
পাব �ত� চ��াম উ�য়ন �বাড � িশ�া�ি� ২০১৭-১৮ 
�জলাঃ বা�রবান পাব �ত� �জলা 

 উপেজলাঃ আলীকদম  
িব�িব�ালয় পয �ায়ঃ (�াতক-স�ান/সমমান ও �াতেকা�র/সমমান �কাস �) 

 

�ম. 
আইিড 

নং 

ছা�/ছা�ীর নাম 
িপতার নাম 
মাতার নাম 

�ায়ী �কানা 
অ�য়নরত ��িণ/ 

িবভাগ/�সিম�ার/বষ � 
িশ�া �িত�ােনর নাম ম�� 

�কােস �র নাম: �াতক(স�ান) 

1.  1930 
িপংিক ি��রা 
িবনয় ি��রা 
��া ি��রা 

পানবাজার, আলী কদম, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৮ম 
�সিম�ার, �ব�াপনা িশ�া 

�িম�া িব�িব�ালয়  

2.  886 
রাংতহা ি��রা 
�জিক �রমন ি��রা 
শাি� রাণী ি��রা 

পান বাজার ি��রা পাড়া,  
আলী কদম, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম বষ �, 
িহসাব িব�ান 

�তজগ�ও কেলজ  

3.  789 
অ�লী ি��রা 
বছিময়া ি��রা 
�সবািত ি��রা 

কািলয়াছড়া িজরা পাড়া, 
আলী কদম, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য় বষ �, 
�ব�াপনা 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

4.  1297 
জা�া�ল �ফরেদৗসী পিপ 
এম. এ. �ক. আজাদ 
�িফয়া �বগম 

িসেলটীপাড়া, পানবাজার, 
আলীকদম, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৬� 
�সিম�ার, িফ�া� এ� 

�াংিকং 
�িম�া িব�িব�ালয়  

5.  1302 
�মাঃ ইসিতয়াক উ�ীন রািগব 
জামাল উ�ীন 
রায়হােন জা�াত 

নয়াপাড়া, আলীকদম , 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ � 
�সিম�ার, বনিব�া 

চ��াম িব�ব�ালয়  

6.  1496 
স�জ ব�য়া 
�ত. ��েমশ ব�য়া 
রা� ব�য়া 

বাজার পাড়া,  আলী কদম, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য় বষ �, 
�ব�াপনা িবভাগ 

রা�ামা� িব�ান ও 
��ি� িব�িব�ালয় 

 

7.  1160 
��া �দবী তংচং�া 
�ত �জন তংচং��া 
িনরলতা তংচং��া 

জল�মিন পাড়া,  আলী 
কদম, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য় বষ �, 
�ব�াপনা 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

8.  2124 
অ�ন কাি� ত���া 
�বৗ� �মাহন ত���া 
ন�ী মালা ত���া 

ভারত �মাহন পাড়া, আলী 
কদম, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ � বষ �, 
অংকন ও িচ�ায়ন িবভাগ 

ঢাকা িব�িব�ালয়  

9.  2122 
�জন তংচং�া 
�ণাধন তংচং�া 
�গি� মালা তংচং�া 

ভারত �মাহন পাড়া, আলী 
কদম, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম 
�সিম�ার, িশ�া ও গেবষণা 

ইনি��উট 
রাজশাহী িব�িব�ালয়  

10.  2398 
িশ�ল তংচং�া 
�ত উমং তংচং�া 
র�ন মালা  তংচং�া 

ম�� কারবারী পাড়া, 
আলীকদম, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম বষ �, পািল চ��াম িব�িব�ালয়  

11.  2590 
�াই কং ��া 
�ই চং ��া 
�মির ��া 

লাংিড় পাড়া আলী কদম, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম বষ �, 
রা�িব�ান । 

ইেডন মিহলা কেলজ  

12.  188 
অংিচংউ মাম �া 
উসাই মাম �া 
উ�ংিচং মাম �া 

�থায়াইিচং �হড�ান পাড়া, 
আলী কদম, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য় বষ �, 
ইংেরজী 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

13.  1828 
উচাইঅং মাম �া 
�ােথায়াইঅং মাম �া 
ইেয়ইংিচং মাম �া 

ওয়াই�া কারবারী পাড়া, 
আলী কদম, বা�রবান 

�াতক (স�ান), ১ম বষ �, 
পািল 

চ��াম িব�ি�ালয়  

�কােস �র নাম: �াতেকা�র 

14.  658 
লতা ি��রা 
�ত: ��মিন ি��রা  
ওয়াইংগমা ি��রা 

আেলািঝিড় পাড়া, আলী 
কদম, বা�রবান 

�াতেকা�র, ১ম বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

�কােস �র নাম: এমিবিবএস 

15.  714 
উসািচং মারমা 
�থায়াইক�� মারমা 
িমিচং মারমা 

অংবাই পাড়া, আলী কদম, 
বা�রবান 

এমিবিবএস/িবিডএস, ৩য় 
বষ �, এম.িব.িব.এস 

রা�ামা� �মিডেকল 
কেলজ 

 

16.  2340 
সংচাং ��ং 
কাইনে� ��া 
�মেলং ��া 

পায়া পাড়া,  আলী কদম, 
বা�রবান 

এমিবিবএস/িবিডএস, ১ম 
বষ �, এমিবিবএস �কাস � 

রা�ামা� �মিডেকল 
কেলজ 

 

 




