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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর   
ি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: িডিভএম 

1.  710 
শহীদ �নওয়াজ িনশান 
�মাজা�ফর আহ�দ 
�র আেয়শা �বগম 

বা�রবান সদর, বা�রবান 
িডিভএম, ৮ম �সিম�ার, 
�ভেটিরনাির �মিডিসন 

চ��াম �ভেটিরনাির ও 
এিনেমল সাইে�স 

িব�িব�ালয় 
 

�কােস �র নাম: ইি�িনয়ািরং 

2.  1928 
উিকং ওয়ং মারমা 
�ম�ী মারমা 
অং�া� মারমা 

�রইছা থিল পাড়া , 
বা�রবান সদর, বা�রবান 

ইি�িনয়ািরং, ৭ম �সিম�ার, 
তিড়ৎ ও য� �েকৗশল 

চ��াম িব�িব�ালয়  

3.  1230 
চাইেমউ 
িচংিসংমং 
উিচংেম 

ম�ম পাড়া, বা�রবান 
ইি�িনয়ািরং, ১ম �সিম�ার, 

�ট�টাইল 
�পাট � িস� ই�ার�াশনাল 

ইউিনভািস �� 
 

4.  204 
উমং সাইন মারমা 
িসন মং উ মারমা 
মা�া � মারমা 

ছাও পাড়া, বা�রবান 
ইি�িনয়ািরং, ৬� 

�সিম�ার, িস এস িস 
মাওলানা ভাসানী িব�ান ও 

��ি� িব�িব�ালয় 
 

5.  1076 
�মা. আহসান উ�াহ 
�মা. অিজ উ�াহ 
মােহ�র আ�ার 

িবিসক বা�রবান, , 
ম�মপাড়া, বা�রবান 

ইি�িনয়ািরং, ৩য় বষ �, �ড 
ইি�িনয়ািরং এ� � 

�টকেনালিজ 

শাহজালাল িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয়, িসেলট 

 

6.  945 
টগর �চৗ�রী 
িমলন �চৗ�রী 
�ডজী �চৗ�রী 

ক�াং িভটা, 
বা�রবান 

ইি�িনয়ািরং, ৭ম �সিম�ার, 
কি�উটার িব�ান ও 

�েকৗশল 
চ��াম িব�িব�ালয়।  

7.  1710 
সািদয়া আহমদ মম 
�সয়দ আহমদ 
সানিজদা �বগম 

�চয়ার�ান পাড়া, বা�রবান 
ইি�িনয়ািরং, ২য় বষ �, 

�রেকৗল 
চ��াম �েকৗশল ও ��ি� 

িব�িব�ালয় 
 

8.  2196 
অিনক ত���া 
রিবন �মার ত���া 
িমনা ত���া 

�রইছা থলী পাড়া, �য়ালক,  
বা�রবান 

ইি�িনয়ািরং, ৮ম 
�সিম�ার, ইেলি�ক�াল এ� 

ইেল�িনক ইি�িনয়ািরং 

চ��াম �েকৗশল ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

�কােস �র নাম: �াতক(স�ান) 

9.  1979 
রওশন আ�ার 
�মা: আ� তােহর 
িরনা আ�ার 

�ম�ার পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 

সমাজিব�ান 
চ��াম কেলজ  

10.  1362 
�রািজনা আ�ার 
�মাঃ আ�ল কালাম 
�মাছা�ৎ �সলীনা আ�ার 

ইসলাম�র, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 

�মিরন সােয়� 
চ��াম িব�িব�ালয়  

11.  935 
�মাঃ রােসল 
রিশদ আহেমদ 
হািসনা আকতার 

পি�ম বালাঘাটা, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 

আইন 
চ��াম িব�িব�ালয়  

12.  1936 
উে� হািববা �মিক 
�মাঃেসায়াইব 
জাহানারা �বগম 

�ম�ার পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ১ম, 

�সিম�ার, একাউি�ং এ� 
ইনফরেমশন িসে�ম� 

�িম�া িব�িব�ালয় ।  

13.  822 
জয় ব�য়া 
রবী� ব�য়া 
লাকী ব�য়া 

কালাঘাটা, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 

�ব�াপনা 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

14.  1023 
�মাঃ আিসফ ইবেন আজাদ 
�মাহা�দ িমঞা 
িদ� আরা �বগম 

বন�পা পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৩য়, 
�সিম�ার, ফেরি� 

চ��াম িব�িব�ালয়  

15.  2109 
নাই�র রশীদ িম�ন 
মাহ��র রিশদ 
নাইমা �লতানা 

�চয়ার�ান পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
কি�উটার সােয়� এ� 

ইি�িনয়ািরং 
জাহা�ীরনগর িব�িব�ালয়  



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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর   
ি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�� 

16.  2497 
বাধন দাশ 
আশীষ �মার দাশ 
চ�া দাশ 

বা�রবান বাজার �বাট 
ঘাটা, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
�ব�াপনা িবভাগ 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

17.  1001 
িমনা �ভা �দ 
না� �গাপাল �দ 
ননী �দ 

উজানী পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৬�, 

�সিম�ার, �ব�াপনা 
চ��াম িব�িব�ালয়  

18.  373 
সােহ�ল ইসলাম 
�ত. �মা�ািফ�র রহমান 
আং�রা �বগম 

বালাঘাটা, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 

িহসাবিব�ান 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

19.  1214 
ইমন দাশ আকাশ 
�গাপাল �� দাশ 
িমতা দাশ 

বন�পা পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 

ইংেরিজ 
চ��াম িব�িব�ালয়  

20.  426 
�মতািহনা �রজাহান 
�মাঃ ফির�ল আলম 
িমনা পারভীন 

আদশ � �াথিমক িব�ালয় 
এলাকা, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
�া�� অথ �নীিত 

ঢাকা িব�িব�ালয়  

21.  1898 
উে� ইসরাত �চৗ�রী 
�মা: ইি�ছ �চৗ�রী 
ইয়াছিমন আ�ার 

বাসে�শন এলাকা, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
অথ �নীিত 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

22.  456 
িরি� দাশ 
��পদ দাশ 
িম� দাশ 

বন�পা পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 

ইংেরজী 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

23.  14 
আরফাত �হাসাইন 
আ�ব আলী 
�রেহনা আ�ার 

বালাঘাটা বাজার,  
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
ইংেরজী 

চ��াম িব�িব�ালয়  

24.  1193 
আেয়শা িছি�কা 
রহমত উ�াহ 
�শ� আরা �বগম 

বন�পা পাড়া, ৬নং ওয়াড �, 
বা�রবান, বা�রবান সদর, 

বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
িহসাবিব�ান 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

25.  1405 
সা�াদ �হাসাইন 
আ�ল খােলক 
�রিজয়া �বগম 

�চয়ার�ান পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 

অথ �নীিত 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

26.  1034 
�বল দাশ 
িমলন কাি� দাশ 
��া দাশ 

ম�ম পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 

�যাগােযাগ ও সাংবািদকতা 
চ��াম িব�িব�ালয়  

27.  777 
লাব� �ভৗিমক 
লিলত �মাহন �ভৗিমক 
�ষমা রাণী �ভৗিমক 

িনউ�লশান, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
�িষ অথ �নীিত ও �ামীণ 
সমাজ িব�ান অ�ষদ 

বাংলােদশ �িষ িব�িব�ালয়  

28.  1847 
তািকয়া আশরাফ 
আশরফ উ�াহ 
নাজমা নাছিরন হািববা 

�দওয়ান ��র দি�ণ পাড়, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
�েগাল এবং পিরেবশ 

িব�ান 
চ��াম কেলজ  

29.  1612 
�সৗেমন দাশ 
শং� দাশ 
পািপয়া �দ 

উজানী পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১০ম, 
�সিম�ার, B.Arc. 

(�াপত�) 
ি�িময়ার িব�িব�ালয়  

30.  1025 
�মাইয়া রহমান 
আ�র রহমান 
�হাসেন আরা 

�রখা ভবন,ফায়ার সািভ �স 
এলাকা।, ৬, ৪৬০০, 

বা�রবান সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, ব� 
পিরে�দ ও বয়ন িশ� 

গাহ�� অথ �নীিত মহািব�ালয়  

31.  355 
আনম উি�ন, 
�মা: �সিলম 
�রনাহার �বগম 

�ম�ার পাড়া,  বা�রবান 
�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 

িহসাব িব�ান 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

32.  823 
জা�া�ল �ফরেদৗস শািখ 
�মাহা�দ আ�ল খােয়র �চৗ�রী 

�ত পা�ল �বগম 
�এ�� এলাকা, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
�ব�াপনা 

বা�রবান সরকাির কেলজ  



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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর   
ি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�� 

33.  24 
তােরক রহমান 
আ�ল স�র 
হািববা �বগম 

কালাঘাটা দি�ণ �জেল 
পাড়া, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
িশ�া ও গেবষণা (IER) 

চ��াম িব�িব�ালয়  

34.  2086 
নািসমা আ�ার 
�� আলম 
মেনায়ারা �বগম 

হােফজ �ঘানা,  বা�রবান 
�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 

দশ �ন 
চ��াম িব�িব�ালয়  

35.  301 
জয় �সন পা� 
রিব �সন 
অিনমা রাণী �দ 

হােফজেঘানা,  বা�রবান 
�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 

�ব�াপনা 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

36.  1143 
জা�া�ল �ফরেদৗস 
রিবউল আলম 
�জসিমন �বগম 

তা�কদার পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 

রা�িব�ান 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

37.  1432 
মািরয়া আলম �াবনী 
�মাঃ রিফ�ল আলম 
�রেহনা পারভীন 

িশ� পিরবার এলাকা, 
বা�রবান 

অথ �নীিত িবভাগ, িব.এস.এস 
(অন �াস) ১ম বষ � 

�বগম বদ�ে�সা সরকাির 
মিহলা কেলজ 

 

38.  638 
শারিমন আ�ার 
আ�ল কালাম 
তাছিলমা �বগম 

আিম � পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 

�ব�াপনা 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

39.  950 
জা�া�ল মাওয়া 
আ.জ.ম. জিমর উ�ীন আহমদ 

জা�া�ল �ফরেদৗস 
বালাঘাটা, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
ইংেরিজ 

চ��াম সরকাির মিহলা 
কেলজ 

 

40.  384 
�মহনাজ আ�ার িমতা 
�ত: বাদশা �ি� 
�হনা �বগম 

ফজর আলী পাড়া, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

41.  1109 
জয় দাশ 
িদিলপ কাি� দাশ 
িম� দাশ 

ম�ম পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 

�ব�াপনা 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

42.  1634 
�মাঃ এরফান 
মাহ��ল হক 
জয়নাব �বগম 

বন�পা পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 

রা�িব�ান 
সরকারী িস� কেলজ  

43.  1866 
অং� চ�বত� 
অ�প �মার চ�বত� 
�ি� শম �া 

�নায়াপাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 

�ব�াপনা 
সরকাির কমাস � কেলজ, 

চ��াম 
 

44.  1313 
রানা দাশ 
ব�শী দাশ 
�মালী দাশ 

�নায়াপাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 

অথ �নীিত 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

45.  946 
�লতানা আ�ার 
মিনর আহমদ 
হািসনা �বগম 

ভরাখালী, �হালং ইউিনয়ন, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

46.  563 
িপংিক শীল 
ব�িশ শীল 
অ�না শীল 

বন�পা পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 

�ব�াপনা 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

47.  386 
�কািহ�র আ�ার 
িসরা�ল হক 
আেরফা �বগম 

ইসলাম�র, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৪থ �, 

�সিম�ার, রা�িব�ান 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

48.  771 
�রামানা আ�ার 
আ�ল কিরম 
�ছেনায়ারা �বগম 

িনউ�লশান, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 

�ব�াপনা 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

49.  2582 
�মা: তাির�ল ইসলাম 
�মা: আ�ল হােসম 
শাম�ন নাহার �বগম 

আিম � পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 

অথ �নীিত 
চ��াম িব�িব�ালয়  



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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর   
ি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�� 

50.  2050 
�চতী নাথ 
আ�েতাষ নাথ 
ব�না রানী �দবী 

উজানী পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 

�ব�াপনা 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

51.  1888 
�সৗরভ �ৎ��ী 
অ�ন �ৎ��ী 
�মা �ৎ��ী 

ম�ম পাড়া , বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
�ি�কা িব�ান িবভাগ 

চ��াম িব�িব�ালয়  

52.  2299 
ফয়সাল িবন �মা�ািফজ 
হাজী �মা�ািফ�র রহমান 
ফিরদা ইয়াছিমন 

�চৗ�রী বাড়ী, 04 নং ওয়াড �, 
বা�রবান �পৗরসভা, 

বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
িহসাব িব�ান 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

53.  657 
�জসিমন আ�ার 
�ত: �মা: মমতাজ উ�ীন 
আেয়শা �বগম 

ক�ািচংঘাটা, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 

রা�িব�ান 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

54.  440 
মাহী�র আ�ার 
�মাঃ ইসমাইল 
ইসলাম খা�ন 

হােফজেঘানা, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
িহসাব িব�ান িবভাগ 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

55.  1330 
আিন�ল ইসলাম 
�হা�দ ইিলয়াছ 
আেরফা �বগম 

বা�রবান বাজার এলাকা, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
িহসাব িব�ান িবভাগ 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

56.  1575 
�হা�াদ নািহয়�ান সা�াদ 
�মাঃ আ� নছর 
মেনায়ারা �বগম 

�চয়ার�ান পাড়া,  
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
িব�ান 

চ��াম িব�িব�ালয়  

57.  1704 
�মাহাে�দ িসদরাত মাহদী 
�মাহা�দ শা� আলম ��ী 
�ফরেদৗসী �বগম 

�ম�ার পাড়া,  বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৮ম, 

�সিম�ার, �িষ 
বাংলােদশ �িষ িব�িব�ালয়, 

ময়মনিসংহ 
 

58.  268 
বাব� ব�য়া 
�ত বরন ব�য়া 
িন� ব�য়া 

রাজ��র পাড়, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 

�ব�াপনা 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

59.  12 
পলাশ নাথ 
সাধন নাথ 
গীতা নাথ 

ম�ম পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 

�ব�াপনা 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

60.  1889 
�িম দাশ 
িবমল কাি� দাশ 
�ববী দাশ 

ম�মপাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৫ম, 

�সিম�ার, �ব�াপনা 
িবভাগ 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

61.  1871 
�মা: �হাছাইন 
�ত মিন��ামান 
রিহমা �বগম 

৮নং ওয়াড �,  বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৩য়, 

�সিম�ার, শারীিরক িশ�া 
িবভাগ 

চ��াম িব�িব�ালয়  

62.  55 
মিরয়ম আকতার 
�মাঃ শাহজাহান 
মেনায়ারা �বগম 

বনানী ‘স’িমল, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
�ব�াপনা 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

63.  644 
জয় �মার দাশ 
পিরমল দাশ 
�পনা রানী দাশ 

��িডয়াম এলাকা, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
িহসাবিব�ান 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

64.  507 
�শফা আখতার 
�মাঃ �ফরদাউ�ল ইসলাম 
�ছ�য়ারা �বগম 

��িডয়াম এলাকা, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 

রা�িব�ান 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

65.  1848 
আব�র রহমান িরফাত 
��ল হক 
�ত ন�মা �বগম 

কােশম পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ২য় বষ �, 

মানিবক 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

66.  1149 
আমান উ�াহ আমান 
�মা: আ�ল বশর 
ইশরাত জাহান 

��িডয়াম এলাকা, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
ইসলািমক �ািডজ 

চ��াম িব�িব�ালয়  



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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর   
ি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�� 

67.  94 
�লতানা আ�ার 
�লতান আহেমদ 
�ল�মা �বগম 

ইসলাম �র, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 

�ব�াপনা 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

68.  205 
জা�া�ল নাঈমা িরফা 
নােজম উি�ন 
�সালতানা নাজমা 

ম�িঝির, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ২য় বষ �, 

অথ �নীিত 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

69.  2344 
�মাহা�দ �হলাল �হাসাইন 
�মাঃ �ছয়দ �হােসন 
ছিকনা খা�ন 

বালাঘাটা, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 

িহসাবিব�ান 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

70.  1897 
রায়হান উ�ীন খান 
�মাঃ মিহউ�ীন 
ফিরদা আকতার 

ফায়ার সািভ �স এলাকা, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

71.  672 
��া দাশ 
�খাকন দাশ 
িশখা দাশ 

হািতর �ডরা পাড়া, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
িহসাবিব�ান 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

72.  1842 
ি�য়ংকা দাশ 
রতন কাি� দাশ 
নীিলমা দাশ 

বন�পা পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ১ম বষ �, এল 

এল িব অনাস � 
�পাট � িস� ই�ার�াশনাল 

ইউিনভািস �� 
 

73.  1557 
আসমা আ�ার 
�মাঃ আিজ�র রহমান 
িম�য়ারা �বগম 

বন�পা পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 

�ব�াপনা িবভাগ 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

74.  1800 
�জন কাি� �দ 
বা�ল কাি� �দ 
সর�তী �দ 

বন�পা পাড়া, বা�রবান 
�াতক (স�ান), ১ম, বষ �, 
আইন (এল.এল.িব-পাট � ১) 

ি�িময়ার িব�িব�ালয়  

75.  1636 
ত�ী �চৗ�রী 
�ামল কাি� �চৗ�রী 
�িত কনা �চৗ�রী 

�ম�ার পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
�ািণিব�া িবভাগ, অনাস � 

৪থ � বষ � 
চ��াম কেলজ  

76.  1528 
হািমদা আ�ার 
কামাল উি�ন 
রিহমা �বগম 

�মঘলা তা�কদার পাড়া, 
৯নং ওয়াড � , বা�রবান 

সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
ইিতহাস 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

77.  1960 
�মাঃ আলমগীর �হােসন 
�মা: কিরম উ�াহ 
�রাওশন আরা �বগম 

বন�পা পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

78.  79 
�মাহা�দ রােশদ 
�মা: �মাবারক আলী 
কম�ন নাহার 

হােফজেঘানা, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
ইিতহাস 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

79.  1872 
�মাঃ শােহন 
আ�স সালাম 
�রিজয়া �বগম 

িনউ�লশান, ০৬ ওয়াড �, 
বা�রবান সদর, বা�রবান 

সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
ইিতহাস 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

80.  2357 
�মাঃ গািলব তা�কদার 
�মাঃ মা�ন তা�কদার 
�রাইয়া �লতানা 

হােফজেঘানা, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, 
�সিম�ার, িবিবএ 

ইউনাইেটড ই�ার�াশনাল 
ইউিনভািস �� 

�পা� 
�কাটা 

81.  1487 
িহেমল দ� 
অ�ণ �মার দ� 
জয়� দ� 

বন�পা, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৯ম, 
�সিম�ার, মােক��ং 

সাউথ ই� ইউিনভ�ািস� 
�ি�েযা
�া �কাটা 

82.  1269 
রাম �মিলয়ান মংপা বম 
িজংআল� বম 
�নেচায়ান বম 

ম�মপাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
নগর ও অ�ল পিরক�না 

জাহা�ীরনগর িব�িব�ালয়  

83.  1100 
লাল �ডিভড বম 
�ন�প বম 
ভানলাল িজং 

িনউ �লশান, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ১ম, 

�সিম�ার, নগর ও অ�ল 
পিরক�না িবভাগ 

জাহা�ীরনগর িব�িব�ালয়  



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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর   
ি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�� 

84.  2649 
লালরামিকম বম 
সাংিচয়াও বম 
লালে�হন বম 

লাইিম পাড়া,  বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 

সমাজিব�ান 
লালমা�য়া মিহলা কেলজ  

85.  1421 
�রমির বম 
িনয়ারি�ং বম 
পােরএং বম 

ম�ম পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 

িশ�া ও গেবষণা 
চ��াম িব�িব�ালয়  

86.  101 
��া বম 
ত�য় বম 
িজং িসয়াম বম 

ম�ম পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৪থ �, 
�সিম�ার, চা�কলা 

ইউিনভািস �� অব �ডভলপেম� 
অলট �ােন�ভ 

 

87.  788 
�ববী লাল �রায়াত �ফল বম 
মালসম বম 
�রমময় বম 

ফা�ক পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 

িবিবএ 
�শখ �বারহানউি�ন �পা� 

���েয়ট কেলজ 
 

88.  508 
ভানলাল সাং বম 
�ত লালির জাপ �ু বম 
ভানরই খল �ু বম 

�হ�ন  পাড়া, ৫নং 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
�ব�াপনা 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

89.  1676 
জজ� বয়ে�াং বম 
িলয়ারিতং �ডিভদ বয়ে�াং 
বম িজংপার বয়ে�াং বম 

�হ�ন পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 

অথ �নীিত 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

90.  857 
�য়াম থাং �ম বম 
িজর�ম বম 
হামেনম বম 

ফা�ক পাড়া,  বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 

�ব�াপনা িবভাগ 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

91.  728 
থাং িমন িলয়ান বম 
�য়ার �প বম 
�য়াম িকম বম 

ফা�ক পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 

�ব�াপনা িবভাগ 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

92.  719 
ভানচন লম বম 
লালি�ং বম 
িজংিপয়ান ময় বম 

ফা�ক পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 

অথ �নীিত 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

93.  1200 
চ�া বম 
রিন বম 
চমিজং বম 

জাইঅন পাড়া, �মা, 
বা�রবান। 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

94.  909 
দািনয়াল বম 
�ত �নই�য়াল বম 
�ন ইয়াং বম 

ফা�ক পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 

�ব�াপনা 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

95.  2652 
লাল �রম �রায়াত বম 
�ত লাল �য়াই ��ম বম 
�নিজর বম 

�নসং পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
অথ �নীিত 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

96.  504 
�রায়াল িসং বম 
�ত নম দাও বম 
�ত িজং িসয়াম বম 

ফা�ক পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
িহসাব িব�ান 

বা�রবান সরকাির কেলজ 
এিতম 
�কাটা 

97.  1643 
িরেতশ চাকমা 
�নীল িবকাশ চাকমা 
কমলা �দবী চাকমা 

পয �টন চাকমা পাড়া, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
রা�িব�ান িবভাগ 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

98.  2106 
অ�ন িবকাশ চাকমা 
রা�া চাকমা 
সনল �দবী চাকমা 

িক�ক পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 

িহসাবিব�ান ও ত� �ব�া 
রাজশাহী িব�িব�ালয়  

99.  718 
অ�রা চাকমা 
দীপন চাকমা 
আইনীেশাভা চাকমা 

িচ�েসন �ব�পাড়া 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
অথ �নীিত 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

100.  1830 
�েমন চাকমা 
রায় �মাহন চাকমা 
পাই�িচং মারমা 

উদাল বিনয়া পাড়া, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
অথ �নীিত 

চ��াম িব�িব�ালয়  



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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর   
ি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�� 

101.  1141 
িমনিত চাকমা 
�েরন �মার চাকমা 
পাই� মারমা 

ম�ম পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
বাংলা 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

102.  1132 
মা�িচং �খয়াং 
ক��ই �খয়াং 
ঞাংওয়া �খয়াং 

�ং�� ম�ম পাড়া, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
অথ �নীিত 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

103. 2052 
িচংসা�ই �খয়াং 
�ত. অং�ই� �খয়াং 
�ত. �শইমা �খয়াং 

দলবিনয়া পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 

সমাজত� 
চ��াম িব�িব�ালয়  

104.  265 
অংিচং �খয়াং 
অংজাই �খয়াং 
�ই�য় �খয়াং 

�ং�� আগা পাড়া, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
বাংলা 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

105.  971 
থইসাঅং �খয়াং 
থইউ �খয়াং 
চাই�া �খয়াং 

�ং�� �খ পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 

অথ �নীিত 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

106. 1701 
�ইচা� �খয়াং 
�শইেথায়াই �খয়াং 
সামা�ই �খয়াং 

�ং�� �খ পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 

িব.িব.এস 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

107.  272 
চওেয়হাই 
চসামং 
নাইউ�ই 

ম�ম পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 

উি�দিব�া 
চ��াম িব�িব�ালয়  

108. 1071 
�শ�িচং 
আ� মং 
ডিকিক 

মারমা বাজার, ম�মপাড়া, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৬�, 
�সিম�ার, �েয �াগ 

�াব�াপনা 

বাংলােদশ ইউিনভািস �� অব 
�েফশনাল 

 

109.  739 
মংিসংওয়ং মারমা 
িচ�মং মারমা 
উসাং� মারমা 

উজানী পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 

�লাক �শাসন 
ইসলামী িব�িব�ালয়  

110.  755 
উ মং িসং 
অং সা �া 
উ �া িসং 

উজািন পাড়া , বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
�ত� 

ঢাকা িব�িব�ালয়  

111.  2303 
�ািসং� মাম �া 
মংসা� মাম �া 
�াউিচং মাম �া 

উজানী পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৭ম, 

�সিম�ার, মানব স�দ 
�ব�াপনা 

চ��াম িব�িব�ালয়  

112.  1998 
িথন মং উ 
উ�িচং 
িচং িচং � 

উজানী পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৩য়, 
�সিম�ার, মৎ� ও 

সা�ি�ক িব�ান 

�নায়াখালী িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

113. 2651 
�জনী� মারমা 
ক�সামং মারমা 
�মিচংসাং মারমা 

ম�ম পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 

সমাজিব�ান 
লালমা�য়া মিহলা কেলজ  

114.  1082 
উচাইংৈশ মাম �া 
মং�িচং মাম �া 
�য়ইিচং মাম �া 

উজানী পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
�ােচলর অব িবিজেনস 

এডিমিনে�শন 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

115.  949 
উিখংথীং মারমা 
অং�ইউ মারমা 
�ই�ািচং মারমা 

উদালবিনয়া পাড়া, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
ইিতহাস 

সরকারী হাজী �হ�দ মহসীন 
কেলজ 

 

116.  1647 
পাইসা �থায়াই মাম �া 
�সাঅং মাম �া 
�ইসাং �ই মাম �া 

আমতলী মারমা পাড়া, 
�য়ালক,  বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
ইংেরজী 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

117.  1312 
�া�� মারমা 
�তঃ অংৈশ�া মারমা 
�মেদামা মারমা 

িমনিঝির পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৭ম, 
�সিম�ার, সমাজক�ান 

ঢাকা িব�িব�ালয়  



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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর   
ি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�� 

118.  1894 
�য়াই িসং মারমা 
মং িচং মারমা 
উ �া িচং মারমা 

�য়ালক মােঝর পাড়া, , 
বা�রবান সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
ইিতহাস 

রাজশাহী িব�িব�ালয়  

119.  1903 
ক��অং মারমা 
�ইৈশ� মারমা 
মােছা মারমা 

�হড�ান পাড়া, �য়ালক 
বাজার, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
ইিতহাস 

রাজশাহী িব�িব�ালয়  

120.  2516 
অংৈশ� মারমা 
�ইক� িচং মারমা 
ওয়াই�াউ মারমা 

হ�ািপ�াই পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
�ািণিব�া িবভাগ 

জাহা�ীরনগর িব�িব�ালয়  

121.  1209 
ডিসংউ মীরা� মাম �া  
�থায়াই�অং মাম �া 
�াই�ািচং মাম �া 

�রনী পাড়া, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
সমাজত� 

চ��াম িব�িব�ালয়  

122. 2118 
অংেমিচং মাম �া 
উেথায়াইসা মাম �া 
�ত নাই�ািচং মাম �া 

ম�ম পাড়া,  বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
অথ �নীিত 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

123. 624 
পাইেম � মাম �া 
উক�সা মাম �া 
�মউিচং মাম �া 

মােঝর পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

124.  2091 
�থায়াই �থায়াই অং মাম �া 
�ত মংচাই �শােয় �া মাম �া 
মাএ� 

ম�মপাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�লাক �শাসন ও সরকার 
পিরচালন িব�া িবভাগ 

জাতীয় কিব কাজী নজ�ল 
ইসলাম িব�িব�ালয় 

 

125. 196 
�হাই� মাম �া 
�শসাউ মাম �া 
�াৈশ� মাম �া 

মােঝর পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
বাংলা 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

126. 1463 
উমংিসং মাম �া (িব�ব) 
মংবা মাম �া 
িচং�ই মা মাম �া 

ঝাংকা পাড়া , বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
িস.এস.ই 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

127. 2363 
�ািসং� মারমা 
�শিচং মারমা 
�ইিচং মারমা 

িমনিজির পারা,  বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
�ব�াপনা 

�বগম বদ�ে�ছা সরকারী 
মিহলা কেলজ 

 

128. 1244 
ডওয়াই মাম �া 
�াৈশ অং মাম �া 
উেম� মাম �া 

�াই�ং পাড়া,  বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
সমাজত� 

জাতীয় িব�িব�ালয়  

129. 1603 
িলিল � মারমা 
অংিসং� মারমা 
িম�মা মারমা 

মনজয় পাড়া, রাজিবলা 
ইউিনয়ন, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
ইংেরজী 

ই্উ.এস.�িস,  

130. 942 
�মিক � মারমা 
উক� মং 
নাইসািচং 

উজানী পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
�িব�ান 

চ��াম িব�িব�ালয়  

131. 1792 
উ�ািসং মাম �া 
উবা� মাম �া 
িচংেকায়াই মাম �া 

ড�ছিড় নীেচর পাড়া, 
বা�রবান সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
�ব�াপনা 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

132. 676 
পাইেম উ মারমা 
�ত উিশিচং মারমা 
��া মারমা 

বাসে�শন এলাকা, 
বা�রবান সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
িহসাব িব�ান িবভাগ 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

133. 1831 
মং �ািসং মাম �া 
�মঅং মাম �া 
মািসংেম মাম �া 

�রায়াজা বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, 
�সিম�ার, িহসাবিব�ান 

চ��াম িব�িব�ালয়  

134. 1867 
বািসং� মারমা 
ক�খয়উ মারমা 
�ছামািচং মারমা 

উজানী পাড়া িবিসক �রাড, 
বা�রবান সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৭ম, 
�সিম�ার, এল.এল.িব 

অনাস � 

ি�িময়ার িব�িব�ালয়, 
চ��াম 

 



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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর   
ি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�� 

135. 2294 
�ঞা �ঞা সাইং মারমা 
�ামং� 
িন�পা মারমা 

ম�ম পাড়া,  বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
উি�দ িব�ান 

লাল মা�য়া মিহলা কেলজ  

136. 2671 
�ামািচং মারমা 
অংসািচং মারমা 
�য়সামা মারমা 

ছাংওপাড়া,, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
অথ �নীিত 

চ��াম িব�িব�ালয়  

137. 1457 
উ চ �শ মাম �া 
সািচংমং মাম �া 
�ক�ায়াই�িচং মাম �া 

উজানী পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য় বষ �, 
িহসাবিব�ান 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

138. 2130 
মংচিসং মাম �া 
সা�মং মাম �া 
�রদামা মাম �া 

জামছিড়�খ, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৩য় বষ �, 

�ব�াপনা 
কেণ �ল (অব:) অিল আহমদ 
বীর িব�ম িড�ী কেলজ 

 

139. 2443 
ক�িসং�  ড�ািন বাহা�র 
�ত ড�ািন বাহা�র 
উনাইৈশ 

ম�ম পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৪থ � বষ �, 

�ব�াপনা 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

140.  1174 
মংমংিসং মাম �া 
�থায়াই � অং মাম �া  
�াই�ািচং মাম �া 

�রনী পাড়া,  বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য় বষ �, 
পিরসং�ান 

চ��াম িব�িব�ালয়  

141.  230 
�ইেমউ মাম �া 
�াঅং� মাম �া 
�মমােঞা মাম �া 

�চমীড� পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
অথ �নীিত 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

142.  319 
িরেম� মারমা 
�ত �মং� মারমা 
নাইউিচং মারমা 

�চমী ড�পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য় বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

143. 2250 
উেথায়াইিচং মাম �া 
�ত: �ইজাই� মাম �া 
�ম�ইমা মাম �া 

িক�ক পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৫ম, 
�সিম�ার, িহসাব িব�ান 

চ��াম িব�িব�ালয়  

144.  835 
�ায়ইিসং মারমা 
চৈশ� মারমা 
�মসািচং মারমা 

কলাপাড়া,  বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
ইংেরজী 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

145.  1161 
�া�িচং মাম �া 
�শক�িচং মাম �া 
ওয়ােমিচং মাম �া 

ন�ন চ�ই পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

146. 2372 
ক�মং �থায়াই মারমা 
ক�িচং মারমা 
�ম� মারমা 

মােঝর পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
সং�ত 

চ��াম িব�িব�ালয়  

147.  937 
উমং সাই মাম �া 
উক�িসং মাম �া 
য়ইিচংউ মাম �া 

উজানী পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ১ম বষ �, 

�ব�াপনা 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

148.  1823 
�ম�া� মাম �া 
ক�ৈশউ মাম �া 
মািসং মাম �া 

০৫৬, �য়ালক, �য়ালক 
বাজার, বা�রবান সদর, 

বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, 
�সিম�ার, চা�কলা িবভাগ 

জাতীয় কিব কাজী নজ�ল 
ইসলাম িব�িব�ালয় 

 

149.  1774 
উ�াইিসং মাম �া 
উবােথায়াই মাম �া 
�েম মাম �া 

মােঝর পাড়া, বা�রবান 
�াতক (স�ান), ১ম, বষ �, 

�ব�াপনা 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

150.  396 
�মেঞািচং মাম �া 
�মঅং� মাম �া 
মা�িচং মাম �া 

তা�কদার পাড়া, বা�রবান 
�াতক (স�ান), ১ম, বষ �, 

বাংলা 
বা�রবান সরকাির কেলজ,  

151.  805 
�া�িসং মাম �া 
�ফাসািচং মাম �া 
�া�ইিচং মাম �া 

উজানী পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, এল 

এল িব (অনাস �) 
গণ িব�িব�ালয়  



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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর   
ি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�� 

152. 1623 
�ািচং � মারমা 
িচং �শ � মারমা 
য়ই সাং উ মারমা 

হািপ� পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
িবএস ইন এি�কালচার 

আই.ইউ.িব.এ.� িব�িব�ালয়  

153. 1785 
অংিসং� মারমা 
�ত পাইিচং মারমা 
আ� মারমা 

উজানী পাড়া,  বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, 
�সিম�ার, এি�কালচার 

�নায়াখালী িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

154.  1532 
�নিল সাইন 
থই�াখই 
�ং�ায়ী 

ম�ম পাড়া, বা�রবান 
�াতক (স�ান), ৩য় বষ �, 

ইংেরজী 
শাহজালাল ইউিনভািস �� অব 
সােয়� এ� �টকেনােলাজী 

 

155. 1835 
িসং�াউ মাম �া 
চচমং মাম �া 
মাক�িচং মাম �া 

ওয়াগয় পাড়া, বা�রবান 
�াতক (স�ান), ১ম বষ �, 
িফ� এ� িমিডয়া �ািডজ 

জাতীয় কিব কাজী নজ�ল 
ইসলাম িব�িব�ালয় 

 

156. 2081 
উ�িচং মাম �া 
আ�মং মাম �া 
� �ম িচং মাম �া 

�রইছা থিল পাড়া, বা�রবান 
�াতক (স�ান), ৪থ �, বষ �, 

�ব�াপনা 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

157. 244 
�াত�ং ��া 
�লংিসং ��া 
�মিচত ��া 

�দওয়াই  �হড�ান পাড়া,  
৪নং �য়ালক ইউিপ, 

বা�রবান সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
ইিতহাস 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

158. 2488 
�লংিঙ ��ং 
দররয় ��ং 
সংতান ��ং 

বাই�া পাড়া, �য়ালক, 
বা�রবান সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
আ�জ�ািতক স�ক� িবভাগ 

চ��াম িব�িব�ালয়  

159. 2531 
িরং�ই ��া 
লাংিঙ ��া 
�ইেলং ��া 

িচিন পাড়া,, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
আ��জািতক স�ক� 

চ��াম িব�িব�ালয়  

160. 1547 
�মনদন ��া 
�ইচ�ং ��া 
�ত পাওছং ��া 

িচ�ুক পাড়া,  বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

161.  425 
�মনে� ��া 
�মনলং ��া 
কাই�ম ��া 

কাইতং পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
�ব�াপনা 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

162. 494 
�রংওয়ান ��া 
�াত�ং ��া 
চামেল ��া 

বাই�া পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
ইিতহাস 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

163. 1489 
দাংইয়া ��া 
�মনয়াম ��া 
তনেল ��া 

রম� পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
ইিতহাস 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

164. 1328 
চ�ংলক ��া 
�মনচা ��া 
ছংরাও ��া 

কাইতং পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
িহসাবিব�ান 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

165. 2477 
�মনপং ��া 
�রং�ই ��া 
সং�ম ��া 

রম� পাড়া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 

রাজনীিত িব�ান 
চ��াম িব�িব�ালয়  

166. 934 
��ন��ং ��া 
িপয়াচ�ং ��া 
�মেয়ন ��া 

লামার পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
িফিজক�াল এ�েকশন এ� 

��াট �স সাই� 
চ��াম িব�িব�ালয়  

167. 1410 
চ�ংিঙ ��া 
�াতওয়াই ��া 
�াতদয় ��া 

রামরী পাড়া,  ৫নং 
টংকাবতী ইউিপ, বা�রবান 

সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
�ব�াপনা 

কেণ �ল (অবঃ) অিল আহ�দ 
বীর িব�ম িড�ী কেলজ 

 

168. 1511 
মাংয়া ��া 
�মনপং ��া 
চাম�ং ��া 

�ডবা পাড়া, ০৪ নং �য়ালক 
ইউিনয়ন, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
অথ �নীিত 

বা�রবান সরকাির কেলজ  



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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর   
ি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�� 

169. 533 
পাইনপাও ��া 
�মনে�ম ��া 
লংিঙ ��া 

লামার পাড়া,  �য়ালক 
বা�রবান সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
ইিতহাস 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

170.  1166 
মাংয়ং ��ং 
িনয়া�ন ��ং 
চামিসং ��ং 

বিলপাড়া, টংকাবতী , 
বা�রবান সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
চা�কলা 

চ��াম িব�িব�ালয়  

171.  2663 
আিদত� ত���া 
�শী �মার ত���া 
অিনতা ত���া 

িচ�া কারবারী পাড়া, 
১ নং রাজিবলা বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, 
�সিম�ার, কি�উটার 

সােয়� এ� ইি�িনয়ািরং 
জাহা�ীরনগর িব�িব�ালয়  

172. 1047 
রতন ত���া 
বািদ �মার ত���া 
িদিলকই ত���া 

আমতলী ত���া পাড়া,  
বা�রবান সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
পািল 

চ��াম িব�িব�ালয়  

173. 1382 
শা� জয় ত���া 
�ত �েল�র ত���া 
�রবতী ত���া 

�রইছা িসিনয়র পাড়া, 
বা�রবান সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
পািল 

চ��াম িব�িব�ালয়  

174.  2675 
অেনাম ত�ঁ��া 
হিরশ চ� ত�ঁ��া 
র�া �দবী ত�ঁ��া 

রমিতয়া পাড়া, , বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, 
�সিম�ার, �ােনজ�া� 
ইনফরেমশন িসে�মস 

�নায়াখালী িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

175. 1837 
িনপা ত���� 
হািমদ �মার ত���া 
পািখ মালা তং 

�রইছা সাতকমল পাড়া, 
বা�রবান সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
�ব�াপনা 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

176. 1404 
ল�ী �মার ত���া 
জয়রাম ত���া 
ন�ন সনা ত���া 

��িঝিড় পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
িহসাবিব�ান 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

177.  806 
সনজয় �মার ত���া  
িবেতােসন ত���া 
�সনামালা ত���া 

িমনিঝিড় পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
িহসাবিব�ান 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

178. 1127 
�েমল ত���� 
�ত উমত জয় ত���� 
ভাজ�ল�ী ত���� 

�রইছা সাতকমল পাড়া, 
�য়ালক, বা�রবান সদর, 

বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
প�েলশন সােয়� িবভাগ 

জাতীয় কিব কাজী নজ�ল 
ইসলাম িব�িব�ালয় 

 

179.  2005 
িনরন �মার ত���া 
অেশাক �মার ত���া 
িদিব ত���া 

কানাইউ পাড়া,  বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
�ব�াপনা 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

180. 700 
ির� ত���া 
�সেকল ত���া 
হিরমালা ত���া 

অ��ংিঝিড়, ২নং ওয়াড �, 
বা�রবান সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

181.  478 
সা�া ত���া 
অমর চ� ত���া 
�ভমালা ত���া 

�রইছা িসিনয়র পাড়া, 
বা�রবান সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
িহসাব িব�ান 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

182. 782 
ধলা�িত ত���া 
�রািহনী ত���া 
িমিনকই ত���া 

আমতলী ত���া পাড়া,  
বা�রবান সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
িহসাবিব�ান 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

183. 1341 
িদপালী ত���া 
নেগ� ত���া 
লাবা�িক ত���া 

শা�কিঝিড় পাড়া, 
বা�রবান সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
ইিতহাস 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

184.  194 
�না ত���া 
ম�ল ত���া 
িচ�ন মালা ত���া 

ল�ী �মাহন কারবারী পাড়া,  
বা�রবান সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
ইিতহাস 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

185. 798 
ডিমিনক ি��রা 
�াি�স ি��রা 
�ংনিত ি��রা 

হাতী ভা�া, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 

�িব�ান 
চ��াম িব�িব�ালয়  



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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর   
ি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�� 

186. 114 
অংবা� ি��রা 
�যাহন ি��রা 
জন�ং ি��রা 

কালাঘাটা ি��রা পাড়া, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
ইংেরজী 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

187. 91 
িভনেস� ি��রা 
�া�েয়ল ি��রা 
ডরথী ি��রা 

কালাঘাটা ি��রা পাড়া, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
ইিতহাস 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

188. 2565 
�শাভন ি��রা 
িতমথী ি��রা 
�ংফাইিত ি��রা 

কালাঘাটা ি��রা পাড়া,  
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
�েগাল ও পিরেবশ িব�া 

রাজশাহী িব�িব�ালয়  

189. 1276 
িফিলপ ি��রা 
�েগ� ি��রা 
সজমা ি��রা 

ঞ�ই�াং ি��রা পাড়া, 
বা�রবান সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
�বসায় িশ�া 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

190.  2661 
�জনী সাংমা 
বা�ল সাংমা 
�িস সাংমা 

ম�ম পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
িশ� িবকাশ ও সামািজক 

স�ক� 
গাহ ��� অথ �নীিত কেলজ  

�কােস �র নাম: �াতেকা�র 

191.  623 
িলিল � মাম �া 
অংৈশ�া মাম �া 
ওয়াংৈশিচং মাম �া 

বালাঘাটা ঈ��াইংসায়া 
পাড়া,  বা�রবান 

�াতেকা�র, ১ম, �সিম�ার, 
িশ�া 

সরকাির �চাস � ��িনং কেলজ, 
ঢাকা 

 

192. 2290 
অংিসং�া মারমা 
মংসংিচং মারমা 
িকিক� মারমা 

ম�ম পাড়া, বা�রবান 
�াতেকা�র, ৪থ �, �সিম�ার, 

�িষত� 
ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান 

�িষ িব�িব�ালয় 
 

193. 160 
�ােমিচং মারমা 
অংক�িচং মারমা 
�িচং মারমা 

ম�ম পাড়া, বা�রবান �াতেকা�র, ১ম, বষ �, দশ �ন চ��াম িব�িব�ালয়  

194.  1895 
�াউ � 
খয়লাং 
�ই�িচং 

উজানী পাড়া, বা�রবান 
�াতেকা�র, ১ম, বষ �, �-

িব�ান 
চ��াম িব�িব�ালয়  

195. 2202 
অংিছং মারমা অিভ 
�ত �থাইিছং মারমা 
ড�ািচং মারমা 

নাি�ঘাটা, বা�রবান 
�াতেকা�র, ১ম, বষ �, 

সমাজিব�ান 
চ��াম কেলজ  

196. 2542 
িচংেম � মাম �া 
�ত ��েশ মাম �া 
�ত কালািব মাম �া 

টাউনহল পাড়া, বা�রবান 
�াতেকা�র, ১ম, বষ �, 

অথ �নীিত 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

197.  8 
�মাঃ ফয়সল হাসান �ঞঁা 
�মাঃ সাম�ি�ন �ঞঁা 
নাজ�ন নাহার 

বা�রবান �পৗর এলাকা, 
বা�রবান সদর, বা�রবান 

�াতেকা�র, ১ম, �সিম�ার, 
ইএমিবএ 

ঢাকা কেলজ  

198. 2037 
িম�ন কাি� �দ 
সনিজত �মার �দ 
গীতা রাণী �দ 

পি�ম বালাঘাটা, বা�রবান 
�াতেকা�র, , বষ �, 

�ব�াপনা 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

199. 920 
আমা��াহ �মায়রা 
দিল�র রহমান আনছারী 
আেনায়ারা �বগম 

হােফজ �ঘানা, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতেকা�র, ২য়, বষ �, 
�ব�াপনা িবভাগ 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

200. 1945 
ফাহিমদা সারওয়ার ঈিশতা 
এ এস এম �গালাম সারওয়ার 
�ইঁয়া শাহানা আ�ার 

িনউ �লশান, বা�রবান 
�াতেকা�র, ২য়, বষ �, এম 

িফল 
জগ�াথ িব�িব�ালয়  

201.  1298 
�াবনী ত���� 
আেলাময় ত���� 
সংগীতা ত���া 

বালাঘাটা, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

�াতেকা�র, ১ম, বষ �, পািল চ��াম িব�িব�ালয়  



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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর   
ি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�� 

202. 1855 
�াগত ত���া 
বলভ� ত���া 
�য়ংপরী ত���া 

আমতলী ত���া পাড়া, 
বা�রবান সদর, বা�রবান 

�াতেকা�র, , বষ �, পািল চ��াম িব�িব�ালয়  

203. 930 
�রান �রম পার বম 
�রমিমনথাং বম 
িজংময় বম 

উজানী পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতেকা�র, ১ম, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

204. 1426 
লাল িপয়ান থাং বম 
খারিসম বম 
িসয়া� �রম বম 

ফা�ক পাড়া, বা�রবান 
�াতেকা�র, ১ম, বষ �, 

রা�িব�ান 
ঢাকা কেলজ  

205. 2300 
রাম খম িলয়ান বম 
সাপ�হ বম 
িজং িসম বম 

লাইিম পাড়া, বা�রবান 
�াতেকা�র, ১ম, বষ �, 

সমাজত� 
চ��াম িব�িব�ালয়  

206. 1976 
দীি� ি��রা 
�ত মং�াখয় মাম �া 
য়ই�াউ মাম �া 

ম�ম পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতেকা�র, ১ম, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

207. 137 
ি�য়াংকা ি��রা 
�ত বীর চ� ি��রা 
আগাথা ি��রা 

কালাঘাটা ি��রা পাড়া, 
বা�রবান 

�াতেকা�র, ১ম, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

208. 183 
��িত প�ঞা �মন 
বীরলাল চাকমা 
�িরিমলা চাকমা 

�লপাড়া, বা�রবান 
�াতেকা�র, ১ম, বষ �, 

রা�িব�ান 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

209. 2036 
িপংিক রাখাইন 
উ�ামং রাখাইন 
�ায়ী রাখাইন 

উজানী পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতেকা�র, ১ম, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

�কােস �র নাম: এমিবিবএস 

210.  2227 
সাঈ�ল ইসলাম সাঈদ 
শা�ীর আহমদ 
িন�ফা আ�ার 

আিম � পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

এমিবিবএস/িবিডএস, ৩য়, 
বষ �, এমিবিবএস 

রা�ামা� �মিডেকল কেলজ, 
রা�ামা� 

 

211.  417 
�মা: শািকব �হােসন 
�মা: আব�র রিহম 
শামীমা আ�ার 

ইসলাম�র,  বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

এমিবিবএস/িবিডএস, ১ম, 
বষ �, এমিবিবএস 

চ��াম �মিডেকল কেলজ  

212. 2563 
িতি� দাশ 
বীের� �মার দাশ 
�িত কণা �দ 

িনউ �লশান, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

এমিবিবএস/িবিডএস, ২য়, 
�সিম�ার, এমিবিবএস 

রা�ামা� �মিডেকল কেলজ  

213. 637 
�মাঃ ইরফান িবন কােয়ছ 
�মাঃ আব�ল কােয়ছ 
িমেসস শামীমা আকতার 

ফায়ার সািভ �স এলাকা, 
বা�রবান সদর, বা�রবান 

এমিবিবএস/িবিডএস, ১ম, 
বষ �, এমিবিবএস 

রা�ামা� �মিডেকল কেলজ 
�ি�েযা�া 

�কাটা 

214.  841 
ইই� মারমা 
পাইৈশউ মারমা 
�ইসাং� মারমা 

৬৩৯, ৪নং ওয়াড � , 
বা�রবান সদর, বা�রবান 

এমিবিবএস/িবিডএস, ৪থ �, 
বষ �, এমিবিবএস 

রাঙামা� �মিডেকল কেলজ  

215. 814 
উহাই িসং মাম �া 
উচ � মাম �া 
�ম�ই সাং মাম �া 

বালাঘাটা, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

এমিবিবএস/িবিডএস, ৫ম, 
বষ �, �মিডিসন 

ক�বাজার �মিডেকল কেলজ  

 




