
পাব �ত� চ��াম উ�য়ন �বাড � িশ�া�ি� ২০১৭-১৮ 
�জলাঃ রা�ামা� পাব �ত� �জলা 

উপেজলাঃবরকল 
ি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�� 

�কাস �ঃ ইি�িনয়ািরং 

1.  880 
�ত�য়ী চাকমা 
িশ�ল চাকমা 
ইিত চাকমা 

বা�পাড়া, বরকল,  রাঙামা� 
ইি�িনয়ািরং,  

২য় বষ �, ইেলকি�ক�াল এ� 
ইেলক�িনক ইি�িনয়ািরং 

শাহজালাল িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

�কাস �ঃ �াতক(স�ান) 

2.  313 
মাহা�দা আ�ার  
মর�ম ডাঃ এম. এ. রহমান 

ডাঃ িপয়ারা রহমান 

�ছাট হিরণা বাজার, 
�ষণছড়া, বরকল, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, 
 ৪থ � বষ �, ইসলােমর ইিতহাস ও 

সং�িত 
রা�ামা� সরকাির কেলজ  

3.  1075 
�মাঃ নািজম উ�ীন 
�মাঃ আঃ খােলক 
�হেলনা �বগম 

ব�নাছিড়, ০৯নং ওয়াড �, 
�বলং, বরকল, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৪থ � বষ �, 
ইসলােমর ইিতহাস ও সং�িত 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

4.  248 
িব� চাকমা 
�ত সমর িব� চাকমা  
জনক লতা চাকমা 

চাপিকয়াছড়া, �বলং, 
বরকল, রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
১ম বষ �, িবিবএ (�ব�াপনা 

িবভাগ) 
রা�ামা� সরকাির কেলজ  

5.  2395 
িজেতশ চাকমা  
�শীল �মার চাকমা  
�র�কা চাকমা 

কদমতলী, �বলং, 
বরকল, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৪থ � বষ �, 
ইিতহাস 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

6.  2457 
জয়া চাকমা  
�জ�ািতময় চাকমা  
�ম��িদ চাকমা 

�বতছিড় , �বলং, বরকল, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ২য় বষ �, পািল চ��াম িব�িব�ালয়  

7.  616 
সত� ি�য় চাকমা 
মাদংগ চাকমা 
ঝরেবা মালা চাকমা 

�কনাছিড়, �ষণছড়া, 
বরকল, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম বষ �, 
িহসাবিব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

8.  908 
��রী চাকমা 
শাি�ময় চাকমা  
অ��পা চাকমা 

ই�মাছড়া, �বলং, বরকল, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ২য় বষ �, 
অথ �নীিত 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

9.  1343 
�জ�ািত িবকাশ চাকমা  
বীর �মার চাকমা 
ই� �শাভা চাকমা 

মরােঠগা,  বরকল, বরকল, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৪থ � বষ �, িব এ চ��াম িব�ি�ালয়  

10.  2568 
�িবমল চাকমা  
��িসং চাকমা  
ল�ীিন চাকমা 

বড় হিরনা �খ,  বরকল,  
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১১তম 
�সিম�ার, �িষ 

ই�ার�াশনাল ইউিনভািস �� অব 
িবজেনস এি�কালচার এ� 

�টকেনােলািজ 
 

11.  1478 
িবজয় চাকমা 
শাি� র�ন চাকমা  
গ�া �দবী চাকমা 

�পবান, �বলং, বরকল, 
রাঙামা� 

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

12.  2034 
�বািধস� চাকমা 
��লী চাকমা  
পত�লতা চাকমা 

আইমাছড়া , বরকল, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
৩য় বষ �, ইসলােমর ইিতহাস ও 

সং�িত 
চ��াম িব�িব�ালয়  

13.  2681 
�সৗিভত চাকমা 
সতীশ শংকর চাকমা 
�পালী চাকমা 

িমিত�াছিড়, �বলং, 
বরকল, রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
৩য় �সিম�ার, সমাজিব�ান 

বাংলােদশ ইউিনভািস �� অব 
�েফশনালস 

 

14.  2088 
জীবন চাকমা 
িহেরা র�ন চাকমা 
ল�ী মালা চাকমা 

হাজাছড়া,  �বলং, বরকল, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম বষ �, 
মেনািব�ান 

রাজশাহী িব�িব�ালয়  

15.  1245 
িরয়া চাকমা 
অ�ন িবকাশ চাকমা 
�িম ব�য়া 

দীঘলছিড়, �বলং, বরকল, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ২য় বষ �, 
মেনািব�ান 

চ��াম িব�িব�ালয়  

16.  1481 
িব�র চাকমা  
শাি� লাল চাকমা  
িমংিক চাকমা 

�পবান, �বলং, বরকল, 
রাঙামা� 

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

17.  2689 
রােসল চাকমা  
�রবতী র�ন চাকমা 
প�লতা চাকমা 

আ�ারমািনক,  বরকল,  
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৩য় বষ �, 
�িব�ান িবভাগ 

রাজশাহী িব�িব�ালয়  

  



পাব �ত� চ��াম উ�য়ন �বাড � িশ�া�ি� ২০১৭-১৮ 
�জলাঃ রা�ামা� পাব �ত� �জলা 

উপেজলাঃবরকল 
ি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�� 

18.  2078 
অ�পম চাকমা  
�সবা রতন চাকমা  
িচকন মালা চাকমা 

 �বলং, বরকল, রাঙামা� 
�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 

ইিতহাস 
রা�ামা� সরকাির কেলজ  

19.  540 
তপন িবকাশ চাকমা  
�ত অিনল �মার চাকমা 
ই��িত চাকমা 

তাগলকছড়া, বরকল 
 রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
�ািণিব�া 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

20.  1429 
উৎপল চাকমা 
দয়াল চ� চাকমা  
�বালা চাকমা 

উ��াংছিড়,  বরকল  
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, িশ�া 
ও গেবষণা ইনি��উট 

চ��াম  িব�িব�ালয়  

21.  636 
�বশাখী চাকমা 
স�ীব �মার চাকমা  
�সামা রানী চাকমা 

ত�াছিড়, �বলং, বরকল, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ২য় বষ �, 
�ব�াপনা 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

22.  2546 
িবনয় কাি� চাকমা  
সে�াষ �মার চাকমা  
�গি� বালা চাকমা 

বরকল,  রাঙামা� 
�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, িবিবএ 

(অনাস �), িহসাব িব�ান 
রা�ামা� সরকাির কেলজ  

23.  2314 
পািথ �ব চাকমা 
�ণ � �মার চাকমা 
মহা রানী চাকমা 

�ভলং, বরকল,  রাঙামা� 
�াতক/স�ান, ১ম, �সিম�ার, 

�বসায় �শাসন 
রাজশাহী িব�িব�ালয়  

24.  1351 
উেমিচং 
মংিসং �থায়াই মগ 
�ািছংয়াই 

নল�িনয়া,  বরকল, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
১ম বষ �, মেনািব�ান 

ঢাকা িব�িব�ালয়  

 




