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

 উপেজলাঃ কা�াই  
কেলজ পয �ায়ঃ (এইচএসিস/সমমান ও �াতক-পাস/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 �ঃ িডে�ামা 

1. 2061 
ওয়াই �া িসং মাম �া 
উসাই মাম �া 
িচংসাং উ মাম �া 

ন�ন বাজার, কা�াই, রাঙামা� 
িডে�ামা, ২য় �সিম�ার, 
কি�উটার �টকেনালিজ 

বাংলােদশ �ইেডন পিলেটকিনক 
ইনি��উট 

 

2. 2022 
�েবল তনচং�া 
 জগৎমিন তনচং�া 
�হৎপিত তনচং�া 

গজ�নীয়া পাড়া, বড়ইছিড়, 
কা�াই, রাঙামা� 

িডে�ামা, ৩য়, 
�সিম�ার, ইেলক�িন� 

বা�রবান �টকিনক�াল �ল এ� 
কেলজ  

3. 1471 
�জন ত���া 
রাবন চ� ত���া 
না�লা ত���া 

আ�িনয়া ছড়া, বড়ইছিড়, 
কা�াই, রাঙামা� 

িডে�ামা, ৪থ � �সিম�ার, 
ইেলকি�ক�াল 

বাংলােদশ �ইেডন পিলেটকিনক 
ইনি��উট 

 

4. 2427 
অ� তা�কদার 
িদ�ীময় তা�কদার 
িম�� তা�কদার 

বড়ইছিড় বাজার, বড়ইছিড় 
বাজার, বড়ইছিড়, কা�াই, 
রাঙামা� 

িডে�ামা, ৪থ � �সিম�ার, 
�িষ 

�িষ �িশ�ণ ইসি��উট 
 

�কাস �ঃ এইচএসিস 

5. 615 
�হা�দ রািজ�ল �হােসন 
ইকরাম �হােসন �বলাল 
রিহমা খা�ন 

�চৗ�রীছড়া, কা�াই, রাঙামা� 
এইচএসিস/সমমান, 

২য় বষ �, িব�ান 
কণ ��লী  (িড�ী) কেলজ  

6. 143 
িনব �ািচতা ব�য়া 
�নাভা �দীপ ব�য়া 
�মিক ব�য়া 

িমশন িখয়াংপাড়া,  
চ�েঘানা, কা�াই,  রাঙামা� 

এইচএসিস/সমমান 
১ম বষ �, িব�ান 

সাউথ এিশয়ান কেলজ  

7. 963 
ি�য়�ী �চৗ�রী 
িবমল কাি� �চৗ�রী 
বাবলী �চৗ�রী 

বড়ইছিড় সদর, কা�াই, 
রাঙামা� 

এইচএসিস/সমমান 
২য় বষ �, িব�ান 

রা�িনয়া মিহলা কেলজ  

8. 968 
উ�ইমং মারমা 
পাইলাউ মারমা 
উ�ােসায়াংমারমা 

�িকমারা পাড়া, বড়ইছিড়, 
কা�াই,  রাঙামা� 

এইচএসিস/সমমান  
২য় বষ �, �বসায় িশ�া 

কণ ��লী িড�ী কেলজ  

9. 350 
উ�াই মং মারমা 
চ�ই� মারমা 
মাইিচং মারমা 

িতনছিড়পাড়া, রাইখালী 
বাজার, কা�াই, রাঙামা� 

এইচএসিস/সমমান 
 ২য় বষ �, িব�ান 

বা�রবান ক�া�নেম� পাবিলক 
�ল এ� কেলজ 

 

10. 1711 
িজরপার পাংেখায়া 
�সামিথয়াং পাংেখায়া 
লালেছায়া কিচর পাংেখায়া 

হিরণছড়া পাংেখায়া পাড়া,  
ন�ন বাজার, কা�াই,  

এইচএসিস/সমমান  
২য় বষ �, �বসায় িশ�া 

রা�ামা�  সরকাির মিহলা কেলজ  

11. 198 
অিভেষক তনচং�া  
অিজত �মার তনচং�া 
উমা চাকমা 

সাফছিড়পাড়া,  বড়ইছিড়, 
কা�াই, রাঙামা� 

এইচএসিস/সমমান  
২য় বষ �, িব�ান 

রা�িনয়া কেলজ  

12. 1614 
কমলজয় তনচং�া 
রাজচ� তনচং�া 
সনা�িত তনচং�া 

ভা�িকয়া, রাইখালী বাজার,  
কা�াই, রাঙামা� 

এইচএসিস/সমমান  
১ম বষ �, িব�ান 

কণ ��লী িড�ী কেলজ  

13. 390 
�দনীত নচং�া 
মায়াধন তনচং�া 
ইরাবী তনচং�া 

ভা�িকয়া, রাইখালী বাজার 
কা�াই, 

এইচএসিস/সমমান 
 ১ম বষ �, মানিবক 

রা�িনয়া কেলজ  

�কাস �ঃ �াতক (পাস)  

14. 414 
রােশদা আ�ার 
�ত: �মৗলভী অিল আহমদ 
মমতাজ �বগম 

খ�াকাটা, রাইখালী, কা�াই, 
রাঙামা� 

�াতক (পাশ),  
২য় বষ �, মানিবক 

চ��াম কেলজ  

15. 335 
��িত তনচং�া 
�� �মাহন তনচং�া 
সিনলা তনচং�া 

ভা�িকয়া, রাইখালী, বাজার, 
কা�াই, রাঙামা� 

�াতক (পাশ),  
২য় বষ �, িব এস এস 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

 




