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

 উপেজলাঃ লামা 
ি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: ইি�িনয়ািরং 

1.  1014 
� ছাই মং মাম �া 
অং ছা �থায়াই মাম �া 
মাক� মাম �া 

গজািলয়া �হড�ান পাড়া, 
লামা, বা�রবান 

ইি�িনয়ািরং, ১ম �সিম�ার, 
কি�উটার সােয়� এ�  

ইি�িনয়ািরং 
চ��াম িব�িব�ালয়  

2.  2614 
�মাঃ জােয়দ �নতািছর 
মন�র আলম 
সালমা �বগম 

নয়া পাড়া,  বরইতলী, লামা, 
বা�রবান 

�াতক (স�ান), ২য় বষ �, 
িবএসিস �মিরন 
ইি�িনয়ািরং 

�মিরন িফশািরজ 
একােডিম, চ��াম 

 

�কােস �র নাম: �াতক(স�ান) 

3.  2360 
িজ�রাইন িরজভী 
�মাহা�দ শা��নওয়াজ 
ছােলহা �বগম 

কেলজ �গইট, ০৮নং ওয়াড �, 
লামা, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, 
�সিম�ার, �িষ �েকৗশল ও 

কািরগির অ�ষদ 
িসেলট �িষ িব�িব�ালয়  

4.  2243 
জা�া�ল �িরয়া 
কিলম উ�াহ 
কাম�ন �নছা 

�ম�ার পাড়া, �মারী, লামা, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, 
�সিম�ার, �ড সােয়� ও 

�টকেনালজী অ�ষদ 

চ��াম �ভেটিরনাির ও 
এিন�াল সাইে�স 

িব�িব�ালয় 
 

5.  741 
একরাম উ�াহ 
আ�ল কােছম 
জয়নব আরা �বগম 

ফিকরােখালা, �লাহাজারা, 
লামা, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, 
�সিম�ার, ফেরি� 

চ��াম িব�িব�ালয়  

6.  2210 
�মাঃ তাওহী�ল ইসলাম 
�মাঃ আ�ল কােশম 
�রােকয়া �বগম 

�চয়ার�ানপাড়া, লামা, লামা, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, 
�সিম�ার, অথ �নীিত এবং 

�াংিকং 

আ�জ�ািতক ইসলামী 
িব�িব�ালয়, চ��াম। 

 

7.  961 
�মা: রােশ�ল আলম 
�মা: িগয়াস উি�ন 
আেনায়ারা �বগম 

চা�াতলী, লামা, লামা, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
�লাক �শাসন 

�িম�া িব�িব�ালয়  

8.  1283 
িপংিক ব�য়া 
�মন ব�য়া 
সােব�ী ব�য়া 

�দয় মা�ার পাড়া, লামা, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

9.  2085 
�হাছাইনা আ�ার 
আই�ব আলী 
জা�াত আরা �বগম 

িশেলর �য়া,  লামা, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
ইংেরিজ 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

10.  2693 
রমজা�ল হাসান রা�াক 
�মাহা�দ �হাছাইন 
হািলমা �হাছাইন 

দি�ণ হায়দারনাশী, �মারী 
বাজার, লামা, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৬�, 
�সিম�ার, অথ �নীিত 

�িম� িব�িব�ালয়  

11.  2076 
আব��াহ �মাঃ ইনজামান 

�মাঃ নাজ�ল �দা 
জয়না�ল �মা�ফা 

কিল�ািবল, ৬নং ওয়াড �, 
লামা �পৗরসভা, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
�ব�াপনা 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

12.  850 
�মাঃ শািমম িময়া 
�মাঃ আ�ল মিজদ 
শািহ�র �বগম 

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

ইিতহাস িবভাগ 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

13.  1131 
�েয়ল দাশ 
সাধন কাি� দাশ 
বাসনা রাণী দাশ 

হাই �ল �রাড, নয়া 
পাড়া,লামা, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
�ব�াপনা িবভাগ 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

14.  7 
জিমর উি�ন 
আ� তােলব 
�রৗশন আরা �বগম 

ই�ািহম িলডার পাড়া, লামা, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
অথ �নীিত 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

15.  2526 
শারিমন আ�ার 
�মাঃ রিফক িময়া 
পা�ল আ�ার 

লামা �খ, ০৫নং ওয়াড �, লামা 
�পৗরসভা, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
ইংেরজী 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

16.  1066 
�পিল মাম �া 
উ�ইিচং মাম �া 
উচাইং য়ং মাম �া 

বড় �নারিবল পাড়া,  লামা 
�পৗরসভা, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, িশ� 
িবকাশ ও সামািজক স�ক� 

গাহ ��� অথ �নীিত 
মহািব�ালয় 

 



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

 উপেজলাঃ লামা 
ি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�� 

17.  1991 
�হলািচং মাম �া 
অংক�হলা মাম �া 
চানাইিচং মাম �া 

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

আইন 
চ��াম িব�িব�ালয়  

18.  1159 
�ববী মাম �া 
মং�অং মাম �া 
হা��ংম ি��রা 

�য়ার িঝির, লামা, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 

িহসাবিব�ান 
বা�রবান সরকারী 

কেলজ 
 

19.  2301 
�ই�মং মারমা 
�ত. বািচং মং মারমা 
অংিচং মারমা 

�হাি�ং নং. ২৯৫, ৬নং ওয়াড �, 
লামা, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
পািল 

চ��াম িব�িব�ালয়  

20.  1815 
এিখংিসং মাম �া 
মংক�� মারমা 
হাইিসং�া মারমা 

11, গাই��া পাড়া , লামা,  
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
চা�কলা 

চ��াম িব�িব�ালয়  

21.  947 
জজউ মারমা 
সািচং মং মারমা 
�তঃ আ�ইেম মারমা 

মং�েথায়াই �ম�ার পাড়া, 
বড়ইতিল, লামা, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
ভা�য � িবভাগ, চা�কলা 

অ�ষদ 
ঢাকা িব�িব�ালয়  

22.  1239 
উেথায়াইিচং মাম �া 
মংমং মাম �া 
মাচািচং মাম �া 

িচং�ম পাড়া, ৬নং �পসী 
পাড়া ইউিপ, লামা, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
পািল 

চ��াম িব�িব�ালয়  

23.  1170 
মং� মাম �া 
মং�অং মাম �া 
হােন�ং ি��রা 

�য়ার িঝির, ৬নং ওয়াড �, 
লামা, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
িহসাবিব�ান 

বা�রবান সরকারী 
কেলজ 

 

24.  1649 
�ায়ইেথায়াই মাম �া 
চা�মং মাম �া 
য়ইেথায়াইিচং মাম �া 

বড় �নারিবল পাড়া, ৭নং 
ওয়াড �, লামা �পৗরসভা, 

বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
�ব�াপনা 

বা�রবান সরকাির 
কেলজ 

 

25.  1195 
উক�এ মাম �া 
�ত চ�া অং মাম �া 
উ�ািচং মাম �া 

৩০২, কিল�া পাড়া, লামা, 
বা�রবান 

বাংলা িবভাগ, ১ম বষ � চ��াম িব�িব�ালয়  

26.  2428 
আ� মাম �ানী 
মংেছন মাম �া 
পাকামা মাম �া 

আিজজনগর, লামা, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 

দশ �ন 
ইেডন মিহলা কেলজ, 

ঢাকা 
 

27.  2051 
এিসং মং মাম �া 
�ং�ইঅং মাম �া 
চ�ইেম মাম �া 

গজািলয়া ক��ািচং পাড়া, ৬ 
নং ওয়াড �, লামা, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
সংগীত 

চ��াম িব�িব�ালয়  

28.  2193 
মংচসা মারমা 
��ই মারমা 
মা�িচং মারমা 

�য়ার িঝিড় পাড়া , 
লামা,বা�ারবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
মেনািব�ান 

ঢাকা িব�িব�ালয়।  

29.  235 
�মক�� মাম �া 
সা�মং মাম �া 
�ইসাং�ই মাম �া 

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

বাংলা 
বা�রবান সরকাির 

কেলজ 
 

30.  2515 
িখং িখং উ মাম �ানী 
উেছনিতং মাম �া 
হাইন চ� মাম �া 

গাই��া �ব � পাড়া, গজািলয়া, 
লামা, বা�রবান 

�াতক (স�ান), ৩য়, বষ �, 
ইিতহাস 

চ��াম কেলজ  

31.  1392 
�থায়াই�া � মাম �া 
মংক��া মাম �া 
�ােয়ই মাম �া 

সােপর ঘাড়া পাড়া, ১নং ওয়াড �,  
লামা, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
অথ �নীিত 

বা�রবান সরকারী 
কেলজ 

 

32.  1795 
নানওয়াই �রং 
লাংসাং �রং 
�কায়নেলং �রং 

নয়াপাড়া, সরই, লামা, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
মেনািব�ান 

রাজশাহী িব�িব�ালয়  

33.  1821 
মাংফ ��া 
�মনপং ��া 
কাইি�ম ��া 

কা� পাড়া, ২নং লামা সদর 
ইউিনয়ন, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
ইিতহাস 

বা�রবান সরকাির 
কেলজ 

 



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

 উপেজলাঃ লামা 
ি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�� 

34.  16 
হারমিন ি��রা 
িশমন ি��রা 
�নিত ি��রা 

টংগিঝির পাড়া, ৮ নং ওয়াড �, 
সরই, লামা, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
আ�জ�ািতক স�ক� 

ঢাকা িব�িব�ালয়  

35.  965 
এ�ালবাট � কিল� ি��রা 
মেহ� ি��রা 
হােত�ং ি��রা 

মািনকজন পাড়া , লামা, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, 
�সিম�ার, �ানীয় সরকার ও 

নগর উ�য়ন 

জাতীয় কিব কাজী 
নজ�ল ইসলাম 
িব�িব�ালয় 

 

36.  1186 
িপ� ি��রা 
ক�াজ ি��রা 
সােজ�ং ি��রা 

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

ইংেরিজ 
বা�রবান সরকারী 

কেলজ 
 

37.  1030 
লের� ি��রা 
ক�মং ি��রা 
তমিত ি��রা 

গজািলয়া, লামা,  বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 

�লাক�শাসন 
চ��াম িব�িব�ালয়  

38.  2018 
�নীল ি��রা 
জীব� ি��রা 
হােন�ং ি��রা 

�কয়া� পাড়া , সরই, লামা, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
িফিজক�াল এ�েকশন এ� 

��াট �স সােয়� 
চ��াম িব�িব�ালয়  

39.  1050 
�বীন ি��রা 
হ�িসরাম ি��রা 
�ংবানী ি��রা 

�পৗপা �দৗছড়ী পাড়া, লামা, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, 
�সিম�ার, িহসাবিব�ান ও 

ত� প�িত 

জাতীয় কিব কাজী 
নজ�ল ইসলাম 
িব�িব�ালয় 

 

40.  671 
হ�গমাইিত ি��রা 
নািজরাম ি��রা 
স�মা ি��রা 

নািজরাম পাড়া, ৬নং ওয়াড �,  
লামা, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকারী 
কেলজ 

 

41.  2135 
বের� ি��রা 
দােগহা ি��রা 
বাসা�ং ি��রা 

কামাইজ�া িঝির  ি��রা পাড়া, 
আিজজনগর , লামা, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
ইিতহাস 

সাতকািনয়া সরকারী 
কেলজ 

 

42.  376 
�ংজনী ি��রা 
জন বাহা�র ি��রা 
সারিত ি��রা 

আিকরাম পাড়া, ৩নং ওয়াড �,  
লামা, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
ইিতহাস 

বা�রবান সরকারী 
কেলজ 

 

�কােস �র নাম: �াতেকা�র 

43.  1300 
মাশ�ফা সাঈদী 
মিহউ�ীন সাঈদী 
নািছমা �বগম 

�চয়ার�ান পাড়া,  লামা, 
বা�রবান 

�াতেকা�র, ১ম, বষ �, 
�ািণিব�া 

চ��াম কেলজ  

44.  2116 
�মা: ইখিতয়ার উি�ন 
�মা: আ�ব আলী 
হািমদা আ�ার 

�মা: আ�ব আলী, ছ�র �খ, 
�মারী, লামা, বা�রবান 

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

45.  1324 
নারায়ন কাি� নাথ 
িনম �ল কাি� নাথ 
িচ� রানী নাথ 

লামা �খ পাড়া, ০৫নং  লামা, 
লামা, বা�রবান 

�াতেকা�র, ২য়, বষ �, 
�ব�াপনা িবভাগ 

বা�রবান সরকাির 
কেলজ 

 

46.  1332 
�জন দাশ 
িমলন কাি� দাশ 
�বী দাশ 

�নার িঝিড়, ০৭, �মারী 
বাজার, লামা, বা�রবান 

�াতেকা�র, ২য়, বষ �, 
�ব�াপনা িবভাগ 

বা�রবান সরকাির 
কেলজ 

 

47.  2114 
কােদরী �রশমা রহমান মীরা 
মর�ম মাহ��র রহমান কােদরী বা� 

জ�াত আরা �বগম 

�ব��মিঝির ২৮৫ নং সা�ঁ 
�মৗজা, লামা, লামা, বা�রবান 

�াতেকা�র, ১ম, বষ �, 
ফেরি� 

চ��াম িব�িব�ালয় �ি�েযা�া 
�কাটা 

48.  1040 
মংচিসং মারমা 
অং� মারমা 
�ােম� মারমা 

অংহলা পাড়া, লামা, বা�রবান �াতেকা�র, ১ম, বষ �, পািল চ��াম িব�িব�ালয়  

49.  1017 
দনয়া ��া 
অমধই ��া 
কাইিচত ��া 

�ইত�া পাড়া, লামা, বা�রবান 
�াতেকা�র, ২য়, বষ �, 

অথ �নীিত 
সরকাির হাজী �হা�দ 

মহিসন কেলজ 
 



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

 উপেজলাঃ লামা 
ি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: এমিবিবএস 

50.  716 
সাই�া� মাম �া 
আংেথায়াই�া মাম �া 
মাক��ই মাম �া 

চ�াতলী পাড়া, লামা, 
বা�রবান 

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

রা�ামা� �মিডেকল 
কেলজ 

 

51.  919 
�মাঃ রিমজ উি�ন 
�মাঃ আ�ল কালাম 
হােজরা �বগম 

গগণ মা�ার পাড়া,  লামা, 
বা�রবান 

এমিবিবএস/িবিডএস, ২য়, 
বষ �, এমিবিবএস (ি�তীয় 

বষ �) 

চ��াম �মিডেকল 
কেলজ 

 

 

 

 




