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

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

   

�ম. 
আইিড 

নং 

ছা�/ছা�ীর নাম 
িপতার নাম 
মাতারনাম 

�ায়ী �কানা 
অ�য়নরত ��িণ/ 

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

�কাস �ঃ ইি�িনয়ািরং 

1.  1863 
তাপস �দবনাথ  
তপন �দবনাথ  
ম� �দবনাথ 

নািনয়ারচর, রাঙামা� 
ইি�িনয়ািরং,  ৩য় �সিম�ার 

�েকৗশল 
আহছানউ�া� িব�ান ও ��ি� 

িব�িব�ালয় 
 

�কাস �ঃ এমিবিবএস 

2.  1918 
�� সাহা  
আশীষ সাহা  
ঊষা সাহা 

মাইচছিড়, নািনয়ারচর, 
রাঙামা� 

এমিবিবএস/িবিডএস  
২য় বষ � 

রা�ামা� �মিডেকল কেলজ  

3.  1650 
�বািধ ি�য় চাকমা  
ম�ল �মার চাকমা  
রািখ �সানা চাকমা 

পানছিড় �খ,  
নািনয়ারচর, রাঙামা� 

এমিবিবএস/িবিডএস  
২য়বষ �  

 
রা�ামা� �মিডেকল কেলজ  

�কাস �ঃ �াতক (স�ান) 

4.  1473 
অ� ব�য়া  
িল� ব�য়া   
�জাতা ব�য়া 

�লাপাড়া,  
1 নং ওয়াড �  নািনয়ারচর 

রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ � 
 রসায়ন 

চ��াম িব�িব�ালয়  

5.  2408 
�মা: রিবউল ইসলাম 
�মা: আ�ল হািলম 
 িমনারা �বগম 

�িড়ঘাট বাজার, 
নািনয়ারচর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান , ৭ম �সিম�ার 
�াংিকং এ� ই�ূ�ের� 

চ��াম িব�িব�ালয়  

6.  1153 
আ�ল হািমদ  
�মা: �িত িময়া 
হািমদা �বগম 

নািনয়ারচর, রাঙামা� 
�াতক/স�ান,  ৬� �সিম�ার 

মােক��ং 
চ��াম িব�িব�ালয়  

7.  910 
হাসা�র রহমান  
আ�ল কিরম  
তাহিমনা �বগম 

ইসলাম�র, নািনয়ারচর, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �  
িবিবএ 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

8.  2097 
বণ �া �দ 
বা�ল �দ 
�ভা �দ 

নািনয়ারচর সদর , 
নািনয়ারচর,  রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৩য় বষ �, 
অথ �নীিত 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

9.  1097 
�মা: শামীম খান 
�মা: ফা�ক খান  
সাজমা �বগম 

ইসলাম�র, নািনয়ারচর, 
 রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম বষ �, 
�ািণব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

10.  474 
�া�ন �দওয়ান 
�ীত িব� �দওয়ান 
 �খী �সানা চাকমা 

জাহানাতলী, নািনয়ারচর, 
 রাঙামা� 

�াতক/স�ান , ৩য় বষ � 
 উি�দ িব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

11.  2668 
িহৈতষী তা�কদার 
�েমাদ িবকাশ তা�কদার  
সাধনা �দবী চাকমা 

ছয়�িড় িবল, রাঙামা� 
�াতক/স�ান,  ২য় �সিম�ার 

�ােনজেম� �ািডজ 
জাহা�ীরনগর িব�িব�ালয়  

12.  668 
ঝা� িবকাশ চাকমা 
কালন জয় চাকমা  
পিতকা চাকমা 

�নায়াপাড়া,  নািনয়ারচর, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৭ম, �সিম�ার 
মাে�াবােয়ালজী 

গণ িব�িবি�ালয়  

13.  1503 
সানপা চাকমা  
�রিজত চাকমা  
��া চাকমা 

বগাছিড় �রাড, 
��মাছড়া 

নািনয়ারচর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৪থ � বষ � 
উি�দিব�ান 

চ��াম িব�িব�ালয়  

14.  1359 
ি�য়াসী চাকমা  
�িত র�ন চাকমা  
ত�বালা চাকমা 

৪ নং িঘলাছিড় ইউিপ 
নািনয়ারচর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম বষ �, আইন ঢাকা িব�িব�ালয়  

15.  613 
িব� চাকমা 
�ভ শাি� চাকমা  
মমতা চাকমা 

��মা ছড়া,  
নািনয়ারচর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম বষ �, 
রা�িব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

  



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

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

�ম. 
আইিড 

নং 

ছা�/ছা�ীর নাম 
িপতার নাম 
মাতারনাম 

�ায়ী �কানা 
অ�য়নরত ��িণ/ 

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

16.  527 
�রভী চাকমা   
সমর চাকমা  
�তীিত খীসা 

নাে�ল পাড়া,  �িড়ঘাট, 
নািনয়ারচর, রাঙামা� 

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

17.  1858 
�রাক চাকমা  
�েন� চাকমা  
কা�না চাকমা 

বড়াদম, ২নং ওয়াড � 
নািনয়ারচর,  রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৩য় বষ �, 
রাজনীিত িব�ান 

চ��াম িব�িব�ালয়  

18.  1733 
িবমল �জ�ািত চাকমা 
অ� র�ন চাকমা 
ি�নয়নী চাকমা 

উ�র িফির�ী পাড়া,  
নািনয়ারচর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান , ২য় বষ � 
 ইিতহাস িবভাগ 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

19.  1024 
িজি� �দওয়ান  
অন� িবকাশ �দওয়ান  
শাি� �ভা চাকমা 

িঘলাছিড় বাজার,   
নািনয়ারচর, রাঙামা� 

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

20.  546 
�েবল চাকমা  
�সানা ধন চাকমা  
িবনতা চাকমা 

কা�লতলী �িড়ঘাট, 
নািনয়ারচর রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম বষ �  
�ব�াপনা িবভাগ 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

21.  2129 
�িহন চাকমা  
�ষ �মার চাকমা  
িমিথলা চাকমা 

বাকছিড়, নািনয়ারচর 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৪থ �, �সিম�ার  
�লাক �শাসন 

বিরশাল িব�িব�ালয়  

22.  1250 
আিশকা চাকমা  
আ�েতাষ চাকমা  
শশী বালা চাকমা 

বােজছড়া,  নািনয়ারচর 
  রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম �সিম�ার, 
�লাক �শাসন ও সরকার 
পিরচালন িব�া িবভাগ 

জাতীয় কিব কাজী নজ�ল ইসলাম 
িব�িব�ালয় 

 

23.  692 
�মেমারী চাকমা  
িবেনাদ িবহারী চাকমা 
��ভা চাকমা 

মাইচছিড়,  নািনয়ারচর  
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম বষ �, 
িফ�া� এ� �াংিকং 

লালমা�য়া মিহলা কেলজ  

24.  104 
পংিক খীসা 
িব�ল খীসা 
িরকা খীসা 

বটিবল বড়াদম, 
নািনয়ারচর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
২য় বষ �, ইিতহাস 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

25.  1073 
�ািচংমং মারমা  
�তঃ মংসাজাই মারমা  
আ�মা মারমা 

�িড়ঘাট, নািনয়ারচর  
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৩য় বষ �, 
রা�িব�ান 

রা�ামা� সরকারী কেলজ  

�কাস �ঃ �াতেকা�র 

26.  273 
হাসান �রাদ  
�ন�র আলী  
ফিরদা �বগম 

ইসলাম�র, নািনয়ারচর 
রাঙামা� 

�াতেকা�র, ২য় বষ �, 
ইসলােমর ইিতহাস ও 

সং�িত 
সরকাির �তালারাম কেলজ  

 




