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

     উপেজলাঃ �মা  
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. 738 
উ�ািসং মারমা 
আ� মং মারমা 
�ই সাং � মারমা 

গােলং�া পাড়া , �মা, 
বা�রবান 

িডে�ামা, ৮ম �সিম�ার, 
�িষ 

�িষ �িশ�ন ইনি��ট  

2. 1213 
মং ক�িসং মারমা 
�� খইয় মারমা 
�ত মাৈশ� মারমা 

পিল �াংসা পাড়া,  �মা, 
বা�রবান 

িডে�ামা, ৩য় বষ �, �াটস 
ই���উট অব �মিডেকল 
�টকেনালিজ, নারায়নগ�। 

 

�কাস �ঃ এইচএসিস 

3. 2065 
অিণ � দাশ 
দয়াল দাশ 
িবউ� দাশ 

�মা বাজার, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, ১ম 

বষ �, িব�ান 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

4. 849 
শতা�ী িসকদার 
�ভাষ িসকদার 
জয়� িসকদার 

�ল�িঝিড় পাড়া,  �মা, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ২য় 
বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকাির মিহলা কেলজ  

5. 872 
লাল �রেবক বম 
�রম সাং বম 
লাল �ন িসয়াম বম 

যািদ ফাই,  �মা, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, ২য় 

বষ �, িব�ান 
বা�রবান সরকাির  মিহলা 

কেলজ 
 

6. 1206 
লাল �েসল বম 
িজংেতায়ার বম 
�ঙনি�ং বম 

চাই��ং পাড়া,  �মা, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ২য় 
বষ �, িব�ান 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

7. 1724 
লাল পারিকম বম 
�লাং�য়াম বম 
��ায়াং িজং বম 

জািদফাই পাড়া,  �মা, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ২য় 
বষ �, �াদশ 

বা�রবান সরকাির  মিহলা 
কেলজ 

 

8. 446 
এসথারী বম 
সাংথন বম 
লালেরম ময় বম 

�মানা পাড়া,  �মা, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, ১ম 

বষ �, মানিবক 
বা�রবান সরকাির মিহলা কেলজ  

9. 1788 
লালেনই সাং বম 
লালতনিলয়ান বম   
লাললমিকম বম 

�মা বাজার, �মা, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, ২য় 

বষ �, ইেলকি�ক�াল 
বা�রবান সরকারী �টকিনেকল 

�ল এ� কেলজ 
 

10. 824 
�ইেডন বম 
লালরামসাং বম 
িজকেনং বম 

লাই�নিপ পাড়া,  �মা , 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ২য় 
বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকারী মিহলা কেলজ  

11. 1338 
�মলিড লাল ঠাটপার বম 
লালজারতন বম 
ভান রাম পান বম 

�বেথল পাড়া, �মা, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, ২য় 

বষ �, িব�ান 
বা�রবান সরকারী মিহলা কেলজ  

12. 280 
�রানসাংেনায়াম বম  
লালরামে�ায়াং বম 
ভানিজংময় বম 

�নসং পাড়া, ১নং ওয়াড � , �মা 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ২য় 
বষ �, �বসায় িশ�া 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

13. 141 
হ�ািপ বম 
লালেরম ঙাক বম 
লালসমিকম বম 

�বথেলেহম পাড়া ,  �মা, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ২য় 
বষ �, �বসায় িশ�া 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

14. 760 
িজংপার ময় বম 
লাল �রৗিলয়ান বম 
িজং�য়াল বম 

�নসং পাড়া, �মা, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, ১ম 

বষ �, �বসায় িশ�া 
বা�রবান সরকারী মিহলা কেলজ  

15. 314 
িসং�নপার বম 
�ত: ইি�য়াতন বম 
ননিকম বম 

িনউ ইেডন পাড়া, �মা  
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ২য় 
বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকারী মিহলা কেলজ  

16. 324 
�হিপ বম 
�ত: িজংঅক বম 
�ত: লালিজক বম 

আরথাহ পাড়া,  �মা, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, ২য় 

বষ �, �বসায় িশ�া 
বা�রবান সরকারী মিহলা কেলজ  

�ম. আইিড ছা�/ছা�ীর নাম �ায়ী �কানা অ�য়নরত ��িণ/ িশ�া �িত�ােনর নাম ম�� 



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

     উপেজলাঃ �মা  
কেলজ পয �ায়ঃ (এইচএসিস/সমমান ও �াতক-পাস/সমমান �কাস �) 

 

নং িপতার নাম 
মাতার নাম 

িবভাগ/�সিম�ার/বষ � 

17. 560 
উ থা� �শ মারমা 
�শিচং �ই মারমা 
�ম�� মারমা 

থানা পাড়া, �মা, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, ১ম 

বষ �, মানিবক 
নটর �ডম কেলজ, ঢাকা  

18. 200 
ক�িসং� মাম �া 
মংিচংসা মাম �া 
উমািচং মাম �া 

পাই� �হড�ানপাড়া,  �মা, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ২য় 
বষ �, মানিবক 

হাজী �হা�দ মহিসন কেলজ  

19. 524 
�মং�া মাম �া 
�থায়াই� মাম �া 
িচংসাংউ মাম �া 

িমনিঝিড় পাড়া,  �মা , 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ১ম 
বষ �, �বসায় িশ�া 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

20. 1536 
�শউসাই মাম �া 
আেছামং মাম �া 
�ামই� মাম �া 

িনয়াং��াং, �মা, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, ১ম 

বষ �, �বসায় িশ�া 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

21. 2040 
�ঞা�ািচং মাম �া 
মংমংেশ মাম �া 
িসং�েম 

পিলকা পাড়া,  �মা, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, ১ম 

বষ �, �বসায় িশ�া 
বা�রবান সরকাির মিহলা কেলজ  

22. 1442 
িজিম মাম �া 
ক�ইমংউ মাম �া 
উয়ইিচং মাম �া 

পিল �াংসা পাড়া, �মা, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ১ম 
বষ �, মানিবক 

নটর �ডম কেলজ  

23. 20 
জিনউ মাম �া 
�ইবা চাইন মাম �া 
�ায়ইিচং মাম �া 

সামাখাল পাড়া, �মা, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ১ম 
বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

24. 1954 
িসং�মং মারমা 
�শক�উ মারমা 
�মেদাক মারমা 

�য়ালপী পাড়া, �মা, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, ১ম 

বষ �, িব�ান 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

25. 22 
মংছাই�া মাম �া 
�থায়াইবামং মাম �া 
খয়� মাম �া 

সামাখাল,  �মা,  বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, ১ম 

বষ �, মানিবক 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

26. 1679 
উমংিসং মারমা 
মংচ মারমা 
�মায়ই মারমা 

থানা পাড়া, �মা, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, ২য় 

বষ �, মানিবক 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

27. 1789 
অংহাইিসং মাম �া 
মংঞিচং মাম �া 
�ই�া� মাম �া 

পিলকা পাড়া,  �মা, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, ১ম 
বষ �, মানিবক িবভাগ 

কােল�েরট �ল ও কেলজ  

28. 525 
মংচিসং মাম �া 
�থায়াইিচং মাম �া 
মাৈশউ মাম �া 

িমনিঝিড় পাড়া,  �মা, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ১ম 
বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

29. 374 
িচংসা � মারমা 
�সা মারমা 
�ইনাই মারমা 

ঠা�ািঝিড় পাড়া, �মা, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ২য় 
বষ �, মানিবক 

এম শাহ আলম  �চৗ�রী িড�ী 
কেলজ 

 

30. 375 
�াওয়াং� মারমা 
�ত:মংচাই�া মারমা 
মাসা�ই মারমা 

ঠা�ািঝিড় পাড়া, �মা, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ১ম 
বষ �, �বসায় িশ�া 

বা�রবান মিহলা কেলজ  

31. 2 
�িবনয় চাকমা 
�পামিন চাকমা 
িচ�া �দবী চাকমা 

ভরত পাড়া, �মা,  বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, ১ম 

বষ �, মানিবক 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

32. 1825 
�মবই �মী 
���ং �মী 
আেপন �মী 

�নতন পাড়া,  �মা, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, ২য় 

বষ �, �বসায় িশ�া 
বা�রবান সরকাির কেলজ  
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�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. 452 
তমলং �মী 
�ত অংেশ �মী 
�মাং �মী 

২নং �মা ইউিনয়ন, �মা, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ১ম 
বষ �, �বসায় িশ�া 

কেণ �ল অব অিল আহেমদ বীর 
িব�ম িডি� কেলজ 

 

�কাস �ঃ �াতক (পাস) 

34. 2208 
লাল �বায়ং িকম বম 
�ত �জায়াম িলয়ান বম 
িরয়ালেনম বম 

�নসং পাড়া, �মা, বা�রবান 
�াতক (পাশ), ১ম বষ �, 

িব.এস.এস 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

35. 2715 
অিলভার বম 
�ত ��ায়ািলয়ান বম 
�তম �জায়াই বম 

�নলাই পাড়া, �মা। িবিবএস(পাস), ২য় বষ � ঢাকা �লশান িড�ী কেলজ  

36. 1656 
�ইয়ই� মাম �া 
সামাঅং মারমা 
�ম�িচং মারমা 

থানা পাড়া, �মা, বা�রবান �াতক (পাশ), ২য়,বষ � বা�রবান সরকাির কেলজ  

37. 1140 
�ায়ইিসং মাম �া 
মংেবায়াইিচং মাম �া 
মােমউ মাম �া 

আ�ম পাড়া, �মা,  বা�রবান 
�াতক (পাশ), ১ম বষ �, 
�ােসলর অব �সা�াল 

সােয়� 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

38. 2089 
মংক�িচং মারমা 
ক�ইমং� মারমা 
�ােমিচং মারমা 

�স� পাড়া, �ােলং�া 
ইউিনয়ন,  �মা, বা�রবান 

�াতক (পাশ), ১ম বষ �, 
�ােসলর অব �সা�াল 

সােয়� 
কণ ��লী িডি� কেলজ  

39. 721 
উৈশিচং মাম �া 
ক�সা� মাম �া 
�চৗেমিচং মাম �া 

ক�ই�তয়া, �মা,  বা�রবান 
�াতক (পাশ), ২য় বষ �, 

রা�িব�ান 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

40. 681 
সা�মিন ি��রা 
�ত ধম �চরণ ি��রা 
সািজমা ি��রা 

কােলহা পাড়া, �মা, বা�রবান 
�াতক (পাশ), ২য় বষ �, 

িবএ 
নটরেডম কেলজ  

41. 195 
সীমা ি��রা 
ভা�রাম ি��রা 
িচিচমা ি��রা 

�জ�ন  �মা, বা�রবান 
�াতক (পাশ), ১ম বষ �, 

িবএ 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

 




