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

 উপেজলাঃ বাঘাইছিড়  
ি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�িনয়ারিরং 

1. 1477 
�জন চাকমা 
�জ�ািতষ র�ন চাকমা  
সাধনা �দবী চাকমা 

�খদারমারা, বাঘাইছিড়, 
রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং,  
৮ম �সিম�ার, ইনফরেমশন এ� 

কিমউিনেকশন �টকেনালিজ 

মাওলানা ভাসানী িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

2. 512 
ভি� চাকমা  
সমের� লাল চাকমা 
�জাতা চাকমা 

দি�ণ সােরায়াতলী, 
বাঘাইছিড়, রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং,  
১ম বষ �, কি�উটার িব�ান ও 

�কৗশল িবভাগ 

ঢাকা �েকৗশল ও ��ি� 
িব�িব�ালয়(�েয়ট) 

 

3. 1086 
িনেমশ চাকমা  
অিজত �মার চাকমা 
ভা�ল�ী চাকমা 

িনউ লা�া �ঘানা 
বাঘাইছিড়, রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং,  
৪থ � বষ �, ই�াি�য়াল এ� 
��াডাকশন ইি�িনয়ািরং 

ঢাকা �েকৗশল ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

4. 1158 
তপ �ন চাকমা 
 �ভলাল চাকমা 
িরমা চাকমা 

িশজক �খ, বাঘাইছিড়, 
রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং,  
৬� �সিম�ার, িসিভল 

ইি�িনয়ািরং 

চ��াম �েকৗশল ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

5. ২৭১৪ 
উদয় চাকমা 
িকরণ চাকমা 
বাসনা চাকমা 

উগলছিড় �খ, 
বাঘাইছিড়, রাঙমা� 

ইি�িনয়ািরং (িসিভল), ১ম বষ � ইউেরািপয়ান ইউিনভািস ��, ঢাকা  

�কাস �ঃ �াতক(স�ান) 

6. 461 
আেশি� চাকমা 
কােলন িজৎ চাকমা 
�পাসী বালা চাকমা 

�মারেঘানাছড়া, 
মাির�া, বাঘাইছিড় 

রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
২য় বষ �, বাংলা 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

7. 404 
�হনা চাকমা 
�িত র�ন চাকমা 
ব�ল বালা চাকমা 

নব �পরাছড়া, 
বাঘাইছিড়,  রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
২য় বষ �, অথ �নীিত 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

8. 1810 
স�পণ� চাকমা  
�েরশ িবহারী চাকমা 
রিনকা �দওয়ান 

নলবিনয়া, বাঘাইছিড়,  
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
�লাক�শাসন 

চ��াম িব�িব�ালয়  

9. 465 
বন �া চাকমা  
িবিপন িবকাশ চাকমা 
তর�লতা চাকমা 

�দাসর, মাির�া, 
বাঘাইছিড়, রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
৬�, �সিম�ার, �াব�াপনা 

চ��াম িব�িব�ালয়  

10. 1364 
�াইট চাকমা  
�দবধন চাকমা 
িরতা চাকমা 

ডা�াছড়া, মাির�া,  
বাঘাইছিড়, রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
৫ম �সিম�ার,  

মানব স�দ �ব�াপনা িবভাগ 
চ��াম িব�িব�ালয়  

11. 1018 
জয়ন চাকমা 
�েল�র চাকমা 
�িবনা চাকমা 

দি�ণ খাগড়াছিড়, 
বাঘাইছিড়, রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
৩য় �সিম�ার, একাউি�ং 

চ��াম িব�িব�ালয়  

12. 1786 
িন�লী চাকমা 
�গাপাল চ� চাকমা 
িকরণ শশী চাকমা 

নলবিনয়া, �রছিড়, 
বাঘাইছিড়, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, 
 ১ম বষ �, �িব�ান 

জাতীয় কিব কাজী নজ�ল ইসলাম 
িব�িব�ালয় 

 

13. 2460 
ি�য়ানা চাকমা  
দীপােলা চাকমা  
রীতা চাকমা 

দ. খাগড়াছিড় , 
বাঘাইছিড়, রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
২য় বষ �, পািল 

চ��াম িব�িব�ালয়  

14. 1163 
কােলা মিন চাকমা 
�শীল কাি� চাকমা 
অল� �শাভা চাকমা 

নলবিনয়া, বাঘাইছিড়, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
১ম বষ �, পািল 

চ��াম িব�িব�ালয়  

15. 976 
�মািহনী চাকমা 
�েমাদ র�ন চাকমা 
বাসনা �দবী চাকমা 

নব �পরাছড়া, �রছিড়, 
বাঘাইছিড়, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, 
 ৪থ �বষ �, িব এ 

চ��াম িব�ি�ালয়  

  



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

 উপেজলাঃ বাঘাইছিড়  
ি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�� 

16. 2390 
িবধান চাকমা 
�িতময় চাকমা 
�চনা �দবী চাকমা 

নলবিনয়া, �রছিড়, 
বাঘাইছিড়, রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
 ৪থ � বষ �, �লাক �শাসন িবভাগ 

রাজশাহী িব�িব�ালয়  

17. 740 
িম�ন চাকমা 
চ� �মার চাকমা 
ল�ী �দবী চাকমা 

লংকর ন�ন পাড়া, 
বাঘাইছিড়, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, 
 ১ম �সিম�ার, সমাজকম � 

শাহজালাল িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

18. 2587 
�জন চাকমা  
অিনল কাি� চাকমা 
�সিলনা চাকমা 

�ঢবাছিড়,�রছিড়, 
বাঘাইছিড়, রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
৩য় বষ �, পািল 

চ��াম িব�িব�ালয়  

19. 847 
��ি� চাকমা  
অমর িসং চাকমা 
�িনলা �দবী চাকমা 

নলবিনয়া,বাঘাইছিড়, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
৪থ � বষ �, দশ �ন 

চ��াম িব�িব�ালয়  

20. 1164 
�রখী চাকমা 
িচে�া চাকমা 
�বণ �া চাকমা 

নলবিনয়াবাঘাইছিড়, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
২য় বষ �, পািল 

চ��াম িব�িব�ালয়  

21. 1734 
��ল চাকমা 
�ত িবজয়  চাকমা 
কিনকা চাকমা 

রা�া�রছিড় , 
বাঘাইছিড়, রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
২য় বষ �, রাজনীিত িব�ান 

চ��াম িব�িব�ালয়  

22. 1938 
অতীশ �দওয়ান  
সে�াষ জীবন �দওয়ান 
ি�য় �িত চাকমা 

মাির�া,বাঘাইছিড়, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
১ম বষ �, আ�জ�ািতক স�ক� 

রাজশাহী িব�িব�ালয়  

23. 1148 
পেরশ চাকমা 
রিহলা চাকমা  
মহামায়া চাকমা 

�রছিড়, বাঘাইছিড়,  
রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
১ম বষ �, িশ�া ও গেবষণা 

চ��াম িব�িব�ালয়  

24. 2047 
��য়া চাকমা 
দীপংকর চাকমা 
অিনমা চাকমা 

িশজক�খ, �রছিড়, 
বাঘাইছিড়, রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
১ম বষ �, �জেন�ক ইি�িনয়ািরং 

এ� বােয়ােটকেনালিজ 
চ��াম িব�িব�ালয়  

25. 2286 
পারমী চাকমা  
পেরশ চাকমা  
িহৈতষী চাকমা 

�ব � �খদারমারা, 
�রছিড়, বাঘাইছিড়, 

রাঙামা� 

�াতক/স�ান, 
 ১ম �সিম�ার, িব.িব.এ 

(�ব�াপনা িশ�া) 
�িম�া িব�িব�ালয়  

26. 553 
িরশান চাকমা  
গগন নাথ চাকমা 
�পিস চাকমা 

�লাবান, বাঘাইছিড়, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
৩য় বষ �, �িব�ান 

জগ�াথ িব�িব�ালয়  

27. 2564 
�রিবতা চাকমা 
সত� র�ন চাকমা 
িবর�না চাকমা 

বাঘাইছিড়, রাঙামা� 
�াতক/স�ান, 
 ১ম বষ �, নািস �ং 

�য়ার নািস �ং কেলজ  

28. 1741 
িম�ক চাকমা 
সা�নাময় চাকমা 
�যািতকা চাকমা 

িনউ লা�ােঘানা, 
বাঘাইছিড়, রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
২য় বষ �, পািল 

চ��াম িব�িব�ালয়  

29. 2657 
��ল �দওয়ান  
��ল কাি� �দওয়ান 
�শবরাণী চাকমা 

 সােরায়াতলী, �রছিড়, 
বাঘাইছিড়, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, 
 ১ম বষ �, দশ �ন 

চ��াম  িব�িব�ালয়  

30. 397 
��া চাকমা 
অিল� �মার চাকমা 
�নী মালা চাকমা 

�রছিড়, বাঘাইছিড় 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, 
২য় বষ �, অথ �নীিত 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

31. 958 
��া চাকমা 
দীি��র চাকমা 
িনেবিদতা চাকমা 

িচ�ারাম ছড়া,   
বাঘাইছিড়,  রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
�ািণিব�া 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

32. 2283 
�মঘলা চাকমা 
�ান র�ন চাকমা 
বীিথকা চাকমা 

মাির�া, বাঘাইছিড় 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
িফশািরজ 

চ��াম িব�িব�ালয়  

�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�� 



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

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

33. 133 
িরেকল চাকমা 
সতীশ �মার চাকমা 
�মিত বালা চাকমা 

নব �পরাছড়া, �রছিড় 
বাঘাইছিড় 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, িবিবএ 
(�ব�াপনা িবভাগ) 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

34. 1941 
সেতজ চাকমা  
অিনল কাি� চাকমা  
দী� চাকমা 

�রছিড়, বাঘাইছিড়, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৩য়, �সিম�ার, 
ইিতহাস 

ঢাকা িব�িব�ালয়  

35. 306 
�েয়ল চাকমা  
ন�ন �মার চাকমা  
জবা রানী চাকমা 

পাবলাখালী, �রছিড়, 
বাঘাইছিড়,  

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
িহসাবিব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

36. 2032 
�পাসী চাকমা 
�ষেক� চাকমা 
�শাভারানী চাকমা 

�রছিড়, বাঘাইছিড়, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
রা�িব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

37. 1666 
অ�রা চাকমা  
�� র�ন চাকমা 
কা�না চাকমা 

হীরারচর, �রছিড়, 
বাঘাইছিড়,  

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
উি�দিব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

38. 1303 
িহরা চাকমা  
�খাকন চাকমা  
অনাকী চাকমা 

কদমতলী, মাির�া, 
বাঘাইছিড়,  

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
�ািণিব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

39. 293 
িমেয়ল চাকমা 
�িত িবকাশ চাকমা 
িবজয় মালা চাকমা 

নব �পরাছড়া, �রছিড,় 
বাঘাইছিড়, রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
৪থ �, বষ � 

 উি�দিব�ান 
জাহা�ীরনগর িব�িব�ালয়  

40. 2234 
আিনকা তাসিনম  
আিতক উ�াহ 
শািহন আ�ার 

মেডল টাউন, মাির�া, 
বাঘাইছিড়,  

�াতক/স�ান, ৭ম, �সিম�ার, 
�িষ অথ �নীিত ও �বসায় িশ�া 

অ�ষদ 
িসেলট �িষ িব�িব�ালয়  

41. 985 
আ� িছি�ক  
আ�ল কােসম  
আসমা �বগম 

আমতলী, পাবলাখালী, 
বাঘাইছিড়,  

�াতক/স�ান, ৬�, �সিম�ার,  
ফাই�া� িবভাগ 

চ��াম িব�িব�ালয়  

42. 554 
ফােতমা আ�ার 
আ�ল কিরম, 
�ৎফা �বগম 

পাবলাখালী, বাঘাইছিড়, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
৩য়, �সিম�ার �ব�াপনা 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

43. 1877 
�মাঃ আলমগীর �হােসন 

 �মাঃ �সকা�র আলী 
�হাসেনয়ারা �বগম 

মা�ার পাড়া, মাির�া, 
বাঘাইছিড়,  

�াতক/স�ান, ৩য়, �সিম�ার, 
িফ�া� 

চ��াম িব�িব�ালয়  

44. 1499 
�মাঃ ইউ�ছ িময়া 
�মাঃ আেনায়ার আলী 
হােজরা খা�ন 

�সিলম �ক, 
বাঘাইছিড়, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, বাংলা 
িবভাগ 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

45. 2688 
তাজিমন আ�ার  
�মাঃ নিজর আহ�দ 
�মােমনা খা�ন 

মাির�া, বাঘাইছিড়, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
�ব�াপনা 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

46. 1396 
�মা: আলী আকবর 
�মা: আ� তােলব 
সােনায়ারা �বগম 

�রছিড় বাঘাইছিড়, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
িহসাবিব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

47. 758 
শারিমন আ�ার  
�মা: আ�ল �হােসন 
হািছনা �বগম 

কেলজ পাড়া, মাির�া, 
বাঘাইছিড়,  

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
িহসাবিব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

48. 2321 
রিবন কাি� �দ 
�মন কাি� �দ 
িব�লা কাি� �দ 

�রছিড়, বাঘাইছিড়, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ২য়, �সিম�ার, 
�ােনজেম� 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

49. 2235 
�মাঃ জিসম উি�ন 
�মাঃ কিবর আহা�দ, 
মমতাজ �বগম 

মাির�া, বাঘাইছিড়, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
িহসাবিব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

  



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

 উপেজলাঃ বাঘাইছিড়  
ি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�� 

50. 1183 
জা�া�ল বিব 
�ত ওয়াজ ��নী 
রিশদা �বগম 

মাির�া, বাঘাইছিড়, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
ইসলােমর ইিতহাস ও সং�িত 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

�কাস �ঃ �াতেকা�র 

51. 2165 
�মা: িজয়াউল হাসান �সৗরভ 

�মা: ��ল ইসলাম 
িশউিল আ�ার 

�সিলম �ক,  
বাঘাইছিড়, রাঙামা� 

�াতেকা�র,  
১ম �সিম�ার,  

জীব ��ি� িবভাগ 
�শেরবাংলা �িষ িব�িব�ালয়  

52. 650 
�মাহা�দ িছি��র রহমান  
আহা�দ আলী 
হ�ফা �বগম 

�সিলম �ক,  
বাঘাইছিড়, রাঙামা� 

�াতেকা�র,  
২য় বষ �, ইিতহাস 

রা�ামা� সরকারী কেলজ।  

53. 2510 
�রিনকা চাকমা  
�ভ র�ন চাকমা 
ধনািত চাকমা 

 মগবান,  
বাঘাইছিড়, রাঙামা� 

�াতেকা�র,  
১ম বষ �, পািল 

চ��াম িব�িব�ালয়  

54. 2327 
িচে�া চাকমা  
�� িবকাশ চাকমা 
বিনতা চাকমা 

তা�কদার পাড়া, 
বাঘাইছিড়, রাঙামা� 

�াতেকা�র,  
১ম, বষ �, দশ �ন 

চ��াম িব�িব�ালয়  

55. 95 
উৎস চাকমা 
�শীল �মার চাকমা  
�ভ বালা চাকমা 

জীবতিল,  
বাঘাইছিড়, রাঙামা� 

�াতেকা�র, 
 ১ম বষ �,  

ইসলােমর ইিতহাস এবং সং�িত 
রা�ামা� সরকাির কেলজ  

 




