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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর  
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.  583 
ইসরাত জাহান নাইমা 
শিফক আহমদ 
আেনায়ারা �বগম 

��িডয়াম এলাকা, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

িডে�ামা, ১ম বষ �, নািস �ং চ��াম নািস �ং কেলজ  

2.  2199 
�মা: সাই��াহ 
�মা: আ�ল কােশম 
কাম�ন নাহার 

��িডয়াম এলাকা, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

িডে�ামা, ৪থ �, �সিম�ার, 
ইেলকি�ক�াল 
�টকেনালিজ 

বা�রবান �টকিনক�াল �ল এ� 
কেলজ 

 

3.  2524 
�মাঃ সাই�র রহমান 
�মাঃ �গালাম �মা�ফা 
আছমা �বগম 

িনউ �লশান, বা�রবান, 
িডে�ামা, ৫ম �সিম�ার, 

�িষ 
�িষ �িশ�ণ ইনি��উট  

4.  1376 
উচেম মাম �া 
�ই বাই অং মাম �া 
উয়ই িচং মাম �া 

উদাল বিনয়া �হড�ান পাড়া,  
বা�রবান সদর, বা�রবান 

িডে�ামা, ২য় বষ �, নািস �ং হািমদা নািস �ং ইনি��উট  

5.  817 
�মিসং� মাম �া 
�লায়াইসািচং মাম �া 
�ঞা�ািচং মাম �া 

ভা�া�ড়া পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

িডে�ামা, ৬� �সিম�ার, 
�িষ 

�িষ �িশ�ণ ই���উট  

6.  2160 
�ইেম মাম �া 
�থায়াই �ামং মাম �া 
মা�া� মাম �া 

বাঘমারা �হড�ান পাড়া,  
বা�রবান সদর, বা�রবান 

িডে�ামা, ৪থ � বষ �, 
আেক�েটকচার এ� 
ই�ািরয়র িডজাইন  

চ��াম মিহলা পিলেটকিনক 
ইনি��উট 

 

7.  1375 
জয় মারমা 
�সম� মারমা 
��িচং মারমা 

বাঘমারা বাজার পাড়া, 
বা�রবান সদর, বা�রবান 

িডে�ামা, ৬� �সিম�ার 
িসিভল 

�লনা পিলেটকিনক ইনি��উট  

8.  1803 
�মসাই� মাম �া 
িমঃ মং�াঅং মাম �া 
িমঃ ��ই মাম �া 

মনজয় পাড়া, বা�রবান 
িডে�ামা, ৪থ � বষ �, �িষ 

িডে�ামা 
�িষ �িশ�ণ ই���উট  

9.  2618 
ডেমউ মাম �া 
মংপাখয় মাম �া 
�সাং মাম �া 

উজানী পাড়া, বা�রবান 
িডে�ামা, ১ম �সিম�ার, 

নািস �ং 
�বগম ওসমান আরা কেলজ অব 

নািস �ং 
 

10.  1791 
নাইউিচং মাম �া 
উ�ািচং মাম �া 
উ�ািচং মাম �া 

�াই�ং পাড়া, বা�রবান 
িডে�ামা, ৪থ � বষ �, �িষ 

িডে�ামা 
�িষ �িশ�ণ ই���উট  

11.  2454 
উসাই অং মারমা 
�ত �থায়াইৈশ � মারমা 
চয়ই মারমা 

ক�ামলং পাড়া, বা�রবান। 
িডে�ামা, ৬� �সিম�ার, 

�ািফক িডজাইন 
সরকারী �ািফক আট �স 

ই���উট 
 

12.  2709 
�িচং মং মারমা, 
মং ক� িচং মারমা 
নাই�� মারমা 

�য়ালক, �হড�ান পাড়া, 
বা�রবান 

িডে�ামা, ৬� �সিম�ার, 
�ািফক িডজাইন 

সরকারী �ািফক আট �স 
ই���উট 

 

13.  1541 
ওেয়িসং � মাম �া 
আ�ামং মাম �া 
আ�মা মাম �া 

উদালবিনয়া, বা�রবান 
িডে�ামা, ১ম �সিম�ার, 

নািস �ং 
�বগম ওসমান আরা কেলজ অব 

নািস �ং 
 

14.  2101 
�া � িচং মাম �া, 
আ� মং মাম �া 
� �ম িচং মাম �া 

�রইছা থিল পাড়া, �য়ালক, 
বা�রবান 

িডে�ামা, ১ম বষ �, 
নািস �ং 

��ি�নী হসিপতাল �ল অফ 
নািস �ং 

 

15.  2479 
�ময়ই মাম �া 
�ত �থায়াই�িচং মারমা 
�ত �ম� � মাম �া 

ম�ম পাড়া, বা�রবান 
িডে�ামা, ৩য় �সিম�ার, 

�িষ 
�িষ �িশ�ণ ইনি��উট  

16.  1058 
�রায়াল সাং পার বম 
লাল িলয়ান �জায়াল বম 
নলেরম বম 

�হ�ন পাড়া, বালাঘাটা, 
বা�রবান, বা�রবান সদর, 

বা�রবান 

িডে�ামা, ১ম বষ �, 
নািসং 

 

�বগম ওসমান আরা নািস �ং 
কেলজ 

 
 

17.  
2418 

 

িজং �ভং িহম বম 
লাল�ন ি�র বম 
লালিকমএং বম 

ফা�ক পাড়া, বা�রবান 
িডে�ামা, ১ম বষ �, ঢাকা 
�মিডেকল এিসে�� 

��িনং �কাস � 

ঢাকা �মিডেকল এিসে�� ��িনং 
�ল 

 



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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর  
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 �ঃ এইচএসিস 

18.  561 
ত�য় �দওয়ানজী 
�পন �দওয়ানজী 
বিবতা �দওয়ানজী 

বন�পা পাড়া,  বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, িব�ান 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

19.  501 
�াহা আশরফ 
আশরফ উ�াহ 
নাজমা নাছিরণ হািববা 

�চয়ার�ান পাড়া,বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �,  িব�ান 

সরকাির িস� কেলজ, চ��াম  

20.  2464 
�ত�য়ী �দ 
�দীপ �মার �দ 
�ম�ম �দ 

বন�পা পাড়া, , বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, িব�ান 

সাউথ এিশয়ান কেলজ  

21.  223 
হীরা ব�য়া 
রতন ব�য়া 
সিবতা ব�য়া 

ম�ম পাড়া, , বা�রবান, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, �বসায় িশ�া 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

22.  2370 
তািমম আিজজ 
অিল আেহমদ 
নািছমা আ�া 

বন�পা পাড়া, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, �িষ 

বা�রবান সরকাির মিহলা কেলজ  

23.  172 
সািজদ হাসান �চৗ�রী 
বাদশা িময়া �চৗ�রী 
নারিগস আ�ার 

কােশম পাড়া, ৯ নং ওয়াড �, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, 

কি�উটার(িবএম) 

কেণ �ল(অবঃ) অিল আহমদ বীর 
িব�ম িডি� কেলজ 

 

24.  724 
আওলাদ উ�ীন ইমরান 
�মা: আলাল উ�ীন 
�মা আকতার 

বন�পা পাড়া, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, িব�ান 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

25.  565 
রা�ল �ব� 
তমাল কাি� �ব� 
�গাপা �ব� 

বন�পা পাড়া, , বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, �বসায় িশ�া 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

26.  356 
আির�ল ইসলাম 
আ�ল কােসম 
�রাজী আ�ার 

�ম�ার পাড়া, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 

২য় বষ �, িব�ান 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

27.  939 
মমতাজ আ�ার 
�মা: ই�ািহম 
আেনায়ারা �বগম 

আিম � পাড়া, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 

২য় বষ �, �বসায় িশ�া 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

28.  688 
সািদয়া �লতানা �� 
�মা: শিফ�ল হক 
�হাছেন আরা �বগম 

বন�পা পাড়া, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, িব�ান 

বা�রবান সরকারী মিহলা কেলজ  

29.  590 
�মাঃ মাঈ��ীন হাসান 
�মাসেলম িময়া 
�ল�মা �বগম 

03 গিল, বা�রবান বাজার, 
বা�রবান �পৗরসভা, বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, �বসায় িশ�া 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

30.  202 
ধন�য় �ঘাষ 
িদলীপ �মার �ঘাষ 
�র�তী �ঘাষ 

বন�পা পাড়া, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, �বসায় িশ�া 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

31.  572 
�মেহদী হাসান 
ফেয়জ আহ�দ 
পা�ল আকতার 

কেলজ �রাড (ফায়ার সািভ �স 
এলাকা) বা�রবান সদর, 

বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

32.  734 
তামা�া আকতার আ�া 
�ত: �মাহা�দ �হাসাইন ��ী 
�মাসা�ৎ নাসরীন আকতার 

�ল�িঝিড় পাড়া , বা�রবান । 
এইচএসিস/সমমান, 

২য় বষ �, �বসায় িশ�া 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

33.  1974 
আসা��ামান তানভীর 
�মা: আ� তােহর 
িরনা আ�ার 

�ম�ার পাড়া, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 

২য় বষ �, �বসায় িশ�া 
বা�রবান ক�া�নেম� পাবিলক 

�ল ও কেলজ 
 

34.  2291 
�ি�তা দাশ 
অ�ন কাি� দাশ 
শচী রানী দাশ 

ম�ী গিল, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 

১ম বষ �, �বসায় িশ�া 
বা�রবান সরকাির মিহলা কেলজ  



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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর  
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�� 

35.  757 
�নমী দ� 
�ত: িম� দ� 
�ত: তাপসী পাল 

বন�পা পাড়া, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 

১ম বষ �, �বসায় িশ�া 
বা�রবান সরকারী মিহলা কেলজ  

36.  830 
সািদয়া জা�াত 
জাফর আহমদ 
আেমনা �বগম 

কালাঘাটা,  বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, �বসায় িশ�া 

বা�রবান সরকারী মিহলা কেলজ  

37.  1106 
উে� �রামান 
জিহর আহেমদ 
সােব�ননাহার 

�কিজ �ল এলাকা, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, �বসায় িশ�া 

বা�রবান সরকাির মিহলা কেলজ  

38.  2062 
�মা: �ফারকান 
�মা: বাদশা িময়া 
�ছেনায়ারা �বগম 

হােফজেঘানা, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, �বসায় িশ�া 

কেণ �ল (অবঃ) অিল আহমদ বীর 
িব�ম িড�ী কেলজ 

 

39.  1074 
�চাওয়ংনয় মাম �া 
�ম�ী মাম �া 
অং�া� মাম �া 

�রইছা থিল পাড়া, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 

২য় বষ �, িব�ান 
বা�রবান ক�া�: পাবিলক �ল 

এ� কেলজ 
 

40.  1435 
��ং �জা মারমা 
চাই �থায়াই মারমা 
�মােস  মারমা 

উজানী পাড়া, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 

১ম বষ �, িব�ান 
িসে��রী গাল �স কেলজ  

41.  1294 
সাইৈশই মারমা, 
উবা� মারমা 
িচংেকায়াই মারমা 

ড�ছিড় িনেচর পাড়া, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, িব�ান িবভাগ 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

42.  948 
�ময়ই সাই মাম �া 
উক�িসং মাম �া 
য়ইিচংউ মাম �া 

উজানী পাড়া, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 

১ম বষ �, িব�ান 
বা�রবান ক�া�নেম� পাবিলক 

�ল এ� কেলজ 
 

43.  1379 
মং মং মাম �া 
চাইিশমং মাম �া 
�রা�া� মাম �া 

আমতলী পাড়া, ১নং বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 

২য় বষ �, িব�ান 
বা�রবান ক�া�নেম� পাবিলক 

�ল এ� কেলজ 
 

44.  169 
�েথায়াইিচং মারমা 
ক��া মারমা 
ওয়াং�ািচং মারমা 

হািপ�ই পাড়া,  বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, �বসায় িশ�া 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

45.  1467 
�া�ািচং মাম �া 
সািচংমং মাম �া 
�ক�ায়াই�িচং মাম �া 

উজানী পাড়া, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 

২য় বষ �, িব�ান 
বা�রবান ক�া�নেম� পাবিলক 

�ল এ� কেলজ 
 

46.  405 
উেমিচং মাম �া 
�মঅং� মাম �া 
মা�িচং মাম �া 

তা�কদার পাড়া,  বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, �িদং এ� 
গােম ��স িফিনিশং 

বা�রবান সরকাির �টকিনক�াল 
�ল এ� কেলজ, 

 

47.  102 
�িসং মং মাম �া 
চাইেথায়াই মং মাম �া 
নাইসাংউ মাম �া 

�থায়াইং� পাড়া,  বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, ইেলি�ক�াল 

ওয়াক�স 

বা�রবান �টকিনক�াল �ল এ� 
কেলজ। 

 

48.  61 
�মসাই� মাম �া 
�রঅং মাম �া 
য়ইমা � মাম �া 

বাঘমারা,  বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, �িথং এ� 
গােম ��স িফিনিশং 

বা�রবান �টকিনক�াল �ল এ� 
কেলজ। 

 

49.  1814 
�াৈশঅং মারমা 
�মেদােস মারমা 
�মসা� মারমা 

ভা�া�ড়া পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, �বসায় িশ�া 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

50.  1220 
এিসং� মাম �া (নীরা) 
�থায়াই� অং মাম �া 
�াই�ািচং মাম �া 

�রনী পাড়া,  বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, মানিবক 

বা�রবান ক�া�নেম� পাবিলক 
�ল এ� কেলজ 

 

51.  433 
মংিসং� মাম �া 
ক�জাই�া মাম �া 
মাসাং� মাম �া 

তা�কদার পাড়া, ৩নং 
বা�রবান সদর ইউিনয়ন, 

বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, �জনােরল 

ইেলি�ক�াল ওয়াক�স 

বা�রবান সরকাির �টকিনক�াল 
�ল এ� কেলজ, 

 

  



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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর  
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�� 

52.  1430 
ছাইয়ইউ মাম �া 
অংেথায়াইিসং মাম �া 
�ােমােসাং মাম �া 

কলা পাড়া,  বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, মানিবক 

বা�রবান ক�া�নেম� পাবিলক 
�ল এ� কেলজ 

 

53.  1757 
উহাইিসং মারমা 
চৈশ� মারমা 
�মসািচং মারমা 

কলা পাড়া, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 

২য় বষ �, �বসায় িশ�া 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

54.  495 
�য়ই �ই মাম �া 
সা�মং মাম �া 
�মওয়া � মাম �া 

ন�ন চ�ই পাড়া, বা�রবান, 
এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকাির মিহলা কেলজ  

55.  1593 
�থায়াইসা িচং মাম �া 
�মঅং মাম �া 
�াবাইউ মাম �া 

�মওয়া পাড়া, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 

১ম বষ �, িব�ান 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

56.  545 
এ�াইিচং মাম �া 
িচংসাঅং মাম �া 
�াজাই� মাম �া 

�থায়াইং� পাড়া, �হালং, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, �বসায় িশ�া 

বা�রবান সরকাির মিহলা কেলজ  

57.  482 
উসাইেম মাম �া 
ক��াউ মাম �া 
খয়চা� মাম �া 

ল�ােঘানা পাড়া, ৩নং 
বা�রবান সদর বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, �িদং এ� 
গােম ��স িফিনিশং 

বা�রবান সরকাির �টকিনক�াল 
�ল এ� কেলজ, 

 

58.  543 
�মিল � মাম �া 
সা �ই অং মাম �া 
য়ইসাং�ই মাম �া 

ন�ন চড়ই পাড়া, বা�রবান। 
এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকাির মিহলা কেলজ  

59.  862 
জয়দীপ মাম �া 
�েসন মাম �া 
চ�া ব�য়া 

�হালং পাড়া, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, িব�ান 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

60.  1933 
�মিসং� মাম �া 
��াঅং মাম �া 
�মসাংউ মাম �া 

�ল�িঝিড় পাড়া, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকাির মিহলা কেলজ  

61.  1935 
�ােমউ মাম �া 
উবািচং মাম �া 
উ�ািচং মাম �া 

টাউনহল পাড়া, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকাির মিহলা কেলজ  

62.  547 
��াইং মাম �া 
উ�ামং মাম �া 
��াউিচং মাম �া 

ন�ন চ�ই পাড়া, �হালং, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকাির মিহলা কেলজ  

63.  1508 
িচংিসংঅং মাম �া 
উসািচং মাম �া 
�ম�িচং মাম �া 

জামছিড় �খ পাড়া, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, মানিবক 

মাতা��রী িড�ী কেলজ  

64.  1806 
ক��ইিসং মারমা 
অং�ািচং মাম �া 
�ম�িচং মাম �া 

উদালবিনয়া, ১নং রাজিবলা 
ইউিপ , বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, িব�ান 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

65.  768 
�ািসংউ মারমা 
অং �থায়াই  � মারমা 
�থায়াই পা মারমা 

১নং রাজিবলা, ৫নং ওয়াড �,  
বা�রবান সদর, বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, মানিবক 

বা�রবান ক�া�েম� পাবিলক 
�ল ও কেলজ 

 

66.  749 
মা চ ওয়াইন 
অং সা �া 
উ �া িসং 

িবিসক সংল� , উজািন পাড়া, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, িব�ান 

ঢাকা মিহলা কেলজ  

67.  2589 

উসাইেম মাম �া 
�শসা� মাম �া 
উয়ইিচং মাম �া 

তং� পাড়া, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, �বসায় িশ�া 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

68.  2522 

মা�াসাইন মাম �া 
�া�ই� মাম �া 
�ইৈশ� মাম �া 

মনজয় পাড়া,  বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, মানিবক 

মাতা��রী িডি� কেলজ  

  



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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর  
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�� 

69.  881 
এসথার বম 
�জৗথান �ম বম 
িজংচনহ বম 

কানা পাড়া,  বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, �বসায় িশ�া 

বা�রবান সরকারী মিহলা কেলজ  

70.  448 
লালিকম পার বম 
লাল�ন হল বম 
লালএংময় বম 

�হ�ন পাড়া, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকাির মিহলা কেলজ  

71.  917 
�হলনী বম, 
�য়ান �প বম, 
িপয়ার িসম বম 

ফা�ক পাড়া, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

72.  1366 

পারিনময় বম 
�ত: �াংেতায়ার বম 
�তায়ার িকম বম 

কানা পাড়া, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, �বসায় িশ�া 

বা�রবান সরকারী মিহলা কেলজ  

73.  177 
�ামল চাকমা 
ধন চাকমা 
জয়�ী চাকমা 

আমতলী ন�ন চাকমা পাড়া, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, �বসায় িশ�া 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

74.  1270 
উক�িচং �খয়াং 
িচংসা �খয়াং 
�ামা �খয়াং 

�ং�� পাড়া, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

75.  1265 
�াসা �খয়াং 
অংফঅং �খয়াং 
মািচং �খয়াং 

দি�ণ দলবিনয়া পাড়া 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

76.  1191 
�শইক�উ �খয়াং 
পাইক�উ �খয়াং 
সাংমাউ �খয়াং 

�ং�� ম�ম পাড়া,  বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

77.  2532 
�জােসফ �খয়াং 
রিবচান �খয়াং 
�ইেজা �খয়াং 

�ং�� পাড়া, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 

১ম বষ �, �বসায় িশ�া 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

78.  2164 
�মমািচং �খয়াং 
ক��ই �খয়াং 
ঞাংওয়া �খয়াং 

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

বা�রবান সরকাির কেলজ  

79.  1529 
�া�� �খয়াং 
িচংেথায়াই �খয়াং 
�ােজইউ �খয়াং 

�ং�� �খ পাড়া, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 

১ম বষ �, মানিবক িবভাগ 
বা�ালহািলয়া কেলজ  

80.  1129 
অংসা� �খয়াং 
�য়� �খয়াং 
�থায়াই�া� �খয়াং 

�ং�� ম�ম পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

81.  271 
উমং �খয়াং 
ক�িচংমং �খয়াং 
�শইমা �খয়াং 

�ং�� ম�ম পাড়া, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 

২য় বষ �, িব�ান 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

82.  1680 
সাংমাউ �খয়াং 
�চইফঅং �খয়াং 
সাংমা� �খয়াং 

দলবিনয়া পাড়া,  �হালং 
ইউিনয়ন, , বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, মানিবক 

আমানতছফা বদ�নেনছা মিহলা 
িড�ী কেলজ 

 

83.  631 
য়ং�াং ��া 
পায়াং ��া 
�ম�ং ��া 

�দওয়াই �হড�ান পাড়া, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

84.  227 
এং লাই ��া 
�ত: �ই নান ��া 
নং �ই ��া 

�বািড �ং পাড়া, থানিচ, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান 
২য় বষ �, �বসায় িশ�া 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

85.  1987 
মাংপং ��া 
ইয়ংিরং ��া 
�মেল ��া 

�ডবা পাড়া, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, িব�ান 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

  



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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর  
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�� 

86.  1743 
মাংপং ��া 
পাইয়া ��া 
পাইংপাউ ��া 

কাইতং পাড়া, ৯নং বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, �ব�াপনা 

িবভাগ 
কেণ �ল অবঃ অিল আহমদ কেলজ  

87.  1778 
�রংলং ��া 
লাংিরং ��া 
সংেলং ��া 

�রিন��ং  বাগান  বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

88.  379 
লং�ম ��া 
�লংিসং ��া 
ঙানিল ��া 

১২ মাইল, িচ�ুক �রাড, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, মানিবক 

চ��াম মেডল �ল এ� কেলজ  

89.  1314 
লং�ম ��া 
�মন�ম  ��া 
হংপাও ��া 

রামির পাড়া, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, মানিবক 

কেণ �ল অবঃ অিল আহমদ কেলজ  

90.  2279 
দনওয়াই ��া 
লংঙান ��া 
সংরাও ��া 

মািক�ন পাড়া, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
১ম বষ �, মানিবক 

কেণ �ল (অব:) অিল আহমদ বীর 
িব�ম িড�ী কেলজ 

 

91.  2610 
ই�নীল ��ং 
�য � লীলা ��ং 
�য়া ত���া 

উজানী পাড়া, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 

২য় বষ �, িব�ান 
বা�রবান ক�া�নেম� পাবিলক 

�ল এ� কেলজ 
 

92.  746 
�ডি�স �খায়াল িরং 
জলেরম থাং 
িসয়াম �ং 

িনউ�লশান, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 

২য় বষ �, িব�ান 
নটরেডম কেলজ  

93.  1240 
িনপয় ত���া 
�পল ত���া 
�রনিত ত���া 

আমতলী ত���া পাড়া,  
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, ইেলকি�ক�াল 

বা�রবান সরকারী �টকিনক�াল 
�ল এ� কেলজ 

 

94.  432 
িবতনময় ত���া 
িচ�মিন ত���া 
িছনা�রী ত���া 

তম� পাড়া, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 

২য় বষ �, �বসায় িশ�া 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

95.  2592 
মায়াবতী ত���া 
িচ�মিন ত���া 
�পসানা ত���া 

তম� পাড়া, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকারী মিহলা কেলজ  

96.  698 
জিস�া ি��রা 
�যাহন ি��রা 
জহন�ং ি��রা 

কালাঘাটা ি��রা পাড়া, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, অরিবট 

�মাহা�দ�র মেডল �ল এ� 
কেলজ 

 

97.  2538 
হ�েসাহা ি��রা 
িফিলরাম ি��রা 
রাংগা পিত ি��রা 

ি��রা পাড়া, কালাঘাটা, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, �বসায় িশ�া 

বা�রবান ক�া�নেম� পাবিলক 
�ল এ� কেলজ 

 

98.  58 
�না:খা ি��রা 
�বাস ি��রা 
�িম�া ি��রা 

জদ �ান পাড়া, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, 

১ম বষ �, �বসায় িশ�া 
রা�ামা� সরকাির কেলজ  

99.  136 
িরেয়ল ি��রা 
�ত বীর চ� ি��রা 
আগাথা ি��রা 

কালাঘাটা ি��রা পাড়া, সদর, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, 
২য় বষ �, �াদশ 

মা� �ন �থার কেলজ  

�কাস �ঃ �াতক (পাস) 

100.  1653 

�ছাটন দাশ 
লিলত দাশ 
কানন দাশ 

�স�ন বািগচা, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

�াতক (পাশ), 
১ম বষ �, িব.িব.এস 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

101.  838 
�মাঃ ��ল আিজম িনশান 
�ত এ.�ক এম আেনায়ার 
�হােসন আেমনা �বগম 

িনউ�লশান, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

১ম বষ �, িবএসিস 
ওমরগিণ এম.ই.এস কেলজ  

102.  2593 
িবিব আেমনা কাজল 
�ীন �মাহা�দ 
�জাহরা �বগম 

� এ� � এলাকা, সদর, 
বা�রবান 

�াতক (পাশ), 
১ম বষ �, িবিবএস 

বা�রবান সরকারী কেলজ  



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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর  
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�� 

103. 730 
সায়মা আকতার শম� 
�ত: �মাহা�দ �হাসাইন ��ী 
�মাসা�ৎ নাসরীন আকতার 

�ল�িঝিড় পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

৩য় বষ �, িবিবএস 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

104.  2708 
িজ�াত �লতানা 
আ�ল কালাম 
িদ�য়ারা �বগম 

কােশম পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

১ম বষ �, িব এস এস 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

105.  973 
শারিমন আ�ার 
�মাঃ বাদশা িময়া 
�র জাহান 

বন�পা পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

২য় বষ �, িবএসএস 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

106. 1551 
�মা�ফা �লতানা 
��ম আলী 
�ল�মা �বগম 

আমতলী পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

১ম বষ �, িবএসএস 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

107.  770 
�মাঃ হা�ন 
�মাঃ ই�াহীম 
�রােকয়া �বগম 

কােশম পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

১ম বষ �, িব এস এস 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

108. 687 
দীপন �মার নাথ 
নীহার র�ন নাথ 
িম�রানী নাথ 

বন�পা পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

২য় বষ �, িবএসএস 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

109.  2554 
আ�ল বশার 
�ত আব�ল মা�দ 
�মাছা�ৎ সিফয়া �বগম 

�সিলম পাড়া, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

�াতক (পাশ), 
৩য় বষ �, িবএ/িবএসএস 

বাংলােদশ উ�ু� িব�িব�ালয়  

110.  2465 
উে� �রামানা 
আহ�দ শিফ 
ফােতমা �বগম 

কােল�েরট �ল সংল�, 
�ম�ার বা�রবান 

�াতক (পাশ), 
১ম বষ �, �বসায় 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

111.  1062 
�ফরেদৗস আ�ার �জিরন 
হািজ আব�স স�র 
নারিগস আ�ার 

�চয়ার�ান পাড়া,  বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

৩য় বষ �, িব.এস.এস 
বা�রবানা সরকাির কেলজ, 

বা�রবান 
 

112.  1154 
চ�া দাশ 
�দীপ দাশ 
ল�ী দাশ 

লালেমাহন বাগান এলাকা,  
বা�রবান 

�াতক (পাশ), 
১ম বষ �, িবএ 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

113. 50 
খািদজা আ�ার 
আ�ল কালাম 
তাসিলমা �বগম 

আিম � পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

১ম বষ �, িহসাবিব�ান 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

114.  1150 
�মা: ফা�ক 
�মা: আিম�র রহমান 
সােম আরা খা�ন 

রাজিবলা �সিলম পাড়া, 
বা�রবান 

�াতক (পাশ), 
১ম বষ �, িব.িব.এস 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

115.  1525 
�না দ� 
��ল দ� 
�শফািল দ� 

�চৗ�রী মােক�ট এলাকা, 
বা�রবান 

�াতক (পাশ), 
২য় বষ �, িবিবএস 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

116.  49 
িজ�রাইন িসকদার 
�মা: আই�ব িসকদার 
�রিজয়া �বগম 

িসকদার পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক (পাশ), 
১ম বষ �, িবিবএস 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

117.  550 
রা� আ�ার 
িছি�ক আহে�দ 
ছিকনা খা�ন 

কােশম পাড়া, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

�াতক (পাশ), 
২য় বষ �, িবিবএস 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

118.  569 
ই� দাশ 
িনম �ল দাশ 
িশ�ী দাশ 

বন�পা পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

১ম বষ �, িব.িব.এস 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

119.  1569 
জা�া�ল �ফরদাউস িহরা 
�মা: ইউ�ফ আলী িসকদার 
�মােমনা �বগম 

আিম � পাড়া,  বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

২য় বষ �, িবিবএস 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

  



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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর  
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�� 

120.  457 
�মী আকতার 
ফিরদ আহমদ 
�রেহনা �বগম 

কালাঘাটা ব�য়ার �টক, 
বা�রবান 

�াতক (পাশ), 
১ম বষ �, িবিবএস 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

121.  769 
পেরশ কাি� পাল 
িদলীপ কাি� পাল 
িশউলী রানী পাল 

�ম�ার পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

২য় বষ �, িবিবএস 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

122. 1968 
িশ�ল দাশ 
রনিজত দাশ 
ঝণ �া দাশ 

বা�রবান বাজার, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 
১ম বষ �, িবএ 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

123. 1199 
�ল�মা আকতার 
�ত: আব�ল হক 
পা�ল �বগম 

ইসলাম�র,  বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

২য় বষ �, িবিবএস 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

124.  1580 
ফােতমা আকতার ��া 
�মা: ইউ�ফ আলী িসকদার 
�মােমনা �বগম 

আিম � পাড়া,  বা�রবান 
�াতক (পাশ), 
৩য় বষ �, িবএ 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

125. 725 
আফেরাজা আ�ার 
�মা: আলাল উ�ীন 
�মা আ�ার 

বন�পা পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

২য়, বষ �, িবিবএস 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

126. 1259 
সালমা আকতার 
�মাঃ হািদস 
আিছয়া খা�ন 

ইসলাম�র, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

১ম বষ �, িব.িব.এস 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

127. 627 
সািহদা আ�ার 
ফেয়জ আহমদ 
পা�ল আ�ার 

কেলজ �রাড, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

১ম বষ � িবএ/িবএসএস 
বাংলােদশ উ�ু� িব�িব�ালয়, 

বা�রবান 
 

128. 678 
উিম � �ল�ম 
আ�ল �হােসন 
ছ�র নাহার 

�সিলম পাড়া, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

�াতক (পাশ), 
১ম বষ �, িবএ 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

129. 1581 
�মাঃ সাই�ল ইসলাম 
মিনর আহা�দ 
�রিশদা �বগম 

�ম�ার পাড়া, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

�াতক (পাশ), 
১ম বষ �, িবিবএস 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

130. 2209 
�ভ দাশ 
শ�ু নাথ দাশ 
িশলা দাশ 

�ম�ার পাড়া, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

�াতক (পাশ), 
১ম বষ �, িব.এ 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

131. 745 
মাহা��ল হাসান 
�ত ফা�ক আহামদ 
হািসনা �বগম 

বন�পা পাড়া, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

�াতক (পাশ), 
২য় বষ �, িবএসএস 

বা�রবান সরকাির কেলজ �িতব�ী 

132. 444 
িজং িরন িসয়াম বম 
ভানিলয়ান থাং বম 
িলয়ান�ম বম 

লাইিম পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

১ম বষ �, িব.এ (পাশ) 
বা�রবান সরকাির কেলজ  

133. 1115 
আইিভিজং�য়া পার বম 
রামতন থাং বম 
রামতন থাং বম 

এ� পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 
১ম বষ �, িব.এ 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

134. 99 
ি�েফন বম 
�ত লাল িজং ঙাক বম 
লাল ঠা�ং বম 

ম�ম পাড়া, বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

�াতক (পাশ), 
২য় বষ �, িবিবএস 

বা�রবান সরকাির কেলজ এিতম 

135. 442 
মং�া� �খয়াং 
�শফঅং �খয়াং 
সা�াউ �খয়াং 

�ং�� �খ পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

১ম বষ �, িবএসএস 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

136. 473 
চাই�া� �খয়াং 
�থায়াই�া �খয়াং 
�জইমা �খয়াং 

�ং�� �খ পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

১ম বষ �, িবএসএস 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

  



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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর  
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�� 

137. 1185 
উিখংৈশ মাম �া 
মং� মাম �া 
�ম��ই মাম �া 

উজানী বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

১ম বষ �, িবিবএস 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

138. 351 
ইিল� মাম �া 
অংৈশিচং মাম �া 
দ�িচং মাম �া 

লা�ী পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

২য় বষ �, �বসায় িশ�া 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

139. 1124 
উিসংেথায়াই মাম �া 
ক��াউ মাম �া 
উমািচং মাম �া 

উদালবিনয়া পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

২য় বষ �, িব.এস.এস 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

140.  159 
�ােম�ই মারমা 
অংক�িচং মারমা 
�িচং মারমা 

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

বা�রবান সরকাির কেলজ  

141.  2662 
সাঅংিসং মারমা 
উক�িচং মারমা 
অং�ািচং মারমা 

�থায়াই� পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 
১ম বষ �, িবএ 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

142.  855 
অ� মাম �া 
�েসন মাম �া 
চ�া ব�য়া 

�হালং পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 
৩য় বষ �, িবএ 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

143. 489 
�সাং�ই মাম �া 
ক�সািচং মাম �া 
�শ�া � মাম �া 

�রইছা থিল পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 
১ম বষ �,  িবএ 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

144.  2006 
�াঞয়� মাম �া 
�ােথায়াইঅং মাম �া 
উেমিচং মাম �া 

ভা�া�ড়া পাড়া, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক (পাশ), 
১ম বষ �, িব.এ 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

145.  322 
িচং�া�ই মারমা 
মংসা�ই মারমা 
�ইসাংমা মারমা 

আতমলী মারমা পাড়া, 
বা�রবান সদর, বা�রবান 

�াতক (পাশ), 
৩য় বষ �, িবএসএস 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

146. 1531 
� �ম উ মাম �া 
মংেবা মাম �া 
ি�� মাম �া 

��াফ িনেচ পাড়া, তারাছা 
�খ,  বা�রবান 

�াতক (পাশ), 
১ম বষ �, িবএসএস 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

147.  488 
ওয়াইমং মারমা 
�ত-ক�মং মারমা 
মাউিচং মারমা 

ঝাংকা পাড়া,বা�রবান সদর, 
বা�রবান 

�াতক (পাশ), 
২য় বষ �, িবিবএস 

বা�রবান সরকাির কেলজ এিতম 

148.  253 
িন�ন ত���া 
িরচা কাি� ত���া 
রিসত বালা ত���া 

০১নং, �য়ালক, বা�রবান 
সদর, বা�রবান 

�াতক (পাশ), 
২য় বষ �, িব.এ 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

149.  6 
�পন জয় ত���া 
প� জয় ত���া 
�ি�হা ত���া 

�রইছা িসিনয়র  বা�রবান 
�াতক (পাশ), 
২য় বষ �, িবএ 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

150.  31 
��া ত���া 
কােল� ত���া 
জামাবী ত���া 

�রইছা িসিনয়র পাড়া, 
বা�রবান 

�াতক (পাশ), 
৩য় বষ �, িবএ 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

151.  781 
নয়নিত ত���া 
�রািহনী ত���া 
িমিনকই ত���া 

আমতলী পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

২য় বষ �, িবিবএস 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

152. 1322 
�িখ ত���া 
অ�ত ত���া 
িমনা�ী ত���া 

�রইছা সাতকমল পাড়া, 
বা�রবান 

�াতক (পাশ), 
১ম বষ �, িবিবএস 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

153. 783 
�িস ি��রা 
��মিন ি��রা 
সজনী ি��রা 

জািদ পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

১ম বষ �, িবএসএস 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

  



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

 উপেজলাঃ বা�রবান সদর  
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�� 

154.  100 
��ত ি��রা 
জগদীশ ি��রা 
হ�ৈবিত ি��রা 

সাং�া পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 
১ম বষ �, িবএ 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

155. 1319 
�াি�কা ি��রা 
হির িকেশার ি��রা 
�াসাং ি��রা 

ম�ম পাড়া, বা�রবান 
�াতক (পাশ), 

১ম বষ �, িবিবএস 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

 




