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

উপেজলাঃ িবলাইছিড় 
ি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�িনয়ািরং 

1. 1406 
িদ� দাশ 
ি�িদব কাি� দাশ 
ল�ী রানী দাশ 

ওয়াড � নং- ০১ 
িবলাইছিড়, রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং, ৫ম, �সিম�ার, 
কি�উটার সাই� এ� 

ইি�িনয়ািরং 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

2. 2584 
�শল িবকাশ চাকমা 
উদয়ন চাকমা 
ল�ী রানী চাকমা 

পিরহলা �মান িবলাইছিড় 
রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং, ২য়, বষ �, 
কি�উটার সােয়� এ� 

ইি�িনয়ািরং 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

3. 1770 
�কা� ত���া 
ন�ন চান ত���া 
মেলাপির ত���া 

িতনেকািনয়া 
িবলাইছিড় 
রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং, ২য় �সিম�ার 
কি�উটার সােয়� এ� 

ইি�িনয়ািরং 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

�কাস �ঃ �াতক (স�ান) 

4. 784 
�মা: শহী��ামান 
�মা: কওছর আলী  
ম�রা �বগম 

�কংড়াছিড়, িবলাইছিড় 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, গিণত রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

5. 1254 
শাপলা দাশ 
�দীপ দাশ 
��া দাশ 

িবলাইছিড়, রাঙামা� 
�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, �ড 
সাইেয়� এ� �টকেনােলািজ 

চ��াম �ভেটিরনাির ও এিন�াল 
সাইেয়�স িব�িব�ালয় 

 

6. 2636 
�মাঃশাম��ীন 
�মাঃইছাক িময়া  
আেনায়ারা �বগম 

িবলাইছিড়, রাঙামা� 
�াতক/স�ান,  

২য়, বষ �, �ব�াপনা 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

�ি�েযা�া
�কাটা 

7. 1493 
ন�ন ব� চাকমা 
সমর �জ�ািত চাকমা 
�মলবী চাকমা 

চড়েবগ ছড়া, িবলাইছিড় 
রাঙামা� 

স�ান ৪থ � �সিম�ার, পিরেবশ 
িব�ান এবং স�দ �ব�াপনা 

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

 

8. 2373 
ল�ীর�ন চাকমা  
��হ�মার চাকমা  
�িরিমলা চাকমা 

নাড়াইছিড়, িবলাইছিড় 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৩য় বষ �, 
সমাজকম � 

জগ�াথ িব�িব�ালয় 
 

9. 2597 
মাইেকল চাকমা 
 বীর �সন চাকমা 
িন� �দওয়ান 

�কংড়াছিড়, িবলাইছিড়, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
িব.এস.এস (অনাস �) অথ �নীিত 

িবভাগ 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

 

10. 2581 
ির� চাকমা 
�ত অমর �জ�ািত চাকমা 
মাধবী চাকমা 

�কংড়াছিড়, িবলাইছিড় 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ২য় বষ �, 
অথ �নীিত 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

11. 1048 
আপন চাকমা  
ি�য় �মার চাকমা  
ম�লী চাকমা 

 �পিশল,  িবলাইছিড় 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
 ৪থ � বষ �, িশ�া ও গেবষণা 

ইনি�উট 
চ��াম  িব�িব�ালয় 

 

12. 1468 
হলামং �ই মারমা  
মংচােঞা মারমা 
অংমা মারমা 

িপক�াছিড়, িবলাইছিড় 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান,   
৩য় বষ �, পািল 

চ��াম িব�িব�ালয় 
 

13. 775 
�া�ইিচং মারমা  
�ত: মং�া অংমারমা 
জলবিত মারমা 

বহলতলী, িবলাইছিড় 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, 
 ৩য় বষ �, রা�িব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

14. 1909 
��াির পাংেখায়া 
রামেদৗ পাংেখায়া 
এেদনথারী পাংেখায়া 

িবলাইছিড়, রাঙামা� 
�াতক/স�ান, ১ম বষ �, �েগাল 

ও পিরেবশ 
ইেডন মিহলা কেলজ  

15. 793 
লালিডন পাংেখায়া 
�রৗিকপ পাংেখায়া  
সাংিচর পাংেখায়া 

িবলাইছিড়, রাঙামা� 
�াতক/স�ান, ১মবষ �, িবএ 
(অনাস �) ইিতহাস িবভাগ 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

16. 2225 
মাইেকল পাংেখায়া  
�নইথাং পাংেখায়া, 
অইিথয়াং পাংেখায়া 

িবলাইছিড়, রাঙামা� �াতক/স�ান, ১ম, বষ �, বাংলা রা�ামা� সরকাির কেলজ  



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

উপেজলাঃ িবলাইছিড় 
ি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. 2528 
িম�ন ত���া 
জয়চ�ন ত���া 
দীন�খী ত���া 

িবলাইছিড়, রাঙামা� 
�াতক/স�ান,  

১ম �সিম�ার, িফ�া� 
ঢাকা িব�িব�ালয় 

 
 
 

18. 1357 
সরল তনচং�া 
�ত: বাি�রাম তনচং�া 
�ত: ���রী তনচং�া 

�ঢবাছিড়, িবলাইছিড়, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, পািল 
এ� �ি�� �ািডজ িবভাগ 

ঢাকা িব�িব�ালয় 
 
 

19. 911 
রিবচ� ত���া 
জা�� ত���া 
লতািব ত���া 

�পাছড়াপাড়া, িবলাইছিড় 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, পািল চ��াম িব�িব�ালয় 
 

20. 1726 
�বনজয় ত���া 
���মার ত���া 
র�ােদবী ত���া 

এ�জ�াছিড়পাড়া, 
িবলাইছিড় 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
িব,এস,িস 

কণ ��লী িড�ী কেলজ 
 

21. 587 
জয়� ত���া 
�লাল ত���া 
�পয়া�ং ত���া 

আমকাটাছড়া, িবলাইছিড় 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, িবিবএ 
(িহসাব িব�ান িবভাগ) 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

22. 858 
কালায়ন ত���া  
িবর�মার ত���া  
িনল�িড় ত���া 

ফা�য়া ইউিপ, িবলাইছিড় 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
�ব�াপনা 

বা�রবান সরকারী কেলজ 
 

23. 2578 
িন�পম ত���া  
অ��র তনত���া  
�ণংবী ত���া 

এ�জ�াছিড়, িবলাইছিড় 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, 
 ৮ম �সিম�ার, িহসাবিব�ান 

চ��াম িবশাবিব�ালয় 
 

24. 453 
উদয় ত���া 
ম��া ত���া  
িকবাবী ত���া 

চাই��া পাড়া, িবলাইছিড় 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
১ম, বষ �, িহসাবিব�ানিবভাগ 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

25. 1054 
জয়� ত���া  
�ত িবরচ� ত���া 
চ�লতা ত���া 

�পশীল-ম� পাড়া, 
িবলাইছিড়, রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
২য়বষ �, রা�িব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

26. 808 
উৎসব ত���া  
বগা র�ন ত���া 
জলবতী ত���া 

চাই��া পাড়া, িবলাইছিড় 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
১ম বষ �, উি�দ িব�ান 

রাংগামা� সরকাির কেলজ  

27. 1731 
মানসী ত���া (মিদনা) 
রতন ত���া  
শাি� বালা ত���া 

এ�জ�াছিড় পাড়া 
িবলাইছিড়,  

�াতক/স�ান,  
১ম বষ �, িবএসএস 

কণ ��লী িড�ী কেলজ  

�কাস �ঃ �াতেকা�র 

28. 1427 
িপ� �দওয়ান  
রাম �দওয়ান 
বীর রানী চাকমা 

আমতলী, িবলাইছিড় 
রাঙামা� 

�াতেকা�র, ২য়, বষ �, অথ �নীিত রা�ামা� সরকাির কেলজ  

 

 




