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

উপেজলাঃ কা�াই 
ি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 �ঃ িডিভএম 

1. 197 
উিম � তনচং�া 
অিজত �মার তনচং�া  
উমা চাকমা 

সাফছিড় পাড়া, বড়ইছিড়, 
কা�াই, রাঙামা� 

িডিভএম, ৩য় বষ �, �মিডিসন 
চ��াম �ভেটিরনারী এ� 
এ�ািনেমলস সা: িব�িব: 

 

�কাস �ঃ ইি�িনয়ািরং 

2. 1707 
�য়ী �দব  
তপন কাি� �দব  
িশ�ী ��া 

কয়লার িড�, চ�েঘানা, 
কা�াই, রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং  
১ম, �সিম�ার, কি�উটার 
সােয়� এ� ইি�িনয়ািরং 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

3. 2505 
অিন সাহা 
আশীষ �মার সাহা 
িশ�ী সাহা 

বড়ইছিড় বাজার বড়ইছিড়, 
কা�াই, রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং, ৩য় বষ �, 
িসএসই 

রাংগামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

4. 1514 
�মাঃ নাজ�ল হাসান  
�মাঃ আব�ল হাদী 
নাজ�ন নাহার 

চ�েঘানা,  কা�াই, 
রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং, ৩য় 
�সিম�ার, িস.এস.ই 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

5. 1228 
িহর�য় তনচং�া ইমন 
িচরনিজৎ তনচং�া  
ক�ণাময়ী তনচং�া 

 তনচং�া পাড়া, বড়ইছিড়, 
কা�াই, রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং,  ৬�, 
�সিম�ার, ইইই 

চ��াম �েকৗশল ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

�কাস �ঃ �াতক (স�ান) 

6. 208 
ইমা ম�মদার  
অ��ন ম�মদার  
িম�া সাহা 

নারানিগির �খ, কা�াই, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৭ম, 
�সিম�ার, ইংেরজী 

ি�িময়ার ইউিনভারিস�  

7. 927 
জা�া�ন নাঈম আ�ার 
�মাঃ ��ল আিমন 
জ�রা �বগম 

চ�েঘানা, কা�াই, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৬�, 
�সিম�ার, মােক��ং 

চ��াম িব�িব�ালয়  

8. 503 
ফরজানা রহমান 
�মাহা�দ মিফ�র রহমান 
ইয়াছিমন আকতার 

বারেঘািনয়া, চ�েঘানা, 
কা�াই 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
�ব�াপনা 

রা�ামা� সরকারী কেলজ  

9. 1484 
লতা �চৗ�রী  
িবমল �চৗ�রী  
�বী রানী �চৗ�রী 

ন�ন বাজার, কা�াই, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �,  
িহসাব িব�ান 

রা�ামা� সরকারী কেলজ  

10. 1438 
�ইিসং� মারমা   
মংসািচং মারমা  
অংমা মারমা 

ডংনালা, রাইখালী, কা�াই 
�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 

পািল 
চ��াম িব�িব�ালয়  

11. 972 
উসাইন মং মারমা 
সা�ই মারমা 
�দামমা� মারমা 

�িকমারা পাড়া, বড়ইছিড় 
কা�াই 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
�ব�াপনা 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

12. 873 
উছাইেয় মারমা  
ক��ই � মারমা 
সা�াউ মারমা 

রাইখালী বাজার, কা�াই, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
�ব�াপনা 

রা�ামা� সরকারী কেলজ  

13. 723 
অংচমং মারমা 
�থায়াই�ইউ মারমা 
�া�াউ মারমা 

�যৗথখামার পাড়া,  কা�াই, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
অথ �নীিত 

বা�রবান সরকারী কেলজ  

14. 2309 
�ইিচং�া মারমা 
মংবাখই মারমা 
িমিচং মারমা। 

�িকমারা পাড়া,  কা�াই 
�াতক/স�ান, , বষ �, 

�যাগােযাগ ও সাংবািদকতা 
চ��াম িব�িব�ালয়  

15. 2411 
অং�িচং মারমা  
�েথায়াই মারমা 
ওয়া�ািচং মারমা 

রাইখালী বাজার, কা�াই 
�াতক/স�ান, ২য়, 

�সিম�ার, মাৎ� িব�ান 
প�য়াখালী িব�ান ও ��ি� 

িব�িব�ালয় 
 

�কাস �ঃ �াতেকা�র 

16. 2606 
মা�াউ মারমা 
আ� মাং মারমা  
িচ� মারমা 

নারানিগির �খ , রাইখািল, 
কা�াই, রাঙামা� 

�াতেকা�র,  �াণী িব�ান চ��াম িব�িব�ালয়  

  



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

উপেজলাঃ কা�াই 
ি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. 2475 
�েবল তনচং�া  
ন� �মার তনচং�া 
�ত. �িচমালা তনচং�া 

ি��রাছিড়, কা�াই, 
 রাঙামা� 

�াতেকা�র, ১ম বষ �, আইন চ��াম িব�িব�ালয়  

18. 1083 
শা�� তা�কদার   
�ভাত চ� তা�কদার   
�চ�া �ভা ত���া 

ওয়া�া, তা�কদার পাড়া 
বড়ইছিড়, কা�াই 

�াতেকা�র, ১ম, বষ �, 
ইংেরিজ 

রাজশাহী িব�িব�ালয়  

 




