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

     উপেজলাঃ লামা  
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. 2406 
�া� মাম �া 
এমংেথায়াই মাম �া 
এ�িচং মাম �া 

ক��ািচং পাড়া,গজািলয়া, 
লামা, বা�রবান 

িডে�ামা, ৮ম, �সিম�ার, 
িসিভল 

চ��াম পিলেটকিনক ইনি��উট  

�কাস �ঃ এইচএসিস 

2. 1287 
সজীব ব�য়া 
�মন ব�য়া 
সােব�ী ব�য়া 

�দয় মা�ার পাড়া, ২নং ওয়াড �, 
৬নং �পসী পাড়া ইউিনয়ন,  

লামা, বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ২য় 
বষ �, িব�ান 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

3. 52 
আির�ল ইসলাম 
�মাঃ �মাজা�ফর আহ�দ 
সােগরা �বগম 

িশেলর �য়া পাড়া, ৯নং ওয়াড �, 
লামা, লামা, বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ২য় 
বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকাির কেলজ  

4. 1658 
�ম�ইেশ মাম �া 
উক�মং মাম �া 
�ং�ািচং মাম �া 

বড় �নারিবল পাড়া, ৭নং 
ওয়াড �, লামা �পৗরসভা, 

বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ২য় 
বষ �, মানিবক 

মাতা��রী িড�ী কেলজ  

5. 1113 
এমা� মাম �া 
�ত মংেথায়াই মাম �া 
�ত �ােম মাম �া 

�ছাট �নারিবল পাড়া, ৩নং 
ওয়াড �, লামা �পৗরসভা, 

বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ১ম 
বষ �, এইচএসিস 

মাতা��রী িড�ী কেলজ এিতম 

6. 287 
টিন ি��রা 
সজরাম ি��রা 
িপতমা ি��রা 

গিতরাম পাড়া,  লামা, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ১ম 
বষ �, িব�ান 

চ��াম িব�ান কেলজ  

7. 1635 
ম�লরাম ি��রা 
সাজারাম ি��রা 
অসা�ং ি��রা 

গিতরাম লামা, বা�রবান 
এইচএসিস/সমমান, ১ম 

বষ �, �বসায় িশ�া 
ক�বাজার িস� কেলজ  

8. 2607 
এনিজলা ি��রা 
সেদরাং ি��রা 
গসিত ি��রা 

টংগিঝির পাড়া,  সরই, লামা, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ১ম 
বষ �, �বসায় িশ�া 

বা�রবান সরকারী মিহলা কেলজ  

9. 2609 
�ই� ি��রা 
ক�মং ি��রা 
অংজা�ং ি��রা 

�কয়া� �হড�ান পাড়া, সরই, 
লামা, বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ১ম 
বষ �, িব�ান 

বা�রবান সরকারী মিহলা কেলজ  

10. 1869 
�জসিমন ি��রা 
�ত আসামিন ি��রা 
জেল�ং ি��রা 

জািবনা পাড়া,  বরইতলী, 
লামা, বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ১ম 
বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকারী মিহলা কেলজ  

11. 796 
মািরয়া ি��রা 
মজন ি��রা 
মইত�ং ি��রা 

ব� িঝিড় পাড়া, লামা, 
বা�রবান 

এইচএসিস/সমমান, ২য় 
বষ �, মানিবক 

বা�রবান সরকারী মিহলা কেলজ  

�কাস �ঃ �াতক (পাস) 

12. 2311 
�ি�তা দাশ রি� 
সে�াষ দাশ 
লাকী দাশ 

বাজার পাড়া, ২নং ওয়াড �, 
লামা �পৗরসভা, বা�রবান 

�াতক (পাশ), ৩য় বষ �, 
�ােচলর অব আট �স 

মাতা��রী িড�ী কেলজ  

13. 593 
এিখং মাম �া 
মংিছউ মাম �া 
আ� মাম �া 

�ছাট �নারিবল পাড়া, ৩নং 
ওয়াড �, লামা �পৗরসভা, 

বা�রবান 

�াতক (পাশ), ৩য় 
�সিম�ার, িবএসএস 

মাতা��রী িড�ী কেলজ  

14. 1111 
িমিম� মাম �া 
�ত চা�ামং মাম �া 
�মচাং মাম �া 

�ছাট �নারিবল পাড়া, ৩নং 
ওয়াড �, লামা �পৗরসভা, 

বা�রবান 

�াতক (পাশ), ৩য় বষ �, 
িবএ 

মাতা��রী িড�ী কেলজ  

15. 267 
এমং� মারমা 
সা�ামং মারমা 
উিসংেম মারমা 

গাই��া পাড়া,  ১নং গজািলয়া 
ইউিনয়ন, লামা বা�রবান 

�াতক (পাশ), ৩য় 
�সিম�ার, িবএ/িবএসএস 

মাতা��রী িড�ী কেলজ  

16. 2211 
�ািখং মাম �া 
�ই� মাম �া 
মািছং� মাম �া 

কিল�ািবল, ৬নং ওয়াড �, লামা 
�পৗরসভা, বা�রবান 

�াতক (পাশ), ৩য় বষ �, 
িবএ 

মাতা��রী িড�ী কেলজ  



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

     উপেজলাঃ লামা  
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�� 

17. 1664 
উ�া� মাম �া, 
উেথায়াই� মাম �া 
মাচয়ইং মাম �া 

বড় �নারিবল পাড়া, ৭নং 
ওয়াড �, লামা �পৗরসভা, 

বা�রবান 

�াতক (পাশ), ১ম বষ �, 
িবএসএস 

মাতা��রী িড�ী কেলজ  

18. 1116 
এিল� মাম �া 
মংক�েয় মাম �া 
মাঅংিচং মাম �া 

�ছাট �নারিবল পাড়া, ৩নং 
ওয়াড �, লামা �পৗরসভা, 

বা�রবান 

�াতক (পাশ), ১ম বষ �, 
িবএ 

মাতা��রী িড�ী কেলজ  

19. 1663 
উয়ইংেম মাম �া 
অংছামং মাম �া 
�ই�ংিচং মাম �া 

বড় �নারিবল পাড়া, ৭নং 
ওয়াড �, লামা �পৗরসভা, 

বা�রবান 

�াতক (পাশ), ১ম বষ �, 
িবএসএস 

মাতা��রী িড�ী কেলজ  

20. 1122 
উ�ািখং মাম �া 
অংচহলা মাম �া 
মাক�িচং মাম �া 

বড় ব� �হড�ান পাড়া,  লামা, 
বা�রবান 

�াতক (পাশ), ১ম, বষ � 
িবএ 

মাতা��রী িড�ী কেলজ  

21. 1822 
�ের� ি��রা 
গং� ি��রা 
নবাইিত ি��রা 

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

িবিবএস 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

22. 2282 
�পন ি��রা 
�থারাই ি��রা 
অজা�ং ি��রা 

নািজরাম পাড়া, লামা, 
বা�রবান 

�াতক (পাশ), বষ � িব.এ লামা মাতা��রী িডি� কেলজ  

23. 1874 
�মির ি��রা 
অনজারাই ি��রা 
লেখ�ং ি��রা 

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

িবএসএস 
বা�রবান সরকারী কেলজ  

 




