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

 উপেজলাঃ লংগ�  
ি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. 1063 
��দ চাকমা 
�হম� ময় চাকমা  
পাপিড় চাকমা 

মহাজন পাড়া, লংগ�, 
রাঙামা� 

িডিভএম, ২য়, বষ � 
�ভেটিরনাির �মিডিসন এ� 

এিন�াল সাই� 

ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান 
�িষ িব�িব�ালয় 

 

�কাস �ঃ ইি�িনয়ািরং 

2. 74 
জয় �কাশ চাকমা  
�ান �জ�ািত চাকমা 
অিময় বালা চাকমা 

�ন�লা �রাড,  লংগ�, 
রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং , ৪থ � বষ �,  
িসিভল ইি�িনয়ািরং 

ঢাকা �েকৗশল ও ��ি� 
িব�িব�ালয় �েয়ট 

 

�কাস �ঃ �াতক (স�ান) 

3. 1253 
�মা: আ�ল হািলম রােসল 
নািজর আলী 
ফােতমা �বগম 

ভাসা�াদম, লংগ� 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ � 
পদাথ �িব�া 

চ��াম িব�িব�ালয়  

4. 2455 
�মাঃআব�র রহমান 
�মাঃআ�র রিশদ 
রািজয়া �বগম 

মাইনী�খ, লংগ� 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ২য় বষ � 
ইসলািমক��ািডজ 

চ��াম িব�িব�ালয়  

5. 2431 
উে� সালমা 
�মাঃআ�স সালাম 
নািগ �স �বগম 

চাই�াতলী, লংগ� 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  ৩য় বষ � 
�ািণিব�া 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

6. 1070 
�মাছাঃমাহ�দা আ�ার িম� 
�মাঃমা�দ রানা 
�মাছাঃেরােকয়া �বগম 

ভাইেবান ছড়া, লংগ� 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  ১ম, বষ � 
িহসাবিব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

7. 879 
�মাঃনািজম উি�ন 
�মা: খাজা মাইন উি�ন 
নাজমা �বগম 

মাইনী�খ, লংগ� 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম বষ � 
িহসাবিব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

8. 1184 
�কা� ভ�াচা�� 
সত�র�ন ভ�াচা�� 
িশউলী ভ�াচা�� 

মাইনী�খ, লংগ� 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ২য় বষ � 
�ােনজেম� 

রাংগামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

9. 1850 
�েবল িময়া 
�হােসন আলী 
রা� �বগম 

মাইনী�খ, লংগ� 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  ৩য়, বষ � 
�ােনজেম� 

রাংগামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

10. 1059 
�মাঃ শাহীন আলম 
�মাঃেখারেশদ আলী 
সােহরা খা�ন 

মাইনী�খ, লংগ�, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ � 
গিণত 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

11. 2678 
�মাঃ জামাল �হাসাইন 
�ত �মাঃ ���ামান ফিকর 
�গালেছ আরা �বগম 

গ�থাছড়া, মাইনী�খ 
লংগ�, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ � 
অথ �নীিত 

রাঙামা� সরকাির কেলজ  

12. 1060 
�মাঃআিত�র রহমান 
�মাঃিজ�র রহমান 
রােবয়া �বগম 

লংগ�, রাঙামা� 
�াতক/স�ান, ২য়,বষ � 

�ব�াপনা 
রা�ামা� সরকাির কেলজ  

13. 809 
�সিলনা �চৗ�রী 
�রজাউল কিবর �চৗ�রী 
�রােকয়া �বগম 

মাইিন�খ, লংগ�  
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ � 
ইংেরিজ 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

14. 431 
শা�া ব�য়া 
অ�ন �মার ব�য়া 
�িমতা ব�য়া 

িতন�লা,   লংগ� 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ � 
িহসাবিব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

15. 831 
ইভা �লতানা 
ইউ�ফ আলী 
কিহ�র �বগম 

�সিলম �ক, লংগ� 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
 ২য় বষ �, িহসাবিব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

16. 1247 
�মা: আ�ল হােসম 
আ�ল �হােসন 
�র জাহান 

গ�থাছড়া, মা্ইনী�খ , 
লংগ�, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৮ম, 
�সিম�ার, �ব�াপনা িবভাগ 

চ��াম িব�িব�ালয়  
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 উপেজলাঃ লংগ�  
ি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. 660 
নারিগস আ�ার 
�মা: নজ�ল ইসলাম 
�রাকসানা �বগম 

মাইনী�খ, লংগ� 
 রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
িহসাবিব�ান 

রাঙামা� সরকাির কেলজ  

18. 827 
জয় দাশ 
��� �সন দাশ 
শিম � দাশ 

 জািলয়া পাড়া, লংগ�  
রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
�ব�াপনা 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

19. 2665 
আ� বকর িছি�ক 
�মাঃ আ�ল জিলল 
�রেহনা �বগম 

উ�র ইয়ািরংছিড়, 
মাইনী�খ, লংগ�  

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, িব 
এস িস অনাস � (উি�দ িব�ান) 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

20. 2621 
আয়শা আ�ার 
রিফ�ল ইসলাম 
�সিলনা �বগম 

মাইনী�খ, ৮নং, 
মাইনী�খ, লংগ�, 

রাঙামা� 

�াতক/স�ান, �সিম�ার, 
�ব�াপনা 

চ��াম িব�িব�ালয়  

21. 774 
ইমরান �হােসন 
শাম�ল আলম 
�র জাহান �বগম 

গাথ�ছড়া,  মাইনী�খ 
বাজার লংগ� 

�াতক/স�ান, ১ম বষ �, 
�ব�াপনা 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

22. 1502 
িমনহাজ �রশীদ 
�ত: শাম�ল আলম 
ছােলহা �বগম 

ম�াদীপ,  মাঈনী�খ, 
 লংগ� 

�াতক/স�ান, ৫ম, 
�সিম�ার, Philosophy 

ঢাকা িব�িব�ালয়  

23. 2534 
শিম �িল আ�ার 
�মাঃ আ�স ছালাম 
ইয়া�ন �বগম 

মাইনী�খ, লংগ� 
 রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
১ম বষ �, �ব�াপনা 

রা�ামা� সরকারী কেলজ 
�ি�েযা�া 

�কাটা 

24. 2004 
�মনশন চাকমা 
জহর লাল চাকমা 
আরিত চাকমা 

বড় কা�লী,  লংগ� 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
২য় বষ �, ইিতহাস 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

25. 856 
িমতা চাকমা 
ম� িবকাশ চাকমা 
মােন�লতা চাকমা 

ডােন আটারকছড়া 
মাইনী�খ 

লংগ�, রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
৪থ �, বষ � 
দশ �ন 

চ��াম িব�িব�ালয়  

26. 2143 
�িচরা চাকমা 
�নীিত িবকাশ চাকমা 
চ�া চাকমা 

বড় খািড়কাটা লংগ�, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
৪থ �, বষ � িশ�া ও গেবষণা  

চ��াম িব�িব�ালয়  

27. 211 
�িন চাকমা,   
দয়ানীিত চাকমা, 
 লিলতা চাকমা 

বদনীছড়া,   
লংগ� রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
৩য়, বষ �, একাউি�ংএ� ইন 

িসে�ম 
ঢাকা িব�িব�ালয়  

28. 1455 
�াবন চাকমা 
শাি�র�ন চাকমা 
িমসারানী চাকমা 

িতন �লা 
লংগ� 

রাঙামা� 

�াতক/স�ান, 
৬�, �সিম�ার, �াংিকং ও 

বীমা 
চ��াম িব�িব�ালয়  

29. 1424 
িজেকা চাকমা 
�রািহনী চ� চাকমা 
িম�া চাকমা 

বােম 
আটারকছড়া 

লংগ�, রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
 ১ম, �সিম�ার 

মােক�ং 
চ��াম িব�িব�ালয়  

30. 47 
লাকী চাকমা 
প� �মার চাকমা 
গ�া �দবী চাকমা 

মে�খািড় কাটা লংগ�   
রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
২য়, বষ � 

িহসাবিব�ান 
রা�ামা� সরকাির কেলজ  

31. 1261 
কাজিলকা চাকমা 
কা�ীর চাকমা 
িনহািরকা চাকমা 

বাই�াপাড়া 
লংগ�, রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
২য়, বষ � 

রা�িব�ান 
রা�ামা� সরকাির কেলজ  

32. 2596 
�খময় চাকমা  
পছ� চাকমা 
 �জ�ািত বালা চাকমা 

মাইনী�খ 
 লংগ� 

 রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
২য়, বষ �, পািল 

চ��াম িব�িব�ালয়  

33. 1779 
িজিনয়া চাকমা  
�গল চাকমা 
�েলখা চাকমা 

বােম আটরক ছড়া  
মাইনী�খ  
লংগ�  

�াতক/স�ান,  
২য়, বষ �, ইিতহাস 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  



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

 উপেজলাঃ লংগ�  
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�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�� 

34. 1604 
িবশাল চাকমা  
ক�না র�ন চাকমা  
লাল �মারী চাকমা 

�ইয়াছড়া  
লংগ�  

রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম, �সিম�ার, 
FOLKLORE STUDIES 

ইসলামী িব�িব�ালয়, �ি�য়া  

�কাস �ঃ �াতেকা�র 

35. 2416 
�মাঃ ছিগর �হােসন 
�মাঃ বা�ল িময়া 
িবউ� �বগম 

মাইনী�খ, লংগ�, 
রাঙামা� 

�াতেকা�র, ২য় বষ �, 
অথ �নীিত 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

36. 2094 
আব�ল �িমন 
�ত: ন�া িময়া 
�ল�মা �বগম 

গাথাছড়া,  মাইনী�খ, 
লংগ�,  রাঙামা� 

�াতেকা�র, ২য়, বষ � িহসাব 
িব�ান 

হাজী �হা�দ মহিসন কেলজ  

37. 460 
�াবন চাকমা 
�ত অমল কাি� চাকমা 
িমলন শশী চাকমা 

৬নং মাইনী�খ,  লংগ�,  
 রাঙামা� 

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

 

 




