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

 উপেজলাঃ নাই��ংছিড় 
ি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�� 

�কােস �র নাম: ইি�িনয়ািরং 

1.  1144 
মংক�জাই চাক 
লােথায়াইিচং চাক 
�পছািচং চাক 

ম�ম চাক পাড়া, বাইশারী, 
নাই��ংছিড়, বা�রবান 

ইি�িনয়ািরং, ১ম বষ �, 
িসিভল ক��াকশন 

িচটাগং ইিনভ�ািস� 
অব ইি�িনয়ািরং এ� 

�টকেনালিজ 
 

�কােস �র নাম: �াতক(স�ান) 

2.  1504 
�মাহা�দ মাহ��র রহমান 
�দেলায়ার রহমান 
�িফয়া �বগম 

কেলজ  �রাড, নাই��ংছিড়, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ �, 
�সিম�ার, ফেরি� 

চ��াম িব�িব�ালয়  

3.  726 
ইয়ািসর আরফাত 
রিফক আহা�দ 
সেব �মরাজ 

অলপাড়া, �দাছিড় , 
নাই��ংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকাির 
কেলজ 

 

4.  2044 
�হলাল উি�ন 
�মাঃ আিমন 
জিমলা খা�ন 

নািরচ �িনয়া, বাইশারী, 
নাই��ংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকাির 
কেলজ 

 

5.  2185 
�রহ�মা �মা�ারী িরিম 
�মা: ��ল আিমন 
রিহমা �বগম 

বাইশারী, নাই��ংছিড়, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
রাজনীিতিব�ান িবভাগ 

চ��াম িব�িব�ালয়  

6.  1630 
মাহ�জা �লতানা 
আব�ল হািমদ 
�মাকাররমা �বগম 

পি�ম বাইশারী,  বাইশারী, 
নাই��ংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
সমাজ িব�ান 

নািসরাবাদ সরকাির 
মিহলা কেলজ 

 

7.  1032 
সােপল ব�য়া 
বা�লাল ব�য়া 
বাসনা ব�য়া 

উ�র �ম�ম ব�য়াপাড়া, 
নাই��ংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
�ব�াপনা 

রা�ামা� সরকাির 
কেলজ 

 

8.  1975 
ির�য়ান �মােশ �দ 
���ফা 
�ছয়দা �বগম 

হল�ািশয়া, বাইশারী ইউিনয়ন, 
নাই��ংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
িহসাব িব�ান 

বা�রবান সরকাির 
কেলজ 

 

9.  697 
ছিমরা �লতানা 
�ত আ�স সামাদ আজাদ 
খািদজা �বগম 

পি�ম বাইশারী, নাই��ংছিড়, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
রা�িব�ান 

ক�বাজার িস� 
কেলজ 

 

10.  924 
�মন ব�য়া 
অরিব� ব�য়া 
আ�লী ব�য়া 

��াপাড়া,  ০৫নং �সানাইছিড় 
ইউিনয়ন, নাই��ংছিড়, 

বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান কেলজ  

11.  2194 
�াওয়াংিচং চাক 
ক�ািচং চাক 
ওয়াংছাউ চাক 

মা�ম চাক পাড়া, 
নাই��ংছিড়, 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
িহসাব িব�ান 

চ��াম সরকাির 
কম �াস কেলজ 

 

12.  1173 
উ�ািচং চা� 
বাছােথায়াই চা� 
�প চা� 

চা� �হড�ান পাড়া, 
নাই��ংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
�লাক�শাসন 

চ��াম িব�িব�ালয়  

13.  1833 
�শ �শ ওয়ান চাক 
খাইিচং অং চাক 
মাছািচং চাক 

চাক �হড�ান পাড়া, 
নাই��ংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
ইংেরজী 

ক�বাজার িস� 
কেলজ 

 

14.  87 
মংএছা চাক 
�ালাঅং চাক 
উ�ািচং চাক 

চাক �হড�ান পাড়া,   
নাই��ংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
িহসাবিব�ান 

বা�রবান সরকাির 
কেলজ 

 

15.  1352 
�থায়াইক�জাই চাক 
ক��া চাক 
মােঞাই চাক 

আিলয়াম িঝিড়, নাই��ংছিড়, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
�বসায় িশ�া 

বা�রবান সরকাির 
কেলজ 

 

16.  1807 
উক�িচং চাক 
মংএসাই চাক 
�াখাই চাক 

চাক �হড�ান পাড়া, 
নাই��ংছিড়,  বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
সমাজ িব�ান 

ক�বাজার িস� 
কেলজ 

 



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

 উপেজলাঃ নাই��ংছিড় 
ি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.  1748 
িচংনাই মাম �া 
�থায়াইক��া মাম �া 
ওয়ানমািচং মাম �া 

ধাবনখালী পাড়া, বাইশারী, 
নাই��ংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
অথ �নীিত 

বা�রবান সরকারী 
কেলজ 

 

18.  2264 
�িক মারমা 
�থায়াইমং � মাম �া 
�ত �ংিচং মাম �া 

ধাবন খালী পাড়া, বাইশারী, 
নাই��ংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
উি�দ িব�ান 

চ��াম িব�িব�ালয়  

19.  2446 
মংিছং�া মাম �া 
অংিচং মাম �া 
�াইমা মাম �া 

�সানাইছিড় ঠা�র পাড়া, 
নাই��ংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
িহসাবিব�ান 

কিব নজ�ল সরকারী 
কেলজ 

 

20.  1169 
িমিম মাম �া 
�া�উ মাম �া 
অংেম� মাম �া 

�ংরী �হড�ান পাড়া, 
নাই��ংছিড়, বা�রবান 

বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকাির 
কেলজ 

 

21.  1038 
অমনাম ��া 
হমপ ��া 
তন� ��া 

ফতই �হড�ান পাড়া, 
বাইশারী, নাই��ংছিড়, 

বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকাির 
কেলজ 

 

�কােস �র নাম: �াতেকা�র 

22.  2669 
শাম�ল আলম 
আ� সাঈদ 
�রেহনা �বগম 

ল�ািবল, �ছয়দ বািড়, 
নাই��ংছিড়, বা�রবান 

�াতেকা�র, ২য়, বষ �, এম 
এস এস 

চ��াম কেলজ,  

23.  1804 
ছায়ামং মাম �া 
�ত. মগান মাম �া 
উমােখই মাম �া 

�ংরী �হড�ান পাড়া, 
নাই��ংছিড়, বা�রবান 

�াতেকা�র, ২য়, বষ �, 
�িব�ান 

চ��াম িব�ি�ালয়  

�কােস �র নাম: এমিবিবএস 

24.  892 
উিছংেম চা� উিম � 
বাছােথায়াই চা� 
�শ�াউ চা� 

বাইশারী উপর চাকপাড়া , 
বাইশারী, নাই��ংছিড়, 

বা�রবান 

এমিবিবএস/িবিডএস, ১ম, 
বষ �, 

রা�ামা� �মিডেকল 
কেলজ 

 

 

 




