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

 উপেজলাঃ রা�ামা� সদর  
ি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.  

2181 
�কৗিশক ব�য়া 
িন� ব�য়া  
�সামা ব�য়া 

আপার রা�ামা�, 
রাঙামা� সদর,  

রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং, ২য় বষ �  
কি�উটার 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

2.  
846 

উৎপল কাি� দাশ  
শ�ু চরণ দাশ 
িম� রানী দাশ 

িসি� ভবন 
এলাকা,তবলছিড় 

রা�ামা� 

ইি�িনয়ািরং, ৩য় বষ � 
 িস.এস.ই 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

3.  
694 

মাহ�বা মন�  
এ. �. এম. মন��ল হক 
মে�ায়ারা �বগম 

�ভদেভদী �সিলম পাড়া 
রাঙামা� সদর রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং  
১ম বষ �, কি�উটার সােয়� এ� 

ইি�িনয়ািরং 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

4.  
1162 

�দী�া রায় �চৗ�রী  
শংকর রায় �চৗ�রী 
��া রায় �চৗ�রী 

২ নং পাথর ঘাটা, 
রাঙামা� সদর,  

রাঙামা� 

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

ইি�িনয়ািরং 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

5.  
1347 

অিভেষক �দ  
বা�ল �দ 
িব�লা �দ 

আসামব�ী, রাঙামা� 
সদর রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং, ৭ম �সিম�ার, 
ই�াি�য়াল এ� ��াডাকশন 

ইি�িনয়ািরং 

ঢাকা �েকৗশল ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

6.  
1845 

�মা: রমজান আলী 
�ত. আহ�দ সাফা 
�খােদজা �বগম 

কাঠ�লতলী, রাঙামা� 
সদর, রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং, ১ম �সিম�ার, 
িশ�  ও উৎপাদন �েকৗশল 

আহছানউ�া� িব�ান ও 
��ি� িব�িব�ালয় 

 

7.  
2504 

সাইদা জা�াত মাওলানা  
কাজী �হা�দ শিফ  
শাম�ন �র ফােতমা 

উ�য়ন �বাড � এলাকা 
রাংগামা� সদর 

রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং,  ৩য়বষ � 
 িসএসই 

রাংগামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

8.  1299 
ফারহানা সাবরীন �িখ 
�ত �মা: আলমগীর  
মাহ�দা আ�ার 

িরজাভ� �খ, রাঙামা� 
সদর, রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং, ৩য় �সিম�ার, 
িসএসই 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

�ি�েযা�া 
�কাটা 

9.  953 
�বনা চাকমা  
িশ� চাকমা 
��মা �দবী চাকমা 

চ�ক নগর, 
রাঙামা� সদর, 

রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং, ১ম �সিম�ার 
 ই � ই 

�েয়ট  

10.  132 
িহেমল চাকমা  
মিনব চাকমা 
রা� চাকমা 

রাজ�ীপ,  রাঙামা� সদর 
রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং, ১ম বষ �  
�ট ওয়�ার ইি�িনয়ািরং 

ঢাকা িব�িব�ালয়  

11.  926 
িরেপন চাকমা 
�� রতন চাকমা  
�িত রানী চাকমা 

সাহসবা�া, রাঙামা� 
সদর রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং, ৬� �সিম�ার 
 শীপ িবি�ং �টকেনালিজ 

ইনি��উট অব �মিরন 
�টকেনালিজ 

 

12.  2543 
িদ� দশ� চাকমা  
চ�েসন চাকমা  
�নিত চাকমা 

রায় বাহা�র, সড়ক  
�এ��  

রাঙামা� সদর  

ইি�িনয়ািরং, ১ম বষ �, 
কি�উটার সােয়� 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 
 

13.  75 
িরেপল চাকমা  
অন� চাকমা  
ভারতী চাকমা 

৯ নং ওয়াড �, রাঙামা� 
সদর, রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং, ৪থ �বষ � 
ইেলকি�ক�াল এ� ইেলক�িনক 

ইি�িনয়ািরং 

ঢাকা �েকৗশল ও ��ি� 
িব�িব�ালয় (�েয়ট) 

 

14.  652 
�নঋত চাকমা  
�ব �জ�ািত চাকমা  
�নয়া চাকমা 

দি�ন কািল�ী�র, 
রাঙামা� সদর 

রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং, ২য় বষ �  
�িষ �েকৗশল ও কািরগির 

অ�ষদ 
িসেলট �িষ িব�িব�ালয়।  

15.  834 
উইিল মং 
উসাং মং  
মাইেকািচং মং 

আন� িবহার এলাকা, 
রাঙামা� সদর রাঙামা�। 

ইি�িনয়ািরং,  ১ম বষ � 
ইেলি�ক�াল এ� ইি�িনয়ািরং 

�লনা �েকৗশল ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

16.  915 
ির�ল ত���া    
িসদা� ত���া    
িচনতই চাকমা 

অৈগয়াছিড় পাড়া, 
মগবান, 

রাঙামা� সদর  

ইি�িনয়ািরং, ৪থ �েসিম�ার 
�মিরন �টকেনালিজ 

ইনি��উট অব �মিরন 
�টকেনালিজ 

 



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

 উপেজলাঃ রা�ামা� সদর  
ি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.  1388 
অক� ি��রা  
�ীিত কাি� ি��রা  
সাগিরকা �রায়াজা 

গজ�নতলী, রাঙামা� সদর 
রাঙামা� 

ইি�িনয়ািরং, ৫মেসিম�ার, 
কি�উটার সাই� এ� 

ইি�িনয়ািরং 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

�ি�েযা�া 
�কাটা 

�কাস �ঃ এমিবিবএস 

18.  810 
সীমা চাকমা  
র�নিবকাশ চাকমা 
বাসি� চাকমা 

ব�কভা�া, রাঙামা� 
সদর রাঙামা� 

এমিবিবএস/িবিডএস,  ৩য় বষ � 
এমিবিবএস 

রাংগামা� �মিডেকল 
কেলজ 

 

19.  239 
বষ �ন চাকমা  
�দবি�য় চাকমা 
�িচতা �দওয়ান 

চ�ক নগর, রাঙামা� 
সদর রাঙামা� 

এমিবিবএস/িবিডএস,  ১ম বষ �, 
�মিডেকল 

রাংগামা� �মিডেকল 
কেলজ 

 

20.  240 
��য়া চাকমা  
শি�মান চাকমা,  
জয়তী চাকমা 

ক�াণ�র, রাঙামা� 
সদর, রাঙামা� 

এমিবিবএস/িবিডএস, ১ম বষ �, 
�মিডেকল 

রাংগামা� �মিডেকল 
কেলজ 

 

21.  988 
�িমিত চাকমা  
�� চ� চাকমা,  
ইিত চাকমা 

 দি�ণ কািল�ী�র, 
রাঙামা� সদর, রাঙামা� 

এমিবিবএস/িবিডএস, ৩য় বষ �, 
�মিডেকল 

রাংগামা� �মিডেকল 
কেলজ 

 

22.  2066 
�পালমী চাকমা 
রেমশ িবকাশ চাকমা 
িশমা খীসা 

আন� িবহার এলাকা, 
তবলছিড় রাঙামা� সদর, 

এমিবিবএস/িবিডএস, ১ম বষ �, 
�ড�াল 

ময়মনিসং �মিডেকল 
কেলজ 

 

23.  2449 
�� চাকমা অ�ন  
আেলা চাকমা 
ই�া চাকমা 

বন�পা, রাঙামা� সদর 
এমিবিবএস/িবিডএস ৩য় বষ � 

 
রা�ামা� �মিডেকল 
কেলজরা�ামা�। 

 

24.  2328 

�ি�তা �দবী কা�া 
নীহার র�ন নাথ 
িচ� �দবী 

চ�ক নগর, রাঙামা� 
সদর, রাঙামা� 

এমিবিবএস/িবিডএস ৫ম বষ � 
এম.িব.িব.এস 

এনাম �মিডেকল কেলজ  

25.  2019 

সালমা আ�ার 
আলী আহেমদ 
�িব আ�ার 

হাসপাতাল এলাকা, 
রাঙামা� সদর রাঙামা� 

এমিবিবএস/িবিডএস ৪থ � বষ � 
মাইে�াবাইেলািজ 

ফাম �ােকােলািজ �ােথােলািজ 
�িম�া �মিডেকল কেলজ  

26.  2433 

�মা. এমদা�ল হক 
�মা. ��ল হক  
�মাছা. কািনজ ফােতমা 

কােশম বাজার িড. এস. 
িব. কেলানী রাঙামা� 

সদর  

এমিবিবএস/িবিডএস,  ২য়বষ �, 
�া�� 

রা�ামা� �মিডেকল কেলজ  

�কাস �ঃ �াতক (স�ান) 

27.  2696 
�মা: নাজ�ল হাসান বা�  
�মা: ��ল আজম  
শাম�ন নাহার �বগম 

ওমদা িমঞা পাহাড়, 
তবলছিড় রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান, ১ম বষ � 
 িবিবএ (�ব�াপনা) 

হাজী �মাহা�দ মহিসন 
কেলজ চ��াম 

 

28.  923 
�জা �দ 
চ�ন �দ 
িরতা �দ 

দি�ন কািল�ী�র 
রাঙামা� সদর  

�াতক/স�ান, ১ম �সিম�ার 
 িফ�া� 

চ��াম িব�িব�ালয় 
 

29.  258 
�মাঃ আিস�জামান জয়  
�মাঃ আেনায়ার �হােসন 
�ফরেদৗসী �বগম 

মা�দ কেলানী ০৬নং 
ওয়াড � রাঙামা� সদর  

�াতক/স�ান, ১ম �সিম�ার 
�ব�াপনা 

চ��াম িব�িব�ালয় 
 

30.  2285 
�সামা �দ  
�ত. �দীপ কাি� �দ  
লাকী �দ 

ক�াণ�র,  রাঙামা� 
সদর 

�াতক/স�ান,  ৮মেসিম�ার 
ফেরি� 

চ��াম িব�িব�ালয় 
 

31.  2623 
�মাঃ মাহ��র রহমান  
�মাঃ ��ল ইসলাম  
�রােকয়া �বগম 

 মািনকছিড় রা�ামা� 
সদর 

�াতক/স�ান,  ৪থ � বষ � 
 �লাক�শাসন 

চ��াম িব�িব�ালয় 
 

32.  990 
�মাঃ আজা�র রহমান  
�মাঃ িসরা�ল ইসলাম  
মিরয়ম �বগম 

কেলজ �গইট, রাঙামা� 
সদর 

�াতক/স�ান, ৬� �সিম�ার 
 ফাই�া� িবভাগ 

চ��াম িব�িব�ালয় 
 



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

 উপেজলাঃ রা�ামা� সদর  
ি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�� 

33.  19 
মনীষা িম�  
বাবলা িম� 
িমতা িম� 

আসামবি�, রাঙামা� 
সদর  

�াতক/স�ান, ১ম বষ �  
িহসাব িব�ান 

সরকারী হাজী �হা�দ 
মহিসন কেলজ 

 

34.  2710 
জাহানারা আকতার  
�মাহা�দ জালাল  
ইয়াছিমন আকতার 

রাঙামা� সদর রাঙামা� 
�াতক/স�ান, ২য় বষ �  

�ব�াপনা 
রা�ামা� সরকারী কেলজ 

 

35.  1865 
িরফাত তাসিলম  
রিফক উি�ন আহ�দ  
�ৎফা �বগম 

খান মসিজদ �রাড 
ঝগড়ািবল রা�ামা� 

সদর 

�াতক/স�ান, ৪থ �বষ � 
 অথ �নীিত 

চ��াম িব�িব�ালয় 
 

36.  344 
স�জ ব�য়া 
�ত রতন ব�য়া 
িদপালী ব�য়া 

�িলক�া পাহাড়, 
রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান, ১মবষ � 
মাইে�াবােয়ালিজ 

চ��াম িব�িব�ালয় 
 

37.  63 
জা�া�ল �ফরেদাস 
�মাঃ শাহ আলাম 
ফােতমা �বগম 

তবলছিড়, 
রাঙামা� সদর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  ১ম বষ �  
ইংেরিজ 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

38.  2141 
জা�া�ল �ফরেদৗস িনপা  
�মাঃ আ�ল মিতন  
হািলমা �বগম 

সদর হাসপাতাল, 
রাঙামা� সদর  

�াতক/স�ান, ৫ম �সিম�ার 
 মােক�ং 

চ��াম িব�িব�ালয় 
 

39.  2155 
নািহদা �লতানা  
�মাঃ আই�ব �ইঁয়া  
জােহদা �বগম 

�রাতন বাস ��সন  
রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান, ৪থ � বষ �  
িহসাব িব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

40.  2142 
িরফা আ�ার  
�নছার আহে�দ  
�রহানা আ�ার 

কাঠ�লতলী,  রাঙামা� 
সদর রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ২য় বষ �  
িহসাব িব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

41.  609 
ইমা আজিম িরয়া 
�মা: জিসম উ�ীন, 
�মা আ�ার 

�ণ ��লা, তবলছিড় 
রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান,  ২য়বষ �  
�ব�াপনা 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

42.  1572 
�কািহ�র আ�ার 
নজ�ল ইসলাম 
সােহরা �বগম 

�লকাস � �ল �রাড 
রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান,  ৪থ �বষ � 
 িহসাবিব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

43.  1859 
�মৗিরন িবনেত তােহর  
আ� তােহর 
�রােকয়া �বগম 

মা�ার কেলািন, 
রাঙামা� সদর  

�াতক/স�ান,  ৪থ � বষ �, 
গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা 

ঢাকা িব�িব�ালয় 
 

44.  1235 
জা�া�ল �ফরেদৗস  
�মাঃ আ�ল মা�ান  
�মাসাঃ হািলমা �বগম 

শাি� নগর, রাঙামা� 
সদর 

�াতক/স�ান,  ২য় বষ �  
অথ �নীিত 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

45.  2077 
আিবদা �লতানা 
মর�ম আ�ার �হােসন  
সােজদা 

�ভদেভদী, রাঙামা� সদর 
�াতক/স�ান, ৪থ � বষ � 

 �ব�াপনা িবভাগ 
রাংগামা� সরকাির 
িব�িব�ালয় কেলজ 

 

46.  2222 
�সৗেমন কাি� ব�য়া 
তপন কাি� ব�য়া 
চ�না ব�য়া 

উ�র মােঝরবি�, 
রাঙামা� সদর  

�াতক/স�ান, ৭ম �সিম�ার 
িবিবএ (িহসাব িব�ান) 

িবিজিস �া� িব�িব�ালয় 
 

47.  2438 
�মাঃ জয়নাল আেবদীন  
�মাঃ আ�ল লিতফ �মাছাঃ 
�রাসানারা আ�ার 

কেলজ �গইট, রাঙামা� 
সদর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৪থ �বষ �  
ওশােনা�াফী 

চ��াম িব�িব�ালয় 
 

48.  2699 
�মাঃ হািব��াহ �চৗ�রী স�াট 
 �মাঃ বখেতয়ার উি�ন �চৗ�রী 
 শাহীন আ�ার 

আমানতবাগ �ল সড়ক, 
  রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান, ২য় বষ � 
 িহসাবিব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

49.  1777 
�মাঃ �জাবােয়দ আলম রািকব 
�ত ��ল আলম 
�রিজয়া �বগম 

আলম ডকইয়াড �,  
রাঙামা� সদর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
 ১ম বষ �  

�ািণিব�ান 
রাঙামা� সরকাির কেলজ 

 



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

 উপেজলাঃ রা�ামা� সদর  
ি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�� 

50.  1175 
কাজল চ�বত� 
বা�ল চ�বত� 
�নলী চ�বত� 

িরজাভ� �খ, রাঙামা� 
সদর,  

�াতক/স�ান 
৩য় বষ �  

িহসাব িব�ান 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

 

51.  2697 
�মায়ারা তান�ম িরনভী  
�মা: �গালাম �হােসন  
�মাছা: তছিলমা �বগম 

অিফসাস � কেলানী 
তবলছিড় 

 রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান  
২য় বষ �,  �ব�াপনা 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

52.  635 
তািনয়া আ�ার 
আ�ব আলী 
ইসলাম খা�ন 

মা�ম�ল এলাকা, 
রাঙামা� সদর  

�াতক/স�ান  
২য় বষ �, িহসাবিব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

53.  1356 
�মাঃ উসমান গিন 
�মাঃ �লাকমান �হােসন  
আেয়শা �বগম 

�পা� অিফস কেলানী  
রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান 
২য় বষ �, িহসাবিব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

54.  549 
হাসা�ল বা�া নািবল 
�মাঃ আ�ল হক �হাসাইনী  
�র আ�ার 

রা�ামা� সদর, 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
 ২য় বষ �  

�ব�াপনা 
রা�ামা� সরকারী কেলজ 

 

55.  2090 
�মতােহনা �চৗ�রী,  
�মাতােহর �হােসন �চৗ�রী 
হািছনা �বগম 

আমানতবাগ  রাঙামা� 
সদর 

�াতক/স�ান  
২য় বষ � 

 ইংেরিজ 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

 

56.  1662 
ি�য়া দ�  
রতন দ�  
�িচ�া �দওয়ানজী 

এিডিস িহল 
তবলছিড়  

রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান  
২য় বষ �  

�ােনজেম� 

রাংগামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

57.  2403 
�মাহাইিম�ল কিরম তা�কদার 
(ইফিত) আ�ল কালাম 
তা�কদার ��ী আ�ার 

�ক.�ক.রায় সড়ক 
রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান  
২য় বষ �  

িহসাব িব�ান 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

 

58.  1205 
�মাঃ মিনর �হােসন 
�মাঃ ফজ�ল কােদর  
�মাছাঃ �ব� আ�ার 

শাি� নগর  
িফসারী ঘাট 

রাঙামা� সদর,  

�াতক/স�ান  
২য় বষ � অথ �নীিত 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

59.  2334 
�মন সাহা  
মরন সাহা 
িদিপকা সাহা 

িফশারী এলাকা রাঙামা� 
সদর  

�াতক/স�ান  
৫ম �সিম�ার, 

মােক��ং 
ঢাকা িব�িব�ালয় 

 

60.  76 
�মাঃ �র �হােসন 
�মাঃ �হােসন 
ব�ল �বগম 

তবলছিড়, রাঙামা� সদর 
�াতক/স�ান 

 ১ম বষ � 
 �ব�াপনা িবভাগ 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

61.  2458 
হাসান ইমরান  
�মাঃ শাম�ল আলম  
মমতাজ �বগম 

ওমদািময়া পাহাড় খান 
মসিজদ �রাড রাঙামা� 

সদর 

�াতক/স�ান  
৪থ � �সিম�ার,  কি�উটার 
সােয়� এ� ইি�িনয়ািরং 

ি�িময়ার ইউিনভািস �� 
 

62.  664 
ইসরাত জাহান  
হাজী আ�ল হােশম  
�রােকয়া �বগম 

মসিজদ কেলানী 
রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান  
২য় বষ �  

িহসাবিব�ান 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

 

63.  1252 
�মাঃ �র নবী  
�মাঃ আ�ল নবী 
�মাছাঃ মােলকা �বগম 

শাি� নগর  
িফসারী ঘাট 

রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান  
২য় বষ � 

 িহসাবিব�ান 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

 

64.  707 
�রাইয়া আফেরাজ  
�মাঃ আ�য়াল �হােসন 
নািসমা �বগম 

ফের� কেলানী বন�পা 
রাঙামা� সদর,  

�াতক/স�ান  
৩য় বষ � 

 িহসাব িব�ান 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

 

65.  2637 
�দয় সরকার 
অেশাক সরকার 
পেটা সরকার 

গীতা�ম কেলানী িরজাভ� 
বাজার রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান  
১ম বষ � 

�বসায় িশ�া 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

 

66.  2706 
�কৗ�ভ দাশ 
�ভাষ দাশ 
�সামা দাশ 

রাঙামা� সদর রাঙামা� 
�াতক/স�ান  

২য় বষ �  
িহসাব িব�ান 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 



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

 উপেজলাঃ রা�ামা� সদর  
ি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�� 

67.  2535 
জা�া�ল নাঈম  
�রজাউল কিরম 
�ফরেদৗস �বগম 

কািল�ী�র,  রাঙামা� 
সদর 

�াতক/স�ান 
 ২য় বষ � 
ইংেরিজ 

রা�ামা� সরকারী কেলজ 
 

68.  2439 
শাওলী লতা 
হাসান মাহ�দ ম�  
�শলী আ�ার 

িরজাভ� বাজার 
রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান  
২য় বষ �  

�ব�াপনা 
রাঙামা� সরকাির কেলজ 

 

69.  299 
সােয়মা �লতানা 
�মা: ছােয়ফ উ�াহ  
কিহ�র �বগম 

�ভদেভদী িস ও  অিফস   
রাঙামা� সদর,  

�াতক/স�ান 
১ম বষ � 

 �াণীিব�া 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

 

70.  2150 
সমর �মার �দ 
দশরথ �দ 
�রবী �চৗ�রী 

কাঠালতলী রাঙামা� 
সদর রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
 ৪থ � বষ �  

িহসাব িব�ান 
রাঙামা� সরকাির কেলজ 

 

71.  2629 
অ� �দ  
অ�ন চ� �দ 
বাবলী �দ 

কেলজ �গইট, রাঙামা� 
সদর,  

�াতক/স�ান  
৫ম �সিম�ার, �ব�াপনা 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

72.  1367 
সােজদা ইসলাম �ীিত  
�মাঃ ��ল ইসলাম  
মেনায়ারা �বগম 

�রান পাড়া রাঙামা� 
সদর 

�াতক/স�ান, ২য় বষ �, অথ �নীিত 
সরকাির মিহলা কেলজ 

চ��াম 

 

73.  811 
জা�া�ল মাওয়া 
�মা: আ�ল মােলক 
�রেহনা �বগম 

কেলজ �গইট রাঙামা� 
সদর রাঙামা� 

�াতক/স�ান  
৩য় বষ �  
ইংেরিজ 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 
 
 

74.  1969 
�মাঃ �সােহল রানা  
�মাঃ কামাল উি�ন 
�র জাহান �বগম 

মসিজদ কেলানী িরজাভ� 
বাজার রাঙামা� সদর,  

�াতক/স�ান 
 ৪থ � বষ �  

িহসাবিব�ান 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

 

75.  1624 
�মাঃ �তাফাে�ল �হােসন ��া  
�মাঃ আেনায়ার �হােসন 
জা�া�ল �ফরেদৗস 

শাি�নগর  রাঙামা� সদর 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান  
২য় বষ �  

িব.িব.এ (িহসাব িব�ান) 
রা�ামা� সরকারী কেলজ 

 

76.  2302 
নািদয়া �লতানা 
আ�ল �হােসন 
�রাকসানা �বগম 

কা�াই �েজ� রাংগামা� 
সদর  

�াতক/স�ান 
৩য় বষ �  

�ােনজেম� 

রাংগামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

77.  418 
নাছিরন আ�ার  
�মাঃ ��ল ইসলাম 
 রােশদা �বগম 

আমানতবাগ কেলজেগইট 
রাঙামা� সদর,  

�াতক/স�ান  
৩য় বষ �  

িহসাব িব�ান 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

 

78.  607 
মমতাজ জাহান িছি�িক  
�মা: আ� ব�র িছি�িক 
�রিজয়া �বগম িছি�িক 

িরজাভ� বাজার রাঙামা� 
সদর  

�াতক/স�ান 
 ২য় বষ � 

 �ব�াপনা 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

 

79.  2466 
�রজওয়ানা সানিজদা �চৗ�রী 
�ত �মা: আ�ল হাছান 
ছােয়রা �বগম 

িরজাভ� বাজার রাঙামা� 
সদর  

�াতক/স�ান  
৪থ � বষ �  
ইংেরজী 

রা�ামা� সরকারী কেলজ 
 

80.  654 
�মাঃ ওয়ািহ�ল ইসলাম 
জাহা�ীর আলম 
শাহনাজ �বগম 

িরজাভ� বাজার রাঙামা� 
সদর  

�াতক/স�ান 
৩য় বষ � 

 িহসাবিব�ান 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

 

81.  370 
�মাছাঃ নািহদা �লতানা ��া 
�মাঃ ��ল আলম  
সিখনা �বগম 

ওমদািময়া পাহাড় 
িবিডআর �রাড 
রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান  
৩য় বষ �  

িহসাব িব�ান 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

 

82.  1278 
শাহানাজ আ�ার 
 আ�ল আিলম 
 �েলখা �বগম 

�ভদেভদী 
 রাঙামা� সদর  

�াতক/স�ান 
 ৪থ � বষ �  

িহসাবিব�ান 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

 

83.  1491 
�মাঃ ই�াহীম খিলল িছি�ক 
আহ�দ তা�কদার 
 ছ�রা �বগম 

িব,এ,িড,িস খামার বািড় 
সড়ক  রাঙামা� সদর  

�াতক/স�ান  
৪থ � বষ �, 
 অথ �নীিত 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 



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

 উপেজলাঃ রা�ামা� সদর  
ি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�� 

84.  1856 
শিরফ �হােসন  
আ�ল কােশম 
িদেলায়ারা �বগম 

দি�ন কািল�ী�র 
রাঙামা� সদর  

�াতক/স�ান, ৪থ � বষ �, িব.িব.এ 
(িহসাব িব�ান) 

রা�ামা� সরকারী কেলজ 
 

85.  1178 
রিহমা আ�ার  
�মাঃ �ছা সওদাগর 
 হািছনা �বগম 

�ভদেভদী  
রাঙামা� সদর  

�াতক/স�ান 
২য়, �সিম�ার 

�ব�াপনা 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

86.  315 
িনপা আ�ার  
�মাঃ ছােদক আলী  
রােশদা �বগম 

উ�র কািল�ী�র 
রাঙামা� সদর,  

�াতক/স�ান, ১ম বষ �, 
�ব�াপনা 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

87.  295 
সাবিরনা হক  
মমতা�ল হক  
লিত�ে�ছা 

িরজাভ� বাজার রাঙামা� 
সদর 

�াতক/স�ান, ২য় বষ �, ইংেরিজ রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

88.  1168 
�মাঃ �েবল িময়া 
শাম�ল আলম 
�রেহনা �বগম 

পাবলাখালী রাঙামা� 
সদর  

�াতক/স�ান  
২য় বষ � 

 িহসাবিব�ান 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

 

89.  1742 
�মািহনী ব�য়া 
�িজত �মার ব�য়া 
�মা ব�য়া 

ক�াণ�র  রাঙামা� 
সদর  

�াতক/স�ান  
১ম বষ � 

 ইংেরিজ 
রাঙামা� সরকাির কেলজ 

 

90.  2008 
নয়নমিন আ�ার 
শিফউল আহমদ  
ফােতমা �বগম 

শাি� নগর 
রাঙামা� সদর রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
 ১ম বষ � 
 বাংলা 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

91.  2152 
�মনকা চ�বত�  
�পন চ�বত� 
গীতা ভ�াচা�� 

রা�ামা�, রাঙামা� 
সদর  

�াতক/স�ান, ৪থ �বষ �, অথ �নীিত রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

92.  402 
�র নাহার আ�ার  
মমতাজ িময়া 
�র জাহান 

অিফসাস কেলািন 
রাঙামা� সদর রাঙামা� 

�াতক/স�ান  
৩য় বষ �  

অথনীিত িবভাগ 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

 

93.  1408 
নীলা দাশ  
�খাকন চ� দাশ 
কাজল রানী দাশ 

�রাতন বাস ��শন 
এলাকা  

 রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান  
১ম বষ �  

�াব�াপনা 
িবজয় �রণী কেলজ 

 

94.  2653 
গািলব হাসান 
�মাঃ সাম�ি�ন আজাদ 
�মাছা�ৎ িশ�ী �বগম 

িরজাভ� �খ রাঙামা� 
সদর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান  
২য় বষ � 

 �ব�াপনা 
রা�ামা� সরকারী কেলজ 

 

95.  1826 
জয় পাল 
বা�ল পাল  
�ম�ম পাল 

দি�ণ কািল�ী�র 
রাঙামা� সদর রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
 ৫ম �সিম�ার  

�াণ রসায়ন ও অ��াণ িব�ান 

শাহজালাল িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয়,িসেলট 

 

96.  1622 
�ি� �দ  
িব� িজৎ  
��া �দ 

তবলছিড়  
রাঙামা� সদর রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
 ১ম বষ � 

 �ােনজেম� 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

 

97.  2639 
�মাঃ সা�াদ �হােসন �ষার 
আহা�দ �হােসন  
�মাহেছনা �বগম 

গীতা�ম কেলানী িরজাভ� 
বাজার রাঙামা� সদর  

�াতক/স�ান 
 ১ম বষ � 

 িহসাব িব�ান িবভাগ 
রা�ামা� সরকারী কেলজ 

 

98.  2643 
�া� ধর 
�দীপ ধর 
িপ� ধর 

গীতা�ম কেলানী িরজাভ� 
বাজার রাঙামা� সদর  

�াতক/স�ান 
১ম বষ �  

�ব�াপনা িবভাগ 
রা�ামা� সরকারী কেলজ 

 

99.  1645 
কাম��াহার কিল 
�ত �মাঃ আ�ল কােদর  
�মাছাঃ ইছমত আরা �বগম 

ওমদািময়া পাহাড় 
তবলছিড়  

রাঙামা� সদর  

�াতক/স�ান, ১ম বষ � 
�ােনজেম� 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

100.  665 
ফারহানা আ�ার  
�মা: জায়�ল হক 
খিতজা খানম 

বাঘাইছিড় 
 মাির�া  

রাঙামা� সদর  

�াতক/স�ান  
৩য় বষ � 
 বাংলা 

রা�ামা� সরকারী কেলজ 
 



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

 উপেজলাঃ রা�ামা� সদর  
ি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�� 

101.  2336 
�দয় ব�য়া  
�ত- মািনক �মার ব�য়া  
��া ব�য়া 

িরজাভ� বাজার 
রাঙামা� সদর রাঙামা� 

�াতক/স�ান  
১ম বষ � 

 ইংেরিজ 
রা�ামা� সরকারী কেলজ 

 

102.  1585 
�মা�ািফ�র রহমান  
�মাহা�দ িময়া  
পারভীন আ�ার 

আলমডগ ইয়াড � রাঙামা� 
সদর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
২য় বষ �  

�ব�াপনা িবভাগ 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

103. 1910 
আতিকয়া ফাহিমদা 
�মাঃ আলী ম�মদার  
আিছয়া �বগম 

ওয়াপদা কেলানী 
তবলছিড় 

 রাঙামা� সদর  

�াতক/স�ান  
২য় বষ � 

�ােনজেম� 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয়, রা�ামা� 

 

104.  1652 
জা�া�ল �ফরেদৗস  
�মাঃ ��ল আিমন 
�বী আ�ার 

ওমদা িমঞা িহল 
রাঙামা� সদর রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
 ৫ম �সিম�ার 

 মােক��ং িবভাগ 
চ��াম িব�িব�ালয় 

 

105.  2472 
�মা�ফা আল আিবদ 
�মা�ফা কামাল উি�ন আহেমদ 
 কাজী আলেবদা আহেমদ 

ওমদা িময়া পাহাড় 
রাঙামা� সদর রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৩য় বষ �,  
�বসায় িশ�া 

Professional School of 
Business(PSB) 

 

106. 27 
অপ �া ভ�াচা�� 
�গৗর িনতাই ভ�চা�� 
অিনমা ভ�াচা�� 

আসাম বি�, রাঙামা� 
সদর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
৩য় বষ �, গিণত 

চ��াম কেলজ  

107.  1971 
জয় ধর 
ম��দন ধর 
িশবানী ধর 

মােঝরবি�, রাঙামা� 
সদর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, 
৪থ � বষ �, �ব�াপনা 

রাঙামা� সরকাির কেলজ  

108. 743 
ঈিষকা ব�য়া 
ক�াণ িম� ব�য়া,  
শাি�বালা ব�য়া 

দি�ণ কািল�ী�র, 
রাঙামা� সদর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ২য় �সিম�ার, 
িবএসিস (অনাস �) 

চ��াম িব�িব�ালয়  

109.  2100 
�মাঃ �শােয়�র রহমান 
�মাঃ জামাল �হােসন 
ডািলয়া �বগম 

আমানত বাগ, �ভদেভিদ, 
রাঙামা� সদর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
২য় বষ �, �াবেলটরী �মিডিসন 

বাংলােদশ ইনি��উট অব 
চাই� �হলথ 

 

110.  1907 
তিনমা হাওলাদার 
রতন হাওলাদার 
িশ�ী রানী হাওলাদার 

উ�র কািল�ী�র,  
রাঙামা� সদর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৩য় �সিম�ার, 
�লাক �শাসন 

ঢাকা িব�িব�ালয়  

111.  2399 
�ব �া দাশ 
শংকর দাশ 
��া দাশ 

মা�ার কেলািন,  
রাঙামা� সদর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৩য় বষ �,  
ইংেরিজ িবভাগ 

রা�ামা� সরকারী কেলজ  

112.  2684 
�মাঃ শাহিরয়ার �চৗ�রী শাওন 
�মাঃ জিসম উি�ন �চৗ�রী 
�ত �সিলনা আ�ার �খী 

আমানতবাগ, রাঙামা� 
সদর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৩য় বষ �, 
�ব�াপনা 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

113. 1772 
শােকরা �বনজীর 
�মাঃ এনা�ল ইসলাম  
�ত মিজ�না �চৗ�রী 

কাঠ�লতলী, রাঙামা� 
সদর 

�াতক/স�ান,  
৪থ � বষ �  

ইংেরিজ সািহত� 
চ��াম িব�িব�ালয় 

�্ি�েযা�া 
�কাটা 

114.  974 
তসিলমা জাহান  
�মা: ��ল আিমন  
�রজাহান �বগম 

�রাতন �কাট � এলাকা 
 রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান 
 ৮ম �সিম�ার 
 আইন িবভাগ 

ি�িময়ার িব�িব�ালয় 
চ��াম 

�্ি�েযা�া 
�কাটা 

 

115.  722 
ইিত দাশ  
ম� দাশ  
িশ�ী দাশ 

কািল�ী�র উ�য়ন �বাড � 
আবািসক এলাকা  
রাঙামা� সদর  

�াতক/স�ান, ৫ম �সিম�ার, 
�ােনজেম� 

চ��াম িব�িব�ালয় 
�পা� 
�কাটা 

 

116.  2551 
�জােবদা আ�ার 
�মাঃ �তাফা�ল �হােসন 
�জসিমন আ�ার 

৩৯ মীর বািড়, ৭ , 
রা�ামা�, রাঙামা� 

সদর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ২য় বষ �, 
�ব�াপনা 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

�পা� 
�কাটা 

117.  2117 
অিভ ব�য়া  
�ত �লাল ব�য়া  
িম� ব�য়া 

�পা� অিফস কেলানী, 
রাঙামা�, রাঙামা� 

সদর,  
�াতক/স�ান, ৪থ � বষ �, অথ �নীিত রাঙামা� সরকাির কেলজ 

�পা� 
�কাটা 



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

 উপেজলাঃ রা�ামা� সদর  
ি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�� 

118.  232 
�িমতা �মা�ফা খানম 
 �মাঃ �গালাম �মা�ফা খ�ন 
�রিজয়া খানম 

কািলছিড়, ০১, 
�বত�িনয়া, কাউখালী, 

রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৪থ � বষ �,  
িহসাব িব�ান,  

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
�পা� 
�কাটা 

119.  475 
��ত দাশ  
রতন �মার দাশ 
��া রানী দাশ 

কািল�ী�র, রাঙামা� 
সদর,  

�াতক/স�ান, ৪থ � �সিম�ার, 
�িষ 

িসেলট �িষ িব�িব�ালয় 
�পা� 
�কাটা 

120.  2605 
নীিত চাকমা 
�ত �ান লাল চাকমা  
িনপা চাকমা 

রাজ�ীপ  
রাঙামা� সদর  

�াতক/স�ান, ১ম �সিম�ার 
গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা 

িবভাগ 
ঢাকা িব�িব�ালয় 

 

121.  2153 
�ল�মারী খীসা 
ধীমান খীসা  
ির� চাকমা 

দি�ণ কািল�ী�র 
রাঙামা� সদর রাঙামা� 

�াতক/স�ান  
১ম �সিম�ার সমাজিব�ান 

বাংলােদশ ইউিনভািস �ট অব 
�েফশনালস 

 

122. 2402 
�হলী চাকমা  
�� ধন চাকমা 
 রিমতা চাকমা 

�মৗনতলা পাড়া 
রা�ামা�, রাঙামা� 

সদর 

�াতক/স�ান 
 ১ম বষ �, HRM 

চ��াম িব�িব�ালয় 
 

123. 1509 
আইিরস চাকমা 
 �খময় চাকমা  
 িশলা চাকমা 

কাটা পাহাড় রাঙামা� 
সদর রাঙামা� 

�াতক/স�ান  
৬� �সিম�ার 

 �িষ 

�শেরবাংলা �িষ 
িব�িব�ালয় 

 

124.  1005 
�িণ �মা চাকমা 
 ��িতময় চাকমা 
সাম�া চাকমা 

রাজমিন পাড়া রাঙামা� 
সদর রাঙামা� 

�াতক/স�ান,২য় বষ �  
সংগীত িবভাগ 

চ��াম িব�িব�ালয় 
 

125. 2307 
নীিতশ চাকমা 
অমর কাি� চাকমা(�ত) 
�সানা চাকমা 

�ক.�ক রায় সড়ক 
রাঙামা� সদর রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
 ৫ম �সিম�ার 

 �বসায় �শাসন 

�বসায় �শাসন ইনি��উট 
রাজশাহী িব�িব�ালয় 

 

126. 2163 
��েসিল চাকমা 
�ান দী� চাকমা 
আসনা চাকমা 

রা�ামা� রাঙামা� সদর 
�াতক/স�ান 

 ৪থ � বষ �  
�ি�কা িব�ান 

চ��াম িব�িব�ালয় 
 

127. 1002 
িহলারী চাকমা 
িশিশর মিন চাকমা 
��া চাকমা 

মােঝরব�ী রাংগামা� 
সদর   রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
৮ম �সিম�ার 

 িফসািরজ এ� �মিরন সােয়� 

�নায়াখািল িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

128. 2585 
�ডইিজ চাকমা 
�ান শংকর চাকমা 
�না চাকমা 

পি�ম �দবাশীষ নগর  
রাঙামা� সদর  

�াতক/স�ান  
৪থ � বষ �, পািল 

চ��াম িব�িব�ালয় 
 

129. 1196 
�পালী চাকমা 
অ�ন িবকাশ চাকমা 
�বণ �া চাকমা 

কািমলাছিড় 
রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান 
২য় বষ �, পািল 

চ��াম িব�িব�ালয় 
 

130. 2058 
�মন চাকমা 
চ�ন চাকমা  
ম�রী চাকমা 

�ক �ক রায় সড়ক 
রাঙামা� সদর  

�াতক/স�ান  
৩য় �সিম�ার 

 �িষ 

�শেরবাংলা �িষ 
িব�িব�ালয় 

 

131. 1114 
�াকিল চাকমা 
��াংকর চাকমা  
�জিক তা�কদার 

�জল �রাড ক�াকটর 
পাড়া রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান  
১ম বষ � 

 িবিবএ (স�ান) 

ইউিনভ�ািস� অব এিশয়া 
�ািসিফক 

 

132. 2615 
উজানা চাকমা 
রতন চাকমা 
�পা চাকমা 

খা� �দাম এলাকা, 
তবলছিড় রাঙামা� সদর  

�াতক/স�ান  
৮ম �সিম�ার  

মােক��ং িবিবএ 
চ��াম িব�িব�ালয় 

 

133. 2001 
�িপয়া চাকমা 
অরিব� চাকমা  
কালােসানা চাকমা 

�চাংড়াছিড় 
রাঙামা� সদর রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
৩য় বষ �, �ড সােয়� এ� 

�টকেনালিজ 

চ��াম �ভেটিরনারী এ� 
এ�ািনেমল সােয়� 

িব�িব�ালয় 

 

134. 931 �েদ�া �দওয়ান 
অসীম �মার �দওয়ান 
বীিথকা �দওয়ান 

�এ��, রায় বাহা�র 
সড়ক রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান 
৩য় বষ � 

সমাজ িব�ান 

লালমা�য়া মিহলা কেলজ  



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

 উপেজলাঃ রা�ামা� সদর  
ি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�� 

135. 1719 
�মা তা�কদার  
�ত আ�েতাষ তা�কদার 
িন� খীসা 

আন� িবহার এলাকা 
রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান  
২য় বষ �  
পািল 

চ��াম িব�িব�ালয় 
 
 

136. 1027 
�েমধ চাকমা 
�ণ � িবকাশ চাকমা 
�না চাকমা 

��বছিড় ম�পাড়া 
রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান 
১ম বষ � 

পািল এ� �ি�� �ািডজ 
ঢাকা িব�িব�ালয়  

137. 2423 
রেমল চাকমা 
�নয় চাকমা 
িরং� চাকমা 

খাির��ং 
রাঙামা� সদর রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
৩য় �সিম�ার ফাই�া� 

চ��াম িব�িব�ালয়  

138. 2698 
িপংিক চাকমা 
িচরন িজত চাকমা 
সা�না চাকমা 

সা�পাড়া 
রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান 
২য় বষ � 

খা� ও �ি� িব�ান 

বাংলােদশ গাহ ��� অথ �নীিত 
কেলজ। 

 

139. 2266 
রােজশ চাকমা 
শাি� মাধব চাকমা 
চ�াময়ী চাকমা 

ন�ন �কেরট 
ছিড়রাঙামা� সদর 

রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
৫ম �সিম�ার 

িব.এস.িস এিজ.(অন �াস) 

িবএসএম 
আরএস�ইউ �গাপালগ�। 

 

140.  1224 
পােয়ল চাকমা 
�ত িনেরাদ বরন চাকমা 
�ত  রমা চাকমা 

রাজবাড়ী �রাড় রাঙামা� 
সদর  

�াতক/স�ান  
৬�েসিম�ার, িফ�া� 

চ��াম িব�িব�ালয়  

141.  875 
অিমত চাকমা 
�ত উমা চরন চাকমা 
�মনা চাকমা 

রাংগাপািন রাঙামা� 
সদর রাঙামা� 

�াতক/স�ান  
১ম বষ �, অথ �নীিত 

রাজশাহী িব�িব�ালয় 
 

142.  2115 
�মা চাকমা  
ন� লাল চাকমা 
 িবশাখা চাকমা 

বস� নী� পাড়া  রাঙামা� 
সদর  

�াতক/স�ান 
 ৩য় বষ �,  ইংেরিজ 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

143. 1565 
�িনমা চাকমা  
নীল বন � চাকমা 
�পা চাকমা 

�ব � �াইেবল আদাম  
রা�ামা� সদর 

�াতক/স�ান  
৩য় বষ �, আই.ই.আর 

চ��াম িব�িব�ালয় 
 

144.  599 
�রেনস� চাকমা 
কনক �মার চাকমা 
কােলা রানী চাকমা 

ক�ান�র , রা�ামা� 
সদর , রাঙামা� সদর, 

রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
ইংেরিজ 

চ��াম িব�িব�ালয় 
 

145.  2619 
ইি�রা চাকমা 
�ত ি�য়ময় চাকমা  
িরপা চাকমা 

�গাদাপাড়া,  
মগবান ইউিনয়ন, 
রাঙামা� সদর 

�াতক/স�ান, ৪থ � বষ �, 
�ােনজেম� 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

146. 2667 
ক�ানী চাকমা 
িস� লাল চাকমা 
চ�া রানী চাকমা 

খাির��ং, রাঙামা� 
সদর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
১ম বষ �,  

�েগাল ও পিরেবশ 
জাহা�ীরনগর িব�িব�ালয়  

147.  877 
এশা চাকমা 
�খময় চাকমা 
�িথকা চাকমা 

ক�ান�র রাঙামা� সদর 
�াতক/স�ান 

 ২য় বষ �,  �ািফক িডজাইন 
ঢাকা িব�িব�ালয় 

�পা� 
�কাটা 

 

148.  2635 
সাধন ত���া  
পয়রা চান ত���া 
মালা� ত���া 

মিরচ�ািবল সড়ক 
রাঙামা� সদর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান  
৪থ � বষ �, ইিতহাস 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

149.  1446 
�ােন� ি��রা 
িরেয়াজী ি��রা 
িরনা ি��রা 

গজ�নতলী রাঙামা� সদর 
রাঙামা� 

�াতক/স�ান 
 ৩য় �সিম�ার �ব�াপনা 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

150.  2630 
তপন ি��রা  
�ত: ম� �ষণ ি��রা  
শাি� রানী ি��রা 

আমতলী পাড়া রাঙামা� 
সদর রাঙামা� 

�াতক/স�ান  
৪থ � বষ �, ইিতহাস 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

151.  466 
জওয়াং রাখাইন 
ক�াচােথয়াই রাখাইন 
িম� রাখাইন 

�ব � �াইেবল আদাম, 
রাঙামা� সদর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান,  
১ম বষ �, �ােনজেম� 

ঢাকা িব�িব�ালয়  



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

 উপেজলাঃ রা�ামা� সদর  
ি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�� 

152. 2484 
উ �ছন �চা 
মং ক� �থন 
মা ক� উ 

দি�ণ কািল�ী�র, 
রাঙামা� সদর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, 
৪থ � বষ �, িব.িব.এ 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

�কাস �ঃ �াতেকা�র 

153. 991 
ফারজানা শামীম  
আহমদ ছফা 
উে� হািববা 

কাঠালতলী রাঙামা� 
সদর, রাঙামা� 

�াতেকা�র  
১ম বষ �,  িহসাবিব�ান 

সরকাির হাজী �মাহা�দ 
মহিসন কেলজ 

 

154.  964 
আেয়শা আ�ার  
�মাঃ আ�ল মিজদ  
�জাহরা �বগম 

আলম ডকইয়াড �  
রাঙামা� সদর রাঙামা� 

�াতেকা�র 
 ১ম বষ �, িহসাবিব�ান 

রাঙামা� সরকাির কেলজ 
 

155. 1325 
�জ�াৎ�া আ�ার  
�মা: আ�ল কােশম  
সাম�ন নাহার 

িরজাভ� বাজার �চ�ী�খ 
 রাঙামা� সদর, 

রাঙামা� 

�াতেকা�র  
১ম বষ � 

 িহসাব িব�ান 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

 

156. 1249 
আব�ল �মাতােলব 
�মা: �লাল িময়া  
িফেরাজা �বগম 

রাঙামা� সদর রাঙামা� 
�াতেকা�র 

 ১ম বষ �, িহসাবিব�ান 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

 

157. 2270 
িশ�ী িব�াস 
িবমল িব�াস  
�গালাপী িব�াস 

দি�ন কািল�ী�র 
রাঙামা� সদর রাঙামা� 

�াতেকা�র 
 ১ম বষ �, িহসাবিব�ান িবভাগ 

সরকাির হাজী �হা�দ 
মহিসন কেলজ 

 

158. 2041 
�চতী ম�মদার  
�নাল কাি� ম�মদার 
রমা ম�মদার 

আসামব�ী রাঙামা� 
সদর রাঙামা� 

�াতেকা�র  
১ম বষ �, িহসাবিব�ান 

সরকাির হাজী �মাহা�দ 
মহিসন কেলজ 

 

159. 2014 
মািহয়া ইসলাম িরয়া  
আব�ল মােলক 
�না লায়লা 

আমানতবাগ রাঙামা� 
সদর, রাঙামা� 

�াতেকা�র 
১ম বষ �  

�ব�াপনা 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

 

160. 666 
�জসিমন আ�ার  
আ� বকর িসি�ক 
সােজদা �বগম 

তবলছিড় রাঙামা� সদর 
রাঙামা� 

�াতেকা�র ১ম বষ � 
 ইসলােমর  ইিতহাস ও সং�িত 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

161.  1033 
ি�য়াংকা দাস 
�ত হিরলাল দাস 
বাস�ী দাস 

কািল�ী�র  রাঙামা� 
সদর রাঙামা� 

�াতেকা�র, ১ম বষ �, �ব�াপনা 
িবভাগ 

রাঙামা� সরকাির কেলজ 
 

162. 2200 
ফয়সাল মাহ�দ 
 �সয়দ আহা�দ 
 নাজমা আ�ার 

�জলেরাড, রাঙামা� 
সদর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, িবএ 
অনাস � (ইংেরজী) 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

163. 2102 
সাউদ �হােসন িমিক 
�মাঃ আ� তােহর 
�রািজ আকতার 

তবলছিড় িনেচর বাজার,  
রাঙামা� সদর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ২য়, �সিম�ার, 
�ব�াপনা িবভাগ 

রা�ামা� িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

164. 2131 
জা�া�ল �ফরেদৗস 
�মাঃ ��ল আবছার 
শাহনাজ �বগম 

কেলজ �গইট, রাঙামা� 
সদর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
�ব�াপনা 

রা�ামা� সরকাির কেলজ 
 

165. 1713 
নািহদা আ�ার 
মিহ উি�ন 
জােহদা �বগম 

�রান পাড়া, রাঙামা� 
সদর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, বাংলা 
চ��াম সরকাির মিহলা 

কেলজ 

 

166. 2082 
িপয়াল �চৗ�রী 
তপন �চৗ�রী  
 �রখা �চৗ�রী 

কাটা পাহাড়, রাঙামা� 
সদর, রাঙামা� 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, উি�দ 
িব�ান 

রা�ামা� সরকারী কেলজ 
 

167. 2645 
শি� �চৗ�রী 
শ�র �চৗ�রী 
�ণিত �চৗ�রী 

�চংগী �খ, রাঙামা� 
সদর, রাঙামা� 

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



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

 উপেজলাঃ রা�ামা� সদর  
ি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�� 

168. 584 
�মাঃ কাম�ল হাসান শাওন 
�মাঃ শামীম জাহা�ীর  
�ৎফর নাহার 

রাংগাপািন কাঠালতলী 
রাঙামা� সদর,  

�াতেকা�র,  
১ম বষ �, এম িব এ 

সাউদান � ইউিনভািস ��, 
চ��াম 

�পা� 
�কাটা 

169. 1049 
�িমত চাকমা  
�নায়ারাম চাকমা 
�ত ঊিম �লা চাকমা 

রাঙামা� সদর রাঙামা� 
�াতেকা�র 

 ১ম বষ �  
পািল 

চ��াম িব�িব�ালয় 
 

170.  2557 
িরটন চাকমা 
িবজয় �মার চাকমা 
িপেনশ �মারী চাকমা 

৬নং বা�খালী ইউ.িপ 
রাঙামা� সদর রাঙামা� 

�াতেকা�র  
১মবষ �, পািল 

চ��াম িব�িব�ালয় 
 

171.  1402 
জীবন ময় চাকমা 
িনেলা চাকমা 
জয়� চাকমা 

রাজ�ীপ সড়ক  রাঙামা� 
সদর রাঙামা� 

�াতেকা�র  
২য় বষ �  

িহসাব িব�ান 
রা�ামা� সরকাির কেলজ 

 

172. 959 
ঐ�য � �দওয়ান  
িচিজমিন �দওয়ান 
িমতা �দওয়ান 

�দবাশীষ নগর  
রাঙামা� সদর 

রাঙামা� 

�াতেকা�র 
 ১ম বষ � িহসাবিব�ান 

রাঙামা� সরকাির কেলজ 
 

173. 1983 
�ন �া চাকমা 
আ��িম� চাকমা 
িঝ� রানী চাকমা 

�দবাশীষ নগর রা�ামা� 
সদর  

�াতেকা�র, ৪থ � �সিম�ার, 
িবিবএ 

গােড �ন িস� কেলজ 
�পা� 
�কাটা 

174.  696 
�পম তনচং�া 
িহরালাল তনচং�া 
আেলারানী তনচং�া 

ড�ছিড় মইন পাড়া 
রাঙামা� সদর রাঙামা� 

�াতেকা�র  
২য় বষ �  
পািল 

চ��াম িব�িব�ালয় 
 

175. 1868 
�ষা ত���া  
�দয় কাি� ত���া  
দীি� চাকমা 

�দবাশীষ নগর , রাঙামা� 
সদর, রাঙামা� 

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

 

 




