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

 উপেজলাঃ �রায়াংছিড় 
ি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.  528 
অ�ন ত���া 
�ামল তংচং�া 
�িশেকা তংচং�া 

ওয়াগই পাড়া, �রায়াংছিড়, 
বা�রবান 

ইি�িনয়ািরং, ২য়, 
�সিম�ার, িসিভল 

ইি�িনয়ািরং 

ড�ােফািডল 
ই�ার�াশনাল 
ইউিনভািস �� 

 

2.  941 
উ অং সাইন মাম �া 
ক�িচংউ মাম �া 
য়ইেমউ মাম �া 

নাছালং পাড়া, �রায়াংছিড়,  
বা�রবান 

ইি�িনয়ািরং, ১ম, বষ �, 
�লদার ইি�িনয়ািরং 

ঢাকা িব�িব�ালয়  

�কােস �র নাম: �াতক(স�ান) 

3.  825 
এলিম রানী �শীল 
�লাল কাি� �শীল 
িম� রানী �শীল 

�রায়াংছিড়,  বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 

রা�িব�ান 
বা�রবান সরকারী 

কেলজ 
 

4.  2289 
�মাঃ শিফ�র রহমান 
আলী আকবর 
ছািবয়া �বগম 

ছাইং�া দােনশ পাড়া, তারাছা, 
�রায়াংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
বাংলা 

বা�রবান সরকাির 
কেলজ 

 

5.  1737 
লাল লমিলয়ান বম 
লাল িথম বম 
িজর ময় বম 

�য়ানিবল পাড়া, �রায়াংছিড়, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
অথ �নীিত 

বা�রবান সরকাির 
কেলজ 

 

6.  2600 
লাল রন সাং বম 
�ত �নেকায়াল বম 
চমিছম বম 

�য়ানেলা পাড়া, ১নং ওয়াড �, 
�রায়াংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
দশ �ন 

উ�র কা�লী আলহা� 
�মা�ফা-হািকম িড�ী 

কেলজ 
 

7.  126 
িলটন বম 
লালঅং বম 
িজংঠা পার বম 

পাই��ং পাড়া, ৬নং ওয়াড �,  
�রায়াংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
ইিতহাস 

বা�রবান সরকারী 
কেলজ 

 

8.  579 
রনিজৎ চাকমা 
িচং��লা চাকমা 
লি� বালা চাকমা 

ড�ছিড় উপর পাড়া, , 
�রায়াংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
িহসাবিব�ান 

বা�রবান সরকারী 
কেলজ 

 

9.  65 
�গাপাল চ� চাকমা 
দয়া �মাহন চাকমা 
আরতী চাকমা 

ড�ছিড় উপর পাড়া, ৪নং 
�নায়াপতং ইউিনয়ন,  
�রায়াংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকাির 
কেলজ 

 

10.  1226 
নাং�া �মী 
িলংেস �মী 
�ঠওনাং �মী 

অংতং পাড়া, তারাছা �খ, 
�রায়াংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
অথ �নীিত 

বা�রবান সরকাির 
কেলজ 

 

11.  1834 
িরওলং �মী 
িরওনাং �মী 
��এউ �মী 

অংতং পাড়া, তারাছা �খ, 
�রায়াংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকাির 
কেলজ 

 

12.  943 
�চৗিসং অং মারমা 
আ�ইমং মারমা 
�ােঞািচং মারমা 

�রায়াংছিড় বাজার পাড়া, 
�রায়াংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
পদাথ � িব�ান 

ঢাকা িব�িব�ালয়  

13.  2128 
মং� � মাম �া 
�াইেথায়াই উ মাম �া  
ওয়াং�ািচং মাম �া 

�লগইং পাড়া, �রায়াংছিড়, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ �, 
�সিম�ার, িবিবএ ইন 

এি�িবজেনস 

অতীশ িদপ�র ��ি� 
িব�িব�ালয় 

 

14.  1052 
িমলন মাম �া 
চাইৈশউ মাম �া 
মাসাখই মাম �া 

খায়া�ং পাড়া, �রায়াংছিড়, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
পািল 

চ��াম িব�িব�ালয়  

15.  2507 
সাই সাই এ মারমা 
�তঃ সাঅং� মারমা 
মাগকসাং মারমা 

০১ নং, �রায়াংছিড় 
�রায়াংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, িশ� 
িবকাশ ও সামািজক স�ক� 

গাহ ��� অথ �নীিত 
কেলজ 

 

16.  2673 
��ামং মারমা 
উ�মং মারমা 
মাচখয় মারমা 

�রায়াংছিড়, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ৯ম, 

�সিম�ার, �িষ 

ই�ার�াশনাল 
ইউিনভািস �� অব 

িবজেনস এি�কালচার 
এ� �টকেনােলািজ 

 



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

 উপেজলাঃ �রায়াংছিড় 
ি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.  2666 
এ এ  � মাম �া 
িমিচং মাম �া 
উ�ািসং মাম �া 

�রায়াংছিড়, বা�রবান 
�াতক/স�ান, ১ম, 

�সিম�ার, �েপশনাল 
িব.িব.এ 

ইনি��উট অব সাই� 
��ড এ� �টকেনালিজ 

 

18.  184 
�ামং িসং মাম �া 
�ত �মমং�ী মাম �া 
য়ইক� � মাম �া 

�ব��ং পাড়া, �রায়াংছিড়, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
�িব�ান 

জাহা�ীরনগর 
িব�িব�ালয় 

 

19.  2140 
মং�াসাই মারমা 
মংবাউ মারমা 
অং�ািচং মারমা 

ন�ন পাড়া, �রায়াংছিড়, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
দশ �ন 

চ��াম িব�িব�ালয়  

20.  1301 
িবজয়ান� পঞঞা 
�ংিখঅং মারমা 
অং�াসাং মারমা 

অংজাই পাড়া, ৩নং ওয়াড �, 
�রায়াংছিড়,  বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকাির 
কেলজ 

 

21.  1510 
মংসাইউ মাম �া 
ক�ওয়াং�া মাম �া 
�াৈশউ মাম �া 

খ��ং পাড়া, �রায়াংছিড়, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকারী 
কেলজ 

 

22.  630 
উচেঞায়াই মাম �া 
�মং� মাম �া 
উ�া� মাম �া 

থিল পাড়া, �রায়াংছিড়, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকারী 
কেলজ 

 

23.  1197 
�মসাং �ম মারমা 
�রঅং মাম �া 
মা�িচং মাম �া 

ফা��ং পাড়া, ২নং ওয়াড �, 
তারাছা, �রায়াংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
িহসাবিব�ান 

বা�রবান সরকারী 
কেলজ 

 

24.  2608 
�ইসাইন মারমা 
আ� মং মারমা 
িচ� মারমা 

�হড�ান খামার পাড়া , ৩নং 
তারাছা , �রায়াংছিড়, , 

বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
পািল 

চ��াম িব�িব�ালয়  

25.  1135 
উমংিচং মাম �া 
মংক�� মাম �া 
�াইসািচং মাম �া 

কাই�ার�খ পাড়া, �রায়াংছিড়, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
�েগাল ও পিরেবশিব�া 

িবভাগ 
রাজশাহী িব�িব�ালয়  

26.  1771 
মংচ�া মাম �া 
ক�উ� মারমা 
ওয়াইংমািচং মারমা 

�ব� পাড়া, ৫নং ওয়াড �  
তারাছা, �রায়াংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকারী 
কেলজ 

 

27.  1087 
�েমিচং মারমা 
সািচংউ মারমা 
মাসা� মারমা 

তং� পাড়া, তারাছা�খ, 
�রায়াংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকারী 
কেলজ 

 

28.  2075 
এেম� মাম �া 
িসং�মং মাম �া 
�ম� মাম �া 

�রায়াংছিড় ন�ন পাড়া 
�রায়াংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, 
�সিম�ার, িথেয়টার এ� 

পারফর�া� �ািডজ িবভাগ 

জাতীয় কিব কাজী 
নজ�ল ইসলাম 
িব�িব�ালয় 

 

29.  1657 
�ময়ই� মাম �া 
�কালা�ী মাম �া 
নাই�ই � মাম �া 

তং� পাড়া, তারাছা�খ, 
�রায়াংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
রা�িব�ান 

বা�রবান সরকারী 
কেলজ 

 

30.  1091 
�মিসং� মাম �া 
ক�সামং মাম �া 
মাসাউ মাম �া 

তং� পাড়া, তারাছা�খ, 
�রায়াংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
ইিতহাস 

বা�রবান সরকারী 
কেলজ 

 

31.  1913 
উসাই� মারমা 
মং�িচং মারমা 
�মমা মারমা 

�নায়াপাড়া, ২নং তারাছা �খ, 
�রায়াংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
সমাজ কম � 

আ�জার িগফারী 
কেলজ 

 

32.  1937 
�ই � মং মারমা 
�শ�াউ মারমা 
�সাংউ মারমা 

অংজাই পাড়া, �রায়াংছিড়,  
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
রা�িব�ান 

আ�জর িগফারী 
কেলজ 

 

33.  26 
উ মং িসং মাম �া 
�ত মংমং উ মারমা 
ওয়াংসাং উ মারমা 

ড�িঝিড় পাড়া, তারাছা �খ, 
�রায়াংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
�ব�াপনা 

কেণ �ল (অবঃ) অিল 
আহমদ বীর িব�ম 

িডি� কেলজ 
 



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

 উপেজলাঃ �রায়াংছিড় 
ি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�� 

34.  801 ক�াই িসং অং মাম �া 
মংওেয় মাম �া 
�কায়াই সাংউ মাম �া 

মং�া পাড়া, �রায়াংছিড়, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
ইিতহাস 

বা�রবান সরকারী 
কেলজ 

 

35.  1043 পািসং ��া 
ইনচ�ং ��া 
�মপাও ��া 

বা� পাড়া, তারাছা�খ, 
�রায়াংছিড়, বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
ইিতহাস 

বা�রবান সরকাির 
কেলজ 

 

36.  933 ক�ান দ� ত���া 
কািল দ� ত���া 
�দয় মালা ত���া 

শ�মিন পাড়া, ৪ নং ওয়াড �, 
�রায়াংছিড়,  বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
বাংলা 

বা�রবান সরকাির 
কেলজ 

 

37.  312 িরপন ত���া 
সত� িবকাশ ত���া 
জেলকা ত���া 

আ�পাড়া, �রায়াংছিড়,  
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ �, 
�সিম�ার, মােক��ং 

চ��াম িব�িব�ালয়  

38.  679 শাি�ময় ত���া 
��হ�মার ত���া 
�ত �লমালা ত���া 

নাছালং পাড়া, �রায়াংছিড়, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
�িব�ান 

চ��াম িব�িব�ালয়  

39.  1699 অিনমা ত���া 
কােল� ত���া 
জামাবী ত���া 

ওয়াগই পাড়া, �রায়াংছিড়, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
বাংলা 

বা�রবান সরকারী 
কেলজ 

 

40.  1398 িব�ব ত���া 
রাবন ত���া 
ললকছিড় ত���া 

ওয়াগয় পাড়া, �রায়াংছিড়, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
আ�জ�ািতক স�ক� িবভাগ 

চ��াম িব�িব�ালয়  

41.  131 �রশিম ত���া 
�রশম চ� ত���া 
চ�মালা ত���া 

�রায়াংছিড় পাড়া, �রায়াংছিড়, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
ইিতহাস 

বা�রবান সরকারী 
কেলজ 

 

42.  191 িলপা�রী ত���া 
িশ� �মার ত���া 
��লতা ত���া 

নাছালং পাড়া, �রায়াংছিড়, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
ইিতহাস 

বা�রবান সরকারী 
কেলজ 

 

43.  845 �মন ত���া 
রা�ামিন ত���া 
�ত র�না �দবী ত���া 

পাগলাছড়া, �রায়াংছিড়, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
পািল 

চ��াম িব�িব�ালয়  

44.  1615 ডািলম �মার ি��রা 
অ�হা ি��রা 
দয়ািত ি��রা 

িশমন পাড়া, �রায়াংছিড়, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, 
�সিম�ার, রা�িব�ান 

বা�রবান সরকাির 
কেলজ 

 

45.  799 এয ্াে�স �জানা ি��রা 
�ত: নেগ� ি��রা 
�েণ�ং ি��রা 

আ�াহা পাড়া, �রায়াংছিড়, 
বা�রবান 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
�ব�াপনা 

বা�রবান সরকারী 
কেলজ 

 

�কােস �র নাম: �াতেকা�র 
46.  699 কিলন বম 

�নইতন �ইিতং  
লালদন বম 

�সায়ান� পাড়া, �রায়াংছিড়, 
বা�রবান 

�াতেকা�র, ১ম, বষ �, 
সরকার ও রাজনীিত 

জাহা�ীরনগর 
িব�িব�ালয় 

 

47.  115 অ�ন িবকাশ ত�ঁ��া 
�ত:উদয়ন ত�ঁ�� 
 �ভা�ির ত�ঁ��া 

�রায়াংছিড় পাড়া, �রায়াংছিড়, 
বা�রবান 

�াতেকা�র, ১ম, �সিম�ার, 
চা�কলা 

চ��াম িব�িব�ালয়  

48.  2612 িনহার কাি� ত���া  
�ত জািমনী ত���া  
�ত আন�বালা ত���া 

 আ�া পাড়া, �রায়াংছিড়, 
বা�রবান 

�াতেকা�র, ১ম, �সিম�ার, 
আইন 

িবিজিস �া� 
ইউিনভািস ��, চ��াম। 

এিতম �কাটা 

 

 




