
উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 

�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 
 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর সদ� 
সং�া 

1.  জা�া�ল বািকয়া ০১ রিফ�ল আলম তাং: এস.এস.িস ২০১৫ 
৩২১৪২৮২০৮৫ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৭৫,০০০/- জিম �নই ৬ জন 

2.  �মাছা: সািদয়া �লতানা ০২ �মাঃ �জরােয়র এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮৩৫০০ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৩,৬০,০০০/- ৩ শতক ৬ জন 

3.  তািনয়া �লতানা ০৩ �মাঃ ইিলয়াছ এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮১৮৩৫ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ২০,০০০/- ৪ শতক ৬ জন 

4.  সাি�না আিমন িসফাত ০৪ ��ল আিমন এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮১৪৪৬ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ১০,০০০/- ৩ শতক ৫ জন 

5.  লািক আকতার ০৫ আেনায়ারা �বগম এস.এস.িস ২০১৫ 
৭২৪০৮২ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৫০,০০০/- ২ শতক ৪ জন 

 

 
এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 

                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 
 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 

�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর সদ� 
সং�া 

6.  তামা�া রিহম �পা ০৬ আ�র রিহম এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮১৪৮৭ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৭৫,০০০/- ২ শতক ৫ জন 

7.  শামীম  আকতার ০৮ আ� তােহর এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮১২৮০ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ২৫,০০০/- ৪ শতক ৫ জন 

8.  ফাহািমদা িসি�কা ��র ০৯ আ� ব�র িছি�কী এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮১২৭৭ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৬০,০০০/- ২ শতক ৫ জন 

9.  িরমা আকতার ১০ আিজম উি�ন িসকদার এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮৩১৬১ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৭৫,০০০/- ২ শতক ৭ জন 

10.  িরংিক ব�য়া ১১ জয়�ান ব�য়া এস.এস.িস ২০১৫ 
৩০২০৩৮ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৬০,০০০/- ২ শতক ৫ জন 

11.  জা�া�ল নাঈম �ি� ১৩ আ�ল আিজজ এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮১২৭৬ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ২,০০,০০০/- ২ শতক 6 জন 

12.  িজ� আকতার ১৪ �মাঃ আব�র রিশদ এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮১৬৮২ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৫০,০০০/- ২ শতক ৭ জন  

13.  আছমা অকতার  ১৭ ফজল কিরম এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮০২৫৪ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ১,২০,০০০/- - - 

 

 

 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 

�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর সদ� 
সং�া 

14.  িলজা আকতার ১৯ �মাঃ �মাজােহ�ল ইসলাম এস.এস.িস ২০১৫ 
২৫৩০৪২ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৭২,০০০/- 2 kZK 07 Rb 

15.  �মা আকতার  ২১ �ত �মাফা�ল আহমদ  এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৪৮০২ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ২০,০০০/- 2 kZK 05 Rb 

16.  ��ম আকতার  ২৪ দা� িময়া তা�কদার  এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮২২৫৯ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৬০,০০০/- 2 kZK 09 Rb 

17.  অিনি�তা �দবী ২৫ িমছল কাি� �দব এস.এস.িস ২০১৫ 
৩০২০৩১ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৬০,০০০/- 2 kZK 05 Rb 

18.  �ি��া �ৎ��ী ২৮ �পন �ৎ��ী এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮০২৪১ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৫০,০০০/- 2 kZK 05 Rb 

19.  �স� আকতার  ৩০ ফজল কিরম এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮০২০৮ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৫০,০০০/- 2 kZK 07 Rb 

20.  িরপাশা মালাকার ৩৩ �দীপ মালাকার এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৫০৮৩ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৪০,০০০/- 2 kZK 05 Rb 

21.  িবউ� �ৎ��ী ৩৪ অিজত �ৎ��ী এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮০২৬৩ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৫০,০০০/- 2 kZK 09 Rb 

  
 

 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 

�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর সদ� 
সং�া 

22.  সােজদা আকতার ৩৫ �মাঃ ইি�ছ এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮১৮৬৮ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৭২,০০০/- 35000/- 

2 kZK 

23.  �িশদা আকতার ৩৭ জিরপ আলী এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮৩১৬৮ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৮০,০০০/- 30000/- 

2 kZK 

24.  আয়শা আকতার ৪০ �মারেশদ আলম এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮৩৫০৩ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৬০,০০০/- 40000/- 

2 kZK 

25.  �ি� শম �া ৪১ কাজল শম �া এস.এস.িস ২০১৫ 
৩০২৭২২ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৪০,০০০/- 700000/- 

2 kZK 

26.  রািজয়া �লতানা ৪২ �মাঃ শাম�ল আলম এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮২০৩০ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৭৫,০০০/- 50000/- 
- 

27.  িন� �চৗ�রী ৪৪ উৎপল �মার �চৗ�রী  এস.এস.িস ২০১৫ 
৩০২১৩৪ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৩০,০০০/- 40000/- 

2 kZK 

28.  �রেবকা �লতানা  ৪৫ �র �মাহা�দ  এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪৭২৪০৭৪ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ১,৫০,০০০/- 35000/- 
2 kZK 

 
 
 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 

�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর সদ� 
সং�া 

29.  আেমনা �বগম ৪৬ �মাঃ �খারেশদ আলম এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৪৬৫৩ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৬০,০০০/- 42000/- 2 kZK 

30.  িজ�াত আকতার  ৪৭ আ�ল জববার এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮০২১৯ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৬০,০০০/- 70000/- 2 kZK 

31.  আিখ ছামাদ ৪৯ আব�স ছামাদ এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮১৯০৭ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৪০,০০০/- 120000/- 2 kZK 

32.  আয়মন ৫০ আ�ল �মানাফ এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৪১৭৩ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ১২,০০০/- 60000/- 2 kZK 

33.  সািবনা আকতার ৫১ আ�ল সালাম এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮১৩০৪ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ২০,০০০/- 50000/- 2 kZK 

34.  শা�া শীল ৫৩ মািনক শীল এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৪৭১৮ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৬০,০০০/- 45000/- 2 kZK 

35.  শারিমন আকতার  ৫৪ আ�ব খান এস.এস.িস ২০১৫ 
৪০৭৪৮৩৯ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ২০,০০০/- 42000/- 2 kZK 

36.  নাছিমন আকতার  ৫৭ �র আলম এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮১৮৬৩ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ১,৫০,০০০/- 70000/- 2 kZK 

  
 

 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 
 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 

�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর সদ� 
সং�া 

37.  রিহমা িবিব ৫৯ �মাঃ আব�ল গিণ এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮২০৪০ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৭৫,০০০/- 35000/- 

2 kZK 

38.  মিনষা �ঘাষ ৬০ িপ� �ঘাষ এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮১৮৩৯ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৬০,০০০/- 30000/- 

2 kZK 

39.  �িব আকতার  ৬১ রােশদ আহমদ  এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮২৫০০ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৪০,০০০/- 40000/- 

2 kZK 

40.  সােহদা আকতার  ৬২ �গালাম �মা�ফা এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮০২১৪ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৪০,০০০/- 700000/- 
2 kZK 

41.  শায়জা নাসিরন ঋ� ৬৫ �মাঃ ইসমাইল এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮১৬৯০ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ২,০০,০০০/- 50000/- 

- 

42.  �িম আকতার  ৬৬ ��ল হক এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮১৮৫২ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৫০,০০০/- 40000/- 

2 kZK 

43.  িজ�াত আকতার  ৬৭ জিসম উি�ন এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮২২৭০ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৪০,০০০/- 35000/- 

2 kZK 

44.  শারিমন আকতার  ৬৮ আ�ল ছালাম এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮১৩১২ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ২০,০০০/- 30000/- 

2 kZK 

  
 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 

�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর সদ� 
সং�া 

45.  শািহদা আকতার ৬৯ িছি�ক আহমদ এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮২০২৭ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৭০,০০০/- 2 kZK 07 Rb 

46.  �জিন িকয়াং ৭০ অং� িকয়াং এস.এস.িস ২০১৫ 
৩০২১৫০ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৩৫,০০০/- 2 kZK 05 Rb 

47.  মিরময় আকতার  ৭৩ �কারবান আলী এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮২৪৯২ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ১২,০০০/- 2 kZK 09 Rb 

48.  উে� হািববা ৭৪ আব�ল গিণ এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮১৮৪৯ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৬০,০০০/- 2 kZK 05 Rb 

49.  িরফা আকতার  ৭৭ খাই�ল রিশদ এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৪৮২৭ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৪০,০০০/- 2 kZK 05 Rb 

50.  জা�া�ল �ফরেদৗস ৭৮ �মাঃ আব�র রিহম এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮২০৩১ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৭২,০০০/- 2 kZK 07 Rb 

51.  �জনা তংচং�া ৮০ বড়চ� তংচং�া এস.এস.িস ২০১৫ 
১০১৪০৯২৯০ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৭০,০০০/- 2 kZK 05 Rb 

52.  কাজী আরিমনা ��ম ৮১ কাজী আব�ল ��ছ এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮১২৩৫ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৩০,০০০/- 2 kZK 09 Rb 

  
 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর সদ� 
সং�া 

53.  সালমা আকতার  ৮২ আব�ল বােরক এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮১৫৫০ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৬০,০০০/- 42000/- 2 kZK 

54.  �জসিমন আকতার  ৮৪ �মাঃ �মাজাে�ল হক এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৪৬৯৭২০

১৩-২০১৪ 
মানিবক ৬০,০০০/- 70000/- 2 kZK 

55.  শািমম আকতার ৮৫ �মাঃ রিফক এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮২০৪১ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৩৬,০০০/- 120000/- 2 kZK 

56.  �বশাখী চাকমা ৯২ �ভাদা লাল চাকমা এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৯৭৫৬৬ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৪০,০০০/- 60000/- 2 kZK 

57.  �মা আকতার  ৯৩ �মাঃ আলম এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮১৯০০ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ১,০০,০০০/- 50000/- 2 kZK 

58.  �বিব আকতার ৯৪ আেনায়ার �হােসন এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৪৮৪১ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ২৪,০০০/- 45000/- 2 kZK 

59.  কাউছার আকতার  ৯৫ মওঃ রিফ�ল ইসলাম এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭২৫৬ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৭০,০০০/- 42000/- 2 kZK 

60.  সািফয়া আকতার  ৯৬ আশরাফ আলী এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮২০৬০ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৪০,০০০/- 70000/- 2 kZK 

  
 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর সদ� 
সং�া 

61.  তানিজনা �লতানা ৯৮ শওকত আলী এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৪৮৪৩ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৪০,০০০/- ৬০,০০০/- ৩ শতক 

62.  িনপা আকতার  ১০১ ছােলহ আহমদ এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮০২৫৮ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ১,২০,০০০/- ২০,০০০/- ৪ শতক 

63.  িনপা তংচং�া ১০৪ ল�ণ ধন তাংচং�া এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৯২৫৫২ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৬০,০০০/- ১০,০০০/- ৩ শতক 

64.  রািজয়া �লতানা ১০৫ নজ�ল ইসলাম এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৪২৫৫ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৮০,০০০/- ৫০,০০০/- ২ শতক 

65.  জা�া�ল �ফরেদৗস ১০৬ ফিরদ িময়া এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৩৬ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৫০,০০০/- 40000/- 2 kZK 

66.  সানিজদা সালমা  ১৩৬ �মাঃ মাহ��ল আলম এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮০৯৫৮ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৬০,০০০/- 30000/- 2 kZK 

67.  শাহাজাহান আকতার  ১৩৯ আলমশাহ এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮০২৫৬ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ১,২০,০০০/- 60000/- 2 kZK 

68.  শাহানাজ আকতার ১৪৪ রিফ�ল ইসলাম এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮০২৬০ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৬০,০০০/- 40000/- 2 kZK 

  
 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর সদ� 
সং�া 

69.  জা�া�ল মাওয়া ১৪৭ �মাঃ ই�ািহম এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৪৬৯১ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৪০,০০০/- 40000/- 2 kZK 

70.  জা�া�ল �ফরেদৗস ১৪৮ �মাঃ �ছা এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮১৮৫৭ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৫০,০০০/- ৪ শতক ৭ জন 

71.  �কািহ�র আকতার  ১৫৩ �মাঃ আ� �সয়দ এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮২০৫২ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৪০,০০০/- ৭ শতক  ৪ জন 

72.  
তািনয়া �লতানা 

�জিম 
১৫৬ �মাঃ ই�ািহম এস.এস.িস ২০১৫ 

২৮১৯০৬ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ২০,০০০/- ২ শতক ৬ জন 

73.  িহ� আকতার  ১৫৭ জামাল উি�ন এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮০২৬৭ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৭৫,০০০/- ১ শতক ৬ জন 

74.  উেম রাখাইন ১৫৮ মংসাইন রাখাইন এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৯২৫৭৯ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৮০,০০০/- - ৪ জন 

75.  �হেলন পাংেখায়া ১৫৯ থাথেপা পাংেখায়া এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৯৭৬০১ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৪৫,০০০/- ২ শতক ৫ জন 

76.  এিন আকতার  ১৬১ আ�ল খােয়র এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৩৮ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৪৮,০০০/- 40000/- 2 kZK 

  
 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর 
সদ� সং�া 

77.  সালমা আকতার  ১৬৩ �মাঃ ইউ�প এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৪৩ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ২,০০,০০০/- ২ শতক  ৫ জন  

78.  �না আকতার  ১৬৪ িনদা�ল আলম এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৪৭ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৬০,০০০/- - - 

79.  �িম আকতার  ১৬৬ িদদা�ল আলম এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৪৮ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৬০,০০০/- ৫ শতক ৮ জন  

80.  �মা আকতার  ১৮৫ �মাঃ হাসন িসকাদর  এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৪৬৯০ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ১০,০০০/- ১ শতক ৮ জন  

81.  সি�তা ব�য়া ১৮৮ মািনক ব�য়া এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৯৫৫৩ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৭৫,০০০/- ৩ শতক ৬ জন  

82.  ��র আকতার  ১৯১ আ� তােহর  এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪৭২৩৯৫৯ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৫০,০০০/- ৫ শতক ৮ জন  

83.  তাসনীম আল �জিরন সািময়া  ১৯৬ �মাহা�দ হা�ন এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮১৮৬৯ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৬০,০০০/- ১ শতক ৮ জন  

84.  ইয়াছিমন আকতার  ২০২ ���াফা এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮২০২২ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৫০,০০০/- ৪ শতক ৯ জন  

  
 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর 
সদ� সং�া 

85.  �জসিমন আকতার ২০৩ �মাঃ ���াফা এস.এস.িস ২০১৩ 
১০১৪০৭৪০৩২ 
২০১১-২০১২ 

মানিবক ৮০,০০০/- 2 kZK 07 Rb 

86.  �লতানা আকতার  ২০৬ �মাঃ আব�ল  এস.এস.িস ২০১৫ 
০৯০৮৯৩ 

২০১১-২০১২ 
মানিবক ৫০,০০০/- 2 kZK 05 Rb 

87.  সািদয়া �লতানা তান�ম  ২১৪ �মাঃ �লাকমা�ল হক এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮০২১২ 

২০১১-২০১২ 
মানিবক ৬০,০০০/- 2 kZK 09 Rb 

88.  �মাইয়া �র িতলমা ২১৬ �র �হােসন এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮১৪৯৫ 

২০১১-২০১২ 
মানিবক ৬০,০০০/- 2 kZK 05 Rb 

89.  ওয়ািকল �র ��া ২১৯ �িব�ল হক এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮৩১৬২ 

২০১১-২০১২ 
মানিবক ৩৬,০০০/- 2 kZK 05 Rb 

90.  তানিজনা �লতানা ২২৭ এমদাদ �হােসন তা�কদার  এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮৩১৬৭ 

২০১১-২০১২ 
মানিবক ৮০,০০০/- 2 kZK 04 Rb 

91.  নািদয়া ইসলাম ২২৮ ��ল ইসলাম এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮১৪৮৫ 

২০১১-২০১২ 
মানিবক ৭০,০০০/- 2 kZK 07 Rb 

92.  �মাঃ ইমরান �হােসন  ১৬৬ আ�ব আলী এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮২২১২ 
২০১৩-২০১৪ 

িব�ান ৫০,০০০/- 2 kZK 05 Rb 

  
 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর 
সদ� সং�া 

93.  ইফেতকার রিশদ িরয়াদ ১৬৭ আ�র রিশদ এস.এস.িস ২০১৪ 
১১১৪০৭৪২৭৮ 
২০১২-২০১৩ 

িব�ান ৭০,০০০/- ৩ শতক  ৬ জন 

94.  �মাঃ িরমন �হােসন ১৬৮ আহ��র রহমান  এস.এস.িস ২০১৫ 
৪০৭৩৭৭৫ 

২০১৩-২০১২৪ 
িব�ান ৬০,০০০/- ২ শতক  ৪ জন  

95.  �মাঃ ইমরান ১৬৯ আ�র �মাতােলব এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮১০২২ 
২০১৩-২০১৪ 

িব�ান ১,০০,০০০/- ২ শতক  4 জন  

96.  �মাঃ ওসমান ১৭০ �মাঃ ফজল কিরম এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮১০২৭ 

২০১৩-২০১৪ 
িব�ান ৮০,০০০/- ৩ শতক  ৬ জন 

97.  �মাঃ শাহদাৎ �হােসন ১৭২ �মাঃ িসরা�ল ইসলাম এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮১৪৪৮ 

২০১৩-২০১৪ 
িব�ান ৮৫,০০০/- ২ শতক  4 জন  

98.  জীবরতন তংচং�া ৭ চ� �সকর তংচং�া এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪৩০২৪৯৩ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৭০,০০০/- ২ শতক  ৪ জন  

99.  শা� দাশ ১২ �ত রতন কাি� দাশ এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৬৪১৪৯৩৩১ 

২০১২-২০১৩ 
মানিবক ৭৫,০০০/- 2 kZK 07 Rb 

100. এহসা�ল হক ১৫ �মাহা�দ হক এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮১৭২৭ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ১,২০,০০০/- 2 kZK 05 Rb 

 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 
 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার 
নাম 

এসএসিস/দািখল 
/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর 
সদ� সং�া 

101. উৎপল হক ১৬ সে�াষ দাশ এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪৩০৬৪৭৯ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৩০,০০০/- ২ শতক  ৮ জন 

102. আজগর আলী ১৮ আলমগীর এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮০৩৬০ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ১,২০,০০০/- ৩ শতক  ৫ জন  

103. �মাঃ রিফ�ল ইসলাম ২০ �মাঃ ইি�ছ এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৮৭২৪১০৩ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৩০,০০০/- 2 kZK 06 Rb 

104. �মাঃ �মাহাতা �হােসন ২২ আ�ল কােদর এস.এস.িস ২০১৫ 
৩০৬৪৪৬ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৭০,০০০/- 2 kZK 07 Rb 

105. �মাঃ �মারেশদ আলম ২৩ �মাঃ আব�র গ�র  এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮২৫৮৮ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ২০,০০০/- - 05 Rb 

106. �মাঃ আ�র রিহম ২৬ আলী আকবর  এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪৩০২৯০০ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৭৫,০০০/- 2 kZK 04 Rb 

107. �মাঃ আিরফ �হােসন ২৭ �মা�ািফ�র রহমান এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮০৯৮১ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৪০,০০০/- 2 kZK 05 Rb 

108. জনেফরী বম ২৯ লালােজা বম এস.এস.িস ২০১৫ 
৩০৭৪৪৮ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৬০,০০০/- 2 kZK 04 Rb 

  
 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর সদ� 
সং�া 

109. জিমর উি�ন ৩১ �মাঃ �সয়দ �হাv◌াসন এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৪৩১৯ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৭০,০০০/- 2 kZK 08Rb 

110. আেশােতাষ চাকমা ৩২ বস� �মার চাকমা এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪৩০৭৪৬৩ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৫০,০০০/- 2 kZK 05Rb 

111. 
িদ�ী িবজয় 
তংচং�া 

৩৬ অমেরশ তংচং�া এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪৩০৭৪৯৪ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৫৫,০০০/- 4 kZK 08Rb 

112. �মাঃ রােশদ ৩৮ ��ল আবছার  এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮১৪৪০ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ১,০০,০০০/- 3 শতক  ৪ জন  

113. িবনয় চাকমা ৩৯ �েল�র চাকমা এস.এস.িস ২০১৫ 
৩০৭৪৯০ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৪০,০০০/- 2 kZK 04Rb 

114. মং�ইহলা মাম �া ৪৩ পাইচা� মাম �া এস.এস.িস ২০১৫ 
৩০২৩২৩ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৪০,০০০/- 3 kZK 08Rb 

115. �ই িসংহলা মাম �া ৪৮ ক�া�ািচং মাম �া এস.এস.িস ২০১৫ 
৩০৭১৯৪ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৬০,০০০/- 2 kZK 04 Rb 

116. �মাঃ জািকর �হাসাইন ৫২ আ�ল শিহদ  এস.এস.িস ২০১৫ 
৩০২১১৫ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৬০,০০০/- 2 kZK 05 Rb 

  
 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর সদ� 
সং�া 

117. ই�ািহম ৫৫ জামাল উি�ন এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮০৩৬২ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ১,২০,০০০/- ২ শতক  ৯ জন  

118. ইমন �হােসন ৫৬ �মাঃ মহিসন এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮০৪৩৩ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৯০,০০০/- 2 kZK  ৫জন  

119. �মাঃ ইমরান নািজর  ৫৮ �মাঃ ���বী  এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮১৯৫৫ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৪০,০০০/- 2 kZK 07 Rb 

120. লমং মারমা ৬৩ আিরয়া মাম �া এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৪৬৪৫ 
২০১২-২০১৩ 

মানিবক ৪০,০০০/- জিম �নই  ৮ জন  

121. �শ থাং পাং �খায়া ৬৪ চাইলখপ পাংেখায়া  এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪৩০৭৪৯২ 
২০১২-২০১৩ 

মানিবক ৭০,০০০/- ২ শতক  ৭ জন  

122. �ইিসং মং মারমা ৭১ অং িখয়াজাই মাম �া এস.এস.িস ২০১৫ 
৩১৫৬৭৮ 

২০১২-২০১৩ 
মানিবক ৬০,০০০/- 2 kZK 07 Rb 

123. জালাল উি�ন ৭২ �মাঃ জামাল উি�ন  এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮০৭৩১ 

২০১২-২০১৩ 
মানিবক ৫০,০০০/- ২ শতক  ৭ জন  

124. এছান উি�ন ৭৫ �মাঃ ফিরদ আহমদ এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৩১৫১ 
২০১২-২০১৩ 

মানিবক ২০,০০০/- ২ শতক  6জন  

  
 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর সদ� 
সং�া 

125. মানস শীল ৭৬ মাদল শীল এস.এস.িস ২০১৫ 
৪০৭৫৩৯১ 

২০১২-২০১৩ 
মানিবক ৩০,০০০/- 3 শতক ৬ জন 

126. �মাঃ মাঈন উি�ন ৭৯ �মাঃ পারেভজ এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১১৭০০৫৯১ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ১,৮০,০০০/- ৬ শতক  ৫ জন  

127. �মাঃ জিসম উি�ন ৮৩ �মাঃ শিফ এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১০৯২৭৯৮ 
২০১২-২০১৩ 

মানিবক ১,০০,০০০/- ৮ শতক ৬ জন 

128. �নওয়াজ মাহ�দ ৮৬ �মাঃ �মাকারম এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮১৫৭৫ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৬০,০০০/- ৪ শতক ৪ জন 

129. �মাঃ ইসকা�র ৮৭ জািকর �হােসন এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮২৫৭২ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৪০,০০০/- ৪ শতক ৫ জন 

130. �প� নাথ ৮৮ বা�ল নাথ এস.এস.িস ২০১৫ 
১০১৪০৯০৯৭৪ 
২০১১-২০১২ 

মানিবক ১,২০,০০০/- 3 শতক ৬ জন 

131. �মাঃ আ� সােলহ ৮৯ আ� �সােলমান এস.এস.িস ২০১৫ 
১০১৪০৯০৯৭২ 
২০১১-২০১২ 

মানিবক ৬০,০০০/- ২ শতক  ৫ জন  

132. �মজবাহ উি�ন ৯০ রিফক উি�ন এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮১০০১ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৫০,০০০/- ৪ শতক ৫ জন 

  
 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর সদ� 
সং�া 

133. সািকব আলম ৯১ শাহ আলম এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮১৫৯২ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৬০,০০০/- 2 kZK 07 Rb 

134. িরটন ত���া ৯৭ িব� সাগর ত���া  এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪৩০৭৪৫৮ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৬০,০০০/- 2 kZK 05 Rb 

135. �ভ �দ ৯৮ চ�ন �দ এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৯২৭৮৮ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ২০,০০০/- ১ শতক  ৪ জন 

136. �মাঃ বিদউল আলম ১০০ �গায়া িময়া  এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৫৯৮১ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৭৫,০০০/- ২ শতক ৯ জন  

137. রােসল �দ ১০২ ��ল �দ এস.এস.িস ২০১৫ 
১০১৪০৭৪১৪৯ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৯৬,০০০/- ২ শতক ৪ জন  

138. �রাজ ব�য়া ১০৩ িন�ল ব�য়া এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৩৩৪৯ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৬০,০০০/- 3 kZK 05 Rb 

139. �মাহা�দ জােবদ ১০৬ আ�ল কােশম এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২০২২২৭ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৭০,০০০/- 2 kZK 06 Rb 

140. আশরা�ল হক ১০৭ আকতার �হােসন এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২১৮১৯১ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৯০,০০০/- 3 kZK 07 Rb 

  
 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর সদ� 
সং�া 

141. �মাঃ হ�ন  ১০৮ �মাঃ শাম�ল হক এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৫৩৩৭ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৪০,০০০/- 2 kZK 06 Rb 

142. ইমরান �হােসন ১০৯ �মাঃ আব�ল গ�র এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৫৩৭৯ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৫০,০০০/- 2 kZK 04 Rb 

143. ইয়ািছন আরাফাত ১১০ জালাল উ�ীন এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮১৫৭৩ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৬০,০০০/- 5 kZK 07 Rb 

144. �মাঃ �সােহল ১১১ ইয়া�ব আলী এস.এস.িস ২০১৫ 
১০১৪০৭৩৫৬১ 
২০১১-২০১২ 

মানিবক ১,২০,০০০/- ২ শতক  ৭ জন  

145. সায়মন রহমান  ১১২ �মাঃ �লাকমান  এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৬১৮০ 
২০১২-২০১৩ 

মানিবক ১,২০,০০০/- 40000/- 2 kZK 

146. �মাঃ �বলাল �হােসন ১১৩ অিল আহমদ এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৬৬৫৫০০ 
২০১০-২০১১ 

মানিবক ৪০,০০০/- ২ গ�া ৬ জন  

147. অ�পম ব�য়া ১১৪ সজল ব�য়া এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৩২১৮ 
২০১২-২০১৩ 

মানিবক ৮৫,০০০/- 3 kZK 05 Rb 

  
 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 
 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর 
সদ� 
সং�া 

148. �মাঃ জাবদ ১১৫ �খারেশদ আলম এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৩৭০৫ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৫০,০০০/- ২ শতক ৪ জন  

149. আব��া ইবেন মা�দ রািফব  ১১৭ কাউছার ইসলাম এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫২৮ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ২,০০,০০০/- ৫ শতক  ৫ জন  

150. অিভ আচা�� ১১৮ ম��দন আচা�� এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৬০৭ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৭৫,০০০/- ৩ শতক  ৫ জন  

151. মা�দ ফরহাদ ১১৯ মা�দ কিরম এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৪০ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৭০,০০০/- ১২ শতক  ৭ জন  

152. �ভ সাহা ১২০ িব�ল সাহা এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৫১ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৭৫,০০০/- ৪ শতক  ৪ জন  

153. �মাঃ ওমর ফা�ক ১২১ মন�র আলম এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৬০৪ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ১,২০,০০০/- 2 kZK 07 Rb 

154. ইয়ািছন আরাফাত ১২২ �মাঃ আ�ল কালাম আজাদ এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৮৮ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৭০,০০০/- ৩ শতক  ৫ জন  

155. পাহলািচং মারমা ১২৩ পাই�হ খই মারমা  এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৯৬৩২ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৭০,০০০/- ২ শতক ৪ জন  

  
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 
 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর সদ� 
সং�া 

156. ��ল ইসলাম আজাদ ১২৪ দরেবশ �হােসন এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৩৫ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ১,০০,০০০/- ২ শতক  ৮ জন  

157. �মাঃ তােরক ১২৫ �মাঃ হাসান মিজদ এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৬০০ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৫০,০০০/- জিম �নই ৭ জন  

158. 
�মাঃ জাহা�ীর 

আলম 
১২৬ �মাঃ উিকল আহমদ এস.এস.িস ২০১৫ 

১২১৮৭২৪৩৭৯ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৩০,০০০/- ৭ শতক  ৬ জন  

159. আখতার �হাসাইন ১২৭ আ�ল কােশম এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৮৭২১২৭৭ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৭২,০০০/- 3 kZK 05 Rb 

160. �মাঃ রা� ইসলাম ১২৮ �মাঃ ইি�ছ িময়া এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৮৭২৪৩৯২ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৪৫,০০০/- ২ শতক ৭ জন  

161. িমজা�র রহমান  ১২৯ ��ল আিজম  এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৮৭২৪১৬২ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৫০,০০০/- জিম �নই ৫ জন  

162. িরয়াদ �হােসন ১৩০ �মাঃ ইউ�ছ এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৬১১ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ১,২০,০০০/- 2 kZK 07 Rb 

163. কাউছার রািজব  ১৩১ হাসমত আলী এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪৭২৩৯৬২ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৫০,০০০/- 4 kZK 09 Rb 

  
 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর সদ� 
সং�া 

164. উচেথায়াই মাম �া ১৩২ �থায়াই� অং মাম �া এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪৩০৭১৯৫ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৫০,০০০/- ২ শতক  ৪ জন  

165. জামেশদ আলম ১৩৪ আ�ব আলী এস.এস.িস ২০১৪ 
০৭৫২১৫ 

২০১২-২০১৩ 
মানিবক ১,৫০,০০০/- ২ শতক  5 জন  

166. িমজা�র রহমান  ১৩৭ �ি� িময়া এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৫৪ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৬০,০০০/- ২ শতক  ৫ জন  

167. �মাঃ ইরফা�র রহমান ১৩৮ �মাঃ আ�র রহমান  এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮১৪১৩ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৫০,০০০/- ২ শতক  ৫ জন  

168. সা�াদ �হেসন ১৪০ �র �মাহা�দ এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮৩৫৭২ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ১,৫০,০০০/- 2 kZK 2 kZK 

169. �মাঃ �নজাম উি�ন ১৪১ �মাঃ ইউ�ফ আলী এস.এস.িস ২০১৫ 
৭২৪৩৬৭ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৭০,০০০/- ৩ শতক  ৪ জন  

170. পারেভজ �হােসন ১৪২ �মাঃ ইসমাইল এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮০৩৫৪ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৭০,০০০/- ২ শতক  4 জন  

171. �মাঃ শওকত আকবর ১৪৩ �মাঃ আ�ল গ�র  এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮২৬০৬ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৯৬,০০০/- ১২ শতক  ৬ জন  

 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 
 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর সদ� 
সং�া 

172. �মাঃ সাই�ল ইসলাম ১৪৫ �মাঃ শিফউল ইসলাম এস.এস.িস ২০১৫ 
৭২৪৩৭৪ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৪৫,০০০/- 2 kZK 07 Rb 

173. স�জ ব�য়া ১৪৬ আন� ব�য়া এস.এস.িস ২০১৫ 
২২২২৯৩ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৭৫,০০০/- 2 kZK 05 Rb 

174. �েবল পাংেখায়া ১৫০ লালছ �থাক পাংেখায়া এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৯৭৭২৪ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৬০,০০০/- 2 kZK 09 Rb 

175. �মাঃ নয়ন আলী ১৫১ �মাঃ িলয়াকত আলী এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮২৫৮৫ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৭৫,০০০/- 2 kZK 05 Rb 

176. ফয়সাল �হােসন  ১৫২ �মাঃ রা�াক আলী এস.এস.িস ২০১৪ 
১০১৪০৬২৭২৯ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৪৫,০০০/- 2 kZK 05 Rb 

177. �মাঃ জয়নাল আেবদীন ১৪৯ �মাঃ আির�ল ইসলাম  এস.এস.িস ২০১৫ 
৭২৪৪৬৬ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৬০,০০০/- 2 kZK 04 Rb 

178. �ফল ময় তং���া ১৫৪ কালাইয়া তং���া এস.এস.িস ২০১৫ 
৩১৭৬৮৬ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৪৫,০০০/- 2 kZK 07 Rb 

179. আ�ল কােশম ১৫৫ �মাঃ �র নবী এস.এস.িস ২০১৫ 
৩১৭৬৪৬ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৫০,০০০/- 2 kZK 05 Rb 

  
 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর সদ� 
সং�া 

180. �মাঃ �সােহল ১৬০ �মাঃ আ�ল কালাম এস.এস.িস ২০১৫ 
০৩৫৮৩৬ 

২০১২-২০১৩ 
মানিবক ১,৫০,০০০/- ২ শতক  ৮ জন  

181. আিন�র রহমান িমজান  ১৬২ হািব�র রহমান  এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫২৬ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৭২,০০০/- ২ শতক ৬ জন  

182. �মাঃ রােশদ ১৬৫ বিদউর রহমান  এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৭০ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৭৫০০০/- ৪ শতক ৬ জন  

183. �মাঃ ইকবাল �হােসন ১৬৭ �মাঃ সািমর উি�ন  এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৫৮ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৬০,০০০/- ২ শতক ৭জন  

184. ক�াহাইমং মাম �া ১৬৮ মংবািচং মাম �া এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৮৮৭৯ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৮০,০০০/- ২ শতক ৫ জন  

185. ইমরান �হােসন ১৬৯ �মাঃ �হােসন এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৬১৩ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৬০,০০০/- ২ শতক ৬ জন  

186. �মাঃ িনজাম উি�ন ১৭০ �মাঃ কামাল উি�ন এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৬৯ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ১৫,০০০/- জিম নাই ৭ জন  

187. �মাঃ এরফান ১৭১ আলীম উি�ন এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৩৩ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৭৫,০০০/- ২ শতক ৫ জন  

  
 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর সদ� 
সং�া 

188. �মাঃ মা��র রিশদ  ১৭২ �মাঃ হা��র রিশদ এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৫০ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৬০,০০০/- ২ শতক ৬ জন  

189. জািমল উি�ন ১৭৩ জিসম উি�ন  এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৪৪ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৮০,০০০/- 2 kZK 07 Rb 

190. �শখ ইমিতয়াজ  ১৭৪ শওকত �হােসন এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৯৮ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৭২,০০০/- 3 kZK 05 Rb 

191. �মাঃ আরমান হায়দার ১৭৫ �ত বিদউল আলম এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫০৯ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৭০,০০০/- ১ শতক  ৪ জন 

192. ইফেতখার ফয়সাল ১৭৬ ইয়া�ব আলী এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৯৯ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৫০,০০০/- ২ শতক 5 জন  

193. �মাঃ ইসফাক ১৭৭ �মাঃ ইউ�ফ এস.এস.িস ২০১৫ 
২৭২৭৭৭ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৬০,০০০/- ২ শতক ৪ জন  

194. �মাঃ বাবর আলম ১৭৮ �মাঃ ইউ�ছ এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৮৯ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৫০,০০০/- 3 kZK 05 Rb 

195. �মাঃ রােসল ১৭৯ ছােলহ আহমদ এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৭১ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ১,২০,০০০/- 2 kZK 06 Rb 

  
 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর 
সদ� সং�া 

196. �মাঃ কামাল উি�ন ইমন  ১৮০ জাফর আলম এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৫২ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ১,৪০,০০০/- ২ শতক  ৯ জন  

197. �মাঃ ইয়ািছন আজাদ ইমন  ১৮১ ইিলয়াদ আজাদ এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৭৩ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ১,০০,০০০/- 2 kZK  ৫জন  

198. �মাঃ িগয়াস উি�ন ১৮২ �মাঃ ইিলয়াছ এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৮৭৩০০১৯ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ১,০০,০০০/- 2 kZK 07 Rb 

199. আব�ল কিরম ১৮৩ �মাঃ শাহ আলম এস.এস.িস ২০১৫ 
৭২৩৯৬৭ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৫,০০,০০০/- জিম �নই  ৮ জন  

200. উসা� মাম �া ১৮৪ িপচাইং মাম �া এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৫২৮৯৮ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৬০,০০০/- ২ শতক  ৭ জন  

201. আরাফাত �হােসন ১৮৬ �মাঃ আিজম  এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৫৩ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৫০,০০০/- 2 kZK 07 Rb 

202. আরশাত �হােসন ১৮৭ �মাঃ আ�ব আলী এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৫৬ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৩৬,০০০/- ২ শতক  ৭ জন  

203. জািহদ �হােসন ১৮৯ �মাঃ ওবাই��াহ এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৯৫৮৭ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৪০,০০০/- ২ শতক  6জন  

  
 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর সদ� 
সং�া 

204. অিনক �দওয়ানজী ১৯০ অ�ন �দওয়ানজী  এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৬০১ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৪৮,০০০/- 4 শতক  6 জন  

205. আহাদ �হােসন ১৯২ আহমদ �হােসন এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৮৫ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৬০,০০০/- ২ শতক ৬ জন  

206. �র ইসলাম ১৯৩ ��ল আিমন এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৩৯ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৩০,০০০/- 3 শতক 4 জন  

207. ফয়সল িবন মঈন  ১৯৪ মিহ উি�ন এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৭৮ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ১,০০,০০০/- ২ শতক ৭জন  

208. জােবদ �হাসাইন  ১৯৫ জালাল উি�ন এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৬০৫ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ১,০০,০০০/- ২ শতক ৫ জন  

209. �মাঃ �মা�ার আলম ১৯৭ শাম�ল আলম এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৬০২ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৬০,০০০/- 3 শতক 6 জন  

210. আহকব �হােসন ১৯৮ �মাবারক �হােসন এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৩১ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৪৮,০০০/- জিম নাই 4 জন  

211. বাবর �হােসন  ১৯৯ জিসম উি�ন এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৪৯ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৪০,০০০/- ২ শতক ৫ জন  

  
 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর 
সদ� সং�া 

212. শােহ�ল ইসলাম ম�া ২০০ �মাঃ �মাবারক আলী এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৭৭ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৪০,০০০/- ২ শতক  ৪ জন  

213. আ� �িফয়ান ২০১ �মাঃ ইি�ছ এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৬০৩ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৫০,০০০/- ২ শতক  5 জন  

214. �ভাস ি��রা ২০৪ জয়নাবং ি��রা এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪৩১১৫২৯২ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৮০,০০০/- ২ শতক  ৫ জন  

215. �জন তং���া ২০৫ দনা �মার তং���া  এস.এস.িস ২০১৫ 
৩১৭৬৪৯ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৪০,০০০/- ২ শতক  ৫ জন  

216. �মাঃ �খারেশদ আলম ২০৭ �মাঃ শাহ আলম এস.এস.িস ২০১৫ 
১১১৪০৭৪৯৯১ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ১,৫০,০০০/- 2 kZK 2 kZK 

217. �মাঃ �তৗিহ�ল ইসলাম  ২০৮ �মাঃ আলী এস.এস.িস ২০১৫ 
৪০৭৫৩৪৯ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৫০,০০০/- ৩ শতক  ৪ জন  

218. আির�ল ইসলাম ২০৯ আব�ল �মানাফ এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৮৩ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৬০,০০০/- ২ শতক  4 জন  

219. �মাঃ নাঈম উি�ন  ২১০ �মাঃ ওমর এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৬৫ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৫০,০০০/- ১২ শতক  ৬ জন  

  
 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর সদ� 
সং�া 

220. �মাঃ ফয়সাল ২১১ �মাঃ ইয়া�ব এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪৭২৪৩৭১ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৪০,০০০/- ২ শতক  ৮ জন  

221. উেথায়াইিসং মাম �া ২১২ অং�ই� মাম �া এস.এস.িস ২০১৫ 
৩০২১২৩ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৫০,০০০/- ২ শতক ৬ জন  

222. সীমা� ব�য়া ২১৩ �পন ব�য়া এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৭৯ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৩০,০০০/- ২ শতক 5 জন  

223. সাই�ল ইসলাম ২১৫ �মাঃ আ�ব এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮০৩৩১ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৯০,০০০/- ২ শতক  ৮ জন  

224. �মাঃ �নজাম উি�ন ২১৭ �মাঃ ইি�ছ এস.এস.িস ২০১৫ 
৭২৪০৬৫ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ১০,০০০/- ২ শতক 4 জন  

225. আশরা�ল ইসলাম ২১৮ �মাঃ নািজম  এস.এস.িস ২০১৫ 
২৬৬৫৪৫ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ১,০০,০০০/- ৪ শতক ৬ জন  

226. �মাঃ শাহদাৎ �হােসন ২২০ �মাঃ �রজাউল কিরম এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪৩০২২১৫ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৯০,০০০/- ২ শতক ৭জন  

227. এমদা��াহ মাহ�দ  ২২১ হািফজ মন�র  এস.এস.িস ২০১৫ 
২৮৩৫৪১ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ১,৫০,০০০/- ২ শতক ৫ জন  

  
 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 



উ� মা�িমক উপ�ি� �ক� 
�িত�ান িভি�ক একদাশ ��ণীর ভিত��ত সকল িশ�াথ�র ত�াবলী 

িশ�া �িত�ােনর আইিড নং (�ক� �দ�)◌ঃ ২৪৪৭০০৩ 

িশ�াবষ �ঃ ২০১৫-২০১৬                            ছক-১ (অ�য়নরত সকল িশ�াথ�র তািলকা) 

�িত�ােনর নামঃ রা�িনয়া কেলজ                                      িশ�া �িত�ােনর ধরণঃ সরকাির/�বসরকািরঃ কেলজ/মা�াসা/কািরগির/অ�া� 

উপেজলাঃ রা�িনয়া, �জলাঃ চ��াম। 

�: 
নং 

িশ�াথ�র নাম ��ণী  
�রাল  
নং 

অিভভাবেকর নাম পাশ�ত পরী�ার নাম 
এসএসিস/দািখল 

/অ�া� 

এসএসিস/ 
সমমােনর  

পরী�ার পােশর 
বছর 

�রিজঃনং ও �সশন 
(এসএসিস/সমমান 

একাদশ ��ণীেত ভিত�র 
�প (িব�ান/অ�া�) 

অিভভাবেকর 
বািষ �ক আয় 

অিভভাবেকর 
জিমর পিরমাণ 

পিরবােরর 
সদ� সং�া 

228. �মেহদী হাসান ২২২ �মাঃ ফা�ক এস.এস.িস ২০১৫ 
৩০২২২২ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ২,০০,০০০/- ২ শতক ৬ জন  

229. �মাঃ সা�াদ �হােসন ২২৩ হাছান আহমদ এস.এস.িস ২০১৫ 
৮৭২৪০৬৬ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৫০,০০০/- 2 kZK 07 Rb 

230. উ�ইেথায়াই মাম �া ২২৪ অংসােথায়াই মাম �া এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪৩০২৩২২ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৩০,০০০/- 3 kZK 05 Rb 

231. িজিনং অং মাম �া ২২৫ �ইখাই� মাম �া এস.এস.িস ২০১৫ 
৩০২০৯২ 

২০১৩-২০১৪ 
মানিবক ৬০,০০০/- ১ শতক  ৪ জন 

232. ইকবাল �হােসন ২২৬ হািব�র রহমান এস.এস.িস ২০১৫ 
১২১৪২৮১৯৬৭ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৬০,০০০/- ২ শতক 5 জন  

233. �রাবােয়ত �হােসন তানভীর  ২২৯ �মাঃ ইউ�ছ এস.এস.িস ২০১৪ 
১১১৪০৬৪১০৮ 
২০১৩-২০১৪ 

মানিবক ৪৮,০০০/- ২ শতক ৪ জন  

 
 

এমএলও/ইউএসইও’র �া�র ও সীল                 �ত�য়ন করা যাে� �য উপেরা� ত�াবলী স�ক 
                 (�িত�ান �ধােনর �া�র ও সীল) 

 
 

  

 




