
জেলাপ্রশাসক ট্যাললন্ট হান্ট প্রতিল াতিিা-২০২৩  

বান্দরবান পাব বিয জেলা 

 

 

বান্দরবান জেলা প্রশাসন কর্তবক আল াতেি জেলাপ্রশাসক ট্যাললন্ট হান্ট-২০২৩-এর জেলা প বাল  অনুতিি তবতিন্ন 

ইলিন্ট/গ্রুলপর ১ম রাউলে বাছাইকৃি প্রতিল ািীলের িাতলকা তনলে জেও া হললা (ক্রম প্রাপ্ত জকালরর তিতিলি ন ):   

 

প্রতিল াতিিার তবষ : সংিীি 

ক্র: অংশগ্রহণকারী প্রতিল ািীর নাম অধ্য নরি জেতণ তশক্ষা প্রতিিালনর নাম/ঠিকানা উপলেলা 

০১.                    GKv`k ev›`ievb K¨v›Ub‡g›U cvewjK ¯‹zj GÛ K‡jR বান্দরবান সের 

০২. kÖveY `vk wWMÖx (3q el©) ev›`ievb miKvwi K‡jR বান্দরবান সের 

০৩. ‡gv: gwnDÏxb †nv‡mb Abvm© (1g el©) ev›`ievb miKvwi K‡jR বান্দরবান সের 

০৪. webvwgb wÎcyiv 

(দৃতি প্রতিবন্ধী) 

8g †kÖwY myqvjK D”P we`¨vjq বান্দরবান সের 

 

০৫. কুমাতর তিপুরা েশম থানতি বাতলকা উচ্চ তবদ্যাল  থানতি 

০৬. এতন তিপুরা  েশম থানতি সরকাতর উচ্চ তবদ্যাল  থানতি 

০৭. মভোহোম্মদ হোসোন অলী  অলীক্ষ্যং, ০৩নং ওয়োর্ ড, ফোআশোরী, নোআক্ষ্যংছড়ি,  নাইক্ষযংছতি 

০৮. bw›`Zv gRyg`vi 9g †kÖwY AvjxK`g K¨v›Ub‡g›U cvewjK ¯‹zj GÛ K‡jR আলীকেম 

০৯. মেড়ি ভোভ ডো  ভোষ্টোর োিো, লোভো লামা 

১০. িানলাল পার বম (আপাই বম)   রুমা 

 

 

প্রতিল াতিিার তবষ : নৃিয 

ক্র: অংশগ্রহণকারী প্রতিল ািীর নাম অধ্য নরি জেতণ তশক্ষা প্রতিিালনর নাম/ঠিকানা উপলেলা 

০১. ¯^w¯ÍKv PµeZ©x mßg ev›`ievb K¨v›Ub‡g›U cvewjK ¯‹zj GÛ K‡jR বান্দরবান সের 

০২. iægevwZ wÎcyiv `kg ev›`ievb miKvwi D”P we`¨vjq বান্দরবান সের 

০৩. cÖxwZ miKvi Øv`k ev›`ievb K¨v›Ub‡g›U cvewjK ¯‹zj GÛ K‡jR বান্দরবান সের 

০৪. রুড়নভো দোশ  ফোজোর োিো, লোভো লামা 

০৫. মেড়ি ভোভ ডো  ভোষ্টোর োিো, লোভো লামা 

০৬. অরোধনো চোেভো সুয়য়ড় ং  চম্পোতলী, লোভো লামা 

০৭. দড়তড়ত ভোভ ডো ৯ভ মরোয়োংছড়ি সরেোরী উচ্চ ড়ফদ্যোলয় জরা াংছতি 

০৮. রড়ে ফড়ুয়ো   রুমা 

০৯. জেতিন তিপুরা নবম থানতি বাতলকা উচ্চ তবদ্যাল  থানতি 

১০. জঃজঃ ভোভ ডো  নোআক্ষ্যংছড়ি ধংিী মহর্ম্যোন োিো, ০১নং ওয়োর্ ড, 

নোআক্ষ্যংছড়ি সদর , নোআক্ষ্যংছড়ি 

নাইক্ষযংছতি 

 

 



প্রতিল াতিিার তবষ : অতিন  

ক্র: অংশগ্রহণকারী প্রতিল ািীর নাম অধ্য নরি জেতণ তশক্ষা প্রতিিালনর নাম/ঠিকানা উপলেলা 

০১.           Øv`k ev›`ievb miKvwi gwnjv K‡jR বান্দরবান সের 

০২. bvwenv Zvnwmb `kg ev›`ievb Kv‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR বান্দরবান সের 

০৩. ‡gv: kvnRvjvj mßg Avj-dviæK Bbw÷wUDU, ev›`ievb বান্দরবান সের 

০৪. ‰mq` Avjg  AvjxK`g miKvwi D”P we`¨vjq আলীকেম 

০৫. Zvn&wjj wmwÏKv  AvjxK`g K¨v›Ub‡g›U cvewjK ¯‹zj GÛ K‡jR আলীকেম 

০৬. Avwjdv Aviwdb †ivRv  AvjxK`g K¨v›Ub‡g›U cvewjK ¯‹zj GÛ K‡jR আলীকেম 

০৭. ভংএড়সং   রুমা 

০৮. র্ভংপ্রু ভোভ ডো   রুমা 

০৯. নুনুত ং মারমা  অিম থানতি বাতলকা উচ্চ তবদ্যাল  থানতি 

১০. ZvnwQbv Rvnvb wkwib  weQvgviv, 02 bs IqvW©, bvBÿ¨sQwo নাইক্ষযংছতি 

১১. েোভরুল আসলোভ পরহোদ  রোজফোিী, লোভো লামা 

 

 

প্রতিল াতিিার তবষ : আবৃতি 

ক্র: অংশগ্রহণকারী প্রতিল ািীর নাম অধ্য নরি জেতণ তশক্ষা প্রতিিালনর নাম/ঠিকানা উপলেলা 

০১. wjwcKv †` cy®ú beg ev›`ievb miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq বান্দরবান সের 

০২. wcswK cÖæ gvg©v `kg ev›`ievb Kv‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR বান্দরবান সের 

০৩. AvwbKv †PŠayix beg Avj-dviæK Bbw÷wUDU, ev›`ievb বান্দরবান সের 

০৪. wbkdvZzj e°i wbkcv  AvjxK`g K¨v›Ub‡g›U cvewjK ¯‹zj GÛ K‡jR আলীকেম 

০৫. Zvn&wjj wmwÏKv  AvjxK`g K¨v›Ub‡g›U cvewjK ¯‹zj GÛ K‡jR আলীকেম 

০৬. Zvwbqv RvbœvZ  AvjxK`g miKvwi D”P we`¨vjq আলীকেম 

০৭. প্রড়ভ দোশ  লোভো ফোজোর, লোভো লামা 

০৮. ড়সদরোতুল মুনতোহো (সুড়ভ)  েড়লঙ্গোড়ফল, লোভো লামা 

০৯. অতড়েয়ো ভোয়মুনো আসড়ভ  ফোজোর োিো, লোভো লামা 

১০. Avdwib Avqgvb  ZzjvZzjx, 04 bs IqvW©, bvBÿ¨sQwo নাইক্ষযংছতি 

 

  



প্রতিল াতিিার তবষ : উপতিি বক্তিৃা 

 

ক্র: অংশগ্রহণকারী প্রতিল ািীর নাম অধ্য নরি 

জেতণ 

তশক্ষা প্রতিিালনর নাম/ঠিকানা উপলেলা 

০১. Hk^h© PµeZ©x  ev›`ievb K¨v›Ub‡g›U cvewjK ¯‹zj GÛ K‡jR বান্দরবান সের 

০২. A`„Zv †PŠayix  ev›`ievb K¨v›Ub‡g›U cvewjK ¯‹zj GÛ K‡jR বান্দরবান সের 

০৩. D‡g gvg©v  ev›`ievb K¨v›Ub‡g›U cvewjK ¯‹zj GÛ K‡jR বান্দরবান সের 

০৪. Gm.Gg jyrdzi Kwei  gvwSi KvUv, 06 bs IqvW©, MR©wbqv নাইক্ষযংছতি 

০৫. ‡gvnv¤§` Avãyj KvBqyg   AvgZjx gvV, 05 bs IqvW©, bvBÿ¨sQwo নাইক্ষযংছতি 

০৬. mvBdyj Bmjvg  DËi evBkvix, 07 bs IqvW©, evBkvix নাইক্ষযংছতি 

০৭. সোড়ফহো তোফোচ্ছুভ মসোহোনো  অড়জজনগর, লোভো লামা 

০৮. েোভরুল আসলোভ পরহোদ  রোজফোিী, লোভো লামা 

০৯. RvbœvZzj †di‡`Šwm mvBdv  AvjxK`g K¨v›Ub‡g›U cvewjK ¯‹zj GÛ K‡jR আলীকেম 

১০. শুব ড়িপুরো   রুমা 

 

 

 

প্রতিল াতিিার তবষ : কুইে  

গ্রুপ: ‘ক’ (ষি হলি অিম জেতণ) 

 

ক্র: অংশগ্রহণকারী প্রতিল ািীর নাম অধ্য নরি 

জেতণ 

তশক্ষা প্রতিিালনর নাম/ঠিকানা উপলেলা 

০১. bywib mvj mvwej (Zvwbkv) 8g ev›`ievb K¨v›Ub‡g›U cvewjK ¯‹zj GÛ K‡jR বান্দরবান সের 

০২. mvqiv web‡Z †di‡`Šm 8g ev›`ievb miKvwi D”P we`¨vjq বান্দরবান সের 

০৩. Zvmwdqv Zvivbœyb 8g ev›`ievb Kv‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR বান্দরবান সের 

০৪. ন্তুচন্দ্র দোশ 8ভ লোভো সরেোড়র উচ্চ ড়ফদ্যোলয় লামা 

০৫.  োড়দজো অলভ 8ভ লোভো অদশ ড ফোড়লেো উচ্চ ড়ফদ্যোলয় লামা 

০৬. ংড়ছংউ ভোভ ডো 8ভ লোভো সরেোড়র উচ্চ ড়ফদ্যোলয় লামা 

০৭. 
ZvewZsm PvKgv 

7g AvjxK`g K¨v›Ub‡g›U cvewjK ¯‹yj GÛ K‡jR আলীকেম 

০৮. Rxr `vk R¨vK  8g AvjxK`g K¨v›Ub‡g›U cvewjK ¯‹zj GÛ K‡jR আলীকেম 

০৯. RvbœvZzj †di‡`Šwm mvBdv 8g AvjxK`g K¨v›Ub‡g›U cvewjK ¯‹zj GÛ K‡jR আলীকেম 

১০. তোহড়সন আসলোভ ৭ভ ছোয়লহ অহভদ সরেোড়র উচ্চ ড়ফদ্যোলয় নাইক্ষযংছতি 

 

 



প্রতিল াতিিার তবষ : কুইে  

গ্রুপ: ‘ ’ (নবম হলি দ্বােশ জেতণ) 

 

ক্র: অংশগ্রহণকারী প্রতিল ািীর নাম অধ্য নরি 

জেতণ 

তশক্ষা প্রতিিালনর নাম/ঠিকানা উপলেলা 

০১. bIwkb †PŠayix beg Avj-dviæK Bbw÷wUDU বান্দরবান সের 

০২. RvbœvZzj wgdZv Øv`k ev›`ievb miKvwi gwnjv K‡jR বান্দরবান সের 

০৩. KziivZzj AvBb mv‡qgv GKv`k ev›`ievb K¨v›Ub‡g›U cvewjK ¯‹zj GÛ K‡jR বান্দরবান সের 

০৪. মভোছোম্মৎ জোেীয়ো জোহোন দশভ লোভো অদশ ড ফোড়লেো উচ্চ ড়ফদ্যোলয় লামা 

০৫. আসরোত মভোেোররভো ঝুমু দশভ লোভো অদশ ড ফোড়লেো উচ্চ ড়ফদ্যোলয় লামা 

০৬. রোউড়ি মরো দ্বোদশ মেোয়োন্টোভ েসয়ভো স্কুল ও েয়লজ লামা 

০৭. মভোহোম্মদ অব্দুল েোআয়ুভ দ্বোদশ হোজী এভ.এ. েোলোভ সরেোড়র েয়লজ নাইক্ষযংছতি 

০৮. সসয়দো মুসোড়িেো নুশড়ন ১০ভ ছোয়লহ অহভদ সরেোড়র উচ্চ ড়ফদ্যোলয় নাইক্ষযংছতি 

০৯. KvBqyg †nv‡mb 10g AvjxK`g K¨v›Ub‡g›U cvewjK ¯‹zj GÛ K‡jR আলীকেম 

১০. Zvnwmb AvjgMxi AvwbKv 10g AvjxK`g K¨v›Ub‡g›U cvewjK ¯‹zj GÛ K‡jR আলীকেম 

 

 

 

 

                

                 (     ও      ) 

                              


