পাবত চ াম উ য়ন বাড িশ া ি ২০১৭-১৮
জলাঃ রা ামা পাবত জলা
উপেজলাঃ বাঘাইছিড়
কেলজ পযায়ঃ (এইচএসিস/সমমান ও াতক-পাস/সমমান কাস)
ম.

আইিড
নং

ছা /ছা ীর নাম
িপতার নাম
মাতার নাম

অ য়নরত িণ/
িবভাগ/ সিম ার/বষ

ায়ী কানা

িশ া িত ােনর নাম

ম

কাসঃ িডে ামা
1.

589

2.

854

3.

1506

4.

1413

িহলারী চৗ রী
অিজত মার চৗ রী
দীপা চৗ রী
জয় চাকমা
কা ািশং চাকমা
ত বাঘাই িদ চাকমা
ক ােম ন চা মা
অ িরক চা মা
র লতা চা মা
সৗরভ ি রা
ফেলন ি রা
কালাি ি রা

রছিড়, বাঘাইছিড়, রাঙামা

িডে ামা, ৮ম সিম ার,
র- কৗশল

চ াম পিলেটকিনক ইনি

িমড় আ ক ছড়া, বাঘাইছিড়,
রাঙামা

িডে ামা, ৪থ সিম ার,
মিডেকল

বাংলােদশ ইেডন পিলেটকিনক
ইনি উট

লাবান, বাঘাইছিড়, রাঙামা

িডে ামা, ৬ সিম ার,
ইেলি ক াল টকেনালিজ

য়াছিড়, বাঘাইহাট,
বাঘাইছিড়, রাঙামা

িডে ামা, ৪থ সিম ার,
িসিভল

ঢাকা পিলেটকিনক ই

উট

উট

ক বাজার পিলেটকিনক
ইনি উট

কাসঃ এইচএসিস
5.

2095

6.

1267

7.

1120

8.

2686

9.

1582

10. 157

11. 173

12. 175

13. 1797

14. 1548

গৗরব ঘাষ
গাপাল কাি ঘাষ
শিমলা ঘাষ
মা: ইউ স
মা: এয়া ব আলী
ম রা বগম
সরাত জাহান তৗিশ
মাঃফির ল আলম
রািবয়া বগম
সােজদা আ ার সা
মাঃ নিজর আহ দ
মােমনা খা ন
সাবিরনা আ ার
মাঃ ইউ ফ আলী
সােজদা বগম
নাে া িন চাকমা
নাগরচান চাকমা
গদাবী চাকমা
িমিহর চাকমা
দয়র ন চাকমা
অিনলাবালা চাকমা
ইেমজ চাকমা
অ তলাল চাকমা
সিবকাচাকমা
এসিপকা চাকমা
িকরন জ ািত চাকমা
সাগিরকা চাকমা
কণ চাকমা
ামল জ ািত চাকমা
ি য়সী তা কদার

কেলজ পাড়া,
বাঘাইছিড়

মাির া

বটতলী, মাির া, বাঘাইছিড়

এইচএসিস/সমমান,
১ম বষ, িব ান

িব এফ শাহীন কেলজ চ াম

এইচএসিস/সমমান
২য় বষ, িব ান

হােজরা ত িড ী কেলজ

বটতলী, মাির া, বাঘাইছিড়

এইচএসিস/সমমান,
১ম বষ, িব ান

কাচালং কেলজ

বটতলী, মাির া, বাঘাইছিড়

এইচএসিস/সমমান,
২য় বষ, িব ান

রা ামা সরকাির কেলজ

মা ার পাড়া, মাির া,
বাঘাইছিড়, রাঙামা

এইচএসিস/সমমান,
১ম বষ, বসায় িশ া

কাচালং কেলজ

থাল া, বাঘাইহাট,
বাঘাইছিড়

এইচএসিস/সমমান,
১ম বষ, িব ান

রা ামা সরকাির কেলজ

নলবিনয়া, রছিড়, বাঘাইছিড়

এইচএসিস/সমমান,
১ম বষ, মানিবক

রা ামা সরকাির কেলজ

নলবিনয়া রছিড়, বাঘাইছিড়

এইচএসিস/সমমান,
১ম বষ, মানিবক

রা ামা সরকাির কেলজ

ম ম পাবলাখালী, রছিড়,
বাঘাইছিড়

এইচএসিস/সমমান,
২য় বষ, িব ান

রা ামা সরকাির কেলজ

উ র সােরায়াতলী, রছিড়,
বাঘাইছিড়

এইচএসিস/সমমান,
১ম বষ

রা ামা সরকারী কেলজ

কাসঃ াতক (পাস)
15.

1370

16.

1145

হােজরা আ ার
হা র রিশদ
জাসনা বগম
শেলন দ
বা ল কাি দ
অিনঅনা রানী দ

মাির া, বাঘাইছিড়, রাঙামা
রছিড়, নপাল লা,
বাঘাইছিড়, রাঙামা

াতক (পাশ), ৩য় বষ,
িবএসএস

রা ামা সরকাির কেলজ

াতক (পাশ), ১ম, বষ,
িব.িব.এস

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ

পাবত চ াম উ য়ন বাড িশ া ি ২০১৭-১৮
জলাঃ রা ামা পাবত জলা
উপেজলাঃ বাঘাইছিড়
কেলজ পযায়ঃ (এইচএসিস/সমমান ও াতক-পাস/সমমান কাস)
ম.

আইিড
নং

17.

130

18.

71

19.

675

ছা /ছা ীর নাম
িপতার নাম
মাতার নাম
িনটন চাকমা
অমল কাি চাকমা
ভিষতা চাকমা
িব লী চাকমা
িবমেলশ চাকমা
মালা চাকমা
িনর না চাকমা
লাক ি য় চাকমা
িনহার বালা চাকমা

ায়ী কানা

অ য়নরত িণ/
িবভাগ/ সিম ার/বষ

িশ া িত ােনর নাম

বাঘাইহাট, বাঘাইছিড়,
রাঙামা

াতক (পাশ), ২য় বষ,
িবএসএস

পানছিড় িড ী কেলজ

মাির া, বাঘাইছিড়, রাঙামা

াতক (পাশ),
৩য় বষ, িবএ(পাস)

খাগড়াছিড় সরকারী কেলজ

িহরাচর, ৭নং ওয়াড, রছিড়,
বাঘাইছিড়, রাঙামা

াতক (পাশ)
২য় বষ, িবিবএস

রা ামা সরকাির কেলজ

ম

