পাবত চ াম উ য়ন বাড িশ া ি ২০১৭-১৮
জলাঃ খাগড়াছিড় পাবত জলা
উপেজলাঃ দীিঘনালা
িব িব ালয় পযায়ঃ ( াতক-স ান/সমমান ও াতেকা র/সমমান কাস)
ম.

আইিড
নং

1.

2674

2.

1217

3.

1852

4.

882

5.

1190

6.

1472

7.

863

8.

2436

9.

199

10.

2687

11.

2027

12.

1215

13.

2491

14.

2325

15.

1326

16.

2518

ছা /ছা ীর নাম
িপতার নাম
মাতার নাম
কােসর নাম: িডিভএম
িবশা চাকমা
কালাধন চাকমা
জাতা চাকমা
কােসর নাম: ইি িনয়ািরং
অ নয় চাকমা
ত অসীম িবকাশ চাকমা
শাি ভা চাকমা
রােজ র চাকমা
ত-িনমল জ ািত চাকমা
ব রা চাকমা
ঈি তা চাকমা
সজীব চাকমা
ত শবরী খীসা
কােসর নাম: াতক(স ান)
মাঃ রইছ উি ন
মাঃ জালাল উি ন
মাছাঃ িবয়া বগম
কািতক চ বত
ভাষ চ বত
কিবতা চ বত
তানিজলা আ ার
মাঃ ম র খান
ইয়াসিমন আ ার
খািদজা িম মাহা ব
মাহা ব আলম
উে
ল ম
মাছা: জা া ল ফরেদৗস
মাঃ মাকেল র রহমান
মাছাঃ রােকয়া বগম
জািহদ হাসান বা
মা: আ ল কালাম
নারিগস আ ার
মা: মা দ রানা
মা: ইমান আলী
রিজয়া বগম
মাঃ ইমদা ল ইসলাম
মাঃ আ হািনফ
হািমদা খা ন
জয়নব িবিব
আ িফয়ান
হােজরা বগম
রশিম চাকমা
রিব মাহন চাকমা
িবশাখা চাকমা
েকশ চাকমা
ি য় জ ািত চাকমা
িলিল চাকমা
েজস চাকমা
ক ণা্ মাহন চাকমা
িম া চাকমা

ায়ী কানা

অ য়নরত িণ/
িবভাগ/ সিম ার/বষ

িশ া িত ােনর নাম

শাি র, িদঘীনালা,
খাগড়াছিড়

িডিভএম, ২য়, সিম ার,
প য়াখালী িব ান ও ি
িব িব ালয়

প য়াখালী িব ান ও
ি িব িব ালয়

কাটা ং ছড়া, দীিঘনালা,
খাগড়াছিড়
ডােন আটারক ছড়া ম ং,
দীিঘনালা, খাগড়াছিড়
বা পাড়া , দীিঘনালা ,
খাগড়াছিড়

ইি িনয়ািরং, ৬ ,
সিম ার, িসিভল
ইি িনয়ািরং
ইি িনয়ািরং, ৫ম,
সিম ার, ত ও
যাগােযাগ েকৗশল
ইি িনয়ািরং, ১ম,
সিম ার, কি উটার
সাই এ া ইি িনয়ািরং

চ াম েকৗশল ও
ি িব িব ালয়
নায়াখালী িব ান ও
ি িব িব ালয়
রা ামা িব ান ও
ি িব িব ালয়

জামতলী ক, দীিঘনালা,
খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ১ম, বষ,
আইন িবষেয় াতক

িড় াম আইন
মহািব ালয়

থানাপাড়া, দীিঘনালা,
খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ৪থ, বষ,
ফিলত রসায়ন ও
কিমেকৗশল িবভাগ

চ াম িব িব ালয়

ধীর ম ার পাড়া, দীিঘনালা,
খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ২য়, বষ,
িহসাবিব ান

রা ামা সরকাির
কেলজ

থানাপাড়া, দীিঘনালা,
খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ৫ম,
সিম ার, িহসাব িব ান

িম া িব িব ালয়

থানাপাড়া, দীিঘনালা,
খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ৩য়, বষ,
দশন িবভাগ

চ াম িব িব ালয়

বড় ম ং, দীিঘনালা,
খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ২য়, বষ,
উি দিব ান

রা ামা সরকাির
কেলজ

রিশক নগর, দীিঘনালা,
খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ২য়, বষ,
গিনত

চ াম িব িব ালয়

রিশক নগর , দীিঘনালা
খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ১ম, বষ,
রা িব ান

খাগড়াছিড় সরকাির
কেলজ

সিলম পাড়া, কবাখালী,
দীিঘনালা, খাগড়াছিড়
কাবারী পাড়া, দীিঘনালা,
খাগড়াছিড়
সাধন িণ পাড়া, দীিঘনালা,
খাগড়াছিড়
উওর

র ঘাট, দীিঘনালা,
খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ৩য়,
সিম ার, াংিকং এ
ই ুের
াতক/স ান, ১ম,
সিম ার, পািল এ ি
ািডজ
াতক/স ান, ৩য়,
সিম ার, ব াপনা
িবভাগ
াতক/স ান, ১ম, বষ,
পািল

ম

চ াম িব িব ালয়

ঢাকা িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

ি েযা া
কাটা

পাবত চ াম উ য়ন বাড িশ া ি ২০১৭-১৮

ম.

আইিড
নং

17.

1434

18.

1824

19.

467

20.

1539

21.

2519

22.

2084

23.

1461

24.

2533

25.

1735

26.

2218

27.

928

28.

759

29.

1061

30.

2137

31.

1684

32.

2233

33.

1697

জলাঃ খাগড়াছিড় পাবত জলা
উপেজলাঃ দীিঘনালা
িব িব ালয় পযায়ঃ ( াতক-স ান/সমমান ও াতেকা র/সমমান কাস)
ছা /ছা ীর নাম
অ য়নরত িণ/
িপতার নাম
ায়ী কানা
িবভাগ/ সিম ার/বষ
মাতার নাম
সৗিখন চাকমা
বড়াদম, ৪নং ওয়াড,
াতক/স ান, ১ম, বষ,
শাি র ন চাকমা
দীিঘনালা, খাগড়াছিড়
পািল
শাি রানী চাকমা
জবী চাকমা
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
সত জীব চাকমা
দীিঘনালা, খাগড়াছিড়
ইিতহাস
রাখী চাকমা
ঐিতহ চাকমা
ম া কাবরী পাড়া, বা ছড়া,
াতক/স ান, ১ম, বষ,
িদৎ চাকমা
দীিঘনালা, খাগড়াছিড়
ােনজেম
রি চাকমা
সেবা মা চাকমা
কামা ছড়া, দীিঘনালা,
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
দব রতন চাকমা
খাগড়াছিড়
াচ ভাষা
নীনা চাকমা
আন চাকমা
উদাল বাগান, দীিঘনালা,
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
ান বীন চাকমা
খাগড়াছিড়
িব ান
পা ন া চাকমা
িপলন চাকমা
বাঘাইছিড় খ, দীিঘনালা,
াতক/স ান, ২য়, বষ,
অমর কাি চাকমা
খাগড়াছিড়
পদাথ িব ান
বাসনা চাকমা
জিনউইন চাকমা
ভগীরথ পাড়া, দীিঘনালা,
াতক/স ান, ৩য়,
দীপংকর সাদ চাকমা
খাগড়াছিড়
সিম ার, িফ া
শিম া চাকমা
গত চাকমা
াতক/স ান, ৪থ, বষ,
িবলাল চাকমা
দীিঘনালা, খাগড়াছিড়
ইনফরেমশন সােয় এ
সাবীনা চাকমা
লাইে রী ােনজেম
রিম চাকমা
দি ণ বড়াদম, 6নং,
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
ভাষ জ ািত চাকমা
িদঘীনালা, খাগড়াছিড়
পািল
আিমনা চাকমা
মৗ সী দওয়ান
শাি র, দীিঘনালা,
াতক/স ান, ১ম, বষ,
উৎপল দওয়ান
খাগড়াছিড়
ইিতহাস
জপসী চাকমা
অসীম চাকমা
উদাল বাগান, দীিঘনালা,
াতক/স ান, ২য়, বষ,
মন চাকমা
খাগড়াছিড়
রাজনীিত িব ান
র চাকমা
িশলা চাকমা
ছাট হাজাছড়া, ম বাজার,
াতক/স ান, ১ম, বষ,
র মার চাকমা
দীিঘনালা, খাগড়াছিড়
রা িব ান
না চাকমা
জিসন চাকমা
এইচএসিস/সমমান, ২য়,
দি ন বা ছড়া, বা ছড়া,
অিনল কাি চাকমা
বষ, বাংলােদশ ািডজ
দীিঘনালা, খাগড়াছিড়
ি য়ংকা চাকমা
িবভাগ
িম া চাকমা
১নং নায়াপাড়া, দীিঘনালা,
াতক/স ান, ১ম, বষ, িব
ম ল কাি চাকমা
খাগড়াছিড়
িব এস
িহেতাষী চাকমা
অিপ ি রা
মায়াফা পাড়া, দীিঘনালা,
াতক/স ান, ১ম, বষ,
রবী ি রা
খাগড়াছিড়
সমাজিব ান
গাপা রানী ি রা
তেপ লাল ি রা
িমলন কাবারী পাড়া,
াতক/স ান, ৩য় বষ,
ত. ধেন র ি রা
দীিঘনালা, খাগড়াছিড়
সং ত
গ ল বালা ি রা
বশাখী ি রা
াতক/স ান, ৭ম,
িচ ম ার পাড়া, দীিঘনালা,
িহ ন ি রা
সিম ার, ােনজেম
দীিঘনালা, খাগড়াছিড়
ঊিমলা ি রা
ািডজ

িশ া িত ােনর নাম

ম

চ াম িব িব ালয়
ইেডন মিহলা
কেলজ,ঢাকা
ঢাকা িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

রাজশাহী িব িব ালয়

রাজশাহী িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়
জাহা ীরনগর
িব িব ালয়
চ াম িব িব ালয়
রা ামা সরকাির
কেলজ
চ াম িব িব ালয়
খাগড়াছিড় সরকাির
কেলজ
ইেডন মিহলা কেলজ

চ াম িব িব ালয়
জাহা ীরনগর
িব িব ালয়

পা
কাটা

পাবত চ াম উ য়ন বাড িশ া ি ২০১৭-১৮

ম.

আইিড
নং

34.

1315

35.

2175

36.

2201

37.

689

38.

1924

39.

2223

40.

662

41.

1725

42.

1857

43.

2492

44.

2540

45.

2258

46.

2391

জলাঃ খাগড়াছিড় পাবত জলা
উপেজলাঃ দীিঘনালা
িব িব ালয় পযায়ঃ ( াতক-স ান/সমমান ও াতেকা র/সমমান কাস)
ছা /ছা ীর নাম
অ য়নরত িণ/
িপতার নাম
ায়ী কানা
িবভাগ/ সিম ার/বষ
মাতার নাম
মিন ি রা
ধীর ম ার পাড়া , দীিঘনালা,
াতক/স ান, ৪থ, বষ,
ধনধর ি রা
খাগড়াছিড়
সং ত
িবেনাধীিন ি রা
িবিদশা ি রা
ধীর ম ার পাড়া , দীিঘনালা,
াতক/স ান, ২য়, বষ,
তারােক র ি রা
খাগড়াছিড়
বসায় শাসন (িবিবএ)
ি েবনী ি রা
মন ি রা
মায়ায়া পাড়া , দীিঘনালা,
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
কীিত র ন ি রা
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
সং ত
রাজপিত ি রা
সং লাল ি রা
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
পামাং পাড়া, দীিঘনালা,
ত. িব েমাহন ি রা
ইনফরেমশন সােয় এ
খাগড়াছিড়
িবরানী ি রা
লাইে রী ােনজেম
িলমা ি রা
ভরফা নায়া পাড়া,
াতক/স ান, ৬ ,
তারা ষণ ি রা
দীিঘনালা, খাগড়াছিড়
সিম ার, পিরসং ান
িমকা ি রা
আবরন ি রা
ল ারছড়া ি রা পাড়া, ম ং
াতক/স ান, ২য়, বষ,
শীল জীবন ি রা
বাজার, দীিঘনালা, খাগড়াছিড়
সং ত
ি ভা ি রা
শাি রানী ি রা
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
চা া পাড়া, দীিঘনালা,
িত ষন ি রা
ইসলােমর ইিতহাস ও
খাগড়াছিড়
িমকা ি রা
সং িত
উেহ ি রা
খনিসং কাবাড়ী পাড়া, বা ছড়া,
াতক/স ান, ১ম, বষ,
িকরন মাহন ি রা
দীিঘনালা, খাগড়াছিড়
িব.িব.এ (িহসাব িব ান)
ভ ি রা
কােসর নাম: াতেকা র
িরেটন চাকমা
নছিড় িড.িপ. পাড়া, বা ছড়া,
শাি িবজয় চাকমা
াতেকা র, ১ম, বষ, পািল
দীিঘনালা, খাগড়াছিড়
অিমতা চাকমা
খারেশদ আলম
সাবাহান র, দীিঘনালা,
াতেকা র, ১ম, বষ,
মাঃ আই ব আলী
খাগড়াছিড়
েগাল ও পিরেবশ িবভাগ
িফেরাজা বগম
মা: খস ল আলম
জামতলী সড়ক, জামতলী,
াতেকা র, ২য়, বষ, িহসাব
মা: খায় ল আলম
দীিঘনালা, খাগড়াছিড়
িব ান
মাছা: খািজদা আ ার
মা: র সাবহান মা ন
থানা পাড়া , দীিঘনালা,
াতেকা র, ২য়, বষ, িহসাব
ত: ল ইসলাম
দীিঘনালা, খাগড়াছিড়
িব ান
র নাহার বগম
কােসর নাম: এমিবিবএস
এ, ক,এম কাম ামান িরয়াদ
এমিবিবএস/িবিডএস, ২য়
এ, ক,এম ফজ ল কবীর
রিশক নগর, খাগড়াছিড়
বষ
র বগম

িশ া িত ােনর নাম

চ াম িব িব ালয়
নায়াখালী িব ান ও
ি িব িব ালয়
চ াম িব িব ালয়

রাজশাহী িব িব ালয়

িম া িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়
রা ামা সরকাির
কেলজ
রা ামা সরকারী
কেলজ

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়
রা ামা সরকাির
কেলজ
হাজী হা দ মহিসন
কেলজ

রা ামা মিডেকল
কেলজ

ম

