পাবত চ াম উ য়ন বাড িশ া ি ২০১৭-১৮

ম.

আইিড
নং

1.

২৪০৭

2.

1686

3.

2392

4.

932

5.

833

6.

984

7.

2224

8.

2059

9.

922

10.

2249

11.

2494

12.

1899

13.

243

14.

1750

15.

864

16.

1201

জলাঃ খাগড়াছিড় পাবত জলা
উপেজলাঃ খাগড়াছিড় সদর
ি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
কােসর নাম: িডিভএম
পন চাকমা
নছিড় ের কাবাির পাড়া,
াতক(স ান), ৩য়
গ া সাগর চাকমা
খাগড়াছিড়
সিম ার ইন িফসািরজ
শাি রানী চাকমা
কােসর নাম: ইি িনয়ািরং
দবাঘ দওয়ান
পান খাইয়া পাড়া, খাগড়াছিড়,
ইি িনয়ািরং, ৬
ীিত িব দওয়ান
খাগড়াছিড়
সিম ার, ইইই
অ জা চাকমা
উ- ং মারমা
ইি িনয়ািরং, ২য় সিম ার,
পান খাইয়া পাড়া, খাগড়াছিড়
অংক জাই মারমা
কি উটার িব ান ও
সদর, খাগড়াছিড়
মসাই মারমা
েকৗশল িবভাগ
যােসল ি রা
খাগড়া র রাড, খাগড়াছিড়
ইি িনয়ািরং, ৩য় বষ, িব
গাপাল
ি রা
সদর, খাগড়াছিড়
এস িস ইি িনয়ািরং
হিল ি রা
কােসর নাম: াতক(স ান)
আেয়শা িসি কা (এ ািন)
সিলম পাড়া, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ২য়, বষ,
মাঃ আ র রা াক
সদর, খাগড়াছিড়
রা িব ান
ফিরদা ইয়াসিমন
মাছাঃ ফােতমা জ জাহরা ই মা

মাঃ আ ল হািলম
মাছাঃ মেনায়ারা বগম
মাঃ ইরফা ল হক
মাঃ ইিলয়াস
মািবয়া বগম
তমািলকা ব য়া
বীন মার ব য়া
নিত রাণী ব য়া
িশলা দব
তপন কাি দব
িশখা দব
মা: িমনহা ল ইসলাম
আ ল হােসম
মাছা: হাসেনয়ারা
নওিশন তারা ম
মাহা দ ল কিবর
িন ফার ইয়াছিমন
আন মান আরা পারিভন আশা
মাঃ আকবর আলী
হাসেনয়ারা পারিভন
ইকরা আ ার
মা: রিফক
আেনায়ারা বগম
মাজাে ল হক
নাস াহ
িমনারা বগম
িপংিক দ
অিজত দ
নী দ
মা: রিফ ল ইসলাম
মা: আ ল মােলক
িম য়ারা বগম

িশ া িত ােনর নাম

চ াম ভেটিরনাির ও
এিন াল সাইে স
িব িব ালয়
চ াম েকৗশল ও
িব িব ালয়

ি

চ াম িব িব ালয়
ময়মনিসংহ ইি িনয়ািরং
কেলজ

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ

মসিজদ সড়ক, খাগড়াছিড়
সদর, খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ১ম, বষ,
রাজনীিত িব ান

চ াম িব িব ালয়

শহীদ কােদর সড়ক, িমলন র,
খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ২য়, বষ,
ােনজেম

ঢাকা িব িব ালয়

ইসলাম র, খাগড়াছিড় সদর,
খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ৪থ, বষ,
িশ া ও গেবষণা
ইনি উট

চ াম িব িব ালয়

আন নগর, খাগড়াছিড় সদর,
খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ৩য়, বষ,
মেনািব ান

চ াম িব িব ালয়

িম া লা, খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ১ম, বষ,
রা িব ান

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ

তা কদার পাড়া, খ র
বাগান, খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ৩য়, বষ,
মাইে াবােয়ালিজ

চ াম িব িব ালয়

স জবাগ, খাগড়াছিড় সদর,
খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ২য়, বষ,
লাক শাসন

চ াম িব িব ালয়

মা ার পাড়া, খাগড়াছিড় সদর,
খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ২য়, বষ,
িব ান

চ াম িব িব ালয়

হাসপাতাল সড়ক, খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ৬ ,
সিম ার, িব.িব.এ

আন নগর, খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ৪থ, বষ,
মেনািব ান

চ াম িব িব ালয়

সিলম পাড়া, খাগড়াছিড়
সদর, খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ৮ম,
সিম ার, িহসাব িব ান

চ াম িব িব ালয়

ইনি

উট অব িবজেনস
ািডস

ম

পাবত চ াম উ য়ন বাড িশ া ি ২০১৭-১৮

ম.

আইিড
নং

17.

720

18.

2647

19.

1208

20.

794

21.

2502

22.

2126

23.

1668

24.

2269

25.

1271

26.

912

27.

957

28.

1334

29.

1386

30.

839

31.

1229

32.

1915

33.

2560

জলাঃ খাগড়াছিড় পাবত জলা
উপেজলাঃ খাগড়াছিড় সদর
ি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
াি কা নাথ
পি ম মহাজন পাড়া,
াতক/স ান, ১ম, বষ,
ভাবনা সাধন চ নাথ
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
িহসাব িব ান
িবউ নাথ
লিতফা আ ার
এ
গইট, হাসপতাল
াতক/স ান, ৪থ, বষ, রা
মাঃ আ ল লিতফ
সড়ক, খাগড়াছিড় সদর,
িব ান
হােজরা আ ার
খাগড়াছিড়
নাঈমা লতানা
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
মা: বলােয়ত হােসন
ক াণ র, খাগড়াছিড়,
উি দ িব ান
ইয়াছিমন আ ার
আিনকা তাবা ম
মা া পাড়া, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ১ম, বষ,
িফেরা ল আলম চৗ রী
খাগড়াছিড়
ইংেরজী িবভাগ
শাহনাজ নাসিরন
আসমা আ ার
শালবন, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ১ম, বষ,
মা ল আিমন
খাগড়াছিড়
ােনজেম
রােবয়া বগম
মা: শামীম
শাি নগর, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ৪থ,
মা: মাবারক হােসন
খাগড়াছিড়
সিম ার, মােক ং
জােহদা বগম
মা: আ ল গ র
খাগড়া র, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ২য়, বষ,
আ স সাবহান
খাগড়াছিড়
সমাজত িবভাগ
স রা খা ন
হাছা ল কিরম
সিলম পাড়া, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ৫ম,
পা
সদর, খাগড়াছিড়
সিম ার, ােনজেম
ফােতমা বগম
মা: নাজ ল হাসান
কেলজ গইট, খাগড়াছিড় সদর
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
মা: ইমান হােসন
, খাগড়াছিড়
লাক শাসন
নািছমা বগম
িকেশার দাশ
ক াণ র, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
দালন দাশ
খাগড়াছিড়
ানীিব ান
া দাশ
মা: নাজ ল আেবদীন
মসিজদ সড়ক খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
মা: ইউ ফ
বাজার, খাগড়াছিড়
পিরসং ান
খােলদা আ ার
জয়া ভা দব
শহীদ কােদর সড়ক,
াতক/স ান, ১ম, বষ,
অিনল কাি দব
খাগড়াছিড়
রা িব ান
কাজল ভা দব
র আকতার িশউলী
র কেলানী, নয়ন র,
াতক/স ান, ৪থ, বষ,
আ ব র িসি ক
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
ইংেরিজ
লািক আকতার
ফােতমা আ ার নাসিরন

মাঃ রিফক উ াহ
নািসমা আ ার কাজল
নজাম উি ন
মা: আ সয়দ
সাম ন নাহার
আ র রিহম
ত - মাঃ শিহ া
রােকয়া বগম
িমতা দাশ ডািলয়া
উৎপল কাি দাশ
জ ািত দাশ

িশ া িত ােনর নাম

চ াম িব িব ালয়

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ
সরকারী িস কেলজ,
চ াম
রা ামা সরকাির কেলজ

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

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

ি

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ

চ াম িব িব ালয়

হাসপাতাল এলাকা, খাগড়াছিড়
সদর, খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ১ম, বষ,
ইংেরজী িবভাগ

রা ামা সরকাির কেলজ

অপনা চৗ রী পাড়া,
খাগড়াছিড়,

াতক/স ান, ৭ম,
সিম ার, িহসাব িব ান

চ াম িব িব ালয়

ব কেলািন পাড়া,
ভাইেবানছড়া, খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ৪থ, বষ,
যাগােযাগ ও সাংবািদকতা

চ াম িব িব ালয়

খই চৗ রী পাড়া, খাগড়াছিড়
সদর, খাগড়াছিড়

াতক/স ান, ৩য়, বষ,
সমাজত

চ াম িব িব ালয়

ম

পাবত চ াম উ য়ন বাড িশ া ি ২০১৭-১৮

ম.

আইিড
নং

34.

980

35.

2241

36.

1906

37.

139

38.

1674

39.

1678

40.

748

41.

2035

42.

2602

43.

2263

44.

2287

45.

1181

46.

1458

47.

164

48.

884

49.

509

50.

2220

জলাঃ খাগড়াছিড় পাবত জলা
উপেজলাঃ খাগড়াছিড় সদর
ি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
িলজা আ ার
ম শালবন, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
িসরা ল ইসলাম
খাগড়াছিড়
রা িব ান
িজ বগম
মা আ ার
পি ম মহাজন পাড়া,
াতক/স ান, ২য়, বষ,
ল ইসলাম
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
রা িব ান
আেনায়ারা বগম
মাঃ িজয়া উি ন
ইসলাম র, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ২য়, বষ,
ত হা ন উর রিশদ
খাগড়াছিড়
িহসাবিব ান
আেমনা বগম
মাঃ রজাউল কিরম মা ন
ব ইসলাম র, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ২য়, বষ,
মাঃ হােরছ িময়া
সদর, খাগড়াছিড়
রা িব ান
মিরয়ম বগম
জসিমন আ ার
নয়ন র, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ৪থ, বষ,
ছােলহ আহেমদ
খাগড়াছিড়
রা িব ান
আেনায়ারা বগম
ছািমরা পারভীন
মা ার পাড়া, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ১ম, বষ, রা
মাঃ আলী
খাগড়াছিড়
িব ান
নািছমা বগম
সিলনা আ ার
িম া লা, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ২য়,
মাঃ আকবর আলী
খাগড়াছিড়
সিম ার, রা িব ান
মােলকা বগম
ষা চাকমা ( ী)
াতক/স ান, ৪থ, বষ,
অ েতাষ চাকমা
ম র, খাগড়াছিড়
রা িব ান িবভাগ
সালী চাকমা
জ চাকমা
াতক/স ান, ১ম,
দয়ােমাহন কারবািড় পাড়া,
ই িবকাশ চাকমা
সিম ার, পািল এ ি
খাগড়াছিড়
স া চাকমা
ািডজ িবভাগ
মা চাকমা
াতক/স ান, ৭ম,
উিচত ময় চাকমা
ম র, খাগড়াছিড়
সিম ার, আ জািতক
পা ঁনা খীসা
স ক
খী চাকমা
নীলকা পাড়া, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ২য়, বষ,
বা ল চাকমা
সদর, খাগড়াছিড়
রা িব ান
িমতালী চাকমা
অ ল চাকমা
াতক/স ান, ১ম,
গীতাময় চাকমা
ম র, খাগড়াছিড়,
সিম ার, পািল এ ি
অিনমা চাকমা
ািডজ
িসি চাকমা
ব িনউিজ া , খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ১ম, বষ,
িমলন চাকমা
সদর, খাগড়াছিড়
রসায়ন
ধা চাকমা
তপন চাকমা
ান চা পাড়া, ভাইেবানছড়া,
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
ান িবকাশ চাকমা
খাগড়াছিড়
িহসাবিব ান
সাগিরকা চাকমা
পা চাকমা
াতক/স ান, ২য়, বষ,
ত শাি ি য় চাকমা
জামতলা, খাগড়াছিড়
পািল
সামা চাকমা
বিনকা চাকমা
রতনজয়পাড়া, ভাইেবান ছড়া,
াতক/স ান, ২য়, বষ,
েমাহন চাকমা
খাগড়াছিড়
মেনািব ান
িনলকা চাকমা
অলয় জ ািত চাকমা
াতক/স ান, ১ম, বষ,
দয়াল চাকমা
রা াপািন ছড়া খাগড়াছিড়
আ জািতক স ক িবভাগ
জা িত চাকমা

িশ া িত ােনর নাম

ম

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ

রা ামা সরকাির কেলজ

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ

ঢাকা িব িব ালয়

ঢাকা িব িব ালয়

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ

ঢাকা িব িব ালয়

ঢাকা িব িব ালয়

রা ামা সরকাির কেলজ

চ াম িব িব ালয়
চ াম সরকাির মিহলা
কেলজ
জাহা ীরনগর িব িব ালয়

ি েযা া
কাটা
ি েযা া
কাটা

ি েযা া
কাটা

পাবত চ াম উ য়ন বাড িশ া ি ২০১৭-১৮

ম.

আইিড
নং

51.

1495

52.

2625

53.

1617

54.

2426

55.

2149

56.

1411

57.

262

58.

2469

59.

591

60.

1587

61.

2450

62.

1883

63.

62

64.

145

65.

2574

66.

842

67.

1225

জলাঃ খাগড়াছিড় পাবত জলা
উপেজলাঃ খাগড়াছিড় সদর
ি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
ভিজত চাকমা
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
নীলরতন চাকমা
২নং গড়গ াছিড় , খাগড়াছিড়
পািল
র া চাকমা
দীিপতা চাকমা
ক াণ র, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ১ম,
েত িবকাশ চাকমা
খাগড়াছিড়
সিম ার, লাক শাসন
লা তা কদার
অ পন চাকমা
কছিড়, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ১ম, বষ,
ম ম ল চাকমা
খাগড়াছিড়
পািল
ধনবালা চাকমা
রতন চাকমা
াতক/স ান, ১ম,
দওয়ান পাড়া, ২৪০ নং
রবিত চাকমা
সিম ার, িহসাব িব ান ও
ভাইেবান ছড়া, খাগড়াছিড়
শাি দবী চাকমা
ত
ব া িবভাগ
সা চাকমা
ম র, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ৬ ,
উ ম মার চাকমা
খাগড়াছিড়
সিম ার, লাক শাসন
পািলনী চাকমা
ি তা চাকমা
রাজ মিন পাড়া , খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ২য়, বষ,
শাি জীবন চাকমা
সদর, খাগড়াছিড়
ব াপনা
মায়া চাকমা
িরিপয়ন চাকমা
২ নং ক াম, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ১ম, বষ,
শাি ময় চাকমা
সদর, খাগড়াছিড়
সং ত
চাখী চাকমা
শিম চাকমা
াতক/স ান, ১ম,
ীিত িব চাকমা
িমলন র, খাগড়াছিড়
সিম ার, িহসাব িব ান ও
ি য় বাসনা চাকমা
ত প িত
সােহল চাকমা
াতক/স ান, ১ম, বষ,
িনর ন চাকমা
হড ান পাড়া , খাগড়াছিড়।
বসায় িশ া
সাধনা দবী চাকমা
শীষা চাকমা
ছাটনালা, ভাইেবানছড়া,
াতক/স ান, ৪থ, বষ,
উ ল মার চাকমা
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
ইিতহাস
িচ া দবী চাকমা
েদব চাকমা
াতক/স ান, ৯ম,
িবনয় জ ািত চাকমা
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
সিম ার, ইংেরজী
িনিশ রানী চাকমা
দ চাকমা
রা াপািনছড়া, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ১ম,
অনািদ চাকমা
সদর, খাগড়াছিড়
সিম ার, অথনীিত
রমনা চাকমা
উিনশা চাকমা
জামতলী, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ২য়, বষ,
সানামিণ চাকমা
খাগড়াছিড়
বাংলা
দী া খীসা
িদপংকর চাকমা
দবর ন পাড়া, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ১ম, বষ,
দয়াল কাি চাকমা
সদর, খাগড়াছিড়
ব াপনা
িবনা দবী চাকমা
ীিত ম চাকমা
াতক/স ান, ৭ম,
হিরনাথ পাড়া, খাগড়াছিড়
িত িবকাশ চাকমা
সিম ার, িহসাবিব ান ও
সদর, খাগড়াছিড়
ছায়া চাকমা
ত প িত
িকনা চাকমা
১ নং গড়গযাছিড়, খাগড়াছিড়,
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
িকরণ কাি চাকমা
খাগড়াছিড়
পািল িবভাগ
র ামায়া চাকমা
ডােনল চাকমা
াতক/স ান, ৮ম,
ধম র, পরাছড়া, খাগড়াছিড়,
তপন িবকাশ চাকমা
সিম ার, িহউ ান িরেসাস
খাগড়াছিড়
তারা চাকমা
ােনজেম

িশ া িত ােনর নাম

চ াম িব িব ালয়

ঢাকা িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

রাজশাহী িব িব ালয়

িম া িব িব ালয়
রা ামা িব ান ও
িব িব ালয়

ি

ঢাকা িব িব ালয়

রাজশাহী িব িব ালয়

পানছিড় িড ী কেলজ

ইেডন মিহলা কেলজ

ামেফাড ইউিনভািস
জাতীয় কিব কাজী নজ ল
ইসলাম িব িব ালয়
চ াম িব িব ালয়

রা ামা সরকাির কেলজ
ব ব শখ িজ র
রহমান িব ান ও ি
িব িব ালয়
চ াম িব িব ালয়
জাতীয় কিব কাজী নজ ল
ইসলাম িব িব ালয়

ম

পাবত চ াম উ য়ন বাড িশ া ি ২০১৭-১৮

ম.

আইিড
নং

68.

1281

69.

1911

70.

1401

71.

206

72.

2473

73.

1860

74.

1501

75.

2256

76.

1307

77.

2231

78.

2274

79.

2601

80.

1006

81.

2170

82.

1179

83.

249

জলাঃ খাগড়াছিড় পাবত জলা
উপেজলাঃ খাগড়াছিড় সদর
ি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
াতক/স ান, ১ম
দীি দওয়ান
নারান খাইয়া, খাগড়াছিড়
সিম ার, ইনফরেমশন
দীপায়ন দওয়ান
সদর, খাগড়াছিড়
সাই এ লাইে রী
িমনিত চাকমা
ােনজেম
কনকন চাকমা
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
িব চ চাকমা
নারানখাইয়া, খাগড়াছিড়।
িষ
নীিতমালা চাকমা
িম চাকমা
রিব জয় পাড়া, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ১ম, বষ,
ঢাকা চাকমা
সদর, খাগড়াছিড়
পদাথিব ান
নিমতা চাকমা
কৗিশক দওয়ান
পি ম নারানখাইয়া,
াতক/স ান, ৭ম,
দব সখা দওয়ান
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
সিম ার, অথনীিত
া চাকমা
কওিলন চাকমা
াতক/স ান, ২য়, বষ,
িত চাকমা
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
পদাথিব া
িষকা চাকমা
উ ইং মারমা
াতক/স ান, ১ম,
ক িচং মারমা
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
সিম ার, পদাথ িব ান
পাই িচং মারমা
িনউ ই মারমা
চাই াউ পাড়া, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ২য়, বষ,
ইিচং থায়াই মারমা
সদর, খাগড়াছিড়
েগাল ও পিরেবশ
ছাই ােম মারমা
কমলা মারমা
াতক/স ান, ৫ম,
গড়াছিড়, খাগড়াছিড় সদর,
মং ই মারমা
সিম ার, পািল এ ি
খাগড়াছিড়
িমেশন মারমা
ািডজ
ঞা ঞা মারমা
াতক/স ান, ২য়, বষ,
আক মং মারমা
চাই াউ পাড়া, খাগড়াছিড়
িহসাবিব ান
মা মারমা
পাইমং মারমা
াতক/স ান, ৭ম,
গড়াছাড়ী িজিদ পাড়া,
চাই া মারমা
সিম ার, সমাজক াণ ও
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
চাই ারী মারমা
গেবষনা
অং া চৗ রী
দি ণ গালাবািড়, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ৪থ, বষ,
অংজসাই চৗ রী
সদর, খাগড়াছিড়
পািল
িচং াউ চৗ রী
ঊষািচং মারমা
াতক/স ান, ৭ম,
বতছিড় মারমা পাড়া,
মমং মারমা
সিম ার, ইসলােমর
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
ইপাই মারমা
ইিতহাস ও সং িত
পাইসা মারমা
আপার পরাছড়া, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ৪থ, বষ,
পাইফ মারমা
সদর, খাগড়াছিড়
পািল
ই াসং মারমা
মংেছন মারমা
াতক/স ান, ৫ম,
চাই াউ পাড়া, খাগড়াছিড়
মংক া মারমা
সিম ার, মানব স দ
সদর, খাগড়াছিড়
আওয়ান মারমা
ব াপনা
তা নী মারমা
পান খাইয়া পাড়া খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
ির া মারমা
সদর, খাগড়াছিড়
ব াপনা
অং া মারমা
মন মারমা
নছিড় কংচাই কাবারী পাড়া,
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
ক জ মারমা
, খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
িব ান
উ াংমা মারমা

িশ া িত ােনর নাম

নায়াখালী িব ান ও
িব িব ালয়

ম

ি

শেরবাংলা িষ
িব িব ালয়
ঢাকা কেলজ
ামেফাড িব িব ালয়
বাংলােদশ
চ াম িব িব ালয়
শাহাজালাল িব ান ও
ি িব িব ালয়
ঢাকা িব িব ালয়

ঢাকা িব িব ালয়
সরকাির হাজী হা দ
মহিসন কেলজ
ঢাকা িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

ঢাকা িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

ইেডন মিহলা কেলজ

চ াম িব িব ালয়

পা
কাটা
পা
কাটা

পাবত চ াম উ য়ন বাড িশ া ি ২০১৭-১৮

ম.

আইিড
নং

84.

409

85.

1280

86.

2481

87.

1776

88.

1538

89.

1839

90.

1016

91.

1631

92.

2558

93.

400

94.

2189

95.

1959

96.

907

97.

1482

98.

1371

99.

2384

100.

632

জলাঃ খাগড়াছিড় পাবত জলা
উপেজলাঃ খাগড়াছিড় সদর
ি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
মিত মারমা
তাপ পাড়া, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
মংিশ মারমা
খাগড়াছিড়
রা িব ান- ৩য় বষ
িমতা মারমা
রা াচাই মারমা
মা ার পাড়া, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ২য়, বষ,
অংসা মারমা
খাগড়াছিড়
িহসাবিব ান
ত: ইপাই মারমা
উ ািচং চৗ রী
াতক/স ান, ২য়, বষ,
কালােডবা, খাগড়াছিড় সদর,
থায়াইিচং চৗ রী
স দ ব াপনা ও
খাগড়াছিড়
ামািচং চৗ রী
উে া
আপাইমা মারমা
মা ার পাড়া, ০৪নং খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
ত: আেদাঅং মারমা
সদর, খাগড়াছিড়
সমাজ িব ান
সাই া মারমা
বাব মামরা
াচানাই কাবারী পাড়া ,
াতক/স ান, ১ম, বষ,
ত-চাই া মারমা
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
পািল
িম মারমা
ল মারমা
৫ওয়াড নং- ৯, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ১ম, বষ,
উ জাই মারমা
সদর, খাগড়াছিড়
চা কলা
াজাই মারমা
ক ইমং মগ
দি ণ গালাবাড়ী, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ১ম, বষ,
াচাই মগ
সদর, খাগড়াছিড়
ব াপনা
আ া মিগনী
অংক জাই চৗ রী
গালাবাড়ী, গালাবাড়ী,
াতক/স ান, ৫ম,
মংসাঅং চৗ রী
খাগড়াছিড়
সিম ার, ইংেরিজ
িচং া চৗ রী
রা ল মামা ছাবাই
াতক/স ান, ৭ম,
আপার পরাছড়া, খাগড়াছিড়
আচাই মামা
সিম ার, িবিবএ
সদর, খাগড়াছিড়
রাবাই মামা
( া ািমং)
উক িচং মারমা
ািজে ট পাড়া , মাইসছিড়,
াতক/স ান, ২য়, বষ,
থায়াইঅং মামা
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
ইিতহাস
পাই াসং মামা
উক মারমা
াতক/স ান, ১ম, বষ,
চাই াউ পাড়া, খাগড়াছিড়
ত অংসা মারমা
অংকন ও িচ ায়ণ,চা কলা
সদর, খাগড়াছিড়
ামা মারমা
অ ষদ
িমতা ি রা
অ ত পাড়া, ভাইেবানছড়া,
াতক/স ান, ১ম,
মাময় ি রা
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
সিম ার, রা িব ান
বাসনা ি রা
দীনব ব ব
2 নং ক গাছবান,
াতক/স ান, ২য়, বষ,
র নাথ ব ব
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
সমাজত
পিলকা ব ব
িতশা ি রা
আকবাড়ী পাড়া খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ১ম, বষ,
খির ি রা
সদর, খাগড়াছিড়
রা িব ান
লাতা ং ি রা
ঐি ক ি রা
াতক/স ান, ৪থ, বষ,
দয় মার ি রা
পান খাইয়া পাড়া, খাগড়াছিড়।
উি দ িব ান
ঝণা ি রা
রতন ি রা
৭ মাইল যৗথ খামার,
াতক/স ান, ১ম, বষ,
লাল ি রা
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
রা িব ান
জ রানী ি রা
রাংচাকিত ি রা
মারধন পাড়া, ভাইেবানছড়া,
াতক/স ান, ১ম,
স লাল ি রা
খাগড়াছিড়।
সিম ার, িফ া
চ া ি রা

িশ া িত ােনর নাম

ম

লালমা য়া মিহলা কেলজ

রা ামা সরকাির কেলজ
ঢাকা িব িব ালয়, গাহ
অথনীিত ইউিনট
লালমা য়া মিহলা কেলজ

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

রা ামা সরকাির কেলজ

িম া িব িব ালয়
প য়াখালী িব ান ও
িব িব ালয়

ি

রা ামা সরকাির কেলজ

ঢাকা িব িব ালয়

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ

চ াম িব িব ালয়

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ

চ াম িব িব ালয়

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ

ঢাকা িব িব ালয়

ি েযা া
কাটা

পাবত চ াম উ য়ন বাড িশ া ি ২০১৭-১৮

ম.

আইিড
নং

101.

819

102.

1013

103.

997

104.

1126

105.

1308

106.

2162

107.

998

108.

2298

109.

2323

110.

1827

111.

276

112.

2056

113.

2529

114.

1637

115.

2260

116.

1769

জলাঃ খাগড়াছিড় পাবত জলা
উপেজলাঃ খাগড়াছিড় সদর
ি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
িপংকী ি রা
াতক/স ান, ৩য়,
িত র ন ি রা
খাগড়া র, খাগড়াছিড়
সিম ার, ফাই া
বনমালা ি রা
াতক/স ান, ৫ম
খ ন জ ািত ি রা
সিম
ার, িফিজক াল
ল চান ি রা
তবাকলাই পাড়া , খাগড়াছিড়।
এ েকশন এ
াটস
ল ী ি য়া ি রা
সােয়
িতিথ ি রা
াতক/স ান, ২য়, বষ,
র নাথ ি রা
খাগড়া র, খাগড়াছিড়
ইিতহাস
গীতা দবী ি রা
সবজয় ি রা
িবিজতলা বন পাড়া,
াতক/স ান, ৪থ, বষ,
দব র ন ি রা
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
সং ত
কমিত ি রা
চ নাথ ি রা
মার ধন পাড়া, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ২য়, বষ,
খ ন ষন ি রা
সদর, খাগড়াছিড়
সং ত
ধনবালা ি রা
িতময় ি রা
বা ালকা , খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
উদয় জ ািত ি রা
সদর, খাগড়াছিড়
সং ত
কম লতা ি রা
নয়ন িবকাশ ি রা
াতক/স ান, ১ম, বষ,
ত ন ি রা
ন ন পাড়া, খাগড়াছিড়
ইংেরজী
পি কা ি রা
টিম িবকাশ ি রা
মহালছড়া, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
মিন ি রা
খাগড়াছিড়
না কলা
চ না দবী ি রা
িনেকল ি রা
মার ধন পাড়া, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
কেল ি রা
সদর, খাগড়াছিড়
সং ত
বালািত ি রা
যা র ি রা
সা পাড়া, ভাইেবান ছড়া,
াতক/স ান, ৫ম,
হর শংকর ি রা
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
সিম ার, ােনজেম
মিত ি রা
িবপাশা ি রা
ঠা র ছড়া, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ৭ম,
ত ি রা
খাগড়াছিড়
সিম ার, ইংেরজী
ম কা ি রা
তী বা ি রা
মার ধন পাড়া, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ৭ম,
িবনয় মার ি রা
সদর, খাগড়াছিড়
সিম ার, রসায়ন
ইি রা দবী ি রা
পােভল ি রা
২ নং ক াম, গাছবান,
াতক/স ান, ১ম, বষ,
িনমল ি য় ি রা
খাগড়াছিড়
সং ত
চ া ি রা
অন ি রা
মারধন পাড়া, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ১ম, বষ,
রন জ ািত ি রা
সদর, খাগড়াছিড়
িহসাবিব ান
িলিলতা ি রা
িদপাশা ি রা
৯ মাইল, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
িহের লাল ি রা
খাগড়াছিড়
সং ত
ডিহলা ি রা
ির ি রা
াতক/স ান, ১ম, সিম ার,
মারধান পাড়া, , খাগড়াছিড়
িরজম এ া হসিপটািল
িবতা মার ি রা
সদর, খাগড়াছিড়
ােনজেম
িমনতা ি রা

িশ া িত ােনর নাম

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

চ াম কেলজ

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

সরকারী বাংলা কেলজ

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

ি িময়ার িব িব ালয়

িম া িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

রা ামা সরকাির কেলজ

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

ি

ম

পাবত চ াম উ য়ন বাড িশ া ি ২০১৭-১৮

ম.

আইিড
নং

117.

1445

118.

2110

119.

1808

120.

1816

121.

1317

122.

2105

123.

2537

124.

2236

125.

2304

126.

2561

127.

1053

128.

2660

129.

2695

130.

1340

131.

641

132.

1020

133.

2351

জলাঃ খাগড়াছিড় পাবত জলা
উপেজলাঃ খাগড়াছিড় সদর
ি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
উসান ি রা
বড়পাড়া, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ৮ম,
খেগ র ি রা
খাগড়াছিড়
সিম ার, ফাই া
কী ি রা
লালন ি রা
তংথাক পাড়া, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
েল ি রা
সদর, খাগড়াছিড়
সং ত
ব ল বালা ি রা
িদপায়ন ি রা
জার মরম, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
মেত লাল ি রা
খাগড়াছিড়
সং ত
িবনাতরী ি রা
উদয় জীবন ি রা
হা ক পাড়া, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ৭ম,
ভাত জ ািত ি রা
খাগড়াছিড়
সিম ার, িষ
ি রানী ি রা
রতন জ ািত ি রা
ছাট গাছ বান, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ৩য়,
মানেব ি রা
সদর, খাগড়াছিড়
সিম ার, ব াপনা
ম ল ী ি রা
মিনকা ি রা
কমলছিড় ইউিনয়ন,
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
মিন লাল ি রা
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
সং ত
িনহারীকা ি রা
নীিতস ময় ি রা
াতক/স ান, ৮ম,
িব মার ি রা
কমলছিড়, খাগড়াছিড়
সিম ার, অ জীব িব ান
গালািপ ি রা
অনািমকা ি রা
খাগড়া র, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ৪থ, সিম ার,
হির ষণ ি রা
কি উটার িব ান ও ি
খাগড়াছিড়
হািব ণা ি রা
খাকন ি রা
মার ধন পাড়া, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ২য়, বষ,
প মাহন ি রা
সদর, খাগড়াছিড়
আ জািতক স ক
দহরী ি রা
িনেকালাস ি রা
চলাছড়া পাড়া, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ২য়, বষ,
িনতল ময় ি রা
সদর, খাগড়াছিড়
সং ত
পালী রানী ি রা
িবশাল ি রা
বড় পাড়া, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ২য়, বষ,
বেন লাল ি রা
খাগড়াছিড়
সমাজত
ডািলম ি য়া ি রা
হময় ি রা
বলতলী পাড়া, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
ননীকাি ি রা
সদর, খাগড়াছিড়
সং ত
অনল ী ি রা
লাইফ ি রা
খাগড়া র, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ৪থ,
বাণী ষন ি রা
খাগড়াছিড়
সিম ার, ইংেরজী
মনরী ি রা
অনব ি রা
শ িময়া পাড়া, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
অ ত ি রা
সদর, খাগড়াছিড়
িবিবএ ( ব াপনা িবভাগ)
র া চাকমা
িলটন িএ রা
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
কশব িএ রা
ধমঘর, খাগড়াছিড়।
ইসলােমর ইিতহাস ও সং িত
সামিরকা িএ রা
িডিপিলকা ি রা
ছাট বািড় পাড়া, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ৪থ, বষ,
ত: নীিত মার ি রা
সদর, খাগড়াছিড়
অথনীিত
মাইিত ি রা
নয়ন ি রা
িনমল কাবারী পাড়া,
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
ত মেনার ন ি রা
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
সং ত
ম িলকা ি রা

িশ া িত ােনর নাম

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়
প য়াখালী িব ান ও
িব িব ালয়

ি

চ াম িব িব ালয়

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

ি

নদান কেলজ

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

সাদান িব িব ালয়
রা ামা িব ান ও
িব িব ালয়

ি

রা ামা সরকাির কেলজ
বগম বদ ে সা সরকারী
মিহলা কেলজ
চ াম িব িব ালয়

ম

পাবত চ াম উ য়ন বাড িশ া ি ২০১৭-১৮

ম.

আইিড
নং

134.

2046

135.

773

136.

795

137.

2201

138.

2177

139.

2148

140.

2476

141.

382

142.

1264

143.

2523

144.

1642

145.

245

146.

1233

147.

1037

148.

1873

149.

1879

জলাঃ খাগড়াছিড় পাবত জলা
উপেজলাঃ খাগড়াছিড় সদর
ি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
পায়ন ি রা
মার ধন পাড়া , খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ৪থ, বষ,
ত মকা ি রা
সদর, খাগড়াছিড়
সং ত
িহরন বালা ি রা
ি য় জ ািত ি রা
কািমনী পাড়া, খাগড়াছিড়
াতক/স ান, ১ম, বষ,
অিজত মাহন ি রা
সদর, খাগড়াছিড়
মেনািব ান
উপালী ি রা
িমত ি রা
খাগড়া র, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ২য়, বষ,
দব ত ি রা
খাগড়াছিড়
সমাজ িব ান
ি রানী ি রা
মন ি রা
মায়ায়া পাড়া, দীিঘনালা,
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
কীিত র ন ি রা
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
সং ত
রাজপিত ি রা
চলিস ি রা
হা কপাড়া, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ২য়, বষ,
ক র ন ি রা
খাগড়াছিড়
রাজনীিত িব ান
িপকা ি রা
িচ িবকাশ ি রা
১০ নং ক াম,
াতক/স ান, ১ম, বষ,
ণ রায় ি রা
ভাইেবানছড়া, খাগড়াছিড়
রা িব ান
ন ন বালা ি রা
সদর, খাগড়াছিড়
অ ন ব ব
বাউড়া পাড়া, খাগড়াছিড় সদর,
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
খাকন িবকাশ ব ব
খাগড়াছিড়
সং ত
বীনা দবী ব ব
হরান ব ব
ব ব পাড়া, ভাইেবানছড়া,
াতক/স ান, ৫ম,
েবাধান ব ব
খাগড়াছিড়
সিম ার, ইংেরিজ
বা লী ব ব
কােসর নাম: াতেকা র
কািহ র আ ার
নািরেকল বাগান, খাগড়াছিড়,
াতেকা র, ১ম, বষ,
মা: ইসহাক
খাগড়াছিড়
ফিলত ও পিরেবশ রসায়ন
পারিভন আ ার
মাহা দ বা ল হােসন
াতেকা র, ২য়, সিম ার,
য়াছিড়, খাগড়াছিড় সদর,
কি উটার সােয় এ
মাহা দ ভাজন আলী
খাগড়াছিড়
ইি িনয়ািরং
মাছা ৎ পবা
অ দ
ইচ গইট, আন নগর,
াতেকা র, ১ম, বষ,
চ ন দ
খাগড়াছিড়
ব াপনা
ব ল দ
নািছমা আ ার
াতেকা র, ১ম, বষ,
মা: রিফক
মা ার পাড়া, খাগড়াছিড়
ােনজেম
আেনায়ারা বগম
রিন দাশ
আন নগর, খাগড়াছিড় সদর,
াতেকা র, , বষ,
অিজত দাশ
খাগড়াছিড়
সমাজত
া দাশ
সাহানা আফেরাজ লায়লা
শালবন মা ার লা,
াতেকা র, ১ম, বষ,
মাঃ আ ল কােসম
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
ইংেরজী
সািলমা পারভীন
ইয়াছিমন আ ার
নয়ন র, খাগড়াছিড়,
াতেকা র, ১ম, বষ,
মাঃ আ ব র
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
রসায়ন িব ান
রবা বগম
আেয়শা িসি কা
ইসলাম র, খাগড়াছিড় সদর,
এমিবএস, শষ বষ,
মাঃ আেনায়ার আলী
খাগড়াছিড়
ব াপনা
নািগস আ ার

িশ া িত ােনর নাম

ম

চ াম িব িব ালয়

ঢাকা িব িব ালয়

জগাও কেলজ

চ াম িব িব ালয়

খাগড়াছিড় সরকারী কেলজ

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ

চ াম িব িব ালয়

ি িময়ার ইউিনভািস

চ াম িব িব ালয়

িম া িব িব ালয়
সরকাির হাজী হা দ
মহিসন কেলজ, চ াম
চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়
িম ে সা সরকাির মিহলা
কেলজ
চ াম িব িব ালয়
সরকারী কমাস কেলজ,
চ াম

ি েযা া
কাটা

ি েযা া
কাটা

পাবত চ াম উ য়ন বাড িশ া ি ২০১৭-১৮

ম.

আইিড
নং

150.

709

151.

2474

152.

510

153.

876

154.

567

155.

1573

156.

621

157.

1069

158.

1592

159.

2633

160.

1881

161.

2547

162.

2570

163.

2324

164.

1368

165.

298

জলাঃ খাগড়াছিড় পাবত জলা
উপেজলাঃ খাগড়াছিড় সদর
ি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
ঁই চাকমা
াতেকা র, ২য়, সিম ার,
উদয় শংকর চাকমা
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
ইংেরজী
শাভা চাকমা
ধীরা চাকমা
হিরনাথ পাড়া, খাগড়াছিড়
তী ম চাকমা
াতেকা র, ১ম, বষ, পািল
সদর, খাগড়াছিড়
পিরনা চাকমা
পসী চাকমা
রতনজয়পাড়া, ভাইেবান ছড়া,
ল ন দাস চাকমা
াতেকা র, ১ম, বষ, পািল
খাগড়াছিড়
পিত চাকমা
ঊষা চাকমা
খ র বাগান, খাগড়াছিড়
াতেকা র, ১ম, বষ,
নিমতা র ন চাকমা
সদর, খাগড়াছিড়
লাক শাসন
অিনমা চাকমা
ইনা চাকমা
গামারী ঢালা, খাগড়াছিড়
াতেকা র, ১ম, বষ,
ভাষ ষণ চাকমা
সদর, খাগড়াছিড়
ইিতহাস
ষমা চাকমা
ভ চাকমা
িনউিজ া , খাগড়াছিড় সদর,
াতেকা র, ১ম, সিম ার,
ীিত র ন চাকমা
খাগড়াছিড়
আইন
ঊষা রানী চাকমা
এ িন চাকমা
াতেকা র, ১ম, সিম ার,
নবিম চাকমা
অন মা ার পাড়া খাগড়াছিড়
রা িব ান
িনভা চাকমা
িঝিলক দওয়ান
ম ী র( ব পান খাইয়া
াতেকা র, ২য়, বষ,
দীপ মার দওয়ান
পাড়া), খাগড়াছিড়
অথনীিত
িবউ দওয়ান
মেমিথং মারমা
অপনা চৗ রী পাড়া,
াতেকা র, ১ম, সিম ার,
আওয়াইমং মারমা
খাগড়াছিড়
পিরসং ান
আ মা চৗ রী
ািচং মারমা
চাইহলা মারমা
দি ণ গালাবািড়, খাগড়াছিড়
াতেকা র, ১ম, বষ, পািল
আবাই মারমা
উ ল চৗ রী
ত মংহলা চৗ রী
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
াতেকা র, ১ম, বষ, পািল
ওয়া াসং চৗ রী
অন া ি রা
চলাছড়া পাড়া, খাগড়াছিড়
াতেকা র, ১ম, বষ, রা
িবেনাদ জ ািত ি রা
সদর, খাগড়াছিড়
িব ান
জ াৎ া ি রা
পরাজ ি রা
আপার পরাছড়া, খাগড়াছিড়
াতেকা র, ১ম, বষ,
রসমিন ি রা
সদর, খাগড়াছিড়
িশ কলার ইিতহাস িবভাগ
মি কা ি রা
জা ি রা
খাগড়া র, খাগড়াছিড় সদর,
াতেকা র, ১ম, সিম ার,
মরা চাই ি রা
খাগড়াছিড়
এম.িব.এ(মােক ং)
িমতারা ি রা
গৗির মালা ি রা
গাছবান (২নং ক াম),
াতেকা র, ২য়, বষ,
ত মংগল মাহন ি রা
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
ইিতহাস
জানিক বালা ি রা
িমতা ি রা
বা ালকা , , খাগড়াছিড়
াতেকা র, ২য়, বষ,
অ রীপ ি রা
সদর, খাগড়াছিড়
চলমান
িনিমতা ি রা

িশ া িত ােনর নাম
আশা িব িব ালয়
বাংলােদশ
চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

জাহা ীরনগর িব িব ালয়
ইসলামী িব িব ালয়,
ি য়া
জগ াথ িব িব ালয়

ইেডন মিহলা কেলজ

িম া িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

চ াম কেলজ

ঢাকা িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

চ াম কেলজ, চ াম

তজগ ও কেলজ

ম

পাবত চ াম উ য়ন বাড িশ া ি ২০১৭-১৮

ম.

আইিড
নং

166.

887

167.

1740

168.

812

169.

1203

170.

836

171.

978

172.

1400

জলাঃ খাগড়াছিড় পাবত জলা
উপেজলাঃ খাগড়াছিড় সদর
ি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
কােসর নাম: এমিবিবএস
িতভা চাকমা
মহাজন পাড়া, খাগড়াছিড়
এমিবিবএস/িবিডএস, ২য়
পবন বীর চাকমা
সদর, খাগড়াছিড়
বষ, এমিবিবএস
মীরা চাকমা
িবনীতা চাকমা
মহাজনপাড়া, খাগড়াছিড় সদর,
এমিবিবএস/িবিডএস, ২য়
িদ েশখর চাকমা
খাগড়াছিড়
বষ, এমিবিবএস
জীবনী চাকমা
হর চাকমা
দি ণ খবং পিড়য়া,
এমিবিবএস/িবিডএস, ৪থ
বলভ চাকমা
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
সিম ার, এমিবিবএস
তািষবা চাকমা
এেছংউ মারমা
এমিবিবএস/িবিডএস, ৩য়
আক মং মারমা
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
বষ, এমিবিবএস
মা মারমা
ইউ ই মারমা
ব পানখাইয়া পাড়া,
এমিবিবএস/িবিডএস, ৪থ
মংসােথায়াই মারমা
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
বষ, এমিবিবএস
আে মারমা
অপণ ি রা
মার ধন পাড়া, খাগড়াছিড়
এমিবিবএস/িবিডএস, ২য়
উপান ি রা
সদর, খাগড়াছিড়
বষ, এমিবিবএস
া ি রা
সািদয়া আফিরন ডািলয়া
মা ার লা শালবন,
এমিবিবএস/িবিডএস, ২য়
মাঃ আ ল কােসম
খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়
বষ, এমিবিবএস াশ
সািলমা পারভীন

িশ া িত ােনর নাম

রা ামা

মিডেকল কেলজ

রা ামা

মিডেকল কেলজ

রাঙামা

মিডেকল কেলজ

রাঙামা

মিডেকল কেলজ

রাঙামা

মিডেকল কেলজ

রাঙামা

মিডেকল কেলজ

িসেলট এম.এ.িজ ওসমানী
মিডেকল কেলজ

ম

