পাবত চ াম উ য়ন বাড িশ া ি ২০১৭-১৮

ম.

আইিড নং

জলাঃ রা ামা পাবত জলা
উপেজলাঃ কাউখালী
ি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

িশ া িত ােনর নাম

কাসঃ ইি িনয়ািরং
1.

44

বাতায়ন চাকমা
নীিত মাহন চাকমা
ল রাণী চাকমা

কলমপিত, কাউখালী,
রাঙামা

ইি িনয়ািরং,
৩য় বষ, িবএসিস ইন
ট টাইল ইি িনয়ািরং

ব ব

ট টাইল ইি িনয়ািরং
কেলজ

কাসঃ এমিবিবএস
2.

889

3.

1640

উেথায়াই মারমা
অংিশ মারমা
আ মা মারমা
উেথায়াইিসং মারমা
চাইেসাইমং মারমা
িম ই মারমা

ডাকঘর পারা, বত িনয়া,
কাউখালী, রাঙামা

এমিবিবএস/িবিডএস, ৩য়
বষ, এমিবিবএস

রা ামা

মিডেকল কেলজ

ডা য়া পাড়া, বত িনয়া,
কাউখালী, রাঙামা

এমিবিবএস/িবিডএস, ২য় বষ,
এনাটিম, বােয়ােকিমি ,
িপিজওলিজ

রা ামা

মিডেকল কেলজ

কাসঃ াতক (স ান)
4.

1880

5.

2559

6.

2048

7.

4

8.

2073

9.

904

10.

883

11.

1403

12.

1381

13.

281

14.

2536

15.

1028

16.

1385

17.

1295

মা: ফজ ল আিজম
মা: জালাল আহ দ
খেদজা বগম
আ র রিহম
আ ল মা ান
রিহমা বগম
নািছমা আ ার
ফজর আলী
র জাহান বগম
রিন দ
চ ন দ
মায়া দ
দীেপন চাকমা
যতীশ কাি চাকমা
শাভা রানী চাকমা
অ তমা চাকমা
ডািলম িবকাশ চাকমা
আ না চাকমা
আদশ চাকমা
হ মার চাকমা
ত: র বালা চাকমা
ক া ন চাকমা
শা চাকমা
লালনা চাকমা
উ ল চাকমা
ত ন কাি চাকমা
দবী চাকমা
ি ন চাকমা
ধম ত চাকমা
ঝণা চাকমা
উইন চাকমা
িলন কাি চাকমা
িত দবী চাকমা
া চাকমা
কািল রতন চাকমা
িনমিলকা চাকমা
িদ চাকমা
িদপংকর চাকমা
কাজলা চাকমা
িত িবকাশ চাকমা
র ন মিন চাকমা
মােচ া মারমা

পায়াপাড়া, কলমপিত,
কাউখালী,

াতক/স ান, ৩য়, বষ,
ােনজেম

ক খালী, কলমপিত,
কাউখালী

াতক/স ান, ৩য়, বষ,
সমাজিব ান

চ াম কেলজ

কলমপিত কাউখালী,
রাঙামা

াতক/স ান, ৩য়, বষ, িব.
এস. এস

কাউখালী িড ী কেলজ

াতক/স ান, ৩য়, বষ,
ব াপনা

রা ামা সরকাির কেলজ

ঘাগড়া, কাউখালী রাঙামা
িমিতংগাছিড়, ঘাগড়া,
কাউখালী, রাঙামা
ঘাগড়া, কাউখালী রাঙামা
কনাছিড়, কলমপিত
কাউখালী

াতক/স ান,
১ম সিম ার, বাংলােদশ ও
ি
ািডজ
াতক/স ান,
১ম বষ, ি িমেনালিজ এ
িলশ সােয়

রাঙামা িব ান ও
িব িব ালয়

ি

নায়াখালী িব ান ও
িব িব ালয়

ি

চ াম িব িব ালয়

াতক/স ান,
২য় বষ, অথনীিত

রা ামা সরকাির কেলজ

াতক/স ান,
১ম বষ, পিরসং ান

চ াম িব িব ালয়

মাছড়া, ঘাগড়া
কাউখালী

াতক/স ান,
৩য় বষ, ব াপনা

রা ামা সরকাির কেলজ

বতছিড়, কলমপিত
কাউখালী

াতক/স ান,
২য় বষ, রা িব ান

রা ামা সরকাির কেলজ

কলমপিত, কাউখালী
রাঙামা

াতক/স ান,
১ম সিম ার, বসা িশ া

সরকারী িস িব িব ালয়
কেলজ

কলমপিত, কাউখালী
রাঙামা

াতক/স ান, ৪থ, বষ,
ইংেরজী

রা ামা সরকাির কেলজ

পায়া পাড়া, কলমপিত
কাউখালী

াতক/স ান, ২য়, বষ,
ইিতহাস িবভাগ

রা ামা সরকাির কেলজ

দি ণ দওয়ান পাড়া,
কাউখালী,

াতক/স ান, ১ম, সিম ার,
চা কলা

জাতীয় কিব কাজী নজ ল
ইসলাম িব িব ালয়

ঘাগড়া, কাউখালী রাঙামা

ম
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18.

32

19.

2212

20.

1337

21.

1414

22.

1218

23.

1702

জলাঃ রা ামা পাবত জলা
উপেজলাঃ কাউখালী
ি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
স য় চাকমা
কলমপিত, কাউখালী,
াতক/স ান, ১ম, বষ,
জ ািতময় চাকমা
রাঙামা
রা িব ান
বেদনী চাকমা
বনেদবী চাকমা
পানছিড়, কলমপিত,
াতক/স ান, ২য়, বষ,
সংঘ রন চাকমা
কাউখালী,
অথনীিত
পত া রানী চাকমা
উিশংিচ রায়াজা
াতক/স ান, ৩য়, বষ,
ক খালী, কলমপিত,
ইবাই রায়াজা
Association of Chartered
কাউখালী, রাঙামা
Certified Accountants
িম রায়াজা
কিথং িসং মারমা
৭নং কলমপিত , কাউখালী,
াতক/স ান, ১ম, বষ,
ক াচা ই মারমা
রাঙামা
গিণত
ই ইমা মারম
অংিশিচং মারমা
ক খালী , কলমপিত,
াতক/স ান, ৬ ,
উিচং মারমা
কাউখালী, রাঙামা
সিম ার, াংিকং ও বীমা
েচমা মারমা
অংসা মামা
হারা ী পাড়া, কলমপিত,
াতক/স ান, ২য়, বষ,
িন াঅং মামা
কাউখালী, রাঙামা
ােনজেম
াজাইমা মামা

িশ া িত ােনর নাম

রা ামা সরকাির কেলজ

রা ামা সরকাির কেলজ

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়

চ াম িব িব ালয়
রাংগামা িব ান ও
িব িব ালয়

ি

কাসঃ াতেকা র
24.

706

25.

2190

মমতাজ আ ার আি
তঃ মাঃ আ ল হােসন,
খােদজা বগম
উ মং মারমা
মংহলা মারমা
ইমা মারমা

ক খালী, কলমপিত,
কাউখালী, রাঙামা

াতেকা র,
২য় বষ, ইসলােমর ইিতহাস
ও সং িত

রা ামা সরকারী কেলজ

পি ম মনাই পাড়া,
বত িনয়া, কাউখালী,
রাঙামা

াতেকা র,
২য় সিম ার, পদাথ িব ান

িম া িব িব ালয়

ম

