
পাব �ত� চ��াম উ�য়ন �বাড � িশ�া�ি� ২০১৭-১৮ 
�জলাঃ খাগড়াছিড় পাব �ত� �জলা 

 উপেজলাঃ রামগড় 
িব�িব�ালয় পয �ায়ঃ (�াতক-স�ান/সমমান ও �াতেকা�র/সমমান �কাস �) 

 

�ম. 
আইিড 

নং 

ছা�/ছা�ীর নাম 
িপতার নাম 
মাতার নাম 

�ায়ী �কানা 
অ�য়নরত ��িণ/ 

িবভাগ/�সিম�ার/বষ � 
িশ�া �িত�ােনর নাম ম�� 

�কােস �র নাম: ইি�িনয়ািরং 

1.  2631 
�কৗিশক দাশ 
�ভািশশ দাশ 
�ি�য়া �চৗ�রী 

�েক�াই পাড়া, রামগড়, 
রামগড়, খাগড়াছিড় 

ইি�িনয়ািরং, ১০ম, 
�সিম�ার, সফটওয়ার 

ইি�িনয়ািরং 

ড�ােফািডল 
ই�ার�াশনাল 
ইউিনভািস �� 

 

�কােস �র নাম: �াতক(স�ান) 

2.  2347 
আেনায়ারা আ�ার 
�মাঃ হািবব উ��াহ 
আেলয়া �বগম 

গজ�নতলী, রামগড়, খাগড়াছিড় 
�াতক/স�ান, ১ম বষ �, 

িহসাব িব�ান 
�িম�া িব�িব�ালয়  

3.  2332 

ফারজানা আ�ার 
�মাঃ আই�ব আলী 
সােজদা আ�ার 

ব�রাম �লা,  রামগড় 
�াতক/স�ান, ১ম বষ �, 

সমাজ িব�ান 
�ফনী সরকাির কেলজ  

4.  1383 

উসাই�া মারমা 
�াসােথায়াই মারমা 
�াজাইরী মারমা 

মা�ার পাড়া, রামগড়, 
খাগড়াছিড় 

�াতক/স�ান, ৩য় বষ �, 
পািল 

চ��াম িব�িব�ালয়  

5.  1747 
উ�াই �ঞা মারমা 
কালাসা�  মারমা 
পাইসা� মারমা 

উ�র গজ�নতলী,  রামগড়, 
খাগড়াছিড় 

�াতক/স�ান, ৩য় বষ �, 
�িব�ান 

জাহা�ীরনগর 
িব�িব�ালয় 

 

6.  1805 
উসািচং মাম �া 
সােথায়াই মাম �া 
িলিল �চৗ�রী 

মা�ার পাড়া, রামগড়, 
খাগড়াছিড় 

�াতক/স�ান, ২য় বষ �, 
না�কলা 

চ��াম িব�িব�ালয়  

7.  2417 
ক�িচং মাম �া 
সােথায়াই অং মাম �া 
পাই� অং মাম �া 

দােরাগা পাড়া,  রামগড়, 
খাগড়াছিড় 

�াতক/স�ান, ৪থ � বষ �, 
পদাথ � িব�ান 

চ��াম িব�িব�ালয়  

8.  2346 

�িশ ি��রা 
কের� �মার ি��রা 
িললা রানী ি��রা 

িচনছিড় পাড়া, রামগড়, 
খাগড়াছিড় 

�াতক/স�ান, ৪থ � বষ �, 
সং�ত 

চ��াম িব�িব�ালয়  

9.  1128 
রিব �মার ি��রা 
িবশন �মার ি��রা 
ল�ী রাণী ি��রা 

তালমিন পাড়া, রামগড়, 
খাগড়াছিড় 

�াতক/স�ান, ৩য় বষ �, 
ইিতহাস িবভাগ 

খাগড়াছিড় সরকাির 
কেলজ 

 

10.  2341 
ধীমান ি��রা 
ধনার�ন ি��রা 
রশ পিত ি��রা 

যািমনী কাব �ারী পাড়া,  
রামগড়, খাগড়াছিড় 

�াতক/স�ান, ১ম বষ �, ভাষা 
ও ভাষািব�ান 

চ��াম িব�িব�ালয়  

�কােস �র নাম: �াতেকা�র 

11.  123 
�মাহা�দ আব�ল কিরম 
�মাহা�দ আব�র রিহম 
িবিব মিরয়ম 

দােরাগাপাড়া,  রামগড়, 
খাগড়াছিড় 

�াতেকা�র, ১ম, বষ �, ফিলত 
রসায়ন ও �কিমেকৗশল 

চ��াম িব�িব�ালয়  

12.  1542 
পােভল ব�য়া 
�ত ��ল কাি� ব�য়া 
��িচ ব�য়া 

মা�ার পাড়া, রামগড়, 
খাগড়াছিড় 

�াতেকা�র, ১ম, বষ �, 
বনিব�া 

চ��াম িব�িব�ালয়  

�কােস �র নাম: এমিবিবএস 

13.  2463 

�মাঃ মাহ��ল হাসান 
�মাঃ হািনফ 
জাহানারা �বগম 

মহা�িন পাড়া, রামগড় 
খাগড়াছিড় 

এমিবিবএস/িবিডএস, ২য় 
বষ �, এমিবিবএস 

�ার সিল��াহ 
�মিডেকল কেলজ 

 

  

 




