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

 উপেজলাঃ দীিঘনালা  
কেলজ পয �ায়ঃ (এইচএসিস/সমমান ও �াতক-পাস/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: িডে�ামা 

   

1.  2440 
�জসিমন চাকমা 
�ত : ��ম র�ন চাকমা 
�বীন �শাভা চাকমা 

৪নং দীিঘনালা ইউিনয়ন 
দীিঘনালা, খাগড়াছিড় 

িডে�ামা, ৬� �সিম�ার, 
ইেলক�ক�াল 

পাবনা পিলেটকিনক 
ই���উট, পাবনা  

2.  ২৭১১ 
�েহনা চাকমা 
িব�া�র চাকমা 
িবনতা চাকমা 

�� কাব �ারী পাড়া, দীিঘনালা। িডে�ামা ইন নািস �ং, ১ম বষ � 
এসিপেকএস নািস �ং 
ই���উট, ঢাকা।  

  
�কােস �র নাম: এইচএসিস 

   

3.  674 
লটাস চাকমা 
রমল চাকমা 
শাি� �দবী চাকমা 

৪নং দীিঘনালা ইউিনয়ন 
খাগড়াছিড় 

এইচএসিস/সমমান, ১ম, 
বষ �, িব�ান 

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ  

4.  888 
বাবিল চাকমা 
�নীল কাি� চাকমা 
�ামলা চাকমা 

ন�ন চ� কাব �ারী পাড়া  
দীিঘনালা 

এইচএসিস/সমমান, ১ম, 
বষ �, িব�ান 

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ  

5.  2265 
নবীন চাকমা, 
�ানময় চাকমা, 
কমলা জীতা চাকমা 

�চৗ�রী পাড়া বা�ছড়া, 
দীিঘনালা খাগড়াছিড় 

এইচএসিস/সমমান, ১ম, 
বষ �, িব�ান 

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ  

6.  2257 
িনেকল চাকমা 
�নাল কাি� চাকমা 
�জাতা চাকমা 

ম�া কাব �ারী পাড়া, বা�ছড়া, 
দীিঘনালা, খাগড়াছিড় 

এইচএসিস/সমমান, ১ম, 
বষ �, িব�ান 

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ  

7.  2278 
সজীব চাকমা 
�নীল কাি� চাকমা 
ই� বালা চাকমা 

�নছিড় িড,িপ পাড়া, বা�ছড়া 
দীিঘনালা, খাগড়াছিড় 

এইচএসিস/সমমান, ১ম, 
বষ �, িব�ান 

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ  

8.  2362 
র�া চাকমা 
�দব র�ন চাকমা 
শাি� বালা চাকমা 

�ছাট হাজাছড়া,দীিঘনালা, 
খাগড়াছিড় 

এইচএসিস/সমমান, ১ম 
বষ �, মানিবক 

চ��াম সরকারী মিহলা 
কেলজ, চ��াম। 

 

9.  2382 
িলসা চাকমা 
অিজেদ�র চাকমা 
��া চাকমা 

বাঘাইছিড় �খ দীিঘনালা 
খাগড়াছিড় 

এইচএসিস/সমমান, ১ম, 
বষ �, িব�ান 

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ  

10.  82 
�দী�া চাকমা 
�সময় চাকমা 
ধন বালা চাকমা 

-, �নৗকাছড়া, দীিঘনালা, 
দীিঘনালা, 

এইচএসিস/সমমান, ১ম, 
বষ �, মানিবক 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

11.  1579 
ইিত চাকমা 
ি�েলাচন চাকমা 
�সানােয় চাকমা 

চংড়াছিড় �ম�ং বাজার, 
দীিঘনালা 

এইচএসিস/সমমান, ১ম, 
বষ �, মানিবক 

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ  

12.  677 
িবশাল ি��রা 
অিনল �জ�ািত ি��রা 
প�া রানী ি��রা 

রাম রতন কাব �ারী পাড়া, 
দীিঘনালা খাগড়াছিড় 

এইচএসিস/সমমান ১ম, বষ �, 
িব�ান 

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ  

13.  2495 
�নীল ি��রা 
িবপদ �মার ি��রা 
��ম মালা ি��রা 

4 নং �যৗথ খামার, দীিঘনালা, 
খাগড়াছিড় 

এইচএসিস/সমমান ১ম, বষ � 
মানিবক 

দীিঘনালা িড�ী কেলজ  

14.  294 
আ�র রহমান তািমম 
�মাঃ আিন�র রহমান 
রািশদা �বগম 

সওদাগর পাড়া, �ম�ং বাজার, 
দীিঘনালা, খাগড়াছিড় 

এইচএসিস/সমমান, ২য়, 
বষ �, িব�ান 

খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ  

   
�কােস �র নাম: �াতক(পাস) 

   

15.  2571 
িলনা চাকমা 
শাি� িবকাশ চাকমা 
র� জবা চাকমা 

কামা�ছড়া দীিঘনালা 
�াতক (পাশ) 

৩য় বষ �, িব.এস.এস 
দীিঘনালা িড�ী কেলজ  



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

 উপেজলাঃ দীিঘনালা  
কেলজ পয �ায়ঃ (এইচএসিস/সমমান ও �াতক-পাস/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�� 

16.  2576 
�রশিম চাকমা 
শশীিবত চাকমা 
আেলািরকা চাকমা 

বা�পাড়া দীিঘনালা 
�াতক (পাশ) 

৩য় বষ �, িব.এস.এস 
দীিঘনালা িড�ী কেলজ  

17.  1443 
�েনল চাকমা 
ল�ীময় চাকমা 
আশা �দবী চাকমা 

কা�ারা কাব �ারী পাড়া 
বা�ছড়া দীিঘনালা, 

�াতক (পাশ), ১ম বষ �, 
িব.এস.িস(পাস) 

রা�ামা� সরকাির কেলজ  

18.  1739 
িবপাশা ি��রা 
�মা র�ন ি��রা 
ভরন িপয়া ি��রা 

2নং �বায়ালখালী ইউিনয়ন 
দীিঘনালা, 

�াতক (পাশ), 
২য় বষ �, িবএসএস 

পানছিড় িড�ী কেলজ  

19.  844 
জিল ি��রা 
�গা�ল মিন ি��রা 
িমনিত ি��রা 

রা�ী পাড়া, দীঘনালা 
�াতক (পাশ) 

১ম বষ �, মানিবক 
খাগড়াছিড় সরকাির 

কেলজ 
 

20.  1550 
�েহিলকা ি��রা 
�� িবহারী ি��রা 
�ত �হলনা ি��রা 

�ভরফা �নায়াপাড়া 
দীঘনালা 

�াতক (পাশ), ২য়, বষ �, 
িবিবএস 

খাগড়াছিড় সরকাির 
কেলজ 

 

21.  1544 
�নলী ি��রা 
ভেগ� লাল ি��রা 
রােজ� কাব �ারী 

রােজ� কাব �ারী পাড়া  
দীিঘনালা, খাগড়াছিড় 

�াতক (পাশ), ২য়, বষ �, 
িবিবএস 

খাগড়াছিড় সরকাির 
কেলজ 

 

22.  1628 
�ি� �চৗ�রী 
আশীষ �চৗ�রী 
�দালনা �চৗ�রী 

�ব � কাঠাতলী, ৭নং ওয়াড �, 
দীিঘনালা, 

�াতক (পাশ), ১ম, বষ �, 
�বসা িশ�া 

খাগড়াছিড় সরকারী কেলজ  

 
 

 
 
 
 

 

 




