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

 উপেজলাঃ �ইমারা 
ি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.  2462 
জিন জয় �িশ ি��রা 
��ি�েসন ি��রা 
অিনকা �ববী ি��রা 

৩ নং �রায়াজা পাড়া, �ইমারা, 
খাগড়াছিড় 

ইি�িনয়ািরং, ৫ম, 
�সিম�ার, কি�উটার 
িব�ান ও �েকৗশল 

ড�ােফািডল 
ই�ার�াশনাল 
ইউিনভািস �� 

 

�কােস �র নাম: �াতক(স�ান) 

2.  1057 
�মা: নািছর উি�ন 
জালাল আহেমদ 
ফােতমা �বগম 

জািলয়া পাড়া, �ইমারা  
খাগড়াছিড় 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
রসায়ন 

চ��াম িব�িব�ালয়  

3.  1905 
আিমর �হাসাইন 
আব�র রব 
আেনায়ারা �বগম 

বাজার পাড়া, �ইমারা, 
খাগড়াছিড় 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
আরবী 

চ��াম িব�িব�ালয়  

4.  956 
জািহ�ল ইসলাম 
আ�ল মিতন 
শািহনারা �বগম 

হাজীপাড়া, �ইমারা, 
খাগড়াছিড় 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
পিরসং�ান 

চ��াম িব�িব�ালয়  

5.  2350 
মা�ফ �হােসন 
�মা: আ�ল মা�ন 
শাহানারা �বগম 

জািলয়াপাড়া,  �ইমারা,  
খাগড়াছিড় 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
গিনত 

রা�ামা� সরকারী 
কেলজ 

 

6.  1732 
�মা: শািরউল ইসলাম 
�মা: জালাল উ�ীন 
জেল�র �বগম 

হাফছিড়,  �ইমারা, খাগড়াছিড় 
�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 

গিনত 
রা�ামা� সরকারী 

কেলজ 
 

7.  995 
দপ �ন চাকমা 
ি�য়লাল চাকমা 
িরতা চাকমা 

পথাছড়া, �ইমারা, খাগড়াছিড় 
�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 

ইংেরজী িবভাগ 
রা�ামা� সরকাির 

কেলজ 
 

8.  260 
অমর শাি� চাকমা 
নয়ন �জ�ািত চাকমা 
উ্�লা চাকমা 

শনেখালা পাড়া, �ইমারা,  
খাগড়াছিড় 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
িহসাবিব�ান 

রা�ামা� সরকাির 
কেলজ 

 

9.  1029 
�ইে�াসাই মারমা 
ক�ািড় মারমা 
�ত �াপাই� মারমা 

গিড়য়া ছিড়, �ইমারা,  
খাগড়াছিড় 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
পািল 

চ��াম িব�িব�ালয়  

10.  1479 
�নজাউ মারমা 
মংেশ� মারমা 
সানাউ মারমা 

হাফছিড়,  �ইমারা, খাগড়াছিড় 
�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 

পািল 
চ��াম িব�িব�ালয়  

11.  2338 

ির�াচাই মারমা 
�ত ির� মারমা 
�ত উ�ই মারমা 

বাজার পাড়া, �ইমারা,  
খাগড়াছিড় 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
পািল 

চ��াম িব�িব�ালয়  

12.  2295 
উসা� মারমা 
সথউ মারমা 
িব� মারমা 

বরইতলী পাড়া, �ইমারা, 
খাগড়াছিড় 

�াতক/স�ান, ৩য়, 
�সিম�ার, শারীিরক িশ�া 

ও �খলা�লা িব�ান 
চ��াম িব�িব�ালয়  

13.  2422 
ধীমান ি��রা 
মন�খ ি��রা 
��মাল�লী ি��রা 

�ড়া পাড়া, �ইমারা,  
খাগড়াছিড় 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
�িব�ান 

চ��াম িব�িব�ালয়  

14.  1708 
লেলন �মার ি��রা 
চ�য়ন ি��রা 
মেনবালা ি��রা 

িস�কছিড় বাজার পাড়া, 
�ইমারা,  খাগড়াছিড় 

�াতক/স�ান, ৩য়, বষ �, 
সং�ত 

চ��াম িব�িব�ালয়  

15.  1607 
িহরন �মার ি��রা 
তােমাধজ� ি��রা 
�পন �দবী ি��রা 

�কা� মহাজন পাড়া, �ইমারা, 
খাগড়াছিড় 

�াতক/স�ান, ৪থ �, বষ �, 
সং�ত 

চ��াম িব�িব�ালয়  

16.  537 
অিলন ি��রা 
�বনজয় ি��রা 
জনি� ি��রা 

�তকম �া পাড়া, �ইমারা, 
খাগড়াছিড় 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
িহসাবিব�ান 

রা�ামা� সরকাির 
কেলজ 

 



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

 উপেজলাঃ �ইমারা 
ি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�� 

17.  2562 
�েন� ি��রা 
িকরন জয় ি��রা 
সেতন মালা ি��রা 

�ড়াপাড়া, �ইমারা,  
খাগড়াছিড় 

�াতক/স�ান, ২য়, বষ �, 
সং�ত 

চ��াম িব�িব�ালয়  

18.  447 
চেমনীঞা ি��রা 
রা� ি��রা 
পদি� ি��রা 

িস�কছিড় ন�ন পাড়া, 
�ইমারা, খাগড়াছিড় 

�াতক/স�ান, ১ম, বষ �, 
ইিতহাস িবভাগ 

রা�ামা� সরকাির 
কেলজ 

 

�কােস �র নাম: �াতেকা�র 

19.  2676 
জয় বধ �ন চাকমা 
অ�য় মিন চাকমা 
ল�ী লতা চাকমা 

ই�মিন কাব �ারী পাড়া, 
�ইমারা, খাগড়াছিড় 

�াতেকা�র, ২য়, �সিম�ার, 
দশ �ন 

ঢাকা িব�িব�ালয়  

20.  2482 
িচংেথায়াই� মারমা 
মং�া� মারমা 
পাই�ই মারমা 

ন�ন পাড়া, �ইমারা,  
খাগড়াছিড় 

�াতেকা�র, ৩য়, �সিম�ার, 
অথ �নীিত 

জাহা�ীরনগর 
িব�িব�ালয় 

 

 

 




