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

 উপেজলাঃ রামগড় 
কেলজ পয �ায়ঃ (এইচএসিস/সমমান ও �াতক-পাস/সমমান �কাস �) 

 

�ম. আইিড নং 
ছা�/ছা�ীরনাম 
িপতার নাম 
মাতার নাম 

�ায়ী �কানা 
অ�য়নরত ��িণ/ 

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

�কােস �র নাম: িডে�ামা 

1.  1768 
উিচং�া মারমা (উিচং) 

মংমং মারমা 
কেহলী মারমা 

মা�ার পাড়া, রামগড়, 
খাগড়াছিড় 

িডে�ামা, ২য়, �সিম�ার, �মিরন 
�টকেনােলািজ 

ইনি��উট অব �মিরন 
�টকেনালিজ 

 

2.  1333 
িহমানীল ি��রা 
উ�ম �মার ি��রা 
অিনতা ি��রা 

�েক�াই পাড়া, 
রামগড়, খাগড়াছিড় 

িডে�ামা, ৪থ �, �সিম�ার, 
ইেল�িনকেটকনেলািজ 

চ��াম 
পিলেটকিনক ইিনি��উট 

 

�কােস �র নাম: এইচএসিস 

3.  1973 
উ�ািচংমারমা 
সােথায়াই� মারমা 
�জাতা মারমা 

মা�ারপাড়া 
রামগড় খাগড়াছিড় 

এইচএসিস/সমমান ১ম, বষ �, 
িব�ান 

ঢাকা মিহলা কেলজ  

4.  1963 
সা�িচংমারমা (সা�) 
�থইৈখই মারমা 
উ�াজাই মারমা 

মা�ারপাড়া, রামগড় 
খাগড়াছিড় 

এইচএসিস/সমমান, ১ম, বষ �, 
মানিবক 

রা�ামা� সরকারী মিহলা 
কেলজ 

 

5.  2317 
মংক�িচংমারমা 
কংজঅংমারমা 
�ত উমািদ �চৗ�রী 

�ফনীর�ল, রামগড়, 
খাগড়াছিড় 

এইচএসিস/সমমান, ১ম, বষ �, 
মানিবক 

নটরেডম কেলজ  

6.  1718 
�ঞালাউ মারমা 
কালাচান মারমা 
পাইসা� মারমা 

উ�র গজ�নতলী, 
রামগড়, খাগড়াছিড় 

এইচএসিস/সমমান, ২য়, বষ �, 
মানিবক 

নটরেডম কেলজ  

7.  2293 
িম�াংিচং মারমা 
কংজঅং মারমা 
�ত উমািদ �চৗ�রী 

০৮, �ফনীর�ল, 
রামগড়, রামগড়, 
খাগড়াছিড় 

এইচএসিস/সমমান, ২য়, বষ �, 
�বসায় িশ�া 

রামগড় িড�ী কেলজ 
�িতব�ী 
�কাটা 

8.  371 
িলটন ি��রা (উৎস) 
ত�ন �মার ি��রা 
িঝিন ি��রা 

�চৗ�রীপাড়া  রামগড়, 
খাগড়াছিড় 

এইচএসিস/সমমান, ১ম, বষ �, 
িব�ান 

সরকারী িব�ান কেলজ, ঢাকা  

9.  2622 
তানিজনা আ�ার িমম 
�পয়ার আহেমদ 
�মেহ�ে�ছা 

দােরাগাপাড়া রামগড় 
খাগড়াছিড় 

এইচএসিস/সমমান ১ম, বষ �, 
�বসায়িশ�া 

রামগড় িড�ী কেলজ  

10.  1188 
�মাঃরিবউল হাছান 
�মাঃ হািবব উ��াহ 
আেলয়া �বগম 

দি�ণ গজ�নতলী, 
রামগড় খাগড়াছিড় 

এইচএসিস/সমমান, ২য়, বষ �, 
�বসায়িশ�া 

রামগড় 
সরকাির িড�ী কেলজ 

 

11.  254 

�লতানা রািজয়া 
আফেরাজ �শরা 
আিমন আহমদ �ঞঁা, 
ফিরদা আফেরাজ 

�ব � ছাগলনাইয়া 
রাধানগর রামগড় 

এইচএসিস/সমমান, ২য়, বষ �, 
িব�জান 

�মৗলভী সাম�ল 
কিরম কেলজ 

 

12.  2060 
সািময়া আ�ার 
শাম�ি�ন আলম 
আেনায়ারা �বগম 

দােরাগা পাড়া, 
রামগড়, খাগড়াছিড় 

এইচএসিস/সমমান, ২য়, বষ �, 
িব�ান 

রামগড় িড�ী কেলজ 
�ি�েযা�া 

�কাটা 

13.  1908 
পারভীন আ�ার 
�মাঃ ��ল আলম 
�জাহরা �বগম 

গজ�নতলী, রামগড়, 
খাগড়াছিড় 

এইচএসিস/সমমান, ২য়, বষ �, 
মানিবক 

রামগড় সরকাির িড�ী কেলজ 
�ি�েযা�া 

�কাটা 

14.  2198 
আব��াহ আল মা�ন 
�মাঃ আ�ল মা�ান 
�মাছা: �গালশান আরা �বগম 

আন� পাড়া �রাড, 
রামগড়, খাগড়াছিড় 

এইচএসিস/সমমান, ১ম, বষ �, 
মানিবক 

মা�রা�া িড�ী কেলজ 
�ি�েযা�া 

�কাটা 

�কােস �র নাম: �াতক(পাস) 

15.  2345 
শাহনাজ আ�ার 
�মাঃ শহী�ল ইসলাম 
�রােকয়া আ�ার 

মা�ারপাড়া রামগড় 
খাগড়াছিড় 

�াতক (পাশ), ৩য়, বষ �, 
িবিবএস 

রামগড় িড�ী কেলজ  
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 উপেজলাঃ রামগড় 
কেলজ পয �ায়ঃ (এইচএসিস/সমমান ও �াতক-পাস/সমমান �কাস �) 

�ম. আইিড নং 
ছা�/ছা�ীরনাম 

িপতার নাম 
মাতার নাম 

�ায়ী �কানা 
অ�য়নরত ��িণ/ 

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

16.  1990 
�মাঃ খাই�লওয়ারা 
�মাঃ বা�ল পােটায়ারী 
আেলয়া �বগম 

উ�র গজ�নতলী 
রামগড় খাগড়াছিড় 

�াতক (পাশ), ২য়, বষ �, ফািজল �ফনী আলীয়া কািমল মা�াসা  

17.  1893 
�মাঃ িফেরাজ 
�মাঃ হা��র রিশদ 
রােবয়া �বগম 

�তছালাপাড়া রামগড় 
খাগড়াছিড় 

�াতক (পাশ), ১ম, বষ �, ফািজল 
রামগড়গিণয়া�লউ�মফািজল 

(মেডল) মাদরাসা 
 

18.  1654 
পিপ নাথ 
হিরপদ নাথ 
�নতী রানী �দবী 

মা�ারপাড়া  রামগড় 
খাগড়াছিড় 

�াতক (পাশ), ১ম, বষ �, 
িবএসএস 

রামগড় িড�ী কেলজ  

19.  1875 
�মাঃ �মেহদী হাসান 
�মাঃ অিহদ উ�াহ 
�র জাহান �বগম 

উ�র গজ�নতলী 
রামগড়,  খাগড়াছিড় 

�াতক (পাশ), ১ম, বষ �, িবিবএস রামগড় সরকাির িড�ী কেলজ  

20.  1870 
�মাঃ সাই�ল ইসলাম 
�মাঃ ��ল আলম 
�জাহরা �বগম 

গজ�নতলী রামগড়, 
খাগড়াছিড় 

�াতক (পাশ), ১ম, বষ �, 
িবএসএস 

রামগড় সরকাির িড�ী কেলজ 
�ি�েযা�া 

�কাটা 

 

  

 

 




