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অথরবছর # নাম জাতীয় পিরচয় পত িপতার নাম মাতার নাম সামীর নাম িঠকানা েমাবাইল নং বযাংক/অনান শাখা িহসােবর নাম িহসাব নং

২০১৮-১৯ ১ েজযাসা চাকমা ১৯৯৬৮৪১৭৫১৯০০৩৬
১৭ পিত রঞন বুদ েদবী চাকমা মেহন চাকমা বালুখালী মুখ েসানালী বযাংক জুরাছিড় JOSNA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৭৫
৯৬

২০১৮-১৯ ২ পারল চাকমা ১৯৯১০৩১০১৬৩০০০২
৫৩ ০ ০ িমলন চাকমা আমতলী েসানালী বযাংক জুরাছিড় PARUL

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৭৫
৯৪

২০১৮-১৯ ৩ েমনকা চাকমা ১৯৮২৮৪১৪৭১৯৪৮৯৮
৫৪

লকী কমার
চাকমা অঞনা চাকমা রিবন চাকমা সািমরা েসানালী বযাংক জুরাছিড় MENAKA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৭৫
৯৩

২০১৮-১৯ ৪ দীপা চাকমা ১৯৮৪৮৪১৪৭৫৭৪৮৬৫
৬৪ ০ কাঞনা চাকমা সেনাষ চাকমা িঘলাতলী েসানালী বযাংক জুরাছিড় DIPA CHAKMA ৫৪০৯৮০১০০৭৫

৯২

২০১৮-১৯ ৫ েসহ েদবী চাকমা ১৯৯০৮৪১৪৭৫৭৪৮৭৫
২১ কানারা চাকমা অনিত বালা

চাকমা
সেনাষ বরন
চাকমা চালকাপাড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় SHANAHA DEBI

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৭৫
৯১

২০১৮-১৯ ৬ বিবতা চাকমা ১৯৯৪৮৪১৪৭৫৭০০০০
১২ ফুলচান চাকমা পুষ পুিদ চাকমা অিমত রায় চাকমা থািচপাড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় BABITA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৭৫
৮৮

২০১৮-১৯ ৭ িবশাখা চাকমা ১৯৯৪৮৪১২১১৫০০০১
০২

অিশনী কমার
চাকমা গিড়িমলা চাকমা সিমত রায় চাকমা থািচপাড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় BISHAKA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৭৫
৯০

২০১৮-১৯ ৮ রাঙািমেল চাকমা ১৯৮৩৮৪১৪৭৫৭৪৮৬৯
২৯ চন লাল বসতারা চাকমা িনরপম চাকমা আমতলা েসানালী বযাংক জুরাছিড় RANGA MILE

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৭৫
৮৯

২০১৮-১৯ ৯ িদিত চাকমা ১৯৯২৮৪১৪৭৫৭০০০০
৫০

লকী কমার
চাকমা আরকা চাকমা েমাহন চাকমা সাপছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় DITI CHAKMA ৫৪০৯৮০১০০৭৫

৮৬

২০১৮-১৯ ১০ শত তারা চাকমা ১৯৮৬৮৪১৪৭৫৭৪৮৮১
৫৯ ০ েমদংগী চাকমা সমর িবজয়

চাকমা লুলাংছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় SUT TARA
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৭৫
৮৭

২০১৮-১৯ ১১ সমনা চাকমা ১৯৮৭১৫৯৫৫১১৫৪২৫
৫৩ লকীধন চাকমা কাঞনা চাকমা িবনয় চাকমা েডবাছড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় SUMANA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৭৫
৮৫

২০১৮-১৯ ১২ সেহনা চাকমা ৪১৮৮৫৬৩৩২৬ েজযািত িবকাশ
চাকমা পদলতা চাকমা েহেলন চাকমা কসমছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় SAHENA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৭৫
৮৪

২০১৮-১৯ ১৩ সইিট চাকমা ১৯৯৮৮৪১৪৭৭৬০০৫১
৮৬ আন চাকমা েকামলীিন চাকমা আশামিন চাকমা কসমছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় SWEETY

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৭৫
৯৫

২০১৯-২০ ১৪ এিলনা চাকমা ১৯৯৪৮৪১৪৭৫৭০০০০
৬৫

পসন কমার
চাকমা কিমিলিন চাকমা রপল চাকমা িশলছিড় িশওর কযাশ ALINA CHAKMA ০১৫৩১১০৫১৭৮১

২০১৯-২০ ১৫ এিন চাকমা ১৯৮৭৮৪১৭৫১৯৪৭১১
২২ পুনর বস চাকমা সারিত চাকমা িবনয় চাকমা উপেজলা

সদর িশওর কযাশ ANE CHAKMA ০১৫৫৮৪৪৮৫২৭
৮

২০১৯-২০ ১৬ আঙরী চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৫৭৪৮৫৮
১৫ দয়ারঞন েসানা চাকমা দয়াময় চাকমা সািমরা পাড়া িশওর কযাশ Anggarri

Chakma ০১৫৯১১৬১১৮৬৯
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অথরবছর # নাম জাতীয় পিরচয় পত িপতার নাম মাতার নাম সামীর নাম িঠকানা েমাবাইল নং বযাংক/অনান শাখা িহসােবর নাম িহসাব নং

২০১৯-২০ ১৭ আনিন তঞঙযা ১৯৫৩০৪৪০৭৮ িনরনজয় িতলংিব িনেকল চাকমা িঘলাতলী িশওর কযাশ Anonti
Tanchangya ০১৫৩২১৪৪১১২১

২০১৯-২০ ১৮ অনপা চাকমা ১৯৮৮৮৪১২১১৫২৩২২
৫৮

করনা লাল চাকমা েসানা পুিত
চাকমা হদয় চাকমা েনায়াপাড়া িশওর কযাশ ANUPA

CHAKMA
০১৮৮০৩০৭৬৭৪
৬

২০১৯-২০ ১৯ অনরপা চাকমা ১৯৯০৮৪১৪৭৫৭০০০০
৫৫

ফুল চন
চাকমা(কাবরারী) ফুল রানী চাকমা সজীব চাকমা িঘলাতলী িশওর কযাশ ANURUPA

CHAKMA
০১৫৫৪৫০৩৭৭৪
৭

২০১৯-২০ ২০ বনমালা চাকমা ১৯৯১৮৪১৪৭৭৬০০০০
৩৪ অলয চাকমা কাঞন মালা

চাকমা অনর চাকমা কাঠালতলী িশওর কযাশ BANAMALA
CHAKMA

০১৫৫৯০৪৯৯৬৪
৪

২০১৯-২০ ২১ বাসনা চাকমা ৩৭৫৩৯৩০৪৩১ িবমেলশর মােনক পুিদ
চাকমা সধাংশ চাকমা থািচপাড়া িশওর কযাশ BASANA

CHAKMA ০১৮৮১৬৩২১০০৬

২০১৯-২০ ২২ িবজু পুিদ  চাকমা ১৯৯০৮৪১৪৭৫৭০০০০
২৮ িনরঞন চাকমা কালা উিদ চাকমা িলটন চাকমা শালবাগান িশওর কযাশ BIJU PUDI

CHAKMA
০১৫৫৯৭০৮৩৪৬
৬

২০১৯-২০ ২৩ গলবী চাকমা ৮২৫৫৯০৯৬০১ লকী লাল বুদ মালা চাকমা িবটু চাকমা থািচপাড়া িশওর কযাশ GOLABI
CHAKMA

০১৬৩৩০৩৪০৭৪
২

২০১৯-২০ ২৪ িহলারী চাকমা ৮৭০৩৯৮৮৯৮৩ অরন িবকাশ
চাকমা সিবতা চাকমা েসানা িপয় মধযিভটা িশওর কযাশ HILARI

CHAkMA ০১৮৬৬৭৬২৪২৯২

২০১৯-২০ ২৫ জলঙঁ রানী চাকমা ১৯৫৭৮৪২২৪৬ কৃঞ চাকমা দয়ালতা চাকমা সঞয় চাকমা ননীছড়া িশওর কযাশ JALONGA RANI
CHAKMA

০১৮৯০৭০৮৬০৫
৪

২০১৯-২০ ২৬ জুিল চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৫৭৪৮৭০
৪১ লকীন চাকমা দয়া পভা চাকমা সপন িবকাশ

চাকমা আমতলা িশওর কযাশ July Chakma ০১৫৩০০৪৫৭৪৭
৮

২০১৯-২০ ২৭ জুনা চাকমা ১৯৯১৮৪১৪৭৫৭০০০০
৫৯ বুেড়া চন আজলতা চাকমা তরন চাকমা িশলছিড় িশওর কযাশ JUNA CHAKMA ০১৫৫১১৮৮৫০৫

৩

২০১৯-২০ ২৮ কাজলা চাকমা ১৯৮৬৮৪১৪৭৫৭৪৮৫৬
৭৮ দয়াধন চাকমা আনঙ লতা

চাকমা
অজীত কমার
চাকমা সািমরা পাড়া িশওর কযাশ Kajla Chakma ০১৫৩১২০৬১৮৩১

২০১৯-২০ ২৯ িমস চাকমা ১৯৮৫৮৪১৪৭৫৭৪৮৮৪
১০ কামাসা চাকমা িচকন িমলা

চাকমা িবনয় চাকমা কাঠালতলী িশওর কযাশ Miss Chakma ০১৫৩৭৬৫৫০৯৫
৮

২০১৯-২০ ৩০ েমানািলসা চাকমা ১৯৯৪৮৪১৪৭৫৭০০০০
৩৩ েসহ কমার পায়পুিদ চাকমা অসীম চাকমা মধয বালুখালী িশওর কযাশ MONALISA

CHAKMA
০১৫৫২৮৮৯৭৯১
৯

২০১৯-২০ ৩১ ময়ুরী বালা চাকমা ৩৭০৮৯৬০২৬৯ মঙল ধন চাকমা ছায়ারানী চাকমা েপম কমার
চাকমা থািচপাড়া িশওর কযাশ MOYURIBALA

CHAKMA
০১৫৩০০৪৫৭৬০
১

২০১৯-২০ ৩২ নিমতা চাকমা ১৯৮৮৮৪১৪৭৫৭৪৮৬৬
৬৫ পতযা রাম চাকমা পূণর মালা চাকমা িডপু চাকমা িশলছিড় িশওর কযাশ Namita Chakma ০১৫৮৫৪৮৩৬৯৭

৮

২০১৯-২০ ৩৩ িনিমলা চাকমা ৪৬৫৩৯৭৭০৯২ ধনঞয় চাকমা েরখা চাকমা িনউটন চাকমা বালুখালী মুখ িশওর কযাশ NIMILA
CHAKMA

০১৬৯০০৭৫৫২০
৪

২০১৯-২০ ৩৪ িপয়া চাকমা ১৯৯১৮৪১২১৭৯০০০০
৬২ যতীন চাকমা নতুন েশাভা

চাকমা িরেকা চাকমা সািমরা পাড়া িশওর কযাশ PIYA CHAKMA ০১৮৮৩৫৬৮০১৯
২
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অথরবছর # নাম জাতীয় পিরচয় পত িপতার নাম মাতার নাম সামীর নাম িঠকানা েমাবাইল নং বযাংক/অনান শাখা িহসােবর নাম িহসাব নং

২০১৯-২০ ৩৫ পুনরয মালা চাকমা ১৯৮৬৮৪১৪৭৫৭৪৮৫৮
১৬ কারা মরত িমেলকা চাকমা িখেরশ চাকমা দরহাট ছড়া িশওর কযাশ Purnamla

Chakma
০১৫৩১১৪৪৭৭৭৩

২০১৯-২০ ৩৬ রতা চাকমা ১৯৯১৮৪১২১৭৯০০০১
০৭ জােনাযয চাকমা েরাগনী চাকমা বুদ কমার কাঠালতলী িশওর কযাশ RATNA

CHAKMA
০১৮৮১৬৩০৬৩৪
৬

২০১৯-২০ ৩৭ িরনা চাকমা ৯৫৭২৩২০১৬৭ রজনী চাকমা িচত মালা জান ময় গবছিড় িশওর কযাশ RINA CHAKMA ০১৫৩২৮৬৭২৭১
০

২০১৯-২০ ৩৮ িরতা চাকমা ১৯৯৪৮৪১৪৭৫৭০০০০
৮৬ শািন রঞন শভ িদিন চাকমা িরপন চাকমা থািচপাড়া িশওর কযাশ RITA CHAKMA ০১৫৩২৯৫৫৩৩১

৫

২০১৯-২০ ৩৯ েরািহনা চাকমা ৭৩৪৬৭২৮১৩৭ গঙা চরণ লকী লতা রিবধন চাকমা সািমরা পাড়া িশওর কযাশ ROHINA
CHAKMA

০১৮৯০৭০৯১৫০
০

২০১৯-২০ ৪০ সংগীতা চাকমা ১৯৮৭৮৪১৪৭৫৭৪৮৪৪
৮৮ বসিমত চাকমা চঞলতা চাকমা েদবরায় চাকমা বালুখালী মুখ িশওর কযাশ Sangita Chakma ০১৫৫৭২১০৫২৪

৩

২০১৯-২০ ৪১ সনিজতা চাকমা ২৪০৫৯৫২৯২৬ দয়াল কািন
চাকমা িবমলা চাকমা পীিত িবমল

চাকমা ননীছড়া িশওর কযাশ SANGITA
CHAKMA ০১৫৩৭৬২৬২১২৫

২০১৯-২০ ৪২ শাননা েদবী চাকমা ১৯৮৮৮৪১৪৭৫৭৪৮৭০
২৯ চান চাকমা িনরতা চাকমা অেশাক কমার

চাকমা আমতলা িশওর কযাশ Santana Debi
Chakma

০১৫৩০০৪৫৭৪২
৯

২০১৯-২০ ৪৩ শীেদিব চাকমা ১৯৮৫৮৪১৪৭৫৭৪৮৯৩
৯৭

সাধন কমার
চাকমা শক বাসা চাকমা দয়া রনজন বৃগপাড়া ০১৫৫৭৬৪৩৮৯

৮ নগদ Shreedebi
Chakma ০১৫৫৭৬৪৩৮৯৮

২০১৯-২০ ৪৪ েসািহনা চাকমা ৫১০৫৮৩১২১৭ অিনল কািন
চাকমা

সিনিত বালা
চাকমা

সমিত রঞন
চাকমা িঘলাতলী িশওর কযাশ SOHINA

CHAKMA
০১৫৩৮০১৩২০৮
২

২০১৯-২০ ৪৫ সপা চাকমা ১৯৯১৮৪১৪৭৫৭০০০০
২৪ রাতযমিন চাকমা নাগির লতা

চাকমা সজন চাকমা বালুখালী মুখ িশওর কযাশ SUPTA
CHAKMA

০১৫৮৫৭০৯৪৮১
৫

২০১৯-২০ ৪৬ সপা চাকমা ৭৩৫৩৯৯৫৮৮৪ করনা লাল চাকমা েসানা পুিদ চাকমা সপন চাকমা েনায়াপাড়া িশওর কযাশ SWAPNA
CHAKMA ০১৫৩২৩৪১২১০৪

২০১৯-২০ ৪৭ টুিক চাকমা ৫০৬২২৬০২৬৯ িনমরল চাকমা কৃিতেদবী চাকমা িরপন চাকমা সািমরা পাড়া িশওর কযাশ TUKI CHAKMA ০১৫৫৭৫৮৬৩৬৭
৩

২০১৯-২০ ৪৮ উজলা চাকমা ১৯৯৯৮৪১২১৭৯০০০০
০৫ পূণর কমার ছায়া রানী চাকমা িরন চাকমা মধয বালুখালী িশওর কযাশ UJJOLA

CHAKMA
০১৫৫৪৭৭৫৪১৭
৪

২০১৯-২০ ৪৯ েযািশনী চাকমা ৮২১৫৪২২৪৯৭ পূণর জীবন ইতুকী চাকমা পূনর জীবন যকাবাজার েসানালী বযাংক জুরাছিড় JOSHINY
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৯৭
৫৭

২০১৯-২০ ৫০ কৃতী খীসা ১৯৯৪৮৪১২১৭৯০০০১
৬২ শািন িবনয় িবনতা চাকমা সদশরন চাকমা বালুখালী মুখ েসানালী বযাংক জুরাছিড় KRITE KHISA ৫৪০৯৮০১০০৯৭

৫৬

২০১৯-২০ ৫১ মঙলা পিত চাকমা ২৮৩৮৯১০৪৪২ ধনবান চাকমা রাঙাউিদ চাকমা ধনবান চাকমা বালুখালী মুখ েসানালী বযাংক জুরাছিড় MANGLA PATI
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৯৭
৫৯

২০১৯-২০ ৫২ িমতালী চাকমা ১৯৮৬৮৪১৪৭৫৭৪৮৬৬
৭০

মৃগাঙ িবকাশ
চাকমা নীিল চাকমা িকরন িজত

চাকমা
উপেজলা
সদর েসানালী বযাংক জুরাছিড় MITALI

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০১০১৯
৯
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২০১৯-২০ ৫৩ পলী চাকমা ১৯৯২৮৪১৪৭১৯০০০০
০৬ িমলন চন িনরলা চাকমা সদশরন চাকমা মধযিভটা িশওর কযাশ PALLI CHAKMA ০১৫৫৯৪৫০৮৫৫

৬

২০১৯-২০ ৫৪ সরলা চাকমা ১৯৯১৮৪১৪৭৫৭০০০০
১৭ িরপন চাকমা ধনলতা চাকমা িরপন চাকমা বালুখালী মুখ েসানালী বযাংক জুরাছিড় SARALA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৭
৫৫

২০১৯-২০ ৫৫ পূিনরমা েদওয়ান ৫৫৩৭৮৩৫৪০৬ সূযরেসন েরন বালা চাকমা িমেকা চাকমা মধয বালুখালী েসানালী বযাংক জুরাছিড় PURNIMA
DEWAN

৫৪০৯৮০১০০৯৮
৫০

২০১৯-২০ ৫৬ রিসনা চাকমা ১৯৯৩৮৪১৪৭৫৭০০০০
৪২ িনরন জয় চাকমা িচগনা চাকমা আেলাকময়

চাকমা আমতলী িশওর কযাশ RASINA
CHAKMA

০১৮৬৮৫৫২৯২৬
৭

২০১৯-২০ ৫৭ িরিমকা চাকমা ১৯৯২৮৪১০৭৩৫০০০০
০৩ বান কমার চাকমা কলনা চাকমা িরক চাকমা আমতলী েসানালী বযাংক জুরাছিড় RIMIKA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
৪৯

২০১৯-২০ ৫৮ রপালী চাকমা ১৯৯১৮৪১৪৭৫৭০০০০
৮৬

িকরন িবহার
চাকমা সােবতী চাকমা দীপংকর চাকমা েসােহল পাড়া িশওর কযাশ RUPALI

CHAKMA
০১৫৫৭৮৪৭৯৯৩
১

২০১৯-২০ ৫৯ সিঞতা চাকমা ১৯৯১৮৪১৪৭৫৭০০০১
১২ দীপক চাকমা পিতভা চাকমা দীপক চাকমা মধয বালুখালী েসানালী বযাংক জুরাছিড় SANCITA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
৫১

২০১৯-২০ ৬০ েশফািলকা চাকমা ১৫০৩৯৪০২৫৪ রতন মিন চাকমা মহারানী চাকমা িরেকা চাকমা হাজািভটা েসানালী বযাংক জুরাছিড় SHEFALIKA
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৯৮
৭১

২০১৯-২০ ৬১ সীমা চাকমা ১৫০৩৯৪০৭৯৩ দয়ানন চাকমা অঞলী চাকমা কৃষময় চাকমা মধয বালুখালী েসানালী বযাংক জুরাছিড় SHIMA
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৯৮
৪৮

২০১৯-২০ ৬২ রপনা চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৫৭৪৮৮৫
৫৫

িচকন মরত
চাকমা বান পুিদ চাকমা িচকন মরত

চাকমা সািমরা েসানালী বযাংক জুরাছিড় RUPNA
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৯৮
৬৮

২০১৯-২০ ৬৩ সপা চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৫৭৪৮৫৮
৬৭ অরন  চাকমা সরবালা চাকমা অরন চাকমা দরহাটছড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় SWAPNA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
৬৯

২০১৯-২০ ৬৪ অমরা পিত চাকমা ১৯৮৮৮৪১২১১৫২৩২৪
৯০ িরেটায়া চাকমা শািন রানী িরেটায়া চাকমা থািচপাড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় AMARA PATI

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
৬৩

২০১৯-২০ ৬৫ জিরনা চাকমা ১৯৮৬৮৪১৪৭৫৭৪৮৬০
৫৪ িরপন চাকমা িচগনী চাকমা িরপন চাকমা িঘলাতলী েসানালী বযাংক জুরাছিড় JARINA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৭
৬৯

২০১৯-২০ ৬৬ জিরনা চাকমা ১৯৮৮৮৪১৪৭৫৭৪৮৬৯
২০ সনতী চাকমা ফুেলই মালা

চাকমা সনতী চাকমা শালবাগান েসানালী বযাংক জুরাছিড় JORINA
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৯৮
৫৪

২০১৯-২০ ৬৭ িমিথলা চাকমা ৫৫৫৩৯৫০৫৪৩ ধন িবজয় চাকমা সারিথ বালা
চাকমা

জীবন শািন
চাকমা িশলছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় MITHILA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
৭৩

২০১৯-২০ ৬৮ সনােবা চাকমা ১৯৯৪৮৪১৪৭৭৬০০০০
৫৪ অিরতয চাকমা রাঙািমেল চাকমা সপম চাকমা থািচপাড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় SONABO

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
৫৩

২০১৯-২০ ৬৯ িবমলা চাকমা ১৯৮৮৮৪১৪৭৫৭৪৮৭৫
১৯ কানারা চাকমা অনিত বালা

চাকমা িনরঞন চাকমা চালকা পাড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় BIMALA
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৯৭
৬০

২০১৯-২০ ৭০ গরী চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৫৭৪৮৭৬
২৭

অনত বরন
চাকমা লতা চাকমা অনত বরন

চাকমা জনতাপাড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় GARI CHAKMA ৫৪০৯৮০১০০৯৮
৯৩
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২০১৯-২০ ৭১ শক মালা চাকমা ১৯৮৫৮৪১২১১৫২৩৪৮
৭৮ সিঞব চাকমা সমিত বালা

চাকমা সিঞব চাকমা চালকা পাড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় SHUKRA MALA
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৯৭
৬১

২০১৯-২০ ৭২ কালাবী চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৭৬৪৯৫১
৬৩ কমলাধর চাকমা ভাগযেদবী চাকমা কমলাধর চাকমা লুলাংছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় KALABI

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
৬৬

২০১৯-২০ ৭৩ কাঞন বালা চাকমা ১৯৯১৮৪১৪৭৫৭০০০০
৮০ যবুনাশর চাকমা কনক লতা যুবনাশর চাকমা ননীছড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় KANCHAN

BALA CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
৬৫

২০১৯-২০ ৭৪ রােজশরী চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৫৭৪৮৭১
৬৬ সমন চাকমা কালািমলা চাকমা সমন চাকমা লুলাংছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় RAJESWARY

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
৬৭

২০১৯-২০ ৭৫ বাসনা চাকমা ১৯৯৫৮৪১৪৭৫৭০০০০
৫৬

সিবন লাল
চাকমা ধনলতা চাকমা অন িবকাশ

চাকমা েডবাছড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় BASHANA
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৯৮
৭৫

২০১৯-২০ ৭৬ িবমলা চাকমা ১৯৮৫৮৪১৪৭৫৭৪৮৮৮
৪৫ েহেঙদা চাকমা সিমিত চাকমা পলাশ চাকমা েডবাছড়া িশওর কযাশ Bimala Chakma ০১৫৫৪৬৭৩৩৯২

২

২০১৯-২০ ৭৭ কালাউিদ চাকমা ১৯৮৫৮৪১৪৭৭৬৪৯৫৬
৫৫ িবজু রাম চাকমা পির বালা চাকমা সঞয় কািন

চাকমা েডবাছড়া িশওর কযাশ Kalaudi Chakma ০১৫৫৭৩১৭৩৮৬
৯

২০১৯-২০ ৭৮ মুিনষা চাকমা ১৯৯২৮৪১৪৭৫৭০০০০
৩৬ িবজয় চাকমা নিমতা চাকমা সমরায় চাকমা েডবাছড়া িশওর কযাশ MUNESHA

CHAKMA
০১৫৫৪৭২৭৮৫২
১

২০১৯-২০ ৭৯ পরলী চাকমা ১৯৮৫৮৪১৪৭৫৭৪৮৮৯
০৯ মরতযা চাকমা চকু চাকমা েপমানন েডবাছড়া িশওর কযাশ Parli Chakma ০১৫৩৩৪৬৮৮৬৯

২

২০১৯-২০ ৮০ সপা চাকমা ১৯৯৪৮৪১৪৭৫৭০০০০
২৫ িরেপল চাকমা বনেশাভা চাকমা িরেপল চাকমা েডবাছড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় SHAPNA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
৭৯

২০১৯-২০ ৮১ সপা চাকমা ১৯৮৭৮৪১৪৭৫৭৪৮৯০
৮৫ সৃিত িবন লকীমায়া চাকমা সৃিত িবন েডবাছড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় SHAPNA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
৫৫

২০১৯-২০ ৮২ শীলা চাকমা ১৯৮৮২৬১৭২৩৯১৯৬৮
৯৮ জুেয়ল চাকমা অিনকা চাকমা জুেয়ল চাকমা েডবাছড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় SHILA CHAKMA ৫৪০৯৮০১০০৯৮

৭৬

২০১৯-২০ ৮৩ িশলা চাকমা ৯১৪৬২৭০৮৬৪ পবন জয় চাকমা েরনকা চাকমা কনর িবজয় েডবাছড়া িশওর কযাশ SHILA CHAKMA ০১৫৩৭৪৪৯০৪০
৫

২০১৯-২০ ৮৪ সশীলা চাকমা ১৯৯৪৮৪১৪৭৫৭০০০০
২৯ িরপন চাকমা শািন রানী িরপন চাকমা েডবাছড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় SHUSHILA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
৭৭

২০১৯-২০ ৮৫ সমনা চাকমা ১৯৮৬৮৪১৪৭৫৭৪৮৮৫
৮৪ সাধন মুিন চাকমা মঞুরানী চাকমা পদীপ চাকমা িমিতঙাছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় SUMANA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
৭৪

২০১৯-২০ ৮৬ তারা পুিদ চাকমা ১৯৮৮৮৪১২১৭৯২১৭৪
৪১ সমমুিন চাকমা সরবালা চাকমা সমমিন চাকমা েডবাছড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় TARA PUDI

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
৭৮

২০১৯-২০ ৮৭ ভাগযেদবী চাকমা ২৮৫৩৯১৮৭৯১ যুদ েমাহন রাঙঁািমলা িবমল কািন
চাকমা েডবাছড়া িশওর কযাশ VAGGHO DEBI

CHAKMA
০১৫৭২০৯৩২৯৭
৭

২০১৯-২০ ৮৮ বীর রানী চাকমা ৩২৫০০৪৭৪৬৫ যিদকেকা চাকমা জলকা েদবী
চাকমা দয়াল চন কসমছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় BIRO RANI

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৭
৬৪
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২০১৯-২০ ৮৯ চঞলা চাকমা ১৯৮৬৮৪১৪৭৫৭৫৪১০
০৮ িকরন চন লকী েশাভা

চাকমা িপয় লাল চাকমা কসমছিড় িশওর কযাশ Chabnchala
Chakma

০১৫৫৭১৮৫৩৪৯
৬

২০১৯-২০ ৯০ জয়িত চাকমা ৯১৩৮৫২৯০৬১ েবেবদা চাকমা কােলা িমলী
চাকমা রেমন চাকমা কসমছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় JOYTE

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৭
৬২

২০১৯-২০ ৯১ িনিহলা চাকমা ২৮৫৩৯২০৩৭৫ দীিপ েশখর
চাকমা কলযানী চাকমা রিন চাকমা কসমছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় NIHILA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৭
৬৮

২০১৯-২০ ৯২ রিম চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৫৭৪৮৯৪
৩৩ েনায়ারাম চাকমা নীলুপদী চাকমা িবপন চাকমা কসমছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় RUMI CHAKMA ৫৪০৯৮০১০০৯৭

৬৩

২০১৯-২০ ৯৩ শাননা চাকমা ১৯৮৮৮৪১২১৭৯২১৫২
১৪

পদ েমাহন
চাকমা মহারানী চাকমা জহর লাল চাকমা কসমছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় SHANTANA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৭
৬৭

২০১৯-২০ ৯৪ শভা চাকমা ৬৯০৩৯১৫৬৭৩ তুষার কািন
চাকমা সচিরতা চাকমা িনকন চাকমা কসমছিড় িশওর কযাশ SHUVA

CHAKMA
০১৫৫২৯৭৫৯৬৭
০

২০১৯-২০ ৯৫ েকমা েদবী চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৫৭৪৮৯৩
৫৫ তুফান চন গিরিমলা চাকমা লতারন চাকমা কসমছিড় িশওর কযাশ Skhama Devi

Chakma
০১৫৮৫৪৮২৬৩১
৮

২০১৯-২০ ৯৬ সনরী চাকমা ১৯৮৭৮৪১২১১৫২৩৬৯
৮৮ নতুন চন সপ েদবী িচেকা চাকমা কসমছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় SUNDARE

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৭
৬৬

২০১৯-২০ ৯৭ উজলা চাকমা ২৪০৩৯৭৯৯৮৮ সখী চন অঞনা চাকমা উজলা চাকমা কসমছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় UJJALA
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৯৭
৬৫

২০২০-২১ ৯৮ েবিব চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৫৭৪৮৫৩
২৫ মনপূণর চাকমা নােনটা চাকমা সপায়ন চাকমা উপেজলা

সদর
০১৫৩৫৭৩৩৫৬
৫ িশওর কযাশ baby chakma ০১৫৩৫৭৩৩৫৬৫

০

২০২০-২১ ৯৯ এসিমকা চাকমা ১৯৫৪১১৪১৬৯ িনতযানন মহামায়া চাকমা সিলড চাকমা উপেজলা
সদর

০১৮৫৮৯৩৬৩১
১ িশওর কযাশ smika chakma ০১৮৫৮৯৩৬৩১১০

২০২০-২১ ১০০ শকা চাকমা ১৯৯৪৮৪১৪৭৫৭০০০১
০২ িছকা চাকমা শামিলকা চাকমা আপন িবকাশ

চাকমা বালুখালী মূখ ০১৫৩৩৪৩৮৩১
৯ িশওর কযাশ sukla chakma ০১৫৩৩৪৩৮৩১৯

৫

২০২০-২১ ১০১ সিজরতা চাকমা ১৪৭৩৮০০৪১৩ মৃত শামল
কািন চাকমা

মৃত েশফািলকা
চাকমা পাবন চাকমা উপেজলা

সদর
০১৫৩৩৯৬৮৩০
৯ িশওর কযাশ surjita chakma ০১৫৩৩৯৬৮৩০৯

৪

২০২০-২১ ১০২ িদপী চাকমা ১৯৫৪০৬১৬৫৯ সংখ সর চাকমা সাননা চাকমা ধনিবজয় চাকমা মধযবালুখালী ০১৫৫৯০৫৩৪৮
০ িশওর কযাশ dipti chakma ০১৫৫৯০৫৩৪৮০

৪

২০২০-২১ ১০৩ জয়িত চাকমা ৮২৫৩৯৬৪২১০ মিত লাল চাকমা তপনা চাকমা িরটন চাকমা আমতলী ০১৫৩৭৬৫০৯৬
২ িশওর কযাশ joyati chakma ০১৫৩৭৬৫০৯৬২

৪

২০২০-২১ ১০৪ নািন চাকমা ১৯৮৭৮৪১৪৭৫৭৪৮৫৪
০০ িহমালয় চাকমা কমলা চাকমা সবেদব চাকমা মধযিভটা ০১৫৩৩০৪৬৫১

৮ িশওর কযাশ Nensi Chakma ০১৫৩৩০৪৬৫১৮
৬

২০২০-২১ ১০৫ টুিন চাকমা ৯১৫৩৯৮৯৫৩৯ মঙল কমার
চাকমা উিমরলা চাকমা সেদব চাকমা েচৌধুরী পাড়া ০১৫৫১১৭৯২৫

৮ িশওর কযাশ thuni chakma ০১৫৫১১৭৯২৫৮০

২০২০-২১ ১০৬ অবিনকা চাকমা ১৯৯৪৮৪১২১৬৩০০০০
১২

িবজয় রাহল
চাকমা

েজযাসারানী
চাকমা শেদাধন চাকমা সািমরা ০১৮২৩৮০৫১৩

৯ িশওর কযাশ abnika chakma ০১৮২৩৮০৫১৩৯
৭
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২০২০-২১ ১০৭ কলনা চাকমা ১৯৮৬৮৪১৪৭৫৭৪৮৮০
৮৬ ধনমুিন চাকমা িচতেরখা চাকমা বাবুল চাকমা সািমরা ০১৫৫৭৪৪৫৭৫

২ িশওর কযাশ KALPANA ০১৫৫৭৪৪৫৭৫২
৭

২০২০-২১ ১০৮ িরতা চাকমা ১৯৮৬৮৪১৪৭৫৭৪৮৫৭
৬৭

অিশনী কমার
চাকমা যুদপুিদ চাকমা রনিজদ চাকমা দরহাটছড়া ০১৫৮৫৪৮২৭৯

৩ িশওর কযাশ Rita ০১৫৮৫৪৮২৭৯৩
৬

২০২০-২১ ১০৯ রিব চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৫৭৪৮৮৮
৬৮ কদম মিন চাকমা পদলা চাকমা িবমল চাকমা সািমরা ০১৫৩৬৪০৯৪৯

৭ িশওর কযাশ RUBI ০১৫৩৬৪০৯৪৯৭
৭

২০২০-২১ ১১০ রপালী চাকমা ১৯৮৭৮৪১৪৭৫৭৪৮৫৬
৪৫ কৃষধন চাকমা মৃত বুদমালা

চাকমা সনর মুিন সািমরা ০১৫৮৫৪৮২৮০
২ িশওর কযাশ RUPALI ০১৫৮৫৪৮২৮০২

৫

২০২০-২১ ১১১ সাননা চাকমা ৫০৬৮১১০৯৮৯ িবমল চাকমা গিড়িমলা চাকমা শক চাকমা সািমরা ০১৮৬৩২২৪৭৩
০ িশওর কযাশ santana chakma ০১৮৬৩২২৪৭৩০

২

২০২০-২১ ১১২ সজলা চাকমা ১৯৯৩৮৪১৪৭৫৭০০০০
০৫ জেলন চাকমা রাঙাবী চাকমা িরেকল চাকমা দরহাটছড়া ০১৮৮৯৭৬২১৭

০ িশওর কযাশ sujala chakma ০১৮৮৯৭৬২১৭০
৪

২০২০-২১ ১১৩ সিঞতা চাকমা ৯১৫৯৯৮৯০৬১ েদবল েজযািত
চাকমা লকী সীতা রােসল চাকমা চুমাচুিম ০১৫৭৫৪৪৬৫৭

৪ িশওর কযাশ suncita chakma ০১৫৭৫৪৪৬৫৭৪
৬

২০২০-২১ ১১৪ গীতা চাকমা ১৯৮৮৮৪১৪৭৫৭৪৮৬০
৯৯

রিসক েমাহন
চাকমা মায়ালতা চাকমা পিত রঞন িশলছিড় ০১৫৮৫৪৮৩৭০

১ িশওর কযাশ Gita ০১৫৮৫৪৮৩৭০১
৮

২০২০-২১ ১১৫ িমতা কমারী চাকমা ১৯৮৯৮৪১৩৬৫৭০০০০
০৩

অেশাক কমার
চাকমা নমতা চাকমা রপন চাকমা িশলছিড় ০১৮২৪১৩৪৯৬

৮ িশওর কযাশ mita kumary
chakma

০১৮২৪১৩৪৯৬৮
৯

২০২০-২১ ১১৬ িনরপা চাকমা ১৯৯১৮৪১৪৭৫৭০০০০
৫০ েবাবী চাকমা বুিব চাকমা বানারাম চাকমা িশলছিড় ০১৫৩৫০৮৩৫৬

২ িশওর কযাশ nirupa chakma ০১৫৩৫০৮৩৫৬২
৩

২০২০-২১ ১১৭ নতু মুিন চাকমা ১৯৯৪৮৪১৪৭৫৭০০০০
১৮ কৃষ কমার মজাগািল চাকমা উৎফল চাকমা গীলাতিল

পাড়া
০১৫৭২২৭২১৯
৪ িশওর কযাশ NUTTU MUNI

CHAKMA
০১৫৮০২৬৯১৮৫
৫

২০২০-২১ ১১৮ অনতা চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৫৭৪৮৪৫
১৫

িবলাশ কমার
চাকমা পুনংবী চাকমা িবমল চাকমা শীলছিড় ০১৫৮৫৪৮৩৬৯

১ িশওর কযাশ ONATA ০১৫৮৫৪৮৩৬৯১১

২০২০-২১ ১১৯ েরািজনা চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৫৭৪৮৯০
৬০ দয়াল চন মহারানী চাকমা কালামন চাকমা শীলছিড় ০১৫৫৬০৮৭৭৬

৫ িশওর কযাশ rojina chakma ০১৫৫৬০৮৭৭৬৫
৪

২০২০-২১ ১২০ সেরখা চাকমা ১৯৮৬৪৬১৪৩৭৯৫৮৩৫
৭৮ অংলা চাকমা শয়না চাকমা শািন িপয়

চাকমা

সশীল
েহডমযান
পাড়া

০১৫৮৫৪৮৩৬৮
৩ িশওর কযাশ SUREKHA ০১৫৮৫৪৮৩৬৮৩

৮

২০২০-২১ ১২১ সূযর েদবী চাকমা ৯১২৩৭৭৪৭৮৯ জনাত ধন চাকমা পঞমালা চাকমা পিবন চাকমা জনতা পাড়া ০১৫৩৩২৩৬৭১
৭ িশওর কযাশ surio devi

chakma
০১৫৩৩২৩৬৭১৭
৪

২০২০-২১ ১২২ িদপা চাকমা ৬০০৩৯৬১৯২৪ িবেনাদ কমার
চাকমা সিমতা চাকমা িমঠুন চাকমা ৈশয়াল পাড়া ০১৮৬৪৭৫৭০৯

৮ িশওর কযাশ Difti chakma ০১৮৬৪৭৫৭০৯৮
৭

২০২০-২১ ১২৩ িমেলবু চাকমা ৪২০৩৯২৫৮১৫ রতন জয় চাকমা েজদরী চাকমা িরটন চাকমা চালকা পাড়া ০১৬৪০৮৩২৬২
৬ িশওর কযাশ milabu chakma ০১৬৪০৮৩২৬২৬

৮
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২০২০-২১ ১২৪ মিনকা চাকমা ২৮৫৩৯২১৭১২ েমেয়ধন চাকমা পদােরখা চাকমা িরপন চাকমা েকরানী পাড়া ০১৬৩০৪৬৯১৪
৮ িশওর কযাশ monika chakma ০১৬৩০৪৬৯১৪৮

৪

২০২০-২১ ১২৫ সািবনা চাকমা ১৯৯১৮৪১৪৭৫৭০০০০
৭৩ কান মিন চাকমা অমৃত েদবী

চাকমা
সজল কািন
চাকমা েনায়াপাড়া ০১৫৭২২৬৩৬৩

৭ িশওর কযাশ sabina chakma ০১৫৭২২৬৩৬৩৭
৮

২০২০-২১ ১২৬ আলনা চাকমা ১৯৮৬৮৪১৪৭৫৭৪৮৬৮
৯১ উদব চন মঙলা চাকমা পচারক চাকমা শালবাগান ০১৫৭৫৪৪৬৩০

৮ িশওর কযাশ alpana chakma ০১৫৭৫৪৪৬৩০৮
৯

২০২০-২১ ১২৭ আেমশা চাকমা ১৯৯৪৮৪১৪৭৫৭০০০১
২৮ পুেলশ চাকমা সজলীকা চাকমা িমলন কািন

চাকমা থািচ পাড়া ০১৫৫৯৩৮৪৮৬
৯ নগদ amesha chakma ০১৫৫৯৩৮৪৮৬৯

২০২০-২১ ১২৮ অরনা চাকমা ১৯৯৩৮৪১৪৭৫৭০০০০
৩৬ আন চাকমা তারা সনরী

চাকমা িরিনময় চাকমা থািচ পাড়া ০১৫৩৬০৪৫৪৩
৯ িশওর কযাশ aruna chakma ০১৫৩৬০৪৫৪৩৯

৯

২০২০-২১ ১২৯ দেয়লতা চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৫৭৪৮৬৯
৬২ সতীশ চন মৃত ইন পুদী

চাকমা
অরন িবকাশ
চাকমা আমতলা ০১৫৩১১৪৪১০

৭ িশওর কযাশ Daye Lata
Chakma ০১৫৩১১৪৪১০৭৩

২০২০-২১ ১৩০ মারকশা চাকমা ১৯৯০৮৪১৪৭৫৭০০০০
৩২ কালাচান চাকমা মন জুরানী চাকমা অমর জীবন

চাকমা আমতলা ০১৫৩১৫৭১২৮
৫ িশওর কযাশ maruksha

chakma ০১৫৩১৫৭১২৮৫৯

২০২০-২১ ১৩১ মুিনকা চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৫৭৪৮৭৮
৩৬

করনা েমাহন
চাকমা রংপুিদ চাকমা িমটুন চাকমা শালবাগান ০১৫৮৫৪৮৮৯২

৬ িশওর কযাশ munika chakma ০১৫৮৫৪৮৮৯২৬
৬

২০২০-২১ ১৩২ িবপা চাকমা ১৯৯৩৪৬১৪৩৬৩০০০১
১৮ বীরধন চাকমা মিন বালা চাকমা রেনল চাকমা সাপছিড় পাড়া ০১৫৫৯৪১৫২০

৭ িশওর কযাশ bipa chakma ০১৫৫৯৪১৫২০৭
৪

২০২০-২১ ১৩৩ কাঞনা চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৫৭০০০০
২৩ ধনমুিন চাকমা িচতেরখা চাকমা েতানামিন চাকমা সাপছিড় ০১৫৫৩০৬৬৩৯

৬ িশওর কযাশ kanchana
chakma

০১৫৫৩০৬৬৩৯৬
০

২০২০-২১ ১৩৪ রিন চাকমা ৯১৫৩৯৯১৩৮৬ িকরণ কমার
চাকমা শীমিত চাকমা জগদীশ চাকমা সাপছিড় পাড়া ০১৬৯০০৭৬২৭

১ িশওর কযাশ runi chakma ০১৬৯০০৭৬২৭১৩

২০২০-২১ ১৩৫ অমরা চাকমা ১৯৮৮৮৪১৪৭১৯৪৯১২
৪৩

িবমল কািন
চাকমা সাননা চাকমা সপন চাকমা িমিতংগাছিড় ০১৬৯০০৭৬১১

৩ িশওর কযাশ amara chakma ০১৬৯০০৭৬১১৩৭

২০২০-২১ ১৩৬ িলনা চাকমা ১৯৯২৮৪১৪৭৫৭০০০০
৩১

কমলা কান
চাকমা অঞনা চাকমা সচার চাকমা েডবাছড়া ০১৫৩৭৩১৬২১

৮ িশওর কযাশ Lina ০১৫৩৭৩১৬২১৮৭

২০২০-২১ ১৩৭ িনশা চাকমা ২৮৫৩৯২১৬৩৯ জান চন মঙলা েদবী
চাকমা িতংক চাকমা িমিতংগাছিড় ০১৮১০২৭০৭৪

৫ িশওর কযাশ nisha chakma ০১৮১০২৭০৭৪৫
৪

২০২০-২১ ১৩৮ পদােদবী চাকমা ৪৬৫৩৯৮২৮০৩ পূণর িশশ চাকমা কালাবী চাকমা িমটন চাকমা মগবাজার ০১৮৫৫১৬৫৩৪
৫ িশওর কযাশ padma dabi

chakma
০১৮৫৫১৬৫৩৪৫
৬

২০২০-২১ ১৩৯ রপা চাকমা ১০২১৯৩৬৪৫৩ শকজয় চাকমা চঞলা চাকমা িজেকা চাকমা েডবাছড়া ০১৬৪৭৬৫৮৪০
৮ িশওর কযাশ rupa chakma ০১৬৪৭৬৫৮৪০৮

৭

২০২০-২১ ১৪০ সজলা চাকমা ৫১০৩৯১৬৬৬৩ বীরলাকয পুষ েরখা িতরতন চাকমা িমিতংগাছিড় ০১৬০৯৪১৭১৪
৬ িশওর কযাশ sujala chakma ০১৬০৯৪১৭১৪৬৫

২০২০-২১ ১৪১ গলবী চাকমা ৬০০৩৯৬২৫৮৩ অিনল চাকমা সাগিরকা চাকমা আনন িবকাশ
চাকমা কসমছিড় ০১৫৫৭১৪৫৮১

৬ িশওর কযাশ gulabi chakma ০১৫৫৭১৪৫৮১৬৩
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২০২০-২১ ১৪২ িনরন মালা চাকমা ১৯৮৯৮৪১২১১৫২৩৪৪
২১

লকী কমার
চাকমা বাসনী চাকমা সূযর রঞন ধমরজয়পাড়া ০১৫৫৮০৭৩৪১

৮ নগদ NIROD MALA
CHAKMA ০১৫৫৮০৭৩৪১৮

২০২০-২১ ১৪৩ রনিদনী চাকমা ১৯৮৭৮৪১৪৭৫৭৪৮৯৫
০১ জানদাশ ফুলবী চাকমা দয়াল চন ধমরজয়পাড়া ০১৫৮৫৪৯৬৪৮

৫ নগদ randini chakma ০১৫৮৫৪৯৬৪৮৫

২০২০-২১ ১৪৪ িরতা চাকমা ৫৯৮২৪৭৯২২১ িকত চন তুলশী মালা
চাকমা সেরশ চাকমা কসমছিড় ০১৫৭৫৫১৩৪৪

২ িশওর কযাশ rita chakma ০১৫৭৫৫১৩৪৪২
৪

২০২০-২১ ১৪৫ েরালী চাকমা ৪২০৩৯২৬৬৩১ অিনল বরন
চাকমা লকী েদবী সিনল চাকমা কসমছিড় ০১৬৭৭৬৯৫৩১

৯ িশওর কযাশ roli chakma ০১৬৭৭৬৯৫৩১৯
৮

২০২০-২১ ১৪৬ সিবনা চাকমা ১৫০৫৯১৯৬১১ জান কমার
চাকমা েপমলতা চাকমা বুদলাল চাকমা কসমছিড় ০১৬১০১২৬৫৪

৭ নগদ sabina shakma ০১৬১০১২৬৫৪৭

২০২০-২১ ১৪৭ উিমর চাকমা ৯১১৩৭৫২৩৮১ সিবরাম চাকমা চঞলা চাকমা তুিহন চাকমা কসমছিড় ০১৮৭২১৭০৭৯
০ িশওর কযাশ urmi chakma ০১৮৭২১৭০৭৯০১
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