
কমরসূিচ : দিরদ মা'র জন মাতৃতকাল ভাতা অথরবছর : ২০২০-২১,২০১৯-২০,২০১৮-১৯ সযাটাস : সচল
িবভাগ : চটগাম েজলা : রাঙামািট উপেজলা : জুরাইছিড় ইউিনয়ন : ৈমদং

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

২০১৮-১৯ ১ এিপ চাকমা ১৯৯১৮৪১৪৭৭৬০০০০
০৭

দয়া েমাহন
চাকমা লকী সীতা িরেনল চাকমা িশলছিড় পাড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় API CHAKMA ৫৪০৯৮০১০০৭৫

৬৩

২০১৮-১৯ ২ লিলতা চাকমা ১৯৮৮৮৪১৪৭৭৬৪৯৩১
৫৭

অিশনী কমার
চাকমা

মােয়রী বালা
চাকমা সিমরন চাকমা িশলছিড় েমান

পাড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় LALITA
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৭৫
৬১

২০১৮-১৯ ৩ েবৌদ েদবী চাকমা ১৯৯৬৮৪১৪৭৫৭০০০১
৫৯ লকী নাথ চাকমা লকী মালা িচপায়ন চাকমা হাজাছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় BUDDHA DEVI

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৭৫
৬০

২০১৮-১৯ ৪ কৃষা রাণী ১৯৮৫৮৪১৪৭৭৬৪৯৪০
১৯

সেসন মিন
তঞঙঁযা

কঞ মালা
তঞঙঁযা সযর ধন মগাছিড় েমান

তঞঙযা েসানালী বযাংক জুরাছিড় Krisna Rani
Tanchangha

৫৪০৯৮০১০০৭৫
৫৯

২০১৮-১৯ ৫ সনর তারা চাকমা ১৯৯৪৮৪১৪৭১৯০০০০
৮০ অনিবন চাকমা ধন মালা চাকমা রনিজৎ চাকমা পানছিড় মুখ েসানালী বযাংক জুরাছিড় SARNA TARA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৭৫
৫৮

২০১৮-১৯ ৬ েকিল চাকমা ১৯৯৬৮৪১৭৫১৯০০০০
৪০

অমেরশ েশখর
চাকমা অনরপা চাকমা পলাশ চাকমা িতনিটলা েসানালী বযাংক জুরাছিড় KELI CHAKMA ৫৪০৯৮০১০০৭৫

৫৭

২০১৮-১৯ ৭ মিলনা চাকমা ১৯৯৮৮৪১৪৭৭৬০০০০
৫৪

সাধন কমার
চাকমা কালা িমলা চাকমা পরানা চাকমা জামুরাছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় MOLINA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৭৫
৫৫

২০১৮-১৯ ৮ রংিগ বালা চাকমা ১৯৯৬৮৪১৪৭৭৬০০০০
১৪

অরন কমার
চাকমা অবিনতা চাকমা রনিজত চাকমা আমতলা েসানালী বযাংক জুরাছিড় RANGHI BALA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৭৫
৫৬

২০১৮-১৯ ৯ আিখ চাকমা ১৯৯৪৮৪১৪৭৭৬০০০০
০৯ দয়ানন চাকমা সূচনা চাকমা িরটন চাকমা ফিকরাছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় AKHI CHAKMA ৫৪০৯৮০১০০৭৫

৫৩

২০১৮-১৯ ১০ েজযাৎসা চাকমা ১৯৯৯৮৪১৪৭১৯০০০০
৯০ িবশ বিল চাকমা কাঞন মালা

চাকমা
অমর কািন
চাকমা ফিকরাছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় JOSHNA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৭৫
৫২

২০১৮-১৯ ১১ েশফািলকা চাকমা ১৯৮১৮৪১৪৭৭৬৪৯৫৪
৮০ ০ রিসক পিত

চাকমা দয়াধন চাকমা ফিকরাছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় SHEFALIKA
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৭৫
৫৪

২০১৮-১৯ ১২ কালা চুগী চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৮
৩৮ রেমশ চন কাদমীিন চাকমা িবদযাজয় চাকমা কাঠালতুলী েসানালী বযাংক জুরাছিড় Kala Sugi

Chakma
৫৪০৯৮০১০০৭৫
৫১

২০১৮-১৯ ১৩ লিক মুির চাকমা ১৯৮৩৮৪১৪৭৭৬৪৯৫৮
১০ ০ েমেহরানী চাকমা ভাগয ধন চাকমা ডােন েতছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় LAKSMI MURI

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৭৫
৫০

২০১৯-২০ ১৪ িমনিঙ চাকমা ৫৫৪৩৮৩৪৯৯৭ মেক চাকমা তারা েদবী চাকমা িবপন চাকমা হাজাছিড় িশওর কযাশ MINUGI
CHAKMA ০১৬৩৫৬১৩৭৫৯২

২০১৯-২০ ১৫ চয়িনকা চাকমা ১৯৮৮৮৪১৪৭১৯৪৯০৬
০৮

িবেনাদ কমার
চাকমা হঠযালী চাকমা জােনন বারাবানা িশওর কযাশ Chyanika

Chakma
০১৫৭২২৯৩১৮০
৩

২০১৯-২০ ১৬ জিসনা চাকমা ১৯৮৭৮৪১৪৭৫৭৪৮৬৩
৯৭ পাতর চাকমা মংগলা েদবী

চাকমা রমান তালুকদার বারাবানা িশওর কযাশ Jasina Chakma ০১৫৩৭৬০৬৪৬৫
৩
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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 িমেলছ চাকমা ১৯৮৭৮৪১৪৭৭৬৪৯৪১
৩৬

দয়া েমাহন
চাকমা গনাবী চাকমা রেবল চাকমা িশলছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় MILACHA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
৩০

২০১৯-২০ ১৮ েনানািব চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৫৭৪৮৭৯
৪২ কৃপা মিন চাকমা েচাকপিত চাকমা আনন চাকমা মিনরা ছড়া িশওর কযাশ Nonabi Chakma ০১৫৩১৬২৪১৮৮২

২০১৯-২০ ১৯ িপয়া চাকমা ১৯৯৯৮৪১৪৭৭৬০০০০
৮০

অিনল কমার
চাকমা ফুলরানী চাকমা িবপুল চাকমা বারাবানা েসানালী বযাংক জুরাছিড় PIYA CHAKMA ৫৪০৯৮০১০০৯৮

১৭

২০১৯-২০ ২০ েসিলনা চাকমা ২৩৭১০২১৮৩৯ মনপূনর চাকমা নােনটা চাকমা িমলন চাকমা িশলছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় SELINA
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৯৮
১৯

২০১৯-২০ ২১ ছায়া রানী চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৭৬৪৯৩১
৯৫ রিসক মিন চাকমা িচকন মুিগ চাকমা অেগন চাকমা েছাট মিনরা

ছড়া িশওর কযাশ Shaya Rani
Chakma

০১৫৫১১৮০৩০৮
০

২০১৯-২০ ২২ সূচনা চাকমা ৫১০৩৯১৬১৪৩ বেকর চাকমা ঝনরা চাকমা বড় েজযািত
চাকমা বারাবানা েসানালী বযাংক জুরাছিড় SUCHANA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
২৩

২০১৯-২০ ২৩ সমা চাকমা ৫১০৩৯১৯৩৪৫ শামল িমত
চাকমা এিনট চাকমা িচকন মরত

চাকমা িতনিটলা িশওর কযাশ SUMA CHAKMA ০১৫৫১৭০৮৪৩৯
৬

২০১৯-২০ ২৪ অরনা চাকমা ১৫০৩৯৩৮১৯১ কৃষ লাল চাকমা চঞলা চাকমা িরপন চাকমা হাজাছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় ARUNA
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৯৮
২২

২০১৯-২০ ২৫ বরনা চাকমা ৩৭৫৩৯৩০২৮২ সিমরন চাকমা যুবতী চাকমা তৃমল চাকমা িতনিটলা
পাড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় BARUNA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
১৩

২০১৯-২০ ২৬ েজানািক চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৭
৫৭ েহমন চাকমা চারতী বালা

চাকমা েহমন চাকমা মগাছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় JONAKI
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৯৮
১৪

২০১৯-২০ ২৭ কামনা চাকমা ১৯৯৪৮৪১৪৭৭৬০০০০
০২ িচিচ মিন চাকমা িচকনবী চাকমা িবেয়াগ িতপুরা জােমরছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় KAMANA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
২১

২০১৯-২০ ২৮ মধুিমতা চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৫
৫৭ বীর কমার চাকমা দয়াবী চাকমা বীর কমার চাকমা হাজাছিড় িশওর কযাশ Madu Mita

Chakma
০১৫৮৫৪৮৩৭৯৪
৩

২০১৯-২০ ২৯ িমেলেবা চাকমা ১৯৮৫৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৮
১৮ দেয়ধন চাকমা ভাগয পুিদ চাকমা দেয়ধন চাকমা মগাছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় MELEBO

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
১৬

২০১৯-২০ ৩০ নয়ন েসানা চাকমা ১৯৮৭৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৪
৮২ মেহাদয় চাকমা চনন বালা চাকমা মেহাদয় চাকমা হাজাছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় NAYON SONA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
৪০

২০১৯-২০ ৩১ িনয়িত চাকমা ৭৩৪৮৭৪১০৯৬ নন কমার মুনকা েদবী
চাকমা বাবুরাম চাকমা হাজাছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় NIYATI

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
২০

২০১৯-২০ ৩২ পুষ েশাভা চাকমা ১৯৮৫৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৬
৫৩ লিলতযা চাকমা মনাবী চাকমা জান ময় হাজাছিড় িশওর কযাশ Pushpa Sova

Chakma
০১৫৮৫৪৮৩৮৫১
১

২০১৯-২০ ৩৩ রবীনা চাকমা ১৯৮৭৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৬
৭৮ িবেরন চাকমা কািল েসানা

চাকমা কৃপাধন চাকমা মগাছিড় িশওর কযাশ Rabina Chakma ০১৮২৯৪৩৭৪৬৫
৯

২০১৯-২০ ৩৪ রংকািমনী চাকমা ১৯৯২৮৪১৪৭৩৮০০০০
০৭

অিনল কমার
চাকমা মহারানী চাকমা অনন িবকাশ

চাকমা জােমরছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় RANGKAMINI
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৯৮
১৫
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২০১৯-২০ ৩৫ রনা চাকমা ১৯৫৪০৫৮৭৫৪ িকরন ময় চাকমা িচত েরখা িরেকন চাকমা মগাছিড় িশওর কযাশ RUNA CHAKMA ০১৮৬৪৩৬০৫৩৯
৯

২০১৯-২০ ৩৬ রপা চাকমা ৭৮০৫৮৫১০১৬ দয়াময় চাকমা শভ লকী চাকমা সমন চাকমা হাজাছিড় িশওর কযাশ RUPA CHAKMA ০১৫৩৬০৬৩৮৬০
৩

২০১৯-২০ ৩৭ সূচনা চাকমা ১৯৫৬০১৪২৫০ জয় শমু চাকমা পুন সূশী চাকমা সপন চাকমা হাজাছিড় িশওর কযাশ SUCHANA
CHAKMA

০১৫৩৩৩৩৬৪৪০
২

২০১৯-২০ ৩৮ সইিত চাকমা ৭৮০২০৪৭৬৫৯ চানযা চাকমা শািন মালা িরপন চাকমা জােমরছিড় িশওর কযাশ Switi Chakma ০১৬৩৮৫৬০০০২
৪

২০১৯-২০ ৩৯ নেনা েদবী তং ১৯৮৭০৩১৮৯৫৭২২১৭
৬৩ িবপিরন তং দয়াবী তং িনেরাপ কমার তং মগাছিড় িশওর কযাশ Nano Dabee

Tong
০১৫৫৮০৫২৫৯৪
৫

২০১৯-২০ ৪০ রাঙঁা েমলা ১৯৮৯৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৯
৯৬

িনককযা মিন
তঞঙঁযা

কালা েমলা
তঞঙঁযা সিমরন মগাছিড় িশওর কযাশ Ranga mela

tanchahgha
০১৮৫৮৯৬৫৭১২
৩

২০১৯-২০ ৪১ িশগলবী তঞঙঁযা ১৯৮৬৮৪১৪৭৭৬৪৯৪০
৯৫ েজতমিন েমনকা সেরশ কমার

তঞঙঁযা বটতলী িশওর কযাশ Shigolbi
Tanchangya

০১৫৫৭৩২৫০৯১
৫

২০১৯-২০ ৪২ সিজত বালা ৭৩৫৩৯৯৪৩৪১ রনিজৎ িবলিত যতন তঞঙযা বটতলী িশওর কযাশ SUJIT BALA
TONCHANGYA ০১৫৫১৬২৩৯২৯৮

২০১৯-২০ ৪৩ কমলা রাণী চাকমা ১৯৯৪৮৪১২১৬৩০০০১
৫৬

পেমাদ কান
চাকমা জিটলা চাকমা িতদীব চাকমা পানছিড় মূখ িশওর কযাশ AMALA RANI

CHAKMA
০১৫৫৭৬১৬৫৮৮
৮

২০১৯-২০ ৪৪ িবরঙীিন চাকমা ১৯৮৮৮৪১৪৭৭৬৪৯৪১
২৯ সবল চাকমা জান েদবী অমল বরণ চাকমা পানছিড় মূখ িশওর কযাশ Birangini

Chakma
০১৫৩৭৬১৮০২৭
৭

২০১৯-২০ ৪৫ ফুল রানী চাকমা ১৯৮৮৮৪১৪৭৭৬৪৯৪১
৭২ িশংগকলা চাকমা কৃষ মালা চাকমা কােলা মিন

চাকমা পানছিড় মূখ িশওর কযাশ Fula Rani
Chakma

০১৫৮৫৪৮৩৫০৪
৬

২০১৯-২০ ৪৬ নয়না চাকমা ৮৭০৫৯৪৩০৮৫ অরন কািন
চাকমা রাজতী চাকমা িরেপল চাকমা পানছিড় মূখ িশওর কযাশ NOYONA

CHAKMA
০১৫৭২০২৪৫৪৪
৬

২০১৯-২০ ৪৭ সচিরতা চাকমা ৬০০৩৯৬৩৬৫৬ সর িবজয় চাকমা দয়ামালা চাকমা িরপন চাকমা পানছিড় মূখ িশওর কযাশ SUCHARITA
CHAKMA

০১৫৫১৬৩৭০২৭
৫

২০১৯-২০ ৪৮ িতলক পুিত চাকমা ৫১০৬১৭৫৩৮২ লামা চাকমা িমিলংেঙা চাকমা জুেয়ল চাকমা পানছিড় মূখ িশওর কযাশ TILOK PUTI
CHAKMA

০১৫৩১১৪৪৮৭৮
৯

২০১৯-২০ ৪৯ আদর বালা চাকমা ১৯৮৭৮৪১৪৭৭৬৪৯৫২
৮৯ কজ চাকমা উিমরলা চাকমা মঙল িবজয়

চাকমা জােমরছিড় িশওর কযাশ Adar Bala
Chakma

০১৫৩২৪৫৪৮৪১
৯

২০১৯-২০ ৫০ চমিচনা চাকমা ১৯৯০৮৪১৪৭৩৮০০০০
৪৩ চিন লাল চাকমা সাধনা চাকমা সভাষ চাকমা িতনিটলা েসানালী বযাংক জুরাছিড় CHAMCHINA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
১০

২০১৯-২০ ৫১ ফুল কমারী চাকমা ৭৩৫৩৯৯৫৬৭৮ জান কমার
চাকমা

কাঞন মালা
চাকমা িবমল চাকমা িতনিটলা িশওর কযাশ FUL KUMARI

CHAKMA
০১৫৫৪৪৯৭৬০৩
৬

২০১৯-২০ ৫২ িকরণ মালা চাকমা ১৯৮৫৮৪১৪৭৫৭৪৮৬৫
৫৫ তপন চাকমা মমতা চাকমা পাগালা চাকমা হাজাছিড় িশওর কযাশ Kiran Mala

Chakma ০১৫৩১১৪৪০৬০৪
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২০১৯-২০ ৫৩ লীতা চাকমা ৪২০৫৮২৫০১৩ সবিত চাকমা পভািত চাকমা জয়েসন চাকমা িশলছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় LITA CHAKMA ৫৪০৯৮০১০০৯৮
১১

২০১৯-২০ ৫৪ িনরপা চাকমা ১৯৯৬৮৪১৪৭৫৭০০০০
৭৭

সতয কমার
চাকমা েপলাবী চাকমা কােলাময় চাকমা হাজাছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় NIRUPA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
২৮

২০১৯-২০ ৫৫ রাঙাষ চাকমা ১৯৮৭৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৫
৪০

জীবন িবকাশ
চাকমা িবননীিন চাকমা জীবন িবকাশ

চাকমা
ৈমদং মুখ
পাড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় RANGASH

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
১২

২০১৯-২০ ৫৬ সাধনা চাকমা ১৯৮৮৮৪১৩৬৭৬৩৭০২
৮২ শভরাশ চাকমা আচকিল চাকমা মদনা চাকমা িতনিটলা িশওর কযাশ Sadhana

Chakma ০১৮৭৭১২১২৩৩১

২০১৯-২০ ৫৭ অঞনা েদবী ১৯৯৬৮৪১৪৭৭৬০০০০
৭০ কালা চান চাকমা জয়নী মালা

চাকমা িহমাংশ চাকমা জামুরাছিড় িশওর কযাশ ANJANAV DABI
CHAKMA

০১৫৫৭৩৯৬৬৩৭
৯

২০১৯-২০ ৫৮ চন পভা চাকমা ১৯৮৭৮৪১৪৭৭৬৪৯৫০
০৪ ইন িজৎ বািদেকা চাকমা িবনয়া চাকমা বােমর ৈমদং িশওর কযাশ Chandra Prava

Chakam
০১৫১৮৩৫৩৬৭০
৩

২০১৯-২০ ৫৯ েহেলনা চাকমা ১৯৯২৮৪১৪৭৭৬০০০০
৫৩

সাধন কমার
চাকমা কালািমলা চাকমা সতয চাকমা জামুরাছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় HALANA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
৩১

২০১৯-২০ ৬০ কালা েসানা চাকমা ১৯৮৫৮৪১৪৭৭৬০০০০
০৩ কৃষ বণর চাকমা কমুই িনিজ

চাকমা জীবন চাকমা জামুরাছিড় িশওর কযাশ KALA SONA
CHAKMA

০১৫৭২৬০৯৫৬৯৬

২০১৯-২০ ৬১ লিকলতা চাকমা ১৯৮৫৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৯
৪০ টংগলচান চাকমা বঁাশগালী চাকমা অিনল কমার

চাকমা বােমর ৈমদং িশওর কযাশ Laxmi Lata
Chakma

০১৫৮৫৪৮৪১৯৭
৮

২০১৯-২০ ৬২ িমেলস চাকমা ১৯৮৭৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৯
৬৬ তংচান চাকমা অউগনা চাকমা অরনিজৎ চাকমা বােমর ৈমদং েসানালী বযাংক জুরাছিড় MILACHA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
৩২

২০১৯-২০ ৬৩ ময়না চাকমা ৫১০৩৯১৮০২৪ বিল চাকমা িভকা রানী সিনল বরণ
চাকমা েবলতলা িশওর কযাশ MOYNA

CHAKMA
০১৫৩১৬৫০৪৩৭
০

২০১৯-২০ ৬৪ নর পিত চাকমা ৬৪১১৮৪৩৩১৮ গনবান চাকমা যুদ পিত চাকমা জীবন চাকমা আমতলা েসানালী বযাংক জুরাছিড় NARA PATI
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৯৮
২৯

২০১৯-২০ ৬৫ িনরপনা চাকমা ৫১০৩৯১৭৮৭৭ ধীেরন চাকমা ছিব চাকমা িরেকল চাকমা বাদল হাটছড়া িশওর কযাশ NIRUPANA
CHAKMA ০১৫৩৭৫১৫৫২১৩

২০১৯-২০ ৬৬ পদা রাণী চাকমা ১৯৮৬৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৭
৮৬ েলং চাকমা েলভী চাকমা অিনল বরন

চাকমা েবলতলা িশওর কযাশ Padma Rani
Chakma

০১৫৮৫৪৮৩৯৫৮
৪

২০১৯-২০ ৬৭ েপজালী চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭১৯৪৯১৩
৬৯

নীল েমাহন
চাকমা েদব মুখী চাকমা হদয় চাকমা বােমর ৈমদং েসানালী বযাংক জুরাছিড় PAJALE

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
৩৪

২০১৯-২০ ৬৮ রচনা েদবী চাকমা ১৯৮৮৮৪১৪৭৭৬৪৯৫০
২৫

েরবতী েমাহন
চাকমা

ভাগয কমারী
চাকমা দয়াল চাকমা জামুরাছিড় িশওর কযাশ Rasana Dabi

Chakma ০১৬৩৯২১৯৬৩২১

২০১৯-২০ ৬৯ সািবনা চাকমা ১৯৮৮৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৯
০৩ ভূবনজয় চাকমা মৃগ তারা চাকমা শািন কমার

চাকমা বােমর ৈমদং েসানালী বযাংক জুরাছিড় SABINA
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০১০১৯
৮

২০১৯-২০ ৭০ সংগ িমত চাকমা ১৯৯৪৮৪১৪৭৩৮০০০০
১৮ মধু চন চাকমা িশগা পুিদ চাকমা রিহম বাচা

চাকমা বাদলহাটছড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় SANGA MITRA
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৯৮
৩৩
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২০১৯-২০ ৭১ ৈচলবালা চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৭৬০০০০
১০ গিরমরত চাকমা িববঙ মুখী েহমরঞন জামুরাছিড় িশওর কযাশ SHAYLABALA

CHAKMA
০১৮৮২০৩১৬৮৭
৭

২০১৯-২০ ৭২ েসানা েদবী চাকমা ১৯৯৬৮৪১৪৭৭৬০০০০
২৬

আনন েসন
চাকমা েমতলী চাকমা পূনর কমার জামুরাছিড় িশওর কযাশ SONA DEBI

CHAkMA ০১৫১২৬৩১২৬৭৫

২০১৯-২০ ৭৩ সপা চাকমা ১৯৮৭৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৯
৮৯ নাদ চাকমা লকী রানী হািন চাকমা আমতলা েসানালী বযাংক জুরাছিড় SWAPNA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
০৯

২০১৯-২০ ৭৪ সপা চাকমা ১৯৮৯৮৪১২১৭৯২১৬৮
৩৪ চন জয় চাকমা রাঙুমালা চাকমা েজযািত চাকমা বােমর ৈমদং েসানালী বযাংক জুরাছিড় SWAPNA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
৪১

২০১৯-২০ ৭৫ গানী চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৭৬৪৯৫৪
৪২ িচিচমিন চাকমা িচকনবী চাকমা িজেকা চাকমা ৈমদং মুখ িশওর কযাশ Ghandi Chakma ০১৫৮৫৪৮৩২৭৮

৭

২০১৯-২০ ৭৬ কামনা চাকমা ১৯৮৮৮৪১৪৭৭৬৪৯৫৪
৬৩ িবন চাকমা িনহার বালা

চাকমা ৈসেলন চাকমা মুরলযাছড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় KAMANA
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৯৮
৩৫

২০১৯-২০ ৭৭ িমতালী চাকমা ১৯৮৭৮৪১৪৭৭৬৪৯৫৩
৬৩ দেকা চাকমা গঙা চাকমা উজল কািন

চাকমা ফিকরাছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় MITALEE
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৯৮
৩৭

২০১৯-২০ ৭৮ পারলা চাকমা ১৯৩১০৫১১৮৭ হজ চাকমা উিমরলা চাকমা নানঙ চাকমা মগাছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় PARULA
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৯৮
৩৯

২০১৯-২০ ৭৯ িরিপ চাকমা ১৯৮৬৮৪১৪৭৭৬৪৯৫৪
২২ রাম চন চাকমা জিতলা চাকমা দয়াল কািন

চাকমা ফিকরাছিড় িশওর কযাশ Ripi Chakma ০১৫৫১২২৬৪৭৯৫

২০১৯-২০ ৮০ রপা চাকমা ৯৫৭৬৯৬৪৮৮৭ কানারা চাকমা দয়ামিত চাকমা রপানন চাকমা ফিকরাছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় RUPA CHAKMA ৫৪০৯৮০১০০৯৮
০৭

২০১৯-২০ ৮১ সাগিরকা চাকমা ১৯৯২৮৪১৪৭৭৬০০০০
৩৩ িবেরন চাকমা িনয়িত েদবী

চাকমা িমঠুন চাকমা ফিকরাছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় SAGORIKA
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৯৮
৩৬

২০১৯-২০ ৮২ সইিট চাকমা ১৯৯৯৮৪১৪৭৭৬০০০০
৫০ সতযনন চাকমা পানা চাকমা ধনরাম চাকমা ফিকরাছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় SWEETY

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
৩৮

২০১৯-২০ ৮৩ তাপসী চাকমা ১৯৯৬৮৪১০৭৭১০০০০
২৮ পিত বত িমতা চাকমা বাবুল চাকমা ফিকরাছিড় িশওর কযাশ TAPASHI

CHAKMA
০১৫৭২৩৩৬৮২৪
৫

২০১৯-২০ ৮৪ হিশনা চাকমা ১৯৮৮৮৪১৪৭৩৮৪৯৯৯
২৮ িবিনময় চাকমা আংগ বালা

চাকমা কিলন চাকমা ফিকরাছিড় িশওর কযাশ Whoshina
Chakma

০১৮৯১৫৬৩৮৩০
০

২০১৯-২০ ৮৫ পদা ননী চাকমা ১৯৮৭৮৪১৪৭৭৬৪৯৫৬
২৩ িবরলাল চাকমা িমেলছ চাকমা িরপন চাকমা এডছিড় েসানালী বযাংক

িলিমেটড
জুরাছিড়

PADDMA
NANDI
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৯৮
০৮

২০১৯-২০ ৮৬ অিনক বালা চাকমা ১৯৮৭৮৪১৪৭৭৬৪৯৫৯
৯৬ বড় েচাখা চাকমা জািল চাকমা তপন কািন

চাকমা ভূয়াতলীছড়া িশওর কযাশ Anik Bala
Chakma

০১৫৫৯৬৪৫১৬৮
০

২০১৯-২০ ৮৭ িবনা চাকমা ১৯৯৪৮৪১৪৭৭৬০০০০
৫২

সাধনা কমার
চাকমা সমপিদ চাকমা শািন ময় চাকমা েতছিড় িশওর কযাশ BINA CHAKMA ০১৮৮৯৭৫৪৬৭০

৩
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২০১৯-২০ ৮৮ দগর পুিদ চাকমা ১৯৮৮৮৪১৪৭৭৬৪৯৫৯
৪৩ িবন লাল চাকমা িমলুিঙ চাকমা জয়মুিন চাকমা ভূয়াতলীছড়া িশওর কযাশ Durgha Pudi

Chakma ০১৮৬৬১৯৭২৩১৭

২০১৯-২০ ৮৯ কালাবী চাকমা ১৯৯৪৮৪১৪৭৭৬০০০০
৫৩ সপনা চাকমা পনজামা চাকমা সপনা চাকমা েতছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় KALABI

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
০৬

২০১৯-২০ ৯০ িমেলেবা চাকমা ৪৬৫৩৯৭৬১৭৭ দয়ালাল চাকমা দয়াপুিদ চাকমা িরপন চাকমা বাদল হাটছড়া িশওর কযাশ MILEBO
CHAKMA

০১৮৪০৫৪৬৫২১
৪

২০১৯-২০ ৯১ নাগরী চাকমা ১৯৮৫৮৪১৪৭৭৬৪৯৫৮
০৩ এযাংস চাকমা পদা ননী চন েকতু েতছিড় িশওর কযাশ Nagari Chakma ০১৬৩৮৫৫৯৯২৬

৭

২০১৯-২০ ৯২ িনিত চাকমা ১৪৫৬৮০৩৯৩৯ গনমিন চাকমা রাঙািমেল চাকমা পেসনিজত বাদলহাটছড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় NITTI CHAKMA ৫৪০৯৮০১০০৯৮
২৭

২০১৯-২০ ৯৩ িপয় মালা চাকমা ১৯৯০৮৪১৪৭৩৮৪৯৭৯
৫১ িবনয় চাকমা গঙা েদবী েদবলাল চাকমা বাদলহাটছড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় PREYA MALA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
২৬

২০১৯-২০ ৯৪ েরখা েদবী চাকমা ১৯৮৮৮৪১৪৭৭৬৪৯৫৮
৭৬ মঙল চন কালাবী চাকমা নয়ন চাকমা ভূয়াতলীছড়া িশওর কযাশ Rakha Dabe

Chakma
০১৬৪৪৬৩২০৭৬
০

২০১৯-২০ ৯৫ েরিশ চাকমা ১৯৯১৮৪১৪৭৭৬০০০০
৫০

অিত কমার
চাকমা ফােতমা চাকমা েজযািতষ চাকমা েতছিড় েসানালী বযাংক জুরাছিড় RASMI

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
২৫

২০১৯-২০ ৯৬ সািবনা চাকমা ১৯৯৪৮৪১৪৭৭৬০০০০
১৩

মৃত সেরশ কমার
চাকমা িপয় বালা মঙল কািন

চাকমা ভূয়াতলীছড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় SHABINA
CHAKMA

৫৪০৯৮০১০০৯৮
২৪

২০১৯-২০ ৯৭ সিঞতা চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৭৬৪৯৫৯
৩০

িবেনাদ নাগর
কাবরারী

মৃত জলিদনী
চাকমা িনেকল চাকমা ভূয়াতলীছড়া েসানালী বযাংক জুরাছিড় SHNCITA

CHAKMA
৫৪০৯৮০১০০৯৮
১৮

২০২০-২১ ৯৮ অনরা চাকমা ১৯৬২১৭৪২৫৪ িবকাশ চাকমা রত েদবী চাকমা উতম কমার
চাকমা বারাবানা ০১৫৩৩২৫৯১০

১ িশওর কযাশ ANTARA
CHAKMA ০১৫৩৩২৫৯১০১৩

২০২০-২১ ৯৯ ইিত চাকমা ১৯৯৩৮৪১২১১৫০০০০
২০ অনরদ চাকমা িচিজ বালা চাকমা েহেগরা চাকমা বারাবানা ০১৫৩৭৩৮৭৭৭

৯ িশওর কযাশ eti chakma ০১৫৩৭৩৮৭৭৭৯
২

২০২০-২১ ১০০ িমেলশ চাকমা ১৯৯২৮৪১৪৭৫৭০০০০
১৫ মৃত গিড় চাকমা যুদ পুিদ চাকমা আেদ চন িশলছিড় ০১৫৭১৩০০০৩

৬ নগদ milasha chakma ০১৫৭১৩০০০৩৬

২০২০-২১ ১০১ িনউিচং মারমা ৩৭৫৯৮২৫৭৯১ অংগজাই মারমা থুইবাই মারমা অনপম চাকমা েছাট মিনরা
ছড়া

০১৮৪৪৯৯৯৭৮
৬ িশওর কযাশ niuching marma ০১৮৪৪৯৯৯৭৮৬

৭

২০২০-২১ ১০২ িপয়সী চাকমা ৩৩০২১২৬৫০৭ িবপুল চাকমা লিলতা চাকমা ইেলন চাকমা িশলছিড় ০১৮১০৬৫১৬০
৯ িশওর কযাশ priyoshi chakma ০১৮১০৬৫১৬০৯১

২০২০-২১ ১০৩ রপা চাকমা ৮৭০৩৯৮৭৫৭১ অিশনী কমার
চাকমা শািন েদবী অিনল চাকমা েছাট মিনরা

ছড়া
০১৫৭৫৫১১৮৫
৪ িশওর কযাশ rupa chakma ০১৫৭৫৫১১৮৫৪২

২০২০-২১ ১০৪ িশলা চাকমা ৮২১৪৮৯৫৩৫৪ সনীল জীবন
চাকমা উষরানী চাকমা িরেবক চাকমা বারাবানা ০১৫৭২৬৪১৮০

৯ িশওর কযাশ shila chakma ০১৫৭২৬৪১৮০৯৬

২০২০-২১ ১০৫ বরন বালা চাকমা ১৯৮৭৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৪
৭৮ িচরনািজৎ চাকমা ভাগয েদবী কালায়া চাকমা উবুকছিড় ০১৫৮৫৪৮৩৭৮

৬ িশওর কযাশ BARUNBALA ০১৫৮৫৪৮৩৭৮৬
৯
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২০২০-২১ ১০৬ েচাখ কালা চাকমা ১০১৪৫৬০৩১০ অিনল চন কাঙরী চাকমা সরপ চাকমা হাজাছিড় ০১৫৫৪৫০৩৮১
০ িশওর কযাশ Chok Kala

Chakma
০১৫৫৪৫০৩৮১০
৯

২০২০-২১ ১০৭ পদাননী চাকমা ১৯৮৫৮৪১৪৭৭৬৪৯৩৭
৬৫ ড চার বালা চাকমা ভূবন চাকমা জােমরছিড় ০১৫৫৭৮৪৯২১

১ িশওর কযাশ padma nandi
chakma ০১৫৫৭৮৪৯২১১৬

২০২০-২১ ১০৮ রিম চাকমা ২৮০৫৭০৫৭৭৫ বস মিন চাকমা গঙঁা মিন চাকমা িবজয় িজত
চাকমা উবুকছিড় ০১৫৫৩০৭১৫৫

৮ িশওর কযাশ RUMI CHKAMA ০১৫৫৩০৭১৫৫৮
৮

২০২০-২১ ১০৯ সমর বালা চাকমা ৫৯৯৪৩৫৮০৯০ অনপম চাকমা সেরশ মালা
চাকমা িরপন চাকমা জােমরছিড় ০১৫৮৫৪৮৩৮৩

০ নগদ samar bala
chakma ০১৫৮৫৪৮৩৮৩০

২০২০-২১ ১১০ শামলী চাকমা ৮২৫৩৯৩৭৯৯২ অরন কমার
চাকমা চনন মালা চাকমা েসবানন চাকমা উবুকছিড় ০১৫১৮৬৪০৫৭

১ িশওর কযাশ shyamoly
chakma ০১৫১৮৬৪০৫৭১৬

২০২০-২১ ১১১ গপন তারা তঞগযা ১৯৮৭৮৪১৪৭৭৬০০০০
০২ পট িচগন মুগী

তঞগযা
অমৃত লাল
তঞগযা বটতলী ০১৫৭৫৫১৩৫৮

৫ িশওর কযাশ gupan tara
tanchangya

০১৫৭৫৫১৩৫৮৫
০

২০২০-২১ ১১২ এিনট চাকমা ৬০১৩৮৭৬১৯৫ ফুেলশর চাকমা তরংগীিন চাকমা রপায়ন চাকমা পানছিড় মূখ ০১৮৭৯৪৯৫৮০
১ িশওর কযাশ anti chakma ০১৮৭৯৪৯৫৮০১

৯

২০২০-২১ ১১৩ ভাগয েদবী চাকমা ১৯৯৬৮৪১৪৭৭৬০০০০
৮২ কৃষ মিন চাকমা এেরেয় িমেল

চাকমা
নািজম কমার
চাকমা পানছিড় মূখ ০১৬৩৭০৮৫৮০

৭ িশওর কযাশ bagyo devi
chakma

০১৬৩৭০৮৫৮০৭
৪

২০২০-২১ ১১৪ সরজা চাকমা ৭৭৮৯৭৪৫৫৫৬ লিলত কমার
চাকমা জানদীিন রেনল চাকমা পানছিড় মূখ ০১৫৫৯০৫৮৫৫

৪ িশওর কযাশ suraja chakma ০১৫৫৯০৫৮৫৫৪
১

২০২০-২১ ১১৫ বাগয লকী চাকমা ৩২৮৩৩১৬৪৯৯ দেয় চন ভদপুিদ চাকমা উজল চাকমা হাজাছিড় ০১৫৭৫৪৫১২৩
৫ িশওর কযাশ bagyo laxmi

chakma
০১৫৭৫৪৫১২৩৫
৬

২০২০-২১ ১১৬ েজযািতকা চাকমা ৩৭৬২০৯০৭৯৭ ধনঞয় চাকমা মৃত কালাবী
চাকমা লালন চাকমা িতনিটলা ০১৫৩৮২৭৮৯০

৮ িশওর কযাশ jotika chakma ০১৫৩৮২৭৮৯০৮
৭

২০২০-২১ ১১৭ িরিপকা চাকমা ১৯৯০৮৪১৪৭৭৬০০০০
৩০ ত পূিণরমা েদবী

চাকমা রতন চাকমা উবুকছিড় ০১৫৮০২৪৩৪৭
০ িশওর কযাশ ripika chakma ০১৫৮০২৪৩৪৭০

২

২০২০-২১ ১১৮ সািবনা চাকমা ১৯৮৭৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৩
৮০ মাুু েসাভাপিত চাকমা লিক ধন চাকমা হাজাছিড় ০১৫৭৫৪৫১২৪

৫ িশওর কযাশ Sabina Chakma ০১৫৭৫৪৫১২৪৫
৫

২০২০-২১ ১১৯ িশলা চাকমা ৫৫৬২২০৯৩১১ মৃত েডানজয়
চাকমা

কালা েচাগী
চাকমা সেমন চাকমা িতনিটলা ০১৫৭৫৫১১৭৮

৮ িশওর কযাশ shila chakma ০১৫৭৫৫১১৭৮৮
২

২০২০-২১ ১২০ বািদ িমলা চাকমা ১৯৯০৮৪১৪৭৭৬০০০০
১৩ পূণর জয় চাকমা পদ েশাভা মঙল চাকমা বােমর ৈমদং ০১৬১০১২৬১৪০ িশওর কযাশ badi mila

chakma ০১৬১০১২৬১৪০৮

২০২০-২১ ১২১ চন পুিদ চাকমা ১৯৯৪৮৪১৪৭৭৬০০০০
৯১ ভাগযধন চাকমা পভাত লতা

চাকমা শািন রঞন বাদলহাট ছড়া ০১৮১০৬০২১৬
৯ িশওর কযাশ chandra pudi

chakma ০১৮১০৬০২১৬৯৬

২০২০-২১ ১২২ িচতা রানী চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৮
৯৯

েসানাধন
চাকমা০েসানাধন
চাকমা

মংগাবী চাকমা িবমল কািন
চাকমা বােমর ৈমদং ০১৫৭৫৫১১৮০

১ িশওর কযাশ chitta rani
chakma ০১৫৭৫৫১১৮০১৩
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২০২০-২১ ১২৩ িঝন মালা চাকমা ২৩৫৭০৬৪৫৯৭ কিচ মরত চাকমা িতলক তামা
চাকমা সেকশ চাকমা জামুরাছিড় ০১৫৭৫৫১৩৪৫

১ িশওর কযাশ jinu mala
chakma ০১৫৭৫৫১৩৪৫১৫

২০২০-২১ ১২৪ কাঞন মালা চাকমা ১৯৯৫৮৪১৪৭৭৬০০০০
৫৪

রাজ কমার
চাকমা মিনকা চাকমা শভ রঞন আমতলী ০১৮১০৬০২১৪

৮ িশওর কযাশ kanson mala
chakma ০১৮১০৬০২১৪৮০

২০২০-২১ ১২৫ লিক েদবী চাকমা ৯১৩২৫৮৫২৪২ পূণর জয় চাকমা িচনারানী চাকমা সমর িবজয়
চাকমা জামুরাছিড় ০১৮১০২৬৯১৪

৭ িশওর কযাশ laxmi debi
chakma ০১৮১০২৬৯১৪৭৬

২০২০-২১ ১২৬ পারিমতা চাকমা ১৯৯৭৮৪১৪৭৫৭০০০১
১১

েজযািত রঞন
চাকমা চঞলা চাকমা িরেকা চাকমা আমতলা ০১৬০৯৪১৭১৫

৩ িশওর কযাশ paromita
chakma ০১৬০৯৪১৭১৫৩১

২০২০-২১ ১২৭ েরিবকা চাকমা ১৯৮৮৮৪১৪৭৭৬৪৯৪৮
২৭ বা পিত মালা রপায়ন চাকমা জামুরাছিড় ০১৫৮৫৪৮৪৭০

৭ িশওর কযাশ rabika chakma ০১৫৮৫৪৮৪৭০৭
৪

২০২০-২১ ১২৮ রনা চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৭৬০০০০
২১

িবজয় কমার
চাকমা রাঙা উিদ শেদাধন চাকমা বাদলহাট ছড়া ০১৬০৯৪১৭০৯

১ নগদ runa chakma ০১৫৮৫৪৮৪১৯১

২০২০-২১ ১২৯ েসেলনা চাকমা ৫১০৩৯১৮১৩১ শীমন চাকমা িচপােচাগী চাকমা িটংক চাকমা েবলতলা ০১৮১০২৭০২৫
২ িশওর কযাশ salana chakma ০১৮১০২৭০২৫২১

২০২০-২১ ১৩০ সিঞতা চাকমা ১৯৯৭৮৪১৪৭৭৬০০০০
৬৩

অিশনী কমার
চাকমা রনিজতা চাকমা িপয়দশরী বােমর ৈমদং ০১৮১০২৭০৭৯

২ িশওর কযাশ sanchita chakma ০১৮১০২৭০৭৯২৬

২০২০-২১ ১৩১ সমনা চাকমা ৪২১২২৪৯১৮১ লকী রতন রতমালা চাকমা অিনল চাকমা বাদলহাট ছড়া ০১৫৩৮২৭৭১৭
৫ িশওর কযাশ sumona chakma ০১৫৩৮২৭৭১৭৫

৪

২০২০-২১ ১৩২ েববী চাকমা ৯৫৭৬৯৬৩৩২৭ পদীপ চাকমা িবনতা চাকমা অমর কািন
চাকমা ফিকরাছিড় ০১৫৭২৩৫৮৫৪

৮ িশওর কযাশ baby chakma ০১৫৭২৩৫৮৫৪৮
৩

২০২০-২১ ১৩৩ ৈবশালী চাকমা ৮৭০৩৯৮৭৮৪৫ অরন কমার
চাকমা কলনা চাকমা রেমল চাকমা ফিকরাছিড় ০১৫৩৫৭৮২৩১

৮ িশওর কযাশ BAISHALI
CHAKMA ০১৫৫২৯২৬৪০৫১

২০২০-২১ ১৩৪ জয়া চাকমা ৩৭৫৩৯৩০২০৯ পান রাম িনরলা চাকমা কালামরত চাকমা ফিকরাছিড় ০১৮৭৭৬০২৬১
৪ িশওর কযাশ JOYA CHAKMA ০১৮৭৭৬০২৬১৪

০

২০২০-২১ ১৩৫ মধু রানী চাকমা ৫০৬৪৮২৪১২০ িবকাশ মিন
চাকমা লকী পিত যত েমাহন ফিকরাছিড় ০১৫৭৫৪৪৫৬৯

৫ িশওর কযাশ modhu rani
chakma

০১৫৭৫৪৪৫৬৯৫
০

২০২০-২১ ১৩৬ সাগিরকা চাকমা ৫৫৪৯৪৮৭২৪৬ িদলীপ চাকমা মাধবী লতা
চাকমা

শান িবকাশ
চাকমা ফিকরাছিড় ০১৮১০৬০২১৪

৪ িশওর কযাশ sagarika
chakma ০১৮১০৬০২১৪৪৯

২০২০-২১ ১৩৭ শাননা চাকমা ১৯৯২৮৪১৪৭৭৬০০০০
১১ শািন মিন রংমালা চাকমা কালা মরত

চাকমা ফিকরাছিড় ০১৫৭৫৪১০৯৮
৭ িশওর কযাশ shantana

chakma
০১৫৭৫৪১০৯৮৭
২

২০২০-২১ ১৩৮ সূচনা চাকমা ৫০৮৮১৬৯৯৮১ ফিকরা চাকমা দয়ামালা চাকমা েজযািত চাকমা ফিকরাছিড় ০১৮৯১৫৬৩৮৩
০ িশওর কযাশ SUCHANA

CHAKMA
০১৬০৯৪৮১৮২০৬

২০২০-২১ ১৩৯ কলনা চাকমা ৭৩৩৮২০৪১৭০ রাজমিন চাকমা েহমনলনী চাকমা কালাইয়া চাকমা কাঠালতলী ০১৫৭২২৭৩৭৯
৬ িশওর কযাশ KALPANA

CHAKMA
০১৫৭২২৭৩৭৯৬
০

২০২০-২১ ১৪০ িরয়া চাকমা ১৯৯২৮৪১০৭২৩০০০০
৬৪

নাগর পসাদ
চাকমা িরতা চাকমা জােননটু কাঠালতলী ০১৫৭২২৬১৪৯

৭ িশওর কযাশ ria chakma ০১৫৭২২৬১৪৯৭৯

Created on Jun 26, 2021 10:21:58 AM  9Page 8 of 9



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

২০২০-২১ ১৪১ শহীনা চাকমা ১৯৮৮৮৪১৪৭৭৬৪৯৫৬
৫৩ সা রিহনী চাকমা িবনয় েজযািত

চাকমা কাঠালতলী ০১৫৫৯৭০৭৮৭
০ নগদ sahina chakma ০১৫৫৯৭০৭৮৭০

২০২০-২১ ১৪২ বাঙালী চাকমা ১৯৯০৮৪১৪৭৭৬০০০০
২২ সািুব রংপুিদ চাকমা েপম রঞন ভূয়াতলীছড়া ০১৮৮৯৭৫৮৩১

৬ িশওর কযাশ bangali chakma ০১৮৮৯৭৫৮৩১৬
৯

২০২০-২১ ১৪৩ গিড়িমলা চাকমা ১৯৮৭৮৪১৪৭৭৬৪৯৫৮
৫১ গিড় কাঞন মালা

চাকমা শশাংক চাকমা ভূয়াতলীছড়া ০১৫৭২৮২২৮৯
১ িশওর কযাশ guri mela

chakma
০১৫৭২৮২২৮৯১৫

২০২০-২১ ১৪৪ েজযািতকা চাকমা ১০২৬৯৮০৮১১ রিশক চন লকী রানী রতিজৎ চাকমা ভূয়াতলীছড়া ০১৮২৮৮১০৭৬
০ িশওর কযাশ JOTIKA

CHAKMA
০১৮২৮৮১০৭৬০
২

২০২০-২১ ১৪৫ রিঙ বালা চাকমা ১৯৮৯৮৪১৪৭৭৬৪৯৫০
৬১ িবমল চাকমা উির পিত চাকমা জান লাল বাদল হাটছড়া ০১৮১০৬০২১৭

০ িশওর কযাশ rangi bala
chakma ০১৮১০৬০২১৭০৪

২০২০-২১ ১৪৬ সািবনা চাকমা ১৯৯৩৮৪১৪৭৩৮০০০০
৪৮ লকীবান চাকমা ফুলরানী চাকমা সাধন চাকমা বাদল হাটছড়া ০১৮৬৫৩০৯৮৪

১ িশওর কযাশ SHABINA
CHAKMA

০১৮৬৫৩০৯৮৪১
০

২০২০-২১ ১৪৭ েতািষকা চাকমা ২৪০৬২৪৫৩০৪ চন িজৎ জানক পুদী
চাকমা দীেনশ চাকমা ভূয়াতলীছড়া ০১৮৬৫৩৬১৩৬

৮ িশওর কযাশ tosika chakma ০১৮৬৫৩৬১৩৬৮
৯
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