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িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম কানা ও ওয়াড 
1.  জাতা চাকমা ামী: উৎফল চাকমা বাছিড় ১নং 
2.  িরতা চাকমা ামী: নাল কািম  চাকমা কাগত া ১নং 
3.  জাতা চাকমা ামী: ভ ন  চাকমা বড়েদানা ১নং 
4.  িরবালা চাকমা ামী:পরা র চাকমা বড়েদানা ১নং 
5.  িনতা চাকমা পীং:িনর ন চাকমা বড়েদানা ১নং 
6.  শািম রানী চাকমা ামী:রিবলাল চাকমা বড়েদানা ১নং 
7.  প  িত চাকমা ামী:িচ  িবকাশ চাকমা বাছিড় ১নং 
8.  অিনমা দবী চাকমা ামী:মিশ চাকমা বড়েদানা ১নং 
9.  িমনাÿ◌ী চাকমা পীং:অর ন চ  চাকমা বাছিড় ১নং 
10.  ম মালা চাকমা ামী:শািম  লাল চাকমা বাছিড় ১নং 
11.  মিনকা চাকমা ামী: সণহময় চাকমা বাছিড় ১নং 
12.  পেত াঁ চাকমা ামী:অমেল  চাকমা বাছিড় ১নং 
13.  িরতা চাকমা পীং:চ বান চাকমা বড়েদানা ১নং 
14.  টিপ চাকমা ামী: খময় চাকমা কাগত া ১নং 
15.  জয় মারী চাকমা পীং:আন  মার চাকমা বাছিড় ১নং 
16.  জিরনা চাকমা ামী:অিনল চ  চাকমা চাংড়াছিড় ২নং 
17.  উপমা চাকমা পীং:চ ল র ন চাকমা চাংড়াছিড় ২নং 
18.  র কা চাকমা ামী: েলশ চ  চাকমা ছাÿ◌ারাছিড় ২নং 
19.  র ােদবী চাকমা পীং: উমচ  চাকমা চাংড়াছিড় ২নং 
20.  শফালী চাকমা ামী: িতময় চাকমা ছাÿ◌ারাছিড় ২নং 
21.  সাতীকা রানী চাকমা ামী:  রতন চাকমা ছাÿ◌ারাছিড় ২নং 
22.  শশীমালা চাকমা ামী: হােমশ ধন চাকমা চাংড়াছিড় ২নং 
23.  রম  লতা চাকমা ামী: িবেল র চাকমা ছাÿ◌ারাছিড় ২নং 
24.  আন েদবী চাকমা ামী: ভাষ চ  চাকমা ছাÿ◌ারাছিড় ২নং 
25.  িরিন চাকমা ামী: দ  চাকমা চাংড়াছিড় ২নং 
26.  িমলন শাভা চাকমা পীং: রবতী র ন চাকমা চাংড়াছিড় ২নং 
27.  কা না চাকমা পীং:িবনয় ভাত চাকম চাংড়াছিড় ২নং 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম কানা ও ওয়াড 
28.  ি তা চাকমা িপতা- শীল কািম  চাকমা সা পাড়া ৪নং 
29.  চয়িনকা চাকমা ামী-চয়ন কািম  চাকমা মগপাড়া ৪নং 
30.  উৎপলা তং া াঁ ামী- ীিত িব  চাকমা িক পাড়া ৪নং 
31.  মায়ারানী চাকমা ামী-িশিশর চাকমা মগ পাড়া ৪নং 
32.  িনর পা চাকমা ামী-িম  মিন চাকমা মড়া পাড়া ৪নং 
33.  সেহনা চাকমা িপতা- জ ািত িবকাশ চাকমা মড়া পাড়া ৪নং 
34.  বাসিম  চাকমা ামী- পায়ন চাকমা মগ পাড়া ৪নং 
35.  ীকা চাকমা িপতা- পিরÿÿত চাকমা মড়া পাড়া ৪নং 
36.  িমতা চাকমা ামী-জগদীশ চাকমা মগ পাড়া ৪নং 
37.  পিপ চাকমা ামী-টিন চাকমা িক পাড়া ৪নং 
38.  পার িমতাচাকমা অতীশ চাকমা মগ পাড়া ৪নং 
39.  শািম  মহী চাকমা ামী-শািম  কাশ চাকমা লÿ◌ু◌ংছড়া ৫নং 
40.  অনািমকা চাকমা িপতা-শািম  জয় চাকমা তং ড়া ৫নং 
41.  ছায়া চাকমা ামী-উ ল চাকমা ভারেবায়াচাপ ৫নং 
42.  তর লতা চাকমা ামী-ভারত া চাকমা তং ড়া ৫নং 



43.  মালিত চাকমা ামী-শািম  র ন চাকমা নায়া আদাম ৫নং 
44.  আেলাকী চাকমা ামী-কর ন চাকমা ভারেবায়াচাপ ৫নং 
45.  মা ী চাকমা িপতা-শািম  জয় চাকমা তং ড়া ৫নং 
46.  া চাকমা ামী-কর ন জয় চাকমা লÿ◌ু◌ংছড়া 
47.  িম  চাকমা ামী- িচ  চাকমা চয়ার ান পাড়া ৫নং 
48.  টিন চাকমা ামী-িরটন চাকমা তং ড়া ৫নং 
49.  মহারানী চাকমা ামী-িনমল কািম  চাকমা নায়াদাম ৫নং 
50.  িলপা চাকমা িপতা-অিনল চাকমা ভারেবায়াচাপ ৫নং 
51.  িনহািরকা চাকমা ামী- মন চাকমা ভারেবায়াচাপ ৫নং 
52.  ইিতশা চাকমা ামী- ান র ন চাকমা তং ড়া ৫নং 
53.  ন  দবী চাকমা িপতা-ধন মার চাকমা নায়াদাম ৫নং 

 িমিল চাকমা ামী- িব  চাকমা মিহষ ভা া ৬নং 
54.  রীনা চাকমা িপতা-িসংহ মিন চাকমা মা াপাড়া ৬নং 
55.  ননাবী চাকমা িপতা-ই  সন চাকমা রবা া ৬নং 
56.  িবতা চাকমা িপতা-লÿ◌ীধন চাকমা রবা া ৬নং 
57.  কিনকা চাকমা ান কাশ চাকমা িক উদ া ৬নং 
58.  রিন চাকমা ামী-িত  চাকমা িক উদ া ৬নং 
59.  লরানী চাকমা ামী-সভ সাচী চাকমা মিহষভা া ৬নং 
60.  মিনষা চাকমা িপতা-মিতলাল চাকমা মিহষভা া ৬নং 
61.  িমিল চাকমা ামী-ভগদ  চাকমা বাকছিড় ৬নং 
62.  স ারানী চাকমা িপতা-নিলনী র ন চাকমা মা াপাড়া ৬নং 
63.  মায়ালÿ◌ী চাকমা িপতা-মােনকধন চাকমা মা াপাড়া ৬নং 
64.  গাপােদবী চাকমা িপতা-অ  ধন চাকমা বাকছিড় ৬নং 
65.  ই  ক া িপতা-জয়ম  মার চাকমা অগইছড়া ৬নং 
66.  িনতা চাকমা িপতা-হির ণ চাকমা অগইছড়া 
67.  জয়িম  চাকমা ামী-িমটন চাকমা ঢবাছড়া ৬নং 
68.  নরপিত চাকমা ামী- ােন  চাকমা ঢবাছড়া ৬নং 
69.  িরপনা চাকমা ামী-কামানী চাকমা খািরÿ◌্যং ৭নং 
70.  িব  ি য় চাকমা ামী-জীবন চাকমা খািরÿ◌্যং ৭নং 
71.  ইলা চাকমা ামী- দশাম  চাকমা খািরÿ◌্যং ৭নং 

 অম রা চাকমা ামী-িবজয় চাকমা খািরÿ◌্যং ৭নং 
72.  মিল কা চাকমা ামী-শাসন ি য় চাকমা খািরÿ◌্যং ৭নং 
73.  পালী চাকমা িনমল চাকমা খািরÿ◌্যং ৭নং 
74.  না চাকমা ামী- বলাল চাকমা ধামাইছড়া ৭নং 
75.  সাম না চাকমা ামী-ধমেজ ািত চাকমা শেল রী খ ৭নং 
76.  দীি  চাকমা িপতা-নীল র ন চাকমা ক াংছড়া ৭নং 
77.  র  চাকমা ামী-জগত জ ািত চাকমা  
78.  ভা চাকমা িপতা- স  মার চাকমা ক াংছড়া ৭নং 
79.  জানাকী চাকমা ামী-িবভাষ চাকমা ক াংছড়া ৭নং 
80.  িচ া চাকমা ামী-িচ র ন চাকমা ক াংছড়া ৭নং 
81.  িরকা চাকমা ামী- ান কাশ চাকমা ক াংছড়া ৭নং 
82.  সি তা চাকমা ামী-  মিন চাকমা িতনঘষা◌্যা পাড়া 
83.  পালী চাকমা ামী-রতন মার চাকমা ধামাইছড়া ৭নং 
84.  কিনকা চাকমা ামী-জয় িসংহ চাকমা বাঘমারা িকিচং 
85.  িহেরাপিত চাকমা ামী-ভা ধন চাকমা ড়ামারা ৮নং 
86.  অমরা দবী চাকমা ামী- ানময় চাকমা ড়ামারা ৮নং 



87.  িবজয় লÿ◌ী চাকমা িপতা-কােমশ মার চাকমা ড়ামারা ৮নং 
88.  েলখা চাকমা ামী-আন  মার চাকমা তং া ৮নং 
89.  নীিত চাকমা ামী-কর ন চাকমা ড়ামারা ৮নং 
90.  িনরবালা চাকমা িপতা- ষলাল চাকমা তং লা◌্যা ৮নং 
91.  লÿনা চাকমা ামী-িমলন কািম  চাকমা ড়ামারা ৮নং 
92.  গাপােদবী চাকমা ামী-পম িবজয় চাকমা ড়ামারা ৮নং 

 শমা দবী চাকমা ামী-উ ল কািম  চাকমা ড়ামারা ৮নং 
93.  বাসনা চাকমা ামী-গ াধর চাকমা তং া ৮নং 
94.  িশ ী চাকমা িপতা-মেহ র চাকমা ড়ামারা ৮নং 
95.  গতা চাকমা ামী-শািম  র ন চাকমা ড়ামারা ৮নং 
96.  র পা চাকমা ামী- তাম  চাকমা ড়ামারা ৮নং 
97.  জনতা চাকমা িপতা-ই  মার চাকমা ড়ামারা ৮নং 
98.  চনা চাকমা ম ল চ  চাকমা ড়ামারা ৮নং 
99.  সানালী চাকমা ান দ  চাকমা ড়ামারা ৮নং 

100. িনহার বালা চাকমা ামী-িচক া চাকমা ি রাছড়া ৯নং 
101. ভা  লÿ◌ী চাকমা ামী-িসে ামিন চাকমা ি রাছড়া ৯নং 
102. িরপা চাকমা িপতা-বাধীধন চাকমা ি রাছড়া ৯নং 
103. রবতী বালা চাকমা ামী-িবজয় িত চাকমা ি রাছড়া ৯নং 
104. অন  ঁ শাভা চাকমা ামী-গা ী চাকমা ি রাছড়া ৯নং 
105. পি কা চাকমা িবমন জয় চাকমা ি রাছড়া ৯নং 
106. আদর সানা চাকমা িপতা- তবাহন চাকমা ি রাছড়া ৯নং 
107. িরি  চাকমা  মািত চাকমা ি রাছড়া ৯নং 
108. র পালী চাকমা িমেকা চাকমা ি রাছড়া ৯নং 
109. লÿ◌ী সানা চাকমা চনিবিজ চাকমা ি রাছড়া ৯নং 
110. অ না চাকমা ামী-মাতপন চাকমা ি রাছড়া ৯নং 

111.  িচকা চাকমা ামী-রিবধন চাকমা ি াছড়া ৯নং 
112. এসিম চাকমা ামী-আন  চাকমা ি াছড়া ৯নং 
113. িশ ী চাকমা ামী-চনিবিজ চাকমা ি রাছড়া ৯নং 
114. জবা চাকমা ামী-উ ম চাকমা ি রাছড়া ৯নং 
115. িমতা চাকমা ামী-িবমল কািম  চাকমা ি রাছড়া ৯নং 
116. ভান দবী চাকমা ামী-ন ন িবকাশ চাকমা বােম ি ড়াছড়া 
117. অ ন িম া চাকমা ামী- িচ চাকমা ি রাছড়া ৯নং 

 তর রী চাকমা িপতা- িতর ন চাকা উ ছিড় ২নং 
118. গাপােদবী চাকমা ামী-ব মার চাকমা কাকড়াছিড় ২নং 
119. কমলােদবী ামী- েলশ চন  চাকমা বায়ালছিড় ২নং 
120. িব  রানী চাকমা ামী- শীল কািম  চাকমা চাংড়াছিড় ২নং 
121. হিপ চাকমা িপতা-বিলচান চাকমা চাংড়াছিড় ২নং 
122. ঝনা চাকমা ামী-চ  মার চাকমা রেখইয়া ৩নং 
123. জানি  চাকমা ামী- পা র ন চাকমা কর া ড়া ৩নং 
124. লÿ◌ী দবী চাকমা ামী-সাধ া চাকমা পলাদ আদাম ৩নং 
125. িশমা চাকমা িপতা- রিদ  চাকমা িকিচং আদাম ৩নং 
126. িশপা চাকমা ামী-জয়ম  মার চাকমা কর া ড়া ৩নং 
127. িম  চাকমা ামী-বন িবকাশ চাকমা িকিচং আদাম ৩নং 
128. বনা চাকমা ামী- রিব  চাকমা িকিচং আদাম ৩নং 
129. জিজ চাকমা ামী-আনম  িবকাশ চাকমা রেখইয়া ৩নং 
130. গািরকা চাকমা ামী-পেরশ চাকমা রেখইয়া ৩নং 



131. নিমতা চাকমা ামী-  মিন চাকমা িকিচং আদাম ৩নং 
132. কািকলা চাকমা ামী-অিনেমষ চাকমা িকিচং আদাম ৩নং 
133. িনওিত চাকমা ামী-িচরনিজত চাকমা সাহসবা া ৩নং 
134. গৗিরকা চাকমা ামী-িবনয় চাকমা িকিচং আদাম ৩নং 
135. পালতা চাকমা ামী- ান িবকাশ চাকমা রেখইয়া ৩নং 
136. বিবতা চাকমা িপতা-বনজন চাকমা পলাদ আদাম ৩নং 
137. িরপা চাকমা িমলন চাকমা মান আদাম৩নং 
138. িলিল চাকমা তর ন িবকাশ চাকমা রেখইয়া ৩নং 
139. ম মারী চাকমা রাঙাচান চাকমা িকপাড়া ৪নং 
140. রািজনা চাকমা ামী-জয়েসন চাকমা সা পাড়া৪নং 
141.  দবী চাকমা পীং-বলরাম চাকমা মগপাড়া ৪নং 
142. র না চাকমা পীং-তপন মার চাকমা মগপাড়া ৪নং 
143. কর না চাকমা ামী-সেমন ্ চাকমা মগপাড়া ৪নং 
144. জাসী চাকমা িপতা-প  মার চাকমা মগপাড়া ৪নং 

 


