
িমক নাম িপতা/ ামী াম ওয়াড 
১ িমতা বানী চাকমা কােলা বরণ চাকমা চৗধুরী ছড়া ০১ 
২ িমনুকী চাকমা ভূবন চাকমা চৗধুরী ছড়া ০১ 
৩ িনতুর বালা চাকমা ই  কতু চাকমা চৗধুরী ছড়া ০১ 
৪ পাবতী চাকমা অিভলাস চাকমা চৗধুরী ছড়া ০১ 
৫ পালী চাকমা রনিজৎ চাকমা দায াছড়া ০১ 
৬ শাি  রানী চাকমা সাধনা র জন চাকমা বােম বগাছিড় ০১ 
৭ সাধনা দবী চাকমা জীবন কৃ  চাকমা মানতলাপাড়া ০১ 
৮ কাজলা দবী চাকমা রাজ  চাকমা মানতলাপাড়া ০১ 
৯ চুং  চাকমা িতলক চ  চাকমা চৗধুরী ছড়া ০১ 
১০ রীতা চাকমা র বা  চাকমা চৗধুরী ছড়া ০১ 
১১ সুমিত চাকমা িকনারাম চাকমা চৗধুরী ছড়া ০১ 
১২ সুিমতা চাকমা িকরন িবকাশ চাকমা চৗধুরী ছড়া ০১ 
১৩ চ জা চাকমা িবমল কাি  চাকমা দায াছড়া ০১ 
১৪ মধুিমতা চাকমা অন  চাকমা চৗধুরী ছড়া ০১ 
১৫ কাজলী দবী চাকমা জেলস চাকমা চৗধুরী ছড়া ০১ 
১৬ িপ বালা চাকমা কৃ  পূণ চাকমা চৗধুরী ছড়া ০১ 
১৭ মানাবানী চাকমা কােলা মিণ চাকমা চৗধুরী ছড়া ০১ 
১৮ িবনতা চাকমা িত র জন চাকমা বােম বাগছিড় ০১ 
     
১ তুংগবী চাকমা খু  মিন চাকমা িঘলাছিড় ০২ 
২ িনরতা চাকমা ম র ন চাকমা িঘলাছিড় ০২ 
৩ ফুল মিন চাকমা নয়ন জ ািত চাকমা িঘলাছিড় ০২ 
৪ িনশা মারমা িশঙ চাকমা চ-ছিড় ০২ 
৫ হািসনা চাকমা সুজন চাকমা িঘলাছিড় ০২ 
৭ সিবতা চাকমা রাজ িবহারী চাকমা িঘলাছিড় ০২  
৮ িনটনা চাকমা তীথ মাহন চাকমা িঘলাছিড় ০২ 
৯ প া দবী চাকমা সুরা  মার চাকমা িঘলাছিড় ০২ 
১০ য  সানা চাকমা স  চাকমা িঘলাছিড় ০২ 
১১ নীিতকা চাকমা উ কু  চাকমা িঘলাছিড় ০২ 
১২ অ না চাকমা পনা চাকমা িঘলাছিড় ০২ 
১৩ জীবনা চাকমা ান র ন চাকমা িঘলাছিড় ০২ 
১৪ কালাবী চাকমা ঙেল চাকমা িঘলাছিড় ০২ 
১৫ মা বগম  মা: আলাউি ন িঘলাছিড় ০২ 
১৬ েহলী চাকমা কাি  চাকমা িঘলাছিড় ০২ 
১৭ সুিমতা চাকমা িতৃ  ময় চাকমা চ-ছিড় ০২ 
১৮ পেহলী চাকমা িপতা অমর িব ু চাকমা িঘলাছিড় ০২ 



১৯ ছাড়া চাকমা িনবন জ ািত চাকমা িঘলাছিড় ০২ 
২০ হ মালা চাকমা বাত া মিন চাকমা িঘলাছিড় ০২ 
২১ মংগলা চাকমা রিব চাকমা িঘলাছিড় ০২ 
২২ বু  মালা চাকমা রাজন চাকমা িঘলাছিড় ০২ 
     
১ অনুদশী চাকমা অিনল চাকমা নাে ল পাড়া ০৩ 
২ জ ািমিত চাকমা িরপন চাকমা নাে ল পাড়া ০৩ 
৩ গিড়কা চাকমা রতন চাকমা নাে ল পাড়া ০৩ 
৪ লাল সানা চাকমা সু র মাহন চাকমা নাে ল পাড়া ০৩ 
৫ বির সানা চাকমা সনিজদ চাকমা বালক পাড়া ০৩ 
৬ সানালী চাকমা সুপত মার চাকমা বালক পাড়া ০৩ 
৭ বাসনা চাকমা মংল চাকমা বালক পাড়া ০৩ 
৮ তপনা চাকমা অিনল কাি  চাকমা জুরাছিড় ০৩ 
৯ মহারাণী চাকমা চুংলা চাকমা বালক পাড়া ০৩ 
১০ িবনা চাকমা িকরণ ধন চাকমা বালক পাড়া ০৩ 
১১ িমনিত চাকমা অমরজীব চাকমা বালক পাড়া ০৩ 
১২ পূরাশা চাকমা িবপন চাকমা পু রছিড় ০৩ 
১৩ দয়িরকা চাকমা িবপন চাকমা পু রছিড় ০৩ 
১৪ একা চাকমা কােলা িবকাশ চাকমা টাকাছিড় ০৩ 
১৫ রহানা চাকমা অমর কাি  চাকমা টাকাছিড় ০৩ 
১৬ া চাকমা অনুপম চাকমা টাকাছিড় ০৩ 
১৭ িবমল সানা চাকমা অমর জ ািত চাকমা িশলাপাড়া ০৩ 
১৮ িবনািরকা চাকমা রসুন চাকমা জানুকছিড় ০৩ 
     
১ িমতালী চাকমা স য় চাকমা হাজাছিড় ০৪ 
২ পা চাকমা সিবনয় চাকমা হাজাছিড় ০৪ 
৩ জানাকী চাকমা প  লাল চাকমা হাজাছিড় পি ম পাড়া ০৪ 
৪ উ িতকা চাকমা ান র ন চাকমা  ০৪ 
৫ সাথী চাকমা র ন চাকমা  ০৪ 
৬ ঝণা চাকমা িরপন চাকমা  ০৪ 
৭ মধুিমতা চাকমা লাল ুচাকমা কাবুকছিড় ০৪ 
৮ ক াৃ  দবী চাকমা ই  ু মার চাকমা কাবুকছিড় ০৪ 
৯ িবনতা চাকমা শাি  লাল চাকমা কাবুকছিড় ০৪ 
১০ পূি ণমা চাকমা রনিজৎ চাকমা কাবুকছিড় ০৪ 
১১ িবেনতা চাকমা িবমল কাি  চাকমা হাজাছিড় মৗনপাড়া ০৪ 
১২ িরতা চাকমা রিব চ  চাকমা হাজাছিড় বটতলী পাড়া ০৪ 
১৩ টিন চাকমা  কাি  চাকমা হাজাছিড় মৗনপাড়া ০৪ 



১৪ সমমূখী চাকমা িকনা ধন চাকমা নারানছড়া ০৪ 
১৫ লাকী চাকমা মাভানী মাহন চাকমা নারানছড়া ০৪ 
১৬ ল ী লতা চাকমা িত মার চাকমা নারানছড়া ০৪ 
১৭ ফুল রাণী চাকমা উদয়ন চাকমা হাজাছিড় ০৪ 
     
১ িরিপ চাকমা র ন চাকমা ভুইয়াদম ০৫ 
২ ন  রাণী চাকমা িবিচগ া চাকমা ভুইয়াদম ০৫ 
৩ নীল দবী চাকমা অিনল িবকাশ চাকমা ভুইয়াদম ০৫ 
৪ শরীফা চাকমা অপন চাকমা ভুইয়াদম ০৫ 
৫ িব বী চাকমা ি য় লাল চাকমা ভুইয়াদম ০৫ 
৬ নুতুন চাকমা িবভূিত র ন চাকমা ভুইয়াদম ০৫ 
৭ সুচিরতা চাকমা িরটন চাকমা ভুইয়াদম ০৫ 
৮ সানাবী চাকমা ভূবন চাকমা ভুইয়াদম ০৫ 
৯ গিরকা চাকমা আশা পূরণ চাকমা সুবলছিড় ০৫ 
১০ সুভাষ তারা চাকমা দয়াল চাকমা সুবলছিড় ০৫ 
১১ সুর ন া চাকমা শাি  ময় চাকমা সুবলছিড় ০৫ 
১২ জ না চাকমা ব ান চাকমা সুবলছিড় ০৫ 
১৩ চেসানা চাকমা রাংগােবা চাকমা সুবলছিড় ০৫  
১৪ িরপনা চাকমা ধুংগ া চাকমা সুবলছিড় ০৫ 
১৫ িদিপকা চাকমা স  ধন চাকমা সুবলছিড় ০৫ 
১৬ রিমতা চাকমা চ  লাক চাকমা সুবলছিড় ০৫ 
১৭ িরপনা চাকমা ি তীয় ময় চাকমা সুবলছিড় ০৫ 
১৮ বাদনী চাকমা মন চাকমা হাজাছিড় পূর পাড়া ০৫ 
১৯ কা না চাকমা ীিত িবকাশ চাকমা হাজাছিড় পূর পাড়া ০৫ 
২০ সুিমতা চাকমা মাহন লাল চাকমা হাজাছিড় পূর পাড়া ০৫ 
     
১ রাঙািমলা চাকমা অমর িবকাশ চাকমা মাইচছিড় ০৬ 
২ সাি েকা্  চাকমা িরপন চাকমা পাতাছিড় ০৬ 
৩ প া রাণী চাকমা বষৃ সন চাকমা নয়াদম ০৬ 
৪ বািজনা চাকমা পাথয া চাকমা ধয াছিড় ০৬  
৫ অিনলা চাকমা সুেম ু  চাকমা ধয াছিড় ০৬ 
৬ িবিপকা চাকমা স ণূ  চাকমা ধয াছিড় ০৬ 
৭ তুিশ চাকমা ত ু  চাকমা পূ ণবাসন ০৬ 
৮ আ না চাকমা উিচত মার চাকমা পূ ণবাসন ০৬ 
৯ ীিত লতা চাকমা ীিত চাকমা গড়াকাটা ০৬ 
১০  পিত দওয়ান বাবুল িবকাশ চাকমা গড়াকাটা ০৬ 
১১ কাজলা চাকমা পা ু  চান চাকমা গড়াকাটা ০৬ 



১২ পুতুলী চাকমা ধন েলা চাকমা হািতমারা ০৬ 
১৩ আকাশী চাকমা সাধন মার চাকমা হািতমারা ০৬ 
১৪ হম ী চাকমা িসেম ু  চাকমা হািতমারা ০৬ 
১৫ িনহার বালা চাকমা মধু সুদন চাকমা হািতমারা ০৬ 
১৬ অিনমা চাকমা আি নী মার চাকমা হািতমারা ০৬ 
১৭ আ না চাকমা ান িবকাশ চাকমা কেরটছিড় ০৬ 
১৮ পদলা চাকমা লা  মামা কেরটছিড় ০৬ 
১৯ সখীনা চাকমা অমর কাি  চাকমা কেরটছিড় ০৬ 
২০ কাজলা চাকমা বাজীব চাকমা কেরটছিড় ০৬ 
২১ দুদু  চাকমা জরেবাধন চাকমা কেরটছিড় ০৬ 
২২  মালা চাকমা াণ ময় চাকমা কেরটছিড় ০৬ 
২৩ অিনতা চাকমা িত আেলা চাকমা কেরটছিড় ০৬ 
২৪ লাইলা চাকমা িনিখল জীবন চাকমা কেরটছিড় ০৬ 
২৫ পা চাকমা েপন চাকমা কেরটছিড় ০৬ 
২৬ বীনা চাকমা জুেয়ল চাকমা কেরটছিড় ০৬ 
২৭ মিনকা চাকমা জ ািত কাশ চাকমা কেরটছিড় ০৬ 
২৮ িরশা চাকমা িন পন চাকমা কেরটছিড় ০৬ 
২৯ শি িত দবী চাকমা রবী  চাকমা কেরটছিড় ০৬ 
৩০ িরপনা চাকমা তবলা চাকমা কেরটছিড় ০৬ 
     
১ ক না চাকমা আন  চাকমা রামহির পাড়া ০৭ 
২ মদনা চাকমা সানাল চাকমা রামহির পাড়া ০৭ 
৩ পালী চাকমা িব  লাল চাকমাু  রামহির পাড়া ০৭ 
৪ িবমল বালা চাকমা দীপ চাকমা রামহির পাড়া ০৭ 
৫ পসী চাকমা জ ািদ ময় চাকমা রামহির পাড়া ০৭ 
৬ মমতা চাকমা জেয়ল চাকমা রামহির পাড়া ০৭ 
৭ সুম বালা চাকমা মিনয়া চাকমা রামহির পাড়া ০৭ 
৮ টুদুং মালা চাকমা কােলা মিন চাকমা রামহির পাড়া ০৭ 
৯ খাকনা চাকমা যুগা র চাকমা রামহির পাড়া ০৭ 
১০ শাি  মালা চাকমা সেম  চাকমাু  রামহির পাড়া ০৭ 
১১ রিবনিজতা চাকমা বরণ চাকমা রামহির পাড়া ০৭ 
১২ মিত চাকমা সাধন র ন চাকমা িশকল পাড়া ০৭ 
১৩ িশমূলী চাকমা সে াষ চাকমা িশকল পাড়া ০৭ 
১৪ ফুলবী চাকমা কালাইয়া চাকমা িশকল পাড়া ০৭ 
১৫ কমলা চাকমা িবজয় মাহন চাকমা িশকল পাড়া ০৭ 
১৬ নুন চাকমা জানাল া চাকমা িশকল পাড়া ০৭ 
     



১ হ রাণী চাকমা পষু দওয়ান ক মাছড়াৃ  ০৮ 
২ শফা চাকমা মত িরেটন চাকমাৃ  ক মাছড়াৃ  ০৮ 
৩ সানালী চাকমা সুপন চাকমা ক মাছড়াৃ  ০৮ 
৪ রিক চাকমা লা  চাকমাু  কৃ মাছড়া ০৮ 
৫ িশ ী চাকমা িরপন চাকমা ক মাছড়াৃ  ০৮ 
৬ মি কা চাকমা িতিজত চাকমা ক মাছড়াৃ  ০৮ 
৭ যমূনা চাকমা শ ামল কি িত চাকমা ক মাছড়াৃ  ০৮ 
৮ সুচিরতা চাকমা মা দবী চাকমা ক মাছড়াৃ  ০৮ 
৯ জয়  চাকমা কােলা মিন চাকমা ক মাছড়াৃ  ০৮ 
১০ অনুিরকা চাকমা িকরণ িবকাশ চাকমা ক মাছড়াৃ  ০৮ 
১১ সুমনা চাকমা নতুন ◌বকাশ চাকমাু  ক মাছড়াৃ  ০৮ 
১২ উিম চাকমা অিময় লাল চাকমা ক মাছড়াৃ  ০৮ 
১৩ িলিপকা চাকমা িরপন চাকমা ক মাছড়াৃ  ০৮ 
১৪ চ না চাকমা তুিনয়া চাকমা ক মাছড়াৃ  ০৮ 
১৫ চই সানা চাকমা  লালা চাকমা ক মাৃ ছড়া ০৮ 
১৬ অ লী চাকমা শল মাহন চাকমা ক মাছড়াৃ  ০৮ 
১৭ ই  বালা চাকমাু  শি িত িবকাশ চাকমা ক মাছড়া ৃ  ০৮ 
১৮ ক না চাকমা িকনা মিন চাকমা ক মাছড়াৃ  ০৮ 
     
১ িনরলতা চাকমা পুতুল চাকমা মাইচছিড় ০৯ 
২ কালাবী চাকমা বাদী চাকমা মাইচছিড় ০৯ 
৩ িমি কা চাকমা কা ন চাকমা মাইচছিড় ০৯ 
৪ ি য়েশাভা চাকমা অনুপম চাকমা মাইচছিড় ০৯ 
৫ শাবানা চাকমা পায়ন চাকমা মাইচছিড় ০৯ 
৬ মু া তালুকদার িচ  র ন চাকমা মাইচছিড় ০৯ 
৭ অমার বালা চাকমা সুদী  চাকমা মাইচছিড় ০৯ 
৮ উৎপলা চাকমা তনু মিন চাকমা মাইচছিড় ০৯ 
৯ আেলা রাণী চাকমা সুিব  চাকমা মাইচছিড় ০৯ 
১০ ক া চাকমাৃ  পল চাকমা মাইচছিড় ০৯ 
১১ ফা নী চাকমা িপ  চাকমাু  মাইচছিড় ০৯ 
১২ র া চাকমা সুি  চাকমা মাইচছিড় ০৯ 
১৩ কািকলা চাকমা ল ী ধন চাকমা ধার াছিড় ০৯ 
১৪ রিজনা চাকমা ি িরয় র ন চাকমা ধার াছিড় ০৯ 
১৫ সানাবী চাকমা ই  র ন চাকমা ধার াছিড় ০৯ 
১৬ বসুিমতা চাকমা ির  চাকমাু  ধার াছিড় ০৯ 
১৭ তষা তালুকদারৃ  িচেকা চাকমা ধার াছিড় ০৯ 
 


