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ওয়াি ড নং গ্রাম পাড়া/মিল্লা মন্তব্য

১ ভচগন ভমকল চােমা ৩৩ 8414738496361 স্বামী-উকতাম চােমা ৪ ১ িাকন জতছভড় িাকন জতছভড়

২ মভল্লো চােমা ৪১ 8414738496323 স্বামী-শাভন্ত লাল চােমা ৪ ১ িাকন জতছভড় িাকন জতছভড়

৩ ভবধুো মালা চােমা ৩০ 8414738496339 স্বামী-ভচকবোনা চােমা ৩ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

৪ দয়ালক্ষী চােমা ৩৯ 8414738496352 স্বামী-োলা জচলা চােমা ৪ ১ িাকন জতছভড় িাকন জতছভড়

৫ ভসতযনী চােমা ২৯ 8414738496200 স্বামী-চাগাকুলা চােমা ৫ ১ িাকন জতছভড় িাকন জতছভড়

৬ ভবনতা জদবী চােমা ২৯ 8414738497909 স্বামী-সুন্দরভেৎ চােমা ৫ ১ িাকন জতছভড় িাকন জতছভড়

৭ অঞ্জনা জদবী চােমা ৩৬ ১৯৮২৮৪১৪৭৩৮০০০০৫ স্বামী-সমভিয় চােমা ৩ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

৮ েভলমভত চােমা ২৪ ১৯৯৪৮৪১৪৭৩৮০০০১০৮ স্বামী-ভচভে চােমা ৪ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

৯ নতুন িিা চােমা ৪৮ 8414738496336 স্বামী-োলা জমলা চােমা ৭ ১ িাকন জতছভড় িাকন জতছভড়

১০ মভলনা চােমা ৩৮ 8414738496278 স্বামী-জদবরাে চােমা ৬ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

১১ োলাভমকল চােমা ৩৫ 8414738496273 স্বামী-ভিয় োভন্ত চােমা ৪ ১ িাকন জতছভড় িাকন জতছভড়

১২ বেঙী চােমা ৪৩ 8414738496052 স্বামী-নলরাে চােমা ৫ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

১৩ রভবনা চােমা ৩৪ 8414738495189 স্বামী-কুেযা চােমা ৫ ১ িাকন জতছভড় িাকন জতছভড়

১৪ রংকুমারী চােমা ২৪ ১৯৯৪৮৪১৪৭৩৮০০০১১০ স্বামী-মনু রঞ্জন চােমা ৩ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

১৫ জপলাবী চােমা ২৪ ১৯৯৪৮৪১৪৭৩৮০০০১০১ স্বামী-সুপায়ন চােমা ৬ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

"জশখ িাভসনার বারতা 

নারী পুরষ সমতা"

ছে-3

ভিভেভি েম ডসূচীর েন্য উপোরকিাগী মভিলা ভনব ডাচকনর তাভলোর চুড়ান্ত ছে

ভিভেভি চক্র ২০১৯-২০২০

ইউভনয়ন: ৪নং দুমদুম্যা উপকেলা: জুরাছভড়
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১৬ পন জচাগী চােমা ২৪ ১৯৯৪৮৪১৪৭৩৮০০০০২৭ স্বামী-জসাকিল চােমা ৫ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

১৭ সঞ্জীভবো চােমা ২৪ ১৯৯৪৮৪১৪৭৩৮০০০০৯৩ স্বামী-লক্ষীময় চােমা ৬ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

১৮ ভি,এইচ,ময় পাংকখায়া ৩১ 8414738496043 স্বামী-লাল জবায়াতসাই পাংকখায়া ৬ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

১৯ শাভন্তলতা চােমা ৪৬ 8414738496065 স্বামী-ভচেনকনা চােমা ৬ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

২০ ভবরো চােমা ৪৯ 8414738500492 স্বামী-অমৃত লাল চােমা ৫ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

২১ ভবেয় লক্ষী চােমা ২৪ ১৯৯৫৮৪১৪৭৩৮০০০০৩২ ভপতা-যতন চােমা ৩ ১ িাকন জতছভড় িাকন জতছভড়

২২ মায়ারানী চােমা ৩৩ 8414738496295 স্বামী-অমর ধন চােমা ৫ ১ িাকন জতছভড় িাকন জতছভড়

২৩ ভনভত চােমা ২২ ১৯৯৭8414738০০০০০২ ভপতা-গুনমভন চােমা ৪ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

২৪ জসানা দীভন চােমা ৩৭ 8414738496291 স্বামী-উজ্জ্বল োভন্ত চােমা ৫ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

২৫ অরুন পভত চােমা ৪১ 8414738496199 স্বামী-সতয ভিয় চােমা ৫ ১ িাকন জতছভড় িাকন জতছভড়

২৬ মমতা চােমা ৩০ 8414738496208 স্বামী-ভবেয় ভসংি চােমা ৪ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

২৭ জ্ঞানমালা চােমা ৩০ 8414738496209 ভপতা-মাকনেশা চােমা ৪ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

২৮ যতন মালা চােমা ২৯ 8414738496315 স্বামী-অভেত কুমার চােমা ৪ ১ িাকন জতছভড় িাকন জতছভড়

২৯ িিাপভত চােমা ২৪ ১৯৯৫৮৪১৪৭৩৮০০০০০২ স্বামী-িংস চােমা ৩ ১ িাকন জতছভড় িাকন জতছভড়

৩০ সিাপভত চােমা ৩৪ 8414738496343 স্বামী-মদন কুমার চােমা ৪ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং
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৩১ স্বগ ডপুভদ চােমা ৩৫ 8414738496244 স্বামী-ভেরন ভবেয় চােমা ৫ ১ িাকন জতছভড় িাকন জতছভড়

৩২ মাকয় জদবী চােমা ৩৭ 8414738496132 স্বামী-িকমাদ োভন্ত চােমা ৩ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

৩৩ জচাভগ চােমা ৩৩ 8414738496136 স্বামী-সঙগা চােমা ৫ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

৩৪ নভমতা চােমা ৩০ 8414738496131 স্বামী-জেষ্ঠবাহু চােমা ৪ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

৩৫ ধনাপভত চােমা ৩৬ 8414738496192 স্বামী-িাগ্যধন চােমা ৪ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

৩৬ েভলনা চােমা ৩৪ 8414738496121 স্বামী-িভুরঞ্জন চােমা ৪ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

৩৭ োলাবী চােমা ৪১ 8414738496123 স্বামী-ভনরঞ্জন চােমা ৩ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

৩৮ অরুনা চােমা ৪৩ 8414738496228 স্বামী-ভনলু ভবোশ চােমা ৬ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

৩৯ জরাভেনা চােমা ২১ ১৯৯৭৮৪১৪৭৩৮০০০২৩২ ভপতা-অমল কৃষ্ণ চােমা ৫ ১ বাকম সুবলং বাকম সুবলং

৪০ সুরতী বালা চােমা ৩৩ 84147384961৮১ স্বামী-যুদ্ধরাে চােমা ৫ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৪১ জদবী চােমা ৪৮ 8414738497514 স্বামী-সাধনা জদবী চােমা ৫ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৪২ িকমাদ বালা চােমা ৪৯ 8414738496251 স্বামী-ভচরঞ্জীব চােমা ৬ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৪৩ সুভমত্রা চােমা ৪৩ 8413638381824 স্বামী-ইরাবান চােমা ৬ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৪৪ গুভরককা চােমা ২৯ 8414738496077 স্বামী-গুভর মরত চােমা ৪ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৪৫ ভমলা জবায়া চােমা ৩৩ 8414738496648 স্বামী-চারাম চােমা ৫ ২ বরেলে বরেলে পাড়া
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ভিভেভি চক্র ২০১৯-২০২০

ইউভনয়ন: ৪নং দুমদুম্যা উপকেলা: জুরাছভড়

৪৬ বনরানী চােমা ৩৭ 8414738496115 স্বামী-সুনীল োভন্ত চােমা ৪ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৪৭ ঝুরভঙ্গ চােমা ৪৯ 8414738496083 স্বামী-মঙ্গল মুভন চােমা ৫ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৪৮ মাকয় জসানা চােমা ৫০ 8414738496600 স্বামী-ইন্দ্র রাো চােমা ৫ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৪৯ গুভরভমলা চােমা ৪১ 8414738496620 স্বামী-জেযাভতময় চােমা ৫ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৫০ রভব মালা চােমা ৪৩ 8414738496558 স্বামী-সূয ডকসন চােমা ৬ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৫১ অরুন বালা চােমা ৩৪ 8414738496397 ভপতা-তরুন মভন চােমা ৫ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৫২ সুচভরতা চােমা ২৭ ১৯৯১8414738০০০০০৯ স্বামী-িিাত চােমা ৫ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৫৩ রভিতা চােমা ৩২ ১৯৮৬8414738০০০০০২ স্বামী-ভরপন চােমা ৪ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৫৪ জেসী চােমা ৩১ 8414757484655 স্বামী-সুনীল বরন চােমা ৪ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৫৫ বসন্ত মালা চােমা ৩৯ 8414738496068 স্বামী-অভল মভদন চােমা ৬ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৫৬ আরভত চােমা ৩৯ 8414738496618 স্বামী-দয়াময় চােমা ৬ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৫৭ সুভমতা চােমা ৪৬ 8414738496554 স্বামী-রাো চােমা ৮ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৫৮ অরুনা জদবী চােমা ৪১ 8414738496603 স্বামী-জেি কুমার চােমা ৫ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৫৯ মাদভব চােমা ৪৬ 8414738496401 স্বামী-েমলা ধর চােমা ৬ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৬০ ভবনা চােমা ২০ ১৯৯৮8414738০০০০৫৩ স্বামী-অরুন ভবোশ চােমা ৪ ২ বরেলে বরেলে পাড়া
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৬১ জমভে চােমা ২১ ১৯৯৭8414738০০০০৫৮ ভপতা-অভনল বরন চােমা ৬ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৬২ রমনী চােমা ২৫ ১৯৯৩8414738০০০০৬৯ ভপতা-ভত্রদীব চােমা ৫ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৬৩ নতুনা চােমা ২২ ১৯৯৬8414738০০০১০১ ভপতা-মভত লাল চােমা ৪ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৬৪ োলাবী চােমা ২২ ১৯৯৭8414738০০০০৮৪ স্বামী-োলাভচভত চােমা ৫ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৬৫ জপংেী চােমা ২২ ১৯৯৭8414738০০০০৭৭ ভপতা-জ্ঞান সাগর চােমা ৬ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৬৬ মংগাবী চােমা ২৯ 8414738496419 স্বামী-বসন্ত চােমা ৪ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৬৭ রােভঙ্গনী চােমা ৪৬ 8414738496410 স্বামী-অভনল ভবোশ চােমা ৫ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৬৮ চাভন চােমা ৩১ 8414738496571 স্বামী-মন্টু চােমা ৫ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৬৯ ভমতালী চােমা ৩৭ 8414738496639 স্বামী-অরুন কুমার চােমা ৫ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৭০ িভতিা চােমা ২২ ১৯৯৭8414738০০০০৯৪ স্বামী-দয়াল ভবোশ চােমা ৪ ২ বরেলে বরেলে পাড়া

৭১ ভবনমভত চােমা ৩৭ 8414738496797 স্বামী-ভদকপন চােমা ৪ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৭২ রাঙাভব চােমা ৪১ 8414738496838 স্বামী-জিম রঞ্জন চােমা ৫ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৭৩ লভক্ষবালা চােমা ৪০ 8414738496726 স্বামী-ভবেয় কুমার চােমা ৬ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৭৪ অরুনা চােমা ৩৩ 8414738496988 স্বামী-অভনল কুমার চােমা ৫ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৭৫ সংঘরাণী চােমা ২৯ 8414738496764 স্বামী-শাভন্তময় চােমা ৩ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া
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৭৬ রুভপ চােমা ২৯ 8414738496761 স্বামী-দয়াচান চােমা ৬ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৭৭ িাভসনা চােমা ৩১ 8414738497066 স্বামী-রুপায়ন চােমা ৩ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৭৮ ফুলমভত চােমা ৪৬ 8414738496812 স্বামী-যতীন চােমা ৫ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৭৯ জদকখা বালা চােমা ৪৩ 8414738497027 স্বামী-বুদ্ধকসন চােমা ৪ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৮০ অঙ্গরানী চােমা ৪১ 8414738496883 স্বামী-উসমভন চােমা ৬ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৮১ সান্তনা চােমা ৪৫ 8414738496785 স্বামী-আনন্দ ভবেয় চােমা ৫ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৮২ মন্জজুরানী চােমা ৪০ 8414738496918 স্বামী-শুি রঞ্জন চােমা ৪ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৮৩ োলাভমলা চােমা ৩৩ 8414738496750 স্বামী-গুলকচাগা চােমা ৫ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৮৪ োকলন্দী রানী চােমা ৩৯ 8414738496733 স্বামী-আনন্দ কুমার চােমা ৭ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৮৫ ভবররানী চােমা ৪১ 8414738496755 স্বামী-সুকরশ কুমার চােমা ৩ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৮৬ মধুরানী চােমা ৩৮ 8414738496781 স্বামী-িকমাদ োভন্ত চােমা ৫ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৮৭ বনানী চােমা ১১৯ 8414738497047 স্বামী-শাভন্ত ভবেয় চােমা ৪ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৮৮ অবতল জদবী চােমা ৫০ 8414738496920 স্বামী-জেরং চােমা ৬ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৮৯ ফুলরানী চােমা ৩১ 8414738496893 স্বামী-বুদ্ধধন চােমা ৫ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৯০ মায়াভসতা চােমা ৪৬ 8414738496787 স্বামী-অমৃত সাগর চােমা ৪ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া
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৯১ লক্ষীপভত চােমা ৩১ 8414738496792 স্বামী-োলাকয় চােমা ৬ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৯২ জেযাৎো চােমা ৩০ 8414738496953 ভপতা-েমল চরন চােমা ৩ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৯৩ পুঞ্জবী চােমা ২৯ 8414738496983 স্বামী-ভবজুধন চােমা ৪ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৯৪ অঞ্জনা জদবী চােমা ৩৯ 8414738496836 ভপতা-জপকতা চােমা ৩ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৯৫ জদবরানী চােমা ৩০ 8414738497004 স্বামী-পুরা চােমা ৪ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৯৬ ভবদ্যা সুন্দরী চােমা ২৯ 8414738498256 ভপতা-েলন্ত জমািন চােমা ৩ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৯৭ মংগুভল চােমা ৪১ 8414738497006 স্বামী-ধনবান চােমা ৫ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৯৮ শুিতারা চােমা ৪৬ 8414738496741 স্বামী-মরতচ চােমা ৬ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

৯৯ োঞ্চন মালা চােমা ২৪ ১৯৯৪৮৪১৪৭৩৮০০০০৪৪ স্বামী-লপ্পা চােমা ৪ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

১০০ সভম ডতা চােমা ৪৬ 8414738497016 স্বামী-দয়া জমািন চােমা ৫ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

১০১ ভমকলকবা চােমা ৩১ ১৯৮৭৮৪১৪৭৩৮০০০০০৩ স্বামী-ভনিারু চােমা ৫ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

১০২ পূভন ডমা চােমা ২৪ ১৯৯৪৮৪১৪৭৩৮০০০০০৭ স্বামী-সঞ্জয় চােমা ৪ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

১০৩ রাঙ্গাভমলা চােমা ২১ ১৯৯৮৮৪১৪৭৩৮০০১১৬৬ স্বামী-শান্ত চােমা ৫ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

১০৪ ভসভেবালা চােমা ৪৮ ১৯৭০8414738০০০৭৬৭ ভপতা-ছদর চােমা ৬ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

১০৫ শাভন্ত রানী চােমা ২৯ ১৯৮৯8414738০০০৮৫০ ভপতা-রাই জমািন চােমা ৪ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া
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১০৬ জসানাভলো চােমা ৪১ ১৯৯৭8414738০০৫৩১৫ ভপতা-ভবশ্বভমত্র চােমা ৩ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

১০৭ রুপালী চােমা ২৮ ১৯৯০৮৪১৪৭৩৮০০৬৫৬৫ ভপতা-রভব রঞ্জন চােমা ৭ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

১০৮ লক্ষীমাকয় চােমা ৩০ ১৯৮৮৮৪১৪৭৩৮০০১৬৩৩ ভপতা-শুকদ্ধাধন চােমা ৫ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

১০৯ ভিরকব লক্ষী চােমা ১৯ ১৯৯৯৮৪১৪৭৩৮০০০৯৪৬ স্বামী-যুদ্ধকসন চােমা ৪ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

১১০ তনংলতা চােমা ৪৪ 8414738497033 স্বামী-ধনবান চােমা ৪ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

১১১ নয়ন তারা চােমা ৩১ 8414738496930 স্বামী-শাভন্ত রঞ্জন চােমা ৪ 3 চাম্পাইপাড়া চাম্পাইপাড়া

১১২ সিা চােমা ৩৬ 8414738497595 স্বামী-লক্ষী রঞ্জন চােমা ৪ ৪ জছাট েড়ইভদয়া জছাট েড়ইভদয়া

১১৩ গুভরপুভদ চােমা ৩১ 8414738497606 স্বামী-বাভদ রঞ্জন চােমা ৫ ৪ জছাট েড়ইভদয়া জছাট েড়ইভদয়া

১১৪ ভচভতচ চােমা ৩২ 8414738498090 স্বামী-সুভশল মভন চােমা ৪ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১১৫ ভমকলকবা চােমা ৩৯ 8414738497866 স্বামী-সাদুমুভন চােমা ৪ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১১৬ বরুনা চােমা ৩৫ 8414738497374 স্বামী-দয়া রঞ্জন চােমা ৪ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১১৭ সিাভদনী চােমা ৩৬ 8414738497256 স্বামী-সভবরণ চােমা ৫ ৪ বালুছড়া বালুছড়া পাড়া

১১৮ ভিয় চােমা ৩০ 8414738498044 স্বামী-বরচগা চােমা ৪ ৪ ভশমাইতুলী ভশমাইতুলী

১১৯ ভচভতশ চােমা ২৯ 8414738497528 স্বামী-পুন্য রঞ্জন চােমা ৫ ৪ জছাট েড়ইভদয়া জছাট েড়ইভদয়া

১২০ মগভন চােমা ৩৬ 8414738497674 স্বামী-েমল ভবন্দু চােমা ৬ ৪ জছাট েড়ইভদয়া জছাট েড়ইভদয়া
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১২১ গঞ্চমালা চােমা ২৯ 8414738497110 ভপতা-পঞ্চেয় চােমা ৫ ৪ দুদুেছড়া দুদুেছড়া

১২২ শুঙ্গু চােমা ৪৬ 8414738497150 স্বামী-চভি জদব চােমা ৪ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১২৩ ভেনাভব চােমা ৩৬ 8414738497426 স্বামী-আনন্দ কুমার চােমা ৪ ৪ জছাট েড়ইভদয়া জছাট েড়ইভদয়া

১২৪ লক্ষী ভচদ্যা চােমা ৩৮ 8414738498046 স্বামী-মকিন্দ্র চােমা ৪ ৪ ভশমাইতুলী ভশমাইতুলী

১২৫ সভখনা চােমা ২৯ 8414738498353 ভপতা-ভবেয় লাল চােমা ৪ ৪ গন্দাছড়া গন্দাছড়া

১২৬ মভতনা চােমা ৩৬ 8414738497878 স্বামী-জমকন চােমা ৫ ৪ গন্দাছড়া গন্দাছড়া

১২৭ গুভর ভমকল চােমা ৩৭ 8414738497834 স্বামী-রভব জমািন চােমা ৫ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১২৮ গুভরচ চােমা ৩৪ 8414738497470 স্বামী-জদমহুলী চােমা ৬ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১২৯ ফুলকদবী তঞ্চঙ্গযা ৩৩ ১৯৮৫৮৪১৪৭৩৮০০০০১৪ স্বামী-জিম কুমার তঞ্চঙ্গযা ৬ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৩০ ভপংভে চােমা ২৭ ১৯৯১৮৪১৪৭৩৮০০০০২৮ ভপতা-নতুলীলা চােমা ৪ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৩১ একিন পারী পাংকখায়া ৩০ 8412923437555 ভপতা-সুখথাং পাংকখায়া ৫ ৪ গন্দাছড়া গন্দাছড়া

১৩২ োঞ্চন মালা চােমা ৩০ 8414738497962 স্বামী-রঙ্গ মুভন চােমা ৫ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৩৩ ভমকলশ চােমা ৩৮ ১৯৮০৮৪১৪৭৩৮০০০০০৩ স্বামী-িে োভন্ত চােমা ৬ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৩৪ পঞ্চলদা চােমা ৪৫ 8414738497651 স্বামী-জেকগরা চােমা ৫ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৩৫ িারত সুন্দরী চােমা ৩৯ 8414738497107 স্বামী-ভপন্দুকক চােমা ৪ ৪ দুদুেছড়া দুদুেছড়া
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১৩৬ ভদভর ভমলা চােমা ২৯ 8414738497750 স্বামী-লুমকবা চােমা ৪ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৩৭ অঞ্চনা জদবী চােমা ২৬ ১৯৯২৮৪১৪৭৩৮০০০০৪৮ স্বামী-মরতচ চােমা ৫ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৩৮ রেপুভদ চােমা ২৯ 8414738497860 ভপতা-েন্মেয় চােমা ৫ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৩৯ পুন্য মুভগ চােমা ৪৬ 8414738497883 স্বামী-িািার চােমা ৪ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৪০ ভশগা পুভদ চােমা ৩৮ 8414738497106 স্বামী-মধু চন্দ্র চােমা ৪ ৪ দুদুেছড়া দুদুেছড়া

১৪১ লাল িানভেম পাংকখায়া ২৯ 8414738497272 ভপতা-ভেপলাল পাংকখায়া ৫ ৪ গন্দাছড়া গন্দাছড়া

১৪২ ঙংভচরী পাংকখায়া ৩৬ 8414738497278 ভপতা-িাংভলয়ান পাংকখায়া ৪ ৪ গন্দাছড়া গন্দাছড়া

১৪৩ িানভচর পাংকখায়া ৪৩ 8414738497286 স্বামী-জোমথাত পাংকখায়া ৫ ৪ গন্দাছড়া গন্দাছড়া

১৪৪ ভমনু জদবী চােমা ৩৫ 8412179218823 স্বামী-ভবন্দু চােমা ৪ ৪ বালুছড়া বালুছড়া পাড়া

১৪৫ োঞ্চন মুখী চােমা ২৯ ১৯৮৯৮৪১৪৭৩৮০০০১৫ সভপতা-জেকগরা চােমা ৫ ৪ বালুছড়া বালুছড়া পাড়া

১৪৬ উজ্জলা চােমা ২৯ 8414738497237 স্বামী-সমে কুভল চােমা ৪ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৪৭ েয় পুভদ চােমা ৪৫ 8414738497775 স্বামী-মাকনক্ষা চােমা ৫ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৪৮ েভরনা চােমা ৩২ 8414738498036 স্বামী-স্থান তকয় চােমা ৪ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৪৯ স্বপ্না চােমা ২৫ ১৯৯৩৮৪১৪৭৩৮০০০০৫৫ ভপতা-জ্ঞান রঞ্জন চােমা ৩ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৫০ জপো জচাগী চােমা ৩৩ 8414738497155 স্বামী-লক্ষী বাবু চােমা ৫ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া
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১৫১ োলাকবা চােমা ৪০ 8412115237209 স্বামী-মদন জমািন চােমা ৪ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৫২ জিলুগী চােমা ৪১ 841473849 স্বামী-ভবরাে মন চােমা ৪ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৫৩ মিারানী চােমা ৩১ 8414738500571 স্বামী-বুদ্ধ মভন চােমা ৫ ৪ ভশমাইতুলী ভশমাইতুলী

১৫৪ মাকয়সিা চােমা ৩৯ 8414738497460 স্বামী-ভবদ্যামন চােমা ৬ ৪ জছাট েড়ইভদয়া জছাট েড়ইভদয়া

১৫৫ ভচেন ভমলা চােমা ৩৭ 8414738497981 স্বামী-ভচভত চােমা ৪ ৪ ভশমাইতুলী ভশমাইতুলী

১৫৬ শাভন্ত জদবী চােমা ২৯ 8414738497908 ভপতা-লভবন্দ্র চােমা ৫ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৫৭ জবলুকগা চােমা ৩৫ 8414738497847 স্বামী-রােভেত চােমা ৫ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৫৮ ভমকলচ চােমা ৩১ 8414738497477 ভপতা-ফুলমভন চােমা ৫ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৫৯ যুদ্ধলদা চােমা ৪৩ 8414738497599 স্বামী-যত্নমন চােমা ৫ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৬০ আকলামভত চােমা ২৮ ১৯৯০৮৪১৪৭৩৮০০০০৭৭ ভপতা-িাগ্যধন চােমা ৪ ৪ জছাট েড়ইভদয়া জছাট েড়ইভদয়া

১৬১ মায়া জসানা চােমা ৩১ 8414738497346 স্বামী-সেীব চােমা ৩ ৪ জছাট েড়ইভদয়া জছাট েড়ইভদয়া

১৬২ োলা ভমকল চােমা ৪৫ 8414738497386 স্বামী-আদুকরা চােমা ৩ ৪ জছাট েড়ইভদয়া জছাট েড়ইভদয়া

১৬৩ রয়ভন মালা চােমা ২৯ 8414738497827 ভপতা-মাকনে ধন চােমা ৫ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৬৪ েভরনা চােমা ৩৯ 8414738497608 স্বামী-সুভমভে রঞ্জন চােমা ৪ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৬৫ নভমতা চােমা ৩০ 8414738498103 ভপতা-ভনলরদ চােমা ৬ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া
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১৬৬ ভেরন মালা চােমা ২৯ 8414738500573 স্বামী-মঙ্গল োভন্ত চােমা ৬ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৬৭ অভনল বালা চােমা ৩১ 8414738498076 ভপতা-সুরমভন চােমা ৫ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৬৮ লক্ষী মাকয় চােমা ২৬ ১৯৯২৮৪১৪৭৩৮০০০০১৮ ভপতা-িাগ্য মভন চােমা ৫ ৪ জছাট েড়ইভদয়া জছাট েড়ইভদয়া

১৬৯ ভমকলচ চােমা ৩৭ 8414738498071 স্বামী-জেকঙরা চােমা ৫ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৭০ েল্পনা চােমা ৩১ 8414738497859 স্বামী-আনন্দ কুমার চােমা ৪ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৭১ রুপালী চােমা ৩১ 8414738497602 স্বামী-দয়াল ময় চােমা ৪ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৭২ েমলা সুন্দরী চােমা ৪১ 8414738498092 স্বামী-পূণ ড কুমার চােমা ৪ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৭৩ োঞ্চন মালা চােমা ৩১ 8414738498051 ভপতা-বেদন্দ চােমা ৪ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৭৪ শাভন্ত জরখা চােমা ৩০ ১৯৮৮৮৪১৪৭৩৮০০০০০৩ স্বামী-রাকেশ চােমা ৫ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৭৫ গন্ধমালা চােমা ৪৬ 8414738497434 স্বামী-লভলত চন্দ্র চােমা ৬ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৭৬ ভচভরভঙ চােমা ৩২ 8414738498079 স্বামী-িারত েয় চােমা ৭ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৭৭ রভশনা চােমা ২১ ১৯৯৭৮৪১৪৭৩৮০০০০১৬ ভপতা-আনন্দ ময় চােমা ৬ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৭৮ বড়চভগ চােমা ৩১ 8414738498045 স্বামী-বরচগা চােমা ৫ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৭৯ একরইকবা চােমা ৩৬ 8414738497321 স্বামী-সুভশল চােমা ৬ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৮০ ভবক্ষা চােমা ৩১ 8414738497738 স্বামী-জিম রঞ্জন চােমা ৪ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া
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১৮১ ভমকলছ চােমা ৩৫ 8414738497584 স্বামী-অেভন জমিন চােমা ৬ ৪ জছাট েড়ইভদয়া জছাট েড়ইভদয়া

১৮২ সুন্দরী চােমা ৩৯ 8414738497829 স্বামী-পুনংচান চােমা ৫ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৮৩ মভলনা চােমা ৩৬ 8414738498066 স্বামী-পুরন েয় চােমা ৪ ৪ ভশমাইতুলী ভশমাইতুলী

১৮৪ মঙ্গল ভপভে চােমা ৩৯ 8414738497335 স্বামী-জেি কুমার চােমা ৪ ৪ জছাট েড়ইভদয়া জছাট েড়ইভদয়া

১৮৫ শুি তারা চােমা ৫১ 8414738497475 স্বামী-োলাকচাগা চােমা ৪ ৪ বড় েড়ইভদয়া বড় েড়ইভদয়া

১৮৬ োলাভমলা চােমা ৩১ ১৯৮৭৮৪১৪৭৩৮০০০০১৪ স্বামী-রভঞ্জত কুমার চােমা ৫ ৪ জছাট েড়ইভদয়া জছাট েড়ইভদয়া

১৮৭ গুভর বালা চােমা ৩১ ১৯৯৮৮৪১৪৭৩৮০০০০০৭ ভপতা-গুভরবালা চােমা ৪ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

১৮৮ জেযাৎো জদবী তংচংগ্যা ৩৩ 8414738498084 স্বামী-ঈশ্বর চন্দ্র তংচংগ্যা ৫ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

১৮৯ োকলা মভত তংচংগ্যা ৩৩ 8414738498450 স্বামী-বুরবা েয় তংচংগ্যা ৭ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

১৯০ লক্ষী মায়া চােমা ৩০ 8414738498193 ভপতা-অমকলন্দ্র চােমা ৩ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

১৯১ রনলতা তংচংগ্যা ৩৯ 8414738498197 স্বামী-রন তংচংগ্যা ৩ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

১৯২ আকলামভত চােমা ৩৭ 8414738498726 স্বামী-বভলচাই মারমা ৪ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

১৯৩ ভমকলচ চােমা ৪৩ 8414738498725 স্বামী-চন্দ্র চােমা ৩ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

১৯৪ রুপালী তংচংগ্যা ২৬ ১৯৯২8414738০০০০৩২ স্বামী-লক্ষী রঞ্জন তংচংগ্যা ৬ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

১৯৫ শাভেলা চােমা ২৪ ১৯৯৪8414738০০০০৩৮ ভপতা-হৃদয় চােমা ৬ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া
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১৯৬ ম্যাকো তংচংগ্যা ৩১ 8414738498398 স্বামী-ভেনা মুভন তংচংগ্যা ৪ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

১৯৭ ভচেস চােমা ৩৮ 8414738498177 স্বামী-সুকসন চােমা ৮ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

১৯৮ োলাবী চােমা ৩৬ 8414738498221 স্বামী-যুগল্যা চােমা ৩ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

১৯৯ দুবলং মালা তংচংগ্যা ৪০ 8414738498571 স্বামী-রাে চন্দ্র তংচংগ্যা ৮ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২০০ জচকরপুে তঞ্চগ্যা ৩৬ ১৯৮৩8414738০০০০০৩ স্বামী-জবাভধ কুমার তঞ্চগ্যা ৬ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২০১ ছাড়াবী তংচংগ্যা ৩৪ 8414738498238 স্বামী-জপলা রাম চােমা ৬ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২০২ রুভবনা চােমা ২৪ ১৯৯৪8414738০০০১৩৪ ভপতা-লক্ষীচান চােমা ৪ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২০৩ ভরনা চােমা ৩৬ 8414738498169 স্বামী-সাধন কুমার চােমা ৬ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২০৪ জরখা পুভত তংচংগ্যা ৪৯ 8414738498444 স্বামী-লাল কুমার তংচংগ্যা ৮ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২০৫ গন্দ্রভগ তংচংগ্যা ৩৭ 8414738498443 স্বামী-আনন্দ মুভন তংচংগ্যা ৪ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২০৬ ভেকনমালা চােমা ২৯ 8414738497797 ভপতা-িিাত চন্দ্র চােমা ৪ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২০৭ লােযাহুলী তঞ্চঙ্গযা ২৯ ১৯৮৯8414738০০০০২৫ স্বামী-িদীপ চােমা ৩ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২০৮ পানসাভব তঞ্চঙ্গযা ২৮ ১৯৯০8414738০০০০৬৩ স্বামী-রত্ন জসন তংচঙ্গযা ৩ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২০৯ সন্তুরানী চােমা ২৯ 8414738497706 স্বামী-অরুন শাভন্ত চােমা ৪ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২১০ সুকরশ্বরী চােমা ৩৮ 8414738498593 স্বামী-মভতলাল চােমা ৩ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া
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২১১ একরই ভমলা চােমা ৩০ 8414738497796 স্বামী-োলা চােমা ৮ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২১২ জময়াকগা তংচংগ্যা ৩০ 8414738498406 ভপতা-থককয়া তংচংগ্যা ৬ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২১৩ বনলতা তংচংগ্যা ৩৭ ১৯৮১8414738০০০০০৬ স্বামী-েয়কুপ তংচংগ্যা ৬ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২১৪ ভচগন ভমলা তংচংগ্যা ৪৩ 8414738498579 স্বামী-যুদ্ধ চন্দ্র তংচংগ্যা ৬ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২১৫ নাগরী চােমা ৪১ 8414738498598 স্বামী-সাধন চােমা ৩ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২১৬ জমকঙ্গাবী তংচংগ্যা ৩৫ 8414738498423 স্বামী-ভরত্ব তংচংগ্যা ৪ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২১৭ িান্যাবী তংচংগ্যা ৩০ 8414738498211 ভপতা-লংগ তংচংগ্যা ৪ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২১৮ মাভক তংচংগ্যা ৩৭ 8414738498387 স্বামী-কৃপাধন তংচংগ্যা ৬ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২১৯ রত্ন জদবী চােমা ৪১ ১৯৭৭841473৮০০০০০৩ স্বামী-ইভবো রঞ্জন চােমা ৮ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২২০ ভমলাপা তংচংগ্যা ৩৯ 8414738498758 স্বামী-অভেত কুমার তংচংগ্যা ৬ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২২১ সূকয ডা জদবী তংচংগ্যা ৪৩ 8414738498527 স্বামী-অন্দ লাল তংচংগ্যা ৬ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২২২ দাবাভমলা তংচংগ্যা ২৯ ১৯৮৯8414738০০০০২৭ স্বামী-োলাধান তংচংগ্যা ৩ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২২৩ মিারানী চােমা ৪১ 8414738497304 স্বামী-নরম্যা চােমা ৬ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২২৪ ভমকল চােমা ২৪ ১৯৯৪৮৪১৪৭৩৮০০০০০৬ ভপতা-দয়ামভন চােমা ৪ ৫ বগাখালী বগাখালী পাড়া

২২৫ জেযাৎো জদবী চােমা ৩১ 841473849 স্বামী-সুনীল ভিয় চােমা ৫ ৬ দুমদুম্যা দুমদুম্যা পাড়া



জেলা: রাঙ্গামাটি
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"জশখ িাভসনার বারতা 

নারী পুরষ সমতা"

ছে-3

ভিভেভি েম ডসূচীর েন্য উপোরকিাগী মভিলা ভনব ডাচকনর তাভলোর চুড়ান্ত ছে

ভিভেভি চক্র ২০১৯-২০২০

ইউভনয়ন: ৪নং দুমদুম্যা উপকেলা: জুরাছভড়

২২৬ ধনপুভদ চােমা ৪২ ১৯৭৬841473০০০০০২ ভপতা-সুন্দর মভন চােমা ৪ 6 মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

২২৭ জচাকখা চােমা ২৮ ১৯৯০841473৮০০০০৭৪ ভপতা-নলনী কুমার চােমা ৩ ৬ দুমদুম্যা দুমদুম্যা পাড়া

২২৮ লক্ষী রাণী চােমা ৩৪ ১৯৮৪৮৪১৪৭৩৮০০০০১০ স্বামী-ভচগনা চােমা ৪ 6 মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

২২৯ ফুলমালা চােমা ৪৬ 841473498913 স্বামী-ভনকপন চােমা ৫ ৬ দুমদুম্যা দুমদুম্যা পাড়া

২৩০ নতুন মালা চােমা ৪১ 841473499099 স্বামী-ভিরন েয় চােমা ৬ 6 মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

২৩১ রােলক্ষী চােমা ৩৯ ১৯৭৯৮৪১৪৭৩৮০০০০১৬ স্বামী-ইন্দ্র ভেৎ চােমা ৪ ৬ মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

২৩২ রেমালা চােমা ৩২ ১৯৮৬৮৪১৪৭৩৮০০০০০৯ স্বামী-বাদী তক্ত চােমা ৫ 6 মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

২৩৩ লক্ষী রানী চােমা ৩৪ ১৯৮৪৮৪১৪৭৩৮০০০০১৮ স্বামী-মৃত দয়া রঞ্জন চােমা ৪ ৬ আভদয়াবছড়া আভদয়াবছড়া পাড়া

২৩৪ সাকমত্রী চােমা ২৯ 841473499561 স্বামী-সুশীল চােমা ৬ 6 েরল্যাছভড় েরল্যাছভড় পাড়া

২৩৫ গুভরো চােমা ৩৪ ১৯৮৪৮৪১৪৭৩৮০০০০১২ স্বামী-োলাকয় চােমা ৩ ৬ েরল্যাছভড় েরল্যাছভড় পাড়া

২৩৬ রত্না জদবী চােমা ২৪ ১৯৯৪৮৪১৪৭৩৮০০০০৭২ ভপতা-ভবরাশ ধন চােমা ৫ 6 দুমদুম্যা দুমদুম্যা পাড়া

২৩৭ মধু মালা চােমা ৩৪ ১৯৮৪৮৪১৪৭৩৮০০০০১৭ স্বামী-োকলা রঞ্জন চােমা ৫ ৬ েরল্যাছভড় েরল্যাছভড় পাড়া

২৩৮ বাদী ভমকল চােমা ৩১ ১৯৮৭৮৪১৪৭৩৮০০০০১৭ স্বামী-সুরময় চােমা ৪ 6 েেতুলী েেতুলী পাড়া

২৩৯ িাভসনা চােমা ৩১ ১৯৮৭৮৪১৪৭৩৮০০০০০৯ স্বামী-দীন কুমার চােমা ৪ ৬ েরল্যাছভড় েরল্যাছভড় পাড়া

২৪০ ভমকলকবা চােমা ৩৫ 841473498947 স্বামী-অেতযা চােমা ৬ 6 েরল্যাছভড় েরল্যাছভড় পাড়া
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ইউভনয়ন: ৪নং দুমদুম্যা উপকেলা: জুরাছভড়

২৪১ সুভমতা চােমা ২৭ ১৯৯১৮৪১৪৭৩৮০০০০৯০ ভপতা-োলকেতু চােমা ৭ ৬ েরল্যাছভড় েরল্যাছভড় পাড়া

২৪২ জমকয়রানী চােমা ৩০ 8412947542577 ভপতা-মরতযা চােমা ৫ 6 দুমদুম্যা দুমদুম্যা পাড়া

২৪৩ ভমকগ ডা রাণী চােমা ৪১ 8412947446424 স্বামী-জনালনী চােমা ৪ ৬ দুমদুম্যা দুমদুম্যা পাড়া

২৪৪ অঞ্চনা জদবী চােমা ২৬ ১৯৯২৮৪১৪৭৩৮০০০০৪৮ স্বামী-মরতচ্ছ চােমা ৩ 6 দুমদুম্যা দুমদুম্যা পাড়া

২৪৫ জরভগনা চােমা ২৭ ১৯৯১৮৪১৪৭৩৮০০০০৫৬ ভপতা-জিমেীকতা চােমা ৪ ৬ েরল্যাছভড় েরল্যাছভড় পাড়া

২৪৬ লক্ষী সিা চােমা ৩৫ ১৯৮৩৮৪১৪৭৩৮০০০০৭ স্বামী-মুতীষ চন্দ্র চােমা ৪ 6 আভদয়াবছড়া আভদয়াবছড়া পাড়া

২৪৭ ভমকলছ চােমা ৩২ ১৯৮৬৮৪১৪৭৩৮০০০০১০ স্বামী-মৃত সুন্দর মভন চােমা ৬ 6 আভদয়াবছড়া আভদয়াবছড়া পাড়া

২৪৮ ভদকবার পুভত চােমা ৩৪ ১৯৮৪৮৪১৪৭৩৮০০০০২৩ স্বামী-বভল রাো চােমা ৬ ৬ দুমদুম্যা দুমদুম্যা পাড়া

২৪৯ রভিনী জদবী চােমা ৩০ 841473498354 স্বামী-টাংকুব লাল চােমা ৫ 6 দুমদুম্যা দুমদুম্যা পাড়া

২৫০ অমর বালা চােমা ৩৬ 841473499542 স্বামী-ভবেয় চােমা ৫ ৬ দুমদুম্যা দুমদুম্যা পাড়া

২৫১ েমলা পুভদ চােমা ৪৬ 841473499323 স্বামী-দয়া জমািন চােমা ৪ 6 মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

২৫২ শাভন্ত রাণী চােমা ২৮ ১৯৯০৮৪১৪৭৩৮০০০০৪৪ ভপতা-ভিমাংশু চােমা ৪ ৬ আভদয়াবছড়া আভদয়াবছড়া পাড়া

২৫৩ বনরাভন চােমা ৩০ 319519180572 স্বামী-শংের চােমা ৬ 6 আভদয়াবছড়া আভদয়াবছড়া পাড়া

২৫৪ রান্দালী চােমা ৪৯ ১৯৬৯৮৪১৪৭৩৮০০০০০৯ স্বামী-কৃষ্ণ চন্দ্র চােমা ৫ ৬ আভদয়াবছড়া আভদয়াবছড়া পাড়া

২৫৫ রুভবপুভদ চােমা ৩৯ ১৯৭৯৮৪১৪৭৩৮০০০০১৯ স্বামী-ভসমু্ভ চােমা ৪ 6 আভদয়াবছড়া আভদয়াবছড়া পাড়া
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ইউভনয়ন: ৪নং দুমদুম্যা উপকেলা: জুরাছভড়

২৫৬ ভনরবা জসানা চােমা ২৭ ১৯৯১৮৪১৪৭৩৮০০০০৭৬ ভপতা-মঙ্গল চন্দ্র চােমা ৫ ৬ আভদয়াবছড়া আভদয়াবছড়া পাড়া

২৫৭ আনন্দ জদবী চােমা ৩৫ ১৯৮৩৮৪১৪৭৩৮০০০০০৬ স্বামী-েন ড চােমা ৫ 6 আভদয়াবছড়া আভদয়াবছড়া পাড়া

২৫৮ ভবেয় লক্ষী চােমা ২৯ ১৯৮৯৮৪১৪৭৩৮০০০০৫৬ ভপতা-শুক্রমভন চােমা ৪ 6 েেতুলী েেতুলী পাড়া

২৫৯ সুভেত্রা চােমা ৩১ 8412947446321 ভপতা-জখমচন্দ্র চােমা ৪ ৬ েেতুলী েেতুলী পাড়া

২৬০ সংগীতা চােমা ২৯ ১৯৮৯৮৪১৪৭৩৮০০০০৩৫ ভপতা-রভবদাশ চােমা ৩ 6 মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

২৬১ পুষ্প রানী চােমা ২৮ ১৯৯০৮৪১৪৭৩৮০০০০৪৮ ভপতা-জমঘনাথ চােমা ৬ ৬ আভদয়াবছড়া আভদয়াবছড়া পাড়া

২৬২ রানেভন চােমা ২৯ ১৯৮৯৮৪১৪৭৩৮০০০০৫০ ভপতা-রুনােয় চােমা ৭ 6 আভদয়াবছড়া আভদয়াবছড়া পাড়া

২৬৩ েল্পরানী চােমা ৩৯ ১৯৭৯৮৪১৪৭৩৮০০০০৪ স্বামী-দকয় মভন চােমা ৫ ৬ আভদয়াবছড়া আভদয়াবছড়া পাড়া

২৬৪ বাভদ ভমকল চােমা ২৯ ১৯৮৯৮৪১৪৭৩৮০০০০৪০ স্বামী-লক্ষীধন চােমা ৫ 6 মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

২৬৫ ভমকলছ চােমা ৩৯ ১৯৭৯৮৪১৪৭৩৮০০০০১৫ স্বামী-ভিমাংশু চােমা ৬ ৬ আভদয়াবছড়া আভদয়াবছড়া পাড়া

২৬৬ েলকদবী চােমা ৪৬ 841473499540 স্বামী-সাধনা চােমা ৫ 6 মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

২৬৭ িভত জসানা চােমা ২৭ ১৯৯১৮৪১৪৭৩৮০০০০৭৮ ভপতা-রাকতারাম চােমা ৫ ৬ েরল্যাছভড় েরল্যাছভড় পাড়া

২৬৮ ভমভরনা জদবী চােমা ৩৫ ১৯৮৭৮৪১৪৭৩৮০০০০২৩ স্বামী-ভবেয় চােমা ৬ 6 েরল্যাছভড় েরল্যাছভড় পাড়া

২৬৯ জবলুকগা চােমা ৪৩ ১৯৭৫841473৮০০০০০৬ স্বামী-তংচংগ্যা চােমা ৬ ৬ দুমদুম্যা দুমদুম্যা পাড়া

২৭০ মন্দাভদনী চােমা ২৬ ১৯৯২৮৪১৪৭৩৮০০০০২৯ স্বামী-সুেন চােমা ৪ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া
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"জশখ িাভসনার বারতা 

নারী পুরষ সমতা"
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২৭১ জমঘলা জদবী চােমা ৪৮ ১৯৮৭৮৪১৪৭৩৮৪৯৯৮৬৮ স্বামী-সম ভবোশ চােমা ৫ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৭২ নয়ন তারা চােমা ৪২ 8414738499826 স্বামী-রনভেত চােমা ৬ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৭৩ ভমকলছ চােমা ২৭ ১৯৯১8414738০০০০৯২ স্বামী-মন্টু চােমা ৬ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৭৪ সাধনা জদবী চােমা ৪১ 8414738499790 স্বামী-ভবেয় ভসংি চােমা ৫ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৭৫ ছায়াভসতা চােমা ৪৩ 8414738499846 স্বামী-শুিনন্দ চােমা ৫ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৭৬ রুমানা চােমা ২২ ১৯৯৬8414738০০০০১৯ স্বামী-ভশশু লতা চােমা ৪ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৭৭ োলা জচাে চােমা ৩৫ 8414738495196 স্বামী-োলাভমলা চাোম ৫ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৭৮ ভবনঙ্গ চােমা ৩০ 841292343395 স্বামী-রেন দরী চােমা ৫ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৭৯ ভনম ডান বালা চােমা ৩৮ 8414738499888 স্বামী-ইন্দ্রেীৎ চােমা ৫ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৮০ দয়াবালা চােমা ৩৯ 8414738499923 সভপতা-ভচেন মরত চােমা ৪ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৮১ লক্ষী সিা চােমা ৪২ 8414738499762 স্বামী-সুকনন্দু চােমা ৫ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৮২ মিারানী চােমা ৪৭ 8414738499948 স্বামী-উগ্রপুভদ চােমা ৬ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৮৩ গুভরভমলা চােমা ৪৩ 8414738499883 স্বামী-ভবোশ েীবন চােমা ৫ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৮৪ ভনরকসানা চােমা ২৭ ১৯৯২8414738০০০০০৯ স্বামী-নয়ন তারা চােমা ৪ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৮৫ সুোতা চােমা ৩০ 8414738499759 স্বামী-ভচভত োলা চােমা ৫ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া
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২৮৬ জসভলনা চােমা ৩০ 8414738499875 স্বামী-চান্দু চােমা ৪ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৮৭ ছায়ারানী চােমা ৩০ 8414738499825 স্বামী-ভুকগাল্যা চােমা ৪ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৮৮ রয়ভন মালা চােমা ৪৬ 8414738497938 স্বামী-সুরো চােমা ৬ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৮৯ পতাপভত চােমা ৪৬ 841473849905 স্বামী-দবনা চােমা ৪ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৯০ সাভবনা চােমা ৩১ 8414738493587 ভপতা-নীলনােয চােমা ৫ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৯১ ভমনা চােমা ৩৩ 8414738499744 স্বামী-ভনরঞ্জন চােমা ৫ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৯২ সাভবনা চােমা ২৯ 8414738499810 স্বামী-জদবান্যা চােমা ৪ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৯৩ সাভবনা চােমা ৩১ 8414738499821 স্বামী-সন্টু বরন চােমা ৪ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৯৪ মভল্লো চােমা ৩৬ 8414738499873 স্বামী-সতয ব্রত চােমা ৫ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৯৫ গুভরছ চােমা ৪১ 8414738499922 স্বামী-ভবকশ্বা চােমা ৫ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৯৬ রীনা চােমা ৩১ 8414738499917 স্বামী-চাললু চােমা ৬ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৯৭ নয়না চােমা ৩০ 8414738499856 স্বামী-সন্ত ভবোশ চােমা ৫ ৭ বভিপাড়া বভিপাড়া

২৯৮ ভবনতা চােমা ৪৬ ১৯৭২84১২৯৪৭৪৪৬২৫৬ স্বামী-যুকগন্দ্র চােমা ৪ ৮ োন্দারাছড়া োন্দারাছড়া পাড়া

২৯৯ োলাবী চােমা ৩৩ 8414738500112 স্বামী-লক্ষী কুমার চােমা ৫ ৮ োন্দারাছড়া োন্দারাছড়া পাড়া

৩০০ বাভক্ত চােমা ৪৬ 8414776494747 স্বামী-গুভরকবা চােমা ৪ ৮ োন্দারাছড়া োন্দারাছড়া পাড়া
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৩০১ পান্না চােমা ৩৩ 8414738499890 স্বামী-মঙ্গল ধন চােমা ৪ ৮ োন্দারাছড়া োন্দারাছড়া পাড়া

৩০২ ভেভরচ পুভদ চােমা ২৯ 8414738499824 স্বামী-দকয়ল চােমা ৩ ৮ োন্দারাছড়া োন্দারাছড়া পাড়া

৩০৩ নয়ন মুগী চােমা ৩৩ 8414738499784 স্বামী-অভনল ভবোশ চােমা ৬ ৮ োন্দারাছড়া োন্দারাছড়া পাড়া

৩০৪ কৃষ্ণ লক্ষী চােমা ২৭ ১৯৯১8414738০০০১১৩ স্বামী-ভিকনমুখী চােমা ৫ ৮ োন্দারাছড়া োন্দারাছড়া পাড়া

৩০৫ লক্ষী জদবী চােমা ৪০ 8414738500115 স্বামী-পূন ডময় চােমা ৩ ৮ োন্দারাছড়া োন্দারাছড়া পাড়া

৩০৬ অঞ্চনা জদবী চােমা ২৬ ১৯৯২8414738০০০০৪৮ স্বামী-মরতচ্ছ চােমা ৩ ৮ োন্দারাছড়া োন্দারাছড়া পাড়া

৩০৭ েনে লতা চােমা ৩০ 8414738493867 ভপতা-েভলন্দ চােমা ৪ ৮ োন্দারাছড়া োন্দারাছড়া পাড়া

৩০৮ জেতুকগা চােমা ৩৩ 8414738500143 স্বামী-সুি লাল চােমা ৪ ৮ োন্দারাছড়া োন্দারাছড়া পাড়া

৩০৯ বুদ্ধলতা চােমা ৩৭ 8414738500337 স্বামী-দয়ািভর চােমা ৪ ৮ োন্দারাছড়া োন্দারাছড়া পাড়া

৩১০ জিমাংভগনী চােমা ৪৬ 8414738500073 স্বামী-সুকরশ জমািন চােমা ৬ ৮ োন্দারাছড়া োন্দারাছড়া পাড়া

৩১১ ভমকলচ চােমা ৪৯ 8414738500161 স্বামী-সতয চােমা ৪ ৮ োন্দারাছড়া োন্দারাছড়া পাড়া

৩১২ জুভল চােমা ৩৫ 8414738500158 স্বামী-শাভন্তময় চােমা ৪ ৮ োন্দারাছড়া োন্দারাছড়া পাড়া

৩১৩ ভমকলকবা চােমা ৩০ 8414738499819 স্বামী-বরুন চােমা ৬ ৮ োন্দারাছড়া োন্দারাছড়া পাড়া

৩১৪ োঞ্চনা চােমা ৩৯ 8414738500080 স্বামী-রুপার োভন্ত চােমা ৪ ৮ োন্দারাছড়া োন্দারাছড়া পাড়া

৩১৫ পার্থ্ডরী মালা চােমা ৪৬ 8414738500098 স্বামী-সুমভত রঞ্জন চােমা ৬ ৮ োন্দারাছড়া োন্দারাছড়া পাড়া
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ক্র.নং ভিভেভি মভিলার নাম বয়স োতীয় পভরচয়পত্র নং ভপতা/স্বামী অথবা অভিিাবকের 

নাম

পভরবাকরর 

সদস্য সংখ্যা

ওয়াি ড নং গ্রাম পাড়া/মিল্লা মন্তব্য

"জশখ িাভসনার বারতা 

নারী পুরষ সমতা"

ছে-3

ভিভেভি েম ডসূচীর েন্য উপোরকিাগী মভিলা ভনব ডাচকনর তাভলোর চুড়ান্ত ছে

ভিভেভি চক্র ২০১৯-২০২০

ইউভনয়ন: ৪নং দুমদুম্যা উপকেলা: জুরাছভড়

৩১৬ শান্তনা চােমা ২৯ 8414738500315 স্বামী-সুমভত চােমা ৩ ৮ োন্দারাছড়া োন্দারাছড়া পাড়া

৩১৭ আলপনা চােমা ২৩ ১৯৯৫8414738০00০২৩ স্বামী-শাভন্ত েীবন চােমা ৩ ৮ োন্দারাছড়া োন্দারাছড়া পাড়া

৩১৮ েমলা চােমা ২৪ ১৯৯৪৮৪১৪৭৩৮০০০০৫০ স্বামী-দীপংের চােমা ৪ ৯ মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

৩১৯ োলাকসানা চােমা ২৮ ১৯৯০৮৪১৪৭৩৮০০০০৫৬ ভপতা-ভসদ্ধাথ ড চােমা ৪ ৯ মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

৩২০ োলাবী চােমা ৪৭ ৮৪১৪৭৩৮৫০০৩২৫ স্বামী-রনভেত চােমা ৫ ৯ মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

৩২১ ভবভবখা চােমা ২৪ ১৯৯৪৮৪১৪৭৩৮০০০০৫৬ স্বামী-রভিম চােমা ৩ ৯ মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

৩২২ অঞ্জনা চােমা ২৭ ১৯৯১৮৪১৪৭৩৮০০০১০৫ ভপতা-ভনর লাল চােমা ৩ ৯ মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

৩২৩ মভল্লো চােমা ৩১ ৮৪১৪৭৩৮৫০০২৬৮ স্বামী-ভমন্টু নাথ চােমা ৫ ৯ মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

৩২৪ নুচ্চভব চােমা ৩০ 8414738498355 স্বামী-তারাবু চােমা ৪ ৯ মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

৩২৫ েৎনা জদবী চােমা ২৯ ৮৪১৪৭৩৮৫০০২৩৯ ভপতা-তরুনী জসন চােমা ৪ ৯ মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

৩২৬ লাভে চােমা ২৭ ১৯৯১৮৪১৪৭৩৮০০০১০৬ ভপতা-শুক্ল চােমা ৪ ৯ মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

৩২৭ লভতো চােমা ৩৮ ৮৪১৪৭৩৮৫০০২৩৪ স্বামী-লক্ষীধন চােমা ৬ ৯ মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

৩২৮ শুিদীভন চােমা ৩৫ ৮৪১৪৭৩৮৪৯৩৬২৯ স্বামী-জমরাকময়া চােমা ৪ ৯ মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

৩২৯ চম্পারানী চােমা ৩৯ ৮৪১৪৭৩৮৫০০৩১৯ স্বামী-রাভেব গান্ধী চােমা ৪ ৯ মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

৩৩০ োেলা চােমা ৩৩ 8414738500212 স্বামী-শুিকল্য চােমা ৪ ৯ মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া



জেলা: রাঙ্গামাটি

ক্র.নং ভিভেভি মভিলার নাম বয়স োতীয় পভরচয়পত্র নং ভপতা/স্বামী অথবা অভিিাবকের 

নাম

পভরবাকরর 

সদস্য সংখ্যা

ওয়াি ড নং গ্রাম পাড়া/মিল্লা মন্তব্য

"জশখ িাভসনার বারতা 

নারী পুরষ সমতা"

ছে-3

ভিভেভি েম ডসূচীর েন্য উপোরকিাগী মভিলা ভনব ডাচকনর তাভলোর চুড়ান্ত ছে

ভিভেভি চক্র ২০১৯-২০২০

ইউভনয়ন: ৪নং দুমদুম্যা উপকেলা: জুরাছভড়

৩৩১ ময়না সুন্দরী চােমা ৩১ ৮৪১৪৭৩৮৫০০২২৫ স্বামী-মৃতুংেয় চােমা ৪ ৯ মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

৩৩২ রভচরা চােমা ২৪ ১৯৯৪৮৪১৪৭৩৮০০০০৪২ স্বামী-শাভন্ত চােমা ৪ ৯ মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

৩৩৩ িানুমভত চােমা ৩১ ৮৪১৪৭৩৮৪৯৩৬৮৪ ভপতা-ধনন েয় চােমা ৩ ৯ মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

৩৩৪ ভলনা চােমা ৪০ ৮৪১৪৭৩৮৫০০২৫৮ স্বামী-ভদপু চােমা ৫ ৯ মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

৩৩৫ জেযাভতো চােমা ৩২ 4612705915 ভপতা-েরুনা জমািন চােমা ৪ ৯ মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

৩৩৬ জোনাভে চােমা ৩৩ 8414738484577 ভপতা-পুষ্কর চােমা ৪ ৯ মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া

৩৩৭ বাসনা চােমা ৪৭ ৮৪১৪৭৩৮৫০০৩৩২ স্বামী-ভমলন োভন্ত চােমা ৪ ৯ মভন্দরাছড়া মভন্দরাছড়া পাড়া


