
িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়া  ছক 
িভিজিড চ - ২০১৫-২০১৬ 

ইউিনয়ন : ১নং জীবতলী                
উপেজলা : রা ামা  সদর                  
জলা : রা ামা  পারত  জলা। 

 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড নং াম মহ া ম  

১ মিনষা চাকমা ২৭ িপতা- ত ন চাকমা ০৫ জন ১ নং  জীবতলী হড ান পাড়া   
২ িলয়া চাকমা ৩০ ামী- শাি  িবকাশ চাকমা ০৫ ,, ,, ,,   
৩ ামলী চাকমা ৩১ িপতা- ি য় ত চাকমা ০৫  ,, ,, ,,   
৪ িল চাকমা ৩৪ ামী- অি নী মার চাকমা ০৬ ,, ,, ,,   
৫ দয়া রানী চাকমা ৩৬ ,, িব িজৎ চাকমা ০৭ ,, ,, ,,   
৬ অিনকা দবী চাকমা ৪৩ ,, দীপংকর চাকমা ০৯ ,, ,, ,,   
৭ মােমনা বগম ৩১ ,, মাঃ হােসন ০৬ ,, ,, ,,   
৮ পা লী চাকমা ২৭ ,, েয়ল চাকমা ০৫ ,, ,, ,,   
৯ রাঙা িদ চাকমা ২২ িপতা- দীন মার চাকমা ০৮ ,, ,, ,,   
১০  বগম ৩৩ ামী- মাঃ আলমগীর ০৭ ,, ,,   
 
ড়া  তািলকা ও তকারীঃ 
া র                        ◌ঃ 

পদবী                ঢ় সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড বাছাই কিম   
ওয়াড নং                    ◌ঃ 

া র    ◌ঃ 
পদবী     ◌ঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম   

 
 

া রঃ                    ◌ঃ 
পদবী       ঢ় উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 
                                সদ -সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                                ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা । 
ওয়াড নং                     ◌ঃ 

ড়া  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
া র       ◌ঃ 

পদবী         ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার 
                                     সভাপিত, উপেজলা িভিজিড  

 
িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়া  ছক 

িভিজিড চ - ২০১৫-২০১৬ 
ইউিনয়ন : ১নং জীবতলী                

ছক-৩ 

ছক-৩ 



উপেজলা : রা ামা  সদর                  
জলা : রা ামা  পারত  জলা। 

 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড নং াম মহ া ম  

১১ ছা  বালা চাকমা ২৮ ামী- বা েয় চাকমা ৪ জন ২ নং  জীবতলী চয়ার ান পাড়া   
১২ শা  দ ২৫ ,, সনৎ দ ৫ ,, ,, ,,   
১৩ শা া ধর  ২৩ ,, মন ধর ৫ ,, ,, ,,   
১৪ িনেলা রানী ধর ৪১ ,, পন কাি  ধর ৬ ,, ,, ,,   
১৫ ম◌ািম চাকমা ২৫ িপতা- পায়ন চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
১৬ রপা  চাকমা ৩৭ ামী- সিমরন চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
১৭ মনা চাকমা ২০ িপতা- মরে ায়া চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
১৮  চাকমা ২৯ ামী- এেকামিন চাকমা ৬ ,, ,, ,,   
১৯ শশী রানী চাকমা ৪২ ,, িনর চ  চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
 
ড়া  তািলকা ও তকারীঃ 
া র                        ◌ঃ 

পদবী                ঢ় সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড বাছাই কিম   
ওয়াড নং                    ◌ঃ 

া র   ◌ঃ 
পদবী    ◌ঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম   

 
 

া রঃ                    ◌ঃ 
পদবী       ঢ় উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 
                                সদ -সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                                ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা । 
ওয়াড নং                     ◌ঃ 

ড়া  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
া র       ◌ঃ 

পদবী         ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার 
                                     সভাপিত, উপেজলা িভিজিড  

 
 

িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়া  ছক 
িভিজিড চ - ২০১৫-২০১৬ 

ইউিনয়ন : ১নং জীবতলী                
উপেজলা : রা ামা  সদর                  
জলা : রা ামা  পারত  জলা। 

 

িমক িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর ওয়াড নং াম মহ া ম  

ছক-৩ 



নং সদ  সং া 
২০ রনিজতা চাকমা ৩৩ ামী- িম  চাকমা ৬ জন ৩ নং  জীবতলী চয়ার ান পাড়া   
২১ ংেগাবী চাকমা ৩৬ ,, শাি  লাল চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
২২ ল রানী চাকমা ৪২ ,, িমেদ অ চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
২৩ চ না চাকমা ২৫ িপতা- ত ধীের  লাল চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
২৪ কিম চাকমা ২৫ ,, ত চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
২৫ িমকা চাকমা ২৩ ,, িবদশন চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
২৬ শীলা চাকমা ২২ ,,  নায়াধন চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
২৭ ্ া চাকমা ২০ ,, সাধন চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
২৮ িতি  চাকমা ২১ ,, পিরমল কাি  চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
 
ড়া  তািলকা ও তকারীঃ 
া র                        ◌ঃ 

পদবী                ঢ় সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড বাছাই কিম   
ওয়াড নং                    ◌ঃ 

া র   ◌ঃ 
পদবী    ◌ঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম   

 
 

া রঃ                    ◌ঃ 
পদবী       ঢ় উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 
                                সদ -সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                                ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা । 
ওয়াড নং                     ◌ঃ 

ড়া  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
া র       ◌ঃ 

পদবী         ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার 
                                     সভাপিত, উপেজলা িভিজিড  

 
 
 

িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়া  ছক 
িভিজিড চ - ২০১৫-২০১৬ 

ইউিনয়ন : ১নং জীবতলী                
উপেজলা : রা ামা  সদর                  
জলা : রা ামা  পারত  জলা। 

 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড নং াম মহ া ম  

২৯ রাসনা চাকমা ২১ ামী- অমল কাি  চাকমা ৫ জন ৪নং  পানছিড়   

ছক-৩ 



৩০ রভা চাকমা ৩৪ ,, কামনাশীষ চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
৩১ শপালী  চাকমা ২৯ ,, িনমল চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
৩২ মায়া রানী চাকমা ৩৪ ,, খময় চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
৩৩ ক া পিত চাকমা ৩৮ ,, ে  চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
৩৪ ভা ত া ২১ িপতা- বীর কাি  ত া ৪ ,, ,, ,,   
৩৫ িমতা চাকমা ২২ ,, া চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
৩৬ িচে াবী চাকমা ৩১ ামী- িচর শাি  চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
৩৭ ম মালা  চাকমা ২৭ ,, ল ী কাি  চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
 
ড়া  তািলকা ও তকারীঃ 
া র                        ◌ঃ 

পদবী                ঢ় সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড বাছাই কিম   
ওয়াড নং                    ◌ঃ 

া র   ◌ঃ 
পদবী    ◌ঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম   

 
 

া রঃ                    ◌ঃ 
পদবী       ঢ় উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 
                                সদ -সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                                ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা । 
ওয়াড নং                     ◌ঃ 

ড়া  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
া র       ◌ঃ 

পদবী         ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার 
                                     সভাপিত, উপেজলা িভিজিড  

 
 

িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়া  ছক 
িভিজিড চ - ২০১৫-২০১৬ 

ইউিনয়ন : ১নং জীবতলী                
উপেজলা : রা ামা  সদর                  
জলা : রা ামা  পারত  জলা। 

 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড নং াম মহ া ম  

৩৮ অ না চাকমা ২১ ামী- নাচ চাকমা ৪ জন ৫নং  পানছিড়   
৩৯ পা া চাকমা ২০ ,, কমল চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
৪০ িমতা চাকমা ২৬ ,, সা  চাকমা ৪ ,, ,, ,,   

ছক-৩ 



৪১ বািদিমেল চাকমা ২০ ,, বািদকেগা চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
৪২ শফা রানী চাকমা ২৯ ,, িনর য় চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
৪৩ আ মা মামা ৪৩ ,, ত ম  মামা ৪ ,, ,, ,,   
৪৪ মমােস মামা ৩৫ ,, মংিচংেথায়াই মামা ৪ ,, ,, ,,   
৪৫ খাইিনলা মামা ৩৩ ,, কংসাই মামা ৫ ,, ,, ,,   
৪৬ উেকয়েঞা মামা ২৯ ,, অংসােঞা মামা ৫ ,, ,, ,,   
৪৭ িমমা মারমা ৩২ ,, বী  মারমা ৫ ,,     
 
ড়া  তািলকা ও তকারীঃ 
া র                        ◌ঃ 

পদবী                ঢ় সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড বাছাই কিম   
ওয়াড নং                    ◌ঃ 

া র   ◌ঃ 
পদবী    ◌ঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম   

 
 

া রঃ                    ◌ঃ 
পদবী       ঢ় উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 
                                সদ -সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                                ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা । 
ওয়াড নং                     ◌ঃ 

ড়া  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
া র       ◌ঃ 

পদবী         ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার 
                                     সভাপিত, উপেজলা িভিজিড  

িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়া  ছক 
িভিজিড চ - ২০১৫-২০১৬ 

ইউিনয়ন : ১নং জীবতলী                
উপেজলা : রা ামা  সদর                  
জলা : রা ামা  পারত  জলা। 

 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড নং াম মহ া ম  

৪৮ মািচংহলা মারমা ২৭ ামী- কালাইয়া মারমা ৪ জন ৬নং  অেগইয়াছিড়/ নায়াদাম   
৪৯ িরনা চাকমা ৩২ ,, িল চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
৫০ িচংহলািম মারমা ৩০ ,, অংসা মারমা ৩ ,, ,, ,,   
৫১ িনইলা মামা ৩০ ,, মংচাউ মারমা ৪ ,, ,, ,,   
৫২ আলপনা চাকমা ২৭ ,, ল ী লাল চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
৫৩ বািদিমেল চাকমা ৩৩ ,, অদং চাকমা ৫ ,, ,, ,,   

ছক-৩ 



৫৪ রিজনা চাকমা ২৮ ,, দবনা চাকমা ৬ ,, ,, ,,   
৫৫ রা  দবী চাকমা ২৯ ,, সত ি য় চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
৫৬ শাি  রানী চাকমা ৩৫ ,, কালাচান চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
 
ড়া  তািলকা ও তকারীঃ 
া র                        ◌ঃ 

পদবী                ঢ় সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড বাছাই কিম   
ওয়াড নং                    ◌ঃ 

া র   ◌ঃ 
পদবী    ◌ঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম   

 
 

া রঃ                    ◌ঃ 
পদবী       ঢ় উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 
                                সদ -সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                                ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা । 
ওয়াড নং                     ◌ঃ 

ড়া  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
া র       ◌ঃ 

পদবী         ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার 
                                     সভাপিত, উপেজলা িভিজিড  

 
 

িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়া  ছক 
িভিজিড চ - ২০১৫-২০১৬ 

ইউিনয়ন : ১নং জীবতলী                
উপেজলা : রা ামা  সদর                  
জলা : রা ামা  পারত  জলা। 

 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড নং াম মহ া ম  

৫৭ িনরদা বালা চাকমা ২৩ ামী- িনেকল চাকমা ৫ জন ৭নং  বাকছিড়   
৫৮ যবিনকা চাকমা ২৭ ,, মন চাকমা ৬ ,, ,, ,,   
৫৯ িচিজে া চাকমা ২১ ,, িনে া চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
৬০ চিরতা চাকমা ২৪ ,, বীর শাি  চাকমা ৬ ,, ,, ,,   
৬১ িম মা মারমা ২১ ,, হলািচং মারমা ৫ ,, ,, ,,   
৬২ া ই  মামা ৪৫ ,, সাইহলা  মামা ৪ ,, ,, ,,   
৬৩ ই মা মামা ২৯ ,, অংহলািচং মামা ৫ ,, ,, ,,   
৬৪ আ মা মামা ৩২ ,, লািচমং মামা ৪ ,, ,, ,,   

ছক-৩ 



৬৫ া চাকমা ২৫ ,, সাধন ধন চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
৬৬ ম  রানী চাকমা ২৯ ,, িরপন চাকমা ৬ ,,     
  
ড়া  তািলকা ও তকারীঃ 
া র                        ◌ঃ 

পদবী                ঢ় সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড বাছাই কিম   
ওয়াড নং                    ◌ঃ 

া র   ◌ঃ 
পদবী    ◌ঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম   

 
 

া রঃ                    ◌ঃ 
পদবী       ঢ় উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 
                                সদ -সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                                ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা । 
ওয়াড নং                     ◌ঃ 

ড়া  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
া র       ◌ঃ 

পদবী         ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার 
                                     সভাপিত, উপেজলা িভিজিড  

 
িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়া  ছক 

িভিজিড চ - ২০১৫-২০১৬ 
ইউিনয়ন : ১নং জীবতলী                
উপেজলা : রা ামা  সদর                  
জলা : রা ামা  পারত  জলা। 

 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড নং াম মহ া ম  

৬৭ না চাকমা ৩৯ ামী- িনমল কাি  ত া ৪ জন ৮নং  বাকছিড়   
৬৮ অ রা চাকমা ৩৩ ,, ব  িম  চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
৬৯ কা াবী ত া ২০ ামী- েগন মার ত া ৫ ,, ,, ,,   
৭০ শা না ত া ২১ িপতা- কালা িন ত া ৩ ,, ,, ,,   
৭১ দামা মামা ৩০ ামী- পাইসােথায়াই মামা ৫ ,, ,, ,,   
৭২ িনলা বাই মামা ২৬ ামী- উসাই মামা ৪ ,, ,, ,,   
৭৩ না ত া ২১ ,, চ ন মার ত া ৪ ,, ,, ,,   
৭৪ বিবতা ত া ২৭ ,, অিনল মার ত া ৪ ,, ,, ,,   
৭৫ কিবতা ত া ২২ ,, নীিত ত া ৫ ,, ,, ,,   
  

ছক-৩ 



ড়া  তািলকা ও তকারীঃ 
া র                        ◌ঃ 

পদবী                ঢ় সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড বাছাই কিম   
ওয়াড নং                    ◌ঃ 

া র   ◌ঃ 
পদবী    ◌ঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম   

 
 

া রঃ                    ◌ঃ 
পদবী       ঢ় উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 
                                সদ -সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                                ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা । 
ওয়াড নং                     ◌ঃ 

ড়া  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
া র       ◌ঃ 

পদবী         ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার 
                                     সভাপিত, উপেজলা িভিজিড  

 
 

িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়া  ছক 
িভিজিড চ - ২০১৫-২০১৬ 

ইউিনয়ন : ১নং জীবতলী                
উপেজলা : রা ামা  সদর                  
জলা : রা ামা  পারত  জলা। 

 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড নং াম মহ া ম  

৭৬ বাসনা চাকমা ৩৩ ,, বীর দওয়ান ৫ ,, ৯নং  রাই ং বাজার/ াছিড়   
৭৭ অ না চাকমা ৩১ ,, ল ী বরন চাকমা ৩,, ,, ,,   
৭৮ মাননীতা চাকমা ৩৩ ,, বা ল চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
৭৯ িশখা চাকমা ৩৮ ,, অ ন চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
৮০ মানীতা চাকমা ৩৩ ,, কালাইয়া চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
৮১ আদশ রানী চাকমা ৩৭ ,, ভা  মার চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
৮২ ইচাং  মারমা ৩৫ িপতা- মং  চাই মারমা ৩ ,, ,, ,,   
৮৩ াউ মারমা ৩২ ,, ই  অং মারমা ৪ ,, ,, ,,   
৮৪ অ ই মারমা ৪০ ামী- উচািচং মারমা ৪ ,, ,, ,,   
৮৫ আেলয়া আ ার ২৯ ,, মাঃ বাদশা ৫ ,, ,, ,,   
  

ছক-৩ 



ড়া  তািলকা ও তকারীঃ 
া র                        ◌ঃ 

পদবী                ঢ় সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড বাছাই কিম   
ওয়াড নং                    ◌ঃ 

া র   ◌ঃ 
পদবী    ◌ঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম   

 
 

া রঃ                    ◌ঃ 
পদবী       ঢ় উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা 
                                সদ -সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                                ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা । 
ওয়াড নং                     ◌ঃ 

ড়া  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
া র       ◌ঃ 

পদবী         ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার 
                                     সভাপিত, উপেজলা িভিজিড  

 


