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১ এভপ চােমা ৩২ 8414719500798 স্বামী-অংমং রাখাইন 4 ১ যক্ষাবাোর যক্ষাবাোর

২ নাগরী চােমা ৪৮ 8414757484229 স্বামী-লক্ষী রঞ্জন চােমা 5 ১ উপকেলা সদর উপকেলা সদর

৩ জসমভলো চােমা ৪৩ 8414757484450 স্বামী-ভচক্কা চােমা 4 ১ বালুখালী মূখ বালুখালী মূখ

৪ উমী চােমা ৩৩ 8414757484434 স্বামী-সুধাের চােমা 4 ১ বালুখালী মূখ বালুখালী মূখ

৫ শাভন্ত জরখা চােমা ৪২ 8414757487716 স্বামী-িাগ্যধন চােমা 5 ১ েনতা পাড়া েনতা পাড়া

৬ সভখনা চােমা ৩৮ 8414757484430 স্বামী-ঝন্টু চােমা 4 ১ বালুখালী মূখ বালুখালী মূখ

৭ ভনভমলা চােমা ২২ 4653977092 ভপতা-ধনঞ্জয় চােমা 5 ১ বালুখালী মূখ বালুখালী মূখ

৮ জুভলয়া চােমা ৩৫ 8414757484420 স্বামী-ভসবলী চােমা 5 ১ বালুখালী মূখ বালুখালী মূখ

৯ মাকয়বু চােমা ৩৩ 8414738497396 ভপতা-মধন মন চােমা 4 ১ বালুখালী মূখ বালুখালী মূখ

১০ ভিরা চােমা ৩৫ 1595511542562 স্বামী-সুমন্ত চােমা 4 ১ বালুখালী মূখ বালুখালী মূখ

১১ োলাভমলা চােমা ২৪ 8244462282 ভপতা-নাদ চােমা 4 ১ বালুখালী মূখ বালুখালী মূখ

১২ রুনা চােমা ৩৯ 8414757484625 স্বামী-সাধন কুমার চােমা 5 ১ বালুখালী মূখ বালুখালী মূখ

১৩ জুভলো চােমা ২৫ 7345118942 ভপতা-লাল জমািন চােমা 4 ১ উপকেলা সদর উপকেলা সদর

১৪ ভমখু চােমা ২৭ 19938414757000027 ভপতা-মধু সুদন চােমা 5 ১ উপকেলা সদর উপকেলা সদর

১৫ জমনুো চােমা ২৬ 19948414757000099 স্বামী-রুকবল চােমা 5 ১ উপকেলা সদর উপকেলা সদর

১৬ জমকয়তারা চােমা ৪৭ 8414757484333 স্বামী-ধারচী চােমা 5 ১ উপকেলা সদর উপকেলা সদর

১৭ সাধনা জদবী চােমা ৪৩ 8414757484189 স্বামী-লক্ষী জমািন চােমা 4 ১ উপকেলা সদর উপকেলা সদর

১৮ রাকশদা জবগম ৪৪ 1518236110246 স্বামী-জমাোঃ োফর 4 ১ উপকেলা সদর উপকেলা সদর

১৯ মুক্তা আক্তার ২৩ 9153990263 ভপতা-ভিভিকুর রিমান 5 ১ উপকেলা সদর উপকেলা সদর

২০ তৃষ্ণা দাশ ২২ 5106209082 ভপতা-রতন দাশ 3 ১ উপকেলা সদর উপকেলা সদর
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ভিভেভি চক্র 2021-2022

ইউভনয়ন: ১নং জুরািভড় উপকেলা: জুরািভড়

২১ ভনসু আক্তার ২৩ 7801671079 ভপতা-জমাোঃ আব্দুল িাকশম 5 ১ উপকেলা সদর উপকেলা সদর

২২ মকনায়ারা জবগম ৩৩ 8414757484196 স্বামী-আব্দুল খাকলে 5 ১ উপকেলা সদর উপকেলা সদর

২৩ জমাসাোঃ রভিমা জবগম ৪৬ 8414757484236 স্বামী-জমাোঃ আব্দুল মান্নান 5 ১ উপকেলা সদর উপকেলা সদর

২৪ জমাসাোঃ খাভদো জবগম ৪৩ 8414757484258 স্বামী-জমাোঃ আফোল জিাকসন 4 ১ উপকেলা সদর উপকেলা সদর

২৫ জমাসাোঃ জোসনা জবগম ২৯ 19911513313000046 ভপতা-নুরুল ইসলাম 5 ১ উপকেলা সদর উপকেলা সদর

২৬ জমাসাোঃ খালদা জবগম ৪১ 8414757484316 স্বামী-জমাোঃ আলী 4 ১ উপকেলা সদর উপকেলা সদর

২৭ আকমনা ৩২ 19881314955490097 ভপতা-ইভিস 5 ১ উপকেলা সদর উপকেলা সদর

২৮ জমািাোঃ মভেডনা োন্নাত ২৪ 1944948882 ভপতা-জমাোঃ োলাল জিাকসন 5 ১ উপকেলা সদর উপকেলা সদর

২৯ রুভম েম ডোর ৩১ 19881518291814424 স্বামী-সুিাস চন্দু েম ডোর 4 ১ উপকেলা সদর উপকেলা সদর

৩০ মভন েম ডোর ৩৬ 8414757484121 স্বামী-সুেন েম ডোর 4 ১ উপকেলা সদর উপকেলা সদর

৩১ ভেলানী চােমা ২১ 3303949550 স্বামী-ভরকেন চােমা 3 ১ ভিতর বালুখালী ভিতর বালুখালী

৩২ নতুন লতা চােমা ৩৯ ১৯818412115235917 স্বামী-জ্ঞান ভবোশ চােমা 4 ১ বালুখালী মূখ বালুখালী মূখ

৩৩ সুরনন্দা চােমা ৪২ 8414757484457 স্বামী-সাধন কুমার চােমা 4 ১ বালুখালী মূখ বালুখালী মূখ

৩৪ োভব ডনা চােমা ২৭ ১৯938414757০০০০35 স্বামী-সুমন চােমা 5 ১ বালুখালী মূখ বালুখালী মূখ

৩৫ জমাসাোঃ জরােিানা আক্তার ৩৩ 19878414757484291 স্বামী-ভনোম জিাকসন 5 ১ উপকেলা সদর উপকেলা সদর

৩৬ ইন্দ্র প্রিা চােমা ৩৯ 8414757484512 স্বামী-চঞ্চল ভবিারী চােমা 3 ১ বালুখালী মূখ বালুখালী মূখ

৩৭ ভনশা চােমা ৩২ 8414719491061 স্বামী-ভরকতশ চােমা 4 ১ বালুখালী মূখ বালুখালী মূখ

৩৮ ধলা রানী চােমা ৪০ 8414757484563 স্বামী-শাভন্ত ভপ্রয় চােমা 4 ১ বালুখালী মূখ বালুখালী মূখ

৩৯ অভমতা চােমা ৪১ 8414757484407 স্বামী-মাইকেল চােমা 5 ১ বালুখালী মূখ বালুখালী মূখ

৪০ জরাকেয়া চােমা ২১ 7803960611 স্বামী-তামাশা চােমা 5 ১ বালুখালী মূখ বালুখালী মূখ
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৪১ ইকনন্দ মুখী চােমা ৩৩ 841475748৭৭০২ স্বামী-অরুন চােমা 4 ১ ভিতর বালুখালী ভিতর বালুখালী

৪২ রম্বাপুভদ চােমা ৪৩ 841475748৪৭২১ স্বামী-োলাধন চােমা 4 ১ ভিতর বালুখালী ভিতর বালুখালী

৪৩ জসামা চােমা ২২ 8253936861 ভপতা-দয়াল ভবিারী চােমা 4 ১ বালুখালী মূখ বালুখালী মূখ

৪৪ স্বপ্না জদ ৩২ ১৫৯৫৭০৭০৮০৮০৯ স্বামী-নয়ন েম ডোর 4 ১ উপকেলা সদর উপকেলা সদর

৪৫ জমাসা: জোসনা জবগম ২৯ ১৯৯১১৫১৩৩১০০০০৪৬ স্বামী-নুরুল ইসলাম 5 ১ উপকেলা সদর উপকেলা সদর

৪৬ জেসভমন চােমা ৩১ 8414757485293 স্বামী-িনেভন চােমা ৪ ২ আমতলী আমতলী

৪৭ সুভেতা চােমা ২৫ 19958414757০০০০০১ স্বামী-বুদ্ধধন চােমা ৫ ২ আমতলী আমতলী

৪৮ সুভচত্রা চােমা ৪০ 8414757485118 স্বামী-শ্যাম রঞ্জন চােমা ৪ ২ আমতলী আমতলী

৪৯ ভমভথলা চােমা ৩০ 1990841২৯২৩০০০০৯২ স্বামী-আভক্ষদ কুমার চােমা ৪ ২ মধ্য বালুখালী মধ্য বালুখালী

৫০ ভবশাখা চােমা ৩৮ 841২১৭৯২১৮৭৪৪ স্বামী-অকধন্টু চােমা ৫ ২ আমতলী আমতলী

৫১ সাভবনা চােমা ২২ 6903916721 স্বামী-ভমটন চােমা ৫ ২ আমতলী আমতলী

৫২ জসানালী চােমা ৩৩ 8414757৪৮৫৩৭২ স্বামী-আকলাময় চােমা ৬ ২ মধ্যভিটা মধ্যভিটা

৫৩ সীমা চােমা ২৩ 5560860453 স্বামী-েকয়স চােমা ৫ ২ আমতলী আমতলী

৫৪ স্বপ্না চােমা ৩৩ 841৭৫৩৮৪১৯৩৬ স্বামী-ভমভির োভন্ত চােমা ৪ ২ আমতলী আমতলী

৫৫ োেলা চােমা ৩৪ 841475748৪৮৫৭ স্বামী-প্লুকটা চােমা ৫ ২ মধ্য বালুখালী মধ্য বালুখালী

৫৬ অঞ্জনা চােমা ২৯ ১৯৯১8414757০০০০৩৩ স্বামী-পরান্টু চােমা ৪ ২ মধ্য বালুখালী মধ্য বালুখালী

৫৭ ভরনা চােমা ২২ 5103916028 স্বামী-সাধন ভপ্রয় চােমা ৪ ২ আমতলী আমতলী

৫৮ ভবশাখা চােমা ২৪ 4198415483 স্বামী-জেযাভতময় চােমা ৪ ২ মধ্য বালুখালী মধ্য বালুখালী

৫৯ পকিলী চােমা ২৭ 7769104709 স্বামী-োলাচান চােমা ৫ ২ মধ্যভিটা মধ্যভিটা

৬০ জশািা রাভি চােমা ৪২ 841475748৫৩১৩ স্বামী-ভরেন চােমা ৪ ২ আমতলী আমতলী
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ভিভেভি চক্র 2021-2022

ইউভনয়ন: ১নং জুরািভড় উপকেলা: জুরািভড়

৬১ জিপী চােমা ৩২ 841475748৫১৬৫ স্বামী-তুষার োভন্ত চােমা ৫ ২ আমতলী আমতলী

৬২ জববী চােমা ৪০ 841475748৫১৭৫ স্বামী-ভরটন চােমা ৪ ২ আমতলী আমতলী

৬৩ রুভন চােমা ৩২ 841475748৪৯৫৮ স্বামী-ভনউটন চােমা ৩ ২ মধ্য বালুখালী মধ্য বালুখালী

৬৪ সুভমতা চােমা ৩৬ ১৯৮৪২৬১৭২৩৯৮২৪০১৩ স্বামী-প্রভত ভবোশ চােমা ৫ ২ মধ্য বালুখালী মধ্য বালুখালী

৬৫ ভনপা চােমা ৩২ 841475748৪৯৬৫ স্বামী-ভবদ্যযৎ চােমা ৩ ২ মধ্য বালুখালী মধ্য বালুখালী

৬৬ গুভরভমলা চােমা ৪৫ 841475748৭৫০৯ স্বামী-লালন চােমা ৫ ২ মধ্য বালুখালী মধ্য বালুখালী

৬৭ জসানালী চােমা ৪৭ 841475748৪৯৩৩ স্বামী-সুরভবন্দু চােমা ৬ ২ মধ্য বালুখালী মধ্য বালুখালী

৬৮ চম্পারানী চােমা ৪২ 841475748৫১৬৩ স্বামী-শ্যামল ভবোশ চােমা ৫ ২ জচৌধুরী পাড়া জচৌধুরী পাড়া

৬৯ নীলা চােমা ৪৫ 841475748৪৯০৯ স্বামী-ভশভশর ভবন্দু চােমা ৫ ২ মধ্য বালুখালী মধ্য বালুখালী

৭০ রভঞ্জতা চােমা ৪৪ 841475748৫২০০ স্বামী-সঞ্জীব চােমা ৪ ২ িাোভিটা িাোভিটা

৭১ সুভনতা চােমা ২২ 3753931967 স্বামী-পল্লব চােমা ৫ ২ মধ্য বালুখালী মধ্য বালুখালী

৭২ নতুন মায়া চােমা ৪০ 841475748৫৩৯৩ স্বামী-নকয়ন্টু চােমা ৫ ২ মধ্যভিটা মধ্যভিটা

৭৩ ভদপা চােমা ৪০ 841475748৫৩৮৯ স্বামী-রাকেন্দ্র চােমা ৫ ২ মধ্যভিটা মধ্যভিটা

৭৪ শ্যামলী চােমা ৩০ ১৯৯০8414757০০০০১৬ স্বামী-সঞ্চয় চােমা ৫ ২ মধ্যভিটা মধ্যভিটা

৭৫ সুচভরতা চােমা ৩৯ 841475748৫৩৯৬ স্বামী-তুষার োভন্ত চােমা ৫ ২ মধ্যভিটা মধ্যভিটা

৭৬ মাকখানীয় চােমা ২৩ 3303949675 হৃদয় রঞ্জন চােমা ৪ ২ মধ্যভিটা মধ্যভিটা

৭৭ ভমকলচ চােমা ৪৪ 841475748৫০৪৪ স্বামী-জেযাভত চােমা ৩ ২ মধ্য বালুখালী মধ্য বালুখালী

৭৮ জেভলনা চােমা ২৫ ১৯৯৫8414757০০০০০৪ স্বামী-জসাকিল চােমা ৪ ২ মধ্য বালুখালী মধ্য বালুখালী

৭৯ লােী চােমা ৩৮ 841475748৫০০২ স্বামী-লক্ষীময় চােমা ৪ ২ মধ্য বালুখালী মধ্য বালুখালী

৮০ জরভন চােমা ৩১ ১৯৮৯8414757০০০০২২ স্বামী-স্মৃভতময় চােমা ৫ ২ মধ্যভিটা মধ্যভিটা
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৮১ ভলভলনা চােমা ৩৫ 841475748৫৩১৯ ভপতা-ঈশান চন্দ্র চােমা ৫ ২ জচৌধুরী পাড়া জচৌধুরী পাড়া

৮২ মদন মঞ্জুরী চােমা ৪৬ 841২১৪৭২২৭৭৩০ স্বামী-দীপংের চােমা ৩ ২ মধ্যভিটা মধ্যভিটা

৮৩ রুপসী চােমা ২৭ ১৯৯৩8414757০০০০৪৪ স্বামী-রভন চােমা ৫ ২ জচৌধুরী পাড়া জচৌধুরী পাড়া

৮৪ ভমলুিী চােমা ৩১ 841475748৯৮৮৪ স্বামী-মঙ্গল চােমা ৪ ২ আমতলী আমতলী

৮৫ ভিভত চােমা ৩১ 84147১৯৪৯২৭০০ স্বামী-ভপকলন্টু চােমা ৫ ২ আমতলী আমতলী

৮৬ মভলনা চােমা ৩৫ 841475748৫৪৭৮ স্বামী-সুরত্তন চােমা 4 ৩ সাভমরা সাভমরা

৮৭ মানুপুভদ চােমা ৩৬ 841475748৫৮৬৪ স্বামী-সুভেত ময় চােমা 4 ৩ দ্যরিাটিড়া দ্যরিাটিড়া

৮৮ োলাভমলা চােমা ৩৫ 841475748৭১০১ স্বামী-ভেভেংোনা চােমা 5 ৩ দ্যরিাটিড়া দ্যরিাটিড়া

৮৯ ভমলুপুভদ চােমা ৪৫ 841475748৫৪৯৪ স্বামী-সভমরন চােমা 4 ৩ সাভমরা সাভমরা

৯০ পুষ্প চােমা ৩১ 841475748৫৫০৯ স্বামী-রুকবল চােমা 4 ৩ সাভমরা সাভমরা

৯১ ভরনা চােমা ২৩ 1954060453 স্বামী-ভমভত্তোলা চােমা 3 ৩ চুমাচুভম চুমাচুভম

৯২ সুচন্দা চােমা ২৩ 7803962575 ভপতা-ভদয়াভন্ন চােমা 4 ৩ দ্যরিাটিড়া দ্যরিাটিড়া

৯৩ ভশপ্রা চােমা ৪৬ 841475748৫৮৮৬ স্বামী-রুপায়ন চােমা 5 ৩ দ্যরিাটিড়া দ্যরিাটিড়া

৯৪ েয়সুতারা চােমা ৪৫ 841475748৫৫৩৭ স্বামী-শুদ্ধধন চােমা 4 ৩ সাভমরা সাভমরা

৯৫ েভনো চােমা ৩৩ 841475748৫৭১৮ স্বামী-সতয ব্রত চােমা 6 ৩ চুমাচুভম চুমাচুভম

৯৬ লুভচ চােমা ৩২ 841475748৫৮৮৪ স্বামী-ভেনাধন চােমা 4 ৩ দ্যরিাটিড়া দ্যরিাটিড়া

৯৭ মোকক্কা চােমা ৩১ 9574723194 স্বামী-লভলত কুমার চােমা 4 ৩ সাভমরা সাভমরা

৯৮ ভলভপো চােমা ২২ 4203925518 স্বামী-অভনল োভন্ত চােমা 4 ৩ চুমাচুভম চুমাচুভম

৯৯ গুভরভমলা চােমা ২৭ ১৯৯৩8414757০০০০০৬ স্বামী-ননাধন চােমা 5 ৩ চুমাচুভম চুমাচুভম

১০০ ইন্দ্র সূচী চােমা ৩৫ 841475748৫৫২৫ ভপতা-সাকধন্দ্র চােমা 4 ৩ সাভমরা সাভমরা
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১০১ জসানাভলো চােমা ৩৯ ১৫৯২০৩৯২৩৪১৩৫ স্বামী-উত্তম চােমা 5 ৩ সাভমরা সাভমরা

১০২ োলা জসানা চােমা ৩১ 841475748৫৮৪০ স্বামী-িালাভমলা চােমা 4 ৩ দ্যরিাটিড়া দ্যরিাটিড়া

১০৩ গুভরক্ষা চােমা ৪৬ 841475748৫৭১৬ স্বামী-জিমন্ত প্রোশ চােমা 5 ৩ চুমাচুভম চুমাচুভম

১০৪ জপোকচাগী চােমা ৩৮ 841475748৫৮৪৮ স্বামী-সূয ডচন্দ্র চােমা 4 ৩ দ্যরিাটিড়া দ্যরিাটিড়া

১০৫ ভনিাভরো চােমা ৩১ 841475748৫৫৪৭ স্বামী-অরুন কুমার চােমা 4 ৩ সাভমরা সাভমরা

১০৬ মভতনা চােমা ৩০ 841২১৬৩২২২২২৭ স্বামী-পান্দপ চােমা 4 ৩ সাভমরা সাভমরা

১০৭ যুবভত বালা চােমা ৪৩ 841475748৫৫৫১ স্বামী-ভরপন চােমা 5 ৩ সাভমরা সাভমরা

১০৮ সভবো চােমা ২৩ 6003964373 স্বামী-ভরকপল চােমা 5 ৩ সাভমরা সাভমরা

১০৯ সভবো চােমা ২২ 5555946960 স্বামী-ভরকেল চােমা 5 ৩ সাভমরা সাভমরা

১১০ েভনো চােমা ২২ 6003963029 ভপতা-ধন কুমার চােমা 4 ৩ সাভমরা সাভমরা

১১১ রুনা চােমা ৩৪ 841475748৫৫৯৪ স্বামী-পলাশ চােমা 5 ৩ সাভমরা সাভমরা

১১২ শুভচরািী চােমা ৪৪ 841475748৫৫৫৭ স্বামী-ভবেয় ভসংি চােমা 5 ৩ সাভমরা সাভমরা

১১৩ নমনীতা চােমা ২৫ 3738246846 স্বামী-সুমন চােমা 4 ৩ সাভমরা সাভমরা

১১৪ েভবতা চােমা ২১ 1503939538 স্বামী-ফুলচান চােমা 5 ৩ চুমাচুভম চুমাচুভম

১১৫ সাগভরো চােমা ৩৫ 841475748৫০৬২ স্বামী-লক্ষীশ্বর চােমা 3 ৩ সাভমরা সাভমরা

১১৬ সাধনা চােমা ৩০ 7801271003 ভপতা-রভসে জমািন চােমা 5 ৩ দ্যরিাটিড়া দ্যরিাটিড়া

১১৭ নভমতা চােমা ২১ 4656221894 স্বামী-জেতন চােমা 3 ৩ সাভমরা সাভমরা

১১৮ ইন্দ্র বালা চােমা ৩০ ১৯৯০84147৭৬০০০০১৯ ভপতা-জপ্রম রঞ্জন চােমা 4 ৪ ভশলিভড় ভশলিভড়

১১৯ ভিকব ডবী চােমা ২৪ 8234635756 স্বামী-জমঘনাথ চােমা 5 ৪ ভঘলাতলী ভঘলাতলী

১২০ নবীনা চােমা ২২ 7803959779 স্বামী-শ্যামল চােমা 4 ৪ ভঘলাতলী ভঘলাতলী
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১২১ পকিলী চােমা ৩০ 841475748৬৪৬১ স্বামী-দয়াল ভবোশ চােমা 5 ৪ ভঘলাতলী ভঘলাতলী

১২২ সুভমত্রা চােমা ৩২ 841475748৬৩৯২ স্বামী-শাভন্ত েীবন চােমা 5 ৪ ভঘলাতলী ভঘলাতলী

১২৩ পারুল চােমা ৩৮ 3740731421 স্বামী-চন্দ্র কুমার চােমা 5 ৪ ভঘলাতলী ভঘলাতলী

১২৪ অমর বালা জদওয়ান ২৫ 7752645247 স্বামী-রুকিল চােমা 5 ৪ ভঘলাতলী ভঘলাতলী

১২৫ দয়াবী চােমা ৩২ 1481965935 স্বামী-অমর ধন চােমা 5 ৪ ভঘলাতলী ভঘলাতলী

১২৬ চনচনী চােমা ৪২ 841475748৬৫৯০ স্বামী-সম্রাট চােমা 4 ৪ ভঘলাতলী ভঘলাতলী

১২৭ দয়াবী চােমা ৪৫ 841475748৬০৮৫ স্বামী-কৃষ্ণধন চােমা 5 ৪ ভশলিভড় ভশলিভড়

১২৮ রীনা চােমা ৩৫ 841475748৬০৪১ স্বামী-জসামমভন চােমা 5 ৪ ভঘলাতলী ভঘলাতলী

১২৯ ভনয়ভত চােমা ৪৫ 841475748৬১১৩ স্বামী-শাভন্ত েীবন চােমা 5 ৪ ভশলিভড় ভশলিভড়

১৩০ কুসুভমতা চােমা ৪০ 841475748৬৫১৭ স্বামী-ভশভশর ভবন্দু চােমা 5 ৪ ভশলিভড় ভশলিভড়

১৩১ েয়প্রিা চােমা ৩২ 841475748৬৩৭৭ স্বামী-সাধন মভন চােমা 5 ৪ ভঘলাতলী ভঘলাতলী

১৩২ পভপ চােমা ৩০ ১৯৯০8414757০০০০২৪ স্বামী-উত্তম কুমার চােমা 4 ৪ ভঘলাতলী ভঘলাতলী

১৩৩ অভনলা চােমা ২১ 9153991352 ভপতা-েল্প রঞ্জন চােমা 4 ৪ ভশলিভড় ভশলিভড়

১৩৪ অরুনা জদবী চােমা ৩৬ 841২১৩১২০৩৫০৮ স্বামী-ভনভশ কুমার চােমা 4 ৪ ভশলিভড় ভশলিভড়

১৩৫ বুদ্ধমুখী চােমা ৪০ 841475748৭১২৩ স্বামী-সকন্দ মভন চােমা 4 ৪ ভশলিভড় ভশলিভড়

১৩৬ ভক্রপা চােমা ২৮ ১৯৯২8414757০০০০১৬ স্বামী-ভলটন চােমা 4 ৪ ভঘলাতলী ভঘলাতলী

১৩৭ চঞ্চলা চােমা ৪২ 841475748৬৩১৪ স্বামী-লালন চন্দ্র চােমা 4 ৪ ভশলিভড় ভশলিভড়

১৩৮ সুব ডনা চােমা ২৫ 5103918701 স্বামী-ভনপুন মারমা 4 ৪ ভশলিভড় ভশলিভড়

১৩৯ তুভল চােমা ২৫ 8694588230 স্বামী-ভমটুন চােমা 5 ৪ ভশলিভড় ভশলিভড়

১৪০ পাভপয়া চােমা ৩২ 841475748৬৩৫৮ স্বামী-স্মৃভত ভূষন চােমা 4 ৪ ভশলিভড় ভশলিভড়
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১৪১ ফুলমভত চােমা ২৬ 1948412356 স্বামী-সুমভত রঞ্জন চােমা 4 ৪ ভশলিভড় ভশলিভড়

১৪২ ঝড়ভব চােমা ৩৮ 841475748৬৫৩৪ স্বামী-ভশভশর ভবন্দু চােমা 4 ৪ ভশলিভড় ভশলিভড়

১৪৩ িযাভপ চােমা ২১ 8703988868 স্বামী-ভিপুটি রঞ্জন চােমা 4 ৪ ভঘলাতলী ভঘলাতলী

১৪৪ অরুনা চােমা ২৪ 4633587763 স্বামী-জলালন চােমা 5 ৪ ভঘলাতলী ভঘলাতলী

১৪৫ উজ্জলা চােমা ৪৯ 841475748৬০৩০ স্বামী-নৃকপন্দু চােমা 6 ৪ ভঘলাতলী ভঘলাতলী

১৪৬ ইকন্দ্রা বানু চােমা ৪০ 841475748৬৭১৪ স্বামী-শাভন্ত েীবন চােমা 5 ৪ ভঘলাতলী ভঘলাতলী

১৪৭ আল্পনা চােমা ৩৯ 841475748৬৫৫২ স্বামী-ইরান চােমা 5 ৪ ভশলিভড় ভশলিভড়

১৪৮ ভমতালী চােমা ২১ 4203926474 স্বামী-োলাকপদা চােমা 4 ৪ ভশলিভড় ভশলিভড়

১৪৯ জোস্না চােমা ৪২ 841475748৬১৩২ স্বামী-শাভন্ত কুমার চােমা 4 ৪ ভশলিভড় ভশলিভড়

১৫০ রুপাভল চােমা ২৬ 7812238363 স্বামী-লক্ষীধন চােমা 5 ৪ ভঘলাতলী ভঘলাতলী

১৫১ জপ্রম লতা চােমা ৪৩ 841475748৬৩১৮ স্বামী-নভরন্দা চােমা 4 ৪ ভশলিভড় ভশলিভড়

১৫২ ভরনা চােমা ৪০ 841475748৬১১৬ স্বামী-বাবুল চােমা 5 ৪ ভশলিভড় ভশলিভড়

১৫৩ সভঞ্চতা চােমা ২২ 9576964390 স্বামী-অমর োভন্ত চােমা 5 ৪ ভশলিভড় ভশলিভড়

১৫৪ মমতা চােমা ২৩ 8703987993 স্বামী-ভবপুল চােমা 4 ৪ নন্দীিড়া নন্দীিড়া

১৫৫ এভলনা চােমা ৩১ 841475748৬১৭৮ ভপতা-েল্পতরু চােমা 3 ৪ ভঘলাতলী ভঘলাতলী

১৫৬ মঙ্গাভব চােমা ২৪ 9106735419 স্বামী-ভচগন চান চােমা 5 ৪ ভশলিভড় ভশলিভড়

১৫৭ ফুলক্ষ জদবী চােমা ৪৮ 841475748৬৪১০ স্বামী-সমীরন চােমা 4 ৪ ভঘলাতলী ভঘলাতলী

১৫৮ ভত্রকবনী চােমা ৪৩ 841475748৬৩৯৯ স্বামী-অনুপম চােমা 5 ৪ ভঘলাতলী ভঘলাতলী

১৫৯ ভমকলি চােমা ২১ 6903917158 ভপতা-ভবকনাদ কুমার চােমা 4 ৪ ভঘলাতলী ভঘলাতলী

১৬০ অপ ডনা চােমা ২৫ 3743921474 স্বামী-অমর োভন্ত চােমা 4 ৪ ভশলিভড় ভশলিভড়
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১৬১ োলাভমকল চােমা ৪৫ 841475748৭২৮২ স্বামী-ভবেয় োভন্ত চােমা ৬ ৫ জেরানীপাড়া জেরানীপাড়া

১৬২ দয়ামালা চােমা ৩৮ 841২১১৫২৩৪৯৭৫ স্বামী-দয়ানাথ চােমা ৪ ৫ জসাকিলপাড়া জসাকিলপাড়া

১৬৩ রুপালী চােমা ২৩ 6903914593 স্বামী-স্মৃভতময় চােমা ৪ ৫ ভত্রপুরা পাড়া ভত্রপুরা পাড়া

১৬৪ জ্ঞান মালা চােমা ৩০ ১৯৮৯৮৪১২১১৫২৩৩৫২১ স্বামী-অমর োভন্ত চােমা ৪ ৫ চালোপাড়া চালোপাড়া

১৬৫ েল্পনা চােমা ২৭ 5553948802 স্বামী-নুপায়ন চােমা ৪ ৫ চালোপাড়া চালোপাড়া

১৬৬ োলাবী চােমা ৩৫ 841475748৭৭১০ স্বামী-সভবনয় চােমা ৩ ৫ েনতাপাড়া েনতাপাড়া

১৬৭ জসানাভব চােমা ২৫ ১৯৯৪৮৪১২১১৫০০০০৯৯ স্বামী-জ্ঞান চামা ৫ ৫ চাদারািড়া চাদারািড়া

১৬৮ রুপা রানী চােমা ২২ 2403981059 স্বামী-মদন চােমা ৪ ৫ চালোপাড়া চালোপাড়া

১৬৯ আনন্দ রানী চােমা ৪৫ 841475748৭৩১৬ স্বামী-জেযাভত ময় চােমা ৫ ৫ জসাকিলপাড়া জসাকিলপাড়া

১৭০ রনভেতা চােমা ২৩ ১৯৯৭841475৭০০০০১১ ভপতা-যুদ্ধমভন চােমা ৪ ৫ ভত্রপুরা পাড়া ভত্রপুরা পাড়া

১৭১ ফুলরাভন চােমা ৪২ 841475748৭৪২৩ স্বামী-বরুন চােমা ৬ ৫ চালোপাড়া চালোপাড়া

১৭২ মনাকবা চােমা ২৪ 1002867354 স্বামী-নভন্দশ্বর চােমা ৪ ৫ জসাকিলপাড়া জসাকিলপাড়া

১৭৩ লভিতা চােমা ৩৬ 8412115236097 স্বামী-ভদনমুগী চােমা ৪ ৫ জসাকিলপাড়া জসাকিলপাড়া

১৭৪ ভলভপো চােমা ৩০ 5103919337 স্বামী-সংঘ মভন চােমা ৪ ৫ চালোপাড়া চালোপাড়া

১৭৫ কৃষ্ণ মালা চােমা ২৫ 3303948933 স্বামী-আকলা ভবোশ চােমা ৪ ৫ জনায়াপাড়া জনায়াপাড়া

১৭৬ যুবনা চােমা ৩৭ 84147৭৬৪৯৪৯৯৫ স্বামী-চন্দ্র জমািন চােমা ৫ ৫ জনায়াপাড়া জনায়াপাড়া

১৭৭ েল্পনা চােমা ২০ 8253935301 স্বামী-দীপন চােমা ৪ ৫ জসাকিলপাড়া জসাকিলপাড়া

১৭৮ মাকয় জদবী চােমা ৪০ 841475748৭৪৫৩ স্বামী-অমর ভবোশ চােমা ৪ ৫ জসাকিলপাড়া জসাকিলপাড়া

১৭৯ ময়না রানী চােমা ৩৪ 841475748৭০৮১ স্বামী-রকমশ চন্দ্র চােমা ৫ ৫ কুভেিড়া কুভেিড়া

১৮০ োঞ্চনা চােমা ৩৯ 841475748৭৭৫৩ স্বামী-বরুন চােমা ৫ ৫ চালোপাড়া চালোপাড়া
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১৮১ সুভমতা চােমা ৩০ ১৯৯০8414757০০০০০৯ স্বামী-বুদ্ধনাথ চােমা ৬ ৫ চালোপাড়া চালোপাড়া

১৮২ বনকশািা চােমা ৩৭ 841475748৭৬৯৩ স্বামী-ভনভগরা মুভন চােমা ৪ ৫ েনতাপাড়া েনতাপাড়া

১৮৩ শ্যামভলো চােমা ৩৮ ১৯৮২৮৪১২১১৫২২৬৫৫৮ স্বামী-রঞ্জন চােমা ৫ ৫ জনায়াপাড়া জনায়াপাড়া

১৮৪ োমনা চােমা ২৫ 7353997344 স্বামী-ভরেল চােমা ৪ ৫ জনায়াপাড়া জনায়াপাড়া

১৮৫ সনভেতা চােমা ২২ 1028034831 স্বামী-উজ্জল োভন্ত চােমা ৪ ৫ কুভেিড়া কুভেিড়া

১৮৬ ভলভপো চােমা ২৬ 2809103728 স্বামী-অভিরাে চােমা ৫ ৫ জসাকিলপাড়া জসাকিলপাড়া

১৮৭ কুসুম মালা চােমা ৩৫ 841475748৭২৪৫ স্বামী-শুক্র জেযাভত চােমা ৪ ৫ চালোপাড়া চালোপাড়া

১৮৮ সকুন্তলা চােমা ৩১ 841475748৭৪৭৫ স্বামী-নমলকক্ষয চােমা ৩ ৫ চালোপাড়া চালোপাড়া

১৮৯ চন্দ্রমালা চােমা ৩১ 841475748৭৫৩০ স্বামী-তভরৎ োভন্ত চােমা ৪ ৫ জসাকিলপাড়া জসাকিলপাড়া

১৯০ ভনরলা চােমা ৪৪ 841475748৭০৯২ স্বামী-জুকয়ল চােমা ৫ ৫ চালোপাড়া চালোপাড়া

১৯১ সুিবা চােমা ৪২ 841475748৭৪৯৭ স্বামী-রনভেৎ চােমা ৪ ৫ জসাকিলপাড়া জসাকিলপাড়া

১৯২ সারভত চােমা ৪১ 841475748৭২৭২ স্বামী-ভবনয় চােমা ৪ ৫ জসাকিলপাড়া জসাকিলপাড়া

১৯৩ জস্নি মালা চােমা ২৩ 3716724400 ভপতা-প্রদীপ কুমার চােমা ৫ ৫ ভচবাপানিভড় ভচবাপানিভড়

১৯৪ পিন্দ মালা চােমা ৩৩ 841475748৭৪৩২ স্বামী-সুকরশ চােমা ৫ ৫ জসাকিলপাড়া জসাকিলপাড়া

১৯৫ মঙ্গল জরখা চােমা ৩৩ 841475748৭৬৭৭ স্বামী-সাধন চােমা ৫ ৫ েনতাপাড়া েনতাপাড়া

১৯৬ সভিনা চােমা ২৪ 3747793648 স্বামী-সতযবান চােমা ৪ ৫ বারুদকগালা বারুদকগালা

১৯৭ জগাপা জদবী চােমা ৩৯ ১৯৮১৮৪১২১১৫২৩৪২০৫ স্বামী-ভরকপন চােমা ৪ ৫ চালোপাড়া চালোপাড়া

১৯৮ মালা চােমা ৪৩ 841475748৭০৬ স্বামী-লভলন্দ্র চােমা ৪ ৫ জসাকিলপাড়া জসাকিলপাড়া

১৯৯ নয়ন তারা চােমা ৩৩ ১৯৮৭8414757০০০০০৭ স্বামী-দয়ালাল চােমা ৫ ৫ জসাকিলপাড়া জসাকিলপাড়া

২০০ রােলক্ষী চােমা ৩২ 84147৭৬৪৯৫০৫৩ স্বামী-ফুলনাথ চােমা ৫ ৫ কুভেিড়া কুভেিড়া
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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

িে-3
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২০১ দয়ারানী চােমা ৩১ 841475748৭১০২ স্বামী-সুমন্ত চােমা ৫ ৫ চালোপাড়া চালোপাড়া

২০২ োলাবী চােমা ৪০ 841475748৭৩৫০ স্বামী-সাধন মুভন চােমা ৫ ৫ বারুদকগালা বারুদকগালা

২০৩ আকলা রানী চােমা ২৭ 4175307497 স্বামী-পুন্য কুমার চােমা ৪ ৫ ভত্রপুরা পাড়া ভত্রপুরা পাড়া

২০৪ বরুনা জদবী চােমা ৩৯ 841475748৬৮৯৩ স্বামী-ভবনাধন চােমা 4 ৬ কুসুমিভড় কুসুমিভড়

২০৫ ভচক্কা চােমা ৩৮ 84147574৮৬৮৩২ স্বামী-শাভন্ত েীবন চােমা 4 ৬ থাভচপাড়া থাভচপাড়া

২০৬ রমা চােমা ২৫ 9562745340 স্বামী-জ্ঞান ভপ্রয় চােমা 4 ৬ থাভচপাড়া থাভচপাড়া

২০৭ মধুমালা চােমা ৩৩ 841475748৭৩৩০ স্বামী-বাবুল চােমা 5 ৬ থাভচপাড়া থাভচপাড়া

২০৮ ভনপা রানী চােমা ৩৩ 841475748৬৯৩২ স্বামী-ভবেয় ধন চােমা 4 ৬ থাভচপাড়া থাভচপাড়া

২০৯ জগাপা জদবী চােমা ৩৩ 841215235961 স্বামী-মভদ লাল চােমা 5 ৬ থাভচপাড়া থাভচপাড়া

২১০ শাভন্ত জদবী চােমা ৩১ 8412115232554 স্বামী-জেযাভত চােমা 4 ৬ থাভচপাড়া থাভচপাড়া

২১১ জশফাভলো চােমা ৩৩ 841475748৬৭৭২ স্বামী-ভনরুপম চােমা 5 ৬ থাভচপাড়া থাভচপাড়া

২১২ সুেতা চােমা ২৬ 6862625230 স্বামী-দকয়বান চােমা 5 ৬ থাভচপাড়া থাভচপাড়া

২১৩ সনাকবা চােমা ২৬ ১৯৯৪84147৭৬০০০০৫৪ স্বামী-সুপন চােমা 4 ৬ থাভচপাড়া থাভচপাড়া

২১৪ রাঙাবী চােমা ৪৯ 841475748৬৮৭৬ স্বামী-পরান ধন চােমা 6 ৬ থাভচপাড়া থাভচপাড়া

২১৫ শাপলা তংঞ্চঙ্গযা ৩২ 8428705129177 স্বামী-ভরপন চােমা 4 ৬ আমতলা আমতলা

২১৬ েল্পনা চােমা ৩১ 841475748৭৮২৪ স্বামী-ভরকেন চােমা 4 ৬ থাভচপাড়া থাভচপাড়া

২১৭ ভমতালী চােমা ৩২ 841475748৬৯৬০ স্বামী-শাভন্ত ভবোশ চােমা 5 ৬ আমতলা আমতলা

২১৮ অরুনা চােমা ৩৯ 841475748৭০০৯ স্বামী-ভনবারন চােমা 5 ৬ আমতলা আমতলা

২১৯ জরভনো চােমা ২১ 6460058412 ভপতা-নকগন্দ্র চােমা 4 ৬ শালবাগান শালবাগান

২২০ োেলা চােমা ৪০ 841475748৬৮৩৩ স্বামী-প্রসাদ োভন্ত চােমা 3 ৬ থাভচপাড়া থাভচপাড়া
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২২১ ভচগন ভমকল চােমা ৩৭ 841475748৬৭৫৯ স্বামী-শাভন্ত রঞ্জন চােমা 4 ৬ থাভচপাড়া থাভচপাড়া

২২২ সভঞ্চতা চােমা ২৭ ১৯৯২৮৪১২৫৩৮০০০০৩৭ ভপতা-িীরা লাল চােমা 3 ৬ আমতলা আমতলা

২২৩ মায়ারানী চােমা ৩৬ 841475748৬৯০১ স্বামী-ভবমল চােমা 4 ৬ শালবাগান শালবাগান

২২৪ জসাভবতা চােমা ৩২ 841475748৭০৫২ স্বামী-রাকেশ চােমা 4 ৬ শালবাগান শালবাগান

২২৫ দয়াকশািা চােমা ৩৯ 841475748৬৯১৯ স্বামী-শান্ত জমািন চােমা 4 ৬ শালবাগান শালবাগান

২২৬ তুকক্কা চােমা ৪৯ ১৯৭১8414757০০০০০২ স্বামী-ভচভচ মভন চােমা 6 ৬ থাভচপাড়া থাভচপাড়া

২২৭ ভশউলী চােমা ২৭ ১৯৯৩8414757০০০০৩২ স্বামী-মৃত অভনল চােমা 5 ৬ শালবাগান শালবাগান

২২৮ অভব ডতা চােমা ২২ 4653976391 স্বামী-জপ্রম কুমার চােমা 4 ৬ থাভচপাড়া থাভচপাড়া

২২৯ নুভনো চােমা ৩১ ১৯৮৯8414757০০০০১৪ ভপতা-জস্নি ভবন্দু চােমা 5 ৬ আমতলা আমতলা

২৩০ জস্নিলতা চােমা ৪৩ 841475748৮০০৯ স্বামী-েটিকলশ্বর চােমা 5 ৭ লুলাংিভড় লুলাংিভড়

২৩১ দীপা চােমা ২১ 5103916838 ভপতা-োয ডভমত্র চােমা 6 ৭ শামুেিভড় শামুেিভড়

২৩২ মভল্লো চােমা ৩৭ 841475748৮২৭৩ স্বামী-অভনল কুমার চােমা 5 ৭ লুলাংিভড় লুলাংিভড়

২৩৩ দয়াকসান চােমা ২৪ 7341719099 ভপতা-ভচন্তাময় চােমা 4 ৭ লুলাংিভড় লুলাংিভড়

২৩৪ নয়ন জসানা চােমা ৩৯ 841475748৮০৪৫ স্বামী-রকমন চােমা 5 ৭ লুলাংিভড় লুলাংিভড়

২৩৫ ভরতা চােমা ৩১ 841475748৮৫৩৬ ভপতা-লুভসাইমভন চােমা 6 ৭ নন্দীিড়া নন্দীিড়া

২৩৬ ভরতা চােমা ৩৫ 841475748৮১৭০ স্বামী-ভূপভত চােমা 6 ৭ লুলাংিভড় লুলাংিভড়

২৩৭ সভবতা চােমা ২১ 1960106217 ভপতা-লোশ্বর চােমা 5 ৭ সাপিভড় সাপিভড়

২৩৮ মায়া সীতা চােমা ২১ 8253935319 ভপতা-বানশ্বর চােমা 5 ৭ লুলাংিভড় লুলাংিভড়

২৩৯ ভচগনা চােমা ২৫ 2410941211 ভপতা-িাকমশ চােমা 4 ৭ লুলাংিভড় লুলাংিভড়

২৪০ োেলা চােমা ২০ 6460054783 ভপতা-োলাধন চােমা 5 ৭ লুলাংিভড় লুলাংিভড়
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২৪১ ভরতা চােমা ৪৫ 841475748৮৩৮৪ স্বামী-পূণ্য চােমা 4 ৭ লুলাংিভড় লুলাংিভড়

২৪২ মভনো চােমা ৩৭ 841475748৮০৭১ স্বামী-েনে বরন চােমা 4 ৭ লুলাংিভড় লুলাংিভড়

২৪৩ যমুনা চােমা ৩২ 841475748৪৩৮১ ভপতা-রমনী জমািন চােমা 5 ৭ উপকেলা সদর উপকেলা সদর

২৪৪ জগাপাকদবী চােমা ৩৪ 8414757০০০০০১ স্বামী-ভরপাইন চােমা 5 ৭ গরগজ্জািভড় গরগজ্জািভড়

২৪৫ গঙ্গাকদবী চােমা ৪০ 841475748৮৪০১ স্বামী-রুপায়ন চােমা 4 ৭ লুলাংিভড় লুলাংিভড়

২৪৬ শান্তনা চােমা ৪৮ 841475748৮০৬৯ স্বামী-শাভন্ত ভবেয় চােমা 5 ৭ লুলাংিভড় লুলাংিভড়

২৪৭ সাধনা জদবী চােমা ২১ 8256212823 ভপতা-মিারাে চােমা 5 ৭ লুলাংিভড় লুলাংিভড়

২৪৮ ভবমল তারা চােমা ৪৮ 841475748৮২৪৮ স্বামী-পভরমল চােমা 5 ৭ লুলাংিভড় লুলাংিভড়

২৪৯ পকলন্দু বালা চােমা ৪৫ 841475748৮৪১৬ স্বামী-পভলন ভবিারী 5 ৭ োঠালতলী োঠালতলী

২৫০ ফুলরানী চােমা ৪০ 841475748৮৫৫৮ স্বামী-ভবমল োভন্ত চােমা 4 ৭ সাপিভড় সাপিভড়

২৫১ েপ্লনা চােমা ৩২ 841475748৮২৬৭ স্বামী-সুশীল চােমা 4 ৭ লুলাংিভড় লুলাংিভড়

২৫২ সাভবনা চােমা ৩১ 8412131000024 স্বামী-ভবনয় চােমা 4 ৭ োঠালতলী োঠালতলী

২৫৩ দয়া লতা চােমা ৪৩ 841475748৮২৯৭ স্বামী-কৃষ্ণ চােমা 4 ৭ নন্দীিড়া নন্দীিড়া

২৫৪ নন্দা রাভন চােমা ৩৮ 841475748৮১৩২ স্বামী-অভেত বরন চােমা 4 ৭ লুলাংিভড় লুলাংিভড়

২৫৫ সুভচত্রা চােমা ২১ 6003963235 স্বামী-ভমতু চােমা 4 ৭ সাপিভড় সাপিভড়

২৫৬ পদ্মা মালা চােমা ৩১ 841475748৭৯৬৫ স্বামী-ভবশ্বভেৎ চােমা 6 ৭ ঘভিিড়া ঘভিিড়া

২৫৭ রভসনা চােমা ২৬ 8414757০০০০৩০ ভপতা-শুি লক্ষি চােমা 4 ৭ ঘভিিড়া ঘভিিড়া

২৫৮ েকলখা জদবী চােমা ২০ 841475748 ভপতা-মাকনে ধন চােমা 4 ৭ লুলাংিভড় লুলাংিভড়

২৫৯ পটুলতা চােমা ৪২ 841475748৮১৭৬ স্বামী-েল্প রঞ্জন চােমা 5 ৭ লুলাংিভড় লুলাংিভড়

২৬০ দীভপো চােমা ৪৮ 841475748৮২৭৫ স্বামী-শাভন্ত ময় চােমা 5 ৭ লুলাংিভড় লুলাংিভড়
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২৬১ ভসতা জদবী চােমা ৩৬ 84147৩৮০০০০০৪ ভপতা-চন্দ্রেীত চােমা 5 ৭ োঠালতলী োঠালতলী

২৬২ িায়ারানী চােমা ৩৮ 841475748৮৪০২ স্বামী-িাগ্যধন চােমা 4 ৭ োঠালতলী োঠালতলী

২৬৩ শুি তারা চােমা ৩৯ 841475748৮১৫৬ স্বামী-ভমঠুন চােমা 5 ৭ লুলাংিভড় লুলাংিভড়

২৬৪ োলাকক্কা চােমা ৩৩ 841475748৮১৪৮ স্বামী-ইন্দ্রভেত চােমা 5 ৭ কুসুমিভড় কুসুমিভড়

২৬৫ পুতুলী চােমা ৩০ 1465390001 ভপতা-নন্দাশ্বর চােমা 5 ৭ ঘভিিড়া ঘভিিড়া

২৬৬ েভরনা চােমা ৩১ 841475748৮৪০৬ স্বামী-অরুন োভন্ত চােমা 5 ৭ োঠালতলী োঠালতলী

২৬৭ ভবশাখা চােমা ৩৩ 841475748৭১৫৯ ভপতা-অকলন্দ্র চােমা 5 ৭ বারুদকগালা বারুদকগালা

২৬৮ ভতলো চােমা ৩৩ 841475748৮২৯৩ স্বামী-ধনমুভন চােমা 5 ৭ সাপিভড় সাপিভড়

২৬৯ জস্নি মালা চােমা ২৪ 3716724400 স্বামী-রুপম চােমা 4 ৭ পানিভড় পানিভড়

২৭০ চঞ্চলা চােমা ৪৮ 841475748 স্বামী-কৃষ্ণ লাল চােমা 7 ৭ নন্দীিড়া নন্দীিড়া

২৭১ ভচিকবা চােমা ৪৫ 841475748৮০২৬ স্বামী-জ্ঞানশ্বর চােমা 5 ৭ নন্দীিড়া নন্দীিড়া

২৭২ োঞ্চনা চােমা ২৫ 1904148184 স্বামী-বাবুল চােমা 4 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

২৭৩ ভবউটি চােমা ২১ 6903943600 স্বামী-প্রশান্ত চােমা 4 ৮ গবিভড় গবিভড়

২৭৪ িতুরপ চােমা ৩৯ 841475748৮৮৮৮ স্বামী-ভেভলকক্ষা চােমা 4 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

২৭৫ শ্যামলী চােমা ৪৪ 841475748৮৮৩৫ স্বামী-শান্ত ভবোশ চােমা 5 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

২৭৬ প্রভমতা চােমা ২৩ 7803963060 স্বামী-ভিন্টন চােমা 4 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

২৭৭ টিনু চােমা ৩২ 841475748৮৬৫৪ স্বামী-সুমন চােমা 4 ৮ গবিভড় গবিভড়

২৭৮ সমাভিো চােমা ২১ 6453924679 ভপতা-ভেকশার কুমার চােমা 4 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

২৭৯ পারকেযাভত চােমা ৪৮ 84147৭৬৪৯৩৪৪৮ স্বামী-সভবনয় চােমা 5 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

২৮০ শাভন্তলতা চােমা ৩২ 841475748৮৭১১ স্বামী-আেন্দ চােমা 5 ৮ গবিভড় গবিভড়
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২৮১ ভরপনা চােমা ২২ 6453924505 স্বামী-ধন কুমার চােমা 5 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

২৮২ উত্তরা চােমা ৪৮ 841475748৮৮৩৯ স্বামী-কৃষ্ণ মভন চােমা 5 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

২৮৩ ইন্দ্রা চােমা ২৭ 2359786510 স্বামী-ভনকেল চােমা 4 ৮ গবিভড় গবিভড়

২৮৪ সভনো চােমা ৩৩ 841475748৮৭২৯ স্বামী-সুভনল বরন চােমা 4 ৮ ভমভতঙ্গািভড় ভমভতঙ্গািভড়

২৮৫ ভরনা চােমা ২৩ 3731146209 স্বামী-কুসুম চােমা 4 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

২৮৬ ভনিার বালা চােমা ৩৩ 8412179217698 স্বামী-সুফল চােমা 4 ৮ ভমভতঙ্গািভড় ভমভতঙ্গািভড়

২৮৭ োকলন্দী রানী চােমা ৪৩ 841475748৯১০৯ স্বামী-শরঙ্গ জমািন চােমা 5 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

২৮৮ রভবনা চােমা ৩২ 84147৭৬৪৯৩৮২৬ স্বামী-রাকেন চােমা 4 ৮ গবিভড় গবিভড়

২৮৯ চনন পভত চােমা ৩৩ 84147১৯৪৯০৫৭২ স্বামী-নান্টু চােমা 4 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

২৯০ মুভনষা চােমা ২৮ ১৯৯২8414757০০০০৩৬ স্বামী-সমরায় চােমা 4 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

২৯১ জপ্রমলতা চােমা ৪২ 841475748৯১২৩ স্বামী-ভেরন ভবোশ চােমা 5 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

২৯২ কৃষ্ণা চােমা ২২ 6453923929 স্বামী-ন্যাশনাল চােমা 4 ৮ ভমভতঙ্গািভড় ভমভতঙ্গািভড়

২৯৩ জরভনো চােমা ৩৫ 841475748৮৭৪৩ স্বামী-রুপায়ন চােমা 4 ৮ ভমভতঙ্গািভড় ভমভতঙ্গািভড়

২৯৪ সাভবনা চােমা ৪২ 841475748৮৮৮১ স্বামী-অপ ডন চামা 4 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

২৯৫ পুতুলী চােমা ২৬ 734215741 স্বামী-ভপ্রয়তম চােমা 4 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

২৯৬ রুপা চােমা ৩৬ 8412115237352 স্বামী-চারুধন চােমা 5 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

২৯৭ ভনতা চােমা ২৯ ১৯৯১8414757০০০০৯৪ স্বামী-জেযাভত চােমা 5 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

২৯৮ শাবানা চােমা ৩৬ 841475748৯১২৪ স্বামী-েভন চােমা 4 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

২৯৯ সুফলা চােমা ২০ 7360103761 স্বামী-জদবদত্ত চােমা 6 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

৩০০ তুলসী চােমা ২৭ ১৯৯৩৪৬১৬৫৪৭০০০০১৮ স্বামী-জেযাভত রায় চােমা 5 ৮ জিবািড়া জিবািড়া
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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

িে-3
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৩০১ েরুনা চােমা ৩৭ 84147৭৬৪৯৪২১৪ স্বামী-ভরন্টু ভবোশ চােমা 4 ৮ লুলাংিভড় লুলাংিভড়

৩০২ সুভচত্রা চােমা ২২ 5553950253 স্বামী-দীকনশ চােমা 4 ৮ ভমভতঙ্গািভড় ভমভতঙ্গািভড়

৩০৩ ভবনতা চােমা ৩৬ 841475748৯১৭৪ স্বামী-ঝন্টু চােমা 5 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

৩০৪ সুশীলা চােমা ২৬ ১৯৯৪8414757০০০০২৯ স্বামী-ভরপন চােমা 3 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

৩০৫ সুনীভত বালা চােমা ৪১ 841475748৮৯৪৯ স্বামী-ভনম ডকলন্দু চােমা 5 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

৩০৬ োকলন্দী রানী চােমা ৪০ 841475748৮৯২৬ স্বামী-ধনঞ্জয় চােমা 4 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

৩০৭ পল্লবী চােমা ২৬ ১৯৯৩8414757০০০০৩৩ স্বামী-শান্ত চােমা 3 ৮ ভমভতঙ্গািভড় ভমভতঙ্গািভড়

৩০৮ জমভে চােমা ২৪ 2354699544 স্বামী-সুমন চােমা 5 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

৩০৯ সুচনা চােমা ২৭ 5963808372 স্বামী-দয়াময় চােমা 4 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

৩১০ স্বন ড জদবী চােমা ৪০ 841475748৮৭৬৬ স্বামী-জ্ঞান জেযাভত চােমা 5 ৮ ভমভতঙ্গািভড় ভমভতঙ্গািভড়

৩১১ ভবেো চােমা ৪১ 841475748৮১১৮ স্বামী-প্রীভত ভবন্দু চােমা 4 ৮ লুলাংিভড় লুলাংিভড়

৩১২ জরশমী চােমা ২৯ ১৯৯১841475৭০০০১১৫ স্বামী-ভমটুন চােমা 4 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

৩১৩ রুপা চােমা ২৫ 1021936453 স্বামী-ভেকো চােমা 5 ৮ লুলাংিভড় লুলাংিভড়

৩১৪ চুমভে চােমা ২২ 8703990120 স্বামী-চয়ন চােমা 5 ৮ ভমভতঙ্গািভড় ভমভতঙ্গািভড়

৩১৫ সাগভরো চােমা ৩৪ 841475748৮৯৫১ স্বামী-সুেন চােমা 4 ৮ জিবািড়া জিবািড়া

৩১৬ রভিনা চােমা ৩৯ 841475748৯২৭০ স্বামী- ভনরুপন চােমা 4 ৯ কুসুমিভড় কুসুমিভড়

৩১৭ এভল চােমা ৪৩ 8414757৫৪১০০৯ স্বামী-সতযভপ্রয় চােমা 5 ৯ কুসুমিভড় কুসুমিভড়

৩১৮ েভরনা চােমা ৩৭ 841475748৯৪০৫ স্বামী-প্রনয়ন চােমা 5 ৯ কুসুমিভড় কুসুমিভড়

৩১৯ সভঞ্চতা চােমা ৩১ 841475748৯৭৪১ স্বামী-ভনকেল চােমা 4 ৯ কুসুমিভড় কুসুমিভড়

৩২০ জসভবো চােমা ৩৩ 1592038821951 স্বামী-সভবমল চােমা 4 ৯ কুসুমিভড় কুসুমিভড়
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৩২১ আন্দ মায়া চােমা ৪২ 841475748৯২৪৬ স্বামী-জ্ঞান রতন চােমা 5 ৯ কুসুমিভড় কুসুমিভড়

৩২২ নয়না চােমা ৩৭ 841475748৯২২৯ স্বামী-তপন ভবোশ চােমা 5 ৯ কুসুমিভড় কুসুমিভড়

৩২৩ ঝি ডা চােমা ২০ 4660758253 স্বামী-ভরপন চােমা 4 ৯ বৃগুপাড়া বৃগুপাড়া

৩২৪ নাগরী চােমা ২৯ 8414757০০০০৯৩ স্বামী-ভমশন চােমা 4 ৯ বৃগুপাড়া বৃগুপাড়া

৩২৫ জনানাভব চেমা ৩৪ 841২১৪৭২২৮৭৯১ স্বামী-অমর চান চােমা 5 ৯ জপেপাড়া জপেপাড়া

৩২৬ সরুলা চােমা ৪৫ 841475748৯৫৩১ স্বামী-ভচত্র রঞ্জন চােমা 4 ৯ বৃগুপাড়া বৃগুপাড়া

৩২৭ বুদ্ধ লতা চােমা ৩৯ 841475748৯৫৭৪ স্বামী-ভচগন চন্দ্র চােমা 5 ৯ ধম ডেয় পাড়া ধম ডেয় পাড়া

৩২৮ আইভব চােমা ৩৪ 841475748৯৪৯৩ স্বামী-মধু রঞ্জন চােমা 5 ৯ ধম ডেয় পাড়া ধম ডেয় পাড়া

৩২৯ নাগরী চােমা ৪০ 841475748৯৫১২ স্বামী-সুকরশ চন্দ্র চােমা 5 ৯ বৃগুপাড়া বৃগুপাড়া

৩৩০ চচকসানা চােমা ২৪ 6906225278 স্বামী-অরুন ভবোশ চােমা 5 ৯ বৃগুপাড়া বৃগুপাড়া

৩৩১ োকলন্দী চােমা ৩৬ 841475748৯৫৫২ স্বামী-শাভন্ত ভবিারী চােমা 5 ৯ জপেপাড়া জপেপাড়া

৩৩২ জপ্রম লতাস চােমা ৪৪ 841475748 স্বামী-জ্ঞান কুমার চােমা 6 ৯ বৃগুপাড়া বৃগুপাড়া

৩৩৩ েভরনা চােমা ২১ 2405902335 স্বামী-শীল মভন চােমা 5 ৯ বৃগুপাড়া বৃগুপাড়া

৩৩৪ েভরনা চােমা ৩৭ 841475748৯৩০৩ স্বামী-সকন্তাষ কুমার চােমা 4 ৯ কুসুমিভড় কুসুমিভড়

৩৩৫ সুচভরতা চােমা ৩১ 841475748৯৪৫৯ স্বামী-রত্নাের চােমা 5 ৯ ধম ডেয় পাড়া ধম ডেয় পাড়া

৩৩৬ বাসক্কী চােমা ৩৪ 841475748৯৫৯৪ স্বামী-বুদ্ধ ধন চােমা 4 ৯ ধম ডেয় পাড়া ধম ডেয় পাড়া

৩৩৭ দীভপো চােমা ৩৯ 841475748৯২৭২ স্বামী-রুপায়ন চােমা 5 ৯ কুসুমিভড় কুসুমিভড়

৩৩৮ ভনলপুভত চােমা ৪৮ 3749455055 স্বামী-জনায়ারাম চােমা 6 ৯ কুসুমিভড় কুসুমিভড়

৩৩৯ রুপুরী চােমা ৩১ 841২১৭৯২১৬৫৩১ স্বামী-ভরতু চােমা 4 ৯ কুসুমিভড় কুসুমিভড়

৩৪০ সাকরন্দী চােমা ৩৭ 841475748৬৯৬৬ স্বামী-বাবু ধন চােমা 4 ৯ কুসুমিভড় কুসুমিভড়
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৩৪১ রুপা চােমা ৩৪ 841475748৯২২৫ স্বামী-শ্যামল ভবোশ চােমা 3 ৯ কুসুমিভড় কুসুমিভড়

৩৪২ মগাবী চােমা ৩৮ 841475748৯৪৬২ স্বামী-বাসন্তী লাল চােমা 4 ৯ কুসুমিভড় কুসুমিভড়

৩৪৩ জচাই জচানা চােমা ৩৮ 841475748৯৪৩৭ স্বামী-মৃিাল োভন্ত চােমা 4 ৯ কুসুমিভড় কুসুমিভড়

৩৪৪ জদবচানী চােমা ৩৬ 841475748৯২৪৪ স্বামী-অরুন চন্দ্র চােমা 5 ৯ কুসুমিভড় কুসুমিভড়

৩৪৫ চনচনা চােমা ৪৩ 841475748৯৪৬৬ স্বামী-জস্নি কুমার চােমা 5 ৯ জলভত্তিভড় জলভত্তিভড়

৩৪৬ সভবনা চােমা ৩১ 841২১৬৩২২০২৪৯ ভপতা-রঞ্জন কুমার চােমা 5 ৯ কুসুমিভড় কুসুমিভড়

৩৪৭ স্বপ্না চােমা ৪০ 841475748৯৫৭৬ স্বামী-উদয় চন্দ্র চােমা 4 ৯ কুসুমিভড় কুসুমিভড়


