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

ইউিনয়ন : ৪নং কছিড়                
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  

1.  শীলা তা কদার ৩০ ামী- েরজ চাকমা ০৫ জন ১নং হড ান পাড়া   
2.  িবনতা চাকমা ৪৪ ামী- কমল চ  চাকমা ৬ ,, ,, ,,   
3.  িলকা চাকমা ৩৫ ামী- জ ািত ময় চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
4.  পেলশ সানা চাকমা ৩৬ ামী-অিজত মার চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
5.  সাধনা চাকমা ৪৩ ামী- চ  জয় চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
6.  িবনতা চাকমা ৩৬ ামী- িত র ন চাকমা ৭ ,, ,, ,,   
7.  শীলা দবী চাকমা ৪৩ ামী- সানা মিন চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
8.  পবান চাকমা ৪১ ামী- আশা ণ 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 : ৪নং কছিড়                
উপেজলা : রা ামা  সদর                  

ছক-৩ 

ছক-৩ 



জলা : রা ামা  পারত  জলা। 
 

িমক 
নং 

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

ওয়াড নং াম মহ া ম  

9.  উিমলা চাকমা ৩৫ ামী- িস  রাজ চাকমা ০৫ জন ১নং হড ান পাড়া   
10.  কাজলা চাকমা ৩১ ামী- মােনক চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
11.  নিমতা চাকমা ৩০ ামী- ইিতময় চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
12.  নীলকা চাকমা ৩৫ ামী- চয়ন চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
13.  িমকা চাকমা ৩৯ ামী- দয়াল চ  চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
14.  পনা ভ াচা   ৩৯ ামী- পম ভ াচা  ৫ ,, ,, ,,   
15.  ি তীয়া খীসা ২৮ ামী- মন চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
16.  পিপ চাকমা ৩০ ামী- ব দ  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 : ৪নং কছিড়                
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  

ছক-৩ 



17.  স না চাকমা ৩১ ামী- িরপন চাকমা ৩ ,, ২নং বাদলছিড়/ চেগইয়াছিড়   
18.  সাধনা চাকমা ২৯ ামী-িবজয় সন চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
19.  ণ লখা চাকমা ৩৯ ামী- ণ জীবন চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
20.  ভ তারা চাকমা ২৬ ামী- িব  চাকমা ৯ ,, ,, ,,   
21.  সাগিরকা চাকমা ৩৩ ামী- ভাশীষ চাকমা ৬ ,, ,, ,,   
22.  স ারানী চাকমা ৪৬ ামী- বাসা ণ চাকমা ৩ ,, ,, ,,   
23. িময়াবী চাকমা ৩৪ ামী- নবীন মারচাকমা ৫ ,, ,, ,,   
24.  মতা চাকমা ৩১ ামী- দব র ন চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
25.  বণা চাকমা ৩৪ ামী- শীল জীবন চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
26. মি কা চাকমা ৩৫ ামী- শশী চ  চাকমা ৭ ,, ,, ,,   
27.  ছায়া দবী চাকমা ২৮ িপতা- মগলা কা  চাকমা ৬ ,, ,, ,,   
28.  বাদীলতা চাকমা ৪৩ ামী-  ক  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 : ৪নং কছিড়                
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  

29.  রিব সানা চাকমা ২৯ ামী- জীবন চাকমা ৫ ,, ৩নং ওয়াড চংড়াছিড়/হাজাছড়া/বটতলী   
30.  লতাবী চাকমা ৩৭ ামী- চ  চাকমা ৪ ,, ,, ,,   

ছক-৩ 



31.  চিরত চাকমা ২৭ ামী- িচ  র ন চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
32. িরনা চাকমা ৩১ ামী- দব জ ািত চাকমা ৩১ ,, ,, ,,   
33. অ রা চাকমা ২৯ ামী- অ ন চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
34.  পসী চাকমা ৩৭ িপতা- ংগ মিন চাকমা ৬ ,, ,, ,,   
35. উপসী চাকমা ৪১ ামী- হির কমল 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 : ৪নং কছিড়                
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  

36. িচর িদনা চাকমা ২৯ ামী- িবনজয় চাকমা ৪ ,, ৩নং ওয়াড চংড়াছিড়/হাজাছড়া/বটতলী   
37. িজতা চাকমা ৩১ ামী- শাি  িবকাশ চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
38. িরপনা চাকমা ২৮ ামী- উৎপল চাকমা ৬ ,, ,, ,,   
39. িব া রখা চাকমা ২৩ ামী- রনিজ চাকমা ৫ ,, ,, ,,   

ছক-৩ 



40.  শাভা রানী চাকমা ৩৮ ামী- ত িনহার িব  চাকমা ৬ ,, ,, ,,   
41.  জনা চাকমা ২৯ ামী- রাম চ  চাকমা ৩ ,, ,, ,,   
42.  নিমতা চাকমা ৩৩ ামী- িত মাহন 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 : ৪নং কছিড়                
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  

43.  ধম শাভা চাকমা ৩২ ামী অমর িবকাশ চাকমা ৪ ,, ৪নং কলা িনয়া/ কছিড় উঃপাঃ   
44.  অমল বালা চাকমা ২৮ ামী- বাব  চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
45.  সিবতা চাকমা ২৩ ামী- ধন মিন চাকমা ৬ ,, ,, ,,   
46.  িমতালী চাকমা ২৪ ামী- সানা মিন চাকমা ৩ ,, ,, ,,   
47.  ষ মালা চাকমা ৪১ ামী-  মিন চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
48.  িকলা চাকমা ২৪ ামী- রািজব কাি  চাকমা 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 : ৪নং কছিড়                
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  

49.  বা রী চাকমা ২৮ ামী-  রাম চাকমা ৩ ,, ৪নং কলা িনয়া/ কছিড় উঃপাঃ   
50.  ল ী শাভা চাকমা ২১ িপতা- িচর ীপ চাকমা ৬ ,, ,, ,,   
51.  মনীতা চাকমা ৪১ ামী- র িব  চাকমা ৩ জন ,, ,,   
52.  ই  মালা চাকমা ৩৫ ামী- তপন মার চাকমা ৩ ,, ,, ,,   
53. মিক চাকমা ৩২ ামী- ল চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
54.  পিদ চাকমা ৩৮ ামী- ত ষ মিন চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
55.  অরধনী চাকমা ৩১ ামী- পা ন  চাকমা ৩ ,, ,, ,,   
56. া চাকমা ২৭ ামী- র িশং চাকমা ৪  ,, ,, ,,   

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 : ৪নং কছিড়                
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  

57.  িন লতা চাকমা ৪৩ ামী- মািনক া চাকমা ৭ জন ৫নং কছিড় িনেচর/ম পাড়া   
58.  প া দবী চাকমা ২৭ ামী- অিনল চাকমা ৩ ,, ,, ,,   
59.  সানা রানী চাকমা ২৬ ামী- দীপ চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
60.  জ াৎ া রানী চাকমা ৩৪ ামী- জয়  মার চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
61.  িমতা চাকমা ২৯ ামী- ম  িবকাশ চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
62. কমলা দবী চাকমা ২৮ ামী- স  মার চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
63. প া চাকমা ২৭ ামী- অিজত মার চাকমা 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 : ৪নং কছিড়                
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  

64.  সাধনা চাকমা ২৩ ামী- িদপায়ন চাকমা ৩ ,, ৫নং কছিড় িনেচর/ম পাড়া   
65.  ববী চাকমা ৩৪ ামী- ম ল মিন চাকমা ৬ জন ,, ,,   
66. চ  ভা চাকমা ৪০ ামী- ম ল চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
67.  দব রানী চাকমা ৩৬ ামী-বীর মার চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
68. গ দবী চাকমা ৪৫ ামী- বিল চাকমা ৬ ,, ,, ,,   
69. ভা চাকমা ৪৫ ামী- িহের  লাল চাকমা ৬ ,, ,, ,,   
70.  িব বী চাকমা ৪০ ামী- দব ন চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
71.  মনকা চাকমা ৩৪ ামী- িবজয় িগির চাকমা 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 : ৪নং কছিড়                
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  

72.  িব া রানী চাকমা ৩৮ ামী-ই  মার চাকমা ৫ জন ৬নং মানতলা/বােঝছড়া/ড ছিড়   
73. শয় রানী চাকমা ৩৮ ামী-কামেদব চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
74.  ল ীলতা চাকমা ৪২ ামী- িবরাজ মাহন চাকমা ৭ ,, ,, ,,   
75.  আ েক া চাকমা ৪৪ ামী- নং চান চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
76.  িরপনা চাকমা ৩৫ ামী- ই  নাথ চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
77.  রংগ সানা চাকমা ৪০ ামী- ত পেন চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
78.  ননা চাকমা ৩১ ামী- িবজয় তা কদার ৪ ,, ,, ,,   
79.  অেচনা রানী চাকমা ২৬ িপতা- ইন  চাকমা ৩ ,, ,, ,,   
80.   সানা রানী চাকমা ৩৭ ামী- শাভা রতন চাকমা ৪ জন ,, ,,   
81.  ক াপিত চাকমা ২২ ামী- র  চাকমা ৩ ,, ,, ,,   
82.  রমা খী চাকমা ৪১ ামী- ভা  বান চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
83. িরতা চাকমা ৩৪ ামী- দয়াল মিন চাকমা 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 : ৪নং কছিড়                
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  

84.  ক া মালা চাকমা ৩৫ ামী- ল রতন চাকমা ৫ জন ৭নং ছিড়/গাদছড়া   
85.  মলা  চাকমা ৩০ ামী- িনিগরা ধন চাকমা ৩ ,, ,, ,,   
86. েতকা চাকমা ২২ ামী- েল র চাকমা ৩ ,, ,, ,,   
87.  স না খী চাকমা ৩৮ ামী- ান চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
88. িন  মালা চাকমা ৩৩ ামী- পম িবকাশ চাকমা ৩ ,, ,, ,,   
89.  িরক সানা চাকমা ২০ ামী- অন  চাকমা ৩ ,, ,, ,,   
90.  ন বালা চাকমা ৩০ ামী-  মিন চাকমা ৩ ,, ,, ,,   
 
 
 
 
ড়া  তািলকা ও তকারীঃ 
া র                        ◌ঃ 

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

া র   ◌ঃ 
পদবী    ◌ঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম   

ছক-৩ 



া 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 : ৪নং কছিড়                
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  

91.  িনিগরা রানী চাকমা ৩০ ামী- মহ মার চাকমা ৫ ,, ৭নং ছিড়/গাদছড়া   
92.  মনা চাকমা ২৭ ামী- িনবারন চাকমা ৪ জন ,, ,,   
93. ত াশা খীসা ২৬ া◌ী- আিশষ চাকমা ২ ,, ,, ,,   
94.  িরয়া চাকমা ২৫ ামী- দীের  চাকমা ৩ ,, ,, ,,   
95.  ংগিব চাকমা ৩৩ ামী- সাভা চ  চাকমা ৭ ,, ,, ,,   
96. পিত চাকমা ৩৬ ামী- ই  িজৎ চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
97.   শাভা চাকমা ২২ ামী- ামল িম  চাকমা ৩ ,, ,, ,,   
98.  পনা চাকমা ২০ ামী- দব জয় চাকমা ৭ ,, ,, ,,   
99.  িবর মালা চাকমা ২৭ ামী- ধন মিন চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
100. ির িমলা চাকমা ৩১ ামী- আেলা িবকাশ 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   

ছক-৩ 



া 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 : ৪নং কছিড়                
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  

101. রন ী চাকমা ৩৬ ামী- ল ী ধন চাকমা ৬ ,, ,, ,,   
102. র া চাকমা ৩৩ ামী- বন মাহন চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
103. িবনতী বালা চাকমা ৩৫ ামী- বল  চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
104. কােল ী চাকমা ৩৫ ামী- শাি  চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
105. ল ী মালা চাকমা ২৮ ামী- স  িবকাশ চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
106. ির  বালা চাকমা ৩৪ ামী- তপন মার চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
107. মানা চাকমা ২১ ামী- অন  চাকমা ৫ জন ,, ,,   
 
 
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  

 
 

ছক-৩ 



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

ইউিনয়ন : ৪নং কছিড়                
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  

108. আেলা সানা চাকমা ৩৯ ামী- িস  মিন চাকমা ৪ ,, ৮নং তিমদং/ পরাছড়া   
109. িকনা মালা চাকমা ২৬ ামী- পা মিন চাকমা ৬ ,, ,, ,,   
110. সম মালা চাকমা ২৬ ামী- িমিহর কাি  চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
111. বাসনা দবী চাকমা ৪২ ামী- মালন চ  চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
112. সেব চাকমা ৩৪ ামী- শশী মার চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
113. বন দবী চাকমা ৩০ ামী- দব র ন চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
114. র মালা চাকমা ২০ ামী- আশার আেলা চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
115. কালাবী  চাকমা ৩৬ ামী- ধারা মিন চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
116. জান ী চাকমা ২৫ ামী- বা ল কাি  চাকমা ৭ ,, ,, ,,   
 
 
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  

ছক-৩ 



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

ইউিনয়ন : ৪নং কছিড়                
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  

117. সানালী চাকমা ৩৬ ামী- ধন য় চাকমা ৪ জন ৯নং পরাছড়া/ তিমদং   
118. বণা চাকমা ২৬ ামী- ান িবকাশাকমা ৪ ,, ,, ,,   
119. বিবতা চাকমা ৩৯ ামী- কােলা িবকাশ চাকমা ৬ ,, ,, ,,   
120. নয়ন তারা চাকমা ৩৯ ামী- মন চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
121. মনা চাকমা ৩৭ ামী- ান র ন চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
122. িশ চাকমাঁ  ২৪ ামী- িকরন চাকমা 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 : ৪নং কছিড়                
উপেজলা : রা ামা  সদর                  

ছক-৩ 



জলা : রা ামা  পারত  জলা। 
 

িমক 
নং 

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

ওয়াড নং াম মহ া ম  

123. ঊিমলা চাকমা ২০ ামী- িরগান চাকমা ৩ ,, ৯নং পরাছড়া/ তিমদং   
124. হেলনা চাকমা ৩০ ামী- ভাত া চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
125. পালী চাকমা ২৮ ামী- রােসল চাকমা ৩ জন ,, ,,   
126. চিরতা চাকমা ২৯ ামী- গাপােল  চাকমা ৫ ,, ,, ,,   
127. নাে াবী চাকমা ৪১ ামী- েরশ চাকমা ৪ ,, ,, ,,   
128. নাগরী চাকমা ২৩ িপতা- ল ী সানা চাকমা ৩ ,, ,, ,,   
129. উিম চাকমা ২৯ ামী- জয়  জ ািত চাকমা ৭ ,, ,, ,,   
130. শফালী চাকমা ৪৫ ামী- স  দ  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  

 


