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১ বৃভি চােমা ২০ 8703987340 স্বামী-ভিকতা চােমা ৫ ১ বারাবান্যা বারাবান্যা

২ ঝরনা চােমা ৪৬ 8414776493077 স্বামী- রাজু চােমা ৪ ১ বারাবান্যা বারাবান্যা

৩ ভরয়া চােমা ৩৬ 8412179000006 স্বামী-সুকেল চােমা ৪ ১ বারাবান্যা বারাবান্যা

৪ পূর্ ডা চােমা ২১ 3303948495 স্বামী-অন্ত লাল চােমা ৫ ১ ভিলছভড় ভিলছভড়

৫ ভমন্টা চােমা ৩৫ 8414776493356 স্বামী-অমর ভবোি চােমা ৪ ১ ভিলছভড় ভিলছভড়

৬ িয়না চােমা ৩০ 8414776493808 স্বামী-িগ্ন চােমা ৪ ১ োকমর ছভড় োকমর ছভড়

৭ সীমা চােমা ২৭ 8414776000023 স্বামী-নয়ন চােমা ৪ ১ বারাবান্যা বারাবান্যা

৮ পারুল চােমা ২৩ 417861604 স্বামী-িাভন্ত রস্যা চােমা ৫ ১ বারাবান্যা বারাবান্যা

৯ প্রভম চােমা ২৬ 8414776000071 স্বামী-জসভলম চােমা ৫ ১ বারাবান্যা বারাবান্যা

১০ লাভস চােমা ২৫ 1452437559 স্বামী-সতয চােমা ৪ ১ বারাবান্যা বারাবান্যা

১১ সীমা চােমা ২১ 4653977720 স্বামী-জ্ঞান রঞ্জন চােমা ৫ ১ বারাবান্যা বারাবান্যা

১২ পুষ্প রানী চােমা ৪৮ 8414776493265 স্বামী-জ্ঞান বান চােমা ৫ ১ জছাট মভিরাছড়া জছাট মভিরাছড়া

১৩ ভলভপ তালুেদার ২৫ 8414776000039 স্বামী-ভবেয় ভসংি তালুেদার ৪ ১ ভিলছভড় বাোর ভিলছভড় বাোর

১৪ নাগরী চােমা ৪৫ 8414776493128 স্বামী-সুরময় চােমা ৫ ১ ভিলছভড় তালুেদার পাড়া ভিলছভড় তালুেদার পাড়া

১৫ ভচেনবী চােমা ৩৯ 8414776493344 স্বামী-িাভন্তময় চােমা ৫ ১ ভিলছভড় তালুেদার পাড়া ভিলছভড় তালুেদার পাড়া

১৬ েনক্ক লতা চােমা ৩৬ 8414776493058 স্বামী-আনি লাল চােমা ৪ ১ ভিলছভড় তালুেদার পাড়া ভিলছভড় তালুেদার পাড়া

১৭ ভনপা চােমা ৪৩ 8414776493023 স্বামী-অনুপম তালুেদার ৫ ১ ভিলছভড় তালুেদার পাড়া ভিলছভড় তালুেদার পাড়া

১৮ সাকবত্রী চােমা ৩৯ 8414776493124 স্বামী-জ্ঞাকনন্দু ভবোি চােমা ৪ ১ ভিলছভড় তালুেদার পাড়া ভিলছভড় তালুেদার পাড়া

১৯ রুভম চােমা ৩৮ 8414776493119 স্বামী-ভচভেধন চােমা ৪ ১ ভিলছভড় তালুেদার পাড়া ভিলছভড় তালুেদার পাড়া

২০ ভনিাভরো চােমা ৩৯ 8414776493122 স্বামী-রনভেৎ চােমা ৫ ১ ভিলছভড় তালুেদার পাড়া ভিলছভড় তালুেদার পাড়া

ছে-3

ভিভেভি েম ডসূচীর েন্য উপোরকিাগী মভিলা ভনব ডাচকনর তাভলোর চুড়ান্ত ছে

ভিভেভি চক্র 2021-2022

ইউভনয়ন: 3নং মমদং উপকেলা: জুরাছভড়
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ছে-3

ভিভেভি েম ডসূচীর েন্য উপোরকিাগী মভিলা ভনব ডাচকনর তাভলোর চুড়ান্ত ছে

ভিভেভি চক্র 2021-2022

ইউভনয়ন: 3নং মমদং উপকেলা: জুরাছভড়

২১ সুচভরতা চােমা ৪১ 8414776493113 স্বামী-অরুন প্রোি চােমা ৪ ১ ভিলছভড় তালুেদার পাড়া ভিলছভড় তালুেদার পাড়া

২২ তনুপ্রিা চােমা ৩২ 8414776493159 স্বামী-ভরপন চােমা ৫ ১ ভিলছভড় ভিলছভড়

২৩ নয়ন জেযাভত চােমা ৪০ 8414776493172 স্বামী-োলাকয় চােমা ৪ ১ জছাট মভিরাছড়া জছাট মভিরাছড়া

২৪ ভরনা চােমা ৩৮ 8414776493151 স্বামী-ভেরন ময় চােমা ৪ ১ ভিলছভড় জমান ভিলছভড় জমান

২৫ দয়া রানী চােমা ২৪ 4653976235 স্বামী-মধু রঞ্জন চােমা ৫ ১ ভিলছভড় জমান ভিলছভড় জমান

২৬ সঙ্গীতা চােমা ৩৮ 8414776493433 স্বামী-পভরমল চােমা ৪ ১ ভিলছভড় জমান ভিলছভড় জমান

২৭ ফুলরানী চােমা ৪১ 8414776493153 স্বামী-অভনল কুমার চােমা ৪ ১ ভিলছভড় ভিলছভড়

২৮ চম্পাভলো চােমা ৩২ 4617776724194 স্বামী-নি লাল চােমা ৪ ১ বারাবান্যা বারাবান্যা

২৯ পুষ্প রানী চােমা ৪৫ 8414776493193 স্বামী-সতয রঞ্জন চােমা ৫ ১ ভতনটিলা পাড়া ভতনটিলা পাড়া

৩০ খট্টাভল চােমা ৪৮ 8414776493143 স্বামী-ভবনাস কুমার চােমা ৬ ১ বারাবান্যা বারাবান্যা

৩১ স্বপ্না তালুেদার ৩০ 8414776000003 স্বামী-শুি িাভন্ত চােমা ৪ ১ বড় মভিরাছড়া বড় মভিরাছড়া

৩২ রভসে োলা চােমা ৩৭ 8414776493404 স্বামী-অরুন িাভন্ত চােমা ৪ ১ বড় মভিরাছড়া বড় মভিরাছড়া

৩৩ েল্পনা চােমা ৪২ 8414776493252 স্বামী-বমম্বাই চােমা ৫ ১ জিপুটি পাড়া জিপুটি পাড়া

৩৪ জখতুগা চােমা ৪৭ 8414776493353 স্বামী-বত্ত চােমা ৪ ১ ভতনটিলা পাড়া ভতনটিলা পাড়া

৩৫ জরভপ চােমা ২৪ 3295263994 স্বামী-ফটিে জদওয়ান ৫ ১ বারাবান্যা বারাবান্যা

৩৬ বনমালা চােমা ৪৫ 8414776493100 স্বামী-বাতযা চােমা ৬ ১ বারাবান্যা বারাবান্যা

৩৭ লক্ষী চােমা ৪০ 1590602138004 স্বামী-শুি ভবোি তালুেদার ৫ ১ বারাবান্যা বারাবান্যা

৩৮ োিরী চােমা ৩৮ 8414776493423 স্বামী-সুবাস চােমা ৪ ১ বারাবান্যা বারাবান্যা

৩৯ খুভি চােমা ২২ 5103917257 স্বামী-রকমি চােমা ৫ ১ বারাবান্যা বারাবান্যা

৪০ জদভবো চােমা ৩৩ 8414776493200 স্বামী-োলা মরত চােমা ৪ ১ বারাবান্যা বারাবান্যা
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৪১ জোভস চােমা ২৬ 8414757000081 স্বামী-সুকধন্দু চােমা ৪ ১ মধ্য বালখালী মধ্য বালখালী

৪২ ভরপালী চােমা ৩৭ 8414776493308 স্বামী-আনি ভবিার চােমা ৪ ১ জছাট মভিরাছড়া জছাট মভিরাছড়া

৪৩ েভরনা চােমা ৩২ 8414776493288 স্বামী-জুকয়ল চােমা ৪ ১ জছাট মভিরাছড়া জছাট মভিরাছড়া

৪৪ েচ্ছারানী চােমা ৪০ 8414776493281 স্বামী-গুভরচান চােমা ৫ ১ জছাট মভিরাছড়া জছাট মভিরাছড়া

৪৫ ধননধরী চােমা ৩৭ 8414776493306 স্বামী-ধন লাল চােমা ৪ ১ জছাট মভিরাছড়া জছাট মভিরাছড়া

৪৬ রভসনা চােমা ২৯ 8414738000096 স্বামী-লংোশ্বর চােমা ৪ ১ বারাবান্যা বারাবান্যা

৪৭ উজ্জলা চােমা ২০ 2862147150 স্বামী-ভেেগুকলা চােমা ৪ ১ ভিলছভড় ভিলছভড়

৪৮ ভবকরাো চােমা ৩৯ 841477649 স্বামী-আনি সাগর চােমা ৪ ১ জছাট মভিরাছড়া জছাট মভিরাছড়া

৪৯ যুগল মালা চােমা ৩৫ 8428706135030 স্বামী-িাগ্য চােমা ৫ ১ বারাবান্যা বারাবান্যা

৫০ িতাব্দী তালুেদার ২৮ 9145296829 স্বামী-ভূবন চন্দ্র তালুেদার ৪ ১ ভিলছভড় ভিলছভড়

৫১ ধারস পভত চােমা ৩৭ 19838414776493200 স্বামী-সুির মভন চােমা ৬ ১ জছাট মভিরাছড়া জছাট মভিরাছড়া

৫২ ভচেনবী চােমা ৪১ 8414776493687 স্বামী-বদা চােমতা ৫ ২ োকমরছভড় োকমরছভড়

৫৩ পুিভলভন চােমা ৫০ 8414776493592 স্বামী-পূর্ ডেয় চােমা ৬ ২ োকমরছভড় োকমরছভড়

৫৪ রভিনা চােমা ৩৩ 8414738496964 স্বামী-শুক্র মভন চােমা ৫ ২ িাোছভড় িাোছভড়

৫৫ জগাপাকদবী চােমা ৪৩ 8414776493742 স্বামী-জ্ঞান রঞ্জন চােমা ৬ ২ োকমরছভড় োকমরছভড়

৫৬ রংকুমারী চােমা ২৬ 8414738000110 স্বামী-মৃত বব্র বাহু চােমা ৬ ২ িাোছভড় িাোছভড়

৫৭ মংগল পুভদ চােমা ৩৯ 8414738499924 স্বামী-ভবশ্বভেৎ চােমা ৬ ২ িাোছভড় িাোছভড়

৫৮ রত্না চােমা ৩৮ 8414776494548 স্বামী-ভবোি জেযাভত চােমা ৪ ২ িাোছভড় িাোছভড়

৫৯ জুকলো চােমা ২৮ 8414776000056 স্বামী-তুভিন চােমা ৫ ২ োকমরছভড় োকমরছভড়

৬০ পুষ্প মালা চােমা ২১ 3312117181 স্বামী-ছিে চােমা ৫ ২ িাোছভড় িাোছভড়
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৬১ জুভনো চােমা ২০ 1954061576 স্বামী-ভবভনময় চােমা ৬ ২ ভতনটিলা ভতনটিলা

৬২ মভল্লো চােমা ৪৮ 8414776493646 স্বামী-বীর লাল চােমা ৪ ২ ভতনটিলা ভতনটিলা

৬৩ সভবতা চােমা ২১ 8414776000078 স্বামী-নকলন্দ্র চােমা ৪ ২ িাোছভড় িাোছভড়

৬৪ ভমকলকবা চােমা ৩৮ 8414776493498 স্বামী-তুরঙ্গ চােমা ৫ ২ িাোছভড় িাোছভড়

৬৫ োন্দুরী চােমা ৩৫ 8414757486536 স্বামী-লক্ষর্ চােমা ৪ ২ িাোছভড় িাোছভড়

৬৬ পুষ্প জিািা চােমা ৩৫ 8414776493653 স্বামী-জ্ঞান ময় চােমা ৪ ২ িাোছভড় িাোছভড়

৬৭ ভিমায়া চােমা ২৪ 1461638106 স্বামী-োলাধন চােমা ৪ ২ মগাছভড় মগাছভড়

৬৮ পতাং গভন চােমা ৪৮ 8414776493626 স্বামী-মরতযা চােমা ৪ ২ উপুেছভড় উপুেছভড়

৬৯ জোৎস্না চােমা ৩৮ 8414776493548 স্বামী-অমকলন্দু চােমা ৫ ২ িাোছভড় িাোছভড়

৭০ োিরী চােমা ৪৫ 8414776493632 স্বামী-দয়া লাল চােমা ৫ ২ িাোছভড় িাোছভড়

৭১ েভরনা চােমা ৩৮ 8414776493762 স্বামী-অভনল চােমা ৫ ২ োকমরছভড় োকমরছভড়

৭২ ধল পভত চােমা ৪৩ 8414776493649 স্বামী-মধু ময় চােমা ৪ ২ উপুেছভড় উপুেছভড়

৭৩ জমভরনা চােমা ৪০ 8414776493708 স্বামী-দানকলা চােমা ৫ ২ োকমরছভড় োকমরছভড়

৭৪ অমর পভত্ত চােমা ৩১ 8414776493821 স্বামী-ভনকরাদ বরন চােমা ৫ ২ োকমরছভড় োকমরছভড়

৭৫ রুপালী চােমা ৩৯ 8414776493842 স্বামী-োলাকচলা চােমা ৫ ২ োকমরছভড় োকমরছভড়

৭৬ অঞ্জনা চােমা ৩৭ 8414776493606 স্বামী-লুিন্যা চােমা ৫ ২ োকমরছভড় োকমরছভড়

৭৭ ফুলকদবী চােমা ৩৯ 8414776493621 স্বামী-দয়া ধন চােমা ৪ ২ োকমরছভড় োকমরছভড়

৭৮ িাভন্তপ্রিা চােমা ৪০ 8414776493631 স্বামী-সভবনয় চােমা ৫ ২ ভতনটিলা ভতনটিলা

৭৯ রুপা চােমা ২১ 17805851016 স্বামী-দয়াময় চােমা ৪ ২ িাোছভড় িাোছভড়

৮০ ভমতালী চােমা ২১ 5103915921 স্বামী-পুষ্প রঞ্জন চােমা ৫ ২ িাোছভড় িাোছভড়
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৮১ রুপনা চােমা ২২ 3303948404 স্বামী-পুর্ ডেয় চােমা ৫ ২ োকমরছভড় োকমরছভড়

৮২ মুখী চােমা ৪০ 8414776493639 স্বামী-স্বপন চােমা ৪ ২ োকমরছভড় োকমরছভড়

৮৩ দয়াকসানা চােমা ২২ 7353993111 স্বামী-কৃষ্ণ চােমা ৪ ২ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৮৪ িাভন্ত মায়া চােমা ৪৩ 8414776493489 স্বামী-রভব চন্দ্র চােমা ৪ ২ িাোছভড় িাোছভড়

৮৫ ননাবী চােমা ৪০ 8414776493830 স্বামী-ভমিন চােমা ৫ ২ োকমরছভড় োকমরছভড়

৮৬ িাগ্যকদবী চােমা ৪৮ 8414776493508 স্বামী-ভচরনভেৎ চােমা ৪ ২ িাোছভড় িাোছভড়

৮৭ ননা বালা চােমা ৩৮ 8414776493705 স্বামী-সুনীল চােমা ৪ ২ োকমরছভড় োকমরছভড়

৮৮ গুলকসানা চােমা ৩৭ 8414776493520 স্বামী-বন লালা চােমা ৪ ২ োকমরছভড় োকমরছভড়

৮৯ পুষ্পলতা চােমা ৪৩ 8414776493533 স্বামী-সূর্ ডলাল চােমা ৪ ২ োকমরছভড় োকমরছভড়

৯০ চনন বালা চােমা ৪৮ 8414776493480 স্বামী-সুভনল চন্দ্র চােমা ৫ ২ উপুেছভড় উপুেছভড়

৯১ ভপংভে চােমা ২০ 1512147412 স্বামী-মৃত িরত কুমার চােমা ৫ ২ ভতনটিলা ভতনটিলা

৯২ পারুলা চােমা ২৫ 5075271873 স্বামী-অমকলন্দু চােমা ৪ ২ িাোছভড় িাোছভড়

৯৩ মভলো চােমা ৪৩ 8414776493637 স্বামী-সুভনল চন্দ্র চােমা ৫ ২ িাোছভড় িাোছভড়

৯৪ মালভত চােমা ৪১ 8413638383059 স্বামী-ভবনয় চােমা ৫ ২ োকমরছভড় োকমরছভড়

৯৫ লুনা চােমা ৩১ 8414776493594 স্বামী-সমর ভবোি চােমা ৪ ২ োকমরছভড় োকমরছভড়

৯৬ বালা চােমা ৩৮ 8414776493503 স্বামী-প্রভত রঞ্জন চােমা ৫ ২ িাোছভড় িাোছভড়

৯৭ দুলবী চােমা ৪৩ 8414776493874 স্বামী-তরনী জসন চােমা ৫ ২ োকমরছভড় োকমরছভড়

৯৮ গান্ধী চােমা ৪৬ 8414776493712 স্বামী-সুভনল বরন চােমা ৫ ২ োকমরছভড় োকমরছভড়

৯৯ অঞ্জনা চােমা ৪৪ 8414776493795 স্বামী-োভন বরন চােমা ৪ ২ িাোছভড় িাোছভড়

১০০ সুির পুভদ চােমা ৪৩ 8414776493868 স্বামী-িগ্ন চােমা ৫ ২ োকমরছভড় োকমরছভড়
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ইউভনয়ন: 3নং মমদং উপকেলা: জুরাছভড়

১০১ ভপভে চােমা ২০ 1512147412 স্বামী-িরত কুমার চােমা ৫ ২ ভতনটিলা ভতনটিলা

১০২ উমাসা তঞ্চঙ্গযা ২৫ 9153039822 স্বামী-মুভনয়া তঞ্চঙ্গযা ৪ ৩ মগাছভড় জমান মগাছভড় জমান

১০৩ ভিন মভত তঞ্চঙ্গযা ৪৬ 8414776494044 স্বামী-জমকয় রাম তঞ্চঙ্গযা ৫ ৩ মগাছভড় জমান মগাছভড় জমান

১০৪ মধু সিা চােমা ৩১ 8414776493806 স্বামী-জ্ঞান রঞ্জন চােমা ৪ ৩ মগাছভড় জমান মগাছভড় জমান

১০৫ গঙ্গা জদবী তঞ্চঙ্গযাঁ ৩৯ 8414776494001 স্বামী-েকপাচ্চা মুভন তঞ্চঙ্গযাঁ ৫ ৩ মগাছভড় জমান মগাছভড় জমান

১০৬ সুিরী তঞ্চঙ্গযাঁ ৩২ 8414776493959 স্বামী-ভচগন চান তঞ্চঙ্গযাঁ ৫ ৩ মগাছভড় জমান মগাছভড় জমান

১০৭ োলা জমলা তঞ্চঙ্গযাঁ ৪৩ 8414776493995 স্বামী-ভনক্কা মুভন তঞ্চঙ্গযাঁ ৪ ৩ মগাছভড় জমান মগাছভড় জমান

১০৮ চন্দ্র লক্ষী তঞ্চঙ্গযা ৩৫ 8414776000002 স্বামী-লভলত কুমার তঞ্চঙ্গযা ৪ ৩ মগাছভড় জমান মগাছভড় জমান

১০৯ ভচে জদবী তঞ্চঙ্গযা ৩৭ 8414776494007 স্বামী-ভনবা ধন তঞ্চঙ্গযা ৫ ৩ মগাছভড় জমান মগাছভড় জমান

১১০ নাচনী বালা তঞ্চঙ্গযা ২৫ 8414776000032 স্বামী-সুন্দ্রভেৎ তঞ্চঙ্গযা ৪ ৩ মগাছভড় জমান মগাছভড় জমান

১১১ সুভচত্রা তঞ্চঙ্গযা ২১ 8414776000028 স্বামী-রভসে কুমার তঞ্চঙ্গযা ৪ ৩ মগাছভড় জমান মগাছভড় জমান

১১২ পভব তঞ্চঙ্গযা ৩২ 9103591112 স্বামী-উষা জমািন তঞ্চঙ্গযা ৫ ৩ মগাছভড় জমান মগাছভড় জমান

১১৩ সুোতা তঞ্চঙ্গযাঁ ২০ 3312103983 স্বামী-নয়ন তঞ্চঙ্গযাঁ ৪ ৩ মগাছভড় জমান মগাছভড় জমান

১১৪ ভবঝু পুভদ তঞ্চঙ্গযাঁ ২৪ 8414776000042 স্বামী-কৃষ্ণধন তঞ্চঙ্গযাঁ ৪ ৩ মগাছভড় জমান মগাছভড় জমান

১১৫ ভনলমালা তংচংগ্যা ৩১ 841292343619 স্বামী-সুলধন তংচংগ্যা ৫ ৩ মগাছভড় জমান মগাছভড় জমান

১১৬ গুভর মালা তঞ্চঙ্গযা ৩৫ 8414776493929 স্বামী-লভলন্দ্র তঞ্চঙ্গযা ৫ ৩ মগাছভড় জমান মগাছভড় জমান

১১৭ ভনরগ মালা চােমা ৪৮ 8414776494229 স্বামী-জোভত ময় চােমা ৫ ৪ পানছভড় মূখ পানছভড় মূখ

১১৮ জিউভদ চােমা ৩৩ 8414776494165 স্বামী-দবনা চােমা ৪ ৪ পানছভড় মূখ পানছভড় মূখ

১১৯ ভমচ চােমা ২৩ 8414776000081 স্বামী-লক্ষী কুমার চােমা ৫ ৪ পানছভড় মূখ পানছভড় মূখ

১২০ রভমতা চােমা ২০ 1028222030 স্বামী-মৃত জসানাতন চােমা ৪ ৪ পানছভড় মূখ পানছভড় মূখ
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১২১ সুিীলা চােমা ৩৮ 8414776494212 স্বামী-ভপ্রয় রঞ্জন চােমা ৫ ৪ বাির িাো বাির িাো

১২২ পদ্মা নিী চােমা ৩৯ 8414776494190 স্বামী-ধন ভবেয় চােমা ৫ ৪ বাির িাো বাির িাো

১২৩ েবা চােমা ৪৩ 8415867418191 স্বামী-যুগল কৃষ্ণ চােমা ৫ ৪ পানছভড় মূখ পানছভড় মূখ

১২৪ ফুল জিািা চােমা ৪৮ 8414776494193 স্বামী-চন্দ্র ভবোি জদওয়ান ৫ ৪ পানছভড় মূখ পানছভড় মূখ

১২৫ মুক্তভদনী চােমা ৪৩ 8414776494198 স্বামী-কৃষ্ণ রঞ্জন চােমা ৫ ৪ বাির িাো বাির িাো

১২৬ িীলা পুভত চােমা ৩৯ 8414776494118 স্বামী-িাভন্ত ভবেয় চােমা ৫ ৪ পানছভড় মূখ পানছভড় মূখ

১২৭ িান্তনা চােমা ৪২ 8414776494205 স্বামী-আনি চােমা ৫ ৪ বাির িাো বাির িাো

১২৮ মিমিী চােমা ২৪ 8414776000069 স্বামী-সুভমত্র চােমা ৫ ৪ পানছভড় মূখ পানছভড় মূখ

১২৯ ভবেয় লক্ষী চােমা ৩৬ 8414776494234 স্বামী-সুনীল েীবন চােমা ৫ ৪ পানছভড় মূখ পানছভড় মূখ

১৩০ কৃপাবী চােমা ৩৮ 8414776494281 স্বামী-তপন চােমা ৬ ৪ পানছভড় মূখ পানছভড় মূখ

১৩১ বন ডা চােমা ২২ 9576963657 স্বামী-মধু সুদন চােমা ৪ ৪ পানছভড় মূখ পানছভড় মূখ

১৩২ ফুলতুলনী চােমা ৩৭ 8414757487114 স্বামী-সায্য চােমা ৫ ৪ পানছভড় মূখ পানছভড় মূখ

১৩৩ ভেভম চােমা ৩৩ 8414776494287 স্বামী-অভনল চােমা ৫ ৪ পানছভড় মূখ পানছভড় মূখ

১৩৪ মভনো চােমা ২৪ 1503941567 স্বামী-দবনা চােমা ৬ ৪ পানছভড় মূখ পানছভড় মূখ

১৩৫ চঞ্চনা চােমা ২১ 7353992931 স্বামী-আনি চােমা ৫ ৪ বাির িাো বাির িাো

১৩৬ োেল চােমা ৩৮ 8414776494138 স্বামী-মঙ্গল চন্দ্র চােমা ৪ ৪ পানছভড় মূখ পানছভড় মূখ

১৩৭ েযাভম চােমা ৩৯ 3703467526 স্বামী-র্ভতন্দ্র চােমা ৫ ৪ পানছভড় মূখ পানছভড় মূখ

১৩৮ ভমকলছ চােমা ৪৮ 8414776494246 স্বামী-ভচন্তা মভন চােমা ৬ ৪ পানছভড় মূখ পানছভড় মূখ

১৩৯ গুরী পুভদ চােমা ৩৩ 8414776494528 স্বামী-ভবশ্ব চােমা ৫ ৫ মমদং মুখপাড়া মমদং মুখপাড়া

১৪০ গুরী ভমকল চােমা ৩৯ 8414757489132 স্বামী-ইকন্দ্রা রঞ্জন চােমা ৪ ৫ মমদং মুখপাড়া মমদং মুখপাড়া



জেলা: রাঙ্গামাটি
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১৪১ ভনরুপা চােমা ৩১ 8414776000005 স্বামী-যুবনাক্র চােমা ৪ ৫ মমদং মুখপাড়া মমদং মুখপাড়া

১৪২ র্ভি চােমা ২২ 3755861840 স্বামী-মৃত ভনভি চন্দ্র চােমা ৬ ৫ মমদং মুখপাড়া মমদং মুখপাড়া

১৪৩ ভেরন মালা চােমা ৪০ 8414776494513 স্বামী-মনু রঞ্জন চােমা ৬ ৫ মমদং মুখপাড়া মমদং মুখপাড়া

১৪৪ কুসুম কুমারী চােমা ২৫ 8414776000054 স্বামী-নকগন্দ্র চােমা ৬ ৫ মমদং মুখপাড়া মমদং মুখপাড়া

১৪৫ অভনো চােমা ৩৮ 8414776494529 স্বামী-সতয রঞ্জন চােমা ৫ ৫ মমদং মুখপাড়া মমদং মুখপাড়া

১৪৬ জমৌসুমী চােমা ২৬ 1505846814 স্বামী-িাভন্ত কুমার চােমা ৬ ৫ মমদং মুখপাড়া মমদং মুখপাড়া

১৪৭ ভবরকদবী চােমা ২৩ 9153991170 স্বামী-সতযবান চােমা ৪ ৫ মমদং মুখপাড়া মমদং মুখপাড়া

১৪৮ েনক্ষ লদা চােমা ৪১ 8414776494358 স্বামী-ভবকনাদ কুমার চােমা ৫ ৫ িাোছভড় িাোছভড়

১৪৯ রভব পুভদ চােমা ৩৮ 8414776494414 স্বামী-ভবনংগ চােমা ৫ ৫ িাোছভড় িাোছভড়

১৫০ এভলনা চােমা ২৩ 4203928819 স্বামী-নাক্ষচরা চােমা ৪ ৫ িাোছড়া িাোছড়া

১৫১ দকয় রানী চােমা ৪১ 8414776494363 স্বামী-ধল কুমার চােমা ৫ ৫ িাোছভড় িাোছভড়

১৫২ অমর বালা চােমা ২১ 8703987704 স্বামী-অক্ষয় রাে চােমা ৫ ৫ িাোছড়া িাোছড়া

১৫৩ চন্দ্র মালা চােমা ২৩ 7353993251 স্বামী-সুমন চােমা ৪ ৫ িাোছভড় িাোছভড়

১৫৪ ভমকলছ চােমা ৩৫ 8414776494352 স্বামী-েল্প রঞ্জন চােমা ৫ ৫ িাোছভড় িাোছভড়

১৫৫ জসানা জদবী চােমা ৪৭ 8414776494361 স্বামী-ভবভনময় চােমা ৬ ৫ িাোছভড় িাোছভড়

১৫৬ জমনগা চােমা ২৮ 6404916543 স্বামী-লক্ষী ময় চােমা ৫ ৫ িাোছড়া িাোছড়া

১৫৭ ছায়া রানী চােমা ২৫ 1018212934 স্বামী-জেতুয়া রঞ্জন চােমা ৫ ৫ িাোছভড় িাোছভড়

১৫৮ োলা জচাগী চােমা ৩৭ 8414776494574 স্বামী-ভবঞ্চনু কুমার চােমা ৪ ৫ িাোছভড় িাোছভড়

১৫৯ চনন বালা চােমা ৪৮ 8414776494462 স্বামী-অরুন চােমা ৫ ৫ উবুেছভড় উবুেছভড়

১৬০ সুভেতা চােমা ৩৮ 8414776494485 স্বামী-ভচভচ মভন চােমা ৫ ৫ উবুেছভড় উবুেছভড়
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১৬১ শুি তারা চােমা ৩৩ 8414776494489 স্বামী-জপদা চােমা ৬ ৫ উবুেছভড় উবুেছভড়

১৬২ ভবষয়া চােমা ২২ 7803959969 স্বামী-অভনল ভবেয় চােমা ৪ ৫ ভতনটিলা ভতনটিলা

১৬৩ ধনলতা চােমা ৩৫ 8414776494799 স্বামী-রত্ত চােমা ৫ ৫ ভতনটিলা ভতনটিলা

১৬৪ সভবতা চােমা ৪৩ 8414776494434 স্বামী-ভনরতযা চােমা ৫ ৫ ভতনটিলা ভতনটিলা

১৬৫ নাগরী চােমা ২৩ 3744226022 স্বামী-লভক্ষন্দ্র চােমা ৫ ৫ ভতনটিলা ভতনটিলা

১৬৬ ভিখা চােমা ২৩ 6903916424 স্বামী-সাধন চােমা ৪ ৫ ভতনটিলা ভতনটিলা

১৬৭ বাদনী চােমা ৩০ 8414776000015 স্বামী-োলাকয় চােমা ৪ ৫ ভতনটিলা ভতনটিলা

১৬৮ পুর্ ড মুগী চােমা ৪৩ 8414776495003 স্বামী-জিকেদা চােমা ৪ ৫ ভতনটিলা ভতনটিলা

১৬৯ সুচভরতা চােমা ২৭ 8412115000026 স্বামী-যুকগন্দ্র চােমা ৫ ৫ ভতনটিলা ভতনটিলা

১৭০ র্কিাতারা চােমা ২১ 7803962013 স্বামী-জিমন্ত লাল চােমা ৪ ৫ ভতনটিলা ভতনটিলা

১৭১ সুভমত্রা চােমা ২৩ 1503940460 স্বামী-লক্ষীন্দ্র চােমা ৫ ৫ ভতনটিলা ভতনটিলা

১৭২ রুপভস চােমা ৪২ 8414776494525 স্বামী-ভবনয় চােমা ৫ ৫ ভতনটিলা ভতনটিলা

১৭৩ মভনষা চােমা ২০ 9153988432 স্বামী-ভবভূভত চােমা ৫ ৫ উপুেছভড় উপুেছভড়

১৭৪ যুবভনো চােমা ২০ 1503938506 স্বামী-রভিন চন্দ্র চােমা ৪ ৫ উপুেছভড় উপুেছভড়

১৭৫ সাধনা চােমা ৩৮ 8414776494631 স্বামী-লাল ভবিারী চােমা ৫ ৫ মমদং মুখপাড়া মমদং মুখপাড়া

১৭৬ মঞ্জুরানী চােমা ৩৬ 8414776495045 স্বামী-ইরা রঞ্জন চােমা ৫ ৬ আমতলা আমতলা

১৭৭ সমাভি চােমা ২১ 7803961916 স্বামী-মঙ্গকলশ্বর চােমা ৪ ৬ জবলতলা জবলতলা

১৭৮ োমনা চােমা ২১ 9576964275 স্বামী-সাধন মুভন চােমা ৫ ৬ জবলতলা জবলতলা

১৭৯ ময়না পভত চােমা ৩৫ 8414776495080 স্বামী-জ্ঞান ভবোি চােমা ৫ ৬ বাদলিাটছড়া বাদলিাটছড়া

১৮০ জমনাভক্ক চােমা ৩১ 8414738498075 স্বামী-সুনীল বরন চােমা ৬ ৬ মাধবছড়া মাধবছড়া
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ভিভেভি চক্র 2021-2022

ইউভনয়ন: 3নং মমদং উপকেলা: জুরাছভড়

১৮১ সুমনা চােমা ২০ 7362288974 স্বামী-রভিনী কুমার চােমা ৬ ৬ বাকমর মমদং বাকমর মমদং

১৮২ মৃগ জসানা চােমা ৪২ 8414776494759 স্বামী-মৃর্াল োভন্ত চােমা ৫ ৬ জবলতলা জবলতলা

১৮৩ মঞ্জুরানী চােমা ৩৯ 8414776494679 স্বামী-বভল চােমা ৫ ৬ োমুরাছভড় োমুরাছভড়

১৮৪ সান্তনা চােমা ৩১ 8414776494945 স্বামী-বন রঞ্জন চােমা ৫ ৬ বাকমর মমদং বাকমর মমদং

১৮৫ ময়না চােমা ৩৫ 8414776494938 স্বামী-েল্পতরু চােমা ৬ ৬ বাকমর মমদং বাকমর মমদং

১৮৬ লক্ষীরানী চােমা ৩৪ 8414776494777 স্বামী-ভপ্রয় কুমার চােমা ৫ ৬ জবলতলা জবলতলা

১৮৭ ভমকলকবা চােমা ৩৮ 8414776494818 স্বামী-বুভি ধন চােমা ৫ ৬ মাধবছড়া মাধবছড়া

১৮৮ আনি বালা চােমা ৪১ 8414776494553 স্বামী-ভনরঞ্জন চােমা ৫ ৬ মমদং মুখপাড়া মমদং মুখপাড়া

১৮৯ ভমকলছ চােমা ৩৯ 8414776494775 স্বামী-বরুন ভেৎ চােমা ৩ ৬ জবলতলা জবলতলা

১৯০ েভরনা চােমা ২১ 1028064242 স্বামী-লক্ষী কুমার চােমা ৫ ৬ আমতলা আমতলা

১৯১ ফুকলই মালা চােমা ৩৮ 8414776494773 স্বামী-রভবি চােমা ৫ ৬ জবলতলা জবলতলা

১৯২ লভলতা চােমা ৩৩ 8412115234862 স্বামী-সুিাস জলািরী চােমা ৪ ৬ কুদাছড়া কুদাছড়া

১৯৩ িান্তনা চােমা ২২ 3303949832 স্বামী-সতয ব্রত চােমা ৪ ৬ জবলতলা জবলতলা

১৯৪ োলা ভমলা চােমা ৩৮ 8414757487718 স্বামী-মুভন চােমা ৩ ৬ েনতাপাড়া েনতা পাড়া

১৯৫ ভচন্তা রার্ী চােমা ৪৩ 8414776494674 স্বামী-পূর্ ড লতা চােমা ৪ ৬ োমুরাছভড় োমুরাছভড়

১৯৬ বীনা চােমা ৩৮ 8414776494668 স্বামী-নাসকগা চােমা ৫ ৬ োমুরাছভড় োমুরাছভড়

১৯৭ জনকত্ত রানী চােমা ৪০ 8414776494770 স্বামী-ফুকলন্দ্র চােমা ৪ ৬ জবলতলা জবলতলা

১৯৮ নিী বালা চােমা ৪২ 8414776494826 স্বামী-বাদী মরত চােমা ৪ ৬ মমদং সাক্রাছভড় মমদং সাক্রাছভড়

১৯৯ রাোভমলা চােমা ৩৯ 8414776494788 স্বামী-ভপ্রয় চােমা ৫ ৬ জবলতলা জবলতলা

২০০ োলাভমলা চােমা ৩২ 8414776494741 স্বামী-শ্রী মি চােমা ৫ ৬ জবলতলা জবলতলা
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২০১ েযাভস চােমা ২০ 1962361422 স্বামী-ভপ্রয় চােমা ৪ ৬ বাকমর মমদং বাকমর মমদং

২০২ সাভবনা চােমা ৩২ 8414776494903 স্বামী-িাভন্ত কুমার চােমা ৪ ৬ পানছভড় পানছভড়

২০৩ ছভব চােমা ৪৩ 8414776494915 স্বামী-ধীকরন্দ্র চােমা ৬ ৬ পানছভড় পা

২০৪ ভবন্দুগী চােমা ৩৯ 8414776494802 স্বামী-বান্দু চােমা ৫ ৬ পানছভড় পানছভড়

২০৫ োেলা জদবী চােমা ৩৮ 8414776495024 স্বামী-িারত কুমার চােমা ৫ ৬ োমুরাছভড় োমুরাছভড়

২০৬ যুিপভত চােমা ৪৫ 8414776494986 স্বামী-গুনবান চােমা ৪ ৬ আমতলা আমতলা

২০৭ ভচতা ভমভন চােমা ৩৮ 8414776494840 স্বামী-েমল চােমা ৫ ৬ পানছভড় পানছভড়

২০৮ ভবেয় লক্ষী চােমা ২৫ 1031235417 স্বামী-জেি কুমার চােমা ৫ ৬ োমুরাছভড় োমুরাছভড়

২০৯ বনকিািা চােমা ২৭ 1503939009 স্বামী-নাদ চােমা ৫ ৬ আমতলা আমতলা

২১০ জসানা পুভদ চােমা ৩৮ 7355862975 স্বামী-কুভচমরত চােমা ৫ ৬ মাধবছড়া মাধবছড়া

২১১ জিফাভলো চােমা ২২ 1503940254 স্বামী-রতন মভন চােমা ৪ ৬ োমুরাছভড় োমুরাছভড়

২১২ ভরপালী চােমা ২৪ 6898682551 স্বামী-সুনীল চন্দ্র চােমা ৫ ৬ িাোছড়া িাোছড়া

২১৩ োলা ভমকলকবা চােমা ৩০ 8414776000020 স্বামী-উভগল চন্দ্র চােমা ৫ ৬ োমুরাছভড় োমুরাছভড়

২১৪ আভেলতা চােমা ৩১ 8414776493758 স্বামী-ননা রাম চােমা ৫ ৬ োরুলছভড় োরুলছভড়

২১৫ বৃভি আসাম ২৩ 4203927456 স্বামী-ভবেয় আসাম ৫ ৬ িামুেছভড় িাোছড়া

২১৬ সভবতা চােমা ৩২ 8414776494975 স্বামী-ভতকদময় চােমা ৫ ৬ পানছভড় পানছভড়

২১৭ জমদরী চােমা ৪৩ 8414719489816 স্বামী-ভনম ডল চােমা ৫ ৬ পানছভড় পানছভড়

২১৮ ভপংগুলা চােমা ৪২ 8414776494704 স্বামী-ভবকলশ্বর চােমা ৫ ৬ জবলতলা জবলতলা

২১৯ মদব বানী চােমা ৪১ 8414776494699 স্বামী-রকমষ োভন্ত চােমা ৫ ৬ োমুরাছভড় োমুরাছভড়

২২০ স্বপ্না চােমা ৪০ 8414776494667 স্বামী-পরান ধন চােমা ৬ ৬ পানছভড় পানছভড়
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২২১ ছাকয়রানী চােমা ৩৩ 8414776494768 স্বামী-জেযাভতন্দ্র চােমা ৫ ৬ পানছভড় পানছভড়

২২২ স্বপ্না রানী চােমা ৪০ 8414776494783 স্বামী-অভনল কুমার চােমা ৫ ৬ মাধবছড়া মাধবছড়া

২২৩ দয়ালতা চােমা ৩৭ 8414776494918 স্বামী-োলাউদা চােমা ৫ ৬ পানছভড় পানছভড়

২২৪ মভনো মায়া চােমা ২৪ 6912205686 স্বামী-কৃপা ভবময় চােমা ৫ ৬ োমুরাছভড় োমুরাছভড়

২২৫ িাভন্ত জদবী চােমা ২০ 2412318483 স্বামী-মাকনে ধন চােমা ৫ ৬ আমতলা আমতলা

২২৬ ভমকলকবা চােমা ৩৮ 8414776494992 স্বামী-মঙ্গামুভন চােমা ৫ ৬ পানছভড় পানছভড়

২২৭ েভরনা চােমা ৩৮ 8414776494917 স্বামী-ভচভত্তছ চােমা ৫ ৬ পানছভড় পানছভড়

২২৮ িাভসনা চােমা ৩২ 8414776494698 স্বামী-সুিাষ োভন্ত চােমা ৪ ৬ পানছভড় পানছভড়

২২৯ রাোউভদ চােমা ৪৮ 8414776495071 স্বামী-ভবেয় কুমার চােমা ৪ ৬ বাদলিাটছড়া বাদলিাটছড়া

২৩০ ভমলাচ চােমা ৪৩ 8414776495084 স্বামী-ভিরনভেৎ চােমা ৫ ৬ পানছভড় পানছভড়

২৩১ রুপনা চােমা ৩৩ 8414757488483 স্বামী-ধনরতন চােমা ৪ ৬ োঠালতলী োঠালতলী

২৩২ চন্দ্রকদবী চােমা ২৭ 8703989460 স্বামী-প্রিাত চন্দ্র চােমা ৫ ৬ জবলতলা জবলতলা

২৩৩ িাভসনা চােমা ২৪ 2762209561 স্বামী-েীবন চােমা ৪ ৬ জবলতলা জবলতলা

২৩৪ রভবনা চােমা ২৪ 19968414776000073 স্বামী-অভনল চােমা ৫ ৬ োমুরাছভড় োমুরাছভড়

২৩৫ রভখনা চােমা ৩৮ 8414776495257 স্বামী-জ্ঞান লাল চােমা ৭ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৩৬ োঞ্জালী চােমা ৩৮ 8414776495276 স্বামী-শুকবাধন চােমা ৪ ৭ মমদং মূখপাড়া মমদং মূখপাড়া

২৩৭ সুভমতা চােমা ৩৪ 8414776495245 স্বামী-ভসংকগামভন চােমা ৪ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৩৮ োকলা জদবী চােমা ৩৮ 8414776495460 স্বামী-লক্ষী কুমার চােমা ৬ ৭ মূরল্যাছড়া মূরল্যাছড়া

২৩৯ রম্ভাপভত চােমা ৪৭ 8414776495285 স্বামী-িাভন্তরাে চােমা ৫ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৪০ বভবতা চােমা ৩৬ 8414776495150 স্বামী-ভনম ডল চােমা ৫ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়
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২৪১ নাংকগা চােমা ৪৯ 7777118238 স্বামী-মরকতয চােমা ৪ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৪২ চঞ্চভল চােমা ৩৫ 6404022847 স্বামী-ভনির ভবন্দু চােমা ৪ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৪৩ মভলনা চােমা ৩৪ 6422207453 স্বামী-িাভন্ত কুমার চােমা ৫ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৪৪ মামুভন চােমা ১৯ 5562209626 স্বামী-িাভন্ত রঞ্জন চােমা ৩ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৪৫ োলাবী চােমা ৩৮ 2843298478 স্বামী-গকেন্দ্র চােমা ৪ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৪৬ জুভলয়া চােমা ৩০ 8677082839 স্বামী-জবগুনা চােমা ৪ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৪৭ ভমতা চােমা ২০ 6012071855 স্বামী-জফনু োব ডারী ৪ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৪৮ ভনলপুভত চােমা ২০ 4212114518 স্বামী-মৃত লক্ষীধন চােমা ৫ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৪৯ ভমভন চােমা ২৯ 9558871704 স্বামী-েযামা আংগুল চােমা ৫ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৫০ ঝর্ ডা চােমা ২০ 8262083937 স্বামী-কৃষ্ণ ভেরর্ চােমা ৫ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৫১ সঙ্গ ভমত্রা চােমা ২১ 2862062086 স্বামী-অভত কুমার চােমা ৪ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৫২ চঞ্চলা চােমা ২০ 8262107637 স্বামী-দয়াল চন্দ্র চােমা ৫ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৫৩ ভিমলা চােমা ২০ 5112102594 স্বামী-অরুন ভবোি চােমা ৫ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৫৪ সভবতা চােমা ২৬ 3257298749 স্বামী-জমরাকমকয় চােমা ৫ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৫৫ িাভন্ত জদবী চােমা ২১ 6912247803 স্বামী-ভচভত্তময় চােমা ৫ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৫৬ ভচেন োলা চােমা ৩৩ 8682156651 স্বামী-অমর ভবেয় চােমা ৬ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৫৭ োকলভি রানী চােমা ৪৮ 2801110590 স্বামী-ভবশ্বকসন চােমা ৫ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৫৮ ভদপীো চােমা ৪১ 8235723924 স্বামী-অভনল কুমার চােমা ৪ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৫৯ েলক্কাকদবী চােমা ৩৮ 2826954899 স্বামী-ভবকনাদ ভবিারী চােমা ৫ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৬০ লােী চােমা ৪৮ 7345842889 স্বামী-োলী চরন চােমা ৪ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়
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২৬১ ভলমা চােমা ২০ 2412141380 স্বামী-েগদীি চােমা ৬ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৬২ র্াত্রাপুভতমা চােমা ৪২ 4198440762 স্বামী-সতযতাল চােমা ৫ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৬৩ োলাবী চােমা ৩৪ 9119664861 স্বামী-আকমভরো চােমা ৬ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৬৪ দয়ামভত চােমা ৪৭ 7751649430 স্বামী-োিারা চােমা ৬ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৬৫ চঞ্চভলনী চােমা ৩৫ 5974048190 স্বামী-টিংগা চােমা ৪ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৬৬ ভসতাকদবী চােমা ৩৮ 5977016087 স্বামী-ভচভত্তস চােমা ৫ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৬৭ আভল চােমা ২৮ 4155569983 স্বামী-মভতলাল চােমা ৫ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৬৮ ভিউভল চােমা ৩২ 5989735211 স্বামী-িাভন্ত ভবেয় চােমা ৫ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৬৯ রংমালা চােমা ৪৪ 1003003611 স্বামী-িাভন্ত মুভন চােমা ৫ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৭০ পদ্ম নিী চােমা ৪৮ 1010611679 স্বামী-লভলত কুমার চােমা ৪ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৭১ ভনিার বালা চােমা ৪৮ 8679773823 স্বামী-োমা আঙ্গুল চােমা ৫ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৭২ শ্যামলী চােমা ৪২ 8211725489 স্বামী-সাধন কুমার চােমা ৭ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৭৩ রাংগা জসানা চােমা ৪৮ 1470713726 স্বামী-োভমনী কুমার চােমা ৫ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৭৪ রংভগলা চােমা ৪৫ 8665860717 স্বামী-সাধনা চােমা ৪ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৭৫ সুভমত্রা তঞ্চঙ্গযা ২৬ 1512129337 স্বামী-লচযাভব তঞ্চঙ্গযা ৪ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৭৬ েল্পনা জদবী চােমা ৪০ 8414776495337 স্বামী-ভচেন ধন চােমা ৫ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৭৭ বাসনা চােমা ৪৭ 8414776500674 স্বামী-িাভন্ত কুমার চােমা ৫ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৭৮ সুচনা বালা চােমা ৩৯ 8414776495142 স্বামী-দয়ানি চােমা ৪ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৭৯ রাোউভদ চােমা ৩২ 8414776495313 স্বামী-েীবন চােমা ৪ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়

২৮০ কৃষ্ণা চােমা ২৩ 4653976490 স্বামী-ভবশ্বান্তর চােমা ৫ ৭ ফভেরাছভড় ফভেরাছভড়
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২৮১ লুমা চােমা ২৩ 8253936069 স্বামী-ভবশ্বেম ডা চােমা ৫ ৭ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

২৮২ সুইটি চােমা ২০ 3303954683 স্বামী-জ্ঞানভেৎ চােমা ৫ ৭ জুনুমাছড়া জুনুমাছড়া

২৮৩ জবাভত্তডো চােমা ২২ 6453922830 স্বামী-জসানা রঞ্জন চােমা ৪ ৮ োঠালতলী োঠালতলী

২৮৪ োেলা চােমা ৩৩ 8414776495637 স্বামী-জুকয়ল চােমা ৫ ৮ োঠালতলী োঠালতলী

২৮৫ সাভবনা চােমা ৩৩ 8414776495555 স্বামী-বৃষ জেতু চােমা ৪ ৮ োঠালতলী োঠালতলী

২৮৬ নােিবী চােমা ৩৫ 8414776495539 স্বামী-পুষ্প রঞ্জন চােমা ৫ ৮ মভিরাছড়া মভিরাছড়া

২৮৭ সূর্ ড সিা চােমা ৪৭ 8414776495583 স্বামী-জেযাভতন্দ্র চােমা ৫ ৮ োঠালতলী োঠালতলী

২৮৮ নয়ন পুভদ চােমা ৩৭ 8414776495566 স্বামী-সাধন কুমার চােমা ৫ ৮ োঠালতলী োঠালতলী

২৮৯ ভবগা চােমা ২৯ 8414776000008 স্বামী-বাদী চােমা ৫ ৮ োঠালতলী োঠালতলী

২৯০ সভঞ্চতা চােমা ২২ 9153990206 স্বামী-জমঘনাথ চােমা ৫ ৮ োঠালতলী োঠালতলী

২৯১ লক্ষী জসানা চােমা ৩৩ 841473496300 স্বামী-লক্ষী চন্দ্র চােমা ৫ ৮ োঠালতলী োঠালতলী

২৯২ রস্যাবী চােমা ৩৬ 8414776495607 স্বামী-প্রভত সুির চােমা ৫ ৮ জিিছভড় জিিছভড়

২৯৩ রেনকিলা চােমা ৪১ 8414776495647 স্বামী-চািমভন চােমা ৪ ৮ োঠালতলী োঠালতলী

২৯৪ োঞ্চন মালা চােমা ৪৫ 8414776495544 স্বামী-জ্ঞার কুমার চােমা ৫ ৮ োঠালতলী োঠালতলী

২৯৫ দয়ালক্ষী চােমা ৪১ 8414776495587 স্বামী-সুিীল বরর্ চােমা ৫ ৮ োঠালতলী োঠালতলী

২৯৬ সভমত্রা চােমা ২১ 1503939108 স্বামী-কৃষ্ণ রতন চােমা ৫ ৮ োঠালতলী োঠালতলী

২৯৭ োেলা চােমা ৩৩ 8414776495664 স্বামী-জদব ব্রত চােমা ৪ ৮ োঠালতলী োঠালতলী

২৯৮ ভরপা চােমা ২১ 8414776000036 স্বামী-জেযাভতন্দ্র চােমা ৫ ৮ োঠালতলী োঠালতলী

২৯৯ সীতা জদবী চােমা ৩৫ 6889624687 স্বামী-সভনে কুমার চােমা ৫ ৮ োঠালতলী োঠালতলী

৩০০ মচলবালা চােমা ৩১ 1906852049 স্বামী-জিম রঞ্জন চােমা ৫ ৮ োমুরাছভড় োমুরাছভড়
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৩০১ ভমনু চােমা ৩১ 8414776495644 স্বামী-হৃদয় চােমা ৪ ৮ োঠালতলী োঠালতলী

৩০২ েনােী চােমা ২৫ 5062959258 স্বামী-ইন্দ্র েীৎ চােমা ৪ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩০৩ র্িভম চােমা ২৬ 8414776000003 স্বামী-নয়ন মভন চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩০৪ রাোবী চােমা ২৬ 6453922772 স্বামী-োভন্ত চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩০৫ ভনকরনা চােমা ৪৫ 8414776495857 স্বামী-জফারা চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩০৬ ভসতযনী চােমা ৩১ 8414738496200 স্বামী-িাভন্ত লাল চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩০৭ দুগ ড পুভদ চােমা ৩২ 8414776495943 স্বামী-েয়মুভন চােমা ৫ ৯ িাকন জতছভড় িাকন জতছভড়

৩০৮ সঙ্গী চােমা ২৮ 8414738000044 স্বামী-িাভন্ত লাল চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩০৯ রভবনা চােমা ৩৫ 8414776495189 স্বামী-মঙ্গল ধন চােমা ৪ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩১০ োলাভমলা চােমা ৪০ 8414776496527 স্বামী-দয়া লাল চােমা ৬ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩১১ ভবকনাভন্তো চােমা ২১ 1026980829 স্বামী-োলা উকদা চােমা ৫ ৯ জতছভড় জতছভড়

৩১২ ভমকলকবা চােমা ২৩ 4653976177 স্বামী-দায়া লাল চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩১৩ সাভবনা চােমা ২৫ 8655629692 স্বামী-দয়া ধন চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩১৪ ভমতা চােমা ৩০ 6865356205 স্বামী-কৃষ্ণ চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩১৫ ভবনা চােমা ২৫ 3256959853 স্বামী-ভবন্দু লাল চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩১৬ চঞ্চনা চােমা ৩১ 4198631188 স্বামী-িভরচন্দ্র চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩১৭ পানোমা চােমা ৪৮ 9149638331 স্বামী-প্রদীপ কুমার চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩১৮ আকলা প্রিা চােমা ৩৬ 3707603522 স্বামী-িাভন্ত ময় চােমা ৪ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩১৯ দয়া মিী চােমা ৩৫ 5082252700 স্বামী-সতয ভপ্রয় চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩২০ মভলনা চােমা ২৭ 9153990412 স্বামী-অরুন ভবোি চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া



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

ছে-3

ভিভেভি েম ডসূচীর েন্য উপোরকিাগী মভিলা ভনব ডাচকনর তাভলোর চুড়ান্ত ছে

ভিভেভি চক্র 2021-2022

ইউভনয়ন: 3নং মমদং উপকেলা: জুরাছভড়

৩২১ বাসনা চােমা ২১ 6455802097 স্বামী-ইকটন চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩২২ মগাভব চােমা ২০ 3762093023 স্বামী-বন রঞ্জন চােমা ৪ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩২৩ ভবনা চােমা ২৬ 8414776000052 স্বামী-িাভন্ত ময় চােমা ৬ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩২৪ ভমকলছ চােমা ৪৮ 8414776495622 স্বামী-ভবরলাম চােমা ৪ ৯ এিছভড় এিছভড়

৩২৫ মধু বালা চােমা ৩২ 2383592215 স্বামী-জ্ঞাকনন্দু চােমা ৪ ৯ বাকমর মমদং বাকমর মমদং

৩২৬ িাভসনা চােমা ২৫ 8691394194 স্বামী-নাগর িাভন্ত চােমা ৪ ৯ বাকমর মমদং বাকমর মমদং

৩২৭ সাভবনা চােমা ৩৫ 9149223597 স্বামী-োন্দ্রা চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলী পাড়া ভূয়াতলী পাড়া

৩২৮ মভদনা চােমা ৩৩ 4613161985 স্বামী-োন্দ্রা চােমা ৪ ৯ ভূয়াতলী পাড়া ভূয়াতলী পাড়া

৩২৯ সভন্তো চােমা ২০ 9162117007 স্বামী-োলাউকদা চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলী পাড়া ভূয়াতলী পাড়া

৩৩০ ফাকতমা চােমা ৪৭ 8414776495789 স্বামী-অভত কুমার চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলী পাড়া ভূয়াতলী পাড়া

৩৩১ োলাবী চােমা ২৬ 8414738000099 স্বামী-লক্ষীধন চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩৩২ পুণ্য মালা চােমা ৪২ 8414776495897 স্বামী-নুরু ভবোি চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩৩৩ যুদ্দ ভদভব চােমা ৪০ 8414776495914 স্বামী-অমর জেযাভত চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩৩৪ িানুমুভত চােমা ৩৩ 8414776495900 স্বামী-গভতময় চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩৩৫ জুেভল চােমা ৩৮ 8414776495808 স্বামী-নি লাল চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩৩৬ লক্ষী রানী চােমা ৩৮ 8414776495847 স্বামী-রামতনু চােমা ৫ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া

৩৩৭ সাগভরো চােমা ২৩ 2855861874 স্বামী-মৃত নি লাল চােমা ৪ ৯ ভূয়াতলীছড়া ভূয়াতলীছড়া


