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

ইউিনয়ন : ৩নং সাপছিড়                
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 নািছমা আ ার ৩৭ িপতা/ ামী- মাঃ পন ০৫ জন ১ নং সাপছিড় ম পাড়া/নাড়াইছিড়   
২ পনা চাকমা ২৬ িপতা/ ামী- লা া চাকমা ০৫ ,, ১ নং ,,   
৩ রীমা চাকমা ২২ িপতা/ ামী- পায়ন চাকমা ০৪ ,, ১ নং ,,   
৪ মিনকা চাকমা ২০ িপতা/ ামী- ক  মিন চাকমা ০৪ ,, ১ নং ,,   
৫ িনপা চাকমা ২৩ িপতা/ ামী-িনের  চাকমা ০৪ ,, ১ নং ,,   
৬ ি য় খী চাকমা ৩১ িপতা/ ামী- িবরাজেচেয় চাকমা ০৪ ,, ১ নং ,,   
৭ নাজন মালী চাকমা ২৮ িপতা/ ামী- কালারাম চাকমা ০৪ ,, ১ নং ,,   
৮ মায়া রী চাকমা ৩৩ িপতা/ ামী- আন  িবজয় চাকমা ০৫ ,, ১ নং ,,   
৯ বাতাসী চাকমা ২৭ িপতা/ ামী- িব  মিন চাকমা ০৬ ,, ১ নং ,,   
১০ গাি  চাকমা ৩৭ িপতা/ ামী- রনিজত চাকমা ০৬ ,, ১ নং ,,   
১১ কিনকা চাকমা ২৮ িপতা/ ামী- র িব  চাকমা ০৪ ,, ১ নং ,,   
১২ মালা চাকমা ৩৬ িপতা/ ামী- িময়াধন চাকমা ০৪ ,, ১ নং ,,   
১৩ িচেকান মালা চাকমা ৩৮ িপতা- ামী- দীপ চাকমা ০৬ ,, ১ নং ,,   
১৪ জ াৎ া চাকমা ২৬ িপতা- ামী- ত তা কদার ০৬ ,, ১ নং ,,   
১৫ নমন সানা চাকমা ২৬ িপতা/ ামী- িরপন চাকমা ০৫ ,, ১ নং ,,   
 

ড়া  তািলকা ও তকারীঃ 
া র                        ◌ঃ 

পদবী                 ঢ় সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড বাছাই কিম    

া রঃ 
পদবীঃ 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 : ৩নং সাপছিড়                

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  

১৬ ক না চাকমা ২৭ িপতা/ ামী- নীল চাকমা ০৫ জন ১ নং সাপছিড়   
১৭ কালাবী চাকমা ২৭ িপতা/ ামী- ম  চ  চাকমা ০৬ ,, ১ নং ,,   
১৮ ছায়া রানী চাকমা ৩০ িপতা/ ামী- আশা ণ চাকমা ০৩ ,, ২ নং ,,   
১৯ িমতালী চাকমা ২৬ িপতা/ ামী-সাধন িবকাশ চাকমা ০৬ ,, ২ নং ,,   
২০ খােদজা বগম ৩০ িপতা/ ামী- ল আলম ০৪ ,, ২ নং ,,   
২১ িন  ব য়া ৩৪ িপতা/ ামী- নপাল ব য়া ০৪ ,, ২ নং ,,   
২২ রাসনারা বগম ২৮ িপতা/ ামী- বাছা িময়া ০৪ ,, ২ নং ,,   
২৩ কাওসার বগম ৩৫ িপতা/ ামী- মাহা: ছােবরা ০৫ ,, ২ নং ,,   
২৪ িদপা চাকমা ৩০ িপতা/ ামী- িবজয় মিন চাকমা ০৫ ,, ২ নং ,,   
২৫ দীপা চাকমা ২৪ িপতা/ ামী- ল িবকাশ চাকমা ০৬ ,, ২ নং ,,   
২৬ সানােদবী চাকমা ৩০ িপতা/ ামী- িচকন চাগা চাকমা ০৭ ,, ২ নং ,,   
২৭ মািনক িদ চাকমা ৩৩ িপতা/ ামী- হেম  চাকমা ০৪ ,, ২ নং ,,   
২৮ মালিত চাকমা ৩১ িপতা/ ামী- মিন শংকর চাকমা ০৪ ,, ২ নং ,,   
২৯ নিমতা চাকমা ৩১ িপতা/ ামী- রিন চাকমা ০৩ ,, ২ নং ,,   
 

ড়া  তািলকা ও তকারীঃ 
া র                        ◌ঃ 

পদবী                 ঢ় সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড বাছাই কিম    

া রঃ 
পদবীঃ 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 : ৩নং সাপছিড়                
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 া 
৩০ মায়া চাকমা ২০ িপতা/ ামী- অ ময় চাকমা ০৩ জন ৩ নং দে ায়াছিড়/গাতছড়া   
৩১ িলসা চাকমা ২০ িপতা/ ামী- ব ন চাকমা ০৫ ,, ৩ নং ,,   
৩২ গা ী চাকমা ৪৩ িপতা/ ামী- বােদ া চাকমা ০৬ ,, ৩ নং ,,   
৩৩ প ান ী চাকমা ৩৬ িপতা/ ামী- নারাম চাকমা ০৭ ,, ৩ নং ,,   
৩৪ িনিগরা বালা চাকমা ২৯ িপতা/ ামী- কালাচান চাকমা ০৪ ,, ৩ নং ,,   
৩৫ র ামালা চাকমা ২৩ িপতা/ ামী- ম ল মিন চাকমা ০৬ ,, ৩ নং ,,   
৩৬ িম  চাকমা ২৩ িপতা/ ামী- িবমলকাি  চাকমা ০৬ ,, ৩ নং ,,   
৩৭ নীলা চাকমা ৩১ িপতা/ ামী- শীল চাকমা ০৪ ,, ৩ নং ,,   
৩৮ িব রানী চাকমা ৪০ িপতা/ ামী- জল রাম চাকমা ০৫ ,, ৩ নং ,,   
৩৯ মিত চাকমা ২৮ িপতা/ ামী- ল চাখা চাকমা ০৫ ,, ৩ নং ,,   
৪০ িনয়তী চাকমা ৩৫ িপতা/ ামী- িচিজমিন চাকাম ০৫ ,, ৩ নং ,,   
 

ড়া  তািলকা ও তকারীঃ 
া র                        ◌ঃ 

পদবী                 ঢ় সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড বাছাই কিম    

া রঃ 
পদবীঃ 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 : ৩নং সাপছিড়                
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  

৪১ দী মালা চাকমা ৩৭ িপতা/ ামী-  মাহন চাকমা ০৫ জন ৪ নং কছিড় বড়পাড়া/ বািধ র   
৪২ েবন দবী চাকমা ৩৪ িপতা/ ামী- ই  মাহন চাকমা ০৬ ,, ৪ নং ,,   

ছক-৩ 



৪৩ রলী চাকমা ২৫ িপতা/ ামী- শাি  মার চাকমা ০৬ ,, ৪ নং ,,   
৪৪ বণা চাকমা ২৫ িপতা/ ামী- কােলা মিন চাকমা ০৩ ,, ৪ নং ,,   
৪৫ মালা চাকমা ৩৯ িপতা/ ামী- ল ী মিন চাকমা ০৩ ,, ৪ নং ,,   
৪৬ জয় ী চাকমা ২৯ িপত/ ামী- বাদল চ  চাকমা ০৪ ,, ৪ নং ,,   
৪৭ িরতা চাকমা ৩৪ িপতা/ ামী- সানা মিন চাকমা ০৪ ,, ৪ নং ,,   
৪৮ ই িক চাকমা ৩২ িপতা/ ামী- ংকামিন চাকমা ০৩ ,, ৪ নং ,,   
৪৯ অ ন মালা চাকমা ৩১ িপতা/ ামী- পনেচাগা চাকমা ০৩ ,, ৪ নং ,,   
৫০ দীমালা চাকমা ৩৪ িপতা/ ামী- মাহন চাকমা ০৪ ,, ৪ নং ,,   
৫১ লীমা চাকমা ২১ িপতা/ ামী- সানা মার চাকমা ০৩ ,, ৪ নং ,,   
 

ড়া  তািলকা ও তকারীঃ 
া র                        ◌ঃ 

পদবী                 ঢ় সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড বাছাই কিম    

া রঃ 
পদবীঃ 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 : ৩নং সাপছিড়                
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  

৫২ চ া চাকমা ২৫ িপতা/ ামী- রিব মার চাকমা ০৮ জন ৫ নং মরংছিড়   
৫৩ আ ে  মালা চাকমা ২৯ িপতা/ ামী- অ ীিন মার চাকমা ০৫ ,, ৫ নং ,,   
৫৪ র  মালা চাকমা ৩৪ িপতা/ ামী- স া মিন চাকমা ০৪ ,, ৫ নং ,,   
৫৫ জয়পিত চাকমা ৩১ িপতা/ ামী- সাদা া চাকমা ০৫ ,, ৫ নং ,,   
৫৬ কা িব চাকমা ২৫ িপতা/ ামী- িবনয় চাকমা ০৮ ,, ৫ নং ,,   

ছক-৩ 



৫৭ মায়া চাকমা ২২ িপতা/ ামী- কােলামিন চাকমা ০৫ ,, ৫ নং ,,   
৫৮ মিত বালা চাকমা ৩৫ িপতা/ ামী- পামিন চাকমা ০৬ ,, ৫ নং ,,   
৫৯ চানাবী চাকমা ৪৩ িপতা/ ামী- ক  র ন চাকমা ০৪ ,, ৫ নং ,,   
৬০ ই িত চাকমা ৩২ িপতা/ ামী- গা ী রাজা চাকমা ০৪ ,, ৫ নং ,,   
৬১ মায়ালী চাকমা ২০ িপতা/ ামী-  ধনমিন চাকমা ০৮ ,, ৫ নং ,,   
৬২ শাি  দবী চাকমা ২৩ িপতা/ ামী- গাজামিন চাকমা ০৭ ,, ৫ নং ,,   
 

ড়া  তািলকা ও তকারীঃ 
া র                        ◌ঃ 

পদবী                 ঢ় সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড বাছাই কিম    

া রঃ 
পদবীঃ 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 : ৩নং সাপছিড়                
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  

৬৩ কালাবী চাকমা ৩২ িপতা/ ামী- সানাধন চাকমা ০৭ জন ৬ নং  খামার পাড়া   
৬৪ েদবী চাকমা ২৬ িপতা/ ামী-  ধন চাকমা ০৪ ,, ৬ নং ,,   
৬৫  শাভা চাকমা ২২ িপতা/ ামী- সাদা া চাকমা ০৪ ,, ৬ নং  ,,   
৬৬ গা ী চাকমা ৩৬ িপতা/ ামী- শাি  মিন চাকমা ০৪ ,, ৬ নং ,,   
৬৭ শাভারানী চাকমা ৪০ িপতা/ ামী- িকরন ধর চাকমা ০৫ ,, ৬ নং  ,,   
৬৮ সামপিত চাকমা ৪০ িপতা/ ামী- বাই া চাকমা ০৫ ,, ৬ নং ,,   
৬৯ গ া মালা চাকমা ৩৭ িপতা/ ামী- াধীন রাজা চাকমা ০৫ ,, ৬ নং  ,,   
৭০ ান ী চাকমা ৩৩ িপতা/ ামী- রিবধন চাকমা ০৫ ,, ৬ নং ,,   

ছক-৩ 



৭১ নয়ন শাভা চাকমা ২৯ িপতা/ ামী- িব ধর চাকমা ০৬ ,, ৬ নং  ,,   
৭২ িমতালী চাকমা ৩৩ িপতা/ ামী- রবতী র ন চাকমা ০৪ ,, ৬ নং ,,   
৭৩ কা ন মালা চাকমা ৩৬ িপতা/ ামী- দীন মিন চাকমা ০৫ ,, ৬ নং  ,,   
 

ড়া  তািলকা ও তকারীঃ 
া র                        ◌ঃ 

পদবী                 ঢ় সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড বাছাই কিম    

া রঃ 
পদবীঃ 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 : ৩নং সাপছিড়                
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  

৭৪ সাধন মা চাকমা ৩৪ িপতা/ ামী- কািল মার চাকমা ০৪ জন ৭ নং ইছিড়/কলা িনয়া   
৭৫ মলাছ চাকমা ৪২ িপতা/ ামী- দয়ারাম চাকমা ০৪ ,, ৭ নং ,,   
৭৬ দীন মালা চাকমা ৩৪ িপতা/ ামী- ধর চাকমা ০৫ ,, ৭ নং ,,   
৭৭ চ ারানী চাকমা ২৯ িপতা/ ামী- ভাত মার চাকমা ০৪ ,, ৭ নং ,,   
৭৮ নীহার বালা চাকমা ২৬ িপতা/ ামী- িব নাথ চাকমা ০৪ ,, ৭ নং ,,   
৭৯ ময়না দবী চাকমা ৩৩ িপতা/ ামী-  মার চাকমা ০৫ ,, ৭ নং ,,   
৮০ িরতা চাকমা ২৮ িপতা/ ামী- ণ ধন  চাকমা ০৫ ,, ৭ নং ,,   
৮১ ক না চাকমা ৩২ িপতা/ ামী-িবরাজ মার চাকমা ০৪ ,, ৭ নং ,,   
৮২ গীতা দবী চাকমা ৩৬ িপতা/ ামী- দয়াল  চাকমা ০৬ ,, ৭ নং ,,   
৮৩ ন া চাকমা ৩৫ িপতা/ ামী-  মার চাকমা ০৫ ,, ৭ নং ,,   
৮৪ র বালা চাকমা ২৯ িপতা/ ামী- কালী মার চাকমা ০৪ ,, ৭ নং ,,   

ছক-৩ 



৮৫ ি  রানী চাকমা ৩৬ িপতা/ ামী-  মার চাকমা ০৪ ,, ৭ নং ,,   
 

ড়া  তািলকা ও তকারীঃ 
া র                        ◌ঃ 

পদবী                 ঢ় সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড বাছাই কিম    

া রঃ 
পদবীঃ 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 : ৩নং সাপছিড়                
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  

৮৬ র া মালা চাকমা ৪৩ িপতা/ ামী-ভা  মার চাকমা ০৬ জন ৮নং িদগলীবাগ   
৮৭ পা চাকমা ৩৯ িপতা/ ামী- হ র ন চাকমা ০৫ ,, ৮নং ,,   
৮৮ শাভা রানী চাকমা ৩৩ িপতা/& ামী- রাম  চাকমা ০৩ ,, ৮নং ,,   
৮৯ া চাকমা ২২ িপতা/ ামী- পায়ন চাকমা ০৮ ,, ৮নং ,,   
৯০ ল ী চাকমা ৩৩ িপতা/ ামী- ষ ক  চাকমা ০৫ ,, ৮নং ,,   
৯১ ম ল সানা চাকমা ৩৮ িপতা/ ামী- সাধন চ  চাকমা ০৬ ,, ৮নং ,,   
৯২ উষারানী চাকমা ৩০ িপতা/ ামী-ম ল মাহন চাকমা ০৩ ,, ৮নং ,,   
৯৩ জানািক চাকমা ৩৬ িপতা/ ামী- িবনয় চ  চাকমা ০৩ ,, ৮নং ,,   
৯৪ ভ  মালা চাকমা ২৩ িপতা/ ামী- ি য় র ন চাকমা ০৬ ,, ৮নং ,,   
৯৫ িব  মালা চাকমা ২৬ িপতা/ ামী- ম ল চাকমা ০৩ ,, ৮নং ,,   
৯৬ নীহার বালা চাকমা ৪৩ িপতা/ ামী- বীর মার চাকমা ০৬ ,, ৮ নং ,,   
 

ড়া  তািলকা ও তকারীঃ 
া র                        ◌ঃ 

পদবী                 ঢ় সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড বাছাই কিম    

া রঃ 
পদবীঃ 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 : ৩নং সাপছিড়                
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  

৯৭ এেরা  চাকমা ২৯ িপতা/ ামী- মিদ া চাকমা ০৬ জন ৯নং  নায়াদম/ বােম তিমদং   
৯৮ র না লতা চাকমা ৩৪ িপতা/ ামী- ম লধন চাকমা ০৬ ,, ,, ,,   
৯৯  মালা চাকমা ৩৬ িপতা/ ামী- রাম চাকমা ০৫ ,, ,, ,,   
১০০  খী চাকমা ৩৮ িপতা/ ামী- জল মার চাকমা ০৪ ,, ,, ,,   
১০১ কী চাকমা ৩৯ িপতা/ ামী- মেয়রাম চাকমা ০৫ ,, ,, ,,   
১০২ কা ািব চাকমা ৩৭ িপতা/ ামী- বীর মার চাকমা ০৫ ,, ,, ,,   
১০৩ রঙী চাকমা ৩০ িপতা/ ামী- কালাইয়া চাকমা ০৫ ,, ,, ,,   
১০৪ কা ািব চাকমা ৩৭ িপতা/ ামী- মাজ া চাকমা ০৪ ,, ,, ,,   
১০৫  চাকমা ২৪ িপতা/ ামী- কালী রতন চাকমা ০৫ ,, ,, ,,   
১০৬ তপনা চাকমা ৪১ িপতা/ ামী- যতী  চাকমা ০৪ ,, ,, ,,   
 

ড়া  তািলকা ও তকারীঃ 
া র                        ◌ঃ 

পদবী                 ঢ় সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড বাছাই কিম    

া রঃ 
পদবীঃ 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  

 
 
 


