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বাস্তবায়ন োল ০১ জুন, ২০২১ লিস্টাব্দ 

কজলা- নওগাঁ, উপকজলা র্মূহ- মহাকেবপুর, বেলগাছী, পলিতলা, ধামইরহাট, লনয়ামতপুর, মান্দা, আত্রাই, রানীনগর, নওগাঁ র্ের, 

কপারো, র্াপাহার। 
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বাস্তবায়ন োল ২০ নক ম্বর , ২০২০ লিস্টাব্দ 
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কজলা- লিনাইেহ, উপকজলা র্মূহ- লিনাইেহ র্ের, শেলকুপা। 

কজলা- যকোর, উপকজলা র্মূহ- লিেরগাছা, োে সা। 

কজলা- খুলনা, উপকজলা র্মূহ- বাটিয়াঘাটা, োকোপ। 

কজলা- র্াতক্ষীরা, উপকজলা র্মূহ- আোশুলন, র্াতক্ষীরা র্ের। 

কজলা- ক ালা, উপকজলা র্মূহ- লালকমাহন, তজুমুলিন, কবারহানউলিন। 
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কজলা- লিনাইেহ, উপকজলা র্মূহ- লিনাইেহ র্ের, শেলকুপা। 

কজলা- যকোর, উপকজলা র্মূহ- লিেরগাছা, োে সা। 

কজলা- খুলনা, উপকজলা র্মূহ- বাটিয়াঘাটা, োকোপ। 

কজলা- র্াতক্ষীরা, উপকজলা র্মূহ- আোশুলন, র্াতক্ষীরা র্ের। 

কজলা- ক ালা, উপকজলা র্মূহ- লালকমাহন, তজুমুলিন, কবারহানউলিন। 
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কজলা- গাইবান্ধা, উপকজলা- র্ের, র্াদুল্লাপুর, সুন্দরগঞ্জ। 

কজলা- বগুড়া, উপকজলা- র্ালরয়াোলন্দ, র্ের, লেবগঞ্জ। 
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৩৭. মাঃ জািকর হােসন ইউিপ সিচব ০৯ নং মাড়া ইউিনয়ন পিরষদ িকেশারগ নীলফামারী ০১৩১৯১০৯৪১৪

৩৮. মাঃ সােহল রানা ইউিপ সিচব ২নং কতকীবাড়ী ইউিনয়ন ডামার নীলফামারী ০১৭১৯৫৪২২৭১

৩৯. মাঃ মিফল ইসলাম ইউিপ সিচব ১৩ নং চড়াইেখালা ইউিপ নীলফামারী সদর নীলফামারী ০১৭৩৪১৩৭৪৮৮

৪০. মাঃ আ িফয়ান ইউিপ সিচব িনতাই ইউিপ িকেশারগ নীলফামারী ০১৭২৩৮৪৬৩৭৩



গণজাতী বাংলােদশ সরকার

জাতীয় ানীয় সরকার ইনিউট
২৯, আগারগও, শের বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭ । www.nilg.gov.bd

ইউিনয়ন পিরষদ সিচবগণ এর "িনয়ািদ িশণ"
(াচ নং ৫১)

১৫ অোবর ২০১৯ হেত ১৩ নেভর ২০১৯

অংশহণকারীর তািলকা

ম িশণাথর নাম বতমান পদবী িতােনর নাম পৗরসভা উপেজলা জলা মাবাইল নর

১. মাঃ ওমর ফাক ইউিপ সিচব ০৩ নং িসংড়া ইউিপ ঘাড়াঘাট িদনাজর ০১৭২৩৯৭২০১৩

২. এ,ক,এম আসাামান ইউিপ সিচব ৬নং ভািরয়া ইউিপ নবাবগ িদনাজর ০১৭১৯৬৬৬৩২৯

৩. মাঃ লাইর রহমান ইউিপ সিচব ১নং র ইউিনয়ন পিরষদ িবরামর িদনাজর ০১৭৩৮১৭৩৪৯৯

৪. মাঃ শিফক আলম ইউিপ সিচব ১০ নং হিররামর ইউিনয়ন িপরষদ পাব তীর িদনাজর ০১৭১৪৭৪৫৮০৫

৫. সাাদ আলী ইউিপ সিচব ৬ নং দৗলতর ইউিনয়ন পিরষদ লবাড়ী িদনাজর ০১৭৪৪৫৬৬৩৩০

৬. মাঃেসােহল ইউিপ সিচব ৭নং মাফার ইউিপ পাব তীর িদনাজর ০১৭৩৯৮০০৭৬৯

৭. মাঃ ইিলয়াস আলী ইউিপ সিচব ২নং কাটলা ইউ,িপ িবরামর িদনাজর ০১৭৬১৩১৭৪৭৬

৮. মাঃ মাহাব আলম ইউিপ সিচব ২নং বায়ালদার ইউ,িপ হািকমর িদনাজর ০১৭৫০৭৭৯৯৭১

৯. মাছাঃ শারিমন আার ইউিপ সিচব সিচব পাব তীর িদনাজর ০১৭২২৮০৮৫৯০

১০. তােরক হােসন ইউিপ সিচব ৮ নং হাবড়া ইউিনয়ন পিরষদ পাব তীর িদনাজর ০১৭২৭৯৭৫৮৮৯

১১. মাঃ ফরহাদ হােসন ইউিপ সিচব ২ নং ভড়েভড়ী ইউিনয়ন পিরষদ খানসামা িদনাজর ০১৭৭৭৮৮৬৬৯০

১২. দীপ মার রায় ইউিপ সিচব ৫ নং ভাবকী ইউিনয়ন পিরষদ খানসামা িদনাজর ০১৭২৩৯৯৫৯৯২

১৩. মাঃ মন আলী ইউিপ সিচব ১নং জয়র ইউিনয়ন পিরষদ নবাবগ িদনাজর ০১৭৩৮৪৩১২০৬

১৪. দীপ মার রায় ইউিপ সিচব ৪নং ঘাড়াঘাট ইউিনয়ন পিরষদ ঘাড়াঘাট িদনাজর ০১৭৩৭৩৪৫৮৫৯

১৫. মাঃ খিলর রহমান ইউিপ সিচব কািলরী ইউিনয়ন পিরষদ বাউফল পয়াখালী ০১৭১৭৪২৭৪০২

১৬. মা: বােয়ত আদনান ইউিপ সিচব ৭নং লতাচাপলী ইউিনয়ন পিরষদ কলাপাড়া পয়াখালী ০১৭৪১২৯৭২৭৯

১৭. মাঃ হািবাহ আল মান ইউিপ সিচব পচাম ইউিনয়ন পিরষদ নড়াইল সদর নড়াইল ০১৭৬৬৩৩৬২৮২

১৮. িমলন চ দাস ইউিপ সিচব জালালাবাদ ইউিপ গাপালগ সদর গাপালগ ০১৭৪৭৫২৮০৮৩

১৯. মা: আ হািনফ রা ইউিপ সিচব ৪নং আিজজনগর ইউিনয়ন পিরষদ লামা বারবান ০১৮৬৬৯৯২১৩১

২০.
এ এস এম ওয়ািহর রহমান
রােসল

ইউিপ সিচব ০৬ নং রাতইল ইউিনয়ন পিরষদ কািশয়ানী গাপালগ ০১৭৫২৩১৮৬৮৪

২১. মাঃ সােহর রহমান ইউিপ সিচব ৫নং কাকড়ািনয়া ইউিনয়ন পিরষদ িমজাগ পয়াখালী ০১৭২৩০৪০৯৩৩

২২. মাঃ আাামান িমনা ইউিপ সিচব গািবর ইউিনয়ন পিরষদ কদর গাপালগ ০১৭২০৪২০৩১৭

২৩. মাঃ মােহবাহ ইউিপ সিচব 02 নং আলীরা ইউিনয়ন পিরষদ দশিমনা পয়াখালী ০১৭৩৪৩৯৬৮৩৭

২৪. আকিলমা লতানা ইউিপ সিচব
৩ নং বারবান ইউিনয়ন
পিরষদ,বারবান সদর,বারবান।

বারবান সদর বারবান ০১৮৬২৪২০৪৯০

২৫. মাঃ মিশয়ার রহমান ইউিপ সিচব ০৪ নং মাউলী ইউিনয়ন পিরষদ লাহাগড়া নড়াইল ০১৭৭৫৮২৪৪১৬

২৬. মাঃ রিফল ইসলাম ইউিপ সিচব চরেবারহান ইউিনয়ন পিরষদ দশিমনা পয়াখালী ০১৭২৮০৯৫১৯৮

২৭. পম বয়া ইউিপ সিচব ৩নং নয়াপাড়া ইউিনয়ন পিরষদ আলীকদম বারবান ০১৮৩১০৮৩০০০

২৮. কাজী রােসল আহেদ ইউিপ সিচব বড়নাল ইিলয়াছাবাদ ইউিনয়ন পিরষদ নড়াইল সদর নড়াইল ০১৭১৯৭৩১০৯০

২৯. িবব মার রায় ইউিপ সিচব ০১নং আমেখালা ইউিনয়ন পিরষদ গলািচপা পয়াখালী ০১৭১৭১০৯৩৪২



ম িশণাথর নাম বতমান পদবী িতােনর নাম পৗরসভা উপেজলা জলা মাবাইল নর

৩০. মাহাদ এরশাল হক ইউিপ সিচব মম ইউিনয়ন পিরষদ নাইংছিড় বারবান ০১৮১৯৮৮৬৭৫৯

৩১. মাঃ তৗিফক রহমান ইউিপ সিচব ১১নং বশাম ইউিনয়ন পিরষদ নড়াইল সদর নড়াইল ০১৭৪৩১৭৯৭৮৯

৩২. এস এম আল হাসানাত  ইউিপ সিচব 7নং বগা ইউিনয়ন পিরষদ বাউফল পয়াখালী ০১৭৪১২৩০৬৮৯

৩৩. মাঃ হলাল উীন ইউিপ সিচব ১২ নং বাউফল ইউিনয়ন বাউফল পয়াখালী ০১৭২৬৬০০৮৫৭

৩৪. মাঃ শহীদ মাা ইউিপ সিচব 09নং বাকামারী ইউিনয়ন পিরষদ কদর গাপালগ ০১৭১৭৪৩০৯৬৩

৩৫. মাঃ রজওয়ান বা ইউিপ সিচব ০৬ নং গায়ালিদিহ খানসামা িদনাজর ০১৭৪৪২৯৬০৯৩

৩৬. শখ মাহল হাসান ইউিপ সিচব ১ নং শলী ইউিপ ংগীপাড়া গাপালগ ০১৭৩০৯৫৩৭৬০

৩৭. িনম ল মল ইউিপ সিচব 05 নং বাম ইউিনয়ন পিরষদ কদর গাপালগ ০১৭২৮৯৩৮২৭৯

৩৮. জন মার বাইন ইউিপ সিচব গাহালা ইউিনয়ন পিরষদ কদর গাপালগ ০১৭৪৮৮১৪৯৮২

৩৯. উল বালা ইউিপ সিচব িসংগা ইউিনয়ন পিরষদ কািশয়ানী গাপালগ ০১৭২৮২১৮৭২৯

৪০. মাঃ ফিরদ উিন ইউিপ সিচব ১নং পাংগািশয়া ইউিনয়ন পিরষদ মকী পয়াখালী ০১৭২৮৪৪৫৪৪৩



গণজাতী বাংলােদশ সরকার

জাতীয় ানীয় সরকার ইনিউট
২৯, আগারগও, শের বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭ । www.nilg.gov.bd

ইউিনয়ন পিরষদ সিচবগণ এর "িনয়ািদ িশণ"
(াচ নং ৫২)

১৫ জায়ারী ২০২০ হেত ১৩ ফয়ারী ২০২০

অংশহণকারীর তািলকা

ম িশণাথর নাম বতমান পদবী িতােনর নাম পৗরসভা উপেজলা জলা মাবাইল নর

১. আ কােয়স ইউিপ সিচব সিলমাবাদ ইউিনয়ন পিরষধ নাগরর টাংগাইল ০১৭০৪০৭২৯৪৯

২. েয়ল হাসান ইউিপ সিচব িমজার ইউিপ গাপালর টাংগাইল ০১৭৩৯২০৭১৫৩

৩. মাঃ সট মল ইউিপ সিচব
মাকনা ইউিনয়ন পিরষদ, নাগর,
টাাইল

নাগরর টাংগাইল ০১৮৪৫৩০৮১৮১

৪. মাহাদ আলী ইউিপ সিচব পাইকড়া ইউিনয়ন পিরষদ কািলহাতী টাংগাইল ০১৭১৫৬৬১৫২৩

৫. মাঃ খারেশদ আলম ইউিপ সিচব ঘাটাইল ইউিনয়ন পিরষদ ঘাটাইল টাংগাইল ০১৩১৮২৫৫৪৩৭

৬. আলমগীর ইউিপ সিচব সংামর ইউিনয়ন পিরষদ ঘাটাইল টাংগাইল ০১৬৮৪০৬৩৭২৯

৭. জসিমন আার ইউিপ সিচব বিলভ ইউিপ ধনবাড়ী টাংগাইল ০১৭২৭৩৪৫২৮০

৮. কয়া ইউিপ সিচব মিহষমারা ইউিনয়ন পিরষদ মর টাংগাইল ০১৭১৪৮০০৪৯৩

৯. হাসান মাহদ ইউিপ সিচব মাদনগর ইউিনয়ন িপরষদ নাগরর টাংগাইল ০১৭৩৪৮৩৪২০৩

১০. মা: েবল িসিকী ইউিপ সিচব ০৩নং বরীবাইদ ইউিনয়ন পিরষদ মর টাংগাইল ০১৭২৮৩৫০৯২৫

১১. আল আিমন ইউিপ সিচব
৩নং নারীতলা ইউিনয়ন পিরষদ,
মাদারগ

মাদারগ জামালর ০১৭১৮৯৮৯৩৩৮

১২. মাঃ জািহল ইসলাম ইউিপ সিচব 05 আেনহলা ইউিনয়ন পিরষদ ঘাটাইল টাংগাইল ০১৭৫৫৩৩১১৮৬

১৩. মা:সাঈামান ইউিপ সিচব ভারড়া ইউিনয়ন পিরষদ নাগরর টাংগাইল ০১৮৩৩৯৩৪৬১৮

১৪. শখ মাদ রানা ইউিপ সিচব গয়হাটা ইউিনয়ন পিরষদ নাগরর টাংগাইল ০১৭২৪৮৩৩২৫০

১৫. মাঃ শামীম রজা ইউিপ সিচব ধাপাকাি ইউিনয়ন পিরষদ গাপালর টাংগাইল ০১৭১১১৪০৮৮১

১৬. মা: িশল ইসলাম ইউিপ সিচব বিড়য়া ইউিপ কািলহাতী টাংগাইল ০১৭২৩১৭৬২৮৬

১৭. শারমীন জাহান িবথী ইউিপ সিচব 05 নং কািশল ইউিনয়ন পিরষদ বাসাইল টাংগাইল ০১৭৩৮০২১৪৬৪

১৮. মাহর রহমান ইউিপ সিচব বকরা আটাম নাগরর টাংগাইল ০১৮৩৪০০১২৬৮

১৯. মা: সাইল তরফদার ইউিপ সিচব 10 নং লবাগচালা ইউিনয়ন পিরষদ মর টাংগাইল ০১৭১৮৪১৪৬৩৪

২০. জরা খান ইউিপ সিচব িদঘলকাি ইউিনয়ন পিরষদ ঘাটাইল টাংগাইল ০১৭৮৭৩৪৬৩৮৯

২১. মাঃ আশরাল আলম ইউিপ সিচব বীরতারা ইউিনয়ন পিরষদ ধনবাড়ী টাংগাইল ০১৭৩৭২৫১৬৮৪

২২. মাঃ মািমল ইসলাম ইউিপ সিচব ০২নং পাগলিদঘা ইউিনয়ন পিরষদ সিরষাবাড়ী জামালর ০১৭১৭৫৬২৭৫৪

২৩. িমজার রহমান ইউিপ সিচব ৪ নং সাপধরী ইউিনয়ন পিরষদ ইসলামর জামালর ০১৭১৫২৩০১৩৯

২৪. মাঃ হািনফ উিন ইউিপ সিচব ১২ নং চরেগায়ািলনী ইসলামর জামালর ০১৭৫৪৬১৬৪৬৯

২৫. মা: মিনামান ইউিপ সিচব ০৬নং ইসলামর ইউিনয়ন পিরষদ ইসলামর জামালর ০১৭১৬৪৪২০০৪

২৬. মাঃ আতাহার আলী ইউিপ সিচব ২নং বলগাছা ইউিনয়ন পিরষদ ইসলামর জামালর ০১৭১৭৭৮৫৩৫৮

২৭. মাঃ ফিরদ খান ইউিপ সিচব ৩নং িচনালী ইউিনয়ন পিরষদ ইসলামর জামালর ০১৭২১০৮৬৩৯৩

২৮. আার উিন ইউিপ সিচব
ানীয় সরকার শাখা,জলা শাসেকর
কায ালয়,িকেশারগ।

০১৭১৭৫০৫৬৮১
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২৯. মাঃ শিফল ইসলাম ইউিপ সিচব ৮নং পলবাা ইউিনয়ন পিরষদ মলাহ জামালর ০১৭২৯৮১৭৬২৭

৩০. এস.এম.আিসল হক ইউিপ সিচব গজািরয়া ইউিপ সিখর টাংগাইল ০১৭১২৯৮৯৯৮০

৩১. মাঃ আাজ জামান ইউিপ সিচব ১ নং লকাি ইউিনয়ন পিরষদ ইসলামর জামালর ০১৭৩৯৮৪৯৫৮৮

৩২. বদল দা ইউিপ সিচব
০২ নং শিরফর ইউিনয়ন পিরষদ,
জামালর সদর জামালর।

জামালর সদর জামালর ০১৭১৮৯৫৫৩৪৮

৩৩. মাফা আার ইউিপ সিচব নি ইউিনয়ন পিরষদ জামালর সদর জামালর ০১৭৮৬০২২০৮৬

৩৪. মাঃ নাজল হাসান ইউিপ সিচব ৩নং ঘািরা ইউিনয়ন পিরষদ টাংগাইল সদর টাংগাইল ০১৭৮৯৪০৩০৬১

৩৫. মাঃ সােজল কিরম ইউিপ সিচব ৭নং পাথশ ইউিনয়ন পিরষদ ইসলামর জামালর ০১৭১০৫০৭২০৮

৩৬. বাদল চ আ ইউিপ সিচব কানর ইউিনয়ন পিরষদ বাসাইল টাংগাইল ০১৩১৮২৫৫৫১২

৩৭. মাঃ ৎফর রহমান ইউিপ সিচব ১১ নং আজগানা ইউিনয়ন পিরষদ িমজার টাংগাইল ০১৭৩৭৮৭৭৮৯৭

৩৮. উে আিতয়া িতথী ইউিপ সিচব ০৭ নং বাসাইল সদর ইউিনয়ন পিরষদ বাসাইল টাংগাইল ০১৭৮৪১৫৬২৯৪

৩৯. শারিমন আার মৗমী ইউিপ সিচব 6নং বৗলাই ইউিনয়ন পিরষদ িকেশারগ সদর িকেশারগ ০১৬৮৪০৭২৫১৮

৪০. মাঃ মিতয়ার রহমান ইউিপ সিচব র ইউিনয়ন পিরষদ জামালর সদর জামালর ০১৭১৮৬৬৭০১৯



গণজাতী বাংলােদশ সরকার

জাতীয় ানীয় সরকার ইনিউট
২৯, আগারগও, শের বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭ । www.nilg.gov.bd

ইউিনয়ন পিরষদ সিচবগণ এর "িনয়ািদ িশণ"
(াচ নং ৫৩)

০৪ ফয়ারী ২০২০ হেত ০৪ মাচ  ২০২০

অংশহণকারীর তািলকা

ম িশণাথর নাম বতমান পদবী িতােনর নাম পৗরসভা উপেজলা জলা মাবাইল নর

১. ইরাবতী মমদার ইউিপ সিচব িহজলা ইউিনয়ন পিরষদ িচতলমারী বােগরহাট ০১৯১৬৮৯০২৯৬

২. ফােতমা-জ-জাহরা ইউিপ সিচব লঘর ইউিনয়ন পিরষদ ফিকরহাট বােগরহাট ০১৭৫৮৪৮৪৮৬৭

৩. শীল চ দাস ইউিপ সিচব ১৬ নং খাউিলয়া ইউিনয়ন পিরষদ মােড়লগ বােগরহাট ০১৯৯৯৭৮৮৩৩৩

৪. দবাশীষ মমদার ইউিপ সিচব হাগলাপাশা ইউিনয়ন পিরষদ মােড়লগ বােগরহাট ০১৭২১৯১৮৫০১

৫. হাাদ এহসাল হাসান ইউিপ সিচব বহরিনয়া ইউিনয়ন পিরষদ মােড়লগ বােগরহাট ০১৭৩৪২২৯৬৫৯

৬. ঢালী মাহর রহমান ইউিপ সিচব িজউধরা ইউিনয়ন পিরষদ মােড়লগ বােগরহাট ০১৭৪৩১৯৬৩১২

৭. এম, এম, িফেরাজ আহেমদ ইউিপ সিচব গৗরা ইউিনয়ন পিরষদ রামপাল বােগরহাট ০১৯১৮৫৯৭৮০৪

৮. অিভিজৎ দাস শাওন ইউিপ সিচব রবন ইউিনয়ন পিরষদ মাংলা বােগরহাট ০১৭২৪৪৩৪৪৩৯

৯. িরপন মার পাল ইউিপ সিচব িড়রডাা ইউিনয়ন পিরষদ মাংলা বােগরহাট ০১৭৩৭৩৫৬৫৯৬

১০. িহন িম ইউিপ সিচব ০১ নং ধানসাগর ইউিনয়ন পিরষদ শরনেখালা বােগরহাট ০১৭০৪৭৭১৩৪৫

১১. শখ জািহল ইসলাম ইউিপ সিচব ৪নং দবহাটী ইউিনয়ন পিরষদ মােড়লগ বােগরহাট ০১৯১৫৬১৬৩১০

১২. িমতালী রায় ইউিপ সিচব ২নং ধাপাখালী ইউিনয়ন পিরষদ কয়া বােগরহাট ০১৭২৩৬২১১০৩

১৩. মাঃ বী জন ইউিপ সিচব ৬ নং গজঘা ইউিপ গংগাচড়া রংর ০১৭১৯৫১৫৭৫৩

১৪. মাঃ মজার রহমান ইউিপ সিচব বড় হযরতর ইউিনয়ন পিরষদ িমঠার রংর ০১৭৬১৪৯৪৮৫৮

১৫. মাঃ ল বা িময়া ইউিপ সিচব পাল ইউিনয়ন পিরষদ পীরগাছা রংর ০১৭৯৩৯৩০৭৭৭

১৬. জািতষ চ সন ইউিপ সিচব
১০ নং চংঠী হাজরাডাা ইউিনয়ন
পিরষদ

দবীগ পগড় ০১৭৩৮৭০২৮৭৩

১৭. মাঃ হান অর রিশদ ইউিপ সিচব ২নং িতরনইহাট ইউিনয়ন পিরষদ তিলয়া পগড় ০১৭৬১০৯৩৫০৯

১৮. কমলা কা বম ন ইউিপ সিচব ২ নং শালডাা ইউিনয়ন পিরষদ দবীগ পগড় ০১৭৬৭২৯৬৯৬৯

১৯. মাঃ ইকবাল হােসন ইউিপ সিচব ২নং বাগালী ইউিনয়ন পিরষদ কয়রা লনা ০১৯৪৪২২৩৫৯৬

২০. হাঃ বলাল সাইন ইউিপ সিচব ১ নং হিরঢালী ইউিনয়ন পিরষদ পাইকগাছা লনা ০১৯২৫৮২৮৭৬৫

২১. শখ কাওসারী আজাদ ইউিপ সিচব যাগীেপাল ইউিনয়ন পিরষদ িদঘিলয়া লনা ০১৮৭৫৫৪২৭৫৬

২২. তেয়র রহমান গাজী ইউিপ সিচব ৬ নং কামারেখালা ইউিনয়ন পিরষদ দােকাপ লনা ০১৯১১২০৮৮৮৭

২৩. শাা মল ইউিপ সিচব ৩ নং লাউেডাব ইউিনয়ন পিরষদ দােকাপ লনা ০১৯২৬৯২৯৩৪২

২৪. মাঃ রােছল িবাহ ইউিপ সিচব দিণ বদকাশী ইউিনয়ন পিরষদ কয়রা লনা ০১৭১১১৫৪৩৮৪

২৫. রািজব মার তাকদার ইউিপ সিচব ৬নং িতয় ইউিনয়ন পিরষদ মদন নেকাণা ০১৭১৮৮৮৬০৪২

২৬. িহরন িময়া ইউিপ সিচব নােয়কর ইউিনয়ন পিরষদ মদন নেকাণা ০১৭২৬১৪০০৪৪

২৭. হাদ পন িময়া ইউিপ সিচব ১ নং কাইটাইল ইউিনয়ন পিরষদ মদন নেকাণা ০১৭১৪২৬৬৬৪৫

২৮. গৗতম তরফদার ইউিপ সিচব ৫ নং র ইউিনয়ন পিরষদ খািলয়ারী নেকাণা ০১৭১৫১৪৪৫২৭

২৯. ইনছান িময়া ইউিপ সিচব ১২ নং রায়াইলবাড়ী আমতলা ইউিপ কয়া নেকাণা ০১৭৩১৩৩৬৬৬৪
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৩০. মা: আল ওয়াহাব ইউিপ সিচব কলাটী ইউিনয়ন পিরষদ কলমাকাা নেকাণা ০১৭২৭৯৩৮০৭৯

৩১. মা: শিহল আলম ইউিপ সিচব ১১ নং গাহালাকাা ইউিনয়ন পিরষদ ব ধলা নেকাণা ০১৯২৫৩১৩৫৩৪

৩২. মা: খাকন িময়া ইউিপ সিচব রায়র ইউিনয়ন পিরষদ বারহাা নেকাণা ০১৭২৩৩৩০৩০৮

৩৩. মাজােল হক িশকদার ইউিপ সিচব ৭নং আিগয়া ইউিনয়ন পিরষদ ব ধলা নেকাণা ০১৭২২৮৯৩৮৩২

৩৪. মাফা কামাল ইউিপ সিচব আসমা ইউিনয়ন পিরষদ বারহাা নেকাণা ০১৭৩৮০২২৩৫৭

৩৫. িরপন সরকার ইউিপ সিচব ৩নং বারহাা ইউিনয়ন পিরষদ বারহাা নেকাণা ০১৭৩৩৮৮৫৩৫০

৩৬. রািজব সরকার ইউিপ সিচব কলমাকাা ইউিনয়ন পিরষদ কলমাকাা নেকাণা ০১৭১৬০২০৬৫৪

৩৭. সাাম হাসাইন ইউিপ সিচব সমাজ সিহলেদও ইউিনয়ন পিরষদ মাহনগ নেকাণা ০১৭১৯৮১৫৮৮৮

৩৮. মাঃ রিফল ইসলাম বাালী ইউিপ সিচব ৯নং নওপাড়া ইউিনয়ন পিরষদ কয়া নেকাণা ০১৭২৭০৭০৯৩০

৩৯. তাজােল হক ইউিপ সিচব নািজরর ইউিনয়ন পিরষদ কলমাকাা নেকাণা ০১৯১৭৭৮৫০৪৫

৪০. রা সরকার ইউিপ সিচব পাগলা ইউিনয়ন পিরষদ কলমাকাা নেকাণা ০১৭৫৮২৬৪০৩৭
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৩. এম. সাইৌলাহ মাা ইউিপ সিচব বারঠারী ইউিনয়ন পিরষদ জিকগ িসেলট ০১৭১১৯৬৮০১২

৪. মাহাদ িজয়াউল ইসলাম ইউিপ সিচব লামাকািজ ইউিনয়ন পিরষদ িবনাথ িসেলট ০১৭১২১২২১৫৭

৫. সিবনয় দাশ ইউিপ সিচব িবদর ইউিনয়ন পিরষদ বািনয়াচং হিবগ ০১৭৪৭০৬৭৮৯১

৬. মাঃ েবল িময়া ইউিপ সিচব রী ইউিনয়ন পিরষদ বাবল হিবগ ০১৭৩৫৭৭৬৩৯২

৭. মাঃ সােয়ব আহমদ ইমন ইউিপ সিচব দওকলস ইউিনয়ন পিরষদ িবনাথ িসেলট ০১৭১৭৮৪৬৭১৫

৮. মাঃ আল কাইম ইউিপ সিচব কড়া ইউিনয়ন পিরষদ হিবগ সদর হিবগ ০১৭১৭৬৮১৪৪৬

৯. মা: খছামান ইউিপ সিচব কসকনকর ইউিনয়ন পিরষদ জিকগ িসেলট ০১৭২৭৬৪৯৬৬৪

১০. শীেষ  িবকাশ সন ইউিপ সিচব লকর ইউিনয়ন পিরষদ িসেলট সদর িসেলট ০১৭১২২৩৮৪৯৫

১১. মাহাদ আল িনম ইউিপ সিচব লীপাশা ইউিনয়ন পিরষদ গালাপগ িসেলট ০১৭১৬২৯১২৪২

১২. মাঃ নাজল ইসলাম চৗরী ইউিপ সিচব লী সাদ ব  ইউিনয়ন পিরষদ কানাইঘাট িসেলট ০১৭২৬০১৬৯৩৮

১৩. আস সাইম ইউিপ সিচব উর রিনখাই ইউিনয়ন পিরষদ কাানীগ িসেলট ০১৭১২৩১৬৬৫৩

১৪. মাঃ মিনল ইসলাম ইউিপ সিচব ইসলামর ব  ইউিনয়ন পিরষদ কাানীগ িসেলট ০১৭১৬৩৮৬৬৫০

১৫. রােজন চ নী ইউিপ সিচব নাঘাট ইউিনয়ন পিরষদ নাঘাট হিবগ ০১৭২৮৩৯৪১০০

১৬. িব পদ দব ইউিপ সিচব দওরগাছ ইউিনয়ন পিরষদ নাঘাট হিবগ ০১৭১০২৬৩১২০

১৭. মাঃ ইউফ আলী ইউিপ সিচব দয়ামীর ইউিনয়ন পিরষদ ওসমানী নগর িসেলট ০১৭১৭৯৩০৬৮১

১৮. মাঃ মেহদী িজাহ ইউিপ সিচব পলারকাি ইউিনয়ন পিরষদ বািনয়াচং হিবগ ০১৩১৭৯৯৫১৪৯

১৯. কাশ কম কার ইউিপ সিচব জাালীয়া ইউিনয়ন পিরষদ মেহিগ বিরশাল ০১৭২১১৯০৮৯০

২০. মাঃ সােনায়ার হােসন ইউিপ সিচব দিড়চর খািরয়া ইউিনয়ন পিরষদ মেহিগ বিরশাল ০১৭২৩৪৭১২২২

২১. মাঃ মাার িময়া ইউিপ সিচব িড়য়াউক ইউিনয়ন পিরষদ লাখাই হিবগ ০১৭৩৫৬৭৪৯৬৯

২২.  অিমত িসংহ ইউিপ সিচব পিম পলনর ইউিনয়ন পিরষদ ওসমানী নগর িসেলট ০১৭৪৫০২০১৬৩

২৩. অেশাক  ব ইউিপ সিচব সািদর ইউিনয়ন পিরষদ ওসমানী নগর িসেলট ০১৭১২৩২৯৮২৫

২৪. িহর রহমান ইউিপ সিচব উসমানর ইউিনয়ন পিরষদ ওসমানী নগর িসেলট ০১৭২৭৮৭৮৪৪২

২৫. রিজত চ দব ইউিপ সিচব া বাজার ইউিনয়ন পিরষদ ওসমানী নগর িসেলট ০১৭৭৫৪৮৬৮৯৪

২৬. মাহাদ শরীল ইসলাম ইউিপ সিচব চাই ইউিনয়ন পিরষদ দিণ রমা িসেলট ০১৭২৯১৩৪২৭১

২৭. মাঃ শাখাওয়াত হােসন ইউিপ সিচব কলসকাঠী ইউিনয়ন পিরষদ বােকরগ বিরশাল ০১৭৬১৮৮৮৩৫২

২৮. কা দব নাথ ইউিপ সিচব দৗলতর ইউিনয়ন পিরষদ িবনাথ িসেলট ০১৭১৫৩৩৬১২২

২৯. মা: ল আিমন ইউিপ সিচব নলিচড়া ইউিনয়ন পিরষদ গৗরনদী বিরশাল ০১৭১৭৪০৮৭২৯

৩০. কেল মার দাশ ইউিপ সিচব ব  গৗরীর ইউিনয়ন পিরষদ দিণ রমা িসেলট ০১৭১৫৩১০৬১৫



ম িশণাথর নাম বতমান পদবী িতােনর নাম পৗরসভা উপেজলা জলা মাবাইল নর

৩১. সারিমন ইউিপ সিচব বাইশারী ইউিনয়ন পিরষদ বানারীপাড়া বিরশাল ০১৭৩০৮৫২০৫৪

৩২. সাধন চ হালদার ইউিপ সিচব গলা ইউিনয়ন পিরষদ আৈগলঝারা বিরশাল ০১৭২২৫৫৮৮০৫

৩৩. মাঃ আল িমন ইউিপ সিচব বড়ােকাঠা ইউিনয়ন পিরষদ উিজরর বিরশাল ০১৭১২৪০৯৮৩৮

৩৪. মাহাাদ মার রশীদ ইউিপ সিচব হারতা ইউিনয়ন পিরষদ উিজরর বিরশাল ০১৭১০৭৪৪১২৩

৩৫. গািব চ দব ইউিপ সিচব বায়ারর ইউিনয়ন পিরষদ বালাগ িসেলট ০১৭৪৭৫১৮১১৪

৩৬. রাজীব চ ইউিপ সিচব রাজাগ ইউিনয়ন পিরষদ কানাইঘাট িসেলট ০১৭২১১১০৮২৫

৩৭. মা: এখলার রহমান ইউিপ সিচব সাতবাক ইউিনয়ন পিরষদ কানাইঘাট িসেলট ০১৭২৩৮৫৩৯৮৪

৩৮. েমাঃ আিরল ইসলাম সজ ইউিপ সিচব লেখালা ইউিনয়ন পিরষদ িহজলা বিরশাল ০১৭৩৪৮৮১০১২

৩৯. বন া রানী দ ইউিপ সিচব কামাল বাজার ইউিনয়ন পিরষদ দিণ রমা িসেলট ০১৭৬৬৪০৫৪৮৯

৪০. মা হলাল উিন ইউিপ সিচব লংরা ইউিনয়ন পিরষদ গায়াইন ঘাট িসেলট ০১৫৩৭৪০৮৯৪৮



গণজাতী বাংলােদশ সরকার

জাতীয় ানীয় সরকার ইনিউট
২৯, আগারগও, শের বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭ । www.nilg.gov.bd

ইউিনয়ন পিরষদ সিচবগণ এর "িনয়ািদ িশণ"
(াচ নং ৫৮)

০১ ফয়ারী ২০২১ হেত ০২ মাচ  ২০২১

অংশহণকারীর তািলকা

ম িশণাথর নাম বতমান পদবী িতােনর নাম পৗরসভা উপেজলা জলা মাবাইল নর

১. মী ঘাষ ইউিপ সিচব বড় পাাসী ইউিনয়ন পিরষদ উাপাড়া িসরাজগ ০১৭০৯৯৬৩৭৭৪

২. মা: আ: খােলক ইউিপ সিচব বড়খাতা ইউিনয়ন পিরষদ হাতীবাা লালমিনরহাট ০১৭১৯৮৬৭৭৫৭

৩. মাঃ আর রাাক ইউিপ সিচব বাউরা ইউিনয়ন পিরষদ পাটাম লালমিনরহাট ০১৭৫০৮৬৪৫৭৫

৪. মা: ইিলয়াছ মওদী ইউিপ সিচব মায়ােমর ইউিনয়ন পিরষদ নাাইল ময়মনিসংহ ০১৭৮৯৪৪৩২৯৮

৫. মাহাদ শাহজাহান ইউিপ সিচব গাংগাইল ইউিনয়ন পিরষদ নাাইল ময়মনিসংহ ০১৭২৩৭৬৯৫৭৩

৬. ভাষ চ িমী ইউিপ সিচব সদয়কাঠী ইউিনয়ন পিরষদ নছারাবাদ িপেরাজর ০১৭১২৫১৬৯৪৪

৭. হাদ িমরাজ শখ ইউিপ সিচব ধাওয়া ইউিনয়ন পিরষদ ভাািরয়া িপেরাজর ০১৩২১১৩৪১৫৬

৮. অব  বাৈড় ইউিপ সিচব বাটামারা ইউিনয়ন পিরষদ লাদী বিরশাল ০১৭৩৮০৬৬৯৪৪

৯. এস,এম, মিনল ইসলাম ইউিপ সিচব বলী ইউিনয়ন পিরষদ িসরাজগ সদর িসরাজগ ০১৭১৬৯৪৬৫৫৫

১০. মা: হািফর রহমান ইউিপ সিচব নায়ারপাড়া ইউিনয়ন পিরষদ কাজীর িসরাজগ ০১৭১২৩৩৭৩৮৫

১১. মাঃ রােকাামান ইউিপ সিচব কামারদহ ইউিনয়ন পিরষ গািবগ গাইবাা ০১৮৩৪২৩৬৮৮৩

১২. মাঃ আজমল হােসন ইউিপ সিচব কাটাবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ গািবগ গাইবাা ০১৭১১৪৬৭১৭৯

১৩. মাঃ িমজার রহমান ইউিপ সিচব রামজীবন ইউিনয়ন পিরষদ, রগ গাইবাা ০১৭১৬২৮৯১৭১

১৪. মা: রিবউল হাসান ইউিপ সিচব সাঘাটা ইউিনয়ন পিরষদ সাঘাটা গাইবাা ০১৭১৮১৯৮৯১৭

১৫. মা: আিমর রহমান ইউিপ সিচব বিরশাল ইউিনয়ন পিরষদ পলাশবাড়ী গাইবাা ০১৭১৭৩৬৫২৬২

১৬. মাঃ মিহল ইসলাম ইউিপ সিচব এেরাবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ লছিড় গাইবাা ০১৩১৮২৪৬৪৪২

১৭. মাঃ সাইর রহমান ইউিপ সিচব সোষর ইউিনয়ন পিরষদ নােগরী িড়াম ০১৭৭০৩৯৭৭১৪

১৮. গালাম মাফা ইউিপ সিচব থতরাই ইউিনয়ন পিরষদ উিলর িড়াম ০১৭৩৪৫১০৬৬৬

১৯. মাঃ মাজােল হক ইউিপ সিচব পাল ইউিনয়ন পিরষদ উিলর িড়াম ০১৭২১৯২২৪০৯

২০. মাঃ মাযহাল ইসলাম ইউিপ সিচব রায়গ ইউিনয়ন পিরষদ নােগরী িড়াম ০১৭১৭২৮৮৫৩০

২১. মাঃ কামামান ইউিপ সিচব কািশর ইউিনয়ন পিরষদ লবাড়ী িড়াম ০১৭৩১৫৩৯৭৯৮

২২. মাঃ ফরহাদ হােসন ইউিপ সিচব তাুলর ইউিনয়ন পিরষদ পীরগাছা রংর ০১৭২৩৫৩৮৮৫৮

২৩. মাঃ রােশামান রােশদ ইউিপ সিচব লিতবর ইউিনয়ন পিরষদ রংর সদর রংর ০১৭৭৪৬০৬২০৪

২৪. মাঃ জািহল ইসলাম ইউিপ সিচব আলমর ইউিনয়ন পিরষদ তারাগ রংর ০১৭৩১১৯৭৪৫৬

২৫. মাঃ জিহর উিন ইউিপ সিচব শহীদওহাবর ইউিনয়ন পিরষদ রাজবাড়ী সদর রাজবাড়ী ০১৭৩৩২৯৩৫৯৯

২৬. িবধান িবাস ইউিপ সিচব জামালর ইউিনয়ন পিরষদ বািলয়াকাী রাজবাড়ী ০১৭২৪৯৮৭৬৯৩

২৭. মাঃ কামল হাসান ইউিপ সিচব নিরগও ইউিনয়ন পিরষদ গায়াইন ঘাট িসেলট ০১৭৩৮৫৭২৫০৬

২৮. মা: আজহাল ইসলাম ইউিপ সিচব ডাউয়াবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ হাতীবাা লালমিনরহাট ০১৭৩৭৩২১৬০৫

২৯. ধনয় মার ইউিপ সিচব কিপাড়া ইউিনয়ন পিরষদ লছিড় গাইবাা ০১৭৭০৯৮৯৮৯১

৩০. মা: আিজর রহমান ইউিপ সিচব লীর ইউিনয়ন পিরষদ গাইবাা সদর গাইবাা ০১৭২৩৬১১০২৬



ম িশণাথর নাম বতমান পদবী িতােনর নাম পৗরসভা উপেজলা জলা মাবাইল নর

৩১. েমাঃ শিফল ইসলাম ইউিপ সিচব পাী িশবর ইউিনয়ন পিরষদ বােকরগ বিরশাল ০১৭২২৫৬৪৬৪৫

৩২. মাঃ হািমর রহমান ইউিপ সিচব পাংগা মকর ইউিনয়ন পিরষদ ডামার নীলফামারী ০১৭২৫৪৮৭২২৪

৩৩. মাঃ মন িসকদার ইউিপ সিচব িচরাপাড়া ইউিনয়ন পিরষদ কাউখালী িপেরাজর ০১৭৩৩৮৩২৪৩২

৩৪. মা: ের আলম িসিকী ইউিপ সিচব খাতা মর ইউিনয়ন পিরষদ সয়দর নীলফামারী ০১৭৯৬৭৫৫১৮৩

৩৫. মাঃ হানর রিশদ ইউিপ সিচব ঝাঐল ইউিনয়ন পিরষদ িসরাজগ সদর িসরাজগ ০১৮৫২৮২৮৩৯৫

৩৬. বােদব ঘাষ ইউিপ সিচব মাধাইনগর ইউিনয়ন পিরষদ তারাশ িসরাজগ ০১৭১২৬০৭৮৪৮

৩৭. মাঃ বাল হােসন ইউিপ সিচব বড়িভটা ইউিনয়ন পিরষদ লবাড়ী িড়াম ০১৭২৫৯৯৬৫৯৫

৩৮. মাঃ মাহবার রহমান ইউিপ সিচব অমীরচর ইউিনয় পিরষদ িচলমারী িড়াম ০১৭২৩২৫৭২৫৫

৩৯. মাািফর রহমান সিচব িসংৈরল ইউিনয়ন পিরষদ ময়মনিসংহ সদর ময়মনিসংহ ০১৭১১২৪২৯২৬

৪০. মাহাদ মান কবীর ইউিপ সিচব ইউিনয়ন পিরষদ ঈরগ ময়মনিসংহ ০১৭৪০৯৯৯৮৯৭



গণজাতী বাংলােদশ সরকার

জাতীয় ানীয় সরকার ইনিউট
২৯, আগারগও, শের বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭ । www.nilg.gov.bd

ইউিনয়ন পিরষদ সিচবগণ এর "িনয়ািদ িশণ"
(াচ নং ৫৯)

০৭ মাচ  ২০২১ হেত ০৫ এিল ২০২০

অংশহণকারীর তািলকা

ম িশণাথর নাম বতমান পদবী িতােনর নাম পৗরসভা উপেজলা জলা মাবাইল নর

১. মাঃ আবর রাজজাক
ইউিনয়ন পিরষদ
সিচব

কামারগ ইউিনয়ন পিরষদ, তােনার,
রাজশাহী।

তােনার রাজশাহী ০১৭২৮৪০৩৪৫৫

২. িতমা মমদার ইউিপ সিচব পাকড়ী ইউিনয়ন পিরষদ গাদাগাড়ী রাজশাহী ০১৭৯০১৬০৮৮৮

৩. ন নাহার ইউিপ সিচব 4 নং দয়াবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ গ ার রাজশাহী ০১৭৫২১২৪৮৮২

৪. মাঃ জিসম উিন সিচব ০১ নং নওপাড়া ইউিনয়ন পিরষদ গ ার রাজশাহী ০১৭৬১১৬৬৮৬৭

৫. মাঃ জািহল ইসলাম ইউিপ সিচব ২ নং গড়গড়ী ইউিনয়ন পিরষদ বাঘা রাজশাহী ০১৭২৪৯৫৮৩২০

৬. মাঃ রােসল মাহদ ইউিপ সিচব ০৬ নং র ইউিনয়ন পিরষদ বাগমারা রাজশাহী ০১৭৩৭৫৭৩৯১৮

৭. মাঃ মাযহাল ইসলাম
ইউিনয়ন পিরষদ
সিচব

০২ নং গাহালবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ
কায ালয়

ভালাহাট চপাইনবাবগ ০১৭৩৭১৫২০৪০

৮. মাঃ শামীম আহেমদ ইউিপ সিচব ংগলী ইউিনয়ন পিরষদ ফিরদর পাবনা ০১৭৩৭১০১২৯৩

৯. মাঃ নাঈল ইসলাম
ইউিনয়ন পিরষদ
সিচব

০৯ নং চর আষািড়য়াদহ ইউিনয়ন পিরষধ গাদাগাড়ী রাজশাহী ০১৭৬৫৭০৬৫১৪

১০. সজ আিজজ ইউিপ সিচব কেটালা ইউিনয়ন পিরষদ বড়া পাবনা ০১৭২৯৫১০৫০৭

১১. শবনম ারী ইউিপ সিচব চাকলা ইউিনয়ন পিরষদ বড়া পাবনা ০১৭৭৩৯২২৯৫৬

১২. মাঃ জাকািরয়া খান ইউিপ সিচব ১১ নং িবলচলন ইউিনয়ন পিরষদ চাটেমাহর পাবনা ০১৭৩৮৫৪৫০৯৩

১৩. মাঃ মিনল ইসলাম ইউিপ সিচব পর ইউিনয়ন পিরষদ বড়া পাবনা ০১৭৩৪৯৬৯৫৬৭

১৪.
মাঃ হাসান হািফর
রহমান

ইউিনয়ন পিরষদ
সিচব

জামবাড়ীয়া ইউিনয়ন পিরষদ ভালাহাট চপাইনবাবগ ০১৭৪০৮৭৬২০২

১৫. সজীব মার সাহা ইউিপ সিচব 5নং রহনর ইউিনয়ন পিরষদ গামার চপাইনবাবগ ০১৭২৩৫৪৫২৫২

১৬. মা: জাহাীর আলম খন ইউিপ সিচব ২নং ভপাড়া ইউিনয়ন পিরষদ আাই নওগ ০১৭১০৯৪৬২৭৪

১৭. মাঃ নািছল হক ইউিপ সিচব মিনয়ারী ইউিপ আাই নওগ ০১৭১০৬৩১৮৩৭

১৮. মাঃ আসরাল ইসলাম ইউিপ সিচব ঘাটনগর ইউিনয়ন পিরষদ পারশা নওগ ০১৭১৮০৭৬৫৪৯

১৯. মাঃ ল আিমন সরকার সিচব বিলহার ইউিনয়ন পিরষদ নওগ সদর নওগ ০১৭১৪৬০২৯৮৭

২০.
মাঃ আল হািকম
সরদার

ইউিপ সিচব িবলাশবাড়ী ইউিনয়ন পিরষদ বদলগাছী নওগ ০১৭১৫৪৩৫৩২৮

২১.
মাঃ আ হাসান
শাহিরয়ার

ইউিপ সিচব ০৭ নং পাচরা ইউিনয়ন পিরষদ পীতলা নওগ ০১৭০৬৭৬৭৮৬১

২২. মাঃ মাইর হাসাইন ইউিপ সিচব
৭নং মর ইউিনয়ন পিরষদ, িনয়ামতর,
নওগ।

িনয়ামতর নওগ ০১৭৫৭৯৮০২৩০

২৩. অভয় মার কিবরাজ ইউিপ সিচব ০৩নং পরানর ইউিপ মাা নওগ ০১৭১৮৪৪২৬৯৫

২৪. মাঃ আিমল ইসলাম
সিচব ইউিনয়ন
পিরষদ

10 নং াবাদইউিনয়ন, পিরষদ,মা
,নওগ।

মাা নওগ ০১৭২৮৫৮৮৬৩৭

২৫. মাঃ মেহদী হাসান সিচব ৫নং রলর ইউিনয়ন পিরষদ িনয়ামতর নওগ ০১৭২৩৩৪৯০৩৬



ম িশণাথর নাম বতমান পদবী িতােনর নাম পৗরসভা উপেজলা জলা মাবাইল নর

২৬. মাঃ আস সালাম সিচব ১নং হাজীনগর ইউিনয়ন পিরষদ িনয়ামতর নওগ ০১৭১৮২৮১৭৩৩

২৭. মাঃ আিমল ইসলাম ইউিপ সিচব
০৭নং সফার ইউিনয়ন
পিরষদ,মহােদবর,নওগ।

মহােদবর নওগ ০১৭২৯৮৩২৪৫৫

২৮.
এম এফ এম গালাম
সােরায়ার হােসন আলী

ইউিপ সিচব 7নং সাদর ইউিনয়ন পিরষদ মাা নওগ ০১৭১৮০৫২১৮৮

২৯. দীপ মার ইউিপ সিচব মরার ইউিনয়ন পিরষদ, বদলগাছী, নওগ বদলগাছী নওগ ০১৭২৩৯১৫৮৮৯

৩০.
মাঃ িমজার রহমান
চৗরী

ইউিপ সিচব
০৫ নং বড়গাছা ইউিনয়ন পিরষদ রাণীনগর,
নওগ।

রাণীনগর নওগ ০১৭১৮৩১০৫৫১

৩১.
মাছাঃ মামা খান
িমিত

ইউিপ সিচব কীিতর ইউিনয়ন পিরষদ নওগ সদর নওগ ০১৭২১৭৬৮৩৭২

৩২.
মাছা: সিলনা আখতার
বা

সিচব ০৭ একডালা পিরষদ রাণীনগর নওগ ০১৭১৫২৩৩৪৭৫

৩৩. অিজত মার বম ন ইউিপ সিচব রাগর ইউিপ মহােদবর নওগ ০১৭১৭২৮৮৯৯৮

৩৪. মাঃ জল ইসলাম শা ইউিপ সিচব ৩ নং িতলনা ইউিনয়ন পিরষদ সাপাহার নওগ ০১৭৩১১৮১২৮২

৩৫.
মাঃ জাহাীর আলম
খন

ইউিপ সিচব
৮নং বাহারর ইউিনয়ন পিরষদ ,
িনয়ামতর, নওগ।

িনয়ামতর নওগ ০১৭১২৮৪৪০৩৭

৩৬. মাঃ গালাম সািবর ইউিপ সিচব ০৪নং আকবরর ইউিনয়ন পিরষদ নওগ সদর নওগ ০১৭১১৪৮৪১৫৭

৩৭. মা:মাহদ হাসান
ইউিনয়ন পিরষদ
সিচব

২ নং হাড় ইউিনয়ন পিরষদ মহােদবর নওগ ০১৭১৩৭৩০৩৬৬

৩৮. মাঃ করমা মল ইউিপ সিচব ৩নং ভািবচা ইউিনয়ন পিরষদ িনয়ামতর নওগ ০১৭২৭৫৫৪৬২৬

৩৯. মাঃ আশরাল ইসলাম
ইউিনয়ন পিরষদ
সিচব

12 নং মানীগ ইউিনয়ন পিরষদ গািবগ গাইবাা ০১৭৩৮৭১৮৩১৮

৪০. মাঃ রিফল ইসলাম সিচব া ইউিনয়ন পিরষদ মাা নওগ ০১৭২৪৫৭৯০০৭



গণজাতী বাংলােদশ সরকার

জাতীয় ানীয় সরকার ইনিউট
২৯, আগারগও, শের বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭ । www.nilg.gov.bd

ইউিনয়ন পিরষদ সিচবগণ এর "িনয়ািদ িশণ"
(াচ নং ৬০)

২৪ এিল ২০২১ হেত ২৩ ম ২০২১

অংশহণকারীর তািলকা

ম িশণাথর নাম বতমান পদবী িতােনর নাম পৗরসভা উপেজলা জলা মাবাইল নর

১. ভা রন চাকমা সিচব ০৪ নং পরাছড়া ইউিনয়ন পিরষদ খাগড়াছিড় সদর খাগড়াছিড় ০১৫৫৬৭৭১০৬০

২. িশপংকর খীসা সিচব ০১ নং খাগড়াছিড় ইউিনয়ন খাগড়াছিড় সদর খাগড়াছিড় ০১৫৫৬৫৩৪৪০৪

৩. দবাশীষ চাকমা সিচব ইউিনয়ন পিরষদ ১নং ইমারা ইউিনয়ন পিরষদ ০১৮২২৬৫৯২২৩

৪. কা চাকমা সিচব ইউিনয়ন পিরষদ ৪নং লিতবান ইউিপ খাগড়াছিড় ০১৮৯৩৩৯৭০২৭

৫. রায়হান উিন সিচব ইউিনয়ন পিরষদ সিচব রায়র লীর ০১৭৩৫৬৬৭৮৪৭

৬.
মাহাদ আবস সামাদ
আজাদ

ইউিপ সিচব
০১ নং কানর ইউিনয়ন
পিরষদ

রামগ লীর ০১৭১০০৩৩১৯৩

৭. মা: আসাামান ইউিপ সিচব ৩ নং চর মাহনা রায়র লীর ০১৭২৯৪৮৫৯৫৭

৮. মাঃ আশরাল বারী সিচব ইউিনয়ন পিরষদ
৯নং দিন চর আবািবল ইউিনয়ন
পিরষদ

রায়র লীর ০১৮৫৯৯৩২০৯৪

৯. লহাস মাঃ শিফ উা ইউিপ সিচব লামচর ইউিনয়ন পিরষদ রামগ লীর ০১৭৩২২২১৯৫৩

১০. জন চ দাস ইউিপ সিচব ০৮ নংকরপাড়া ইউিনয়ন পিরষদ রামগ লীর ০১৭২৭৬১২৮৮৭

১১. মাঃ সািকর হােসন ধা ইউিনয়ন পিরষদ সিচব
9নং ভালােকাট ইউিনয়ন
পিরষদ, রামগ, লীর।

রামগ লীর ০১৭১২৬৯২১৬৯

১২. মাঃ আফসার উিন ইউিপ সিচব ৫নং চর ফলকন ইউিপ কমলনগর লীর ০১৮১৮৪১৮৫৯৫

১৩. সাইর রহমান ইউিপ সিচব ৮ নং আমতলী ইউিনয়ন পিরষদ। মারাা খাগড়াছিড় ০১৬৭২২৯৫৬৫৮

১৪. ধীমান মিক ইউিনয়ন পিরষদ সিচব ৪নং রখালী ইউিনয়ন পিরষদ বয়াঘাটা লনা ০১৭১৪৯০৪৬২৪

১৫. গািব রায় ইউিপ সিচব
৩ নং লাউেডাব ইউিনয়ন পিরষদ,
দােকাপ, লনা

দােকাপ লনা ০১৭৪৯০০০১১৭

১৬. অসীম হালদার ইউিনয়ন পিরষদ সিচব
আমাম ইউিনয়ন পিরষদ,
রাৈজর, মাদারীর।

রাৈজর মাদারীর ০১৭০১০৮২৬৩৬

১৭. মাঃ সাবহান শখ ইউিনয়ন পিরষদ সিচব
ঘাগয়া ইউিনয়ন পিরষদ,
কাপািসয়া, গাজীর।

কাপািসয়া গাজীর ০১৯২২৪৩৮৪৯৯

১৮. মাঃ খিবর আহেমদ ইউিনয়নপিরষদ সিচব ৭ নং মঘী ইউিনয়ন পিরষদ মারা সদর মারা ০১৭১৮৫৫৩১১২

১৯. এস,এম, সিফল ইসলাম ইউিপ সিচব জগদল ইউিপ মারা সদর মারা ০১৭১৪২৫২৯৮৯

২০. তন িবাস ইউিনয়ন পিরষদ সিচব
১৩ নং গাপালাম ইউিনয়ন
পিরষদ

মারা সদর মারা ০১৭৫৯১৭৫৪৫৮

২১. মাঃ আাামান সিচব, ইউিনয়ন পিরষদ
6নং কািদরপাড়া ইউিনয়ন
পিরষদ

মারা সদর মারা ০১৭১৭০৮৬৪৮৭

২২. শখ শাহাদাত হােসন ইউিপ সিচব 0৭ নং রাৈজর ইউিনয়ন পিরষদ রাৈজর মাদারীর ০১৭২৯৯৩৪৪৯৩

২৩. তপন চ ভৗিমক সিচব ইউিনয়ন পিরষদ
৯ নং গর( উঃ) ইউিনয়ন
পিরষদ

কয়া চদর ০১৭২৩৫৬৯৯৭৭

২৪. আল হােশম ইউিপ সিচব ১৪ নং লীর ইউিনয়ন পিরষদ বড়া িমা ০১৭৩৪০৭৪৩৯৮



ম িশণাথর নাম বতমান পদবী িতােনর নাম পৗরসভা উপেজলা জলা মাবাইল নর

২৫. দেলায়ার হাসাইন ই্উিপ সিচব বড়েঘাপ ইউিনয়ন পিরষদ বিদয়া কবাজার ০১৮২৪৮৭৮১২৪

২৬. িরপা রায় ইউিপ সিচব ৯নং দঃ িশলড়ী ইউ/িপ বড়া িমা ০১৯১৪৬৭১১৬১

২৭. আল কালাম আজাদ ইউিপ সিচবইউিপ সিচব িজংলাতলী ইউিনয়ন পিরষদ দাউদকাি িমা ০১৭১৯৬৫৪৫৩০

২৮. হিরদাস পাল ইউিপ সিচব
৩নং ইসলামাবাদ ইউিনয়ন
পিরষদ, কবাজার সদর

কবাজার সদর কবাজার ০১৮৩৪৮৪৫১২৪

২৯. মাঃ মিহন উিন ইউিপ সিচব বলঘর উর ইউিনয়ন পিরষদ লালমাই িমা ০১৭১০৩৩৮৫৭৯

৩০. মাঃ জিসম উিন ইউিপ সিচব িশকারমল কালিকিন মাদারীর ০১৭৪৮৯৮৮৩২০

৩১. এ,ক,এম,এস িকবিরয়া ইউিপ সিচব ৪নং চািলভাা ইউিনয়ন পিরষদ ০১৭১১৪৮৯০৪০

৩২. কাজী কামাল উীন ইউিপ সিচব ৫ নং কলাকাি ইউিনয়ন পিরষদ িততাস িমা ০১৭২৬৯৭০১২৫

৩৩. আাল আলম ইউিপ সিচব গ ার ইউিনয়ন পিরষদ কাপািসয়া গাজীর ০১৩০৮৪৫২৫৩২

৩৪. মাঃ িলটন হােসন সিচব বাহারর ইউিনয়ন পিরষদ মাদারীর সদর মাদারীর ০১৭৩৬০০৪৫৮৬

৩৫. নািগ স আার সিচব ইউিনয়ন পিরষদ নােথরেপয়া ইউিনয়ন পিরষদ মেনাহরগ িমা ০১৮৪৩৫২৫১১০

৩৬. ল আলম ইউিপ সিচব ০৭নং লণর ইউিনয়ন পিরষদ মেনাহরগ িমা ০১৬৭০৯১৫৭৬৪

৩৭. জন চ মমদার সিচব, ইউিনয়ন পিরষদ
৩ নং দাফরগ দিণ ইউিনয়ন
পিরষদ

লাকসাম িমা ০১৮২২২৪৪৮৫৬

৩৮. তয় চৗরী ইউিপ সিচব ৯নং বাকই উর ইউিনয়ন পিরষদ লালমাই িমা ০১৭১৭৭০৪০৬২

৩৯. মা:আ রােসল খন ইউিপ সিচব ০৬নং মশায়া ইউিনয়ন পিরষদ মেনাহরগ িমা ০১৮১৯৭৪৪৪৪৮
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BDwbqb cwil‡`i wnmve mnKvix-Kvg-Kw¤úDUvi Acv‡iUiM‡Yi Rb¨  

BDwbqb cwil` cÖkvmb I Avw_©K e¨e¯’vcbv kxl©K cÖwkÿY †Kvm© 

e¨vP bs-01 

‡Rjvt w`bvRcyi 
 

µwgKbs bvg BDwbqb Dc‡Rjv 

01 জনাe ‡gvt †gvQv‡ÏKzj হক ১নংচে‡হলগাজী m`i 

02 জনাe gwbiv ‡eMg ২নংসুন্দরফন 

03 জনাe ‡gvQvt Av‡নায়ারা খাতুন ৩নংdvwজলপুর 

04 জনাe nvweev খাতুন ৪নংচেখপুরা 

05 জনাe অসীg সাহা ৫নংkkiv 

06 জনাe সালgv খাতুন ৬নংআউwলয়াপুর 

07 জনাe wরনা খাতুন ৭নংউথরাইল 

08 জনাe †gvt সাখাওয়াত †হা‡সন ৮নংksকরপুর 

09 জনাe AvBwib †bQv ৯নংআস্করপুর 

10 জনাe †gvmvt kvwggv AviRy ১০নংকgলপুর 

11 জনাe †gvনাঈg ‡রজা ১নংআজীgপুর weরল 

12 জনাe আwরফুর রহgvন ২নংdi°vev`  

13 জনাe †gvt জু‡য়ল ইসলাg ৩নংধাgইড় 

14 জনাe †gvt আwতকুর রহgvন ৪নংkহরগ্রাg 

15 জনাe †gvt রাজু ইসলাg ৫নংweরল 

16 জনাe †gvt wicb আহ‡gদ ৬নংfvন্ডারা 

17 জনাe †gvtহাweবুররহgন ৭নংwe‡জাড়া 

18 জনাe †gvt সাwহনুর ইসলাg ৮নংধম ©পুর 

19 জনাe †gvt kvহ্ ‡gvয়া‡¾g †nv‡mb ৯নংgঙ্গলপুর 

20 জনাe †gvQvt নুর আক্তার evনু ১০নংরানীপুকুর 

21 জনাe †gvt gvসুদ রানা 11 নংcjvkevox 

22 জনাব তাপস দত্ত ১নং বুলাকীপুর ঘঘাড়াঘাট 

23 জনাব ঘমাছা: তামান্না তাবাসসুম ২নং পালশা 

24 জনাব ঘমাোঃ রুচবল ইসলাম ৩নং সসংড়া 

25 জনাব ঘমাোঃ নুরজামাল ৪নং ঘঘাড়াঘাট 

e¨vP bs-02 

‡Rjvt w`bvRcyi 

01 জনাe dটিক P›`ª দাস ১নংনাdvনগর ‡evPvMÄ 

02 জনাe সুgন আলী ২নংCkvwbqv 

03 জনাe wদপ্তী রানী রায় ৩নংমুরwk`হাট 

04 জনাe wলgন সরকার ৪নংআটগাঁও 

05 জনাe †gvt নুর আলg ৫নংছাতইল 

06 জনাe †gvt gনজুরুল ইসলাg ৬নংরনগাঁও 

07 জনাe †gvt wজল্লুর রহgন ১নংডা‡evর কাহা‡রাল 

08 জনাe Qweb P›`ª ivq ২নংরসুলপুর 

09 জনাe †gvt আ‡cল gvহমুদ ৩নংমুকুন্দপুর 
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µwgKbs bvg BDwbqb Dc‡Rjv 

10 জনাe †gvt kvnxb cvi‡fR ৪নংতারগাঁও 

11 জনাe নাজwgন আকতার ৫নংসুন্দরপুর 

12 জনাe gহা‡দe রায় ৬নংরাgP›`ªcyi 

13 জনাe উত্তg কুgvর রায় ১নংwkeivgপুর exরগঞ্জ 

14 জনাe সুলতান আহ‡gদ ২নংcjvkevox 

15 জনাe †gvt আক্তার ‡হা‡সন ৩নংkZMÖvg 

16 জনাe †MŠZg P›`ª †`e kk©v ৪নংcvল্টাপুর 

17 জনাe †gvt রাwdউi  †PŠধুরী ৫নংসুজালপুর 

18 জনাe †gvt আবু সা‡qg ৬নংwনজাcvড়া 

19 জনাe সুব্রত কুgvর দাস ৭নং ‡gvnvম্মদপুর 

20 জনাe †gvt সাইদুর রহgvন ৮নং †fvMbMi 

21 জনাe জীeন Pন্দ্র রায় ৯নংসা‡তার 

22 জনাe †gvQvt নুরী আক্তার ১০নং ‡gvহনপুর 

23 জনাe †gvt তwরকুল ইসলাg ১১নংgwiPv 

24 জনাe শ্যাgল কুgvর রায় ১নংআ‡লাকঝাড়ী খানসাgv 

25 জনাe †gvt সাহানুর রহgvন ২নং ‡fi‡fix 

e¨vP bs-03 

‡Rjvt w`bvRcyi 

01 জনাe iæwgনা খাতুন ৩নং Av½vicvov 

খানসামা 

02 জনাe ‡gvt †mv‡nj রানা ৪নংLvgvicvov 

03 জনাe সুwg রানী eসাক ৫নংবাফনক 

04 জনাe ‡gvt ‡mwjg †iRv ৬নং‡MvqvjwWwn 

05 জনাe ‡gvt জুলকার নাঈন আজাদ 

তনয় 

১নংচনরতপুর wPwiiবন্দর 

06 জনাe ‡gvt আgvনুর রহgvন ২নংসাতনালা 

07 জনাe ‡gvt kwdKzj Bmjvg ৩নংd‡ZRscyi 

08 জনাe ‡gvt b~i G Avjg wmসিসক ৪নংইসফপুর 

09 জনাe ঘমাোঃ আরাফাত রহমান ৫নংআব্দুলপুর 

10 জনাe কৃষ্ণা সিয়া রায় ৬নংঅমরপুর 

11 জনাe ঘমাোঃ সাখাওয়াত ঘহাচসন সুমন ৭নংআউসলয়াপুকুর 

12 জনাe ঘমাোঃ ঘমচহদী হাসান ৮নংসাইতারা 

13 জনাe ঘমাোঃ মাসুদ রানা ৯নংসবয়াইল 

14 জনাe বকুল েন্দ্র রায় ১০নংপুনসি 

15 জনাe ঘমাোঃ সামসুদ জাসহদ ১১নংচেঁতুসলয়া 

16 জনাe তুষার ইসলাম দ্বীপ ১২নংআচলাকসডসহ 

17 জনাব ঘমাোঃ ঘমাস্তাসফজুর রহমান ১নং ঘবলাইেন্ডী পাব বতীপুর 

18 জনাব ঘমাোঃ শসরফুল ইসলাম ২নং মন্মথপুর 

19 জনাব ঘমাোঃ ঘমাতাচলব ঘহাচসন ৩নং রামপুর 

20 জনাব ঘমাোঃ আখতারুজ্জামান ৪নং পলাশবাড়ী 

21 জনাব ঘমাোঃ নুর ইসলাম ৫নং েন্ডীপুর 
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µwgKbs bvg BDwbqb Dc‡Rjv 

22 জনাব সািাম ঘহাচসন ৬নং ঘমাসমনপুর 

23 জনাব ঘমাোঃ শসরফুল ইসলাম ৭নং ঘমাস্তফাপুর 

24 জনাব ঘমাোঃ মাহবুবুল আলম ১নং এলুয়াবাড়ী ফুলবাড়ী 

25 জনাব রতন টুডু ২নং আলাসদপুর 

 

e¨vP bs-04 

‡Rjvt w`bvRcyi 

01 জনাব নয়ন হাসদা ৮নং হাবড়া 

পাব বতীপুর 02 জনাব ঘমাোঃ শসরফুল ইসলাম ৯নং হাসমদপুর 

03 জনাব ঘমাোঃ ঘমাস্তাসফজুর রহমান ১০নং হসররামপুর 

04 জনাব মসনরা আক্তার ৩নং কাজীহাল 

ফুলবাড়ী 

05 জনাব ঘমাোঃ শাহাদাৎ ঘহাচসন ৪নং ঘবতসদঘী 

06 জনাব ঘমাোঃ ঘমানাচয়ম ঘহাচসন ৫নং খচয়রবাড়ী 

07 জনাব ঘমাোঃ সানাউল্লাহ্ ৬নং ঘদৌলতপুর 

08 জনাব ঘমাোঃ ঘমচহদী হাসান ৭নং সশবনগর 

09 জনাব ঘমাছাোঃ সরভা পারভীন ১নং মুকুন্দপুর সবরামপুর 

10 জনাব ঘমাোঃ মাসুদ ঘহাচসন ২নং কাটলাহাট 

11 জনাব সুসমত শীল ৩নং খানপুর 

12 জনাব জনসজয়া জাফসরন জয়া ৪নং সদওড় 

13 জনাব ঘমাোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন ৫নং সবনাইল 

14 জনাব ঘমাোঃ মাসফজুর রহমান ৬নং ঘজাতবানী 

15 জনাব ঘমাোঃ সমলন বাবু ৭নং পসলিয়াগপুর 

16 জনাব ইসসতয়াক তালুকদার ঘসাহান ১নং জয়পুর নবাবগঞ্জ 

17 জনাব ঘমাহাম্মদ নুর ইসলাম ২নং সবচনাদপুর 

18 জনাব ঘমাোঃ নুরনবী ৩নং ঘগালাপগঞ্জ 

19 জনাব ঘমাোঃ সসরাজুল ইসলাম ৪নং শালখুসরয়া 

20 জনাব আল মারুফ ঘহাচসন ৫নং পুটিমারা 

21 জনাব ঘমাোঃ ঘমাস্তাসফজুর রহমান ৬নং ভাদুসরয়া 

22 জনাব ঘমাোঃ ঘমাশারফ ঘহাচসন ৭নং দাউদপুর 

23 জনাব সনতাই েন্দ্র ৮নং মাহামুদপুর 

24 জনাব ঘমাোঃ মাসুদ রানা ৯নং কুশদহ 

25 জনাব সারসমন আক্তার ১নং খিামাধবপাড়া হাসকমপুর 

e¨vP bs-05 

‡Rjvt w`bvRcyi, MvRxcyi, ivRkvnx 

    

01 জনাব অপুেন্দ্র রায় ২নং ঘবায়ালদার 
হাসকমপুর 

02 জনাব কাওসার আহচমদ ৩নং আলীহাট 

03 Rbve w`jkv` Rvnvb wgZz †gŠPvK 

Kvwjqv‰Ki 
04 Rbve Avj-Avwgb dzjevwoqv 

05 Rbve gvmyg wejøvn bvMix KvjxMÄ 

 06 Rbve AjK `vm evnv`ymv`x 
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µwgKbs bvg BDwbqb Dc‡Rjv 

07 Rbve evmbv ivbx m~Îai Rv½vwjqv 

08 Rbve myjZvbv ivwRqv Rvgvjcyi 

09 Rbve ‡gvt ivwKeyj nvmvb Kvcvwmqv 

Kvcvwmqv 

 
10 Rbve gvneye ZiMvuI 

11 Rbve gwgb wgqv evwilve 

12 ‡gvt Avãyj gwR` Cvwijv 

cev 

 

13 ‡gvt BmgvBj †nv‡mb ivwme noMÖvg 

14 ‡Rmwgb Av³vi e„wó Nwicyi 

15 ‡gvt kvwgg kvnRvnvb eoMvQx 

16 ‡gvt Iqvwj` †nv‡mb †`Icvov 

‡Mv`vMvox 

17 ‡gvt iwdKzj Bmjvg ‡gvnbcyi 

18 KvRx AvivZdzZzjøvn evmy‡`ecyi 

19 ‡gvtgwn`yinvmvb gvwUKvUv 

20 ‡gvt Avwid DwÏb ‡MvMÖvg 

21 ‡gvt wgRvbyi ingvb mibRvB 

Zv‡bvi 

22 mvweŸi Avn‡¤§` evavBo 

23 ‡gvt `yjvj DwÏb cuvP›`i 

24 ‡gvt Avnmvb nvexe Kjgv 

25 gvngy` nvmvb Rvnvbvev` ‡g‡nicyi 

e¨vP bs-06 

‡Rjvt ivRkvnx, PzqvWv½v 

01 ‡gvt gvndzRyj nK ayiBj ‡g‡nicyi 

02 ‡gvt Lvwj`yj Bmjvg NvwmMÖvg 

03 ‡gvt RvKvDj Bmjvg ‡gŠMvQx 

04 ‡gvt kvwnb Avjg ‡MvqvjKvw›` evMgviv 

05 ‡gvt dKiæj Avjg bi`vm 

06 ‡gvt AvdRvj †nv‡mb RqMi `~M©vcyi 
07 ‡gvt bvRgyj †nv‡mb ‡`jyqvevox 

08 ‡gvt †Mvjvg wKewiqv bIcvov 

09 ‡gvt wgbnvRyi ingvb cywVqv cywVqv 
10 cÖkvšÍ Kzgvi `vm ‡ejcyKzwiqv 

11 ‡gvt Avwidzj Bmjvg wRDcvov 

12 ‡gvt Avwgbyj Bmjvg ev‡bk¦i 

13 ‡gvt bvwn` Av³vi mvwb wkjgvwoqv 

14 ‡gvt †g‡n`x nvmvb PviNvU PviNvU 
15 ‡gvt Kweiæj Avwgb miKvi Kjyqv 

16 ‡gvt gvgybvi iwk` Fvqvjÿxcyi 

17 ‡gvt Avwidzj Bmjvg BDmydcyi 

18 ‡gvt Avwidzi ingvb Wbgcvov 

19  †gvt †gvwgbyj Bmjvg gwbMÖvg evNv 

20 Rbve †gv: mvLvIqvZ †nv‡mb ksKiP›`ª PzqvWv½v m`i 

21 Rbve †gvQv: ZnwgbvLvZzb wZZz`n 

22 Rbve gy³v cvifxb AvjyKw`qv 

23 Rbve †gv: mv‡n` mv‡ivqvi KzZzecyi 

24 Rbve †gv: mvwReyj Bmjvg nvmv`n RxebbMi 
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µwgKbs bvg BDwbqb Dc‡Rjv 

25 Rbve †gv: gwZDi ingvb D_jx 

e¨vP bs-07 

‡Rjvt PzqvWv½v I cÂMi 

01 Rbve †gv: mvgmyj Avjg Avãyjevoxqv RxebbMi 

02 Rbve †gv: Avigvb †nv‡mb Ryovbcyi `vgyoû`v 

 03 Rbve Zcb Kzgvi Kvc©vmWv½v 

04 Rbve †gv: Rwmg DÏxb nvDjx 

05 Rbve mvgmyj Av‡iwdb ciK…òcyig`bv 

06 Rbve †gv: wRqvDi ingvb nvi`x AvjgWv½v 

 07 Rbve AbvwgKv `Û Mvsbx 

08 Rbve Avwddv †RvqvÏ©vi wPsjv 

09 Rbve †gvQv: wkwib wkjv ‡Rnvjv 

10 Rbve Av‡gbv LvZzb fvsevoxqv 

11 ‡gv: gvgybvii ngvb av°vgviv cÂMom`i 

12 ‡gv: mvbvDj nvmvb miKvi KvgvZKvRjw`Nx 

13 kvw¤§ Av³vi mvZ‡gov 

14 gnvb›` ivq AgiLvbv 

15 ibwRZ Kzgvi ivq nvwifvmv 

16 `xcK P›`ª eg©b my›`iw`Nx ‡`exMÄ 

17 ‡gv: Avey nvwbdv ‡`exMÄ 

18 ‡gv: mvnv`Z †nv‡mb wPjvnvwU 

19 ‡gv: mwdDj Avjg ‡Zvwoqv Av‡Uvqvix 

20 ‡gv: wgRvbyi ingvb SjBkvjwkwi †ev`v 

21 K…ò P›`ª eg©b mv‡Kvqv 

22 myjZvbv †eMg ‡UcÖxMÄ ‡`exMÄ 

23 ‡gv: †Zvqveyi ingvb ‡mvbvnvi 

24 ‡gvQv: RvbœvZzj †di‡`Šmx ‡`ebMi ‡ZuZzwjqv 

25 ‡gv: Avwidz¾vgvb iwb evsjvev×v 

e¨vP bs-08 

‡Rjvt Puv`cyi 

01 ‡gvnv¤§` myjZvb cvUIqvix Pv›`ªv Puv`cyi m`i 

02 ‡iv‡ebv Av³vi jÿxcyig‡Wj 

03 ‡gvt Aveyj †nv‡mb kvngvngy`cyi 

04 Avmgv Av³vi evMv`x 

05 ‡gv: dqmvj Av‡e`xb f~uBqv evwjqv 

06 Av‡bvqvi †nvmvBb iƒcmv (D) dwi`MÄ 

07 Ave`yi ingvb mywe`cyi (c~e©) 

08 Avey BDmyd miKvi evwj_yev (cwðg) 

09 kvnv`r †nvmvBb cvBKcvov (D:) 

10 gvndzRyi ingvb †PŠayix cvBKcvov (`.) 

11 ‡gvt kixd †nvmvBb ‡MvBU (`:) KPzqv 

12 ‡gv: AvjgMxi †nv‡mb KPzqv (DËi) 

13 wb‡c›`ª miKvi mn‡`ecyi (c:) 
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µwgKbs bvg BDwbqb Dc‡Rjv 

14 mbwRZKzgviKzix bv‡qeMuvI (`:) gZje `wÿY 

15 ‡gvt dwi`yj nK wgqv Lv‡`iMuvI 

16 ARq P›`ª miKvi `~M©vcyi 

17 byi †nv‡mb wecøe evMvbevox 

18 ‡gnbvR †gv Í̄dv wcÖqvsKv d‡Zcyi (c:) 

19 gv‡R`v Av³vi Kvj‡Puv (`:)` nvRxMÄ 

20 gybœx Av³vi nvRxMÄ 

21 ‡gvt bvwQi †nv‡mb evwKjv 

22 myjZvb gvngy` m~Pxcvov (D:) kvnivw Í̄ 

23 ‡gvt †gvdv¾j †nv‡mb wP‡Zvlx (c~e©) 

24 byyiæbbex UvgUv (D:) 

25 ‡gv: Kvgvj †nv‡mb MvRx AvjMx `~M©vcyi (D:) nvBgPi 

e¨vP bs-09 

‡Rjvt iscyi 

1 ‡gv: kwidzj Bmjvg 1bs gw`bvcyi iscyi m`i 

2 mvab P›`ª miKvi 3bs P›`bcvU 

3 ‡gv: cvi‡fR Avjx 2bs nwi‡`ecyi 

4 ‡gv: cvi‡fR Avjx 8bs ˆKKzox cxiMvQv 

5  †gvQv: bvwM©m cvifxb 2bs cviæj 

6 ‡gvQv: iæwRdv LvZzb 5bs QvIjv 

7 ‡gv: Avkivdzj Bmjvg 6bs Zv¤^jcyi 

8  †gv: kvnRvjvj 7bs cxiMvQv 

9 ‡gv: Avãyj Kv‡`i 1bs Avjgcyi ZvivMÄ 
10 ‡gv: wRnv`x nvmvb 3bs BKivPvjx 

11 ‡gv: iv‡RKzj Bmjvg 2bs KzkxBDwc,  

12 Avey kvnxb †gv: gÄyiæj Bmjvg 4bs nvwoqviKzwU 

13 ‡gv: kvnRv`v wgqv 1bs ‰PÎ‡Kvj cxiMÄ 

14 AvwZKv web‡Z ingvb 9bs ‰PÎ‡Kvj 

15 gvnvgy`yj nvmvb 13bs ivgbv_cyi 

16 ‡gv: †ZvRv‡¤§j †nv‡mb 15bs Kvwejcyi 

17 ‡gv: †gv‡k©` Avjg 3bs cvqive›`  wgVvcyKzi 

18 ‡gv: †mwjg wgqv 7bs jwZdcyi 

19 ‡gv: †Mvjvg ievbx 14 bs `~M©vcyi 

20 iZb Kzgvi †`ebv_ 6bsKvwd«Lvj  

21 ‡gv: gwgbyj Bmjvg Bgv`cyi 

22  †gv: gwkDi ingvb 8b BDwce`iMÄ, iscyi MsMvPov 
23 ‡gv; mvgmxj Av‡iwdb 12bs KzZyecyi 

24 ‡gv: †gvRvnviæj Bmjvg 1bs †eZMvox 

25 ‡gv: Avkivdzj Avjg 3bs eowej 

e¨vP bs-10 

‡Rjv t cÂMo, iscyi I ivRkvnx 

01 ‡gvQv: ‡mvwbqv AvKZvi wZibUnvU ‡ZuZzwjqv 

02 ‡gvQv : BmivZ Rvnvb ‡ZuZzwjqv 

03 ‡gvQv: BmivZ Rvnvb wcswK 4bs MsMvPov MsMvPov 
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µwgKbs bvg BDwbqb Dc‡Rjv 

04 ‡gvQv: RvbœvZzj †di‡`Šm 6bs MsMvPov 

05 ‡gv: Gg`v`yj nK 8bs Avjgwew`Zi 

06 gwjøKv ivbx 5bs evjvcvov KvDwbqv 

07 ‡gv: gviæd nvmvb wmwÏK 05bs Zvj›` Zv‡bvi 

08 ‡gv: gybZvwmi AvLZvi 07bs Zv›`ywiqv 

09 G we Gg mvBdz¾vgvb 03bs `vgKzov  cev 

10 ‡gvt †ejv‡qZ †nv‡mb 06bs nwiqvb  

11 hvwib Zvmwbg KsKb 02bs ûRwicvov 

12 ‡gvmvt mvjgv LvZzb mywg 1bs `k©bcvov 

13 ‡gvt mvB ỳj gyikvwjb ivqNvUx ‡gvnbcyi 

14 ‡gvt ivwKeyj Bmjvg Rvnvbvev` 

15 wbcv LvZzb evKkxgBj 

16 Bwjqvm L›`Kvi 01bs †Mvwe›`cvov evMgviv 

17 ‡gvt Avwjg~i ivRx 03bs wØccyi 

18 ‡gvt Kvgvj †nv‡mb 04bs eowenvbvjx  

19 ‡gvt Av‡cj gvngy` 06bskÖxcyi 

20 ‡gvt gZ‡jeyi ingvb 07 bs evmycvov 

21 ‡gvt gvndzRyi ingvb KvPvix‡Kvqvwjcvov 

22 ‡gvt kvgxg †nv‡mb  09bs ïfWvsMv 

23 ‡gvt ivwdDi ingvb 10bs gvwoqv 

24 KvÂb Kzgvi miKvi 11bs MwYcyi 

25 gvwbK-gvngy` 12bs wSKiv 

 
 

 

 

e¨vP bs-11 

cÖwkÿY wk‡ivbvg: BDwbqb cwil` cÖkvmb I Avw_©K e¨e¯’vcbv 

 

µwgK 

bs 

bvg BDwbqb cwil` Dc‡Rjv ‡Rjv  †gvevBj 

01 Rbve ‡gvt kvwnb Avjg †MvqvjKvw›` evMgviv 

 

ivRkvnx 01723886193 

02 Rbve KvRx Avjg 14bs nvwgiKzrmv 01788199435 

03 Rbve ‡gvt Rvnv½xi Avjg 15bs †hvMxcvov 01745134264 

04 Rbve ‡gvt byiæb bex 16bs †mvbvWvsMv 01723286461 

05 Rbve ‡gvt Bgvg nvmvb †gvjøv 03bs cvbv bMi ~̀M©vcyi 

 

০১৭১৪৯৪১৩২২ 

06 Rbve ‡gvt ivwReyj Avjg wgVz gvwiqv 01745616546 

07 Rbve ‡gvt eyjeyj ‡nv‡mb wKmgZMY‰Ko 01743703469 

08 Rbve ‡gvt BDmyd Avjx SvjyKv 01740844867 

09 Rbve myeªZ Kg©Kvi 03 cvKox ‡Mv`vMvox 

 

০১৭১৫-৬৫১৮৩১ 

10 Rbve ‡gvt †njvj DÏxb 04bs wiwkKzj ০১৭৩৮-৬২৪৪১৫ 

11 Rbve ‡gvt gdiæiæj RvbœvZ Pi Avlvwoqv`nv ০১৭৬৮-৩১১৫৯২ 

12 Rbve G‡¯Íwibv †n¤^ªg 01bs †Mv`vMvox 01708771494 

13 Rbve P›`b Kzgvi evDmv evNv 

 

01946491394 

14 Rbve wb‡cb Kzgvi miKvi MoMox 01745357169 

15 Rbve cÖKvk Kzgvi evRyevNv 01780062639 
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µwgK 

bs 

bvg BDwbqb cwil` Dc‡Rjv ‡Rjv  †gvevBj 

16 Rbve ‡gvt Rqbvj Av‡ew`b Avovbx 01719793590 

17 Rbve ‡gvt igRvb Avjx PK ivRvcyi 01727967625 

18 Rbve mwRe Avn‡g` cvKzwiqv 01747208948 

19 Rbve ‡gvt `yjvj †nv‡mb 04bs fvjyKMvQx cywVqv 01738711568 

20 Rbve ‡gvt gwbiæj Bmjvg 03bs mi`n PviNvU 01738114538 

21 মমাোঃ মশিউর রহমান জামালপুর জয়পুরহাট সদর 

জয়পুরহাট 

 

01737416842 

22 মমাোঃ শিররাজ মহারসন আমদই জয়পুরহাট সদর 01725635695 

23 মমাহাম্মদ আলী পুরানাপপল জয়পুরহাট সদর 01717626862 

24 মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম চকবরকত জয়পুরহাট সদর 01736445025 

25 আলমগীর কশির ধলাহার জয়পুরহাট সদর 01726119111 

 

e¨vP bs-12 

cÖwkÿY wk‡ivbvg: BDwbqb cwil` cÖkvmb I Avw_©K e¨e¯’vcbv 

 

ক্র নং নাম কম বস্থচলর উপচজলা ঘজলা ঘমাবাইলনম্বর 

01 Rbve ঘজাবাচয়র মাহমুদ ঘসৌরভ বড়োপা ইউসপ মচনাহরদী নরসসংদী 01848324563 

02 Rbve কাউছার আলম নারায়নপুর ইউসপ ঘবলাব নরসসংদী 01924474069 

03 Rbve একরামুল ইলসাম পুটিয়া ইউসপ সশবপুর নরসসংদী 01679-312212 

01916-561385 
04 Rbve মাহমুদুল হাসান সল্লাবাদ ইউসপ ঘবলাব নরসসংদী 01682580743 

05 Rbve ইব্রাসহম খসলল আসদয়াবাদ ইউসপ রায়পুরা নরসসংদী 01879884257 

06 Rbve হাসববুর রহমান দুলালপুর ইউসপ সশবপুর নরসসংদী 01841787362 

07 Rbve তপন কুমার শীল নুরালাপুর ইউসপ নরসসংদী সদর নরসসংদী ০১৮৩৪১৭১৯০৩ 

08 Rbve েঞ্চল সময়া বাঁশগাড়ী ইউসপ রায়পুরা নরসসংদী 01718687868 

09 Rbve িশা্ত  কুমার ঘঘাষ আমসদয়া ইউসপ নরসসংদী সদর নরসসংদী ০১৯১২২৩৬৫০৯ 

10 Rbve সবল্লাল ঘহাচসন সজনারদী ইউসপ পলাশ নরসসংদী 01761044909 

11 Rbve ইকবাল ঘহাসাইন ‡hvko BDwc ঘবলাব নরসসংদী 01948689119 

12 Rbve রাচসল সময়া ডাঙ্গা ইউসপ পলাশ নরসসংদী 01714327650 

13 Rbve আব্দুর রসহম গজাসরয়া ইউসপ পলাশ নরসসংদী 01911900707 

14 Rbve ঘমাোঃ মাসুদ রানা বাঘাব ইউসপ সশবপুর নরসসংদী 01921587465 

15 Rbve ঘমাোঃ সমজানুর রহমান আয়ূবপুর ইউসপ, সশবপুর নরসসংদী ০১৭৩০৯৭০৩৩০ 

16 Rbve আবুল কালাম আজাদ েরসসন্ধুর ইউসপ পলাশ নরসসংদী 01874096025 

17 Rbve ঘমাোঃ শসফকুল ইসলাম একদুয়াসরয়া ইউসপ মচনাহরদী নরসসংদী 01622231448 

18 Rbve ঘমাোঃ ঘসাচহল হাইরমারা ইউসপ রায়পুরা নরসসংদী 01961122199 

19 Rbve জাসকর ঘহাসাইন সখসদরপুর ইউসপ মচনাহরদী নরসসংদী 01760743219 

20 Rbve ঘমাোঃ সরমান ভূইয়া সনলক্ষা ইউসপ রায়পুরা নরসসংদী 01746199344 

21 Rbve ঘমাোঃ ওসমান আলী কাঁটিকাটা ইউসপ মচনাহরদী নরসসংদী 01727196925 

22 Rbve ঘমাোঃ জাসহদ হাসান পাটুলী ইউসপ ঘবলাব নরসসংদী 01730183550 

23 Rbve রাসহমা সরকার মসহষাচশাড়া ইউসপ নরসসংদী নরসসংদী ০১৭৬৩৯৭৯৯০৮ 

24 Rbve ঘমচহসরন আক্তার রাধানগর ইউপ রায়পুরা নরসসংদী 01770205130 
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25 Rbve ঘরাকসানা আক্তার সশলমান্দী ইউসপ নরসসংদী সদর নরসসংদী ০১৯৫৯৬৬৩৫৮৩ 

 

e¨vP bs-13 

cÖwkÿY wk‡ivbvg: BDwbqb cwil` cÖkvmb I Avw_©K e¨e¯’vcbv 

 

ক্র নং নাম কম বস্থচলর উপচজলা ঘজলা ঘমাবাইলনম্বর 

০১ Rbve ঘমাোঃ শসফকুল ইসলাম ঘবলাব ইউসপ ঘবলাব নরসসংদী 01918391641 

০২ Rbve ঘমাোঃ জসহরুল ইসলাম েরআড়াসলয়া ইউসপ রায়পুরা নরসসংদী 01779813727 

01516783774 
০৩ Rbve রানা সরকার সমজবারের ইউসপ রায়পুরা নরসসংদী 01687899013 

০৪ Rbve মিাোঃ সুজন মিয়া মিহেরপাড়া ইউমপ নরসসংদী সদর নরসসংদী ০১৭৩২৭৬৭৫৩৭ 

০৫ Rbve ম ৌরভ িােমুদ কাঠামিয়া ইউমপ নরসসংদী সদর নরসসংদী ০১৯৪৭১৫৯২০৮ 

০৬ Rbve আসরফ ঘহাচসন শ্রীনগর ইউসপ রায়পুরা নরসসংদী 01928147706 

01620652223 
০৭ Rbve ঘমাহাম্মদ আসজজুল হক েক্রধা ইউসপ সশবপুর নরসসংদী 01760608281 

০৮ Rbve শাহ্ ঘনওয়াজ েরসুবুসি ইউসপ রায়পুরা নরসসংদী 01752786123 

০৯ Rbve আল আসমন োঁনপুর ইউসপ রায়পুরা নরসসংদী ০১৫১৭-৮২৮৩৫০ 

১০ Rbve ঘমাোঃ আল-আসমন শুকুন্দী ইউসপ মচনাহরদী নরসসংদী 01750871484 

১১ Rbve সমঞা ঘমাহাম্মদ পলাশ জয়নগর সশবপুর নরসসংদী 01713825618 

১২ Rbve ঘমাচমন সময়া েরমধুয়া ইউসপ রায়পুরা নরসসংদী 01916449558 

১৩ Rbve আসরফ আহচমদ উত্তর বাখরনগর  রায়পুরা নরসসংদী 01744610065 

১৪ Rbve ঘমাোঃ শাহজালাল সবন্নাবাইদ ইউসপ  ঘবলাব নরসসংদী ০১৭৫৮-৪৭৭০৭৮ 

১৫ Rbve জয়চন্দ্রহ াষ আচলাকবাসল ইউসপ নরসসংদী সদর নরসসংদী ০১৬৮৭৯৯০৩৬৯ 

১৬ Rbve ঘমাোঃ আলতাফ ঘহাচসন পলামতলী ইউসপ রায়পুরা নরসসংদী 01816111542 

১৭ Rbve ঘমাোঃ ইয়াসছন ঘমাল্লা পাড়াতলী ইউসপ  রায়পুরা নরসসংদী ০১৯২১-৫৯০৭৯৩ 

১৮ Rbve ঘমা আল আসমন েরসদঘলদী ইউসপ নরসসংদী সদর নরসসংদী ০১৮২৩-৭০৩২৬৫ 

১৯ Rbve মাহমুদা আক্তার সাধারের ইউসপ সশবপুর নরসসংদী  

২০ Rbve সুমন ঘমাল্লা মরজাল ইউসপ সশবপুর নরসসংদী  

২১ Rbve ঘরদুয়ান ঘহাচসন মচহশপুর ইউসপ রায়পুরা নরসসংদী 01719450740 

২২ Rbve রুচবল খন্দকার রায়পুরা ইউমপ রায়পুরা নরসসংদী ০১৯১১-৮৪৪৮৭১ 

২৩ Rbve ঘসাহাগ রানা মুছাপুর ইউমপ রায়পুরা নরসসংদী ০১৭৪৭-৫৮৩১৯৬ 

২৪ Rbve মিজবাে উমিন কমরিপুর ইউমপ নরসসংদী সদর নরসসংদী ০১৭১৫৩৩৮৭৮৯ 

২৫ Rbve ঘমাোঃ সাইফুল ইসলাম ফাহাদ ঘলবুতলা ইউসপ মচনাহরদী নরসসংদী 01750973665 

 

e¨vP bs-14 

cÖwkÿY wk‡ivbvg: BDwbqb cwil` cÖkvmb I Avw_©K e¨e¯’vcbv 

 

ক্র নং নাম কম বস্থচলর উপচজলা ঘজলা ঘমাবাইলনম্বর 

০১ Rbve তানভীর আহচমদ সনলয় োলাকের ইউসপ মচনাহরদী নরসসংদী 01787341647 

০২ Rbve জাইদুি ই িাি পাইকারচর ইউমপ নরসসংদী নরসসংদী ০১৯১১৪৩৪২২৫ 

০৩ Rbve সাসদয়া ইসলাম তসন্ন সমজবাপুর ইউসপ রায়পুরা নরসসংদী 01774614406 

০৪ Rbve িামেিা আক্তার আহিনা পাচহদানা ইউমপ নরসসংদী সদর নরসসংদী ০১৩১৫৫৮০৬১৫ 

০৫ Rbve কািরুন নাোর মচমনশপুর নরসসংদী সদর নরসসংদী ০১৬৮৫১৪৩৫৫২ 



10 

 

০৬ Rbve ফাসহমা সুলতানা আঁসখনুর েন্দনবাড়ী ইউসপ মচনাহরদী নরসসংদী 01790738043 

০৭ Rbve ঘমাোঃ আশরাফুল ইসলাম 

ভূঞা 

কৃষ্ণপুর ইউসপ মচনাহরদী নরসসংদী 01621895829 

০৮ Rbve ঘমাোঃ রমজান আলী সমজবানগর ইউসপ রায়পুরা নরসসংদী 01720665959 

০৯ Rbve িামুন মিয়া  োজীপুর ইউমপ নরসসংদী সদর নরসসংদী ০১৯১৮৪০৬০৬২ 

১০ Rbve ঘমাোঃ রসফকুল ইসলাম মাসছমপুর ইউসপ সশবপুর নরসসংদী 01738795806 

১১ Rbve সজীব ঘহাচসন ঘদৌলতপুর ইউসপ মচনাহরদী নরসসংদী 01720684923 

১২ Rbve কামাল ঘহাচসন আসমরগঞ্জ ইউসপ রায়পুরা নরসসংদী 01707044173 

১৩ Rbve জসহরুল ইসলাম অসলপুরা ইউসপ রায়পুরা নরসসংদী 01912061953 

14 Rbve সমজানুর রহমান ৮নং পাইকড়া কাসলহাতী টাঙ্গাইল ০১৭৫০২৮২৯৯৭ 

15 Rbve মুসক্ত আক্তার ৯নং বল্লা ইউসপ কাসলহাতী টাঙ্গাইল ০১৭৩৮২৯৯০৮৬ 

16 Rbve শাসকল ঘহাচসন সল্লা ইউসপ কাসলহাতী টাঙ্গাইল ০১৭৭১০০৮২২২ 

17 Rbve সরফাত ঘহাচসন সরপন বীরবাসসন্দাইউসপ কাসলহাতী টাঙ্গাইল ০১৭৪৮০২৫৮৩৫ 

18 Rbve অজয় সাহা পারকী ইউসপ কাসলহাতী টাঙ্গাইল ০১৮২৯৫৫৩২৩১ 

19 Rbve ফসরদা পারভীন ৭নং সহচদবপুর কাসলহাতী টাঙ্গাইল ০১৭৩৭০৭৭২৩৭ 

20 Rbve হাসফজুর রহমান দূগ বাপুর ইউসপ কাসলহাতী টাঙ্গাইল ০১৭৩৮২৯১৫২৩ 

21 Rbve রাচসল সময়া নাগবাসর ইউসপ কাসলহাতী টাঙ্গাইল ০১৮৩০৯২৯৫১২ 

22 Rbve সুসফয়া দশসকয়া ইউসপ কাসলহাতী টাঙ্গাইল ০১৭১৯৭৮৬৮৮১ 

23 Rbve ঘসাসনয়া খাতুন নারাসন্দয়া ইউসপ কাসলহাতী টাঙ্গাইল ০১৭২৩৪৫১৫৪৩ 

24 Rbve মসনরুজ্জামান ৫নং বাংড়া ইউসপ কাসলহাতী টাঙ্গাইল ০১৭৫৩০৩৯৩১৮ 

25 Rbveঘমা: সবশু সময়া ঘকাকডহরা ইউসপ কাসলহাতী টাঙ্গাইল ০১৭৭২২৯২২৪৩ 

 

e¨vP bs-15 

cÖwkÿY wk‡ivbvg: BDwbqb cwil` cÖkvmb I Avw_©K e¨e¯’vcbv 

ক্র নং নাম কম বস্থচলর উপচজলা ঘজলা ঘমাবাইলনম্বর 

01 Rbve ঘমা: আবব্দুস ছালাম ঘগাহাসলয়াবাড়ী ইউসপ কাসলহাতী টাঙ্গাইল ০১৭৯৫৫৩৩০৬৮ 

02 Rbve আবু হাসনফ ৮ নং সমজবাপুর ঘগাপালপুর টাংগাইল ০১৭৩৩৫৬৪৯২২ 

03 Rbve ঘমাোঃআবুল কালাম ৭ নং আলম নগর ঘগাপালপুর টাংগাইল ০১৯১৪৫৭১৩২১ 

04 Rbve ঘমাোঃচমচহদী হাসান নগদা সশমলা ঘগাপালপুর টাংগাইল ০১৭২৩০৩৮৮৭২ 

05 Rbve ঘমাোঃআবু আল সাঈদ ৫ নং ঘধাপাকাসন্দ ঘগাপালপুর টাংগাইল ০১৭৩৬৫৫৭৭০৯ 

06 Rbve ঘমাোঃচমচহদী রুচবল ঘমহমনগর ঘগাপালপুর টাংগাইল ০১৭২৫৪১৬৫৮৫ 

07 Rbve খাচলদা আক্তার ৩ নং ঝাওয়াইল ঘগাপালপুর টাংগাইল ০১৮৩২২৯১৩৮৪ 

08 Rbve আসমনুল ইসলাম ২ নং হাসদরা ঘগাপালপুর টাংগাইল ০১৯২৩১৪০৭৭২ 

09 Rbve ঘমাোঃ সমজানুর রহমান আচনহলা ঘাটাইল টাংগাইল 01728-738739 

10 Rbve সুলতানা ঘাটাইলসদর ঘাটাইল টাংগাইল 01746-211466 

11 Rbve ঘমাোঃ আইয়ুব সময়া সন্ধ্যানপুর ঘাটাইল টাংগাইল 01717-499906 

12 Rbve ঘমাোঃ আসতকুর ইসলাম জামুসরয়া ঘাটাইল টাংগাইল 01766-039377 

13 Rbve সমঠুন সময়া সদগলকান্দী ঘাটাইল টাংগাইল 01790156639 

14 Rbve সমলন সময়া ঘলাচকরপাড়া ঘাটাইল টাংগাইল 01741562256 

15 Rbve ঘমাোঃ শাহ আলম ঘদওপাড়া ঘাটাইল টাংগাইল 01726-471599 

16 Rbve ঘমাোঃ ঘমাস্তাক আহচম্মদ ঘদওলাবাড়ী ঘাটাইল টাংগাইল 01741-205248 

17 Rbve ঘমাোঃ মামুন আকতার রসুলপুর ঘাটাইল টাংগাইল 01735-772210 
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e¨vP bs-16 

cÖwkÿY wk‡ivbvg: BDwbqb cwil` cÖkvmb I Avw_©K e¨e¯’vcbv 

 

 

 

 

 

18 Rbve ঘমাোঃ রুচবল ঘহাচসন ধলাপাড়া ঘাটাইল টাংগাইল 01722-260425 

19 Rbve শসরফুল ইসলাম সদগড় ঘাটাইল টাংগাইল 01915-878675 

20 Rbve রসক কর করটিয়া টাঙ্গাইল সদর টাঙ্গাইল ০১৬৭০-৭৩৭১৪১ 

21 Rbve ঘমাোঃ খাসলদ খান  ০৮নং বাসঘল টাংগাইল সদর টাংগাইল ০১৬৭৬৬৩০০৩০ 

22 Rbve সনপুন আক্তার  ০৩নং ঘাসরন্দা টাংগাইল সদর টাংগাইল ০১৭৮০০৪৫৯৪০ 

23 Rbve ছদরুল আলম মাহমুদ নগর টাংগাইল সদর টাংগাইল ০১৭৩৬৪৩৯০৭০ 

24 Rbve আব্দুল্লাহ সহল মাসুদ  ১১নং কাতুসল টাংগাইল সদর টাংগাইল ০১৯১১১৩৫২৬৩ 

25 Rbve আকসলমা আক্তার  ০৬নং ঘপারাবাড়ী টাংগাইল সদর টাংগাইল ০১৮২২২০০৮৩৫ 

ক্র নং নাম কম বস্থচলর উপচজলা ঘজলা ঘমাবাইলনম্বর 

01 Rbve ঘমাোঃ আসরফুল ইসলাম  ০২নং গালা টাংগাইল সদর টাংগাইল ০১৭১৪৮৯৭২৮৯ 

02 Rbve ঘমাোঃ ঘসাচহল সময়া  ০১নং মগড়া টাংগাইল সদর টাংগাইল ০১৭৪৩৫১১৮৮৭ 

03 Rbve ঘমাোঃ ঘতাফাজ্জল ঘহাচসন  ০৭নং দাইন্যা টাংগাইল সদর টাংগাইল ০১৭৫১০৮২৫১২ 

04 Rbve ঘসসলম ঘরজা ১০নং হুগড়া টাংগাইল সদর টাংগাইল ০১৭৪০১৭৫৫৫২ 

05 Rbve ঘমাোঃ ফরহাদ আলী  ০৯নং কাকুয়া টাংগাইল সদর টাংগাইল ০১৭৩৬১০৭৪১২ 

06 Rbve ঘমাোঃ সািাম ঘহাচসন  ০৫নং সছসলমপুর টাংগাইল সদর টাংগাইল ০১৭৬৫৪৮১৪৩৩ 

07 Rbve লাবলু খান এলাসসন ঘদলদুয়ার টাঙ্গাইল 01768-711342 

08 Rbve ঝন্টু কুমার মন্ডল লাউহাটী ঘদলদুয়ার টাঙ্গাইল 01723303706 

09 Rbve কাজী ঘসাচহল রানা ফাসজলহাটী ঘদলদুয়ার টাঙ্গাইল 01884933274 

10 Rbve ঘমা: সশপন সময়া ডুবাইল ঘদলদুয়ার টাঙ্গাইল 01724-832113 

11 Rbve ঘমাোঃ শাজাহান ঘসসলম ঘদউলী ঘদলদুয়ার টাঙ্গাইল 01768265650 

12 Rbve ঘমাোঃ ইউসুফ আলী ঘদলদুয়ার সদর ঘদলদুয়ার টাঙ্গাইল 01880-099797 

13 Rbve জান্নাতুল ঘফরচদৌসী শা্ত া পাথরাইল ঘদলদুয়ার টাঙ্গাইল 01712465061 

14 Rbve ঘমাোঃ রাচসল আহচমদ আটিয়া ঘদলদুয়ার টাঙ্গাইল 01700549381 

15 Rbve শাসহন সময়া বাসনয়াজান ধনবাড়ী টাংগাইল ০১৭৬১২৮২৮৯৭ 

16 Rbveঘমাহাম্মদ মাসুদ রানা মুশুসি ধনবাড়ী টাংগাইল ০১৯৯১৪১১৮১৫ 

17 Rbve ঘমাোঃ আল আসমন খান বীরতারা ধনবাড়ী টাংগাইল ০১৮১৪৬৯৬৯১০ 

18 Rbve শাহানাজ পারভীন যদুনাথপুর ধনবাড়ী টাংগাইল ০১৭৭০১৯৪৩৬৩ 

19 Rbve ঘমাোঃ আজাদ  বসলভদ্র ধনবাড়ী টাংগাইল ০১৭৩৪৭৫২৭৮৫ 

20 Rbve সলটন সময়া পাইস্কা ধনবাড়ী টাংগাইল ০১৭৫০১৫৫৬০১ 

21 Rbve মামুন সরকার ঘধাপাখালী ধনবাড়ী টাংগাইল ০১৭১৯০৭২৫৩২ 

22 Rbve ঘমচহদী কাইসার  ভারড়া নাগরপুর টাঙ্গাইল ০১৯২৩৯০৪৬১৫ 

23 Rbve দীপংকর কুমার সাহা  সহবতপুর নাগরপুর টাঙ্গাইল ০১৭১২৪৩৫২৯৩ 

24 Rbve ঘমাোঃ সলমন সময়া  গয়হাটা নাগরপুর টাঙ্গাইল ০১৭১৮৯৩৮৯৮২ 

25 Rbve ঘমাোঃ শামীম ঘহাচসন  নাগরপুর নাগরপুর টাঙ্গাইল ০১৭৪৪৫৫০৬৮৯ 
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e¨vP bs-17 

cÖwkÿY wk‡ivbvg: BDwbqb cwil` cÖkvmb I Avw_©K e¨e¯’vcbv 

 

 

e¨vP bs-18 

cÖwkÿY wk‡ivbvg: BDwbqb cwil` cÖkvmb I Avw_©K e¨e¯’vcbv 

 

ক্র নং নাম কম বস্থচলর উপচজলা ঘজলা ঘমাবাইলনম্বর 

01 Rbve ঘমাহাম্মদ শরীফ ঘহাচসন   মিিাবাদ নাগরপুর টাঙ্গাইি ০১৭৩৪২২৬৬১৫ 

02 Rbve ঘমাোঃ বজজুল কসরম  ধুবসরয়া নাগরপুর টাঙ্গাইল ০১৭৩৯৭৬১৭৬৮ 

03 Rbve ঘমাোঃ সাখাওয়াত ঘহাচসন  ভাদ্রা নাগরপুর টাঙ্গাইল ০১৭৪৩০৯৫৪২৮ 

04 Rbve শারসমন আক্তার  দমিয়র নাগরপুর টাঙ্গাইল ০১৭৬৭৫৫০৩৭৩ 

05 Rbve টুম্পা ভিাোয ব  মামুদনগর নাগরপুর টাঙ্গাইল ০১৭৪৩২৩১১৬২ 

06 Rbve ঘসাচহল রানা  ঘমাকনা নাগরপুর টাঙ্গাইল ০১৭৬১৬১৯৩৩১ 

07 Rbve সুমন ঘহাসাইন পাকুটিয়া নাগরপুর টাঙ্গাইল ০১৭১৬২৩৬২৬৫ 

08 Rbve ঘমাোঃ সসরাজুল ইসলাম  ঘবকড়া আটগ্রাম নাগরপুর টাঙ্গাইল ০১৭৪২৫৯৮১৩৭ 

09 Rbve আসরফুল ইসলাম ঘগাসবন্দাসী ভূঞাপুর টাঙ্গাইল ০১৬৭৮-৩২৪৯৩৬ 

10 Rbve সজীব কুমার সাহা  গাবসারা  ভূঞাপুর টাঙ্গাইল ০১৭২৬-৩৫৪৯৯৯ 

11 Rbve রাসজব ঘহাচসন  সনকরাইল  ভূঞাপুর টাঙ্গাইল ০১৭২৬-২৮৪৭৭৯ 

12 Rbve শাহ-আলম  ফলদা   ভূঞাপুর টাঙ্গাইল ০১৬৭৪-৫৩০৮০৪ 

13 Rbve ইসদ্রস ঘহাচসন  অজুবনা ভূঞাপুর টাঙ্গাইল ০১৭৩৯-৮৬৬৮৪৩ 

14 Rbve ঘরজাউল কসরম  অচলায়া  ভূঞাপুর টাঙ্গাইল ০১৭২৪-৮৩২১১৩ 

15 Rbve জহুরুল ইসলাম অরণচখালা মধুপুর টাংগাইল 01746174628 

16 Rbve মাসুদা আক্তার আউশনারা মধুপুর টাংগাইল 01709118616 

17 Rbve আফজাল ঘহাসাইন ঘগালাবাড়ী মধুপুর টাংগাইল 01728767731 

18 Rbve আল আসমন ঘহাসাইন সমজবাবাড়ী মধুপুর টাংগাইল 01750252666 

19 Rbve ঘমাজাচম্মল হক আচলাকসদয়া মধুপুর টাংগাইল 01689031000 

21 Rbve রসকবুল ইসলাম ঘশালাকুসড় মধুপুর টাংগাইল 01760944093 

22 Rbve ঘশখ ঘমা: সুমন ১ নং মচহড়া সমজবাপুর টাঙ্গাইল 01924692414 

23 Rbve ঘমা: শাসকব হাসান ২ নং জামু বকী সমজবাপুর টাঙ্গাইল 01881806263 

24 Rbve ঘমা: শসফকুল ইসলাম ৩ নং ফচতপুর্ সমজবাপুর টাঙ্গাইল 01636803345 

25 Rbve শাহ আলম 4নং লসতফপুর সমজবাপুর টাঙ্গাইল 01935076899 

ক্র নং নাম কম বস্থচলর উপচজলা ঘজলা ঘমাবাইলনম্বর 

01 Rbve ঘমা: মসশউর রহমান ৫নং বানাইল সমজবাপুর টাঙ্গাইল 01768540047 

02 Rbve শাহানাজ পারভীন ৬নং আনাইতারা সমজবাপুর টাঙ্গাইল 01622290620 

03 Rbve ঘমা: তানবীর খান ৭নং ওয়বাশী সমজবাপুর টাঙ্গাইল 01869220725 

04 Rbve ঘমা:চসালাইমান সময়া 8নং ভাতগ্রাম সমজবাপুর টাঙ্গাইল 01714261774 

05 Rbve ঘমা.মাহমুদুল হাসান ভাওড়া ইউ.সপ সমজবাপুর টাঙ্গাইল 01728930906 

06 Rbve ঘতৌসহদুল ইসলাম তারা ঘগাড়াই ইউসপ সমজবাপুর টাঙ্গাইল 01745220099 

07 Rbveসমজবা রাচশদ হাসান 11নং আজগানা সমজবাপুর টাঙ্গাইল 01738293642 

08 Rbve ঘমা: ঘমাশারফ ঘহাচসন ১২ নং তরফপুর সমজবাপুর টাঙ্গাইল 01746945502 

09 Rbve মীর বাসি 13নং বাঁশততল সমজবাপুর টাঙ্গাইল 01682259483 

10 Rbve তন্ময় েন্দ্র ঘদ বহুসরয়া ইউসপ সমজবাপুর টাঙ্গাইল 01755457444 
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e¨vP bs-19 

cÖwkÿY wk‡ivbvg: BDwbqb cwil` cÖkvmb I Avw_©K e¨e¯’vcbv 

ক্রনং নাম ইউশির নাম উিরজলা মজলা মমািাইল নং 

১. Rbve RqšÍ gÛj †MvwmsMv kÖxcyi MvRxcyi 01671-110323 

2. Rbve bvwQiDwÏb wmsnkÖx kÖxcyi MvRxcyi 01943-119366 

3. জনাব মরশিা আক্তার আশুমিয়া  াভার ঢাকা ০১৯১৫-৭৫৪১৩৮ 

4. জনাব  জীব মো াইন ইয়ারপুর  াভার ঢাকা ০১৬৭৬-৯৮৪৮৮৮ 

৫. জনাব মিাোঃ আমশক উমিন পাথামিয়া  াভার ঢাকা ০১৭১৮-১৯২২৫৩ 

৬. জনাব মিঠু মোহ ন মবরুমিয়া  াভার ঢাকা ০১৬৭০-০৬৮২৮৯ 

৭. জনাব জানুফা আক্তার বনগাঁও  াভার ঢাকা ০১৫১৬-০৫৬৫৯৫ 

৮. জনাব ম াহেি আজাদ  াভার  দর  াভার ঢাকা ০১৬৭১-৩৯৭১৯০ 

৯. জনাব মিাোঃ মিাতাোরুি ই িাি কাউমিয়া  াভার ঢাকা ০১৯২২-০১৪০১৮ 

১০. জনাব রুমি আক্তার মশমুমিয়া  াভার ঢাকা ০১৮১০-৫২১১০০ 

১১. জনাব তানমজরা আক্তার আগানগর মকরানীগঞ্জ ঢাকা ০১৫৩১-২৫০৫৪১ 

১2. জনাব কৃমিবা  চন্দ্র  রকার মকান্ডা মকরানীগঞ্জ ঢাকা ০১৬৮১-০৬৪০০৯ 

১3. জনাব ইব্রামেি আজি বক ী কিামতয়া মকরানীগঞ্জ ঢাকা ০১৭৯২-২২৪৪৪৯ 

১4. জনাব মিাছাোঃ শারমিন আক্তার তারানগর মকরানীগঞ্জ ঢাকা ০১৩০৪-৮৩৯৬১২ 

১৫. জনাব সুমি আক্তার শাক্তা মকরানীগঞ্জ ঢাকা ০১৯২২-৫৩৯৪১৪ 

১৬. জনাব চচমত পাি কামিিী মকরানীগঞ্জ ঢাকা ০১৫৫২-৪৬৬২৯৩ 

১৭. জনাব  ািিা আক্তার বাস্তা মকরানীগঞ্জ ঢাকা ০১৯১২-৩৫১০১৭ 

১৮. জনাব নয়ন িমি মরামেতপুর মকরানীগঞ্জ ঢাকা ০১৯৫৪-৪৭৮৫৫৫ 

১৯. জনাব মিাোঃ িারুফ মজনমজরা মকরানীগঞ্জ ঢাকা ০১৮৮৪-৬৪৫৭৬৪ 

২০. জনাব জািাি উমিন শুভযাঢা মকরানীগঞ্জ ঢাকা ০১৭১০-৫৩০০০৪ 

২১. জনাব রাজীব  রকার মত মরয়া মকরানীগঞ্জ ঢাকা ০১৮৫৫-৫২৪৩৭৮ 

২২. জনাব এ এি িােবুব আিি েযরতপুর মকরানীগঞ্জ  ঢাকা ০১৯১৮-১০৯৬২২ 

11 Rbve ঘমাোঃ শসফকুল ইসলাম ৫ নং হাতীবান্ধ্া  সসখপুর টাঙ্গাইল ০১৭২৮৭৯৩৯১৩ 

12 Rbve এরশাদ আলী ৪ নং যাদবপুর  সসখপুর টাঙ্গাইল ০১৭২২১১৮৫৯৭ 

13 Rbve ঘমাোঃ কায়সার মাহমুদ ৬ নং কাসলয়া  সসখপুর টাঙ্গাইল ০১৭২৩৮৭০৬৭৫ 

14 Rbve আজগর আলী ৭ নং দাসড়য়াপুর  সসখপুর টাঙ্গাইল ০১৭৪২২৫৯৩০২ 

15 Rbve রুচবল সময়া ০৩ নং গজাসরয়া সসখপুর টাঙ্গাইল ০১৭২৭৩০৯০০০ 

16 Rbve ঘমাোঃ সাইফুল ইসলাম কাকড়াজান সসখপুর টাঙ্গাইল ০১৭২০৬৮২০৮৩ 

17 Rbve Rbveতাসনয়া আক্তার ৮ নং বহুসরয়া সসখপুর টাঙ্গাইল ০১৭৭৩০২৯২৪৩ 

18 Rbve ঘমাোঃ কায়ছার হাসান বচহড়াততল সসখপুর টাঙ্গাইল ০১৭৩১৫৬১৭২২ 

19 Rbve আব্দুল আলীম সমঞা বাসাইল সদর  বাসাইল টাংগাইল ০১৭৩৬২৫০৭৭২ 

20 Rbve ঘমা: মাহফুজুর রহমান কাসশল  বাসাইল টাংগাইল ০১৭১৭৩৬৭১৯৩ 

21 Rbve ঘমা: রায়হান কসবর  ৯নং হাবলা  বাসাইল টাংগাইল ০১৭৭৬৩৩৫১৫৬ 

22 Rbve ঘমা: আসমনুল ইসলাম ২নং কাউলজানী  বাসাইল টাংগাইল ০১৭৬০৪৯১৪৯১ 

23 Rbve আয়শা আক্তার কাঞ্চনপুর  বাসাইল টাংগাইল ০১৬৩১৪৯৬৪২১ 

24 Rbve হাসমদা আক্তার ফুলকী ইউসপ বাসাইল টাংগাইল ০১৭৭৮২৩২৯৩৭ 

25 জনাব ফয় াি কামদর মবিা পুর মদাোর ঢাকা ০১৯৯০-৯৫১৩০৩ 
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২3. জনাব অমভমজৎ  াো বাইশাকািা ধািরাই ঢাকা ০১৯১১-৯৮০০৪৮ 

২4. জনাব ই িাি খান আিতা ধািরাই ঢাকা ০১943-445917 

২5. জনাব মিাোঃ ো ান শরীফ সূমতপাড়া ধািরাই ঢাকা ০১৯১৭-৯৯০৮৬৭ 

 

e¨vP bs-20 

cÖwkÿY wk‡ivbvg: BDwbqb cwil` cÖkvmb I Avw_©K e¨e¯’vcbv 

ক্রনং নাম ইউশির নাম উিরজলা মজলা মমািাইল নং 

01 জনাব mygvBqvbvQwib kÖxdjZjx Kvwjqv‰Ki MvRxcyi 01675-562593 

02 জনাব রাহ ি আেহিদ ধািরাই  দর ধািরাই ঢাকা 01928-478071 

03 জনাব মিাোঃ জুহয়ি মোহ ন বামিয়া ধািরাই ঢাকা ০১৬৮৬-৬৬৭৯০৪ 

04 জনাব মিাোঃ ম মিি মোহ ন কুল্লা ধািরাই ঢাকা ০১৭২৭-২৮১৮৮৫ 

05 জনাব িােবুব আিি সূয়াপুর ধািরাই ঢাকা ০১৯২৭-৪৯৪৭২৯ 

06 জনাব ম মিি মোহ ন ম ািভাগ ধািরাই  ঢাকা ০১৯১৮-৭৭৫৯৪৭ 

07 জনাব মিাোঃ মরয়াজ উমিন বক্সনগর নবাবগঞ্জ ঢাকা ০১৭৪৪-৯৬৪৯৭৪ 

08 জনাব মিাোঃ শাোদাৎ মোহ ন বারুয়াখািী নবাবগঞ্জ ঢাকা ০১৫৩১-৩৯৩৫৭৫ 

09 জনাব শুভ সূর কিাহকাপা নবাবগঞ্জ ঢাকা ০১৮৭৩-৬৪৬১৪৫ 

10 জনাব মিাোঃ  জীব মিয়াঁ মশািস্না নবাবগঞ্জ ঢাকা ০১৮১৩-০৬২২৯১ 

11 জনাব ম াোগ মোহ ন জয়কৃষ্ণপুর নবাবগঞ্জ ঢাকা ০১৯২৬-৬৫২৬৭৬ 

12 জনাব মিাোঃ শামিি বাহ্রা নবাবগঞ্জ ঢাকা ০১৮৬৩-৭৪৮৪১২ 

13 জনাব মিাোঃ  ািাি মোহ ন বান্দুরা নবাবগঞ্জ ঢাকা ০১৯১৭-০৩৩৫৯১ 

14 জনাব মিাোঃ আমিনুিই িাি আগিা নবাবগঞ্জ ঢাকা ০১৬85-740038 

15 জনাব মিাোঃ সুিন মশকারীপাড়া নবাবগঞ্জ  ঢাকা ০১৯৪২-৯৭৮১৮৩ 

16 জনাব মনতাই কুিার মবশ্বা  কুসুিোটি মদাোর ঢাকা ০১৬১৫-৪১৮৮১৯ 

17 জনাব মিাোঃ তানভীর ো ান রাইপাড়া মদাোর ঢাকা ০১৮১৪-৯৬৯৭৪০ 

18 জনাব মিাোঃ শমেদুি ই িাি সূতারপাড়া মদাোর ঢাকা ০১৯৩৪-৮৪৯৬৮০ 

19 জনাব মিাোঃ নাম র উমিন মুকসুদপুর মদাোর ঢাকা ০১৭৩২-৩৩০২৫১ 

20 জনাব মিাোঃ ফারুক িােমুদপুর মদাোর ঢাকা ০১৮৩৭-৮৪৭২১৫ 

21 জনাব  ানমজদা পারভীন ভাদ া  জয়পুরোট  দর জয়পুরোট 01773207375 

22 জনাব মিাোঃ আে ান োবীব মিাোম্মদাবাদ  জয়পুরোট  দর জয়পুরোট 01750881458 

23 জনাব মিা: িামনক মোহ ন মদাগাছী  জয়পুরোট  দর জয়পুরোট 01777422934 

24 জনাব সুবি চন্দ্র বমু্ব ইউমনয়ন  জয়পুরোট  দর জয়পুরোট 01735144534 

25 জনাব মিাোঃ তাওেীদুি ই িাি আটাপুর  পাঁচমবমব জয়পুরোট 01925648690 

 

e¨vP bs-21 

cÖwkÿY wk‡ivbvg: BDwbqb cwil` cÖkvmb I Avw_©K e¨e¯’vcbv 

ক্রনং নাি ইউমপর নাি উপহজিা মজিা মিাবাইি নং 

০১ জনাব মিা: ো ান তাহরক বাগজানা ইউমনয়ন পমরষদ পাঁচমবমব জয়পুরোট 1925648885 

০২ জনাব নােমিদ শােমরয়া আয়িারসুিপুর  পাঁচমবমব জয়পুরোট 1704392884 

০৩ জনাব মিাোঃ রায়োন কমবর কুসুম্বা ইউমনয়ন পমরষদ পাঁচমবমব জয়পুরোট 01724218092 

০৪ জনাব মিাোঃ মিহেদী ো ান ধরন্জী ইউমনয়ন পমরষদ পাঁচমবমব জয়পুরোট 01717384532 

০৫ জনাব মিাোঃ িামনক রায়োন বামি াটা ইউমনয়ন পমরষদ পাঁচমবমব জয়পুরোট 01738191167 
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০৬ জনাব মিাছা: মরজুয়ানা পারভীন মিাোম্মদপুর  পাঁচমবমব জয়পুরোট 01708505279 

০৭ জনাব আব্দুি িান্নাফ আওিাই ইউমনয়ন পমরষদ পাঁচমবমব জয়পুরোট 01719666894 

০৮ জনাব মিাোঃ উজ্জি  রকার আেহম্মদাবাদ  কািাই জয়পুরোট 1736334424 

০৯ জনাব মিা:শােজাোন িাএাই ইউমনয়ন পমরষদ কািাই জয়পুরোট 1764794414 

১০ জনাব অজুনু চন্দ্র মজিারপুর ইউমনয়ন পমরষদ কািাই জয়পুরোট 01723564065 

১১ জনাব মিাোঃ ওির ফারুক  ািাি উদয়পুর ইউমনয়ন পমরষদ কািাই জয়পুরোট 1719240528 

১২ জনাব মিাোঃ আব্দুি মিামিন পুনট ইউমনয়ন পমরষদ কািাই জয়পুরোট ০১৭২৪ ৬৬১৭৬২ 

১৩ জনাব মিাোঃ ম াহেি রানা বড়াইি ইউমনয়ন পমরষদ মেতিাি জয়পুরোট 
01713831354/ 

01717624567 

১৪ জনাব মনহপন চন্দ্র তুিশীগংগা  মেতিাি জয়পুরোট 1720575738 

১৫ জনাব পুিক কুিার িেন্ত িামুদপুর ইউমনয়ন পমরষদ মেতিাি জয়পুরোট 01728325808 

১৬ জনাব মিাোঃ তানভীর আেহম্মদ রকম  বড়তারা ইউমনয়ন পমরষদ মেতিাি জয়পুরোট 1768670977 

১৭ জনাব রনমজত চন্দ্র বিনু আিিপুর ইউমনয়ন পমরষদ মেতিাি জয়পুরোট 01740758157 

১৮ জনাব মিাোঃ এনামুি েক রায়কািী ইউমনয়ন পমরষদ আহেিপুর জয়পুরোট 1747828806 

১৯ জনাব মিাছাোঃ আমরফা ইয়া মিন মগাপীনাথপুর  আহেিপুর জয়পুরোট 1734021379 

২০ জনাব স্মৃমত রানী ম ানামুখী ইউমনয়ন পমরষদ আহেিপুর জয়পুরোট 01750485529 

২১ জনাব মিাোঃ পারহভজ  াগর রুমকিীপুর ইউমনয়ন পমরষদ আহেিপুর জয়পুরোট 01717184737 

২২ জনাব মিাছাোঃ মরহেনা খাতুন মতিকপুর ইউমনয়ন পমরষদ আহেিপুর জয়পুরোট 01735017508 

২৩ জনাব ‡gvt gwZDi ingvb mygb ivRvevox BDwbqb cwil` kÖxcyi MvRxcyi 01671-034910 

২৪ জনাব wkwki †Nvl cÖnjv`cyi BDwbqb cwil` kÖxcyi MvRxcyi 01681-520620 

২৫ জনাব ivqnvb cvi‡fR KvIivB` BDwbqb cwil` kÖxcyi MvRxcyi 01763-769951 

 

 

 

 

 


