
নাট ার জেলার জ ৌরসভার জেয়রটের নাটের তাললকা ও জোবাইল নম্বর 

আ টে ঃ ০১/০১/২০২১ 

ক্র. 

নং 

জ ৌরসভার 

নাে 

নাে জোবাইল নং ইটেইল 

1.  নাট ার েনাব উো জ ৌধুরী ০১৭৩১৯৭৫১২২ natorepourashava@gmail.com 

2.  লসংড়া েনাব জো. োন্নাতুল জেরটেৌস ০১৭১৪১৭৯৫১৬ singrapaurashava@gmail.com 

3.  গুরুোসপুর েনাব জো. শাহটনওয়াে আলী জোল্লা ০১৭২১৪২৫০৫০ gurudaspurpou@gmail.com 

4.  বড়াইগ্রাে েনাব জো. আব্দুল বাটরক সরোর ০১৭২০৪১৩০৮২ bpnatore.bd@gmail.com 

5.  বন াড়া েনাব জক এে োলকর জহাটসন ০১৭১৬০৭৬০৭৮ mayorbonpara@gmail.com 

6.  জ া ালপুর েনাব জো. নেরুল ইসলাে ০১৭১৫৬৭৩৩২২ 

০১৭১৭৫২১৩৫৯ 

gopalpurpaurashava@gmail.com, 

7.  নলোঙ্গা েনাব জো. শলের উলিন েন্ডল ০১৭৩৫৯৬৬৬৮৪ naldangapouroshova@gmail.com 

8.  বা ালত াড়া েনাব জো. জোশারে জহাটসন ০১৭১২৩১৩২৭৯ mayorbagatipara@gmail.com 

 

 

 

নাট ার জেলার জ ৌরসভার সল বটের নাটের তাললকা ও জোবাইল নম্বর 

ক্র. নং জ ৌরসভার নাে নাে জোবাইল নং েন্তব্য 

1.  নাট ার েীেজা সালাউলিন ০১৭১৬৯৬৪২৩৪  

2.  লসংড়া েনাব জো. আব্দুল েলতন ০১৭১৮৪০৬৫৮০  

3.  গুরুোসপুর জোছা. হােছা শারেীন জকয়া ০১৭১৬৪১৬৪২২  

4.  বড়াইগ্রাে জো. োলাল উলিন ০১৭১২৯৫০৬২২  

5.  বন াড়া জো. আব্দুল হাই ০১৭১১০৩০৭৮৫  

6.  জ া ালপুর জোঃ ওবাটয়ে-উল হক ০১৭২৪৯৫১১৪০  

7.  নলোঙ্গা জোঃ তাজুল ইসলাে ০১৭৩৩৪৮৭৮৯২  

8.  বা ালত াড়া জো. আকরামুজ্জাোন ০১৭১২১৩৫৮৪৭  
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ইউল  জ য়ারম্যান ও সল বটের জোবাইল নং 

ক্রলেক উ টেলা ইউলনয়টনর নাে ইউল  জ য়ারম্যাটনর নাে ও জোবাইল নং ইউল  সল টবর নাে ও জোবাইল নং েন্তব্য 

০১ 

নাট ার সের 

১নং ছাতনী ইউলনয়ন 
  জোঃ জতাোজ্জল জহাটসন সরকার 

০১৭১৬-৬৯৬৭৫৪ 

জোঃ আলী আহসান 

০১৭১৮-৭৬৬৪৭৫ 
 

০২ ২নং জতবালড়য়া ইউলনয়ন 
  জোঃ ওের আলী প্রধান 

০১৭১৩-৭৬৮৪৪৪ 

জোছা োহ্ফুো খাতুন 

০১৭২২-৫৪৭১৯৩ 
 

০৩ ৩নং লেঘা লতয়া ইউলনয়ন 
  খন্দকার ওের শরীে 

০১৭১১৪১৭১২৮ 

জোঃ মুসালিকুর রহোন খান 

০১৭১৯-৩৬২৬৪৩ 
 

০৪ 
৪নং লক্ষীপুর জখালাবালড়য়া 

ইউলনয়ন 

জোঃ আলতাে জহাটসন 

০১৭১৮২৮১৯৭৪ 

জোঃ োটবে োসুে 

০১৭২৯-৭৫২৪২৫ 
 

০৫ ৫নং বড় হলরশপুর ইউলনয়ন 
  জোঃ ওসোন  লি ভ ূঁইয়া 

০১৭৩২-০৫৯৬১৭ 

জোঃ েইনূল ইসলাে 

০১৭২৮-৮৫৭৬২২ 
 

০৬ ৬নং কাুলরয়া ইউলনয়ন 
  জোঃ ইললয়াস জহাটসন 

০১৭২১-৮৯৮৩৪৩ 

মৃদুল কুোর তলা াত্র 

০১৭১৯-৬১৪৮৪৪ 
 

০৭ ৭নং হালসা ইউলনয়ন 
  জোঃ েহুরুল ইসলাে প্রাোলিক 

০১৭১৬-৩৩২৩৪৫ 

জোঃ আব্দুল োটলক 

০১৭৩১-৭০৫৮৫০ 
 

০৮ 

নলোঙ্গা 

১নং ব্রহ্মপুর ইউলনয়ন 
  জোঃ হালেজুর রহোন 

০১৭১৭-০১৮১৬০ 

জোঃ নেমুল ইসলাে 

০১৭৪০৮১৪৬২৪ 
 

০৯ ২নং োধন র ইউলনয়ন 
  জোঃ আেোে জহাটসন জেওয়ান 

০১৭৮৬-৭১৮১৭১ 

জোঃ দুলাল জহাটসন 

০১৭১৪-৬৫৬৩৪৯ 
 

১০ ৩নং খাজুরা ইউলনয়ন  লরষে 
  জোঃ খলললুর রহোন 

০১৭১৫-০১৫৭০৯ 

জোঃ সাইুল ইসলাে 

০১৭৩৬১৫৫৫২১ 
 

১১ ৪ নং ল  রল ইউলনয়ন 
  জোঃ কললে উলিন 

০১৭৩১-৯৫০১৩৫ 

জোঃ সাইুল ইসলাে 

০১৭১৪-৭৬২১৫২ 
 

১২ ৫নং লবপ্রটবলঘলড়য়া ইউলনয়ন 
  জোঃ োলাল উলিন 

০১৭১২-৪৮১১৭২ 

জোঃ রাটশদুল ইসলাে 

০১৭১৪৫০৩৬৯২ 
 

১৩ 

লসংড়া 

১নং সুকাশ ইউলনয়ন 
জোঃ আব্দুল েলেে 

০১৭১৪-৪৯৫০০১ 

জোঃ আব্দুল ললতে 

০১৭১৩-৭১৬৬১০ 
 

১৪ ২নং োলহয়া ইউলনয়ন 
  এে এে আবুল কালাে 

০১৭৪০-৯২০০০০ 

জোঃ লেোনুর রহোন 

০১৭২৯৯৮৯৩৭০ 
 

১৫ ৩নং ই ালী ইউলনয়ন 
জোঃ আলরুল ইসলাে 

০১৭১২-৩৬২৯৮৯ 

জোঃ োহুে আলে 

০১৭১৯২৫৪১৫৪ 
 

১৬ ৪নং কলে ইউলনয়ন 
  েইনুল হক চুন্নু 

০১৭১১-৩০৪০৪৮ 

জোঃ লসরাজুল ইসলাে 

০১৭৯৭৮৯২২৪৪ 
 

১৭ ৫নং  াোরী ইউলনয়ন 
  জোঃ রলশদুল ইসলাে 

০১৭১৮-৯৪৯৪৮৭ 

জোঃ ইসোইল জহাটসন 

০১৭১৭-৩৩০৮২২ 
 

১৮ ৬নং হালতয়ানেহ ইউলনয়ন 
  জোঃ োহাবুব-উল-আলে 

০১৭১৮-৩১৪৯৯৯ 

জোঃ আটনায়ার জহাটসন 

০১৭৩৯-৮৫২৬৫৬ 
 

১৯ ৭নং লাটলার ইউলনয়ন 
  জোঃ নেরুল ইসলাে 

০১৭১৭-৬৭২৬০২ 

জোঃ েলনর উলিন 

০১৭১৩-৭৬৮২৩১ 
 

২০ ৮নং জশরটকাল ইউলনয়ন 
  জোঃ লুৎুল হালবব 

০১৭১৮-৯৪৮৭৫৮ 

অনু   ক্রবত্তী 

০১৭৩১-০৩৫২৩০ 
 

২১ ৯নং তােপুর ইউলনয়ন 
  জোঃ লেনহাে উলিন 

০১৭১১-৪৭৯১০৮ 

জোঃ আলরুল ইসলাে লবদুুৎ 

০১৭৩৫৭৪৮৭৭৩ 
 

২২ ১০নং জ ৌগ্রাে ইউলনয়ন 
জোঃ োলহদুল ইসলাে 

০১৭১২-২৯১৯২২ 

জোঃ রাজু আহটেে 

০১৭১৮৮৩৫০৫৫ 
 

২৩ ১১নং ছাতার েীলঘ ইউলনয়ন 
জোঃ আলতাব জহাটসন 

০১৭১১০৩৯৩৭৬ 

শ্যােল কুোর 

০১৭১৯-২৫৫২৯৭ 
 

২৪ ১২নং রাোনন্দখাজুরা 
  ত ন কুোর সরকার 

০১৭৬৫-০০২২৪৩ 

জোঃ শাহোহান আলী 

০১৭১৪-৫২৭৪২৮ 
 

২৫ 

লালপুর 

১নং লালপুর ইউলনয়ন  লরষে 
জোঃ আবু বকর লসলিক 

০১৭১৩-৭০৭০৩৭ 

জোঃ  বাবর আলী 

০১৭১৩৯৩৬৭৯৬ 
 

২৬ ২নং ঈশ্বরেী ইউলনয়ন  লরষে 
  জোঃ আলেনুল ইসলাে েয় 

০১৭১১-২৮৩৫১২ 

জোঃ শােীে জহাটসন 

০১৭৩৫৯৫৯৫৯৩ 
 

২৭ ৩নং  ংধু ইল ইউলনয়ন 
জোঃ আবু আল জবলাল 

০১৭১২-৬৩২১০৮ 

জোঃ ইসরালেল ইসলাে 

০১৭৩০৯০৪৫৪৩ 
 

২৮ ৪নং আড়বাব ইউলনয়ন   জোঃ জ ালাে জোস্তো জোঃ লেটরাে জহাটসন (অঃোঃ) 

http://chhatniup.natore.gov.bd/node/118137
http://tebariaup.natore.gov.bd/node/1357716
http://dighapatiaup.natore.gov.bd/node/1156538
http://barahorispurup.natore.gov.bd/node/1079880
http://kaphuriaup.natore.gov.bd/node/117823
http://halsa.natore.gov.bd/node/1357169
http://brahmapurup.natore.gov.bd/node/828570
http://madhnagarup.natore.gov.bd/node/1357766
http://khajuraup.natore.gov.bd/node/1357889
http://piprulup.natore.gov.bd/node/186784
http://biprobelghoriaup.natore.gov.bd/node/791140
http://dahiaup.natore.gov.bd/node/1102272
http://kalamup.natore.gov.bd/node/1102436
http://chamariup.natore.gov.bd/node/1102497
http://hatiandahaup.natore.gov.bd/node/1358628
http://laloreup.natore.gov.bd/node/1102693
http://sherkoleup.natore.gov.bd/node/1102746
http://tajpurup.natore.gov.bd/node/1102642
http://ramanandakhajuraup.natore.gov.bd/node/1100253
http://iswardiup.natore.gov.bd/node/1138860
http://chongdhupoilup.natore.gov.bd/node/1359561
http://arbabup.natore.gov.bd/node/1108180


ক্রলেক উ টেলা ইউলনয়টনর নাে ইউল  জ য়ারম্যাটনর নাে ও জোবাইল নং ইউল  সল টবর নাে ও জোবাইল নং েন্তব্য 

০১৭৯৬৭৩৪০১০ ০১৭১৭০৮৯৩০৪ 

২৯ ৫নং লবলোলড়য়া ইউলনয়ন 
  জোঃ লেোনুর রহোন 

০১৭১৩-৮২৭২০১ 

জোঃ  বাবর আলী 

০১৭১৩৯৩৬৭৯৬ 
(অঃোঃ) 

৩০ ৬নং দুয়ালরয়া ইউলনয়ন 
  জোঃ নুরুল ইসলাে 

০১৭১৬-৭২৯৩৫৩ 

জোঃ সুেন 

০১৭২১৪৬৩২৮৬ 
 

৩১ ৭নং ওয়াললয়া ইউলনয়ন 
  জোঃ আলনছুর রহোন 

০১৭১৮-০১৫০১৮ 

জোঃ আলরুল ইসলাে 

০১৭৪০০৭১৯৮৫ 
 

৩২ ৮নং দুড়দুলরয়া ইউলনয়ন 
জোঃ আবদুল হান্নান 

০১৭১২-২০০৬৭২ 

জোঃ বেলুর রহোন 

০১৭২২-০৪৪৬৩২ 
 

৩৩ 
৯নং অজুজনপুর বরেহাটি 

 

জোঃ আব্দুস সাত্তার 

০১৭১৩-৭২০২১৭ 

জোঃ লেয়াউর রহোন 

০১৭১৭০১৭৯৪০ 
 

৩৪ ১০নং কেেল লান ইউলনয়ন 
  জোঃ জসললে জরো 

০১৭৭৪-৯৫৩৬৫২ 

জোঃ েহুরুল হক 

০১৭১৮৮৩৫০৫৫ 
 

৩৫ 

বড়াইগ্রাে 

১নং জোয়ারী ইউলনয়ন 
 াঁে োহমুে 

০১৭১২-৭৬৬৭২৪ 

মুকুল প্রাং 

০১৭১৫-৩২৪০৬৬ 
 

৩৬ ২নং বড়াইগ্রাে ইউলনয়ন 
  জোঃ েলেন আলী 

০১৭১৩-৮১৪৩৬১   

 লরেল কুোর 

০১৭১৭-২৫৪০৪৪ 
 

৩৭ ৩নং জোনাইন ইউলনয়ন 
  জোঃ জতাোটেল হক 

০১৭৬১-৫৬৯০৪৪ 

সঞ্জয় কুোর  াকী 

০১৭৩২৮৪৮৭৯৯ 
 

৩৮ ৪নং ন র ইউলনয়ন  লরষে 
  জোছাঃ লনলুোর ইয়াসলেন 

০১৭৩৩-২৭৫৩৩৮ 

জোঃ আহটেে আলী 

০১৭৩৯-০৩০০১২ 
 

৩৯ ৫নং োঝ াঁও ইউলনয়ন 
জোঃ আঃ আলীে 

০১৭১৬৪৫৫৯৭৭ 

জোঃ আব্দুর রাজ্জাক 

০১৯৪২২৫২৩৭২ 
 

৪০ ৬নং জ া ালপুর ইউলনয়ন 
আব্দুস ছালাে খান 

০১৭১১-৭০৩২১৩ 

জোঃ আলরে-লবন-আলেন 

০১৯১৬-৯৪৪২৭৭ 
 

৪১ ৭নং  ান্দাই ইউলনয়ন  লরষে 
জোঃ আলনসুর রহোন 

০১৭১০৯০৭০৭১ 

জোঃ ইব্রালহে জহাটসন 

০১৭২১-৫৯০৭২৫ 
 

৪২ 

বা ালত াড়া 

১নং  াঁকা ইউলনয়ন  লরষে 
  জোঃ আেোে জহাটসন 

০১৭৫০-২৩২৩৯৯ 

জেল োহমুে 

০১৭২১-৯৯৫১৩২ 
 

৪৩ ২নং োেন র ইউলনয়ন 
  জোঃ আব্দুল কুদ্দুস 

০১৭৮৮-৯২০২১৮ 

জোঃ নালেসুর রহোন 

০১৭১২২৯৩৮৭৯ 
 

৪৪ ৩ নং বা ালত াড়া ইউলনয়ন 
জোঃ েলেবর রহোন 

০১৭১০-৬০২৬১১ 

জোঃ আটবে আলী 

০১৭১৬৮৫৬৬২৬ 
 

৪৫ ৪ নং েয়ারােপুর ইউলনয়ন 
জোঃ োহাবুর রহোন লেঠু 

০১৭৪৮৯০৮২২২ 

জোঃ লেটরাে জহাটসন 

০১৭১৭০৮৯৩০৪ 
 

৪৬ ৫নং োগুয়ার লেয়ার ইউলনয়ন 
জোঃ েহুরুল ইসলাে 

০১৭১১৫৭৫৫৫৯ 

জোঃ রায়হান জশখ 

০১৭১৮৬২৫৭৩৪ 
 

৪৭ 

গুরুোসপুর 

১নং নালেরপুর ইউলনয়ন 
  জোঃ শওকত রানা 

০১৭১৮-০৩৪১৮০ 

আব্দুল হান্নান 

০১৭২২-০৩০৮০৮ 
 

৪৮ ২নং লবয়াঘা  ইউলনয়ন  লরষে 
  জোঃ জোোটেল হক 

০১৭১২-৩৩৮১৬৬ 

জোঃ োলাল উলিন 

০১৭১২-৪৩৪৪৮৪ 
 

৪৯ ৩নং খুবেীপুর ইউলনয়ন 
  জোঃ েলনরুল ইসলাে 

০১৭১৩-৭৬৬৯৭১ 

লকটশারী জোহন  াল 

০১৭৩২-২৬২২৫৯ 
(অঃেঃ) 

৫০ ৪নং ধারাবালরষা ইউলনয়ন 
  জোঃ আব্দুল েলতন 

০১৭১২-৪১৩২১৭ 

জোঃ সাইদুর রহোন  

০১৭২৪৩৮৭১৬৩ 
 

৫১ ৫নং েলশন্দা ইউলনয়ন 
  জোঃ জোস্তালেজুর রহোন 

০১৭৪৩-৯২১৯৩১ 

লকটশারী জোহন  াল 

 ০১৭৩২-২৬২২৫৯ 
 

৫২ ৬নং  াল লা ইউলনয়ন  লরষে 
  জোঃ আলাল উলিন 

০১৭৩৫-০৯৭০৩২ 

জোঃ আেহারুল ইসলাে 

 ০১৭২৬৮৮৩৪৩৫ 
 

 

http://bilmariaup.natore.gov.bd/node/1109408
http://duariaup.natore.gov.bd/node/1107933
http://oaliaup.natore.gov.bd/node/1109515
http://arjunpurup.natore.gov.bd/
http://kadimchilanup.natore.gov.bd/node/1106834
http://baraigramup.natore.gov.bd/node/1001239
http://baraigramup.natore.gov.bd/node/1001239
http://baraigramup.natore.gov.bd/node/1001239
http://zonailup.natore.gov.bd/node/1001685
http://nagorup.natore.gov.bd/node/1358555
http://pankaup.natore.gov.bd/node/994842
http://jamnagorup.natore.gov.bd/node/1101291
http://nazirpurup.natore.gov.bd/node/1069704
http://biaghatup.natore.gov.bd/node/1100790
http://khubjipurup.natore.gov.bd/node/1100698
http://dharabarishaup.natore.gov.bd/node/1067321
http://moshindhaup.natore.gov.bd/node/1137135
http://chapilaup.natore.gov.bd/node/1100423


উ টেলা জ য়ারম্যান 

লবভা  জেলা ক্র.নং উ টেলা 
জ টে  অনুযায়ী জ য়ারম্যাটনর নাে ও  

বয়স 

লশক্ষা ত 

জযাগ্যতা 
জোবাইল নম্বর েন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রােশাহী নাট ার 

১ 
নাট ার সের জোঃ শলরুল ইসলাে রেোন (৪৯) লবএ ০১৭১১০৬৮৩৮২ 

  

২ লসংড়া জোঃ শলেকুল ইসলাে (৪৭) এেএসএস ০১৭১২০৬৪৩৪৬   

৩ গুরুোসপুর জোঃ আটনায়ার জহাটসন (৪৩) এেএসএস ০১৭১৬৪০৭৭৬৩   

৪ বড়াইগ্রাে জোঃ লসলিকুর রহোন  াট ায়ারী (৫৮) এেলবলবএস ০১৭১১৩১৪৭৭৩   

৫ লালপুর জোঃ ইসাহাক আলী (৫০) এেএসএস ০১৭১২০৮১১২১   

৬ বা ালত াড়া জোঃ অলহদুল ইসলাে ( কুল) (৪৬) এেকে ০১৭২৪৫৫০৭৮৭   

৭ নলোঙ্গা জো: আসাদুজ্জাোন আসাে (৪১) কালেল (হালেস) ০১৭১৩৭৪১৪৬৫ 
 

 

ভাইস জ য়ারম্যান 

লবভা  জেলা ক্র.নং উ টেলা 
জ টে  অনুযায়ী ভাইস জ য়ারম্যাটনর নাে ও 

বয়স 

লশক্ষা ত 

জযাগ্যতা 
জোবাইল নম্বর েন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রােশাহী নাট ার 

১ নাট ার সের আব্দুল্লাহ আল সালকব (৩৬) লবএসএস ০১৭১২৬৬৩৭১৭  

২ লসংড়া জোঃ কােরুল হাসান (৩৮) এেএসএস ০১৭১০৬৫২০৬  

৩ গুরুোসপুর জোঃ আলাল জশখ (৫৫) অষ্টে জেিী ০১৭৫৭৮৩০৬০০  

৪ বড়াইগ্রাে জোঃ আতাউর রহোন (৪৪) স্বলশলক্ষত ০১৭১৩৭৪৩২৪৪  

৫ লালপুর জোঃ েটনায়ার জহাটসন (৪৭) এই এসলস ০১৭২৪৬৬৬৯৭৬  

৬ বা ালত াড়া জোঃ আব্দুল হােী (৪৪) লবএসএস ০১৭৬৫৩৯৯০৩৩  

৭ নলোঙ্গা আঃ আলীে (৩৬) ৮ে জেলি ০১৭৮৩৮০১৯২৯  

 

েলহলা ভাইস জ য়ারম্যান 

লবভা  জেলা ক্র.নং উ টেলা 
জ টে  অনুযায়ী েলহলা ভাইস জ য়ারম্যাটনর 

নাে ও বয়স 

লশক্ষা ত 

জযাগ্যতা 
জোবাইল নম্বর েন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রােশাহী নাট ার 

১ নাট ার সের কােরুন্নাহার (৩৬) এই এসলস ০১৭১৬২৬২৭২৯  

২ লসংড়া জোছাঃ শােীো আক্তার (৪৫) এসএসলস ০১৭১৪৫১৬৫২৭  

৩ গুরুোসপুর জোছাঃ জরাকসানা আকতার (৪৬) এই এসলস ০১৭১৫৬৭৩৫১৬  

৪ বড়াইগ্রাে সুরাইয়া আক্তার (৩৩) অনাস জ ০১৭৮১৩৪০১৯০  

৫ লালপুর জোছাঃ  ারভীন আকতার বানু (৩৭) এই এসলস ০১৭৩৬৫৩১৭১৫  

৬ বা ালত াড়া জোসাঃ জখালেো জব ে শা লা (৩৯) ৮ে জেলি ০১৭১২১৭৭৩৭০  

৭ নলোঙ্গা জোছাঃ লশলরন আক্তার (৩৬) ৮ে জেলি ০১৭৭৩৯৪৪২৮৯  

 


