
নাট ার জেলার, নাট ার সদর উপটেলার ৭টি ইউননয়ন পনরষটদর  

ইউনিয়ি পনিষদ সনিব, নিসাব সিকািী কাম কনিউটাি অপারিটি,পুরুষ ও িািী উরযাক্তারদি িাম, মমাবাইল িম্বি ও ইরমইল। 

আপরেট: ২১/০৯/২০২১ 

 

ক্রনিক নং নাি পদবী ইউননয়ন পনরষটদর নাি ব্যনিগত জিাবাইল নম্বর ইটিইল আইনি 

১িং ছাতিী 

ইউনিয়ি 

পনিষদ 

মমাোঃ মতাফাজ্জল মিারসি 

সিকাি 

 

ইউনপ মিয়ািম্যাি ১িং ছাতিী ইউনিয়ি পনিষদ ০১৭১৬৬৯৬৭৫৪ machhura1989@gmail.com 

মমাোঃ আলী আিসাি ইউনিয়ি পনিষদ সনিব ১িং ছাতিী ইউনিয়ি পনিষদ ০১৭১৮৭৬৬৪৭৫ aliahasan220@gmail.com 

ম োছোাঃ  োছুরো খোতুন 
নিসাব সিকািী কাম 

কনিউটাি অপারিটি 
১িং ছাতিী ইউনিয়ি পনিষদ ০১৭৬২৮০০৭৭৭ machhura1989@gmail.com 

মমাছা: মমতাজ খাতুি 

 
ইউনেনস উরযাক্তা ১িং ছাতিী ইউনিয়ি পনিষদ ০১৯৩৫৮৫০১৯১ 

momtazkhatun053@gmail.com 

২িং 

মতবানিয়া 

ইউনিয়ি 

পনিষদ 

মমা: ওমি আলী প্রধাি ইউনপ মিয়ািম্যাি ২িং মতবানিয়া ইউনিয়ি পনিষদ ০১৭১৩৭৬৮৪৪৪ 

up_tebaria@lgsplgd.gov.bd 

মমাছা: মািফুজা খাতুি ইউনিয়ি পনিষদ সনিব ২িং মতবানিয়া ইউনিয়ি পনিষদ 
০১৭২২৫৪৭১৯৩ 

 

mstmahfuza497@gmail.com 

ম োাঃ শররফুল ইসলো  সুজন 
নিসাব সিকািী কাম 

কনিউটাি অপারিটি 

২িং মতবানিয়া ইউনিয়ি পনিষদ 

০১৭৩৭২৪৪০৩০ 

ssujon_1989@yahoo.com 

মমাছা: 

মিাশীি আক্তাি িানদিা 
ইউনেনস উরযাক্তা ২িং মতবানিয়া ইউনিয়ি পনিষদ ০১৭২৮০৩২০৫২ 

nadira14.uisc@gmail.com 

mailto:machhura1989@gmail.com
mailto:aliahasan220@gmail.com
mailto:momtazkhatun053@gmail.com
mailto:up_tebaria@lgsplgd.gov.bd
mailto:mstmahfuza497@gmail.com
mailto:nadira14.uisc@gmail.com


মমাোঃ বকুল মিারসি ইউনেনস উরযাক্তা 

২িং মতবানিয়া ইউনিয়ি পনিষদ 

০১৭৮৮২১১৯৮৮ 

bakul211988@gmail.com 

৩িং 

নদঘাপনতয়া 

ইউনিয়ি 

পনিষদ 

খন্দকাি ওমি শিীফ 

 
ইউনপ মিয়ািম্যাি ৩িং নদঘাপনতয়া ইউনিয়ি পনিষদ ০১৭১১৪১৭১২৮ 

chairdigha@gmail.com 

মমাোঃ মুসানিকুি িিমাি 

খাি 
ইউনিয়ি পনিষদ সনিব 

৩িং নদঘাপনতয়া ইউনিয়ি পনিষদ 
০১৭১৯৩৬২৬৪৩ 

 
babulkhan3031@yahoo.com 

পদটি শূন্য 
নিসাব সিকািী কাম 

কনিউটাি অপারিটি 

৩িং নদঘাপনতয়া ইউনিয়ি পনিষদ 

- - 

মমাোঃ রুরবল আলী 

 
ইউনেনস উরযাক্তা-(পুরুষ) 

৩িং নদঘাপনতয়া ইউনিয়ি পনিষদ 
০১৭১১-৮৭৯০৩১ 

 

rubeluisc2014@gmail.com 

সাথী খাতুি 

ইউনেনস উরযাক্তা-(িািী) ৩িং নদঘাপনতয়া ইউনিয়ি পনিষদ ০১৭৭৪৯৯৩১৭৩ 

sathikhatun94@gmail.com 

৪িং 

লক্ষীপুি 

মখালাবানিয়া 

ইউনিয়ি 

পনিষদ 

মমাোঃ আলতাফ মিারসি ইউনপ মিয়ািম্যাি 

৪িং লক্ষীপুি মখালাবানিয়া ইউনিয়ি 

পনিষদ 
০১৭১৮২৮১৯৭৪ 

altafhossenup4@gmail.com 

মমাোঃ জারবদ মাসুদ 

 
ইউনিয়ি পনিষদ সনিব 

৪িং লক্ষীপুি মখালাবানিয়া ইউনিয়ি 

পনিষদ 

০১৭২৯৭৫২৪২৫ 

 

jabedmasud6023@gmail.com 

mailto:chairdigha@gmail.com
mailto:babulkhan3031@yahoo.com
mailto:altafhossenup4@gmail.com
mailto:jabedmasud6023@gmail.com


িাজুশ্রী তালুকদাি 

 
নিসাব সিকািী কাম 

কনিউটাি অপারিটি 

৪িং লক্ষীপুি মখালাবানিয়া ইউনিয়ি 

পনিষদ 
০১৭৪৩২২৯৫৯৯ 

rajosree2233@gmail.com 

মমাোঃ আনমনুল ইসলাম 

ইউনেনস উরযাক্তা-(পুরুষ) 
৪িং লক্ষীপুি মখালাবানিয়া ইউনিয়ি 

পনিষদ 
০১৭৪৭৩৮৮১৮১ 

aminuludc1988@gmail.com 

মমাছাোঃ সামসুি িািাি ইউনেনস উরযাক্তা-(িািী) 

৪িং লক্ষীপুি মখালাবানিয়া 

ইউনিয়ি পনিষদ 
০১৭৩৯৪১৩১৯৪ 

samsunnahar3194@gmail.com 

৫িং বি 

িনিশপুি 

ইউনিয়ি 

পনিষদ 

মমাোঃ ওসমাি গনি ভ ূঁইয়া 

 
ইউনপ মিয়ািম্যাি 

৫িং বি িনিশপুি ইউনিয়ি পনিষদ 

০১৭৩২০৫৯৬১৭ 
sadhon.uisc@gmail.com 

মমাোঃ মইনুল ইসলাম ইউনিয়ি পনিষদ সনিব 

৫িং বি িনিশপুি ইউনিয়ি পনিষদ 

০১৭২৮৮৫৭৬২২ 

mainul_natore@yahoo.com 

সাধি কুমাি মন্ডল 
নিসাব সিকািী কাম 

কনিউটাি অপারিটি 

৫িং বি িনিশপুি ইউনিয়ি পনিষদ 
০১৭৫৪৩৪৪৬৫৮ 

 

sadhonmondol90@gmail.com 

ম োাঃ ম হেদী েোসোন 

ইউনেনস উরযাক্তা-(পুরুষ) 

৫িং বি িনিশপুি ইউনিয়ি পনিষদ 

০১৭৫৯২৫৩৫১৫ 

rshodesh@gmail.com 

mailto:rajosree2233@gmail.com
mailto:sadhon.uisc@gmail.com
mailto:mainul_natore@yahoo.com


মমাছাোঃ লাইলী খাতুি ইউনেনস উরযাক্তা-(িািী) ৫িং বি িনিশপুি ইউনিয়ি পনিষদ 
০১৭৩৩৮৪৮৪২০ 

 

horispur.udc@gmail.com 

৬িং 

কাফুনিয়া 

ইউনিয়ি 

পনিষদ 

 
মমা: ইনলয়াস মিারসি 

ইউনপ মিয়ািম্যাি 

৬িং কাফুনিয়া ইউনিয়ি পনিষদ 

০১৭২১৮৯৮৩৪৩ 

rousanara88@yahoo.com 

মমাোঃ নফরিাজ উনিি ইউনিয়ি পনিষদ সনিব 

৬িং কাফুনিয়া ইউনিয়ি পনিষদ 

০১৭১৭৭০৮৯৩০৪ 

panka.natore@gmail.com 

ম োাঃ রুহেল উরিন 
নিসাব সিকািী কাম 

কনিউটাি অপারিটি 

৬িং কাফুনিয়া ইউনিয়ি পনিষদ 

০১৭৪৭৮৭০৬৪২ 

rubelraihan399@gmail.com 

মমাোঃ মিজাউল কনিম 

 
ইউনেনস উরযাক্তা-(পুরুষ) 

৬িং কাফুনিয়া ইউনিয়ি পনিষদ 
০১৭৬০১০৬৩৮৪ 

 

rkarim314@yahoo.com 

িওশি আিা 

 
ইউনেনস উরযাক্তা-(িািী) 

৬িং কাফুনিয়া ইউনিয়ি পনিষদ 

০১৭২৫৮৭৩৭৬৩ 

rousanara88@yahoo.com 

৭ িং িালশা 

ইউনিয়ি 

পনিষদ 

মমাোঃ জহুরুল ইসলাম 

প্রামানিক 
ইউনপ মিয়ািম্যাি 

৭ িং িালশা ইউনিয়ি পনিষদ 

০১৭১৬৩৩২৩৪৫ 

halsa.up07@gmail.com 

মমাোঃ আব্দুল মারলক ইউনিয়ি পনিষদ সনিব 

৭ িং িালশা ইউনিয়ি পনিষদ 
০১৭৩১৭০৫৮৫০ 

 

mamalek.natore@gmail.com 

ম োছোাঃ রিহরোজো পোরভীন 
নিসাব সিকািী কাম 

কনিউটাি অপারিটি 

৭ িং িালশা ইউনিয়ি পনিষদ 

০১৭৪৫২৫৪৭০০ 

mstfiroza38@gmail.com 

mailto:rousanara88@yahoo.com
mailto:panka.natore@gmail.com
mailto:rkarim314@yahoo.com
mailto:rousanara88@yahoo.com
http://halsa.natore.gov.bd/site/leaders/54d07abc-8247-11e7-b14b-4846fb868b4e/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%83%20%E0%A6%9C%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2%20%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%20%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95
http://halsa.natore.gov.bd/site/leaders/54d07abc-8247-11e7-b14b-4846fb868b4e/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%83%20%E0%A6%9C%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2%20%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%20%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95
mailto:mamalek.natore@gmail.com


মমাোঃ ইসিাইল কনবি ইউনেনস উরযাক্তা-(পুরুষ) 

৭ িং িালশা ইউনিয়ি পনিষদ 
০১৭১৩৮১৪০৫০ 

 

akash.natore@yahoo.com 

মমাছাোঃ রুকসািা খাতুি ইউনেনস উরযাক্তা-(িািী) ৭ িং িালশা ইউনিয়ি পনিষদ 
০১৭৬৬৪২৭৫০৫ 

 

ruksanaudc1998@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:akash.natore@yahoo.com
mailto:ruksanaudc1998@gmail.com

