
০১ �মাঃ ইউ�স আলী �া�� পিরদশ �ক  ০১৯১১৩৮৫১৮৫ 
০২ �মাঃ আ�র রা�াক ম�ল �া�� পিরদশ �ক �ছানগাছা ও �খাকশাবাড়ী 

ইউিনয়ন 
০১৭১৬৩৩২৮০৭ 

০৩ �মাঃ �গালাম মতহজ�া �া�� পিরদশ �ক ব�লী ও িশয়ালেকাল ইউিনয়ন ০১৭১০৭৯৮৬৬৭ 
০৪ �মাঃ মক�ল �হােসন �া�� পিরদশ �ক �মছড়া ও  কাওয়ােকালা  ইউিনয়ন ০১৭৩৩০৬৮১৭৭ 
০৫ �মাঃ মিনর��ামান �া�� পিরদশ �ক বাগবাটী  ইউিনয়ন  
০৬ িদলীপ �মার �ভৗিমক সহঃ �া�� 

পিরদশ �ক 
�খাকশাবাড়ী  ইউিনয়ন ০১৭১৪৮৯৩৫৫৪ 

০৭ �মাঃ িলয়াকত আলী খান সহঃ �া�� 
পিরদশ �ক 

ব�লী  ইউিনয়ন ০১৯৫৬৯৪৩১৫৮ 

০৮ �দীপ �মার �পা�ার সহঃ �া�� 
পিরদশ �ক 

�ছানগাছা ইউিনয়ন ০১৭১৯৫০৭৮৮২ 

০৯ �মাঃ জাহা�ীর আলম 
�ি� 

সহঃ �া�� 
পিরদশ �ক 

সয়দাবাদ  ইউিনয়ন ০১৭২৪০১৮৪৪৮ 

১০ �মাঃ আহসান হািবব 
আ�ার 

সহঃ �া�� 
পিরদশ �ক 

িশয়ালেকাল  ইউিনয়ন ০১৭৪১৯৭৬৩৫৭ 

১১ �মাঃ �জল �হােসন �সখ সহঃ �া�� 
পিরদশ �ক 

�মছড়া  ইউিনয়ন ০১৭১৪৯৪৫৫৩২ 

১২ �মাঃ আ�ল মা�ান সহঃ �া�� 
পিরদশ �ক 

কাওয়ােকালা  ইউিনয়ন ০১৭১১৪৪২৬৮৫ 

১৩ �মাঃ আ� তােহর সহঃ �া�� 
পিরদশ �ক 

রতনকাি�  ইউিনয়ন ০১৭২১৭১৯৩১০ 

১৪ �মাঃ আিরফ �হােসন সহঃ �া�� 
পিরদশ �ক 

সয়দাবাদ  ইউিনয়ন ০১৭২৭৯৯১৬৩৭ 

১৫ �শখ নজ�◌◌ূূল ইসলাম সহঃ �া�� 
পিরদশ �ক 

িশয়ালেকাল  ইউিনয়ন ০১৭২৫৬৭৫৬০৪ 

১৬ �পন �মার সাহা সহঃ �া�� 
পিরদশ �ক 

বাগবাটী  ইউিনয়ন ০১৭১৬৮৪৪৬১৬ 

১৭ �মাঃ আ�স ছা�ার সহঃ �া�� 
সহকারী 

�খাকশাবাড়ী  ইউিনয়ন ০১৯২০৮৮৬৪৮৪ 

১৮ �মাঃ আ�স ছালাম 
তা�কদার 

সহঃ �া�� 
সহকারী 

কাওয়ােকালা  ইউিনয়ন ০১৭১৪৯০৮৮৫৭ 

১৯ �মাছা: আেয়শা িসি�কী সহঃ �া�� 
সহকারী 

�ছানগাছা  ইউিনয়ন ০১৭৩৩২০৪২০৯ 

২০ �মাঃ শািহন �হােসন �সখ সহঃ �া�� 
সহকারী 

কাওয়ােকালা  ইউিনয়ন ০১৫৫৬৩০০৯৬১ 

২১ �মাঃ ছািববর �হােসন �া�� সহকারী �ছানাগাছা  ইউিনয়ন ০১৭৮৯০৫৩০৯৪ 
২২ �মাছাঃ হিল খা�ন �া�� সহকারী �খাকশাবাড়ী ইউিনয়ন ০১৭১২২৬৪১২৬ 



২৩ �মাছাঃ রােফজা খা�ন �া�� সহকারী সয়দাবাদ ইউিনয়ন ০১৭১৬০৬০৩৭১ 
২৪ �নভারাণী সরকার �া�� সহকারী সয়দাবাদ  ইউিনয়ন ০১৭২৮৬৫৯১২৪ 
২৫ �মাছাঃ আফেরাজা 

পারভীন 
�া�� সহকারী রতনকাি�  ইউিনয়ন ০১৭১৩৭১৪৭৬৭ 

২৬ �মাছাঃ ইসরাত জাহান �া�� সহকারী বাগবাটী  ইউিনয়ন ০১৭৩৪৫৭৮৩৪৬ 
২৭ �মাঃ আ�র রা�াক �সখ �া�� সহকারী �খাকশাবাড়ী  ইউিনয়ন ০১৭২৪৫০৬৪৬৭ 

২৮ �মাঃ আ�ল খােলক �া�� সহকারী সয়দাবাদ  ইউিনয়ন ০১৯২২৪১৯৩৯৩ 
২৯ এ এম মিন��ামান �া�� সহকারী ব�লী  ইউিনয়ন ০১৭৩৪৭৬৫০৬৪ 
৩০ �মাঃ আ�ল মা�ান �া�� সহকারী িশয়ালেকাল  ইউিনয়ন ০১৭১১৪১১৮২৪ 
৩১ �মাছাঃ �িফয়া খা�ন �া�� সহকারী িশয়ালেকাল  ইউিনয়ন ০১৭৪৬১৭১১৩৯ 
৩২ �মাঃ �রজাউল কিরম (১) �া�� সহকারী সয়দাবাদ ইউিনয়ন ০১৭৫০৬৬৮৬৭৫ 
৩৩ �সেনয়ারা িবউ� �া�� সহকারী  সদর  ইউিনয়ন ০১৭১২৬০০৪৮৮ 
৩৪ �মাঃ �রজাউল কিরম (২) �া�� সহকারী �ছানগাছা  ইউিনয়ন ০১৭২৬৬১৫২৭৩ 

৩৫ �মাঃ আ�স ছালাম �া�� সহকারী �খাকশাবাড়ী  ইউিনয়ন ০১৭১২৩০৯৭৬৭ 
৩৬ �মাছাঃ তাহিমনা খা�ন �া�� সহকারী িশয়ালেকাল  ইউিনয়ন ০১৭২৪৫০৬৪৬৭ 

৩৭ �মাঃ �গালাম �মাস�ফা �া�� সহকারী �ছানগাছা  ইউিনয়ন ০১৭৪১৭২৩৪১০ 

৩৮ �মাছাঃ নািহদা খা�ন �া�� সহকারী �পৗরসভা  ০১৭৫৩৪৩৫৫৪০ 
৩৯ �মাছাঃ শাহানারা খা�ন �া�� সহকারী কািলয়াহির�র ইউিনয়ন ০১৯১২৭৪২৪৬৪ 

৪০ �মাছাঃ সািবহা খা�ন �া�� সহকারী �পৗরসভা ০১৭১৫১৫৩৮৮৫ 
৪১ �মাছাঃ শামীমা �লতানা �া�� সহকারী �পৗরসভা ০১৭১৯৭৫৩২৩৮ 

৪২ �মাছাঃ শািহন পারভীন �া�� সহকারী �পৗরসভা ০১৭২৩৪৬৭৫৬৩ 

৪৩ �মাছাঃ কািনজ ফােতমা 
পারভীন 

�া�� সহকারী �পৗরসভা ০১৯১৩১৩৮২৩২ 

৪৪ �মাছাঃ �ফরেদৗসী �বগম �া�� সহকারী �পৗরসভা ০১৭৫৬৯২২৫০২ 

৪৫ �মাছাঃ নািগ �স পারভীন �া�� সহকারী �পৗরসভা ০১৭১০২৭৫৩৫০ 

৪৬ �সয়দা �রােকয়া পারভীন �া�� সহকারী �পৗরসভা ০১৭১৭৮৬৬৪৪৩ 

৪৭ �মাঃ আলািমন �া�� সহকারী িশয়ালেকাল  ইউিনয়ন ০১৭৩৮৭১৮৬৯১ 
৪৮ �মাঃ হািফ�র রহমান �া�� সহকারী �মছড়া  ইউিনয়ন ০১৯২৩০৫১১৬৯ 



 

৪৯ �মাঃ আলমগীর �হােসন �া�� সহকারী �খাকশাবাড়ী  ইউিনয়ন ০১৭২১৬৬৭৮২২ 
৫০ �মাছাঃ মমতাজ পারভীন �া�� সহকারী রতনকাি�  ইউিনয়ন ০১৭৯৭৩৮০১৪৫ 
৫১ �মাঃ �মাখেল�র রহমানন �া�� সহকারী ব�লী  ইউিনয়ন ০১৭৩৯০৬১৪৪৬ 
৫২ �মাছাঃ �ি� খা�ন �া�� সহকারী কািলয়াহির�র  ইউিনয়ন ০১৭১৭৭৯৮০১০ 
৫৩ �মাঃ �খারেশদ আলম �া�� সহকারী বাগবাটী ইউিনয়ন ০১৭৬৭৩৯৭৭২৩ 
৫৪ �মাঃ আ�র রা�াক 

সরকার 
�া�� সহকারী সয়দাবাদ ইউিনয়ন ০১৯১২৮০৩২৭৭ 

৫৫ �মাছাঃ �িশ �দা মহল �া�� সহকারী কািলয়াহির�র ইউিনয়ন ০১৭১৬৭৭৩৬২৭ 
৫৬ �মাছাঃ �লতানা নািসরা �া�� সহকারী রতনকাি� ইউিনয়ন ০১৭২১৭১৯২৫১ 
৫৭ ��া রাণী দাস �া�� সহকারী িশয়ালেকাল ইউিনয়ন ০১৭১৯৬১৫৫৫১ 
৫৮ �মাছাঃ ছািবনা ইয়াসিমন �া�� সহকারী রতকাি� ইউিনয়ন ০১৭১৮৭২৩৩৩৮ 
৫৯ �মাঃ ফির�ল ইসলাম �া�� সহকারী সয়দাবাদ ইউিনয়ন ০১৯২৩৭১৩৩০০ 
৬০ �মাছাঃ তানিজলা 

আফেরাজ 
�া�� সহকারী রতনকাি� ইউিনয়ন ০১৭১৭৮৫১৩২০ 

৬১ �মাঃ শািহন �হােসন �া�� সহকারী রতকাি� ইউিনয়ন ০১৭১৮৮৮২৯৮০ 
৬২ �মাছাঃ নািসমা খা�ন �া�� সহকারী ব�লী  ইউিনয়ন ০১৭১৭৬৭৭১৮০ 
৬৩ �মাছাঃ পারভীন আ�ার �া�� সহকারী বাগবাটী  ইউিনয়ন ০১৯১৮০৭৩৯৯২ 
৬৪ �মাছাঃ শাহনাজ পারভীন �া�� সহকারী ব�লী  ইউিনয়ন ০১৭৩৭৯২২৮৯২ 
৬৫ �মাঃ �সিলম �রজা �া�� সহকারী ব�লী  ইউিনয়ন ০১৭১৯৫৩৩৪৮৭ 
৬৬ �মাছাঃ খািদজা খা�ন �া�� সহকারী �খাকশাবাড়ী  ইউিনয়ন ০১৭১৯৩৬২৪৮৩ 
৬৭ �মাঃ আ�ল মােলক �া�� সহকারী রতনকাি�  ইউিনয়ন ০১৭১৯৭৯২১৭৬ 
৬৮ �মাঃ আ�ল কালাম 

আজাদ 
�া�� সহকারী রতকাি�  ইউিনয়ন ০১৭২৩৯৪০২৩৮ 

৬৯ �মাঃ মেনায়া�ল ইসলাম �া�� সহকারী �ছানগাছা  ইউিনয়ন ০১৭৩৫৪১৮৩১৮ 
৭০ �মাঃ মা�ন �হােসন �া�� সহকারী ব�লী  ইউিনয়ন ০১৭৪০৫৪২২২২ 
৭১ �মাঃ আ�স আ�াস 

সরকার 
�া�� সহকারী কািলয়াহির�র ইউিনয়ন ০১৭৪৮৯০৯৩৭০ 

৭২ �মাঃ রােশ�ল হাসান �া�� সহকারী সয়দাবাদ  ইউিনয়ন ০১৭১৯৪৭৬২৯০ 
৭৩ �মাছাঃ িফেরাজা খা�ন �া�� সহকারী �ছানগাছা  ইউিনয়ন ০১৭২৪৭৭৩১০৩ 
৭৪ �মাছাঃ লাভলী খা�ন �া�� সহকারী ব�লী   ইউিনয়ন  ০১৭২৩৭৭৪৩০২ 


