
 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা চচয়ারম্যান, ভাইস চচয়ারম্যানগজের নাম ও চমাবাইল নম্বর 

 

ক্র: নং প্রতিষ্ঠাজনর নাম েনপ্রতিতনতিগজের নাম পদতব চমাবাইল নম্বর 

০১ 
উপজেলা পতরষদ 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর 

মমাোঃ তসিকুল ইিলাম (তসি) উপজেলা চচয়ারম্যান ০১৭১২০৩৭৭২৮ 

০২ চমাোঃ চিাতসকুল আলম উপজেলা ভাইি মেয়ারম্যান (পুরুষ) ০১৭১৬০৭৪৪৮৬ 

০৩ মমািাোঃ নািসরন আখতার উপজেলা ভাইি মেয়ারম্যান (মসিলা) ০১৭১০০৫৯২৯৮ 

 

 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ চপৌরসভার েনপ্রতিতনিগজের নাম ও চমাবাইল নম্বর 

ক্র: নং প্রতিষ্ঠাজনর নাম েনপ্রতিতনতিগজের নাম পদতব ও ওয়ার্ ড নম্বর চমাবাইল নম্বর 

০১ 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ  

চপৌরসভা 

েনাব চমাোঃ চমাখজলসুর রহমান চময়র ০১৭১৪০৪৯৪০৪ 

০২ েনাব চমাোঃ মামুন অর-রশীদ চপৌর তনব ডাহী কম ডকিডা ০১৭১৬৮৭০৮৭৯ 

০৩ েনাব চমাসাোঃ নােনীন ফজিমা িংরসিত আিজনর িদস্য-১,২,৩ ০১৭১০০০২৪৬৮ 

০৪ েনাব চমাছাোঃ কাতরমা আখিার বানু িংরসিত আিজনর িদস্য ৪,৫,৬ ০১৭১৪৭০৭৩৬৬ 

০৫ েনাব নােনীন নাহার িংরসিত আিজনর িদস্য ৭,৮,৯ ০১৭৪৬৬১৮৮৯৯ 

০৬ েনাব শাজকরা খাতুন িংরসিত আিজনর িদস্য ১০,১১,১২ ০১৭২৭৫১৪৫৬২ 

০৭ েনাব চমাসাোঃ আজনায়ারা চবগম িংরসিত আিজনর িদস্য ১৩,১৪,১৫ ০১৭৪৯৬৫০৯৮৭ 

০৮ েনাব ইফতিখার আহজমদ ০১ নং ওয়ার্ ড কাউতিলর ০১৭৭৪৯৯৮১৮০ 

০৯ েনাব চমাোঃ তেয়াউর রহমান ০২ নং ওয়ার্ ড কাউতিলর ০১৭২১৩৩৪৩১৭ 

১০ েনাব চমাোঃ রাজু আহজমদ ০৩ নং ওয়ার্ ড কাউতিলর ০১৭৭০৮৪৫০৮৭ 

১১ েনাব চমাোঃ কামাল আহজমদ (রাজু) ০৪ নং ওয়ার্ ড কাউতিলর ০১৭৩০১৭১৫২৮ 

১২ েনাব চমাোঃ আব্দুল গতন ০৫ নং ওয়ার্ ড কাউতিলর ০১৭৭৪৯৬২৬৪২ 

১৩ েনাব চমাোঃ সাজলহ্ উদ্দীন  ০৬ নং ওয়ার্ ড কাউতিলর ০১৭৫০০২৫৬২৬ 

১৪ েনাব চমাোঃ নূরুল ইসলাম ০৭ নং ওয়ার্ ড কাউতিলর ০১৭৪০৯৮৭৩৮২ 

১৫ েনাব চমাোঃ িতহদুল ইসলাম ০৮ নং ওয়ার্ ড কাউতিলর ০১৭১৬৩৮৫৪৬৯ 

১৬ েনাব চমাোঃ শামসুজজাহা ০৯ নং ওয়ার্ ড কাউতিলর ০১৭৩০১৬০৮৬২ 

১৭ েনাব চমা চিাহরুল ইসলাম ১০ নং ওয়ার্ ড কাউতিলর ০১৭৫০০১৬৮৪৮ 

১৮ েনাব চমাোঃ আবদুল হাই ১১ নং ওয়ার্ ড কাউতিলর ০১৭০৮৬২৩৩১২ 

১৯ েনাব চমাোঃ ইব্রাতহম আলী ১২ নং ওয়ার্ ড কাউতিলর ০১৭২৬৭৬২৬৩৯ 

২০ েনাব চমাহাোঃ আব্দুল খাজলক ১৩ নং ওয়ার্ ড কাউতিলর ০১৭২৭৪১৩২০০ 

২১ েনাব চমাোঃ দুলাল আলী ১৪ নং ওয়ার্ ড কাউতিলর ০১৮১১২৮৬৬৮৯ 

২২ েনাব চমাোঃ মাসদুল হক (তনতখল) ১৫ নং ওয়ার্ ড কাউতিলর ০১৭১৬০৫৪২০৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলািীন ইউতনয়ন পতরষদ পর্ ডাজয় চচয়ারম্যান ও ওয়ার্ ড সদস্যগজের িথ্য 

ক্র: নং  ইউননয়ননর নাম জনপ্রনিনননিনের নাম পেনি মমািাইল নম্বর 

1.  

০১ নং িানলয়াডাঙ্গা 

ইউননয়ন 

আবু মেনা মমাোঃ আিাউল েক (কমল)  চেয়ারম্যান ০১৭৩৬৩৫০৬৮৩ 

2.  মমাোঃ জহুরুল েক সাধারণ আসননর সদস্য-১ ০১৭২০৪৬৪৮৭২ 

3.  মমাোঃ সানেকুল আলম সাধারণ আসননর সদস্য-২ ০১৭৯৬১১৯৫০০ 

4.  মমাোঃ শনিকুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৩ ০১৭১৩৭০৪৪৭৫ 

5.  মমাোঃ আব্দুল মান্নান (ডলার)  সাধারণ আসননর সদস্য-৪ ০১৭১৪৬০৪০৮৮ 

6.  মমাোঃ ইউসুি আলী  সাধারণ আসননর সদস্য-৫ ০১৭১৪২৩৩০৪৯ 

7.  মমাোঃ মনিউর রেমান সাধারণ আসননর সদস্য-৬ ০১৭২৬৫১৪৯২৩ 

8.  মমাোঃ এনামুল েক সাধারণ আসননর সদস্য-৭ ০১৭১৬০৭৬৭২৫ 

9.  মমাোঃ মমনেেী োসান  সাধারণ আসননর সদস্য-৮ ০১৭৯০১৪৫১০০ 

10.  ম ালাম মমাস্তিা  সাধারণ আসননর সদস্য-৯ ০১৭১৮৮৪২৫৬৬ 

11.  মমাসাোঃ রনেমা আখিার  সংরক্ষিত আসননর সদস্য ১, ২ ও ৩ ০১৭২৬২১৫১৭৪ 

12.  মমাসাোঃ নশনরন মি ম   সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৪, ৫ ও ৬ ০১৭২৬১১৬৭৩৯ 

13.  মমাসাোঃ মননায়ারা খাতুন    সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৭, ৮ ও ৯ ০১৭৮৩৩৮৫৯৭৪ 

14.  

০২ নং ম ািরািলা 

 ইউননয়ন 

চমাোঃ রতবউল ইসলাম টিপু চচয়ারম্যান 01740845760 

15.  চমাোঃ নেরুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01757989189 

16.  চমাোঃ নুরুল আমীন সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01713762553 

17.  চমাোঃ মতমনুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01713718832 

18.  চমাোঃ ইউসুফ আলী সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01717740329 

19.  চমাোঃ শতরফুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01710934641 

20.  চমাোঃ উসমান গতন (বাবু)  সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01748933759 

21.  চমাোঃ মতিউর রহমান সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01733102004 

22.  চমাোঃ মাইনুদ্দীন সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01750788060 

23.  চমাোঃ রাজফেতমর সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01745738855 

24.  চমাসাোঃ আজয়শা আকিার সংরক্ষিত আসননর সদস্য ১, ২ ও ৩ 01742296213 

25.  চমাসাোঃ নােনীন নাহার সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৪, ৫ ও ৬ 01718507130 

26.  চমাসাোঃ চরাতেনা খাতুন সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৭, ৮ ও ৯ 01739169020 

27.  

০৩ নং নিনলম 

 ইউননয়ন 

ম ালাম লুৎফুল োসান মেয়ারম্যান ০১৭১৮২৭৩১০১ 

28.  মমাোঃ শাোজামাল িােশা সাদ্দাম সাধারণ আসননর সদস্য-১ ০১৭২১০৩৪৯৭৩ 

29.  মমাোঃ মাসুে পারনেজ সাধারণ আসননর সদস্য-২ ০১৭১৮৩১৯৫৯২ 

30.  মমাোঃ িােশা সাধারণ আসননর সদস্য-৩ ০১৭১৫৪৭৮৮১১ 

31.  মমাোঃ মমাস্তানিজুর রেমান সাধারণ আসননর সদস্য-৪ ০১৭১৪৬৯০০২০ 

32.  মমাোঃ এনামুল েক সাধারণ আসননর সদস্য-৫ ০১৭৯৩২৮২২৩২ 

33.  মমাোঃ আশরাফুল েক সাধারণ আসননর সদস্য-৬ ০১৭২৬২৫৭৭১৩ 

34.  মমাোঃ নুরুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৭ ০১৭১৩৮১৪১৪০ 

35.  মমাোঃ শনরয়ি আলী সাধারণ আসননর সদস্য-৮ ০১৭৬৭১৬৬৮০২ 

36.  মমাোঃ রানশল সাধারণ আসননর সদস্য-৯ ০১৭২৪০২৬৯৫৭ 

37.  মমাসাোঃ মজােরা মি ম সংরক্ষিত আসননর সদস্য ১, ২ ও ৩ ০১৭৭৪২১২৯৯৬ 

38.  মমাসাোঃ োনলমা মি ম  সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৪, ৫ ও ৬ ০১৭৫৫৩১১০১০ 

39.  
মমাসাোঃ শওকি আরা 

সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৭, ৮ ও ৯ 
০১৭২৩৯৯৭৪৬৪ 



ক্র: নং  ইউননয়ননর নাম জনপ্রনিনননিনের নাম পেনি মমািাইল নম্বর 

40.  

০৪ নং িারঘনরয়া 

ইউননয়ন 

মমা: িারুন-অর-রসিদ মেয়ারম্যান 01712514567 

41.  মমািাম্মদআব্দুল্লাি সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01712273738 

42.  তাসিকুলইিলাম সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01757960103 

43.  মমাোঃ আব্দুলমাজলক সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01772848626 

44.  মমাোঃ আফোলজিাজিন সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01716347083 

45.  মমাোঃ কালুউদ্দীন সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01718880920 

46.  িবুেসমঞা সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01737571751 

47.  িবরআলী সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01739488098 

48.  মমাোঃনাসিমআলী সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01742335430 

49.  মমা. মিমাজুলইিলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01712663775 

50.  মমািাোঃ সুজলখা মবগম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             সংরক্ষিত আসননর সদস্য ১, ২ ও ৩ 01768998589 

51.  মমািাোঃ নািসরন মবগম পসপ সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৪, ৫ ও ৬ 01734807788 

52.  মমািাোঃ মরজবকা মবগম সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৭, ৮ ও ৯ 01727542097 

53.  

০৫ নং মোরাজপুর 

ইউননয়ন 

‡gvt bvwn` Bmjvg (ivRb) চেয়ারম্যান 01712101425 

54.  ‡gvt gwZDi ingvb সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01765023616 

55.  ‡gvnvt †Zvnরুj Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01765715015 

56.  ‡gvt ỳiæj  সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01771998971 

57.   †gvt gwbiæj Bmjvg (g›Uz) সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01711041009 

58.  ‡gvt byiæj Bmjvg (dwUK) সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01740958049 

59.  Avãyj AvwRR (wgjb) সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01740540880 

60.  ‡gvt AvjvDÏxb সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01740543968 

61.  ‡gvt kwidyj Avjg সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01732732999 

62.  ‡gvt Avãyj mvËvi সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01740917136 

63.  †gvmvt mvjgv †eMg সংরক্ষিত আসননর সদস্য ১, ২ ও ৩ 01709019323 

64.  ‡gvmvt dz‡jiv †eMg সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৪, ৫ ও ৬ 01776733992 

65.  ‡gvmvt AvBwib †eMg সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৭, ৮ ও ৯ 01732281434 

66.  

০৬ নং রানীোটী 

ইউননয়ন 

‡gvt ingZ Avjx চেয়ারম্যান 01797079131 

67.  ‡gvt iweDj Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01733114832 

68.  ‡gvt †LvKv সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01302499185 

69.  ‡gvt কামরুজামান (Kv‡qg) সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01740586407 

70.  ‡gvnvt Avmv ỳ¾vgvb সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01735637563 

71.  ‡gvt Ijx Avn‡g` সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01764010189 

72.  ‡gvt gwdR DÏxb সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01712097534 

73.  ‡gvt Avãyj Rwjj সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01721665542 

74.  ‡gvt kwn ỳj Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01716588433 

75.  ‡gvt RvwKi †nv‡mb সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01712123021 

76.  ‡gvmvt Ry‡jLv LvZzb সংরক্ষিত আসননর সদস্য ১, ২ ও ৩ 01712494209 

77.  ‡gvQvt †iwebv †eMg সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৪, ৫ ও ৬ 01797664033 

78.  ‡gvmvt ZvR‡Kiv †eMg সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৭, ৮ ও ৯ 01795258574 



ক্র: নং  ইউননয়ননর নাম জনপ্রনিনননিনের নাম পেনি মমািাইল নম্বর 

79.  

০৭ নং েরঅনুপন র 

ইউননয়ন 

Gm Avãyj ev`x চেয়ারম্যান 01711303031 

80.  ‡gvt BDmyd Avjx সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01727638679 

81.  ‡gvt beve Avjx সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01787537109 

82.  ‡gvt †iRvDj Kwig সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01736235415 

83.  ‡gvt Avãyj gv‡jK সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01728323772 

84.  ‡gvt Avãyj jwZd সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01774750528 

85.  ‡gvt mvB ỳi ingvb সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01821257120 

86.  ‡gvt iæ‡ej Avwj সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01761001932 

87.  ‡gvt kwn ỳj Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01731537070 

88.  ‡gvt gwdR DÏxb সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01757906262 

89.  ‡gvmvt Kzjmyg LvZzb সংরক্ষিত আসননর সদস্য ১, ২ ও ৩ 01742576362 

90.  ‡gvmvt †i‡nbv †eMg সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৪, ৫ ও ৬ 01759419215 

91.  ‡gvmvt byignvj LvZzb সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৭, ৮ ও ৯ 01727670819 

92.  

০৮ নং মেিীন র 

ইউননয়ন 

চমাোঃ হাতফজুর রহমান চেয়ারম্যান 01713780079 

93.  চমাোঃ চমসবাহুল হক সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01713721049 

94.  চমাোঃ হাতববুর রহমান সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01758782940 

95.  চমাোঃ মতেবুর রহমান সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01741186601 

96.  চমাোঃ মান্নান আলী সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01740891495 

97.  চমাোঃ জুলমাি আলী সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01710142837 

98.  চমাোঃ রতফকুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01768983513 

99.  চমাোঃ আব্দুল বারী সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01788945829 

100.  চমাোঃ মতনরুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01740863819 

101.  চমাোঃ হুমায়ন কতবর সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01726214338 

102.  চমাসাোঃ সাজয়রা খাতুন সংরক্ষিত আসননর সদস্য ১, ২ ও ৩ 01727340750 

103.  চমাসাোঃ সালমা চবগম সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৪, ৫ ও ৬ 01751000446 

104.  চমাসাোঃ শাহানাে পারভীন সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৭, ৮ ও ৯ 01767007322 

105.  

০৯ নং আলাতুলী 

ইউননয়ন 

চমাোঃ েয়নাল আজবদীন চেয়ারম্যান ০১৭১১০১৩৫৪৬ 

106.  চমাোঃ নুরুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-১ ০১৭৬৮৯৯৮৫৪৯ 

107.  চমাোঃ উতের আলী সাধারণ আসননর সদস্য-২ ০১৭২৭১৫৮২৩২ 

108.  চমাোঃ আনারুল সাধারণ আসননর সদস্য-৩ ০১৭৪৩২৫৮২৮৬ 

109.  চমাোঃ আব্দুস সালাম সাধারণ আসননর সদস্য-৪ ০১৭২০২১৪৫৫৭ 

110.  চমাোঃ চমসবাহুল হক সাধারণ আসননর সদস্য-৫ ০১৭৪০৯১২৩৪০ 

111.  চমাোঃ েতহরুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৬ ০১৭১৮১৫২৫১১ 

112.  চমাোঃ আব্দুর রহমান সাধারণ আসননর সদস্য-৭ ০১৭৩২৬২১৯৭৪ 

113.  চমাোঃ োব্বার আলী সাধারণ আসননর সদস্য-৮ ০১৭৪০৯৩৫৮৮৭ 

114.  চমাোঃ োমাল আলী সাধারণ আসননর সদস্য-৯ ০১৭৬১৩৯৩২৩৯ 

115.  চমাোঃ চফরজদৌতস চবগম সংরক্ষিত আসননর সদস্য ১, ২ ও ৩ ০১৭৫৭১৬৩৪৪০ 

116.  চমাসাোঃ আদরী চবগম সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৪, ৫ ও ৬ ০১৮৯০৪০২৫২৪ 

117.  চমাসাোঃ মটরী চবগম সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৭, ৮ ও ৯ ০১৭২৪১৪৮৭১৮ 



ক্র: নং  ইউননয়ননর নাম জনপ্রনিনননিনের নাম পেনি মমািাইল নম্বর 

118.  

১০ নং শােজাোনপুর 

ইউননয়ন 

চমাোঃ িতরকুল ইসলাম চেয়ারম্যান 01740836606 

01704-907818 

119.  চমাসাোঃ তেন্নাি মহল তনহার সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01727783172 

120.  চমাসাোঃ লাইলী সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01750352800 

121.  চসজহনা সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01737838041 

122.  চমাোঃ আবুিাজহর সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01732827151 

123.  চমাোঃ আতরফ চহাজসন সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01716512105 

124.  চমাোঃ আতেজুর রহমান সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01732183384 

125.  চমাোঃ ফারুক চহাজসন সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01733307376 

126.  চমাোঃ আলাউতদ্দন সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01701374522 

127.  চমাোঃ লালবর আলী সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01751002638 

128.  চমাোঃ চসাহরুল ইসলাম সংরক্ষিত আসননর সদস্য ১, ২ ও ৩ 01740569076 

129.  চমাোঃ রতফকুল ইসলাম সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৪, ৫ ও ৬ 01747479182 

130.  চমাোঃ নাতসর উদ্দীন সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৭, ৮ ও ৯ 01748986267 

131.  

১১ নং ইসলামপুর 

ইউননয়ন 

মমাোঃ েসিম উদ্দীন চেয়ারম্যান ০১৭১৮৫৭৭১৫৩ 

132.  মমাোঃ সেয়াউল িক  সাধারণ আসননর সদস্য-১ ০১৭১৩৭০৪5৩৩ 

133.  মমাোঃ নাসির  সাধারণ আসননর সদস্য-২ ০১৭২৩৮৪৭৯৪৩ 

134.  ‡gvt ‡Zvwn ỳj Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-৩ ০১৩০৭০৮১৮৩৩ 

135.  মমাোঃ নােমুল মিাজিন সাধারণ আসননর সদস্য-৪ ০১৭৯৬৭০৮৩৮৯ 

136.  মমাোঃ মসনরুল ইিলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৫ ০১৭৬১৭৫৮৭০৮ 

137.  মমাোঃ োসিদ িািান (বাবু) সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01748938026 

138.  মমাোঃ নাসেমুদ্দীন  সাধারণ আসননর সদস্য-৭ ০১৭২৬১৬১৬০৯ 

139.  মমাোঃোসমরুল ইিলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৮ ০১৭২৭৭১৩১৬৯ 

140.  মমাোঃ কামাল উদ্দীন  সাধারণ আসননর সদস্য-৯ ০১৭৪০৯১৮৭৭৫ 

141.  রাসবয়া  সংরক্ষিত আসননর সদস্য ১, ২ ও ৩ ০১৭২০৬১৫৫৭৮ 

142.  মমািাোঃ ইয়ািসমন খাতুন 
সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৪, ৫ ও ৬ 

০১৭৪৩৬৩৫০১০ 

143.  মমািাোঃ মসরয়ম সবসব সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৭, ৮ ও ৯ ০১৭৯৪০২৩২৮০ 

144.  

১২ নং েরিা ডাঙ্গা 

ইউননয়ন 

েনাব মমাোঃ িািীদ রানা (টিপু) চেয়ারম্যান ০১৭১১৯৯৪৩২২ 

145.  েনাব মমািাোঃ িাসফয়া মবগম সাধারণ আসননর সদস্য-১ ০১৭৯২৩৪৮৯৭০ 

146.  েনাব মমািাোঃ সিল্পী মবগম সাধারণ আসননর সদস্য-২ ০১৭৪০৯২২৭০২ 

147.  েনাব মমািাোঃ িানুয়ারী মবগম সাধারণ আসননর সদস্য-৩ ০১৭11871720 

148.  েনাব মমাোঃ নুরুল ইিলাম (ছসব) সাধারণ আসননর সদস্য-৪ ০১৭৪৯৪৬২২৫৫ 

149.  েনাব মমাোঃ রসফকুল ইিলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৫ ০১৭৪৭২১০৭৭৬ 

150.  েনাব মমাোঃ জুজয়ল রানা সাধারণ আসননর সদস্য-৬ ০১৭০৫৩৫০১৮৪ 

151.  েনাব মমাোঃ নুরুল ইিলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৭ ০১৭৪৫৭৩৮৮৫২ 

152.  েনাব মসেবুর  সাধারণ আসননর সদস্য-৮ ০১৭৬৭৭৯৩৯৮৩ 

153.  েনাব মমাোঃ আিরাফুল ইিলাম (গুধা) সাধারণ আসননর সদস্য-৯ ০১৭৪৯৯৬৮৯৪০ 

154.  েনাব মমাোঃ িযরত আলী সংরক্ষিত আসননর সদস্য ১, ২ ও ৩ ০১৭৭০১৬৯২৭২ 

155.  েনাব মমাোঃ নাসিরুল  সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৪, ৫ ও ৬ ০১৭১৩৭৮৮৪৮২ 

156.  েনাব মমাোঃ মাোিারুল সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৭, ৮ ও ৯ ০১৩০৩৬৬৩১২০ 
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157.  

১৩ নং নারায়নপুর 

ইউননয়ন 

‡gvt bvwRi †nv‡mb চেয়ারম্যান 01728755112 

158.  ‡gvt ‡ebwRi Avn‡¤§` সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01710137876 

159.  ‡gvt igRvb Avjx সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01783039119 

160.  ‡gvt Igi Avjx সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01727057787 

161.  ‡gvt Avãyj Avwjg সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01726117079 

162.  ‡gvt kwn ỳj Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01740610270 

163.  ‡gvt gvndzRyi ingvb সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01725456367 

164.  ‡gvt Gbvgyj nK সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01730822972 

165.  ‡gvt iey সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01740964271 

166.  ‡gvt রহুল Avwgb সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01743905889 

167.  ‡gvmvt gywbiv †eMg সংরক্ষিত আসননর সদস্য ১, ২ ও ৩ 01733607674 

168.  ‡gvmvt Rvnvbviv LvZzb সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৪, ৫ ও ৬ 01741771932 

169.  ‡gvmvt AvKZviv ‡eMg সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৭, ৮ ও ৯ 01797919148 

170.  

১৪ নং সুন্দরপুর 

 ইউননয়ন 

চমা: হাতববুর রহমান চেয়ারম্যান 01757823704 

171.  চমাোঃ চগালাম আতরফ সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01758782548 

172.  চমাোঃ  আতশকুর রহমান সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01730983414 

173.  চমাোঃ আোঃ হান্নান সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01741186353 

174.  চমাোঃ আব্দুর রাজাক সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01745650970 

175.  চমাোঃ মুনজুর আলী সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01731149304 

176.  চমাোঃ আহসানুল হক সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01745298582 

177.  চমাোঃ কতরম সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01720357676 

178.  চমাোঃ আতমনুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01726989095 

179.  চমাোঃ নুরুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01741350079 

180.  চমাসাোঃ মুতনরা চবগম  সংরক্ষিত আসননর সদস্য ১, ২ ও ৩ 01307033796 

181.  চমাসাোঃ নাতসমা চবগম  সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৪, ৫ ও ৬ 01300075552 

182.  চমাসাোঃ আনুয়ারা চবগম  সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৭, ৮ ও ৯ 01764772958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলািীন ইউতনয়ন পতরষদ সতচবগজের িথ্য 

ক্র: 

নং 
ইউতনয়ন পতরষজদর নাম ইউতনয়ন পতরষদ সতচব চমাবাইল নম্বর 

183.  বাতলয়ার্াঙ্গা ইউতনয়ন পতরষদ চমাোঃ আব্দুল কতরম ০১৭১৯৬১২০৬২ 

184.  চগাবরািলা ইউতনয়ন পতরষদ চমাোঃ হাসান হাতফজুর রহমান ০১৭৪০৮৭৬২০২ 

185.  তিতলম ইউতনয়ন পতরষদ মৃনাল কাতি পাল ০১৭১৯৭৩৫৭৪৬ 

186.  বারঘতরয়া ইউতনয়ন পতরষদ চমাোঃ মুখজলসুর রহমান ০১৭১৯৩০৩৩৩৪ 

187.  মহারােপুর ইউতনয়ন পতরষদ চমাোঃ চমনুয়ার োহান ০১৭২২৪৫৫৯২৫ 

188.  রানীহাটী ইউতনয়ন পতরষদ চমাোঃ শতহদুল ইসলাম ০১৭৩৩৯৭৬৭৬৭ 

189.  চরঅনুপনগর ইউতনয়ন পতরষদ চমাোঃ ইলাহী ০১৭৩২১১৭৪৪৫ 

190.  চদবীনগর ইউতনয়ন পতরষদ চমাোঃ নুরুল ইসলাম আোদ ০১৭৬১৭১৩৭৭৯ 

191.  আলাতুলী ইউতনয়ন পতরষদ চমাোঃ চোহরুল ইসলাম ০১৬৮২২৭৮৭৪২ 

192.  শাহোহানপুর ইউতনয়ন পতরষদ চমাোঃ আজনায়ার চহাজসন ০১৭২৪৭৭৪৫১৬ 

193.  ইসলামপুর ইউতনয়ন পতরষদ চমাোঃ চমাকবুল চহাজসন ০১৭৪০-৯২৬৩২৩ 

194.  চরবাগর্াঙ্গা ইউতনয়ন পতরষদ চমাোঃ মার্হারুল ইসলাম ০১৭৩৭১৫২০৪০ 

195.  নারায়নপুর ইউতনয়ন পতরষদ চমাোঃ রাতকবুল কতরম ০১৭১৬-৫০৯২৬২ 

196.  সুন্দরপুর ইউতনয়ন পতরষদ চমাোঃ টিপু সুলিান ০১৭১৩৭১৬৪৩৮ 
 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলািীন ইউতনয়ন পতরষদ তহসাব সহকারীগজের িথ্য 

ক্র: 

নং 
ইউতনয়ন পতরষজদর নাম ইউতনয়ন পতরষদতহসাব সহকারীগজের নাম চমাবাইল নম্বর চমাবাইল নম্বর 

197.  
বাতলয়ার্াঙ্গা ইউতনয়ন পতরষদ 

মমািাোঃ রাসফো খাতুন 

ইউতনয়ন পতরষদ তহসাব সহকারী-কাম-কতিউটার অপাজরটর 
০১৭৫৭০৯৮৪৩৮ 

198.  
চগাবরািলা ইউতনয়ন পতরষদ 

মমাোঃ ঈমান আলী 

ইউক্ষনয়ন পক্ষরষদ ক্ষিসাব সিকারী-কাম-কক্ষিউটার অপানরটর 
০১৭৭৩০২১৬৬৩ 

199.  
তিতলম ইউতনয়ন পতরষদ 

আক্ষমনুল ইসলাম 

ইউক্ষনয়ন পক্ষরষদ ক্ষিসাব সিকারী-কাম-কক্ষিউটার অপানরটর 
০১৭৬৫১২৬৯৩৮ 

200.  
বারঘতরয়া ইউতনয়ন পতরষদ 

মমাোঃ আল আমীন 

ইউক্ষনয়ন পক্ষরষদ ক্ষিসাব সিকারী-কাম-কক্ষিউটার অপানরটর 
০১৭১৪৪৭৪৩৪৫ 

201.  
মহারােপুর ইউতনয়ন পতরষদ 

সুমন আিজমদ 

ইউতনয়ন পতরষদ তহসাব সহকারী-কাম-কতিউটার অপাজরটর 
০১৭৫৮৯২৯০৬৫ 

202.  
রানীহাটী ইউতনয়ন পতরষদ 

মমাোঃ মাসিদুল মরো খান 

ইউক্ষনয়ন পক্ষরষদ ক্ষিসাব সিকারী-কাম-কক্ষিউটার অপানরটর 
০১৭৩৩৫২৫৬৮১ 

203.  
চরঅনুপনগর ইউতনয়ন পতরষদ 

আলমগীর মিাজিন 

ইউতনয়ন পতরষদ তহসাব সহকারী-কাম-কতিউটার অপাজরটর 
০১৭৩৬৮৪৩৪০১ 

204.  
চদবীনগর ইউতনয়ন পতরষদ 

সকজিার কুমার িািা 

ইউতনয়ন পতরষদ তহসাব সহকারী-কাম-কতিউটার অপাজরটর 
০১৭৬৭৬২০৭৬৫ 

205.  
আলাতুলী ইউতনয়ন পতরষদ 

মমাোঃ দুরুল মিাদা 

ইউতনয়ন পতরষদ তহসাব সহকারী-কাম-কতিউটার অপাজরটর 
০১৭৩৯৪৮৮১৬৬ 

206.  
শাহোহানপুর ইউতনয়ন পতরষদ 

মমাোঃ আবু সুসফয়ান 

ইউতনয়ন পতরষদ তহসাব সহকারী-কাম-কতিউটার অপাজরটর 
০১৭৪৪৩৫৭৬৪৬ 

207.  
ইসলামপুর ইউতনয়ন পতরষদ 

প্রনব িরকার 

ইউতনয়ন পতরষদ তহসাব সহকারী-কাম-কতিউটার অপাজরটর 
০১৭১০১০৫১৩৫ 

208.  
চরবাগর্াঙ্গা ইউতনয়ন পতরষদ 

মমাোঃ মদজলায়ার মিাজিন 

ইউতনয়ন পতরষদ তহসাব সহকারী-কাম-কতিউটার অপাজরটর 
০১৭৭৮৪৫৪৩১৫ 

209.  
নারায়নপুর ইউতনয়ন পতরষদ 

মমাোঃ সমলন আলী 

ইউতনয়ন পতরষদ তহসাব সহকারী-কাম-কতিউটার অপাজরটর 
০১৭৩২৬৮৮১৮৩ 

210.  
সুন্দরপুর ইউতনয়ন পতরষদ 

মমাোঃ িামাদ আলী 

ইউতনয়ন পতরষদ তহসাব সহকারী-কাম-কতিউটার অপাজরটর 
০১৭৬৫৭১৫১৩৮ 

 



চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলািীন উজযাক্তাজদর িথ্য  

ক্র: নং ইউতনয়জনর নাম ব্যতক্তর নাম পদতব  চমাবাইল নম্বর 

1.  ১ নং বাতলয়ার্াঙ্গা 

ইউতনয়ন 

চমাোঃ আিাউর রহমান উজযাক্তা ০১৭২৯১২৪৭৯৯ 

2.  চমাসাোঃ নুর নাহার উজযাক্তা ০১৭২৭৫৫৪৬৭৫ 

3.  ২ নং চগাবরািলা 

ইউতনয়ন 

Rb কজলাল miKvi (Rq) উজযাক্তা 01772856685 

4.  ‡gvmvt †Rbyqviv LvZzb উজযাক্তা 01752096265 

5.  ৩ নং তিতলম 

ইউতনয়ন 

চমাোঃ ওয়াতলদ হাসান উজযাক্তা ০১৭১৬১২৩৬৮১ 

6.  চমাসাোঃ মতরয়ম খাতুন উজযাক্তা ০১৩১৭৮৯৪৩৪৮ 

7.  ৪ নং বারঘতরয়া 

ইউতনয়ন 

মমজিদী িািান রুজমল উজযাক্তা ০১৭৪৬৬৯৯১৯৯ 

8.  চমাসা: সানতেদা খাতুন উজযাক্তা 01754009955 

9.  ৫ নং মহারােপুর 

ইউতনয়ন 

‡gvt AvRgyj nvmvb উজযাক্তা 01713294040 

10.  ‡gvmvt †g‡niæb †bmv উজযাক্তা 01707379137 

11.  ৬ নং রানীহাটি 

ইউতনয়ন 

 †gvt †gv Í̄vwdRyi ingvb D‡`¨v³v 01733273434 

12.  - D‡`¨v³v - 

13.  ৭ নং চরঅনুপনগর 

ইউতনয়ন 

‡gvmvt gvngy`v LvZzb D‡`¨v³v 01723786778 

14.  চমাোঃ সুবহান আলী D‡`¨v³v 01732882004 

15.  ৮ নং চদবীনগর 

ইউতনয়ন 

চমাোঃ নাতসম আক্তার উজযাক্তা 01757844732 

16.  চমাসাোঃ আইতরন খাতুন উজযাক্তা 01773663061 

17.  ৯ নং আলাতুলী 

ইউতনয়ন 

চমাোঃ মতেবুর রহমান উজযাক্তা ০১৮২৭০৯৯৬৮৩ 

18.  চমাসাোঃ সুজমরা চবগম উজযাক্তা ০১৭৬৮৩১১৫৯৮ 

19.  ১০ নং শাহোহানপুর 

ইউতনয়ন 

চমাোঃ সাতদকুল ইসলাম উজযাক্তা 01716109657 

20.  রুতময়ারা উজযাক্তা 01741434186 

21.  ১১ নং ইসলামপুর 

ইউতনয়ন 

মমাোঃ মমাবাজরাক মিাজিন উজযাক্তা 01728968836 

22.  চমাসাোঃ তেয়াসতমন খাতুন উজযাক্তা 01743330150 

23.  ১২ নং চরবাগর্াঙ্গা 

ইউতনয়ন 

মমাোঃ িািমুজ্জামান (টুটুল) উজযাক্তা ০১৭২৬৫৮৫০৯৯ 

24.  চমাসাোঃ আখিারুন চনসা উজযাক্তা ০১৭৪১২৬১৫৩৮ 

25.  ১৩ নং নারায়নপুর 

ইউতনয়ন 

চমাোঃ স্বপন  আলী উজযাক্তা 01735096145 

26.  চমাসাোঃ শামসুন নাহার সিা উজযাক্তা 01715515616 

27.  ১4 নং সুন্দরপুর 

ইউতনয়ন 

চমাোঃ চসরাজুল ইসলাম  উজযাক্তা 01717177213 

28.  চমাসাোঃ সুলিানা  উজযাক্তা 01759593366 

 

 

 


