
 

শিবগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানগজের নাম ও চমাবাইল নম্বর 

 

ক্র: নং প্রশিষ্ঠাজনর নাম েনপ্রশিশনশিগজের নাম পদশব চমাবাইল নম্বর 

০১ 
উপজেলা পশরষদ 

শিবগঞ্জ 

সসয়দ নেরুল ইসলাম উপজেলা চেয়ারম্যান ০১৭৪৭৪৭৩৯৬৯ 

০২ চমাহাাঃ চগালাম শিবশরয়া উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (পুরুষ) ০১৭১২৭৫৬৬৮৫  

০৩ চমাসাাঃ শিউলী চবগম উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) ০১৭৪৯১৪৯৯৫৫  

 

 

শিবগঞ্জ চপৌরসভার নবশনব বাশেি চময়র ও িাউশিলরগজের নাম ও চমাবাইল নম্বর 

ক্র: নং চপৌরসভার নাম েনপ্রশিশনশিগজের নাম পদশব ও ওয়ার্ ব নম্বর চমাবাইল নম্বর 

1.  

শিবগঞ্জ 

চপৌরসভা 

ˆmq` gwbiyj Bmjvg চময়র 01712135609 

2.  চমাাঃ চমাবারি চহাজসন চপৌর শনব বাহী িম বিিবা ০১৭১৬৭৩১৯৮৩ 

3.  Rbve †gvmvt by‡idv LvZzb সংরহিত আসজনর সদস্য ১,২,৩ 01738242420 

4.  Rbve †gvmvt jvwK †eMg সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01718279082 

5.  Rbve †gvmvt রবশম LvZzb সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01745407508 

6.  Rbve ‡gvt Avãyj nK ev`j ০১ নং ওয়ার্ ব িাউশিলর 0172740797 

7.  Rbve †gvt dviyK Bmjvg ০২ নং ওয়ার্ ব িাউশিলর 01713848646 

8.  Rbve †gvt Ry¤§b Avjx ০৩ নং ওয়ার্ ব িাউশিলর 01733295898 

9.  Rbve †gvt mvw`Kzj Bmjvg (mv‡`K) ০৪ নং ওয়ার্ ব িাউশিলর 01727542464 

10.  Rbve ‡gvnvt AvwRRyj Bmjvg ০৫ নং ওয়ার্ ব িাউশিলর 0171751581 

11.  Rbve ‡gvt kvnRvnvb Avwj ০৬ নং ওয়ার্ ব িাউশিলর 01718213210 

12.  Rbve ivRy Avn‡g` ০৭ নং ওয়ার্ ব িাউশিলর 0173747056 

13.  Rbve †gvnvt Avãym mvjvg ০৮ নং ওয়ার্ ব িাউশিলর 0174084041 

14.  Rbve ‡gvt †Mvjvg AvRg ০৯ নং ওয়ার্ ব িাউশিলর 0172362701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

শিবগঞ্জ উপজেলািীন ইউশনয়ন পশরষজদর েনপ্রশিশনশিগজের িথ্য 

ক্র: 

নং  
ইউননয়ননর নাম জনপ্রনিনননিনের নাম পেনি মমািাইল নম্বর 

1.  

০২ নং শাহিাজপুর 

ইউননয়ন 

‡gvnv¤§` wbRvgyj nK চেয়ারম্যান 01716500405 

2.  ‡gvt ûgvqb Kwei সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01799542063 

3.  †gvnvt Avãym mvjvg সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01799290524 

4.  ‡gvt Avãyi iwk`  সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01740649532 

5.   †gvt †ZvRv‡¤§j nK সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01721869319 

6.  ‡gvt Avãyi iwk` সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01727515073 

7.  ‡gvt MvRjyi ingvb সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01722030477 

8.  gnvt Kv‡k` Avjx সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01714549576 

9.  ‡gvnvt মশনরুল Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01717623532 

10.  ‡gvnvt মশনরুল Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01746330212 

11.  wkíxqviv LvZzb সংরহিত আসজনর সদস্য ১,২,৩ 01740869972 

12.  ‡gvmvt Kwnbyi ‡eMg সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01719711098 

13.  ‡gvmvt রুমালী LvZzb সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01736045617 

14.  

০৩ নং োইপুখুনরয়া 

 ইউননয়ন 

চমাহাাঃ আজলামগীর চেয়ারম্যান 01715210384 

15.  চমাাঃ চেম সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01734393255 

16.  চমাাঃ আব্দুস সালাম সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01740540984 

17.  চমাাঃ মাইনুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01740630322 

18.  চমাাঃ চোবদুল িশরম  সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01713774235 

19.  চমাাঃ মাইনুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01722959252 

20.  চমাহাাঃ আব্দুল আশেে সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01761574295 

21.  চমাাঃ অশহদুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01744663217 

22.  চমাাঃ সাদ্দাম চহাজসন সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01737429901 

23.  চমাাঃ মশনরুজ্জামান সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01725799263 

24.  চমাসাাঃ সশমেন সংরহিত আসজনর সদস্য ১,২,৩ 01737579830 

25.  চমাসাাঃ আইশরন খাতুন সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01724026754 

26.  চমাসাাঃ নাশসমা সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01747258572 

27.  

০৪ নং 

মমািারকপুর 

 ইউননয়ন 

চমাোঃ মািামুদুল িক িায়দারী মেয়ারম্যান ০১৭১৩৯২৪৩৮২ 

28.  চমাোঃ োহির আলী সাধারণ আসননর সদস্য-১ ০১৭৮৬৯১৭৪৪৪ 

29.  চমািাোঃ এোবুল িক সাধারণ আসননর সদস্য-২ ০১৭৩৩১৫০৭২৫ 

30.  চমাোঃ অহলউর রিমান সাধারণ আসননর সদস্য-৩ ০১৭১০০০২৩২৯ 

31.  চমাোঃ আকতারুজ্জামান সাধারণ আসননর সদস্য-৪ ০১৭৪০৭০৬৬০৬ 

32.  চমািাোঃ সবুে আলী সাধারণ আসননর সদস্য-৫ ০১৭১৩৭৬১৬৬৫ 

33.  চমাোঃ আহরফুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৬ ০১৭৬৭৪০০০১৪ 

34.  চমাোঃ হমোনুর রিমান সাধারণ আসননর সদস্য-৭ ০১৭৬৭৩৫৭৫৮৪ 

35.  চমািাোঃ নুরুল চিাদা সাধারণ আসননর সদস্য-৮ ০১৭১৯৬১৪৯১৭ 

36.  চমাোঃ বাবুল আহল সাধারণ আসননর সদস্য-৯ ০১৭৬৭৪২৪৮২৯ 

37.  চমাসাোঃ আজয়শা হবহব সংরহিত আসজনর সদস্য ১,২,৩ ০১৭৯১৮৫১৬৬৬ 

38.  চমাসাোঃ মজনায়ারা হবহব সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ ০১৭৩৩১৭৮৫২১ 

39.  চমাসাোঃ চরাসনারা চবগম সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ ০১৭২৪৪৪২৮৭১ 



ক্র: 

নং  
ইউননয়ননর নাম জনপ্রনিনননিনের নাম পেনি মমািাইল নম্বর 

40.  

০৫ নং েককীনিি  

ইউননয়ন 

‡gvt Av‡bvqvi nvmvb Avby wgTv চেয়ারম্যান 01745578182 

41.  ‡gvt নেরুল Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01737057925 

42.  ‡gvt iwng সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01751702013 

43.   †gvt AvmMvi Avjx সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01724295319 

44.  ‡gvt Avbviæj Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01715545421 

45.  ‡gvt kwdDwÏb সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01730181063 

46.  ‡gvt kvgxg †iRv  সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01721206132 

47.  ‡gvt iweDj Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01731587410 

48.  ‡gvnvt হারুন Ai iwk` সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01716167334 

49.  ‡gvnvt kwdKzj Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01740816261 

50.  ‡gvmvt dviRvbv †eMg সংরহিত আসজনর সদস্য ১,২,৩ 01797925916 

51.  ‡gvmvt bvwRdv †eMg সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01721250023 

52.  ‡gvmvt cviwfb †eMg সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01751870093 

53.  

০৬ নং কানসাট  

ইউননয়ন 

‡gvt †ebvDj Bmjvg চেয়ারম্যান 01715-967217 

01733-175616 

54.  ‡gvt gg‡iR Avjx সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01737272442 

55.  ‡gvt †bdvDi ingvb সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01714967061 

56.  ‡gvt Aveyj Kvjvg সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01732825657 

57.  ‡gvt gwReyi ingvb সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01729507303 

58.  ‡gvt †mZvDi ingvb সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01714943376 

59.  ‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01720084989 

60.  ‡gvt †m›Uz সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01717288918 

61.  ‡gvt রুহুল Avwgb সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01760991517 

62.  ‡gvt Avbviæj সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01745004788 

63.  ‡gvmvt weRjx †eMg সংরহিত আসজনর সদস্য ১,২,৩ 01768295246 

64.  ‡gvmt Avwidv †eMg সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01785509351 

65.  ‡gvmvt ‡di‡`Šmx সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01710137407 

66.  

০৭ নং শ্যামপুর  

ইউননয়ন 

†gvnv¤§` iweDj Bmjvg চেয়ারম্যান 01740841484 
67.  ‡gvnvt cvi‡fR সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01743921857 
68.  ‡gvt চিাহরুল Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01773213411 

69.  †gvt AvZvDi ingvb সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01731142502 

70.  ‡gvnvt gwdR DÏxb সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01716570644 

71.  ‡gvt ফারুি সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01740610348 

72.  †gvnvt সানাউল্লাহ সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01721590504 

73.  ‡gvnvt ivBnvb Avjx সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01711056923 

74.  ‡gvnvt Avt Lv‡jK সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01726720134 

75.  ‡gvt Av¯ÍvDi ingvb সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01711055841 

76.  ‡gvmvt gvneyev †eMg সংরহিত আসজনর সদস্য ১,২,৩ 01773023738 

77.  ‡gvmvt gvKmy`v †eMg সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01717960763 

78.  ‡gvmvt ‡Zvwn`v †eMg সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01722927052 

 

 

 



ক্র: 

নং  
ইউননয়ননর নাম জনপ্রনিনননিনের নাম পেনি মমািাইল নম্বর 

79.  

০৮ নং নিননােপুর  

ইউননয়ন 

চমাহাাঃ রুহুল আশমন চেয়ারম্যান ০১৭১৩৭০৫০৯৭ 

80.  চমাাঃ িামাল উদ্দীন সাধারণ আসজনর সদস্য-১ ০১৭১৮২৪১৯৯০ 

81.  চমাহাাঃ আব্দুস সালাম সাধারণ আসজনর সদস্য-২ ০১৭১৩৭০২১৭১ 

82.  চমাাঃ আরজেদ সাধারণ আসজনর সদস্য-৩ ০১৭৪০৮৬৫৭৮২ 

83.  চমাহাাঃ িশলম উদ্দীন সাধারণ আসজনর সদস্য-৪ ০১৭৪০৮৪৩১৫২ 

84.  চমাাঃ উশের চহাজসন সাধারণ আসজনর সদস্য-৫ ০১৭১৩৭৮৫০২৭ 

85.  মহাাঃ শমোনুর রহমান সাধারণ আসজনর সদস্য-৬ ০১৭৪০৯২০১৫৮ 

86.  চমাহাাঃ োশহরুল ইসলাম সাধারণ আসজনর সদস্য-৭ ০১৭৩৫৯৪৬৬৭১ 

87.  চমাহাাঃ আব্দুর চরাফ সাধারণ আসজনর সদস্য-৮ ০১৭৪০৫৪৮৪১০ 

88.  চমাাঃ বাদিাহ সাধারণ আসজনর সদস্য-৯ ০১৩১৪০৯৭০৭২ 

89.  চমাসাাঃ চমাস্তারী চবগম সংরহিত আসজনর সদস্য ১,২,৩ ০১৩২৩০৬৫২৮১ 

90.  চমাসাাঃ বশবিা সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ ০১৭৫৭০৬৪২৭১ 

91.  চমাসাাঃ িানশেলা খাতুন সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ ০১৭২৪৫১৭৭১২ 

92.  

০৯ নং দুল িভপুর 

ইউননয়ন 

চমািাোঃ আব্দুর রাহেব চেয়ারম্যান 01711414386 

93.  চমাোঃ রািাদ আলী সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01710003430 

94.  চমাোঃ ফুলোন সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01727344651 

95.  চমাোঃ পলাশ উদ্দীন সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01721665044 

96.  চমাোঃ বেলুর রিমান সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01723339571 

97.  চমাোঃ আকতারুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01739029764 

98.  চমাোঃ শরীফ উদ্দীন সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01761898025 

99.  চমাোঃ ফারুক চিাজসন সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01733114906 

100.  চমাোঃ আনারুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01727445479 

101.  চমাোঃ আোঃ রাজ্জাক সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01774895555 

102.  চমাসাোঃ চরজিনা চবগম সংরহিত আসজনর সদস্য ১,২,৩ 01757952192 

103.  চমাসাোঃ চরাহেনা চবগম সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01767424736 

104.  চমাসাোঃ িাহসনা চবগম সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01773392392 

105.  

১০ নং মনাকষা 

 ইউননয়ন 

wgR©v kvnv`vr †nv‡mb চেয়ারম্যান 01711451223 

106.  KvRj Avn‡¤§` সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01712338859 

107.  ‡gvt সাহারুল Avjg সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01712498511 

108.  ‡gvt mv‡`Kzj Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01712833290 

109.  ‡gvnvt †Rg Avjx সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01713828334 

110.  ‡gvt gBbyi ingvb সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01740891966 

111.  ‡gvt wgiPvu` সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01797687011 

112.  ‡gvt gwdRyj nK সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01761705868 

113.  †gvnvt mwgi DÏxb সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01733264795 

114.  ‡mivRyj সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01740893184 

115.  m¤úv ivYx `vm সংরহিত আসজনর সদস্য ১,২,৩ 01725774884 

116.  ‡gvmvt রুমালী চবগম সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01321557126 

117.  ‡gvmvt kvnvbvR cvifxb 

(wjwj †eMg) 

সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01741936416 

 

 



ক্র: 

নং  
ইউননয়ননর নাম জনপ্রনিনননিনের নাম পেনি মমািাইল নম্বর 

118.  

১১ নং উনজরপুর 

 ইউননয়ন 

চমা: দুরুল চহাদা চেয়ারম্যান 01740843732 

119.  চমা: এিরামুল হি সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01729345422 

120.  চমা: সাশদকুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01734546071 

121.  চমা: হাশববুর রহমান সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01713938129 

122.  চমা: চমাক্তারুল হি সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01770357339 

123.  চমা: চমাহবুল হি সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01723286637 

124.  চমা: আিিারুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01773713577 

125.  চমা: আিরাফুল হি সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01745355082 

126.  চমা: আনারুল হি সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01717326048 

127.  চমা: চিাশহদুর রহমান সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01725620338 

128.  চমাসা: ফাশহমা খাতুন সংরহিত আসজনর সদস্য ১,২,৩ 01727515029 

129.  চমাসা: এসশমন খাতুন সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01761532288 

130.  চমাসা: ভাদরী চবগম সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01739533384 

131.  

১২ নং পাঁকা 

ইউননয়ন 

‡gvnvt Ave ỳj gv‡jK চেয়ারম্যান 01716479519 

132.  ‡gvt wgRvbyi ingvb সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01740893154 

133.  ‡gvt KvRj Avjx  সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01743944930 

134.  †gvt iwdKzj Bmjvg  সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01794584153 

135.   †gvt ev‡m` Avjx  সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01797497490 

136.   †gvt রহুল Avwgb  সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01723543878 

137.  ‡gvt দাহারুল Bmjvg  সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01303048749 

138.  ‡gvt iwdKzj Bmjvg  সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01720567999 

139.   †gvt Rvjvj  সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01740950422 

140.  ‡gvt AvwbKzj Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01768-977434 

141.  ‡gvmvt weRjx †eMg  সংরহিত আসজনর সদস্য ১,২,৩ 01756906501 

142.  ‡gvmvt wkwib †eMg  সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01790697000 

143.  ‡gvmvt †ivwmbv †eMg  সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01728743875 

144.  

১৩ নং ম াড়াপানিয়া 

 ইউননয়ন 

‡gvt gvgyb Ai iwk` চেয়ারম্যান 01711418609 

145.  চমাোঃ রহবউল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-১ ০১৭৫০৭৮৬৪৯০ 

146.  ‡gvt †Zvmwjg DÏxb সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01719669711 

147.  চমাোঃ মহনরুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৩ ০১৭৩০৯০৪৫৩২ 

148.  চমাাঃ মাহবুব আলম সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01747738726 

149.  চমাাঃ আিরাফুল হি সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01713705077 

150.  চমাাঃ ইসমাইল  সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01732117503 

151.  চমাাঃ োশহরুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01728756581 

152.  আব্দুল েশলল সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01740862487 

153.  চমাাঃ নেরুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01726376035 

154.  ঝন বা সংরহিত আসজনর সদস্য ১,২,৩ 01762533283 

155.  চমাসাাঃ মজনায়ারা চবগম সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01782786140 

156.  চমাসাাঃ চসাশনয়া খাতুন সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01745098072 

 

 



ক্র: 

নং  
ইউননয়ননর নাম জনপ্রনিনননিনের নাম পেনি মমািাইল নম্বর 

157.  

১৪ নং িাইনগর 

 ইউননয়ন 

চমাাঃ আব্দুল লশিফ চেয়ারম্যান 01726434440 

158.  চমাাঃ ইশলয়াস উদ্দীন সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01721621961 

159.  চমাহাাঃ হ্রমায়ন চরো সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01726810045 

160.  চমাাঃ এমরান আলী সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01710968576 

161.  চমাহাাঃ আব্দুল হাশদ হুয়াল সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01733102770 

162.  চমাাঃ আিরাফুল হি সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01721034772 

163.  চমাাঃ রাজ্জাি আশল সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01710356310 

164.  চমাাঃ চগালাম রাব্বানী সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01749783207 

165.  চমাাঃ ফটিি আলী সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01733294701 

166.  চমাাঃ আব্দুল মাজলি সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01739839012 

167.  চমাছাাঃ ফাজিমা চবগম সংরহিত আসজনর সদস্য ১,২,৩ 01773714425 

168.  চমাসাাঃ িশরফা চবগম সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01319137975 

169.  চমাসাাঃ রাশেয়া চবগম সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01784748247 

170.  

১৫ নং নয়ালাভাঙ্গা 

 ইউননয়ন 

চমাাঃ চমাস্তাকুল ইসলাম চেয়ারম্যান ০১৭১৩৭২৪৭২৪ 

171.  চমাোঃ রুজবল আলী সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01726988757 

172.  কাইমুল িক সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01718577163 

173.  চমাোঃ আব্দুল মান্নান সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01726117290 

174.  চমাোঃ রায়িান আলী সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01733254436 

175.  চমাোঃ কাওসার আলী (চবন্টু) সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01727357359 

176.  ভুজদব েন্দ্রদাস সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01733946279 

177.  চমাোঃ আলম োঁদ সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01772912357 

178.  চমাোঃ আহেম আলী সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01745004008 

179.  চমাোঃ আজলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01762745847 

180.  চমাসাোঃ নােহমন আখতার সংরহিত আসজনর সদস্য ১,২,৩ 01738835072 

181.  চমাসাোঃ হনলুফা চবগম সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01740859569 

182.  চমাসাোঃ নােমা চবগম সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01740925698 

183.  

১৬ নং ছত্রানজিপুর 

 ইউননয়ন 

†gvt ‡Mvjvg ieŸvbx চেয়ারম্যান 01712803995 

184.  ‡gvnvt Rvgvj DwÏb সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01761529961 

185.  ‡gvt evBরুল Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01753037799 

186.  ‡gvt Kv‡qg সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01719864160 

187.  ‡gvt ỳiyj †nv`v সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01738526409 

188.  ‡gvt AvwRRyj Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01727639977 

189.  ‡gvt Beªvwng Lwjj সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01727885223 

190.  ‡gvt Avãyi iv¾vK সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01725194727 

191.  ‡gvt ivwKe DÏxb সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01732053448 

192.  ‡gvt ûgvqb Kwei সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01790214541 

193.  ‡gvmvt byibvnvi সংরহিত আসজনর সদস্য ১,২,৩ 01723694642 

194.  ‡gvmvt cvifxb †eMg সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01733790849 

195.  ‡gvmvt ‡ewe †eMg সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01797274951 

 

 

 



শিবগঞ্জ উপজেলািীন ইউশনয়ন পশরষদ সশেবগজের িথ্য 

ক্র: 

নং 
ইউশনয়ন পশরষজদর নাম সশেবগজের নাম চমাবাইল নম্বর 

চমাবাইল নম্বর 

 

196.  িাহবােপুর ইউশনয়ন পশরষদ চমাাঃ চরোউর রহমান ০১৭১২৮৮৬১৩৩ 

197.  দাইপুখুশরয়া ইউশনয়ন পশরষদ চমাাঃ আব্দুল লশিফ ০১৭১৬৩৩৪০২১ 

198.  চমাবারিপুর ইউশনয়ন পশরষদ চমাাঃ আিবর চহাজসন ০১৭৪৬২৮৯২৭২ 

199.  েিিীশি ইউশনয়ন পশরষদ চমাাঃ রাশিবুল ইসলাম ০১৭৬৫৬০৫৬১০ 

200.  িানসাট ইউশনয়ন পশরষদ চমাাঃ আলাউশদ্দন ০১৭২২৫০২৭৫০ 

201.  শ্যামপুর ইউশনয়ন পশরষদ চমাাঃ আহসান হাবীব ০১৭১৩৭৮৫০৮৮ 

202.  শবজনাদপুর ইউশনয়ন পশরষদ চমাাঃ োশির চহাজসন ০১৭১৪৬০২২২৫ 

203.  দুল বভপুর ইউশনয়ন পশরষদ চমাাঃ আব্দুল মাজলি ০১৭১৬৭৬০৫৩২ 

204.  মনািষা ইউশনয়ন পশরষদ চমাোঃ তানহেমুল ইসলাম ০১৭২২৪৮৯১৩৮ 

205.  উশেরপুর ইউশনয়ন পশরষদ ফারুি আহজমদ ০১৭১৬৭৩১৭৩৬ 

206.  পাঁিা ইউশনয়ন পশরষদ সেীব কুমার সাহা ০১৭২৩৫৪৫২৫২ 

207.  চ াড়াপাশখয়া ইউশনয়ন পশরষদ চমাাঃ চসরাজুল ইসলাম ০১৭৮৮৯৩৭২৬৭ 

208.  িাইনগর ইউশনয়ন পশরষদ চমাাঃ আব্দুল িশরম ০১৩০৩৩৯১৬২৪ 

209.  নয়ালাভাঙ্গা ইউশনয়ন পশরষদ চমাাঃ আব্দুর রশিব ০১৭১৮০৯৬০৫৩ 

210.  ছত্রাশেিপুর ইউশনয়ন পশরষদ চমাাঃ ইিবাল আব্বাসী ০১৭১৫৬৩৭৭৪৮ 

শিবগঞ্জ উপজেলািীন ইউশনয়ন শহসাব সহিারীগজের িথ্য 

ক্র: 

নং 
ইউশনয়ন পশরষজদর নাম ইউশনয়ন পশরষদশহসাব সহিারীগজের নাম চমাবাইল নম্বর চমাবাইল নম্বর 

211.  
িাহবােপুর ইউশনয়ন পশরষদ 

চমাোঃ চমাস্তাহফজুর রিমান 

ইউশনয়ন পশরষদ শহসাব সহিারী-িাম-িশিউটার অপাজরটর 
০১৭৭৩০৯৮০২১ 

212.  
দাইপুখুশরয়া ইউশনয়ন পশরষদ 

চমাোঃ জাহাাংগীর আলম 

ইউননয়ন পনরষদ নহসাব সহকারী-কাম-কনিউটার অপানরটর 
০১৭৩৮৫২৬১৪১ 

213.  
চমাবারিপুর ইউশনয়ন পশরষদ 

চমাোঃ ইসারুল ইসলাম 

ইউশনয়ন পশরষদ শহসাব সহিারী-িাম-িশিউটার অপাজরটর 
০১৭২২৮৮৩৮৯৮ 

214.  
েিিীশি ইউশনয়ন পশরষদ 

চমাোঃ িাহববুর রিমান 

ইউননয়ন পনরষদ নহসাব সহকারী-কাম-কনিউটার অপানরটর 
০১৭৫৩৪৭৫৪৬৪ 

215.  
িানসাট ইউশনয়ন পশরষদ 

চমাোঃ আহমনুল ইসলাম 

ইউশনয়ন পশরষদ শহসাব সহিারী-িাম-িশিউটার অপাজরটর 
০১৭২৬৯৭৬৭২৮ 

216.  
শ্যামপুর ইউশনয়ন পশরষদ 

চমাোঃ নাহিদ পারজভে 

ইউশনয়ন পশরষদ শহসাব সহিারী-িাম-িশিউটার অপাজরটর 
০১৭৫৫৩০৬০৪১ 

217.  
শবজনাদপুর ইউশনয়ন পশরষদ 

চমাোঃ আহরফ চিাজসন 

ইউননয়ন পনরষদ নহসাব সহকারী-কাম-কনিউটার অপানরটর 
০১৭৫৩৯৭৭৬০০ 

218.  
দুল বভপুর ইউশনয়ন পশরষদ 

চমাোঃ চরাহেউর রিমান 

ইউশনয়ন পশরষদ শহসাব সহিারী-িাম-িশিউটার অপাজরটর 
০১৭১৯১৬৬১৮৪ 

219.  
মনািষা ইউশনয়ন পশরষদ 

চমাস্তাক আিজমদ 

ইউননয়ন পনরষদ নহসাব সহকারী-কাম-কনিউটার অপানরটর 
০১৭১৪৮১৬৯৮১ 

220.  
উশেরপুর ইউশনয়ন পশরষদ 

চমাোঃ চমাস্তাকুল িক 

ইউশনয়ন পশরষদ শহসাব সহিারী-িাম-িশিউটার অপাজরটর 
০১৫১৫৬৯৪৮৪৪ 

221.  
পাঁিা ইউশনয়ন পশরষদ 

ওহল আিজেদ 

ইউশনয়ন পশরষদ শহসাব সহিারী-িাম-িশিউটার অপাজরটর 
০১৭৪২৯৩১৮৫৫ 

222.  চ াড়াপাশখয়া ইউশনয়ন 

পশরষদ 

চমাোঃ আব্দুল আিাদ 

ইউশনয়ন পশরষদ শহসাব সহিারী-িাম-িশিউটার অপাজরটর 
০১৭৬৩১৮৮৪০৬ 

223.  
িাইনগর ইউশনয়ন পশরষদ 

চমাোঃ চদজলায়ার চিাজসন 

ইউননয়ন পনরষদ নহসাব সহকারী-কাম-কনিউটার অপানরটর 
০১৭৯৮২০৩৭২৫ 

224.  
নয়ালাভাঙ্গা ইউশনয়ন পশরষদ 

চমাোঃ অহলউল ইসলাম 

ইউশনয়ন পশরষদ শহসাব সহিারী-িাম-িশিউটার অপাজরটর 
০১৭১৭৯২৭৯২৪ 

225.  
ছত্রাশেিপুর ইউশনয়ন পশরষদ 

চমাসাোঃ শহরফা খাতুন 

ইউশনয়ন পশরষদ শহসাব সহিারী-িাম-িশিউটার অপাজরটর 
০১৭৭৭২৫২৬৮৬ 



শিবগঞ্জ উপজেলািীন উজযাক্তাজদর িথ্য  

ক্র: নং ইউশনয়জনর নাম ব্যশক্তর নাম পদশব  চমাবাইল নম্বর 

1.  2 নং িাহবােপুর 

ইউশনয়ন 

চমাাঃ িাসাউর রহমান উজযাক্তা 01738756450 

2.  চমাসাাঃ চমাস্তাশিমা খাতুন উজযাক্তা 01724026751 

3.  ৩ নং দাইপুখুশরয়া 

ইউশনয়ন 

‡gvt BgwZqvR মাসরুর উজযাক্তা 01714281515 

4.  ‡gvmvt wiwbqviv উজযাক্তা 01763071744 

5.  ৪ নং চমাবারিপুর 

ইউশনয়ন 

চমাোঃ শহিদুল ইসলাম উজযাক্তা ০১৭১৩৭০৬৫১০ 

6.  চমাসাাঃ তাহনয়া খাতুন উজযাক্তা ০১৭৭২৪৯৬৭৯৬ 

7.  ৫ নং েিিীশিব 

ইউশনয়ন 

চমাাঃ িাউসার আলী উজযাক্তা 01734236465 

8.  চমাসাাঃ নােমা খাতুন উজযাক্তা 01710961648 

9.  ৬ নং িানসাট 

ইউশনয়ন 

চমাাঃ আব্দুল মশবন উজযাক্তা ০১৭৩৮৬৬৬৬৬৮ 

10.  চমাসাাঃ আরনা খাতুন উজযাক্তা ০১৭৮০৭৯২৬৬৮ 

11.  ৭ নং শ্যামপুর 

 ইউশনয়ন 

চমাাঃ োশহদ হাসান সুমন D‡`¨v³v 01725455980 

12.  চমাসাাঃ সাশহফা আক্তার D‡`¨v³v 01739980859 

13.  ৮ নং শবজনাদপুর 

ইউশনয়ন 

চমাাঃ আব্দুল হাশমদ D‡`¨v³v 01701027778 

14.  চমাসাাঃ আজয়িা খাতুন D‡`¨v³v 01717870982 

15.  ৯ নং দুল বভপুর 

ইউশনয়ন 

চমাাঃ চরািন আলী উনযাক্তা ০১৭২২৯৬৯১৭৮ 

16.  চমাসাাঃ সাশবনা ইয়াসশমন উনযাক্তা ০১৭৩২০৫৭২২২ 

17.  ১০ নং মনািষা 

ইউশনয়ন 

চরাকুনুজ্জামান রশন উজযাক্তা ০১৭৫১৫৬৭১৩০ 

18.  মুরসাহা সাথী উজযাক্তা 01732062767 

19.  ১১ নং উশেরপুর 

ইউশনয়ন 

চমাাঃ চিাশসকুল ইসলাম উজযাক্তা 01767411610 

20.  চমাসাাঃ সুরভী খাতুন উজযাক্তা 01533801709 

21.  ১২ নং পাঁিা 

ইউশনয়ন 

চমাোঃ মহমনুল িক  উজযাক্তা 01742018761 

22.  চমাসাোঃ সাহবনা খাতুন উজযাক্তা 01796782044 

23.  ১৩ নং চ াড়াপাশখয়া 

ইউশনয়ন 

‡gvt †mwjg †iRv উনযাক্তা 01793953250 

24.  ‡gvmvt AvBwib LvZzb উনযাক্তা 01722054916 

25.  ১4 নং িাইনগর 

ইউশনয়ন 

চমাাঃ চসিাউর রহমান উনযাক্তা 01713924607 

26.  চমাসাাঃ মাসরুফা খাতুন উনযাক্তা 01723580226 

27.  ১৫ নং নয়ালাভাঙ্গা 

ইউশনয়ন 

চমাসাাঃ আজয়িা খাতুন উনযাক্তা 01750233665 

28.  চমাাঃ নাশের চহাজসন উনযাক্তা 01722301539 

29.  ১৫ নং ছত্রাশেিপুর 

ইউশনয়ন 

‡gvmvt ZvRwib LvZzb উনযাক্তা 01700562455 

30.  ‡gvt gvwng Bgvg kvwnb উনযাক্তা 01717426874 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



শিবগঞ্জ উপজেলার গ্রাম পুশলিগজের িথ্য 

ক্র: নং ইউশনয়জনর নাম ব্যশক্তর নাম পদশব ও ওয়ার্ ব  নম্বর চমাবাইল নম্বর 

1.  

২ নং িাহবােপুর 

ইউশনয়ন 

চমাহাাঃ আব্দুল মাশনি দফাদার 01741314302 

2.  চমাাঃ িাজুজিখ মহলাদার ওয়ার্ ড ১ 01741314303 

3.  চমাাঃ িশফকুল ইসলাম মহলাদার ওয়ার্ ড ২ 01748933997 

4.  চমাাঃ হাশববুর রহমান মহলাদার ওয়ার্ ড ৩ 01309251787 

5.  চমাাঃ সাদমুশন মহলাদার ওয়ার্ ড ৪ 01740636302 

6.  রঞ্জন িম বিার মহলাদার ওয়ার্ ড ৫ 01772818869 

7.  সুশনল িম বিার মহলাদার ওয়ার্ ড ৬ 01748915313 

8.  চমাাঃ ইসমাইল হি মহলাদার ওয়ার্ ড ৭ 01765961759 

9.  চমাাঃ চসাশনরুল ইসলাম মহলাদার ওয়ার্ ড ৮ 01742208712 

10.  চমাাঃ চদলুয়ার চহাসাইন মহলাদার ওয়ার্ ড ৯ 01767525488 

11.  

 ৩ নং দাইপুখুশরয়া 

ইউশনয়ন 

‡gvt †gvRv‡¤§j nK দফাদার 01761510943 

12.  ‡gvt mv‡Rgvb Avjx মহলাদার ওয়ার্ ড ১ 01772865593 

13.  ‡gvt bRi Avjx মহলাদার ওয়ার্ ড ২ 01720464471 

14.  ‡gvt nvweeyi ingvb মহলাদার ওয়ার্ ড ৩ 01745869380 

15.  ‡gvt gvRnviæj Bmjvg মহলাদার ওয়ার্ ড ৪ 01740857130 

16.  ‡gvt Aveyj †nv‡mb মহলাদার ওয়ার্ ড ৫ 01738600011 

17.  ‡gvt wRqvDi ingvb মহলাদার ওয়ার্ ড ৬ 01761503774 

18.  ‡gvt kwidzj Bmjvg মহলাদার ওয়ার্ ড ৭ 01741548297 

19.  ‡gvt eKzj †nv‡mb মহলাদার ওয়ার্ ড ৮ 01710244413 

20.  ‡gvt kvwšÍRyj Bmjvg মহলাদার ওয়ার্ ড ৯ 01715651814 

21.  

৪ নং মমািারকপুর 

ইউননয়ন 

চমাোঃ তাইজুল ইসলাম দফাদার ০১৭৬৮৯৩৬২৭২ 

22.  চমাোঃ আব্দুল খাজলক মহলাদার ওয়ার্ ড ১ ০১৭৬৭৪৮৫০০২ 

23.  চমাোঃ ইমাম আলী মহলাদার ওয়ার্ ড ২ ০১৭১৩৭১৮১৩৯ 

24.  চমাোঃ সুেন আলী মহলাদার ওয়ার্ ড ৩ ০১৭৫১৪৯৩০৮৩ 

25.  চমাোঃ শহিদুল ইসলাম মহলাদার ওয়ার্ ড ৪ ০১৭২৭৩৫৭২৫০ 

26.  চমাোঃ ইউসুফ আলী মহলাদার ওয়ার্ ড ৫ ০১৭৩৩১৭৫৩০৩ 

27.  চমাোঃ শহফকুল ইসলাম মহলাদার ওয়ার্ ড ৬ ০১৭৬৮৯২৪৭২৯ 

28.  চমাোঃ মহবন আলী মহলাদার ওয়ার্ ড ৭ ০১৭৫৭৯৮৬৪৫৭ 

29.  চমাোঃ চেম আলী মহলাদার ওয়ার্ ড ৮ ০১৭২৯৭৩৭৭৮১ 

30.  চমাোঃ তাহির আলী মহলাদার ওয়ার্ ড ৯ ০১৭৮৯৫৮৭১৪২ 

31.  

৫ নং েককীনিি 

ইউননয়ন 

চমাাঃ িাশরফ চহাজসন দফাদার 01731237509 

32.  চমাাঃ আব্দুল আশলম মিলাদার ওয়ার্ ড ১ 01790144515 

33.  চমাাঃ এোবুল হি মিলাদার ওয়ার্ ড ২ 01732281961 

34.  শ্রী ভরি িম বিার মিলাদার ওয়ার্ ড ৩ 01734919971 

35.  চমাাঃ আবু সাজয়দ মিলাদার ওয়ার্ ড ৪ 01733967143 

36.  চমাাঃ িাজসম আলী মিলাদার ওয়ার্ ড ৫ 01734286036 

37.  চমাাঃ আপন  আলী মিলাদার ওয়ার্ ড ৬ 01751888365 

38.  শ্রীমশি শিউশল রানী মিলাদার ওয়ার্ ড ৭ 01753620195 

39.  চমাাঃ আব্দুল মান্নান মিলাদার ওয়ার্ ড ৮ 01733273398 

40.  চমাাঃ মাসুদ রানা মিলাদার ওয়ার্ ড ৯ 01752001340 

41.  

৬ নং কানসাট 

ইউননয়ন 

শ্রী শনশখল েন্দ্র সাহা দফাদার 01718-972092 

42.  চমাাঃ ফারুখ চহাজসন দফাদার 01704-334897 

43.  চমাাঃ িশহদ ইসলাম মিলাদার ওয়ার্ ড ১ 01724-984342 

44.  চমাাঃ শেলিদ আলী মিলাদার ওয়ার্ ড ২ 01713-702157 

45.  চমাহাাঃ নাশের চহাজসন মিলাদার ওয়ার্ ড ৩ 01733-254420 

46.  চমাাঃ আাঃ রাজ্জাি মিলাদার ওয়ার্ ড ৫ 01737-496582 

47.  চমাাঃ সাওনআলী মিলাদার ওয়ার্ ড ৬ 01789-697806 

48.  চমাাঃ িশবরুল ইসলাম মিলাদার ওয়ার্ ড ৭ 01724-161764 

49.  চমাাঃ সমজির আলী মিলাদার ওয়ার্ ড ৮ 01713-700247 

50.  চমাাঃ আশেজুল হি মিলাদার ওয়ার্ ড ৯ 01737-571449 

 

 



ক্র: নং ইউশনয়জনর নাম ব্যশক্তর নাম পদশব ও ওয়ার্ ব  নম্বর চমাবাইল নম্বর 

51.  

৭ নং শ্যামপুর 

ইউশনয়ন 

‡gvnvt Aveyj nvmvb দফাদার 01740-858554 

52.  ‡gvt †Zvnরুল Bmjvg মিলাদার ওয়ার্ ড ১ 01721-516000 

53.  ‡gvt ỳjvjAvn‡g` মিলাদার ওয়ার্ ড ২ 01728-935596 

54.  ‡gvt †iRvDj Kwig মিলাদার ওয়ার্ ড ৩ 01773-227645 

55.  ‡gvt †ivKb Avjx মিলাদার ওয়ার্ ড ৪ 01721-031816 

56.  kÖx my‡eva P› ª̀  মিলাদার ওয়ার্ ড ৫ 01751-035556 

57.  †gvt dvরুি Avn‡g`  মিলাদার ওয়ার্ ড ৬ 01722-919591 

58.  ‡gvt †mwjg ‡iRv মিলাদার ওয়ার্ ড ৭ 01763-107666 

59.  ‡gvtAvãyল্লা Avjgvgyb মিলাদার ওয়ার্ ড ৮ 01733-294671 

60.  ‡gvt ivBnvb Avjx মিলাদার ওয়ার্ ড ৯ 01750-299016 

61.  

৮ নং শবজনাদপুর 

ইউশনয়ন 

চমাাঃ মাশহদুর রহমান দফাদার 01746851270 

62.  ‡gvnv¤§` Avjx মিলাদার ওয়ার্ ড ১ 01748611015 

63.  ‡gvt Avigvb Avjx মিলাদার ওয়ার্ ড ২ 01736233694 

64.  ‡gvt mygb Avjx মিলাদার ওয়ার্ ড ৩ 01794876712 

65.  ‡gvt †m›Uz Avjx মিলাদার ওয়ার্ ড ৪ 01770639740 

66.  ‡gvt wg›Uz মিলাদার ওয়ার্ ড ৫ 01793953734 

67.  ‡gvt Zzdvbx DÏxb মিলাদার ওয়ার্ ড ৬ 01762862865 

68.  ‡gvt KvBqyg Avjx মিলাদার ওয়ার্ ড ৭ 01708985330 

69.  ‡gvt ZwiKzj Bmjvg মিলাদার ওয়ার্ ড ৮ 01761242863 

70.  ‡gvt bex †kL মিলাদার ওয়ার্ ড ৯ 01734545950 

71.  

৯ নং দুল বভপুর 

 ইউশনয়ন 

চমাাঃ মশিউর রহমান দফাদার ০১৭৪৩৬৭৭৭৫১ 

72.  চমাাঃ োমাল মিলাদার ওয়ার্ ড ১ ০১৭২২৭১৯০৫৩ 

73.  চমাাঃ খাইরুল ইসলাম মিলাদার ওয়ার্ ড ২ ০১৭২৫৪৫৫৩৪৬ 

74.  চমাাঃ উসমান মিলাদার ওয়ার্ ড ৩ ০১৭৫৯২৩০৯২৪ 

75.  চমাাঃ মশনরুল ইসলাম মিলাদার ওয়ার্ ড ৪ ০১৭৬১৭৩২৮৬২ 

76.  জুজয়ল হি মিলাদার ওয়ার্ ড ৫ ০১৭৪০৬০৪৬১৮ 

77.  চমাাঃ সাইদুর রহমান মিলাদার ওয়ার্ ড ৬ ০১৭২১৯৯৫২২৭ 

78.  চমাাঃ িামীম মিলাদার ওয়ার্ ড ৭ ০১৭৬১৫৭২৮৬৮ 

79.  চমাাঃ িাহীন িশবর মিলাদার ওয়ার্ ড ৮ ০১৭৭০৭০০৭৬৩ 

80.  শ্রী েন বাদন মিলাদার ওয়ার্ ড ৯ ০১৭৬৭১২৮৫৭৬ 

81.  

১০ নং মনািষা  

ইউশনয়ন 

চমাহাাঃ খাইরুল আলম দফাদার ০১৭৪৯-০১৮৯৩৯ 

82.  আশলফ র্াশলম মিলাদার ওয়ার্ ড ১ 01744826534 

83.  শ্রী িপন কুমার মিলাদার ওয়ার্ ড ২ 01727444023 

84.  চমাাঃ ফারুি মিলাদার ওয়ার্ ড ৩ 01744826556 

85.  চমাাঃ মাসুদ রানা মিলাদার ওয়ার্ ড ৪ 01776895029 

86.  চমাহাাঃ োহাঙ্গীর আলম মিলাদার ওয়ার্ ড ৫ 01713860972 

87.  চমাাঃ নেরুল ইসলাম মিলাদার ওয়ার্ ড ৬ 01782916766 

88.  চমাহাাঃ খাইরুল ইসলাম মিলাদার ওয়ার্ ড ৭ 01724069732 

89.  চমাাঃ চোহরুল মিলাদার ওয়ার্ ড ৮ 01791683038 

90.  চমাাঃ আাঃ রহমান মিলাদার ওয়ার্ ড ৯ 01763017456 

91.  

১১ নং উশেরপুর 

ইউশনয়ন 

চমা: নাশসর উদ্দীন দফাদার 01717431164 

92.  চমা: িহীদ আলী মিলাদার ওয়ার্ ড ১ 01740932868 

93.  চমা: নেরুল ইসলাম মিলাদার ওয়ার্ ড ২ 01749569606 

94.  চমা: আলী চহাজসন মিলাদার ওয়ার্ ড ৩ 01729326289 

95.  শ্রী সুফল েন্দ্র মিলাদার ওয়ার্ ড ৪ 01718823154 

96.  চমা: মশেবুর রহমান মিলাদার ওয়ার্ ড ৫ 01785227349 

97.  চমা: িামাল উদ্দীন মিলাদার ওয়ার্ ড ৬ 01741281944 

98.  চমা: রশবউল হি মিলাদার ওয়ার্ ড ৭ 01744984291 

99.  শ্রী রশবেন্দ্র মিলাদার ওয়ার্ ড ৮ 01728173828 

100.  চমা: হাশববুর রহমান মিলাদার ওয়ার্ ড ৯ 01750788294 

 

 



   ক্র:নং ইউশনয়জনর নাম ব্যশক্তর নাম পদশব ও ওয়ার্ ব  নম্বর চমাবাইল নম্বর 

101.  

১২ নং পাঁিা 

ইউশনয়ন 

চমাোঃ মহতউর রিমান দফাদার 01745577148 

102.  চমাোঃ শহরফ  মিলাদার ওয়ার্ ড ১ 01773022205 

103.  চমাোঃ মানারুল ইসলাম মিলাদার ওয়ার্ ড ২ 01739901216 

104.  চমাোঃ শহরফুল ইসলাম মিলাদার ওয়ার্ ড ৩ 01749530199 

105.  শ্রী দয়াল েন্দ্র দাস মিলাদার ওয়ার্ ড ৪ 01754095153 

106.  চমাোঃ শহরফুল ইসলাম মিলাদার ওয়ার্ ড ৫ 01742295976 

107.  চমাোঃ শহিদুল ইসলাম মিলাদার ওয়ার্ ড ৬ 01782917017 

108.  শ্রী হবহভষন মিলাদার ওয়ার্ ড ৭ 01727712630 

109.  চমাোঃ েমজশদ আলী  মিলাদার ওয়ার্ ড ৮ 01700962311 

110.  শ্রী দয়াময় েন্দ্র মিলাদার ওয়ার্ ড ৯ 01731573427 

111.  

১৩ নং চ াড়াপাশখয়া 

ইউশনয়ন 

‡gvt bRরুল Bmjvg দফাদার 01724-295138 

112.  ‡gvt AvwjDj Bmjvg মিলাদার ওয়ার্ ড ১ 01767983544 

113.  ‡gvt †ivwm ỳj nK মিলাদার ওয়ার্ ড ২ 01777-251558 

114.  ‡gvt dviæK †nv‡mb মিলাদার ওয়ার্ ড ৩ 01727-132647 

115.  ‡gvt Kv‡qg Avjx মিলাদার ওয়ার্ ড ৪ 01757-831712 

116.  ‡gvt AvwRRyj nK মিলাদার ওয়ার্ ড ৫ 01747-650849 

117.  ‡gvmvt †Rvmbviv  LvZzb মিলাদার ওয়ার্ ড ৬ 01759-589182 

118.  ‡gvt gwnDÏxb মিলাদার ওয়ার্ ড ৭ 01741-434099 

119.  kÖx k¤¢y Kg©Kvi মিলাদার ওয়ার্ ড ৮ 01726-345885 

120.  ‡gvt Aveyj Kvjvg মিলাদার ওয়ার্ ড ৯ 01721-799483 

121.  

১৪ নং িাইনগার 

ইউশনয়ন 

চমাাঃ আলাল উদ্দীন দফাদার 01731776438 

122.  শ্রী-ভুটুলাল মিলাদার ওয়ার্ ড ১ 01733541392 

123.  শ্রী শবজিন শসংহ মিলাদার ওয়ার্ ড ২ 01759407062 

124.  চমাাঃ েলাল উদ্দীন মিলাদার ওয়ার্ ড ৩ 01746030436 

125.  চমাাঃ চসাহরাব আলী মিলাদার ওয়ার্ ড ৪ 01743865995 

126.  চমাাঃ আশলম আলী মিলাদার ওয়ার্ ড ৫ 01721037148 

127.  চমাসাাঃ আক্তারী খাতুন মিলাদার ওয়ার্ ড ৬ 01777375356 

128.  শ্রী শেজিন েন্দ্র মিলাদার ওয়ার্ ড ৭ 01746026448 

129.  চমাাঃ আনারুল ইসলাম মিলাদার ওয়ার্ ড ৮ 01773053203 

130.  শ্রী শনরঞ্জন িম বিার মিলাদার ওয়ার্ ড ৯ 01733541298 

131.  

১৫ নং নয়ালাভাঙ্গা 

ইউশনয়ন 

চমাহাাঃ মশনরুল ইসলাম দফাদার ০১৭৩১১৪৯২৪৯ 

132.  চমাাঃ শবশু আলী মিলাদার ওয়ার্ ড ১ ০১৭৪৯৭৮৩০১৫ 

133.  চমাহাাঃ সাশদকুল ইসলাম মিলাদার ওয়ার্ ড ২ ০১৭৬৮৯২৪৭১২ 

134.  চমাাঃ ইসমাইল হি মিলাদার ওয়ার্ ড ৩ ০১৭৪২৬৬৪৭৮২ 

135.  kÖx Øx‡Rb Kg©Kvi মিলাদার ওয়ার্ ড ৪ ০১৭৮০৫৯৭১১০ 

136.  চমাাঃ িওিাি আলী মিলাদার ওয়ার্ ড ৫ ০১৭৩২৪০৪২৮৩ 

137.  চমাহাাঃ মারুফ হাসান মিলাদার ওয়ার্ ড ৬ ০১৭৬৭৪২৪৭৮২ 

138.  চমাাঃ োহাঙ্গীর আলম মিলাদার ওয়ার্ ড ৭ ০১৭২০৬৬৭৩৪৯ 

139.  শ্রী শবিাির শবদাস মিলাদার ওয়ার্ ড ৮ ০১৭৫৩৫৮২৪৩০ 

140.  kÖx Awbj Kzgvi মিলাদার ওয়ার্ ড ৯ ০১৭৬৮৮৯৯০৪৪ 

141.  

১৬ নং ছত্রাশেিপুর 

ইউশনয়ন 

‡gvt mwdKzj Bmjvg দফাদার 01732443479 

142.  kÖx emšÍ Kzgvi মিলাদার ওয়ার্ ড ১ 01719362880 

143.  ‡gvt mygb Avjx  মিলাদার ওয়ার্ ড ২ 01751523392 

144.  ‡gvt wUcy myjZvb মিলাদার ওয়ার্ ড ৩ 01733150697 

145.  ‡gvt Gidvb Avjx মিলাদার ওয়ার্ ড ৪ 01733794589 

146.  ‡gvt Rvjvj DÏxb মিলাদার ওয়ার্ ড ৫ 01753010035 

147.  ‡gvt mwdKyj Bmjvg মিলাদার ওয়ার্ ড ৬ 01741433246 

148.  ‡gvt Kwei †nv‡mb মিলাদার ওয়ার্ ড ৭ 01767162694 

149.  ‡gvt D¤§i Avjx  মিলাদার ওয়ার্ ড ৮ 01736409962 

150.  ‡gvt †mwjg †iRv মিলাদার ওয়ার্ ড ৯ 01774951042 
 


