
 

 

নাচ াল উপচেলা চ য়ারম্যান, ভাইস চ য়ারম্যানগচের নাম ও চমাবাইল নম্বর 

 

ক্র: নং প্রতিষ্ঠাচনর নাম েনপ্রতিতনতিগচের নাম পদতব চমাবাইল নম্বর 

০১ 
উপচেলা পতরষদ 

নাচ াল 

চমাোঃ আব্দুল কাচদর উপচেলা চ য়ারম্যান 0171৫-01৯৭৪৮  

০২ চমাোঃ মতিউর রহমান উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (পুরুষ) ০১৭১৮-৫৪০৪৩৮ 

০৩ চমাসাোঃ োন্নাতুন নাইম মুতন্ন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) ০১৭৩১-০৮০১২৭  

 

নাচ াল চপৌরসভা নবতনব বাত ি চময়র ও কাউতিলরগচের নাম ও চমাবাইল নম্বর 

ক্র: নং চপৌরসভার নাম েনপ্রতিতনতিগচের নাম পদতব ও ওয়ার্ ব নম্বর চমাবাইল নম্বর 

০১ 

নাচ াল 

চপৌরসভা 

েনাব চমাোঃ আব্দুর রতিদ চময়র ০১৭১২০৭৮১৭৯ 

০২ েনাব চমাহাোঃ খাইরুল হক চপৌর তনব বাহী কম বকিবা (অ: দা:) ০১৭১৬২৯৭২২৩ 

০৩ েনাব চমাসাোঃ ফাচিমা চবগম সংরহিত আসজনর সদস্য ১,২,৩ ০১৩১৮৫২১৯৪৬ 

০৪ েনাব চমাসাোঃ নােরীন আকিার সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ ০১৭৯৯১২৩৮০৪ 

০৫ েনাব চমাসাোঃ িাহনাে পারভীন সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ ০১৭৫৩৩৮৬৮৮৫ 

০৬ েনাব চমাহাোঃ মতনরুল ইসলাম ০১ নং ওয়ার্ ব কাউতিলর ০১৭১৭৭২৫৫৬৫ 

০১৭৬৪৫৯২৫১৮ 

০৭ েনাব চমাোঃ সতফকুল ইসলাম ০২ নং ওয়ার্ ব কাউতিলর ০১৭২১৮৯৮০৫৩ 

০৮ েনাব চমাোঃ মতিউর রহমান ০৩ নং ওয়ার্ ব কাউতিলর ০১৭১৫৩৬৩৭৩৮ 

০৯ েনাব চমাোঃ আকবর আলী ০৪ নং ওয়ার্ ব কাউতিলর ০১৭৬৮৯০২৯৯১ 

১০ েনাব চমাোঃ মতনরুজ্জামান ০৫ নং ওয়ার্ ব কাউতিলর ০১৭৮৬২৬৬৭০৯ 

১১ েনাব চমাোঃ সানাউল্লাহ ০৬ নং ওয়ার্ ব কাউতিলর ০১৭৪০৮৬০৮৫৭ 

১২ েনাব চমাোঃ চহলাল উতিন ০৭ নং ওয়ার্ ব কাউতিলর ০১৭২৩২০৫৭১৩ 

১৩ েনাব চমাোঃ িাচরক রহমান ০৮ নং ওয়ার্ ব কাউতিলর ০১৭৭৭৬০৭৮৪১ 

১৪ েনাব চমাোঃ আতেজুর রহমান ০৯ নং ওয়ার্ ব কাউতিলর ০১৭১২৩৩৯৫৩৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



নাচ াল উপচেলািীন ইউতনয়ন পতরষচদর িথ্য 

ক্র: নং  ইউননয়ননর নাম জনপ্রনিনননিনের নাম পেনি মমািাইল নম্বর 

1.  

০১ নং কসিা  

ইউননয়ন 

চমাোঃ োকাহরয়া আল চমিরাব চেয়ারম্যান 01718-614771 

2.  চমাোঃ এরফান আলী সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01734-405535 

3.  চমাোঃ ইসমাইল চিাজসন সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01758-660569 

4.  চমাোঃ আব্দুল োব্বার সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01713-719238 

5.  চমাোঃ রহিদুল ইসলাম সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01701-369250 

6.  চমাোঃ মাহেবুল সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01740-883711 

7.  চমাোঃ হফজরাে আলী সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01740-860834 

8.  চমাোঃ লুৎফর রিমান সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01757-804058 

9.  চমাোঃ ইউসুফ আলী সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01725-016847 

10.  চমাোঃ আব্দুর রহিদ সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01767-162458 

11.  চমাসাোঃ মুজনায়ারা খাতুন সংরহিত আসজনর সদস্য ১,২,৩ 01781-433368 

12.  চমাসাোঃ রাজিমা চবগম সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01724-909891 

13.  চমাসাোঃ সহখনা চবগম সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01748-750921 

14.  

০২ নং ফনিপুর 

 ইউননয়ন 

‡gvt mvw`i Avn‡g` চ য়ারম্যান 01718408598 

15.  ‡gvt †ZvwdR সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01799557430 

16.  †gvt AvdRvj †nv‡mb সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01713785130 

17.  †gvt Lwjjyi ingvb সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01727971412 

18.  †gvt kwidzj Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01713730850 

19.  ‡gvt Awmg Avjx সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01732961197 

20.  †gvt mv‡ei Avn‡g` সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01741547950 

21.  চমািাম্মদ আলী )নাহসর(  সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01713716395 

22.  ‡gvt gwbiæj Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01711414422 

23.  ‡gvt Avãym meyi সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01730904461 

24.  ‡gvmvt BmgvZ Aviv সংরহিত আসজনর সদস্য ১,২,৩ 01724981579 

25.  ‡gvmvt †Zvniv LvZzb সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01796882080 

26.  †gvmvt Kvwigv LvZzb সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01740844298 

27.  

০৩ নং নান াল  

ইউননয়ন 

‡gvt mwdKzj Bmjvg ম য়ারম্যান 01716-167347 

28.  †gvt kvRvnvb সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01770642783 

29.  †gvt kwdKzj Avjg সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01721768069 

30.  †gvt mvw`Kzj সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01750229494 

31.  †gvt Rvnv½xi Avjg সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01750229494 

32.  †gvt mvËvi সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01748963874 

33.  ‡gvt AvZvDi ingvb সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01715772849 

34.  †gvt Gikv` Avjx সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01792632981 

35.  †gvt †gvwgbyj Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01726434915 

36.  ‡gvt gyi‡k` Avjx সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01770642783 

37.  ‡gvmvt bvRgv †eMg সংরহিত আসজনর সদস্য ১,২,৩ 01973902991 

38.  †gvmvt w`wjqviv †eMg সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01708994710 

39.  bvwRiv cvifxb সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01706377883 

40.  

০৪ নং মনজামপুর 

ইউননয়ন 

চমাোঃ আহমনুল িক চেয়ারম্যান 01712-067125 

41.  চমাোঃ আব্দুল োব্বার  সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01717-441553 

42.  চমাোঃ চতাোজম্মল িক  সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01733-102133 

43.  চমাোঃ সািাবুহিন  সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01733-577903 

44.  চমাোঃ আবু তাজির সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01729-610005 

45.  চমাোঃ চতাসহলম উিীন  সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01740-901275 

46.  চমাোঃ আবদুল খাজলক সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01724-839907 

47.  চমাোঃ বাবুল িক  সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01720-297958 

48.  চমাোঃ োিাঙ্গীর আলম  সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01791-948742 

49.  চমাোঃ ইমদাদুজ্জামান সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01749-530316 

50.  চমাসাোঃ চরহবনা খাতুন সংরহিত আসজনর সদস্য ১,২,৩ 01752-586082 

51.  চমাসাোঃ গুলবািার চবগম সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01727-670592 

52.  চমাসাোঃ চবরাফুল চবগম  সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01753-773567 

http://fhotepurup.chapainawabganj.gov.bd/bn/site/leaders/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A6-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%80--%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-


 

নাচ াল উপচেলািীন ইউতনয়ন পতরষচদর সত বগচের িথ্য 

 

ক্র: নং ইউতনয়ন পতরষচদর নাম সত বগচের নাম ও পদতব চমাবাইল নম্বর 

০১ কসবা ইউতনয়ন পতরষদ চমাোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন 01797909610 

০২ ফচিপুর ইউতনয়ন পতরষদ চমাোঃ আকবর আলী ০১৭২৫০১৬৮৪০ 

০৩ নাচ াল ইউতনয়ন পতরষদ চমাোঃ আব্দুল খাচলক ০১৭১৭৬৭২২৭৬ 

০৪ চনোমপুর ইউতনয়ন পতরষদ - পদ  শূন্য 

 

তহসাব সহকারীগচের নাম ও চমাবাইল নম্বর 

ক্র: নং ইউতনয়ন পতরষচদর নাম সহকারীগচের নাম চমাবাইল নম্বর 

০১ কসবা ইউতনয়ন পতরষদ 
চমাোঃ চমাস্তাহফজুর রিমান 

ইউননয়ন পনরষদ নিসাব সিকারী-কাম-কনিউটার অপানরটর 
০১৭৪১৬২১৫২০ 

০২ চনোমপুর ইউতনয়ন পতরষদ 
রাজসল পারজভে 

ইউননয়ন পনরষদ নিসাব সিকারী-কাম-কনিউটার অপানরটর 
০১৭৪৬৬৪০১২১ 

০৩ ফচিপুর ইউতনয়ন পতরষদ 
চমাোঃ আলী িায়দার 

ইউননয়ন পনরষদ নিসাব সিকারী-কাম-কনিউটার অপানরটর 
০১৭২২৯৩৬৩৯২ 

০৪ নাচ াল ইউতনয়ন পতরষদ - পদ শূন্য 
 

 

নাচ াল উপচেলার উচযাক্তাচদর িথ্য  

ক্র: নং ইউতনয়চনর নাম ব্যতক্তর নাম পদতব চমাবাইল নম্বর 

1.  ০১ নং কসবা 

ইউতনয়ন পতরষদ 

চমাোঃ তলটন আলী উচযাক্তা ০১৭৪৯৬৭৭৬৮৯ 

2.  চমাসাোঃ তরমা খাতুন উচযাক্তা ০১৩১৩৮৮২৫৬৩ 

3.  ০2 নং ফচিপুর 

ইউতনয়ন পতরষদ 

েন্দন কুমার িীল উনযাক্তা ০১৭৬১৯৩১০৩৩ 

4.  সুইটি চদবী উনযাক্তা ০১৭৭০৩৮৩২৯৯ 

5.  ০৩ নং  নাচ াল 

ইউতনয়ন পতরষদ 

চমাোঃ কামরুজ্জামান উনযাক্তা 01740042322 

6.  চমাসাোঃ সুমাইয়া খানম উনযাক্তা 01794894954 

7.  ০৪ নং  চনোমপুর 

ইউতনয়ন পতরষদ 

মমাোঃ িানরকুল ইসলাম উনযাক্তা ০১৭৩৯৩০৭২৫৮ 

8.  মমাসাোঃ সানজো মিগম উনযাক্তা ০১৭৭২১৭৬৫৪৮ 

 

 

 

 

 

 

 



নাচ াল উপচেলার গ্রাম পুতলিগচের িথ্য  

ক্র: নং ইউতনয়চনর নাম ব্যতক্তর নাম পদতব ও ওয়ার্ ব নম্বর চমাবাইল নম্বর 

1.  

০১ নং কসবা 

ইউতনয়ন পতরষদ 

চমাোঃ েতসম উতিন দফাদার ০১৭৩৫১৬৯৫৪১ 

2.  চমাোঃ িাহোহান আলী মিলাদার ওয়ার্ ড ১ ০১৭৩৮৯৭৯১০৬ 

3.  চমাোঃ োহাঙ্গীর আলম মিলাদার ওয়ার্ ড ১  ০১৭৬৮৭৫১৭৬৩ 

4.  চমাোঃ আহসান হাতবব মিলাদার ওয়ার্ ড ২ ০১৭৩৩২৬৪৪১৮ 

5.  চমাোঃ রতফকুল ইসলাম মিলাদার ওয়ার্ ড ৩ ০১৭৩৬১৫৫৯৮৭ 

6.  চমাোঃ আলমগীর চহাচসন মিলাদার ওয়ার্ ড ৪ ০১৭৯৩২৭২২২০ 

7.  মুোঃ আব্দুল হান্নান মিলাদার ওয়ার্ ড ৫ ০১৭৩৬৬৯৩৬৪৬ 

8.  চমাোঃ আিাউর রহমান মিলাদার ওয়ার্ ড ৬ ০১৭৪৫২৯৮০৮৪ 

9.  চমাোঃ একরামুল হক মিলাদার ওয়ার্ ড ৭ ০১৭১৯২০৯৪৪৩ 

10.  চমাোঃ নাইম আলী মিলাদার ওয়ার্ ড ৮ ০১৭৯৭২১২২৭৪ 

11.  চমাোঃ েতসম উতিন মিলাদার ওয়ার্ ড ৯ ০১৭৩৫১৬৯৫৪১ 

12.  

০2 নং ফচিপুর 

ইউতনয়ন পতরষদ 

চমাোঃ চসন্টু আলী দফাদার 01713646873 

13.  চমাোঃ আবুল কালাম মিলাদার ওয়ার্ ড ১ 01740578231 

14.  চমাোঃ রতফকুল ইসলাম মিলাদার ওয়ার্ ড ২ 01751654952 

15.  শ্রী সুিীর কম বকার  মিলাদার ওয়ার্ ড ৩ 01745078069 

16.  চমাোঃ আ: আতেে মিলাদার ওয়ার্ ড ৪ 01779616527 

17.  চমাোঃ িাতহন আলম মিলাদার ওয়ার্ ড ৫ 01753828784 

18.  শ্রী েয়চদব বম বন মিলাদার ওয়ার্ ড ৬ 01713720899 

19.  চমা: নাতসর উতিন মিলাদার ওয়ার্ ড ৭ 01752052291 

20.  চমসবাহুল হক মিলাদার ওয়ার্ ড ৮ 01773935639 

21.  চমা: নতকব উতিন মিলাদার ওয়ার্ ড ৯ 01729754673 

22.  

০৩ নং নাচ াল 

ইউতনয়ন পতরষদ 

চমাোঃ তাজসম আলী দফাদার 01740-862911 

23.  শ্রোঃ সুহনল হসং মিলাদার ওয়ার্ ড ১ 01745-255364 

24.  চমাোঃ মারুফ চিাজসন মিলাদার ওয়ার্ ড ২ 01751-035571 

25.  শ্রোঃ রনহেত হসং মিলাদার ওয়ার্ ড ৩ 01737-812728 

26.  শ্রোঃ চিমন্ত নুন মিলাদার ওয়ার্ ড ৪ 01773-093420 

27.  চমাোঃ সাইদুর রিমান মিলাদার ওয়ার্ ড ৫ 01733-281995 

28.  চমাোঃ মাসুম চরো মিলাদার ওয়ার্ ড ৬ 01739-603961 

29.  চমাোঃ আফসার আলী মিলাদার ওয়ার্ ড ৭ 01733-135035 

30.  শ্রোঃ লিন হসং মিলাদার ওয়ার্ ড ৮ 01757-023499 

31.  শ্রোঃ েঞ্চল  মিলাদার ওয়ার্ ড ৯ 01758-452915 

32.  

০৪ নং চনোমপুর 

ইউতনয়ন পতরষদ 

চমাোঃ বানী ইসরাইল দফাদার ০১৭৩১-৩২৭১২৭ 

33.  চমাোঃ মুখনলসুর রিমান মিল্লাদার ওয়ার্ ড ১ ০১৭৪৩-১২৭০১৩ 

34.  নমলন মন্ডল মিল্লাদার ওয়ার্ ড ২ ০১৭২৬-৮৫৩৫৫৯ 

35.  চমাোঃ আব্দুল আনিি মিল্লাদার ওয়ার্ ড ৩ ০১৭৫৮-৯১১০৭৪ 

36.  তপন বম ডন মিল্লাদার ওয়ার্ ড ৪ ০১৭৩৮-২৪১৫১৪ 

37.  চমাোঃ মনিরুদ্দীন মিল্লাদার ওয়ার্ ড ৫ ০১৭১৪-৯৪৩২৮৩ 

38.  নবনরন্দনাথ বম ডন মিল্লাদার ওয়ার্ ড ৬ ০১৭২৪-০৭১১৬৯ 

39.  চমাোঃ আলম মিল্লাদার ওয়ার্ ড ৭ ০১৭৪৫-৭৪১৬৫৮ 

40.  চমাোঃ িানকর চিানসন মিল্লাদার ওয়ার্ ড ৮ ০১৭৭৩-৮৪২৯৮৩ 

41.  চমাোঃ চনিাম উদ্দীন মিল্লাদার ওয়ার্ ড ৯ ০১৭২২-৩২১৩৫৯ 

 


