
 

গ োমস্তোপুর উপজেলো গেয়োরম্যোন ও ভোইস গেয়োরম্যোন জের নোম ও গমোবোইল নম্বর 

 

ক্র: নং প্রতিষ্ঠোজনর নোম েনপ্রতিতনতি জের নোম পদতব গমোবোইল নম্বর 

01 
উপজেলো পতরষদ 

গ োমস্তোপুর 

গমোোঃ হুমোয়ন গরেো উপজেলো গেয়োরম্যোন ০১৭১৫-০৫৭২৭৩  

02 মুহোোঃ হোসোনুজ্জোমোন নুহ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (পুরুষ) ০১৭১৩-৭২১০২৬  

03 গমোসোোঃ মোহফুেো খোতুন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) ০১৭২০-০০৮৭৫৯   

 

 

রহনপুর গপৌরসভোর নবতনব বোতেি গময়র ও কোউতিলর জের নোম ও গমোবোইল নম্বর 

ক্র: নং প্রতিষ্ঠোজনর নোম েনপ্রতিতনতি জের নোম পদতব গমোবোইল নম্বর 

০১ 

রহনপুর 

গপৌরসভো 

েনোব গমোোঃ মতিউর রহমোন খাঁন গময়র ০১৭১৮৮৯১৪৮২ 

০২ েনোব গমোহোোঃ খোইরুল হক গপৌর তনব বোহী কম বকিবো ০১৭১৬২৯৭২২৩ 

০৩ েনোব গমোসোোঃ েোহোনোরো পোরতভন সংরহিত আসজনর সদস্য ১,২,৩ ০১৭০৫৩৪০০৪৩ 

০৪ েনোব গমোছোোঃ গেফোতল গব ম (সুতফয়ো) সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ ০১৭২০৯৮২০০০ 

০৫ েনোব গমোসোোঃ িোেজকরো গব ম সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ ০১৭৫৩১৩৪০১৬ 

০৬ েনোব আব্দুল মোজলক (আতমন) ০১ নং ওয়োর্ ব কোউতিলর ০১৭৯৩৮৭০৯৩১ 

০৭ েনোব গমোোঃ গমোহতসন আলী ০২ নং ওয়োর্ ব কোউতিলর ০১৭২৮৭৫৫৭৭৭ 

০৮ েনোব মুোঃ নুরুল ইসলোম তসরোে ০৩ নং ওয়োর্ ব কোউতিলর ০১৭১৮২১৩২৯৯ 

০৯ েনোব গমোোঃ ইউসুফ আলী ০৪ নং ওয়োর্ ব কোউতিলর ০১৭১৮৮৫৭৪৭৩ 

১০ েনোব মুোঃ গমোস্তোতফজুর রহমোন ০৫ নং ওয়োর্ ব কোউতিলর ০১৭৪০৫৯৫৫২৫ 

১১ েনোব গমোোঃ েতরফুল ইসলোম ০৬ নং ওয়োর্ ব কোউতিলর ০১৭২১৪৬৭০৯০ 

১২ েনোব গমোোঃ সোতদকুল ইসলোম ০৭ নং ওয়োর্ ব কোউতিলর ০১৭২৪৯৮১১৬৪ 

১৩ েনোব মুোঃ ইসমোইল গহোজসন ০৮ নং ওয়োর্ ব কোউতিলর ০১৭২৮৪৫৮৬৯০ 

১৪ েনোব গমোোঃ আব্দুর রোজ্জোক (মন্টু) ০৯ নং ওয়োর্ ব কোউতিলর ০১৭৪০৯৮৭৩৮২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



গ োমস্তোপুর উপজেলোিীন ইউতনয়ন পতরষজদর িথ্য 

ক্র: 

নং  
ইউননয়ননর নাম জনপ্রনিনননিনের নাম পেনি মমািাইল নম্বর 

1.  

০১ নং ম ামস্তাপুর 

 ইউননয়ন 

গমোোঃ েোমোল উতিন চেয়ারম্যান 01713720515 

2.  গমোোঃ বজুরুিীন সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01776832128 

3.  গমোোঃ েরীফ উিীন সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01713704983 

4.  গমোোঃ সোতদকুল ইসলোম সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01794747267 

5.  গমোোঃ এমরোন মন্ডল সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01750905124 

6.  গমোোঃ আলম ীর গেখ সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01715974706 

7.  গমোোঃ আবু বোক্কোর সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01731077089 

8.  গমোোঃ আনেোরুল ইসলোম সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01733134998 

9.  গমোোঃ আনোরুল ইসলোম সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01717137829 

10.  গমোোঃ বতের সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01730941295 

11.  এতেংনু মোম বো সংরহিত আসজনর সদস্য-১,২,৩ 01749646059 

12.  গমোসোোঃ নোতেরো গব ম সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01753839868 

13.  গমোসোোঃ েোতহন আখিোর সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01733936892 

14.  

০২ নং িাঙ্গািাড়ী 

 ইউননয়ন 

গমোোঃ েতহদুল ইসলোম গেয়োরম্যোন 01748945792 

15.  গমোোঃ এনোমুল হক সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01733134573 

16.  সুেোন্ত গেৌধুরী সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01761615747 

17.  গমোোঃ িতরকুল ইসলোম সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01712900288 

18.  গমোোঃ বোইরুল ইসলোম সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01799187009 

19.  গমোোঃ ইয়োদুলহক (ফতকর) সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01795428793 

20.  গমোহোোঃ নোতসরুল ইসলোম সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01737695003 

21.  গমোোঃ কোমোল উতিন সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01768947540 

22.  গমোোঃ েোতরকুল ইসলোম সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01717987072 

23.  গমোোঃ মোইনুল ইসলোম সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01741390451 

24.  গমোসোোঃ েোহোনোরো গব ম সংরহিত আসজনর সদস্য-১,২,৩ 01745004360 

25.  গমোসোোঃ জুজলখো গব ম সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01759654598 

26.  গমোসোোঃ মুরজেদো গব ম সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01733140284 

27.  

০৩ নং রািান র  

ইউননয়ন 

েনোব গমোোঃ মতিউর রহমোন মেয়ারম্যান 01733-191678 

28.  েনোব গমোোঃ মতেবুর রহমোন সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01713-824305 

29.  েনোব গমোোঃ তসরোজুল ইসলোম সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01721-380112 

30.   েনোব গমোোঃ নুরুল ইসলোম সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01726-809973 

31.  েনোব গমোোঃ তমঠন সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01733-130313 

32.  েনোব গমোোঃ রতফকুল ইসলোম সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01732-731758 

33.  েনোব গমোোঃ মোহোবুর সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01733-904313 

34.  েনোব গমোোঃ আকরোম খাঁন সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01736236592 

35.  গমোোঃ নেরুল ইসলোম সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01785467777 

36.  গমোোঃ আব্দুর রতেদ সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01732053462 

37.  েনোব গমোসোোঃ আক্তোরো গব ম সংরহিত আসজনর সদস্য-১,২,৩ 01752-125702 

38.  েনোব গমোসোোঃ গসতলনো গব ম সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01706-768772 

39.  েনোব গমোসোোঃ েম্পো সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01317-179751 

40.  

০৪ নং পািিীপুর 

 ইউননয়ন 

†gvt ‡gvqv‡¾g †nv‡mb চেয়ারম্যান 01716-580138 

41.  †gvt AvivdvZ ingvb সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01738-567587 

42.  ‡gvt mv‡jK mi`vi সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01739-616677 

43.  ‡gvt †gveviK †nv‡mb সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01719-531427 

44.  ‡gvt dvBmvj Kwei সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01723-698677 



ক্র: 

নং  
ইউননয়ননর নাম জনপ্রনিনননিনের নাম পেনি মমািাইল নম্বর 

45.  ‡gvnvt mv‡`Kzj Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01724-312897 

46.  ‡gvt wUcy myjZvb সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01761-503654 

47.  ‡gvt mv‡`Kzj Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01740-983956 

48.  ‡gvt GKivgyj nK সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01733-130317 

49.  ‡gvt CgvBbyj nK সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01713-828745 

50.  Kzgvix লক্ষী wZKx© সংরহিত আসজনর সদস্য-১,২,৩ 01737-817159 

51.  ‡gvmvt mvnvbvR †eMg সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01777-280779 

52.  †gvmvt Ry‡jLv LvZzb সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01735-946601 

53.  

০৫ নং রহনপুর 

 ইউননয়ন 

‡gvt মুতনরুজ্জোমোন চেয়ারম্যান 01711022977 

54.  ‡gvt মুতনরুল Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01772800779 

55.  ‡gvt gRjy wgTv সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01735777928 

56.  ‡gvt ev”Pz Avjx সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01772934805 

57.  ‡gvt gwbiyj Bmjvg gyKzj সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01711517072 

58.  ‡gvt Lwjj সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01710789152 

59.  ‡gvt gKeyj †nv‡mb  সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01780926114 

60.  ‡gvt AvBbvj nK সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01770564062 

61.  ‡gvt gvBbyj Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01757804174 

62.  গমোোঃ আব্দুল্লোহ আল মোমুন সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01725251551 

63.  ‡gvmvt †ivwKqv †eMg সংরহিত আসজনর সদস্য-১,২,৩ 01770659870 

64.  ‡gvmvt bviwMm †eMg সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01797287942 

65.  ‡gvmvt রুজমসো †eMg সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01304120857 

66.  

০৬ নং মিায়ানলয়া  

ইউননয়ন 

‡gvt kvwgDj Avjg (k¨vgj) চেয়ারম্যান 01725016843 

67.  ‡gvt নেরুল Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-১ 01720221888 

68.  ‡gvt Avãyj nvB evejy সাধারণ আসননর সদস্য-২ 01714603382 

69.  ‡gvt gwZDi ingvb সাধারণ আসননর সদস্য-৩ 01745736209 

70.  ‡gvnv¤§` igRvb Avjx সাধারণ আসননর সদস্য-৪ 01721704175 

71.  ‡gvt †gv Í̄dv Kvgvj সাধারণ আসননর সদস্য-৫ 01719-792980 

72.  ‡gvt †Mvjvg wKeixqv সাধারণ আসননর সদস্য-৬ 01726377595 

73.  ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv` সাধারণ আসননর সদস্য-৭ 01303656232 

74.  ‡gvt mvw`Kzj Bmjvg সাধারণ আসননর সদস্য-৮ 01945874216 

75.  ‡gvt Avãyj gwZb সাধারণ আসননর সদস্য-৯ 01745614408 

76.  ‡gvmvt †di‡`Šmx †eMg সংরহিত আসজনর সদস্য-১,২,৩ 01747479436 

77.  ‡gvmvt cwj LvZzb সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01301136247 

78.  ‡gvmvt AvKZviv LvZzb সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01744458139 

79.  

০৭ নং মেৌডালা 

 ইউননয়ন 

মুোঃ গ োলোম তকবতরয়ো (হোতবব) চেয়ারম্যান 01710968042 

80.  গমোোঃ েতরফ উতিন সাধারণ আসজনর সদস্য-১ 01717834205 

81.  গমোোঃ এবোদুল হক সাধারণ আসজনর সদস্য-২ 01733134989 

82.  গমোোঃ আব্দুল মোন্নোন সাধারণ আসজনর সদস্য-৩ 01759824775 

83.  গমোোঃ নোরুল ইসলোম সাধারণ আসজনর সদস্য-৪ 01763237214 

84.  গমোোঃ গবলোল উিীন সাধারণ আসজনর সদস্য-৫ 01740954862 

85.  গমোোঃ রোনোউল হক সাধারণ আসজনর সদস্য-৬ 01719735945 

86.  গমোোঃ েতসম উতিন সাধারণ আসজনর সদস্য-৭ 01772911892 



ক্র: 

নং  
ইউননয়ননর নাম জনপ্রনিনননিনের নাম পেনি মমািাইল নম্বর 

87.  গমোোঃ গহলোল উিীন সাধারণ আসজনর সদস্য-৮ 01714658537 

88.  গমোোঃ আইনোল হক সাধারণ আসজনর সদস্য-৯ 01704992924 

89.  গমোসোোঃ সোজমনো গব ম সংরহিত আসজনর সদস্য-১,২,৩ 01765839878 

90.  গমোসোোঃ গরতবনো গব ম সংরহিত আসজনর সদস্য ৪,৫,৬ 01750414567 

91.  গমোসোোঃ সুজলখো খোতুন সংরহিত আসজনর সদস্য ৭,৮,৯ 01712663573 

92.  

০৮ নং আলীন র  

ইউননয়ন 

আবুল কোজেম মুহম্মদ মোসুম চেয়ারম্যান ০১৭১১০৬৬২৭৩ 

93.  গমোোঃ বকুল ইসলোম সাধারণ আসননর সদস্য-১ ০১৭৩৩১২৭০৬৮ 

94.  গমোোঃ আব্দুল কোতদর সাধারণ আসননর সদস্য-২ ০১৭৬৭৪২৪৮৭৪ 

95.  গমোোঃ আতমরুল ইসলোম সাধারণ আসননর সদস্য-৩ ০১৭৬৮৯৯৮৫৭৭ 

96.  গমোোঃ েোতমম গরেো রজয়ল সাধারণ আসননর সদস্য-৪ ০১৭৩৩১৯১০২৮ 

97.  গমোোঃ এসোহোক আলী সাধারণ আসননর সদস্য-৫ ০১৭৭৮৩১৯৯৬০ 

98.  গমোোঃ মোসুদ রোনো সাধারণ আসননর সদস্য-৬ ০১৭৯৯৬৮৮৮১৫ 

99.  গমোোঃ গ োহোক আলী সাধারণ আসননর সদস্য-৭ ০১৭৪৫৯৬৯৯১৫ 

100.  গমোোঃ মুনসোদ আলী সাধারণ আসননর সদস্য-৮ ০১৭৩৪১৮৪৬৩৫ 

101.  গমোোঃ সোলোউতিন সাধারণ আসননর সদস্য-৯ ০১৭৩৩১২৭১০২ 

102.  গমোসোোঃ েজবদো গব ম সংরক্ষিত আসননর সদস্য ১,২,৩ ০১৭১৯৮৭৪৭৭৭ 

103.  গমোসোোঃ গরজহনো গব ম সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৪,৫,৬ ০১৭৩৭৬৬১৭১৯ 

104.  গমোসোোঃ রোজহলো গব ম সংরক্ষিত আসননর সদস্য ৭,৮,৯ ০১৭৫০৬৪৯৯৮৭ 

 

গ োমস্তোপুর উপজেলোিীন ইউতনয়ন পতরষদ সতেব জের িথ্য 

ক্র: 

নং 

ইউতনয়ন পতরষজদর নোম সতেব জের নোম  

 

গমোবোইল নম্বর 

০১ গ োমস্তোপুর ইউতনয়ন পতরষদ গমোোঃ গিোতহদুল আলম ০১৭৫৭৮৪৬০৩৬ 

০২ বোঙ্গোবোড়ী ইউতনয়ন পতরষদ গমোোঃ আব্দুল আওয়োল ০১৭১৯৩৬৫০৮৯ 

০৩ রোিোন র ইউতনয়ন পতরষদ গমোোঃ রোতকব আলী ০১৭১৯৭১১৬৮৫ 

০৪ পোব বিীপুর ইউতনয়ন পতরষদ গমোোঃ মুকুল গহোজসন ০১৭১৮-২৪১৫২১ 

০৫ রহনপুর ইউতনয়ন পতরষদ গমোোঃ মুরেোতলন  ০১৭৪৪৩৫২৯৮১ 

০৬ গবোয়োতলয়ো ইউতনয়ন পতরষদ গমোোঃ মুনসুর রহমোন ০১৭১৫৩২৪৫০২ 

০৭ গেৌর্োলো ইউতনয়ন পতরষদ গমোোঃ রতবউল ইসলোম ০১৭১৭৬৭২৯০৫ 

০৮ আলীন র ইউতনয়ন পতরষদ গমোোঃ তমেোনুর রহমোন  ০১৭১৩৯৩৬৫১০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



গ োমস্তোপুর উপজেলোিীন ইউতনয়ন পতরষদ তহসোবসহকোরী জের িথ্য 

ক্র: নং ইউতনয়ন পতরষজদর নোম ইউতনয়ন পতরষদ তহসোব সহকোরী-কোম-কতম্পউটোর অপোজরটর  গমোবোইল নম্বর 

০১ গ োমস্তোপুর ইউতনয়ন পতরষদ 
চমাোঃ আক্ষতকুর রহমান 

ইউক্ষনয়ন পক্ষরষদ ক্ষহসাব সহকারী-কাম-কক্ষিউটার অপানরটর 
০১৭৩৬৬৭৭৫৮৫ 

০২ বোঙ্গোবোড়ী ইউতনয়ন পতরষদ 
চমাোঃ এজিসানুল কহির 

ইউতনয়ন পতরষদ তহসোব সহকোরী-কোম-কতম্পউটোর অপোজরটর 
০১৭৩৮৭১২২২৩ 

০৩ রোিোন র ইউতনয়ন পতরষদ 
ফয়সাল আিজমদ 

ইউক্ষনয়ন পক্ষরষদ ক্ষহসাব সহকারী-কাম-কক্ষিউটার অপানরটর 
০১৭১৯৬১৪৪৪৩ 

০৪ পোব বিীপুর ইউতনয়ন পতরষদ 
চমাোঃ অসীম আলী 

ইউতনয়ন পতরষদ তহসোব সহকোরী-কোম-কতম্পউটোর অপোজরটর 
০১৭৩২০৬২৫২৯ 

০৫ রহনপুর ইউতনয়ন পতরষদ 
চমাসাোঃ মারুফা খাতুন 

ইউতনয়ন পতরষদ তহসোব সহকোরী-কোম-কতম্পউটোর অপোজরটর 
০১৭৮৮৩১৫১৪৭ 

০৬ গবোয়োতলয়ো ইউতনয়ন পতরষদ 
চমাসাোঃ টহক খাতুন 

ইউক্ষনয়ন পক্ষরষদ ক্ষহসাব সহকারী-কাম-কক্ষিউটার অপানরটর 
০১৭৭৫০৪১৪১৮ 

০৭ গেৌর্োলো ইউতনয়ন পতরষদ 
চমাোঃ রুজিল আিজেদ 

ইউক্ষনয়ন পক্ষরষদ ক্ষহসাব সহকারী-কাম-কক্ষিউটার অপানরটর 
০১৭২৩৮১১৯৪০ 

০৮ আলীন র ইউতনয়ন পতরষদ - পদ শূন্য 

 

গ োমস্তোপুর উপজেলোর উজযোক্তোজদর িথ্য  

ক্র: নং ইউতনয়জনর নোম ব্যতক্তর নোম পদতব ও ওয়োর্ ব নম্বর গমোবোইল নম্বর 

1.  ১ নং গ োমস্তোপুর 

ইউতনয়ন 

গমোোঃ আলিোমোস উজযোক্তো 01740883705 

2.  গমোসোোঃ েোহীন আখিোর উজযোক্তো 01733936892 

3.  ২ নং বোঙ্গোবোড়ী 

ইউতনয়ন 

হোতনফ আলী উজযোক্তো 01773657451 

4.  গমোসোোঃ ইসজমো িোরো উজযোক্তো 01713860764 

5.  ৩ নং রোিোন র 

ইউতনয়ন 

গমোোঃ রোজেল উজযোক্তো 01710554105 

6.  লিো খোতুন উজযোক্তো 01781949888 

7.  ৪ নং পোবিীপুর 

ইউতনয়ন 

গমোোঃ গমসবোউল ইসলোম উজযোক্তো 01788066642 

8.  েংকরী রোনী উজযোক্তো 01779539471 

9.  ৫ নং রহনপুর 

ইউতনয়ন 

তনেোন উজযোক্তো 01727592564 

10.  গমোসোোঃ আক্তোরো গব ম উজযোক্তো 01750710472 

11.  ৬ নং গবোয়োতলয়ো 

ইউতনয়ন 

গমোোঃ অতলউল ইসলোম র্োতলম উজযোক্তো 01713795588 

12.  মতরয়ম খোতুন উজযোক্তো 01727676588 

13.  ৭ নং গেৌর্োলো 

 ইউতনয়ন 

গমোসোোঃ তলতপয়োরো খোতুন উজযোক্তো 01783160760 

14.  গমোোঃ বতের আলী উজযোক্তো 01741402525 

15.  ৮ নং গদবীন র 

ইউতনয়ন 

গমোোঃ গসতলম গরেো উজযোক্তো ০১৭১০১১০১০০ 

16.  উজম্ম সোলমো উজযোক্তো 01738085797 

 

 

 

 

 



গ োমস্তোপুর উপজেলোর গ্রোম পুতলে িথ্য  

ক্র: নং ইউতনয়জনর নোম ব্যতক্তর নোম পদতব ও ওয়োর্ ব  নম্বর গমোবোইল নম্বর 

1.  

১ নং গ োমস্তোপুর 

ইউতনয়ন 

গমোোঃ বতদরুতিন দফাদার 01791949888 

2.  গমোোঃ রুহুল আতমন মহলাদার ওয়ার্ ড ১ 01791949887 

3.  গমোোঃ েোমুরুতিন মহলাদার ওয়ার্ ড ২ 01791949884 

4.  গমোোঃ গসিোবুর রহমোন মহলাদার ওয়ার্ ড ৩ 01791949891 

5.  গমোোঃ সোইদুর রহমোন মহলাদার ওয়ার্ ড ৪ 01791949885 

6.  স্বপন কুমোর মহলাদার ওয়ার্ ড ৫ 01791949892 

7.  গমোোঃ সোইফুল ইসলোম মহলাদার ওয়ার্ ড ৬ 01791949885 

8.  গমোোঃ মজনোয়োর গহোজসন মহলাদার ওয়ার্ ড ৭ 01318115000 

9.  শ্রী সুতেি কুমোর মহলাদার ওয়ার্ ড ৮ 01779912232 

10.  গমোোঃ েতফকুল ইসলোম মহলাদার ওয়ার্ ড ৯ 01720466945 

11.  

২ নং িাঙ্গািাড়ী 

ইউননয়ন 

গমোোঃ েোেোহোন আলী দফাদার 01777814434 

12.  গমোসোোঃ িোেজকরো খোতুন মহলাদার ওয়ার্ ড ১ 01785598960 

13.  গমোোঃ গ োলোম গমোস্তফো (িোপস) মহলাদার ওয়ার্ ড ২ 01737302754 

14.  গমোোঃ আোঃ মোতিন মহলাদার ওয়ার্ ড ৩ 01737761719 

15.  গমোোঃ েোহোঙ্গীর আলম মহলাদার ওয়ার্ ড ৪ 01746030136 

16.  গমোোঃ সোজ্জোদ আলী (মন্টু) মহলাদার ওয়ার্ ড ৫ 01789168331 

17.  গমোোঃ গমোেোজম্মল হক (গখোকো) মহলাদার ওয়ার্ ড ৬ 01786842294 

18.  গমোোঃ িোতহর গহোজসন মহলাদার ওয়ার্ ড ৭ 01762609070 

19.  গমোোঃ সোতদকুল ইসলোম মহলাদার ওয়ার্ ড ৮ 01710873965 

20.  গমোোঃ আব্দুল লতিব মহলাদার ওয়ার্ ড ৯ 01751567558 

21.  

৩ নং রািান র 

ইউননয়ন 

গমোোঃ গ োলোম গমোস্তফো দফাদার 01756027115 

22.  শ্রী দুলোলএক্কো মিলাদার ওয়ার্ ড ১ 01751523560 

23.  গদলুয়োর মিলাদার ওয়ার্ ড ২ 01773563458 

24.  তুরোব আলী মিলাদার ওয়ার্ ড ৩ 01746163468 

25.  ইউনুে মিলাদার ওয়ার্ ড ৪ 01736901519 

26.  আব্দুস সোলোম মিলাদার ওয়ার্ ড ৫ 01728173419 

27.  তনরব মোলোকোর মিলাদার ওয়ার্ ড ৬ 01796119676 

28.  গমোোঃ নুেরুল মিলাদার ওয়ার্ ড ৭ 01742773899 

29.  গমোোঃ আব্দুর রোজ্জোক মিলাদার ওয়ার্ ড ৮ 01753622002 

30.  আব্দুর রোজ্জোক (গছোট) মিলাদার ওয়ার্ ড ৯ 01751879838 

31.  

৪ নং পািিীপুর 

ইউননয়ন 

চমাোঃ িািলুর রিমান দফাদার 01726322941 

32.  গমোোঃ গিোফোজ্জুল ইসলোম মিলাদার ওয়ার্ ড ১ 01705966388 

33.  শ্রী সতিপজকর কোটো মিলাদার ওয়ার্ ড ২ 01724971935 

34.  শ্রী তনপুল বম বন মিলাদার ওয়ার্ ড ৩ 01795-710560 

35.  গমোোঃ হ রি আলী মিলাদার ওয়ার্ ড ৪ 01799344383 

36.  শ্রী অতনলতকস পট্টো মিলাদার ওয়ার্ ড ৫ 01741075132 

37.  গমোোঃ মুকিোর গহোজসন মিলাদার ওয়ার্ ড ৬ 01744826104 

38.  গমোোঃ পোরজভে মিলাদার ওয়ার্ ড ৭ 01780518076 

39.  গমোোঃ জুবোজয়র মিলাদার ওয়ার্ ড ৮ 01715-386075 

40.  গমোোঃ গসরোজুল ইসলোম মিলাদার ওয়ার্ ড ৯ 01768-494901 

   

 

 



ক্র:নং ইউতনয়জনর নোম ব্যতক্তর নোম পদতব ও ওয়োর্ ব  নম্বর গমোবোইল নম্বর 

41.  

৫ নং রহনপুর 

 ইউননয়ন 

 

গমোোঃ আব্দুর মোজলক দফাদার 01743921613 

42.  গমোোঃ আন্টু আলী মহলাদার ওয়ার্ ড ১ 01727592770 

43.  গমোোঃ আব্দুল কতরম মহলাদার ওয়ার্ ড ২ 01740980272 

44.  গমোসোোঃ হোজেরো গব ম মহলাদার ওয়ার্ ড ৩ 01749844896 

45.  গমোোঃ আেোদুল ইসলোম মহলাদার ওয়ার্ ড ৪ 01755333452 

46.  গমোোঃ এসলোম আলী মহলাদার ওয়ার্ ড ৫ 01739925017 

47.  শ্রী অেোন তসং মহলাদার ওয়ার্ ড ৬ 01762939007 

48.  গমোোঃ আেরোফুল ইসলোম মহলাদার ওয়ার্ ড ৭ 01736353066 

49.  গমোোঃ নুর আলম মহলাদার ওয়ার্ ড ৮ 01713719243 

50.  শ্রীমতি সতখনো রোনী মহলাদার ওয়ার্ ড ৯ 01768876386 

51.  

৬ নং মিায়ানলয়া 

 ইউননয়ন 

গমোোঃ িইনুর রহমোন দফাদার ০১৭৩৪৭৪৮২২৯ 

52.  গমোোঃ  োেলুর রহমোন মহলাদার ওয়ার্ ড ১ ০১৭৩৬৪০৯২১৪ 

53.  গমোহোোঃ মতিউর রহমোন মহলাদার ওয়ার্ ড ২ ০১৭৪৪৩৫৭৭৪৫ 

54.  আলী হোসোন মহলাদার ওয়ার্ ড ৩ 01788009287 

55.  গমোোঃ এনোজুল হক মহলাদার ওয়ার্ ড ৪ 01744643018 

56.  গমোোঃ সসবুর রহমোন মহলাদার ওয়ার্ ড ৫ 01753839659 

57.  গমোোঃ আতমরুল ইসলোম তমঠু মহলাদার ওয়ার্ ড ৬ 01750333552 

58.  গমোোঃ এমরোন আলী তলটন মহলাদার ওয়ার্ ড ৭ 01730955243 

59.  গমোোঃ গনফোউর রহমোন মহলাদার ওয়ার্ ড ৮ 01743635316 

60.  গমোোঃ আব্দুর রোজ্জোক মহলাদার ওয়ার্ ড ৯ 01727160309 

61.  

৭ নং মেৌডালা 

ইউননয়ন 

গমোোঃ সতমরূল ইসলোম দফাদার 01736901739 

62.  গমোোঃ দুরূল গহোদো মিলাদার ওয়ার্ ড ১ 01749569881 

63.  গমোসোোঃ দুলোলী খোতুন মিলাদার ওয়ার্ ড ২ 01774786856 

64.  গমোোঃ আকিোরূল ইসলোম মিলাদার ওয়ার্ ড ৩ 01727371719 

65.  গমোোঃ ইসমোইল গহোজসন মিলাদার ওয়ার্ ড ৪ 01705778875 

66.  গমোোঃ সতমরূল আলম মিলাদার ওয়ার্ ড ৫ 01793494976 

67.  গমোোঃ গরেোউল কতরম মিলাদার ওয়ার্ ড ৬ 01309267760 

68.  গমোোঃ নবোব আলী মিলাদার ওয়ার্ ড ৭ 01731128357 

69.  গমোোঃ েতরফুল ইসলোম মিলাদার ওয়ার্ ড ৮ 01312323638 

70.  গমোোঃ আব্দুল মতেদ মিলাদার ওয়ার্ ড ৯ 01705982301 

71.  

৮ নং আলীন র 

ইউননয়ন 

গমোোঃ আব্দুল লতিফ দফাদার ০১৭৮২৯৯০০৬১ 

72.  গমোোঃ তেল্লুর রহমোন মিলাদার ওয়ার্ ড ১ ০১৭৪৫৬৭৮১৫০ 

73.  গমোোঃ আখিোরুল ইসলোম মিলাদার ওয়ার্ ড ২ ০১৭৬০৩৩২১০০ 

74.  গমোোঃ সোঈদ মিলাদার ওয়ার্ ড ৩ ০১৭০৬৮১৪৮৮৪ 

75.  গমোোঃ তেয়োউর রহমোন মিলাদার ওয়ার্ ড ৪ ০১৭৬১৫৫২৫৪১ 

76.  গমোোঃ সোতদকুল ইসলোম মিলাদার ওয়ার্ ড ৫ ০১৭৩৪৩৬৬১৩৩ 

77.  গমোোঃ আব্দুল হোতকম মিলাদার ওয়ার্ ড ৬ ০১৭৭৪৪৩৫২৭৪ 

78.  শ্রী লক্ষে মিলাদার ওয়ার্ ড ৭ ০১৭৪৯৪৯০৯৩৭ 

79.  গমোোঃ তেল্লুর রহমোন মিলাদার ওয়ার্ ড ৮ ০১৭৩৭৭৬১৭১৬ 

80.  গমোোঃ মুক্তোর গহোজসন মিলাদার ওয়ার্ ড ৯ ০১৭৪৯৫৩০৯৪৭ 



 


