
 

ভ োলোহোট উপজেলো ভেয়োরম্যোন  োইস ভেয়োরম্যোনগজের নোম ও ভমোবোইল নম্বর 

 

ক্র: নং প্রতিষ্ঠোজনর নোম েনপ্রতিতনতিগজের নোম পদতব ভমোবোইল নম্বর 

০১ 
উপজেলো পতরষদ 

ভ োলোহোট 

ভমোোঃ রোববুল ভহোজসন উপজেলো ভেয়োরম্যোন ০১৭১৬৮২৫০৮৯  

০২ ভমোহোোঃ গতরবুল্লোহ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (পুরুষ) ০১৭৪৭০৪২৪২১  

০৩ ভমোসোোঃ শোহনোে খোতুন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) ০১৭১২৩৪৬৩৩০  

 

 

 

ভ োলোহোট উপজেলোিীন ইউনিয়ি পনিষদ সচিবগণের নোম ও ভমোবোইল নম্বর 

 

ক্র: নং ইউতনয়ন পতরষজদর নোম ইউতনয়ন পতরষদ সতেবগজের নোম  

 
ভমোবোইল নম্বর 

০১ ভ োলোহোট ইউতনয়ন পতরষদ ভমোোঃ রতবউল ইসলোম ০১৭৪০-৮০১৯৫৬ 

০২ ভগোহোলবোড়ী ইউতনয়ন পতরষদ ভমোোঃ আব্দুল আহোদ ০১৭২২০৬১২৬৯ 

০৩ দলদলী ইউতনয়ন পতরষদ ভমোোঃ ভরেোউল ভহোজসন ০১৭১৭৯৭৮৫১৯ 

০৪ েোমবোড়ীয়ো ইউতনয়ন পতরষদ ভমোোঃ আব্দুল আতেম ০১৭১৩৭৩৬২৬৬ 

 

 

ভ োলোহোট উপজেলোিীন ইউনিয়ি পনিষদ নিসাব সিকািীগণেি নোম ও ভমোবোইল নম্বর 

 

ক্র: নং ইউতনয়ন পতরষজদর নোম সহকোরীগজের নোম ভমোবোইল নম্বর 

০১ ভ োলোহোট ইউতনয়ন পতরষদ 
চমািাাঃ রাহিবুল ইসলাম 

ইউনিয়ি পনিষদ নিসাব সিকািী-কাম-কনিউটাি অপাণিটি 
০১৭৫১৪৮৬০০৪ 

০২ ভগোহোলবোড়ী ইউতনয়ন পতরষদ 
চমাাঃ িাসান আলী 

ইউনিয়ি পনিষদ নিসাব সিকািী-কাম-কনিউটাি অপাণিটি 
০১৭৩২২৮১৬০৬ 

০৩ েোমবোড়ীয়ো ইউতনয়ন পতরষদ 
চমাাঃ চসাজিল রানা 

ইউনিয়ি পনিষদ নিসাব সিকািী-কাম-কনিউটাি অপাণিটি 
০১৭৪০৬৪৩৪০৮ 

০৪ দলদলী ইউতনয়ন পতরষদ - পদ শূন্য 

 

 

 

 

ভ োলোহোট উপজেলোর উজযোক্তোজদর িথ্য  

ক্র: নং ইউতনয়জনর নোম ব্যতক্তর নোম পদতব ও ওয়োর্ ড নম্বর ভমোবোইল নম্বর 

1.  ০১ নং ভ োলোহোট 

ইউতনয়ন পতরষদ 

ভমোোঃ রতবউল ইসলোম উজযোক্তো 01758783111 

2.  ভমোসোোঃ সুলিোনো খোতুন উজযোক্তো 01738269192 

3.  ০২ নং ভগোহোলবোড়ী 

ইউতনয়ন পতরষদ 

চমাাঃ চসহলম চরো উজযোক্তো ০১৭৫১৪৭২৩২৯ 

4.  আকিোরো উজযোক্তো ১৭৮৯৭১২২২০ 

5.  ০৩ নং ভগোহোলবোড়ী 

ইউতনয়ন পতরষদ 

ভমোোঃ মোসুদরোনো উণযাক্তা 01779616499 

6.  ভমোসোোঃ ভরোকসোনো খোতুন উণযাক্তা 01797475778 

7.  ০৩ নং েোমবোড়ীয়ো 

ইউতনয়ন পতরষদ 

ভমোোঃ আিোউল্লোহ্ উণযোক্তো 01719035014 

8.  খোতদেো খোতুন উণযোক্তো 01786988840 

 

 

 

 

 



ভ োলোহোট উপজেলোিীন ইউতনয়ন পতরষজদর েনপ্রতিতনতিগজের িথ্য 

ক্র: নং  ইউচনয়ণনর নোম জনপ্রচিচনচিণের নোম পেচব মমোবোইল নম্বর 

1.  

০১ নং ম োলোহোট  

ইউচনয়ন 

‡gvt wcqvi Rvnvb চেয়ািম্যাি 01715270320 

2.  ‡gvt AvLZviæj Bmjvg সাধািে আসণিি সদস্য-১ 01788931304 

3.  ‡gvt nvmvb Avjx সাধািে আসণিি সদস্য-২ 01737163262 

4.  ‡gvt AvwRRyi ingvb সাধািে আসণিি সদস্য-৩ 01776-32752 

5.  Avey Zv‡ni সাধািে আসণিি সদস্য-৪ 01756560897 

6.  ‡gvt Avãyi ingvb সাধািে আসণিি সদস্য-৫ 01723366853 

7.  ‡gvt AvjgMxi †iRv সাধািে আসণিি সদস্য-৬ 01717670975 

8.  ‡gvt Avnvmvbyj Kwei সাধািে আসণিি সদস্য-৭ 01724133049 

9.  ‡gvnvt kvgmyj nK সাধািে আসণিি সদস্য-৮ 01716123943 

10.  ‡gvt mvw`Kzj Bmjvg সাধািে আসণিি সদস্য-৯ 01710243715 

11.  ‡gvmvt jvBjx †eMg সংিনিত আসণিি সদস্য ১,২,৩ 01704334990 

12.  gwiIg LvZzb সংিনিত আসণিি সদস্য ৪,৫,৬ 01311736271 

13.  ‡gvmvt bvwM©m LvZzb সংিনিত আসণিি সদস্য ৭,৮,৯ 01321764144 

14.  

০২ নং মগোহোলবোড়ী 

 ইউচনয়ন 

চমািাাঃ ইয়াহসন আলী ভেয়োরম্যোন ০১৭০৬১৮২৩২০ 

15.  চমাাঃ মহেবর রিমান সাধািে আসণিি সদস্য-১ ০১৭৮৪৭৫০০৩৩ 

16.  চমাাঃ চসহলম চরো সাধািে আসণিি সদস্য-২ ০১৭২৩৯৯৭২৬৬ 

17.  চমাাঃ রিমত আলী সাধািে আসণিি সদস্য-৩ ০১৭৩০৯৭৭২১৫ 

18.  চমাসাাঃ েয়গুন চনসা সাধািে আসণিি সদস্য-৪ ০১৭৬৫১৭৬৩৩১ 

19.  চমাাঃ রহবউল ইসলাম সাধািে আসণিি সদস্য-৫ ০১৭১৭১৩৫৩৬১ 

20.  চমাাঃ আব্দুল মান্নান (মানু) সাধািে আসণিি সদস্য-৬ ০১৭২৪৯৮১৪৬৬ 

21.  চমাাঃ আব্দুর রাহিব সাধািে আসণিি সদস্য-৭ ০১৭০৫৯০২৮২৬ 

22.  চমাসাাঃ ফহরদা চবগম সাধািে আসণিি সদস্য-৮ ০১৭০৮৭০০৪০১ 

23.  চমাাঃ নুরুল ইসলাম সাধািে আসণিি সদস্য-৯ ০১৭৭৩৭২২৮২০ 

24.  চমাাঃ সবুর আলী সংিনিত আসণিি সদস্য ১,২,৩ ০১৭২৯৬৭৫২৯১ 

25.  চমািাাঃ সামায়ন চরো টানু সংিনিত আসণিি সদস্য ৪,৫,৬ ০১৭১৭১২০৩২৭ 

26.  চমাসাাঃ মিরমী খাতুন সংিনিত আসণিি সদস্য ৭,৮,৯ ০১৭৭৫৫২৫৯৪9 

27.  

০৩ নং েলেলী  

ইউচনয়ন 

‡gvt †gvRv‡¤§j nK মিয়োরম্যোন 01713785899 

28.  ‡gvt Avi‡m` Avjx সাধািে আসণিি সদস্য-১ 01740872193 

29.  ‡gvt mwdKzj Bmjvg সাধািে আসণিি সদস্য-২ 01719751078 

30.  ‡gvt Avãyi ingvb সাধািে আসণিি সদস্য-৩ 01718822570 

31.  ‡gvt †iRvDj Kwig সাধািে আসণিি সদস্য-৪ 01721517334 

32.  ‡gvt ZwiKzj Bmjvg সাধািে আসণিি সদস্য-৫ 01782931736 

33.  jvj †gvnv¤§` সাধািে আসণিি সদস্য-৬ 01713795566 

34.  ‡gvt evey সাধািে আসণিি সদস্য-৭ 01760639097 

35.  ‡gvt GRveyj nK সাধািে আসণিি সদস্য-৮ 01789347391 

36.  ‡gvt ûgvqb †iRv সাধািে আসণিি সদস্য-৯ 01746026362 

37.  ‡gvmvt gvngy`v LvZzb সংিনিত আসণিি সদস্য ১,২,৩ 01776609100 

38.  ‡gvmvt রুজপো †eMg সংিনিত আসণিি সদস্য ৪,৫,৬ 01745355008 

39.  ‡gvmvt diRvbv Av³vi (Qwe) সংিনিত আসণিি সদস্য ৭,৮,৯ 01790690823 

40.  

০৪ নং জোমবোড়ীয়ো 

ইউচনয়ন 

ভমোোঃ আফোে উতিন চেয়ারম্যান 01713772282 

41.  ‡gvt দুরুল ভহোদো সাধািে আসণিি সদস্য-১ 01746096026 

42.  ‡gvt knx ỳj Bmjvg সাধািে আসণিি সদস্য-২ 01733134904 

43.  ‡gvt Avãym meyi সাধািে আসণিি সদস্য-৩ 01733134889 

44.  ‡gvt gwZDi ingvb সাধািে আসণিি সদস্য-৪ 01784778714 

45.  ‡gvt gvBbyj Bmjvg সাধািে আসণিি সদস্য-৫ 01770666913 

46.  ‡gvt Bmivwdj nK সাধািে আসণিি সদস্য-৬ 01799121622 

47.  ‡gvt Avãym mvgv` সাধািে আসণিি সদস্য-৭ 01733191655 

48.  ‡gvt †mwjg †iRv সাধািে আসণিি সদস্য-৮ 01714656187 

49.  eyjeyj Avjg সাধািে আসণিি সদস্য-৯ 01714657420 

50.  mv‡Kiv LvZzb সংিনিত আসণিি সদস্য ১,২,৩ 01744702338 

51.  Sb©v LvZzb সংিনিত আসণিি সদস্য ৪,৫,৬ 01761450940 

52.  ‡gvmvt Lwigb †eMg সংিনিত আসণিি সদস্য ৭,৮,৯ 01788193027 

 



ভ োলোহোট উপজেলোর গ্রোম পুতলশগজের িথ্য 

ক্র: নং ইউতনয়জনর নোম ব্যতক্তর নোম পদতব ও ওয়োর্ ড নম্বর ভমোবোইল নম্বর 

1.  

০১ নং ভ োলোহোট 

ইউতনয়ন পতরষদ 

ভমোোঃ সতফকুল ইসলোম দফাদাি 01737215252 

2.  ভমোোঃ ভসতলমো ভরেো মিলাদাি ওয়ার্ ড ১ 01765487215 

3.  শ্রী সুকুমোর রোয় মিলাদাি ওয়ার্ ড ২ 01741433531 

4.  আহম্মদ উল্লোহ মিলাদাি ওয়ার্ ড ৩ 01792907874 

5.  ভমোোঃ রতবউল ইসলোম মিলাদাি ওয়ার্ ড ৪ 01721334563 

6.  ভমোোঃ তমেোনুর রহমোন মিলাদাি ওয়ার্ ড ৫ 01754785025 

7.  ভমোোঃ এেোজুল হক মিলাদাি ওয়ার্ ড ৬ 01722958833 

8.  ভমোোঃ আেম আলী মিলাদাি ওয়ার্ ড ৭ 01754093980 

9.  ভমোোঃ ভসোজহল রোনো মিলাদাি ওয়ার্ ড ৮ 01770845902 

10.  ভমোোঃ নেরুল ইসলোম মিলাদাি ওয়ার্ ড ৯ 01761800355 

11.  

০2 নং ভগোহোলবোড়ী 

ইউতনয়ন পতরষদ 

চমাাঃ মহেবর রিমান দফাদাি ০১৭৫৬৯১১৯৬৪ 

12.  চমাাঃ আলমগীর চিাজসন মিলাদাি ওয়ার্ ড ১ ০১৭৭৯৬১৫৯৫৫ 

13.  চমাাঃ আাঃ বারী  মিলাদাি ওয়ার্ ড ২ ০১৭৩৭৬৬৬৪৬৭ 

14.  চমাাঃ চমাোিার আলী মিলাদাি ওয়ার্ ড ৩ ০১৭৫২৯৬০৯৬৫ 

15.  চমাাঃ িাহববুর রিমান মিলাদাি ওয়ার্ ড ৪ ০১৭৭৫৫২৫৪০১ 

16.  চমাাঃ আাঃ নূর মিলাদাি ওয়ার্ ড ৫ ০১৭৫১৮৭৯৪১২ 

17.  চমাাঃ আব্দুল ওয়াদুদ মিলাদাি ওয়ার্ ড ৬ ০১৮১৯২৩৮৯৩৮ 

18.  চমাসাাঃ হনলা আখতার মিলাদাি ওয়ার্ ড ৭ ০১৭৬৫১২৭০৩১ 

19.  চমাাঃ সাহদকুল ইসলাম মিলাদাি ওয়ার্ ড ৮ ০১৭৬৭৩৬৩৯০৯ 

20.  চমাাঃ নেরুল ইসলাম মিলাদাি ওয়ার্ ড ৯ ০১৭৫২৫০৫৩৯৩ 

21.  

০৩ নং দলদলী 

ইউতনয়ন পতরষদ 

ভমোোঃ আলোউতিন দফাদার 01735-147411 

22.  ভমোোঃ মতফজুতিন মিলাদার ওয়ার্ ড ১ 01738-065584 

23.  আব্দুল হোন্নোন মিলাদার ওয়ার্ ড ২ 01765-023404 

24.  ভমোোঃ ফোরুক মিলাদার ওয়ার্ ড ৩ 01756-114513 

25.  ভমোোঃ ওেকোরী মিলাদার ওয়ার্ ড ৪ 01735-359843 

26.  ভমোোঃ তফজরোে আহজম্মদ মিলাদার ওয়ার্ ড ৫ 01796-300061 

27.  ভমোোঃ ভলোকমোন মিলাদার ওয়ার্ ড ৬ 01745-737448 

28.  ভমোোঃ মুনসুর রহমোন মিলাদার ওয়ার্ ড ৭ 01761-450946 

29.  ভমোোঃ রইসুতিন মিলাদার ওয়ার্ ড ৮ 01797-763687 

30.  ভমোোঃ আতমর হোমেো মিলাদার ওয়ার্ ড ৯ 01772-708685 

31.  

০৪ নং েোমবোড়ীয়ো 

ইউতনয়ন পতরষদ 

‡gvt Rvjvj DwÏb দফাদাি 01301190208 

32.  ‡gvt Rãyj nK মিলাদাি ওয়ার্ ড ১ 01750333191 

33.  ‡gvt gwReyi ingvb মিলাদাি ওয়ার্ ড ২ 01733531810 

34.  ‡gvt BmgvBj nK মিলাদাি ওয়ার্ ড ৩ 01725805187 

35.  ‡gvt wbkvb Avjx মিলাদাি ওয়ার্ ড ৪ 01763284836 

36.  ‡gvt e`iæj Bmjvg মিলাদাি ওয়ার্ ড ৫ 01305151174 

37.  ‡gvt Avwgi †nv‡mb gy›Uz মিলাদাি ওয়ার্ ড ৬ 01748341229 

38.  ‡Mvjvg Iqv ỳ` মিলাদাি ওয়ার্ ড ৭ 01737704452 

39.  ‡Mvjvg †gv¯Ídv মিলাদাি ওয়ার্ ড ৮ 01731451520 

40.  ‡gvt †mwjg †iRv মিলাদাি ওয়ার্ ড ৯ 01782925508 

 

 


