
                                                     গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার               

      ১৪ নাং ধাইনগর ইউননয়ন পনরষে 

            ডাকঃ ধাইনগর, উপদজলাঃ নশবগঞ্জ, জজলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ। 
 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

ক্রোমিক 

নং 
নবমনব বোমিত ইউমি সদস্যদদর নোি িদদর নোি ক্িোবোইল নম্বর িন্তব্য 

01 জনোব, ক্িোোঃ আব্দুল লমতফ 
ক্িয়োরম্যোন 01726434440  

02 
ক্িোছোোঃ ফোদতিো ক্বগি 

গ্রোিোঃ লোওঘোটো 
সংরমিত-01,02,03 01773714425  

03 
ক্িোসোোঃ শমরফো ক্বগি 

গ্রোিোঃ বোমুনগাঁও 
সংরমিত-04,05,06 01319137975  

04 
ক্িোসোোঃ রোমজয়ো ক্বগি 

গ্রোিোঃ চিতন্যপুর 
সংরমিত-07,08,09 01784748247  

05 ক্িোোঃ ইমলয়োস উদ্দীন 

গ্রোিোঃ ক্িোল্লোডোঙ্গো 

01 নং ওয়োড ব সদস্য 01721621961  

06 ক্িোহোোঃ হ্রিোয়ন ক্রজো 

গ্রোিোঃ ধোইনগর 

02 নং ওয়োড ব সদস্য 01726810045  

07 ক্িোোঃ এিরোন আলী 

গ্রোিোঃ লোওঘোটো 

03 নং ওয়োড ব সদস্য 01710968576  

08 ক্িোহোোঃ আব্দুল হোমদ হুয়োল 

গ্রোিোঃ রোণীনগর নোদিোদটোলো 

04 নং ওয়োড ব সদস্য 01733102770  

09 ক্িোোঃ আশরোফুল হক 

গ্রোিোঃ গুপ্তিোমনক 

05 নং ওয়োড ব সদস্য 01721034772  

10 ক্িোোঃ রোজ্জোক আমল 

গ্রোিোঃ বোমুনগাঁও 

06 নং ওয়োড ব সদস্য 01710356310  

11 ক্িোোঃ ক্গোলোি রোব্বোনী 

গ্রোিোঃ চিতন্যপুর 

07 নং ওয়োড ব সদস্য 01749783207  

12 ক্িোোঃ ফটিক আলী 

গ্রোিোঃ চিতন্যপুর হোউসনগর 

08 নং ওয়োড ব সদস্য 01733294701  

13 ক্িোোঃ আব্দুল িোদলক 

গ্রোিোঃ জোবড়ী কোমজিোড়ো 

09 নং ওয়োড ব সদস্য 01739839012  
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ক্রোমিক 

নং 

দোময়ত্বরত ইউমি কি বকতবো ও 

কি বিোরীগদণর  নোি 
িদদর নোি ক্িোবোইল নম্বর িন্তব্য 

01 
ক্িোোঃ আব্দুল কোমরি 

সমিব 01303391624  

02 ক্িোোঃ ক্দদলোয়োর ক্হোদসন 
মহসোব সহকোরী কোি-

কমিউটোর অিোদরটর 
01798203725  

03 ক্িোোঃ আলোলউদ্দীন দফোদোর 01731776438  

04 শ্রী-ভুটুলোল গ্রোি পুমলশ-01 01733541392  

05 
শ্রী মবদকন মসংহ 

গ্রোি পুমলশ-02 01759407062  

06 
ক্িোোঃ জলোলউদ্দীন 

গ্রোি পুমলশ-03 01746030436  

07 
ক্িোোঃ ক্সোহরোব আলী 

গ্রোি পুমলশ-04 01743865995  

08 
ক্িোোঃ আমলি আলী 

গ্রোি পুমলশ-05 01721037148  

09 
ক্িোসোোঃ আক্তোরী  খোতুন 

গ্রোি পুমলশ-06 01777375356  

10 
শ্রী মজদতন িন্দ্র 

গ্রোি পুমলশ-07 01746026448  

11 
ক্িোোঃ আনোরুল ইসলোি 

গ্রোি পুমলশ-08 01773053203  

12 
শ্রী মনরঞ্জন কি বকোর 

গ্রোি পুমলশ-09 01733541298  

13 
ক্িোোঃ ক্সতোউর রহিোন 

উদযোক্তো-01 01713924607  

14 
ক্িোোঃ ক্সরোজুল ইসলোি 

উদযোক্তো-02 01723580226  

15 
ক্িোোঃ িহমসন আলী 

আদোয়কোরী-ক 01724113551  

16 
ক্িোোঃ আতোউর রহিোন 

আদোয়কোরী-খ 01770639686  
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ক্রোমিক নং নবমনব বোমিত ইউমি সদস্যদদর নোি িদদর নোি ক্িোবোইল নম্বর িন্তব্য 

01 
ক্িোোঃ আব্দুল লমতফ 

মিতো-আলহোজ ক্জোবদুল হক 

গ্রোিোঃ চিতন্যপুর 

ক্িয়োরম্যোন 01726434440  

02 

ক্িোছোোঃ ফোদতিো ক্বগি 

মিতো- আজোহোর আলী 

গ্রোিোঃ লোওঘোটো 

সংরমিত-01,02,03 01773714425  

03 

ক্িোসোোঃ শমরফো ক্বগি 

মিতো- ক্িোোঃ গুদড় িন্ডল 

গ্রোিোঃ বোমুনগাঁও 

সংরমিত-04,05,06 01319137975  

04 

ক্িোসোোঃ রোমজয়ো ক্বগি 

মিতো-ক্িোোঃ হোন্নোন আলী 

গ্রোিোঃ চিতন্যপুর 

সংরমিত-07,08,09 01784748247  

05 
ক্িোোঃ ইমলয়োস উদ্দীন 

মিতো-ক্িোহোোঃ ক্দরোস উদ্দীন 

গ্রোিোঃ ক্িোল্লোডোঙ্গো 

01 নং ওয়োড ব সদস্য 01721621961  

06 
ক্িোহোোঃ হ্রিোয়ন ক্রজো 

মিতো- ক্গোলোি ক্িোহোম্মদ 

গ্রোিোঃ ধোইনগর 

02 নং ওয়োড ব সদস্য 01726810045  

07 
ক্িোোঃ এিরোন আলী 

মিতো-ইসরোইল িন্ডল 

গ্রোিোঃ লোওঘোটো 

03 নং ওয়োড ব সদস্য 01710968576  

08 
ক্িোহোোঃ আব্দুল হোমদ হুয়োল 

মিতো-ক্িোহোোঃ আয়নোল হক ক্খোকো 

গ্রোিোঃ রোণীনগর নোদিোদটোলো 

04 নং ওয়োড ব সদস্য 01733102770  

09 
ক্িোোঃ আশরোফুল হক 

মিতো- ক্িোোঃ িোহোতোব উদ্দীন 

গ্রোিোঃ গুপ্তিোমনক 

05 নং ওয়োড ব সদস্য 01721034772  

10 
ক্িোোঃ রোজ্জোক আমল 

মিতো-ক্িোহোোঃ ক্িোন্তোজ আলী 

গ্রোিোঃ বোমুনগাঁও 

06 নং ওয়োড ব সদস্য 01710356310  

11 
ক্িোোঃ ক্গোলোি রোব্বোনী 

মিতো-ক্িোজ্জোদম্মল হক 

গ্রোিোঃ চিতন্যপুর 

07 নং ওয়োড ব সদস্য 01749783207  

12 
ক্িোোঃ ফটিক আলী 

মিতো-ক্িোোঃ িদুল হক 

গ্রোিোঃ চিতন্যপুর হোউসনগর 

08 নং ওয়োড ব সদস্য 01733294701  

13 
ক্িোোঃ আব্দুল িোদলক 

মিতো-ক্িোোঃ ক্িদসর আলী 

গ্রোিোঃ জোবড়ী কোমজিোড়ো 

09 নং ওয়োড ব সদস্য 01739839012  


