
১ নং ছািতয়ান াম ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান ও সদ গেণর তািলকা 

আদমদীিঘ, ব ড়া 

ইউিনয়ন 
পিরষেদর নাম 

চয়ার ােনর নাম ও 
মাবাইল ন র 

সদ েদর নাম ও 
মাবাইল ন র 

সিচেবর নাম ও 
মাবাইল ন র 

িনব াচেনর ত  ম  

১ নং 
ছািতয়ান াম 

ইউিনয়ন 
পিরষদ 

 

মাঃ আ ল হক (আ ) 
০১৭৬১৫১০৩১৫ 

মাছাঃ সিবতা আখতার 
০১৭৩৯৮১৭৭১৭ 

মাঃ দরত-এ-
ইলাহী 
০১৭১৫৯০৯৯০৫ 
 

ইউিনয়ন পিরষদ 
িনব াচন তািরখ 
০৫-০১-২০২২ 
শপথ হন তািরখ 
২৪-০২-২০২২ 
 

মাঃ নািহদ হাসান  
(িহসাব সহকারী-
কাম-কি উটার 
অপােরটর) 

মাছাঃ রীনা খা ন 
০১৭১০৭৯২৯৩০ 
মাছাঃ নাজমা 

০১৭২০৯২০০৯৭ 
েদব মার ঘাষ 

০১৭১৬৬৯৭৪৯৮ 
মাঃ আেনায়ার হােসন 

০১৭১৬৩৩৪৩৫২ 
মাঃ মহসীন আলী 

০১৭১২৩৭১৩৯৪ 
মাঃ মিহউ ীন তা কদার 

০১৭১১২৭৯১১৪ 
মাঃ হািম ল ইসলাম 

০১৭৪২৪০৭৪৭৩ 
মাঃ মিন লিফকার আলী 

০১৭৫৫৫৭৪৮৬৮ 
মাঃ মাকেলছার রহমান 

০১৭৩৭০০৬৮৭৪ 
মাঃ আ  তােহর 

০১৭৮২৯২১০৪০ 
মাঃ আলী ম জা 

০১৭৩৭৭৪০৫২৪ 
 

  



 
২নং নশরত র ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান, সদ  ও সিচবেদর নােমর তািলকাঃ 

 
তািরখ: ১০-০১-২০২৩ ি . 

 
ইউিনয়ন 

পিরষেদর নাম 
চয়ার ােনর নাম ও 

মাবাইল ন র 
সদ েদর নাম ও  

মাবাইল ন র 
সিচেবর নাম ও 
মাবাইল ন র 

িনব াচেনর ত  ম  

২নং নশরত র 
ইউিনয়ন পিরষদ  

মাঃ গালাম মা ফা 
িব,এ 

০১৭১৮৪১৪৯২৩ 
 

মাছাঃ জাসনা বগম 
০১৭৪২৬২১৫৭৬ 

মাঃ আেশ র 
রহমান  

০১৭২৪০৭৬৮৪০ 

িনব াচেনর তািরখ:  
০৫-০১-২০২২ ী: 

চয়ার ােনর শপথ হণ: 
২০-০২-২০২২ ী: 

সদ গেণর শপথ হন: 
২৪-০২-২০২২ ী:  

থম সভা: 
২৭-০২-২০২২ ী: 

 

মাছাঃ িদল বা ইয়াসিমন 
০১৭৬০৪৩৫৬১৮ 

মাছাঃ শবনম মা ারী 
০১৩২৩২৮৬৪৫৪ 

মাঃ আফতাব আলী শখ 
০১৯৭২৩১২২৭৮ 

মাঃ জাহা ীর আলম 
০১৭১২৯৫৫৯৪৪ 

মাঃ মাজাফফর হােসন 
০১৩২২৬৪৫১৬১ 
মাঃ গালাম র ানী 
০১৭৮৫৫১২৮৫০ 
মাঃ আ ল কােশম 
০১৭৮০০০১৮৮৯ 
মাঃ সােহল রানা 
০১৭১১৪১০৭৭৭ 

মাঃ মিন ামান িমলন 
০১৭৩৫৮২৯৪৯৭ 

মাঃ নজ ল ইসলাম 
০১৩০৪৪৮৯৬৪৪ 

মাঃ েয়ল মাহা দ 
০১৭১০১৮৭৪০৭ 

 

  



০৩ নং আদমদীিঘ সদর ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ান ান, সদ  ও সিচবেদর নােমর তািলকাঃ 

ইউিনয়ন 
পিরষেদর নাম 

চয়ার ােনর নাম 
ও মাবাইল ন র 

সদ েদর  নাম ও 
মাবাইল ন র 

সিচবেদর  নাম ও 
মাবাইল ন র িনব াচেনর ত  ম  

০৩ নং 
আদমদীিঘ 

সদর ইউিনয়ন 
পিরষদ 

মাঃ িজ র 
রহমান 

০১৭১৮-১৩৩০২৫ 

মাছাঃ ছাম ন নাহার 
০১৭৩৪-৪১০৬৪৪ 

মাঃ সােহল রানা 
১৭৩৯৪৫৯৭১৯ 

ভাট হন 
০৫/০১/২০২২ 

 

মাছাঃ জা া ন 
ফরেদৗস (জিল) 

০১৭১৬-১১২৩৭৮ 

শপথ হন 
২২/০২/২২২ 

মাছাঃ মিরনা বগম 
০১৭৯০-৩৫৩৫৩১ 

থম সভা 
২৮/০২/২০২২ 

মাঃ হলাল উ ীন 
০১৭১৮-৭৮৪২০৪ 
মাঃ তা ল ইসলাম 
০১৭৭৬৫৯৭০১৬ 
মাঃ ল সরদার 
০১৭১৭-৬৮০৭৩৯ 
মাঃ এনা ল হক 

০১৭১২-৮১৯৬৩৯ 
মাঃ হা ন অর রিশদ 
০১৭১২-৬৩২০৫৯ 
মাঃ তছিলম উ ীন 
০১৮১২-৯৬৮০৬৬ 
মাঃ ফজ ল হক 

০১৭৩৯০৮৪০৩৬ 
মাঃ কারবান আলী 
০১৭১২৬১৪৫০৪ 

মাঃ শিহ ল ইসলাম 
০১৭১৮-৪৪৩৮৫৮ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

০৪ নং াম ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান, সদ  ও সিচবেদর নােমর তািলকা 

ইউিনয়ন 
পিরষেদর 

নাম 

চয়ার ােনর নাম ও 
মাবাইল ন র 

সদ েদর নাম ও মাবাইল 
ন র 

সিচেবর নাম ও মাবাইল 
ন র 

িনব াচেনর ত  মম  

াম মাঃ শামীম উল ইসলাম 
০১৭১৩৭৩৯৫১৮ 

মাছাঃ র জাহান িবিব 
০১৭৮৬২৬০১৪০ 

 মাঃ আলমগীর কিবর 
০১৭১৩৮২০৫১৬ 

০৫/০১/২০২২  

মাছাঃ হাসনা বা  
০১৭৬৩৯১৬৭৮৩ 

০৫/০১/২০২২ 

আেয়শা িসি কা 
০১৭৩৬৭৩৫২৪৬ 

০৫/০১/২০২২ 

মাঃ হলাল উ ীণ 
০১৭৫৬১১৬৭১২ 

০৫/০১/২০২২ 

আ র রা াক 
০১৭৩৩-১২০৭৯৯ 

০৫/০১/২০২২ 

মাঃ আিত ল ইসলাম 
০১৭১৫-২৭২১১৪ 

০৫/০১/২০২২ 

মাঃ র ইসলাম র  
০১৭৩৩-২৯৮৬২৭ 

০৫/০১/২০২২ 

আ  ব র িসি ক 
০১৭১৫-৩২৫৩৯৩ 

০৫/০১/২০২২ 

এম িরজভী আহেমদ 
০১৭১৬-৩২০২৯৬ 

০৫/০১/২০২২ 

মাঃ মােজ ল ইসলাম 
০১৭১৮-৯৪৩৩৫৭ 

০৫/০১/২০২২ 

মাঃ সাম ে াহা বা ল 
০১৭৩১-৫২০৫৭৩ 

০৫/০১/২০২২ 

মাঃ মাহ র রশীদ 
০১৭১৮-৭৮৪৪১০ 

০৫/০১/২০২২ 

 

 

 



০৫ নং চ পা র ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান, সদ  ও সিচেবর তািলকা: 

ইউিনয়ন 
পিরষদ 

চয়ার ােনর নাম 
ও মাবাইল নং 

সদ েদর নাম ও মাবাইল নং 
সিচেবর নাম ও মাবাইল 

নং 
িনব াচেনর ত  ম  

৫ নং 
চ পা র 

মাঃ আ স সালাম 
০১৭১৪৭৫১৩৫০ 

 মাঃ জাহা ীর আলম 
০১৭১৮৪৬১৮৮১ 

িনব াচনঃ 
০৫-০১-২০২২ 
শপথ হণঃ 
১৮-০২-২০২২ 
১ম সভাঃ 
০৩-০৩-২০২২ 

 

মাছাঃ াহার  
০১৭১৮৪৬১৮৮১ 

িনব াচনঃ 
০৫-০১-২০২২ 
শপথ হণঃ 
২৪-০২-২০২২ 
১ম সভাঃ 
০৩-০৩-২০২২ 

মাছাঃ সায়মা আ ার 
০১৭০৭৪২৫৯৩১ 
মাছাঃ মাহ দা বগম 

০১৭২৪৫৫১৫২০ 
মাঃ ইসমাইল হােসন ধা 

০১৭১৭১২৪৫৭৮ 
মাঃ সাখাওয়াত হােসন 

০১৭১৩৫১০৯৮৮ 
মাঃ সাঈম উ ীন 

০১৭৪০৯০৬৫১৯ 
মাঃ ার আলী 

০১৭২২৯৫৩৩৩৬ 
মাঃ িসি র রহমান 

০১৭১৬৫০৬৬৬২ 
মাঃ রিফ ল ইসলাম ামািনক 

০১৭৬৮৯০৯৯০৮ 
মাঃ আেনায়ার হােসন 

০১৭১৬১৫৩২১৯ 
মাঃ রায়হান আলী 

০১৭৮৩০৯৩৭৩৮ 
মাঃ িমলন ম ল 

০১৭৩২১৫০৫২৫ 
 

  



০৬ নং সা াহার ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান, সদ  ও সিচেবর নােমর তািলকাঃ 
 

ইউিনয়ন 
পিরষেদর নাম 

চয়ার ােনর নাম ও 
মাবাইল ন র 

সদ েদর নাম ও 
মাবাইল ন র 

সিচেবর নাম ও 
মাবাইল ন র িনব াচেনর ত  ম  

সা াহার ইউিনয়ন মাছাঃ নািহদ লতানা ি  
০১৭৩৭-৮৩৫১৪৮ 

তাসেমরী খানম 
০১৭৪৮৫৮৪৫৬০ 

মাঃ আ  হাসান রিবন 
০১৭৯৬৯৬০০০৮ 

িনব াচন অ ি ত হেয়েছ 
০৫/০১/২০২২  
১ম সভা ২৮/০২/২০২২ 

 

মাছাঃ মািমনা খা ন 
০১৭৪৫২৬৩১২৪ 
মাছাঃ ৎ ন নছা 

০১৭৯৫৮৮৫৯৯০ 
মাঃ এমদা ল হক 

০১৭১৮৬১৫১১২ 
মাঃ নািজম উ ীন 

০১৭১৭২৩৬৫২৪ 
মাঃ শামীম মি ক 

০১৭১৮২২২৩২১ 
মাঃ ৎফর রহমান 

০১৭৪৬৪৯৭২৮৯ 
মাঃ রিফ ল ইসলাম র  

০১৩১৪৬৮৩১৩৩ 
মাঃ ফরেদৗস রহমান 

০১৭১০৬৪৭৭৭৫ 
মাঃ সাই ল ইসলাম 

০১৭৪৬১০১১৭২ 
মাঃ সমাজ আলী 

০১৭৭১৬৪৫৭৩৩ 
মাঃ শািহন হােসন 

০১৭২৮৬১৩৭৯৯ 
 


