৯নং গািব র (উঃ) ইউিনয়ন পিরষদ
ডাকঘরঃ নয়াহাট, উপেজলা/থানা- ফিরদগ , জলা- চ দ র। মাবাইলঃ ০১২৫৩৯৪২৪২
ারক নং - ৯নং গািব র (উঃ) ইউিপ/ফিরদ/চ দ/ (এফ- ৫৭)/২০১৭
১৫/০৯/২০১৭ ীঃ
৯নং গািব র (উঃ) ইউিনয়ন পাটাল এর ত
১। ৯নং
মানিচে ৯নং গািব র (উঃ) ইউিপ
গািব র
(উঃ) ইউিপ

তািরখঃ-

াম িভি ক লাক সং াঃক) শাভান- ওয়াড নং- ০১
ায় ৩,৯০৫ জন।
খ) িদঘলদী- ওয়াড নং- ০২
ায় ১,২১০ জন।
গ) ত াশী- ওয়াড নং- ০২
ায় ২,১৫০ জন।
ঘ) ধা য়া- ওয়াড নং- ৩,৪,৫,৬
ায় ৯,৪১২ জন।
ঙ) চ দ র- ওয়াড নং- ৫,৬,৭,৮
ায় ৯,৫০২ জন।
চ) হিরনা- ওয়াড নং- ০৭
ায় ২,২৫২ জন।
ছ) িচকা- ওয়াড নং- ০৮
ায় ২,৪৭৫ জন।
জ) চরম রা ওয়াড নং- ০৯
ায় ৪,৮১৩ জন।
সবেমাট ায় ৩৫,৭১৯ জন

যাগােযাগ সড়ক
কাচ সড়ক
পাকা সড়ক
নদী পথ

০২।৯নং
গািব র
(উঃ) ইউিপ

নয়াহাট বাজার
ধা য়া বাজার
ফেটা
১। সাংগঠিনক কাঠােমা
২। ইউিনয়ন পিরষেদর কা াবলী
৩। বতমান চয়ার ান

যাগােযাগ ব াঃায় ৪০.০০০ িকেলািমটার
ায় ২৭.০০০ িকেলািমটার
ায় ১৩.০০০ িকেলািমটার
ায় ৫.০০০ িকেলািমটার
দশনীয় ান স হ
হাট বাজার
দাকান ঘর ায় ৩৫০
দাকান ঘর ায় ২২০

সােহল চৗ রী
মাবাঃ ০১৭২৫৩৯৪২৪২
ই- মইল

৯নং গািব র (উঃ) ইউিনয়ন পিরষদ
ডাকঘরঃ নয়াহাট, উপেজলা/থানা- ফিরদগ , জলা- চ দ র। মাবাইলঃ ০১৭২৫৯৩৪২৪২
ারক নং - ৯নং গািব র (উঃ) ইউিপ/ফিরদ/চ দ/ (এফ- ৫৭)/২০১৭
১৫/০/২০১৭ ীঃ

তািরখঃ-

৯নং গািব

০২।৯নং গািব র
(উঃ) ইউিপ

র (উঃ) ইউিনয়ন পাটাল এর ত
৪। ইউিপ সদ /সদ া গণ
জনাবা, মাসাঃ কামর ন নাহার
ইউিপ, সদ া- ১,২,৩নং ওয়াড
০১৭১৬-৯৮৪৫০৩
জনাবা, মাসাঃ িরনা বগম
জনাবা, মাসাঃ িফয়া বগম
জনাব, মাঃ এমরান গাজী

ইউিপ, সদ া-৪,৫,৬নং ওয়াড
০১৮৫৭৭৫৯২৬৯
ইউিপ, সদ া-৭,৮,৯নং ওয়াড
০১৬১৪২০২০৪৯
ইউিপ,সদ ০১নং ওয়াড
০১৭২৪-২২৮৯৯৯

জনাব, মাঃ শাহ আলম খান

ইউিপ,সদ ০২নং ওয়াড
০১৭২৪-৯৬০০৬৬

জনাব, মাঃ লাল গাজী

ইউিপ,সদ ০৩নং ওয়াড
০১৯৪৫৫১৯২৩০
ইউিপ,সদ ০৪নং ওয়াড
০১৭২৪-৪৫৮৯৯

জনাব, মাঃ আ ল কালাম খান

জনব, মাঃ হা ান খান
জনাব,ওসমান গিণ
জনাব, মাঃ জািকর হােসন খান

ইউিপ,সদ ০৫নং ওয়াড
০১৭১০৯৪৮০০২
ইউিপ,সদ ০৬নং ওয়াড
০১৮২২৫২৮৩৬৪
ইউিপ,সদ ০৭নং ওয়াড
মাবাঃ- ০১৮১৫১৮৪৫৬৯

জনাব, মাঃ আ স ছা ার ছয়াল

ইউিপ,সদ ০৮নং ওয়াড
মাবাঃ- ০১৭১৯-৪২৭১২৬

জনাব, মাঃ আঃ মা ান িমিজ

ইউিপ,সদ ০৯নং ওয়াড
০১৭২৫৩৯৪৫১০

৯নং গািব র (উঃ) ইউিনয়ন পিরষদ
ডাকঘরঃ নয়াহাট, উপেজলা/থানা- ফিরদগ , জলা- চ দ র। মাবাইলঃ ০১৭২৫৩৯৪২৪২
ারক নং - ৯নং গািব র (উঃ) ইউিপ/ফিরদ/চ দ/ (এফ-৫৭ )/২০১৭
১৫/০৯/২০১৭ ীঃ
৯নং গািব

০২। ৯নং গািব
(উঃ) ইউিপ

র

র (উঃ) ইউিনয়ন পাটাল এর ত
৫। কমচারী
জনাব, সা আহেমদ পাটওয়ারী
জনাব, আ ল খােয়র
জনাব, হার ন খান
জনাব, মমতাজ খান

০১৯২৬-০১৬৯০৩
০১৭২৩-৩৯১৯৫২
০১৭২৭৫৬৭১৮৩
০১৮১৪-৮০০৮৫২

তািরখঃ-

জনাব,
০১৭১৫-৯৮০১৭৭
জনাব, সিলম িমিজ
০১৭৪৯-০৩৯৮৪৪
জনাব, অিল উ াহ পাটওয়ারী
০১৭৩১-৬৫১২৫৮
জনাব, নািজম গাজী
০১৭৫৮২৯১৩৫৮
জনাবা, গা রানী দাস
৬। ব তন ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান
মৗলভী মাঃ বিশর উ াহ তা কদার
াম- চ দ র
মাঃ র স ম আলী তা কদার
াম- ত াশী
মাঃ আ ল হাই (িহর ) চৗ রী
াম- ত াশী
মাঃ মাহ ল বাশার (কা ) পাটওয়ারী
াম- চর িমরা
মাঃ আ সােহদ সরকার
াম- চ দ র
৭। মািসক কায ম
সাধারণ সভা।
জ সনদ।
িবেশষ সভা।

সনদ।

াম আদালত

ওয়ািরশ সনদ।

িভিজএফ।

িতব ী সনদ।

িভিজিড।

অিববাহীত সনদ।

ক বাস বায়ন।

সািয়ক লাইেস

িবিভ ধরেনর ত য়ণ প

দান

দান।

নাগিরক সনদ দান।
৮। বােজট

স ািবত আয়-

১,২৮,৯৬,৯৮৮.১২/-

স ািবত য়-

১,২৮,৯৬,৯৮৮.১২/-

৯। প বািষকী পিরক না
১০। াম িলশ

সবেমাট- ০৯ জন।
১। িবধােভাগীেদর তািলকা

৩। অ া ত
িভিজিড কাড ধারী

৫৩ জন

অিতদির েদর জ কমসং ান
কম িচর িমক সং া

৪৬ জন

দির মােয়র জ মা
সং া

০৫ জন

কালীন ভাতা

৯নং গািব র (উঃ) ইউিনয়ন পিরষদ
ডাকঘরঃ নয়াহাট, উপেজলা/থানা- ফিরদগ , জলা- চ দ র। মাবাইলঃ ০১৭৩১-২৭৬০১২
ারক নং - ৯নং গািব র (উঃ) ইউিপ/ফিরদ/চ দ/ (এফ- ৫৭ )/২০১১
১৩/০৩/২০১২ ীঃ
৯নং গািব
৩। অ া ত

র (উঃ) ইউিনয়ন পাটাল এর ত
২। ক স হ

তািরখঃ-

শাভান ঈদগাও মাঠ ভরাট
িচকা দার াত সােলিহয়া
ি নীয়া মাদাসার মাঠ ভরাট।
চ দ র রায় র সড়ক হইেত
িদঘলদী পােলেগা বাড়ী হইয়া
পােলর হাট বাজার পযম
রাস া মরামত।
রায় র শিরয়াত র সড়ক
হইেত চরম রা ঈদগাও পযম
এবং ত াশী েলর উ র
পাে িবজয় বা র বাড়ী হইয়া
মােলেগা বাড়ী পযম রাস া
মরামত।
৯নং গািব র (উঃ)
ইউিনয়েনর িবিভ ােন াটস
িফিলং াপন।

ত াশী আর এ উ িব ালেয়র মাঠ ভরাট।
ম ধা য়া ঈদগাও মাঠ ভরাট
চ দ র রায় র সড়ক হইেত চ দ র কািদর ী
বাড়ী হইয়া নয়াহাট পাকা রাস া পযম রাস া
মরামত।
দÿÿন ধা য়ায় কে া িহপ তরী করণ।
ইউিনয়ন পিরষদেদও দরজা জানালা মরামত।
অ ইউিনয়ন কমেপ

এর সকল

াি ন িনমান।

চ দ র ােমর রাস ায় াটস িফিলং াপন।
শাভান হইেত মােলর বাড়ীর অিভ েখ রাস া
ণঃ িনমান।
হিরনা পাটওয়ারী বাড়ী থেক রাড়ী বাড়ী পয ম
রাস া ণঃ িনমান।

শাভান রাস ার ভাংিত ভরাট
ও ৮িসিস পাইব াপন।
ধা য়া বাজার হইেত ডাকািতয়া
নদীর পাড় পযম রাস া ণঃ
িনমান ।
ব ধা য়া ওয়ািরশ খা বাড়ী
হইেত শেখর বাড়ীর অিভ েখ
রাস া ণঃ িনমান।
৪। সরকাির িত ান
অিফেসর নাম
অিফেসর কানা

৯নং গািব র (উঃ) ইউিপ।
পাঃ নয়াহাট ৩৬০০, ফিরদগ , চ দ র।
ওেয়ভ এে সঃwww.9nogobindapurnorthup.uiwap.com
ইেমইল এে স tgobindapurnorthup@yahoo.com

অিফেসর ছিব
নাম
পদবী
মাবাইল

কমকতার াফাইল
মাঃ ফজ ল হক গাজী।
ইউিপ সিচব।
০১৭৩২০৮০৭৪০

৯নং গািব র (উঃ) ইউিনয়ন পিরষদ
ডাকঘরঃ নয়াহাট, উপেজলা/থানা- ফিরদগ , জলা- চ দ র। মাবাইলঃ ০১৭২৫৩৯৪২৪২
ারক নং - ৯নং গািব র (উঃ) ইউিপ/ফিরদ/চ দ/ (এফ- )/২০১৭
১৫/০৯/২০১৭ ীঃ
৯নং গািব

র (উঃ) ইউিনয়ন পিরষদ পাটাল এর ত
৪। সরকাির িত ান

অিফেসর নাম
অিফেসর কানা
অিফেসর ছিব

৯নং গািব র (উঃ) ইউিনয় িম অিফস।
পাঃ নয়াহাট ৩৬০০, ফিরদগ , চ দ র।
কমকতার

নাম
পদবী
মাবাইল
ফা
ই- মইল আইিড
অিফেসর নাম
অিফেসর কানা
নাম
পদবী
মাবাইল
ফা
ই- মইল আইিড
অিফেসর নাম
অিফেসর কানা
নাম
পদবী
মাবাইল
ফা
ই- মইল আইিড
উে া ার নাম

াফাইল

ইউিনয়ন সহকাির িমকমকতা

সরকাির অিফস
নয়াহাট পা অিফস
পাঃ নয়াহাট ৩৬০০, ফিরদগ , চ দ র।
কমকতার াফাইল
মাঃ আ ল বাসার
সহকাির পা মা ার
০১৭৪০৫১৮০৬৭

সরকাির অিফস
উপসহকাির িষ কমকতার কাযালয়
পাঃ নয়াহাট ৩৬০০, ফিরদগ , চ দ র।

উপসহকাির িষ কমকতা

hossainmonowar65@yahoo.com
৫। ইউআইএসিস
(ক) মাঃ িমলন হােসন বপারী
মাবাঃ ০১৮১৫৬৭৯৬৫৫
ই- মইল bmmilon88@yahoo.com
(খ) ইশরাত জাহান িম
মাবাঃ
ই- মইল

তািরখঃ-

