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01bs IqvW© KwgwU 
� নং নাম �াম ওয়�াড পদবী �মাবাইল নং 
০১ পারিভন আ�ার 

�ামী: �ত শরীফ �হােসন 
িশব�র 01 ইউিপ সদ�  

০২ �দয় র�ন ম�মদার 
িপতা: �ত সে�াষ চ� ম�মদার 

িততারকাি� 01 ইউিপ সদ�  

০৩ িম� ম�ল 
িপতা: মিতলাল ম�ল 

িততারকাি� 01 �ল িশ�ক  

০৪ �খাকন চ� দাস 
িপতা: �ত ম��ধন দাস 

িততারকাি� 01 �ানীয় সমাজ �সবক  

০৫ িশ�ী রানী �ধানীয়া 
�ামী: উপান� �ধানীয়া 

িততারকাি� 01 �ানীয় সমাজ �সিবকা  

০৬ ���াহার 
�ামী আ�ল কালাম 

িততারকাি� 01 এনিজও / �িশল 
সমােজর �িতিনিধ 

 

০৭ িন�� সরকার 
িপতা: �ত মিন� চ� সরকার 

িততারকাি� 01 মি�েযা�া  

০৮ �মাঃ শাহআলম 
িপতা: �লাল িময়া �ধান 

িততারকাি� 01 �বক  

০৯ ভবলী আ�ার 
িপতা: হা�ন রিশদ �ধান 

িততারকাি� 01 �ব মিহলা  
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� নং নাম �াম ওয়�াড পদবী �মাবাইল নং 

০১ রনিজৎ চ� �ধান 
িপতা: �ত �েরশ �ধান 

চর িশব�র ০2 ইউিপ সদ�  

০২ পারভীন আ�ার 
�ামী: শরীফ সরকার 

িশব�র ০2 ইউিপ সদ�  

০৩ �মাঃ �মেহদী হাসান 
িপতা: �মাহা�দ আলী 

কানােচায়া ০2 �ল িশ�ক  

০৪ ভ� চ� �ধান 
িপতা: অিভনাস �ধান 

চরিশব�র ০2 �ানীয় সমাজ �সবক  

০৫ সিবতা রানী 
�ামী: রােজ�র সরকার 

চর িশব�র ০2 �ানীয় সমাজ �সিবকা  

০৬ তপন সরকার 
িপতা: ডা: ন�ল সরকার 

িততারকাি� ০2 এনিজও / �িশল 
সমােজর �িতিনিধ 

 

০৭ �মাঃ আ: মা�ান �ধান 
িপতা: �ত �সয়দ আলী 

িশব�র ০2 মি�েযা�া  

০৮ �লাকনাথ �ধান 
িপতা: নেরশ �ধান 

চরিশব�র ০2 �বক  

০৯  �সানািল সরকার 
িপতা: কমল সরকার 

চরিশব�র ০2 �ব মিহলা  
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� নং নাম 

 
�াম ওয়�াড পদবী �মাবাইল নং 

০১ �মাঃ আিমর �হােসন 
িপতা: �লতান িময়া 

ন�লাল�র ০3 ইউিপ সদ�  

০২ পারভীন আ�ার 
�ামী: শরীফ সরকার 

িশব�র 03 ইউিপ সদ�  

০৩ িব�াল �হােসনা 
িপতাঃ বা� িময়া 

সাতবািড়য়া 03 �ল িশ�ক  

০৪ কালাম 
িপতা: রহমান �বপারী 

ন�লাল�র 03 �ানীয় সমাজ �সবক  

০৫ ��ন নাহার 
�ামী: আিমর �হােসন 

ন�লাল�র 03 �ানীয় সমাজ �সিবকা  

০৬ হা�ান ��ী 
িপতাঃ হােসম ��ী 

ন�লাল�র 03 এনিজও / �িশল 
সমােজর �িতিনিধ 

 

০৭ �সাবান �বপারী 
িপতাঃ �সয়দ �বপারী 

ন�লাল�র 03 মি�েযা�া  

০৮ শািকল আহে�দ 
িপতা: �সাবান �বপারী 
 

ন�লাল�র 03 �বক  

০৯  �সািনয়া আ�ার 
িপতাঃ আলফাজ উি�ন 

ন�লাল�র 03 �ব মিহলা  
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� নং নাম 
 

�াম ওয়�াড পদবী �মাবাইল নং 

০১ �মাঃ ফা��ল ইসলাম 
িপতা: �সয়দ ম�মদার 

�জাত�র 04 ইউিপ সদ�  

০২ �মা আ�ার 
�ামী:  িমজা�র রহমান 

�জাত�র 05 ইউিপ সদ�  

০৩ মাস�রা �বগম 
�ামী: নজ�ল ইসলাম 

�জাত�র 04 �ল িশ�ক  

০৪ �মাফা�ল �হােসন �: 
িপতা: আিমর �হােসন �: 

�জাত�র 04 �ানীয় সমাজ �সবক  

০৫ রিহমা �বগম 
�ামী: জিসম �ধান 

�জাত�র 04 �ানীয় সমাজ �সিবকা  

০৬ সালমা আ�ার 
�ামী: পােভল 

�জাত�র 04 এনিজও / �িশল 
সমােজর �িতিনিধ 

 

০৭ আহসান হািবব 
িপতাঃ �সয়দ �বপারী 

�জাত�র 04 মি�েযা�া  

০৮ িনজাম উি�ন িম� 
িপতা: বােররক ম�মদার 

�জাত�র 04 �বক  

০৯  িলমা আ�ার 
িপতাঃ িনজাম উি�ন 

�জাত�র 04 �ব মিহলা  
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�: নং নাম 
 

�াম ওয়�াড পদবী �মাবাইল নং 

০১ �মাঃ রিবউ�াহ ফরাজী 
িপতাঃ আঃ মিতন ফরাজী 

�জাত�র ০৫ ইউিপ সদ�  

০২ �মা আ�ার 
িপতাঃ �ত আঃ মিতন 

�জাত�র ০৫ ইউিপ সদ�  

০৩ �মাঃ আিন�র রহমান 
িপতাঃ �ত আলী আ�ম 

�জাত�র ০৫ �ল িশ�ক  

০৪ তাপস চ� সরকার 
িপতাঃ অ��ল সরকার 

�জাত�র ০৫ �ানীয় সমাজ �সবক  

০৫ িশউলী পাল 
�ামীঃ �ত � �� 

�জাত�র ০৫ �ানীয় সমাজ �সিবকা  

০৬ আ�ল �হােসন সরকার 
িপতাঃ ইয়াছিমন আ�ার 

�জাত�র ০৫ এনিজও   

০৭ আঃ হাই িময়াজী 
িপতাঃ �ত ইউ�ফ িময়াজী 

�জাত�র ০৫ মি�েযা�া  

০৮ সেনট িময়া 
িপতাঃ িসরাজ �ছয়াল  

�জাত�র ০৫ �বক  

০৯ শাহনাজ আ�ার 
িপতাঃ আলফাজ উি�ন 

�জাত�র ০৫ �ব মিহলা  
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� নং নাম 
 

�াম ওয়�াড পদবী �মাবাইল নং 

০১ �মাঃ মিনর �হােসন জ�ল 
ইসলামাবাদ 

06 ইউিপ সদ�  

০২ মাহ�দা আ�ার ম� 
ইসলামাবাদ 

08 ইউিপ সদ�  

০৩ �মাঃ হা�ন মা�ার জ�ল 
ইসলামাবাদ 

06 �ল িশ�ক  

০৪ ফজ�ল হক �ইয়া জ�ল 
ইসলামাবাদ 

06 �ানীয় সমাজ �সবক  

০৫ নািছমা আ�ার জ�ল 
ইসলামাবাদ 

06 �ানীয় সমাজ �সিবকা  

০৬ আই�ব আলী মা�ার জ�ল 
ইসলামাবাদ 

06 এনিজও / �িশল 
সমােজর �িতিনিধ 

 

০৭ �মাহা�দ িময়াজী জ�ল 
ইসলামাবাদ 

06 মি�েযা�া  

০৮ �মাঃ মাই��ীন  জ�ল 
ইসলামাবাদ 

06 �বক  

০৯ �জাসনা �বগম জ�ল 
ইসলামাবাদ 

06 �ব মিহলা  
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� নং নাম 
 

�াম ওয়�াড পদবী �মাবাইল নং 

০১ �মাঃ খিলল িময়াজী 
িপতা: আ�ল জিলল 

রায়�র 
ইসলামাবাদ 

07 ইউিপ সদ�  

০২ মাহ�দা আ�ার 
িপতা: �মাঃ ��ল আিমন 

ম� 
ইসলামাবাদ 

08 ইউিপ সদ�  

০৩ �মাঃ কাম�ল ইসলাম  
িপতা: ��ল ইসলাম 

রায়�র 
ইসলামাবাদ 

07 �ল িশ�ক  

০৪ �মাঃ হািনফ দিজ� 
িপতা: গিন দিজ� 

রায়�র 
ইসলামাবাদ 

07 �ানীয় সমাজ �সবক  

০৫ নাজমা �বগম 
�ামী: আঃ হা�ান 

পি�ম 
ইসলামাবাদ 

07 �ানীয় সমাজ �সিবকা  

০৬ �মা: শিফ�ল ইসলাম 
িপতা: খিল�র রহমান 

রায়�র 
ইসলামাবাদ 

07 এনিজও / �িশল 
সমােজর �িতিনিধ 

 

০৭ �মা: আ�ল কালাম 
িপতা: সােদক আলী �বপারী 

রায়�র 
ইসলামাবাদ 

07 মি�েযা�া  

০৮ িরপন �ধান 
িপতা: আঃ রিশদ �ধান 

রায়�র 
ইসলামাবাদ 

07 �বক  

০৯ মিরয়ম আ�ার 
�ামী: ইমন িময়াজী 

রায়�র 
ইসলামাবাদ 

07 �ব মিহলা  
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�: নং নাম 
 

�াম ওয়�াড পদবী �মাবাইল নং 

০১ �মাঃ �লাল িময়া 
িপতা: �ত �মদর আলী 

ম� 
ইসলামাবাদ 

08 ইউিপ সদ�  

০২ মাহ�দা আ�ার 
িপতা: ��ল আিমন 

ম� 
ইসলামাবাদ 

08 ইউিপ সদ�  

০৩ �মা: কােদর ওয়ােহদ 
িপতা: �ত �করামত আলী 

ম� 
ইসলামাবাদ 

08 �ল িশ�ক  

০৪ শাহজাহান 
িপতা: হজল হক 

ম� 
ইসলামাবাদ 

08 �ানীয় সমাজ �সবক  

০৫ আসমা আ�ার  
িপতা: ইয়াদ আলী পাঠান 

ম� 
ইসলামাবাদ 

08 �ানীয় সমাজ �সিবকা  

০৬ �মা: নাজ�ল 
িপতা: তা�ল ইসলাম 

ম� 
ইসলামাবাদ 

08 এনিজও / �িশল 
সমােজর �িতিনিধ 

 

০৭ �মা: শাহজাহান �ধান 
িপতা: মহ�ত আলী 

ম� 
ইসলামাবাদ 

08 মি�েযা�া  

০৮ �মা: আিজজ দিজ� 
িপতা: তা�ল ইসলাম 

ম� 
ইসলামাবাদ 

08 �বক  

০৯ িলিপ আ�ার 
িপতা: িব�াল �হােসন 

ম� 
ইসলামাবাদ 

08 �ব মিহলা  
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�: নং নাম �াম ওয়�াড পদবী �মাবাইল নং 

০১ �মাঃ আলী �হােসন 
িপতা: �ত ইউ�ফ আলী  

�ব � 
ইসলামাবাদ 

09 ইউিপ সদ�  

০২ মাহ�দা আ�ার 
িপতা: ��ল আিমন সরকার 

ম� 
ইসলামাবাদ 

08 ইউিপ সদ�  

০৩ িমজা�র রহমান 
িপতা: �ত তােহর আলী 

�ব � 
ইসলামাবাদ 

09 �ল িশ�ক  

০৪ মিজ�র রহমান 
িপতা: �ত আঃ রব �বপারী 

�ব � 
ইসলামাবাদ 

09 �ানীয় সমাজ �সবক  

০৫ িবলিকছ �বগম 
�ামী: �মাশারফ �ধান 

�ব � 
ইসলামাবাদ 

09 �ানীয় সমাজ �সিবকা  

০৬ জিহ�ল ইসলাম 
িপতা: �ধ িময়া �ধান 

�ব � 
ইসলামাবাদ 

09 এনিজও / �িশল 
সমােজর �িতিনিধ 

 

০৭ �হােসন �ব� 
িপতা: �ত ছােয়দ আলী 

�ব � 
ইসলামাবাদ 

09 মি�েযা�া  

০৮ িরয়াদ িময়া 
িপতা: আঃ আিজজ 

�ব � 
ইসলামাবাদ 

09 �বক  

০৯ ফােতমা আ�ার 
িপতা: বা� ��ধান 

�ব � 
ইসলামাবাদ 

09 �ব মিহলা  

 




