
13নং ইসলামাবাদ ইউিনয়ন পিরষেদর �ায়ী কিম�র তািলকা 

কিম�র নাম অ�� ও সং�াপন 

সদে�র নাম পদবী ক�াটাগরী �মাবাইল নং 

জনাব �মা: ফা��ল ইসলাম সভাপিত ইউিপ সদ� 01720481459 

�মাঃ �সালমান পােটায়ারী সদ� সমাজেসবক 01827000379 

�মাঃ হািলম সরকার সদ� গ�মা� 01762003556 

জনাব �ষার মািঝ সদ� গ�মা�  01811238325 

হািলমা আ�ার সদ� সমাজ �সিবকা 01728218416 

রাজীব চ� ভ� সদ� সিচব ইউিপ সিচব 01812703684 

 

কিম�র নাম িহসাব িনরী�া ও িহসাব র�ন 

সদে�র নাম পদবী ক�াটাগরী �মাবাইল নং 

জনাব �মাঃ আিমর �হােসন সভাপিত ইউিপ সদ� 01819099470 

জনাব �মা: হা�ান ��ী সদ� গ�মা� 01814825504 

জনাব আঃ লিতফ �ধান সদ� সমাজ �সবক 01825229061 

জনাব �মাঃ কাম�ল �মা�া সদ� গ�মা�  01840942695 

জনাব �মাঃ �ছাবাহান �বপারী সদ� িবিশ� কিম � 01818168435 

রাজীব চ� ভ� সদ� সিচব ইউিপ সিচব 01812703684 

 

কিম�র নাম কর িন�পন ও কর আদায় 

সদে�র নাম পদবী ক�াটাগরী �মাবাইল নং 

জনাব �মাঃ আলী �হােসন �ধান সভাপিত ইউিপ সদ� 01814961267 

জনাব �মাঃ �সানা িময়া সদ� গ�মা� 01837663135 

�সিলনা �বগম সদ� সমাজ �সিবকা 01832483357 

জনাব �মা: আেশক উ�াহ সদ� গ�মা�  01814594669 

জনাব ডা: �মাঃ হািনফ �ধান সদ� িবিশ� কিম � 01729625041 

রাজীব চ� ভ� সদ� সিচব ইউিপ সিচব 01812703684 
 

 

কিম�র নাম িশ�া �া�� ও পিরবার পিরক�না িবষয়ক �ায়ী কিম� 

সদে�র নাম পদবী ক�াটাগরী �মাবাইল নং 

�মাঃ �লাল িময়া সভাপিত ইউিপ সদ� 01834055087 

�রশমা আ�ার সদ�  মিহলা খামাির  

শাহজাহান �ধান সদ� সমাজ �সবক  

আ� হািনফ দিজ� সদ� �ষক 01827101831 

জাহানারা �বগম সদ� গ�মা� 01812929561 

রাজীব চ� ভ� সদ� সিচব ইউিপ সিচব 01812703684 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



কিম�র নাম �িষ, মৎস ও প� স�দ ও অ�া� অথ �ৈনিতক উ�য়ন �লক কাজ  

সদে�র নাম পদবী ক�াটাগরী �মাবাইল নং 

জনাব �মাঃ রিবউ�া ফরাজী সভাপিত ইউিপ সদ� 01869208283 

আলী আকবর সদ� গ�মা�  

আঃ মা�ান �ধান সদ� সমাজ �সবক 01875776386 

রিশদ �ধান সদ� গ�মা�   

আয়নামিত �বগম সদ� িবিশ� কিম �  

রাজীব চ� ভ� সদ� সিচব ইউিপ সিচব 01812703684 
 

কিম�র নাম প�ী অবকাঠােমা উ�য়ন, সংর�ন র�নােব�ন 

সদে�র নাম পদবী ক�াটাগরী �মাবাইল নং 

রনিজত চ� �ধান সভাপিত ইউিপ সদ� 01819525704 

হের �� সরকার সদ� গ�মা� 01830908766 

জয়�� সদ� সমাজ �সবক 01858374134 

�দীপ সরকার সদ� গ�মা�  01845356897 

সিবতা রানী সদ� িবিশ� কিম � 01878465767 

রাজীব চ� ভ� সদ� সিচব ইউিপ সিচব 01812703684 
 

 

 

কিম�র নাম আইন ��লা র�া 

সদে�র নাম পদবী ক�াটাগরী �মাবাইল নং 

সােজ�ল হাসান বা� সভাপিত �চয়ার�ান 01712108810 

মা�দ পারেভজ সদ� িশ�ক 01818614734 

জিহ�ল ইসলাম সদ� �ি�েযা�া 01930083490 

সােলহা �বগম সদ� িশি�কা 01814353925 

আ�ল হাই িময়াজী সদ� �ি�েযা�া 01826319840 

রাজীব চ� ভ� সদ� ইউিপ সিচব 01812703684 

 

কিম�র নাম জ� ��� িনব�ন 

সদে�র নাম পদবী ক�াটাগরী �মাবাইল নং 

�দয় র�ন ম�মদার সভাপিত ইউিপ সদ� 01845797941 

তপন গা�লী সদ� গ�মা� 01732195110 

�ল�লী আ�ার সদ� �া� সহকারী 01818750429 

�রামান িময়া সদ� পিরবরার পিরক�না 01819982026 

�েফসর আিমর �হােসন সদ� িবিশ� কিম �  

রাজীব চ� ভ� সদ� সিচব ইউিপ সিচব 01812703684 

কিম�র নাম �ািনেটশন পািন সরবরাহ ও পয় িন�াষন 

সদে�র নাম পদবী ক�াটাগরী �মাবাইল নং 

জনাব �মাঃ মিনর �হােসন সভাপিত ইউিপ সদ� 01837838254 

িনজাম উি�ন �ধান সদ� গ�মা� 01943333237 

নাজমা আ�ার সদ� সমাজ �সিবকা 01700625769 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আ�ল �হােসন �ধান সদ� গ�মা�   

�খারেশদ ঢালী সদ� িবিশ� কিম �  

রাজীব চ� ভ� সদ� সিচব ইউিপ সিচব 01812703684 

কিম�র নাম সমাজ ক�ান ও �েয �াগ �ব�াপনা 

সদে�র নাম পদবী ক�াটাগরী �মাবাইল নং 

পারভীন আ�ার সভাপিত ইউিপ সদ� 01813549890 

আঃ কািদর �ধান সদ� গ�মা� 01812929561 

�িফয়া �বগম সদ� সমাজ �সবক  

�মাঃ মিহউি�ন সদ� গ�মা�  01714993754 

জামাল উি�ন �ধান সদ� িবিশ� কিম �  

রাজীব চ� ভ� সদ� সিচব ইউিপ সিচব 01812703684 

কিম�র নাম পিরেবশ উ�য়ন, পিরেবশ সংর�ন ও �� �রাপন 

সদে�র নাম পদবী ক�াটাগরী �মাবাইল নং 

মাহ�দা আ�ার সভাপিত ইউিপ সদ� 01758254155 

আ�ল িময়াজী সদ� গ�মা� 01751797209 

মােলক কাজী সদ� সমাজ �সবক  

নািছর উি�ন �মা�া সদ� গ�মা�  01818726843 

আলী আকবর ��ী সদ� িবিশ� কিম � 01843594669 

রাজীব চ� ভ� সদ� সিচব ইউিপ সিচব 01812703684 

কিম�র নাম পািরবািরক িবেরাধ িনরসন , নারী ও িশ� ক�ান 

সদে�র নাম পদবী ক�াটাগরী �মাবাইল নং 

�মা আ�ার সভাপিত ইউিপ সদ� 01747624048 

সিবতা রানী  সদ� গ�মা�  

মিন আ�ার সদ� সমাজ �সবক  

র�া �বগম সদ� গ�মা�   

�ধ িময়া �ধান সদ� িবিশ� কিম �  

রাজীব চ� ভ� সদ� সিচব ইউিপ সিচব 01812703684 

কিম�র নাম সং�িত ও �খলা�লা 

সদে�র নাম পদবী ক�াটাগরী �মাবাইল নং 

�মাঃ খিল�র রহমান সভাপিত ইউিপ সদ� 01817629758 

িরতা রানী সদ� গ�মা�  

�মাঃ ফরহাদ �হােসন সদ� িবিশ� ি�ড়া�রাগী 01839807154 

জিসম িময়া সদ� িবিশ� ি�ড়া�রাগী  01815549092 

�পনা �বগম সদ� িবিশ� কিম �  

রাজীব চ� ভ� সদ� সিচব ইউিপ সিচব 01812703684 




