
 

বা রবান পাবত  জলাধীন ইউিনয়ন িডিজটাল স াের কমরত উে া াগেণর তািলকা (28/02/2022) 
 

িম
ক 

উপেজলার 
নাম 

ইউিনয়েনর নাম উে া ার নাম মাবাইল ই- মইল 

1.   
 
 
 
 
 
 
 
 

বা রবান 
সদর 

 

১নং রাজিবলা ১। জনাব অংিসং  মামা 
২। জনাব পাই ােঞা মামা 

০১৮৩৮০৫৪৮৪১ 
 

০১৮৩৭৮৯৩৩৬৯ 

aungsingmarma720@gmail.com 

2.  ২নং হালং ১। জনাব উচিসং মামা ০১৯৯২৫৭৯৩৬৪ uchasingmarma2021@gmail.com 
3.  ৩নং বা রবান 

সদর 
১। জনাব মাঃ আ  জােহদ 
 
 
২। জনাব পাইমং  মামা 

০১৮৪৯৫০২৫৬৯ 
০১৮৫৭২৭২৫২৫ 

 
01553069297 

mdabuzahedudc69@gmail.com 
 
 

paimongpru21@gmail.com 
 

4.  ৪নং য়ালক ১। জনাব মা: আ  ইউ ফ 
 
 

২। জনাব ঊৈশিসং মামা 

০১৮৭৬৩৪৯৮৯২ 
০১৬৩৮৩৩১৬৬৮ 

 

০১৮৩৭৮৩১৬৩১ 

abuyousof92udc@gmail.com 
udc.sualockup@gmail.com  

5.  ৫নং টংকাবতী ১। জনাব মা: ওসমান গিণ  
 

২। জনাব মপাও া 

০১৮২০৪২১০৮০ 
 

০১৬৭৩৭১৮৭৩৫ 

juwelbban000@gmail.com 

6.  ৫নং জামছিড় -- -- -- 
7.   

 
 
 
 
 
 
 

লামা 

১নং গজািলয়া ১। জনাব মংএ ই মামা ০১৫৫৩১৩৫৬৩২ gajaliaup.lama@gmail.com  
8.  ২নং লামা ১। জনাব  রিন নাথ ০১৮২৫২১০১১৩  
9.  ৩নংফ িসয়াখালী ১। জনাব িনমল নাথ 

২। জনাব মািমনা ইয়াছিমন  
-- 3nofzuisc@gmail.com  

10.  ৪নং আিজজনগর ১। জনাব মা: রােশদ  ০১৮৭২১১৪৯২১ aziznagarup.bandarban@gmail.co
m 

11.  ৫নং সরই ১। জনাব মাঃ আিত র 
রহমান 

০১৮৫১৮১৮৯৯১ tarakrahman513@gmail.com  

12.  ৬নং পসীপাড়া ১। জনাব িবমান  ব য়া 
  
২। জনাব মিসং  মামা  

০১৮৬৮১৭১২৭৩ 
 
 

01887221006 

crystalbiman384@gmail.com  

13.  ৭নং ফাইতং ১। জনাব মা: ইিলয়াস উ ীন  
২। জনাব িমজা র রহমান 

০১৮১2000109 faitangup@gmail.com  

14.  মা ১নং পাই  ১। জনাব ািসং অং মামা ০১৫৫৬৭৭৯৬০২ marmahlatheingaung@gmail.com  
15.  ২নং মা ১। জনাব উবােথায়াই মামা  ০১৮28949909 iubathuowai@gmail.com  
16.  ৩নং রমা ী 

াংসা 
১। িজরিকম ময় বম 
২। জনাব লােভ  ি রা 

-- 
০১৫৫৩১০৩৩৮২ 

remakripransaup@gmail.com 
udc.remakryup@gmail.com 

17.  ৪নং ােলংগা ১। জনাব শহাইমং মামা 
২। য়ংরাও া 

০১৫৫৮৬০২৩৪৫ 
০১৮৬৬২৮৬২৫৫ 

-- 

swehai2020@gmail.com  
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: ০২ : 
িমক উপেজলার 

নাম 
ইউিনয়েনর নাম উে া ার নাম মাবাইল ই- মইল 

18.   
 
 
 

আলীকদম 

১নং আলীকদম ১। জনাব মাঃ আলী 
হাসাইন আকাশ 

২ জনাব মায়রা বগম 

০১৮২৭৪৯৯৫৮৩ 
 

০১৮৬৪৫০৩৫১১ 

udcalikadam@gmail.com  

19.  ২নং চ ং ১। জনাব মংক এ মামা 
২। জনাব মা: িনর 
সােদকী 

০১৮৬৩৩৭৬৫৬৯ 
-- 

mongmr1997@gmail.com  

20.  ৩নং নয়াপাড়া ১ জনাব মাঃ আ ল 
শােহদ 
২। জনাব জিমলা আ ার 

০১৮৩১১৪০৮৪৭ 
০১৮৮০১৯১৫১৫ 
০১৮২৮৭৭৬০৯২ 

udcnayapara1515@gmail.com  

21.  ৪ন র পপাতা জনাব ম া া   ০১৬৪৪২১২২৯৯ laolimromessa2018@gmail.co
m 

22.  রায়াংছিড় ১নংেরায়াংছিড় ১। জনাব মংক াই  মারমা 
২। েম ই মামা 

--  

23.  ২নং তারাছা 1। অংিসং  মারমা 
২। াই  মামা 

-- aongsing1996@gmail.com 

24.  ৩নংআেল ং ১। জনাব আপন ত া 
২। জনাব িমনা ত া 

০১৫৫৪৫৫৬২৪৫ 
-- 

tcg.apon@gmail.com  

25.  ৪নংেনায়াপতং ১। জনাব িজরিময় ি রা 
২। সাগর ত া 
৩। কা না ত া 

০১৬০৯৫১৬৭৮২ jiromiatripura@gmail.com  

26.  নাই ংছিড় ১নংনাই ংছিড় ১। জনাব আহমদ িরয়ান 
২। জনাব তাহিমনা 
লতানা নয়ন 

০১৮১৭৭৩৮৭৭০ 
০১৮৩০৬৮৬৫১৬ 

ahmedrian2021@gmail.com 
tahminan45@gmail.com  

27.   
২নং বাইশারী 

১। জনাব মাঃ আমানত 
উ াহ 
২। জনাব েলহা বগম 

০১৮২৭০৪৮৯২০ 
 

০১৮২৮৪২০৯৫২ 

amanatullah777@gmail.com 
 

julakauisc@gmail.com 
28.  ৩নং  ম ম ১। জনাব মাঃ আির ল 

ইসলাম  
০১৫৭৫৫৬৩৬০১ gumdum.uisc@yahoo.com  

29.  ৪নং দাছিড় ১। জনাব রােশ ল ইসলাম 
২। জনাব আেয়শা িছি কা 

০১৮১১৯৭১৪০৬  

30.  ৫নং সানাইছিড় ১। জনাব ছা ামং মামা ০১৮৬৫৯৬২৩২১ sonaichoryup@gmail.com  
31.  থানিচ ১নং রমা ী ১। জনাব মংমংিসং 

মারমা 
--  

  
32.  ২নং িত  ১। জনাব থংেলং মী  

২। কাই ই মী 
০১৮৯০১৬৯৯9০ thongk4554@gmail.com  

33.  ৩নং থানিচ ১। জনাব ক িসংেথায়াই 
মামা 

০১৮৪৩৮৪৯৮২১ kyashing@gmail.com  

34.  ৪নং বিলপাড়া ১। জনাব চানয় মামা ০১৫১৫৬৮৩০৭৯ mchonoy@gmail.com  
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