
বা রবান পাবত  জলাধীন ইউিনয়ন পিরষদ  
চয়ার ানগেণর নাম, কম ল ও মাবাইল ন র 

 
বা রবান সদর উপেজলা: ইউিপ’র সং া-৬  

.নং নাম  পদবী  ইউিনয়ন  উপেজলা  জলা মাবাইল ন র 

1. জনাব ক অং  মামা  ইউিপ 
চয়ার ান 

1নং রাজিবল  বা রবান সদর  বা রবান  01840308005 

2. জনাব মং  মামা ইউিপ 
চয়ার ান 

2নং হালং  বা রবান সদর  বা রবান  01552650181 

3. জনাব অং সা া 
মারমা 

ইউিপ 
চয়ার ান 

3নং বা রবান 
সদর  

বা রবান সদর  বা রবান  01820402268 

4. জনাব উক  মামা ইউিপ 
চয়ার ান 

4নং য়ালক  বা রবান সদর  বা রবান  01824963579 

5. জনাব মাংয়ং  ং ইউিপ 
চয়ার ান 

5নং টংকাবতী  বা রবান সদর  বা রবান  0181৮650474 

6.  জনাব ক িসংৈশ 
মারমা  

ইউিপ 
চয়ার ান 

জামছিড় 
(নবগ ত) 

বা রবান সদর  বা রবান  01820400213 
 

 
থানিচ উপেজলাঃ ইউিপ’র সং া-৪  

6. জনাব ই শ ই মামা ইউিপ চয়ার ান 1নং রমা ী  থানিচ বা রবান 01557584463 

7. জনাব ভা চ  ি রা ইউিপ চয়ার ান 2নং িত   থানিচ বা রবান 01575194957 

8. জনাব অং  া ইউিপ চয়ার ান 3নং থানিচ  থানিচ বা রবান 01553210982 

9. জনাব িজয়া অং মামা ইউিপ চয়ার ান 4নং বিলপাড়া  থানিচ বা রবান 01557432673 
 

 
jvgv Dc‡Rjv t BDwcÕi msL¨v-7 wU 

 

10. জনাব বােথায়াইিচং মামা BDwc †Pqvig¨vb 1bs MRvwjqv লামা  বা রবান 01818681878 

11. জনাব িম  মার সন BDwc †Pqvig¨vb 2bs jvgv লামা বা রবান 01553752167 
01821087510 

12. জনাব মাহাং ল 
হাসাইন 

BDwc †Pqvig¨vb 3s dvuwmqvLvjx লামা বা রবান 01718178181 

13. Rbve †gvt Rmxg DwÏb BDwc †Pqvig¨vb 4bs AvwRRbMi লামা বা রবান 01818807193 

14. জনাব মাহা দ ইি ছ BDwc †Pqvig¨vb 5bs miB লামা বা রবান 01830668130 

15. জনাব জনাব ছািচং  মামা BDwc †Pqvig¨vb 6bs iƒcmxcvov লামা বা রবান 01869555511 
16. জনাব মাহা দ ওমর 

ফা ক 
BDwc †Pqvig¨vb 7bs dvBZs লামা বা রবান 01819976417 

 
 
 
 



‡ivqvsQwo Dc‡Rjv t BDwcÕi msL¨v-4wU 
 

17. জনাব মহলা অং মামা BDwc 
†Pqvig¨vb 

1bs ‡ivqvsQwo †ivqvsQwo ev›`ievb 01557328390 

18. জনাব উ মং মামা BDwc 
†Pqvig¨vb 

2bs ZvivQv †ivqvsQwo ev›`ievb 01568927600 

19. জনাব িব নাথ ত  BDwc 
†Pqvig¨vb 

3bs Av‡jÿ¨s †ivqvsQwo ev›`ievb 01556572010 

20. জনাব চ মং মামা BDwc 
†Pqvig¨vb 

4bs ‡bvqvcZs †ivqvsQwo ev›`ievb 01832658422 

 
bvBÿ¨sQwo Dc‡Rjv t BDwcÕi msL¨v-5wU 

 

21. Rbve †gv: byiæj AveQvi BDwc †Pqvig¨vb  1bs 
bvBÿ¨sQwo 

bvBÿ¨sQwo ev›`ievb 01828449710 

22. Rbve †gvnv¤§` Avjg BDwc †Pqvig¨vb 2bs evBkvix bvBÿ¨sQwo ev›`ievb 01827291221 

23. Rbve G.†K. Gg Rvnv½xi 
AvwRR 

BDwc †Pqvig¨vb 3bs Nygayg bvBÿ¨sQwo ev›`ievb 01819837005 

24. জনাব মাহা দ ইমরান BDwc †Pqvig¨vb 4bs †`ŠQwo bvBÿ¨sQwo ev›`ievb 01811707861 

25. Rbve  G¨vwbs gvgv© BDwc †Pqvig¨vb ‡mvbvBQwo bvBÿ¨sQwo ev›`ievb 01822394531 

 
 

iægv Dc‡Rjv t BDwcÕi msL¨v-4wU 
 

26. জনাব উ ামং মামা BDwc †Pqvig¨vb 1bs cvB› ỳ iægv ev›`ievb 01553104567 

27. জনাব শমং মামা BDwc †Pqvig¨vb 2bs iægv iægv ev›`ievb 01556705519 

28. জনাব িজরা বম BDwc †Pqvig¨vb 3bs ‡igvµxcÖvsmv iægv ev›`ievb 01554606578 

29. জনাব মনরত া BDwc †Pqvig¨vb 4bs M¨v‡jsMv iægv ev›`ievb 01706628155 

 
 

AvjxK`g Dc‡Rjv t BDwcÕi msL¨v-4wU 
 

30. Rbve ‡gvnv¤§` bvwQi 
DÏxb 

BDwc 
†Pqvig¨vb 

1bs AvjxK`g AvjxK`g ev›`ievb 01821851567 
(cyivZb) 

31. জনাব জয়নাল আেবদীন BDwc 
†Pqvig¨vb 

2bs ‰Pÿ¨s AvjxK`g ev›`ievb 01831824722 

32. জনাব মা: কিফল 
উি ন 

BDwc 
†Pqvig¨vb 

bqvcvov AvjxK`g ev›`ievb 01867165050 

33. জনাব াত ং া BDwc 
†Pqvig¨vb 

KziæccvZv AvjxK`g ev›`ievb 01868677539 

 


