
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

২০নং আ ারচর ইউিনয়ন পিরষদ কাযালয় 
ডাকঘরঃ চর কাউিনয়া, উপেজলা- নায়াখালী সদর, নায়াখালী। 

 
 

ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান , সিচব ও সদস েদর নাম ও মাবাইল ন র 
 

িনবাচন(২৬/১২/২০২১)  শপথ হণ (                ) 
 

:নং নাম ােমর নাম ও ওয়াড নং পদবী মাবাইল নং 
০১ মাঃ জিসম উ ন আ ার চর ইউ,িপ চয়ারম ান ০১৮১৬১১৮৭৮৪ 

০২ শখ ফিরদ আ ার চর ইউ,িপ সিচব ০১৮৭১৭০৮১২২ 

০৩ িরনা আ ার ১,২,৩নং ওয়াড সদস া ০১৭৪৫৯০৪৯৪৭ 

০৪ রহানা বগম ৪,৫,৬নং ওয়াড সদস া ০১৬৩২০৯০৬৬৪ 

০৫ জসিমন আ ার ৭,৮,৯নং ওয়াড সদস া ০১৮৯৪১৯৬৬২৫ 

০৬ মাঃ েবল চৗধুরী প ম মাইজচরা-০১ সদস  ০১৭১৫৯১৮৭৪৮ 

০৭ মাঃ জিসম উ ন প ম মাইজচরা -০২ সদস  ০১৭১৯৩৮৪৮৫৩ 

০৮ মাঃ ইউছফ প ম মাইজচরা -০৩ সদস  ০১৮৮৭৯৬৬৬৮১ 

০৯ জয়নাল আবদীন পূব মাইজচরা-০৪ সদস  ০১৭৭৬৪৯৭৩৪০ 

১০ শাহজাহান পূব মাইজচরা-০৫ সদস  ০১৮৩১৬৫০৩৮৯ 

১১ মাঃ খুরিশদ আলম আ ার চর-০৬ সদস  ০১৮২১৯৬১২১৮ 

১২ র ল আিমন আ ার চর-০৭ সদস  ০১৭৫৯৮৫৬৭১৪ 

১৩ মাঃ চৗধুরী আহেমদ আ ার চর-০৮ সদস  ০১৭৭৯৪১৩৩১০ 

১৪ মাঃ ফরেদৗস কা জরচর-০৯ সদস  ০১৮১৯৮৬৬৭৮৫ 

 

***************** 

আ ার চর ইউিনয়ন িড জটাল স ার 

:নং নাম পদবী মাবাইল নং 
০১ মাঃ নজ ল ইসলাম উেদ া া ০১৮১৩-১৯৪৮৪২ 
০২ নাছিরন আ ার উেদ া া  
০৩ মাঃ সুলতান মাহমুদ রায়হান িবক  উেদ া া ০১৩১৬-৫১৯২৪৯ 

 

***************** 

ইউিনয়ন পিরষেদ কমরত ামপুিলশেদর নাম ও মাবাইল ন র 

:নং নাম ােমর নাম ও ওয়াড নং পদবী মাবাইল নং 

০১ মা: শাহজাহান আ ার চর ইউ,িপ দফাদার ০১৮৩৩-৪৮৬৮৯৯ 

০২ নছার আহা দ প:মাইজচরা-০১ াম পুিলশ ০১৭২২-৯৭১০১৯ 

০৩ আবুল হােসন প:মাইজ চরা-০২ াম পুিলশ ০১৮৩১৮৭৫৬৯৩ 



০৪ মা: বলাল হােসন প:মাইজ চরা-০৩ াম পুিলশ ০১৮৩৭-৮৮৩৯৪৪ 

০৫ হােসন আহাং পূব মাইজ চরা-০৪ াম পুিলশ ০১৯৬৪-৪১২০৫৩ 

০৬ আবদুল হক পূব মাইজ চরা-০৫ াম পুিলশ ০১৮২০-৮০৬১৯৬ 

০৭ আ রু রিহম আ ার চর-০৬ াম পুিলশ ০১৮২৭-০৩৭৪১৯ 

০৮ মা: ই াহীম আ ার চর-০৭ াম পুিলশ ০১৮২৪-১৯৪৭১৭ 

০৯ মা: মািনক আ ার চর-০৮ াম পুিলশ ০১৮৩১-৫৩৬৫৪৫ 

১০ মা: কালা িময়া কা জর চর-০৯ াম পুিলশ ০১৮৬০-১৪৮৩৩০ 

 
 
 


