
ঠাকুরগাঁও সদর উজেলার ২১টি আউননয়ন নরষজদর চেয়ারম্যানগজণর চভাফাআল নম্বর  

 
ক্র:নং আউননয়জনর নাভ চেয়ারম্যাজনর নাভ চভাফাআল নম্বর 

০১  রুনহয়া  চভা: ভননরম্নল হক ফাবু  ০১৭২০০৬৬৬৭৬ 

০২ অখানগর  ডা: চভা: নুরম্নল আসলাভ  ০১৭১৯৬৬৮৫৯৯ 

০৩ অকো  সুব্রত কুভার ফভ মন  ০১৭১২৩১৪২৫৮ 

০৪ ফড়গাঁও  শ্রী প্রবাত কুভার নসংহ  ০১৭১৩৭৮২৪৫১ 

০৫ ফানলয়া  চভা: নুজর অলভ নসনিকী (মুনি)    ০১৮৬৮১৭৬২৮০ 

০৬ অউনলয়াপুর  চভা: অনতকুর রহভান  ০১৭১৬৯২৮২৭৭ 

০৭ নেলারং  চভা: অআয়ুফ অলী  ০১৭১৩৭০৩৬৬৯ 

০৮ রনহভানপুর  অবু হাসান চভা: অব্দুল হান্নান (হান্নু)  ০১৭১৩৮৬৩৭৪৮ 

০৯ রায়পুর  চভা: নুরম্নল আসলাভ  ০১৭১৬২৭৯২৪০ 

১০ োভালপুর   চভা: নেরুল আসলাভ চেৌধূরী  ০১৭১৭৯৭৫৫৩২ 

১১ চভাহাম্মদপুর   চভা: চসাহাগ  ০১৭১৪৬১২৭৫০ 

১২ সালন্দর  চভা: ভাহাবুবুল অলভ মুকুল  ০১৭২২৭৫২৯৭১ 

১৩ গজড়য়া   চভা: চরেওয়ানুল আসলাভ চরজদা  ০১৭১২৫৭৬৩৯৯ 

১৪  রাোগাঁও   চভা: চভাশারম্নল আসলাভ সরকার  ০১৭১২৮৩৪৭৬১ 

১৫ চদফীপুর  চভা: চভায়াজেভ চহাজসন ০১৭১৮০০৮৮২৪ 

১৬ নারগুন   চভা: চভাসজলভ উনিন  ০১৭২৪৭৮০০৭৫ 

১৭ েগন্নাথপুর   চভা: অলাল উিীন  ০১৭৬৭৪৭৬৮৬২ 

১৮ শুখানপুখুরী   চভা: অননছুর রহভান  ০১৭৩০৯৬৮৬৪৭ 

১৯ চফগুনফাড়ী   চভা: ফনন অভীন  ০১৭১২৪৪৫০০৫ 

২০ রুনহয়া নিভ  শ্রী ননল েন্দ্র চসন  ০১৭১৫০৬৮২০৪ 

২১ চঢালার হাট  শ্রী নসভাভত্ম কুভার ফভ মণ ০১৭৪০৮৩২৮০৯ 

 



২১টি আউননয়জনর চেয়ারম্যান ও সনেফজদর নাভ , চভাফাআল নম্বর  
ক্রঃনং   চেয়ারম্যান ও সনেজফর নাভ  আউননয়জনর নাভ চভাফাআল নং  

1.  চভাঃ অব্দুল কনরভ রম্ননহয়া ০১৭২৭৯৫৯৫৮৮ 

2.  চভা: নপজরাজুল আসলাভ  অখানগর ০১৭১৯৬৯২৩৭৩ 

3.  চভাছাঃ নানসভা অিার  অকো ০১৭১৮৭৭৩৪১৮ 

4.  চভা: শাভশুোভান  ফড়গাঁও ০১৭৩৭৫৪২৭৮১ 

5.  শশজলন েন্দ্র চসন  ফানলয়া ০১৭১৯২০৪৫৩৫/০১৭৬২৯৪০০০৮ 

6.   চভা: রনপকুল আসলাভ  অউনলয়াপুর ০১৭২৪৫৪৬১৪৫ 

7.  শুভ্র  নেলারং ০১৭১৯৪১৯০৯৬ 

8.  শ্রী বজফশ েন্দ্র ফভ মন  রনহভানপুর  ০১৭২১৭৮৮৪২৫ 

9.   চভা: হাসান উলস্নাহ  রায়পুর ০১৭৪০৫৫৬৬৭৩ 

10.   চভা: হাসানুু্োভান সুভন  োভালপুর ০১৭১৬৮৪৪৬৬৩ 

11.   চভাঃ ভাহাবুফ অলভ ভ ূঁআয়া  চভাহাম্মদপুর ০১৭১৮৭৮৮৩০৮ 

12.   চভা: অজনায়ারম্নল আসলাভ  সালন্দর ০১৭১২৪৮১৭৮৩ 

13.  সুধীর েন্দ্র চসন গজড়য়া ০১৭১৯১০১৮৪৬ 

14.  চভা: শনপকুল আসলাভ  রাোগাঁও ০১৭১৮৬৮০৯৩২ 

15.   চভা: আসাহাক অলী  চদফীপুর ০১৭৩০১৯৩১৭০ 

16.  হনর চগাাল চসন  নারগুন ০১৭১৯৪৬৪৮৯১ 

17.  সজভত্মাষ কুভার ফভ মন  েগন্নাথপুর ০১৭২৩৯৯৬৭৫১ 

18.  চভা: োনহদুল আসলাভ  শুখানপুখুরী ০১৭২৩০৭৩৪৯৫ 

19.   চভা: শনহদুল আসলাভ  চফগুনফাড়ী ০১৭১৮৮৩৫২৫৭ 

20.  চভা: বুল বুল রম্ননহয়া নিভ ০১৭১২৮৪১০৯১ 

21.   চঢালার হাট ০১৭২৫৪৮৩৭৯৬ 

 


