
LG-one-1/Page 1  

িদনাজ র জলার ইউিনয়ন পিরষদস েহ দািয় া  কম কতা (আর আই) িনেয়াগ এর তািলকাঃ 
“ছক” 

ঃ 
নং 

উপেজলার 
নাম 

ইউিনয়েনর নাম দািয় া  কম কতা (আর আই) 
এর নাম ও পদবী 

আপীল ক পে র 
নাম ও পদবী 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫  

১ সদর ১ নং- চেহলগাজী জনাব মাঃ আিন র রহমান 
সিচব, চেহলগাজী ইউিপ 

জনাব মাঃ আিন র রহমান (বাদশা) 
চয়ার ান, চেহলগাজী ইউিপ 

 

২নং রবন জনাব মাছাঃ মা দা পারভীন 
সিচব, রবন ইউিপ 

জনাব মাঃ আ  বকর িছি ক 
চয়ার ান, রবন ইউিপ 

 

৩নং-ফািজল র জনাব এ, ক,এম হাসান- র 
জামান, সিচব, ফািজল র ইউিপ 

জনাব মাঃ মাবারক আলী শা  
চয়ার ান, ফািজল র ইউিপ 

 

৪নং- শখ রা জনাব মাঃ আেনায়ার সাদাত 
সিচব, শখ রা ইউিপ 

জনাব মাঃ ফির ল ইসলাম  
চয়ার ান, শখ রা ইউিপ 

 

৫নং-শশরা জনাব মমতাজউি ন আহাে দ 
সিচব, শশরা ইউিপ 

জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম 
চয়ার ান, শশরা ইউিপ 

 

৬ নং-আউিলয়া র জনাব মাঃ দিব ল ইসলাম 
সিচব, আউিলয়া র ইউিপ 

জনাব মাঃ আলমগীর হােসন 
চয়ার ান, আউিলয়া র ইউিপ 

 

৭নং-উথরাইল জনাব মাঃ বা ল সরকার 
সিচব, উথরাইল ইউিপ 

জনাব মাঃ ামান সরকার 
চয়ার ান, উথরাইল ইউিপ 

 

৮নং শংকর র জনাব মা ফা কামাল মা ন 
সিচব, শংকর র ইউিপ 

জনাব মাঃ মাকাররম হােসন 
চয়ার ান, শংকর র ইউিপ 

 

৯নং-আ র র জনাব মাঃ রােজউর রহমান 
সিচব, আ র র ইউিপ 

জনাব মাঃ আ  ব র িসি ক 
চয়ার ান, আ র র ইউিপ 

 

১০ নং-কমল র জনাব শীল চ  দাস 
সিচব, কমল র ইউিপ 

জনাব মাঃ মােজ র রহমান সরকার 
চয়ার ান, কমল র ইউিপ 

 

২ িবরল ১ নং-আিজম র জনাব মাঃ আ র রব 
সিচব, আিজম র ইউিপ 

জনাব আ,ন,ম বজ র রশীদ 
চয়ার ান, আিজম র ইউিপ 

 

২নং-ফর াবাদ জনাব শ ু নাথ ঘাষ 
সিচব, ফর াবাদ ইউিপ 

জনাব মাঃ তাসাে ক হােসন 
চয়ার ান, ফর াবাদ ইউিপ 

 

৩নং-ধামইর জনাব মাঃ মািনক হােসন 
সিচব, ধামইর ইউিপ 

জনাব মাঃ মাসেলমউি ন  
চয়ার ান, ধামইর ইউিপ 

 

৪নং-শহর াম জনাব মাঃ রিবউল ইসলাম 
সিচব, শহর াম ইউিপ 

জনাব মাঃ হািফ ল ইসলাম 
চয়ার ান, শহর াম ইউিপ 

 

৫নং-িবরল জনাব মাঃ মিজবর রহমান 
সিচব, িবরল ইউিপ 

জনাব মাঃ বজার িসি ক  
চয়ার ান, িবরল ইউিপ 

 

৬ নং-ভা ারা জনাব মাঃ শির ল ইসলাম 
সিচব, ভা ারা ইউিপ 

জনাব মাঃ সািহ র রহমান  
চয়ার ান, ভা ারা ইউিপ 

 

৭নং- িবেজাড়া জনাব মাঃ মেহদী হাসান 
সিচব, িবেজাড়া ইউিপ 

জনাব মাঃ আমজাদ আলী 
চয়ার ান, িবেজাড়া ইউিপ 

 

৮নং-ধম র জনাব মাঃ মাকাররম হােসন 
সিচব, ধম র ইউিপ 

জনাব মাঃ র ইসলাম  
চয়ার ান, ধম র ইউিপ 

 

৯নং-মংগল র জনাব মাঃ রিবউল ইসলাম 
সিচব, মংগল র ইউিপ 

জনাব মাঃ সরা ল ইসলাম 
চয়ার ান, মংগল র ইউিপ 

 

১০ নং-রানী র জনাব মাঃ আ  সাদাত 
সিচব, রানী র ইউিপ 

জনাব মাঃ মাজাহা ল ইসলাম 
চয়ার ান, রানী র ইউিপ 

 

১১নং পলাশবাড়ী জনাব মাঃ ই ািহম আলী 
সিচব, পলাশবাড়ী ইউিপ 

জনাব মাঃ িমজা র রহমান 
চয়ার ান, পলাশবাড়ী ইউিপ 

 

 
চলমান পাতা-২। 
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৩ বাচাগ  ১ নং-নাফানগর জনাব কািমনী মার রায় 
সিচব, নাফানগর ইউিপ 

জনাব মাঃ লাই র রহমান  
চয়ার ান, নাফানগর ইউিপ 

 

২ নং-ইশািনয়া জনাব মৗ মী আ ার 
সিচব, ইশািনয়া ইউিপ 

জনাব উৎপল রায়   
চয়ার ান, ইশািনয়া ইউিপ 

 

৩নং িশদহাট জনাব িবমল চ  সরকার 
সিচব, িশ দহাট ইউিপ 

জনাব মাঃ জাফ াহ  
চয়ার ান, িশ দহাট ইউিপ 

 

৪নং- আটগ ও জনাব মাঃ রাক ামান 
সিচব, আটগ ও ইউিপ 

জনাব মাঃ ন বী চৗ রী  
চয়ার ান, আটগ ও ইউিপ 

 

৫নং-ছাতইল জনাব মাঃ জাফ াহ পারেভজ, 
সিচব, ছাতইল ইউিপ 

 জনাব মাঃ খােদ ল নবী চৗ রী 
চয়ার ান, ছাতইল ইউিপ  

 

৬ নং-রনগ ও জনাব মাঃ আনছা ল হক 
সিচব, রনগ ও ইউিপ 

জনাব ানেতাষ চ  দবশম া 
চয়ার ান, রনগ ও ইউিপ 

 

৪ কাহােরাল ১ নং-ডােবার জনাব আ  তােহর মাঃ র-ই-
আলম চৗঃ, সিচব, ডােবার ইউিপ 

জনাব িব িজৎ রায়  
চয়ার ান, ডােবার ইউিপ 

 

২ নং-র ল র জনাব শির ল ইসলাম 
সিচব, র ল র ইউিপ 

জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম 
চয়ার ান, র ল র ইউিপ 

 

৩নং- র জনাব মাঃ মন ল আলম 
সিচব, র ইউিপ 

জনাব এ ক এম ফা ক  
চয়ার ান, র ইউিপ 

 

৪নং-তারগ ও জনাব মাঃ ইমদা ল হক 
সিচব, তারগ ও ইউিপ 

জনাব আ  সািহন মাঃ মেনায়া - 
ামান, চয়ার ান, তারগ ও ইউিপ 

 

৫নং- র র জনাব বাইয়াৎ জামান 
সিচব, র র ইউিপ 

জনাব মাঃ নািস ল ইসলাম নাছা ল 
চয়ার ান, র র ইউিপ 

 

৬ নং-রামচ র জনাব মাঃ জা া ল ফরেদৗস 
সিচব, রামচ র ইউিপ 

জনাব মাঃ আতাউর রহমান  
চয়ার ান, রামচ র ইউিপ 

 

৫ বীরগ  ১ নং-িশবরাম র জনাব মেনার ন রায় 
সিচব, িশবরাম র ইউিপ 

জনাব জনক চ  রায় অিধকারী 
চয়ার ান, িশবরাম র ইউিপ 

 

২নং-পলাশবাড়ী জনাব মমতা র রহমান 
সিচব, পলাশবাড়ী ইউিপ 

জনাব মাঃ মাজাহার আলী  
চয়ার ান, পলাশবাড়ী ইউিপ 

 

৩নং-শত াম জনাব মাঃ সাহরাব আলী 
সিচব, শত াম ইউিপ 

জনাব ক,এম, বউি ন  
চয়ার ান, শত াম ইউিপ 

 

৪নং-পা া র জনাব িবজয় মার অিধকারী 
সিচব, পা া র ইউিপ 

জনাব ের  নাথ রায়  
চয়ার ান, পা া র ইউিপ 

 

৫নং- জাল র জনাব মাঃ আতাউর রহমান 
সিচব, জাল র ইউিপ 

জনাব মাঃ ল ইসলাম  
চয়ার ান, জাল র ইউিপ 

 

৬ নং-িনজপাড়া জনাব মাঃ ইযা ব আলী 
সিচব, িনজপাড়া ইউিপ 

জনাব মাঃ আ ল খােলক সরকার 
চয়ার ান, িনজপাড়া ইউিপ 

 

৭ নং- মাহা দ র জনাব েরশ চ  রায় 
সিচব, মাহা দ র ইউিপ 

জনাব মাঃ ওয়ােহ ামান 
চয়ার ান, মাহা দ র ইউিপ 

 

৮ নং- ভাগনগর জনাব মাঃ মায়ন কিবর 
সিচব, ভাগনগর ইউিপ 

জনাব মাঃ বিদউ ামান পা া 
চয়ার ান, ভাগনগর ইউিপ 

 

৯ নং সােতার জনাব  পিরেতাষ রায় 
সিচব, সােতার ইউিপ 

জনাব রবী  নাথ গািবন বম ন 
চয়ার ান, সােতার ইউিপ 

 

১০ নং- মাহন র জনাব হম  মার রায় 
সিচব, মাহন র ইউিপ 

জনাব দীেনশ চ  মাহ   
চয়ার ান, মাহন র ইউিপ 

 

১১ নং-মিরচা জনাব মাঃ  তির ল ইসলাম 
সিচব, মিরচা ইউিপ 

জনাব মাঃ হািফ র রহমান চৗ রী 
বাদশা চয়ার ান, মিরচা ইউিপ 

 

চলমান পাতা-৩। 
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৬ খানসামা ১ নং-আেলাকঝাড়ী জনাব মাঃ মাহা র রহমান 
সিচব, আেলাকঝাড়ী ইউিপ 

জনাব মাকেছ ল গিন শাহ  
চয়ার ান, আেলাকঝাড়ী ইউিপ 

 

২ নং ভড়েভড়ী জনাব মাঃ ওয়ািহ ল ইসলাম 
সিচব, ভড়েভড়ী ইউিপ 

জনাব মাঃ আ ল হক িসরাজী 
চয়ার ান, ভড়েভড়ী ইউিপ 

 

৩নং-আংগারপাড়া জনাব মাঃ লিফকার আলী 
সিচব, আংগারপাড়া ইউিপ 

জনাব মাঃ গালাম মা ফা 
চয়ার ান, আংগারপাড়া ইউিপ 

 

৪নং-খামারপাড়া জনাব মাঃ আ  তােহর সরকার 
সিচব, খামারপাড়া ইউিপ 

 জনাব মাঃ খােল ামান চৗ রী 
চয়ার ান, খামারপাড়া ইউিপ 

 

৫নং ভাবকী জনাব জগেমাহন রায় 
সিচব, ভাবকী ইউিপ 

জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম 
চয়ার ান, ভাবকী ইউিপ 

 

৬ নং গায়ালিডিহ জনাব েরশ চ  রায় 
সিচব, গায়ালিডিহ ইউিপ 

জনাব মাঃ শাখাওয়াত হােসন 
চয়ার ান, গায়ালিডিহ ইউিপ 

 

৭ িচিররব র ১নং নশরত র জনাব মাহন চ  রায় 
সিচব, নশরত র ইউিপ 

জনাব র-এ আলম িসি কী  
চয়ার ান, নশরত র ইউিপ 

 

২ নং-সাতনালা জনাব মাঃ রােশ র রহমান 
সিচব, সাতনালা ইউিপ 

জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম শাহ 
চয়ার ান, সাতনালা ইউিপ 

 

৩নং-ফেতজং র জনাব মাঃ মাহা র রহমান 
সিচব, ফেতজং র ইউিপ 

জনাব মাঃ আকতার হােসন 
চয়ার ান, ফেতজং র ইউিপ 

 

৪নং-ইসব র জনাব গালাম মাঃ আিদল 
সিচব, ইসব র ইউিপ 

জনাব মাঃ আ  হায়দার  
চয়ার ান, ইসব র ইউিপ 

 

৫নং-আ ল র জনাব মাঃ আ ল মা াফ শা  
সিচব, আ ল র ইউিপ 

জনাব মাঃ মেয়ন উি ন শাহ 
চয়ার ান, আ ল র ইউিপ 

 

৬নং-অমর র জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম 
সিচব, অমর র ইউিপ 

জনাব মাঃ িলয়াকত আলী  
চয়ার ান, অমর র ইউিপ 

 

৭নং আউিলয়া র জনাব মাঃ িজক ল হক 
সিচব, আউিলয়া র ইউিপ 

জনাব মাঃ হািস ল হাসান  
চয়ার ান, আউিলয়া র ইউিপ 

 

৮নং-সাইতাড়া জনাব মাঃ রােশ র তা কদার 
সিচব, সাইতাড়া ইউিপ 

জনাব মাঃ মকাররম হােসন 
চয়ার ান, সাইতাড়া ইউিপ 

 

৯নং িভয়াইল জনাব আির ল ইসলাম 
সিচব, িভয়াইল ইউিপ 

জনাব শাহ মিতউর রহমান চৗ রী 
চয়ার ান, িভয়াইল ইউিপ 

 

১০ নং- নি  জনাব মাঃ মাফা ল হােসন 
সিচব, নি  ইউিপ 

জনাব মাঃ আিতয়ার রহমান 
চয়ার ান, নি  ইউিপ 

 

১১ নং- ত িলয়া জনাব বে র বসাক 
সিচব, ত িলয়া ইউিপ 

জনাব  িনল মার শা   
চয়ার ান, ত িলয়া ইউিপ 

 

১২নং- আেলাকিডিহ জনাব মাঃ মাইনউি ন 
সিচব, আেলাকিডিহ ইউিপ 

জনাব মাঃ তাির ল ইসলাম তািরক 
চয়ার ান, আেলাকিডিহ ইউিপ 

 

৮ পাব তী র ১ নং- বলাইচি  জনাব এ ক এম মিম ল হক 
সিচব, বলাইচি  ইউিপ 

জনাব র মাহা দ রাজা  
চয়ার ান, বলাইচি  ইউিপ 

 

২ নং-ম থ র জনাব মাঃ মাজাহার আলী 
সিচব, ম থ র ইউিপ 

জনাব মাঃ ওয়া দ আলী  
চয়ার ান, ম থ র ইউিপ 

 

৩নং-রাম র জনাব মাঃ আহেমদ আলী 
সিচব, রাম র ইউিপ 

জনাব মাঃ শাহাদত হােসন (সােদা) 
চয়ার ান, রাম র ইউিপ 

 

৪নং-পলাশবাড়ী জনাব মাঃ আ স সাফী 
সিচব, পলাশবাড়ী ইউিপ 

জনাব মাঃ মাফাখা ল ইসলাম 
চয়ার ান, পলাশবাড়ী ইউিপ 

 

৫ নং-চি র জনাব িব  নাথ রায় 
সিচব, চি র ইউিপ 

 জনাব মাঃ আফছার আলী সরকার 
চয়ার ান, চি র ইউিপ 
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 পাব তী র ৬ নং মািমন র জনাব মাঃ আ  তােহর 
সিচব, মািমন র ইউিপ 

জনাব মাঃ আ ল ওহাব ম ল 
চয়ার ান, মািমন র ইউিপ 

 

৭ নং- মা ফা র জনাব মাঃ মাক র রহমান 
সিচব, মা ফা র ইউিপ 

জনাব মাঃ মিতয়ার রহমান (মিতন) 
চয়ার ান, মা ফা র ইউিপ 

 

৮নং-হাবড়া জনাব মাঃ মাশাররফ হােসন 
সিচব, হাবড়া ইউিপ 

জনাব মাঃ ামান ম ল ( ) 
চয়ার ান, হাবড়া ইউিপ 

 

৯ নং হািমদ র জনাব শাহাজান িসরাজ লাল 
সিচব, হািমদ র ইউিপ 

জনাব মাঃ আ ল কালাম াঃআ র 
রহমান , চয়ার ান, হািমদ র ইউিপ 

 

১০ নং হিররাম র জনাব মাঃ ইি স আলী 
সিচব, হিররাম র ইউিপ 

জনাব মাঃ মাজািহ ল ইসলাম 
চয়ার ান, হিররাম র ইউিপ 

 

৯ লবাড়ী ১ নং-এ য়াড়ী জনাব মাঃ আই ব আলী ম ল 
সিচব, এ য়াড়ী ইউিপ 

জনাব আলহা  মাওঃ মাঃ নবীউল 
ইসলাম, চয়ার ান, এ য়াড়ী ইউিপ 

 

২ নং আলাদী র জনাব মাঃ ইউ স আলী 
সিচব, আলাদী র ইউিপ 

জনাব মাঃ আই ব আলী  
চয়ার ান, আলাদী র ইউিপ 

 

৩নং-কাজীহাল জনাব মাহা দ আলী 
সিচব, কাজীহাল ইউিপ 

জনাব মাঃ আ ব র িসি ক 
চয়ার ান, কাজীহাল ইউিপ 

 

৪নং- বতিদঘী জনাব মাঃ র আলম 
সিচব, বতিদঘী ইউিপ 

জনাব শা  মাঃ আ ল স 
চয়ার ান, বতিদঘী ইউিপ 

 

৫নং-খেয়রবাড়ী জনাব মাঃ আিজজার রহমান 
সিচব, খেয়রবাড়ী ইউিপ 

জনাব মাঃ মাজাফফর হােসন 
চৗ রী চয়ার ান, খেয়রবাড়ী ইউিপ 

 

৬ নং দৗলত র জনাব মাঃ হািন র রহমান 
সিচব, দৗলত র ইউিপ 

জনাব মাঃ আ ল আিজজ ম ল 
চয়ার ান, দৗলত র ইউিপ 

 

৭ নং-িশবনগর জনাব মাঃ গালাম িকবিরয়া 
সিচব, িশবনগর ইউিপ 

জনাব মাঃ হার র রিশদ  
চয়ার ান, িশবনগর ইউিপ 

 

১০ নবাবগ  ১ নং-জয় র জনাব মাঃ লাকমান হািকম 
সিচব, জয় র ইউিপ 

জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম 
চয়ার ান, জয় র ইউিপ 

 

২ নং-িবেনাদনগর জনাব দীপক চ  দাস 
সিচব, িবেনাদনগর ইউিপ 

জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম 
চয়ার ান, িবেনাদনগর ইউিপ 

 

৩নং- গালাপগ  জনাব মাঃ মাজহা ল ইসলাম 
সিচব, গালাপগ  ইউিপ 

জনাব মাঃ রওশন আলী  
চয়ার ান, গালাপগ  ইউিপ 

 

৪ নং-শাল িরয়া জনাব উদয় চ  রায় 
সিচব, শাল িরয়া ইউিপ 

জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম 
চয়ার ান, শাল িরয়া ইউিপ 

 

৫নং- মারা জনাব মাঃ পারেভজ আলী 
সিচব, মারা ইউিপ 

জনাব মাঃ হাসান আলী ধান 
চয়ার ান, মারা ইউিপ 

 

৬ নং-ভা িরয়া জনাব মাঃ জািহদ হাসান 
সিচব, ভা িরয়া ইউিপ 

জনাব বা ল আহসা ল কবীর 
চয়ার ান, ভা িরয়া ইউিপ 

 

৭নং-দাউদ র জনাব মাঃ আিজ ল হক 
সিচব, দাউদ র ইউিপ 

জনাব মাঃ আ ল হািলম  
চয়ার ান, দাউদ র ইউিপ 

 

৮ নং-মাহ দ র জনাব মাঃ রাদ হােসন 
সিচব, মাহ দ র ইউিপ 

জনাব আলহা  মাঃ মাফা ল 
হাঃ, চয়ার ান, মাহ দ র ইউিপ 

 

৯নং- শদহ জনাব মাঃ মা ফা জামান 
সিচব, শদহ ইউিপ 

জনাব মাঃ আিজ ল হক সরকার 
চয়ার ান, শদহ ইউিপ 
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১১ িবরারম র ১নং- র জনাব মাঃ আ  রায়হান 
সিচব, র ইউিপ 

জনাব মাঃ আঃ লিতফ  
চয়ার ান, র ইউিপ 

 

২নং-কাটলা জনাব মাঃ মিশউর রহমান 
সিচব, কাটলা ইউিপ 

জনাব এম সাম ল আলম 
চয়ার ান, কাটলা ইউিপ 

 

৩নং-খান র জনাব মাঃ মা র রহমান 
সিচব, খান র ইউিপ 

জনাব মাঃ ইয়া ব আলী ম ল 
চয়ার ান, খান র ইউিপ 

 

৪ নং- িদওড় জনাব মাঃ িমজা র রহমান 
সিচব, িদওড় ইউিপ  

জনাব মাঃ আ ল হােসন  
চয়ার ান, িদওড় ইউিপ 

 

৫নং-িবনাইল জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম 
সিচব, িবনাইল ইউিপ 

জনাব মাঃ হািম র রহমান  
চয়ার ান, িবনাইল ইউিপ 

 

৬ নং- জাতবানী জনাব মাঃ মিন ামান 
সিচব, জাতবানী ইউিপ 

জনাব মাঃ শাহজাহান আলী 
চয়ার ান, জাতবানী ইউিপ 

 

৭ নং-পিল য়াগ র জনাব মাঃ জািকর হােসন 
সিচব, পিল য়াগ র ইউিপ 

জনাব মা ািফ র রহমান িফ ল 
চয়ার ান, পিল য়াগ র ইউিপ 

 

১২ হািকম র ১ নং-খ ামাধবপাড়া জনাব মাঃ হিববর রহমান 
সিচব, খ ামাধবপাড়া ইউিপ 

জনাব মাঃ শাহ আলম  
চয়ার ান, খ ামাধবপাড়া ইউিপ 

 

২ নং- বায়ালদাড় জনাব মাঃ সােজ র রহমান 
সিচব, বায়ালদাড় ইউিপ 

জনাব মাঃ শাহাদত হােসন (শােদা) 
চয়ার ান, বায়ালদাড় ইউিপ 

 

৩নং-আলীহাট জনাব মাঃ মাশারফ হােসন 
সিচব, আলীহাট ইউিপ 

জনাব মাঃ গালাম র ল  
চয়ার ান, আলীহাট ইউিপ 

 

১৩ ঘাড়াঘাট ১ নং- লাকী র জনাব মাঃ আহসান হািবব 
সিচব, লাকী র ইউিপ 

জনাব মাঃ মাফা ল হােসন ধান 
চয়ার ান, লাকী র ইউিপ 

 

২ নং-পালশা জনাব িব পদ সরকার 
সিচব, পালশা ইউিপ 

জনাব কাজী মাঃ মাক র রহমান  
চৗ রী চয়ার ান, পালশা ইউিপ 

 

৩নং-িশংড়া জনাব মাঃ তিমজউি ন সরকার 
সিচব, িশংড়া ইউিপ 

জনাব মাঃ মিজবর রহমান ধান 
চয়ার ান, িশংড়া ইউিপ 

 

৪নং- ঘাড়াঘাট জনাব মাঃ মন ল ইসলাম 
সিচব, ঘাড়াঘাট ইউিপ 

জনাব মাঃ তৗিহ ল ইসলাম ( তািহদ) 
চয়ার ান, ঘাড়াঘাট ইউিপ 

 

 
 
 

া িরত/- 
উপ-পিরচালক 

ানীয় সরকার 
িদনাজ র। 


