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এক নজরয আইচগাতী ইউননয়ন নযলদ 
 
জনংখ্াাঃ   ুযুল- ৩৩,১৩৭জন,  ভনরা- ৩১,২৩২জন,  ফবরভাট- ৬৪,৩৬৯জন  
আয়তনাঃ  ১২ ফগব নকররানভটায,  
নক্ষায াযাঃ  ৮৬%  
গ্রাভাঃ   ১০টি,    মভৌজাাঃ ০৯টি,    মভাট খানাাঃ ১০,৩৬৯টি  
ড়কাঃ   াকা যাস্তা- ২৫নক.নভ.  ইরটয নরং- ১০নক. নভ.   কাাঁচা যাস্তা- ২.৮ নক.নভ  
নরকূরয ংখ্াাঃ  গবীয-৭৫১টি,  অগবীয- ৬৭২ 
 
নফনবন্ন কভবূচীয উকাযরবাগীয ংখ্াাঃ 
ক) ভুনিরমাদ্ধা বাতারবাগী -২৫জন,  গ) নফধফা বাতা -২২৮জন চ) ভাতৃত্বকারীন বাতা -২১জন  
খ) নবনজনড বাতা -৫৭৯জন, ঘ) ফয়স্ক বাতা -৮৪৯জন  ঙ) প্রনতফন্ধী বাতা -১০৩জন  
  
নক্ষা প্রনতষ্ঠান       ধভীয় প্রনতষ্ঠান    
ক) কররজ    – ০২টি    ক) ভনজদ  – ৪৮টি 
খ) ভাধ্নভক নফদ্ারয়   – ০২টি    খ) ভনিয  – ০৯টি 
গ) যকাযী প্রাথনভক নফদ্ারয়  – ০৭টি    গ) ঈদগা  – ১২টি 
ঘ) মযনজষ্ট্রাডব  প্রাথনভক নফদ্ারয়  – ০৩টি    ঘ) কফযস্থান  – ০২টি  
ঙ) নকন্ডায গারটব ন   – ০৯টি    ঙ) এনতভখানা  – ০২টি 
চ) ভাদ্রাা    – ০৯টি 
 

নল্প প্রনতষ্ঠান      াাতার/নিননক/ অন্ান্ 
ক) রফণ মকাম্পানন   – ০৫টি   ক) নযফায কর্াণ মকন্দ্র   – ০১টি  
খ) যাই নভর    – ০৫টি   খ) কনভউননটি নিননক    – ০৪টি 
গ) ভাছ মকাম্পানন   – ০১টি   গ) ্াথরনজ মন্টায    – ০১টি 
ঘ) জটু নভরস্    – ০২টি   ঘ) পরযস্ট অনপ    - ০১টি  
ঙ) স্-নভরস্    – ০৩টি   ঙ) নফদু্ ৎ অনপ    – ০১টি 
চ) ভয়দা মকাম্পানন   – ০১টি   চ) াফ-মাষ্ট অনপ    - ০৩টি  
ছ) ইরটয বাটা    – ০৩টি   ছ) গ্রাভীণ ানয যফযা প্রকল্প   – ০১টি  
জ) ভুযগীয খাভায   – ২২টি   জ) পায়ায ানবব  অনপ (ননভবানাধীন) – ০১টি 
ঝ)মররার াম্প    – ০১টি   ঝ) কৃনিভ প্রজনন মকন্দ্র (ু)   – ০১টি 
ঞ) ফযপ কর    – ০৫টি 
ট) ভুনড়য কাযখানা   – ০২টি 
ঠ) করভটিক কাযখানা   – ০২টি 
 
ফ্াংক/ ফীভা/ এননজও/ অন্ান্    নফনফধ 
ক) ফ্াংক    – ০২টি   ক) াটফাজায    – ০৪টি 
খ) ফীভা    – ০২টি   খ) মখয়াঘাট    – ০৭টি 
গ) এননজও    - ১০টি   গ) মখরায ভাঠ    – ০৯টি 
ঘ) ভফায় নভনত   - ০৭টি   ঘ) ফা ষ্ট্ান্ড    – ০২টি 

ঙ) স্থায়ী ুনর পানড়   – ০১টি 
নচত্তনফরনাদন মকন্দ্র      চ) াইরিান মন্টায   – নাই  
ক) নু নভরনায়তন (ননভবানাধীন) – ০১টি  ছ) মভাফাইর টাওয়ায   – ০৫টি 

জ) িাফ    – ১২টি 
ঝ)মগ্রাথ মন্টায    – ০১টি 
ঞ) ুকুয- যকানয- ০২টি, মফযকাযী-২০টি 



এক নজরয আইচগাতী ইউননয়ন নযলদ 
 
মবৌগনরক অফস্থানাঃ  
ীভানাাঃ উত্তরয ভধুুয, দনক্ষরণ ননাটী ইউননয়ন, ুরফব শ্রীপরতরা ইউননয়ন, নিরভ নবযফ নদী ও খুরনা নটি করবারযন  
 
নদী, খার, ফাাঁধ প্রবৃনতয বূ-প্রাকৃনতক অফস্থানাঃ  
দনক্ষরন আঠারযা মফকী নদী, নিরভ নবযফ ও আিাই নদী, ুটিভাযী খার, ফযনল্া খার, মারুয, মদয়াড়া ও মনুগাটী নবযফ নদীয 
ারড় মবড়ীফাাঁধ আরছ। 
 

অফস্থান ও আয়তনাঃ  
উরজরা দয রত ১২ নকররানভটায, মজরা দয রত ভাি ১ নকররানভটায এফং মভাট আয়তন ৯.৭২ ফগবনকররানভটায  
 
মমাগারমাগ ফ্ফস্থাাঃ  
ড়ক ও মনৌ উবয়রথ মাতায়ারতয নুফধা আরছ। 
 

গ্রাভ নবনত্তক জনংখ্া 

ক্রনভক গ্রারভয নাভ 
জনংখ্া 

ফবরভাট 
যুলু ভনরা 

০১ আইচগাতী ৭৭৯৫ ৭৪৪৪ ১৫২৩৯ 
০২ যাজাযু ৬৫৪০ ৫৮১৬ ১২৩৫৬ 
০৩ নভরনক মদয়াড়া ২৫৯৭ ২৪২৪ ৫০২১ 
০৪ নংরযচয  ১৬৯৩ ১৬৫৫ ৩৩৪৮ 
০৫ মদয়াড়া ৭৪৭৮ ৭৩৪৫ ১৪৮২৩ 
০৬ মনুগাটী ও মারযু ১৮৭২ ১৭৩০ ৩৬০২ 
০৭ দরু্জ্বনীভর ১৯৯০ ১৮০৩ ৩৭৯৩ 
০৮ নযগাতী ২০২৫ ১৯১০ ৩৯৩৫ 
০৯ খান মভাাম্মদযু ১১৪৭ ১১০৫ ২২৫২ 

ফবরভাট = ৩৩১৩৭ ৩১২৩২ ৬৪৩৬৯ 
 

 
এক নজরয ফতবভান নযলদ 

দফী নাভ নতা/ স্বাভীয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নং 
মচয়াযভ্ান জনাফ জরুনপকায আরী খান ভতৃ জাাঙ্গীয খান নভরনকরদয়াড়া ০১৭১৫-১৬৮২৭৭ 
নচফ জনাফ মভাাঃ আযাপুর ইরাভ ভতৃ াভুর আরী ভাত্তভডাঙ্গা ০১৯১২-৫৮৩৮২৮ 
মভম্বায নভর মফফী যভান নয়দ আব্দুয যভান নভরনক মদয়াড়া ০১৯১৬-০৪৫৫৪২ 
মভম্বায নভর চয়ননকা খান মভাাঃ াভীভ খান মুনগাটী ০১৯৩২-৬৩৭০৩২ 
মভম্বায নভর ননযুপা ইয়ানভন মভাাঃ রাবরু মভার্া দরু্জ্বনীভর ০১৯১৪-১৯৩৫১৬ 
মভম্বায এ এভ আজাদ যভান মভাাঃ দাউদায যভান আইচগাতী ০১৯১২-৪৬১৭৩৩ 
মভম্বায মভাাঃ জাভার ভনিক  ভতৃ াঞ্জু ভনিক যাজাুয ০১৯৩৬-২৬৪০৯৯ 
মভম্বায মভাাঃ রুতপয যভান ফাফুর ভতৃ আরাজ্ব আপতাফ নভরনক মদয়াড়া ০১৭১২-১০৯৭৫৪ 
মভম্বায এ এভ ফুয যাজীফ ভতৃ মজানাফ আরী নংরয চয ০১৭১১-৯৬৫৪৪৯ 
মভম্বায মভাাঃ আইমুফ মারন মভার্া ভতৃ আরনায়ায মারন মদয়াড়া ০১৭১১-৩৩২৫৮৩ 
মভম্বায মখ মাাগ ইরাভ মভাাঃ কাভযুর ইরাভ মুনগাটী ০১৭২৭-৮০৪৩৭৬ 
মভম্বায মভাাঃ ানপজযু যভান ঢারী ভতৃ মগারাভ যভান ঢারী দরু্জ্বনীভর ০১৯১৭-১৫১১১৬ 
মভম্বায যদায ভননযুর্জ্াভান নরু ভতৃ আরী আযাপ নযগাতী ০১৯৬৭-৫৭১৮৭০ 
মভম্বায মখ আরী জরুনপকায টিু আরাজ্ব আইয়ুফ আরী খান মভাাম্মদুয ০১৯৪১-৯২২১৬১ 

 



গ্রাভ নুর ংক্রান্ত তথ্  
দফী নাভ নতা/ স্বাভীয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নং 
দপাদায মখ আরী আম্মদ ভতৃ আরাজ্ব আাঃ ওয়ারদ মদয়াড়া ০১৯৬-১৪৫২৩০ 

গ্রাভ ুনর মভাাঃ ানফফযু যভান ভতৃ আজাায গাজী আইচগাতী ০১৯৮৫-৫১৯১৪০ 
গ্রাভ ুনর মভাাঃ আফরু কারাভ ভতৃ ননজাভ মখ যাজাুয ০১৯৪২-৪২৩৪০৭ 
গ্রাভ ুনর আাঃ ভাররক াওরাদায ভতৃ ওপাজ উদ্দীন াওরাদায নভরনক মদয়াড়া ০১৯১৭-৭৯৫৩৯০ 
গ্রাভ ুনর আাঃ মাফান াওরাদায ভতৃ মভাজাায াওরাদায নংরযচয ০১৯৪৩-১০৯০৩৪ 
গ্রাভ ুনর মভাাঃ ভকফরু মারন ভতৃ মভান্তাজ উদ্দীন মখ মনুগাটী ০১৭৩৪-২১৫৯৯০ 
গ্রাভ ুনর ারজযা মফগভ ভতৃ উনজয আরী নযগাতী ০১৯১১-৪৯৩০৪২ 
গ্রাভ ুনর মভাাঃ আজাায আরী ভতৃ মখ ইউপু আরী খান মভাাম্মদুয ০১৯৩৮-১৩০৭১০ 

 
নফনবন্ন যকাযী দপ্তয ভরূয নারভয তানরকা 

দপ্তয দানয়ত্বপ্রাপ্ত প্রধারনয নাভ দফী মভাফাইর নং 

ইউননয়ন তথ্ মফা মকন্দ্র 
মভাাঃ এান আরভদ প্রধান উরদ্ািা ০১৯১৩-৪৩৬৪০৩ 
আযজ ুাযবীন ভিুা কাযী উরদ্ািা ০১৯৬০-০৪১২৪৬ 

কৃনল নফবাগ 
মখ আব্দুয যনদ উ কাযী কৃনল কভবকতব া ০১৭১২-৭৭৪১০০ 
প্রভীরা যাণী ফারা উ কাযী কৃনল কভবকতব া ০১৭১৭-৬১২৭১৪ 

প্রাথনভক ও গণনক্ষা অনধদপ্তয যানজনা খানভ কাযী উরজরা নক্ষা কভবকতব া ০১৭১৬-৫০৮১৭৬ 

প্রাণী ও ম্পদ নফবাগ 
মজড এভ নজযরু ইরাভ মবরটনাযী নপল্ড এ্ানস্ট্ান্ট ০১৭২১-৪২৭০৯২ 
নফজয় নি ার নবএপএ (কৃনিভ প্রজনন) ০১৯৩১-২৮৫৬০৪ 

ভৎ্ নফবাগ মভাাঃ আব্দুর ভান্নান নপল্ড এ্ানস্ট্ান্ট ০১৭১৫-২২২৫৪২ 

স্বাস্থ্ নফবাগ নয়দ নভজানযু যভান  কাযী স্বাস্থ্ নযদবক ০১৯১৩-১৫৯১০৭ 
নযফায নযকল্পনা মভার্া আাঃ যার্জ্াক নযফায নযকল্পনা নযদবক ০১৯১২-৮৮২০৯৬ 
বূনভ নফবাগ আরী আম্মদ ইউ উ াঃ বূনভ কভবকতব া ০১৬৮১-৮১২২০০ 
িী উন্নয়ন মফাডব   মভাাঃ আফরু াান ভাঠ ংগঠক ০১৭১৯-৪৮৪০৬৭ 
জনস্বাস্থ্ প্ররকৌর অনধদপ্তয মখ আব্দুর গপুয  নরকূ মভকাননক ০১৯৪২-৯৪৬৯২২ 
এর নজ ই নড  মভাাঃ আর পাযকু উকাযী প্ররকৌরী ০১৭১৮-৮৫২৫৪৫ 
ভাজরফা অনধদ্তয তাজনভযা খাতুন মকয়া ইউননয়ন ভাজকভী ০১৯৩১-৩৭৩৪৮১ 
আনায নবনডন মভাাঃ মদররায়ায মারন ইউননয়ন দরনত ০১৯২১-৪৭৭৪৭৫ 
আইন নফবাগ কাজী মভাস্তাক ইউননয়ন ভ্ারযজ মযনজষ্ট্রায ০১৭১১-৯৪২৫৭১ 
 
নফনবন্ন নক্ষা প্রনতষ্ঠারনয নারভয তানরকা 

ধযণ প্রনতষ্ঠারনয নাভ প্রনতষ্ঠান প্রধারনয নাভ মভাফাইর নং 

কররজ 
যকাযী ফঙ্গফনু্ধ কররজ মভাাঃ মপযদাউ মভার্া ০১৭১৬-২৪০৭৮৯ 
নয়দ আযাদ আরী এন্ড ফযুরুন্নছা গারস্ কররজ মখািকায খনররযু যভান ০১৯১৯-৩২৫০৪৪ 

ভাধ্নভক 
নফদ্ারয় 

মফরপুনরয়া ইরানভয়া উচ্চ নফদ্ারয় মখ ওনরয়ায যভান ০১৯১৪-৯৮৭২২০ 
মজ মক এ ভাধ্নভক ফানরকা নফদ্ারয় মভাাঃ জাাঙ্গীয মারন ০১৭১৭-৬৬৬৩৮৩ 
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ভক

 ন
ফদ
্ার
য় মফরপুনরয়া যকাযী প্রাথনভক নফদ্ারয়   যওন আযা মফগভ  ০১৯১২-৬৫৫৭৩৭ 

যাজাুয যকাযী প্রাথনভক নফদ্ারয়  মভাাঃ যানকফযু যভান ০১৯২৭-৩৬৫৭৩১ 
নংরযচয যকাযী প্রাথনভক নফদ্ারয়  ভনজবনা খাতুন ০১৯১৬-১৩৬১৪৩ 
মদয়াড়া যকাযী প্রাথনভক নফদ্ারয় নযরতাল কুভায াা ০১৭২০-৯০১৫৬৫ 
মারুয-মনুগাটী যকাযী প্রাথনভক নফদ্ারয়  মারনয়াযা মফগভ ০১৯২৪-৩২২৭১১ 
দরু্জ্বনীভর যকাযী প্রাথনভক নফদ্ারয়  কুভকুভ মফগভ ০১৭১৮-৭৭৭৯৬৯ 
মজ মক এ যকাযী প্রাথনভক নফদ্ারয় রুতানা জাান ০১৭২৭-৪৩৯৯২৩ 

মযনজষ্টাডব  
প্রাথনভক নফদ্ারয় 

যাজাুয ফুরুযারন্নছা মযনজষ্টাডব  প্রাথনভক নফদ্ারয়  ভাভদুা খাতুন ০১৭১৭-৫২৮০৮৩ 
মদয়াড়া খান ফাাদযু মযনজষ্টাডব  প্রাথনভক নফদ্ারয়  মভার্া কনফযরু্জ্াভান ০১৯২৬-০৭০২৭৫ 
মদয়াড়া আদব মযনজষ্টাডব  প্রাথনভক নফদ্ারয় ্াভর কানন্ত ভন্ডর ০১৯১৮-৮৭৫৯৭২ 

 



ধভীয় নক্ষা প্রনতষ্ঠারনয নাভ 
ক্রনভক প্রনতষ্ঠারনয নাভ প্রনতষ্ঠান প্রধারনয নাভ মভাফাইর নং 
০১ মনুগাটী আনভননয়া আনরয়া ভাদ্রাা ভাওরানা আাঃ যভান খান 01912-900386 

০২ আইগাতী দাযরু উরভু ক্ারডট নস্কভ ভাদ্রাা ভাওরানা ভননয মারন 01913-068295 

০৩ আইচগাতী দাযরু মকাযআন ারপনজয়া ভাদ্রাা ভাওরানা জারার উদ্দীন 01712-152564 

০৪ যাজাুয ছাররনয়া ইউনুপয়া ারপনজয়া ভাদ্রাা  ারপজ আাঃ জারার 01712-922981 

০৫ মদয়াড়া ফায়তুয ভাভযু ারপনজয়া ভাদ্রাা ারপজ মভাাঃ া আরভ 01914-750039 

০৬ আইচগাতী আফ ুফকয ননদ্দক (যা) ভাদ্রাা মভাাঃ যনপকুর ইরাভ 01720-569870 

০৭ মনুগাটী ননদ্দনকয়া ারপনজয়া ভাদ্রা মভাাঃ ফাফরু মগারদায 01930-571798 

০৮ দরু্জ্বনীভর ভধ্াড়া ারপনজয়া ভাদ্রাা ারপজ মভাাঃ ানভদযু যভান 01917-153430 

০৯ দরু্জ্বনীভর উত্তযাড়া ারপনজয়া ভাদ্রাা ারপজ আাঃ খাররক 01935-164977 

 

ন ুনক্ষা প্রনতষ্ঠারনয নাভ 
ক্রনভক প্রনতষ্ঠারনয নাভ প্রনতষ্ঠান প্রধারনয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নং 
০১ ান যাইজ নকন্ডায গারটব ন নভর াানা জনরর আইচগাতী 01732-103970 

০২ সু্কর অফ নরচাইল্ড মখ মভাজাফ্পয মারন যাজাুয 01724-220277 

০৩ ননদ্দনকয়া ইরানভয়া নকন্ডায গারটব ন মভাাঃ যনপকুর ইরাভ যাজাুয 01197-322596 

০৪ মানাভনণয আয  নভর তনভনা খাতুন যাজাুয 01676-815376 

০৫ চারদয ান নকন্ডায গারটব ন ডা. নযূ মভাাম্মদ নভরনক মদয়াড়া 01712-041501 

০৬ ান-াইন নকন্ডায গারটব ন মখ আব্দুয যনদ মদয়াড়া 01924-187056 

০৭ ব্লু-ফাডব  নকন্ডায গারটব ন  মভাাঃ ইকফার আনভন  মদয়াড়া 01914-652087 

০৮ কথা-কনর নকন্ডায গারটব ন  মভাাঃ কনফয খান  মদয়াড়া 01718-452069 

০৯ চাইল্ড ্ারবন নকন্ডায গারটব ন  যদায আর ভাভনু  নযগাতী 01915-815385 

 

নফনবন্ন স্বাস্থ্ মকন্দ্র ও কনভউননটি নিননক 
ক্রনভক প্রনতষ্ঠারনয নাভ প্রনতষ্ঠান প্রধারনয নাভ মভাফাইর নং 

০১ ইউননয়ন স্বাস্থ্ ও নযফায কর্াণ মকন্দ্র 
নভর আকতাযরুন্নছা 01745-390346 

ভরনায়াযা খানভ 01726-159252 

০২ নংরযচয কনভউননটি নিননক মভাাঃ পনযদ যদায  01840-014858 

০৩ মনুগাটী কনভউননটি নিননক াানাজ খাতুন 01914-422238 

০৪ দরু্জ্বনীভর কনভউননটি নিননক মভাাঃ জানদ ঢারী 01911-027359 

০৫ নযগাতী কনভউননটি নিননক মভাাঃ নদরু্জ্াভান 01919-812477 

 

ভাঠ মবারয় কভবযত স্বাস্থ্কভীরদয তানরকা 
দপ্তয নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নং 
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০১ নানভা নানযন ভননযরু ইরাভ আইচগাতী ০১৯১২-৬১১৬৮৩ 
০২ মজননভন আযা নরন  নয়দ ার্জ্াদ মারন আইচগাতী ০১৯১২-০১২৭২৯ 
০৩ ভনুবদা খানভ যনফউর ইরাভ যাজাুয  ০১৭২৪-৩৫৬৯৮৬ 
০৪ ভাকদুা খানভ আনযপ মারন নভরনকরদয়াড়া ০১৭২৮-২৩১০৪৪ 
০৫ অনবুা ভন্ডর ননভাই ভন্ডর মদয়াড়া ০১৯২৫-৩৮৩৯১৭ 
০৬ জাাঙ্গীয আরভ ভতৃ আাঃ রনতপ মনুগাটী ০১৯১৪-১৩২১০৪ 
০৭ মযরনা মফগভ াযনু অয যনদ দরু্জ্বনীভর ০১৯১২-৪৫৭৯৪৯ 
০৮ তানরভা মফগভ মভাাঃ ভনুজফয যভান নযগাতী ০১৭১৬-৯০৯৭৩৩ 
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 ০১ নুূয যাণী মদ ননয কুভায মঘাল আইচগাতী ০১৯৬৪-৯০৫২৮৩ 

০২ মভারভনা খাতুন নরটন মচৌধযুী যাজাুয ০১৯১৭-৯৩৯০৪৭ 
০৩ অনণতা যায় ডা. মগৌযদ ভন্ডর যাজাুয ০১৯২৫-০৭৮৬০৪ 
০৪ নানদযা আকতায মভাাঃ ভকুুর মারন নভরনকরদয়াড়া ০১৭৬৪-২৪৮৩০৮ 
০৫ াানাযা আকতায যদায আকফয আরী মদয়াড়া ০১৭১৬-৫৩৭৪০৫ 
০৬ ভরনায়াযা খানভ মভাাঃ মযজাউর কনযভ মদয়াড়া ০১৯৩৭-৫১৩২৫১ 
০৭ পারতভা খাতুন ভতৃ যদায মভাজারম্মর দরু্জ্বনীভর ০১৯১৫-৮৮৪৯৮৯ 
০৯ ননগায রুতানা আব্দুয যভান খান মভা. ুয ০১৯৩৭-৭১৮১৭৯ 

 



িী নচনকৎকরদয তানরকা 
ক্রনভক নাভ নতায নাভ প্রনতষ্ঠারনয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নং 
০১ ডা. এভ মভাকারম্মর ক ভতৃ আাঃ কারদয ঝণবা মভনডরকর র মরনযফাজায ০১৭১৮-৫৫৫২৩৮ 
০২ ডা. মদররায়ায মারন ভতৃ মখ আপতাফ নজফ পারভবী যাজাুয ০১৯২১-৪৭৭৪৭৫ 
০৩ ডা. নজ এভ আব্দুর আনজজ ভতৃ যসু্তভ আরী গাজী নল্পী মভনডরকর র যাজাুয ০১৮৩৪-২০১৯৪০ 
০৪ ডা. মভাাঃ ারফ আরী আাঃ জনরর মখ জনযনা পারভবী যাজাুয ০১৯১৭-৮১৬১০৪ 
০৫ ডা. স্বন কুভায যায় ভতৃ নফরনাদ চন্দ্র যায় ননযাভয় মানভও পারভবী যাজাুয ০১৭১২-৭৪৪৪৪০ 
০৬ ডা. জনযরু ক ভতৃ আইমফু আরী ক পারভবী যাজাুয ০১৬৮৪-১৪৮২৮৪ 
০৭ ডা. ননযঞ্জন কুভায ভন্ডর যৎ চন্দ্র ভন্ডর নুভিা পারভবী যাজাুয ০১৯১৭-৭৬৩০৭৫ 

০৮ ডা.রুতান আরভদ যায়ান ভতৃ আাঃ ানকভ ানা মদয়াড়া মখজযু তরা মদয়াড়া ০১৯১২-৫৯০৪৪৫ 
০৯ ডা. ভনদরু ইরাভ যভত আরী দরু্জ্বনীভর ইুচরগট দরু্জ্বনীভর ০১৯৩৭-৮৭৩২০৪ 
১০ ডা. আাদরু্জ্াভান মভাাঃ জারার উদ্দীন নফনভিা পারভবী মদয়াড়া ০১৯৬২-৬৯৫২৭৬ 

 

প্রনক্ষণপ্রাপ্ত ধািীরদয তানরকা 
ক্রনভক নাভ নতা/ স্বাভীয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নং 
০১ ফকুর মফগভ ভতৃ চান নভয়া যাজাুয  

০২ মখারদজা মফগভ আাঃ ভান্নান মখ যাজাুয  

০৩ নুপয়া মফগভ ভতৃ আাঃ আনজজ নংরযচয  

০৪ নযূ জাান মফগভ মনছায উনদ্দন মদয়াড়া  

০৫ রায়রা মফগভ আাঃ ছাভাদ মদয়াড়া  

০৬ জনযনা মফগভ মভাাঃ মনছায উনদ্দন মনুগাটী  

০৭ নযূজাান মফগভ মগারাভ মভাস্তপা মারুয  
০৮ মগাররজান মফগভ ভতৃ কারভ ভধৃা দরু্জ্বনীভর  

০৯ আনভযরুন্নছা ভতৃ ইছাক আরী নযগাতী  

১০ ভনযয়ভ মফগভ আাঃ ভান্নান াওরাদায খান মভা. ুয  

 

এননজও প্রনতষ্ঠারনয নারভয তানরকা 
ক্রনভক  প্রনতষ্ঠারনয নাভ প্রধারনয নাভ মভাফাইর নং 
০১ আা, যাজাুয ব্রাঞ্চ াভীভা আকতায  ০১৭৩০-০৮৪৮৫৪ 
০২ ব্র্াক, মরনযফাজায ব্রাঞ্চ নানদযা খানভ ০১৭১০-১২৭৮৭৮ 
০৩ আদ্ব-দ্বীন ওরয়ররপয়ায মন্টায মভাাঃ াইপুর ইরাভ ০১৭১৩-৪৮৮৫৮১ 
০৪ মকারডক কাজী নপ উদ্দীন ০১৭১৮-১৩৫৬৫২ 
০৫ নফররাক নযলদ মভাাঃ ইকফার মারন  

০৬ জাগ্রত মফু ংঘ (মজরজএ) মভাাঃ পাযকু মারন ০১৯১১-৬৬০৫২০ 
০৭ ন এ এ আনদ্রয়া আরযনপন ০১৯১৪-৭৪১৫৭৪ 
০৮ ভাা মভাছাাঃ জইু আকতায ০১৯২১-৮৪৯৫১১ 
০৯ উন্নয়ন নযয়াজরু ইরাভ ০১৯১১-৬০৪৯৫৩ 
১০ অগ্রণী মকা-অারযটিব মাাইটি কাজী নরয়াকত আরী ০১৯১১-৬০৪৯৫৩ 

 

ফ্াংক, ফীভা ংক্রান্ত তথ্ 
ক্রনভক প্রনতষ্ঠারনয নাভ  প্রধারনয নাভ মভাফাইর নং 

ফ্াংক 
যূারী ফ্াংক নর, যাজাুয াখা ভাাফফুযু যভান  ০১৭২৪-০০২১৮৫ 
গ্রাভীন ফ্াংক নর. নভরকী মদয়াড়া াখা প্রণনত যায় ০১৭১৩-৯০৯৩০০ 

ফীভা 
ন্ধানী রাইপ ইন্পু্রযন্প নর. মরনযফাজায াখা মভাাঃ ইভযান মারন ০১৯১৫-১২৪৫৫৫ 
মডরটা রাইপ ইন্পু্রযন্প নর. নযগাতী াখা খাররদা ইয়ানভন ০১৯২১-৫৩৮১২১ 

 



াংসৃ্কনতক ংগঠন ভূ (িাফ, নভনত) 
ক্রনভক ংগঠরনয নাভ প্রধারনয নাভ মভাফাইর নং 
০১ মফরপুনরয়া মপাটিং িাফ নয়দ ভননযরু ইরাভ ০১৭১১-৮৪০৭৮৮ 
০২ যাজাুয আদব মফু ংঘ মভাাঃ আকতাযরু্জ্াভান ফাফু ০১৭১১-৯৮১৩৯১ 
০৩ যাজাুয ভ্রাতৃ ভঞ্চ ংঘ জরুনপকায আরী খান ০১৯৭৫-১৬৮২৭৭ 
০৪ উল্কা মফু ংঘ মভাাঃ নভজানযু যভান ০১৯২৫-৩৬৩০৭২ 
০৫ মজ মক এ ক্রীড়া চক্র আর পাযকু ফাফরু ০১৭১৮-৮৫২৫৪৫ 
০৬ গডু ভনণবং মরথ্ িাফ মখ আফদায আরী ০১৭১১-১১২৯৩৬ 
০৭ নযগাতী কৃলক কর্ান নভনত মভাস্তানপজযু যভান ফাফরু ০১৯২৯-৩৬১৭১৮ 
০৮ উত্তয খুরনা ভফায় নভনত মভাাঃ ভনণ ভনিক ০১৯১৩-০৫৩১৭৬ 
০৯ খানরদ স্মৃনত ংদ মভাাঃ আনজজরু ইরাভ ০১৯১১-৫৭৭৬১০ 
১০ মজরখানা ঘাট াটনীজীনফ ভফায় নভনত নর.  মভাাঃ আকযাভ াওরাদায ০১৯২৪-৬৭১৯৮৬ 
১১ মনুগাটী আই ন এভ িাফ মভাাঃ কনফযরু ইরাভ ০১১৯৭-২০১০০৪ 
১২ মদয়াড়া ভাজকর্াণ মফু ংঘ অধ্ক্ষ আযাপুর্জ্াভান ফাফরু ০১৯২৫-৮৩৪৬৮৬ 
১৩ মনুগাটী ভাজকর্াণ ংঘ মভাাঃ াইপুর ইরাভ ০১৭১২-৯৯৫৭২৩ 
১৪ মদয়াড়া ফুভখুী ভফায় নভনত মখ নযূ উনদ্দন ০১৭৮৩-৩৭৩৬৪৬ 
১৫ মদয়াড়া মপাটিং িাফ খান আনযপ মারন ০১৭১৫-১৪৪০৫৪ 
১৬ মদয়াড়া-মনুগাটী মবারযয ফাজায মফু ংঘ মভাাঃ াভীভ খান ০১৯৩২-৬৩৭০৩২ 
১৭ মারুয-মনুগাটী দাুঃস্থ্ ভাজকর্াণ ংঘ মখ ভযুাদ মারন ০১৭২৪-৯৫৫৯০০ 
১৮ উত্তয খুরনা ননভবাণ শ্রনভক ইউননয়ন মভাাঃ জাভার াওরাদায  
১৯ মরনযফাজয-মতযখাদা ফা ভানরক নভনত মখ আফদায আরী ০১৭১১-১১২৯৩৬ 

 

নফনবন্ন বাতারবাগীয ংখ্া  
ক্রনভক প্রাপ্ত বাতা মবাগীয নফফযন ুযলু ভনরা মভাট 
০১ ফয়স্ক বাতা মবাগী ৪৫৫ ৩৯৪ ৮৪৯ 
০২ নফধফা বাতা মবাগী - ২২৮ ২২৮ 
০৩ ভাতৃত্বকারীন বাতারবাগী - ২১ ২১ 
০৪ প্রনতফন্ধী বাতারবাগী ৫৭ ৪৬ ১০৩ 
০৫ ভনুিরমাদ্ধা বাতারবাগী ১৮ ০৭ ২৫ 

 

গ্রাভ ওয়াযী আনায ও নবনডনরদয নারভয তানরকা 
ক্রনভক নাভ নতা/ স্বাভীয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নং 
০১ মভাাঃ মারর খান আাঃ রনতপ খান আইচগাতী ০১৭৮১-৪০৭৪০৭ 
০২ নভনু্ট কুভায াা তযণী কান্ত াা যাজাুয ০১৯২০-২৮৮৯১৩ 
০৩ মভাাঃ ভনতয়ায যভান ভতৃ নযু মভাাম্মদ নভরনকরদয়াড়া  
০৪ মভাাঃ ভননযরু ইরাভ খান ভতৃ াননপ খান  নংরযচয  ০১৯২০-৫৮৬৮৮০ 
০৫ মভাাঃ নভযাজরু ইরাভ মভাাঃ মখাকন মখ মদয়াড়া ০১৯১১-৯৪৬২৪৩ 
০৬ মভাাঃ াাদাত মারন মনছায উদ্দীন াওরাদায মনুগাটী  
০৭ আব্দুিা আর কাপী মভাাঃ ওভয পাযকু দরু্জ্বনীভর ০১৯১৩-৩৪৬০০৯ 
০৮ মভাাঃ নানয উদ্দীন আাঃ াত্তায ভনিক নযগাতী ০১৯২২-৩০৫৫৩১ 
০৯ মভাাঃ যানা নকদায  ভতৃ খনরর নকদায  খান মভাাম্মদুয  
১০ খায়যনু মনছা মফফী ভতৃ মভৌফায ভনিক আইচগাতী ০১৯১২-৩৭৮০০১ 
১১ যওনাযা মফগভ নযুরু ইরাভ আইচগাতী  
১২ মযরনা আজীজ ভতৃ মখ আনজজরু ক যাজাুয ০১৯৪২-৯৩১৫৪১ 
১৩ যূা আকতায আব্দু ারাভ যাজাুয  
১৪ আননজযা মফগভ মভাাঃ নরয়াকত আরী খান নভরকী মদয়াড়া ০১৯১১-১৮৫৫১০ 
১৫ কৃষ্ণা যাণী াা ওভরয াা মনুগাটী ০১৯২৫-২২৮৩৩০ 
১৬ অনু কুভায মন ুনরন মন দজুব নীভর ০১৬৮৩-৩২২০২১ 
১৭ ভনজবনা খাতুন ভতৃ ানফফযু যভান নযগাতী ০১৯৮৬-২৫৯৭৪৯ 
১৮ মভাাঃ াওন াানরু্জ্াভান নযগাতী ০১৯১১-০৩৯৩৪৭ 
১৯ মনরনা মফগভ মখ আপজার মারন খান মভা. ুয  
২০ নরন খাতুন যুুর আনভন খান মভা. ুয  



গ্রাভ ওয়াযী ভনজরদয তানরকা ও ইভারভয নাভ 
ক্রনভক ভনজরদয নাভ ম ইভারভয নাভ মভাফাইর নং 
০১ মরনযফাজায জারভ ভনজদ ভাওরানা মভা. ওকত ভাভদু ০১৯২০-১১৬৪৬৩ 
০২ আইচগাতী ফামতু ারাভ জারভ ভনজদ ভাওরানা ভননয মারন ০১৯১৩-০৬৪২৯৫ 
০৩ আইচগাতী উত্তযাড়া জারভ ভনজদ ভাওরানা মকভত আরী ০১৭১৬-৮৮৬৬৬০ 
০৪ আইচগাতী ভধ্াড়া জারভ ভনজদ ভাওরানা আনকুর্জ্াভান ০১৯১২-৪৭৭৬৮৫ 
০৫ আইচগাতী আর-আনভন জারভ ভনজদ ারপজ মভাাম্মদ আরী  ০১৯৬৪-৫৯১৮৩১ 
০৬ আইচগাতী ইরানভয়া জারভ ভনজদ ভাওরানা মভা. যনপকুর ইরাভ ০১৯৩৭-২২১৭৭৬ 
০৭ আইচগাতী ক্বাজীাড়া জারভ ভনজদ ভাওরানা মরাকভান ভনু্পী ০১৯১৪-৬৬৪১৪৩ 
০৮ আইচগাতী নফিী জারভ ভনজদ মভা. মভাস্তাক নফিা ০১৯৩৭-৭৫৯১৩৯ 
০৯ আইচগাতী খিকায ফাড়ী াী জারভ ভনজদ মভাাঃ ওভয পাযকু ০১৯৮৬-৯২১৭৯৬ 
১০ আইচগাতী আফ ুফক্কয (যা) জারভ ভনজদ ারপজ ভাওরানা মভজফা উনদ্দন ০১৭১৬-৬৩২৪৮৯ 
১১ যকাযী ফঙ্গফনু্ধ কররজ জারভ ভনজদ মভাাঃ মভাত্তানরফ যদায  ০১৮৩১-৪৭৪৯০৭ 
১২ আইচগাতী ফায়তুয যাাত জারভ ভনজদ ারপজ ভজুানদরু ইরাভ ০১৯১৫-০৪৭১৩৬ 
১৩ যাজাুয াী জারভ ভনজদ ভাওরানা আব্দুর আওয়ার ০১৯২৫-৩৩১২৫৩ 
১৪ যাজাুয ছাররনয়া ইউনুপয়া ভাদ্রাা জারভ ভনজদ  আরাজ্ব ারপজ জারার নয ০১৭১২-৯২২৯৮১ 
১৫ যাজাুয ফায়তু নপ জারভ ভনজদ ারপজ ভাওরানা আব্দুিা আর মনাভান ০১৯৬৬-৩৩৪৩৮৫ 
১৬ যাজাুয আরর াদী জারভ ভনজদ নভজানযু যভান ০১৯১৬-৯৩০৬৭৩ 
১৭ যাজাুয মখয়াঘাট জারভ ভনজদ ারপজ আাঃ ানরভ ০১৯২২-৬১৮৪৬৭ 
১৮ নভরনক মদয়াড়া জারভ ভনজদ ভাওরানা আব্দুয যার্জ্াক ০১৯১২-৭৭৩০৬৯ 
১৯ ননউ স্ট্ান্ডাডব  জারভ ভনজদ মভাাঃ এনাভরু ক যনপক ০১৯১১-৫৯৭৭৫৫ 
২০ আভতরা ঘাট ারঞ্জগানা ভনজদ মভাাম্মদ মারন আরী ০১৯৪১-০৫২৮০২ 
২১ নংরযচয ফায়তুয ভাভযু জারভ ভনজদ ভাওরানা আব্দু ারাভ ০১৯১৪-৮৩০৩৬৫ 
২২ তানরভুয পরযস্ট জারভ ভনজদ ভাওরানা আইউফ আরী ০১৯৩৬-২৭৯২০৮ 
২৩ িুযফন ল্ট জারভ ভনজদ ারপজ মভা. নযুরু ইরাভ ০১৭২৭-৮৫৮০৪৪ 
২৪ মদয়াড়া াী জারভ ভনজদ ভাওরানা মভা. নপকুর ইরাভ ০১৯১৫-৯৪৯২৫০ 
২৫ মদয়াড়া ফায়তুর ভাভযু জারভ ভনজদ ারপজ া আরভ ০১৯১৪-৭৫০০৩৯ 
২৬ মদয়াড়া আউনরয়া জারভ ভনজদ ভপুনত ফজরযু যভান ০১৯১৮-৯৩২০৭২ 
২৭ মদয়াড়া আম্মানদয়া জারভ ভনজদ ারপজ ভাওরানা মপযদাউ যভান ০১৯১৪-৬১৮৭৪৮ 
২৮ মদয়াড়া মভার্াফাড়ী ফায়তুন নাজাত জারভ ভনজদ ভাওরানা কারাভ মারন ০১৯১৫-৮৯৮৯৪৫ 
২৯ মদয়াড়া ফামতুুত তাক্বওয়া জারভ ভনজদ ভাওরানা নজয়াউয যভান ০১৭৬৬-৫৬৮৭৯৩ 
৩০ মনুগাটী আনভননয়া আনরয়া জারভ ভনজদ মভাাঃ ভাভু মারন ০১৯৩২-৯১০৫১৬ 
৩১ মনুগাটী ফায়তুন নযূ জারভ ভনজদ ভাওরানা এ এ ারাভ ০১৯১৮-০৯৩৩৪৬ 
৩২ মনুগাটী ফায়তুর আভান জারভ ভনজদ ভাওরানা মভাাঃ ইাক (ঈা) ০১৯২৪-৩৪১৫৩৬ 
৩৩ মারুয নফাফী ফায়তুন নযূ জারভ ভনজদ  ভাওরানা মক এভ নযুরু আনভন ০১৭১২-০৮৩২৩১ 
৩৪ মারুয ফাদাভতরা ভাঠ জারভ ভনজদ মভাাঃ ানফফযু যভান াওরাদায ০১৯২৫-৩২২৮৪৬ 
৩৫ দরু্জ্বনীভর ভধ্াড়া ফায়তুন আভান জারভ ভনজদ  ারপজ মভা. ানভদরু ইরাভ ০১৯১৭-১৫৩৪৩০ 
৩৬ দরু্জ্বনীভর দনক্ষণাড়া জারভ ভনজদ মভা. ইকফার মারন ০১৭৭৩-৭৪১৭৭৮ 

৩৭ দরু্জ্বনীভর উত্তযাড়া মভার্াফাড়ী জারভ ভনজদ  ারপজ আব্দুর খাররক ০১৯২৫-৬৮৭৯১০ 
৩৮ নযগাতী মজরকএ জারভ ভনজদ ারপজ ভাওরানা ুাইন আরভদ ০১৯১৬-১১৯০৫৩ 

৩৯ নযগাতী ূফবাড়া জারভ ভনজদ  ভাওরানা ভনুজফয যভান ০১৭১৮-২৪৭৮৪১ 
৪০ নযগাতী উত্তযাড়া জারভ ভনজদ  ভাওরানা মভাদারেয মারন  
৪১ নযগাতী ফাগানফাড়ী জারভ ভনজদ  ারপজ মারয়ফযু যভান ০১৬৭৭-১৩৯৭৬৭ 
৪২ নযগাতী আরর াদী জারভ ভনজদ মভাাঃ মায়ান মভার্া ০১৯৮১-৬৭৩৭৯৫ 
৪৩ খান মভাাম্মদুয জারভ ভনজদ মভাাঃ আাদরু্জ্াভান ০১৯১৪-৪৬৮০২০ 
৪৪ যাজাুয ুরায জারভ ভনজদ  ারপজ যুুর আনভন ০১৭২৭-৩০১০২২ 
৪৫ আইচগাতী ইউন ভনজদ আরাজ্ব ভাওরানা মভা. ভাাফফুযু যভান  ০১৭৩১-৯১৯৭৪৪ 
৪৬ আইচগাতী নজরযারয়ন্ট জারভ ভনজদ  ারপজ মভা. ানন ০১৯৩৬-১৬০৭০২ 
৪৭ নংরযচয আর পাত্তা জারভ ভনজদ  ভাওরানা মরার উনদ্দন ০১৭৪১-০৯২৯০৯ 

 ৪৮ নযগাতী আব্দুররয মভাড় জারভ ভনজদ ভাওরানা ভনুজফয যভান ০১৯৩০-৫৭৩৯৯৮ 



গ্রাভ ওয়াযী ভনিরযয তানরকা  
ক্রনভক ভনিরযয নাভ দানয়ত্বপ্রাপ্ত ফ্নিয নাভ মভাফাইর নং 
০১ আইচগাতী াাাড়া াফবজনীন ূজা ভনিয  রন্তালকুভায াা ০১৯২৫-৪৩৪৪৭১ 
০২ খুরনা মফাশ্রভ স্বাভী দু্ধাত্মা নি ০১৭২৬-৩২২২২৯ 
০৩ আইচগাতী াফবজনীন নফ ভনিয  ংকয কুভায াা ০১৭১৫-২১১৬০৪ 
০৪ যাজাুয শ্রী শ্রী ীতরফাড়ী ভনিয  ংকয ারদায  ০১৭১৮-৮২৮৩১৪ 
০৫ যাজাুয ূফবাড়া াফবজনীন ূজা ভনিয  মগাার চন্দ্র নফশ্বা ০১৭১১-২৯৯৩৮৮ 
০৬ নভরনক মদয়াড়া স্বণবভয়ী কারী ভনিয  ডা. মগৌযদ ভণ্ডর ০১৯১২-৭৫৬৩৭৩ 
০৭ মদয়াড়া ারাড়া াফবজনীন ূজা ভনিয  াধন দা ০১৭২১-৮৫৩৬৭৪ 
০৮ মনুগাটী ঋনলাড়া ূজা ভনিয  ভরনাযঞ্জন দা ০১৭৩৭-৭৩৪৬২৬ 
০৯ দরু্জ্বনীভর ভানঝাড়া ূজা ভনিয  ঠান্ডাযাভ ০১৯৮৬-৯৫৫১৫৫ 

 
 
ভনুিরমাদ্ধারদয তানরকা 
ক্রনভক নাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নং 
০১ মখ মভাাঃ জাপয আরী ভতৃ মভাভরযজ আরী মখ আইচগাতী  
০২ নদরু ইরাভ মভাড়র ভতৃ াজী কারয়ক মভাড়র আইচগাতী  
০৩ আাঃ কারদয আকন ভতৃ মভাাঃ আরী আকন আইচগাতী  
০৪ মখ আব্দু াত্তায ভতৃ আব্দুর ারযচ মখ আইচগাতী  
০৫ কাজী মভাাঃ ইয়ানয়া ভতৃ কাজী উভাভ আরী আইচগাতী  
০৬ এ এভ আফরু পজর মরার ভতৃ আফরু খারয়য  আইচগাতী  
০৭ জয়নার আরফদীন খান ভতৃ আজাায আরী খান আইচগাতী  
০৮ মখ আযাপুর্জ্াভান ভতৃ এভ দ্বীন মভাাম্মদ আইচগাতী  
০৯ ভনু্পী মকভত আরী ভতৃ ভনু্পী আনভন উদ্দীন আইচগাতী  
১০ জীফন কৃষ্ণ দা ভতৃ ূণব চন্দ্র দা আইচগাতী  
১১ মভাাঃ ভকফরু মারন ভতৃ মখ মভাভতাজ আইচগাতী  
১২ মভাাঃ নপকুর ইরাভ ভতৃ আব্দুিা নভয়া যাজাুয  
১৩ মভাাঃ আফ ুফকয (মনা) ভতৃ আাঃ খাররক যাজাুয  
১৪ এভ নড দাযা নফশ্বা ভতৃ ফজরায নফশ্বা  মদয়াড়া  
১৫ মখ নানয উনদ্দনন  ভতৃ মখ ভনউদ্দীন মদয়াড়া  
১৬ মভাাঃ ফজরযু যনদ আজাদ ভতৃ াইদযু যভান মদয়াড়া  
১৭ কাজী আফরু কারাভ আজাদ ভতৃ কাজী আাঃ ভান্নান মদয়াড়া ০১৯২২-৫২৩১৭৯ 
১৮ ানযজ উদ্দীন গাজী  ভতৃ ফস্ক গাজী মদয়াড়া  
১৯ মভাাঃ ওয়ারজদ মখ ভতৃ ফদয উদ্দীন মখ মদয়াড়া  
২০ এ মক এভ জারার উদ্দীন ভতৃ াজী কাজী আাঃ যভান মনুগাটী  
২১ মভাাঃ যুুর আনভন  ভতৃ মখ আাঃ গপুয  মনুগাটী  
২২ মভাাঃ আফরু মারন ভতৃ আনভন উনদ্দন যদায  মনুগাটী  
২৩ এ মক আব্দুর ওয়াদদু ভতৃ মখ াননপ আরী মারুয  
২৪ মগারাভ মভাস্তপা ভতৃ মভাাঃ জুুয ইরাভ মারুয   
২৫ মর.না. এ মক আাঃ ান্নান ভতৃ এপ মক আপতাফ উদ্দীন দরু্জ্বনীভর  
২৬ মখ মভাাঃ জাপয আরী  ভতৃ মভাভরযজ আরী মখ খান মভা. ুয  
২৭ গাজী জারার উদ্দীন ভতৃ গাজী রুাইফান আরী খান মভা. ুয  
২৮ মখ আব্দুয যনদ ভতৃ আাঃ ভনজফ মখ নযগাতী  
২৯ খান মদররায়ায মারন ভতৃ মভািায আরী মফরপুনরয়া  
৩০ মভাাঃ আরনায়ায মারন ভতৃ আফরু কারভ মফরপুনরয়া  

 
 



ইউননয়রনয গযুতু্বূণব ফ্নিফগব ও মমাগারমারগয ঠিকানা 
 
ক্রনভক নাভ ঠিকানা নযচয় মভাফাইর নং 
০১ মভাাঃ ভযুাদ নফশ্বা মদয়াড়া মগু্ম-নচফ, গণূতব ভন্ত্রনারয় ০১৭১৫-৮০৩৫২৫ 
০২ আযাপুর্জ্াভান আইচগাতী উ-নচফ, মযর ভন্ত্রনারয় ০১৭১৫-৩৯৬৪৫২ 
০৩ মভাাঃ মদররায়ায মারন আইচগাতী মজরা প্রাক ০১৭১১-০৬৭৭৮৮ 
০৪ খিকায ভরনায়াযরু ক আইচগাতী উইং কভান্ডায,ফাংরারদ নফভানফাননী ০১৭১৫-৯৭০৭৮৭ 
০৫ নজ এভ যারর যানা আইচগাতী কাযী নযচারক, এন এ আই ০১৯১২-৪৬১৭৮৬ 
০৬ মভজয(অফ)কাজী মভাদারেয মাাইন নযগাতী নফনষ্ট নল্পনত ০১৭১২-১৭৮৬২৩ 
০৭ নয়দ ভননযরু ইরাভ আইচগাতী নফনষ্ট নল্পনত ০১৭১১-৮৪০৭৮৮ 
০৮ মভাাঃ মনরভ যানা আইচগাতী নফনষ্ট নল্পনত ০১৬১১-৮৮৮৮৮২ 
০৯ মভাাঃ আফদায মারন আইচগাতী নফনষ্ট নল্পনত ০১৭১১-১১২৯৩৬ 
১০ মভাাঃ ভাাফফু মভাড়র মনুগাটী নফনষ্ট নল্পনত ০১৯৭১-৮০৬৬০৬ 
১১ আরাজ্ব আনজয়ায যভান মনুগাটী নফনষ্ট ফ্ফায়ী ০১৯৩০-৫৬৭৪৬৭ 
১২ মভাকররছুয যভান মচৌধযুী আইচগাতী এ্াডরবারকট, নুপ্রভ মকাটব  ০১৬১৭-৯৩৯০০১ 
১৩ অধ্াক আযাপুর্জ্াভান ফাফরু মদয়াড়া অধ্াক ০১৯২৫-৮৩৪৬৮৬ 
১৪ মভাাঃ যুুর আনভন মভাড়র খান মভা. ুয চাকুযীজীনফ (ফ্াংকায) ০১৯১২-১৮৯০৯১ 
১৫ মভাাঃ আজগয আরী খান নভরনকরদয়াড়া নফনষ্ট ফ্ফায়ী ও ঠিকাদায ০১৭১১-২৯৯৭০১ 
১৬ মভাাঃ মনরভ মচৌধযুী মদয়াড়া নফনষ্ট ফ্ফায়ী ০১৭১১-২৭৫০৩৮ 
১৭ যদায আব্দুয যনদ নভনু্ট নযগাতী  নফনষ্ট ফ্ফায়ী ০১৭১১-৮৪০৮০৭ 
১৮ মভাাঃ ননজয আরভদ রস্কয  আইচগাতী নফনষ্ট ফ্ফায়ী ০১৭১১-২৯৫৬৭০ 
১৯ মখািকায মভাাঃ খনররযু যভান যাজাুয ারফক মচয়াযভ্ান, ভা.উ.ন.মফা ০১৯১৯-৩২৫০৪৪ 
২০ নফন াা আইচগাতী মনৌফাননী ক্াপ্টন ০১১৯৪-৬৬৬৬৬৬ 

 

 
কৃনল ংক্রান্ত তথ্াফনর 

 

এক পনর জনভয নযভাণ  - ২০ মক্টয  
মদা পনর জনভয নযভাণ   - ৫৭৭ মক্টয  

নতন পনর জনভয নযভাণ  - ১০০ মক্টয  
নতরনয অনধক পনর জনভয নযভাণ - ৩মক্টয  
 

বূনভীন  (০.০২ মক্টরযয কভ জনভয ভানরক) - ৩০২৫জন 
প্রানন্তক চালী  ( ০.০২ -০.২ মক্টয জনভয ভানরক) - ১৯৬০জন 
কু্ষদ্র চালী  ( ০.০২ -১.০ মক্টয জনভয ভানরক) - ১৩৯১জন 
ভাঝাযী চালী  ( ১.০ – ৩.০ মক্টয জনভয ভানরক) - ৬৯৬জন 
ফড় চালী  ( ৩.০ মক্টরযয অনধক জনভয ভানরক) - ২৫জন 
প্রনক্ষণ প্রাপ্ত কৃলরকয ংখ্া –  

 
ানন ও য়াঃ ননষ্কান 
ননযাদ ানন ারনয নুফধা  – ৮৩% 

স্বাস্থ্ ম্মত ায়খানা ফ্ফায  - ৯২%  



১ নং  আইচগাতী  ইউননয়ন  নযলদেয  নফনবন্ন  কনভটি  ও  কনভটিয  েযদেয  নাদভয  তানরকা  
 

ইউননয়ন কনবাযরজন্প ভন্বয় কনভটি 
ক্রনভক নাভ নযচয় দফী মভাফাইর নং 
০১ মভাোঃ জরুনপকায আরী খান   মচয়াযভযান বানত ০১৭১৫-১৬৮২৭৭ 
০২ নভদ মফফী যভান  ভনরা মভম্বয েয ০১৯১৬-০৪৫৫৪২ 
০৩ নভদ চয়ননকা খান  ভনরা মভম্বয  েয ০১৯৩২-৬৩৭০৩২ 
০৪ নভদ ননযপুা ইয়ানভন ভনরা মভম্বয  েয ০১৯১৪-১৯৩৫১৬ 
০৫ এ এভ আজাে যভান  ১নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৯১২-৪৬১৭৩৩ 
০৬ মভাোঃ জাভার ভনিক ২নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৯৩৬-২৬৪০৯৯ 
০৭ মভাোঃ রতুপয যভান  ৩নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৭১২-১০৯৭৫৪ 
০৮ এ এভ ফযু যাজীফ  ৪নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৭১১-৯৬৫৪৪৯ 
০৯ মভাোঃ আইমফু মাদন মভারযা ৫নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৭১১-৩৩২৫৮৩ 
১০ মখ মাাগ ইরাভ  ৬নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৭২৭-৮০৪৩৭৬ 
১১ মভাোঃ ানপজযু যভান ঢারী  ৭নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৯১৭-১৫১১১৬ 
১২ যোয ভননযজু্জাভান নরু ৮নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৯২৫-১৮১৮২৮ 
১৩ মখ আরী জনুরনপকায টিু ৯নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৯৪১-৯২২১৬১ 
১৪ মভাছাোঃ যানজনা খানভ কাযী উদজরা নক্ষা অনপায েয ০১৭১৬-৫০৮১৭৬ 
১৫ সয়ে নভজানযু যভান কনচ ইউননয়ন োঃ স্বাস্থ্য নযদবক েয ০১৯১৩-১৫৯১০৭ 
১৬ মখ আবু্দয যনে উকাযী কৃনল অনপায েয ০১৭১২-৭৭৪১০০ 
১৭ মখ আবু্দয যাজ্জাক ইউননয়ন নযাঃ নযাঃ নযদবক েয ০১৯১২-৮৮২০৯৬ 
১৮ তাজনভযা খাতুন (মকয়া) ইউননয়ন ভাজকভী েয ০১৯৩১-৩৭৩৪৮১ 
১৯ মভাোঃ মেদরায়ায মাদন  ইউননয়ন আনায ও নবনডন দরনত েয ০১৯২১-৪৭৭৪৭৫ 
২০ মখ আবু্দর ভান্নান  ইউননয়ন ভাঠ ংগঠক ভ েয ০১৭১৫-২২২৫৪২ 
২১ মখ আবু্দর গপুয  ইউননয়ন নরকূ মভকাননক জনস্বাস্থ্ েয ০১৯৪২-৯৪৬৯২২ 
২২ কাজী মভাস্তাক আদভে  ইউননয়ন নফফা মযনজষ্ট্রায েয ০১৭১১-৯৪২৫৭১ 
২৩ নততা চক্রফতী ইউননয়ন ুরযানত েয ০১৯২৬-৬১১৮৩২ 
২৪ মভাোঃ ইনরয়া ভনিক সু্কর ভ্ারননজং কনভটি (ভাধ্নভক) েয ০১৯৭৭-২৭২১৪২ 
২৫ মভাোঃ ভননযরু ইরাভ ফরুু সু্কর ভ্ারননজং কনভটি (প্রাথনভক) েয ০১৯১১-৬০৫২২২ 
২৬ কাজী জাদয়ো মফগভ  ইউননয়ন নাযী মনিী েয ০১৮৩১-০৯৬৬৭৯ 
২৭ মভাোঃ াইপুর ইরাভ  আদ্ব-দ্বীন ওরয়ররপয়ায মন্টায েয ০১৭১৩-৪৮৮৫৮১ 
২৮ মভাোঃ আযাপুর ইরাভ নচফ েয ০১৯১২-৫৮৩৮২৮ 

 



ই্উননয়ন দরূমবাগ ফ্ফস্থানা কনভটি 
ক্রনভক নাভ নযচয় দফী মভাফাইর নং 
০১ মভাোঃ জরুনপকায আরী খান   মচয়াযভযান বানত ০১৭১৫-১৬৮২৭৭ 
০২ নভদ মফফী যভান  ভনরা মভম্বয েয ০১৯১৬-০৪৫৫৪২ 
০৩ নভদ চয়ননকা খান  ভনরা মভম্বয  েয ০১৯৩২-৬৩৭০৩২ 
০৪ নভদ ননযপুা ইয়ানভন ভনরা মভম্বয  েয ০১৯১৪-১৯৩৫১৬ 
০৫ এ এভ আজাে যভান  ১নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৯১২-৪৬১৭৩৩ 
০৬ মভাোঃ জাভার ভনিক ২নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৯৩৬-২৬৪০৯৯ 
০৭ মভাোঃ রতুপয যভান  ৩নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৭১২-১০৯৭৫৪ 
০৮ এ এভ ফযু যাজীফ  ৪নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৭১১-৯৬৫৪৪৯ 
০৯ মভাোঃ আইমফু মাদন মভারযা ৫নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৭১১-৩৩২৫৮৩ 
১০ মখ মাাগ ইরাভ  ৬নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৭২৭-৮০৪৩৭৬ 
১১ মভাোঃ ানপজযু যভান ঢারী  ৭নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৯১৭-১৫১১১৬ 
১২ যোয ভননযজু্জাভান নরু ৮নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৯২৫-১৮১৮২৮ 
১৩ মখ আরী জনুরনপকায টিু ৯নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৯৪১-৯২২১৬১ 
১৪ সয়ে নভজানযু যভান কনচ ইউননয়ন োঃ স্বাস্থ্য নযদবক েয ০১৯১৩-১৫৯১০৭ 
১৫ মখ আবু্দয যনে উকাযী কৃনল অনপায েয ০১৭১২-৭৭৪১০০ 
১৬ মখ আবু্দয যাজ্জাক ইউননয়ন নযাঃ নযাঃ নযদবক েয ০১৯১২-৮৮২০৯৬ 
১৭ মভাাঃ আফুর াান ভাঠ ংগঠক, নফ আয নড নফ েয ০১৭১৯-৪৮৪০৬৭ 
১৮ মখ আব্দুর গপুয  নরকূ মভকাননক, জনস্বাস্থ্ প্ররকৌাঃ অনধাঃ েয ০১৯৪২-৯৪৬৯২২ 
১৯ তাজনভযা খাতুন মকয়া ইউননয়ন ভাজকভী েয ০১৯৩১-৩৭৩৪৮১ 
২০ মভাাঃ আরী আম্মদ ইউননয়ন উকাযী বূনভ কভবকতব া েয ০১৬৮১-৮১২২০০ 
২১ মভাাঃ দাযা নফশ্বা ভুনিরমাদ্ধা প্রনতনননধ েয ০১৭৩৫-০৫৭৮৫২ 
২২ মভাাঃ ইনরয়া ভনিক স্থানীয় গণ্ভান্ ভাজরফক েয ০১৯৭৭-২৭২১৪২ 
২৩ নভর আরফদা খানভ স্থানীয় গণ্ভান্ ভাজরফক েয ০১৯৮৮-৯৬৯০৩৮ 
২৪ ভাওরানা ভাফুফুয যভান ইভাভ প্রনতনননধ েয ০১৭৩১-৯১৯৭৪৪ 
২৫ নততা চক্রফতী ুরযানত েয ০১৯২৬-৬১১৮৩২ 
২৬ মভাাঃ মদররায়ায মারন ইউননয়ন দরনত,  আনায নবনডন েয ০১৯২১-৪৭৭৪৭৫ 
২৭ মভাাঃ আফুর ানাত ন ন ন েয ০১৭১৬-৯৭১০০০ 
২৮ মভাাঃ এরকিায কৃলক প্রনতনননধ েয ০১৯২৫-৬৭৮৩৯২ 
২৯ মভাাঃ আফুর কারাভ মজরর প্রনতনননধ েয ০১৭৬২-০৯২৯৫৫ 
৩০ পুনর মফগভ দাুঃস্থ্ ভনরা প্রনতনননধ েয ০১৯২৯-৬৪৮১৬৬ 
৩১ মভাাঃ াইপুর ইরাভ আদ্ব-দ্বীন ওরয়ররপয়ায মন্টায েয ০১৭১৩-৪৮৮৫৮১ 
৩২ াভীভা আকতায আা, াখা ফ্ফস্থাক েয ০১৭৩০-০৮৪৮৫৪ 
৩৩ নভতারী যায় ব্র্াক, মরথ মপ্রাগ্রাভ েয ০১৯৪৮-৮৫৬৩৭৪ 
৩৪ নজ এভ মফিার মারন ফাংরারদ মযড নক্ররন্ট প্রনতনননধ েয ০১৯২০-৫০৪১১২ 
৩৫ মভাাঃ আযাপুর ইরাভ নচফ, ১নং আইচগাতী ইউ ন েয নচফ       ০১৯১২-৫৮৩৮২৮ 

 



ইউননয়ন নবনজনর্ কনভটি 
ক্রনভক নাভ নযচয় দফী মভাফাইর নং 
০১ মভাোঃ জরুনপকায আরী খান   মচয়াযভযান বানত ০১৭১৫-১৬৮২৭৭ 
০২ নভদ মফফী যভান  ভনরা মভম্বয েয ০১৯১৬-০৪৫৫৪২ 
০৩ নভদ চয়ননকা খান  ভনরা মভম্বয  েয ০১৯৩২-৬৩৭০৩২ 
০৪ নভদ ননযপুা ইয়ানভন ভনরা মভম্বয  েয ০১৯১৪-১৯৩৫১৬ 
০৫ এ এভ আজাে যভান  ১নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৯১২-৪৬১৭৩৩ 
০৬ মভাোঃ জাভার ভনিক ২নং ওয়ার্ড  মভম্বায েস্ম ০১৯৩৬-২৬৪০৯৯ 
০৭ মভাোঃ রতুপয যভান  ৩নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৭১২-১০৯৭৫৪ 
০৮ এ এভ ফযু যাজীফ  ৪নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৭১১-৯৬৫৪৪৯ 
০৯ মভাোঃ আইমফু মাদন মভারযা ৫নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৭১১-৩৩২৫৮৩ 
১০ মখ মাাগ ইরাভ  ৬নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৭২৭-৮০৪৩৭৬ 
১১ মভাোঃ ানপজযু যভান ঢারী  ৭নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৯১৭-১৫১১১৬ 
১২ যোয ভননযজু্জাভান নরু ৮নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৯২৫-১৮১৮২৮ 
১৩ মখ আরী জনুরনপকায টিু ৯নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৯৪১-৯২২১৬১ 
১৪ আযজ ুাযবীন ভুিা রমাগী এননজও প্রনতনননধ দ্ ০১৯৬০-০৪১২৪৬ 
১৫ ুরতানা জাান ইউএনও ভরনানীত নক্ষক প্রনতনননধ েয ০১৭২৭-৪৩৯৯২৩ 
১৬ মভাাঃ ইয়ানয়া কাজী ইউএনও ভরনানীত ভুনিরমাদ্ধা প্রনতনননধ েয ০১৭১১-২৬৫১৭৯ 
১৭ মভাাঃ ইনরয়া ভনিক ইউএনও ভরনানীত স্থানীয় গণ্ভান্ফ্নি দ্ ০১৯২৫-১৮১৮২৮ 
১৮ আনজভুান আযা মফগভ ইউএনও ভরনানীত স্থানীয় গণ্ভান্ফ্নি েয ০১৯২১-৮২৬৬৬৭ 
১৯ মখ আাঃ যার্জ্াক নযফায নযকল্পনা নযদবক দ্ ০১৯১২-৮৮২০৯৬ 
২০ মভাাঃ আযাপুর ইরাভ নচফ, ১নং আইচগাতী ইউন দ্ নচফ ০১৯১২-৫৮৩৮২৮ 

 

ইউননয়ন নবনজএপ কনভটি 
ক্রনভক নাভ নযচয় দফী মভাফাইর নং 
০১ মভাোঃ জরুনপকায আরী খান   মচয়াযভযান বানত ০১৭১৫-১৬৮২৭৭ 
০২ নভদ মফফী যভান  ভনরা মভম্বয েয ০১৯১৬-০৪৫৫৪২ 
০৩ নভদ চয়ননকা খান  ভনরা মভম্বয  েয ০১৯৩২-৬৩৭০৩২ 
০৪ নভদ ননযপুা ইয়ানভন ভনরা মভম্বয  েয ০১৯১৪-১৯৩৫১৬ 
০৫ এ এভ আজাে যভান  ১নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৯১২-৪৬১৭৩৩ 
০৬ মভাোঃ জাভার ভনিক ২নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৯৩৬-২৬৪০৯৯ 
০৭ মভাোঃ রতুপয যভান  ৩নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৭১২-১০৯৭৫৪ 
০৮ এ এভ ফযু যাজীফ  ৪নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৭১১-৯৬৫৪৪৯ 
০৯ মভাোঃ আইমফু মাদন মভারযা ৫নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৭১১-৩৩২৫৮৩ 
১০ মখ মাাগ ইরাভ  ৬নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৭২৭-৮০৪৩৭৬ 
১১ মভাোঃ ানপজযু যভান ঢারী  ৭নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৯১৭-১৫১১১৬ 
১২ যোয ভননযজু্জাভান নরু ৮নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৯২৫-১৮১৮২৮ 
১৩ মখ আরী জনুরনপকায টিু ৯নং ওয়ার্ড  মভম্বায েয ০১৯৪১-৯২২১৬১ 
১৪ মখ আব্দুয যনদ উকাযী কৃনল কভবকতব া দ্ ০১৭১২-৭৭৪১০০ 
১৫ মখ আাঃ যার্জ্াক নযফায নযকল্পনা নযদবক েয ০১৯১২-৮৮২০৯৬ 
১৬ মভাাঃ আফুর াান প্রনতনননধ নফ আয নড নফ েয ০১৭১৯-৪৮৪০৬৭ 
১৭ মখ ওনরয়ায যভান স্থানীয় নফদ্াররয়য নক্ষক দ্ ০১৯১৪-৯৮৭২২০ 
১৮ মভাাঃ ইনরয়া ভনিক স্থানীয় গণ্ভান্ মফক েয ০১৯৭৭-২৭২১৪২ 
১৯ আরফদা খানভ স্থানীয় গণ্ভান্ মফক দ্ ০১৯৮৮-৯৬৯০৩৮ 
২০ মভাাঃ আযাপুর ইরাভ নচফ, ১নং আইচগাতী ইউন দ্ নচফ ০১৯১২-৫৮৩৮২৮ 

 



ইউননয়ন নযলরদয ফতবভান ষ্টানন্ডং কনভটি ও কনভটিয দ্রদয তানরকা 

ইউননয়ন অথব ও ংস্থান কনভটি 
ক্রনভক নাভ নযচয় দফী মভাফাইর নং 
০১ এ এভ ফুয যাজীফ ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৪ বানত ০১৭১১-৯৬৫৪৪৯ 
০২ এ এভ আজাদ যভান ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০১ েয ০১৯১২-৪৬১৭৩৩ 
০৩ মভাাঃ আইয়ুফ মারন মভার্া ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৫ েয ০১৭১১-৩৩২৫৮৩ 
০৪ মখ আরী জরুনপকায টিু ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৯ েয ০১৯৪১-৯২২১৬১ 
০৫ নভর চয়ননকা খান ভনরা মভম্বয-২ েয ০১৯৩২-৬৩৭০৩২ 

 

ইউননয়ন নাফ ননযীক্ষা ও নাফ যক্ষণ কনভটি 
ক্রনভক নাভ নযচয় দফী মভাফাইর নং 
০১ এ এভ আজাদ যভান ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০১ বানত ০১৯১২-৪৬১৭৩৩ 
০২ নভর ননযুপা ইয়ানভন ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৩ েয ০১৯১৪-১৯৩৫১৬ 
০৩ মভাাঃ আইয়ুফ মারন মভার্া ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৫ েয ০১৭১১-৩৩২৫৮৩ 
০৪ এ এভ ফুয যাজীফ ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৪ েয ০১৭১১-৯৬৫৪৪৯ 
০৫ নভর চয়ননকা খান ভনরা মভম্বয-২ েয ০১৯৩২-৬৩৭০৩২ 

 

ইউননয়ন কয ননযুণ ও আদায় কনভটি 
ক্রনভক নাভ নযচয় দফী মভাফাইর নং 
০১ মখ আরী জরুনপকায টিু ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৯ বানত ০১৯৪১-৯২২১৬১ 
০২ মভাাঃ রুতপয যভান ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৩ েয ০১৭১২-১০৯৭৫৪ 
০৩ নভর চয়ননকা খান  ভনরা মভম্বয-২ েয ০১৯৩২-৬৩৭০৩২ 
০৪ এ এভ আজাদ যভান  ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০১ েয ০১৯১২-৪৬১৭৩৩ 
০৫ মভাাঃ ইনরয়া ভনিক স্থানীয় গন্ভান্ ফ্নি েয ০১৯৭৭-২৭২১৪২ 

 

ইউননয়ন নক্ষা, স্বাস্থ্ ও নযফায নযকল্পনা কনভটি 
ক্রনভক নাভ নযচয় দফী মভাফাইর নং 
০১ নভর ননযুপা ইয়ানভন ভনরা মভম্বয-৩ বানত ০১৯১৪-১৯৩৫১৬ 
০২ মভাাঃ রুতপয যভান ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৩ েয ০১৭১২-১০৯৭৫৪ 
০৩ এ এভ ফুয যাজীফ ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৪ েয ০১৭১১-৯৬৫৪৪৯ 
০৪ মখ মাাগ ইরাভ ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৬ েয ০১৭২৭-৮০৪৩৭৬ 
০৫ মখ আব্দুয যার্জ্াক নযফায নযকল্পনা নযদবক েয ০১৯১২-৮৮২০৯৬ 

 

কৃনল, ভৎ্ ও  ুম্পদ ও অন্ান্ অথবনননতক উন্নয়নভূরক কনভটি 
ক্রনভক নাভ নযচয় দফী মভাফাইর নং 
০১ যদায ভননযুর্জ্াভান নরু ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৮ বানত ০১৯৬৭-৫৭১৮৭০ 
০২ মভাাঃ ানপজযু যভান ঢারী ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৭ েয ০১৯১৭-১৫১১১৬ 
০৩ মখ মাাগ ইরাভ ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৬ েয ০১৭২৭-৮০৪৩৭৬ 
০৪ নভর মফফী যভান ভনরা মভম্বয-১ েয ০১৯১৬-০৪৫৫৪২ 
০৫ মখ আাঃ যনদ উকাযী কৃনল কভবকতব া েয ০১৭১২-৭৭৪১০০ 

 



িী অফকাঠারভা উন্নয়ন, ংযক্ষণ, যক্ষণারফক্ষন কনভটি 
ক্রনভক নাভ নযচয় দফী মভাফাইর নং 
০১ মভাাঃ রুতপয যভান ফাফুর ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৩ বানত ০১৭১২-১০৯৭৫৪ 
০২ মভাাঃ আইয়ুফ মারন মভার্া ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৫ েয ০১৭১১-৩৩২৫৮৩ 
০৩ এ এভ ফুয যাজীফ ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৪ েয ০১৭১১-৯৬৫৪৪৯ 
০৪ নভর মফফী যভান ভনরা মভম্বয-১ েয ০১৯১৬-০৪৫৫৪২ 
০৫ যদায আর পাযুক উকাযী প্ররকৌরী, LGED েয ০১৭১৮-৮৫২৫৪৫ 

 

ইউননয়ন আ্ইন ঙৃ্খরা যক্ষা কনভটি 
ক্রনভক নাভ নযচয় দফী মভাফাইর নং 
০১ মভাাঃ জরুনপকায আরী খান  ইউননয়ন নযলদ মচয়াযভ্ান বানত ০১৭১৫-১৬৮২৭৭ 
০২ মভাাঃ জাভার ভনিক ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০২ েয ০১৯৩৬-২৬৪০৯৯ 
০৩ মভাাঃ আইয়ুফ মারন মভার্া ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৫ েয ০১৭১১-৩৩২৫৮৩ 
০৪ মভাাঃ ানপজযু যভান ঢারী ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৭ েয ০১৯১৭-১৫১১১৬ 
০৫ নভর মফফী যভান ভনরা মভম্বয-১ েয ০১৯১৬-০৪৫৫৪২ 
০৬ শ্রী উজ্জ্বর কুভায াা স্থানীয় গন্ভান্ ভাজরফক েয ০১৭১২-০৪১৫২২ 
০৭ কাজী জারদা মফগভ স্থানীয় গন্ভান্ ভাজরফক েয ০১৮৩১-০৯৬৬৭৯ 

 

জন্-ভতুৃ্ ননফন্ধন কনভটি 
ক্রনভক নাভ নযচয় দফী মভাফাইর নং 
০১ নভর চয়ননকা খান ভনরা মভম্বয-২ বানত ০১৯৩২-৬৩৭০৩২ 
০২ মভাাঃ রুতপয যভান ফাফুর ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৩ েয ০১৭১২-১০৯৭৫৪ 
০৩ এ এভ আজাদ যভান ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০১ েয ০১৯১২-৪৬১৭৩৩ 
০৪ মভাাঃ ানপজযু যভান ঢারী ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৭ েয ০১৯১৭-১৫১১১৬ 
০৫ আযজ ুাযবীন ভুিা স্থানীয় গন্ভান্ ভাজরফক েয ০১৯৬০-০৪১২৪৬ 

 

্াননরটন, ানন যফযা ও য়:ননষ্কান কনভটি 
ক্রনভক নাভ নযচয় দফী মভাফাইর নং 
০১ মভাাঃ জাভার ভনিক ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০২ বানত ০১৯৩৬-২৬৪০৯৯ 
০২ যদায ভননযুর্জ্াভান নরু ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০১ েয ০১৯৬৭-৫৭১৮৭০ 
০৩ মখ মাাগ ইরাভ ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৬ েয ০১৭২৭-৮০৪৩৭৬ 
০৪ নভর ননযুপা ইয়ানভন ভনরা মভম্বয-৩ েয ০১৯১৪-১৯৩৫১৬ 
০৫ মভাাঃ আতাউয যভান স্থানীয় গন্ভান্ ভাজরফক েয ০১৭১১-০৬৫৪৩২ 

 

ভাজকর্াণ ও দরূমবাগ ফ্ফস্থানা কনভটি 
ক্রনভক নাভ নযচয় দফী মভাফাইর নং 
০১ মখ মাাগ ইরাভ ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৬ বানত ০১৭২৭-৮০৪৩৭৬ 
০২ এ এভ ফুয যাজীফ ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৪ েয ০১৭১১-৯৬৫৪৪৯ 
০৩ মভাাঃ ানপজযু যভান ঢারী ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৭ েয ০১৯১৭-১৫১১১৬ 
০৪ নভর ননযুপা ইয়ানভন ভনরা মভম্বয-১ েয ০১৯১৪-১৯৩৫১৬ 
০৫ মভাাঃ আফুর াানাত স্থানীয় গন্ভান্ ভাজরফক েয ০১৭১৬-৯৭১০০০ 

 
 



নযরফ উন্নয়ন, নযরফ ংযক্ষণ ও ফকৃ্ষরযান কনভটি 
ক্রনভক নাভ নযচয় দফী মভাফাইর নং 
০১ মভাাঃ আইমুফ মারন মভার্া ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৫ বানত ০১৭১১-৩৩২৫৮৩ 
০২ যদায ভননযুর্জ্াভান নরু ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৮ েয ০১৯৬৭-৫৭১৮৭০ 
০৩ মভাাঃ জাভার ভনিক ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০২ েয ০১৯৩৬-২৬৪০৯৯ 
০৪ নভর চয়ননকা খান ভনরা মভম্বয-২ েয ০১৯৩২-৬৩৭০৩২ 
০৫ মখ নপকুর ইরাভ স্থানীয় গন্ভান্ ভাজরফক েয ০১৯২৯-৬৫৬১২৫ 

 

ানযফানযক নফরযাধ ননযন, নাযী ও ন ুকর্াণ কনভটি 
ক্রনভক নাভ নযচয় দফী মভাফাইর নং 
০১ নভর মফফী যভান  ভনরা মভম্বয-১ বানত ০১৯১৬-০৪৫৫৪২ 
০২ এ এভ আজাদ যভান ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০১ েয ০১৯১২-৪৬১৭৩৩ 
০৩ মভাাঃ আইয়ুফ মারন মভার্া ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৫ েয ০১৭১১-৩৩২৫৮৩ 
০৪ মখ আরী জরুনপকায টিু ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৯ েয ০১৯৪১-৯২২১৬১ 
০৫ আরফদা খানভ বারনিী, আনায ও নবনডন েয ০১৯৮৮-৯৬৯০৩৮ 

 

ংসৃ্কনত ও মখরাধরুা কনভটি 
ক্রনভক নাভ নযচয় দফী মভাফাইর নং 
০১ মভাাঃ ানপজযু যভান ঢারী ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৭ বানত ০১৯১৭-১৫১১১৬ 
০২ যদায ভননযুর্জ্াভান নরু ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৮ েয ০১৯৬৭-৫৭১৮৭০ 
০৩ মভাাঃ রুতপয যভান ফাফুর ইউন মভম্বয; ওয়াডব  নং-০৩ েয ০১৭১২-১০৯৭৫৪ 
০৪ নভর চয়ননকা খান ভনরা মভম্বয-২ েয ০১৯৩২-৬৩৭০৩২ 
০৫ মভাাঃ আরতাপ মারন স্থানীয় গন্ভান্ ভাজরফক েয ০১৯২৩-৮৩৪৪৪৪ 

 
 

ইউননয়ন নাযী ননমডাতন ননদযাধ কনভটি 
ক্রনভক নাভ নযচয় দফী মভাফাইর নং 
০১ মভাোঃ জরুনপকায আরী খান   মচয়াযভযান, ১নং আইচগাতী ইউন বানত ০১৭১৫-১৬৮২৭৭ 
০২ নভদ মফফী যভান  ভনরা মভম্বয-১ েয ০১৯১৬-০৪৫৫৪২ 
০৩ নভদ চয়ননকা খান  ভনরা মভম্ফয-২ েয ০১৯৩২-৬৩৭০৩২ 
০৪ নভদ ননযপুা ইয়ানভন ভনরা মভম্বয-৩ েয ০১৯১৪-১৯৩৫১৬ 
০৫ মখ ওনরয়ায যভান স্থানীয় নফদ্াররয়য নক্ষক েয ০১৯১৪-৯৮৭২২০ 
০৬ ননগায ুরতানা নযফায কর্াণ কাযী েয ০১৯৩৭-৭১৮১৭৯ 
০৭ মভাাঃ আযাপুর ইরাভ নচফ, ১নং আইচগাতী ইউন দ্ নচফ ০১৯১২-৫৮৩৮২৮ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aichgati Union 
 

 

 

 

 
 

LEGEND 
Administrative Boundary 

__________  Union Boundary 

___ ___ ___  Mauza Boundary 

                      Union Parishad 

Physical Infrastructures 

Zilla Road 

Upazilla Road(Pucca) 

                         Union Road (Pucca)  

                       Village Road 

                          River 

Socio-Economic 
Infrastructures  

                       Growth Center  

                       Rural Market 

                     Mosque 

        P            Primary School 

        H           High School 

        C            College   

                   Community Clinic 

 

 

  



 

চেতন নাগরযক রাচফ আনায দারিত্ব ও কতত ফয 
 

 

 ভিভত ইউর হারডিং ট্যাক্স রযচাধ করুন। 

 রনধতারযত ভচিয ভচধয বূরভয খাজনা রযচাধ করুন।  

 আচতরনকভুক্ত নরকূচয ারন ান করুন।  

 স্বাস্থ্য ম্মত ািখানা ফযফায করুন। 

 ফারয রফফা হযাধ করুন, ইব টিরজিংচক না ফরুন এফিং এয রফরুচে প্ররতচযাধ গচে তুরুন।  

 পরজ, ফনজ ও ঔলরধ গাছ রাগান, রযচফ ফাাঁ োন।  

 আনায রশুচক ভিভত টিকা রদন এফিং রশুশ্রভচক না ফরুন। 

 আনায রশুয জচন্য য ৪০রদচনয ভচধয ইউরনিন রযলচদ জন্ রনফন্ধন রনরিত করুন। 

 রযফাচযয হকউ ভৃতুয ফযণ কযচর ভৃতুযয ১৫রদচনয ভচধয ইউরনিন রযলচদ ভৃতুয রনফন্ধন রনরিত করুন।  

 হমৌতুক একটি াভারজক অরবা, তাই হমৌতুচক না ফরুন। 

 রফদ্যযৎ আভাচদয জাতীি ম্পদ, তাই উা অেি হযাধ করুন। 

 রনচজয ারযফারযক ও াভারজক হমচকান ভযা ভাধাচন রনফতারেত প্ররতরনরধয াাময গ্রণ করুন।  

 এরাকায উন্নিচন ইউরনিন রযলচদয ফাচজট্ জানা আনায নাগরযক অরধকায, 

তাই ফাৎরযক ফাচজট্ প্রণিচন অিংগ্রণ করুন এফিং ুরেরিত ভতাভত হ করুন।  

 ফছচয ২টি উনু্ক্ত ওিার্ত  বাি উরস্থ্ত থাকুন এফিং আনায এরাকায ভযায কথা ফরুন। 

 আনায  এরাকায কর উন্নিনভূরক কাচজ ইউরনিন রযলদচক চমারগতা করুন। 

 রনচজ চেতন উন, অযচক চেতন চত উৎারত করুন।  

 
 

 

 

ভিভত কয রদচফা, উন্নিন ফুচঝ রনচফা। 

.............এট্া আভায নাগরযক অরধকায। 

 

-০ ভাপ্ত ০- 


