
 
১৯৬০ সাল থেক িনবািচত ইউিপ চয়ার ান ও সদ গেণর নােমর তািলকাঃ 

 
পািক ান সময়কাল 

িমক নং চয়ার ানগেণর নাম ও 
সময়কাল সদ গেণর নাম ম  

০১ জনাব, আ স বহান চৗ রী 
১৯৬০-১৯৬৫ইং 

আ স বহান চৗ রী 

আ স বহান চৗ রী  
সদ গেণর ভােট িনবািচত 
চয়ার ান 

হাজী মাঃ নজর উ া 
মাঃ র ম আলী 
মাঃ এবারত িময়া 
মাঃ আ াব িময়া 
মাঃ িজল ল হক 
মাঃ আছাব িময়া 
মাঃ ছািমর আলী 

অবণী মাহন চৗ রী 

০২ 
মাঃ হািব র রহমান (হািরছ 

িময়া) 
১৯৬৫-১৯৭২ 

মাঃ হািব র রহমান (হািরছ িময়া) 

মাঃ হািব র রহমান (হািরছ 
িময়া)  
সদ গেণর ভােট িনবািচত 
চয়ার ান 

মাঃ আ স বহান চৗ রী 
হাজী মাঃ মাশাহীদ আলী 
মাঃ আ ল কিরম 
মাঃ আ ল জববার 
মাঃ িজল ল হক 
মাঃ আছাব িময়া 

বা  নয়ন রায় 
আ ছ ছ ার 

 
বাংলােদশ সময়কাল 

িমক নং চয়ার ানগেণর নাম   
ও  সময়কাল সদ েদর নাম ম  

০৩ 

মাঃ আ ল হািমদ আছাব িময়া 
চয়ার ান 

১৯৭৩-১৯৭৭ 
 
মাঃ রজব আলী 

ভাইস চয়ার ান 
১৯৭৩-১৯৭৭ 

রােজ  মার দাস 
ওয়াড নং ০১ মাঃ গৗছ িময়া 

পা িস  দাস 
মাঃ আ ল আহাদ 

ওয়াড নং ০২ মাঃ র িময়া 
মাঃ হিফজ িময়া 
মাঃ আরশাদ িময়া 

ওয়াড নং ০৩ মাঃ লতান ী খান 
হাজী মাঃ হাছন আলী 

০৪ 

মাঃ আ ল হা ান চৗ রী 
 
০১-০৬-১৯৭৭ থেক 
০২-০৩-১৯৮২ ইং 
 

রােজ  মার দাস 
ওয়াড নং ০১ মাঃ আেনায়ার িময়া 

মাঃ গৗছ িময়া 
মাঃ আ ল মাতািববর 

ওয়াড নং ০২ 
মাঃ লালফর িময়া (বদ ামান) 



মাঃ ছরাব আলী 
মাঃ আিশক িময়া 

ওয়াড নং ০৩ মাঃ আবর  িময়া 
মাঃ আশরাফ িময়া 

০৫ 

মাঃ আ ল হা ান চৗ রী 
 
০৩-০৩-১৯৮২ থেক 
০২-০৩-১৯৮৭ ইং 

মাঃ মছ র িময়া 
ওয়াড নং ০১ রসময় দাস 

মাঃ আ ল মতিলব 
মাঃ আ ল আহাদ 

ওয়াড নং ০২ মাঃ রাব িময়া 
মাঃ তয়ব আলী 
মাঃ লাল হােসন 

ওয়াড নং ০৩ িবজয়  রায় 
মাঃ আ ল বািছত 

০৬ 

মাঃ আ ল হা ান চৗ রী 
 
০৩-০৩-১৯৮৭ থেক 
১১-১২-১৯৯২ ইং 

মাঃ র আলী 
ওয়াড নং ০১ মাঃ গৗছ িময়া 

মাঃ ম আলী গাজী 
মাঃ রাব আলী 

ওয়াড নং ০২ মাঃ ইসরাইল িময়া 
মাঃ এলাইছ িময়া 
মাঃ  আ  িফয়ান ইয়ািহয়া 

ওয়াড নং ০৩ মাঃ ইি ছ িময়া 
মাঃ ইনজাদ িময়া 

০৭ 
মাঃ রিফ ল ইসলাম খস  

১২-১২-১৯৯২  থেক  
০৯-০২-১৯৯৮ইং 

অিনল চ  দাস ওয়াড নং ১ 
মাঃ িসরাজ খান ওয়াড নং ২ 
মাঃ ইছবআলী ওয়াড নং ৩ 
মাঃ রত িময়া ওয়াড নং ৪ 
মাঃ আ াব আলী ওয়াড নং ৫ 
মাঃ ফা ক িময়া ওয়াড নং ৬ 
মাঃ তাব িময়া ওয়াড নং ৭ 
মাঃ আলা িময়া ওয়াড নং ৮ 
মাঃ কিরম িময়া ওয়াড নং ৯ 

০৮ 
মাঃ হা ন রাশীদ 

১০-০২-১৯৯৮ থেক  
০৪-১১-২০০৪ইং 

মাছাঃ ছােনায়ারা বগম সংরি ত- ০১ 
মাছাঃ সা না বগম সংরি ত- ০২ 

অচনা রানী দাস সংরি ত- ০৩ 
মাঃ গয়াছ িময়া ওয়াড নং ১ 
মাঃ আনর উি ন ওয়াড নং ২ 
মাঃ বদ ামান ওয়াড নং ৩ 

বজ  িময়া ওয়াড নং ৪ 
মাঃ আখলা র রহমান ওয়াড নং ৫ 
মাঃ এলাইছ িময়া ওয়াড নং ৬ 
মাঃ তােলব িময়া ওয়াড নং ৭ 



মাঃ আ ল হা ান ওয়াড নং ৮ 
মাঃ মিফজ িময়া ওয়াড নং ৯ 

০৯ 
মাঃ হা ন রাশীদ 

০৫-১১-২০০৪ থেক  
২৫-০৭-২০১১ইং 

মাছাঃ রিফয়া বগম সংরি ত- ০১ 
মাছাঃ রািজয়া বগম সংরি ত- ০২ 
মাছাঃ সালমা বগম সংরি ত- ০৩ 

অিনল চ  দাস ওয়াড নং ১ 
মাঃ আ ন র ওয়াড নং ২ 
মাঃ আ ল মনাফ ওয়াড নং ৩ 
মাঃ বজ র রহমান ওয়াড নং ৪ 
মাঃ আ  তােহর ওয়াড নং ৫ 
মাঃ ল িময়া ওয়াড নং ৬ 
মাঃ রাজ িময়া ওয়াড নং ৭ 
মাঃ ইউ ছ িময়া ওয়াড নং ৮ 
মাঃ জয়নাল িময়া ওয়াড নং ৯ 

১০ 

মাঃ আরশ িময়া 
২৬-০৭-২০১১ থেক  
 
 

মাছাঃ চমকেতরা িবিব সংরি ত- ০১ 
মাছাঃ সালমা বগম সংরি ত- ০২ 

অচনা রানী দাস সংরি ত- ০৩ 
অিনল চ  দাস ওয়াড নং ১ 
মাঃ আহমদ আলী ওয়াড নং ২ 
মাঃ আজাদ রজা 

২৬-০৭-২০১১ থেক নেভ র ২০১২ পয  
বা ল মাহ দ 
ম-২০১৩ থেক বতমান 

ওয়াড নং ৩ 

মাঃ সািববর আহমদ ওয়াড নং ৪ 
মাঃ জামাল আহমদ ওয়াড নং ৫ 
মাঃ ল হােসন ওয়াড নং ৬ 

হাজী িসরাজ আলী ওয়াড নং ৭ 
মাঃ ইিলয়াছ িময়া ওয়াড নং ৮ 
মাঃ ল  িময়া ওয়াড নং ৯ 

১১ 

মাঃ আরশ িময়া 
 
০৭-০২-২০২২ পয  
 

রনধীন কাি  দাস ওয়াড নং ১ 
হীরা িময়া ওয়াড নং ২ 
বা ল মাহ দ ওয়াড নং ৩ 
মাঃ জাত িময়া ওয়াড নং ৪ 
মাঃ েবল িময়া ওয়াড নং ৫ 
মাঃ লতান আহমদ ওয়াড নং ৬ 
মাঃ টাকন িময়া ওয়াড নং ৭ 
মাঃ ইকবাল হােসন ওয়াড নং ৮ 
মাঃ েয়ল িময়া ওয়াড নং ৯ 
মাছঃ রািফয়া বগম সংরি ত- ০১ 

শা না ইসলাম লাকী সংরি ত- ০২ 
মাছাঃ শািক ন বগম সংরি ত- ০৩ 



১২ 
মাঃ শািহ ল ইসলাম ব ল 

০৮-০২-২০২২ইং থেক 
চলমান 

অিনল চ  দাস ওয়াড নং ১ 
মাঃ িহরা িময়া ওয়াড নং ২ 
মাঃ িল  িময়া ওয়াড নং ৩ 
মাঃ জাত িময়া ওয়াড নং ৪ 
মাঃ েবল িময়া ওয়াড নং ৫ 

ল হােসন ওয়াড নং ৬ 
মাঃ ছােলহ উি ন ওয়াড নং ৭ 

মিহউি ন ওয়াড নং ৮ 
মাঃ মিফ র রহমান চৗ রী ওয়াড নং ৯ 
মাছাঃ শলী বগম সংরি ত- ০১ 
মাছাঃ ছালমা বগম সংরি ত- ০২ 
মাছাঃ মনতারা িবিব সংরি ত- ০৩ 

 
 
 

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

 


