
ইউনিয়িঃ  ২িং শুক্তাগড়                       উপজেলাঃ  রাোপুর    জেলাঃ ঝালকাঠি  

 

ওয়ার্ড  িং ০১   

 

ওয়ার্ড  কনিটির তানলকা  (WC) 

 

ক্রমমক নং  নাম  পদবী  কমমটি’র পদবী  মূঠ াঠ ান  

০১ মমাোঃ মমিন রদার  ইউমপ দয  ভাপমি  ০১৭২৯১১২৮৩৩ 

০২ মমপ আক্তার  মাজ মমবকা  দয  ০১৭৭৬৮৯০৭৮৭ 

০৩ মাাবুবুর রমান  মলক্ষক  দয  ০১৭৩৪৮১২৯৪১ 

০৪ মমনর  রাজী  মাজ মবক  দয ০১৭১৬৭২২৯৮০ 

০৫ মাস্টার অমন চন্দ্র  এন মজ ও  দয ০১৭২৬২৬৩৫৪৫ 

০৬ রমা রানী  মাজ মমবকা  দয  ০১৯৩২০৯৯১২০ 

০৭ লাানাজ মবগম  মমা দয দয মচব  

 

 

 

স্কীি সুপারনিশি কনিটির তানলকা (SSC) 

 

ক্রমমক 

নং  

নাম  পদবী  কমমটি’র পদবী  মমাবাই নং  

০১ আোঃ াই  অধ্যক্ষ   ভাপমি   

০২ নুরু আমমন   মাজ মবক  দয   

০৩ মমাোঃ মাঠ মাুদ  াঠভে য়ার  দয  ০১৭১০৬২০৬৬৫ 

০৪ আবু বালার  ইমাম  দয   

০৫ মঠনা  গৃমনী    দয   

০৬ যমুনা রানী  মাজ মমবকা  দয   

০৭ মবজয় কৃষ্ণ াদার অধ্যাপক দয   

 

 

                                                                             
 



 

 

 

ইউনিয়িঃ  ২িং শুক্তাগড়                       উপজেলাঃ  রাোপুর    জেলাঃ ঝালকাঠী ।  

 

ওয়ার্ড  িং ০২   

 

ওয়ার্ড  কনিটির তানলকা  (WC) 

 

ক্রমমক নং  নাম  পদবী  কমমটি’র পদবী  মূঠ াঠ ান  

০১ মমাোঃ মা ুজুর রমান (ছাইদু)  ইউমপ দয  ভাপমি  ০১৮২০০২৩১৪৪৪ 

০২ মমাোঃ লাানাজ মবগম  মমা দয  দয মচব  ০১৮৫৮১৩১৯০৭ 

০৩ মাওোঃ মাাবুবুর রমান  মলক্ষক  দয  ০১৭৬০০৫৮১৩৫ 

০৪ আোঃ ান্নান াওাদার  মাজ মবক  দয  ০১৭৪৯৩৬৯৫৪৬ 

০৫ মমাাোঃ মি া মবগম  মমা মাজ মবক  দয  ০১৮৫৫৬৬০৭০৭ 

০৬ নামছমা মবগম  এনমজও  দয   

০৭ আবু ুম য়ান  মুমক্তঠযাদ্ধা  দয   

 

 

 

স্কীি সুপারনিশি কনিটির তানলকা (SSC) 

 
ক্রমমক নং  নাম  পদবী  কমমটি’র পদবী  মমাবাই নং  

০১ াজী আোঃ ছত্তার  মাজ মবক  ভাপমি   

০২ মমাোঃ মামনক  গনযমানয   দয  ০১৮১১৮৫৭৪৭৭ 

০৩ মমাোঃ মাঠ মাুদ  াঠভে য়ার  দয  ০১৭১০৬২০৬৬৫ 

০৪ লাজাান মলকদার  গনযমানয    দয   

০৫ মমাাোঃ খামদজা  মাজ মমবকা  দয  ০১৭৬৮৩৪০৩৯৫ 

০৬  ামিমা মবগম  মমা মমবকা  দয   

০৭ মাওোঃ আাউমিন  মলক্ষক  দয মচব  ০১৭৪৬৮৩৭৫০১ 

 

                                                                                             



 

 

ইউনিয়িঃ  ২িং শুক্তাগড়                       উপজেলাঃ  রাোপুর    জেলাঃ ঝালকাঠী ।  

 

ওয়ার্ড  িং ০৩    

 

ওয়ার্ড  কনিটির তানলকা  (WC) 

 
ক্রমমক নং  নাম  পদবী  কমমটি’র পদবী  মূঠ াঠ ান  

০১ লাানাজ মবগম  ইউমপ মমা  দয  ভাপমি  ০১৭১৯৭৬৪৫৭০ 

০২ আমমর মলকদার  মলক্ষক  দয  ০১৭৩৫৫৩৯০৯১ 

০৩ মদবদা ডাকুয়া  মাজ মবক  দয  ০১৭৪৫৬১৯৭৭১ 

০৪ রুমব মবগম  মাজ মমবকা  দয ০১৭৬০৪২৩১৩৯ 

০৫ লাানা মবগম  এন মজ ও  দয ০১৭১১০২৪১১৬ 

০৬ মমাঠয়ি াং  মুমক্তঠযাদ্ধা  দয  ০১৭৪৬৮৩৩৫১১ 

০৭ মমাোঃ নামর উমিন  ইউমপ দয দয মচব ০১৭৫৭৩৫৭৯৬৪ 

 

 

স্কীি সুপারনিশি কনিটির তানলকা (SSC) 

 

ক্রমমক 

নং  

নাম  পদবী  কমমটি’র পদবী  মমাবাই নং  

০১ মাওোঃ  জুর রমান  ইমাম  ভাপমি  ০১৭১৯৯২৪৫৪০ 

০২ নুরজাান মবগম   মমা মমবকা  দয  ০১৭৬৪৯৬৩৮৭৭ 

০৩ মমাোঃ মাঠ মাুদ  াঠভে য়ার  দয  ০১৭১০৬২০৬৬৫ 

০৪ আছমা মবগম  মমবকা  দয  ০১৭৭৭৩৪৫৯৯৫ 

০৫ মমাোঃ মমনু্ট খান  অবোঃ মবমান বামনী  দয  ০১৭৫৩০৭৬৫৯৯ 

০৬ মবু দা  বযবায়ী  দয  ০১৭১৯৬৮৯৭১১ 

০৭ মামন াওাদার  অবোঃ পুমল  দয মচব  ০১৭৪৬০৯০৮৮৮ 

 

 

                                                                                              



 

          ইউনিয়িঃ  ২িং শুক্তাগড়                       উপজেলাঃ  রাোপুর    জেলাঃ ঝালকাঠী ।  

 

ওয়ার্ড  িং ০৪   

 

ওয়ার্ড  কনিটির তানলকা  (WC) 

 
ক্রমমক নং  নাম  পদবী  কমমটি’র পদবী  মূঠ াঠ ান  

০১ জাানারা মবগম  ইউমপ দয  ভাপমি  ০১৭২৫০৭৫৮৩৩ 

০২ আঠনায়ার মাঠন  মলক্ষক  দয   

০৩ জাা উমিন মৃধ্া  মাজ মবক  দয  ০১৭১৮৫৬৮৫৬৫ 

০৪ আঠয়া মবগম  মমবকা  দয  

০৫ লীা রানী  এন মজ ও  দয ০১৭৫১৬৫১৭২৯ 

০৬ মনীন্দ্র চন্দ্র পা  মুমক্তঠযাদ্ধা  দয   

০৭ মমনরুজ্জামান  ইউ মপ দয  দয মচব ০১৭৩৫৭৩৩৪৬৬ 

 

 

 

স্কীি সুপারনিশি কনিটির তানলকা (SSC) 

 
ক্রমমক নং  নাম  পদবী  কমমটি’র পদবী  মমাবাই নং  

০১ সয়দ আবু বকর মমিক  মাজ মবক  ভাপমি  ০১৮৪৮৫৪৪৫৬ 

০২ আবু্দর রমান  ইমাম  দয  ০১৭৩৭৯২৮৬৭৭ 

০৩ মমাোঃ মাঠ মাুদ  াঠভে য়ার  দয  ০১৭১০৬২০৬৬৫ 

০৪ পাঞু্জরা মবগম  গৃমনী  দয   

০৫ ম ঠরাজা মবগম  মমবকা  দয   

০৬ জুঠয় রদার  মাজ কমী  দয  ০১৮২৭৫৮৪০৬৩ 

০৭ মগৌিম চন্দ্র নন্দী  মলক্ষক  দয মচব  ০১৭৩৫৭৯২৮৬৭৭ 
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ওয়ার্ড  িং ০৫    

 

ওয়ার্ড  কনিটির তানলকা  (WC) 

 
ক্রমমক নং  নাম  পদবী  কমমটি’র পদবী  মূঠ াঠ ান  

০১ মমাোঃ আোঃ জম মমাল্লা  ইউমপ দয  ভাপমি  ০১৯১৫১৩১৮৫৯ 

০২ ভুঠপন মকদার  মলক্ষক  দয  ০১৬৭৭৫৬৯৮৩৭ 

০৩ মরজাউ কমরম  মাজ মবক  দয  ০১৭২১৩২৮৮৩১ 

০৪ াইজু আক্তার  মাজ মমবকা  দয ০১৯২২৪৫৩৫৫৫ 

০৫ াম জু ক  এন মজ ও  দয ০১৭২৯৩২৪৮৮১ 

০৬ নানু্ন মময়া  মুমক্ত মযাদ্ধা  দয   

০৭ জাানারা মবগম  মমা দয দয মচব ০১৭২৫০৭৫৮৩৩ 

 

 

স্কীি সুপারনিশি কনিটির তানলকা (SSC) 

 

ক্রমমক 

নং  

নাম  পদবী  কমমটি’র পদবী  মমাবাই নং  

০১ ুলী কুমার াদার  মলক্ষক ভাপমি   

০২ রণমজৎ াদার  মাজ মবক  দয   

০৩ মমাোঃ মাঠ মাুদ  াঠভে য়ার  দয  ০১৭১০৬২০৬৬৫ 

০৪ রুস্তুম আী াং  ইমাম  দয   

০৫ ঝুমুর মবগম  মমা মমবকা  দয  ০১৭৫৪৪৬১১২ 

০৬ ামচনা মবগম  মমবকা  দয  ০১৭৭১৪৯০০৩৯ 

০৭ ডাোঃ  ারুক মাঠন এন মজ ও   দয মচব  ০১৯২০৫৯৪৭৭৫ 
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ওয়ার্ড  িং ০৬    

 

ওয়ার্ড  কনিটির তানলকা  (WC) 

 

ক্রমমক নং  নাম  পদবী  কমমটি’র পদবী  মূঠ াঠ ান  

০১ আোঃ রব াং  ইউমপ দয  ভাপমি  ০১৭১১০৩০৭৭৪ 

০২ মমাোঃ ইউনুচ াং  মলক্ষক  দয  ০১৭১৫১৩৫০০১ 

০৩ রম কু ইাম  মাজ মবক  দয   

০৪ াময়া মবগম  মাজ মমবকা  দয  

০৫ নামছর াং  এন মজ ও  দয ০১৭৩৬৩৭৪৪৪৬ 

০৬ মমিয়ার রমান  মুমক্তঠযাদ্ধা  দয   

০৭ জাানারা মবগম  মমা দয দয মচব ০১৭৩৩৪২৫৫৫০ 

  

 

 

স্কীি সুপারনিশি কনিটির তানলকা (SSC) 

 
ক্রমমক নং  নাম  পদবী  কমমটি’র পদবী  মমাবাই নং  

০১ মমাোঃ এনাঠয়ি মাঠন  মলক্ষক  ভাপমি  ০১৭১৮৫৫৪৫৪৭ 

০২ মবল্লা মাঠন  ইমাম  দয  ০১৭৪৯৭১৭১৪৯ 

০৩ মমাোঃ মাঠ মাুদ  াঠভে য়ার  দয  ০১৭১০৬২০৬৬৫ 

০৪ মনরঞ্জন রকার  মলক্ষক  দয  ০১৯৪৩৪৫৭২৪১ 

০৫ কুুম মবগম  মমা মমবকা  দয  ০১৭২৬১২০৮৯৩ 

০৬ নামছমা মবগম  মমবকা  দয   

০৭ মদঠায়ার মাঠন  মাজ মবক  দয মচব   
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ওয়ার্ড  িং ০৭     

 

ওয়ার্ড  কনিটির তানলকা  (WC) 

 

ক্রমমক নং  নাম  পদবী  কমমটি’র পদবী  মূঠ াঠ ান  

০১ মলমরয়া মবগম  মমা ইউ মপ দয  ভাপমি  ০১৭৫৫১৪২০৭৩ 

০২ মমাোঃ ইমি মাঠন  মলক্ষক  দয  ০১৭২৭০৬৩৩১২ 

০৩ মমাোঃ আমগীর  মাজ মবক  দয  ০১৯২৪৬৭৩৯৬৫ 

০৪ মমাাোঃ ামা মবগম  মাজ মমবকা  দয ০১৭৬৫৮৬৫৭৩৬ 

০৫ মমাোঃ ারুন অর রলীদ  এন মজ ও  দয ০১৭১৯৯৩৭১৮৩ 

০৬ মমাোঃ আিা  মাঠন  মুমক্তঠযাদ্ধা  দয  ০১৭৪০০৩৫২৪২ 

০৭ মমাোঃ কুিু মাঠন  ইউ মপ দয  দয মচব ০১৮২৩২৮৫৬৭৭ 

 

 

 

স্কীি সুপারনিশি কনিটির তানলকা (SSC) 

 
ক্রমমক নং  নাম  পদবী  কমমটি’র পদবী  মমাবাই নং  

০১ মমাোঃ মরঠজায়ান  মলক্ষক  ভাপমি  ০১৭১১২৩০৮১২ 

০২ মমাোঃ মগয়া উমিন  মলক্ষক  দয  ০১৭৪৫১৫২১৭৪ 

০৩ মমাোঃ মাঠ মাুদ  াঠভে য়ার  দয  ০১৭১০৬২০৬৬৫ 

০৪ সিয়ব আী  কৃক  দয  ০১৯১৮৮০৮৮৫০ 

০৫ মমাাোঃ নুর নাার  মমবকা  দয  ০১৭৬৫৮৬৫৭৩৬ 

০৬ মমাাোঃ াইী মবগম  মাজ মমবকা  দয  ০১৭২৭৪২৯৭১২ 

০৭ মমাোঃ মমাবাঠের  চাকুরী  দয মচব  ০১৯১৪৭৮২৮৩৬  

 

 

                                                                                                
 



 

           ইউনিয়িঃ  ২িং শুক্তাগড়                       উপজেলাঃ  রাোপুর    জেলাঃ ঝালকাঠী ।  

 

ওয়ার্ড  িং ০৮     

 

ওয়ার্ড  কনিটির তানলকা  (WC) 

 

ক্রমমক নং  নাম  পদবী  কমমটি’র পদবী  মূঠ াঠ ান  

০১ মমাোঃ নুঠর আম মমল্লক  ইউ মপ দয  ভাপমি  ০১৮১৮৬৯৪৩৮২ 

০২ মমাোঃ মবাঠয়ি মাঠন  মলক্ষক  দয  ০১৭৫৫১৪২০৭৩ 

০৩ মমাোঃ মছাবাান মমাল্লা  মাজ মবক  দয   

০৪ মাামু্মদা আক্তার  মাজ মমবকা  দয ০১৮৫৬৫৫১৬২০ 

০৫ মমপ মবগম  এন মজ ও  দয  

০৬ মমাোঃ খাঠদম মাঠন  মুমক্তঠযাদ্ধা  দয  ০১৭১২১৮৪৫০৪ 

০৭ মলমরয়া মবগম  মমা ইউ মপ দয দয মচব ০১৭৫৫১৪২০৭৩ 

 

 

 

স্কীি সুপারনিশি কনিটির তানলকা (SSC) 

 
ক্রমমক নং  নাম  পদবী  কমমটি’র পদবী  মমাবাই নং  

০১ মমাোঃ ইমাম মাঠন  প্রধ্ান মলক্ষক  ভাপমি  ০১৭১২০৫২৬৬৭ 

০২ মমাোঃ জম মমাল্লা  মলক্ষক  দয  ০১৭২২৫৮৭৮৬১ 

০৩ মমাোঃ মাঠ মাুদ  াঠভে য়ার  দয  ০১৭১০৬২০৬৬৫ 

০৪ মকরামি আী  ইমাম  দয   

০৫ মুমন্ন আক্তার  মাজ মমবকা  দয  ০১৮৪৬২৯৫৭৭৪ 

০৬ লাানাজ মবগম  মমা মমবকা  দয  ০১৭৩৪২৭৪৫৫৭ 

০৭ মমাোঃ আবুয়া মাঠন  মাজ মবক  দয মচব  ০১৯৪০৬০৩৪৯৮ 

  

 

                                                                                          
 



 

  

              ইউনিয়িঃ  ২িং শুক্তাগড়                       উপজেলাঃ  রাোপুর    জেলাঃ ঝালকাঠী ।  

 

ওয়ার্ড  িং ০৯    

 

ওয়ার্ড  কনিটির তানলকা  (WC) 

 
ক্রমমক নং  নাম  পদবী  কমমটি’র পদবী  মূঠ াঠ ান  

০১ মমাোঃ মরউয়াজ িাুকদার  ইউ মপ দয  ভাপমি  ০১৯২৯৯৫৭০৯১ 

০২ আোঃ আউয়া  মলক্ষক  দয   

০৩ মমাোঃ মমলউর রমান  মাজ মবক  দয  ০১৭৪৯১৮৮২৩৩ 

০৪ লামদা মবগম  মাজ মমবকা  দয ০১৭২৯৪৭৫১৮৭ 

০৫ মমাোঃ মলাঠয়ব আঠম্মদ  এন মজ ও  দয  

০৬ মমাোঃ বুবু আঠম্মদ  গনযমানয  দয  ০১৭১০০৯১৬০০  

০৭ মলমরয়া মবগম  মমা দয দয মচব ০১৭৫৫১৪২০৭৩ 

 

 

 

স্কীি সুপারনিশি কনিটির তানলকা (SSC) 

 
ক্রমমক নং  নাম  পদবী  কমমটি’র পদবী  মমাবাই নং  

০১ মমাোঃ এমাদু িাুকদার  মাজ মবক  ভাপমি  ০১৭৪৫৫৮১৯৯৭ 

০২ মাওোঃ মাুদ  মলক্ষক  দয  ০১৭২৫৯২৫৬৩৯ 

০৩ মমাোঃ মাঠ মাুদ  াঠভে য়ার  দয  ০১৭১০৬২০৬৬৫ 

০৪ ইউু  আী  গনযমানয  দয   

০৫ জুঠখা মবগম  মমা মমবকা  দয   

০৬ মরকঠছানা মবগম  মমবকা  দয   

০৭ মমাোঃ মারু  গনযমানয  দয মচব  ০১৯৪২৩৮৭৭১৪ 

 

                                                                                                 


