
পায়রা ইউিনয়নঃ 

িনব�নিবহীন কািজর নামঃ 
 ১।   জনাব �মাঃ আেছর আলী, �াম-বারা�ী, অভয়নগর, যেশার। 
২।  জনাব �মাঃ হািব�র রহমান, �াম-বারা�ী, অভয়নগর, যেশার। 
৩।  জনাব �মাঃ �রজাউল হক, �াম-বারা�ী, অভয়নগর, যেশার। 
৪।  জনাব িজ�াহ গাজী, �াম-পায়রাহাট, অভয়নগর, যেশার। 
৫।  জনাব আঃ গফফার খান, সাং- পায়রা, অভয়নগর, যেশার। 
৬।  আিজ�ল হক,  �াম-দ�গাতী, অভয়নগর, যেশার। 
৭।  জনাব �মাঃ আ�ল হািকম, �াম-কািদরপাড়া, অভয়নগর, যেশার। 
৮।  জনাব �মাঃ িনছার উি�ন, �াম সমস�র, অভয়নগর, যেশার। 

িনব�নিবহীন �েরািহেতর নামঃ   
১।  জনাব সমর কাি� �খাজী, �াম-িদঘিলয়া, অভয়নগর, যেশার। 
২।  তারক �মার, �াম-িদঘিলয়া, অভয়নগর, যেশার। 
৩।  অমর �খাজ�, িদঘিলয়া, অভয়নগর, যেশার। 
৪।  নেগ� নাথ �খাজ�, �াম-িদঘিলয়া, অভয়নগর, যেশার।
 

�ভরাড়া ইউিনয়ন ইউিনয়নঃ 
িনব�নিবহীন কািজর নামঃ  

১।  জনাব �মাঃ �খারেদশ আলী খ�, সাং �গাপীনাথ�র, অভয়নগর, যেশার। 
২।  জনাব �মাঃ আ�ল হাই, সাং রানাগাতী, অভয়নগর, যেশার। 

িনব�নিবহীন �েরািহেতর নামঃ    
১। জনাব রাম�সাদ চ�বত�, সাং �ভরাড়া, অভয়নগর, যেশার। 

 

��মবাগ ইউিনয়নঃ 
িনব�নিবহীন কািজর নামঃ  

১।  �মাঃ আিতয়ার রহমান, িঝেয়ডাংগা, অয়ভনগর, যেশার। 
২।  �মাঃ �হল আিমন, ঐ 
৩।  হাবীবর রহমান, ঐ 
৪।  মা�ম িব�াহ, মা�রা, অভয়নগর, যেশার। 
৫।  ও�াজ �মৗলবী, ঐ 
৬।  আ�ল �মৗলবী, ঐ 
৭।  মােলক, �মৗলবী 
৮।  �মা�ন গাজী, ধিলরগািত, অভয়নগর, যেশার। 
৯।  নাজ�ল ইসলাম, বািহরঘাট, অভয়নগর, যেশার। 
১০।  রা�াক, বািহরঘাট, অভয়নগর, যেশার। 
১১।  আ�ল হািমদ, �াম-��মবাগ, অভয়নগর, যেশার। 

িনব�নিবহীন �েরািহেতর নামঃ নাই    
 



 
 

চিলিশয়া ইউিনয়ন পিরষদঃ 
 

িনব�নিবহীন কাজীর নামঃ 
১।   শাহজান খ�, �াম-�কাটা, অভয়নগর, যেশার। 
২।  আ�ল বাশার,  �াম-বাগদা, অভয়নগর, যেশার। 
৩।  শিফউল ফারাজী, �াম-এ�ার�র, ঐ 
৪।  রউজউি�ন �শখ, �াম-চিলিশয়া, ঐ 

  িনব�নিবহীন �েরািহেতর নামঃ   
১।  রাম�সাদ চ�বত�, �াম-চিলিশয়া, অভয়নগর, যেশার। 
২। �গািব� চ�বত�, ঐ 
৩।  িপটার িব�াস, �াম-চিলিশয়া, ঐ 
 

��লী ইউিনয়ন পিরষদ 
িনব�নিবহীন কািজর নামঃ 

১।  ��ল আিমন গািজ, �াম-�ধাপাদী, অভয়নগর, যেশার। 
 িনব�নিবহীন �েরািহেতর নামঃ   

১।  আশা� চ�াটাজ�, �াম-��লী, অভয়নগর, যেশার। 
২।  �েকশ চাটাজ�, ঐ 
৩।  স�য় চ�াটাজী, ঐ 
৪।  িনহার চ�াটাজ�, ঐ 
৫। অিসম �ানাজ�,ঐ 
৬।  িদলীপ �ানাজ�,   
৭।  ধীরাজ �ানাজ�, ঐ 
৮।  িনরান �ানাজ�,  
৯।  �বাস �ানাজ�, �াম রামসরা, অভয়নগর, যেশার। 
১০।  �েকশ �ানাজ�, 
১১।  িবকাশ �ানাজ�, 
১২।   পলাশ �ানাজ� 
১৩। �দবল �ানাজ� 
১৪।  �দবাশীষ �ানাজী 
১৫।  তাপন ,, 
১৬।  গেনশ রায় �চৗ�রী 
১৭। ��ত রায় �চৗ�রী 
১৮।  �কাশ রায় �চৗ�রী 
 
 
 



 

ইউিনয়েনর নামঃ িসি�পাশা 
 

িনব�নিবহীন কাজীর নামঃ  নাই। 
িনব�নিবহীন �েরািহেতর নামঃ    

১।  �গ �াপদ ভ�াচায �, �াম-�ল�াম, অভয়নগর, যেশার। 
২।  অন� ভ�াচ �ায �, �াম-িসি�পাশা, ঐ 
৩।  ইমন �মার ঢালী, �াম-�ল�াম, ঐ 
৪।  বা�ল ঠা�র, �াম-জয়রাবাদ, ঐ 
৫।  অিজত �গালাদার, ঐ 


ইউিনয়েনর নামঃ বা��য়া 

 
িনব�নিবহীন কাজীর নামঃ   

১।  আফজাল �হােসন, �াম-িসংগাড়ী, অভয়নগর, যেশার। 
িনব�নিবহীন �েরািহেতর নামঃ    

১।  রামপদ চ�বত�, �াম-বা��য়া, অভয়নগর, যেশার। 
২।  ����য় দাস, �াম-�িগলহাট, ঐ 
৩।  �হলাদ দাস,  �াম-, ঐ 
৪।  অেলাক �মার, �াম-ভবানী�র, ঐ 
৫।  অিময় িব�াস, ঐ 

�ধর�র ইউিনয়নঃ 
 

িনব�নিবহীন কািজর নামঃ 
১।  �মাঃ শাহা�ি�ন, �াম-�দয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার। 
২।  জনাব �মাঃ জালাল উি�ন, �াম-�কাদলা, ঐ 
৩।  আ�ল হােসম গাজী, �াম-�দয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার। 
৪।  �মাঃ রিবউল ইসলাম, �াম-বিণ �, ঐ 
৫।  জািমর �হােসন, �াম-দীিঘরপাড়া, অভয়নগর, যেশার। 
 

িনব�নিবহীন �েরািহেতর নামঃ   
১।  ফিন ঠা�র, �াম-�দয়াপাড়া, অভয়নগর, যেশার। 
২।  পলাশ ঠা�র, �াম-�কাদলা, ঐ 
৩। �গৗরা� চ�বত�, �াম-�কাদলা। 
 
 

 


