
আমদহ ইউিনয়েনর ন ন অ  িবধােভাগীর তািলকা। 

  িবধা ভাগীর    
নাম 

িপতার/ ামীর নাম   াম এন আই িড নং  মাবাইল নং ম  

1 মাঃ হািফ ল ইসলাম ইয়াদ আলী সখ  রাই র 6445753608 01772905577  
2 কাজী বাই াহ কাজী বারহান উ ীন খ কারপাড়া 462799583 01947307946  
3 মাছাঃ তহিমনা খা ন মাঃ শাসেসর আলী রাই র 2395845452   
4 মাছাঃ িন ফা খা ন ছা ার আমদহ 3705811259 01761480926  
5 মাছাঃ সানা ভা   নিবছি ন চক ামনগর 1945808911 01918801196  
6 মাছাঃ তছিবনারা খা ন মাঃ নবাছি ন আশরাফ র 4646014029 01918796193  
7 মাছাঃ িম য়ারা খা ন মাঃিসরা ল ইসলাম আশরাফ র 5718714173986 01786233669  
8 মাঃ রজব আলী হােফজ উ ীন জ ার ইসলাম র 6445936906 01841331964  
9 মাঃ র না খা ন মাঃ ইমা ল  ভবা র 6446017169 01939039046  
10 মাছাঃ পারিভনা খা ন মাঃ ই ািহম খা  আশরাফ র 1496028430 01917831569  
11 মাছাঃ নািছমা খা ন তােলব খ কারপাড়া  4195694825 01987470379  
12 মাছাঃ আ া র খা ন মাঃ সাথক সখ  খ কারপাড়া 9572911940 01752212237  
13 মাছাঃ রখা বগম  আলা উ ীন খ কারপাড়া  9572911932 01742827192  
14 মাছাঃ বিবতা খা ন বা  সখ  খ কারপাড়া  1495855726 01911287936  
15 কাজী দিলল উ ীন কাজী আ ল হােসন  খ কারপাড়া  1945879821 01920754106  
16 মাঃ ফ শখ  র ব   রাই র 9572934967 01781633807  
17 মাঃ আই ব আলী  মাঃ বাহা র শখ  রাই র 3745828636   
18 মাঃ কসমত আলী  মাঃ িনয়ামত শখ  রাই র 3295876621 01792338464  
19 মাঃ মিফ র রহমান মাঃ ইসলাম শখ  রাই র 3295839058 01909083547  
20 মাঃ জাউ া মাঃ রিফক  রাই র  2358939131 01729311617  
21 মাছাঃ ফাইলা খা ন দ ত সখ  বামনপাড়া  9145838463   
22 মাছাঃ রািবনা খা ন হা ন  ব র 7813978256 01924171774  
23 মাঃ হােশম আলী  মাঃ র আলী  ব র  5545960998 01406043271  
24 মাছাঃ ল িল খা ন খ কার রশীদ  বামনপাড়া  1945894614 01916182234  
25 মাঃ শহী ল ইসলাম  সদরউ ীন খা  বামনপাড়া  7782713217 01989382627  
26 মাঃ ফির ল ইসলাম ছাকন সখ  বামনপাড়া  5095791793 01996688363  
27 মাঃ ছা য়ার হােসন মীর সাহান আলী  বামনপাড়া  7345795665 01771805656  
28 মাঃ েলখা খা ন মাঃ আ ল জিলল সখ  বামনপাড়া  7345769132 01909301031  
29 মাঃ বাব   মাঃ সামাদ আলী  আমদহ  2401561705 01984927269  
30 মাঃ এনা ল হক  মাঃ আমজাদ হােসন  আমদহ 4195835238 01734785948  

 31 মাছাঃ জ রা খা ন হায়াত আলী সদার আমদহ 9572924661 01950384631  

32  মাঃ কাম ামান  ত আ  বা ার আমদহ 2395902568 01733655563  

33 মাছাঃ বাচা ল ভা  সখ  আমদহ 5995777520 01741037761  

34 মাছাঃ শাবানা খা ন মাঃ আিজমি ন চক ামনগর  5095732623 01935510765  

35 মাছাঃ নািছমা খা ন মাঃ আমা ল হক চক ামনগর 4195794310 01938839724  

36 মাছাঃ আিখতারা  মাঃ িনজা ীন চক ামনগর 6457119524 01910915067  

37 মাছাঃ শাহার বা   পান আলী চক ামনগর 5545832981   

38 মাছাঃ শাহার বা  মকেছদ  চক ামনগর 6895781935 01975967277  

39 মাছাঃ জাহানারা খা ন ছব ল  আশরাফ র 5546001172 01730542616  

40 মাঃ ইনা ল হালসনা  মাঃ ইি স হালসনা  আশরাফ র 4646018327 01316328310  

41 মাছাঃ ছােনায়ারা খা ন মাঃআঃ ছা ার মি ক  আশরাফ র 6895950
811 

01760058639  



 

 

42 মাঃ ইমরান মাঃ নতাজ আলী আশরাফ র 3764123
281 

01787029560  

43 মাছাঃ রিশদা খা ন  মাঃ রিশদ  আশরাফ র 3296017
654 

01313539693  

44 মাঃ জন মাঃ হা র রশীদ আশরাফ র 8696040
958 

01704606026  

45 মাঃ তাির ল ইসলাম মাঃ িসরা ল ইসলাম আশরাফ র 3745996
441 

01758823017  

46 মাছাঃ খায়রন নছা  মাঃ িহচাব আলী  আশরাফ র 5959232
967 

01987483918  

47 মাঃ আ ল আিলম  ইলাম বকশ আশরাফ র 4645941
693 

01749139039  

48 মাছাঃ ল িল খা ন জিমর ি ন ইসলাম র 6896025
175 

01322692884  

49 মাঃ কনাল মাঃ আেনছ ীন ইসলাম র 1946002
375 

01736364715  

50 মাছাঃ সা না খা ন মাঃ আ ল কােদর  ইসলাম র 5545970
120 

01775673180  

51 মাছাঃ  রাহাতন নছা  আউলাদ ইসলাম র 1495937
797 

01928240865  

52 মাঃ েবল রানা ত সাহা ীন সােহব র 7814958
331 

01876264124  

53 মাঃ সাই ল ইসলাম মাঃ িফয়াজ উ ীন  সােহব র 6863318
058 

01936170872  

54 মাঃ বরকত আিল ত ছামাদ আলী ভবা র 5718714
177405 

01906583230  

55 মাছাঃ জাহানারা খা ন আসা ল হক টংরামরী  5718714
177872 

01985456834  

56 মাঃ পনজাতন আলী  র ন শখ টংরামরী 8696077
745 

01715384457  

57 মাঃ নােয় ল হক আহা দ আলী  টংরামরী 8672982
439 

01933158164  

58 মাছাঃ জাহানারা খা ন ত  চক ামনগর  5995935
151 

01923788747  

59 মাছাঃ হা্ওয়া খা ন ছয়দ আলী  আশরাফ র 4645773
286 

01983903413  


