
গাইবা া জলার ইউিনয়ন পিরষদ  (ইউিডিস) উে া ােদর তািলকা 
 

/নং ইউিনয়েনর নাম উে া ার নাম মাবাইল ন র ই- মইল ন র 
সদ

র 
1. 

ল ী র 
মাহ র রহমান 01774331609 uisclaxmipurup@yahoo.com 

া রানী দাস ০১৭১৪৫১১৭৫৮  

2. 

মালীবাড়ী 

আ  সরওয়ার কায়ছার ০১৭১২৮৭৭৯৫২ shamratmalibari7080@gmail.com 

নাজমা বগম ০১৭১৪৬০৮০৫৬  

3. 

পতলা 

মাজাে ল হক 01828132179 
 01753808491 mozammelcha@gmail.com 

আ েমানয়ারা বগম ০১৭২২১১২১৩০  

4. 

সাহাপাড়া 

এএইচএম সাঈম ডায়ম  ০১৭৩৪৭৫৩৫৬২ daimond.dce75@gmail.com 

খািদজা আ ার িম ০১৭৩৮৬০৬৮১৭  

5. 

ব মঝাড় 

মা দার রহমান ০১৭১২৮৯৩২৯৭ mashudrara.07@gmail.com 

িদল বা আফেরাজ ০১৭৪৫৬২৬৭৭০  

6. 

রামচ র 

সেরায়ার হােসন ০১৭২১২১৪৪৬২ sarwar2121@gmail.com 

িমিন আকতার ০১৭৫০৫৫৫৫১১  

7. 

বািদয়াখালী 

সাহা ল ইসলাম ০১৭১৩৭২৯৬১১ uisc.badia08@gmail.com 

কতারা খা ন ০১৭২৪৪২৩৫১৩  

8. 

বায়ালী 

খারেশদ আলম ০১৭৩৭৯৬২২৪২ khorshedboali@gmail.com 

স া রানী বম ন ০১৯২৫৭১৪১৬৯  

9. 

খালাহা  

আলািমন িময়া ০১৭১০১৮৯৫৬২ Janani.amin@gmail.com 

গােল র বগম ০১৭২২৪৫৯২৮৮  

10. 

ঘােগায়া 

আঃ খােলক িময়া ০১৭১২৯৪৪১৩৯ surjoy555@gmail.com 

শািহনা আকতার ০১৭১২৯৪৪১৩৯ surjoy555@gmail.com 

11. 

িগদারী 

আেতায়ার রহমান ০১৭৩৫০০৩৯৮৯ babu.gaibandha@gmail.com 

রিশদা খা ন ০১৯২৫২৫৮৩৬১  
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12. 

কামারজািন 

মাহ বর রহমান ০১৭৪৬২১০৫২৩ mahabubhasan27@gmail.com 

আ ল মােলক সরকার ০১৭৫০১৫৪৯৭৫ mahabubhasan27@gmail.com 

13. 

মা ারচর 

আেনায়ার হােসন ০১৭৫১২৫৩৭৪৫ anwar.hossain1989.raju@gmail.com 

রেহনা আকতার ০১৭৩৭২৭৬৫৫৪  

আিসফ রজা (হা ন) ০১৭৩৮৭৬২৭৪৭  

রগ
 

14. 

বামনডা া 

`yjvjx †eMg 01723553200  

আ  মা দ সরকার ০১৭১২৬৭৮২৫০ masudsarker670@gmail.com 

15. 

সানারায় 

িদল বা বগম ০১৭১০৬৪৬৩০৯ dilruba.sonaroy.uisc@gmail.com 

আেনায়া ল ইসলাম ০১৭৩৩১৯৯২৪৪ Anoarulbd@gmail.com 

16. 

তারা র 

 রা  আহেমদ ০১৭২৫১৪২৫৭০ 1981rasuahmed@gmail.com 

জয়  মার বম ন 01740306263 joyontaroy84@gmail.com 

ভাতী রাণী ০১৭৫০৫৫৯৬৮৩ Provati94@gmail.com 

17. 

বলকা 

তাজিমনা নাজিনন তািজ র ০১৭৫৪৫৩৩১০৪  

িনয়া ল আরাফাত ০১৭৩২০৩০৭৭৯  

18. 

দহব  

রওশন আলী ০১৭৩৮৭৫৯১৮৬ rowshanmd89@yahoo.com 

wjgb 01738147957 syedlemon16@yahoo.com 

19. 

সব ান  

লাভলী বগম 01740968660 lovely1991.uisc@gmail.com 

মাহ বার রহমান ০১৭১৭৭৯৮৫২৭ mahbub.ndc@gmail.com 

20. 

রামজীবন 

‡g‡n`x nvmvb 01722158817 uiscRamjibon.sundar42@yahoo.com 

mywdqv LvZzb 01753878760  

21. 

ধাপাডা া 

jyrdzbœvnvi miKvi 01773558582  

আশরা ল ইসলাম ০১৭১৪৭৫৪৯৩২ 97ashraful@gmail.com 
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22. 

ছাপরহা  

রােকয়া সরকার ০১৯১৪০২১২১৮ rokeya@gmail.com 

সাই ল ইসলাম ০১৭১৯০০০৫৬১ uiscsaiful@gmail.com  

23. 

শাি রাম 

শাহ আলম ০১৭১১৪১৬৫৫৮  

এসএম সােহল রানা ০১৭১৩৭৩৭৬৩৪ saniram.uisc@gmail.com 

24. 

হির র 

মন  িময়া ০১৭৩১৪৩৮৭৯০ monju.uisc@yahoo.com 

 মাছাঃ রতনা আ ার ০১৯৪৩৯১২২২০ 
 

ratna.udc1998@yahoo.com 

25. 

কি বাড়ী 

মাছাঃ মা দা বগম ০১৭৩৫০৭৭১৭০ masudabg@gmail.com 

এস এম তানভীর হক    

26. 

র 

আঃ কােদর ০১৭১৪৬০৭৪৯৮  

আঃ রউফ িময়া ০১৭২৯৮১৩৮৯৯ Rouf.813899@gmail.com 

27. 

চি র 

মাঃ শিফউল ইসলাম ০১৭৫১০৫৮০৯৩ shafiul.ch.u@gmail.com 

Zvcm P› ª̀ 01724625408  

28. 

কাপািসয়া 

evDj wgqv 01750632255 baulkapasia95@gmail.com 

 শাহনাজ আকতার  01796890997 baulkapasia95@gmail.com 

গা
িব

গ
 

29. 

কামিদয়া 

dviæKzj Bmjvg 01712610061  

এসএম সাহােয়ব হাসান ০১৮১৬১৮৬৭৫২ sm.shohayeb@gmail.com 

30. 

কাটাবাড়ী 

মাঃ দেলায়ার হােসন ০১৭৬০৩৫৩৫৫৪ deloar1993@yahoo.com 

myBwU AvKZvi 01834361787  

31. 

শাখাহার 

dviæK Avn‡g` 0০১৭৭০৬১০৭০  

মা দার রহমান ০১৭৩৪০৬১৩৫৬  

32. 

রাজাহার 

AvwZKzi ingvb mwRe 01714547914 atikurRahmansajibs@gmail.com 

eveyj wgqv 01729659170  
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33. 

সাপমারা 

মাঃ আ ল কােদর ০১৭১৩৬৪৭৯৫৫ quaderg89@gmail.com 

wgbv LvZzb 01758878104  

34. 

দরব  

ল িল খা ন ০১৭৫৮৮৭৮১০৪   

‡evinvb DwÏb 01761291528 m:borhan212@gmail.com 

35. 

তা ককা র 

শিরফা খা ন ০১৭৩৮০৩০৩৮০  

শাহ আলম সরকার ০১৭৩৫৬৩৩১২১ shahalamalam35@gmail.com 

36. 

নাকাই 

iæcvjx AvKZvi 01751939364  

আঃ আিজজ সখ ০১৯৩০৩২৯১১৯ azizsheak@gmail.com 

37. 

হিররাম র 

wgjy gq ivq 01830232646 milumoy2013@yahoo.com 

cjvkP› ª̀ ivq 01756089410  

38. 

রাখাল জ 

cv‡gj ‡PŠayix 01912828042 pamel786@gmail.com 

gwR`v LvZzb 01773672995 mozida786@gmail.com 

39. 

লবাড়ী 

gvngỳ v †eMg 01749245560  

আঃ সালাম ০১৭১৩৭১৫০১৫ salamsamrat@gmail.com 

40. 

মানীগ  

ggZvR †eMg 01715385522  

সাই ল ইসলাম ০১৭৩২৩৬৯৯৮৯  

41. 

কামারদহ 

পসা খা ন ০১৭৩৯৭০৯০৮৬  

আ  হাসান সেরায়ার ০১৭১৪৫১৩২৩০ Jafarsiddiky@yahoo.com 

42. 

কাচাশহর 

gvngỳ yj nvmvb 01775788729  

 রেবকা 01756117667 ma.mozderrahman@yahoo.com 

43. 

িশব র 

মারী চােমলী রানী ০১৭৫৪৩২৪৪৬৯ chamelyrani@gmail.com 

মা:আিরফ হােসন 01717291263 arif.hossain820@gmail.com 
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44. 

মিহমাগ  

রাহাত জাহান 01767539022 rahatJahan8@gmail.com 

মাঃ আলীম শাহীন 
01733166623 
০১৯১৫৭৩৩৮৩৬ alimshahin80@gmail.com 

45. 

শালমারা 

‡gvbviæj Bmjvg 01733188977  

কা ন খা ন ০১৭৪৪৫৪১৬৮৪  

িম  ধান ০১৯২৪২৩৯৯১১ mizu2011.uisc@gmail.com 
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ছ
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46. কি পাড়া 

মা দ িময়া ০১৭১৩৭২৯১৪৮ uisc.kanchipara1@gmail.com 

সানালী আকতার ০১৮৩৯২৮৩৩৭৯  

47. উিড়য়া 

িমজা র রহমান ০১৭২৩৫৮৩৫৬৭ mijanur.uisc@yahoo.com 

   

48. উদাখালী 

মাঃ িফেরাজ কিবর ০১৭২৫৩৪২১২৪ firozkabir443@gmail.com 

মা: মা ন িময়া ০১৯২২৭৩৬৮৭০ mdmamunmia22@gmail.com 

49. গজািরয়া 

ফিরদা পারিভন ০১৯১৮৩০১৭৮১  

শাহ গালাম মিহউি ন ০১৭২৬২৫৭৫১৫ gulam.ful@gmail.com 

50. লছিড় 

মেনায়ার হােসন ০১৮১২৯৬৭০৮০ monowar.p@gmail.com 

মাছা: িলিপ মেনায়ার ০১৮৩৮৫৯০৭৫১  

51. এের াবাড়ী 

সােহ র খা ন ০১৭৫৯২৭৫৬৪৪  

ল স ০১৭২১১৩৩২৬৬ ruhulkuddus121@gmail.com 

52. ফজ র মাঃ নািসর মাহ দ ০১৭১৩৭২০৬৯৩ fazlupur.uisc@gmail.com 



মাসেলমা বগম  ০১৭১৮৭৩৮৪৬৭ Fazlupur.union@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সা
ঘা
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53. প মশহর 

মা র রিশদ ০১৭৪৪৪০০৪০৪ mamunpadum@gmail.com 

বিবরানী সন া ০১৭৫১৪৮৮৫১৬  

54. ভরতখালী 

 জািহ ল ইসলাম ০১৯১৭২৩৫৬৫৩ jahidul.master@gmail.com 

মাক দা আকতার ০১৯২৬৭৬০১৫৪  

55. সাঘাটা 

িবউ  খা ন িবথী ০১৭৪৯৭০৬৭৯৩  

মাঃ রা ম আলী ০১৭৫৩৬৮২৯৫৫ mr.rustamali@gmail.com 

56. ি নগর 

একরা ল হক ০১৭৩৪২১৬১৪২  

মাহ ব হাসান মন ০১৭৩৭২৬৮৪৩২ sumon_r24@yahoo.com 

57. ক য়া 

আ  সাহীন ধান ০১৭৩৮৫৩৫১৩৪  

রশমা খা ন ০১৯২২৫১৭৮৪৪  

58. িড়দহ 

আির ল ইসলাম ০১৭১৯৪৬৬২৬৩ ghuridahans@gmail.com 

শািহনা আকতার ০১৭৪৫৩৫৯২৩০  

59. হলিদয়া 

মাঃ আ  তােহর ০১৭৪৫৪৯৭৬৫৯  

রা ম আলী ০১৯২৯৮৫৯৭৪২ aariyan001299@gmail.com 

60. মারবাড়ী 

ল ল কিবর ০১৭১৯৩৭১১৪২ BulBul_kabir@gmail.com 

লাভলী আকতার ০১৭৫০৪০২৬৩৪ bulbul_kabir@ymail.com 

61. কামােলরপাড়া চ না খা ন ০১৯৩৫২৩৮৪৮৩  



রতন মার ০১৭৪৭২০৬১৯৭ uisc_ratan@yahoo.com 
Mr.rkdu1122@gmail.com 

62. বানারপাড়া 

শািহ ল ইসলাম ০১৭২১২১০২৪০ shahidulcom@gmail.com 

 
বণ া আকতার ০১৯২২৭২৮৯৬৯  
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63. িকেশারগাড়ী 

মাছাঃ মা ফা আ ার ০১৭৫০৬৮৪২৪৮ marufaakter159@gmail.com 

মাছাঃ আফ জা খা ন ০১৭২৫৮৫৫৯৫৬ shohelr451@gmail.com 

64. হােসন র 

মাঃ আই ব আলী খঃ ০১৭৪৯৭০৬৬৪৬ aliayub907@gmail.com 

অিবনাশ চ  বম ন ০১৮১১৬০২৬৩৯ abilashjhapor@gmail.com 

65. পলাশবাড়ী 

শিহ ল ইসলাম ০১৭১৭৮৪৩৩৪৩  

আঃ হািমদ ০১১৯০৯০৪৭৭৪ hamidsarker1968@gmail.com 

66. বিরশাল 

সয়দ আলী সরকার ০১৭৪০৮০১২৫৪  

কারবান আলী ০১৭২৫৯১৬১৫৩ korban.barisal.uisc@gmail.com 

67. মহদী র 

রিবউল আলম ০১৭৫১৩০৯৯৪৭ robiulalam3030@gmail.com 

মা: শিহ ল ইসলাম ০১৭৩৯৮৭০৫৮৩  

68. বতকাপা 

শির ল আলম ০১৭২৯৮১৩৯৬৪ sharifulalam61@gmail.com 

মাছাঃ ির া খা ন ০১৭৫২২৭৯৭২৮ ranisur2@gmail.com 

69. পবনা র 

মন িময়া ০১৯১৭৩৫২৫০১ uisc.sumon@gmail.com 

জা া ল ফরেদৗসী ০১৭৫০৭৭৩২৭৮  

70. মেনাহর র মাশফা র রহমান  ০১৭১২০৮৫৩৩৭ mosfaqur@gmail.com 



বনা আসিফয়া    

71. হিরনাথ র 
 

শির ল আজম ০১৯৪৩২৭৪১০৩ tapu.uisc@gmail.com 

 
িম  ধান ০১৯২৪২৩৯৯১১ mizu2011.uisc@gmail.com 
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72. র ল র 

নাজ ল সাইন ০১৭৪০৮৫৩৬৭০  

জাকািরয়া হািবব ০১৭৩৫৯৬৩৯২৮ shopon1999@gmail.com 

73. নলডা া 

মিশউর রহমান েয়ল ০১৭৪০৮০০৪৭৪ zuwel2012@gmail.com 

মািহ র বগম   

74. দােমাদর র 

হা ন িময়া ০১৭১৩৭২৯১৪৯ harunmiah22@gmail.com 

শাহজালাল ০১৭৪৫৩৬৬২০৮ shahjalal.sadullapur@gmail.co
m 

75. জামাল র 

মাহ ল হক িমলন ০১৭৬৮৯৪১৪০৮  

 ফরহাদ হােসন িলমন ০১৭১৩৭০৭৭৮৯ Lemon.prianka@gmail.com 

76. ফিরদ র 

মা: জািকর হােসন ০১৭৩৮৬৪৫৭৬৪ shamimsonifa@gmail.com 

শামীম সরকার ০১৭২৩৬২০৪৬৫ shamimsonifa@gmail.com 

77. ধােপরহাট 

জািমউল ইসলাম ০১৭৩৮৬৪২৪৩০ mzamiulislam@gmail.com 

শািকল ০১৭৩৭৮৯৯৪৬৯  

78. ইিদল র 

আেনায়ার হােসন ০১৭২২০৭০১৬৮ shekh.anowar@yahoo.com 

জাহরা খা ন ০১৯৬৫৮১৭৮২৬  

79. ভাত াম 

আঃ স র আক  ০১৭১৩৭৬৫৫২৯ sabur.N100@gmail.com 

লিতফা আকতার ০১৭৪০৮০০৯৬  



 
 
 

 
 

80. বন াম 

মিনর ামান ০১১৯৭২৮৯৬৭৫ ০১৭৭২৮৮৫০৩০ momensks@gmail.com 

মাহ ল হক িমলন   

81. কামারপাড়া 

হািব র রহমান ০১৭৩৪১১৬৭৬৮ blacklike_1@yahoo.com 

হা ান িময়া  blacklike_1@yahoo.com 

82. খাদ েকামর র 

িফেরাজ কিবর ০১৭২০৯৩১৩৪৮ firoz.kabir68@yahoo.com 

 
সািকল ধান   


