
৬নং রামচ র ইউিনয়ন পিরষদ 

গাইবা া সদর, গাইবা া। 
 

াি ং কিম  

১। িশ া ও সং াপন  
কিম  

(ক)  জনাব মা: bvRgyj nvmvb bIkv  সভাপিত ও ইউ.িপ m`m¨ 

(খ) মাছা: হাসেনআরা বগম  সদ  সিচব, ও সংরি ত মিহলা আসন নং, ১,২,৩ 

(গ)  মা: িমজা র রহমান  সদ , ৫ নং ওয়াড 

(N) ‡gv: †g‡ni Avjx wkÿK 
(O) ‡gv: gZjyei ingvb  Mb¨gvb¨ 

 

২। িশ া ও গন িশ া  
কিম  

(ক)  জনাব মা: মিজবর রহমান   সভাপিত ও ইউ.িপ সদ , ৯নং ওয়াড 

(খ) মাছা: মিনরা আ ার   সদ  সিচব, ও সংরি ত মিহলা আসন নং, ২,৩,৪ 

(গ)  মা: জািহ ল ইসলাম ম ল   সদ , ২ নং ওয়াড 

(N)  ‡gvQv: bvRgv †eMg  m`m¨, 7,8,9 bs IqvW© 
(O)  ‡gv: †ivKb wgqv MY Dbœqb †K› ª̀  

 

৩। া , পিরবার পিরক না ও মহামারী িনয় ন  
কিম  

(ক)  জনাব মা: শিহ ল ইসলাম (স )  সভাপিত ও ইউ.িপ সদ , ৩নং ওয়াড 

(খ) মাছা: নাজমা বগম   সদ  সিচব, ও সংরি ত মিহলা আসন নং, ৭,৮,৯ 

(গ)  মা: শাহীন িময়া  সদ , ৭ নং ওয়াড 

(N)  ‡gv: wgRvbyi ingvb  m`m¨, 5bs IqvW© 
(O)  ‡gvQv: †mvbv ivbx cwievi cwiKíbv Kwg© 

 

৪। িনরী া ও িহসাব  
কিম  

(ক)  জনাব মা: িমজা র রহমান  সভাপিত ও ইউ.িপ সদ , ৫নং ওয়াড 

(খ) মা: মাসািববর হােসন    সদ , ৬ নং ওয়াড 

(গ)  মা: মিজবর রহমান   সদ , ৯ নং ওয়াড 

(N)  ‡gv: gwbiv Av³vi  m`m¨, 4,5,6 bs IqvW© 
(O)  ‡gv: Av‡e` Avjx Mb¨gvb¨ 

 

 

 

 

 

 



৫। িষ ও অ া  উ য়ন লক কাজ  
কিম  

(ক)  জনাব মা: শাহীন িময়া   সভাপিত ও ইউ.িপ সদ , ৭নং ওয়াড 

(খ) মা: িমজা র রহমান     সদ , ৫ নং ওয়াড 

(গ)  মা: মেহ ল ইসলাম ধা সদ , ১ নং ওয়াড 

(N)  ‡gv: †nvm‡mAviv †eMg   m`m¨, 1,2,3 bs IqvW© 
(O)  ‡gv: mvB ỳi ingvb  Mb¨gvb¨ 

 

৬। সমাজ ক ান ও কিমউিনটী স ার  
কিম  

(ক)  জনাব মা: জািহ ল ইসলাম ম ল সভাপিত ও ইউ.িপ সদ , ২নং ওয়াড 

(খ) মা: মাসািববর হােসন  সদ , ৬ নং ওয়াড 

(গ)  মা: শিহ ল ইসলাম (স ) সদ , ৩ নং ওয়াড 

(N)  ‡gvQv: bvQwib Av³vi  WFP m`m¨ 
(O)  kÖx jÿx KvšÍ kxj  m`m¨, 4bs IqvW© 

 

৭। টীর িশ  ও সমবায়  
কিম  

(ক)  জনাব মাছা: নাজমা বগম    সদ  সিচব, ও সংরি ত মিহলা আসন নং, ১,২,৩ 

(খ) মাছা: মিনরা আ ার      সদ  সিচব, ও সংরি ত মিহলা আসন নং, ৪,৫,৬ 

(গ)  মা: শাহীন িময়া  সদ , ৭ নং ওয়াড 

(N)  ‡gv: bvRgyj nvmvb bIkv  m`m¨, 8bs IqvW© 
(O)  ‡gv: Av: gwZb  Mb¨gvb¨ 

 

৮। আইন ও লা   
কিম  

(ক)  জনাব মা: রিফ ল ইসলাম     সভাপিত ও ইউ.িপ চয়ার ান 

(খ) মা: মাসািববর হােসন  সদ , ৬নং ওয়াড 

(গ)  মা: শহী ল ইসলাম (স )  সদ , ৩ নং ওয়াড 

(N)  ‡gv: wgRvbyi ingvb  m`m¨, 5bs IqvW© 
(O)  ‡gv: Av: Lv‡jK  AvbQvi KgvÛvi  

 

৯। নারী ও িশ  ক ান সাং ান ও ীড়া  
কিম  

(ক)  জনাব মাছা: মিনরা আ ার  সদ  সিচব, ও সংরি ত মিহলা আসন নং, ৪,৫,৬ 

(খ) মাছা: হাসেনআরা বগম  সদ  সিচব, ও সংরি ত মিহলা আসন নং, ১,২,৩ 

(গ)   ল ী কা  শীল  সদ , ৪ নং ওয়াড 

(N)  ‡gv: †g‡niæj Bmjvg  m`m¨, 1bs IqvW© 
(O)  ‡gv: bv ỳ miKvi  Mb¨gvb¨ 

 

 

 

 



১০। মৎস ও প  স দ   
কিম  

(ক)  জনাব মা: নাজ ল হাসান নওশা সভাপিত ও ইউ.িপ সদ , ৮নং ওয়াড 

(খ) মা: মিজবর রহমান  সদ , ৯ নং ওয়াড 

(গ)  মা: মেহ ল ইসলাম ধা সদ , ১ নং ওয়াড 

(N)  ‡gvQv: bvRgv †eMg  m`m¨, 7,8,9 bs IqvW© 
(O)  ‡gv: †gvmv‡ÏK wgqv Mb¨gvb¨ 

 

১১। পিরেবশ র ন ও েরাপন  
কিম  

(ক)  জনাব ল ী কা  শীল সভাপিত ও ইউ.িপ সদ , ৪নং ওয়াড 

(খ) মা: মেহ ল ইসলাম ধা  সদ , ১ নং ওয়াড 

(গ)  মা: শাহীন িময়া  সদ , ৭ নং ওয়াড 

(N)  ‡gv: Rvwn ỳj Bmjvg  m`m¨, 2bs IqvW© 
(O)  ‡gv: Av: Qv‡`K  Mb¨gvb¨ 

 

১২। ইউ.িপ ত কম চী  
কিম  

(ক)  জনাব মা: মেহ ল ইসলাম ধা সভাপিত ও ইউ.িপ সদ , ১নং ওয়াড 

(খ) মা: শহী ল ইসলাম (স )  সদ , ৩ নং ওয়াড 

(গ)  মা: নাজ ল হাসান নওশা  সদ , ৮ নং ওয়াড 

(N)  ‡gvQv: gwbiv Av³vi  m`m¨, 4,5,6 bs IqvW© 
(O) ‡gv: Av: KÏym  Mb¨gvb¨ 

 

১৩। ামীন পািন ও ািনেটশন  
কিম  

(ক)  জনাব মা: মাসািববর হােসন  সভাপিত ও ইউ.িপ সদ , ৬নং ওয়াড 

(খ) মা: ল ী কা  শীল সদ , ৪ নং ওয়াড 

(গ)  মা: নাজ ল হাসান নওশা সদ , ৮ নং ওয়াড 

(N) ‡gv: gwRei ingvb  m`m¨, 9bs IqvW© 
(O) ‡gv: Av: gwR` wgqv Mb¨gvb¨ 

 


