জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

1 ০০১ পঞগড়-১

1 নজজমল হক পধজন

জজততয় সমজজ তজননক
দল-জজসদ

মত: রনছর উদতন
পধজন

2

2 ণমজ: আব সজণলক

জজততয় পজট

মরহম আলহজজ আবস
সজমজদ

3 ০০২ পঞগড়-২

1 ণমজ: নরল ইসলজম সজন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ইমজজউদতন
আহণমদ

4

2 ণমজম এমরজন আল আনমন

জজততয় সমজজ তজননক
দল-জজসদ

আবর রজজজক

5 ০০৩ ঠজকরগজও-১

1 ণমজম ইমরজন ণহজণসন ণচ
ণৌৌধরত

রজসলজণদণশর ওয়জকরজস পজট র

মত সজইফর রহমজন ণচ
ণৌৌধরত

6

2 রণমশ চন ণসন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত নকততন ণমজহন
ণসন

7 ০০৫ ঠজকরগজও-৩

1 ণমজম ইয়জনসন আলত

রজসলজণদণশর ওয়জকরজস পজট র

মত আয়র আলত

8

2 হজনফজ উনদন আহণমদ

জজততয় পজট

মত আবল রজকত
আহণমদ

9 ০০৬ নদনজজপর-১

1 আরদল হক

রজসলজণদণশর ওয়জকরজস পজট র

মত দজনজর উদতন
সরকজর

2 মণনজরঞনশতল ণগজপজল

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

দতণনশ চন শতল

10

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
গজম: রসননয়জ পজড়জ,
ডজক: জগদল-৫০০০,
উপণজলজ+ণজলজপঞগড়।
গজম- ণরণৌৌশনজরজগ
(পর র), ণপজ:
পঞগড়-৫০০০,
উপণজলজ- পঞগড় সদর,
ণজলজ- পঞগড়।

মশজল

গজম-মহজজনপজড়জ,
নরজরজগঞ,
ডজক-ময়দজননদঘত,
উপণজলজ-ণরজদজ,
ণজলজ-পঞগড়
গজম: নসপজইপজড়জ, ণপজ:
ণরজদজ-ণৌ৫০১০,
উপণজলজ ণরজদজ, ণজলজপঞগড়

ণনৌকজ

গজমম ণছজটরজনলয়জ,
ডজকঘরম রজনলয়জ, রজনজ
ও উপণজলজম ঠজকরগজও
সদর, ণজলজম ঠজকরগজও।
গজমম মনলজদজম, ণপজম
রনহয়জ, ওয়জড রম ০৯
উপণজলজম ঠজকরগজও
সদর, ঠজকরগজও।

হজতরত

মহলজম সণহজদর,
ডজকঘরম রজণতশসনকল,
ঠজকরগজও।
গজম-রঘনজরপর,
ডজকঘর-পতরগঞ, ওয়জড র
নস-০২,
উপণজলজ-পতরগঞ,
ণজলজ-ঠজকরগজও।

হজতরত

গজমম ণচসঠত (রজলজপজড়জ),
ডজকঘরম ণচসঠত-৫০২০,
উপণজলজম ণদরতগঞ,
ণজলজম পঞগড়।
মহলজ: নমশন ণরজড,
উপণজলজ: সদর (ণপৌর
এলজকজ), ণজলজ:
নদনজজপর।

হজতরত

লজঙল

মশজল

ণনৌকজ

লজঙল

ণনৌকজ

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

11 ০০৮ নদনজজপর-৩

1 ইকরজলর রনহম

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

এম আবর রনহম

12

2 মজহমদল হজসজন মজননক

রজসলজণদণশর ওয়জকরজস পজট র

মত মজহতজর উনদন
আহণমদ

13 ০০৯ নদনজজপর-৪

1 আবল হজসজন মজহমদ আলত

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত হজসজন আলত

14

2 ণমজ: এনজমল হক সরকজর

রজসলজণদণশর ওয়জকরজস পজট র

মত শজহজজহজন সরকজর

15 ০১০ নদনজজপর-৫

1 ণমজ: আফছজর আলত

রজসলজণদণশর ওয়জকরজস পজট র

মত নরয়জজ উনদন

16

2 ণমজসজনফজর রহমজন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ণমজরজরক ণহজণসন

17 ০১১ নদনজজপর-৬

1 ণমজম নশরলত সজনদক

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ণমজসজনফজর
রহমজন

18

2 ররতন নজর সণরন

রজসলজণদণশর ওয়জকরজস পজট র

মত দজরকজল সণরন

19 ০১২ নতলফজমজরত-১

1 ণমজম আফতজর উনদন
সরকজর

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত এমজজ উনদন
সরকজর

20

2 ণমজ: খয়রল আলম

জজততয় সমজজ তজননক
দল-জজসদ

ণমজ: ণহজণসন আলত

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
গজম:দনকণ মননপজড়জ,
উপণজলজ : নদনজজপর
সদর, ণজলজ: নদনজজপর।
মহলজ: উ: মননপজড়জ,
ডজকঘর-নদনজজপর,
ণজলজ-নদনজজপর

ণনৌকজ

ডজকজরপজড়জ খজমজর
নরষগঞ,
ডজকঘর-টসগয়জ-৫২৩০,
উপণজলজ-খজনসজমজ,
ণজলজ-নদনজজপর।
গজম-রজসণদরপর,
ডজকঘর-রজসণদরপর,-৫২
৪০, নচনরররনর,
নদনজজপর।

ণনৌকজ

গজম: শকণদরপর,
ডজকঘর:
খণয়রপকরহজট-৫২৫০,
পজর রততপর, নদনজজপর।
রজসজ/ণহজনলস: ১৬/২৪,
গজম/রজসজ: পনশম
ণগৌরতপজড়জ, ডজকঘর:
ফলরজড়ত-৫২৬০,
ফলরজড়ত ণপৌরসভজ,
ফলরজড়ত, নদনজজপর

হজতরত

গজম/রজসজম ইসলজমপর,
ডজকঘরম আফতজরগঞ
৫২৬০, রজনজম নরজরগঞ,
ণজলজম নদনজজপর।
গজমম রড় চননপর
(রজরণকজনজ), ডজকঘরম
সরদজর পজড়জ, রজনজম
পজর রততপর, ণজলজম
নদনজজপর।

ণনৌকজ

গজমম রজবরহজট,
ডজকঘরম নডমলজ,
উপণজলজম নডমলজ,
ণজলজম নতলফজমজরত।
গজম: দনকণ ণসজনখলত,
ডজকঘর: দনকণ
ণসজনজখলত
উপণজলজ: নডমলজ,
ণজলজ: নতলফজমজরত।

ণনৌকজ

হজতরত

হজতরত

ণনৌকজ

হজতরত

মশজল

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ

21 ০১২ নতলফজমজরত-১

3 জজফর ইকরজল নসনদকত

জজততয় পজট

মত: হজনরৌুরর রহমজন
নসনদকত

ননয়জমতপর ণছজট রজউতজ
নমডল ণডজমজর
নতলফজমজরত

লজঙল

22 ০১৪ নতলফজমজরত-৩

1 কজজত ফজরক কজণদর

জজততয় পজট

কজজত আবল কজণদর

লজঙল

23

2 ণগজলজম ণমজসফজ

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মতম নগয়জস উনদন

গজম রজসজ-তজলক
ণশৌলমজরত (কজজতপজড়জ)
তজলক ণশৌলমজরত
ডজকঘর-ডজকজলতগঞ-৫৩
৩০,জলঢজকজ,
নতলফজমজরত
গজমম জলঢজকজ
কণলজপজড়জ, ডজকঘরম
জলঢজকজ, উপণজলজম
জলঢজকজ, ণজলজম
ননলফজমজরত

1 ণমজম ছজণদকল ইসলজম

জজততয় সমজজ তজননক
দল-জজসদ

মত-আযজর রহমজন

মশজল

25

2 ণমজম ণমজতজহজর ণহজণসন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত জমণসদ আলত

26

3 হণসইন মহমদ এরশজদ

জজততয় পজট

গজমম উতর ডজউয়জরজড়ত,
ডজকঘরমইতর
ডজউয়জরজড়ত
উপণজলজম হজততরজনজ,
ণজলজম লজলমননরহজট
গজম- রড়খজতজ, ডজকরড়খজতজ, ইউননয়নরড়খজতজ, উপণজলজহজততরজনজ, ণজজলজলজলমননরহজট
০১.০১ ননউ ণসনপজড়জ
, রসপর

27 ০১৮

1 আব সজণলহ ণমজহজমদ সজঈদ
(দলজল)

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত মকবলজর রহমজন

ণনৌকজ

28

2 এম. ণখজরণশদ আলম

জজততয় সমজজ তজননক
দল-জজসদ

আশজফ আলত ণমজলজ

29

3 ণগজলজম ণমজহজমদ কজণদর

জজততয় পজট

মত মকবল ণহজণসন

পর র দজলজল পজড়জ,
ণগজকনজ, ডজকঘরম
নতসজ,উপণজলজ ও
ণজলজম লজলমননরহজট
গজমম মজঝজপজড়জ,
ডজক/উপণজলজ/ণজলজম
লজলমননরহজট
নদ সজইনভউ, রজসজ নস-১,
রজয়ণরজড নস-১, ননউ
ণসনপজড়জ, রসপর-৫৪০০

30 ০২১ রসপর-৩

1 হণসইন মহমদ এরশজদ

জজততয় পজট

মত মকবল ণহজণসন

০১,০১, ননউ ণসনপজড়জ

লজঙল

31

2 ণমজমসজনবর আহণমদ

জজততয় সমজজ তজননক
দল-জজসদ

মরহম ণগজলজম রসল

রজসজ নস-৮২, ণরজড
নস-১/গ, ণসনজল ণরজড,
সদর, রসপর

মশজল

32 ০২২ রসপর-৪

1 টপ মননশ

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত রমজজন আলত
মননশ

গজমম গয়জরজড়ত, ণপজম
পতরগজছজ-৫৪৫০, রজনজম
পতরগজছজ, ণজলজম রসপর।

ণনৌকজ

24 ০১৬

লজলমননরহজট-১

লজলমননরহজট-৩

মত মকবল ণহজণসন

ণনৌকজ

ণনৌকজ

লজঙল

মশজল

লজঙল

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ

33 ০২২ রসপর-৪

2 ণমজ: কনরম উনদন ভরসজ

জজততয় পজট

মত মণনর উনদন
পজইকজর

গজম: ডজরজরপজড়, সজরজই,
ডজকঘর- হজরজগজছ,
কজউননয়জ, রসপর

লজঙল

34 ০২৪ রসপর-৬

1 ণশখ হজনসনজ

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

রঙরন ণশখ মনজরর
রহমজন

ণনৌকজ

35

2 ণমজ. নর আলম নময়জ

জজততয় পজট

মত. নময়জর উনদন

গজমম টনঙপজড়জ, ডজকঘর
ও উপণজলজম টনঙপজড়জ,
ণজলজ- ণগজপজলগঞ
গজম: ণগজপতগজম, ডজকঘর:
খজলজশপতর, উপণজলজ:
পতরগঞ, ণজলজ: রসপর।

36 ০২৫ কনড়গজম-১

1 এ ণক এম ণমজসজনফজর
রহমজন

জজততয় পজট

আহজমদ আলত সরকজর

লজঙল

37

2 ণমজম আবল হজই

সতন

মতম ইনজজ আলত

38

3 রশতদ আহণমদ

জজততয় পজট র - ণজনপ

ণমজ: আবল হজনকম

গজম: ণদওয়জণনর
খজমজর,ডজকঘর:
ভরঙজমজরত, উপণজলজ:
ভরঙজমজরত, ণজলজ:
কনড়গজম
গজম- ণদওয়জণনর খজমজর,
ইউননয়ন- ভরঙজমজরত
ডজকঘর- ভরঙজমজরত,
উপণজলজ- ভরঙজমজরত,
ণজলজ- কনড়গজম।
গজম: মননরচর, পনশম
নজণগশরত, উপণজলজ:
নজণগশরত, ণজলজ:
কনড়গজম

39 ০২৮ কনড়গজম-৪

1 ণমজম জজনকর ণহজণসন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত সজমসল হক

ণনৌকজ

40

2 ণমজম ণমজতজনলর ণহজণসন

সতন

মত আফজজ উনদন
সরকজর

41

3 ণমজম রহল আনমন

জজততয় পজট র - ণজনপ

মত জণয়ন উনদন
পননত

গজম- ণরৌমজরত,
ডজকঘর-ণরৌমজরত,
উপণজলজ- ণরৌমজরত,
ণজলজ-কনড়গজম।
রজসজ- ণরৌমজরত রজজজর,
ডজকঘর, ণরৌমজরত,
উপণজলজ- ণরৌমজরত,
ণজলজ- কনড়গজম।
গজম- রজররজনজ,
কলজরজড়ত, ডজকঘরযজদরচর, উপণজলজণরৌমজরত, ণজলজ কনড়গজম।

42 ০২৯ গজইরজনজ-১

1 ণমজছজম ণরনজযজ ণরগম

জজততয় পজট র - ণজনপ

মত- হজনফজ নময়জ

রজইসজইণকল

43

2 ণমজম আবল কজণদর খজন

জজততয় পজট

মতম নয়জন খজ

গজম- খজমজর ধরনত,
ডজকঘর- মজমদজরহজট,
উপণজলজ- সনরগঞ,
ণজলজ- গজইরজনজ
গজমম পনশম ছজপড়হজটত,
ডজকঘরম মনণলর হজট,
উপণজলজম সনরগঞ,
ণজলজম গজইরজনজ

লজঙল

তজলজ

রজইসজইণকল

হজস

রজইসজইণকল

লজঙল

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

44 ০২৯ গজইরজনজ-১

3 ণমজম মনজরল ইসলজম
নলটন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত আশরজফ আলত

45

4 ণমজম ণসজণহল রজনজ ণসজনজ

সতন

মতম জজননফ উদতন

46

5 নসয়দজ খরশতদ জজহজন

সতন

নসয়দ ণমজশজরফ ণহজণসন

47 ০৩০ গজইরজনজ-২

1 ণমজছজম মজহজবর আরজ ণরগম
নগনন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মতম আম মজনজন

48

2 ণমজম মকদরর রহমজন
সরকজর

সতন

মত আবর রহমজন
সরকজর

49 ০৩১ গজইরজনজ-৩

সতন

50

1 এস এম খজণদমল ইসলজম
খনদ
2 ফজণল কনরম আহণমদ পলর

জজততয় পজট র - ণজনপ

51

3 ণমজম ইউনস আলত সরকজর

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

52 ০৩২ গজইরজনজ-৪

1 ণমজম আবল কজলজম আজজদ

53

2 ণমজম মণনজয়জর ণহজণসন
ণচৌধরত

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
গজম- শজহজরজজ,
মজসজরপজড়জ, শজহজরজজ,
ডজক- রজমনডজঙজ-৫৭২০,
উপণজলজ- সনরগঞ,
ণজলজ- গজইরজনজ।
গজমম সমস, ডজকঘরম
নখনদর, উপণজলজম
সনরগঞ, ণজলজম
গজইরজনজ
শজহরজজ মজসজরপজড়জ,
শজহজরজজ, রজমনডজসগজ,
সনরগঞ, গজইরজনজ।

ণনৌকজ

গজমম রজনজপজড়জ,
ডজকঘরম গজইরজনজ,
উপণজলজম গজইরজনজ
সদর, ণজলজম গজইরজনজ
সজস- তলসতঘজট, ইউনপসজহজপজড়জ, ণপজম
তলসতঘজট, উপণজলজগজইরজনজ সদর, ণজলজগজইরজনজ

ণনৌকজ

মত আলহজজ আতজউর
রহমজন রজদশজ নময়জ
মতম এৌ্যজডম
আফছজর উনদন
আহণমদ
মত নরয়জজ উনদন
সরকজর

বতজণরজড,
গজইরজনজ-৫৭০০
মরয়জদহ, দজণমজদরপর,
সজদলজপর গজইরজনজ

আনজরস

গজমম ভজতগজম,
ডজকঘরম ভজতগজম,
উপণজলজম সজদলজপর,
ণজলজম গজইরজনজ

ণনৌকজ

সতন

মত কজণজম উনদন
সরকজর

আনজরস

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ণমজশজরফ ণহজণসন
ণচৌধরত

রজসজ/ণহজনলস ২৫৫,
গজম/রজসজম ঐককপজড়জ,
বজরক ণরজয়জনলয়জ
ডজকঘরম ণগজনরনগঞ
৫৭৪০ণগজনরনগঞ
ণপৌরসভজ, ণগজনরনগঞ,
গজইরজনজ
রজড়ত নস- ২৭, সড়ক নস১৬, ফজট নস- নস৮,
ধজনমনন আ/এ,
ঢজকজ-১২০৯

আনজরস

পজজপনত

আনজরস

রজইসজইণকল

ণনৌকজ

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

54 ০৩৯ রগড়জ-৪

1 এ,ণক,এম ণরজজউল কনরম
তজনণসন

জজততয় সমজজ তজননক
দল-জজসদ

মত আলহজজ ডজম
মনজরর রহমজন

55

2 ণমজম নরল আনমন রজচ

জজততয় পজট

ইউছর আলত নময়জ

56 ০৪২ রগড়জ-৭

1 এ,ট,এম আনমনল ইসলজম

জজততয় পজট র - ণজনপ

মত ডজম দনরর উনদন
আহণমদ

57

2 মহজমদ আলতজফ আলত

জজততয় পজট

মত মনফজ উনদন
সরকজর

58 ০৪৪

1 মহজম ণগজলজম ণমজসফজ
নরশজস

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত আবল খজণলক
নরশজস

59

2 মম খরনশদ আলম

সতন

ণজজহর আহণমদ নমঞজ

60

3 ণমজহজম আলজউনদন

রজসলজণদশ নজশনজনলস ফন
(নরএনএফ)

মত রসম আলত

61 ০৪৮ নততগজ-৩

1 ণমজম আকরজম ণহজণসন
ণচৌধরত

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ইসমজইল ণহজণসন
ণচৌধরত

62

2 ণমজম ছনলম উদতন তরফজর

সতন

মত ফজর উদতন

63 ০৪৯ নততগজ-৪

1 মহজ: ইমজজ উনদন পজস

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত হজরতলজ পজস

64

2 ণমজ: আফজজল ণহজণসন

সতন

65

3 ণমজ: এনজমল হক

জজততয় পজট

ণমজ: ফণজর আলত
সরদজর
ণমজ: কনফল ণসজনজর

চজপজইনরজরগঞ-২

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
দলগজছজ ওয়জড র ৭
ইউনপ-ননতগজম,
উপণজলজ-ননতগজম,
ণজলজ-রগড়জ
গজম-ননতগজম
পনশমপজড়জ,ডজক-ননতগজ
ম,ননতগজম,রগড়জ ।

মশজল

গজরতলত (কণলজপজড়জ)
ডজক-গজরতলত,
উপণজলজ-গজরতলত,
রগড়জ
গজম-টতওরপজড়জ,
ডজক-ণসজনজরজয়,
উপণজলজ-গজরতলত,
ণজলজ-রগড়জ

রজইসজইণকল

মহলজ-নরশজসপজড়জ,
ডজকঘর-রহনপর,
উপণজলজ-ণগজমসজপর,
ণজলজ-চজপজইনরজরগঞ।
গজম-নররজমপজড়জ,
ডজকঘর-ণচৌডজলজ-৬৩২০
ণগজমসজপর,
চজপজইনরজরগঞ।
নতন
হজজতপজড়জ,ণপজলজডজসগজ,উ
পণজলজ-ণভজলজহজট,
চজপজইনরজরগঞ

ণনৌকজ

গজম-চজকরজইল,
ডজক-ভজতসজইল,
রজনজ-রদলগজছত,
ণজলজ-নওগজম
গজম-আনজপর,ডজকঘর-স
রসততপর, মহজণদরপর,
নওগজ।

ণনৌকজ

গজম-কজনলকজপর, ডজক:
চককজনলকজপর,
উপণজলজ-মজনজ, নওগজ
চকণমজলজ, মজনজ, নওগজ

ণনৌকজ

গজম-চকরজল,
ডজক-পজজরভজঙজ, মজনজ,
নওগজ

লজঙল

লজঙল

লজঙল

আনজরস

ণটনলনভশন

কলস

ণহনলকপজর

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ

66 ০৪৯ নততগজ-৪

4 ণমজ: সজইদর রহমজন

জজততয় পজট র - ণজনপ

মত ণসজররজহ উনদন

সজস-ণতঘনরয়জ,
ডজক-ণততনলয়জ, মজনজ,
নওগজ

রজইসজইণকল

67 ০৫০ নততগজ-৫

1 ণমজ: আবল মজণলক

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত মনফজ উনদন
আহণমদ

ণনৌকজ

68

2 ণমজ: রনফকল ইসলজম
(রনফক)

সতন

মত চণয়ন উনদন

৩৪ নস সমরজয় বজরজক,
উনকলপজড়জ, নওগজ
সদর, নওগজ
রজড়ত নস-৬৯৩৩,
চকপজণ, ডজকঘর-আরজত
নওগজ, নওগজ সদর,
নওগজ।

69 ০৫৪ রজজশজহত-৩

1 ণমজম আণয়ন উনদন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

ণমজম হনররর রহমজন

ণনৌকজ

70

2 ণমজম ণমরজজ উনদন ণমজলজ

সতন

মত রনছর উদতন ণমজলজ

71

3 ণমজম শজহজবনদন

জজততয় পজট

ণমজম আনসজর আলত

গজমম মনহষকনন, ডজকম
ণগজছজ-৬২২০
রজনজম ণমজহনপর, ণজলজম
রজজশজহত।
নওহজটজ রজজজর, নওহজটজ,
পরজ, রজজশজহত।
রজসজ ণহজনলস-২৭১,
ণতরখজনদয়জ পনশমপজড়জ,
রজজশজহত ককজননণমন,
রজজপজড়জ, রজজশজহত

72 ০৫৭ রজজশজহত-৬

1 ণমজম রজণহনল হক (রজয়হজন)

সতন

মত তনফল উদতন পজস

পজজপনত

73

2 ণমজম শজহনরয়জর আলম

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

ণমজম শজমসনদন

গগজম-চজরঘজট,
ডজক-চজরঘজট-৬২৭০,
উপম চজরঘজট,
ণজলজ-রজজশজহত
গজমম চকনসসগজ,
ডজকঘরম আড়জনত, রজনজম
রজঘজ, ণজলজম রজজশজহত

74 ০৬০ নজণটজর-৩

1

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

ফণয়জ উনদন আহণমদ

ণনৌকজ

75

2 ণমজ: নমজজনর রহমজন

রজসলজণদণশর ওয়জকরজস পজট র

মত জজলজল উনদন
নময়জ

রজসজ/ণহজনলস: ৬৭০
গজম/রজসজ:নসসড়জ কণলজ
পজড়জ, নসসড়জ, ডজকঘর:
নসসড়জ-৬৪৫০, নসসড়জ
ণপৌরসভজ,উপণজলজ :
নসসড়জ, ণজলজ : নজণটজর,
রজজশজহত।
মহলজ: কজটজপকনরয়জ,
ডজকঘর: নসসড়জ,
উপণজলজ: নসসড়জ,
ণজলজ-নজণটজর ।

76 ০৬৬ নসরজজগঞ-৫

1 আবল হজসনজত ণগজফরজন

জজততয় পজট র - ণজনপ

মত ণমজকণছদ আলত

গজম-ণরড়জখজরয়জ,
ডজকঘর-ণরলকনচ,
উপণজলজ ও
ণজলজ-নসরজজগঞ

রজইসজইণকল

জনজইদ আহণমদ পলক

কলস

কলস
লজঙল

ণনৌকজ

হজতরত

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

77 ০৬৬ নসরজজগঞ-৫

2 আ: মনজদ মনল

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত জহরল হক মনল

78

3 ণমজ: আতজউর রহমজন

সতন

ণমজ: সজমছর রহমজন

79

4 ণমজম আব রকর নসনদকত

জজততয় পজট

মত কনসম উনদন
সরকজর

80 ০৬৮ পজরনজ-১

1 অধজপক আব সজইনয়দ

সতন

মরহম ননজর উনদন

81

2 ণমজ: ইয়জনসন আরজফজত

জজততয় পজট র - ণজনপ

মত ইমজন আলত
পজমজননক

82

3 ণমজ: নজরল ইসলজম

রজসলজণদণশর ওয়জকরজস পজট র

মত তসনলম উনদন

83

4 ণমজ: শজমসল হক টক

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত জরজন উনদন
সরদজর

84 ০৭০ পজরনজ-৩

1 আবল কজলজম আজজদ

সতন

মত: ইসহজক আলত

85

2 ণমজম খজয়রল আলম

গণতনত পজট র

কনলম উনদন সরকজর

86

3 ণমজম মকবল ণহজণসন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত মহসতন আলত

87 ০৭৩ ণমণহরপর-১

1 ফরহজদ ণহজণসন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ছনহউদতন

88

2 ণমজ: ইয়জরল ইসলজম

সতন

মত রইছ উদতন

89 ০৭৪ ণমণহরপর-২

1 এম এ খজণলক

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত মজজহজর আলত
নরশজস

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
গজম-রপনজই উতরপজড়জ,
রপনজই,
ডজকঘর-খকনত-৬৭৭০,
শজহজজদপর, নসরজজগঞ।
গজড়জমজসত, ণরলকনচ,
নসরজজগঞ।
সজস-খজষকজউনলয়জ
মধণজজতপজড়জ,ণপজম-খজষ
কজউনলয়জ,
ণচৌহজলত,নসরজজগঞ

ণনৌকজ

বশজনলখজ পর র
পজড়জ,ডজকঘর:
ণরড়জ,ণরড়জ,পজরনজ
গজম- ণরজয়জইলমজরত
ডজক-ণশজলজরজনড়য়জ,
উপণজলজ- সজনরয়জ,
ণজলজ-পজরনজ
গজম-চড়সজড়জনশয়জ
সরকজর
পজড়জ,ডজকঘর-নজকজনলয়জ,
রজনজ-ণরড়জ,ণজলজ-পজরনজ
র রশজনলখজ, বত সজনলকজ,
ণরড়জ ,পজৌজরনজ

তজলজ

৪৭৫, রনওয়জরতনগর,ণপজ:
রনওয়জরতনগর,
ফনরদপর, পজরনজ।
গজমম নমজরজপর, ডজকম
অষমননষজ, চজটণমজহর,
পজরনজ
মহলজম সরদজরপজড়জ,
ডজকঘর ও উপণজলজ
ভজঙড়জ, ণজলজম পজরনজ

আনজরস

২৭৮-০০,০/৩ পধজন
সড়ক,ণমণহরপর,ণরজসপজ
ড়জ,ণমণহরপর
সদর,ণমণহরপর।
ওয়রজড নস-০৮,
রজসষকজনপজড়জ, ণমণহরপর
ণপৌরষভজ, ণমণহরপর।

ণনৌকজ

রজজজরপজড়জ, গজসনত,
ণমণহরপর

ণনৌকজ

ণদজয়জত-কলম
লজঙল

রজইসজইণকল

হজতরত

ণনৌকজ

কবতর

ণনৌকজ

ফটরল

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

90 ০৭৪ ণমণহরপর-২

2 ণমজ: আবল হজনলম

জজততয় পজট র - ণজনপ

মত আ: রজজজক

91

3 ণমজ: মকবল ণহজণসন

সতন

ণমজ: আবল ণহজণসন

92 ০৭৫ কনষয়জ-১

1 আফজজ উনদন আহণমদ

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত- ইয়জনছন আলত
নরশজস

93

2 ণমজম ণরজজউল হক ণচৌধরত

সতন

মত শরতফ উদতন
ণচৌধরত

94 ০৭৭ কনষয়জ-৩

1 ণমজ: মজহবরউল আলম
হজননফ

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত: আলহজজ আফছজর
আলত

95

2 রনকর উর রহমজন খজন
ণচৌধরত

রজসলজণদশ নজশনজনলস ফন
(নরএনএফ)

এৌ্যজড: ণমজ: নজলর
রহমজন খজন ণচৌধরত

96 ০৭৮ কনষয়জ-৪

1 আরদর রউফ

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ণমজকজণদস ণহজণসন

97

2 আবল রজরত ণজজয়জদরজর

রজসলজণদশ নজশনজল
আওয়জমত পজট র

মত ফণয়জ উনদন
ণজজয়জদরজর

98

3 ণমজ: সদর উনদন খজন

সতন

মত সজমছনদন খজন

99

4 ণমজম ণরজকনজজমজন ণরজকন

সতন

মরহম ননজর উনদন
নরশজস

1 ণমজম সণরদ আলত

জজততয় সমজজ তজননক
দল-জজসদ

মত ণখজরণশদ আলত
মনল

100 ০৭৯ চয়জডজঙজ-১

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
নরশজস পজড়জ রজনজ ণরজড
গজসনত ণপজরসভজ,
গজসনত-ণমণহরপর
গজসনত উতর পজড়জ (গজসনত
৬ নস ওয়জড র অসশ)
গজসনত ণপৌরসভজ,
ণমণহরপর

রজইসজইণকল

গজম-শজনলমপর, ণপজ:
তজরজগননয়জ, ইউ,নপ:
মথরজপর, উপণজলজণদৌলতপর,ণজলজ-কনষয়জ
গজম: ণসজনজইকনন,ণপজম
আলজর দগজ,র
ণদৌলতপর,কনষয়জ

ণনৌকজ

চড় দজমকনদয়জ,
রজনহরচর, রজনজণভড়জমজরজ, ণজলজ- কনষয়জ
৪৩, কনর আনজজর
রহমজন সড়ক , নমলপজড়জ
, ণপজষ: ণমজনহনত নমল,
রজনজ-কনষয়জ, কনষয়জ

ণনৌকজ

কনপজড়জ ( ওয়জড র নস০৪) ,কমজরখজলত,
ণপৌরসভজ, কনষয়জ
০০১৫১-০০, ণসজনজরন
রজই ণলন, দরগজপজড়জ,
কমজরখজনল, কনষয়জ
গজম/রজসজ-ণশজমসপর,ডজ
কঘর-ণখজকসজ-৭০২১,
ণপৌরসভজ- ণখজকসজ ,
উপজণলজণখজকসজ,ণজলজ- কনষয়জ
গজম- রজজজপর, রজজপর
নজরজয়নপর-১৮৪, ডজকমসজননয়জরজ-৭০২০,
কমজরখজনল, কনষয়জ

ণনৌকজ

ণগজনরনপর
ণচয়জরমজনপজড়জ,
আলমডজঙজ, চয়জডজঙজ

মশজল

ফটরল

আনজরস

ণটনলনভশন

কতণড় ঘড়

কলস

ফটরল

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ

101 ০৭৯ চয়জডজঙজ-১

2 ণসজলজয়মজন হক ণজজয়জদরজর
(ণছলন)

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত নসরজজল ইসলজম
ণজজয়জদরজর

১৩৯৩-০০, কররত ণরজড,
আরজম পজড়জ, ওয়জড র
নস-৯, চয়জডজঙজ
ণপৌরসভজ, ডজকঘর
চয়জডজঙজ-৭২০০,
উপণজলজ/রজনজম
চয়জডজঙজ সদর, ণজলজচয়জডজঙজ।

ণনৌকজ

102 ০৮০ চয়জডজঙজ-২

1 ণমজ: আলত আজগজর

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত আবল ওহজর

ণনৌকজ

103

2 নসরজজল ইসলজম ণশখ

রজসলজণদণশর ওয়জকরজস পজট র

মত ছজণনজয়জর ণহজণসন
ণশখ

৮৩,দশরনজ পরজতন
রজজজর, ণপজষ
অনফস-দশরনজ, উপণজলজদজমড়হদজ, ণজলজচয়জডজসগজ ।
গজম: ইবজনহমপর,
ডজকঘর-কলজরজড়ত
কজছজরত
উপণজলজ/রজনজ-দজমড়হদজ
, ণজলজ-চয়জডজঙজ

104 ০৮১ নঝনজইদহ-১

1 ণমজ: আবল হজই

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত নফজদতন ণমজলজ

ণনৌকজ

105

2 ণমজম ণগজলজম ণমজসফজ

জজততয় পজট র - ণজনপ

মত নদয়জনত আলত
ণমজলকজ

106

3 ণমজম নজণয়র আলত ণজজয়জদরজর

সতন

মত কনছমনদন
ণজজয়জদরজর

মহমদপর খজন পজড়জ,
ডজকঘর :- চনড়য়জরনরল,
উপণজলজ:- নশলকপজ,
ণজলজ:-নঝনজইদহ
গজম: রনতডজঙজ, ণপজম
ণরজয়জনলয়জ রজজজর, রজনজনশলকপজ, ণজলজনঝনজইদহ
গজম-দধসর,
ডজক-দধসর,
উপণজলজ-নশলকপজ,
ণজলজ- নঝনজইদহ

107 ০৮২ নঝনজইদহ-২

1 তজহজতর আলম নসনদকত

সতন

নর এ আলম নসনদকত

আনজরস

108

2 ণমজম মনমনল ইসলজম

রজসলজণদশ নজশনজনলস ফন
(নরএনএফ)

মত মনজরর লসর

109

3 ণমজম সনফকল ইসলজম

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত এ নর এম ণগজলজম
মনজদ

গজম-কজঞনপর, উতর
পজড়জ, ডজক + উপণজলজ
+ ণজলজ - নঝনজইদহ
সজস- ননতকজননপর,
ডজক-ফলহনর,
হনরণজকন, নঝনজইদহ
এইচ এস এস সড়ক
(পর র), ডজকঘরনঝনজইদহ-৭৩০০,
নঝনজইদহ ণপৌরসভজ,
নঝনজইদহ সদর,
নঝনজইদহ

হজতরত

রজইসজইণকল

ফটরল

ণটনলনভশন

ণনৌকজ

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

110 ০৮৩ নঝনজইদহ-৩

1 ণমজ: কজমরজজমজন সজধতন

জজততয় পজট

ণমজ: নরজজমজন নরশজস

111

2 ণমজম নরত ণনওয়জজ

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ণমজহজমদ আলত

112

3 ণমজম শনফকল আজম খজন

সতন

মত সজমছল হদজ খজন

113 ০৮৪ নঝনজইদহ-৪

1 ণমজহজম ণমজসফজ আণলজমগতর

রজসলজণদণশর ওয়জকরজস পজট র

মহতউদতন ণমজলকজ

114

2 ণমজম আণনজয়জরল আজতম
(আনজর)

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

ণমজম ইয়জকর আলত

115 ০৮৬ যণশজর-২

1 নর, এম, ণসনলম ণরজজ

জজততয় পজট র - ণজনপ

ণমজম জজমজত আলত
নরশজস

116

2 ণমজম মননরল ইসলজম

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মরহম আবল ইসলজম

117

3 রনফকল ইসলজম

সতন

মত ণকনজণয়ত আরত

118 ০৮৮ যণশজর-৪

1 রননজত কমজর রজয়

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মতম নণগন নজর রজয়

119

2 ণশখ আবল ওহজর

সতন

মত ণশখ আ: হক

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
গজম : খজনলশপর
ডজকঘর : খজনলশপর
উপণজলজ : মণহশপর,
ণজলজ : নঝনজইদহ।
গজম/রজসজ- ণগজডজউন
ণরজড, হজনমদপর,
ডজক-মণহশপর ৭৩৪০,
মণহশপর ণপৌরসভজ,
মণহশপর, নঝনজইদহ
গজম:
জনললপর,ডজকঘর-মণহশ
পর,উপণজলজ- মণহশপর,
ণজলজ-নঝনজইদহ।

লজঙল

গজমম ণমগরনখদরজ,
ডজকঘরম ণখজদর রজয়গজম,
উপণজলজম কজলতগঞ,
ণজণলজম নঝনজইদহ
গজমমহজইসল ণরজড,
মধগঞজজ, ডজকঘরম
নলডজঙজ, উপণজলজম
কজলতগঞ, ণজলজম
নঝনজইদহ

হজতরত

ণচৌগজছজ নরশজস পজড়জ,
উপণজলজ ণচৌগজছজ,ণজলজ
যণশজর।
হজনজররজগ,১৩২ ণপজম এম
বজকড়জ- ৭৪০২
গজম- কষনগর,
ডজকঘরনঝকরগজছজ-৭৪২০,
উপণজলজ- নঝকরগজছজ,
ণজলজ- যণশজর

রজইসজইণকল

গজমম ণতনলধজনপড়জ(
খজজরজ রজজজর) ডজকম
ণগৌরনগর,উপণজলজম
রজঘজরপজড়জ, ণজলজম
যণশজরভ
গম: নসসগজড়ত, ডজকঘর:
ভনগলহজট, উপণজলজ:
অভয়নগর, ণজলজ:
যণশজর

ণনৌকজ

ণনৌকজ

কলস

ণনৌকজ

ণনৌকজ
কলস

কলস

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

120 ০৮৯ যণশজর-৫

1 খজন টপ সলতজন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মতম আবল হজনমদ
খজন

121

2 সপন ভটজচজযর

সতন

মত. সধতর ভটজচজযর

122 ০৯০ যণশজর-৬

1 ইসমজত আরজ সজণদক

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মজহববর রহমজন ণচৌধরত

123

2 পশজন নরশজস

রজসলজণদশ নজশনজনলস ফন
(নরএনএফ)

নরমল নরশজস

124 ০৯১ মজগড়জ-১

1 কতবলজহ ণহজণসন নময়জ

সতন

আকরর ণহজণসন নময়জ

125

2 ণক. এম ণমজতজনসম নরলজ

রজসলজণদশ নজশনজনলস ফন
(নরএনএফ)

কজজত ইসমজইল

126

3 ণমজহজমদ নসরজজল আকরর

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত এ. এফ. এম. আলত
হজয়দজর

127 ০৯২ মজগড়জ-২

1

রজসলজণদশ নজশনজনলস ফন
(নরএনএফ)

ণমজ: আবল রজরত নরশজস

128

2 ণমজ: আ: মজনজন

সতন

ণমজ: ওসমজন ণমজলজ

129

3 শ রতণরন নশকদজর

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত নরহজরত লজল
নশকদজর

130 ০৯৪ নড়জইল-২

1 ণমজম ণসজহরজর ণহজণসন নরশজস

সতন

মত নর ণহজণসন নরশজস

নফণরজজজ

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
ণহজনলস নস- ৩৩৩২,
পজরনলক লজইণবরত ণরজড,
দগজপর,
র ডজকঘরম
মননরজমপর ৭৪৪০,
মননরজমপর ণপৌরসভজ,
মননরজমপর, যণশজর।
গজম : পজড়জলজ, ডজকঘর :
আমঝটজ, রজনজ :
মননরজমপর, ণজলজ :
যণশজর।

ণনৌকজ

রজড়ত-৩৪, এৌ্যজপজট রণমন
৫এ, সড়ক-১২৩,
গলশজন-১, ঢজকজ-১২১২
৪৮৫/এ শহতদ মনশউর
রহমজন সড়ক পরজতন
কসরজ, যণশজর।

ণনৌকজ

গজম-খজমজরপজড়জ
দনকণ,ডজকঘরখজমজরপজড়জ
রজজজর,উপণজলজশপর,ণজলজ-মজগরজ।
সজস-সজনজয়জড়জ
ডজক:পজচপজড়জ
রজনজ + ণজলজ-মজগরজ
১৯, ইসলজমপর পজড়জ,
মজগরজ সদর, মজগরজ

হনরণ

সজস-ণগজয়জলখজলত,
ডজক-মজগরজ-৭৬০০
রজনজ + ণজলজ-মজগরজ
গজম-ণরথনলয়জ,
ডজকঘর-নরণনজদপর,
ইউননয়ন নরণনজদপর,
উপণজলজ-ণমজহজমদপর,
ণজলজ-মজগরজ
গজম-নসসড়জ,
ডজকঘর-নসসড়জ,
ইউননয়ন -ধণলশরগজতত,
উপণজলজ-শজনলখজ,
ণজলজ-মজগরজ

ণটনলনভশন

গজম: কনড়গজম, ডজকঘর:
রতনগঞ, উপণজলজ:
নড়জইল সদর, ণজলজ:
নড়জইল।

কলস

কলস

ণটনলনভশন

ণটনলনভশন

ণনৌকজ

হনরণ

ণনৌকজ

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ

131 ০৯৪ নড়জইল-২

2 ণশখ হজনফজর রহমজন

রজসলজণদণশর ওয়জকরজস পজট র

মত আনদল উনদন
ণশখ

গজম: লকতপজশজ,
ডজকঘর: লকতপজশজ,
রজনজ: ণলজহজগড়জ, ণজলজ:
নড়জইল।

ণনৌকজ

132 ০৯৮ রজণগরহজট-৪

1 এস, এম, মননরল হক

সতন

ণমজ: মনজরর রহমজন
তজলকদজর

ণটনরল ঘনড়

133

2 ণমজ: আবর রনহম খজন

সতন

মত ণমজ: আবর রনশদ
খজন

134

3 ণমজ: ণমজজজণমল ণহজণসন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত রহমত আলত
হজওলজদজর

135

4 ণমজ: সজখজওয়জত ণহজণসন

রজসলজণদশ নজশনজনলস ফন
(নরএনএফ)

মত আবল কজণসম

ওয়জড র নস ০১,রজরইখজলত
অসশ,ণমজণড়লগঞ
ণপৌরসভজ,ণপজ:+রজনজ-ণমজ
ণড়লগঞ,ণজলজ-রজণগরহজট
গজম +ডজকঘর:
চজনলতজবননয়জ,উপণজলজ:
ণমজণড়লগঞ,ণজলজ:
রজণগরহজট
গজম-কচবননয়জ,
ডজকঘর-কচবননয়জ-৯৩২
২, উপণজলজণমজণড়লগঞ, ণজলজরজণগরহজট।
সজস-ভজটখজলত, ণপজ:
পটখজলত,
রজনজ-ণমজণড়লগঞ, ণজলজরজণগরহজট।

136 ০৯৯ খলনজ-১

1 ননত ণগজপজল মনল

সতন

মত মণহননজর মনল

চজকজ

137

2 পঞজনন নরশজস

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত- আশণতজষ নরশজস

138

3 সনতল শভ রজয়

জজততয় পজট

মত যততষ চন রজয়

গজম+ডজকম রজমনগর,
উপণজলজম দজণকজপ,
ণজলজম খলনজ
গজম-ণহতজলবননয়জ,
ডজকঘর-রটয়জঘজটজ,
উপণজলজ-রটয়জঘজটজ,
ণজলজ- খলনজ
ণহতজলবননয়জ,
ডজকঘর-রটয়জঘজটজ
৯২৬০, ণজলজম- খলনজ

139 ১০০ খলনজ-২

1 মহজমদ নমজজনর রহমজন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

2 রজনশদজ কনরম

জজততয় পজট র - ণজনপ

৫, ইসলজমপর ণরজড,
রজনজ ও ণজলজ-খলনজ।
২০ নস ণসজলজয়মজন নগর,
নমনজরজ মসনজদ ণলন,
ণশর-এ রজসলজ ণরজড,
খলনজ।

ণনৌকজ

140

মত মহজমদ শজমছর
রহমজন
নপতজ- মরহম আলহজজ
আম রনহম হজওলজদজর

141 ১০১ খলনজ-৩

1 ণরগম মনজজন সনফয়জন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

নপতজ- মত ণমজম
ণমজসণলম নময়জ

৬৪৯ এর ডজন পজণশ,
ণরনলণগট, নগরঘজট
ণরজড, ণদৌলতপর,
৯২০২, ণদৌলতপর,
খলনজ নসটকণপরজণরশন,
খলনজ।

ণনৌকজ

আনজরস

ণনৌকজ

ণটনলনভশন

ণনৌকজ

লজঙল

রজইসজইণকল

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

142 ১০১ খলনজ-৩

2 ণমজম মননরজজমজন খজন
ণখজকন

সতন

মতম আলজউনদন খজন

143

3 সজনহদজ ণরগম

সতন

নপতজ- মত আবর
রহমজন

144 ১০৫ সজতকতরজ-১

1 এস, এম মনজরর রহমজন

সতন

মত চজদ আলত সরদজর

145

2 মসফজ লৎফলজহ

রজসলজণদণশর ওয়জকরজস পজট র

মত এম,এ, আনজজ

146 ১০৬ সজতকতরজ-২

1 কজজত সজইদর রহমজন

রজসলজণদশ নজশনজল
আওয়জমত পজট র

মত- কজজত আনশকর
রহমজন

147

2 ছজইফল কনরম সজব

সতন

ম: আ: কনরম

148

3 মতর ণমজসজক আহণমদ রনর

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত মতর এশরজক আলত

149

4 ণমজ: মহনসন ণহজণসন

জজততয় পজট র - ণজনপ

এম মনছর রহমজন

150 ১০৯ ররগনজ-১

1 ধতণরন ণদরনজর শমভ

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত নধয রধর ণদরনজর

151

2 ণমজ: খনললর রহমজন খজন

রজসলজণদশ নজশনজনলস ফন
(নরএনএফ)

মত আমণজদ আলত
খজন

152

3 ণমজ: ণদণলজয়জর ণহজণসন

সতন

মত: ণমজসণলম আলত
হজওলজদজর

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
৩৫, মণহশরপজশজ নদঘতর
পনশমপজড়,
মণহশরপজশজ, ণদৌলতপর,
খলনজ।
পজরলজ ফনকরপজড়জ,
পজরলজ, ণদৌলতপর,
খলনজ।

ণমজরগ

গজম- নজনকলজ, ডজকঘরণকরজলকজতজ, উপণজলজকলজণরজয়জ, ণজলজসজতকতরজ
গজম-পলজশণপজল
পজনলতরজগজন,ডজকঘর-সজ
তকতরজ-৯৪০০, সজতকতরজ
ণপৌরসভজ, সজতকতরজ
সদর, সজতকতরজ।

হনরণ

গজম-দদলত, ণপজ:
-ণমৌতলজ,উপণজলজ-কজনল
গঞ, ণজলজ-সজতকতরজ।
সজস-পজন সজণয়র, ণপজ:
-সজতকতরজ,
রজনজ-সজতকতরজ,
ণজলজ-সজতকতরজ।
রজসজ/ণহজনলস:
মননজতপর, গজম/রজসজ:
মননজতপর, ডজকঘর:
সজতকতরজ সদর-৯৪০০,
সজতকতরজ সদর,
সজতকতরজ ণপৌরসভজ,
সজতকতরজ।
গজম+ণপজ: রসলপর,
উপণজলজ-সজতকতরজ
সদর, ণজলজ-সজতকতরজ।

কতণড় ঘড়

রজনড় নস ১১৭, হজই সল
সড়ক, ররগনজ-৮৭০০,
উপণজলজ ও ণজলজ:
ররগনজ।
গজম: ণখজনজকজটজ, ণপজ:
আমতলত-৮৭১০,
আমতলত
ণপৌরসভজ,ররগনজ
গজম: গজরতলত, ডজকঘর:
ণকওড়জবননয়জ, উপণজলজ:
ররগনজ, ণজলজ: ররগনজ।

ণনৌকজ

রজলনত

ণনৌকজ

হনরণ

ণনৌকজ

রজইসজইণকল

ণটনলনভশন

ণমজরগ

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

153 ১১০ ররগনজ-২

1 ণমজ: আবল ণহজণসন নশকদজর

সতন

মত আনফল উনদন
নশকদজর

154

2 ণমজ: কজমরজজমজন (নলটন)

গণফন

ণমজ: আ: লনতফ ণমজলজ

155

3 শওকত হজচজনর রহমজন
(নরমন)

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

এ.ণক.এম খনললর
রহমজন

156 ১১১ পটয়জখজলত-১

1 এ,নর,এম, রহল আনমন
হজওলজদজর

জজততয় পজট

মত আরদল কনরম
হজওলজদজর

157

2 ণমজ: শনফকল ইসলজম

সতন

আহণমদ আলত মধজ

158

3 ণমজ: হজনরবর রহমজন শওকত

জজততয় সমজজ তজননক
দল-জজসদ

মত কজঞল আলত নময়জ

159 ১১৩ পটয়জখজলত-৩

1 আ খ ম জজহজঙতর ণহজসজইন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ণমজ: ইনদস নময়জ

160

2 এ,ওয়জই , এম কজমরল
ইসলজম

রজসলজণদশ নজশনজনলস ফন
(নরএনএফ)

মত এ ওয়জই এম
নজরল ইসলজম

161

3 ণমজ: হজনরবর রহমজন
(শওকত)

জজততয় সমজজ তজননক
দল-জজসদ

মত : কজঞন আলত
নময়জ

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
গজম: ণছজট
ণমজকজনময়জ,ডজকঘর:
ণমজকজনময়জ, উপণজলজ:
ণরতজগত, ণজলজ: ররগনজ।
গজম ও ডজকঘর: রড়
তজণলশর, উপণজলজ :
রজমনজ, ণজলজ: ররগনজ
গজম: মজদজরতলত, ণপজ:
মজদজরতলত-৮৭২১,
উপণজলজ: পজররঘজটজ,
ণজলজ: ররগনজ।

ণমজরগ

গজম:
রজণহরচর,ডজকঘর-আঙজ
নরয়জ, উপণজলজ-দমকত,
ণজলজ-পটয়জখজলত
টজউন নজনকজঠত, ডজকঘর
-পটয়জখজলত-৮৬০০,
পটযজখজলত ণপৌরসভজ,
পটয়জখজলত সদর,
পটয়জখজলত।
৩০৯ ফজমর ণরজড, দনকণ
কজনলকজপর, মজতরজর
রজড়ত এলজকজ, পটয়জখজলত
ণপৌরসভজ, পটয়জখজলত
সদর, পটয়জখজলত ৮৬০০

লজঙল

রজসজ/ণহজনলস -৩০৮,
গজম/ রজসজ : নতন রজজজর
, ডজকঘর : গলজনচপজ
-৮৬৪০, গলজনচপজ,
গলজনচপজ ণপৌরসভজ,
পটয়জখজলত
রজড়ত নস-৭৪৫, ণরজড
নস-৮, রজইতল আনমন
হজ: ণসজ: , ডজকঘর :
ণমজহজমজদপর -১২০৭,
আদজরর, ঢজকজ
নসটকণপরজণরশন
৩০৯ ফজমর ণরজড, দনকন
কজনলকজপর , মজতবর
রজড়ত এলজকজ পটয়জখজলত
ণপৌরসভজ, পটয়জখজলত
সদর, পটয়জখজলত-৮৬০০

ণনৌকজ

মজছ

ণনৌকজ

আনজরস

মশজল

ণটনলনভশন

মশজল

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

162 ১১৬ ণভজলজ-২

1 আলত আজম

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত আলত আসরজফ

163

2 ণমজ: ছজলজ উনদন

জজততয় পজট র - ণজনপ

মত ণমজ: ণহমজণয়ত
উনদন

164 ১১৭ ণভজলজ-৩

1 এডণভজণকট এ, ণক, এম,
নজরল ইসলজম নময়জ

জজততয় পজট

মত মহজমদ জয়নল
আণরদতন নময়জ

165

2 নরনরত ণচৌধরত

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

ণমজম নরল ইসলজম
ণচৌধরত

166 ১২০ রনরশজল-২

1 তজলকদজর ণমজম ইউনস

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ণমজম শহর আলত
তজলকদজর

167

2 ণমজম নজনসর উনদন নজনসম
হজওলজদজর

জজততয় পজট

মত ণমজম আজহজর
আলত হজওলজদজর

168

3 সজনরনজ আকজর

সতন

কজজত সজমসজজমজন

169 ১২১ রনরশজল-৩

1 ণগজলজম নকরনরয়জ টপ

জজততয় পজট

মত আলহজজ ণগজলজম
সণরজয়জর নমঞজ

170

2 টপ সলতজন

রজসলজণদণশর ওয়জকরজস পজট র

ণশখ ণমজহজমদ আরদল
গনন

171 ১২২ রনরশজল-৪

1 আঞমজন সজলজহ উনদন

রজসলজণদশ নজশনজনলস ফন
(নরএনএফ)

মরহম আনমর ণহজণসন
ণচৌধরত

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
গজম/রজসজ-চররড়
লজমনছধলত,ডজকঘর-ণদৌল
তখজন ৮৩১০,
ণদৌলতখজন
ণপৌরসভজ,ণদৌলতখজন,
ণভজলজ।
গজম-কড়জনলয়জ
ণপজম কজশতগঞ
উণপজলজ-ণরজরহজনউনদন
ণজলজ -ণভজলজ।

ণনৌকজ

গজমম লজলণমজহন ১নস
ওয়জড র লজলণমজহন
ইউ:নপ: ডজকঘরম
ফলরজনগচজ, উপণজলজম
লজলণমজহন ণজলজ: ণভজলজ
কণলজ পজড়জ, ণমণহরগঞ,
লজলণমজহন, ণভজলজ।

লজঙল

সজস-রড় কসরজ (৩নস
ওয়জণড রর অসশ),
ডজকঘর: টরকত রনর,
ণগৌরনদত ণপৌরসভজ,
উপণজলজ-ণগৌরনদত,
ণজলজ- রনরশজল।
গজম-ধজরজনলয়জ, ণপজম
নরতমপর, রজনজরতপজড়জ,
রনরশজল।
গজমম ইচলজনদ, ডজকঘরম
ধজমসর, উপণজলজৰ
উনজরপর, ণজলজম
রনরশজল

ণনৌকজ

গজমম আগরপর,
ডজকঘর: আগরপর
উপণজলজ: রজবগঞ,
নজলজ: রনরশজল
গজম- কজণয়তমজরজ, ণপজম
জজলজলজরজদ লকতপর,
উপণজলজ-মলজদত,
ণজলজ- রনরশজল।

লজঙল

গজম- শপর, ইউননয়ন৪নস রড়জজনলয়জ, ণপজম
ওসমজন মনঞল, রজনজনহজলজ, নজলজ- রনরশজল।

ণটনলনভশন

রজইসজইণকল

ণনৌকজ

লজঙল

আনজরস

হজতরত

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

172 ১২২ রনরশজল-৪

2 পসকজ নজর

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

সগরয় হনরনজরজয়ন নজর

173

3 ণশখ ণমজম জয়নজল আণরদতন

জজততয় পজট র - ণজনপ

মত: ণশখ আম মনজদ

174 ১২৫ ঝজণলজকজঠ-১

1 রজলল হক হজরন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত আবর রর

175

2 ণমজম নজনসর উদতন

জজততয় পজট

ণমজম নতয়র আলত
হজওলজদজর

176 ১২৯ নপণরজজপর-৩

1 ণমজ: আণনজয়জর ণহজণসন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

ইসজহজক আলত
হজওলজদজর

177

2 ণমজ: রসম আলত ফরজজত

সতন

মত আ: হজনমদ ফরজজত

178

3 রমজ রজনত

সতন

মত: রজমকষ রড়জল

179 ১৩১ টজসগজইল-২

1 আনজজর রহমজন তরফদজর

জজততয় পজট র - ণজনপ

মত সজখজওয়জত ণহজণসন
তরফদজর

180

2 খনকজর আসজদজজমজন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত খনকজর আবছ
সজমজদ

181 ১৩৪ টজসগজইল-৫

1 মরজদ নসনদকত

সতন

মত আবল আলত
নসনদকত

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
গজমম ণসজনজমখত,
ডজকঘরম ণমণহননগঞ,
ণমণহননগঞ ণপৌরসভজ,
উপণজলজম ণমণহননগঞ,
ণজলজম রনরশজল।
গজম- এনজণয়ত নগর,
ডজকঘর- কতরপর,
নজরজয়নগঞ সদর,
নজরজয়নগঞ- ১৪২১

ণনৌকজ

গজম:
কজনদজসকজঠত,ণপজ:কজনদজ
সকজঠত, উপণজলজ:
রজজজপর,ণজলজ: ঝজলকজঠত
গজমম দনকণ নকখজলত,
ডজকঘরম রতনজপজনন,
উপণজলজম কজঠজনলয়জ,
ণজলজম ঝজলকজঠত।

ণনৌকজ

রজসজ ণহজনলস ৪০১
কজপনড়য়জ পনট ণরজড,
ডজকঘর :
মঠরজড়তয়জ-৮৫৬০,
মঠরজড়তয়জ ণপৌরসভজ,
মঠরজড়তয়জ, নপণরজজপর।
গজম-উতর ণসজনজখজলত,
ণপজষ- উতর ণসজনজখজলত,
৮ নস আমড়জগজনছয়জ
ইউননয়ন,
মঠরজড়তয়জ,নপণরজজপর।
ণহজনলস নস ৫০, দনকণ
নমঠজখজলত, ডজকঘরমঠরজড়তয়জ-৮৫৬০,মঠরজ
ড়তয়জ ণপজরসভজ ,
মঠরজড়তয়জ, নপণরজজপর।

ণনৌকজ

ভঞজপর পনশম,
ডজকঘর- ভয়জপর,
ভয়জপর, টজঙজইল
নময়জরজড়ত, নজরচত,
ণগজপজলপর, টজঙজইল

রজইসজইণকল

রজস/ ণহজনলস- নসনদকত
কণটজ, আকর টজকর
পজড়জ, টজসগজইল
গজম/ রজসজ- ণছজট
কজনলরজড়ত ণরজড,
টজসগজইল।

টয়জ পজনখ

রজইসজইণকল

লজঙল

আনজরস

আণপল

ণনৌকজ

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

182 ১৩৪ টজসগজইল-৫

2 ণমজম আতজউর রহমজন খজন

রজসলজণদশ নজশনজনলস ফন
(নরএনএফ)

মসণলম উনদন খজন

183

3 ণমজম ছজণনজয়জর ণহজণসন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত আবল ণহজণসন

184

4 সজণদক নসনদকত

জজততয় পজট র - ণজনপ

মত সনফউনদন
নসনদকত

185 ১৩৫ টজসগজইল-৬

1 কজজত এ,ট,এম আননসর
রহমজন বলবল

সতন

মরহম কজজত ণমৌম ণমজম
ণমজকজদজস আলত

186

2 খনকজর আরদল রজণতন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত খনকজর নসরজজল
ইসলজম

187 ১৩৮ জজমজলপর-১

1 আবল কজলজম আজজদ

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত নসয়দর রহমজন

188

2 আনজজ আহণমদ হজসজন

সতন

মত ণতজফজজল ণহজণসন

189 ১৩৯ জজমজলপর-২

1 ণমজম আনতকর রহমজন

সতন

মত ডজ: আবল মনমন

190

2 ণমজম ফনরদল হক খজন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত হনররর রহমজন খজন

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
রজসজ নস- ৪১, ণরজড নস৭, বক- এ, পনশম
আকর টজকর পজড়জ,
টজসগজইল ণপৌরসভজ,
টজসগজইল সদর,
টজসগজইল।
গজম- পজড় নদঘনলয়জ,
ডজকঘর- টজসগজইল১৯০০, উপণজলজটজসগজইল সদর, ণজলজটজসগজইল
গজম- মতণরর ণরতকজ,
ডজকঘর- মতণরর ণরতকজ,
রজনজ- টজসগজইল, ণজলজটজসগজইল

ণটনলনভশন

গজম+ডজকঘর+উপণজলজ
- নজগরপর, ণজলজটজঙজইল।
গজমম ণকজনড়জ, ডজকঘরম
ণকজনড়জ-১৯১৩,
উপণজলজ- নজগরপর,
ণজলজম টজসগজইল।

আনজরস

গজম-ণখওয়জরচর উজজন,
রনরয়জরচর, ডজক:
জবজরগঞ রজজজর, উপ:
রকনশগঞ, ণজলজ:
জজমজলপর।
রজঘজরচর
মধপজড়জ,ডজকঘর-কজউ
ননয়জরচর,ণদ
ণৌজয়জনগঞ,জজমজলপর।

ণনৌকজ

ণশখরজড়ত, গজমইসলজমপর,
ডজকঘর-ইসলজমপর-২০২
০
ণপৌরসভজ-ইসলজমপর,
উপণজলজ-ইসলজমপর,
ণজলজ-জজমজলপর
গজম- উতর নসরজজজরজদ,
ডজকঘর-নসরজজজরজদ-২০২
০
উপণজলজ- ইসলজমপর,
ণজলজ-জজমজলপর

আণপল

ণনৌকজ

রজইসজইণকল

ণনৌকজ

আনজরস

ণনৌকজ

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

191 ১৪১ জজমজলপর-৪

1 ণমজহজম মজমনর রনশদ

জজততয় পজট

মত হজনরবর রহমজন
ণজজয়জরদজর

192

2 ণমজসফজ রজবল

রজসলজণদশ নজশনজনলস ফন
(নরএনএফ)

মত ইছজহজক আলত

193 ১৪২ জজমজলপর-৫

1 ণমজ: রজরর আলত খজন

জজততয় পজট র - ণজনপ

মত: মরহম আলত খজন

194

2 ণমজ: ণরজজউল কনরম হতরজ

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত নরল হক ণচৌধরত

195 ১৪৩ ণশরপর-১

1 আব সজণলহ ণমজ: মননরল
ইসলজম
2 ণমজ: আনতউর রহমজন
আনতক

জজততয় সমজজ তজননক
দল-জজসদ
রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত আবল ণমজণমন

197 ১৪৪ ণশরপর-২

1 রনদউজজমজন রজদশজ

সতন

মত আবল কদছ

198

2 মনতয়জ ণচৌধরত

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মরহম মনহউনদন
আহণমদ ণচৌধরত

199 ১৪৫ ণশরপর-৩

1 এ,ণক,এম ফজলল হক

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত: ছজণদক আলত

200

2 এস এম আবর রজজজক

জজততয় সমজজ তজননক
দল-জজসদ

মত শজহ আবর রনশদ

201

3 ণমজ: ণখজরণশদ আলম

জজততয় পজট

মত: ণমজফজজজল হক

202

4 ণমজ: ণহদজণয়তল ইসলজম

সতন

মত এ,ণক,এম, সজমছল
হক

203 ১৪৮ ময়মননসসহ-৩

1 নজজনতন আলম

সতন

মতম নজনজম উনদন

196

মত-ননছমনদন

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
গজমম সজতণপজয়জ, ণপজম
সনরষজরজড়ত, উপণজলজম
সনরষজরজড়ত, ণজলজম
জজমজলপর।
দয়জময়ত ণরজড
(মকনরজড়ত ণরজড),
জজমজলপর।

লজঙল

রজসগজমজটয়জ, ণপজ:
শনরফপর, ণজলজ: ও
রজনজ : জজমজলপর।
গজম ও ডজকঘর:
রজরয়জমজরত, রজনজ ও
ণজলজ: জজমজলপর।

রজইসজইণকল

কজনলর রজজজর, ণশরপর
সদর, ণশরপর
গজম-রজরঘনরয়জ,
ডজকঘর-রজমপর রজজজর,
উপণজলজ-ণশরপর সদর,
ণজলজ-ণশরপর

মশজল

গজমম আমরজগজন, ণপজম
নজনলতজরজড়ত-২১৫০,
উপণজলজম নজনলতজরজড়ত,
ণজলজম ণশরপর।
গজমম রজণনশরদত, ণপজম
রজণনশরদত, উপণজলজম
নকলজ, ণজলজম ণশরপর

আনজরস

গজম: হজলগড়জ, ডজকঘর:
হজলগড়জ, উপণজলজ:
শররদত, ণজলজ: ণশরপর
ফলরজনড়য়জ মনতপজড়জ,
ডজকঘর- জজমজলপর,
উপণজলজ- জজমজলপর
সদর, ণজলজ- জজমজলপর।
গজম-করয়জ ভজটপজড়জ,
ডজকঘর-করয়জ,
উপণজলজ-শররদত,
ণজলজ-ণশরপর
গজম: হজলগড়জ,
মজদজরপর, ডজকঘর:
হজলগড়জ-২১০০, শররদত,
ণজলজ: ণশরপর

ণনৌকজ

ননজ কলজ, ণপজম
+রজনজ+ ণজলজময়মননসসহ

হনরণ

ণটনলনভশন

ণনৌকজ

ণনৌকজ

ণনৌকজ

মশজল

লজঙল

আনজরস

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ

204 ১৪৮ ময়মননসসহ-৩

2 মনজবর রহমজন ফনকর

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মরহম ণমজজজফফর
আলত ফনকর

কলতজপজড়জ, ণগৌরতপর,
ময়মননসসহ

ণনৌকজ

205 ১৫১ ময়মননসসহ-৬

1 ণমজম আবর রহমজন

জজততয় সমজজ তজননক
দল-জজসদ

মত ওয়জণহদ আলত
সরকজর

মশজল

206

2 ণমজম ণমজসণলম উনদন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত শকর মজহমদ মনত

রজসজ ২ ণপজড়জঘজট,
আনছম ২২১৬,
ফলরজড়তয়জ, ময়মননসসহ
গজম- ননউগত কশমজইল,
ডজকঘর-কশমজইল,
ইউননয়ন-কশমজইল,
উপণজলজ- ফলরজড়তয়জ,
ণজলজ- ময়মননসসহ

207 ১৫২ ময়মননসসহ-৭

1 এম.এ. হজনজন

জজততয় পজট

মত এম.এ. খজণলক

লজঙল

208

2 ণমজ: হজণফজ রহল আমতন
মজদজনত

সতন

মত ণহজসজইন আলত

৫৯, রজমরজব ণরজড,
ময়মননসসহ
গজম: সণতর পজড়জ,
ডজকঘর: চকপজচপজড়জ,
উপণজলজ: নতশজল,
ণজলজ: ময়মননসসহ

209 ১৫৫

1 ফজহমত ণগজলনজজ রজণরল

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত আলতজর ণহজণসন
ণগজলনজজ

ণনৌকজ

210

2 ণমজ: নরল ইসলজম খজন

রজসলজণদশ ণখলজফত
মজনলস

মত- ণসকজনর খজন

সজস- রজগয়জ,
ণপজম+উপণজলজগফরগজও,
ণজলজ-ময়মননসসহ।
গজম-চরশজখচড়জ,
ডজকঘর-আনসজর নগর,
উপণজলজ- গফরগজও,
ণজলজ- ময়মননসসহ।

211 ১৫৬

1 ণমজহজমদ আমজনউলজহ

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ণমজহজমদ
সজফজণয়তউলজহ

ণনৌকজ

212

2 ণমজ: সজহজদজত ইসলজম
ণচৌধরত

সতন

মত আশরজফ আলত
ণচৌধরত

213

3 ণমজ: হজনফজ উনদন

জজততয় পজট

মত: সজণহর আলত

ডজকজর ণরড়ত,
মজহমদপর, ভজলকজ,
ময়মননসসহ
গজম-ধততপর,
ডজকঘর-নশরগঞ,
ইউননয়ন-ধততপর,
উপণজলজ-ভজলকজ, ণজলজময়মননসসহ
গজম- ণগৌরতপর,
পজড়জগজও, ডজকঘর-:
পজড়জগজও-২২৪০,
ভজলকজ, ময়মননসসহ

214 ১৫৭ ণনতণকজণজ-১

1 ছনর নরশজস

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত মনজল কজনন নরশজস

ণনৌকজ

215

2 ণমজম আণনজয়জর ণহজণসন খজন

জজততয় পজট

আলহজজ সলতজন
আহণমদ খজন

গজম- মনতলজ, ডজকঘরকলমজকজনজ, উপণজলজ কলমজকজনজ, ণজলজ ণনতণকজণজ
গজমম হগলত কনড়জ,
ডজকঘরম পনজরপজরয়জ,
উপণজলজম কলমজকজনজ,
ণজলজম ণনতণকজনজ।

ময়মননসসহ-১০

ময়মননসসহ-১১

ণনৌকজ

আনজরস

নরকজ

আনজরস

লজঙল

লজঙল

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

216 ১৫৭ ণনতণকজণজ-১

3 ণমজশতজক আহণমদ রহত

সতন

পণফসর মনজরর রহমজন

217

4 শজহ কতর উনদন তজলকদজর

সতন

মত ণমজম জজলজল
উনদন তজলকদজর

218 ১৫৮ ণনতণকজণজ-২

1 আবন নর খজন

সতন

মত আবল আনজজ
খজন

219

2 আনরফ খজন জয়

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত: ণমজম আবস
ছজতজর খজন

220

3 ণমজম আইয়র আলত ফন

জজততয় পজট র - ণজনপ

মত আম রউফ মমনন

221 ১৫৯ ণনতণকজণজ-৩

1 ইফনতকজর উনদন
তজলকদজর নপন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত আলজ উনদন
তজলকদজর

222

2 ণমজ: জনসম উনদন ভঞজ

জজততয় পজট

ণমজ: আপজর উদতন
ভঞজ

223 ১৬৪ নকণশজরগঞ-৩

1 ড: নমজজনল হক

সতন

মত ণমজ: ণসজলজয়মজন

224

2 ণমজ: মনজবল হক

জজততয় পজট

মত মনত আরদল
মজণলক

225 ১৬৮ মজননকগঞ-১

1 আফজজল ণহজণসন
খজন(ণজজনক)

জজততয় সমজজ তজননক
দল-জজসদ

মত ফজলর রহমজন
খজন

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
গজমম চতসপর, চজনপর,
ডজকঘরম কলমজকজনজ,
উপণজলজম কলমজকজনজ,
ণজলজম ণনতণকজনজ।
দগজপর
র রজজজর পর র ,
দগজপর
র , ণনতণকজনজ

আনজরস

গজমম কজটলত,
ডজকঘরম ণনতণকজনজ,
উপণজলজম ণনতণকজনজ,
ণজলজম ণনতণকজনজ।
গজমম ননউটজউন,
ডজকঘরম ণনতণকজনজ,
উপণজলজম ণনতণকজনজ
সদর,
ণজলজম ণনতণকজনজ।
গজমম ননউটজউন
নরলপজড়,
ডজকঘরম ণনতণকজনজ,
উপণজলজম ণনতণকজনজ
সদর,
ণজলজম ণনতণকজনজ।

আনজরস

গজম+ণপজ:-কচনজরজ,
উপণজলজ-ণকনয়জ,
ণজলজ-ণনতণকজণজ।
গজম: খনলজড়জ,ণপজ:
মজনলশপর,ণকনয়জ,ণনত
ণকজণজ

ণনৌকজ

গজম: নজমজপজড়জ, ডজকঘর:
নজমজপজড়জ, গজজনদয়জ
উপণজলজ:
কনরমগঞ,ণজলজ:
নকণশজরগঞ।
গজম-কজজলজ মধপজড়জ,
ডজকঘর-কজজলজ
উপণজলজ-তজড়জইল,
ণজলজ-নকণশজরগঞ।

হনরণ

গজম-রজমনজ নরলপটল,
ণপজম নঘওর,
ইউননয়ন-রজনলয়জণখজড়জ,
উপণজলজ-নঘওর,ণজলজমজননকগঞ।

মশজল

হনরণ

ণনৌকজ

রজইসজইণকল

লজঙল

লজঙল

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ

226 ১৬৮ মজননকগঞ-১

2 এ, এম, নজঈমর রহমজন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত আব ণমজম সজণয়দর
রহমজন

গজম-খজগজটজ,
ডজকঘর-নরকণপর-180
0,
উপণজলজ/রজনজ-নঘওর,
ণজলজ-মজননকগঞ

ণনৌকজ

227 ১৭১ মননগঞ-১

1 এ ণক এম নজনসরজজমজন
খজন

জজততয় সমজজ তজননক
দল-জজসদ

মত লৎফর রহমজন খজন

মশজল

228

2 নর ণমজহজমদ

জজততয় পজট র - ণজনপ

মত হজজত আ: মনজদ

229

3 সকমজর রঞন ণঘজষ

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ররদজ কজন ণঘজষ

সজস পনশম মনতয়জ,
ডজকঘর-ককটয়জ
উপণজলজ-শনগর,
ণজলজ-মনতগঞ
মজষজর রজড়ত গজম:
ণরজগজও (ণভজট ণরজগজও)
ডজকঘর: শনগর-১৫৫০,
শনগর, মনতগঞ।
গজম+ডজকঘর+উপণজলজ
-শনগর
ণজলজ-মনতগঞ।

230 ১৭২ মননগঞ-২

1 মজহবর উনদন আহমদ

সতন

মত আলতজফ উনদন
আহমদ

আনজরস

231

2 ণমজ: আবল ওয়জদদ

রজসলজণদশ ণখলজফত
মজনলস

মত মজওলজনজ আবস
সজতজর

232

3 সজগফতজ ইয়জসনমন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

ণমজ: নরল ইসলজম খজন

গজম/রজসজ: ণচৌধরত রজড়ত
সড়ক আমনতগঞ,
ডজকঘর-রনরশজল,
রনরশজল-৮২০০
গজম/রজসজ: আগলজকনন,
আনড়য়ল,
ডজকঘর-আনড়য়ল-১৫২০
, টসগতরজড়ত, মনতগঞ
গজম: শজমররজড়ত,
ডজকঘর:
ণগৌরগঞ-১৫৩৪,
গজওনদয়জ,ণলৌহজস,
মনতগঞ।

233 ১৭৪ ঢজকজ-১

1 আবল মজনজন খজন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ণমজ: নমণসর খজন

ণনৌকজ

234

2 সজলমজ ইসলজম

জজততয় পজট

মত: আরদল খজলক

কজটজখজলত, ঘজটজ ণদজহজর,
ঢজকজ।
গজম: কজমজরণখজলজ,
ডজকঘর: চরজইন
রজনজ: নরজরগঞ, ণজলজ:
ঢজকজ।

235 ১৭৭ ঢজকজ-৪

1 ণমজম আওলজদ ণহজণসন

সতন

এতই

হজনত

236

2 নসয়দ আব ণহজণসন

জজততয় পজট

একই

লজঙল

237 ১৭৮ ঢজকজ-৫

1 আরজ শজহ সজয়দজরজদত

একই

মজলজ

238

2 ণমজম আরদর রশতদ ওরণফ
আরদর রশতদ সরকজর

রজসলজণদশ তনরকত
ণফডজণরশন
রজসলজণদশ নজশনজল
আওয়জমত পজট র

মত ণমজম আনমন
উনদন আহণমদ
মত নসয়দ একরজম
ণহজণসন
মতম ণমজম কমর উনদন
সরদজর
মতম ইয়জকর আলত
সরকজর

একই

কতণড় ঘড়

রজইসজইণকল

ণনৌকজ

নরকজ

ণনৌকজ

লজঙল

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

239 ১৭৮ ঢজকজ-৫

3 ণমজম মননর ণহজণসন কমল

জজততয় পজট র - ণজনপ

মতম এম. এ রজসজর

240

4 হজনরবর রহমজন ণমজলজ

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মতম সজমসনদন ণমজলজ

241 ১৭৯ ঢজকজ-৬

1 কজজত নফণরজজ রশতদ

জজততয় পজট

মত কজজত ণমজজজফফর
ণহজণসন

242

2 ণমজম আকতজর ণহজণসন

মত আম রনহম

243

3 ণমজম সজইদর রহমজন সনহদ

রজসলজণদশ নজশনজল
আওয়জমত পজট র
সতন

244 ১৮০ ঢজকজ-৭

1 ণমজসফজ জজলজল মনহউনদন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত এম.এ, আর
মনহউনদন

245

2 ণমজহজমদ নরয়জজ উনদন

সতন

ণমজহজমদ ণমজরজরক
নময়জ

246

3 হজজত ণমজম ণসনলম

সতন

মত চজন নময়জ সরদজর

247 ১৮৮ ঢজকজ-১৫

1 কজমজল আহণমদ মজমদজর

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত আলহজজ মজওলজনজ
নর ণমজসফজ মজমদজর

248

2 ণমজহজমদ এখলজস উনদন
ণমজলজ

সতন

মত ণমজহজৌ্মদ হজরন
উর রনশদ ণমজলজ

249

3 ণমজহজমদ সজইফল ইসলজম

জজততয় সমজজ তজননক
দল-জজসদ

মত ণমজহজমদ আবর
রজজজক

মত আজগর আলত

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
গজমম ণগজয়জলঘনত, ণপজম
নরকজরত রজজজর, রজনজ ও
ণজলজম মননগঞ
মজতয়জইল ণকজনজপজড়জ,
মধজরজড়ত, যজতজরজড়ত,
ঢজকজ

রজইসজইণকল

গজমম করপজলজ কজজত
রজড়ত, ডজকঘর-ঐ,
রজনজম ণকজটজলতপজড়জ,
ণজলজ-ণগজপজলগঞ।
৯০, সজমতরজগ,
ঢজকজ-১১০০।
৩৩/খ/১, সনতশ সরকজর
ণরজড, ণগনজনরয়জ,
ঢজকজ-১২০৪

লজঙল

৫৬, ণক. নর ণরজড,
ডজকঘর-ণপজসজ,
রজনজ-লজলরজগ,
ণজলজ-ঢজকজ-১২১১
৪১/৪/৯, আগজসজণদক
ণরজড, ণকজতয়জলত,
(রতরমজন রসশজল),
ঢজকজ-১১০০
মনদনজ সয়জর, ৫নস গতন
সয়জর গতন ণরজড,
ডজক-ননউমজণকরট,
রজনজ-কলজরজগজন,
ঢজকজ-১২০৫

ণনৌকজ

গজমম ননজ কজনলকজপর,
ডজকঘরম রটতনল
রজজজর, উপণজলজম
পরশরজম, ণজলজম ণফনত।
রজসজম ৪/নর হজরনজরজদ,
সজস-মজদরর ণমজলজ ণরজড,
ণপজষ-নমরপর ১২১৬,
রজনজম পলরত, ঢজকজ
-১২১৬
রজড়ত নস- 155, উতর
ইবজনহমপর, মনমন
সরনত, ডজকঘরম ঢজকজ
ককজননণমন-১২০৬,
রজনজম কজফরল, ঢজকজ
উতর নসট কণপরজণরশন,
ঢজকজ।

ণনৌকজ

ণনৌকজ

কতণড় ঘড়
হজনত

আনজরস

হজনত

হজনত

মশজল

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

250 ১৮৯ ঢজকজ-১৬

1 ণমজম ইনলয়জস উনদন ণমজলজহ

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত হজরন আল রনশদ
ণমজলজহ

251

2 ণমজম খজনলদ ণহজণসন

রজসলজণদশ নজশনজনলস ফন
(নরএনএফ)

মত- রওশন আলত খজন

252

3 সদ রজর ণমজহজমদ মজনজন

সতন

মত আবল হজই

253 ১৯০ ঢজকজ-১৭

1 আবল লনতফ মনলক

জজততয় পজট র - ণজনপ

মত কজণশম আলত
মনলক

254

2 এম এ হজনজন মধজ

সতন

মত আলহজজ এম এ
মনজদ মধজ

255

3 এস, এম আবল কজলজম
আজজদ

রজসলজণদশ নজশনজনলস ফন
(নরএনএফ)

মত নসয়দ নর আহণমদ

256 ১৯১ ঢজকজ-১৮

1 ণমজ: আনতকর রহমজন
নজনজম

রজসলজণদশ নজশনজনলস ফন
(নরএনএফ)

মননর উনদন খজন

257

2 সজহজরজ খজতন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত: আরদল আনজজ
মজষজর

258 ১৯৭ গজজতপর-৪

1 এম.এম. আণনজয়জর ণহজণসন

জজততয় পজট

ণমজম শওকত আলত
নময়জ

259

2 ণমজহজমদ সজরয়জণর কজয়নজৎ

ণমজহজমদ আবর রনশদ

260

3 নসনমন ণহজণসন (নরনম)

রজসলজণদশ নজশনজনলস ফন
(নরএনএফ)
রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

261 ১৯৯ নরনসসদত-১

1 ণমজহজমদ নজরল ইসলজম

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত আরদল হজনকম
ভঞজ

তজজউদতন আহমদ

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
৫/১, হজরনজরজদ, মজদরর
ণমজলজ ণরজড, পলরত,
ঢজকজ-১২১৬
গজম- ভজরড়জশর,
ডজকঘর- ভজরড়জশর,
উপণজলজ- মকসদপর,
ণজলজ- ণগজপজলগঞ
রজসজ-৬/৩, ণলন-২৫,
ণসকশন-১১/নড, নমরপর,
পলরত, ঢজকজ

ণনৌকজ

গজমম মঙলশত, ডজকম
কজকরধজ, উমণজলজম
রজণকরগঞ, ণজলজম
রনরশজল।
গজম+ ডজকঘর: নহজটজ,
উপণজরজ: মহমজদপর
ণজরজ: মজগরজ
গজমম ণপজপজনদয়জ,
ডজকঘরম ইকরজল পজকর
উপণজলজ-ণরজয়জলখজলত,
ণজলজ-চটগজম।

রজইসজইণকল

৫৩/১পনশম রজজজ
রজজজর, রজনজ: ণশণর
রজসলজ নগর, ঢজকজ
রজসজ/ণহজনলস: ৫৬৩,
গজম/রজসজ: মজদজসজ ণরজড,
মজননকদত পর র, ডজকঘর:
ককজননণমন১২০৬,
ককজননণমন, ঢজকজ

ণটনলনভশন

গজমম নভটপজড়জ, ণপজম
নসসহশ,
রজনজম কজপজনসয়জ, নজলজম
গজজতপর
নখরজট, কজপজনসয়জ,
গজজতপর।
গজম- দরদনরয়জ,
ডজকঘর-ভণলশর,
উপণজলজ-কজপজনসয়জ,
ণজলজ- গজজতপর।

লজঙল

রজড়ত নস ২৫২, ণরৌয়জকড়
নরনসসদত ণপণৌৌরসভজ
ডজকঘর-১৬০০ নরনসসদত

ণনৌকজ

ণটনলনভশন

আনজরস

ফটরল

ণটনলনভশন

ণনৌকজ

ণটনলনভশন
ণনৌকজ

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ

262 ১৯৯ নরনসসদত-১

2 ণমজহজমদ ণমজসফজ জজমজল

জজততয় পজট

মত আরদল ওহজর

গজম: মরজদনগর, ডজকঘর
: আণলজকরজলত, নরনসসদত
সদর,নরনসসদত

লজঙল

263 ২০০ নরনসসদত-২

1 কজমরল আশরজফ খজন

সতন

মত আশরজফ উনদন
খজন

ণদজয়জত-কলম

264

2 জজণয়দল কনরর

জজততয় সমজজ তজননক
দল-জজসদ

ফজয়জল করতর

সদর ণরজড, ণপজটণনর
রজড়ত, চরনসনর, পলজশ,
নরনসসদত
রজড়ত নস-৫৩ রজসজ
নস/নজমমনময়জপজড়জরজসজ,
নময়জপজড়জ, ডজকঘরমণঘজড়জশজল-১৬১৩,
পলজশ, নরনসসদত

265 ২০১ নরনসসদত-৩

1 জনহরল হক ভঞজ ণমজহন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত নসরজজল ইসলজম
ভঞজ

ণনৌকজ

266

2 ণমজ: নসরজজল ইসলজম ণমজলজ

সতন

মত আবল ফজণয়জ
ণমজলজ

ণমজহন সজণহণরর
রজড়ত,উতর
সজধজরচর,হজজত
রজড়ত,নশরপর,নরনসসদত
নসরজজল ইসলজম ণমজলজর
রজড়ত, রজজনজর,
রজনজরনদয়জ, নশরপর ,
নরনসসদত

267 ২০৪ নজরজয়ণগঞ-১

1 ণগজলজম দসগতর গজজত

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

ণগজলজম নকরনরয়জ গজজত

ণনৌকজ

268

2 ণমজ: জয়নজল আণরদতন
ণচৌধরত

জজততয় পজট

ফজলল রহমজন ণচৌধরত

269

3 ণমজ: শওকত আলত

সতন

জজণরদ আলত

ভইয়জ রজড়ত, উতর
রপনস, ডজকঘর:
রপনস-১৪৬৪, রপগঞ,
নজরজয়ণগঞ।
সজস-কণ রণগজপ, ণপজ:
রপনস, তজরজর ণপৌরসভজ,
রপগঞ, নজরজয়ণগঞ।
গজম:গনর রপর দনকণ,
ণচয়জরমজন রজড়ত,
ডজকঘর: রপনস-১৪৬৪,
তজরজণরজ ণপৌরসভজ,
রপগঞ, নজরজয়ণগঞ।

270 ২১৪ ফনরদপর-৪

1 কজজত জজফর উলজহ

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত কজজত মজহবর উলজহ

ণনৌকজ

271

2 মনজবর রহমজন ণচৌধরত

সতন

272

3 ণমজহজমদ জজনকর ণহজণসন

জজততয় পজট র - ণজনপ

মত ইনলয়জস আহণমদ
ণচৌধরত
আবল কজণদর ভইয়জ

গজম: কজউলতণরড়জ, ণপজষ:
কজউলতণরড়জ, উপণজলজ:
ভজসগজ, ণজলজ: ফনরদপর।
গজম-চরদতপজড়জ ,
নশরচর , মজদজরতপর।
গজম-জজণকর ডজসগত ,
ণপজ:চর চজদপর,
উপণজলজ-সদরপর ,
ণজলজ-ফনরদপর

ণনৌকজ

হজস

লজঙল

তজলজ

আনজরস
রজইসজইণকল

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

273 ২১৫ ণগজপজলগঞ-১

1 দতপজ মজমদজর

জজততয় পজট

মত: ননতক ণগজপজল
মজমদজর

274

2 মহজমদ ফজরক খজন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মরহম নসরজজল কনরম
খজন

275 ২১৬ ণগজপজলগঞ-২

1 কজজত শজহতন

জজততয় পজট

মত কজজত ণমজনমন
উনদন

276

2 ণশখ ফজলল কনরম ণসনলম

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ণশখ নরল হক

277 ২১৭ ণগজপজলগঞ-৩

1 এ,ণজড অপ ণশখ

জজততয় পজট

ণমজ: ননজজম উনদন
ণশখ

278

2 ণশখ হজনসনজ

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

রঙরন ণশখ মনজবর
রহমজন

279 ২২৪ সনজমগঞ-১

1 ণমজয়জণজম ণহজণসন রতন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মতম আবর রনশদ

280

2 নসয়দ রনফকল হক

সতন

মত নসয়দ ণদজস
ণমজহজমদ

281 ২২৬ সনজমগঞ-৩

1 আনজজস সজমজদ আজজদ

সতন

মরহম আবস সজমজদ
আজজদ

282

2 এম এ মজনজন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত আরফজন আলত

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
গজম + ণপজ:
জনলরপজড়,রজনজ-মকসদ
পর,
ণজলজ: ণগজপজলগঞ।
গজম- ণরজড়জ,
ডজকঘর-ণরজড়জ ভজটরজ,
রজনজ/উপণজলজ-মকসদপ
র,ণজলজ-ণগজপজলগঞ

লজঙল

গজম: ণগজপতনজরপর উতর
পজড়জ,ডজকঘর:
ণগজপতনজরপর কজজতপজড়জ,
রজনজ/উপণজলজ:
ণগজপজলগঞ
সদর,ণগজপজলগঞ।
গজম: টসনগপজড়জ ,
রজনজ+উপণজলজ :
টসনগপজড়জ ,ণজলজ:
ণগজপজলগঞ।

লজঙল

গজম:
পজরঝনঝননয়জ,ডজকঘর:
ঝনঝননয়জ,উপণজল:টস
নগপজড়জ,ণজলজ:
ণগজপজলগঞ।
পজম-টনঙপজড়জ ,ডজকঘর
ও উপণজলজ-টনঙপজড়জ
,ণজলজ- ণগজপজলগঞ।

লজঙল

গজম-নওধজর,
ডজকঘর-পজইকরজট-২৩৪
৫, ধমরপজশজ, সনজমগঞ।
গজম-রতর
দনকণ,ডজকঘর-রতর
উতর-২৪৫০
উপণজলজ-ধমরপজশজ,ণজলজ
-সনজমগঞ।

ণনৌকজ

গজম- ভরজখজলত
আলমপর,
ডজকঘর-ভরজখজলত-৩০৬০
,
উপণজলজ-জগনজরপর,
ণজলজ-সনজমগঞ।
গজম ও ডজক ডসনরয়জ
রজনজ/উপণজলজ দম
সনজমগঞ
ণজলজ সনজমগঞ।

ফটরল

ণনৌকজ

ণনৌকজ

ণনৌকজ

ফটরল

ণনৌকজ

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

283 ২২৮ সনজমগঞ-৫

1 মনহবর রহমজন মজননক

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত আলহজজ ণমজম
কলনর আলত

284

2 ণমজহজমদ আশরজফ ণহজণসন

রজসলজণদশ নজশনজনলস ফন
(নরএনএফ)

মরহম শকর আলত

285 ২৩০ নসণলট-২

1 মনহবর রহমজন

সতন

মত কলমদর আলত

286

2 ণমজ: ইয়জহইয়জ ণচৌধরত

জজততয় পজট

এম. এ হজই ণচৌধরত

287 ২৩২ নসণলট-৪

1 ইমরজন আহমদ

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ককজণপন রনশদ
আহমদ

288

2 ণমজহজমদ ফজরক আহমদ

সতন

মত ণমজহজমদ আবল
গফর

289 ২৩৫

1 আহণমদ নরয়জজ উনদন

জজততয় পজট

ণমজ: রনফকল ইসলজম

2 ণমজ: শজহজর উনদন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ণমজ: আবর রনহম

1 মনহবল কজনদর ণচৌধরত

জজততয় পজট

নসরজজল ইসলজম
ণচৌধরত

292

2 ণমজম আবল মনতন

সতন

মতম আবল মনজদ

293 ২৪০ হনরগঞ-২

1 আফছজর আহমদ

সতন

ণনছজর আহমদ

ণমৌলভতরজজজর-১

290

291 ২৩৬

ণমৌলভতরজজজর-২

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
২০০ উদয়জচল,
হজসপজতজল
ণরজড,মনলতণভজগ,
ছজতক,
ডজকঘর-ছজতক-৩০৮০,
ণজলজ-সনজমগঞ।
সজস-নজদজমপর,ডজকঘরজজতয়জ,রজনজ-ছজতক,ণজ
লজ-সনজমগঞ।

ণনৌকজ

গজম: জগদতশপর,
ডজকঘর: নমণরররজজজর,
রজনজ/ উপণজলজ:
নরশনজর, ণজলজ: নসণলট।
ণদওকলস, নরশনজর,
নসণলট

আনজরস

গজম: শপর, ডজক:
নজনজপর, উপণজলজ:
নজনজপর, ণজলজ: নসণলট।
গজম সলতজনপর, ডজক
মজতরতলরজজজর,
ণগজয়জইনঘজট, নসণলট

ণনৌকজ

গজম: সজজনগর, ডজক:
সজজনগর
রজনজ: রড়ণলখজ, ণজলজণমণৌৌলভতরজজজর
গজম: পজনখয়জলজ
ডজকঘররড়ণলখজ-৩২৫০
উপণজলজ- রড়ণলখজ
ণজলজ: ণমণৌৌলভতরজজজর

লজঙল

গজম- নররজনহমপর
ভজড়জউড়জ, ডজকঘরশমঙল ৩২১০,
শমঙল, ণমৌলভতরজজজর।
রজসজ ণহজনলস-২৪৭,
গজম/রজসজ- উছলজপজড়জ,
ডজকঘর-কলজউড়জ-৩২৩
০, উপণজলজ- কলজউড়জ,
ণপৌরসভজ- কলজউড়জ,
ণজলজ-ণমৌলভতরজজজর।

লজঙল

গজম- কতর খজলত, রজনজরজননয়জচস, ণজলজহনরগঞ।

আনজরস

ণটনলনভশন

লজঙল

আনজরস

ণনৌকজ

আনজরস

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

294 ২৪০ হনরগঞ-২

2 ণমজ: আবল মনজদ খজন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মরহম আবল হজনসম
খজন

295

3 শসকর পজল

জজততয় পজট

মত শশ পজল

296 ২৪১ হনরগঞ-৩

1 ণমজ: আব জজনহর

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত হজজত ণমজ: আনমর
আলত

297

2 ণমজহজমদ আনতকর রহমজন

জজততয় পজট

মত খজন সজণহর রজলর
রহমজন

298 ২৪২ হনরগঞ-৪

1 আহজদ উনদন ণচৌধরত

জজততয় পজট

হমজয়ন রখত ণচৌধরত

299

2 ণমজ: মজহবর আলত

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ণমজ: আছজদ আলত

300

3 নসয়দ তজনভতর আহণমদ

সতন

নসয়দ ণমজ: কজয়সজর

1 ণমজহজমদ ছজণয়দল হক

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ণমজহজমদ সনর
আলত

302

2 ণরণজজওয়জন আহণমদ

জজততয় পজট

মত নততন নময়জ

303 ২৪৪

1 আব রকর ণমজহজমদ নফণরজজ

জজততয় সমজজ তজননক
দল-জজসদ

এম.এ. হজনকম

2 আব শজমতম ণমজম আনরফ

সতন

ণমজহজমদ আলত

301 ২৪৩

বজকণরজনড়য়জ-১

বজকণরজনড়য়জ-২

304

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
গজম:- কনররপর,৯ নস
পকড়জ ইউননয়ন ডজক:
পকড়জ উপণজলজ:
-রজননয়জচস, ণজলজ:
-হনরগঞ
রজনড় নস- ৩০৬০,
ণচৌধরত রজজজর উতরজসশ,
হনরগঞ সদর, হনরগঞ।

ণনৌকজ

গজম ও ণপজ: নরনচ, ২ নস
নরনচ ইউননয়ন পনরষদ,
উপণজলজ ও ণজলজহনরগঞ।
রজসজ-৪৪৫৮ (গ), শজমলত
আরজনসক এলজকজ,
হনরগঞ সদর, হনরগঞ।

ণনৌকজ

গজম: নপয়জইম, ডজকঘর:
ছজনতয়জইন, উপণজলজ:
মজধরপর, ণজলজ-হনরগঞ
গজম- রজণনশর, ণপজ:বলজ, রজনজ- মজধরপর,
ণজলজ- হনরগঞ।
গজম: ইটজণখজলজ, ডজক:
সজয়হজমনগর
উপ: মজধরপর,
ণজলজ-হনরগঞ

লজঙল

গজম- পর রভজগ, ডজকঘরপর রভজগ,
উপণজলজ-নজনসরনগর,
ণজলজ- বজহণরজনড়য়জ।
ণচয়জরমজন রজনড়, গজমভরন, ডজকঘর- ভরন
মজদজসজ,উপণজলজনজনসরনগর
ণজলজ- বজহণরজনড়য়জ।

ণনৌকজ

গজম-নমন, ণপজমমজনলশপর, উপণজলজবজহণরজনড়য়জ সদর,
ণজলজ-বজহণরজনড়য়জ
কজলতকচ দতপজড়জ,
কজলতকচ , সরজইল,
বজকণরজনড়য়জ

মশজল

লজঙল

লজঙল

ণনৌকজ

তজলজ

লজঙল

হনরণ

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম
305 ২৪৪

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

3 এডম ণমজম নজয়জউল হক
মধজ

জজততয় পজট

মত: ফণয়জল হক মধজ

306

4 নজয়জর কনরর

সতন

মত খনললর রহমজন

307

5 ম. জজনমলল হক রকল

জজততয় পজট র - ণজনপ

মরহম নজনজরল হক

308

6 ণমজম হজনরবর রহমজন

রজসলজণদশ নজশনজনলস ফন
(নরএনএফ)

মত হরমজ আলত

309

7 শজহ মনফজ

সতন

মরহম শজহ ফরজসত
আলত

1 ণমজহজমদ ফনরদ আহমদ

জজততয় পজট র - ণজনপ

মত আবল আলত

311

2 ণমজম জনহরল হক ভইত য়জ

রজসলজণদশ নজশনজনলস ফন
(নরএনএফ)

মত শজহ আরদল অনহদ
ভইত য়জ

312

3 র,আ,ম, উরজয়দল
ণমজকতজনদর ণচৌধরত

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ণমজ: আবর রউফ
ণচৌধরত

313

4 নসয়দ নজঈম উনদন আহমদ

রজসলজণদশ ইসলজমত ফন

মত নসয়দ এমজদ
উনদন আহমদ

314 ২৪৭

1 ফয়জর রহমজন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত মনজরর রহমজন

বজকণরজনড়য়জ-২

310 ২৪৫

বজকণরজনড়য়জ-৩

বজকণরজনড়য়জ-৫

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
গজম ও ডজকঘর:
কজলতকচ, উপণজলজ:
সরজইল, ণজলজ:
বজহণরজনড়য়জ।
রজসজ নস- ১১১, রজসজ:
নসণলট ণরজড, পজইকপজড়জ
(পর র অসশ), ডজকঘর:
বজহণরজনড়য়জ-৩৪০০,
বজহণরজনড়য়জ ণপৌরসভজ,
বজহণরজনড়য়জ সদর,
বজহণরজনড়য়জ।
গজম-ণদওড়জ,
ডজকঘর-পনশমপজড়জ,
উপণজলজ-সরজইল,
ণজলজ-বজহণরজনড়য়জ
রজসজ/ণহজনলস:সমপধজননয়জ, গজম-টঘর,
ডজকঘর-সরজইল ৩৪৩০,
উপণজলজ-সরজইল,
ণজলজ-বজহণরজনড়য়জ।
গজম : তজরয়জ, ডজকঘর :
তজরয়জ
উপণজলজ : আশগঞ,
ণজলজ : বজহণরজনড়য়জ।

লজঙল

৪১ মণনফ পজড়জ,
ডজকঘরবজহণরজনড়য়জ-৩৪০০,
বজহণরজনড়য়জ সদর,
বজহণরজনড়য়জ
গজম- ভজণদশরজ, ণপজম
মজনছহজতজ, রজনজ ও
ণজলজ- বজহণরজনড়য়জ
'ণশকড়' ণচৌধরত রজনড়,
নচনজইর, নচনজইর দনকণ,
বজহণরজনড়য়জ সদর,
বজহণরজনড়য়জ
গজম-ণদৌলত রজড়ত,
ইউনপ- নসসগজরনরল,
নরজয়নগর, বজহণরজনড়য়জ

রজইসজইণকল

রজনড় নস- ১৯/এ, ফজট
নস- ১/এ, ণরজড নস-৩,
ঢজকজ ণসনজননরজস,
ঢজকজ-১২০৬।

ণনৌকজ

আনজরস

রজইসজইণকল

ণটনলনভশন

তজলজ

ণটনলনভশন

ণনৌকজ

ণমজমরজনত

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম
315 ২৪৭

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ

2 ণমজম মজমনর রনশদ

জজততয় পজট

ণমজম শনফকল ইসলজম

গজম- রজড়তখলজ, ডজকঘরলজউরফণতহপর,
উপণজলজ: নরতনগর,
ণজলজ- বজহণরজনড়য়জ।

লজঙল

316 ২৪৯ কনমলজ-১

1 আব জজণয়দ আল মজহমদ

জজততয় পজট

মরহম ণমজ: আ:
ণমজতজণলর সরকজর

লজঙল

317

2 নজঈম হজসজন

সতন

হজসজন জজনমল

318

3 রজসণদর সজহজ

সতন

হনরণমজহন সজহজ

319

4 ণমজ: জজমজন সরকজর

সতন

আবল হজণসম সরকজর

320

5 ণমজহজমদ সনরদ আলত ভইত য়জ

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত আবল হজনলম
ভইত য়জ

গজম-উতর নছরনদন
ণপজ: ও
উপণজলজ-দজউদকজনন,
ণজলজ-কনমলজ
গজম- হজসজনপর উতর,
ণপজ- হজসজনপর কণলজ,
উপণজলজ- দজউদকজনন,
ণজলজ- কনমলজ।
গজম-রতনপর, ণপজ:
মগজরচর,
উপণজলজ-ণমঘনজ,
ণজলজ-কনমলজ
রজসজ- সরকজর রজড়ত,
গজম- রড় ণগজয়জলত, ণপজ:
চরণগজয়জলত, উপণজলজদজউদকজনন, ণজলজকনমলজ।
রজসজ- ভইত য়জ রজড়ত,
গজম+ণপজ:-জরজনপর,
উপণজলজ- দজউদকজনন,
ণজলজ- কনমলজ।

321 ২৫১ কনমলজ-৩

1 আহসজনল আলম নকণশজর

সতন

জজহজঙতর আলম
সরকজর

ফটরল

322

2 ইউসফ আবলজহ হজরন

সতন

মত হজরনর রশতদ

323

3 ণমজ: আকতজর ণহজণসন

জজততয় পজট

ণমজ: মকল ণহজণসন

সরকজর রজড়ত, গজম:
নর-চজনপতলজ,ডজকঘর:
নর-চজনপতলজ,উপণজলজ-ম
রজদনগর, ণজলজ-কনমলজ।
রজড়ত নস-৬, ণরজড নস-৮
রজনরধজরজ, ঢজকজ
মকল ণহজণসন রজড়ত,গজম:
নপয়জপজরর, ডজকঘর:
ণকজমজননগঞ-৩৫৪২,ম
রজদনগর,কনমলজ।

324 ২৫২ কনমলজ-৪

1 ণমজ: ইকরজল ণহজণসন রজজ

জজততয় পজট

মত ইউসফ আলত

লজঙল

325

2 ণমজ: ণরজশন আলত

সতন

মত ণমজ: আলত আকরর

গজম-নরতপর, ণপজ:
-নরতপর,
উপণজলজ-ণদনরদজর,
কনমলজ
গজম-পদণকজট,
ডজকঘর-রলভপর,
উপণজলজ-ণদনরদজর,
ণজলজ-কনমলজ

বজকণরজনড়য়জ-৫

কলস

ফজস

আসট

ণনৌকজ

আনজরস
লজঙল

আনজরস

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ

326 ২৫২ কনমলজ-৪

3 রজজত ণমজহজমদ ফখরল

সতন

এ এফ এম ফখরল
ইসলজম

গজম-রনণকজট,
ডজকঘর-গনজইঘর-৩৫৩
০, উপণজলজ-ণদনরদজর,
ণজলজ-কনমলজ

হজনত

327 ২৫৩ কনমলজ-৫

1 আরদল মনতন খসর

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত আলহজজ আরদল
মজণলক

ণনৌকজ

328

2 সনফকর রহমজন

জজততয় পজট

মত আরদর রনশদ
ভঞজ

গজম-নমরপর,ণপজম
মনকমপর
উপণজলজ-বজকণপজড়জ,ণজ
লজ-কনমলজ
গজম-পন রমতত,
ডজকঘর-পন রমতত,
উপণজলজ-বনড়চস,
ণজলজ-কনমলজ

329 ২৫৪ কনমলজ-৬

1 আ, ক, ম রজহজউনদন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ণমজ: আরদছ
ছজলজম

ণনৌকজ

330

2 মজসদ পজরণভজ খজন

সতন

আফজল খজন
এডণভজণকট

331

3 ণমজহজমদ আলত (ফজরক)

রজসলজণদশ নজশনজল
আওয়জমত পজট র

মত ণসজনজবর আলত

৪০১, মণনজহরপর,
মণনফরজড়ত, আদশরসদর
,কনমলজ।
৬৯/৫৭ রজমমজলজ ণরজড,
ঠজকরপজড়জ, ২য় কজননর
পজড়, কনমলজ
৩১৬/২ উতর চর রজ,
দজণরজগজরজড়ত (১২নস
ওয়জণড রর অসশ)
ডজকঘর-কনমলজ
পধজন-৩৫০০, কনমলজ
আদশর সদর

332 ২৫৬ কনমলজ-৮

1 এ.এস.এম কজমরল ইসলজম

সতন

ণমজ: আবল হজনকম

আনজরস

333

2 নরল ইসলজম নমলন

জজততয় পজট

মত নতয়র আলত নময়জ

৫৯৭, ণজজহরজ নসয়দ
নভলজ, ঝজউতলজ পধজন
সড়ক ১ম কজননরপজড়,
কনমলজ
গজম ণৌজ ডজকঘর-সদজ
ররড়জ কনমলজ

334 ২৫৭ কনমলজ-৯

1 ণমজ : তজজল ইসলজম

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত : আলহজজ
জলনফকজর আলত

ণনৌকজ

335

2 ণমজ: ণগজলজম ণমজসফজ কজমজল

জজততয় পজট

মত আবর রহমজন

রজড়ত নস-৪৩/নস, ণরজড়
নস-০২, খলনশ নহল
(উ:), খলনশ, চটগজম।
গজম-পর র
রজতজরজড়তয়জ,ডজকঘর:ইক
রজলনগর,মণনজহরগঞ,
কনমলজ।

336 ২৬৭ ণফনত-৩

1 আণনজয়জরল কনরর (নরন
আণনজয়জর)

জজততয় পজট

ণমজ: জজহজঙতর কনরর

লজঙল

337

2 রনহম উলজহ

সতন

মত তজণজর আহণমদ
(পকজশ- হজজত তজণয়জ
আহণমদ)

গজম- দনকন কনরমপর,
ণপজ: ছনম ভঞজর হজট,
রজনজ-দজগনভঞজ, ণফনত
সজলমজ গজণড রন হজউজ,
পর র ণসজনজপর,
ণসজনজগজজত, ণফনত

লজঙল

আনজরস

কতণড় ঘড়

লজঙল

লজঙল

হনরণ

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

338 ২৭৩ ণনজয়জখজলত-৬

1 আণনজয়জরল আজতম

জজততয় পজট

মত নরল হক নময়জ

339

2 আণয়শজ ণফরদজউস

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ফজলর রহমজন
ণচৌধরত

340

3 ণমজ: আমতরল ইসলজম

সতন

ণমজ: ণমজসফজ

341 ২৭৪ লকতপর-১

1 এম,এ, আউয়জল

রজসলজণদশ তনরকত
ণফডজণরশন

মত-আবর রশতদ

342

2 ণমজহজমদ মজহমদর রহমজন
মজহমদ

জজততয় পজট

মত-মকবল আহণমদ

343

3 সনফকল ইসলজম

সতন

মত : আলহজজ আরদল
গফর

344 ২৭৭ লকতপর-৪

1 আজজদ উনদন ণচৌধরত

সতন

আলহজজ হজনরছ
আহণমদ

345

2 এ.ণক.এম শনরফ উনদন

সতন

আরদস সনহদ মজষজর

346

3 ণমজম আরদলজহ

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত এছহজক নময়জ

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
আণনজয়জরল আনজম
সজণহণরর রজড়ত, ডজকঘরআফজনজয়জ রজজজর,
উপণজলজ- হজনতয়জ,
ণজলজ- ণনজয়জখজলত।
মজও. আরদল হজই
সজণহণরর রজড়ত,
তজলকদজর গজম,
চরঈশর, ডজকঘরআফজনজয়জ রজজজর,
উপণজলজ- হজনতয়জ,
ণজলজ- ণনজয়জখজলত।
গজম- নকণরজনদয়জ, ণপজতমরনদ রজজজর, রজনজহজনতয়জ, ণজলজণনজয়জখজলত।

লজঙল

গজম:দনকন নজরজয়নপর ,
ণপজ: নময়জজত রজড়ত
রজনজ/উপণজলজ : রজমগঞ
, ণজলজ : লকতপর
গজম-জগতপর,ণপজ:রজমগ
ঞ,উপণজলজ-রজমগঞ,ল
কতপর
মজতকঞ,গজম-নপতপর
চজদপর, ডজকঘর ভজদর,
ইউননয়ন ৩নস ভজদর,
রজনজ রজমগঞ,
ণজলজ-লকতপর

ণনৌকজ

গজম-নশকজগজম,০৮ নস
ওয়জড র, রজমগনত
ণপৌরসভজ,
উপণজলজ-রজমগনত,
ণজলজ-লকতপর
রজসজ-আ: সনহদ মজষজর
রজড়ত, গজম- নশকজ
গজম,ডজকঘর-আণলকজজ
নজর-৩৭৩০,রজমগনত
ণপৌরসভজ, রজমগনত
গজম- রড়ণখরত, ডজকঘররজমগনতর হজট-৩৭৩২,
উপণজলজ- রজমগনত,
ণজলজ- লকতপর।

হনরণ

ণনৌকজ

হনরণ

লজঙল

আনজরস

ফটরল

ণনৌকজ

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ

347 ২৭৭ লকতপর-৪

4 ণমজম ণরলজল ণহজণসন

জজততয় পজট

মত শহতদ এরশজদ
ণহজণসন পজণটজয়জরত

গজম ও ণপজষ- ণনজয়জগজও,
উপণজলজ- রজমগঞ,
ণজলজ- লকতপর।

লজঙল

348 ২৭৯ চটগজম-২

1 ড. মজহমদ হজসজন

সতন

মত মকবল ণহজণসন

আনজরস

349

2 ণমজম নজনজম উনদন

সতন

মরহম শজমসল
আণনজয়জর

350

3 নসয়দ ননজবল রশর
মজইজভজনজরত

রজসলজণদশ তনরকত
ণফডজণরশন

মত নসয়দ শনফউল
রশর মজইজভজনজরত

পযণত- রহমত রজড়ত,
গজম+ণপজষ- নজনপর,
উপণজলজ- ফটকছনড়,
চটগজম
গজম- ণগজপজলঘজটজ,
(মহরত রজড়ত) ণপজৱ
সনকজসতর হজট, রজনজফটকছনড়, চটগজম
গজউনসয়জ রহমজন
মননজল, আনজমনগর,
ডজক- ভজনজর শরতফ
৪৩৫২, ফটকছনড়

351 ২৮০ চটগজম-৩

1 এম.এ.ছজলজম

জজততয় পজট

মত.ওরজইদল হক

লজঙল

352

2 নরল আকজর

জজততয় সমজজ তজননক
দল-জজসদ

আনজজর রহমজন

353

3 মজহফজর রহমজন

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত: মসজনফজর রহমজন

ফণতর ণগজ রড় রজড়ত,
হনরশপর, সনতপ,
চটগজম।
ণপণৌৌর ওয়জড র নস-৮,
নদলররজ ননণকতন,
সনতপ
রজসজ/ণহজনলস-এম,নপ
সজণহণরর রজড়ত, গজম:
-কনচয়জণমজড়জ,ডজকঘর:
-ণমণৌৌলভত রজজজর, রজনজ:
- সনতপ, ণজলজ:-চটগজম।

354 ২৮১ চটগজম-৪

1 অ.আ.ম হজয়দজর আলত
ণচৌধরত

জজততয় পজট র - ণজনপ

মত ণমজজজণহরল হক
ণচৌধরত

রজইসজইণকল

355

2 আ.ফ.ম. মনফজর রহমজন

জজততয় সমজজ তজননক
দল-জজসদ

আরদল নর

356

3 নদদজরল আলম

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

আব তজণহর

357

4 ণমজহজমদ নদদজরল আলম
ণচৌধরত

রজসলজণদণশর ওয়জকরজস পজট র

এখলজছর নর ণচৌধরত

মনতপজড়জ, উতর কজটলত,
ডজকঘর-উতর কজটলত,
রজনজ-পজহজড়তলত,
ণজলজ-চটগজম
গজম-কজজতপজড়জ,
ডজক-কনমরজ,
রজনজ-সততজকন,
ণজলজ-চটগজম
১৮৭৯,ণমজসফজ হজনকম
ভরর, উতর কজটলত,
ডজকঘর-উতর
কজটলত-৪২১৭,
পজহজড়তলত, চটগজম
রজড়ত-এখলজছর নর
ণচৌধরতর রজড়ত,
গজম-দনকন ণসজনজইছনড়,
রজনজ-সততজকন,
ণজলজ-চটগজম

ণমজরগ

ণনৌকজ

মশজল

ণনৌকজ

মশজল

ণনৌকজ

হজতরত

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

358 ২৮৬ চটগজম-৯

1 আনরফ মইনদতন

রজসলজণদশ নজশনজনলস ফন
(নরএনএফ)

মত আণনজয়জরল
আনজম, রজর এট ল

359

2 আলত আহমদ নজনজর

360

3 নজয়জউদতন আহণমদ (রজরল)

রজসলজণদশ নজশনজল
আওয়জমত পজট র
জজততয় পজট

মরহম ণমজহজমদ সজণহদ
আলত নজনজর
আবল কজণশম ণচজধরত

361

4 ণমজহজমদ আব হজননফ

রজসলজণদণশর ওয়জকরজস পজট র

মরহম আবল খজণয়র

362 ২৮৮ চটগজম-১১

1 এম, আরদল লনতফ

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ফজলর হক

363

2 কজমজল উনদন ণচৌধরত

জজততয় পজট

মত আবন নরত ণচৌম

364

3 ণমজ: জনসম উনদন

জজততয় সমজজ তজননক
দল-জজসদ

কজমজল উনদন

365 ২৮৯ চটগজম-১২

1 সজমশল হক ণচৌধরত

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

নরল কনরম ণচৌধরত

366

2 নসরজজল ইসলজম ণচৌধরত

জজততয় পজট

মত নলয়জজউনদন
ণচৌধরত

367 ২৯০ চটগজম-১৩

1 তপন চকরতর

জজততয় পজট

মত জজনদজ চরন
চকরতর

368

2 নজরজয়ন রনকত

রজসলজণদশ নজশনজনলস ফন
(নরএনএফ)

মত নহমজসশ নরমল
রনকত

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
রজসজ/ণহজনলস ১ নস ণকনর
আমজন আলত ণরজড, লজল
নদঘতর উতর পজড়,
ডজকঘর-সদর-৪০০০
৩/নড নফনরনঙ রজজজর,
চটগজম
রজনছর ণমজহজমদ ণচৌধরত
রজড়ত, গজম-কদলপর,
ডজক-কদলপর-৪৩৪০,
রজউজজন, চটগজম
২৯/নর, লজভ ণলইন,
ডজকঘর-নজনপ
ণৌজ-৪০০০,
রজনজ-ণকজণতজয়জলত,ণজলজচটগজম

ণটনলনভশন

হক নভলজ, ১০৭
ফনকরহজট, পনশম
ণগজসজইলডজঙজ ডজকঘরম
রনর-৪১০০, চটগজম
ণপজট র, চটগজম
জজহজঙতর কনমম রজড়ত,
ণরচজশজহ ণরজড, পম
ণগজসজইল ডজসগজ, চটগজম
ণপজট র, চটগজম।
রজসজ নজস-৩৫৫, ণরজড
নস-১৩, নস,নড,এ,
আর/এ, আগজরজদ,
চটগজম।

ণনৌকজ

গজম-রনশদজরজদ আজগর
আলত ণচৌধরত রজড়ত,
ডজকঘর ণশজভন দনত,
উপণজলজ পটয়জ,
ণজলজ-চটগজম
ণডসগজপজড়জ পটয়জ
,চটগজম

ণনৌকজ

গজম: পজটনতণকজটজ,
ডজকঘর: দণতর হজট,
উপণজলজ: আণনজয়জরজ,
নজলজ: চটগজম।
ণহজনলস-রনকত রজড়ত,
গজম: গজরজ, ডজকঘর:
ণতণকজটজ-৪৩৭৬, রজনজ:
আণনজয়জরজ, ণজলজ:
চটগজম।

লজঙল

কতণড় ঘড়
লজঙল

হজতরত

লজঙল

মশজল

লজঙল

ণটনলনভশন

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ

369 ২৯০ চটগজম-১৩

3 সজইফজজমজন ণচৌধরত

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

আলহজজ
আখতজরজজমজন ণচৌধরত

গজম: হজইলধর, ডজকঘর:
হজইলধর,
উপণজলজ/রজনজ:
আণনজয়জরজ, চটগজম।

ণনৌকজ

370 ২৯২ চটগজম-১৫

1 আব ণরজজ মহজমদ
ণনজজমনদন
2 আলহজজ জয়নজল আণরদতন
কজণদরত

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত আবল রজরজকজত
মহজমদ ফজললজহ
মত আরদল ওহজর

মকজর রজড়ত, রজব নগর,
সজতকজননয়জ, চটগজম।
গজম: মধম কজঞনজ,
কজণদরত রজড়ত, ডজকঘরকজঞনজ, রজনজসজতকজননয়জ,
ণজলজ-চটগজম।

ণনৌকজ

372 ২৯৩ চটগজম-১৬

1 অ. আ. ম. হজয়দজর আলত
ণচৌধরত

জজততয় পজট র - ণজনপ

মত ণমজজজণহরল হক
ণচৌধরত

রজইসজইণকল

373

2 ণমজসজনফজর রহমজন ণচৌধরত

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত আরদল অদদ
ণচৌধরত

মনতপজড়জ, উতর কজটলত,
ডজকঘরম উতর কজটলত,
রজনজম পজহজড়তলত,
নজলজম চটগজম।
রজসজ/ণহজনলস কনরর
ণচয়জরমজণনর রজড়ত,
পজইরজস (পনশমজঙশ) ও
জজনলয়জঘজটজ, ডজকঘরম
জজনলয়জঘজটজ ৪৩৯০,
বজশখজলত, চটগজম।

374 ২৯৭ ককরজজজর-৪

1 আরদর রহমজন রনদ

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মরহম আলহজজ
এজজহজর নময়জ

ণনৌকজ

375

2 তজহজ ইয়জনহয়জ

জজততয় পজট

ণমজ: ইয়জনহয়জ

সজস-ণচৌধরত
পজড়জ,ডজকঘরণটকনজফ,উপণজলজ-ণটক
নজফ,ণজলজ-ককরজজজর।
ইয়জনহয়জর
রজড়ত,গজম-রজজজর
পজড়জ,শজহ পরতর দতপ,
ণটকনজফ,ককরজজজর।

376 ২৯৮ খজগড়জছনড়

1 উজল সনত চজকমজ

সতন

পণমজদ নরকজশ চজকমজ

ণটনরল

377

2 কণজন লজল নতপরজ

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

হনর কমজর নতপরজ

378

3 পনসত নরকজশ খতসজ

সতন

অনন নরহজরত খতসজ

গজম- দনকণ খরসপনড়য়জ,
১নস ণপৌর ওয়জড র, রজনজখজগড়জছনড় সদর,
ডজকঘর- খজগড়জছনড়,
খজগড়জছনড় পজর রতক
ণজলজ।
পর র রজনজপজড়জ, ৩১নস
ণরজয়জলখজলত, নদঘতনজলজ,
খজগড়জছনড়।
গজম- অনন মজষজর পজড়জ,
ডজকঘর- খজগড়জছনড়৪৪০০, খজগড়জছনড় সদর,
খজগড়জছনড় পজর রতক
ণজলজ।

371

রজসলজণদশ নজশনজনলস ফন
(নরএনএফ)

ণটনলনভশন

ণনৌকজ

লজঙল

ণনৌকজ

হজনত

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

379 ২৯৮ খজগড়জছনড়

4 মনজল কজনন নতপরজ

সতন

মত তততয় কমজর
নতপরজ

380

5 ণমজম ণসজলজয়মজন আলম ণশঠ

জজততয় পজট

মত মজহজবর আলম ণশঠ

381 ২৯৯ রজঙজমজট

1 ঊষজতন তজলকদজর

সতন

মত অনজত কমজর
তজলকদজর

382

2 দতপসকর তজলকদজর

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত ণহমন পসজদ
তজলকদজর

383

3 ণমজম আরছজর আলত

সতন

ণমজম মরতজজ আলত

384

4 রপম ণদওয়জন

জজততয় পজট

হতরজ লজল ণদওয়জন

385

5 সনচর চজকমজ

সতন

ণমণরয়জ চজকমজ

386

6 সধজ নসন খতসজ

সতন

মত যজনমনত কমজর খতসজ

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
গজম- খজগড়জপর,
ণগজলজরজড়ত ণমৌজজ,
ডজকঘর- খজগড়জছনড়৪৪০০, খজগড়জছনড় সদর,
খজগড়জছনড় পজর রতক
ণজলজ।
আনজজ কণলজনত, ২২৭
নরজর নসরজজণদৌলজ ণরজড,
ইমজমগঞ,
ডজকঘর-চকরজজজর-৪২০
৩, রজনজ- চকরজজজর,
চটম নসট করণপজণরশন,
চটগজম।

রই

সজস-কণলজ
ণগইট,ডজকঘর-রজসগজমজট
সদর,রজনজ-ণকজতয়জলত,
রজসগজমজট পজর রতক ণজলজ
দতপজলয়,চমকনগর
ডজকঘর-রজসগজমজট
৪৫০০,উপণজলজ
রজসগজমজট সদর,ণজলজ
রজসগমজৌজট পজর রতক ণজলজ
রসলপর,গলজশজখজলত,ইউ
নপ, গলশজখজলত
ণমৌজজ,রসগদ,রজসগজমজট
গজম-শশত ণদওয়জন
পজড়জ,রনরপজ, ১০২ নস
রজসগজপজনন,ডজকঘর-রজস
গজমজট ৪৫০০,রজনজ
ণকজরয়জলত,রজসগজমজট
পজর রতক ণজলজ
পনতখজলত, ভইয়জদম ১১৩
নস
নতনমদস,ডজকঘর-রজসগজ
মজট-৪৫০০,রজসগজমজট
সদর,রজসগজমজট পজর রতক
ণজলজ
সওজ
এলজকজ,ডজকঘর-খজগড়জছ
নড়-৪৪০০,খজগড়জছনড়
সদর,খজগড়জছনড়
ণপৌরসভজ

হজনত

লজঙল

ণনৌকজ

আনজরস

লজঙল

উণড়জজজহজজ

রই

জজততয় সসসদ ননর রজচন
পনতদনত পজররগণণর তজনলকজ
ননর রজচনত এলজকজর
নমর ও নজম

কনম
ক নস

পনতদনত পজররর নজম
(রজসলজ রণ রমজলজর কমজনসজণর)

মণনজনয়ন পদজনকজরত
রজজনননতক দণলর নজম/

পজররর
নপতজ/ সজমতর নজম

387 ৩০০ রজনজররজন

1 ণছজটন কজনন তঞঙকজ

সতন

শশত কমজর তঞঙকজ

388

2 পসন কজনন তঞগজ

সতন

সজত কমল তঞগজ

389

3 রতর রজহজদর উ নশ নসস

রজসলজণদশ আওয়জমত লতগ

মত-লজল ণমজহন
রজহজদর

390

4 ণমজ: কজমরজজমজন

সতন

ণমজ: ণরলজণয়ত ণহজণসন

ররজদকত
পততক

পজররর ঠকজনজ
শশত কমজর তঞঙকজর
রজড়ত, রজলজঘজটজ পজড়জ,
কনররজজ পজড়জ, রজনররজন
সদর, রজনররজন
সজস- পসন কজনন তঞগজ
রজবর নরনলস, ননউ
গলশজন, ৩১৩ নস
রজনররজন ণমৌজজ,
ডজকঘর-রজনররজন-৪৬০
০, রজনজ- রজনররজন,
ণজলজ- রজনররজন
মধম পজড়জ, ০৫নস
ওয়জড র,রজনররজন ণপ
ণৌৌরসভজ,ডজকঘর-রজনর
রজন-৪৬০০,রজনররজন
সদর,রজনররজন পজর রতক
ণজলজ
মধনঝনর ০৭ নস ওয়জড র,
লজমজ ণপণৌৌরসভজ,
রজনররজন পজর রতক ণজলজ

হজনত

ণটনরল ঘনড়

ণনৌকজ

টয়জ পজনখ

