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১০ভ জাতীয় াংদদ চনফ টাচিত ভাননীয় াংদ-দস্যদদয দরীয় অফস্থান  

23তভ াংস্কযণ (07-০9-২০১৮ তাচযখ ম টন্ত) 
 
 

 ক্রচভক নম্বয দদরয নাভ প্রাপ্ত আন 

ফাাংরাদদ আওয়াভী 

রীগ ও যীক দর 

১। (ক) ফাাংরাদদ আওয়াভী রীগ 
১. পুরুল-   ২১4 

২. ভচরা-   ৬১ 

(ভচরা : যাচয- ১৯ াংযচিত-৪২) 

২৭5 

 

(খ) ফাাংরাদদদয ওয়াকটা ট াটি ট 
১. পুরুল-   ০৬ 

২. ভচরা- ০১ 

      (ভচরা : যাচয - ০  াংযচিত-১)  

  ০৭ 

(গ) জাতীয় ভাজতাচিক দর-জাদ 
১. পুরুল-   ৪ 

২. ভচরা- ২ 

(ভচরা : যাচয- ১, াংযচিত-১) 

  ০৬ 

(ঘ) ফাাংরাদদ তচযকত লপডাদযন 
       ১. পুরুল-  ২ 

       ২. ভচরা- ০ 

  ০২ 

 ২। জাতীয় াটি ট 
১. পুরুল- ৩1 

২. ভচরা- ৯ 

(ভচরা : যাচয - ৩  াংযচিত-৬) 

  ৪0 

৩। জাতীয় াটি-লজচ 
       ১. পুরুল-   ০২ 

       ২. ভচরা- ০ 

  ০২ 

৪। ফাাংরাদদ ন্যানাচরস্ট ফ্রন্ট (চফএনএপ) 
       ১. পুরুল-   ১ 

       ২. ভচরা- ০ 

  ০১ 

৫। স্বতি 
       ১. পুরুল-   ১৬ 

       ২. ভচরা-  ০ 

  ১৬ 

 

 
৬।  *শূন্য আন-        ০1 

                                                                                           লভার্ = ৩৫০ 
 

        

                                                  ১. পুরুল-   ২৭6 

        ২. ভচরা-   ৭ ৩ 

     (ভচরা : যাচয-২ ৩, াংযচিত-৫০) 

 

 

* ২৬ কুচিগ্রাভ-২ আনটি ১৩-০৮-২০১৮ তাচযখ অযাহ্ন দত শূন্য। 
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১০ভ জাতীয় াংদদ চনফ টাচিত ভাননীয় াংদ-দস্যদদয দরচবচিক নাদভয তাচরকা।  
 

২3তভ াংস্কযণ (07-০9-২০১৮ তাচযখ ম টন্ত) 
 
 

১। ফাাংরাদদ আওয়াভী রীগ ও যীকদর 

 
(ক)  ফাাংরাদদ আওয়াভী রীগ 

 

ক্রচভক নম্বয চনফ টািনী এরাকায নাভ াংদ-দস্যদদয নাভ 

1.  ২ ঞ্চগি-২ জনাফ লভাোঃ নূরুর ইরাভ সুজন 

2.  ৩ ঠাকুযগাঁও-১ জনাফ যদভ িন্দ্র লন 

3.  ৪ ঠাকুযগাঁও-২ আরাজ্ব লভাোঃ দচফরুর ইরাভ  

4.  ৬ চদনাজপুয-১ জনাফ ভদনাযঞ্জন ীর লগাার  

5.  ৭ চদনাজপুয-২ জনাফ খাচরদ ভাহ মুদ লিৌধুযী 

6.  ৮ চদনাজপুয-৩ জনাফ ইকফালুয যচভ 

7.  ৯ চদনাজপুয-৪ জনাফ আবুর াান ভামুদ আরী 

8.  ১০ চদনাজপুয-৫ জনাফ লভাস্তাচপজুয যভান  

9.  ১১ চদনাজপুয-৬ জনাফ লভাোঃ চফরী াচদক 

10.  ১২ নীরপাভাযী-১               জনাফ লভাোঃ আপতাফ উচিন যকায 

11.  ১৩ নীরপাভাযী-২ জনাফ আাদুজ্জাভান  নূয 

12.  ১৪ নীরপাভাযী-৩ জনাফ লগারাভ লভাস্তপা 

13.  ১৬ রারভচনযার্-১ জনাফ লভাোঃ লভাতাায লাদন  

14.  ১৭ রারভচনযার্-২ জনাফ নুরুজ্জাভান আদভদ 

15.  ১৮ রারভচনযার্-৩ জনাফ আবু াদর লভাাম্মদ াঈদ (দুরার) 

16.  ২০ যাংপুয-২ জনাফ আবুর কারাভ লভাোঃ আানুর ক্ লিৌধুযী 

17.  ২২ যাংপুয-৪ জনাফ টিপু মুন চ 

18.  ২৩ যাংপুয-৫ জনাফ এইি এন আচকুয যভান 

19.  ২৪ যাংপুয-৬ লফগভ চযীন াযচভন লিৌধুযী 

20.  ৩০ গাইফান্ধা-২ লভাছাোঃ ভাাবুফ আযা লফগভ চগচন 

21.  ৩১ গাইফান্ধা-৩ জনাফ লভাোঃ ইউনু আরী যকায 

22.  ৩৩ গাইফান্ধা-৫ জনাফ লভাোঃ পজদর যাব্বী চভয়া 

23.  ৩৪ জয়পুযার্-১ জনাফ াভছুর আরভ দুদু 

24.  ৩৫ জয়পুযার্-২ জনাফ আবু াঈদ আর ভামুদ স্বন 

25.  ৩৬ ফগুিা-১ জনাফ আব্দুর ভান্নান 

26.  ৪০ ফগুিা-৫ জনাফ লভাোঃ াচফফয যভান 

27.  ৪৩ িাঁাইনফাফগঞ্জ-১ জনাফ লভাাোঃ লগারাভ যাফফানী 

28.  ৪৪ িাঁাইনফাফগঞ্জ-২ জনাফ মুাোঃ লগারাভ লভাস্তপা চফশ্বা 

29.  ৪৫ িাাইনফাফগঞ্জ-৩ জনাফ লভাোঃ আব্দুর ওদুদ 

30.  ৪৬ নওগাঁ-১ জনাফ াধন িন্দ্র ভজুভদায 
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ক্রচভক নম্বয চনফ টািনী এরাকায নাভ াংদ-দস্যদদয নাভ 

31.  ৪৭ নওগাঁ-২ জনাফ লভাোঃ ীদুজ্জাভান যকায 

32.  ৪৯ নওগাঁ-৪ জনাফ মুাোঃ ইভাজ উচিন প্রাাং  

33.  ৫০ নওগাঁ-৫ জনাফ লভাোঃ আব্দুর ভাদরক 

34.  ৫১ নওগাঁ-৬ জনাফ লভাোঃ ইযাচপর আরভ 

35.  ৫২ যাজাী-১ জনাফ ওভয পারুক লিৌধুযী 

36.  ৫৪ যাজাী-৩ জনাফ লভাোঃ আদয়ন উচিন 

37.  ৫৫ যাজাী-৪ জনাফ এনামুর ক 

38.  ৫৬ যাজাী-৫ জনাফ লভাোঃ আব্দুর ওয়াদুদ 

39.  ৫৭ যাজাী-৬ জনাফ লভাোঃ াহ চযয়ায আরভ 

40.  ৫৮ নাদর্ায-১ জনাফ লভাোঃ আবুর কারাভ 

41.  ৫৯ নাদর্ায-২ জনাফ লভাোঃ চপকুর ইরাভ চমুর 

42.  ৬০ নাদর্ায-৩ জনাফ জুনাইদ আহ দভদ রক 

43.  ৬১ নাদর্ায-৪ জনাফ লভাোঃ আব্দুর কুদ্দু 

44.  ৬২ চযাজগঞ্জ-১ জনাফ লভাাম্মদ নাচভ   

45.  ৬৩ চযাজগঞ্জ-২ জনাফ লভাোঃ াচফদফ চভল্লাত 

46.  ৬৪ চযাজগঞ্জ-৩ গাজী ভ,ভ, আভজাদ লাদন চভরন 

47.  ৬৫ চযাজগঞ্জ-৪ জনাফ তানবীয ইভাভ 

48.  ৬৬ চযাজগঞ্জ-৫ জনাফ আোঃ ভচজদ ভন্ডর 

49.  ৬৭ চযাজগঞ্জ-৬ জনাফ লভাোঃ াচবুয যভান স্বন  

50.  ৬৮ াফনা-১ জনাফ লভাোঃ াভসুর ক টুকু 

51.  ৬৯ াফনা-২ খন্দকায আচজজুর ক আযজু 

52.  ৭০ াফনা-৩ জনাফ লভাোঃ ভকবুর লাদন 

53.  ৭১ াফনা-৪ জনাফ াভসুয যভান যীপ  

54.  ৭২ াফনা-৫ জনাফ লগারাভ পারুক খন্দোঃ চপ্রন্স 

55.  ৭৩ লভদযপুয-১ জনাফ পযাদ লাদন  

56.  ৭৭ কুচিয়া-৩ জনাফ লভাোঃ ভাবুফউর আরভ াচনপ 

57.  ৭৮ কুচিয়া-৪ জনাফ আফদুয যউপ  

58.  ৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১ জনাফ লারায়ভান ক লজায়ািটায (লছলুন) 

59.  ৮০ চুয়াডাঙ্গা-২ জনাফ লভাোঃ আরী আজগায  

60.  ৮১ চঝনাইদ-১ জনাফ লভাোঃ আব্দুর াই  

61.  ৮৩ চঝনাইদ-৩ জনাফ লভাোঃ নফী লনওয়াজ  

62.  ৮৪ চঝনাইদ-৪ জনাফ লভাোঃ আদনায়ারুর আজীভ (আনায) 

63.  ৮৫ মদায-১ লখ আচপর উচিন 

64.  ৮৬ মদায-২ জনাফ লভাোঃ ভচনরুর ইরাভ 

65.  ৮৭ মদায-৩ কাজী নাচফর আদভদ 

66.  ৮৮ মদায-৪ জনাফ যনচজত কুভায যায় 

67.  ৯০ মদায-৬ লফগভ ইভাত আযা াদদক 

68.  ৯১ ভাগুযা-১ লভোঃ লজোঃ এ টি এভ আফদুর ওয়াাফ (অফোঃ) 

69.  ৯২ ভাগুযা-২ ড. শ্রী ফীদযন চকদায  

70.  ৯৩ নিাইর-১ জনাফ লভাোঃ কচফরুর ক 

71.  ৯৫ ফাদগযার্-১ লখ লরার উিীন  

72.  ৯৬ ফাদগযার্-২ ভীয ওকাত আরী ফাদা  

73.  ৯৭ ফাদগযার্-৩ লফগভ াচফবুন নাায 
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74.  ৯৮ ফাদগযার্-৪ জনাফ লভাোঃ লভাজাদম্মর লাদন 

75.  ৯৯ খুরনা-১ জনাফ ঞ্চানন চফশ্বা  

76.  ১০০ খুরনা-২ জনাফ মুাম্মদ চভজানুয যভান 

77.  ১০১ খুরনা-৩ লফগভ ভন্নুজান সুচপয়ান 

78.  ১০2 খুরনা-4 জনাফ আব্দু ারাভ মূদ টদী 

79.  ১০৩ খুরনা-৫ জনাফ নাযায়ণ িন্দ্র িন্দ  

80.  ১০৪ খুরনা-৬ লখ লভাোঃ নূরুর ক  

81.  ১০৬ াতিীযা-২ জনাফ ভীয লভাস্তাক আদভদ যচফ 

82.  ১০৭ াতিীযা-৩ জনাফ আ.প.ভ. রুহুর ক  

83.  ১০৮ াতিীযা-৪ জনাফ এ, এভ, জগলুর ায়দায 

84.  ১০৯ ফযগুনা-১ জনাফ ধীদযন্দ্র লদফনাথ ভভু 

85.  ১১০ ফযগুনা-২ জনাফ ওকত ািানুয যভান (চযভন) 

86.  ১১২ টুয়াখারী-২ জনাফ আ, , ভ চপদযাজ  

87.  ১১৩ টুয়াখারী-৩ জনাফ আ খ ভ জাাঙ্গীয লাাইন  

88.  ১১৪ টুয়াখারী-৪ জনাফ লভাোঃ ভাবুবুয যভান  

89.  ১১৫ লবারা-১ জনাফ লতাপাদয়র আদভদ   

90.  ১১৬ লবারা-২ জনাফ আরী আজভ 

91.  ১১৭ লবারা-৩ জনাফ নুরুন্নফী লিৌধুযী  

92.  ১১৮ লবারা-৪ জনাফ আফদুল্লা আর ইরাভ জযাকফ  

93.  ১১৯ ফচযার-১ জনাফ আবুর াানাত আফদুল্লাহ 

94.  ১২০ ফচযার-২ তালুকদায লভাোঃ ইউনু  

95.  ১২২ ফচযার-৪ জনাফ াংকজ নাথ 

96.  ১২৩ ফচযার-৫ লফগভ লজবুদন্নছা আপদযাজ 

97.  ১২৫ ঝারকাঠি-১ জনাফ ফজলুর ক ারুন  

98.  ১২৬ ঝারকাঠি-২ জনাফ আচভয লাদন আমু  

99.  ১২৭ চদযাজপুয-১ জনাফ এ. লক. এভ. এ আউয়ার (াইদুয যভান)  

100.  ১৩০ র্াঙ্গাইর -১ জনাফ লভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক  

101.  ১৩১ র্াঙ্গাইর-২ খন্দকায আাদুজ্জাভান  

102.  ১৩২ র্াঙ্গাইর-৩ জনাফ আভানুয যভান খান যানা 

103.  ১৩৩ র্াঙ্গাইর-৪ জনাফ লভাাম্মদ াছান ইভাভ খাঁন 

104.  ১৩৪ র্াঙ্গাইর-৫ জনাফ লভাোঃ ছাদনায়ায লাদন 

105.  ১৩৫ র্াঙ্গাইর-৬ খন্দকায আফদুর ফাদতন  

106.  ১৩৬ র্াঙ্গাইর-৭ জনাফ লভাোঃ একাব্বয লাদন  

107.  ১৩৭ র্াঙ্গাইর- ৮ জনাফ অনুভ াজাান জয় 

108.  ১৩৮ জাভারপুয-১ জনাফ আবুর কারাভ আজাদ  

109.  ১৩৯ জাভারপুয-২ জনাফ লভাোঃ পচযদুর ক খান  

110.  ১৪০ জাভারপুয-৩ চভজটা আজভ  

111.  ১৪২ জাভারপুয-৫ জনাফ লভাোঃ লযজাউর কচযভ ীযা  

112.  ১৪৩ লযপুয-১ জনাফ লভাোঃ আচতউয যভান আচতক  

113.  ১৪৪ লযপুয-২ লফগভ ভচতয়া লিৌধুযী  

114.  ১৪৫ লযপুয-৩ জনাফ এ, লক, এভ পজলুর ক 

115.  ১৪৬ ভয়ভনচাং-১ জনাফ জুদয়র আদযাং 

116.  ১৪৭ ভয়ভনচাং-২ জনাফ যীপ আদভদ 
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117.  ১৪৮ ভয়ভনচাং-৩ জনাফ নাচজভ উচিন আদভদ 

118.  ১৫১ ভয়ভনচাং-৬ জনাফ লভাোঃ লভাদরভ উচিন 

119.  ১৫৪ ভয়ভনচাং-৯ জনাফ আদনায়ারুর আদফদীন খান  

120.  ১৫৫ ভয়ভনচাং-১০ জনাফ পাহ ভী লগারন্দাজ ফাদফর 

121.  ১৫৬ ভয়ভনচাং-১১ জনাফ লভাাম্মদ আভানউল্লা  

122.  ১৫৭ লনত্রদকানা-১ জনাফ ছচফ চফশ্বা 

123.  ১৫৮ লনত্রদকানা-২ জনাফ আচযপ খান জয় 

124.  ১৫৯ লনত্রদকানা-৩ জনাফ ইপচতকায উচিন তালুকদায চন্টু 

125.  ১৬০ লনত্রদকানা-৪ লফগভ লযদফকা ভচভন 

126.  ১৬১ লনত্রদকানা-৫ জনাফ ওয়াদযাত লাদন লফরার  

127.  ১৬২ চকদাযগঞ্জ-১ সয়দ আযাফুর ইরাভ  

128.  ১৬৩ চকদাযগঞ্জ-২ জনাফ লভাোঃ লাযাফ উচিন 

129.  ১৬৫ চকদাযগঞ্জ-৪ জনাফ লযজওয়ান আাম্মদ লতৌচপক 

130.  ১৬৬ চকদাযগঞ্জ-৫ জনাফ লভাোঃ আপজার লাদন  

131.  ১৬৭ চকদাযগঞ্জ-৬ জনাফ নাজমুর াান 

132.  ১৬৮ ভাচনকগঞ্জ-১ জনাফ এ. এভ. নাঈমুয যভান  

133.  ১৬৯ ভাচনকগঞ্জ-২ লফগভ ভভতাজ লফগভ 

134.  ১৭০ ভাচনকগঞ্জ-৩ জনাফ জাচদ ভাদরক  

135.  ১৭১ মুন্সীগঞ্জ-১ জনাফ সুকুভায যঞ্জন লঘাল  

136.  ১৭২ মুন্সীগঞ্জ-২ লফগভ াগুপতা ইয়াচভন 

137.  ১৭৩ মুন্সীগঞ্জ-৩ জনাফ মৃনার কাচন্ত দা 

138.  ১৭৫ ঢাকা-২ জনাফ লভাোঃ কাভরুর ইরাভ  

139.  ১৭৬ ঢাকা-৩ জনাফ নরুর াচভদ  

140.  ১৭৮ ঢাকা-৫ জনাফ াচফবুয যভান লভাল্লা  

141.  ১৮২ ঢাকা-৯ জনাফ াদফয লাদন লিৌধুযী  

142.  ১৮৩ ঢাকা-১০ লখ পজদর নূয তা  

143.  ১৮৪ ঢাকা-১১ জনাফ এ লক এভ যভতুল্লাহ   

144.  ১৮৫ ঢাকা-১২ জনাফ আাদুজ্জাভান খাঁন 

145.  ১৮৬ ঢাকা-১৩ জনাফ জাাঙ্গীয কচফয নানক  

146.  ১৮৭ ঢাকা-১৪ জনাফ লভাোঃ আরামুর ক  

147.  ১৮৮ ঢাকা-১৫ জনাফ কাভার আদভদ ভজুভদায  

148.  ১৮৯ ঢাকা-১৬ জনাফ লভাোঃ ইচরয়া উচিন লভাল্লাহ  

149.  ১৯১ ঢাকা-১৮ লফগভ াাযা খাতুন  

150.  ১৯২ ঢাকা-১৯ ডাোঃ লভাোঃ এনামুয যভান 

151.  ১৯৩ ঢাকা-২০ জনাফ এভ এ ভাদরক 

152.  ১৯৪ গাজীপুয-১ জনাফ আ. ক. ভ লভাজাদম্মর ক  

153.  ১৯৫ গাজীপুয-২ জনাফ লভাোঃ জাচদ আান যাদর  

154.  ১৯৬ গাজীপুয-৩ আরাজ্ব এডদবাদকর্ লভাোঃ যভত আরী  

155.  ১৯৭ গাজীপুয-৪ লফগভ চচভন লাদন (চযচভ) 

156.  ১৯৮ গাজীপুয-৫ লফগভ লভদয আপদযাজ 

157.  ১৯৯ নযচাংদী-১ জনাফ লভাাম্মদ নজরুর ইরাভ  

158.  ২০২ নযচাংদী-৪ জনাফ নূরুর ভচজদ ভামুদ হুভায়ুন  

159.  ২০৩ নযচাংদী-৫ জনাফ যাচজ উচিন আদভদ  
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160.  ২০৪ নাযায়ণগঞ্জ-১ জনাফ লগারাভ দস্তগীয গাজী  

161.  ২০৫ নাযায়ণগঞ্জ-২ জনাফ লভাোঃ নজরুর ইরাভ ফাবু  

162.  ২০৭ নাযায়ণগঞ্জ-৪ জনাফ  াভীভ ওভান  

163.  ২০৯ যাজফািী-১ কাজী লকযাভত আরী  

164.  ২১০ যাজফািী-২ জনাফ লভাোঃ চজল্লুর াচকভ  

165.  ২১১ পচযদপুয-১ জনাফ লভাোঃ আব্দুয যভান 

166.  ২১২ পচযদপুয-২ সয়দা াদজদা লিৌধূযী  

167.  ২১৩ পচযদপুয-৩ খন্দকায লভাাযযপ লাদন  

168.  ২১৫ লগাারগঞ্জ-১ জনাফ মুাম্মদ পারুক খান  

169.  ২১৬ লগাারগঞ্জ-২ লখ পজলুর কচযভ লচরভ  

170.  ২১৭ লগাারগঞ্জ-৩ লখ াচনা  

171.  ২১৮ ভাদাযীপুয-১  জনাফ নূয-ই-আরভ লিৌধুযী  

172.  ২১৯ ভাদাযীপুয-২ জনাফ াজাান খান  

173.  ২২০ ভাদাযীপুয-৩ জনাফ আ. প. ভ ফাাউচিন (নাচছভ) 

174.  ২২১ যীয়তপুয-১ জনাফ চফ, এভ, লভাজাদম্মর ক  

175.  ২২২ যীয়তপুয-২ জনাফ ওকত আরী  

176.  ২২৩ যীয়তপুয-৩ জনাফ নাচভ যাজ্জাক  

177.  ২২৪ সুনাভগঞ্জ-১ জনাফ লভায়াদজ্জভ লাদন যতন 

178.  ২২৫ সুনাভগঞ্জ-২ লফগভ জয়া লন গুপ্তা 

179.  ২২৬ সুনাভগঞ্জ-৩ জনাফ এভ, এ, ভান্নান 

180.  ২২৮ সুনাভগঞ্জ-৫ জনাফ মুচবুয যভান ভাচনক  

181.  ২২৯ চদরর্-১ জনাফ আবুর ভার আফদুর মুচত 

182.  ২৩১ চদরর্-৩ জনাফ ভামুদ উ াভাদ লিৌধুযী 

183.  ২৩২ চদরর্-৪ জনাফ ইভযান আভদ  

184.  ২৩৪ চদরর্-৬                                                                                                                                                                                                                     জনাফ নূরুর ইরাভ নাচদ  

185.  ২৩৫ লভৌরবীফাজায-১ জনাফ লভাোঃ াাফ উচিন  

186.  ২৩৭ লভৌরবীফাজায-৩ সয়দা ায়যা ভীন 

187.  ২৩৮লভৌরবীফাজায-৪ জনাফ লভাোঃ আব্দু ীদ   

188.  ২৪০ চফগঞ্জ-২ জনাফ লভাোঃ আব্দুর ভচজদ খান 

189.  ২৪১ চফগঞ্জ-৩ জনাফ লভাোঃ আবু জাচয 

190.  ২৪২ চফগঞ্জ-৪ জনাফ লভাোঃ ভাবুফ আরী 

191.  ২৪৩ ব্রাক্ষ্মণফাচিয়া-১ জনাফ ফদরুদিাজা লভাোঃ পযাদ লাদন 

192.  ২৪৫ ব্রাক্ষ্মণফাচিয়া-৩ জনাফ য, আ, ভ, উফায়দুর লভাকতাচদয লিৌধুযী 

193.  ২৪৬ ব্রাক্ষ্মণফাচিয়া-৪ জনাফ আচনসুর ক 

194.  ২৪৭ ব্রাক্ষ্মণফাচিয়া-৫ জনাফ পয়জুয যভান  

195.  ২৪৮ ব্রাক্ষ্মণফাচিয়া-৬ জনাফ এ চফ তাজুর ইরাভ  

196.  ২৪৯ কুচভল্লা-১ জনাফ লভাাম্মদ সুচফদ আরী ভ ূঁইয়া 

197.  ২৫৩ কুচভল্লা-৫ জনাফ আফদুর ভচতন খরু 

198.  ২৫৪ কুচভল্লা-৬ জনাফ আ,ক, ভ ফাাউিীন 

199.  ২৫৫ কুচভল্লা-৭ অধ্যাক লভাোঃ আরী আযাপ  

200.  ২৫৭ কুচভল্লা-৯ জনাফ লভাোঃ তাজুর ইরাভ  

201.  ২৫৮ কুচভল্লা-১০  জনাফ আ  ভ মুস্তপা কাভার  

202.  ২৫৯ কুচভল্লা-১১ জনাফ লভাোঃ মুচজবুর ক   
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203.  ২৬০ িাঁদপুয-১ ড. ভীউিীন খান আরভগীয 

204.  ২৬১ িাঁদপুয-২ জনাফ লভাপাজ্জর লাদন লিৌধুযী ভায়া, ফীয চফক্রভ 

205.  ২৬২ িাঁদপুয-৩ ডাোঃ দীপু ভচন 

206.  ২৬৩ িাঁদপুয-৪ ড. লভাাম্মদ াভছুর ক ভ ূঁইয়া 

207.  ২৬৪ িাঁদপুয-৫ লভজয (অফোঃ) যচপকুর ইরাভ (ফীযউিভ)  

208.  ২৬৬ লপনী-২ জনাফ চনজাভ উচিন াজাযী 

209.  ২৬৮ লনায়াখারী-১ জনাফ এইি এভ ইব্রাচভ 

210.  ২৬৯ লনায়াখারী-২ জনাফ লভাযদদ আরভ 

211.  ২৭০ লনায়াখারী-৩ জনাফ লভাোঃ ভামুনুয যীদ চকযন 

212.  ২৭১ লনায়াখারী-৪ জনাফ লভাাম্মদ একযামুর কচযভ লিৌধুযী 

213.  ২৭২ লনায়াখারী-৫ জনাফ ওফায়দুর কাদদয  

214.  ২৭৩ লনায়াখারী-৬ লফগভ আদয়া লপযদাউ 

215.  ২৭৬ রক্ষ্মীপুয-৩ জনাফ এ,লক,এভ াজাান কাভার  

216.  ২৭৭ রক্ষ্মীপুয-৪ জনাফ লভাোঃ আফদুল্লা 

217.  ২৭৮ িট্রগ্রাভ-১ ইচঞ্জচনয়ায লভাাযযপ লাদন  

218.  ২৮০ িট্রগ্রাভ-৩ জনাফ ভাফুজুয যভান  

219.  ২৮১ িট্রগ্রাভ-৪ জনাফ চদদারুর আরভ 

220.  ২৮৩ িট্টগ্রাভ-৬ জনাফ এ. চফ. এভ পজদর কচযভ লিৌধুযী  

221.  ২৮৪ িট্টগ্রাভ-৭ জনাফ লভাাম্মদ াছান ভাহ মুদ 

222.  ২৮৭ িট্টগ্রাভ-১০ জনাফ লভাোঃ আপছারুর আভীন 

223.  ২৮৮ িট্টগ্রাভ-১১ জনাফ এভ, আফদুর রচতপ 

224.  ২৮৯ িট্টগ্রাভ-১২ জনাফ াভশুর ক লিৌধুযী 

225.  ২৯০ িট্টগ্রাভ-১৩ জনাফ াইফুজ্জাভান লিৌধুযী  

226.  ২৯১ িট্টগ্রাভ-১৪ জনাফ লভাোঃ নজরুর ইরাভ লিৌধুযী 

227.  ২৯২ িট্টগ্রাভ-১৫ জনাফ আবু লযজা মুাম্মদ লনজাভউচিন  

228.  ২৯৩ িট্টগ্রাভ-১৬ জনাফ লভাস্তাচপজুয যভান লিৌধুযী 

229.  ২৯৫ কক্সফাজায-২ জনাফ আদক উল্লা যচপক 

230.  ২৯৬ কক্সফাজায-৩ জনাফ াইমুভ যওয়ায কভর 

231.  ২৯৭ কক্সফাজায-৪ জনাফ আফদুয যভান ফচদ 

232.  ২৯৮ খাগিাছচি জনাফ কুদজন্দ্র রার চত্রপুযা 

233.  ৩০০ ফান্দযফান ফীয ফাাদুয উ স চাং 

234.  ৩০১ ভচরা আন-১ লভাছা: লচরনা জাান চরর্া 

235.  ৩০২ ভচরা আন-২ লফগভ ফুযা লফগভ 

236.  ৩০৩ ভচরা আন-৩ লফগভ লাদন আযা লুৎপা ডাচরয়া 

237.  ৩০৪ ভচরা আন-৪ এড. উদম্ম কুরসুভ স্মৃচত 

238.  ৩০৫ ভচরা আন-৫ লফগভ আখতায জাান 

239.  ৩০৬ ভচরা আন-৬ লফগভ লচরনা লফগভ 

240.  ৩০৭ ভচরা আন-৭ লফগভ লচরনা আখতায ফানু 

241.  ৩০৮ ভচরা আন-৮ লফগভ রায়রা আযজুভান ফানু 

242.  ৩০৯ ভচরা আন-৯ লফগভ চচযন নাঈভ 

243.  ৩১০ ভচরা আন-১০ লফগভ কাভরুর রায়রা জচর 

244.  ৩১১ ভচরা আন-১১ লফগভ লী ফিার 

245.  ৩১২ ভচরা আন-১২ লফগভ চযপাত আচভন 
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ক্রচভক নম্বয চনফ টািনী এরাকায নাভ াংদ-দস্যদদয নাভ 

246.  ৩১৩ ভচরা আন-১৩ লফগভ নাচভা লপযদদৌী 

247.  ৩১৪ ভচরা আন-১৪ চভদ লুৎফুন লনছা 

248.  ৩১৫ ভচরা আন-১৫ লফগভ ভভতাজ লফগভ এড দবাদকর্ 

249.  ৩১৬ ভচরা আন-১৬ লফগভ তাযানা াচরভ 

250.  ৩১৭ ভচরা আন-১৭ লফগভ ভদনায়াযা লফগভ 

251.  ৩১৮ ভচরা আন-১৮ লফগভ ভাজাচফন খাদরদ 

252.  ৩১৯ ভচরা আন-১৯ লফগভ পাদতভা লজাযা যাণী 

253.  ৩২০ ভচরা আন-২০ লফগভ চদরাযা লফগভ 

254.  ৩২১ ভচরা আন-২১ লফগভ পাদতভা তুজ্জহুযা 

255.  ৩২২ ভচরা আন-২২ লফগভ পচজরাতুন লনা 

256.  ৩২৩ ভচরা আন-২৩ লফগভ চনু খান 

257.  ৩২৪ ভচরা আন-২৪ লফগভ ানচজদা খানভ 

258.  ৩২৫ ভচরা আন-২৫ লফগভ চনলুপায জাপয উল্লা 

259.  ৩২৬ ভচরা আন-২৬ লফগভ লযাকানা ইয়াচভন ছুটি 

260.  ৩২৭ ভচরা আন-২৭ এডদবাদকর্ নাবানা আক্তায 

261.  ৩২৮ ভচরা আন-২৮ লফগভ আভাতুর চকফচযয়া লকয়া লিৌ: 

262.  ৩২৯ ভচরা আন-২৯ লফগভ াভছুন নাায লফগভ (এডদবাদকর্) 

263.  ৩৩০ ভচরা আন-৩০ লফগভ পচজরাতুন লনা ফাচি 

264.  ৩৩১ ভচরা আন-৩১ লফগভ ওয়াচকা আয়া খান 

265.  ৩৩২ ভচরা আন-৩২ লফগভ জাান আযা লফগভ সুযভা 

266.  ৩৩৩ ভচরা আন-৩৩ লফগভ চপদযাজা লফগভ (চিনু) 

267.  ৩৩৪ ভচরা আন-৩৪ চভদ আচভনা আদভদ 

268.  ৩৩৫ ভচরা আন-৩৫ লফগভ াচফনা আক্তায তুচন 

269.  ৩৩৬ ভচরা আন-৩৬ লফগভ যচভা আখতায 

270.  ৩৩৭ ভচরা আন-৩৭ লফগভ লাদন আযা লফগভ 

271.  ৩৩৮ ভচরা আন-৩৮ লফগভ কাভরুন নাায লিৌধুযী 

272.  ৩৪১ ভচরা আন-৪১ কাজী লযাজী 

273.  ৩৪২ ভচরা আন-৪২ লফগভ নূযজাান লফগভ 

274.  ৩৪৩ ভচরা আন-৪৩ লফগভ উদম্ম যাচজয়া কাজর 

275.  ৩৪৯ ভচরা আন-৪৯ লফগভ াচফা নাায লফগভ 
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(খ)  ফাাংরাদদদয ওয়াকটা ট াটি ট 
 

 

 
 

ক্রচভক নম্বয চনফ টািনী এরাকায নাভ াংদ-দস্যদদয নাভ 

1.  ৫ ঠাকুযগাঁও-৩ জনাফ লভাোঃ ইয়াচন আরী 

2.  ৫৩ যাজাী-২ জনাফ পজদর লাদন ফাদা 

3.  ৯৪ নিাইর-২ লখ াচপজুয যভান 

4.  ১০৫ াতিীযা-১ জনাফ মুস্তপা লুৎফুল্লা 

5.  ১২১ ফচযার-৩ জনাফ টিপু সুরতান 

6.  ১৮১ ঢাকা-৮ জনাফ যাদদ খান লভনন  

7.  ৩৩৯ ভচরা আন-৩৯ লফগভ াদজযা খাতুন 
 

 

 

(গ)  জাতীয় ভাজতাচিক দর-জাদ 
 

 

 
 

ক্রচভক নম্বয চনফ টািনী এরাকায নাভ াংদ-দস্যদদয নাভ 

1.  ১ ঞ্চগি-১ জনাফ নাজমুর ক প্রধান 

2.  ৩৯ ফগুিা-৪ জনাফ এ, লক, এভ লযজাউর কচযভ তানদন 

3.  ৭৬ কুচিয়া-২ জনাফ াানুর ক ইনু 

4.  ২৬৫ লপনী-১ লফগভ চযীন আখতায 

5.  ২৮৫ িট্টগ্রাভ-৮ জনাফ ভইন উিীন খান ফাদর 

6.  ৩৪০ ভচরা আন-৪০ লফগভ লুৎপা তাদয 
 

 

 

(ঘ) ফাাংরাদদ তচযকত লপডাদযন 
 

 
 

ক্রচভক নম্বয চনফ টািনী এরাকায নাভ াংদ-দস্যদদয নাভ 

1.  ২৭৪ রক্ষ্মীপুয-১ জনাফ এভ, এ, আউয়ার 

2.  ২৭৯ িট্টগ্রাভ-২ সয়দ নচজবুর ফয ভাইজবান্ডাযী  
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২।  জাতীয় াটি ট 
 

ক্রচভক নম্বয চনফ টািনী এরাকায নাভ াংদ-দস্যদদয নাভ 

1.  ১৫ নীরপাভাযী-৪ জনাফ লভাোঃ ওকত লিৌধুযী 

2.  ১৯ যাংপুয-১ জনাফ লভাোঃ ভচউয যভান যাঙ্গাঁ  

3.  ২১ যাংপুয-৩ জনাফ হুদইন মুম্মদ এযাদ  

4.  ২৫ কুচিগ্রাভ-১ জনাফ এ লক এভ লভাস্তাচপজুয যভান 

5.  ২৭ কুচিগ্রাভ-৩ ডাোঃ লভাোঃ আককাছ আরী যকায 

6.  ২৯ গাইফান্ধা-১ জনাফ াভীভ ায়দায াদর্ায়াযী 

7.  ৩৭ ফগুিা-২ জনাফ চযফুর ইরাভ চজন্নাহ 

8.  ৩৮ ফগুিা-৩ জনাফ লভাোঃ নূরুর ইরাভ তালুকদায 

9.  ৪১ ফগুিা-৬ জনাফ লভাোঃ নূরুর ইরাভ ওভয 

10.  ৪২ ফগুিা-৭ জনাফ মুম্মাদ আরতাপ আরী 

11.  ১১১ টুয়াখারী-১ জনাফ এ,চফ,এভ, রুহুর আচভন াওরাদায 

12.  ১২৪ ফচযার-৬ লফগভ নাচযন জাান যতনা 

13.  ১৪১ জাভারপুয-৪ জনাফ লভাাোঃ ভামুনুয যচদ  

14.  ১৪৯ ভয়ভনচাং-৪ লফগভ যওন এযাদ 

15.  ১৫০ ভয়ভনচাং-৫ জনাফ ারাউচিন আদভদ (মুচক্ত) 

16.  ১৫২ ভয়ভনচাং-৭ জনাফ এভ. এ. ান্নান 

17.  ১৫৩ ভয়ভনচাং-৮ জনাফ পখরুর ইভাভ  

18.  ১৬৪ চকদাযগঞ্জ-৩ জনাফ লভাোঃ মুচজবুর ক  

19.  ১৭৪ ঢাকা-১ লফগভ ারভা ইরাভ  

20.  ১৭৭ ঢাকা-৪ সয়দ আবু লাদন  

21.  ১৭৯ ঢাকা-৬ কাজী চপদযাজ যীদ   

22.  ২০৬ নাযায়ণগঞ্জ-৩ জনাফ চরয়াকত লাদন লখাকা 

23.  ২০৮ নাযায়ণগঞ্জ-৫ জনাফ এ লক এভ লচরভ ওভান 

24.  ২২৭ সুনাভগঞ্জ-৪ ীয পজলুয যভান 

25.  ২৩০ চদরর্-২ জনাফ লভাোঃ ইয়াহইয়া লিৌধুযী  

26.  ২৩৩ চদরর্-৫ জনাফ লচরভ উচিন 

27.  ২৩৯ চফগঞ্জ-১ চভোঃ লভাাম্মদ আব্দুর মুচনভ লিৌধুযী 

28.  ২৪৪ ব্রাক্ষ্মণফাচিয়া-২ এডোঃ লভাোঃ চজয়াউর ক মৃধা 

29.  ২৫০ কুচভল্লা-২ জনাফ লভাাম্মদ আচভয লাদন 

30.  ২৫৬ কুচভল্লা-৮ জনাফ নূরুর ইরাভ চভরন  

31.  ২৭৫ রক্ষ্মীপুয-২ জনাফ লভাাম্মদ লনাভান 

32.  ২৮২ িট্টগ্রাভ-৫ জনাফ আচনসুর ইরাভ ভামুদ 

33.  ২৮৬ িট্টগ্রাভ-৯ জনাফ চজয়া উিীন আদভদ (ফাফলু) 

34.  ২৯৪ কক্সফাজায-১ জনাফ লভাাম্মদ ইচরয়াছ 

35.  ৩৪৪ ভচরা আন-৪৪ লফগভ নূয-ই-ানা চরচর লিৌধুযী 

36.  ৩৪৫ ভচরা আন-৪৫ লফগভ ভাজাফীন লভাযদদ 

37. ৩৪৬ ভচরা আন-৪৬ লফগভ লভচযনা যভান 

38.  ৩৪৭ ভচরা আন-৪৭ লফগভ যওন আযা ভান্নান 

39.  ৩৪৮ ভচরা আন-৪৮ লফগভ াানাযা লফগভ 
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ক্রচভক নম্বয চনফ টািনী এরাকায নাভ াংদ-দস্যদদয নাভ 

40.  ৩৫০ ভচরা আন-৫০ লফগভ লখাযদদ আযা ক  

 

৩।  জাতীয় াটি ট-লজচ 
 
 

ক্রচভক নম্বয চনফ টািনী এরাকায নাভ াংদ-দস্যদদয নাভ 

1.  ২৮ কুচিগ্রাভ-৪ জনাফ লভাোঃ রুহুর আচভন 

2.  ১২৮ চদযাজপুয-২ জনাফ আদনায়ায লাদন  

 

 
 

 

৪।  ফাাংরাদদ ন্যানাচরস্ট ফ্রন্ট (চফএনএপ) 

 
 
 

ক্রচভক নম্বয চনফ টািনী এরাকায নাভ াংদ-দস্যদদয নাভ 

1.  ১৯০ ঢাকা-১৭ জনাফ এ, এভ, আবুর কারাভ আজাদ 
 
 

 

৫।  স্বতি 

 
 

ক্রচভক নম্বয চনফ টািনী এরাকায নাভ াংদ-দস্যদদয নাভ 

1.  ৩২ গাইফান্ধা-৪ জনাফ লভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ 

2.  ৪৮ নওগাঁ-৩ জনাফ লভাোঃ ছচরভ উিীন তযপদায 

3.  ৭৪ লভদযপুয-২ জনাফ লভাোঃ ভকবুর লাদন 

4.  ৭৫ কুচিয়া-১ জনাফ লভাোঃ লযজাউর ক লিৌধুযী 

5.  ৮২ চঝনাইদ-২ জনাফ তাজীফ আরভ চচিকী 

6.  ৮৯ মদায-৫ জনাফ স্বন বট্টািার্য্ট 

7.  ১২৯ চদযাজপুয-৩ জনাফ লভাোঃ রুস্তভ আরী পযাজী  

8.  ১৮০ ঢাকা-৭ াজী লভাোঃ লচরভ  

9.  ২০০ নযচাংদী-২ জনাফ কাভরুর আযাপ খান 

10.  ২০১ নযচাংদী-৩ জনাফ লভাোঃ চযাজুর ইরাভ লভাল্লা 

11.  ২১৪ পচযদপুয-৪ জনাফ ভচজবুয যভান লিৌধুযী 

12.  ২৩৬ লভৌরবীফাজায-২ জনাফ লভাোঃ আব্দুর ভচতন 

13.  ২৫১ কুচভল্লা-৩ জনাফ ইউসুপ আফদুল্লা ারুন 

14.  ২৫২ কুচভল্লা-৪ জনাফ যাজী লভাাম্মদ পখরুর 

15.  ২৬৭ লপনী-৩ জনাফ যচভ উল্লা 

16.  ২৯৯ যাঙ্গাভাটি ঊলাতন তালুকদায 

 

 

----:---- 


