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dig-W 

[ ¯’vbxq miKvi (BDwbqb cwil`) wbe©vPb wewagvjv, 2010-Gi 43 b¤̂i wewa `ªóe¨ ] 

†Pqvig¨vb I m`m¨ c‡` wbe©vwPZ †NvwlZ cÖv_x©M‡Yi ZvwjKv  

†Rjv-eªvþYevwoqv, Dc‡Rjv-evÃvivgcyi   

ইউিনয়েনর 
নাম 

িনবািচত ঘািষত াথ গেণর নাম, 
িপতা/ ামীর (িববািহত মিহলার ে ) 
নাম ও কানা (মেনানয়নপে  যই প 

দওয়া হইয়ােছ) 

দেলর নাম/ ত  
(  চয়ার ান 

পেদর ে  
েযাজ ) 

যই ওয়াড হইেত 
িনবািচত হইয়ােছন 

তাহার ন র 
( েযাজ  ে ) 

য পেদ 
িনবািচত 
হইয়ােছন 

1 2 3 4 5 

দিড়য়ােদৗলত এ িব এম মাহ র রহমান 
িপতা- এ িব এম হা ান সরকার 
দিড়য়ােদৗলত 

বাংলােদশ 
আওয়ামী লীগ 

- চয়ার ান 

 অ না বগম 
ামী- মাঃ dviæK িময়া    

মিরচাকাি  

- 01 নং ওয়াড সংরি ত 
আসেনর সদ  

 জািকয়া লতানা 
ামী- আঃ রিহম 
াম- কদমতলী 

- 02 নং ওয়াড সংরি ত 
আসেনর সদ  

ÒRvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi 
Rb¥kZevwl©Kx D`&hvcb mdj †nvKÓ 

( 10839 ) 
g~j¨ : UvKv 800 
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1 2 3 4 5 

দিড়য়ােদৗলত নািদরা আ ার হপী 
ামী-জয়নাল আেবদীন 
াম- দিড়য়ােদৗলত 

- 03 নং ওয়াড সংরি ত 
আসেনর সদ  

 মিতউর রহমান 
িপতা- কাজল িময়া 
াম- মিরচাকাি  

- 01 নং ওয়াড সাধারণ 
আসেনর সদ  

 কাজী মিতউর রহমান 
িপতা- কাজী সদাগর আিল 
াম- বাখরনগর 

- 02 নং ওয়াড সাধারণ 
আসেনর সদ  

 মাঃ তপন 
িপতা- আব ল মিতন 
াম- তা য়াকাি , উ রপাড়া 

- 03 নং ওয়াড সাধারণ 
আসেনর সদ  

 মাঃ ফজ ল হক 
িপতা- সােলমান সরকার 
াম- কদমতলী 

- 04 নং ওয়াড সাধারণ 
আসেনর সদ  

 মহিসন 
িপতা-ইরন িময়া 
াম- কদমতলী দিড়য়ােদৗলত 

- 05 নং ওয়াড সাধারণ 
আসেনর সদ  

 মিনর 
িপতা- ত মাঃ তােহর িময়া 
কা াপাড়া, দিড়য়ােদৗলত  

- 06 নং ওয়াড সাধারণ 
আসেনর সদ  

 হক সাব 
িপতা- ত- নসর আলী 
াম- দিড়য়ােদৗলত 

- 07 নং ওয়াড সাধারণ 
আসেনর সদ  

 মাঃ ইসমাইল সরকার 
িপতা- ত মাঃ িবলােয়ত আলী 
সরকার 
াম- দিড়য়ােদৗলত 

- 08 নং ওয়াড সাধারণ 
আসেনর সদ  

 মাঃ ওসমান গিন 
িপতা- আব র রা াক 
াম- কালাইনগর 

- 09 নং ওয়াড সাধারণ 
আসেনর সদ  
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আই ব র মাঃ নজiæল ইসলাম 

িপতা- মাঃ গাফরান িময়া 

াম- কানাইনগর 

বাংলােদশ 
আওয়ামী লীগ 

- চয়ার ান 

 িদপালী বগম  

ামী-জাহা½xর আলম   
াম- ব শগািড়, ম পাড়া 

- 01 নং ওয়াড সংরি ত 
আসেনর সদ  

 মাসাঃ তাছিলমা আ ার 
ামী-আজাদ হােসন 
াম- আই ব র 

- 02 নং ওয়াড সংরি ত 
আসেনর সদ  

 লীমা আ ার 
ামী- মাঃ মছবাহ উল আলম 

কানাইনগর, দি ণপাড়া 

- 03 নং ওয়াড সংরি ত 
আসেনর সদ  

 ছা ার িময়া 
িপতা- আ ল গিন 
াম- দশআনী  

- 01 নং ওয়াড সাধারণ 
আসেনর সদ  

 অিল িময়া 
িপতা- ত আব ল খােলক 
াম- ব শগাড়ী 

- 02 নং ওয়াড সাধারণ 
আসেনর সদ  

 মাঃ আরশ িময়া 
িপতা- ত আরব আলী 
াম- ব শগািড়, ম পাড়া 

- 03 নং ওয়াড সাধারণ 
আসেনর সদ  

 মাঃ মিনর হােসন 
িপতা- ফ  িময়া 
াম- আই ব র, বপাড়া 

- 04 নং ওয়াড সাধারণ 
আসেনর সদ  

 কাজী র মাহা দ 
িপতা- কাজী আ ল হােশম 
আই ব র, ম পাড়া 

- 05 নং ওয়াড সাধারণ 
আসেনর সদ  

 মাঃ নািছর উি ন 
িপতা- মাঃ ই ািহম খিলল 
াম- চর ছয়ানী 

- 06 নং ওয়াড সাধারণ 
আসেনর সদ  

 মাঃ আঃ রিহম 
িপতা- মাঃ মা ার হােসন 
াম- কানাইনগর, বপাড়া 

- 07 নং ওয়াড সাধারণ 
আসেনর সদ  
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আই ব র মাঃ হলাল উি ন 
িপতা- মাঃ iæল ইসলাম 
াম- নগরীর চর 

- 08 নং ওয়াড সাধারণ 
আসেনর সদ  

 মাঃ কামাল হােসন সরকার 
িপতা- ত মাঃ  িময়া সরকার 
াম- খাষনগর 

- 09 নং ওয়াড সাধারণ 
আসেনর সদ  

 

1 2 3 4 5 

ফরদাবাদ হািলমা বগম 

ামী- হােসন আলী ার 

ফরদাবাদ 

- 02 নং 
ওয়াড 

সংরি ত 
আসেনর সদ  

 

তািরখ : 16-06-2022 ি ঃ। আশরা ল হােসন 

 িরটািনং অিফসার। 
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