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ক্র. 

নং. 

ওয়ার্ড নং সম্মাননত কাউন্সিলরেে নাম আবানসক ঠিকানা মমাবাইল নম্বে ও ইরমইল 
Qwe 

০১ সংরক্ষিত আসন  নং-০১ 

ওয়ার্ড নং- ২,৩,৪ 

জনাব ফারজানা ইয়াসক্ষিন ক্ষবপ্লবী    

স্বািী- মিাোঃ িক্ষিব্বরু রিিান আলিাজী   

৫১৩,৩২, ছাপড়া িসজজদ এলাকা,    

  দক্ষিণ ম াড়ান,  ক্ষিল া াঁও,  ঢাকা।    

০১৭১১৮৬১৮৯১ 

 

০২ সংরক্ষিত আসন  নং-০২ 

ওয় ডার্ নং-৫,৬,৭ 

জনাব িাকসুদা শিশশর 

স্বািী- মিাোঃ শিশশর আলী    

২৪, বাসাশবা, পপ ডব 

বাসাশবা,   ১/সবজুবা , ঢাকা।    

০১৭১৬১৯১৮৩৩ 

maksuda.s.masu@gmail.com   

 

০৩ সংরক্ষিত আসন  নং-০৩ 

ওয় ডার্ নং- ৮,৯,১০ 

জনাব ক্ষিন ুরিিান    

স্বািী- মিাোঃ ক্ষিজানরু রিিান 

৭৭/৩ ফক্ষকশররপুল, জজক্ষপও, 

িক্ষতজিল,   ঢাকা  

০১৮১৬০৭৪৪৫২    

৯৩৪৫৪৩০  

minurahman071@gmail.com   

 

০৪ সংরক্ষিত আসন  নং-০৪    

ওয় ডার্ নং- ১,১১,১২   

জনাব ফারিানা ইসলাি (র্ক্ষল) 

স্বািী- জাক্ষিদুল ইসলাি টিপ ু

১৬/৬ এ ক্ষিল া াঁও, বাক্ষ চা, িক্ষতজিল,    

ঢাকা। 

০১৭১১৩১৩৩৭৮ 

 

০৫ সংরক্ষিত আসন  নং-০৫    

ওয় ডার্ নং- ১৩,১৯,২০ 

জনাব মরাকসানা ইসলাি চাশিলী    

স্বািী-  মিাোঃ আবুল মিাশসন িাব ু

৯/৫ মসশেিারীশয়ি মরার্, ফুলবাড়ীয়া 

পজিি, জজক্ষপও, শািবা , ঢাকা 

০১৯২৫৭৯৮২২১ 

 

 

০৬ সংরক্ষিত আসন  নং-০৬    

ওয় ডার্ নং- ১৬,১৭,২১ 

জনাব নার ীস িািতাব    

স্বািী- মিাোঃ িজজবর রিিান      

কাঠাল বা ান, ক্ষনউ িাশকডি, 

কলাবা ান, ধানিজি, ঢাকা-১২০৫ 

০১৭১২০৬২৮৫৬ 

 



০৭ সংরক্ষিত আসন  নং-০৭    

ওয়ার্ড নং- ১৪,১৫,১৮ 

জনাব ক্ষশক্ষরন  াফ্ফার    

স্বািী- এি এ  াফ্ফার ক্ষিয়া      

৫/২,এ, মদাতলা,িাক্ষল অক্ষফস মরার্, 

িাজারীবা , ঢাকা  

০১৭১১০১৬৮৬৭ 

 

০৮ সংরক্ষিত আসন  নং-০৮    

ওয়ার্ড নং- ২২,২৩,২৬ 

জনাব ক্ষনলুফার রিিান  

 স্বািী- িরিুি িাক্ষরজ ক্ষিয়া   

৪৯/৭, বাড্ডান র মলন, ক্ষনউিাশকডি, 

িাজারীবা , ঢাকা   

০১৭১৭৮৩০৪৩৫    

০১৭১০৯০১৪৯৪   

awlad.ps.18@gmail.com   

 

০৯ সংরক্ষিত আসন  নং-০৯    

ওয়ার্ড নং- ২৪,২৫,২৯ 

জনাব সাক্ষবনা পারভীন  

 স্বািী- মরজাউল কুদু্দছ িান 

২নং জ ন্নাথ সািা মরার্, মপাস্তা, 

লালবা  , ঢাকা। 

০১৭১২২৪৯১০৬ 

 

১০ সংরক্ষিত আসন  নং-১০    

ওয়ার্ড নং- ২৭,২৮,৩০ 

জনাব সািসনু নািার ভপাঁ ইয়া    

ক্ষপতা- আব্দলু িাক্ষলি   

ওয়ার্ড িাস্টার মকায়ািার, বাব ুবাজার, 

ক্ষিিশফার্ড মরার্, ঢাকা। 

০১৭১৭৪০৪৩২৮ 

 

১১ সংরক্ষিত আসন  নং-১১    

ওয়ার্ড নং- ৩১,৩২,৩৩ 

জনাব নাসক্ষরন রক্ষশদ পুতুল    

স্বািী- আবদরু রক্ষশদ িান     

২৪/১, আবুল িায়রাত মরার্, 

বংশাল,   ঢাকা। 

০১৭১৯৩৪৩২৫২ 

 

১২ সংরক্ষিত আসন  নং-১২    

ওয়ার্ড নং- ৩৫,৩৬,৩৭ 

জনাব ক্ষিশসস সরুাইয়া মব ি  

 স্বািী- এি.এ রউফ 

৪৫/১, ক্ষব প্রসন্ন মপাদ্দার মলন,    

মকাতয়ালী, ঢাকা। 

০১৬৭২৫৪৭২৮৪ 

 

১৩ সংরক্ষিত আসন  নং-১৩    

ওয়ার্ড নং- ৩৪,৩৮,৪১ 

জনাব শাক্ষিনরু মব ি    

স্বািী- মশি জািাঙ্গীর বাদল  

৩৫, ম া ীন র মলন, ওয়ারী, 

ঢাকা-  ১২০৩ 

০১৭১৬৫৪২৯৯০ 

 



১৪ সংরক্ষিত আসন  নং-১৪    

ওয়ার্ড নং- ৩৯,৪০,৪৯ 

জনাব লাভলী মচৌধরুী    

স্বািী- মিাোঃ কক্ষবরুল ইসলাি 

৪৮/৩-এ, আর,মক, ক্ষিশন মরার্,    

ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩ 

০১৭১১১৪৭৭২১ 

 

১৫ সংরক্ষিত আসন  নং-১৫    

ওয়ার্ড নং-৪৮,৫০,৫১  

জনাব নাজিা মব ি    

স্বািী- মিাোঃ আফাজ উজদ্দন ক্ষিয়া 

২০৪, িীরিাজীরবা , মপা- ম িাক্ষরয়া, 

 াত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪ 

০১৭১৬২৩৭৮৪৯ 

 

১৬ সংরক্ষিত আসন  নং-১৬ 

ওয়ার্ড নং- ৪২,৪৩,৪৪    

জনাব নাক্ষসিা আিশিদ  

 স্বািী- এিলাল মিাশসন 

৫/১/ক্ষব, মরার্, িালাকারশিালা মলন, 

সপত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ 

০১৫৫২৩২২৪৬৩ 

 

১৭ সংরক্ষিত আসন  নং-১৭  

ওয়ার্ড নং- ৪৫,৪৬,৪৭   

জনাব সাথী আক্তার  

 ক্ষপতা- আকতার মশি  

১৪ অিয় দাস, মরার্, ফক্ষরদাবাদ,    

ম িাক্ষরয়া, ঢাকা-১২০৪ 

০১৯১১১৪০৫২৫ 

 

১৮ সংরক্ষিত আসন  নং-১৮ 

ওয়ার্ড নং- ৫২,৫৩,৫৪    

জনাব িাশলদা আলি    

স্বািী- মিাোঃ শাি আলি 

৫১৭, িাজী মিারশশদ আলী সরদার, 

পপব ড  জরুাইন, কদিতলী, ঢাকা-১২০৪ 

০১৭১১৩৭৯৬৭৮ 

 

১৯ সংরক্ষিত আসন  নং-১৯  

ওয়ার্ড নং- ৫৫,৫৬,৫৭   

জনাব মশফালী আক্তার    

স্বািী- মিাোঃ রাজা ক্ষিয়া 

৩২, িাদানী মলন নং-০৪, আলীন র,    

আশ্রাফাবাদ, কািরাঙ্গীরচর, ঢাকা১২১১ 

০১৬৭২০৫১০২২ 

 

২০ সংরক্ষিত আসন  নং-২০ 

ওয়ার্ড নং- ৭৩,৭৪,৭৫    

জনাব নাছক্ষরন আিশিদ  

 স্বািী- আব্বাস উজদ্দন আিশিদ 

বাড়ী-৩১৩, মরার্-২, শািীবা , বাসাশবা, 

সবুজবা , ঢাকা-১২১৪ 

০১৭১৫৯৩৩৩৭৫    

০১৫৫২৪৩১৬৫৬    

 

২১ সংরক্ষিত আসন  নং-২১ 

ওয়ার্ড নং- ৭০,৭১,৭২    

জনাব মসক্ষলনা িা াঁন    

স্বািী- িতৃ মিাোঃ মিাসশলি উজদ্দন  

৯৮৬, দক্ষিণ িািা, িান সাশিব সড়ক, 

িু দা, ঢাকা। 

০১৬৮৬৭৬২২৭৪ 

 



২২ সংরক্ষিত আসন  নং-২২ 

ওয়ার্ড নং-৬৭,৬৮,৬৯      

জনাব িািাফুজা আক্তার ক্ষপতা (িতৃ): 

এ.মক.এি.ক্ষসরাজলু ইসলাি     

কািারশ াপ, মর্িরা, ঢাকা-১৩৬০ ০১৬৮৫৮৫৭৬১৮ 

 

২৩ সংরক্ষিত আসন  নং-২৩    

ওয়ার্ড নং- ৬৪,৬৫,৬৬ 

জনাব ক্ষনলুফা ইয়াছক্ষিন   

স্বািী- মিাোঃ ফকরুল ইসলাি   

ক্ষচশক্ষতয়া মরার্, পাড়া র্ ার, মর্িরা, 

ঢাকা-১৩৬০ 

০১৯১৪০১৩২৫৫ 

 

২৪ সংরক্ষিত আসন  নং-২৪ 

ওয়ার্ড নং- ৬১,৬২,৬৩ 

জনাব ফারিানা ইয়াছক্ষিন কুয়াশা  

 স্বািী- ইকবাল মিাশসন রক্ষন     

২৯১, দক্ষনয়া,  াত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২৩৬ ০১৯১৬৩৭৩০২৩ 

 

২৫ সংরক্ষিত আসন  নং-২৫ 

ওয়ার্ড নং- ৫৮,৫৯,৬০ 

 

জনাব মিাসাোঃ সাক্ষিদা মব ি    

স্বািী- মিাোঃ নাঈি ক্ষিয়া    

৪নং িাজী সক্ষলিুল্লাি মরার্, ফক্ষরদাবাদ, 

শযািপরু, ঢাকা-১২০৪ 

০১৯৩৭১৪৯৮২৮ 

 

 


