
জন িতিনিধ তথ  -  কাউি লর 

িমক 
নং 

নাম কানা মাবাইল না ার 
িনবাচন এর 

নাম 
ওয়াড ন র িশ াগত যা তা জ  তািরখ 

1 িশ  আহেমদ 
াম- মা ম র, ডাকঘর- িসরাজগ , 

উপেজলা- িসরাজগ , জলা- 
িসরাজগ  

০১৭১৯-২৫৩৮৪৮ ৯ম ০১ এইচ, এস, িস 07/03/1990 

2 
মাঃ র য়ার 

রহমান 

াম- সয়াধানগড়া দি ন, ডাকঘর- 
িসরাজগ , উপেজলা ও জলা- 
িসরাজগ  

০১৭১৪-৬০৭৫০৬ ৯ম ০২ 
 

15/06/1957 

3 
মাঃ আিম ল 

ইসলাম 

াম- ৯৮৫, এস.এস. রাড, ডাকঘর- 
িসরাজগ , উপেজলা ও জলা- 
িসরাজগ  

০১৫৫৬-৩০০৪৪২ ৯ম ০৩ িবএ স ান 16/04/1981 

4 হলাল উি ন 
াম- ভাসানী সড়ক, সয়াধানগড়া, 

ডাকঘর- িসরাজগ , উপেজলা ও জলা- 
িসরাজগ  

০১৭১১-৩৭৮০৬৬ ৯ম ০৪ িবএ পাস 08/01/1969 

5 সিলম আহেমদ 
াম- সয়ােগািব , ডাকঘর- িসরাজগ , 

উপেজলা ও জলা- িসরাজগ  
০১৭২৮-২৫৫১৫১ ৯ম ০৫ এস, এস, িস 06/12/1972 

6 
এস. এম. শাহাদত 
হােসন 

াম- তন ভা াবাড়ী, ডাকঘর- 
িসরাজগ , উপেজলা ও জলা- 
িসরাজগ  

০১৭৩২-১৫৫৮৬২ ৯ম ০৬ অ র ান স  02/01/1966 

7 
মাঃ গালাম 
মা ফা 

াম- চকেকাবদাসপাড়া, ডাকঘর- 
িসরাজগ , উপেজলা ও জলা- 
িসরাজগ  

০১৭১৮-৩৮৭৭৯৭ ৯ম ০৭ 
 

02/02/1969 

8 মাঃ ইয়ার আলী 
াম- জান র, ডাকঘর- িসরাজগ , 

উপেজলা ও জলা- িসরাজগ  
০১৬৭১-৫৩৩০৬৩ ৯ম ০৮ 

 
15/06/1957 

9 মা দ হাসান খান 
াম- একডালা, ডাকঘর- িসরাজগ , 

উপেজলা ও জলা- িসরাজগ  
০১১৯০-৩৮৭৩৭৪ ৯ম ০৯ 

 
04/02/1971 

 

 

 



 

10 বলাল হােসন 
াম- ধানবাি , ডাকঘর- িসরাজগ , 

উপেজলা ও জলা- িসরাজগ   
৯ম ১০ 

 
21/02/1970 

11 
মাঃ িসরা ল 

ইসলাম 

াম- হােসন র উ র, ডাকঘর- 
িসরাজগ , উপেজলা ও জলা- 
িসরাজগ  

০১৭১২-৮৭০০৪৯ ৯ম ১১ এস, এস, িস 03/07/1962 

12 
মাঃ আ ল আলীম 

ম ল 

াম- শের বাংলা ফজ ল হক রাড, 
ডাকঘর- িসরাজগ , উপেজলা ও জলা- 
িসরাজগ  

০১৭২৫-৭৯৬২৭১ ৯ম ১২ এস, এস, িস 27/07/1980 

13 
মাঃ ময়দান আলী 

খান 
াম- চররায় র, ডাকঘর- িসরাজগ , 

উপেজলা ও জলা- িসরাজগ  
০১৭৪১-৪৭৬১০৯ ৯ম ১৩ ৫ম ণী 02/12/1970 

14 
জাহা ীর আলম 
( ে া) 

াম- মালশাপাড়া, ডাকঘর- িসরাজগ , 
উপেজলা ও জলা- িসরাজগ  

০১৭৩৩-১৭৭৬৮৩ ৯ম ১৪ ৮ম ণী 05/06/1971 

15 
আলাউ ীন 
আহেমদ 

াম- িমর র, ডাকঘর- িসরাজগ , 
উপেজলা ও জলা- িসরাজগ  

০১৭১৮-৭২৩২৮১ ৯ম ১৫ এস, এস, িস 22/05/1970 

16 
বগম খােদজা 

মা ান (সংরি ত 

াম- িদয়ারধানগড়া, ডাকঘর- 
িসরাজগ , উপেজলা ও জলা- 
িসরাজগ  

০১৮১৬-২০৭০৯০ ৯ম ১২৩ 
 

01/01/1963 

17 
মাছাঃ সালমা 

খা ন (সংরি ত 
মহ 

াম- রহমতগ , ডাকঘর- িসরাজগ , 
উপেজলা ও জলা- িসরাজগ । 

০১৭২৪-৪২৪২১১ ৯ম ৪৫৬ িবএ পাস 01/10/1972 

18 
মাছাঃ নািছমা 
বগম 

াম- একডালা, ডাকঘর- িসরাজগ , 
উপেজলা ও জলা- িসরাজগ  

০১৭২১-৯৫৮৯১৫ ৯ম ৭৮৯ ৫ম ণী 12/07/1973 

19 
মাছাঃ মমতা 

খা ন 

াম- ধানবাি  জ.িস. রাড, ডাকঘর- 
িসরাজগ , উপেজলা ও জলা- 
িসরাজগ  

০১৭৪৬-২১০২৪১ ৯ম ০১০ 
 

15/10/1971 

20 মাছাঃ মানা রশমা 
াম-রায় র পি মপাড়া, ডাকঘর- 

িসরাজগ , উপেজলা ও জলা- িসরাজগ  
০১৭৬২-৫৭৯৮১৪ ৯ম ১৩১ 

 
24/06/1977 

 

 

 

 

 


