প্রেস বিজ্ঞবি
দশম জাতীয় সংসদ বিিব াচি
২৯৯ আসনি জাতীয় পার্টবর োর্থী তাবিকা প্র াষণা
দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনি ২৯৯ আসনি জাতীয় পার্টবর প্রার্থী তানিকা ঘ াষণা করা হনয়নে। মহামািয
রাষ্ট্রপনতর প্রনত সম্মাি প্রদশবি কনর তার পূনর্বকার সংসদীয় আসি নকনশারগঞ্জ-৪ এ জাতীয় পার্টবর পক্ষ
ঘর্থনক ঘকাি প্রার্থী ঘদওয়া হয়নি। পার্টব ঘচয়ারমযাি হুনসইি মুহাম্মদ এরশাদ আজ চু ড়ান্ত

প্রার্থী তানিকা

ঘ াষণা কনরনেি। এই নির্বাচি উপিনক্ষয জাতীয় পার্টবর মনিািয়নির জিয এক হাজার ৪৯৮জি প্রার্থী আনর্দি
কনরনেনিি। তার মনযয প্রার্থনমক র্াোই ঘশনষ ৭২৮ জিনক নির্বাচি করা হয়। এর মযয ঘর্থনক ২৯৯ আসনির
প্রার্থী র্াোই করা হয়।

২৯৯ আসনি যানদর িাম প্র াষণা করা হনয়নে তারা হনিি:

পঞ্চগড় -১-ঘমাহাম্মদ আর্ু সানিক
পঞ্চগড় -২-ঘমাোঃ িৎফর রহমাি

ঠাকুরগাাঁও- ১- সুিতাি ঘফরনদৌস ি¤্র
ঠাকুরগাাঁও- ২- িূরুি িাহার ঘর্গম
ঠাকুরগাওাঁ-৩-হানফজ উনিি আহনমদ

নদিাজপুর- ১- শানহিুর

ইসিাম

নদিাজপুর - ২- ড. আনিায়ার ঘচৌযুরী জীর্ি
নদিাজপুর -৩- আহনমদ শনফ রুনর্ি
নদিাজপুর - ৪-ঘসনকন্দার আিী শাহ
নদিাজপুর - ৫- এযাড. িরুি

ইসিাম

নদিাজপুর -৬-ঘদনিায়ার ঘহানসি
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িীিফামারী -১- জাফর ইকর্াি নসনিকী
িীিফামারী -২- জয়িাি আনর্দীি
িীিফামারী -৩- কাজী ফারুক কানদর
িীিফামারী -৪- আিহাজ্ব শওকত ঘচৌযুরী

িািমনিরহাট - ১- হুনসইি মুহাম্মদ এরশাদ
িািমনিরহাট - ২-ঘমাোঃ মুনজর্র রহমাি
িািমনিরহাট - ৩-ঘগািাম ঘমাহাম্মদ কানদর

রংপুর- ১- মনশউর রহমাি রাঙ্গা
রংপুর - ২-ঘমা: আসাদজ্জামাি ঘচৌযুরী
রংপুর - ৩- হুনসইি মুহাম্মদ এরশাদ
রংপুর - ৪- কনরম উনিি ভরসা
রংপুর - ৫- এস.এম ফখরুজ্জামাি জাহাঙ্গীর
রংপুর - ৬-ঘমাোঃ ির আিম নময়া (যাদ)

কুনড়গ্রাম-১- এ.নক.এম ঘমাস্তানফজুর রহমাি
কুনড়গ্রাম -২-ঘমাোঃ তাজি ইসিাম ঘচৌযুরী
কুনড়গ্রাম -৩- এ.নক.এম মাইদি ইসিাম
কুনড়গ্রাম -৪- অযযক্ষ ঘমা: ইউিুস

গাইর্ান্ধা- ১- র্যানরষ্টার শামীম হায়দার পানটায়ারী
গাইর্ান্ধা- ২- আব্দুর রনশদ সরকার
গাইর্ান্ধা- ৩- র্যানরষ্টার নদিারা খন্দকার
গাইর্ান্ধা- ৪- িুৎফর রহমাি ঘচৌযুরী
গাইর্ান্ধা- ৫-ঘর্গম রওশি এরশাদ
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জায়পুরহাট -১- আ.স.ম ঘমাক্তানদর নততাস ঘমাস্তফা
জায়পুরহাট -২- কাজী ঘমাোঃ আর্ুি কানশম নরপি

র্গুড়া-১-ঘমাকনেদুি আিম
র্গুড়া- ২- শনরফু ি ইসিাম নজন্নাহ
র্গুড়া- ৩- এযাডনভানকট িরুি ইসিাম তািুকদার
র্গুড়া- ৪-ঘমাোঃ িরুি আনমি র্াচ্চু
র্গুড়া- ৫- তাজ ঘমাহাম্মদ
র্গুড়া- ৬-ঘমাোঃ িূরুি ইসিাম ওমর
র্গুড়া- ৭-এযাড. আিতাফ আিী

চাপাইির্ার্গঞ্জ

-১-ঘমাোঃ

চাপাইির্ার্গঞ্জ

- ২-ঘমাোঃ

আিাউনিি
আব্দুর

র্টপু

রাজ্জাক

চাপাইির্ার্গঞ্জ - ৩- এযাডনভানকট িজরুি ইসিাম (নসািা)

িওগাাঁ-১- আকর্র আিী খাি কািু
িওগাাঁ-২- এযাড. ঘতাফাজ্জি ঘহানসি
িওগাাঁ-৩- হুমায়ি কর্ীর ঘচৌযুরী
িওগাাঁ-৪- এযাড. এিামুি হক
িওগাাঁ-৫-ঘমা: ইফতারুি ইসিাম র্কুি
িওগাাঁ-৬- এযাড. ঘর্িাি ঘহানসি জুনয়ি

রাজশাহী- ১- ইনঞ্জনিয়ার শনফকুি ইসিাম
রাজশাহী-২- এস.এম ঘজাহা সরকার
রাজশাহী-৩- শাহার্ুনিি র্াচ্চু
রাজশাহী-৪- আর্ু ঘহিা ঘমাোঃ ঘমাস্তফা

কামাি ঘহিাি
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রাজশাহী-৫- অযযাপক আর্ুি ঘহানসি
রাজশাহী-৬- এযাডনভানকট ঘমাোঃ ইকর্াি ঘহানসি

িানটার-১- এম. এ তািহা
িানটার-২- মুনজর্র

রহমাি

িানটার-৩- মাওিািা
িানটার-৪- আর্ুি

ঘসন্টু

আনিসুর

কানশম

রহমাি

সরকার

নসরাজগঞ্জ- ১-ঘমাোঃ ঘমানমি-উদ-নদৌিা
নসরাজগঞ্জ- ২- আনমিুি

ইসিাম ঝন্ট

নসরাজগঞ্জ- ৩-ঘমাোঃ জানকর ঘহানসি
নসরাজগঞ্জ- ৪- নমজবা ফারুক আহনমদ
নসরাজগঞ্জ- ৫- প্রনফসর ডাোঃ ঘমাোঃ আর্ু র্কর নসনিকী
নসরাজগঞ্জ- ৬-ঘমাোঃ সাহাি ঘচৌযুরী

পার্িা- ১- সরদার শাহ্জাহাি
পার্িা- ২- মকর্ি ঘহানসি ঘসন্ট
পার্িা- ৩- এযাড. আব্দুস সাত্তার
পার্িা- ৪-ঘমাোঃ হায়দার আিী
পার্িা- ৫- হাজী মমতাজ উনিি

ঘমনহরপর-১- আব্দুি হানমদ
ঘমনহরপর- ২-ঘমাোঃ ঘকতার্ আিী

কুনষ্টয়া- ১-ঘকারর্াি

আিী

কুনষ্টয়া-২- আহসাি হার্ীর্ নিংকি
কনষ্টয়া-৩-ঘক.এম জানহদ
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কুনষ্টয়া-৪-এযাড. নময়া ঘমাহাম্মদ ঘরজাউি হক

চয়াডাঙ্গা-১- এযাড. ঘসাহরার্ ঘহানসি
চু য়াডাঙ্গা-২-ঘমাোঃ আকর্র আিী মাষ্টার

নঝিাইদাহ -১- নমনসস মনিকা ইসিাম
নঝিাইদাহ - ২- ড. হারুি

অর রনশদ

নঝিাইদাহ - ৩- র্যানরস্টার কামরুজ্জামাি

স্বাযীি

নঝিাইদাহ - ৪-ঘমাোঃ আনমিুি ইসিাম

যনশার- ১-ঘমাোঃ আব্দুস সর্র
যনশার- ২-ঘমাোঃ ঘহানসি আিী সরদার
যনশার- ৩- এযাডনভানকট মাহর্র্ি আিম র্াচ্চু
যনশার- ৪-ঘি. কনণবি (অর্.) এম. শানর্র্র আহনমদ
যনশার- ৫- শরীফু ি ইসিাম
যনশার- ৬- মাওিািা ঘমাোঃ সাখাওয়াত ঘহানসি

মাগুরা- ১- এযাড. হাসাি নসরাজ সুজা
মাগুরা-২- নমসকাদর রহমাি নমসকাত

িড়াইি- ১-ঘমজর (অর্.) আশরাফু ি আিম
িড়াইি- ২- শনরফ মনির ঘহানসি

র্ানগরহাট - ১- স.ম. ঘগািাম সনরায়ার
র্ানগরহাট - ২-ঘমাোঃ রুহুি

আনমি হাওিাদার

র্ানগরহাট - ৩- তািুকদার আখতার ফারুক
র্ানগরহাট - ৪- র্ার্ু ঘসামিার্থ ঘদ
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খুিিা- ১- সুিীি শুভরায়
খিিা-২-ঘমাোঃ শনফকুি ইসিাম মযু
খুিিা- ৩- আব্দুি গাফ্ফার নর্শ্বাস
খুিিা- ৪- এম. হানদউজ্জামাি
খুিিা- ৫-ঘমাোঃ ঘজাহর আিী ঘমাড়ি
খুিিা- ৬-ঘমাোঃ ঘমাস্তফা কামাি জাহাঙ্গীর

সাতক্ষীরা- ১-সসয়দ নদদার র্খত
সাতক্ষীরা- ২- এম.এ. জব্বার
সাতক্ষীরা- ৩- স.ম সািাউনিি
সাতক্ষীরা- ৪- আব্দুস সাত্তার ঘমাড়ি

র্রগুিা-১- শাহজাহাি মািসুর
র্রগুিা-২- নর্কাশ কুমার নশকদার

পটু য়াখািী- ১- এ.নর্.এম রুহুি আনমি হাওিাদার
পটু য়াখািী - ২-ঘমাোঃ নদদার ঘহানসি
পটু য়াখািী - ৩-ঘমাোঃ

রনফকুি ইসিাম

পটু য়াখািী - ৪- আব্দুর

রাজ্জাক

খাি

ঘভািা- ১-ঘমাোঃ ঘমায়ানজ্জম ঘহানসি আজীম ঘগািদার
ঘভািা- ২- নসনিকুর রহমাি
ঘভািা- ৩- এযাডনভানকট এ.নক.এম িজরুি ইসিাম নময়া
ঘভািা- ৪- এম.এ মান্নাি

র্নরশাি- ১- এস.এম ঘগািাম পারনভজ
র্নরশাি- ২-ঘমাোঃ িানসর উনিি িানসম হাওিাদার
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র্নরশাি- ৩-ঘগািাম নকর্নরয়া র্টপু
র্নরশাি- ৪- িানসর উনিি সার্থী
র্নরশাি- ৫- এযাডনভানকট এ.নক.এম মুরতজা আনর্দীি
র্নরশাি- ৬- িাসনরি জাহাি রত্না

ঝািকাঠী- ১- অযযাপক ঘমাোঃ িানসর উনিি
ঝািকাঠী-২- এম.এ কুিুস খাি

নপনরাজপুর-১-ঘমাস্তফা জামাি হায়দার
নপনরাজপুর - ২- শনহদুি ইসিাম ঘসানহি
নপনরাজপুর - ৩- মুকুি আহনমদ র্াদশা

টাঙ্গাইি- ১- সানজবন্ট (অর্.) ঘমাহাম্মদ আিী
টাঙ্গাইি- ২- শামসুি হক তািুকদার
টাঙ্গাইি- ৩- আব্দুি হানিম
টাঙ্গাইি- ৪-ঘমাোঃ আনজজর রহমাি তািুকদার
টাঙ্গাইি- ৫-ঘমাোঃ আব্দুস সািাম চাকিাদার
টাঙ্গাইি- ৬-ঘমাোঃ আব্দুি কুিুস নময়া
টাঙ্গাইি- ৭-ঘমাোঃ জনহরুি

ইসিাম জনহর

টাঙ্গাইি-৮-কাজী আশরাফ নসনিকী

জামািপুর- ১- এম. এ. সাত্তার
জামািপুর - ২-ঘমাোঃ নজল্লুর রহমাি নর্পু
জামািপুর -৩- মীর শামসর আিম
জামািপুর - ৪- ইনঞ্জনিয়ার মামুির
ু রশীদ
জামািপুর - ৫-ঘমাোঃ জানকর ঘহানসি
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ঘশরপুর-১- আিহাজ্ব ঘমাোঃ ইনিয়াস উনিি
ঘশরপুর-২- নমনসস ঘরাজী নসনিকী তািুকদার
ঘশরপুর-৩-ঘমাোঃ ঘখারনশদ আিম ফরসা

ময়মিনসংহ-১- এযাড. ঘসাহরার্ উনিি খাি
ময়মিনসংহ-২- ির ঘমাহাম্মদ িরু
ময়মিনসংহ-৩- ফখরুি ইমাম
ময়মিনসংহ-৪-ঘর্গম রওশি এরশাদ
ময়মিনসংহ-৫- সািাউনিি আহনমদ মুনক্ত
ময়মিনসংহ-৬-ঘমাোঃ িাজমুি হক সরকার
ময়মিনসংহ-৭- এম. এ. হান্নাি
ময়মিনসংহ-৮- ফখরুি ইমাম
ময়মিনসংহ-৯- আব্দুি ঘহনকম ভূ ইয়া
ময়মিনসংহ-১০- ক্বারী হানর্র্ুল্লাহ ঘর্িািী
ময়মিনসংহ-১১-ঘমাোঃ হানফজ উনিি মাষ্টার

ঘিত্রনকািা- ১-ঘমাোঃ আনিায়ার ঘহানসি খাি শান্ত
ঘিত্রনকািা- ২- ফনকর আশরাফ
ঘিত্রনকািা- ৩-ঘমাোঃ জনসম উনিি ভূ ঞা
ঘিত্রনকািা- ৪-ঘমাোঃ নিয়াকত আিী খাি এযাডনভানকট
ঘিত্রনকািা- ৫- ওয়ানহদজ্জামাি তািুকদার আজাদ

নকনশারগঞ্জ- ১-ঘমাোঃ আশরাফ উনিি ঘরিু এযাডনভানকট
নকনশারগঞ্জ- ২-ঘমা: র্দরুি আনমি র্াচ্চু
নকনশারগঞ্জ- ৩-ঘমাোঃ মুনজর্ুি হক চন্ন
নকনশারগঞ্জ- ৫- এস.এম দ্বীি ইসিাম
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নকনশারগঞ্জ- ৬-ঘমাোঃ নরয়াজুি হক খাি

মানিকগঞ্জ- ১-ঘমাোঃ আিী আকর্র
মানিকগঞ্জ- ২- এস.এম আব্দুি মান্নাি
মানিকগঞ্জ- ৩- এম. হানর্র্ুল্লাহ

মুনিগঞ্জ- ১-ঘশখ ঘমাহাম্মদ নসরাজুি ইসিাম
মুনিগঞ্জ- ২-ঘমাোঃ ঘিামাি নময়া
মুনিগঞ্জ- ৩- আিহাজ্ব কনিমুল্লাহ

ঢাকা- ১- এযাডনভানকট সািমা ইসিাম
ঢাকা- ২- শানকি আহনমদ শানকি
ঢাকা- ৩- নমজািুর রহমাি
ঢাকা- ৪-সসয়দ আর্ু ঘহানসি র্ার্িা
ঢাকা- ৫-হাজী ঘমাোঃ তনহিুর রহমাি িূরু
ঢাকা- ৬- কাজী নফনরাজ রশীদ
ঢাকা- ৭-ঘমাোঃ হারুি-অর-রশীদ
ঢাকা- ৮- জনহরুি আিম রুনর্ি
ঢাকা- ৯- অযযাপক ঘদনিায়ার ঘহানসি খাি
ঢাকা- ১০-ঘমাোঃ ঘহিাি উনিি
ঢাকা-১১-ঘমাোঃ হারুি উর রশীদ
ঢাকা- ১২-ঘমাোঃ ঘদওয়াি আিী
ঢাকা- ১৩- শনফকুি ইসিাম ঘসন্ট
ঢাকা- ১৪-মুস্তাকুর রহমাি ঘমাস্তাক
ঢাকা- ১৫- আিহাজ্ব ঘমাোঃ শামসুি হক
ঢাকা- ১৬-ঘমাোঃ সুিতাি আহনমদ ঘসনিম
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ঢাকা-১৭- হুনসইি মুহাম্মদ এরশাদ
ঢাকা- ১৮- র্াহাউনিি আহনমদ র্ার্ুি
ঢাকা- ১৯-ঘমাোঃ আর্ুি কািাম আজাদ
ঢাকা-২০- খাি ঘমাহাম্মদ ইসরানফি ঘখাকি

গাজীপুর- ১- খন্দকার আব্দুস সািাম
গাজীপুর- ২- এডনভানকট ঘমাোঃ মাহর্ুর্ আিম (মামুি)
গাজীপুর- ৩-ঘমাোঃ আজহারুি ইসিাম সরকার
গাজীপুর- ৪- ডক্টর এম.এম আনিায়ার ঘহানসি
গাজীপুর- ৫-ঘমাোঃ আজম খাি

িরনসংদী- ১-এযাডনভানকট ঘমাস্তফা জামাি ঘর্র্ী
িরনসংদী- ২- আজম খাি / এযাড. ঘমাোঃ রনশদজ্জামাি ভূ ঞা
িরনসংদী- ৩- এ.নক.এম ঘরজাউি কনরম
িরনসংদী- ৪-ঘমাোঃ কামাি উনিি
িরনসংদী- ৫-ইনঞ্জনিয়ার এম. এ সাত্তার

িারায়িগঞ্জ - ১-ঘমাোঃ জয়িাি আনর্দীি ঘচৌযুরী
িারায়িগঞ্জ - ২- এম. এ হান্নাি ঘমািযা
িারায়িগঞ্জ - ৩- নিয়াকত ঘহানসি ঘখাকা
িারায়িগঞ্জ - ৪-ঘমাোঃ সািাউনিি ঘখাকা
িারায়িগঞ্জ - ৫- িানসম ওসমাি

রাজর্াড়ী-১- এযাডনভানকট ঘখান্দকার হানর্র্র রহমাি র্াচ্চু
রাজর্াড়ী-২- এযাড. এ.নর্.এম িরুি ইসিাম

ফনরদপুর-১-ঘমাোঃ কামরুজ্জামাি মৃযা
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ফনরদপুর - ২-ঘমাোঃ হানফজুর রহমাি ঘচৌযুরী
ফনরদপুর - ৩-ঘচৌযুরী ঘমাশাররফ ঘহানসি র্াচ্চু
ফনরদপুর - ৪- আর্ুি ঘহানসি

ঘগাপািগঞ্জ- ১-দীপা খন্দকার
ঘগাপািগঞ্জ- ২- কাজী শাহীি
ঘগাপািগঞ্জ- ৩- এ. ঘজড অপু ঘশখ

মাদারীপুর- ১- এম. এম জাকানরয়া অপু ভান্ডারী
মাদারীপুর - ২-ঘমাোঃ িরুি আনমি শািু
মাদারীপুর - ৩- আব্দুি মানিক

শরীয়তপুর-১- এযাড. ঘমাোঃ মাসুদর
ু রহমাি
শরীয়তপুর-২- সুিতাি আহনমদ সরদার
শরীয়তপুর-৩-ঘমাোঃ আব্দুি হান্নাি

সুিামগঞ্জ- ১- এযাড. আশরাফ উিযাহ সরকার
সুিামগঞ্জ- ২- জানমি ঘচৌযুরী
সুিামগঞ্জ- ৩- এযাড. ঘমাোঃ ফয়জুর রহমাি ঘচৌযুরী শানহি
সুিামগঞ্জ- ৪- পীর ফজিুর রহমাি এযাডনভানকট
সুিামগঞ্জ- ৫- এযাডনভানকট আব্দুি মনজদ মাষ্টার

নসনিট- ১- র্ার্রুি ঘহানসি র্ার্ুি
নসনিট- ২-ঘমাোঃ ইয়াহইয়া ঘচৌযুরী
নসনিট- ৩- মুনহদর রহমাি
নসনিট- ৪- তাজ রহমাি
নসনিট- ৫- সানব্বর আহনমদ
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নসনিট- ৬- ঘসনিমউনিি

ঘমৌিভীর্াজার-১- এযাড.

মাহর্ুর্ি
ু

ঘমৌিভীর্াজার-২- ির্ার্

আব্বাস

আিম
আিী

শামীম
খাি

ঘমৌিভীর্াজার-৩- সসয়দ শাহার্ুনিি আহনমদ
ঘমৌিভীর্াজার-৪- মনহর্ি কানদর ঘচৌযুরী নপন্টু

হনর্গঞ্জ- ১-ঘমাহাম্মদ আব্দুি মুনিম ঘচৌযুরী (র্ার্ু)
হনর্গঞ্জ- ২- শংকর পাি
হনর্গঞ্জ- ৩- আনতকুর রহমাি
হনর্গঞ্জ- ৪- আহাদ ইউ ঘচৌযুরী শানহি

ব্রাহ্মির্ানড়য়া - ১-ঘরনজায়াি আহনমদ
ব্রাহ্মির্ানড়য়া - ২- এযাড. নজয়াউি হক মৃযা এম.নপ
ব্রাহ্মির্ানড়য়া - ৩- এযাড. ঘমাোঃ ঘরজাউি ইসিাম ভু ইয়া
ব্রাহ্মির্ানড়য়া - ৪- জাহাঙ্গীর ঘমাোঃ আনদি
ব্রাহ্মির্ানড়য়া -৫- কাজী মামুির
ু রনশদ
ব্রাহ্মির্ানড়য়া - ৬-ঘমাস্তফা

আজাদ

কুনমল্লা-১- সুিতাি নজসাি উনিি প্রযাি
কুনমল্লা -২-ঘমাোঃ আনমর ঘহানসি ভূ ঞা
কুনমল্লা-৩-ঘমাোঃ জামাি উনিি
কুনমল্লা -৪- অযযাপক ইকর্াি ঘহানসি রাজু
কুনমল্লা -৫- অযযক্ষ প্রনফসর সনফকুর রহমাি
কুনমল্লা -৬- হুমায়ি কনর্র মুিী
কুনমল্লা -৭-ঘমাোঃ িুৎফর ঘরজা
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কুনমল্লা -৮- অযযাপক িুরুি ইসিাম নমিি
কুনমল্লা -৯- ড. ঘগািাম ঘমাস্তফা
কুনমল্লা -১০- ডাোঃ আিী আহনমদ ঘমািযা
কুনমল্লা -১১- এইচ.এি.এম শনফকুর

চাাঁদপুর-১- অযযাপক
চাাঁদপুর-২- এমরাি

ডা:

রহমাি

শনহদি ইসিাম

ঘহানসি

নময়া

চাাঁদপুর-৩- এস.এম.এম আিম
চাাঁদপুর-৪- মাইিুি ইসিাম মািু
চাাঁদপুর-৫-ঘখারনশদ আিম খুশু

ঘফিী-১- এ.র্ট.এম. ঘগািাম মাওিা ঘচৌযুরী
ঘফিী-২- হাজী আিাউনিি
ঘফিী-৩- নরন্টু আনিায়ার

ঘিায়াখািী- ১- এ.নর্.এম হারুি-এি-রশীদ
ঘিায়াখািী- ২- ড. কযানেি (অর্.) এম. ঘরজাউি কনরম ঘচৌযুরী
ঘিায়াখািী- ৩-ঘমার্ারক ঘহানসি আজাদ
ঘিায়াখািী- ৪-ঘমার্ারক ঘহানসি আজাদ
ঘিায়াখািী- ৫- অযযাপক আ.ি.ম শাহজাহাি
ঘিায়াখািী- ৬- আনিায়ারুি আনজম

িক্ষীপুর- ১- মাহমুদর
ু রহমাি মাহমদ
িক্ষীপুর - ২-ঘমাহাম্মদ ঘিামাি
িক্ষীপুর - ৩-মনিরুজ্জামাি ঘচৌযুরী
িক্ষীপুর - ৪-ঘমাোঃ ঘর্িাি ঘহানসি
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চট্টগ্রাম- ১- শানয়স্তা খাি ঘচৌযুরী
চট্টগ্রাম- ২- আিহাজ্ব ঘমাোঃ ফনরদ আহাম্মদ
চট্টগ্রাম- ৩- এম.এ সািাম
চট্টগ্রাম- ৪- শনফকুি ইসিাম র্াচ্চু
চট্টগ্রাম- ৫- র্যানরষ্টার আনিসুি ইসিাম মাহমদ
চট্টগ্রাম- ৬- নজয়া উনিি আহনমদ র্ার্ুি
চট্টগ্রাম- ৭-ঘমাোঃ িজরুি

ইসিাম

চট্টগ্রাম- ৮-ঘমাোঃ এয়াকুর্ ঘহানসি
চট্টগ্রাম- ৯- নজয়া উনিি আহনমদ র্ার্ুি
চট্টগ্রাম- ১০-ঘমাোঃ ওসমাি খাি
চট্টগ্রাম- ১১-ঘমানশবদ মুরাদ ইব্রাহীম
চট্টগ্রাম- ১২- নসরাজুি ইসিাম ঘচৌযুরী
চট্টগ্রাম- ১৩- শ্রী তপি চক্রর্তী
চট্টগ্রাম- ১৪-ঘমাোঃ হানিফ ঘচৌযুরী
চট্টগ্রাম- ১৫- এযাড. নিটি
চট্টগ্রাম- ১৬- মাহমদুি ইসিাম ঘচৌযুরী

কক্সর্াজার-১- হাজী ঘমাোঃ ইনিয়াস
কক্সর্াজার-২- কনর্র আহনমদ সওদাগর
কক্সর্াজার-৩- মনফজুর রহমাি
কক্সর্াজার-৪-ঘমাোঃ ইয়ানহয়া

পার্বতয খাগড়ােনড় - ঘসািায়মাি আিম ঘশঠ
পার্বতয রাঙ্গামার্ট - ডা. রূপম ঘদওয়াি
পার্বতয র্ান্দরর্ি - নম. কয সশ অং।
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