
ঢাকা উত্তর সিটি কর পাররশন এলাকার অওতাভূক্ত িাধারন কাউসিলরগরনর তাসলকা 

১ 

 

নাভ মভাোঃ আপছার উসিন খান মভাফাইল 01715-619261 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ১ অঞ্চল ১ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

মফগভ িাহারা খাতুন 

 

বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৮ 

 

 

২ 

 

নাভ মভাোঃ িাজ্জাদ মহারিন মভাফাইল 01676-085804 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ২ অঞ্চল ২ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ ইসলয়াি উসিন মভাল্লাহ বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৬ 

 

 

৩ 

 নাভ কাজী জসহরুল ইিলাভ ভাসনক মভাফাইল 01534-000333 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৩ অঞ্চল ২ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ ইসলয়াি উসিন মভাল্লাহ বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৬ 

 

 

 

 



 

৪ 

 নাভ মভাোঃ জাভাল মভাস্তপা মভাফাইল 01720-110332 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৪ অঞ্চল ২ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ কাভাল আহরভদ ভজুভদার বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৫ 

 

 

৫ 

 নাভ আব্দুর রউপ (নান্নু) মভাফাইল 01781-790047 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৫ অঞ্চল ২ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ ইসলয়াি উসিন মভাল্লাহ বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৬ 

 

 

৬ 

 নাভ মভাোঃ রজ্জফ মহারিন মভাফাইল 01673-890223 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৬ অঞ্চল ২ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ ইসলয়াি উসিন মভাল্লাহ বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৬ 

 

 

 

 



 

৭ 

 নাভ মভাোঃ মভাফারের ম ৌধুরী মভাফাইল 01917-222715 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল) 01859-445480 

ই-মভইল mobashwerc@gmail.com পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৭ অঞ্চল ২ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ আিলামুল হক বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৪ 

 

 

৮ 

 নাভ মভাোঃ কাজী টিপু সুলতান মভাফাইল 01911-3522164 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৮ অঞ্চল ২ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ আিলামুল হক বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৪ 

 

 

৯ 

 নাভ মুসজফ িররায়ার ভাসুভ মভাফাইল 01819-203045 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৯ অঞ্চল ৪ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ আিলামুল হক বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৪ 

 

 

 

 



 

১০ 

 নাভ আবু তারহর মভাফাইল 01818-777770 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ১০ অঞ্চল ৪ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ আিলামুল হক বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৪ 

 

 

১১ 

 নাভ মদওয়ান আফদুল ভান্নান মভাফাইল 01711-935607 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ১১ অঞ্চল ৪ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ আিলামুল হক বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৪ 

 

 

১২ 

 নাভ মভাহাম্মদ ইকফাল মহারিন সততু মভাফাইল 01715-561188 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ১২ অঞ্চল ৪ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ আিলামুল হক বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৪ 

 

 

 

 



 

১৩ 

 নাভ মভাোঃ হারুন অর রসশদ মভাফাইল 01819-254775 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ১৩ অঞ্চল ৪ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ কাভাল আহরভদ ভজুভদার বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৫ 

 

 

১৪ 

 নাভ মভাোঃ হুভায়ুন রশীদ (জসন) মভাফাইল 01937-582442 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ১৪ অঞ্চল ৪ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ কাভাল আহরভদ ভজুভদার বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৫ 

 

 

১৫ 

 নাভ িারলক মভাল্লাহ মভাফাইল 01819-254456 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ১৫ অঞ্চল ২ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ আকফর মহারিন াঠান (পারুক)       

 

বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৭ 

 

 

 

 



 

১৬ 

 নাভ মভাোঃ ভসতউর রহভান মভাফাইল 01711-527567 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ১৬ অঞ্চল ৪ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ কাভাল আহরভদ ভজুভদার 

 

বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৫ 

 

 

১৭ 

 

নাভ র্াোঃ সজন্নাত আলী মভাফাইল 01911-350099 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ১৭ অঞ্চল ১ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

মফগভ িাহারা খাতুন 

 

বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৮ 

 

 

১৮ 

 
নাভ মভাোঃ জাসকর মহারিন মভাফাইল 01711-531 949 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ১৮ অঞ্চল ৩ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ আকফর ম াস্যসন াঠান (পারুক)       

 

বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৭ 

 

 

 

 



 

১৯ 

 
নাভ মভাোঃ ভসপজুর রহভান মভাফাইল 01819-218462 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ১৯ অঞ্চল ৩ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ আকফর মহারিন ঠান (পারুক)       

 

বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৭ 

 

 

২০ 

 

নাভ মভাোঃ নাসছর মভাফাইল 01747-992282 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস জ-১৫০, ভ াখালী ওয়যাস্যল ডস মগইট, ফনানী, 

ঢাকা-১২১২। 

ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল) +8801911-520429 

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ২০ অঞ্চল ৩ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ আকফর মহারিন ঠান (পারুক)       

 

বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৭ 

 

 

২১ 

 
নাভ ভাসুভ গবন মভাফাইল 01793-312288 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ২১ অঞ্চল ৩ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ এ মক এভ রহভতুল্লাহ বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১১ 

 

  



 

২২ 

 নাভ মভাোঃ সলয়াকত আলী মভাফাইল 01711-856809 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ২২ অঞ্চল ৩ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ এ মক এভ রহভতুল্লাহ বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১১ 

 

 

২৩ 

 
নাভ মভাস্তাক আহরভদ মভাফাইল 01836-444444 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ২৩ অঞ্চল ৩ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ এ মক এভ রহভতুল্লাহ বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১১ 

 

 

২৪ 

 নাভ মভাোঃ িসপউল্লা মভাফাইল 01819-221216 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ২৪ অঞ্চল ৩ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ আিাদুজ্জাভান খাঁন   বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১২ 

 

 

 

 



 

২৫ 

 নাভ মশখ ভসজবুর রহভান মভাফাইল 01940-997640 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ২৫ অঞ্চল ৩ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ আিাদুজ্জাভান খাঁন   বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১২ 

 

 

২৬ 

 

নাভ শাভীভ হািান মভাফাইল 01711-521993 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ২৬ অঞ্চল ৫ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ আিাদুজ্জাভান খাঁন   বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১২ 

 

 

২৭ 

 

নাভ পসরদুর রহভান খান মভাফাইল 01911-380633 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ২৭ অঞ্চল ৫ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ আিাদুজ্জাভান খাঁন   বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১২ 

 

 

 

 



 

২৮ 

 

নাভ মভাোঃ মপারকান মহারিন মভাফাইল 01819-115077 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ২৮ অঞ্চল ৫ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ িারদক খান 

 

বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৩ 

 

 

২৯ 

 

নাভ মভাোঃ নূরুল ইিলাভ রতন মভাফাইল 01732-771400 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ২৯ অঞ্চল ৫ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ িারদক খান 

 

বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৩ 

 

 

৩০ 

 

নাভ আবুল হারিভ (হাসু) মভাফাইল 01711-359254 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৩০ অঞ্চল ৫ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ িারদক খান 

 

বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৩ 

 

 

 

 



 

৩১ 

 

নাভ মভাোঃ শসপকুল ইিলাভ (মিন্টু) মভাফাইল 01731-928333 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৩১ অঞ্চল ৫ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ িারদক খান 

 

বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৩ 

 

 

৩২ 

 

নাভ হাসফবুর রহভান (সভজান) মভাফাইল 01731-851312 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৩২ অঞ্চল ৫ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ িারদক খান 

 

বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৩ 

 

 

৩৩ 

 
নাভ তাররকুজ্জাভান রাসজফ মভাফাইল 01922-444444 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৩৩ অঞ্চল ৫ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ িারদক খান 

 

বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৩ 

 

 

 

 



 

৩৪ 

 

নাভ আবুল হারিভ (হাসু) মভাফাইল 01711-359254 

দবফ সাধারণ কাউবিলর (অবতবরক্ত দাবয়ত্ব)  মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৩৪ অঞ্চল ৫ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ িারদক খান 

 

বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১৩ 

 

 

৩৫ 

 
নাভ মভাক্তার িরদার মভাফাইল 01711-442772 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৩৫ অঞ্চল ৩ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ আিাদুজ্জাভান খাঁন    

 

বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১২ 

 

 

৩৬ 

 
নাভ ততমুর মরজা  (মখাকন) মভাফাইল 01818-750602 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৩৬ অঞ্চল ৩ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ আিাদুজ্জাভান খাঁন    

 

বনফ ডািনী এলাকা ঢাকা-১২ 

 

 

  



 

৩৭ 

 

নাভ মভাোঃ জাহাঙ্গীর আলভ মভাফাইল 01761-808414 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস ফাড়ী নং-৭, মরাড নং-১২,পূফ ড মভরুল বড আই টি  

প্রস্যজক্ট গুলশান, ঢাকা-১২১২ 

ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৩৭ অঞ্চল ১০ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

 বনফ ডািনী এলাকা  

 

৩৮ 

 
নাভ   মভাফাইল 01817-601296 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস ফাড়ী নং-১,পূফ ডািল সড়ক,মলন নং-৭ উত্তর 

ফাড্ডা,পূফ ড ফাড্ডা,ফাড্ডা,ঢাকা -১২১২। 

ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৩৮ অঞ্চল ১০ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

 বনফ ডািনী এলাকা  

 

৩৯ 

 
নাভ মভাোঃ শসপকুল ইিলাভ মভাফাইল 01726-064444 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস ফাড়ী নং-২৩/১, ব্লক, বাটারা, ঢাকা-১২১২।  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৩৯ অঞ্চল ৯ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

 বনফ ডািনী এলাকা  

 

 



 

৪০ 

 

নাভ মভাোঃ নজরুল ইিলাভ ঢালী  মভাফাইল 01819-200031 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস ম ালভাঈদ,ঢালী ফাড়ী,মাোঃ গুলশান 

,থানাোঃবাটারা,ঢাকা -১২১২। 

ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৪০ অঞ্চল ৯ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

 বনফ ডািনী এলাকা  

 

৪১ 

 

নাভ মভাোঃ সবপকুল ইসলাভ মভাফাইল 01713-030460 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস তালতলা,সাতারকুল মা;সাতারকুল,থানা-

ফাড্ডা,ঢাকা-৪১ নং ওয়াড ড,ঢাকা উত্তর বসটি 

কস্য ডাস্যরশন।  

ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৪১ অঞ্চল ১০ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

 বনফ ডািনী এলাকা  

 

৪২ 

 

নাভ পারুক আহরম্মদ  মভাফাইল 01711-525300 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস গ্রাভ-ফড় মফরাইদ, (ভূঞাাড়া), ফাড্ডা,ঢাকা।  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৪২ অঞ্চল ১০ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

 বনফ ডািনী এলাকা  

 



 

৪৩ 

 

নাভ ভাসুদুর র ভান মদওয়ান মভাফাইল 01711-906257 

দবফ সাধারণ কাউবিলর (অবতবরক্ত দাবয়ত্ব) মপান (অবপস)  

অবপস ফাসা-২৩/০৪, রাস্তা-মফলতলা সড়ক 

ভস্তুল,ডাকঘর-তলনা-১২২৯ বখলমেত,ঢাকা ।  

ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৪৩ অঞ্চল ৯ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

 বনফ ডািনী এলাকা  

 

৪৪ 

 

নাভ মভাোঃ শবপকুল (শবপক) মভাফাইল 01711-561134 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস ১৭০/৯,গ্রাভ-মফতুলী,উত্তরখান,ডাকঘর-

কািকুড়া,-১২৩০,উত্তরখান,ঢাকা।  

ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৪৪ অঞ্চল ৮ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

 বনফ ডািনী এলাকা  

 

৪৫ 

 

নাভ জয়নাল আস্যফদীন  মভাফাইল 01552-493662 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস ২৪৩০/১,উত্তরখান ,উত্তরখান 

ভাজারাড়া,ডাকঘর-উত্তরখান ভাজার-

১২৩০,উত্তরখান,ঢাকা।  

ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৪৫ অঞ্চল ৮ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

 বনফ ডািনী এলাকা  

 



 

৪৬ 

 

নাভ মভাোঃ সাঈদুর র ভান সরকার  মভাফাইল 01819-859542 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস ভাউ াইদ মভৌশাইদ ডাকঘর-উজাভপুর-

১২৩০,উত্তরখান,ঢাকা। 

ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৪৬ অঞ্চল ৮ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

 বনফ ডািনী এলাকা  

 

৪৭ 

 

নাভ মভাতাস্যলফ বভয়া  মভাফাইল 01711-229816 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস ফাসা-৩২,গ্রাভ-পায়দাফাদ,পায়দাফাদ 

উত্তর,ডাকঘর –পায়দাফাদ ভাদ্রাসা-

১২৩০,দবেণখান,ঢাকা।  

ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৪৭ অঞ্চল ৭ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

 বনফ ডািনী এলাকা  

 

৪৮ 

 
নাভ ভাসুদুর র ভান মদওয়ান  মভাফাইল 01711-906257 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস ফাসা-৭,ফরুয়া পূফ ডাড়া,ফরুয়া-১২২৯,বখলস্যেত 

,ঢাকা ।  

ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৪৮ অঞ্চল ৭ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

 বনফ ডািনী এলাকা  

 



 

৪৯ 

 

নাভ মভাোঃ আবনছুর র ভান নাঈভ   মভাফাইল 01713-517006 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস ৩২৭,কাওলার মফারীফাড়ী,কাওলার বখলস্যেত 

-১২২৯,দবেণখান,ঢাকা।  

ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৪৯ অঞ্চল ৭ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

 বনফ ডািনী এলাকা  

 

৫০ 

 
নাভ বড.এভ.শাবভভ    মভাফাইল 01711-487665 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস ৩২৫,আজভপুর,উত্তর আজভপুর,ডাকঘর-

আজভপুর-১২৩০,দবেণখান,ঢাকা।  

ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৫০ অঞ্চল ৭ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

 বনফ ডািনী এলাকা  

 

৫১ 

 নাভ মভা াম্মদ শরীফুর র ভান  মভাফাইল 01819-137800 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস ফাড়ী-০২মরাড-১৯,মসক্টর-১৩,উত্তরা,ঢাকা।  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৫১ অঞ্চল ৬ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

 বনফ ডািনী এলাকা  

 

 



 

৫২ 

 
নাভ   মভাোঃপবরদ আ স্যভদ  মভাফাইল 01720-310781 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস সাং-াকুবরয়া,ফাইলজুবর মা:ফাদালবদ, থানা-

তুরাগ, মজলা-ঢাকা।  

ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৫২ অঞ্চল ৬ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

 বনফ ডািনী এলাকা  

 

৫৩ 

 
নাভ   মভাোঃ নাবসর উদ্দীন  মভাফাইল 01711-523324 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস গ্রাভোঃনয়ানগর,বনশাত নগর,থানা –

তুরাগ,মজলা-ঢাকা  

ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৫৩ অঞ্চল ৬ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

 বনফ ডািনী এলাকা  

 

৫৪ 

 

নাভ   জা াঙ্গীর ম াস্যসন  মভাফাইল +8801711-626264 

দবফ সাধারণ কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস ১২,ফাজার মরাড,খাস্যয়র মটক, বনশাত 

নগর,তুরাগ,ঢাকা 

ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

ওয়াড ড নং ওয়ার্ প- ৫৪ অঞ্চল ৬ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

 বনফ ডািনী এলাকা  

 



ঢাকা উত্তর সিটি কর পাররশন এলাকার অওতাভূক্ত সংরবেত আসস্যনর কাউসিলরগরনর তাসলকা 

১ 

 

নাভ শাহনাজ ারসবন মভাফাইল 01712-238848 

দবফ সংরবেত আসস্যনর কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

সংরবেত ওয়াড ড ১ অঞ্চল ১ ও ৩ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

মফগভ িাহারা খাতুন 
এফং  
জনাফ আকফর মহারিন ঠান 

(পারুক)    

আওতাভূক্ত সাধারণ ওয়াড ড ১, ১৭, ১৮ 

বনফ ডািনী এলাকা  ঢাকা-১৭ এফং ঢাকা-১৮ 

 

২ 

 

নাভ আসভনা খাতুন মভাফাইল 01715-416118 

দবফ সংরবেত আসস্যনর কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

সংরবেত ওয়াড ড ২ অঞ্চল ২ ও ৪ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ কাভাল আহরভদ 

ভজুভদার   
এফং  
জনাফ আকফর মহারিন ঠান 

(পারুক)    

আওতাভূক্ত সাধারণ ওয়াড ড ৪, ১৫, ১৬ 

বনফ ডািনী এলাকা  ঢাকা-১৫ এফং ঢাকা-১৭ 

 

 

 

 



 

৩ 

 

নাভ মফগভ মভরহরুরন্নছা হক মভাফাইল 01911-055066 

দবফ সংরবেত আসস্যনর কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

সংরবেত ওয়াড ড ৩ অঞ্চল ২  

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ ইসলয়াি উসিন 

মভাল্লাহ  

আওতাভূক্ত সাধারণ ওয়াড ড ২,৩, ৫ 

বনফ ডািনী এলাকা  ঢাকা-১৬ 

 

৪ 

 

নাভ রাসশদা আক্তার ঝন পা মভাফাইল 01914-075962 

দবফ সংরবেত আসস্যনর কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

সংরবেত ওয়াড ড ৪ অঞ্চল ২  

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ ইসলয়াি উসিন 

মভাল্লাহ  

এফং 
জনাফ মভাোঃ আিলামুল হক    
 

আওতাভূক্ত সাধারণ ওয়াড ড ৬, ৭, ৮ 

বনফ ডািনী এলাকা  ঢাকা-১৪ এফং ঢাকা-১৬ 

 

৫ 

 

নাভ রাসজয়া সুলতানা ইসত মভাফাইল 01798-512316 

দবফ সংরবেত আসস্যনর কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

সংরবেত ওয়াড ড ৫ অঞ্চল ৪ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ আিলামুল হক    
 

আওতাভূক্ত সাধারণ ওয়াড ড ৯, ১০, ১১ 

বনফ ডািনী এলাকা  ঢাকা-১৪ 

 



 

৬ 

 

নাভ ভাসুদা আক্তার  মভাফাইল 01937-666554 

দবফ সংরবেত আসস্যনর কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

সংরবেত ওয়াড ড ৬ অঞ্চল ৪ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ আিলামুল হক    
এফং   
জনাফ কাভাল আহরভদ 

ভজুভদার   
 

আওতাভূক্ত সাধারণ ওয়াড ড ১২, ১৩, ১৪ 

বনফ ডািনী এলাকা  ঢাকা-১৪ এফং ঢাকা-১৫ 

 

৭ 

 

নাভ খারলদা ফাহার সফউটি মভাফাইল 01796-880131 

দবফ সংরবেত আসস্যনর কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

সংরবেত ওয়াড ড ৭ অঞ্চল ৩ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ আকফর মহারিন ঠান 

(পারুক)    

এফং  
জনাফ এ মক এভ রহভতুল্লাহ   
 

আওতাভূক্ত সাধারণ ওয়াড ড ১৯, ২০, ২১ 
 

বনফ ডািনী এলাকা  ঢাকা-১১ এফং ঢাকা- ১৭ 

 

৮ 

 

নাভ আরভনা মফগভ মভাফাইল 01918-185307 

দবফ সংরবেত আসস্যনর কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

সংরবেত ওয়াড ড ৮ অঞ্চল ৩ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ এ মক এভ রহভতুল্লাহ  

এফং 

জনাফ আিাদুজ্জাভান খাঁন 

আওতাভূক্ত সাধারণ ওয়াড ড ২২, ২৩, ৩৬ 

বনফ ডািনী এলাকা  ঢাকা-১১ এফং ঢাকা-১২ 

 



 

৯ 

 

নাভ নাজমুন নাহার মহরলন মভাফাইল 01914-193021 

দবফ সংরবেত আসস্যনর কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

সংরবেত ওয়াড ড ৯ অঞ্চল ৩ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ আিাদুজ্জাভান খাঁন আওতাভূক্ত সাধারণ ওয়াড ড ২৪, ২৫, ৩৫ 

বনফ ডািনী এলাকা  ঢাকা-১১  

 

১০ 

 

নাভ শাভীভা রহভান মভাফাইল 01742-612202 

দবফ সংরবেত আসস্যনর কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

সংরবেত ওয়াড ড ১০ অঞ্চল ৫ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ আিাদুজ্জাভান খাঁন  

এফং 

জনাফ মভাোঃ িারদক খান   
 

আওতাভূক্ত সাধারণ ওয়াড ড ২৬, ২৭, ২৮ 

বনফ ডািনী এলাকা  ঢাকা-১২ এফং ঢাকা-১৩ 

 

১১ 

 

নাভ কাওছার জাহান মভাফাইল 01721-727857 

দবফ সংরবেত আসস্যনর কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

সংরবেত ওয়াড ড ১১ অঞ্চল ৫ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ িারদক খান   
 

আওতাভূক্ত সাধারণ ওয়াড ড ২৯, ৩০, ৩২ 

বনফ ডািনী এলাকা  ঢাকা-১৩ 

 



 

১২ 

 

নাভ আস্যলয়া সাস্যরায়ার মডইজী মভাফাইল 01976- 001200 

দবফ সংরবেত আসস্যনর কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস  ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

সংরবেত ওয়াড ড ১২ অঞ্চল ৫ 

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

জনাফ মভাোঃ সাস্যদক খান আওতাভূক্ত সাধারণ ওয়াড ড ৩১, ৩৪, ৩৫ 

বনফ ডািনী এলাকা  ঢাকা-১৩ 

 

১৩ 

 

নাভ মভাসাোঃভা ফুজা ইসলাভ মভাফাইল 01913-505521 

দবফ সংরবেত আসস্যনর কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস ফাড়ী নং-২১,ব্লক-বফ,ম ালভাইদ 

মফারী মফারী ফাড়ী,ডাকঘর-

গুলশান,থানা-বাটারা,মজলা-

ঢাকা।  

ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

সংরবেত ওয়াড ড ১৩ অঞ্চল  

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

 আওতাভূক্ত সাধারণ ওয়াড ড  

বনফ ডািনী এলাকা   

 

 

 

 

 



 

১৪ 

 

নাভ কাভরুন না ার  মভাফাইল 01953-565865 

দবফ সংরবেত আসস্যনর কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস ফাসা-১৮৭১,রাস্তা-মটকাড়া 

মসকান্দারফাগ,পূফ ড ফাড্ডা কফরস্থান 

মরাড,ডাকঘর –গুলশান ভস্যডল 

টাউন-১২১২।  

ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

সংরবেত ওয়াড ড ১৪ অঞ্চল  

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

 আওতাভূক্ত সাধারণ ওয়াড ড  

বনফ ডািনী এলাকা   

 

১৫ 

 

নাভ মসাবনয়া সুলতানা রুনা  মভাফাইল 01913-048811 

দবফ সংরবেত আসস্যনর কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস ফাড়ী নং-১৪৩রাতুটি,ডাকঘর –

কািকুড়া,থানা-উত্তরখান,মজলা-

ঢাকা-১২৩০। 

ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

সংরবেত ওয়াড ড ১৫ অঞ্চল  

ভাননীয় সংসদ 

সদস্যের নাভ 

 আওতাভূক্ত সাধারণ ওয়াড ড  

বনফ ডািনী এলাকা   

 

 

 

 

 



 

১৬ 

 নাভ ইস্যলারা ারবীন  মভাফাইল 01721-096776 

দবফ সংরবেত আসস্যনর কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস ৫৬৫,িালাফন্দ,মা:আজভপুর, 

দবেণখান,ঢাকা।  

ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

সংরবেত ওয়াড ড ১৬ অঞ্চল  

ভাননীয় সংসদ সদস্যের 

নাভ 

 আওতাভূক্ত সাধারণ ওয়াড ড  

বনফ ডািনী এলাকা   
 

১৭ 

 

নাভ জাবকয়া সুলতানা মভাফাইল 01960-405739 

দবফ সংরবেত আসস্যনর কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস ফাসা-৩৮০,কাওলারনাভাাড়া, 

মা:বখলস্যেত,থানা-দবেণখান,ঢাকা-

১২২৯।   

ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

সংরবেত ওয়াড ড ১৭ অঞ্চল  

ভাননীয় সংসদ সদস্যের 

নাভ 

 আওতাভূক্ত সাধারণ ওয়াড ড  

বনফ ডািনী এলাকা   

 

১৮ 

 

নাভ কভলা রানী মুক্তা  মভাফাইল 01827-100156 

দবফ সংরবেত আসস্যনর কাউবিলর মপান (অবপস)  

অবপস ফাসা-১৩,১ রানাস্যবালা,ডাকঘর, 

বনশাতনগর-১৭১১,তুরাগ,ঢাকা। 

  

ওয়াড ড সবিফ (মভাফাইল)  

ই-মভইল  পযাক্স  

সংরবেত ওয়াড ড ১৮ অঞ্চল  

ভাননীয় সংসদ সদস্যের 

নাভ 

 আওতাভূক্ত সাধারণ ওয়াড ড  

বনফ ডািনী এলাকা   

 


