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�মাসাঃ তােহরা �বগম কাউি�লর  
সংরি�ত আসন 
নং-০১ 

সাং-রায়পাড়া, �পাঃ-রাজশাহী �কা�ট, 
থানা-রাজপাড়া, রাজশাহী। 

০১১৯০৩২৫৫৮৯ 

 

�মাসাঃ নািসরা খানম কাউি�লর  
সংরি�ত আসন 
নং-০২ 

সাং-বহরম�র, �পাঃ- িজিপও, থানা-
রাজপাড়া, রাজশাহী। 

০১১৯৮২৪৪৯৪৫ 

 

�মাসাঃ �সিলমা �বগম �বলী কাউি�লর  
সংরি�ত আসন 
নং-০৩ 

সাং-কাজীহাটা, �পাঃ- িজিপও, থানা-
রাজপাড়া, রাজশাহী। 

০১৭১২-১৬০৬৬৩ 

 

িবলিকস বা� কাউি�লর  
সংরি�ত আসন 
নং-০৪ 

সাং-�মারপাড়া, �পাঃ- �ঘাড়ামারা, 
থানা-�বায়ািলয়া, রাজশাহী। 

০১৭১২-০৯৫৭৮৯ 
০১৭১৩-০৯৮৮৩৪ 
০৭২১-৭৭৬৪৩৮ 

 

�মাসাঃ সাম�ন নাহার কাউি�লর  
সংরি�ত আসন 
নং-০৫ 

সাং-স�রা (সাহাজী পাড়া), �পাঃ- 
স�রা, থানা-�বায়ািলয়া, রাজশাহী। 

০১৭১৫৬০৫১৭০ 
০৭২১-৭৬০৯৫১ 

 

মমতাজ মহল লাইলী কাউি�লর  
সংরি�ত 
আসন নং-০৬ 

সাং-আসামী কেলানী, �পাঃ- স�রা, 
থানা-শাহমখ�ম, রাজশাহী। 

০১১৯০০৫৭৯০৭ 

 

�মাসাঃ নাজমা খা�ন কাউি�লর  
সংরি�ত 
আসন নং-০৭ 

সাং-�বলদার পাড়া, �পাঃ- 
�ঘাড়ামারা, থানা-�বায়ািলয়া, 
রাজশাহী। 

০১৮১৯০৬৭৮৩৪ 

 

শাহনাজ �বগম (িশখা) কাউি�লর  
সংরি�ত 
আসন নং-০৮ 

সাং-রামচ��র, �পাঃ- �ঘাড়ামারা, 
থানা-�বায়ািলয়া, রাজশাহী। 

০১৭১২০০০০৭৫ 



 

�মাসাঃ ���াহার �বগম কাউি�লর  
সংরি�ত 
আসন নং-০৯ 

সাং-রাণীনগর, �পাঃ- �ঘাড়ামারা, 
থানা-�বায়ািলয়া, রাজশাহী। 

০১৭১২-২৪৯০৭৮ 
০১৭১৩-০৯৮৮৩৯ 

 

�লতানা রািজয়া কাউি�লর  
সংরি�ত 
আসন নং-১০ 

সাং-ন�ন �ধপাড়া, �পাঃ �ধপাড়া, 
থানা-মিতহার, রাজশাহী। 

০১১৯৮২৪৪৯৫৮ 

 

�মাঃ মন�র রহমান ওয়া�ড নং-০১ সাং-�গালজারবাগ �িড়পাড়া, �পাঃ-
রাজশাহী �কা�ট, থানা-রাজপাড়া, 
রাজশাহী। 

০১৭১১-৪৭৯১০৫ 
০১৭১৩-০৯৮৮০১ 
০৭২১-৮১০৮৮৫ 
 

 

�মাঃ মাহ�ব সাঈদ �� ওয়া�ড নং-০২ সাং-হড়�াম ন�ন পাড়া, �পাঃ-
রাজশাহী �কা�ট, থানা-রাজপাড়া, 
রাজশাহী। 

০১৭১২-২৪৩৬৪১ 

 

�মাঃ হািব�র রহমান ওয়া�ড নং-০৩ সাং-দাশ��র, �পাঃ িজিপও-৬০০০, 
থানা-রাজপাড়া, রাজশাহী। 

০১৭১১-৮৫৪৯৮০ 
০৭২১-৭৭০৫৪০ 

 

�মাঃ ��ল আিমন ওয়া�ড নং-০৪ সাং-�কশব�র, �পাঃ-িজিপও-৬০০০, 
থানা-রাজপাড়া, রাজশাহী। 

০১৭১১-৭৮৭৬২৭ 

 

�মাঃ কাম��ামান ওয়া�ড নং-০৫ সাং-মিহষাবাথান, �পাঃ- রাজশাহী 
�কা�ট, থানা-রাজপাড়া, রাজশাহী। 

০১৭১১-২০৬০৯৬ 
০৭২১-৭৭২৬৭৮ 

 

�মাঃ ���ামান (��) ওয়া�ড নং-০৬ সাং-ল�ী�র ভাটাপাড়া, �পাঃ- 
িজিপও-৬০০০, থানা-রাজপাড়া, 
রাজশাহী। 

০১৭১৭-৫১৫০৭০ 
০১৯১৯৫১৫০৭০ 
০৭২১-৮১১৪৫০ 

 

�মাঃ �সাহরাব �হােসন �শখ ওয়া�ড নং-০৭ সাং-�রাম�র, �পাঃ- িজিপও, থানা-
রাজপাড়া, রাজশাহী। 

০১৭২৮-৯৪৮৪৪৮ 

 

�মাঃ এস. এম মাহ��ল হক ওয়া�ড নং-০৮ সাং-িসপাইপাড়া, �পাঃ-িজিপও-
৬০০০, থানা-রাজপাড়া, রাজশাহী। 

০১৭১১-২৩৩৫৯১ 
০১৯২৪-৮১৩৯৩৯ 



 

এ. �ক. এম রােশ�ল হাসান ওয়া�ড নং-০৯ সাং-পাঠানপাড়া, �পাঃ-িজিপও-
৬০০০, থানা-�বায়ািলয়া, রাজশাহী। 

০১৭১১-৫৭৮৫৬৮ 

 

�মাঃ আববাস আলী সরদার ওয়া�ড নং-১০ সাং-�রাতন িবলিসমলা, �পাঃ-
িজিপও-৬০০০, থানা-�বায়ািলয়া, 
রাজশাহী। 

০১৭১১-১০১১০৬ 

 

�মাঃ আ� বা�ার িক� ওয়া�ড নং-১১ সাং-রাজারহাতা, �পাঃ-িজিপও, 
থানা-�বায়ািলয়া, রাজশাহী। 

০১৭৬৮-৯৭৮৮৫৫ 

 

�মাঃ ইকবাল �হােসন (িদলদার) ওয়া�ড নং-১২ সাং-�দকীপাড়া, �পাঃ- �ঘাড়ামারা, 
থানা-�বায়ািলয়া, রাজশাহী। 

০১৭১১-৩০২৩৭১ 

 

�মাঃ রিবউল আলম িম� ওয়া�ড নং-১৩ সাং-�গারহা�া, �পাঃ-িজিপও-৬০০০, 
থানা-�বায়ািলয়া, রাজশাহী। 

০১৭১১-৩৪৯৫০২ 
০১৭১৩-০৯৮৮১৩ 
০৭২১-৭৭৫৩৫০ 

 

�মাঃ ��ল ওয়া�ড নং-১৪ সাং-�তরখািদয়া, �পাঃ-রাজশাহী 
�সনািনবাস-৬২০২, থানা-রাজপাড়া, 
রাজশাহী। 

০১৭১৬-৫৩৫৫৯৯ 

 

�মাঃ আঃ �সাবহান িলটন ওয়া�ড নং-১৫ সাং-স�রা (সাহাজীপাড়া), �পাঃ-
স�রা, থানা-�বায়ািলয়া, রাজশাহী। 

০১৭১১-৩০১৭৪২ 
০৭২১-৮৬১২৭৭ 

 

�বলাল আহে�দ ওয়া�ড নং-১৬ সাং-বখিতয়ারাবাদ, �পাঃ-স�রা, 
থানা-�বায়ািলয়া, রাজশাহী। 

০১৭১২-০৭২৮৩০ 
০১৭১৩-০৯৮৮১৬ 
০৭২১-৮৬০৬৪৬ 

 

�মাঃ �ন�র �হােসন ওয়া�ড নং-১৭ সাং-বড় বন�াম, �পাঃ-স�রা, থানা-
�বায়ািলয়া, রাজশাহী। 

০১৭১৬-১৭৭৩৫৯ 

 

�মাঃ মিনর �হােসন ওয়া�ড নং-১৮ সাং-আসাম কেলানী, �পাঃ-স�রা-
৬২০৩, থানা-শাহমখ�ম, রাজশাহী। 

০১৭১১-৯৬৯১৮৮ 

 

�মাঃ ���ামান �েটা ওয়া�ড নং-১৯ সাং-িশেরাইল কেলানী, �পাঃ-
�ঘাড়ামারা, থানা-�বায়ািলয়া, 
রাজশাহী। 

০১৭১১-৯৪৭১৮৪ 



 

��াক �হােসন (রতন) ওয়া�ড নং-২০ সাং-�লতানাবাদ (ন�ন পাড়া), 
�পাঃ-�ঘাড়ামারা, থানা-�বায়ািলয়া, 
রাজশাহী। 

০১৭১৩-০৯৮৮২০ 
০৭২১-৭৭৬৪০৫ 

 

�মাঃ িনযাম উল আযীম ওয়া�ড নং-২১ সাং-সাগরপাড়া, �পাঃ-�ঘাড়ামারা, 
থানা-�বায়ািলয়া, রাজশাহী। 

০১৭১১-৪৮৪৩০৩ 
০১৭১৩-০৯৮৮২১ 
০৭২১-৭৭২৩৪১ 

 

আ�ল হািমদ �টকন ওয়া�ড নং-২২ সাং-�মারপাড়া, �পাঃ-�ঘাড়ামারা, 
থানা-�বায়ািলয়া, রাজশাহী। 

০৭১৮-৫০৭৭৭০ 
০১৭১৩-০৯৮৮২২ 
০৭২১-৭৭৩৭৭৮ 

 

�মাঃ মাহাতাব �হােসন �চৗ�রী ওয়া�ড নং-২৩ সাং-�কাপাড়া, �পাঃ-�ঘাড়ামারা, 
থানা-�বায়ািলয়া, রাজশাহী। 

০১৯১৯-৭৫১২০২ 

 

�মাঃ আরমান আলী ওয়া�ড নং-২৪ সাং-রামচ��র, �পাঃ-�ঘাড়ামারা, 
থানা-�বায়ািলয়া, রাজশাহী। 

০১৭১১-৮১৯৬৩১ 

 

�মাঃ তির�ল আলম প� ওয়া�ড নং-২৫ সাং-তালাইমারী, �পাঃ-কাজলা, 
থানা-�বায়ািলয়া, রাজশাহী। 

০১৭১১-৩৪০৪৬৭ 

 

�র �মাহা�দ �মা�া ওয়া�ড নং-২৬ সাং-�মেহরচ�ী (�র�পাড়া), �পাঃ-
প�া আবািসক, থানা-�বায়ািলয়া, 
রাজশাহী। 

০১৭১৫-৮০৪৩১০ 
০৭২১-৭৫১১০৬ 
 

 

�মাঃ আেনায়া�ল আিমন ওয়া�ড নং-২৭ সাং-বািলয়া��র, �পাঃ- �ঘাড়ামারা, 
থানা-�বায়ািলয়া, রাজশাহী। 

০১৭১৩-০৭৮৮২৭ 
০১৭১৬-২৭৬৭৭৪ 
০৭২১-৭৭৬৪১২ 

 

�মাঃ আশরা�ল হাসান বা� ওয়া�ড নং-২৮ সাং-কাজলা, �পাঃ-কাজলা, থানা-
মিতহার, রাজশাহী। 

০১৭১১-৪৬৭৪০৮ 

 

�মাঃ শাহজাহান আলী ওয়া�ড নং-২৯ সাং-�াশমারী, �পাঃ িবেনাদ�র 
বাজার, থানা-মিতহার, রাজশাহী। 

০১৭১১-৩৬৩৯০২ 

 

�মাঃ আ�স সামাদ ওয়া�ড নং-৩০ সাং-ন�ন �ধপাড়া, �পাঃ-�ধপাড়া, 
থানা-মিতহার, রাজশাহী। 

০১৬৮৬-২৯৫৮২৩ 

 


