
মিক নং সদস্যগণের নাি মনর্বাচনী এলাকা মিকানাাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীাঃ 

১ জনার্ মিাাঃ তাজুল ইসলাি 
মচৌধুরী 

২৬ কুমিগ্রাি-২ মিকানাাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীাঃ 
( ক) ভর্ন নং-০৪,  ফ্ল্যাট নং-২০৩,  সংসদ-সদস্য ভর্ন,  নাখালপািা,  মতজগাাঁও,  ঢাকা 
( খ) ১৩১,  মনউ ইসকাটন,  ফ্ল্াট  ১২/মস,  ইসকাটন প্লাজা ঢাকা-১০০০ 
( গ) সর্ুজ পািা,  িাণলকা িমিল,  কুমিগ্রাি 
মটমলণ ান - মসলাঃ ০১৮১৯২৫৪৪০০ 
ই -ণিইল: kur i gr am. 2@par l i ament . gov. bd 

২ জনার্ মতা াণয়ল আহণিদ ১১৫ মভালা-১  মিকানাাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীাঃ 
( ক) র্ািী নং-৩৮,  সিক নং-২৫,  ব্লক-এ,  র্নানী,  ঢাকা 
( খ) গ্রািাঃ মকািামলয়া,  ডাকঘরাঃ খাণয়রহাট,  উপণজলাাঃ মভালা সদর,  মজলাাঃ মভালা 
মটমলণ ান - মসলাঃ ০১৭১৪০০৫৫৬৬ 
ই -ণিইল: bhol a. 1@par l i ament . gov. bd 

৩ জনার্ মিাাঃ মিাতাহার মহাণসন ১৬ লালিমনরহাট-১ মিকানাাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীাঃ 
( ক) ভর্ন নং-০৪,  ফ্ল্যাট নং-৫০৪,  সংসদ-সদস্য ভর্ন,  িামনকমিয়া এমভমনউ,  মেণর র্াংলা নগর,  
ঢাকা 
 ( খ) গ্রাি+ডাকঘর-র্িখাতা,  উপণজলা-হাতীর্ান্ধা,  মজলা-লালিমনরহাট 
 
মটমলণ ান -ণসলাঃ ০১৭১১৩১৭৫৬২ অম সাঃ ৯৫৬২০৮৩ মহািাঃ ৯৩৪৮৫৮৫ ইন্টা ৩৬১৪ 
 যাক্সাঃ ৭১৬৮৮৭১ 
ই -ণিইল: l al moni r hat . 1@par l i ament . gov. bd 

৪ জনার্ নূরুল িমজদ িাহিদু 
হুিায়ুন 

২০২ নরমসংদী-৪ মিকানাাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীাঃ 
( ক) ভর্ন নং-০৫,  ফ্ল্যাট নং-৫০৩,  সংসদ-সদস্য ভর্ন,  িামনকমিয়া এমভমনউ,  মেণর র্াংলা নগর,  
ঢাকা 
( খ) মরাড নং-৬,  র্ািী নং-৪এ/৫,  গুলোন-১,  ঢাকা-১২১২ 
( গ) র্াগানর্ািী,  মগাস্তামেয়া,  িণনাহরদী,  মজলা-নরমসংদী 
মটমলণ ান - মসলাঃ ০১৭১১৬৪৩৮৭০ 
ই -ণিইল: nar si ngdi . 4@par l i ament . gov. bd                                                               

৫ জনার্ এনািুল হক ৫৫ রাজোহী-৪ মিকানাাঃ  স্থায়ী ও অস্থায়ীাঃ 
( ক) ভর্ন নং-০২,  ফ্ল্যাট নং-৪০৪,  সংসদ-সদস্য ভর্ন,  িামনকমিয়া এমভমনউ,  মেণর র্াংলা নগর,  
ঢাকা 
( খ) গ্রাি-সাাঁণকায়া,  মপাস্টাঃ কািারর্ািী,  থানাাঃ র্াগিারা,  মজলাাঃ রাজোহী 
মটমলণ ান -ণসলাঃ ০১৭১১৫২৮৩৪৬, ০১৭১৪০৯০৮৩০ অম সাঃ ৮১২৮৭৮৩ মহািাঃ 
৯১১৪৭৬৮, ৮১১৯৪৪২  
 যাক্সাঃ ৮১৪২২০০, ৮১২৮৭৮৪  
ই -ণিইল: r aj shahi . 4@par l i ament . gov. bd,  enamul @dhaka. net  

৬ জনার্ ওয়াণরসাত মহাণসন 
মর্লাল 

১৬১ মনত্রণকানা-৫ মিকানাাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীাঃ 
( ক) ভর্ন নং-০২,  ফ্ল্যাট নং-১০২,  সংসদ-সদস্য ভর্ন,  িামনকমিয়া এমভমনউ,  মেণর র্াংলা নগর,  
ঢাকা 
( খ) র্াসা-৩৮,  মসক্টর-৪,  মরাড-১১,  র্ীরপ্রতীক মর্লাল সিক,  উত্তরা,  ঢাকা 
( গ) গ্রাি-কাজলা,  ডাকঘর-কাজলা র্াজার,  উপণজলা-পরূ্বধলা,  মজলা-ণনত্রণকানা 
মটমলণ ান - মসলাঃ ০১৭১৪১১৯৪৬৫ 
ই -ণিইল: net r okona. 5@par l i ament . gov. bd ,  war esat @bi j oy. net           

৭ জনার্ আ,  ক,  ি 
র্াহাউদ্দীন 

২৫৪ কুমিল্লা-৬ মিকানাাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীাঃ 
( ক) ভর্ন নং-০৫,  ফ্ল্যাট নং-৮০২,  সংসদ-সদস্য ভর্ন,  িামনকমিয়া এমভমনউ,  মেণর র্াংলা নগর,  
ঢাকা  
( খ) হাউজ নং-২৮,  মরাড নং-১৪,  মসক্টর-৩,  উত্তরা,  ঢাকা 
( গ) ৪০১,  িণনাহরপরু,  িণুে র্ািী,  আদেব সদর,  কুমিল্লা-৩৫০০,  মজলা-কুমিল্লা 
মটমলণ ান - মসলাঃ ০১৭১১৩৩৫০০২,  ০১৬৭৩৩২২১৭২ 
ই -ণিইল: comi l l a. 6@par l i ament . gov. bd          

৮ জনার্ মিাাঃ ছাণনায়ার মহাণসন ১৩৪ টাঙ্গাইল-৫ মিকানাাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীাঃ 
( ক) ভর্ন নং-০২,  ফ্ল্যাট নং-৮০৩,  সংসদ সদস্য ভর্ন,  িামনক মিয়া এমভমনউ,  মেণর র্ংলা নগর,  
ঢাকা 
( খ) গ্রািাঃ পাি মদঘুলীয়া,  পারমদলুলীয়া,  ডাকঘর-টাঙ্গাইল-১৯০০,  থানা- টাঙ্গাইল,  মজলা-টাঙ্গাইল 
মটমলণ ান - মসলাঃ ০১৭১১-৫৪৮২৩৩ 
ই -ণিইল: t angai l . 5@par l i ament . gov. bd 

৯ মর্গি লায়লা আরজুিান র্ানু ৩০৮ িমহলা আসন-৮ মিকানাাঃ স্থায়ী ও অস্থায়ীাঃ 
( ক) ভর্ন নং-০৩,  ফ্ল্যাট নং-৮০৩,  সংসদ-সদস্য ভর্ন,  িামনকমিয়া এমভমনউ,  মেণর র্াংলা নগর,  
ঢাকা 
( খ) হাউজ নং-১২,  মরাড-১৬/এ,  গুলোন-১,  ঢাকা-১২১২ 
( গ) ২/৬ আর এ খান মচৌধুরী সিক,  থানাপািা দমিে অংে,  প্রধান ডাকঘর,  কুমিয়া-৭০০০,  কুমিয়া 
মটমলণ ান - মসলাঃ ০১৮১৯২২৭১১৮ 



ই -ণিইল: seat . 8@par l i ament . gov. bd 

১০ জনার্ মিাহাম্মদ হাছান ইিাি 
খাাঁন 

১৩৩ টাংগাইল-৪ 01726069207 
t angai l . 4@par l i ament . gov. bd 

 


