
 
দশম জাতীয় সংসদ িনরাচেন আoয়ামী লীগ মেনানীত pা থীেদর আসন o  িবভাগ aনযুায়ী 
নােমর তািলকা।  
 
রংপরু িবভাগ 
 
1.  প গড়-1 মা. মজাহা ল হক pধান  
2.  প গড়-2 eড. মা. নু ল iসলাম সুজন 

 
3.  ঠাkরগাঁo-1 রেমশ চnd সন 
4.  ঠাkরগাঁo-2 আলহাj মা. দিব ল iসলাম  

5.  ঠাkরগাঁo-3 iমদাদলু হক 

 
6.  িদনাজপুর-1 মেনার নশীল গাপাল 

7.  িদনাজপুর-2 খািলদ মাহমদু চৗধুরী 
8.  িদনাজপুর-3 iকবালরু রিহম 

9.  িদনাজপুর-4 আবলু হাসান মাহমদু আলী 
10.  িদনাজপুর-5 eড. মাsািফজরু রহমান  

11.  িদনাজপুর-6 মা. িশবলী সািদক 

 
12.  নীলফামারী-1 মা. আলতাফ uিdন সরকার 

13.  নীলফামারী-2 আসাদjুামান নরূ 
14.  নীলফামারী-3 aধ াপক গালাম মাsফা 
15.  নীলফামারী-4   কেনল (aব.) eবেন আiন মা ফ সাকলান 

 
16.  লালমিনরহাট-1 মা. মাতাহার হােসন 

17.  লালমিনরহাট-2 নু jামান আহেমদ  
18.  লালমিনরহাট-3 আব ুসােলহ মাহাmদ সাঈদ দলুাল 

 
19.  রংপুর-1 মা. ল আিমন 
20.  রংপুর-2 আবলু কালাম মা. আহসানলু হক চৗধুরী (িডuক চৗধুরী) 
21.  রংপুর-3 চৗধুরী খােলkjামান  
22.  রংপুর-4 প ুমনুিশ 

23.  রংপুর-5 eiচ eন আিশkর রহমান 
24.  রংপুর-6 শখ হািসনা 
 
25.  kিড়gাম-1 মা. আছলাম হােসন সoদাগর 
26.  kিড়gাম-2 মা. জাফর আলী 



27.  kিড়gাম-3 মিত িশuলী 
28.  kিড়gাম-4 মা. জািকর হােসন 
 
29.  গাiবাnা-1 মা. ম লু  iসলাম (িলটন) 
30.  গাiবাnা-2 মাহববু আরা বগম িগিন 

31.  গাiবাnা-3 ডা. মা. iuনসু আলী সরকার 

32.  গাiবাnা-4 মা. মেনায়ার হােসন চৗধুরী 
33.  গাiবাnা-5 মা. ফজেল রাbী িময়া 
 
রাজশাহী িবভাগ 
 
34.  জয়পুরহাট-1 সামসুল আলম দদু ু
35.  জয়পুরহাট-2 আব ুসাঈদ আল মাহমদু sপন 

 
36.  ব ড়া-1 আbলু  মাnান 
37.  ব ড়া-2 মা. আকরাম হােসন 

38.  ব ড়া-3 মা. আনসার আলী মধাৃ  
39.  ব ড়া-4 মা. মমতাজ uিdন 

40.  ব ড়া-5 মা. হািববুর রহমান 

41.  ব ড়া-6 রােগবলু আহসান িরপু 
42.  ব ড়া-7 ডা. মা. মাsফা আলম 

 
43.  চঁাপাiনবাবগ -1 মা. গালাম রbানী 
44.  চঁাপাiনবাবগ -2 মা. গালাম মাsফা িব াস 

45.  চঁাপাiনবাবগ -3 মা. আbলু  oদদু 
 
46.  নoগাঁ-1 সাধন চnd মজমুদার 
47.  নoগাঁ-2 মা. শহীদjুামান সরকার 

48.  নoগাঁ-3 মা. আকরাম হােসন চৗধুরী 
49.  নoগাঁ-4 মহুাঃ iমাজ uিdন pাং 
50.  নoগাঁ-5 মা. আbলু  মােলক 

51.  নoগাঁ-6 isািফল আলম  
 
52.  রাজশাহী-1 oমর ফা ক চৗধুরী 
53.  রাজশাহী-2 মা. বজলরু রহমান 

54.  রাজশাহী-3 মা. আেয়ন uিdন 

55.  রাজশাহী-4 eনামলু হক 
56.  রাজশাহী-5 মা. আbলু  oয়াদদু দারা 



57.  রাজশাহী-6 শাহিরয়ার আলম  

 
58.  নােটার-1 মা. আবলু কালাম 

59.  নােটার-2 মা. শিফkল iসলাম িশমলু 
60.  নােটার-3 জনুাiদ আেhদ পলক  

61.  নােটার-4 মা. আbলু  kdসু 

 
62.  িসরাজগ -1 মাহাmদ নািসম 

63.  িসরাজগ -2 মা. হািবেব িমlাত 
64.  িসরাজগ -3 মা. iসহাক হােসন তালকুদার 

65.  িসরাজগ -4 তানভীর iমাম  

66.  িসরাজগ -5 আbলু  মিজদ মnল 
67.  িসরাজগ -6 মা. হািসবুর রহমান খান sপন  

 
68.  পাবনা-1 মা. শামসুল হক টুk 

69.  পাবনা-2 খnকার আিজজলু হক আরজ ু 

70.  পাবনা-3 মা. মকবলু হােসন  
71.  পাবনা-4 শামসুর রহমান শরীফ  

72.  পাবনা-5 গালাম ফা ক খnকার িpn  
 
খুলনা িবভাগ  
 
73.  মেহরপুর-1 ফরহাদ হােসন দাদলু  

74.  মেহরপুর-2 আbলু  খােলক  
 
75.  kি য়া-1 আফাজ uিdন আহেমদ  

76.  kি য়া-2  
77.  kি য়া-3 মাহববু uল আলম হািনফ/ 

ডা. e eফ eম আিমনলু হক (রতন) 
78.  kি য়া-4 আbরু  রuফ 

 
79.  চুয়াডা া-1 সালায়মান হক জায়ারদার ( ছলনু) 
80.  চুয়াডা া-2 আলী আসগার টগর 

 
81.  িঝনাiদহ-1 মা. আ. হাi 
82.  িঝনাiদহ-2 শিফkল iসলাম aপু 
83.  িঝনাiদহ-3 মা. নবী নoয়াজ/সাjাতুy জmুা 
84.  িঝনাiদহ-4 মা. আেনায়া ল আজীম আনার 



 
85.  যেশার-1 শখ আিফল uিdন 
86.  যেশার-2 মা. মিন ল iসলাম মিনর 

87.  যেশার-3 কাজী নািবল আহেমদ 
88.  যেশার-4 রণিজৎ kমার রায় 

89.  যেশার-5 খান পু সুলতান 

90.  যেশার-6 iসমত আরা সােদক 
 
91.  মা রা-1 মা. িসরাজলু আকবর 
92.  মা রা-2  বীেরন িশকদার 

 
93.  নড়াiল-1 মা. কিব ল হক মিুk 
94.  নড়াiল-2 eস eম আিসফুর রহমান 

 
95.  বােগরহাট-1 শখ হলাল uিdন 

96.  বােগরহাট-2 মীর শoকত আলী বাদশাহ 
97.  বােগরহাট-3 তালকুদার আbলু  খােলক 
98.  বােগরহাট-4 মা. মাজােmল হােসন 

 
99.  খুলনা-1 প ানন িব াস 

100.  খুলনা-2 মা. িমজানরু রহমান 
101.  খুলনা-3 বগম মnজানু  সুিফয়ান 

102.  খুলনা-4 eস eম মাsফা রিশদী সুজা 
103.  খুলনা-5 নারায়ণ চnd চn 
104.  খুলনা-6 eড. শখ মা. নু ল হক 

 
105.  সাতkীরা-1 শখ নু ল iসলাম 

106.  সাতkীরা-2 মীর মাsাক আহেমদ রিব  

107.  সাতkীরা-3 ডা. আ ফ ম ল হক 
108.  সাতkীরা-4 eস eম জগললু হায়দার 
 
বিরশাল িবভাগ 
 
109.  বর না-1 ধীেরnd চnd দবনাথ শmু 
110.  বর না-2 শoকত হাচানরু রহমান িরমন  

 
111.  পটুয়াখালী-1 eড. শাহজাহান িময়া 
112.  পটুয়াখালী-2 আ স ম িফেরাজ 



113.  পটুয়াখালী-3 আ খ ম জাহা ীর হাসাiন  

114.  পটুয়াখালী-4 আলহাj মা. মাহববুরু রহমান  
 
115.  ভালা-1 তাফােয়ল আহেমদ 
116.  ভালা-2 আলী আজম মkুল 

117.  ভালা-3 নু nবী চৗধুরী 
118.  ভালা-4 আbুlাহ আল iসলাম জ াকব  

 
119.  বিরশাল-1 আবলু হাসনাত আbুlাহ 
120.  বিরশাল-2 eড. তালকুদার মা. iuনসু/  

মা. শােহ আলম  

121.  বিরশাল-3 িসরাজ uিdন আহেমদ 
122.  বিরশাল-4 পংকজ নাথ 

123.  বিরশাল-5 আলহাj মা. শoকত হােসন িহরন  
124.  বিরশাল-6 ম. জ (aব.) হািফজ মিল ¬ক  

 
125.  ঝালকা -1 বজললু হক হা ন 
126.  ঝালকা -2 আলহাj আিমর হােসন আম ু

 
127.  িপেরাজপুর-1 eেকeমe আoয়াল (সােয়দরু রহমান) 

128.  িপেরাজপুর-2 iসহাক আলী খান পাnা 
129.  িপেরাজপুর-3 ডা. মা. আেনায়ার হােসন 
 
 
ঢাকা িবভাগ 
 
130.  টা াiল-1 ড. মা. আbরু  রাjাক 
131.  টা াiল-2 খnকার আসাদjুামান/ 

ড. নূ nবী 
132.  টা াiল-3 আলহাj আমানরু রহমান খান (রানা) 
133.  টা াiল-4 আbলু  লিতফ িসিdকী 
134.  টা াiল-5 মা. সােনায়ার হােসন 
135.  টা াiল-6 খnকার  আbলু  বােতন 

136.  টা াiল-7 মা. eকাbর হােসন 

137.  টা াiল-8 শoকত মােমন শাহজাহান 
 
138.  জামালপুর-1 আবলু কালাম আজাদ 
139.  জামালপুর-2 মা. ফিরদলু হক খান  



140.  জামালপুর-3 িমজা আজম 

141.  জামালপুর-4 মoলানা মা. নু ল iসলাম 
142.  জামালপুর-5 মা. রজাuল কিরম হীরা 
 
143.  শরপুর-1 আিতuর রহমান আিতক  

144.  শরপুর-2 মিতয়া চৗধুরী 
145.  শরপুর-3 eেকeম ফজললু হক 
 
146.  ময়মনিসংহ-1  pেমাদ মানিকন 
147.  ময়মনিসংহ-2  শরীফ আহেমদ 

148.  ময়মনিসংহ-3  মিুজবরু রহমান ফিকর 

149.  ময়মনিসংহ-4  aধ k মা. মিতয়ুর রহমান  
150.  ময়মনিসংহ-5  ক eম খািলদ বাবু 
151.  ময়মনিসংহ-6  মা. মাসেলম uিdন  
152.  ময়মনিসংহ-7  রজা আলী 
153.  ময়মনিসংহ-8 মা. আbসু  সাtার 

154.  ময়মনিসংহ-9   ম. জ. (aব.) আbসু  সালাম  
155.  ময়মনিসংহ-10 ফািহম গালnাজ বােবল 

156.  ময়মনিসংহ-11 aধ াপক ডা. আমান ulাহ 
 
157.  নtেকানা-1 ছিব িব াস 
158.  নtেকানা-2 আিরফ খান জয় 

159.  নtেকানা-3 iফিতকার uিdন তালুকদার িপnু 

160.  নtেকানা-4 রেবকা মািমন 
161.  নtেকানা-5 oয়ােরসাত হােসন বলাল 

 
162.  িকেশারগ -1  সয়দ আশরাফুল iসলাম 

163.  িকেশারগ -2  মা. সাহরাব uিdন 

164.  িকেশারগ -3  মা. নািস ল iসলাম 
165.  িকেশারগ -4  রজoয়ান আহাmদ তৗিফক 

166.  িকেশারগ -5  মা. আফজাল হােসন 
167.  িকেশারগ -6  নাজমলু হাসান  

 
168.  মািনকগ -1 e eম নাঈমুর রহমান 
169.  মািনকগ -2 মমতাজ বগম 

170.  মািনকগ -3 জািহদ মািলক sপন 
 
171.  মিুnগ -1 সুkমার র ন ঘাষ 



172.  মিুnগ -2 সা ফতা iয়াসিমন eিমিল 

173.  মিুnগ -3 a াডেভােকট মণালৃ  কািn দাস 
 
174.  ঢাকা-1 আbলু  মাnান খান 
175.  ঢাকা-2           eড. মা. কাম ল iসলাম 

176.  ঢাকা-3 নস ল হািমদ  

177.  ঢাকা-4 eড. সানিজদা খানম  
178.  ঢাকা-5 আলহাj হািববুর রহমান মাল ¬◌া 
179.  ঢাকা-6 িমজানরু রহমান খান 
180.  ঢাকা-7  ডা. মাsফা জালাল মিহuিdন 

181.  ঢাকা-8  

182.  ঢাকা-9  সােবর হােসন চৗধুরী 
183.  ঢাকা-10 শখ ফজেল নরূ তাপস  

184.  ঢাকা-11 eেকeম রহমতuল¬◌াহ 
185.  ঢাকা-12 আসাদjুামান খান কামাল 

186.  ঢাকা-13 জাহা ীর কিবর নানক 

187.  ঢাকা-14 মা. আসলামলু হক 
188.  ঢাকা-15 কামাল আহেমদ মজমুদার 

189.  ঢাকা-16 iিলয়াস মাlা 
190.  ঢাকা-17  

191.  ঢাকা-18 eড. সাহারা খাতুন  
192.  ঢাকা-19 ডা. মা. eনামরু রহমান  

193.  ঢাকা-20 বনিজর আহেমদ 

 
194.  গাজীপুর-1 আ ক ম মাজােmল হক  

195.  গাজীপুর-2 মা. জািহদ আহসান রােসল 
196.  গাজীপুর-3 আলহাj eড. মা. রহমত আলী 
197.  গাজীপুর-4 িসিমন হােসন িরিম  

198.  গাজীপুর-5 মেহর আফেরাজ 
 
199.  নরিসংদী-1 ল. কেনল (aব.) নজ ল iসলাম  
200.  নরিসংদী-2 আেনায়া ল আশরাফ খান  

201.  নরিসংদী-3 জিহ ল হক ভুঞা মাহন  

202.  নরিসংদী-4 নু ল মিজদ মাহমদু মায়ুন 
203.  নরিসংদী-5 রািজuিdন আহেমদ রাজ ু

 
204.  নারায়ণগ -1 গালাম দsগীর গাজী 
205.  নারায়ণগ -2 মা. নজ ল iসলাম বাব ু



206.  নারায়ণগ -3 মা. মাশাররফ হােসন 

207.  নারায়ণগ -4 শামীম oসমান  
208.  নারায়ণগ -5 kর মাহমদু 

 
209.  রাজবাড়ী-1 কাজী করামত আলী 
210.  রাজবাড়ী-2 মা. িজল ¬◌লু  হািকম 

 
211.  ফিরদপুর-1 মা. আbরু  রহমান 

212.  ফিরদপুর -2 সয়দা সােজদা চৗধুরী 
213.  ফিরদপুর-3 খnকার মাশাররফ হােসন  

214.  ফিরদপুর-4 কাজী জাফর uল ¬◌াহ 

 
215.  গাপালগ -1 মহুাmদ ফা ক খান 

216.  গাপালগ -2 শখ ফজললু কিরম সিলম  
217.  গাপালগ -3 শখ হািসনা 
 
218.  মাদারীপুর-1 নরূ-i-আলম চৗধুরী 
219.  মাদারীপুর-2 শাজাহান খান  

220.  মাদারীপুর-3 আ. ফ. ম বাহাuিdন নািছম 
 
221.  শরীয়তপুর-1 িব. eম মাজােmল হক 
222.  শরীয়তপুর-2 কেনল (aব.) শoকত আলী 
223.  শরীয়তপুর-3 নািহম রাjাক 
 
  
িসেলট িবভাগ 
 
224.  সুনামগ -1 মায়ােjম হােসন 

225.  সুনামগ -2 সুরি ত সন p 

226.  সনুামগ -3 eম e মাnান 
227.  সুনামগ -4 ব ািরsার মা. eনামলু কবীর iমন  

228.  সুনামগ -5 মিহবরু রহমান মািনক  
 
229.  িসেলট-1 আবলু মাল আবদলু মিুহত 

230.  িসেলট-2 শিফkর রহমান চৗধুরী 
231.  িসেলট-3 মাহমদু-uস-সামাদ চৗধুরী 
232.  িসেলট-4 iমরান আহেমদ  
233.  িসেলট-5 মাসুক uিdন আহমদ  



234.  িসেলট-6 নূ ল iসলাম নািহদ 

 
235.  মৗলভীবাজার-1 মা. শাহাবিুdন আহেমদ 

236.  মৗলভীবাজার-2 সয়দ ফজলুল কিরম িবিপeম  
237.  মৗলভীবাজার-3  সয়দ মহিসন আলী 
238.  মৗলভীবাজার-4 uপাধ k মা. আbসু  শহীদ 

 
239.  হিবগ -1 গাজী মা. শাহেনoয়াজ  

240.  হিবগ -2 eড. মা. আbলু  মিজদ খান  
241.  হিবগ -3 মা. আবু জািহর eড. 

242.  হিবগ -4 মা. মাহববু আলী 
 
চ gাম িবভাগ 
 
243.  bাhণবািড়য়া-1 মাহাmদ ছােয়দলু হক 

244.  bাhণবািড়য়া -2 uেm ফােতমা নাজমা বগম 

245.  bাhণবািড়য়া-3 র আ ম oবায়দলু মাকতািদর চৗধুরী 
246.  bাhণবািড়য়া-4 আিনসুল হক 

247.  bাhণবািড়য়া-5 ফয়জরু রহমান বাদল 
248.  bাhণবািড়য়া-6 e িব তাজলু iসলাম  

 
249.  kিমlা-1 মাহাmদ সুিবদ আলী ভঁুiয়া 
250.  kিমlা-2 মা. আbলু  মিজদ 

251.  kিমlা-3 জাহা ীর আলম  
252.  kিমlা-4 eিবeম গালাম মাsফা 
253.  kিমlা-5 আ. মিত খস  

254.  kিমlা-6 আ ক ম বাহাuিdন বাহার 
255.  kিমlা-7 aধ াপক মা. আলী আশরাফ 

256.  kিমlা-8 নািছমলু আলম চৗধুরী 
257.  kিমlা-9 মা. তাজলু iসলাম 

258.  kিমlা-10 আ হ ম মাsফা কামাল 

259.  kিমlা-11 মা. মিুজবুল হক 
 
260.  চঁাদপুর-1 ড. মহীudীন খান আলমগীর 
261.  চঁাদপুর-2 মাফাjল হােসন চৗধুরী 
262.  চঁাদপুর-3 ডা. দীপু মিণ  

263.  চঁাদপুর-4 ড. মা. শামসুল হক ভুiয়া 
264.  চঁাদপুর-5 মজর (aব.) রিফkল iসলাম বীর utম 



 
265.  ফনী-1 খায় ল বসর মজমুদার 
266.  ফনী-2 িনজাম uিdন হাজারী 
267.  ফনী-3 মা. আবলু বাশার 
 
268.  নায়াখালী-1 e eম ibাহীম 

269.  নায়াখালী-2 মােশদ আলম 
270.  নায়াখালী-3 মামনুরু রিশদ িকরন 

271.  নায়াখালী-4 মা. iকরামুল কিরম চৗধুরী 
272.  নায়াখালী-5 oবায়দলু কােদর 

273.  নায়াখালী-6 আেয়শা ফরদাuস 

 
274.  লkীপুর-1 মা. শাহজাহান 

275.  লkীপুর-2 pেফসর ডা. eহসানলু কবীর জগললু 
276.  লkীপুর-3 e ক শাহজাহান কামাল 

277.  লkীপুর-4 মা. আbুlাহ 

 
278.  চ gাম-1 iি . মাশাররফ হােসন 

279.  চ gাম-2 খািদজাতুল আেনায়ার 
280.  চ gাম-3 মাহফুজরু রহমান িমতা 
281.  চ gাম-4 িদদা ল আলম  
282.  চ gাম-5 iuনসু গিণ চৗধুরী 
283.  চ gাম-6 eিবeম ফজেল কিরম চৗধুরী 
284.  চ gাম-7 ড. হাছান মাহমদু 
285.  চ gাম-8 আbচু  ছালাম  

286.  চ gাম-9 নু ল iসলাম িবeসিস 
287.  চ gাম-10 মা. আফসা ল আমীন  

288.  চ gাম-11 eম আbলু  লিতফ  

289.  চ gাম-12 সামছুল হক চৗধুরী 
290.  চ gাম-13 সাiফুjামান চৗধুরী জােভদ  

291.  চ gাম-14 মা. নজ ল iসলাম চৗধুরী 
292.  চ gাম-15 pেফসর ড. আব ু রজা মুহাmদ নজামুিdন নদভী 
293.  চ gাম-16 মাsািফজরু রহমান চৗধুরী 
 
294.  কkবাজার-1  জাফর আলম  

295.  কkবাজার-2    আেশক ulাহ রিফক  
296.  কkবাজার-3    কািনজ ফােতমা আহেমদ 

297.  কkবাজার-4    আbরু  রহমান বিদ  



 
298.  খাগড়াছিড় (খাগড়াছিড় পারত  জলা)     kেজnd লাল িtপুরা 
299.  রা ামা  (রা ামা  পারত  জলা)        দীপ র তালকুদার 

300.  বাnরবান (বাnরবান পারত  জলা)      বীর বাহাদরু u শ িসং 
 
 
 


