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ক) অর্ প ও িংস্থা্ন ক্ষবষয়ক স্থায়ী কক্ষমটি 

ক্রম নাম ্দক্ষব ও ওয়ার্ প নম্বে কক্ষমটিরত ্দ 

১ জনাব মমাহাম্মদ মসলিম সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ৪২ িভা্ক্ষত 

২ জনাব শমাোঃ সুেতান ক্ষময়া সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ৮ িদস্য 

৩ জনাব ওমে ক্ষবন আব্দাে আক্ষজজ সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ২৭ িদস্য 

৪ জনাব শমািাোঃ আবুে বাশাে সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ১৯ িদস্য 

৫ জনাব েক্ষফকুে ইিোম বাবো সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ১৫ িদস্য 

৬ জনাব বাদে িেদাে সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ৪৯ িদস্য 

৭ জনাব োভেী শ ৌধুেী সম্মালনত কাউলিির, সংরলিত আসন-১৪ িদস্য 

৮ জনাব নাছক্ষেন আিরমদ সম্মালনত কাউলিির, সংরলিত আসন-২০ িদস্য 

৯ জনাব িার্ী আক্তাে সম্মালনত কাউলিির, সংরলিত আসন-১৭ িদস্য 

 
 

 

খ) ক্ষশিা, স্বাস্থয, ্ক্ষেবাে ্ক্ষেকল্পনা এবং স্বাস্থযেিা ব্যবস্থা ক্ষবষয়ক স্থায়ী কক্ষমটি 

ক্রম নাম ্দক্ষব ও ওয়ার্ প নম্বে কক্ষমটিরত ্দ 

১ জনাব মমাোঃ মাকছুদ মহাসসন সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ৩ িভা্ক্ষত 

২ জনাব শমািাম্মদ আক্ষনসুে েিমান সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ২ িদস্য 

৩ জনাব শমািাম্মদ শমাস্তাক আিরমদ সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ৬২ িদস্য 

৪ জনাব শশখ শমািাম্মদ আেমগীে সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ৩১ িদস্য 

৫ জনাব আ. ি. ম. শফেরদৌি আেম সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ১৮ িদস্য 

৬ জনাব শমাোঃ আকবে শিারিন সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ৭৫ িদস্য 

৭ জনাব ফােিানা ইিোম (র্ক্ষে) সম্মালনত কাউলিির, সংরলিত আসন-৪ িদস্য 

৮ জনাব িাক্ষবনা ্ােভীন সম্মালনত কাউলিির, সংরলিত আসন-৯ িদস্য 

৯ জনাব শাক্ষিনুে শবগম সম্মালনত কাউলিির, সংরলিত আসন-১৩ িদস্য 
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গ) িমাজকল্যাণ ও কক্ষমউক্ষনটি শিন্টাে ক্ষবষয়ক স্থায়ী কক্ষমটি 

ক্রম নাম ্দক্ষব ও ওয়ার্ প নম্বে কক্ষমটিরত ্দ 

১ জনাব সাসরায়ার মহাসসন আসিা সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ৪1 িভা্ক্ষত 

২ জনাব নুরে আেম সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ৫৫ িদস্য 

৩ জনাব শমাোঃ মািবুবুে েিমান সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ১৭ িদস্য 

৪ জনাব শমাোঃ আরনায়াে ইকবাে সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ২৫ িদস্য 

৫ জনাব শোকন উক্ষিন আিরমদ সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ৩৯ িদস্য 

৬ জনাব শমাোঃ আরনায়াে শিারিন মজুমদাে সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ৬০ িদস্য 

৭ জনাব ক্ষমনু েিমান সম্মালনত কাউলিির, সংরলিত আসন-৩ িদস্য 

৮ জনাব ক্ষনলুফা ইয়াছক্ষমন সম্মালনত কাউলিির, সংরলিত আসন-২৩ িদস্য 

৯ জনাব শমািাোঃ িাক্ষিদা শবগম সম্মালনত কাউলিির, সংরলিত আসন-২৫ িদস্য 

 

 

ঘ) ক্রীড়া ও িংস্কৃক্ষত ক্ষবষয়ক স্থায়ী কক্ষমটি 

ক্রম নাম ্দক্ষব ও ওয়ার্ প নম্বে কক্ষমটিরত ্দ 

১ জনাব মমাোঃ মমাকাসেস মহাসসন জালহদ সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- 24 িভা্ক্ষত 

২ জনাব শমািাম্মদ আিাদুজ্জামান সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- 2১ িদস্য 

৩ জনাব শমাোঃ মািবুবুে আেম সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ১ িদস্য 

৪ জনাব আিরমদ ইমক্ষতয়াজ মন্নাফী সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ৩৮ িদস্য 

৫ জনাব শমািাম্মদ নজরুে ইিোম সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ১৬ িদস্য 

৬ জনাব শমাোঃ মীে শিারিন মীরু সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ৫৩ িদস্য 

৭ জনাব মারুফ আিরমদ মনসুে সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ১০ িদস্য 

৮ জনাব নােগীি মািতাব সম্মালনত কাউলিির, সংরলিত আসন-৬ িদস্য 

৯ জনাব শোকিানা ইিোম  ারমেী সম্মালনত কাউলিির, সংরলিত আসন-৫ িদস্য 

১০ জনাব মািফুজা আক্তাে সম্মালনত কাউলিির, সংরলিত আসন-২২ িদস্য 

 

 

ঙ) বাজােমূল্য ্র্ পরবিণ, মক্ষনটক্ষেং ও ক্ষনয়ন্ত্রণ ক্ষবষয়ক স্থায়ী কক্ষমটি 

ক্রম নাম ্দক্ষব ও ওয়ার্ প নম্বে কক্ষমটিরত ্দ 

১ জনাব শক্ষিদ উল্লাি ক্ষমনু সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- 46 িভা্ক্ষত 

২ জনাব শমাোঃ মাসুদুে েিমান শমাল্লা সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ৬৪ িদস্য 

৩ জনাব মািমুদুে িািান সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ৬৮ িদস্য 

৪ জনাব মাসুম শমাল্লা সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ৫০ িদস্য 

৫ জনাব আয়শা শমাকােেম সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ২২ িদস্য 

৬ জনাব শমাোঃ জুম্মন ক্ষময়া সম্মালনত কাউলিির, ওয়ার্ ড নং- ৬১ িদস্য 

৭ জনাব নাজমা শবগম সম্মালনত কাউলিির, সংরলিত আসন-১৫ িদস্য 

৮ জনাব শিক্ষেনা খাঁন সম্মালনত কাউলিির, সংরলিত আসন-২১ িদস্য 

৯ জনাব মাকসুদা শমরশে সম্মালনত কাউলিির, সংরলিত আসন-২ িদস্য 

 

 


