
ক্রঃ নাম ও পদবী মমাবাইল নং ছবব 

১ 

জনাব মেবলনা আক্তার 

েংরবিত আেননর কাউবিলর, ১,২,৩ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01771183586 

 

    

২ 

জনাব শাম্মী আক্তার বমতু  

েংরবিত আেননর কাউবিলর, ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ ড, 

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01735989114 

 

    

৩ 

জনাব হাবমদা পারভীন 

েংরবিত আেননর কাউবিলর,৭,৮,৯ নং ওয়ার্ ড, 

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01918251088 

 

    

৪ 

জনাব মরাকশানা বশরীন 

েংরবিত আেননর কাউবিলর, ১০,১১,১২নং ওয়ার্র্,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01712557169 

 

    

৫ 

জনাব মরানকয়া মহানেন,  

েংরবিত আেননর কাউবিলর, ১৩,১৪,১৫ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ। 

01912630631 

 

    

৬ 

জনাব মরাকশানা পারভীন কাজল 

েংরবিত আেননর কাউবিলর ১৬,১৭,১৮ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01715474273 

 

    

৭ 

জনাব োমীমা আক্তার 

প্যাননল মময়র-৩ 

েংরবিত আেননর কাউবিলর, ১৯,২০,২১ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ। 

01747470868 

 

    

৮ 

জনাব শাহনাজ মবগম,  

েংরবিত আেননর কাউবিলর, ২২,২৩,২৪ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ। 

01736325800 

 

    



৯ 

জনাব আইরীন আক্তার 

েংরবিত আেননর কাউবিলর, ২৫,২৬,২৭ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ। 

01777078788 

 

    

১০ 

জনাব কাউোর-ই-জান্নাত 

েংরবিত আেননর কাউবিলর, ২৮,২৯,৩০ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ। 

01753639062 

 

    

১১ 

জনাব মমাছাঃ ফারজানা ববব কাকবল 

েংরবিত আেননর কাউবিলর ৩১,৩২,৩৩ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01713624823 

 

    

১২ 

জনাব মমাঃ আোদুজ্জামান বাবু 

কাউবিলর, ০১ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01711302952 

 

    

১৩ 

জনাব মমাঃ মগালাম রবফক (দুদু) 

কাউবিলর, ০২ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01816662989 

 

    

১৪ 

জনাব মমাঃ শরীফুল ইেলাম 

কাউবিলর, ০৩ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01716602423 

 

    

১৫ 

জনাব মমাঃ মাহবুবুর রহমান 

প্যাননল মময়র-২ 

কাউবিলর, ৪ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01711456097 

 

    

১৬ 

জনাব মমাঃ বনয়াজ মমানশ ডদ 

কাউবিলর, ০৫ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01711939809 

 

    



১৭ 

জনাব সেয়দ শবফকুল ইেলাম বমন্টু  

কাউবিলর, ০৬ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01711662010 

 

    

১৮ 

জনাব মমাঃ আবেফ মহানেন  

প্যাননল মময়র-১ 

কাউবিলর, ০৭ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01714109904 

 

    

১৯ 

জনাব মমাঃ ফারুক হাোন  

কাউবিলর, ০৮ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01711662537 

 

    

২০ 

জনাব শীতল েরকার  

কাউবিলর, ০৯ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01712886159 

 

    

২১ 

জনাব মমাঃ তাজুল আলম  

কাউবিলর, ১০ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01711661454 

 

    

২২ 

জনাব মমাঃ ফরহাদ আলম  

কাউবিলর, ১১ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01711730967 

 

    

২৩ 

জনাব মমাঃ আবনসুর রহমান  

কাউবিলর, ১২ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01711910146 

 

    

২৪ 

জনাব মদনলায়ার মহানেন  

কাউবিলর, ১৩ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01673125624 

 

    



২৫ 

জনাব মমাঃ ফজলুল হক  

কাউবিলর, ১৪ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01838571523 

 

    

২৬ 

জনাব মমাঃ মাহাবুব আলম মহলাল 

কাউবিলর, ১৫ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01712846828 

 

    

২৭ 

জনাব মমাঃ আব্দুল মান্নান 

কাউবিলর, ১৬ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01711786469 

 

    

২৮ 

জনাব মমাঃ কামাল খান  

কাউবিলর, ১৭ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01724488033 

 

    

২৯ 

জনাব হাবববুর রহমান হবব  

কাউবিলর, ১৮ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01714555339 

 

    

৩০ 

জনাব আব্বাে আলী (মন্ডল) 

কাউবিলর, ১৯ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01711198491 

 

    

৩১ 

জনাব বেরাজুল ইেলাম  

কাউবিলর, ২০ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01711073134 

 

    



৩২ 

জনাব মমাঃ মমাস্তফা ফারুক  

কাউবিলর, ২১ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01717-425231 

 

    

৩৩ 

জনাব মমাঃ মমাস্তফা কামাল  

কাউবিলর, ২২ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01715764675 

 

    

৩৪ 

জনাব োবব্বর ইউনূে 

কাউবিলর, ২৩ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01976778984 

 

    

৩৫ 

জনাব আবমনুল ইেলাম  

কাউবিলর, ২৪নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01750813661 

 

    

৩৬ 

জনাব মমাঃ মননায়ার মহানেন 

কাউবিলর, ২৫ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01712550867 

 

    

৩৭ 

জনাব মমাঃ শবফকুল ইেলাম  

কাউবিলর, ২৬ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01715025487 

 

    

৩৮ 

জনাব মমাঃ শামছুল হক  

কাউবিলর, ২৭ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01716014732 

 

    

৩৯ 

জনাব কায়ছার জাহাঙ্গীর আকন্দ 

কাউবিলর, ২৮ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01711446341 

 



    

৪০ 

জনাব মমাঃ রবফকুল ইেলাম  

কাউবিলর, ২৯ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01728118847 

 

    

৪১ 

জনাব আবুল বাশার  

কাউবিলর, ৩০ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01718816438 

 

    

৪২ 

জনাব মমাঃ আোদুজ্জামান  

কাউবিলর, ৩১ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01737080536 

 

    

৪৩ 

জনাব মমাঃ এমদাদুল হক মন্ডল 

কাউবিলর, ৩২ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01712287933 

 

    

৪৪ 

জনাব মমাঃ শাহজাহান  

কাউবিলর, ৩৩ নং ওয়ার্ ড,  

ময়মনবেংহ বেটি কনপ ডানরশন,ময়মনবেংহ । 

01713609770 

 

 


