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বিরশাল  িবভােগ  গত  10  বছের  595  জন  িবেরাধী  মতাদশর্ী  আoয়ামী  লীগ  o  eর  সহেযাগী
সংগঠন েলােত  aনুpেবশ  কেরেছ।  আoয়ামী  লীগ  সভােনtী  o  pধানমntী  েশখ  হািসনার  সmpিত  ei
তািলকা দলীয় েনতােদর কােছ হsাnর কেরেছন। সাংগঠিনক o eকািধক েগােয়nা িরেপােটর্ র িভিtেত e
তািলকা  করা  হেয়েছ।  িবeনিপ  o  জামায়ােত  iসলামীসহ  িবিভn  রাজৈনিতক  দল  েথেক  eসব  েনতার
aনুpেবশ ঘেটেছ। aনpুেবশকারীেদর েয তািলকা করা হেয়েছ, তােত নাম-িঠকানা ছাড়াo বতর্ মান পদবী
o আoয়ামী লীেগ েযাগদান করার আেগ েকান রাজৈনিতক দল করেতন, েসসব তথয্ uেlখ করা হেয়েছ।
eসব  েনতােদর  িব েd  বয্বsা  েনoয়ার  সুপািরশo  করা  হেয়েছ।  সূt  জানায়,  aশিন  সংেকত  েপেয়
আoয়ামী  লীেগর  হাiকমােnর  িনেদর্ েশ  eসব  aনুpেবশকারীেদর  িব েd  িd  aিভযান  চলেছ।  দেলর
তৃণমূেলর েকান কিমিটেত তােদর না রাখার িনেদর্শ িদেয়েছন pধানমntী।
চলমান িd aিভযােনর aংশ িহেসেব দেল aনুpেবশকারীেদর তািলকা কেরেছ আoয়ামী লীগ। েগােয়nা
সংsা o িনজs িব s বয্িkেদর িদেয় সারা েদেশর তথয্ িনেয় e তািলকা pণয়ন কেরেছন েখাদ pধানমntী
েশখ হািসনা। iিতমেধয্ e তািলকায় থাকা বয্িkেদর দলীয় কাযর্kম েথেক বাদ েদয়ার িনেদর্শo িদেয়েছন
pধানমntী।  kবার  দপুুের  আoয়ামী  লীেগর  সাধারণ  সmাদক  oবায়দলু  কােদর  eমন  তথয্  জানান।
আoয়ামী  লীগ  সাধারণ  সmাদক  জানান,  েসi  তািলকা  িবিভn  িবভােগর  দািয়tpাp  বয্িkেদর  কােছ
পািঠেয়  েদoয়া  হেc,  যােত  সারা  েদেশ  eখন  েয  সেmলন  হেc,  ei  সেmলেনর  মাধয্েম  গিঠত  নতুন
কিমিটেত িবতিকর্ ত েকu না আসেত পােরন।
বিরশাল  িবভােগ  আoয়ামী  লীেগ  aনpুেবশকারীেদর  তািলকা  iেtফাকেক  কােছ  eেসেছ।   বিরশােলর
েমেহিnগে  েমা. রিশদ রাড়ী sানীয় িবeনিপর সাংগঠিনক সmাদক িছেলন। eখন িতিন আoয়ামী লীেগর
কমর্ী  িহেসেব  কাজ  করেছন।  তার  পুেরা  পিরবার  িবeনিপর  সমথর্ক।  েমেহিnগে র  েমা.  দলুাল  রাড়ী
iuিনয়ন িবeনিপর সদসয্ েথেক eখন যুবলীেগর কমর্ী। eকi uপেজলায় েমা. সাiফুল রাড়ী o েমা. রিহম
খান  oয়াডর্  ছাtদেলর  সদসয্  েথেক  ছাtলীেগর  কমর্ী।  আলহাj  েবল  তালকুদার  o  মাসুম  েজামাdার,
কৃষক  দেলর  সদসয্  েথেক  কৃষক  লীগ  েনতা  হেয়েছন।  েমেহিnগে  কৃষক  দেলর  সদসয্  েথেক  আoয়ামী
লীেগর  কমর্ী  হেয়েছন  হাজী  শাহ  আলম  হাoলাদার,  হাজী  বাবলু  েজামাdার,  সুমন  তালুকদার,  বাবলু
মাতুbর, েখাকন চnd দাস, তুিহন খান, বােতন হাoলাদার, আbুস সাtার, শহীদলু iসলাম, আবলু েহােসন,
kর েবপারী, েমা. িনজাম হাoলাদার, জিলল েচৗিকদার, িমnু হাoলাদার, শিহদলু iসলাম, েমা. িরয়াজ

uিdন,  ধলু েবপারী,  জামাল  েহােসন,  আবুল  েবপারী,  েমাkার  সরদার,  আখর  রাড়ী,  আলতাফ  েহােসন
রাড়ী,  মাসুদ  হাoলাদার,  শাহাবালী  মুিn,  আলতাফ  েহােসন  রাড়ী,  হাসান  েজামাdার,  aিহদ  েচৗিকদার,
সাiফুল iসলাম েবপারী, রিফক রাড়ী, শিহদ রাড়ী, েমা. জািকর, েমা. নু  নবী, মাসুদ রাড়ী, েমা. আিরফ,
সুিজত দাস, সি ব দাস, িবpব দাস, aমল েবপারী, কৃ  বাৈড়, ujjল দাস, িদলীপ নাথ, সুজন, তপন মধৃা,
আবদলু আল েনামান তালুকদার। iuিনয়ন যুবদেলর যুg সmাদক েমা.কামাল কিবরাজ eখন আoয়ামী
লীগ কমর্ী। iনuিনয়ন যুবদেলর সাংগঠিনক সmাদক েমা. ibািহম ফিকর, ছাtদেলর সদসয্ েমা. আিমনলু
iসলাম িটপু, যুবদেলর সদসয্ েমা. কামাল ঘরামী, েমা. মাiদলু েমাlা, েমা. জিহর কিবরাজ, েমা. কাoছার
কিবরাজ eখন আoয়ামী লীেগর কমর্ী। sানীয় িবeনিপর সদসয্ কামাল বকশী, শািহন হাoলাদার, জেুয়ল
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বকসী, বাহার uিdন িসকদার, জিসম হাoলাদার, ফজলু রাঢ়ী, িগয়াস uিdন বকসী, সাiফুল হাoলাদার,
কামাল েবপারী, ল আিমন বকসী, িরমন েমৗলভী, িরয়াজ িসকদার, আিমনলু িসকদার, আিমর রাঢ়ী,
আলী  বকসী,  iuিনয়ন  িবeনিপর  সাংগঠিনক  সmাদক  িনজাম  uিdন  েবপারী,   iuিনয়ন  েscােসবক
দেলর সাধারণ সmাদক আলী বকসী, ছাt দেলর সদসয্ সিজব, েscােসবক দেলর সদসয্ সুলতান মাহামুদ,
যুবদেলর সদসয্ নািসর বকিস, ছাtদেলর সদসয্ েবল রাঢ়ী, কৃষক দেলর সদসয্ েসতুল রাঢ়ী-eরা সবাi
eখন আoয়ামী লীেগর কমর্ী। েমেহিnগে  ছাtদেলর সদসয্ েথেক ছাtলীেগর কমর্ী হেয়েছন সাiফুল iসলাম,
আসাদ রাড়ী, িরিন বকসী, িরয়াজ েহােসন বকসী, সািহদ হাসান রাড়ী। iuিনয়ন ছাtদেলর সাংগঠিনক
সmাদক িমlাত েহােসন eখন ছাtলীগ কমর্ী। কৃষক দেলর সদসয্ জামাল বকসী eখন আoয়ামী লীগ কমর্ী।
যুবদেলর  সদসয্  েথেক  যুবলীেগর  সদসয্  হেয়েছন  সুমন  েমাlা  o  আবলু  সরদার।  িবeনিপ  কমর্ী  েথেক
আoয়ামী লীেগর কমর্ী হেয়েছন আলম বকসী, শoকত জমাdার, সিফজল বকসী, শাহ আলম পােলায়ান,
হযরত পােলায়ান, হাসান বকসী, েমাসেলম েমৗলভী, শিফক েজামাdার, বােরক বািড়, েখাকন রাঢ়ী, মাnান
েমাlা, িলটন রাঢ়ী, শাহজাহান রাঢ়ী, িমlাত েহােসন, বাবলু বয়াতী। েপৗর িবeনিপর সদসয্ আবুলখান o
জাফর বাছাড় eখন  আoয়ামী লীেগর  কমর্ী।  েপৗর  িবeনিপর পিরেবশ  িবষয়ক সmাদক আbুর রিহম,
কৃষক  দেলর  যুg  আhায়ক  নু ল  আিমন  বাcু,  েপৗর  েscােসবক  দেলর  সাধারণ  সmাদক  ibািহম
িসকদার,  েscােসবক  দেলর  সভাপিত  সিহদ  েবপারী,  sানীয়  িবeনিপর  সহ-সভাপিত  আবলু  েহােসন,
িবeনিপর  সদসয্ েখারেশদ  েদoয়ান, sানীয় িবeনিপর ধমর্ িবষয়ক  সmাদক  হা ন  হােফজ, জামায়াত
সমথর্ক o sানীয় িবeনিপর সাধারণ সmাদক সাiফুল iসলাম, যুবদেলর সদসয্ েবlাল রাড়ী িবeনিপর
সদসয্ aিলuিdন েদoয়ান, যুবদেলর সদসয্ মাসুদ ঢালী, কৃষক দেলর সহ-সভাপিত বাবুল খাঁ, যুবদেলর
সহ-সভাপিত  সিহদ  েচৗিকদার,  িবeনিপর  সদসয্  কামাল  গাজী,  আbুল  খােলক,  সালাuিdন,  আিজম
চাপরািশ, মতেলব চাপরািশ, েখাকন েবপারী, নু ল iসলাম গাজী, sানীয় িবeনিপর সহ-সভাপিত বাবলু
েবপারী, িবeনিপর সদসয্ oমর আলী, ibািহম েবপারী, েমা. মিনর েহােসন রাড়ী, েমা. সুমন, আিজজলু
হক, সােহব মিুn, মিনর েহােসন হাoলাদার, হাসান আলী আকন, মিনর েহােসন রাড়ী, জয়নাল আেবদীন,
আbাস জমাdার, মাiদলু iসলাম, দলুাল বাঘা, হােসম িসকদার, মাসুদ আকন, eসাহাক িসকদার, মামনু
েহােসন,  খােলদ  িব াস,  বাবলু  মিn,  েসােহল  মুিn,  েমা.  আলী  ঢালী,  মিজবর  ফিকর,  আbুল  আিজজ
েগালদার, শাজাহান েগালদার, iিdস েগালদার, রািকব রাড়ী, হাnান েগালদার, বজলরু রহমান েগালদার,
আলমগীর  েগালদার,  িবlাল  েগালদার,  ফা ক  েগালদার,  রtন  েগালদার,  রােসল  েগালদার,  েসােহল
েগালদার, েমা. আলী মধৃা, জিসম রাড়ী, তানিভর হাসান, িহেমল েবপারী, জােবল মাহামদু, েমা. েরজাuল,
েমা.  iuনছু  িব াস,  েমা.  িসরাজ,  েমা.  েসােহল,  েমা.  সিজব,  েমা.  িমঠু,  sানীয়  িবeনিপর  সহ-সভাপিত
িসরাজ  হাoলাদার,  iuিনয়ন  কৃষক  দেলর  সহ-সভাপিত  কামাল  মুিn,  জামাল  মিুn-eরা  সবাi  eখন
আoয়ামী লীেগর কমর্ী িহেসেব দািয়t পালন করেছন।
েমেহিnগে  িবeনিপর  েযসব  সদসয্  আoয়ামী  লীেগ  েযাগ  িদেয়েছন  তারা  হেলন- েসিলম  রাড়ী,  সিজব
হাoলাদার, েসােহল রাড়ী, েমাসেলম েবপারী, লিতফ িসকদার, আলমগীর েবপারী, সাtার খাঁন, সিফক হাং,
তােহর েমাlা, েমাkার েহােসন খান, আbুল আিজজ আকন, জাফর েবপারী, েসােহল িসকদার; কািজরহাট
থানার েমা. নািসর uিdন েখাকন; িহজলা থানার েনামান েমাlা, সােবক iuিনয়ন যুবদেলর যুg সmাদক
পারেভজ  সরদার,  েমা:  েরজাuল,  সােবক  িবeনিপ  েনতা  েমা:  রিফক  পয্াদা,  সােবক  িহজলা  েগৗরবদী
iuিনয়েনর সহ সভাপিত েমা. কা ন েবপারী, আিনছুর রহমান িসকদার, েমা. শিহদ খান, বাবগু  থানার
সােবক থানা িবeনিপর যুg সাধারন সmাদক েমা. আবলু েহােসন বাবুল িব াস; uিজরপুর থানার েমা.
কামাল মিুn, েমা. কামাল েহােসন েমাlা, সােবক iuিনয়ন কৃষক দেলর সভাপিত েমা. জািকর িসকদার,
েমা.  iuসুফ  হাoলাদার,  েমা.  আেনায়ার  েহােসন  রাড়ী,  েমা.  চুnু  রাড়ী,  জামাল  সরদার,  েসােহল  খান,
সােবক িবeনিপ বিরশাল েজলার (utর) সহ সভাপিত েমা. েলাকমান েহােসন খান, পটুয়াখালী থানা o
েজলার  সােবক  েজলা  িবeনিপর  যুg  সাধারন  সmাদক  েমা.  মিতuর  রহমান  হাoলাদার,  কমলাপুর
iuিনয়েনর সােবক যুবদেলর সহ সভাপিত েমা. েবlাল ফরাজী, কমলাপুর iuিনয়েনর সােবক যুবদেলর
সহ সভাপিত েমা. খিললরু রহমান, েছাট িবঘাi iuিনয়েনর সােবক যুবদেলর সহ সভাপিত েমা. নু ল হক
মধৃা, েছাট িবঘাi iuিনয়েনর সােবক ছাtদেলর সভাপিত েমা. কিবর মৃধা, বদরপুর iuিনয়েনর সােবক
িবeনিপর সহ সভাপিত েমা. আ. হািকম মাsার, েপৗর ছাtদেলর সােবক সহ সভাপিত েমা. রাজু ভঁুiয়া,
বদরপুর iuিনয়েনর িবeনিপর সহ সভাপিত আ. মিজদ হাoলাদার, েজলা ছাtদেলর সােবক সহ সভাপিত
েমা.  িসিdkর  রহমান,  গলািচপা  েপৗরসভার  গলািচপা  uপেজলা  িবeনিপর  সােবক  যুg  সmাদক  েমা.
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েমািহবুlাহ, যুg আhায়ক েমা. িগয়াস uিdন eলাহী, েমা. ল আিমন ভুiয়া, েমা. সাiমরু রহমান, েমা.
iসমাiল িময়া; পটুয়াখালীর কলাপাড়া থানার আ. মাnান খান।
পটুয়াখালী েজলার কলাপাড়া থানার েমা. মকবলু দফাদার িবeনিপ কমর্ী েথেক iuিনয়ন আoয়ামী লীেগর
সহ-সভাপিত,  েমা.  গাজী  আbাস  uিdন  বাcুর  িবeনিপ  কমর্ী  েথেক  iuিনয়ন  আoয়ামী  লীেগর  সহ-
সভাপিত।  রা াবালী  থানার  তােরক  হাoলাদার  iuিনয়ন  িবeনিপর  সহ-সভাপিত  েথেক  uপেজলা
আoয়ামী  লীেগর  সদসয্,  েসােহল  মীর  (িপতা-সালাম  মীর)  রা াবালীর  িবeনিপর  সহ-সভাপিত  েথেক
uপেজলা  আoয়ামী  লীেগর  সদসয্,  েসােহল  মীর  (িপতা:মতৃ  েসাবাহান) রা াবালী  িবeনিপর  সাংগঠিনক
সmাদক েথেক uপেজলা আoয়ামী লীেগর সদসয্, আবু হাসনাত আবদlুাহ uপেজলা িবeনিপর সভাপিত
েথেক  uপেজলা  আoয়ামী  লীেগর  সদসয্,  নু ল  আিমন  সহ-সভাপিত  েথেক  আoয়ামী  লীেগর  oয়াডর্
কিমিটর  েসেkটাির,  কামাল  িসকদার  িবeনিপর  েসেkটারী  েথেক  আoয়ামী  লীেগর  oয়াডর্  কিমিটর
সভাপিত,  হািনফ  খান  িবeনিপর  সাংগঠিনক  সmাদক  েথেক  uপেজলা  আoয়ামী  লীেগর  সহ-সভাপিত,
জািকর গাজী uপেজলা িবeনিপর আhায়ক েথেক uপেজলা যুবলীেগর সভাপিত।
েবারহানuিdন  থানার  েমা.  আসাদjুামান  বাবলু  aয্াডেভােকট  (েচয়ারময্ান)  িবeনিপর  যুg  সাধারণ
সmাদক েথেক আoয়ামী লীেগর থানার যুg সাধারণ সmাদক, েমা. েসালায়মান েমmার িবeনিপর সদসয্
েথেক  টবগী  iuিপ  আoয়ামী  লীেগর  সদসয্,  েমা.  নু ল  আিমন  িবeনিপর  সদসয্  েথেক  টবগী  iuিপ
আoয়ামী লীেগর সদসয্, েমা. রহমত েমmার িবeনিপর সদসয্ েথেক কািচয়া iuিপ আoয়ামী লীগ সদসয্,
েমা.  হাসান  েমmার  িবeনিপর  সদসয্  েথেক  পিkয়া  iuিপ  আoয়ামী  লীগ  সদসয্,  েমা.  বিশর  েমmার
িবeনিপর সদসয্  েথেক  গংগাপুর  iuিপ  আoয়ামী  লীেগর সদসয্, েমা. েরেদায়ান েচৗধুরী নয়ন uপেজলা
িবeনিপর  সাংগঠিনক  সmাদক  েথেক  আoয়ামী  লীেগর  সাংগঠিনক  সmাদক,  েমা.  কিবর  কিমশনার
িবeনিপর সদসয্ েথেক uপেজলা আoয়ামী লীেগর সদসয্, েমা. আেনায়ার েমmার িবeনিপর সদসয্ েথেক
uপেজলা আoয়ামী লীেগর সদসয্, েমা. আেনায়ার েমmার িবeনিপর সদসয্ েথেক kতুবা iuিপ আoয়ামী
লীগ  সদসয্,  েমা.  আ.  বােরক  কিবরাজ  িবeনিপর  সদসয্  েথেক  uপেজলা  আoয়ামী  লীেগর  সদসয্,  েমা.
সেরায়ার হাoলাদার িবeনিপর কৃিষক দেলর সভাপিত েথেক আoয়ামী লীেগর সদসয্, েমা. নািসর uিdন
িবeনিপ  টবগী  iuিপর  সাংগঠিনক  সmাদক  েথেক  আoয়ামী  লীগ  সদসয্,  েমা.  িরয়াজ  uিdন  শািহন
যুবদেলর সহ-সভাপিত েথেক আoয়ামী লীেগর সদসয্।
তজমুিdন থানার ছিলম পােটায়াির িবeনিপর সmুপুর iuিপ সাংগঠিনক সmাদক েথেক আoয়ামী লীগ
কমর্ী, েমাকেছদ পােটায়ারী িবeনিপর সদসয্ েথেক আoয়ামী লীগ কমর্ী, সিফক পােটায়ারী িবeনিপ সদসয্
েথের আoয়ামী লীগ কমর্ী, িগয়াস পােটায়ারী িবeনিপ সদসয্ েথেক আoয়ামী লীগ কমর্ী, েমাজােmল েহােসন
িবeনিপ  সদসয্  েথেক  আoয়ামী  লীগ  কমর্ী,  িমজান  িবeনিপ  সদসয্  েথেক  আoয়ামী  লীগ  কমর্ী,  েমা.
েমাফাjল িবeনিপর সমথর্ক, েমা. iuনুস হাজী িবeনিপ সমথর্ক।
লালেমাহন  থানার  iমাম  কিমশনার  থানা  যুবদেলর  সভাপিত  েথেক  থানা  যুবলীেগর  সভাপিত,  িমজান
হাoলাদার থানা ছাtদেলর সভাপিত িছেলন, কামাল কসাi েপৗর ছাtদেলর সাংগঠিনক সmাদক েথেক
ছাtলীগ  কমর্ী,  জািকর  েহােসন  (সােবক  েচয়ারময্ান) িবeনিপ  েনতা  েথেক  আoয়ামী  লীগ  কমর্ী,  হােসম
মাsার িবeনিপর সদসয্ েথেক আoয়ামী লীগ কমর্ী, আলমগীর কসাi িমক দেলর সদসয্ েথেক িমক
লীেগর কমর্ী, হা ন aর রিশদ যুবদেলর েনতা েথেক uপেজলা যুবলীেগর ভাiস েpিসেডn, লাভু প ােয়ত
িমক দেলর েসেkটারী িছেলন। লালেমাহন থানার সািবনা iয়াসিমন িবeনিপ েনtী েথেক মিহলা ভাiস

েচয়ারময্ান,  আবলু  বাশার  েসিলম  িবeনিপ  সদসয্  েথেক  আoয়ামী  লীগ  কমর্ী,  হাসানুjামান  েসাহাগ
uপেজলা িবeনিপর সাংগঠিনক সmাদক েথেক আoয়ামী লীগ কমর্ী, আসাদলু iসলাম সুজন িবeনিপ কমর্ী
েথেক আoয়ামী লীগ কমর্ী।
শশীভূষন থানার মজুােmল েমmার িবeনিপ কমর্ী েথেক iuিনয়ন আoয়ামী লীেগর সদসয্, দলুাল িমিলটারী
িবeনিপ কমর্ী েথেক iuিনয়ন আoয়ামী লীেগর সাংগঠিনক সmাদক, oমর ফা ক জামায়াত কমর্ী েথেক
রসুলপুর iuিনয়ন oলামা লীেগর সদসয্, েমা. হাসান িমnু িবeনিপ কমর্ী েথেক uপেজলা আoয়ামী লীগ
সদসয্, আবুল কােসম িবeনিপ কমর্ী েথেক রসুলপুর 5নং oয়াডর্  যুবলীেগর সভাপিত, আলতাফ েহােসন মীর
িবeনিপ  কমর্ী  েথেক  uপেজলা  আoয়ামী  লীগ  কিমিটর  সদসয্  eবং  শশীভূষন  বাজার  সভাপিত,  েমা.
আoলাদ েহােসন িবeনিপ কমর্ী েথেক uপেজলা ছাtলীগ সহ-সভাপিত, েমা. আ. সালাম িবeনিপ কমর্ী েথেক

print | বিরশাল িবভােগ আoয়ামী লীেগ aনুpেবশকারী 595 েনতা | p... https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/102487/বিরশাল...

3 of 5 11/3/2019, 9:58 AM



আoয়ামী লীেগর eoয়aজপুর iuিপর 1নং oয়ােডর্ র সাংগঠিনক সmাদক, িসডু মািঝ িবeনিপ কমর্ী েথেক
eoয়াজপুর 1নং oয়াডর্  আoয়ামী লীেগর সহ-সভাপিত। শশীভূষন থানার iuনসু িময়া রসুলপুর িবeনিপর
সাধারণ সmাদক েথেক রসুলপুর iuিপ আoয়ামী লীেগর সাধারণ সmাদক, আজহার িময়া িবeনিপ েনতা
েথেক  আoয়ামী  লীেগর  রসুলপুর  iuিপর  সহ-সভাপিত,  কামাল  মাsার  িবeনিপ  কমর্ী  েথেক  iuিনয়ন
আoয়ামী লীেদর সদসয্, মজুােmল িবeনিপ কমর্ী েথেক iuিনয়ন আoয়ামী লীেগর সদসয্। শশীভূষন থানার
েমা. হাnান িবeনিপ কমর্ী েথেক আoয়ামী লীগ সদসয্, মিনর েহােসন িবeনিপ কমর্ী েথেক শশীভূষন থানা
ছাtলীেগর যুg সmাদক, আিম ল iসলাম িবeনিপ কমর্ী েথেক ঢাকা িমরপুর বাংলা কেলজ ছাtলীেগর
যুg সmাদক, pভাষক মিনর িবeনিপ কমর্ী েথেক জাহানপুর 7নং oয়াডর্  আoয়ামী লীেগর সদসয্, েমা.
আলী িবeনিপ কমর্ী েথেক জাহানপুর 7নং oয়াডর্  আoয়ামী লীেগর েসেkটারী, েমা. ফা ক িবeনিপ কমর্ী
েথেক আoয়ামী লীগ সদসয্, েমা. হােফজ েমmার িবeনিপ কমর্ী েথেক আoয়ামী লীগ সদসয্, েমা. সেলমান
পােটায়ারী  িবeনিপ  কমর্ী  েথেক  জাহানপুর  iuিপ  কৃষক  লীেগর  সভাপিত,  কামাল  েমmার  িবeনিপ  কমর্ী
েথেক আoয়ামী লীেগর সদসয্, আ. রব হাজী িবeনিপ কমর্ী েথেক iuিনয়ন আoয়ামী লীেগর যুg আhায়ক।
থানা চরফয্াশেনর iকবাল েহােসন িলখন িবeনিপর সদসয্ েথেক uপেজলা আoয়ামী লীেগর সদসয্, েমা.
মিফজ  পােটায়ারী  িবeনিপ  কমর্ী  েথেক  uপেজলা  মtস  লীেগর  সাধারণ  সmাদক,  eমরান  িসকদার
িবeনিপর সদসয্ েথেক  আসলামপুর iuিনয়ন আoয়ামী লীেগর সাংগঠিনক  সmাদক, জাহা ীর েহােসন
িনয়ািজ িবeনিপর সদসয্ েথেক uপেজলা মtসয্ লীেগর সভাপিত, সিফulাহ পেলাবান িবeনিপর সদসয্
েথেক  uপেজলা  আoয়ামী  লীেগর  সদসয্।  চরফয্াশন  থানার  েমা.  মিনর  uিdন  িবeনিপর  সদসয্  েথেক
uপেজলা আoয়ামী লীেগর দpর সmাদক, oবায়দলু হক রতন িবeনিপর সদসয্ েথেক uপেজলা আoয়ামী
লীেগর সদসয্, নেুর আলম মাsার িবeনিপর সদসয্ েথেক আসলামপুর iuিপ আoয়ামী লীেগর সভাপিত,
আ াফুল আলম েফাটন িবeনিপর সদসয্ েথেক uপেজলা আoয়ামী লীেগর সদসয্।
.িপেরাজপুেরর মঠবািড়য়ায় িবeনিপ েথেক েমা. আবলু েহােসন লাভল,ু েমা. নজ ল iসলাম, েমা, জািকর
েহােসন িনজাম আoয়ামী লীেগ, জামায়ােতর  েমা. সােরায়ার  শরীফ (ধানীসাফা  iuিপর 5 নং oয়ােডর্ র
েscােসবক লীেগর সাধারণ সmাদক) , মীর তােরক মঠবািড়য়া uপেজলা েscােসবক লীেগর সাংগঠিনক
সmাদক, মিজবর রহমান েমাlা (iuিনয়র আoয়ামী লীেগর সাধারণ সmাদক), েমা. সুলতান (iuিনয়ন
আoয়ামী লীেগর সহ-সভাপিত), রাজু জমাdার, েমা. িমজান যুবলীেগ eবং জামায়ােতর নজ ল iসলাম
uপেজলা যুবলীেগর িশkা িবষয়ক সmাদক পেদ আেছন।
বিরশােলর  কাuিনয়ায়  িবeনিপ  েথেক  েমা.  েতৗিহদলু  iসলাম  বাদশা,  েমা.  কাoছার  িব াস,  আoলাদ
েমাlা, েমা. ibািহম হাoলাদার, েমা. নািসরuিdন হাoলাদার আoয়ামী লীেগ, ঝালকািঠর িবeনিপ েনতা
eেকeম জািকর েহােসন (uপেজলা আoয়ামী লীেগর যুg সাধারণ সmাদক), েমা. শাহ আলম মীর বহর (4
নং েকoড়া আ:লীগ েসেkটাির), েমা. কামাল েহােসন মৃধা (4 নং েকoড়া iuিপ আ:লীগ েসেkটাির) েমা.
মাসুম হাoলাদার (4 o 5 নং েকoড়া iuিপ oয়াডর্  সাধারণ সmাদক), েমা. জািকর েহােসন তালকুদার 
(েকoড়া  iuিপর  ম  িবষয়ক  সmাদক),  eiচeম  আখতা jামান  বাcু  (নলিছিট  আoয়ামী  লীেগর
সাংগঠিনক সmাদক),

ঝালকািঠর  নলিছিটর  জাতীয়  পািটর্  েথেক  েমা.  eনামলু  হক  শািহন  (2  নং  মগড়  iuিপ  আoয়ামী  লীগ
েসেkটাির),  েমা.  িমজান  খিলফা,  েমা.  আল  আিমন  হাoলাদার,  eমe  নাnা  িময়া  (iuিনয়ন  আoয়ামী
লীেগর  সাংগঠিনক  সmাদক),  মাহাববু  আলম  আকন,   বিশর  হাoলাদার,  জিলল  হাoলাদার,  আoয়ামী
লীেগ eবং নলিছিটর িবeনিপর েমা. আেনায়ার েহােসন (iuিনয়ন যুবলীগ সভাপিত), জামায়ােতর েমা.
মামনু  হাoলাদার  যুবলীেগ,  কাuিনয়ায়  িবeনিপ  েথেক  েমা.  রােসল  মnুী  (সদর  uপেজলা  ছাtলীেগর
সভাপিত)। 
eছাড়া েভালার  দ: আiচার আ: মাnান, েমা. মিনর েহােসন হাoলাদার, েমা. েবlাল হাoলাদার যুবলীেগ,
েমা.  িমজান  প ােয়ত  (aধয্k  নজ ল  নগর  যুবলীগ  সাধারণ  সmাদক)  ,  জািকর  েহােসন  হাoলাদার
(aধয্k নজ ল নগর যুবলীগ সভাপিত), েভালার মনপুরার েমা. মিনর হাoলাদার, েমা. আbুল েমািমন,
েমা.  আিমন  েমmার,  েমা.  আbাস  মাঝী,  েমা.  আবুল  কালাম,  েমা.  iিলয়াস  েচৗধুরী  oিজulয্া  সরদার
যুবলীেগ েযাগ িদেয়েছন।
েভালার দিkণ আiচার িবeনিপ েথেক েমা. iসমাiল ফিকর, কালাম কসাi, েমা. েহলাল তালকুদার, েমা.
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েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

আবলু কােসম, আ: সিহদ, েমা. সিফkল iসলাম, আ: মােলক, েমা. েখাকন মজমুদার, েমা. বাবলু ফিকর,
মনজরু  আলম,  েমা.  কালাম  েচৗিকদার,  বাশার  ফিকর,  েমা.  মিনর,  েমা.  জাফর,  েমা.  আকবর,  সtার
েমাlা, েমা. েহােসন, েমা. েরজাuল, েমা. েসাহাগ, েমা. েবlাল েমাlা আoয়ামী লীেগ, েমা. িফেরাজ আলম
sপন প ােয়ত (aধয্k নজ ল নগর iuিপ আoয়ামী লীগ িসিন: সহ-সভাপিত), েমা. েতাফােয়ল আহেমদ,
েমা. েমাশােরফ হাoলাদার, েভালার মনপুরার েমা. আলাuিdন হাoলাদার (aধয্k নজ ল নগর iuিপর
আoয়ামী লীেগর সাংগঠিনক সmাদক), েমা. aিলulয্া, েমা. আ: আিজজ, েমা. কালাম, েমা. েমাশারফ,
েমা, েসােহল, িরপন, sপন, েমা. আমজাদ, েমা. সামসুিdন, েমা. সাহাবিুdন মাsার, েমা. আbুর সাtার,
iয়াkব আলী েচৗধুরী, েমা. মায়ুন কিবর (সাংsৃিতক সmাদক), েমা. মিফজলু iসলাম, েমা. সালাuিdন
(আoয়ামী লীেগর pচার সmাদক), েমা. েলাকমান েবপারী, েমা. শাহজাহান, েমা. আজাদ, েমা. কামাল,
েমা. আ: সিহদ, েমা. জাফর, েমা. ফা ক, আ: বােসদ, েমা. রােসল হাoলাদার, (kীড়া সmাদক) , েমা.
আbাস আoয়ামী লীেগ েযাগ েদন। িবeনিপ েথেক েভালার মনপুরার েমাশারফ েহােসন তপু, েমা. সাiফুল
পােটায়ারী, েমা. iuছুব পােটায়ারী, েমা. ৈসকত  েহােসন, েমা. িরয়াজ, েমা. মিনর, ছাtলীগ কমর্ী  eবং
িবeনিপ েথেক েভালার মনপুরার েমা. বাহার েscােসবক  লীেগ েযাগ িদেয়েছন।
iuিনয়ন  িবeনিপর  আhায়ক  বর নার  বামনা  থানার  েগালাম  েমাsফা  eখন  আoয়ামী  লীেগ  েযাগ
িদেয়েছন।  eছাড়া  বামনার  িবeনিপর  কমর্ী  েগালাম  মাoলা  হািনফ,  েমাসাঃ  তাসিলমা,  েমাসাঃ  খািদজা
েবগম, iuিনয়ন িবeনিপর সভাপিত েমা. আbুল kুর েজামাdার, iuিনয়ন িবeনিপর যুg আhায়ক েমা.
জািকর  েহােসন  েচৗধুরী,  িবeনিপর  কমর্ী  েমাsফা  কামাল,  তালতলীেত  িবeনিপর  সমথর্ক  েমা.  আলম
কিবর, জামায়ােতর কমর্ী আbুর রাjাক হাoলাদার, oয়াডর্  িবeনিপর সভাপিত েমা. আজমল খান-eরা
সবাi eখন আoয়ামী লীেগর কমর্ী।
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