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ঢাকার ২০ আসনের গ ানেন্দা তথ্য  

ফ্রিডম পার্ট ি, জফ্রি গেতাও এখে আওোমী লীন  

সম্রাট আরমাে খানলদ সাঈদও অনুপ্রনেশকারী 

 

জাফ্রতর ফ্রপতা েিেন্ধু গশখ মুফ্রজবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুফ্রেনদর রাজনেফ্রতক সং ঠে ফ্রিডম পার্ট ির গেতাও আওোমী লীন  গ া  ফ্রদনেনেে। 

এমে ফ্রক সরাসফ্রর মুফ্রিযুনের ফ্রেনরাফ্রিতাকারী ও মুফ্রিযুেফ্রেনরািী অপশফ্রির আত্মীেস্বজনের ঠিকাোও হনেনে আওোমী লীন । জফ্রি গেনক শুরু 

কনর দাফ্র  আসাফ্রমও োদ পনেফ্রে। তারাও মামলা গেনক গরহাই গপনত ফ্রকংো পুফ্রলনশর িেপাকে গেনক োঁচার জন্য আওোমী লীন  গ া  

ফ্রদনেনে।  

 

আওোমী লীন  গ া  গদওো ঢাকার ২০র্ট আসনের গেতাকমীনদর তাফ্রলকাে অোক করা এমে সে ফ্রচত্র পাওো গ নে। প্রিােমন্ত্রী গশখ হাফ্রসোর 

উনযান  আওোমী লীন  গ া  গদওো আট ফ্রেভান র গেতাকমীনদর আলাদাভানে তাফ্রলকা ততফ্রর করা হনেনে। এই আটর্ট তাফ্রলকা দনলর সািারণ 

সম্পাদক ও গসতুমন্ত্রী ওোেদুল কানদনরর মাধ্যনম চার যুগ্ম সািারণ সম্পাদক এেং আট সাং ঠফ্রেক সম্পাদনকর কানে গদওো হনেনে। 

 

তাফ্রলকার তথ্য অনু ােী, আওোমী লীন  অনুপ্রনেশকারীর তাফ্রলকাে রনেনেে সাম্প্রফ্রতক সমনে কযাফ্রসনো কানে সম্পৃি োকার অফ্রভন ান  

গেপ্তার হওো ঢাকা মহাে র দফ্রিণ যুেলীন র সভাপফ্রত গেেীর ইসমাইল গহানসে গচৌধুরী সম্রাট, সহসভাপফ্রত গোোখালীর এোমুল হক আরমাে 

এেং যুগ্ম সািারণ সম্পাদক ব্রাহ্মণোফ্রেোর এনকএম মফ্রমনুল হক সাঈদ। যুেদনলর রাজেীফ্রত করনতে সম্রাট। ফ্রতফ্রে একাদশ জাতীে সংসদ 

ফ্রেে িাচনে দনলর মনোেেে গচনেও পােফ্রে। 

 

এক সমনে জাতীে পার্ট ির রাজেীফ্রতর সনি সম্পিৃ এনকএম মফ্রমনুল হক সাঈদ ঢাকা দফ্রিণ ফ্রসর্ট করনপানরশনের আওতািীে ৯ েম্বর ওোনড ির 

কাউফ্রিলর। তারা ফ্রতেজেই ঢাকা-৮ (মফ্রতফ্রিল ও রমো) আসনের োফ্রসন্দা। কযাফ্রসনোকানে সম্পৃি োকার অফ্রভন ান  গেপ্তার হওো ঢাকা 

মহাে র দফ্রিণ যুেলীন র সাং ঠফ্রেক সম্পাদক কুফ্রমল্লার খানলদ মাহমুদ ভ ূঁইোও যুেদনলর রাজেীফ্রত  করনতে। ফ্রতফ্রে ঢাকা-১১ (গুলশাে ও 

সবুজো ) আসনের োফ্রসন্দা। এই চার গেতানকই যুেলী  গেনক েফ্রহস্কার করা হনেনে।  

 

আওোমী লীন র কনেকজে যুগ্ম সািারণ সম্পাদক ও সাং ঠফ্রেক সম্পাদক সমকালনক জাোে, গ ানেন্দা সংস্থাগুনলার ততফ্রর করা ওই তাফ্রলকাে 

আওোমী লীন  গ া  গদওো গেতাকমীনদর োম এেং তানদর ফ্রেষনে ফ্রেস্তাফ্ররত তথ্য রনেনে। তাফ্রলকার্ট গজলা গেতানদর কানে পাঠানো হনে। 

তারা ওই তাফ্রলকাে োকা ফ্রেতফ্রকিতনদর দল গেনক োদ গদনেে।  

 

এ তাফ্রলকাে আওোমী লীন  গ া  গদওো গেতাকমীরা আন  গকাে দনলর সনি জফ্রেত ফ্রেনলে, তা সংেহ করা হনেনে। গসই সনি আন র দনল 

তানদর পদ-পদফ্রে, তানদর দাদা, োো, োো, চাচা, ফুফু, মামাসহ পফ্ররোনরর সদস্যনদর রাজনেফ্রতক তথ্য রনেনে। আওোমী লীন  গ া  গদওো 

গেতাকমীনদর দাদা, োো, োো, চাচা, ফুফু, মামাসহ পফ্ররোনরর সদস্যনদর মুফ্রিযুেকালীে ভফ্রমকার তথ্যও রনেনে ওই তাফ্রলকাে। গসই সনি 

আওোমী লীন  গ া  গদওোর পর সংফ্রিষ্ট গেতাকমীর পদ-পদফ্রে ও দলীে কা িক্রনম তার সম্পৃিতার তথ্যও সংেহ করা হনেনে। মামলা 

সংক্রান্ত তথ্যােফ্রলও রনেনে ওই তাফ্রলকাে। 

 

ফ্রিডম পার্ট ি ও রাজাকারকাে : গ ানেন্দা সংস্থার ততফ্রর করা তাফ্রলকা অনু ােী গতজ াঁও োো ফ্রিডম পার্ট ির সমন্বেক সরদার গমাস্তাক আহনেদ 

কালু আওোমী লীন  গ া  ফ্রদনেনেে। তানক গতজ াঁও োো আওোমী লীন র স্বাস্থয ও জেসংখ্যা ফ্রেষেক সম্পাদক করা হনেনে। আওোমী লীন  

আসা ঢাকা-৩ আসনের আওতািীে গকরােী ঞ্জ মনডল এলাকার গমাশারে গহানসে োরুনকর োো মহফ্রসে ফ্রমো ও চাচা আবু ইউসুে লাতু 

মুফ্রিযুনের ফ্রেপনি ফ্রেনলে।  

 

গতজ াঁও োো আওোমী লীন র প্রচার ও প্রকাশো ফ্রেষেক সম্পাদক মাসুদুর রহমানের োো মুফ্রিযুনের ফ্রেপনি ফ্রেনলে। এই োোর আওোমী 

লীন র কা িফ্রেে িাহী সদস্য এএসএম োদনলর স্ত্রী জামাোনত ইসলামীর কমী। উত্তরা-পূে ি োো আওোমী লীন র সাং ঠফ্রেক সম্পাদক এফ্রকউ 

রাহানতর ফ্রেরুনে ফ্রেএেফ্রপ ও জামাোনত ইসলামীর আনন্দালনের সমনে গোমা এেং ককনটল সরেরাহ করার অফ্রভন া  রনেনে। তারা ফ্রেএেফ্রপর 

রাজেীফ্রত করনতে।  

 

ফ্রেএেফ্রপ গচোরপারসে খানলদা ফ্রজোর উপনদষ্টা পফ্ররষনদর সদস্য গমজর (অে.) কামরুল ইসলানমর ফ্রপএস সাতারকূনলর জেোল আনেদীেও 

আওোমী লীন  গ া  ফ্রদনেনেে। ফ্রতফ্রে ঢাকা-১১ (গুলশাে, সবুজো ) আসনের োফ্রসন্দা। সানেক প্রিােমন্ত্রী খানলদা ফ্রজোর ফ্রেরাপত্তা কমী 

গলাকমাে গহানসে ভ ূঁইো আওোমী লীন  গ া  ফ্রদনে োংলানদশ ফ্রক্রনকট গোনড ির পফ্ররচালক হনেনেে। কযাফ্রসনো কানে সম্পৃি োকার অফ্রভন ান  



তানক গেপ্তার করা হনেনে। ফ্রতফ্রে গমাহানমডাে গপার্ট িং ক্লানের ভারপ্রাপ্ত পফ্ররচালক।  

 

জামাোত গেনক এনসই গেতা :ঢাকা-৩ (নকরােী ঞ্জ মনডল, গকরােী ঞ্জ দফ্রিণ), ঢাকা-৪ (কদমতলী,  াত্রাোেী, শ্যামপুর), ঢাকা-৮ (মফ্রতফ্রিল, 

রমো), ঢাকা-১২ (গতজ াঁও, রমো), ঢাকা-১৪ (ফ্রমরপুর, শাহআলী, সাভার) এেং ঢাকা-১৮ (উত্তরা, কযান্টেনমন্ট, গুলশাে) আসনে জামাোনত 

ইসলামী গেনক আওোমী লীন  গ া  গদওোর ঘটো ঘনটনে। তানদর মনধ্য ঢাকা-৪ আসনের শ্যামপুর োোর কফ্ররমুল্লাোন র গমাহােদ মাসুদ 

আওোমী লীন  গ া  ফ্রদনে ৫৪ েম্বর ওোনড ির কাউফ্রিলর ফ্রেে িাফ্রচত হনেনেে। ফ্রতফ্রে এখে শ্যামপুর োো আওোমী লীন র যুগ্ম সািারণ সম্পাদক। 

তুরান র গমাহােদ গমাস্তাফ্রকম এখে হফ্রররামপুর ইউফ্রেেে আওোমী লীন র িম িফ্রেষেক সম্পাদক। তার ফ্রেরুনে মামলা রনেনে। 

 

আনেে জফ্রি গেতাও : ঢাকা-১৪ আসনে জামাোনত ইসলামীর গেতা ফ্রিোইদনহর তশলকূপার হাফ্রেবুল্লাহ োহার আজাদ জফ্রি সম্পৃিতাে জফ্রেত 

ফ্রেনলে েনল জাোনো হনেনে গ ানেন্দা প্রফ্রতনেদনে। তার ফ্রেরুনে জফ্রম-সংক্রান্ত মামলাও রনেনে। ঢাকা-১৮ আসনের আওতািীে উত্তরা-পফ্রিম 

এলাকার জামাোত কমী অযাডনভানকট ফ্রশউলী সুলতাো উত্তরা-পফ্রিম োো আওোমী লীন র মফ্রহলা ফ্রেষেক সম্পাদক হনেনেে। েোেীর 

কোইল জামাইোজার এলাকার জসীম উফ্রিে নুরুনক েোেী োো কৃষক লীন র সািারণ সম্পাদক করা হনেনে। ঢাকা-৩ আসনে জামাোনত 

ইসলামীর কমী গকরােী ঞ্জ মনডল এলাকার গমাহােদ গসালােমাে ও ঢাকা-১৮ আসনের উত্তরার গমাহােদ োবুও আওোমী লীন  গ া  

ফ্রদনেনেে।  

 

মামলা গেনক গরহাই গপনত গ া দাে :ন া দােকারীনদর অনেনকর ফ্রেরুনে মামলা রনেনে। তারা মূলত মামলা গেনক রিা পাওোর জন্যই 

আওোমী লীন  গ া  ফ্রদনেনেে েনল দনলর গেতাকমীরা মনে করনেে। গ ানেন্দা তথ্য অনু ােী, কামরািীরচনরর গমাহােদ গদনলাোর, হাফ্রেল 

মাহমুদ, আেদুর রহমাে োলাে ও গমাহােদ জানেনদর ফ্রেরুনে মামলা রনেনে। মামলাে জফ্রেনে আনেে গকরােী ঞ্জ দফ্রিনণর নুরুল হক, 

গতজ াঁও ফ্রশল্পাঞ্চনলর অপু খাে, পূে ি োখালপাোর আেদুল গমাতানলে ভ ূঁইো, এমদাদুল ইসলাম ভ ূঁইো, আশুফ্রলোর মধ্য  াজীরচনরর গমাহােদ 

শাহীে, সরকার মানকিনটর কফ্রের গহানসে সরকার ও তুরান র তাজুল গমাল্লা। মামলা োকার পরও উত্তরা পফ্রিম োো আওোমী লীন র েে ও 

পফ্ররনেশ ফ্রেষেক সম্পাদক হনেনেে কফ্রের এইচ সা র। 

 

আওোমী লীন  এনসই পদ-পদফ্রে :ফ্রেএেফ্রপর রাজেীফ্রত গেনে গদওো অনেনকই পরেতী সমনে আওোমী লীন র গেতা েনেনেে। সাফ্রমমুল হক 

রেক েোে ঞ্জ উপনজলা যুেলীন র সহসভাপফ্রত হনেনেে। গমাহােদ এফ্রলট হনেনেে কলানকাপা ইউফ্রেেে যুেলীন র সহ-সম্পাদক। গদাহানরর 

োশার মুফ্রি ঢাকা গজলা প্রজন্ম লীন র সভাপফ্রত হনেনেে। গতাোজ্জল গচোরম্যাে হনেনেে গদাহার োো আওোমী লীন র সহসভাপফ্রত। কুসুমহার্ট 

ইউফ্রেেে আওোমী লীন র সভাপফ্রত হনেনেে গদাহানরর আবু সাইদ ফ্রমো। 

কামরািীরচনরর পারনভজ গহানসে ফ্রেপ্লে োো োত্রলীন র সানেক সভাপফ্রত, আেদুর রফ্রশদ সরকার ৫৫ েম্বর ওোড ি আওোমী লীন র সভাপফ্রত, 

জসীম মুফ্রি ৫৫ েম্বর ওোড ি আওোমী লীন র সািারণ সম্পাদক, জানেদুল ইসলাম পূে ি রসুলপুনরর ৫৬ েম্বর ওোড ি আওোমী লীন র সভাপফ্রত ও 

ফ্রসরাজ তালুকদার ৫৬ েম্বর ওোড ি আওোমী লীন র শ্রমফ্রেষেক সম্পাদক হনেনেে। শাহজাহাে োদশানক শ্যামপুর ইউফ্রেেে আওোমী লীন র 

সহসভাপফ্রত করা হনেনে।  

কদমতলী োো আওোমী লীন র যুগ্ম সািারণ সম্পাদক হনেনেে শ্যামপুনরর গশখ ফ্ররোত। তার ভাই গশখ ফ্ররোদ এই োোর আনরক যুগ্ম 

সািারণ সম্পাদক হনেনেে। শ্যামপুনরর ৩ েম্বর ইউফ্রেেে আওোমী লীন র যুগ্ম সািারণ সম্পাদক (প্রস্তাফ্রেত) হনেনেে কদমতলীর েজরুল 

ইসলাম গমাল্লা। মীর হাজারীোন র আলীম আল োসােী শ্যামপুনরর ৫১ েম্বর ওোড ি আওোমী লীন র সাং ঠফ্রেক সম্পাদক ও েফ্ররদাোনদর 

গকানহল মাহমুদ শ্যামপুর োো তাঁতী লীন র সািারণ সম্পাদক হনেনেে। 

আরফ্রসে গ নটর শাহোজ গে মনক শ্যামপুর োো আওোমী লীন র যুে ও ক্রীো সম্পাদক, জুরাইে টাওোনরর হাফ্রেবুল্লাহ হােীে ও ফ্র োস উফ্রিে 

সরদারনক শ্যামপুর োো জাতীে শ্রফ্রমক লীন র সহসভাপফ্রত এেং  াত্রাোেীর মীর হাজারীোন র গমাহােদ োফ্রদমনক শ্যামপুনরর ৫১ েম্বর ওোড ি 

আওোমী লীন র সাং ঠফ্রেক সম্পাদক করা হনেনে। ৩২ েম্বর ওোড ি আওোমী লীন র সািারণ সম্পাদক হনেনেে এক সমনে োত্রদনলর 

রাজেীফ্রত কনর আসা েংশানলর োইম আহনেদ।  

রাজারো  দাসপাোর ফ্রচত্ত রঞ্জে দাস গ া  গদওোর পর সবুজো  োো আওোমী লীন র সািারণ সম্পাদক হনেনেে। একই এলাকার িন্টু 

দাশনক সবুজোন র ৫ েম্বর ওোড ি যুেলীন র আহ্বােক করা হনেনে। সবুজোন র ৪ েম্বর ওোড ি আওোমী লীন র সভাপফ্রত হনেনেে মধ্য 

োসানোর মাসুদ হাসাে শামীম। কাচারীপাো দফ্রিণ াঁওনের গমাহােদ আজাদ সবুজোন র ৭৩ েম্বর ওোড ি কৃষক লীন র সভাপফ্রত এেং োফ্রহদ 

রাো সাং ঠফ্রেক সম্পাদক হনেনেে।  

গ া  গদওোর পরই গেতা হনেনেে োড্ডা োো আওোমী লীন র যুে ও ক্রীোফ্রেষেক সম্পাদক উত্তর োড্ডার কামরুল ইসলাম ফ্রমন্টু, ২১ েম্বর 

ওোড ি আওোমী লীন র সহসভাপফ্রত আদশ ি ে নরর ফ্রসরাজুল ইসলাম খাে, ২১ েম্বর ওোড ি জাতীে শ্রফ্রমক লীন র সািারণ সম্পাদক কুফ্রমল্লা 

পাোর আফ্ররে গহানসে রশু, ২১ েম্বর ওোড ি আওোমী লীন র সাং ঠফ্রেক সম্পাদক গমাহােদ আসাদ, ২১ েম্বর ওোড ি জাতীে শ্রফ্রমক লীন র 

সভাপফ্রত নুর গমাহােদ ও ফ্রসফ্রেের সহসভাপফ্রত গমাহােদ মুিার।  

২১ েম্বর ওোনড ির গুদারাঘাট ইউফ্রেট আওোমী লীন র সহসভাপফ্রত গমাহােদ ফ্রলটে, ২১ েম্বর ওোনড ির আদশ ি ে র ইউফ্রেট আওোমী লীন র 

সািারণ সম্পাদক শাফ্রহে গমাল্লা, ২১ েম্বর ওোড ি আওোমী লীন র েে ও পফ্ররনেশ ফ্রেষেক সম্পাদক ইসফ্রতোক আহনমদ ফ্রদপু, সহ-প্রচার 

সম্পাদক লাইসুজ্জামাে সপে এেং ২১ েম্বর ওোড ি আওোমী লীন র প্রচার সম্পাদক গখারনশদ আলম রফ্রেও ফ্রেএেফ্রপ গেনে আওোমী লীন  এনস 

গেতা হনেনেে।  

ফ্রেএেফ্রপ গেনে আওোমী লীন  এনসনেে গতজ াঁও োো আওোমী লীন র সাং ঠফ্রেক সম্পাদক এএসএম শামীম, মফ্রহলা ফ্রেষেক সম্পাদক 

পফ্রিম োখালপাোর অযাডনভানকট তাসফ্রলমা আিার ফ্রদপা, যুে ও ক্রীোফ্রেষেক সম্পাদক গতজকুেীপাোর গমাশারে গহানসে, ফ্রশিা ও 

মােেসম্পদ ফ্রেষেক সম্পাদক গতজকুেীপাোর োরফ্র স আিার, সাংস্কৃফ্রতক ফ্রেষেক সম্পাদক আনোোর গহানসে, কা িকরী সদস্য োখালপাোর 

সাফ্রদকুর রহমাে ফ্রহরু ও এোমুল হক হাক্কােী।  



২৪ েম্বর ওোড ি কৃষক লীন র সভাপফ্রত গতজ াঁও ফ্রশল্পাঞ্চনলর আফ্রমর গহানসে, ফ্রেউমানকিট োোর আওতািীে ১৮ েম্বর ওোনড ির সভাপফ্রত 

হনেনেে গসন্ট্রাল গরানডর শফ্রহদুল কফ্রের শফ্রহদ, োস-ট্রাক ওোস ি অযানসাফ্রসনেশনের সািারণ সম্পাদক আবু রােহাে, পল্লেী োো গস্বোনসেক 

লীন র প্রচার সম্পাদক মফ্রহে গমারনশদ পলাশ, আশুফ্রলোর দফ্রিণ োইপানলর গমাস্তো ফ্রমো, েোেী োো তাঁতী লীন র ফ্রসফ্রেের সহসভাপফ্রত েউ 

োজানরর মফ্রমে সরকার গেতা ফ্রেে িাফ্রচত হনেনেে। 

েোেী োো কৃষক লীন র সভাপফ্রত মহাখালীর ওমর োরুক গকরু, েোেী োো আওোমী লীন র সহসভাপফ্রত আশরাে আলী সরদার, ১৯ েম্বর 

ওোড ি আওোমী লীন র সহসভাপফ্রত েোেীর আবুল কানশম, েোেীর মফ্রের গহানসে, সাং ঠফ্রেক সম্পাদক কোইনলর রুহুল আফ্রমে োবুল, তুরা  

োো গমাটর ও শ্রফ্রমক লীন র সহসভাপফ্রত মফ্রের হাজী, ১৯ েম্বর ওোড ি যুেলীন র সািারণ সম্পাদক গুদারাঘানটর হারুে প্রিাে, উত্তরা পফ্রিম 

োো আওোমী লীন র সাং ঠফ্রেক সম্পাদক েজরুল ইসলাম এেং আশুফ্রলো োো গস্বোনসেক লীন র সহসভাপফ্রত ভাদাইল পূে িপাোর োরুক 

গহানসেনকও গেতা োোনো হনেনে। 

জেপ্রফ্রতফ্রেফ্রির তাফ্রলকাে ওরা :েংশানলর আ া সানদক গরানডর োত্রদল গেতা আউোল গহানসে আওোমী লীন  গ া  গদওোর পর ৩৩ েম্বর 

ওোনড ির কাউফ্রিলর ফ্রেে িাফ্রচত হনেনেে। ফ্রতফ্রে ৩৩ েম্বর ওোড ি যুেলীন র সভাপফ্রত। তার ফ্রেরুনে মামলা রনেনে। সাইফুল ইসলাম আওোমী 

লীন  গ া  ফ্রদনে সাভানরর েে াঁও ইউফ্রেেনের গচোরম্যাে ফ্রেে িাফ্রচত হনেনেে। ফ্রতফ্রে এখে েে াঁও ইউফ্রেেে আওোমী লীন র সভাপফ্রত। ফ্রেএেফ্রপ 

গেনক এনস সাভার গপৌরসভার ১ েম্বর ওোনড ির কাউফ্রিলর ফ্রেে িাফ্রচত হনলও গটউর্টর ফ্রমেহাজ উফ্রিে গমাল্লার ফ্রেরুনে একাফ্রিক মামলা রনেনে।  

সাফ্রেল উফ্রিে আহনেদ েোে নঞ্জর োহা ইউফ্রেেে এেং সাভানরর আনোোর গহানসে আফ্রমে োজার ইউফ্রেেনের গচোরম্যাে ফ্রেে িাফ্রচত হনেনেে। 

তানদর মনতা ফ্রেএেফ্রপর আনরক গেতা আনোোর গহানসে আওোমী লীন  গ া  ফ্রদনে সাভানরর ভাকুতিা ইউফ্রেেনের গচোরম্যাে ফ্রেে িাফ্রচত 

হনেনেে। আওোমী লীন  আসার পর ১০ েম্বর ওোনড ির কাউফ্রিলর হনেনেে ফ্রেএেফ্রপ গেতা আবু তানহর। ফ্রতফ্রে েতিমানে দারুস সালাম োো 

আওোমী লীন র যুগ্ম সািারণ সম্পাদক (প্রস্তাফ্রেত)।  

 

আশুফ্রলোর গমান্তাজ উফ্রিে গমাল্লা িামনসাো ইউফ্রেেনের ৫ েম্বর ওোনড ির গমম্বার ফ্রেে িাফ্রচত হনলও তার ফ্রেরুনে মামলা রনেনে। ফ্রেএেফ্রপর এই 

গেতা এখে ঢাকা উত্তর গজলা কৃষক লীন র সাং ঠফ্রেক সম্পাদক। তার মনতা দু িাপুনরর জাফ্রকর মেল ফ্রেএেফ্রপ গেনক আওোমী লীন  গ া  ফ্রদনে 

আশুফ্রলো ইউফ্রেেনের ২ েম্বর ওোনড ির গমম্বার ফ্রেে িাফ্রচত হনলও তার ফ্রেরুনে মামলা রনেনে।  

 

দীঘ ি ফ্রমফ্রেল :ঢাকার ২০র্ট আসনে ফ্রেএেফ্রপ গেনক আওোমী লীন  গ া  গদওোর ফ্রমফ্রেল গেশ দীঘ ি। তানদর মনধ্য রনেনেে েোে নঞ্জর গমাহােদ 

সবুজ, েনেজ আল মামুে, সুনেদুজ্জামাে সুনেদ, গদাহানরর আেোল মাতুব্বর, আনোোর মাতুব্বর, ডািার গসােহাে, োদশা গমাল্লা, একলাল 

উফ্রিে, কাজী রুনেল, গকরােী নঞ্জর সাহাবুফ্রিে গমম্বার, োফ্রজম উফ্রিে, গকরােী ঞ্জ মনডনলর গমাহােদ গসফ্রলম, আলম ীর গমম্বার, ফ্রলোকত 

গচোরম্যাে, হারুে গমম্বার, রুহুল আফ্রমে, োনু হাফ্রজ, শাহ আলম, গমাহােদ োবুল, জাফ্রক উফ্রিে ফ্ররন্টু, নুরুল ইসলাম োচ্চু, ইমাম গহানসে, 

কামরািীরচনরর সাহাবুফ্রিে সাবু, তােভীর আহনেদ রাজু, গমাহােদ সজীে, গমাহােদ গমাতুিজাক, গমাহােদ কালু, গকরােী ঞ্জ দফ্রিনণর 

ওোফ্রহদুজ্জামাে ওোফ্রহদ, গসাহরাে গহানসে, রফ্রেক গমম্বার, গমাজানেল হক ফ্রমন্টু, গমাহােদ জাফ্রকর, গমাহােদ োবুল, আফ্রজম ভাোরী, 

লালোন র েোে ঞ্জ গলে ক্লাে োফ্রের হাজী আলম ীর (সুরমা আলম ীর), আফ্রজমপুর গরানডর আনোোর গহানসে আমু, আেদুল আফ্রজজ গলনের 

গমাহােদ হাসমত, কলাো ানের গমাজানেল গহানসে োবু, গমাহােদ লােলু, আলম ীর গহানসে, োড্ডার গেরাইদ পূে িপাোর আলম ীর কফ্রের 

জজ, েে গেরাইনদর কাউোর মাহমুদ, আরিাপাোর আবুল োসার, েেী গহানসে, গমাোল পাোর নুরুল হক, আসকর গটনকর মফ্রতউর রহমাে, 

গমাহােদ জাহািীর, গমাহােদ হাসাে, কুনেফ্রত মসফ্রজদ গরানডর ইউছুে আলী রফ্রে, গুদারাঘাট ফ্রলংক গরানডর আেদুল খানলক, দফ্রিণ 

গেগুেোেীর মফ্রের তালুকদার, শাহ আলী োোর তাজুল ইসলাম তাজু, পল্লেীর জাফ্রকর গহানসে, তাফ্ররকুল ইসলাম সন্টু, সানজদুল ইসলাম লাড্ড, 

ইকোল গহানসে, রূপে নরর আেদুল হাই গমাল্লা, উত্তরখানের গমাহােদ শামীম, গমািার গহানসে, ভাটুফ্রলো উত্তরপাোর শানহে শাহ, লালো  

মাোপাোর গমাহােদ মহসীে, হাফ্রেজুর ইসলাম, পফ্রিমপাোর গমাহােদ আফ্ররে, রুনেল গহানসে, ফ্রসরাজুল ইসলাম, মুোরঘাট পাোর মফ্রের 

গহানসে, গমাহােদ শফ্রেক, গমাহােদ হান্নাে, মফ্রের গহানসে, মুোপাোর োফ্রজম উফ্রিে, দফ্রিণখানের গমাহােদ মামুে, গমাহােদ আফ্রের ও 

মধুোন র নুর গহানসে।  

 

এ োো জাতীে পার্ট ি গেনক গ া  ফ্রদনেনেে মকবুল গহানসে। ফ্রতফ্রে এখে গতজ াঁও োো আওোমী লীন র কা িকরী সদস্য। জানকর পার্ট ির গশখ 

গমাখনলছুর রহমােনক শ্যামপুনরর ৫১ েম্বর ওোড ি আওোমী লীন র সাং ঠফ্রেক সম্পাদক করা হনেনে। ফ্রতফ্রে ঢাকা-৪ আসনে জানকর পার্ট ির 

এমফ্রপ প্রােী ফ্রেনলে।  ণনোরানমর গ ালাম রাব্বােী োেলু ঢাকা দফ্রিণ মহাে র আওোমী লীন র দপ্তর সম্পাদনকর দাফ্রেত্ব পালে করনেে।  

 


