
কু য়া পৗরসভা
ময়র সংরি ত আসেনর মিহলা কাউ লর ও সাধারন আসেনর কাউ লরেদর মাবাইল ন র 

িমক নাম ওয়াড নং মাবাইল ন র  

১ আেনায়ার আলী ময়র ০১৭১১ ৩৩৪৪৫৮

 

২ কানন আহেমদ ১ নং সংরি ত ওয়াড ০১৭৯৩ ৪৬৮৩২৯

 

৩ িমেসস আেনায়ারা ইসলাম ২ নং সংরি ত ওয়াড ০১৭২১ ৫০৬৪০০

 

৪ মাছাঃ আনার কিল ৩ নং সংরি ত ওয়াড ০১৭১১ ৯৩৫০৩১

 

৫ রীনা নাছিরন ৪ নং সংরি ত ওয়াড ০১৭১২ ০৬৩২১৭

 

৬ মাছাঃ আফিরদা আফিরন ৫ নং সংরি ত ওয়াড ০১৭৩১ ২৭৭৮০০

 

৭ মাছাঃ হািলমা খাতন ৬ নং সংরি ত ওয়াড ০১৯৩৫ ২৬২৪২৯

 

৮ মাছাঃ পারভীন হােসন ৭ নং সংরি ত ওয়াড ০১৭২৩ ৫৬১৮৬৯

 

৯ মাঃ নাইমুল ইসলাম সাধারন ওয়াড নং -১ ০১৭১১ ১৯১২১৭

 

১০ খ কার মােজদুল হক সাধারন ওয়াড নং - ২ ০১৭১১ ০৬৭৬১০

 



১১ এস এম আতাউল গিন ওসমান সাধারন ওয়াড নং - ৩ ০১৭১৬ ৮০৯৮৪৩

 

১২ মাঃ র ম উ ন সাধারন ওয়াড নং - ৪ ০১৬৭১ ৪৩৮৭৩৭

 

১৩ মাঃ সাইফ উল হক মুরাদ সাধারন ওয়াড নং - ৫ ০১৭১১ ১২০৯৪৬

 

১৪ মাঃ নজ ল ইসলাম সাধারন ওয়াড নং - ৬ ০১৯২০ ৭৬২০৮১

 

১৫ এইচ এম তানভীর নেবল সাধারন ওয়াড নং - ৭ ০১৭১৭ ৯৬৯৩০২

 

১৬ শখ কৗিশক আহে দ সাধারন ওয়াড নং - ৮ ০১৭১১ ৪৪৫৩০৩

 

১৭ মাঃ সাবাউ ন সওদাগর সাধারন ওয়াড নং - ৯ ০১৭১২ ৬০৯১২৫

 

১৮ িকেশার কুমার ঘাষ সাধারন ওয়াড নং - ১০ ০১৭৫৭ ২৮৯৯৯৯

 

১৯ মাঃ আিনছ কারাইশী সাধারন ওয়াড নং -১১ ০১৭১১ ৩৭৫২৫৪

 

২০ মাঃ আিনছর রহমান আিনছ সাধারন ওয়াড নং - ১২ ০১৭২৪ ২৯৮০৮৬

 

২১ মাঃ মাহবুবুর রহমান সাধারন ওয়াড নং - ১৩ ০১৯৩৭ ৭৪২২২৯

 



২২ মাঃ শািহন উ ন সাধারন ওয়াড নং - ১৪ ০১৭১৫ ১৯২০২১

 

২৩ মাঃ মিহদুল ইসলাম সাধারন ওয়াড নং - ১৫ ০১৭২১ ৪৯৬৫৮০

 

২৪ আবু জািহদ সাধারন ওয়াড নং - ১৬ ০১৭১১ ৪৭৯০২১

 

২৫ মাঃ ওিলউ াহ সাধারন ওয়াড নং - ১৭ ০১৭১১ ৫৭৭৩০২

 

২৬ মাঃ শাহ জালাল সাধারন ওয়াড নং - ১৮ ০১৭১৮ ০৪৫২২৫

 

২৭ মীর রজাউল ইসলাম বাবু সাধারন ওয়াড নং - ১৯ ০১৭১১ ৭৩২৩৬৬

 

২৮ মাঃ এজাজলু হািকম সাধারন ওয়াড নং - ২০ ০১৭১১ ০৪৫০১৩

 

২৯ মাঃ ইসলাম শখ সাধারন ওয়াড নং - ২১ ০১৭১৯ ৬৭৮৬৬১

 


