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1। সংসদ সদেস র নাম: 
 (ক) বাংলায় :  কাজী করামত আলী 
  (খ) iংেরজীেত (বড় akের) :  KAZI  KERAMAT ALI 
 
2। িনবাচনী eলাকা (নাম o নmরসহ) : 209, রাজবাড়ী-1। 
 
3। িনবািচত হoয়ার তািরখ (গেজট aনসুাের) : 08 জানুয়ারী  2014।  
 
4। দলগত পিরচয় : বাংলােদশ আoয়ামী লীগ।  
 
5। জm তািরখ : 22 eিpল 1954 
 
6। জmsান (জলা) : রাজবাড়ী। 
 
7। িপতার নাম  : মরহুম কাজী হদােয়ত হােসন 
 
8। মাতার নাম  : মরহুমা মনাkা বগম 
 
9। ববািহক aবsা ( ক িচh িদন) : িববািহত  
 
10। sামী/stীর নাম 
 (ক) বাংলায়  : রেবকা সলুতান 
 

 (খ) iংেরজীেত (বড় akের) : REBEKA SULTANA 
 
11। sামী/stীর জm তািরখ : 10 aেkাবর 1959 
 
12। সমtান/সমtিত নাম  জm তািরখ 
 
(ক) কন া  1. কািনজ ফােতমা ( চতী)   03 নেভmর 1981 
 
13। িশkাগত যাগ তা (pিত ােনর িববরণসহ): 
 
 eম.কম (মােক ং), ঢাকা িব িবদ ালয়। 
 িব.কম (সmান) (ব বsাপনা), ঢাকা িব িবদ ালয়। 
 eiচ.eস.িস, রাজবাড়ী সরকারী কেলজ। 
 eস.eস.িস. রাজবাড়ী iয়ািছন হাisলু । 
 
14। i-মiল e াে স (যিদ থােক) : assurance_comm@parliament.gov.bd 
   rajbari.1@parliament.gov.bd  
 
15। িবেদশী ভাষায় দkতা  : iংেরজী 
  
 
16। য সব সংগঠেনর সােথ জিড়ত (িবসtািরত িববরণসহ): 
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 01। বাংলােদশ আoয়ামী লীগ, সাধারণ সmাদক, রাজবাড়ী জলা শাখা (1992 হেত aদ াবিধ) 
 02। সভাপিত, রাজবাড়ী জলা ডায়ােব ক সিমিত 
 03। সােবক সভাপিত o আজীবন সদস , রাজবাড়ী রাটরী kাব 
 04। সােবক সভাপিত o আজীবন সদস , রাজবাড়ী রড িkেসn সাসাi  
 05। রাজবাড়ী জলার িবিভn সামািজক/সাংsিতকৃ  সংগঠেনর সে  জিড়ত। 
 
17। uেলsখেযাগ  সমাজ সবার িববরণঃ 
 
 রাজবাড়ী-1 থেক 4 (চার) বার সংসদ সদস  িনবািচত হেয় eলাকার যাবতীয় unয়ন o সমাজেসবা মূলক কাজ 

সmাদন কেরেছন। তাছাড়া রাজবাড়ী জলা ডায়ােব ক সিমিত, রাটারী kাব, রড িkেসn সাসাi সহ িবিভn 

সামািজক/সাংsিতকৃ  সংগঠেনর মাধ েম জনসেচতনতা, মাদক িবেরাধী aিভযান, নারী িশkা, দািরd  িবেমাচন, 
সংsিতরৃ  মাধ েম জ ীবাদ o kসংsার দরূীকরণসহ eলাকার সকল unয়ন o সমাজেসবা মূলক কােজ সংিশs  
আেছন।  

 
18। জাতীয় সংসদ-সদস ঃ 
 

সংসেদর নাম িনবাচনী eলাকা 
5ম সংসদ 209, রাজবাড়ী-1 
7ম সংসদ 209, রাজবাড়ী-1 
9ম সংসদ 209, রাজবাড়ী-1 
10 সংসদ 209, রাজবাড়ী-1 

 
19। জাতীয় সংসেদ কাn কাn কিম েত সভাপিত/সদস  িহসােব দািয়t পালন কেরেছন তার িববরণ (সংসেদর নাম o 

সময়) 
 
 1) 10ম (ক) সভাপিত, সরকাির pিত mিত সmিকত sায়ী কিম । 
  (খ) সদস , সংsিতৃ  িবষয়ক মntণালয় সmিকত sায়ী কিম । 
 
 2) 9ম সংসদ (ক) সভাপিত, সংsিতৃ  িবষয়ক মntণালয় সmিকত sায়ী কিম । 
  (খ) সদস , লাiেbরী সmিকত sায়ী কিম । 
 
 3) 7ম সংসদ (ক) সদস , দেুযাগ o tাণ মntণালয় সmিকত sায়ী কিম । 
  (খ) সদস , মিহলা o িশশু িবষয়ক মntণালয় সmিকত sায়ী কিম । 
 
 4) 5ম সংসদ (ক) সদস , ডাক, তার o টিলেযাগােযাগ মntণালয় সmিকত sায়ী কিম । 
 
 
20। শখ :  গান শানা o ফুটবল। 
 

কাজী করামত আলী 
সংসদ সদস  

209, রাজবাড়ী-1। 
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দলগত পিরচয়ঃ বাংলােদশ আoয়ামী লীগ 
 
কাজী করামত আলী 1954 সােল 22 eিpল রাজবাড়ী জলার হাসপাতাল রােডর সjনকাnার বাসায় 

জngহণ কেরন। তঁার িপতা কাজী হদােয়ত হােসন eবং মাতা মনাkা বগম।  
 
 কাজী করামত আলী ঢাকা িবশ^িবদ ালয় থেক িব কম (aনাস) eম কম িডিg pাp। িতিন ব বসার 
পাশাপািশ বাংলােদশ আoয়ামীলীেগর রাজনীিতর সে  জিড়ত। িতিন  1990 সন থেক  aদ াবিধ রাজবাড়ী জলার 
বাংলােদশ আoয়ামী লীেগর সাধারণ সmাদক িহেসেব দািয়t পালন করেছন।  
 
 িতিন 1992 সােল 5ম জাতীয় সংসেদ বাংলােদশ আoয়ামী লীেগর মেনানয়েন uপ-িনবাচেন জাতীয় সংসদ 
সদস  িনবািচত হন eবং ডাক, তার o টিলেযাগােযাগ মntণালয় সmিকত sায়ী কিম র সদস  িহেসেব দািয়t পালন 
কেরন। 1996 সেন সpম জাতীয় সংসেদ বাংলােদশ আoয়ামী লীেগর মেনানয়েন িdতীয় বার জাতীয় সংসদ সদস  
িনবািচত হন eবং দেুযাগ ব বsাপনা o tাণ মntণালয় সmিকত sায়ী কিম র o মিহলা o িশশ ু িবষয়ক মntণালয় 
সmিকত sায়ী কিম র সদস  িহেসেব দািয়t পালন করেছন।  
 
 িতিন 2008 সােল 9ম জাতীয় সংসদ িনবাচেন বাংলােদশ আoয়ামীলীেগর মেনানীত pাথ  িহেসেব তৃতীয় 
বার জাতীয় সংসদ সদস  িনবািচত হন। 9ম জাতীয় সংসেদ সংsিতৃ  িবষয়ক মntণালয় সmিকত sায়ী কিম র 
সভাপিত eবং জাতীয় সংসেদর লাiেbরী কিম র সদস  িহেসেব দািয়t পালন কেরেছন। 2014 সােল 10ম জাতীয় 
সংসদ িনবাচেন বাংলােদশ আoয়ামী লীেগর মেনানীত pাথ  িহেসেব জাতীয় সংসদ সদস  িনবািচত হন। দশম জাতীয় 
সংসেদ সরকাির pিত mিত সmিকত sায়ী কিম র সভাপিত eবং সংsিতৃ  িবষয়ক মntণালয় সmিকত sায়ী 
কিম র সদস  িহেসেব দািয়t পালন করেছন।  
 
 িতিন 1996 সাল থেক রাজবাড়ী জলার বাংলােদশ ডায়ােব ক সিমিতর সভাপিত, রাজবাড়ী  জলার 
রাটারী kােবর সােবক সভাপিত o আজীবন সদস  eবং রাজবাড়ী জলা রড িkেসn সাসাi র সােবক সভাপিত o 
আজীবন সদস । তাছাড়া রাজবাড়ী জলার িবিভn সামািজক, সাংsিতকৃ  সংগঠেনর সে  জিড়ত রেয়েছন।  
 
 িতিন বাংলা o iংেরজী ভাষা পড়েত, িলখেত eবং বলেত পােরন।  িতিন মাননীয় pধানমntী শখ হািসনার 
সফর স ী িহেসেব kেয়ত সফর কেরেছন। তাছাড়া ব িkগত o সরকাির সফের যkুরাজ , যkুরা , কানাডা, 
মালেয়িশয়া, িস াপুর, থাiল াn, ভারত, aেsিলয়া, িনuিজল াn, চীন, সৗিদ আরব, পািকসtান, জাপানসহ 14   
দশ সফর কেরেছন। 
 
 কাজী করামত আলী িববািহত eবং eক কন া সমtােনর জনক। গান গাoয়া, গান শানা, ফুটবল o 
ব াডিমnন খলা তঁার শখ।  


