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Admin

PBS NAME: NOAKHALI PBS
ক্রঃনংঃ

নাম,পিতার নাম ও স্থায়ী ঠিকানা

রোল নং

1

19895
নাম:জনাব মোঃ সাকিব উদ্দিন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:আমিরুল ইসলাম
ঠিকানা:গ্রাম: চরচেঙ্গা পোষ্ট: সোনাদিয়া পবিস)
উপজেলা: হাতিয়া
মোবাইল:01300462942

2

19896
নাম:জনাব মোঃ ফরহাদ উদ্দিন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোঃ দুলাল উদ্দিন
ঠিকানা:গ্রাম: চর কিং সাব-বাজার পোষ্ট: পবিস)
আফাজিয়া বাজার উপজেলা: হাতিয়া
মোবাইল:01301409884

3

নাম:জনাব মোঃ আসাদুর জামান
পিতার নাম:মোঃ ইসমাইল হোসেন
ঠিকানা:গ্রাম: নাজিরপুর পোষ্ট:
বেগমগঞ্জ উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01302002157

4

19898
নাম:জনাব মোঃ শাহেদ হোসেন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:নুর মোহাম্মদ
ঠিকানা: গ্রাম: বাবুনগর পোষ্ট: হাসানহাট পবিস)
উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01303910498
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(নোয়াখালী
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রোল নং

5

19899
নাম:জনাব মোঃ আব্দুল কাদের
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোঃ নজির আহাম্মদ
ঠিকানা: গ্রাম: বাবুনগর পোষ্ট: হাসানহাট পবিস)
উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01303979082

6

19900
নাম:জনাব মোঃ আবু সায়েদ রাসেল
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোঃ আবুল কাশেম
ঠিকানা: গ্রাম: চরশুল্লুকিয়া পোষ্ট: মান্নান পবিস)
নগর উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01313659790

7

নাম:জনাব মোঃ মিজানুর রহমান
পিতার নাম:মোঃ নুরুন্নবী
ঠিকানা: গ্রাম: পাকমুন্সীরহাট পোষ্ট:
দৌলতপুর উপজেলা: সদর
মোবাইল:01314385214

19901
(নোয়াখালী
পবিস)

8

নাম:জনাব মোঃ ফয়সাল উদ্দিন
পিতার নাম:মোঃ গিয়াস উদ্দিন
ঠিকানা:গ্রাম: তালুকদার পোষ্ট:
আফাজিয়া বাজার উপজেলা: হাতিয়া
মোবাইল:01316742475

19902
(নোয়াখালী
পবিস)
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9

নাম:জনাব মোঃ সাগর
পিতার নাম:মোঃ সোহাগ
ঠিকানা:গ্রাম: জালিয়াল পোষ্ট: সদর
উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01405949578

10

নাম:জনাব মোঃ নুরুল আফছার রাকিব 19904
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোঃ বেলায়েত হোছাইন
ঠিকানা: গ্রাম: ইন্দ্রপুর পোষ্ট: কবিরহাট পবিস)
উপজেলা: কবিরহাট
মোবাইল:01580392726

11

নাম:জনাব তাশফিকু ল ইসলাম
পিতার নাম:মুহাম্মদ ইউছু ফ
ঠিকানা:গ্রাম: ১৮ বেকী পোষ্ট: তমরদ্দি
উপজেলা: হাতিয়া
মোবাইল:01609008836

19905
(নোয়াখালী
পবিস)

12

নাম:জনাব তামজিদ হোসেন
পিতার নাম:আবুল বাসার
ঠিকানা: গ্রাম: কাশিপুর পোষ্ট: খরিফার
হাট উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01609671165

19906
(নোয়াখালী
পবিস)
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13

নাম:জনাব মোঃ আজগর হোসেন
পিতার নাম:মোঃ নুর নবী
ঠিকানা:গ্রাম: রানী গ্রাম পোষ্ট: হাতিয়া
উপজেলা: হাতিয়া
মোবাইল:01609988249

19907
(নোয়াখালী
পবিস)

14

নাম:জনাব মোঃ ইমন হোসেন
পিতার নাম:আবদুর রহিম
ঠিকানা:গ্রাম: মধ্য বদলকোট
ডাক:বদলকোট উপজেলা: চাটখিল
মোবাইল:01609989174

19908
(নোয়াখালী
পবিস)

15

19909
নাম:জনাব প্রান্ত সাহা
(নোয়াখালী
পিতার নাম:কানু লাল সাহা
ঠিকানা:গ্রাম: চর মজিদ পোষ্ট: আনছার পবিস)
মিয়ার হাট উপজেলা: সুবর্ণচর
মোবাইল:01610059056

16

19910
নাম:হেফজুর রহমান
(নোয়াখালী
পিতার নাম:আলমগীর হোসেন
ঠিকানা:গ্রাম: কৃ ষ্ণপুর ( কারী সাহেবের পবিস)
বাড়ী) পোষ্ট: রশিদপুর-৩৮২৭ উপজেলা:
সোনাইমুড়ী
মোবাইল:01610059586
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17

19911
নাম:জনাব পাপন চন্দ্র দাস
(নোয়াখালী
পিতার নাম:তিমির চন্দ্র দাস
ঠিকানা:গ্রাম: পূর্বগামছাখালী পোষ্ট: চর পবিস)
ঈশ্বর উপজেলা: হাতিয়া
মোবাইল:01610138495

18

19912
নাম:জনাব এনামুল হক মুহিত
(নোয়াখালী
পিতার নাম:ইসমাইল হোসেন
পবিস)
ঠিকানা:গ্রাম: রামকৃ ষ্ণপুর পোষ্ট:
রামবল্লভপুর উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01610174471

19

নাম:জনাব মোঃ শাকিব উদ্দিন
পিতার নাম:মোঃ শাহাব উদ্দিন
ঠিকানা:গ্রাম: চরকৈলাশ পোষ্ট: হাতিয়া
উপজেলা: হাতিয়া
মোবাইল:01628061861

19913
(নোয়াখালী
পবিস)

20

নাম:জনাব মোঃ হাসান
পিতার নাম:আবুল কালাম
ঠিকানা: গ্রাম: চর-ফকিরা, ৮ নং-ওয়ার্ড
পোষ্ট: চর-ফকিরা উপজেলা:
কোম্পানীগঞ্জ।
মোবাইল:01629822332

19914
(নোয়াখালী
পবিস)
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21

নাম:জনাব সাইফু র রহমান
পিতার নাম:আব্দুল আলিম
ঠিকানা:গ্রাম: কাটবুনিয়া পোষ্ট: চর
জব্বর উপজেলা: সুবর্ণচর
মোবাইল:01630413022

22

19916
নাম:জনাব মোঃ মাকছু দুর রহমান
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোঃ কামাল উদ্দিন
ঠিকানা: গ্রাম: চর কৈলাশ পোষ্ট: হাতিয়া পবিস)
উপজেলা: হাতিয়া
মোবাইল:01631337216

23

নাম:জনাব মেহেদী হাসান
পিতার নাম:তাজুল ইসলাম
ঠিকানা: গ্রাম: ধর্মপুর পোষ্ট: দানামিয়ার
বাজার উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01634252257

24

19918
নাম:জনাব পারভেজ উদ্দিন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মৃত নুরুল আমিন
পবিস)
ঠিকানা:গ্রাম: কাশিমপুর পোষ্ট:
খলিফারহাট উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01635576534
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25

নাম:জনাব জাহিদুল ইসলাম মোহন
পিতার নাম:আব্দুস শুক্কু র কাজল
ঠিকানা: গ্রাম: পঃ শুল্লুকিয়া পোষ্ট:
করমুল্লা বাজার উপজেলা:নোয়াখালী
সদর
মোবাইল:01636066896

19919
(নোয়াখালী
পবিস)

26

নাম:জনাব এমরান হোসেন
পিতার নাম:মাফু জের রহমান
ঠিকানা: গ্রাম: বড় মেহেদীপুর পোষ্ট:
ভবানীজীবনপুর উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01636229321

19920
(নোয়াখালী
পবিস)

27

19921
নাম:জনাব সাখাওয়াত হোসাইন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:বেলাল হোসাইন
ঠিকানা: গ্রাম: ধন্যপুর পোষ্ট: পোদ্দারহাট পবিস)
উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01640725938

28

নাম:জনাব মোঃ সোলায়মান
পিতার নাম:কামাল উদ্দিন
ঠিকানা:গ্রাম: চরপানা উল্যাহ পোষ্ট:
পশ্চিম চরজব্বর উপজেলা: সুবর্ণচর
মোবাইল:01641433023
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29

19923
নাম:জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোঃ আবদুল কু দ্দুস
পবিস)
ঠিকানা: গ্রাম: মাছিমপুর পোষ্ট:
দানামিয়ার বাজার উপজেলা: নোয়াখালী
সদর
মোবাইল:01641435769

30

নাম:জনাব সাঈদ মাহমুদ
পিতার নাম:মোঃ লুৎফু র রহমান
ঠিকানা:গ্রাম: ফজরম মাঝি পোষ্ট:
আফাজিয়া বাজার উপজেলা: হাতিয়া
মোবাইল:01642876289

19924
(নোয়াখালী
পবিস)

31

নাম:জনাব মেহরাব হোসেন
পিতার নাম:মোঃ রুস্তম মিয়া
ঠিকানা:গ্রাম: মিরওয়ারিশপুর পোষ্ট:
মিরওয়ারিশপুর উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01644302735

19925
(নোয়াখালী
পবিস)

32

নাম:জনাব রাকিব হোসেন
পিতার নাম:কবির হোসেন
ঠিকানা: গ্রাম: রাজগঞ্জ পোষ্ট: ০৮ নং
কালিরহাট উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01644846088

19926
(নোয়াখালী
পবিস)
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33

নাম:জনাব ইয়াছিন আরাফাত
পিতার নাম:আবুল কাশেম
ঠিকানা:গ্রাম: নলুয়া পোষ্ট: মকবুল
চৌধুরীহাট উপজেলা: কবিরহাট
মোবাইল:01647139640

34

19928
নাম:জনাব তানভীর হোসেন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোঃ বেলাল হোসেন
ঠিকানা: গ্রাম: রামকৃ ষ্ণপুর পোষ্ট: বাঁধের পবিস)
হাট উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01647141754

35

নাম:জনাব আরমান হোসেন
পিতার নাম:আবদুল হান্নান
ঠিকানা:গ্রাম: নলুয়া পোষ্ট: মকবুল
চৌধুরীহাট উপজেলা: কবিরহাট
মোবাইল:01648094538

36

19930
নাম:জনাব আবদুর রহিম
(নোয়াখালী
পিতার নাম:আলী হোসেন
ঠিকানা: গ্রাম: মুরাদপুর পোষ্ট: মুরাদপুর পবিস)
উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01648096858
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পবিস)

9/33

11/13/21, 8:56 AM

ক্রঃনংঃ

Admin

নাম,পিতার নাম ও স্থায়ী ঠিকানা

রোল নং

37

19931
নাম:জনাব ফু য়াদ হাছান
(নোয়াখালী
পিতার নাম:ছালেহ উদ্দিন
পবিস)
ঠিকানা:গ্রাম: পূর্বলালপুর পোষ্ট:
দিনমনিরহাট উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01648096872

38

নাম:জনাব আব্দুল্লা আল মামুন
পিতার নাম:জহির উদ্দিন
ঠিকানা: গ্রাম: আমানতপুর পোষ্ট:
কেন্দুরবাগ উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01690058899

19932
(নোয়াখালী
পবিস)

39

নাম:জনাব মোঃ ইয়াছিন আরাফাত
পিতার নাম:মোঃ আবদুল্লাহ
ঠিকানা: গ্রাম: আলাদিনগর পোষ্ট:
রায়েরহাট উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01690059493

19933
(নোয়াখালী
পবিস)

40

নাম:জনাব নাইম উদ্দিন
পিতার নাম:নিজাম উদ্দিন
ঠিকানা:গ্রাম: মিরওয়ারিশপুর পোষ্ট:
মিরওয়ারিশপুর উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01690061725

19934
(নোয়াখালী
পবিস)
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41

19935
নাম:জনাব মোঃ ইউসুফ হোসেন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোহাম্মদ আলী
ঠিকানা: গ্রাম: দেবীপুর পোষ্ট: দানামিয়ার পবিস)
বাজার উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01690144910

42

নাম:জনাব আবদুল হান্নান
পিতার নাম:ইদ্রিস মিয়া
ঠিকানা: গ্রাম: একলাশপুর পোষ্ট:
একলাশপুর উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01701412887

43

19937
নাম:জনাব আরমান হোসেন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোঃ ইমাম উদ্দিন
পবিস)
ঠিকানা:গ্রাম: উঃ ধর্মপুর পোষ্ট:
দানামিয়ার বাজার উপজেলা: নোয়াখালী
সদর
মোবাইল:01703339863

44

19938
নাম:জনাব মিজানুর রহমান
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মৃত রফিক উল্ল্যাহ
পবিস)
ঠিকানা: গ্রাম: কাশিমপুর পোষ্ট:
খলিফারহাট উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01703858654
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45

নাম:জনাব মিজানুর রহমান
পিতার নাম:হাফেজ উল্ল্যা
ঠিকানা:গ্রাম: বাবুপুর (০৯ নং ওয়ার্ড)
পোষ্ট: সেনবাগ উপজেলা: সেনবাগ
মোবাইল:01704844385

19939
(নোয়াখালী
পবিস)

46

নাম:জনাব ফজলুল ইসলাম
পিতার নাম:ফরহাদুল ইসলাম
ঠিকানা: গ্রাম: দক্ষিন চরচেঙ্গা পোষ্ট:
সোনাদিয়া উপজেলা: হাতিয়া
মোবাইল:01707821102

19940
(নোয়াখালী
পবিস)

47

19941
নাম:জনাব তানভীর আহমেদ
(নোয়াখালী
পিতার নাম:বশির আহাম্মেদ
ঠিকানা:গ্রাম: সফিপুর পোষ্ট: বিনোদপুর পবিস)
উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01708358255

48

নাম:জনাব শাহারিয়ার আহম্মেদ সজীব 19942
(নোয়াখালী
পিতার নাম:আব্দুল মোতালেব
পবিস)
ঠিকানা: গ্রাম: দক্ষিণ খানপুর পোষ্ট:
পাকমুন্সীরহাট উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01716053162
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49

19943
নাম:শাহাদাৎ হোসেন সুজন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:শাহ আলম বাচ্চু
ঠিকানা:গ্রাম: ঘোষকামতা, আমির আলী পবিস)
মেম্বার বাড়ী পোষ্ট: সোনাইমুড়ী
উপজেলা: সোনাইমুড়ী
মোবাইল:01727663412

50

নাম:জনাব মোঃ ইউনুছ শুভ
পিতার নাম:মোঃ সেলিম
ঠিকানা:গ্রাম: মিরওয়ারিশপুর পোষ্ট:
মিরওয়ারিশপুর উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01740804482

51

19945
নাম:জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোঃ ফজল হক
পবিস)
ঠিকানা: গ্রাম: পূর্বকাশিমপুর পোষ্ট:
খলিফারহাট উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01747125816

52

19946
নাম:জনাব মোঃ জুয়েল হোসেন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোঃ মারফত উল্যাহ
পবিস)
ঠিকানা: গ্রাম: মনিপুর পোষ্ট:
খলিফারহাট উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01749356884
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53

19947
নাম:জনাব জাহেদ উদ্দিন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:আলা উদ্দিন
ঠিকানা:গ্রাম: উত্তর মাগারিয়া পোষ্ট:বুড়ির পবিস)
চর উপজেলা: হাতিয়া
মোবাইল:01752868897

54

নাম:জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন 19948
পিতার নাম:মোহাম্মদ সফিকু র রহমান (নোয়াখালী
ঠিকানা:গ্রাম: রতনপুর পোষ্ট: বাঁধেরহাট পবিস)
উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01754911575

55

নাম:জনাব সালমান খান মোহন
পিতার নাম:মোঃ সাইফু ল ইসলাম
ঠিকানা:গ্রাম: পরশুরামপুর পোষ্ট:
ছাদুল্যাপুর উপজেলা: কবিরহাট
মোবাইল:01756362124

19949
(নোয়াখালী
পবিস)

56

নাম:জনাব মিরাজ হোসেন
পিতার নাম:আবদুল রেজ্জাক
ঠিকানা:গ্রাম:নোয়ান্নই পোষ্ট: বাঁধেরহাট
উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01757726419

19950
(নোয়াখালী
পবিস)
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57

নাম:জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন (সাগর)
পিতার নাম:মোঃ সাহাব উদ্দিন
ঠিকানা: গ্রাম: মিরওয়ারিশপুর পোষ্ট:
মিরওয়ারিশপুর উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01760306647

19951
(নোয়াখালী
পবিস)

58

নাম:জনাব শরিফ
পিতার নাম:আবু তাহের
ঠিকানা: গ্রাম: নলপুর পোষ্ট:
আদুল্যাহপুর মিয়া বাড়ি উপজেলা:
নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01764156611

19952
(নোয়াখালী
পবিস)

59

19953
নাম:জনাব মোঃ আলী মোসাইন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোঃ মোস্তফা
ঠিকানা: গ্রাম: কালির চর পোষ্ট: বুড়ির চর পবিস)
উপজেলা: হাতিয়া
মোবাইল:01764311955

60

নাম:জনাব মোঃ শাহিন মিয়া
পিতার নাম:মোঃ মোস্তফা মিয়া
ঠিকানা:গ্রাম: পূর্বচর উরিয়া পোষ্ট: ----উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01766167292
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61

নাম:মোঃ আবুল কাশেম চৌধুরী
পিতার নাম:মোঃ আবু ছায়েদ
ঠিকানা:গ্রাম: নবগ্রাম পোষ্ট: মকবুল
চৌধুরীহাট উপজেলা: কবিরহাট
মোবাইল:01767913837

19955
(নোয়াখালী
পবিস)

62

নাম:জনাব শাকিল আহম্মেদ
পিতার নাম:সাহাব উদ্দিন
ঠিকানা:গ্রাম: নরসিংহপুর পোষ্ট:
কবিরহাট উপজেলা: কবিরহাট
মোবাইল:01770715459

19956
(নোয়াখালী
পবিস)

63

নাম:জনাব আবুল হায়াত নীলয়
পিতার নাম:আবুল হাসেম
ঠিকানা: গ্রাম: নারায়নপুর পোষ্ট:
সোনাপুর উপজেলা: নোয়াখালী সদর,
মোবাইল:01772765672

19957
(নোয়াখালী
পবিস)

64

নাম:জনাব ইয়াছিন আরাফাত
পিতার নাম:আবু তালেব
ঠিকানা:গ্রাম: মিরওয়ারিশপুর পোষ্ট:
মিরওয়ারিশপুর উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01782227935

19958
(নোয়াখালী
পবিস)
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65

নাম:জনাব মোঃ মাকছু দ উদ্দিন
পিতার নাম:মহি উদ্দিন
ঠিকানা: গ্রাম: আদর্শগ্রাম পোষ্ট: নিঝু ম
দ্বীপ উপজেলা: হাতিয়া
মোবাইল:01782564982

19959
(নোয়াখালী
পবিস)

66

নাম:জনাব মুজাহিদুল ইসলাম
পিতার নাম:মমিন উল্যা
ঠিকানা: গ্রাম: উত্তর জিরতলী পোষ্ট:
বাংলাবাজর উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01789097558

19960
(নোয়াখালী
পবিস)

67

19961
নাম:জনাব মোহাম্মদ সোহরাব উদ্দিন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোহাম্মদ ইব্রাহীম
ঠিকানা:গ্রাম: কালির চর পোষ্ট: বুড়ির চর পবিস)
উপজেলা: হাতিয়া
মোবাইল:01790311703

68

19962
নাম:জনাব সজিব চন্দ্র মজুমদার
(নোয়াখালী
পিতার নাম:দীনেশ চন্দ্র মজুমদার
ঠিকানা:গ্রাম: জোড়খালী পোষ্ট: বুড়ির চর পবিস)
উপজেলা: হাতিয়া
মোবাইল:01790472065
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69

নাম:জনাব মোঃ রাকিব উদ্দিন
পিতার নাম:নবির উদ্দিন
ঠিকানা:গ্রাম: জাহাজমারা পোষ্ট:
জাহাজমারা উপজেলা: হাতিয়া
মোবাইল:01799567576

19963
(নোয়াখালী
পবিস)

70

নাম:জনাব মেহেদি হাসান মিলন
পিতার নাম:মোঃ মানিক
ঠিকানা:গ্রাম: মিরওয়ারিশপুর পোষ্ট:
মিরওয়ারিশপুর উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01799837259

19964
(নোয়াখালী
পবিস)

71

নাম:জনাব সম্পদ বনিক
পিতার নাম:মতিলাল বনিক
ঠিকানা:গ্রাম: পশ্চিম চরভাটা পোষ্ট:
চরভাট ৩৮১৩ উপজেলা: সুবর্ণচর
মোবাইল:01810673200

19965
(নোয়াখালী
পবিস)

72

নাম:জনাব মোঃ ফরহাদ
পিতার নাম:সহিদ উল্ল্যা
ঠিকানা:গ্রাম: নাজিরপুর পোষ্ট:
নাজিরপুর উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01813078523

19966
(নোয়াখালী
পবিস)
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73

নাম:জনাব মেহেদী হাসান
পিতার নাম:আবুল কালাম
ঠিকানা: গ্রাম: পরশুরামপুর পোষ্ট:
ছাদুল্যাপুর উপজেলা: কবিরহাট
মোবাইল:01822167647

19967
(নোয়াখালী
পবিস)

74

নাম:জনাব হাবিবুর রহমান
পিতার নাম:আবুল হোসেন
ঠিকানা:গ্রাম: পূর্বমাইজদী পোষ্ট:
নোয়াখালী সদর উপজেলা: নোয়াখালী
সদর
মোবাইল:01824613042

19968
(নোয়াখালী
পবিস)

75

19969
নাম:জনাব মোঃ জায়েদুল হক
(নোয়াখালী
পিতার নাম:আবদুস ছালাম
ঠিকানা:গ্রাম: গঙ্গাপুর পোষ্ট: নিরঞ্জনপুর পবিস)
উপজেলা: কবিরহাট
মোবাইল:01828726595

76

নাম:জনাব হেমায়েতু র রহমান ফরহাদ 19970
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোঃ নুর নবী
ঠিকানা:গ্রাম: চর তোরাব আলী পোষ্ট: চর পবিস)
লক্ষী উপজেলা: সূবর্ণচর
মোবাইল:01828943933
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77

নাম:জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
পিতার নাম:মোঃ শাহজাহান সুরুজ
ঠিকানা:গ্রাম: বাবুপুর-শ্রীপুর পোষ্ট:
গাজীরহাট উপজেলা: সেনবাগ
মোবাইল:01829549806

19971
(নোয়াখালী
পবিস)

78

নাম:জনাব সুব্রত দাস
পিতার নাম:নান্টু দাস
ঠিকানা:গ্রাম: দাস পাড়া পোষ্ট: দাসের
হাট উপজেলা: হাতিয়া
মোবাইল:01830067309

19972
(নোয়াখালী
পবিস)

79

নাম:জনাব মোঃ জাওহারুল ইসলাম
পিতার নাম:ইউসুফ হোসেন
ঠিকানা: গ্রাম: জাহিদপুর পোষ্ট: ভবানী
জীবনপুর উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01830779334

19973
(নোয়াখালী
পবিস)

80

19974
নাম:জনাব সবুজ হোসেন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:আব্দুল মালেক
ঠিকানা:গ্রাম: সাতাই দ্রোন পোষ্ট: চরবাটা পবিস)
উপজেলা: সুবর্ণচর
মোবাইল:01833749582
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19975
নাম:জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোঃ আব্দুল মন্নান
ঠিকানা:গ্রাম: চর লক্ষী পোষ্ট: চরতোরাব পবিস)
উপজেলা:সুবর্ণচর
মোবাইল:01833840774

82

নাম:জনাব জামাল উদ্দিন
পিতার নাম:ফজলের রহমান
ঠিকানা:গ্রাম: নলুয়া পোষ্ট: মকবুল
চৌধুরীহাট উপজেলা: কবিরহাট
মোবাইল:01834273349

19976
(নোয়াখালী
পবিস)

83

নাম:জনাব মোঃ জিহান
পিতার নাম:বাছির উদ্দিন
ঠিকানা: গ্রাম: বাবু নগর পোষ্ট: হাসান
হাট উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01835857803

19977
(নোয়াখালী
পবিস)

84

19978
নাম:জনাব রিফায়েত হোসেন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:ফারুক হোসেন
ঠিকানা:গ্রাম: পশ্চিম চর উরিয়া পোষ্ট: পবিস)
মান্নান নগর উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01837048211
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85

নাম:জনাব আমির হোসেন
পিতার নাম:আবদুর রব
ঠিকানা:গ্রাম: নলুয়া পোষ্ট: মকবুল
চৌধুরীহাট উপজেলা: কবিরহাট
মোবাইল:01839302734

19979
(নোয়াখালী
পবিস)

86

নাম:জনাব রমজান আলী
পিতার নাম:মোস্তাফিজুর
ঠিকানা:গ্রাম: পূর্বসোনাদিয়া পোষ্ট:
বাংলাবাজার উপজেলা: হাতিয়া
মোবাইল:01840618695

19980
(নোয়াখালী
পবিস)

87

19981
নাম:জনাব মোঃ ইলিয়াস উদ্দিন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোঃ সাহাব উদ্দিন
ঠিকানা:গ্রাম: চর বগুলা পোষ্ট: ধনু মিয়ার পবিস)
হাট উপজেলা: হাতিয়া
মোবাইল:01843005828

88

নাম:জনাব তাজুল ইসলাম (প্রান্ত)
পিতার নাম:মোঃ রহিম উদ্দিন
ঠিকানা: গ্রাম: নাজিরপুর পোষ্ট: ০২ নং
ওয়ার্ড, চৌমুহনী পৌরসভা উপজেলা:
বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01850562172
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19983
নাম:জনাব মোঃ রাকিব হোসেন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:নুর মোহাম্মদ
ঠিকানা: গ্রাম: বাবু নগর পোষ্ট: হাসানহাট পবিস)
উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01851037247

90

নাম:জনাব আবু সায়েদ
পিতার নাম:মৃতঃ আনোয়ারুল হক
ঠিকানা:গ্রাম: চর হাসান পোষ্ট: পঃ চর
জব্বর উপজেলা: সুবর্ণচর
মোবাইল:01851634675

19984
(নোয়াখালী
পবিস)

91

নাম:জনাব মোঃ রাজিব উদ্দিন
পিতার নাম:জামাল উদ্দিন
ঠিকানা:গ্রাম: কলেজ গ্রাম পোষ্ট:
আফাজিয়া বাজার উপজেলা: হাতিয়া
মোবাইল:01851637931

19985
(নোয়াখালী
পবিস)

92

নাম:জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন
পিতার নাম:রেজাউল হক
ঠিকানা: গ্রাম: পূর্বএওজবালিয়া
পোষ্ট:আবদুল্যাহ মিয়া বাড়ি উপজেলা:
নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01852045782

19986
(নোয়াখালী
পবিস)
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নাম:জনাব মোঃ সারোয়ার হোসেন
পিতার নাম:আমির হোসেন
ঠিকানা:গ্রাম: চরমজিদ পোষ্ট: পূর্ব
চরভাটা উপজেলা: সুবর্ণচর
মোবাইল:01852211580

19987
(নোয়াখালী
পবিস)

94

নাম:জনাব সাইফু ল ইসলাম
পিতার নাম:মোঃ সেলিম
ঠিকানা:গ্রাম: উত্তর নাজিরপুর পোষ্ট:
বেগমগঞ্জ উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01852786480

19988
(নোয়াখালী
পবিস)

95

19989
নাম:জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মৃত রফিক উল্যা
ঠিকানা: গ্রাম: রামকৃ ষ্ণপুর পোষ্ট: বাঁধের পবিস)
হাট উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01853492852

96

নাম:জনাব মোঃ আবদুল্লাহ
পিতার নাম:গোলাম কিবরিয়া
ঠিকানা:গ্রাম: লতিফপুর পোষ্ট:
জমিদারহাট উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01854950258
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97

নাম:জনাব মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন
পিতার নাম:বদিউজ্জামান
ঠিকানা: গ্রাম: জামালপুর পোষ্ট:
জামালপুর উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01856768591

98

19992
নাম:জনাব মেহেদী হাসান
(নোয়াখালী
পিতার নাম:পীর মোহাম্মদ
ঠিকানা:গ্রাম: জয়কৃ ষ্ণপুর পোষ্ট: হাসান পবিস)
হাট উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01856921639

99

নাম:জনাব আমানত উল্যাহ
পিতার নাম:মোঃ আবুল খায়ের
ঠিকানা:গ্রাম: চরওয়াপদা পোষ্ট: থানার
হাট উপজেলা: সুবর্ণচর
মোবাইল:01857042872

19993
(নোয়াখালী
পবিস)

100

নাম:জনাব আশ্রাফু ল আলম আশিক
পিতার নাম:জহিরুল হক
ঠিকানা:গ্রাম: চর হাসান পোষ্ট: পশ্চিম
চরজব্বর উপজেলা: সুবর্ণচর
মোবাইল:01857244928

19994
(নোয়াখালী
পবিস)

hrms.brebpbs.net/linecrew_reportw.php

ছবি

19991
(নোয়াখালী
পবিস)

25/33

11/13/21, 8:56 AM

ক্রঃনংঃ

Admin

নাম,পিতার নাম ও স্থায়ী ঠিকানা

রোল নং

101

নাম:জনাব মোঃ রাসেল মিয়া
পিতার নাম:মোঃ নুর নবী
ঠিকানা:গ্রাম: পূর্বচর এলাহী পোষ্ট:
মির্জানগর উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01858235620

102

19996
নাম:জনাব মোহাম্মদ নুরুল্লাহ
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোঃ নুর নবী
পবিস)
ঠিকানা: গ্রাম: সাতাইশ দ্রোন পোষ্ট:
জনতা বাজার৩৮১৩ উপজেলা: সুবর্ণচর
মোবাইল:01862459915

103

নাম:জনাব মোঃ মিরাজ উদ্দিন
পিতার নাম:নুর উদ্দিন
ঠিকানা:গ্রাম: চরপানা উল্যাহ পোষ্ট:
পশ্চিম চরজব্বর উপজেলা: সুবর্ণচর
মোবাইল:01864338607

104

19998
নাম:জনাব মোঃ হাসান
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোঃ সেলিম মিয়া
পবিস)
ঠিকানা:গ্রাম: দক্ষিণ জগদানন্দ পোষ্ট:
মকবুল চৌধুরীহাট উপজেলা: কবিরহাট
মোবাইল:01864705264
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105

19999
নাম:জনাব মোঃ মাইন উদ্দিন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:আবুল কাশেম
ঠিকানা: গ্রাম: মুরাদপুর পোষ্ট: মুরাদপুর পবিস)
উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01865120213

106

নাম:জনাব আমানত হোসেন
পিতার নাম:তালেব আলী
ঠিকানা: গ্রাম: বড়মারদেবপুর পোষ্ট:
বানদত্ত বাজার উপজেলা: কবিরহাট
মোবাইল:01866449015

20000
(নোয়াখালী
পবিস)

107

নাম:জনাব মহসিন হোসেন মঞ্জু
পিতার নাম:মোঃ মোবারক হোসেন
ঠিকানা:গ্রাম: কেশারপাড় (ইসহাক
মিয়ার বাড়ী) পোষ্ট: কেশারপাড়
উপজেলা: সেনবাগ
মোবাইল:01867236174

20001
(নোয়াখালী
পবিস)

108

নাম:জনাব আনোয়ার হোসেন
পিতার নাম:জামশেদ আলী
ঠিকানা:গ্রাম: নলুয়া পোষ্ট: মকবুল
চৌধুরীহাট উপজেলা: কবিরহাট
মোবাইল:01868677029

20002
(নোয়াখালী
পবিস)
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20003
নাম:জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোঃ সোলায়মান
ঠিকানা:গ্রাম: পূর্বচর উরিয়া পোষ্ট: পাক পবিস)
কিশোরগঞ্জ উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01871627743

110

20004
নাম:জনাব মোঃ ফয়সাল উদ্দিন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোহাম্মদ হারুন
ঠিকানা: গ্রাম: রতনপুর পোষ্ট: বাঁধেরহাট পবিস)
উপজেলা:নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01873247495

111

20005
নাম:জনাব মোঃ সাইফু ল ইসলাম
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোঃ হারুনুর রশিদ
পবিস)
ঠিকানা:গ্রাম: পূর্বচরমজিদ পোষ্ট:
আনছার মিয়ার হাট উপজেলা: সুবর্ণচর
মোবাইল:01874485509

112

20006
নাম:জনাব মোঃ আরমান হোসেন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোঃ আব্দুল জাহের
ঠিকানা:গ্রাম: আমিন উদ্দিন হাজী বাড়ী পবিস)
পোষ্ট: বজরা (২৩২৪) উপজেলা:
সোনাইমুড়ী
মোবাইল:01876954661
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113

নাম:জনাব কামরুল হাসান
পিতার নাম:মোঃ আহসান উল্যাহ
ঠিকানা:গ্রাম: মিরওয়ারিশপুর পোষ্ট:
মিরওয়ারিশপুর উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01879291232

20007
(নোয়াখালী
পবিস)

114

নাম:জনাব মোঃ মাহিরুল ইসলাম
(রবিন)
পিতার নাম:মোশারেফ হোসেন
ঠিকানা: গ্রাম: চর-ফকিরা, ৪ নং-ওয়ার্ড
পোষ্ট: চর-ফকিরা, উপজেলা:
কোম্পানীগঞ্জ।
মোবাইল:01879510316

20008
(নোয়াখালী
পবিস)

115

নাম:জনাব সারোয়ার হোসেন
পিতার নাম:আব্দুল ছত্তার
ঠিকানা: গ্রাম: নাজিরপুর পোষ্ট:
বেগমগঞ্জ উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01879750569

20009
(নোয়াখালী
পবিস)

116

নাম:জনাব শাহাদাত হোসেন বাদশা
পিতার নাম:আবদুল মন্নান
ঠিকানা: গ্রাম: মিরওয়ারিশপুর পোষ্ট:
মিরওয়ারিশপুর উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01880515930

20010
(নোয়াখালী
পবিস)
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117

নাম:জনাব ইব্রাহিম খলিল
পিতার নাম:জামাল উদ্দিন
ঠিকানা: গ্রাম: ইয়ারপুর পোষ্ট: ঘাটলা
উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01881331184

20011
(নোয়াখালী
পবিস)

118

নাম:তু হিন চৌধুরী
পিতার নাম:আবুল কাশেম
ঠিকানা:গ্রাম: আলীপুর পোষ্ট:
কোম্পানিরহাট উপজেলা: কবিরহাট
মোবাইল:01882413354

20012
(নোয়াখালী
পবিস)

119

20013
নাম:জনাব আকিব আহাম্মদ
(নোয়াখালী
পিতার নাম:ফারুক আহাম্মদ
পবিস)
ঠিকানা: গ্রাম: কাশিপুর পোষ্ট:
খলিফারহাট উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01885911668

120

নাম:জনাব হাছান উদ্দিন
পিতার নাম:মোঃ জামাল উদ্দিন
ঠিকানা: গ্রাম: লক্ষীদিয়া পোষ্ট: হাতিয়া
উপজেলা: হাতিয়া
মোবাইল:01886133354
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20015
নাম:জনাব ফয়সাল আহমেদ
(নোয়াখালী
পিতার নাম:আবদুল কু দ্দুছ
ঠিকানা: গ্রাম: কালাদরাপ পোষ্ট: জামাল পবিস)
নগর উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01886624248

122

নাম:জনাব রবিউল হাসান
পিতার নাম:সাহাব উদ্দিন
ঠিকানা: গ্রাম: উত্তর নাজিরপুর পোষ্ট:
বেগমগঞ্জ উপজেলা: বেগমগঞ্জ
মোবাইল:01888664242

20016
(নোয়াখালী
পবিস)

123

নাম:মোহাম্মদ সামিদ
পিতার নাম:মোঃ ছোলায়মান
ঠিকানা:গ্রাম: পরশুরামপুর পোষ্ট:
করমবক্স উপজেলা: কবিরহাট
মোবাইল:01890676870

20017
(নোয়াখালী
পবিস)

124

নাম:জনাব মিনহাজুর রহমান
পিতার নাম:হু মায়ুন কবির
ঠিকানা:গ্রাম: মাস্টারপাড়া পোষ্ট:
মাইজদী বাজার উপজেলা: নোয়াখালী
সদর
মোবাইল:01892000524

20018
(নোয়াখালী
পবিস)
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125

20019
নাম:জনাব মোঃ রিয়াজ উদ্দিন
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোঃ শাহজাহান
ঠিকানা:গ্রাম: পশ্চিম এওজবালিয়া পোষ্ট: পবিস)
করমূল্যা উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01892830234

126

20020
নাম:জনাব মোঃ রাজু আহাম্মদ
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোঃ বেলাল হোসেন
ঠিকানা: গ্রাম: চরশুল্লুকিয়া পোষ্ট: মান্নান পবিস)
নগর উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01905860570

127

নাম:জনাব আজমির হোসাইন
পিতার নাম:মোঃ হানিফ
ঠিকানা:গ্রাম: চরইশ্বর হামিদুল্লাহ পোষ্ট:
আফাজিয়া বাজার উপজেলা: হাতিয়া
মোবাইল:01937145206

20021
(নোয়াখালী
পবিস)

128

নাম:জনাব মুজাহিদুল ইসলাম
পিতার নাম:মুনছু র আহম্মদ
ঠিকানা:গ্রাম: শিবরামপুর ডাক:
সোমপাড়া উপজেলা: চাটখিল
মোবাইল:01957038483

20022
(নোয়াখালী
পবিস)
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129

নাম:জনাব মাহামুদের নবী রকি
পিতার নাম:নাছির উদ্দীন
ঠিকানা:গ্রাম: চর এলাহী পোষ্ট:
মির্জানগর উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01980136162

130

20024
নাম:জনাব আসিক মাহমুদ
(নোয়াখালী
পিতার নাম:মোঃ সেলিম
ঠিকানা:গ্রাম: ছনগাঁও ভূ ইয়া বাড়ী, বজরা পবিস)
পোষ্ট: সোনাইমুড়ী উপজেলা:
সোনাইমুড়ী
মোবাইল:01995243286

131

20025
নাম:জনাব আশরাফ উদ্দিন আরিফ
(নোয়াখালী
পিতার নাম:জসিম উদ্দিন
ঠিকানা:গ্রাম: দঃ ফকিরপুর পোষ্ট: পূর্ব পবিস)
এওজবালিয়া উপজেলা: নোয়াখালী সদর
মোবাইল:01997393974
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