
 

 

 

প্রবাসীদের নাদের তালিকা 

০৫নং সরই ইউলনয়ন পলরষে 

উপদেিা-িাো, বান্দরবান পাব বতয জেিা । 

ক্র:নং নাে লপতা/স্বােীর নাে ঠিকানা ওয়ার্ ব কে বরত জেশ 

০১ খাদন আিে জো: শলরফ েসলেেলিটা পাড়া ০৪ ডুবাই 

০২ আিী আহেে জোস্তাক আহেে বাোর পাড়া ০৪ ওোন 

০৩ আবুি কাদশে নলের আহেে ঝটলকবন্যা পাড়া ০৪ জসৌলেয়া 

০৪ লরদুয়ানুি কলরে নুরুি কলবর ঝটলকবন্যা পাড়া ০৪ জসৌলেয়া 

০৫ নুরুন নবী জফৌজুি কলবর বাোর পাড়া ০৪ ওোন 

০৬ নুরুি আিে জফৌজুি কলবর বাোর পাড়া ০৪ ওোন 

০৭ আেে খান েলনর আহেে বাোর পাড়া ০৪ জসৌলেয়া 

০৮ জো: আরফাত নন্না লেয়া বাোর পাড়া ০৪ জসৌলেয়া 

০৯ আেগর আিী আোন আিী বুড়াবন্যা পাড়া ০৪ কুদয়ত 

১০ নালেে উলিন রাো লেয়া বাোর পাড়া ০৪ ডুবাই 

১১ তাে উলিন রাো লেয়া বাোর পাড়া ০৪ ডুবাই 

১২ জো: জরাদবি নুরুি আিে বাোর পাড়া ০৪ ওোন 

১৩ শাহাোত কলবর নুরুি আিে ঝটলকবন্যা পাড়া ০৪ ওোন 

১৪ হুোয়ন কলবর নুরুি আিে ঝটলকবন্যা পাড়া ০৪ ওোন 

১৫ জো: তাদরক জোক্তার আহেে ঝটলকবন্যা পাড়া ০৪ ওোন 

১৬ আব্দুর রহোন আব্দুি োবুে বাোর পাড়া ০৪ জসৌলেয়া 

১৭ কােরুি হাসান আব্দুি ছত্তার বাোর পাড়া ০৪ জসৌলেয়া 

১৮ জো: রাদসি নুরুি আলেন বাোর পাড়া ০৪ ওোন 

১৯ জো: জিয়াকত রলফক আহেে বাোর পাড়া ০৪ ওোন 

২০ জো: ইউসুফ গুরা লেয়া ঝটলকবন্যা পাড়া ০৪ জসৌলেয়া 

২১ জো: আবুি কাদশে ইয়াকুব আিী বাোর পাড়া ০৪ োদিলশয়া 

২২ জো: কুদ্দুস আব্দুি ওদুে বাোর পাড়া ০৪ োদিলশয়া 

২৩ জো: োহাঙ্গীর আিে আব্দুর রব বাোর পাড়া ০৪ কাতার 

২৪ জো: জসলিে  বুড়াবন্যা পাড়া ০৪ োদিলশয়া 

২৫ রাদবয়া জবগে রলশে আহেে িম্বাদখািা পাড়া ০৪ জসৌলেয়া 

২৬ নুরুি আলেন অলি লেয়া িম্বাদখািা পাড়া ০৭ োদিলশয়া 



২৭ জো: োরুফ নুর আহেে িম্বাদখািা পাড়া ০৭ কাতার 

২৮ জো: আইয়ুব আিী নুর আহেে িম্বাদখািা পাড়া ০৭ জসৌলেয়া 

২৯ বাদেি আিী হযরত আিী িম্বাদখািা পাড়া ০৭ কাতার 

৩০ আরফা জবগে কালু লেয়া িম্বাদখািা পাড়া ০৭ জসৌলেয়া 

৩১ আব্দু রলহে আবুি কাদশে িম্বাদখািা পাড়া ০৭ জসৌলেয়া 

৩২ আব্দুি কুদ্দুছ সাদহব লেয়া িম্বাদখািা পাড়া ০৭ কাতার 

৩৩ কুিছুে জবগে কাদেে আিী িম্বাদখািা পাড়া ০৭ জসৌলেয়া 

৩৪ নুরুি আিে আব্দু ছািাে িম্বাদখািা পাড়া ০৭ জসৌলেয়া 

৩৫ োদন আিে আব্দুি ছািাে িম্বাদখািা পাড়া ০৭ ডুবাই 

৩৬ সাহাব উলিন আ: ছািাে িম্বাদখািা পাড়া ০৭ ডুবাই 

৩৭  কুরবান  আিী নুরুচ্ছফা িম্বাদখািা পাড়া ০৭ োদিলশয়া 

৩৮ জো: োদহে আব্দু ছবুর িম্বাদখািা পাড়া ০৭ ডুবাই 

৩৯ ফলরদুি আিে আব্দু শুক্কুর িম্বাদখািা পাড়া ০৭ োদিলশয়া 

৪০ আব্দু শুক্কুর শফর মুল্লুক িম্বাদখািা পাড়া ০৭ কাতার 

৪১ সলির আহেে আব্দুি োবুে িম্বাদখািা পাড়া ০৭ কাতার 

৪২ নালেমুি ইসিাে ফলরদুি আিে জেয়ারম্যান পাড়া ০৭ কাতার 

৪৩ জো: ইউনুছ আহেে লেয়া জেয়ারম্যান পাড়া ০৭ কাতার 

৪৪ আব্দুর রলহে আবুি কাদশে জেয়ারম্যান পাড়া ০৭ জসৌলেয়া 

৪৫ আতাউর সাদেে উল্লাহ জেয়ারম্যান পাড়া ০৭ োদিলশয়া 

৪৬ সাজ্জাত জহাদসন নুর আহেে হাছনা পাড়া ০২ ওোন 

৪৭ জো: শলফ আব্দুি েিার হাছনা পাড়া ০১ জসৌলেয়া 

৪৮ কলফি উলিন জো: ইসিাে হাছনা পাড়া ০১ ডুবাই 

৪৯ আিেগীর নুরুি আিে হাছনা পাড়া ০২ জসৌলেয়া 

৫০ নুর আিে কলবর আহেে হাছনা পাড়া ০১ জসৌলেয়া 

৫১ আিেগীর আব্দু শুক্কুর হাছনা পাড়া ০২ ওোন 

৫২ এদহসান আব্দুি আলেে হাছনা পাড়া ০২ ওোন 

৫৩ শলহদুি ইসিাে জোবারক আিী হাছনা পাড়া ০২ ডুবাই 

৫৪ শলহদুি ইসিাে ইসিাে হাছনা পাড়া ০১ কাতার 

৫৫ লেোনুর রহোন আকবর আহেে হাছনা পাড়া ০২ কাতার 

৫৬ জো: হারুন জোক্তার আহেে হাছনা পাড়া ০২ জসৌলেয়া 

৫৭ আব্দুি গপ্পার ছাদি আহেে হাছনা পাড়া ০২ জসৌলেয়া 

৫৮ আব্দুি েন্নান ছাদি আহেে হাছনা পাড়া ০২ আলিকা 

৫৯ আব্দুি হক ছাদি আহেে হাছনা পাড়া ০২ ওোন 



৬০ জখারদশে আিে কাোি উলিন হাছনা পাড়া ০২ কাতার 

৬১ জো: রাদসে কাোি উলিন হাছনা পাড়া ০২ কাতার 

৬২ জখারদশে আিে োিাি আহেে হাছনা পাড়া ০২ জসৌলেয়া 

৬৩ োোি োিাি আহেে হাছনা পাড়া ০২ কাতার 

৬৪ জনছার  ছাদি আহেে হাছনা পাড়া ০২ ওোন 

৬৫ োকালরয়া জহাদসন আহেে হাছনা পাড়া ০২ ওোন 

৬৬ আলেে  নাইচ্ছালঝলর ০১ ওোন 

৬৭ োোি কলবর আহেে হাছনা পাড়া ০২ ডুবাই 

৬৮ সাহাব উলিন কলবর আহেে হাছনা পাড়া ০২ জসৌলেয়া 

৬৯ জনোে কলবর আহেে হাছনা পাড়া ০২ ওোন 

৭০ আলের জহাদসন ইলিছ হাছনা পাড়া ০১ ওোন 

৭১ লেয়াউি হক এনাে হাছনা পাড়া ০১ জসৌলেয়া 

৭২ আব্দুি োন্নান ইসহাক হাছনা পাড়া ০২ ডুবাই 

৭৩ আবু বক্কর ইসহাক হাছনা পাড়া ০১ কাতার 

৭৪ আবু লছলিক ইসহাক হাছনা পাড়া ০১ ওোন 

৭৫ আবুি জহাদসন ইলিছ হাছনা পাড়া ০১ জসৌলেয়া 

৭৬ জবিাি জহাদসন কালু লেয়া হাছনা পাড়া ০২ ওোন 

৭৭ জহিাি উলিন কালু লেয়া হাছনা পাড়া ০২ ডুবাই 

৭৮ আবুি কাদশে আব্দুি েিার হাছনা পাড়া ০১ ওোন 

৭৯ জসলিে আবু তাদহর হাছনা পাড়া ০১ কাতার 

৮০ লুতফর রহোন আবুি কাদশে হাছনা পাড়া ০২ জসৌলেয়া 

৮১ লেয়াউর রহোন আবুি কাদশে হাছনা পাড়া ০২ জসৌলেয়া 

৮২ আলের উলিন জসািতান আহেে আলের হােো পাড়া ০৩ জসৌলেয়া 

৮৩ আব্দু শুক্কুর জসািতান আহেে আলের হােো পাড়া ০৩ ডুবাই 

৮৪ সাইফুি আলের হােো আলের হােো পাড়া ০৩ কাতার 

৮৫ ইসোইি আলের হােো  আলের হােো পাড়া ০৩ ওোন 

৮৬ আহেে কলবর আলের হােো  আলের হােো পাড়া ০৩ ওোন 

৮৭ মুছা আলের হােো  আলের হােো পাড়া ০৩ কাতার 

৮৮ পারদিে আলের হােো  আলের হােো পাড়া ০৩ ওোন 

৮৯ জসলিে নুর জহাদসন আলের হােো পাড়া ০৩ ওোন 

৯০ আব্দু শুক্কুর ইউনুছ হাছনা পাড়া ০২ ওোন 

৯১ োোি উলিন সলফকুর রহোন হালববুর রহোন পাড়া ০৩ আলিকা 

৯২ ওসোন গলি নুর আহেে হাছনা পাড়া ০১ ডুবাই 

৯৩ জবিাি উলিন  জেরাে লেয়া হাছনা পাড়া ০২ ওোন 

৯৪ োিাি আহেে হাছান আিী হাছনা পাড়া ০২ ওোন 

৯৫ েলেবুর রহোন আবুি হাদশে নাইচ্ছালঝলর পাড়া ০১ ওোন 

৯৬ োলগর জহাদসন ইলিছ হাছনা পাড়া ০১ ওোন 

      



৯৭ শলহদুি হক হযতর আিী কম্পলনয়া পাড়া ০৬ োিদ্বীপ 

৯৮ কুরবান আিী লছলিক আহেে কম্পলনয়া পাড়া ০৬ োিদ্বীপ 

৯৯ জো: জেদহরাে রুহুি আলেন কম্পলনয়া পাড়া ০৬ োিদ্বীপ 

১০০ জসাদহি লেয়া আ: জছাবহান কম্পলনয়া পাড়া ০৬ ওোন 

১০১ কাোি উলিন আ: জছাবহান কম্পলনয়া পাড়া ০৬ ওোন 

১০২ জো: আিী আ: জছাবহান কম্পলনয়া পাড়া ০৬ ওোন 

 


