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KvDwbqv _vbvi weU cywjwks Gi Z_¨vw` 
 

ÒQKÓ 
weU b¤̂i `vwqZ¡ cÖvß wec Awdmv‡ii bvg 

 
িবট অিফসারেদর 

মাবাইল ন র 
সরকারী মাবাইল 

না ার 
BDwbqb/IqvW© weU Gi AvIZvaxb GjvKvmg~‡ni bvg gšÍe¨ 

িবট নং-০১ এসআই/আবুল বাশার 

এএসআই/মেনািসজ মজমুদার 

এএসআই/৭১৬ মাঃ সিলম রজা 

কং/৮০৫ মাঃ আেনায়ার হােসন 

০১৭২৬-৩৩৬৬১৬ 

০১৭১৮-৩৫২৭১৫ 

০১৯১৫-৬০৮৫৯৮ 

০১৭২৪-৩৮৫৩৩১ 
01320-065752 

িবিসিস ০১ নং 
ওয়াড 

এলাকা:- হােজরা খাতন ু ল রাড, হােজরা খাতন ু ল রােডর উ র মাথা হেয় সাধুর 
বটতলা, সাধুর বটতলা হইেত মরক খালা পুল, মরক খালা পুল হেয় িবিসক খাল পাড়, 
হােজরা খাতন ু ল রােডর দি ণ মাথায় সংেযাগ ল এর মধ বিত এলাকা। স ূন 
হাওলাদার সড়ক হেয় িবিসক ০২ নং পুল,িবিসক রাড , 

- 

িবট নং-০২ এসআই/আবুল বাশার 

এএসআই/মেনািসজ মজমুদার 

এএসআই/৭১৬ মাঃ সিলম রজা 

কং/৮০৫ মাঃ আেনায়ার হােসন 

০১৭২৬-৩৩৬৬১৬ 

০১৭১৮-৩৫২৭১৫ 

০১৯১৫-৬০৮৫৯৮ 

০১৭২৪-৩৮৫৩৩১ 

ঐ এলাকা:- িবিসক ০২ নং পুল হইেত িবিসক ০১ নং পুল,  জানুিক িসংহ রাড, কাউিনয়া 
হাউ জং মাড় হইেত িবিসক বটতলা হেয় ফরচ ন ফ া রী হেয় িবিসক ০১ নং পুল,  
িবিসিস ০২ নং পুল হইেত ব ল িবি ট এর সামেন িদেয় কিমশনার গিল হেয় 
িপছেনর ু ল বাজার এর মধ বত  এলাকা।িবিসক ০২ নং পুল হইেত ব ল িবি ট 
এর সামেন িবিসক রাড, খালপাড় সড়ক হইেত মরকেখালা পুল সহ বােঁশর হাটেখালা 
এর মধ বত  এলাকা। 

- 

িবট নং-০৩ GmAvB/‡gvt Avnmvb Dj¨vn 

এএসআই/ মাঃ ই াহীম 

কং/১১৪২ মাঃ রজাউল ইসলাম খান 

নারী কং/১২২৮ মাসাঃ সালমা খাতন  

০১৭২৩-০১৭৫৯৯ 

০১৭২৩-৮১০৫৩৪ 

০১৭৩৯-৪১৬৪২৯ 

০১৭৮১-৮৬২৪০৮ 

01320-065753 

িবিসিস ০২ 
নং ওয়াড 

 

এলাকা:- বােঁশর হাটেখালা থেক িবিসক রাড, জেল বাড়ীর পুল হইেত কাউিনয়া ১ম 
গিল হেয় সরদার বাড়ী ও কিমশনার গিলর সংেযাগ ল, কিমশনার গিলর প ম পাশ 
হইেত সরদার বাড়ী গিলর সংেযাগ ল, জেল বাড়ী পুল িদেয় প েম মরকেখালা 
পুল এর মধ বত  এলাকা। জেল বাড়ীর পুল হইেত কাউিনয়া ১ম গিল হেয় সরদার 
বাড়ী ও কিমশনার গিলর সংেযাগ ল। 

- 

িবট নং-০৪ GmAvB/‡gvt Avnmvb Dj¨vn 

এএসআই/ মাঃ ই াহীম 

কং/১১৪২ মাঃ রজাউল ইসলাম খান 

০১৭২৩-০১৭৫৯৯ 

০১৭২৩-৮১০৫৩৪ 

০১৭৩৯-৪১৬৪২৯ 

০১৭৮১-৮৬২৪০৮ 

ঐ এলাকা;- স ূন মনষা বাড়ীর গিলর পূব পাশ, ধান সড়ক হইেত কাউিনয়া া  
রাড পুিলশ সকশন মাড় পয , কাউিনয়া া  রাড পুিলশ সকশন মাড় হইেত 

মনষা বাড়ীর গিলর উ র মাথা পয ,  মনসা বাড়ী গিলর দি ন মাথা হইেত খালপাড় 
িদেয় পূব িদেক না জেরর পুল এর মধ বত  এলাকা।স ূন মনষা বাড়ীর গিলর 
প ম পাশ, মনষা বাড়ীর গিলর উ র মাথা হইেত প ম িদেক িপছেনর ু ল 

- 
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নারী কং/১২২৮ মাসাঃ সালমা খাতন  বাজার হেয় সরদার বাড়ী ও কিমশনার গিলর সংেযাগ ল এর দি ন পাশ,  জেল 
বাড়ীর পুল হইেত খালপাড় িদেয় মনসা বাড়ী গিলর দি ন মাথা এর মধ বত  এলাকা। 

িবট নং-০৫ 

 

এসআই/ মাঃ জসীম উ ন 

এএসআই/ মাঃ সাইফুল ইসলাম-১ 

কং/১৪৩৩ মাঃ শাহ আলম 

কং/১৬২৬ কাশ চ  ম ল 

 ০১৭১২-৬০১৫১৯ 

০১৭৪৯-৪৩৮১২০ 

০১৭২৫-৬৯২৭৪৫ 

০১৭১২-৮৫৮২২০ 
01320-065754 

িবিসিস ০৩ 
নং ওয়াড 

 

এলাকা:- আ রপাড়, বািঘয়া মা াসার পূব পাশসহ ি ান কেলানী,মতাসার ীজ 
হইেত িবিসক বটতলা (মতাসার বাজার, পুরানপাড়া বাজার, পুরানপাড়া মা সা মাড় 
রা ার ,িবিসক বটতলা) রা ার প ম পাশ এর মধ বত  এলাকা।মতাসার ীজ হইেত 
িবিসক বটতলা (মতাসার বাজার ,পুরানপাড়া বাজার,,পুরানপাড়া মা সা মাড় রা ার 
,িবিসক বটতলা) রা ার পূব পাশ। 

- 

িবট নং-০৬ এসআই/ মাঃ জসীম উ ন 

এএসআই/ মাঃ সাইফুল ইসলাম-১ 

কং/১৪৩৩ মাঃ শাহ আলম 

কং/১৬২৬ কাশ চ  ম ল 

 ০১৭১২-৬০১৫১৯ 

০১৭৪৯-৪৩৮১২০ 

০১৭২৫-৬৯২৭৪৫ 

০১৭১২-৮৫৮২২০ 

ঐ এলাকা:- ময়লা খালার পূব পাশ , কাউিনয়া হাউ জং, রব সরিনয়াবাদ কেলজ মাড় 
রা ার পূব  পাশ, কাউিনয়া থানা, েবেলর দাকান, ভা টখানা সািনয়া মস জদ গিল, 
ভা টখানা জাড় মস জদ এলাকা, জাড় মস জদ চৗরা া, পা  সড়ক এর উ র পাশ 
এর মধ বত  এলাকা। পুরানপাড়া ছাট বটতলা, জাড়া টাওয়ার, ময়লা খালা,  
কাউিনয়া হাউ জং, রব সরিনয়াবাদ কেলজ মাড় রা ার প ম পাশ এর মধ বত  
এলাকা। 

- 

িবট নং-০৭ এসআই/ মাঃ হািববুর রহমান 

এএসআই/১১০ মাঃ জয়াউর রহমান 

কং/১২৪১ মাঃ সাহাগ 

নারী কং/১২৮৬ বকুল বগম 

০১৭১১-৫৭৯২১৫ 

০১৭২৪-০০৫৬২৬ 

০১৭১৮-৩৫৮০৯০ 

০১৭৬০-৫৭০৬৪১ 
01320-065755 

িবিসিস ০৪ নং 
ওয়াড 

এলাকা:- সম  রােকয়া আ জম সড়ক, বলতলা শােয় াবাদ রা ার প ম পাশ, 
মহাবাজ পুল, ভা টখানা রাড উ র , আলমাদানী সড়ক এর উ র পাশ সহ জাড় 
মস জদ মাড় এর মধ বত  সম  এলাকা।আল-মাদানী সড়ক এর দি ন পাশ, 
বলতলা শােয় াবাদ রা ার প ম পাশ, িনউ ভা টখানা ট ভা টখানা বাজােরর উ র 

পাশ, ভা টখানা বাজার (পূব, উ র পাশ)। 

- 

িবট নং-০৮ এসআই/ মাঃ হািববুর রহমান 

এএসআই/১১০ মাঃ জয়াউর রহমান 

কং/১২৪১ মাঃ সাহাগ 

নারী কং/১২৮৬ বকুল বগম 

০১৭১১-৫৭৯২১৫ 

০১৭২৪-০০৫৬২৬ 

০১৭১৮-৩৫৮০৯০ 

০১৭৬০-৫৭০৬৪১ 

ঐ এলাকা:- িনউ ভা টখানা ট ভা টখানা বাজােরর দি ন পাশ, পুিলশ পািড় হইেত সানালী 

আইস ীম মাড় রা ার প ম পাশ, - রাড রা ার উ র পাশ, বাকলার মাড় হইেত 

ভা টখানা বাজােরর পূব পাশ এর মধ বত  এলাকা। ভা টখানা বাজার রাড িদেয় জাড় 

মস জদ মাড় পয  রা ার পূব পাশ এর মধ বত  এলাকা। 

- 

িবট নং-০৯ এসআই/ মাঃ সিলম রজা 

এএসআই/ মাঃ নািসর উ ন 

এএসআই/১০৪ আঃ রিহম খান 

০১৭১২-২৭৭১৩৩ 

০১৭১৮-০৬৪২৫০ 

০১৭২৪-৪০৯৪৪৭ 

01320-065756 
িবিসিস ০৫ 
নং ওয়াড 

এলাকা:- সম  মাহা দপুর এলাকা। মাহা দপুর ীেজর প ম পাশ, ডক ইয়াড, 
পলাশপুর নতন ীজ, ০১ নং চছ াম, ০২ নং াম, ০৩ নং াম সহ 

কসাই বাড়ীর পুল হইেত দিলল উ ন ু ল এর মধ বত  এলাকা। 

- 
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নারী কং/৭৯৩ মুি  বগম ০১৭৮৪-৮৫১৫৩৪ 

িবট নং-১০ এসআই/ মাঃ সিলম রজা 

এএসআই/ মাঃ নািসর উ ন 

এএসআই/১০৪ আঃ রিহম খান 

নারী কং/৭৯৩ মুি  বগম 

০১৭১২-২৭৭১৩৩ 

০১৭১৮-০৬৪২৫০ 

০১৭২৪-৪০৯৪৪৭ 

০১৭৮৪-৮৫১৫৩৪ 

ঐ এলাকা:- ০৪ নং াম, ০৫ নং াম, ০৬ নং াম ০৭ নং াম এবং 
০৮ নং াম এর সম  এলাকা। 

- 

িবট নং-১১ এসআই/ মাসাঃ নুসরাত জাহান 

এএসআই/৬০৮ মাঃ আঃ হািলম 

এএসআই/এইচ এম শিহদুল ইসলাম 

কং/১৪৩৩ মাঃ শাহ আলম 

০১৭৫৫-০৯৩৭০২ 

০১৭২১-৫৯৮২৮৭ 

০১৭১৪-৬৮৭৭৫২ 

০১৭২৫-৬৯২৭৪৫ 
01320-065757 

িবিসিস ০৭ নং 
ওয়াড 

এলাকা;- না জেরর পুল, া  রাড, সাহাপাড়া গিল দি ন পাশ, সাহাপাড়া মাড় 
হইেত  রাড বাকলার মাড়, বাকলার মাড় হইেত না জেরর পুল, সাহাপাড়া গিল 
উ র পাশ, পুিলশ সকশন মাড়, বাদশা িময়ার দাকান, পুিলশ সকশন  এর সম  
এলাকা। 

- 

িবট নং-১২ এসআই/ মাসাঃ নুসরাত জাহান 

এএসআই/৬০৮ মাঃ আঃ হািলম 

এএসআই/এইচ এম শিহদুল ইসলাম 

কং/১৪৩৩ মাঃ শাহ আলম 

০১৭৫৫-০৯৩৭০২ 

০১৭২১-৫৯৮২৮৭ 

০১৭১৪-৬৮৭৭৫২ 

০১৭২৫-৬৯২৭৪৫ 

ঐ এলাকা:- সাবান ফ া রীর পূব পাশ, পা  সড়ক এর মধ বত  হইেত ছাট িময়ার গিল, 
িপছেনর ু ল বাজার সংল  জানুিক িসংহ রাড এর পূব পাশ , কাউিনয়া হাউ জং 

মাড় এর পূব পাশ হেয় হাউ জং মাড় িদেয় সাবান ফ া রী হেয় পুিলশ সকশন এর 
মধ বত  এলাকা। 

- 

িবট নং-১৩ 

 

এসআই/ মাঃ জহাদ 

এএসআই/এরফান হােসন মৃদুল 

এএসআই/তসিলম ফুয়াদ 

কং/৯৯৩ মাঃ মাহফুজ 

কং/১৭৪৪ মাঃ আিরফুর রহমান  

০১৭২৯-৮৭৪৬৬৩ 

০১৭৩১-২৯০৩৪৫ 

০১৭২৭-৯১৫৭৩৭ 

০১৭১৭-৭৩৩৯৭২ 

০১৭২৪-০০৬৮৯২ 

01320-065758 

০৩নং চরবাড়ীয়া 
ইউিনয়ন  

ওয়াড নং-০১, 

০২, ০৩ 

বাটনা, উলাল বাটনা, আিমরগ ,  মুকু প , নীল খালার পাড়, কাগা রা বাজার, 
গইয়ারতলা,  িব াবাড়ী হইেত নজ ল চৗিকদােরর বাড়ী এলাকা 

 

- 

িবট নং-১৪ 

 

এসআই/ মাঃ মায়নূ কিবর 

এএসআই/ মাঃ সােনায়ার হােসন 

কং/৮৪৬ মাঃ মিতউর 

০১৭১৮-৯৯২৪২১ 

০১৭১৮-৭৩০১৩২ 

০১৯৮৪৪০০৯৯৯ 

01320-065729 

ওয়াড নং- 0৪, 
০৫, ০৬ 

সাপািনয়া, কাগা রা বাজার হইেত কু টর খােলর ীজ, নদী এবং শামসুর হাওলাদােরর বাড়ীর 
শষ এলাকা, চর উলালঘূনী, রাড়ীমহল এলাকা, চর আবদানী, নতন চর এলাকা। 

- 
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কং/৮৩৩ মাঃ বিশর উ ন ০১৭৯১-৩২২৬৯২ 

িবট নং-১৫ এসআই/ মাঃ সাইতল ইসলাম 

এএসআই/সরদার ইসিতয়াক আহেমদ 

কং/১৩১১ রােসল পারেভজ 

নারী কং/৯৪১ সািনয়া রানী দ 

০১৭০০-৬৯১১২২ 

০১৭১২-৪৫৬৯৭৯ 

০১৭১৫-৯৮৯৭০৫ 

০১৭৪৯-৩৬৮৯৭০ 

01320-065760 

ওয়াড নং-০৭, 
০৮, ০৯ 

তালতলী বাজার, বাড ু ল, ভদীকা া বটতলা এলাকা, উ র লামচির এলাকা, ময়দান 
চরকা া, গিনর হাট হইেত পাটকার চর এলাকা, কদমতলা, মাতবরকা া, দি ণ লামচির 

হইেত মা াকা া এলাকা 

- 

িবট নং-১৬ এসআই/িমরাজ মা া 

এএসআই/ শা  কুমার 

কং/৭৪৪ মাঃ রায়হান দওয়ান 

নারী কং/৬৮৬ সািনয়া খানম 

০১৭১৪-৫৪১৮৭৯ 

০১৭২০-২৯৯২৫৭ 

০১৭২৫-২১৩০৫৪ 

০১৭৬০-৬৭৭২০৭ 

01320-065761 

০৪নং 
শােয় াবাদ 

ইউিনয়ন,   

ওয়াড--০১, ০২, 
০৩ 

আইচা, দি ণ রামকা ঠ, চর আইচা, পূব চর আইচা, দি ণ চর আইচা, উ র-প ম চর 
আইচা এলাকা 

- 

িবট নং-১৭ এসআই/ মাঃ আেনায়ার হােসন-১ 

এএসআই/ মাঃ সাইফুল ইসলাম-২ 

কং/৩৫০ মাঃ নািসর উ ন 

নারী কং/১১১০ মাছমা ক ােরালাইন 

০১৭১১-৯৪৯৬১৮ 

০১৭১৪-৬৪৩২৬২ 

০১৭২৭-৬৫২৮০৬ 

০১৭৬১-২১৮৮৮৬ 

01320-065725 

ওয়াড নং-০৪, 
০৫, ০৭ 

হিবনগর, প ম হিবনগর, চর হিবনগর হইেত ছাট রাজাপুর, চূড়ামন হইেত রামকা ঠ, 
িপত রকা ঠ হইেত পাথরকা ঠ, কামারপাড়া হইেত কাদািলয়া, িদঘলীপাতা হইেত িদবাকর 

এলাকা। 

- 

িবট নং-১৮ এসআই/ গািব  চ  দাস 

এএসআই/আবুল কালাম 

এএসআই/ মাঃ জামাল হােসন 

কং/৬৩৪ মাঃ রােসল 

নারী কং/১১১৩ সুরমা বগম 

০১৭৮১-৩৫১৮১৮ 

০১৭১৪-৬২১৮৩১ 

০১৭৩৫-৪৬৩৯৭৯ 

০১৭২২-২৮৬৩০৭ 

০১৭৫৪-৯৮১৭২৩ 

01320-065726 

01320-065728 

ওয়াড নং- 0৬, 
০৮, ০৯ 

পানবাড়ীয়া হইেত দি ণ পানবাড়ীয়া, জগ ল হইেত রঘুনাথপুর, হায়াতসার, উ র 
হায়াতসার, আটহাজার, রাজাপুর, উষাপিত, দগূাপুর হইেত ছাট রাজাপুর এলাকা। 

- 

 

  

 


