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Admin

PBS NAME: PIROJPUR PBS
ক্রঃনংঃ

নাম,পিতার নাম ও স্থায়ী ঠিকানা

রোল নং

1

নাম:মোঃ রবিউল ইসলাম খান
পিতার নাম:মোঃ আনোয়ার হোসেন
খান
ঠিকানা: গ্রাম-নিলতী পোস্ট-নিলতী
উপজেলা-কাউখালী জেলাপিরোজপুর। ,মোবাইল:01300284183

2

নাম:অভিষেক ঢালী
পিতার নাম:অজয় কৃ ষ্ণ ঢালী
05469(পিরোজপুর
ঠিকানা: গ্রাম- গিলাতলা পোস্টপবিস)
গিলাতলা উপজেলা- নাজিরপুর জেলাপিরোজপুর। ,মোবাইল:01302200736

3

নাম:দিপংকর রায়
পিতার নাম:মহানন্দ রায়
05470(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম- সাচিয়া ডাকঘর- সাচিয়া
পবিস)
উপজেলা- নাজিরপুর জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01303059978

4

নাম:শুভজিত গাইন
পিতার নাম:সুজিত গাইন
05471(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম- সাচিয়া ডাকঘর- সাচিয়া
পবিস)
উপজেলা- নাজিরপুর জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01303585284

5

নাম:নয়ন মন্ডল
পিতার নাম:কিরন চন্দ্র মন্ডল
05472(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম- সাচিয়া ডাকঘর- সাচিয়া
পবিস)
উপজেলা- নাজিরপুর জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01304003734
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05468(পিরোজপুর
পবিস)
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নাম,পিতার নাম ও স্থায়ী ঠিকানা

রোল নং

6

নাম:শাওন মৃধা
পিতার নাম:জাহাংগীর মৃধা
ঠিকানা:গ্রাম- উঃ জয়পুর ডাকঘরশ্রীরামকাঠী উপজেলা- নাজিরপুর
জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01305521915

7

নাম:ছাব্বির খান
পিতার নাম:আলী হোসেন
ঠিকানা:গ্রাম- ভৈরমপুর পোস্ট05474(পিরোজপুর
কদমতলা উপজেলা- পিরোজপুর সদর পবিস)
জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01305744606

8

নাম:হৃদয় ঢালী
পিতার নাম:মহাদেব ঢালী
ঠিকানা: গ্রাম- বলি বাবলা ডাকঘরশ্রীরামকাঠী উপজেলা- নাজিরপুর
জেলা- পিরোজপুর।
,মোবাইল:01306782689

05475(পিরোজপুর
পবিস)

9

নাম:জয়দেব দাস
পিতার নাম:মিলন চন্দ্র দাস
ঠিকানা:গ্রাম- নরখারী ডাকঘরহুলারহাট উপজেলা- পিরোজপুর
জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01311149625

05476(পিরোজপুর
পবিস)

10

নাম:রতন ডাকু য়া
পিতার নাম:সমর ডাকু য়া
ঠিকানা: গ্রাম- মধ্য জুজখোলা পোস্টজুজখোলা উপজেলা- পিরোজপুর
সদর জেলা- পিরোজপুর
,মোবাইল:01315084264

05477(পিরোজপুর
পবিস)
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05473(পিরোজপুর
পবিস)
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রোল নং

11

নাম:আব্দুল্লাহ সেখ
পিতার নাম:মোঃ ইউসুফ আলী শেখ
ঠিকানা:গ্রাম- রামনগর ডাকঘরষোলশত-(৮৫৪০) উপজেলানাজিরপুর জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01318591787

12

নাম:মোঃ পারভেজ শেখ
পিতার নাম:মোঃ কবির হোসেন শেখ
ঠিকানা:গ্রাম- উত্তর রানীপুর পোস্ট05479(পিরোজপুর
হুলারহাট উপজেলা- পিরোজপুর সদর পবিস)
জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01323785384

13

নাম:মিজানুর রহমান ফকির
পিতার নাম:শওকত ফকির
ঠিকানা: গ্রাম- পঃ বানিয়ারী ডাকঘরদঃ বানিয়ারী উপজেলা- নাজিরপুর
জেলা- পিরোজপুর।
,মোবাইল:01405363479

14

নাম:হাসিব শেখ
পিতার নাম:মাহাবুব শেখ
ঠিকানা:গ্রাম- বানেশ্বরপুর পোস্ট05481(পিরোজপুর
হুলারহাট উপজেলা- পিরোজপুর সদর পবিস)
জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01581279968

15

নাম:এইচ. এম. জোবায়ের আহম্মদ
পিতার নাম:এইচ. এম. নাসির উদ্দিন
05482(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম-মরিচাল পোস্ট-হুলারহাট
পবিস)
উপজেলা- পিরোজপুর সদর জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01608575445
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05478(পিরোজপুর
পবিস)

05480(পিরোজপুর
পবিস)
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নাম,পিতার নাম ও স্থায়ী ঠিকানা

রোল নং

16

নাম:মোঃ ইমন শিকদার
পিতার নাম:মোঃ বেল্লাল শিকদার
ঠিকানা:গ্রাম- দেবীপুর ডাকঘর-সাফা
বন্দর উপজেলা-মঠবাড়িয়া জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01610062970

17

নাম:উজ্জল পাইক
পিতার নাম:বিমল পাইক
ঠিকানা: গ্রাম- গনকপাড়া পোস্ট05484(পিরোজপুর
শিকদারমল্লিক উপজেলা- পিরোজপুর পবিস)
সদর জেলা- পিরোজপুর
,মোবাইল:01611348555

18

নাম:মোঃ জসিম শেখ
পিতার নাম:মোঃ শাহজাহান শেখ
ঠিকানা: গ্রাম- মূলগ্রাম ডাকঘরপালপাড়া উপজেলা- পিরোজপুর
জেলা- পিরোজপুর।
,মোবাইল:01616005180

05485(পিরোজপুর
পবিস)

19

নাম:মোঃ হাসিব চৌধুরী
পিতার নাম:মোঃ বাদশা চৌধুরী
ঠিকানা: গ্রাম- নতু ন খামকাটা পোস্টপিরোজপুর উপজেলা- পিরোজপুর
সদর জেলা- পিরোজপুর
,মোবাইল:01627179518

05486(পিরোজপুর
পবিস)

20

নাম:মোঃ জুয়েল খান
পিতার নাম:আবদুল জলিল খান
ঠিকানা:গ্রাম-নিলতী পোস্ট- নিলতী
উপজেলা- কাউখালী জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01639146156

05487(পিরোজপুর
পবিস)
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রোল নং

21

নাম:মোঃ আরিফ হাওলাদার
পিতার নাম:আঃ রাজ্জাক হাওলাদার
ঠিকানা:গ্রাম- দঃ ইন্দুরকানী ডাকঘরইন্দুরকানী উপজেলা- ইন্দুরকানী
জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01644449513

05488(পিরোজপুর
পবিস)

22

নাম:শফিউর রহমান
পিতার নাম:সাকিল আহম্মেদ
ঠিকানা:গ্রাম-মধ্যরাস্তা পোস্টপিরোজপুর সদর উপজেলাপিরোজপুর জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01647760533

05489(পিরোজপুর
পবিস)

23

নাম:মোঃ হাফিজুল ইসলাম
পিতার নাম:মোঃ হালিম বেপারী
ঠিকানা:গ্রাম- উত্তর রানীপুর পোস্টরানীপুর উপজেলা- পিরোজপুর সদর
জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01650080106

05490(পিরোজপুর
পবিস)

24

নাম:মোঃ মারুফ হোসেন
পিতার নাম:মোঃ হাবিবুর রহমান
ঠিকানা: গ্রাম-উদয়কাঠী পোস্ট05491(পিরোজপুর
উদয়কাঠী উপজেলা- পিরোজপুর সদর পবিস)
জেলা- পিরোজপুর
,মোবাইল:01701350149

25

নাম:মোঃ শরফু দ্দীন বয়াতী
পিতার নাম:মোহাম্মদ আলী
ঠিকানা: গ্রাম- বড় বুইচাকাঠী ডাকঘর- 05492(পিরোজপুর
নাজিরপুর উপজেলা- নাজিরপুর
পবিস)
জেলা- পিরোজপুর।
,মোবাইল:01703513021
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রোল নং

26

নাম:অনল চক্রবর্তী
পিতার নাম:সুশিল চক্রবর্তী
ঠিকানা: গ্রাম- শিকদার মল্লিক পোস্ট- 05493(পিরোজপুর
শিকদার মল্লিক উপজেলা- পিরোজপুর পবিস)
সদর জেলা- পিরোজপুর
,মোবাইল:01704665750

27

নাম:মোঃ আবু নাইম মাঝি
পিতার নাম:মোঃ হায়দার মাঝি
05494(পিরোজপুর
ঠিকানা: গ্রাম- দূর্গাপুর পোস্ট- দূর্গাপুর
পবিস)
উপজেলা- পিরোজপুর সদর জেলাপিরোজপুর ,মোবাইল:01705048007

28

নাম:মোঃ রবিউল ইসলাম
পিতার নাম:মোঃ এনায়েত আলী গাজী
05495(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম- পাটিকেলবাড়ী ডাকঘরপবিস)
ব্যাসকাঠী উপজেলা-নেছারাবাদ জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01705528658

29

নাম:মোঃ রাকিবুল ইসলাম।
পিতার নাম:মোঃ শাহ আলম মীর।
05496(পিরোজপুর
ঠিকানা: গ্রাম- পঃ বালিপাড়া ডাকঘরপবিস)
বালিপাড়া উপজেলা- ইন্দুরকানী জেলাপিরোজপুর। ,মোবাইল:01705743069

30

নাম:রনি মজুমদার
পিতার নাম:মিহির কান্তি মজুমদার
ঠিকানা:গ্রাম-জুজখোলা পোস্টজুজখোলা উপজেলা- পিরোজপুর
জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01705780234
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05497(পিরোজপুর
পবিস)
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রোল নং

31

নাম:মোঃ রবিউল ইসলাম
পিতার নাম:আঃ মোতালেব হাওলাদার
ঠিকানা: গ্রাম- পঃ চুংগাপাশা পোস্ট05498(পিরোজপুর
চলিশা উপজেলা- পিরোজপুর সদর
পবিস)
জেলা- পিরোজপুর
,মোবাইল:01707875054

32

নাম:সাগর হাওলাদার
পিতার নাম:মোহাম্মদ মিলন হাওলাদার
ঠিকানা:গ্রাম- সারেংকাঠী ডাকঘর05499(পিরোজপুর
করফাহাট উপজেলা-নেছারাবাদ
পবিস)
জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01709116531

33

নাম:আকাশ মৃধা
পিতার নাম:অনিল চন্দ্র মৃধা
ঠিকানা:গ্রাম- করফা ডাকঘরকরফাহাট উপজেলা-নেছারাবাদ
জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01709602753

05500(পিরোজপুর
পবিস)

34

নাম:নিটু ন গাইন
পিতার নাম:নিকু ঞ্জ গাইন
ঠিকানা:গ্রাম- গয়েশকাঠী ডাকঘরকরফাহাট উপজেলা-নেছারাবাদ
জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01716461780

05501(পিরোজপুর
পবিস)

35

নাম:মোঃ রেজাউল
পিতার নাম:মোঃ বাবুল মিয়া
ঠিকানা:গ্রাম- উঃ করফা ডাকঘরআলকীরহাট উপজেলা-নেছারাবাদ
জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01718963103

05502(পিরোজপুর
পবিস)

hrms.brebpbs.net/linecrew_reportw.php

ছবি

7/25
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ক্রঃনংঃ

Admin

নাম,পিতার নাম ও স্থায়ী ঠিকানা

রোল নং

36

নাম:ওয়ালিদ শেখ
পিতার নাম:ফারুক শেখ
ঠিকানা:গ্রাম- ছোট খলিশাখালী পোস্ট- 05503(পিরোজপুর
পিরোজপুর উপজেলা- পিরোজপুর
পবিস)
সদর জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01719526917

37

নাম:মোঃ আনারুল ইসলাম
পিতার নাম:মোঃ আমির আলী
05504(পিরোজপুর
ঠিকানা: গ্রাম- বৈবুনিয়া পোস্টপবিস)
মাটিভাঙ্গা উপজেলা- নাজিরপুর জেলাপিরোজপুর। ,মোবাইল:01721068281

38

নাম:রাব্বি হাওলাদার
পিতার নাম:মোঃ আবুল কালাম
হাওলাদার
05505(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম- সিংখালী পোস্ট- সিংখালী পবিস)
উপজেলা- ভান্ডারিয়া জেলাপিরোজপুর ,মোবাইল:01721114211

39

নাম:মোঃ মিরাজ শিকদার
পিতার নাম:মোঃ খলিল সিকদার
ঠিকানা: গ্রাম- কলার দোয়ানীয়া
ডাকঘর- কলার দোয়ানীয়া উপজেলানাজিরপুর জেলা- পিরোজপুর।
,মোবাইল:01722147123

40

নাম:মোঃ রবিউল ইসলাম
পিতার নাম:মোঃ লুৎফর রহমান সেখ
05507(পিরোজপুর
ঠিকানা: গ্রাম- রামনগর পোস্টপবিস)
ষোলশত উপজেলা- নাজিরপুর জেলাপিরোজপুর। ,মোবাইল:01726940963

hrms.brebpbs.net/linecrew_reportw.php

ছবি

05506(পিরোজপুর
পবিস)
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ক্রঃনংঃ

Admin

নাম,পিতার নাম ও স্থায়ী ঠিকানা

রোল নং

41

নাম:শুভ মন্ডল
পিতার নাম:প্রমাংশু মন্ডল
05508(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম- বাস্তুকাঠী ডাকঘরপবিস)
কু ড়িয়ানা উপজেলা-স্বরুপকাঠী জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01729837936

42

নাম:আব্দুর রহমান
পিতার নাম:মোঃ শহীদুল ইসলাম
05509(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম- পঃ বানিয়ারী ডাকঘর- দঃ
পবিস)
বানিয়ারী উপজেলা- নাজিরপুর জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01732959092

43

নাম:মোঃ শাহজালাল
পিতার নাম:মোঃ ইউসুফ ফরাজী
ঠিকানা: গ্রাম- উত্তর সোনাখালী
ডাকঘর-মঠবাড়িয়া উপজেলাপিরোজপুর জেলা-পিরোজপুর।
,মোবাইল:01733323199

05510(পিরোজপুর
পবিস)

44

নাম:মোঃ আহাদ শেখ
পিতার নাম:মোঃ নানু শেখ
ঠিকানা: গ্রাম- মধ্যরাস্তা পোস্টপিরোজপুর (8500) উপজেলাপিরোজপুর সদর জেলা- পিরোজপুর
,মোবাইল:01734504539

05511(পিরোজপুর
পবিস)

45

নাম:মাহফু জ রেজা
পিতার নাম:মোঃ হারুন অর রশিদ
ঠিকানা:গ্রাম- কৈবর্তখালী ডাকঘরউদয়কাঠী উপজেলা- পিরোজপুর
জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01737578561

05512(পিরোজপুর
পবিস)

hrms.brebpbs.net/linecrew_reportw.php
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Admin

নাম,পিতার নাম ও স্থায়ী ঠিকানা

রোল নং

46

নাম:সাকিল শেখ
পিতার নাম:ইলিয়াচ শেখ
ঠিকানা: গ্রাম- ইন্দুরকানী ডাকঘরইন্দুরকানী উপজেলা- ইন্দুরকানী
জেলা- পিরোজপুর।
,মোবাইল:01740676026

05513(পিরোজপুর
পবিস)

47

নাম:মোঃ নেওয়াজ
পিতার নাম:সিদ্দিক শেখ
ঠিকানা:গ্রাম- শিকদার মল্লিক পোস্টপিরোজপুর উপজেলা- পিরোজপুর
সদর জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01748779014

05514(পিরোজপুর
পবিস)

48

নাম:মোঃ সিরাজ উদ্দিন হাওলাদার
পিতার নাম:মোঃ সুলতান হোসেন
হাওলাদার
05515(পিরোজপুর
ঠিকানা: গ্রাম- মরিচাল পোস্টপবিস)
হুলারহাট উপজেলা- পিরোজপুর সদর
জেলা- পিরোজপুর
,মোবাইল:01748872219

49

নাম:মোঃ শাওন
পিতার নাম:মোঃ আঃ রহিম
05516(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম- বিন্না ডাকঘর-রাজাবাড়ী
পবিস)
উপজেলা-নেছারাবাদ জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01749106997

50

নাম:মোঃ মিলন
পিতার নাম:মোঃ আব্বাস আলী
05517(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম- লেবুজিলবুনিয়া ডাকঘরপবিস)
গাওখালী উপজেলা- নাজিরপুর জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01750929905

hrms.brebpbs.net/linecrew_reportw.php

ছবি
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Admin

নাম,পিতার নাম ও স্থায়ী ঠিকানা

রোল নং

51

নাম:মোঃ মেহেদী হাসান
পিতার নাম:মোঃ ছগির হাং
ঠিকানা: গ্রাম-ধানী সাফা পোষ্টমঠবাড়িয়া উপজেলা- মঠবাড়িয়া
জেলা-পিরোজপুর।
,মোবাইল:01753792767

05518(পিরোজপুর
পবিস)

52

নাম:মোঃ রকিবুল ইসলাম
পিতার নাম:মোঃ রবিউল ইসলাম
ঠিকানা:গ্রাম- বিষ্ণু কাঠী ডাকঘরআলকীরহাট উপজেলা-নেছারাবাদ
জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01756247160

05519(পিরোজপুর
পবিস)

53

নাম:সুজন দরানী
পিতার নাম:মোঃ অহিদুল ইসলাম
দরানী
ঠিকানা: গ্রাম- রায়েরকাঠী পোস্টপিরোজপুর উপজেলা- পিরোজপুর
সদর জেলা- পিরোজপুর
,মোবাইল:01758202471

05520(পিরোজপুর
পবিস)

54

নাম:রুপক হালদার
পিতার নাম:জীবন হালদার
ঠিকানা:গ্রাম- রুদ্রপুর ডাকঘরবাটনাতলা উপজেলা-নেছারাবাদ
জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01760943750

05521(পিরোজপুর
পবিস)

55

নাম:প্রতাপ এদবর
পিতার নাম:নিরঞ্জন এদবর
05522(পিরোজপুর
ঠিকানা: গ্রাম- নারিকেল বাড়ী ডাকঘরপবিস)
দীর্ঘা উপজেলা- নাজিরপুর জেলাপিরোজপুর। ,মোবাইল:01761229097

hrms.brebpbs.net/linecrew_reportw.php

ছবি

11/25
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ক্রঃনংঃ

Admin

নাম,পিতার নাম ও স্থায়ী ঠিকানা

রোল নং

56

নাম:হাসান
পিতার নাম:ছিদ্দিক
ঠিকানা:গ্রাম-ছোট শৌলা ডাকঘরমঠবাড়িয়া উপজেলা-পিরোজপুর
জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01761987776

05523(পিরোজপুর
পবিস)

57

নাম:সাগর দাস
পিতার নাম:শংকর দাস
ঠিকানা: গ্রাম- কৈবত্যখালী ডাকঘরউদয়কাঠী উপজেলা- পিরোজপুর
জেলা- পিরোজপুর।
,মোবাইল:01762043875

05524(পিরোজপুর
পবিস)

58

নাম:আল- শাহরিয়ার (স্বাধীন)
পিতার নাম:আল-মামুন
05525(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম-শিয়ালকাঠী পোস্টপবিস)
জোলাগাতী উপজেলা-কাউখালী জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01765408466

59

নাম:মোঃ জাহিদুল ইসলাম
পিতার নাম:মোঃ জামাল সেখ
ঠিকানা: গ্রাম- নরখালী পোস্ট05526(পিরোজপুর
হুলারহাট উপজেলা- পিরোজপুর সদর পবিস)
জেলা- পিরোজপুর
,মোবাইল:01766521153

60

নাম:মোঃ মাহফু জ হোসাইন
পিতার নাম:মোঃ জুলফিকার আলী
ঠিকানা:গ্রাম- একপাই জুজখোলা
পোস্ট- কদমতলা উপজেলাপিরোজপুর সদর জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01767724401

hrms.brebpbs.net/linecrew_reportw.php

ছবি

05527(পিরোজপুর
পবিস)
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Admin
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রোল নং

61

নাম:মোঃ সাজ্জাদ হোসেন তামিম
পিতার নাম:মোঃ মিলন
ঠিকানা: গ্রাম- রাজারকাঠী পোস্ট05528(পিরোজপুর
উদয়কাঠী উপজেলা- পিরোজপুর সদর পবিস)
জেলা- পিরোজপুর।
,মোবাইল:01767980540

62

নাম:মোঃ ফেরদাউস সেখ
পিতার নাম:সালাম সেখ
ঠিকানা: গ্রাম- বুইচাকাঠী পোস্টনাজিরপুর উপজেলা- নাজিরপুর
জেলা- পিরোজপুর।
,মোবাইল:01770192512

63

নাম:মোঃ নিয়াজ উদ্দীন
পিতার নাম:মোঃ নাছির উদ্দিন
05530(পিরোজপুর
ঠিকানা: গ্রাম- বালিপাড়া ডাকঘরপবিস)
বালিপাড়া উপজেলা- ইন্দুরকানি জেলাপিরোজপুর। ,মোবাইল:01771584797

64

নাম:সাব্বির শেখ
পিতার নাম:মোঃ মজিবুর রহমান
05531(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম- মরিচাল পোস্ট- হুলারহাট
পবিস)
উপজেলা- পিরোজপুর সদর জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01771985377

65

নাম:প্রসেনজিৎ গোলদার
পিতার নাম:পরিতোষ গোলদার
ঠিকানা:গ্রাম- গয়েশকাঠী ডাকঘরকরফাহাট উপজেলা-নেছারাবাদ
জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01772296871

hrms.brebpbs.net/linecrew_reportw.php

ছবি

05529(পিরোজপুর
পবিস)

05532(পিরোজপুর
পবিস)
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Admin

নাম,পিতার নাম ও স্থায়ী ঠিকানা

রোল নং

66

নাম:নারায়ন চন্দ্র মন্ডল
পিতার নাম:হরিচরন মন্ডল
ঠিকানা: গ্রাম- পশ্চিম দূর্গাপুর পোস্ট- 05533(পিরোজপুর
দূর্গাপুর উপজেলা- পিরোজপুর সদর পবিস)
জেলা- পিরোজপুর
,মোবাইল:01772704653

67

নাম:মোঃ রবিউল হাওলাদার
পিতার নাম:মোঃ কু দ্দুস হাওলাদার
ঠিকানা: গ্রাম- উত্তর পোরগোলা পোস্ট- 05534(পিরোজপুর
কদম তলা উপজেলা- পিরোজপুর
পবিস)
সদর জেলা- পিরোজপুর
,মোবাইল:01778776176

68

নাম:রিয়াজ মাঝি
পিতার নাম:আব্দুল জলিল মাঝি
ঠিকানা:গ্রাম- জুজখোলা ছয়ঘর পোস্ট- 05535(পিরোজপুর
জুজখোলা উপজেলা- পিরোজপুর
পবিস)
সদর জেলা
-পিরোজপুর,মোবাইল:01779061914

69

নাম:মোঃ মাহামুদ হাওলাদার
পিতার নাম:মোঃ শাহীন হাওলাদার
ঠিকানা: গ্রাম- পঃ যুগিয়া ডাকঘরসাচিয়া উপজেলা- নাজিরপুর জেলাপিরোজপুর। ,মোবাইল:01779070309

05536(পিরোজপুর
পবিস)

70

নাম:মোঃআল মামুন
পিতার নাম:মোঃ আলমগীর হোসেন
ঠিকানা:গ্রাম- বুখইতলা বান্ধবপাড়া
ডাকঘর- বুখইতলা বান্ধবপাড়া
উপজেলা-মঠবাড়িয়া জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01779563568

05537(পিরোজপুর
পবিস)
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নাম,পিতার নাম ও স্থায়ী ঠিকানা

রোল নং

71

নাম:সোহাগ সেখ
পিতার নাম:আলতাফ সেখ
ঠিকানা:গ্রাম- তেজদাস কাঠী পোস্টটোনা উপজেলা- পিরোজপুর সদর
জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01780080268

72

নাম:মোঃ নিয়াজ রহমাতু ল্লাহ
পিতার নাম:মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন
05539(পিরোজপুর
ঠিকানা: গ্রাম-নরখালী পোস্ট-হুলারহাট
পবিস)
উপজেলা- পিরোজপুর সদর জেলাপিরোজপুর ,মোবাইল:01780466361

73

নাম:বরকত তালুকদার
পিতার নাম:লাল মিয়া
ঠিকানা:গ্রাম- দীর্ঘা ডাকঘর- দীর্ঘা
উপজেলা- নাজিরপুর জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01780496736

74

নাম:মোঃ কামরুল মিনা
পিতার নাম:মোঃ হেমায়েত মিনা
05541(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম-মরিচাল পোস্ট- হুলারহাট
পবিস)
উপজেলা- পিরোজপুর সদর জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01781899110

75

নাম:সুক্কর
পিতার নাম:খলিল মৃধা
ঠিকানা:গ্রাম- আন্ধার মানিক, ওয়ার্ড
নং-৮ ডাকঘর- মঠবাড়িয়া উপজেলামঠবাড়িয়া জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01782363696
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76

নাম:সাকিল আহমেদ
পিতার নাম:মোঃ মাছু ম শেখ
ঠিকানা: গ্রাম- কালিকাঠী ডাকঘরবাঁশবাড়িয়া উপজেলা- পিরোজপুর
জেলা- পিরোজপুর।
,মোবাইল:01782439129

05543(পিরোজপুর
পবিস)

77

নাম:পার্থমন্ডল
পিতার নাম: দিপক মন্ডল
ঠিকানা: গ্রাম- উড়িবুনিয়া ডাকঘরদৈহারী উপজেলা-নেছারাবাদ জেলাপিরোজপুর। ,মোবাইল:01783822776

05544(পিরোজপুর
পবিস)

78

নাম:মোঃ আমিনুল ইসলাম
পিতার নাম:মোঃ মোস্তফা
ঠিকানা:গ্রাম-সেউতিবাড়ীয়া, ওয়ার্ড
নং-৫ ডাকঘর+উপজেলা-ইন্দুরকানী
জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01785586762

05545(পিরোজপুর
পবিস)

79

নাম:মোঃ মেহেদী হাসান
পিতার নাম:আলাউদ্দীন হাওলাদার
05546(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম- বাটাজোড় ডাকঘরপবিস)
কালীবাড়ী উপজেলা- ইন্দুরকানী জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01785600045

80

নাম:উত্তম মন্ডল
পিতার নাম:নারায়ন মন্ডল
05547(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম- পাকু রিয়া ডাকঘরপবিস)
গাওখালা উপজেলা- নাজিরপুর জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01785923176
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81

নাম:সালমান হাওলাদার
পিতার নাম:মান্নান হাওলাদার
ঠিকানা: গ্রাম- ডু মুরীতলা পোস্টশারিকতলা উপজেলা- পিরোজপুর
সদর জেলা- পিরোজপুর
,মোবাইল:01785926912

82

নাম:মুসা মিয়া
পিতার নাম:জালাল হাওলাদার
ঠিকানা:গ্রাম- দঃ বড় মাছু য়া, ওয়ার্ড
05549(পিরোজপুর
নং-০৮ ডাকঘর- বড় মাছু য়া উপজেলা- পবিস)
মঠবাড়িয়া জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01786682266

83

নাম:নভেল পান্ডে
পিতার নাম:কালাচাঁন পান্ডে
ঠিকানা: গ্রাম- লড়া পোস্ট- সাচিয়া
উপজেলা- নাজিরপুর জেলাপিরোজপুর। ,মোবাইল:01786844237

05550(পিরোজপুর
পবিস)

84

নাম:রাহাদ খাঁন
পিতার নাম:মোঃনুরুল ইসলাম
ঠিকানা: গ্রাম- শারিকতলা পোস্টশারিকতলা উপজেলা- পিরোজপুর
সদর জেলা- পিরোজপুর
,মোবাইল:01787505821

05551(পিরোজপুর
পবিস)

85

নাম:অপূর্বমজুমদার
পিতার নাম:পরিতোষ মজুমদার
05552(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম- খাড়াবাক ডাকঘরপবিস)
চিলতলা উপজেলা-নেছারাবাদ জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01788441946
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86

নাম:সেলিম সিকদার
পিতার নাম:মোঃ সেকেন্দার সিকদার
ঠিকানা:গ্রাম- রঘুনাথপুর ডাকঘররঘুনাথপুর উপজেলা- নাজিরপুর
জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01788682232

87

নাম:মেহেদী হাসান প্রিন্স
পিতার নাম:আবুল হোসেন মাতু ব্বর
ঠিকানা:বাসা/হোল্ডিং-১১৭, গ্রাম/রাস্তা- 05554(পিরোজপুর
নিউমার্কেট ৮০ ভিটি ডাকঘরপবিস)
মঠবাড়িয়া-৮৫৬০ জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01792999656

88

নাম:মোঃ মুছা হাওলাদার
পিতার নাম:মৃত মোসলেম আলী
হাওলাদার
ঠিকানা:গ্রাম- দক্ষিন রানীপুর পোস্টশারিকতলা উপজেলা- পিরোজপুর
সদর জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01795130514

05555(পিরোজপুর
পবিস)

89

নাম:মোঃ রাসেল ফকির
পিতার নাম:মোঃ হাবিবুর রহমান
ফকির
ঠিকানা: গ্রাম- কালিকাঠী ডাকঘরবাঁশবাড়িয়া উপজেলা- পিরোজপুর
জেলা- পিরোজপুর।
,মোবাইল:01796325505

05556(পিরোজপুর
পবিস)
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90

নাম:মোঃ তরিকু ল ইসলাম
পিতার নাম:মোঃ দুলাল মুন্সী
ঠিকানা:গ্রাম- শিয়ালকাঠী পোস্টজোলাগাতী উপজেলা- কাউখালী
জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01796404872

91

নাম:সৌরভ রায়
পিতার নাম:লক্ষন চন্দ্র শীল
05558(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম- আমরাজুড়ী পোস্টপবিস)
কাউখালী উপজেলা- কাউখালী জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01798489511

92

নাম:অভিজিৎ মিস্ত্রি
পিতার নাম:বিশ্বজিৎ মিস্ত্রি
ঠিকানা:গ্রাম- চাড়াখালী ডাকঘরইন্দুরকানী উপজেলা- ইন্দুরকানী
জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01799007912

93

নাম:মোঃ কাওসার হাওলাদার
পিতার নাম:আঃ বারেক হাওলাদার
05560(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম- বালিপাড়া ডাকঘরপবিস)
বালিপাড়া উপজেলা- ইন্দুরকানী জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01816757415

94

নাম:মোঃ ইমরান হোসেন
পিতার নাম:মোঃ কামরুল হাচান
05561(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম- বালিপাড়া ডাকঘরপবিস)
বালিপাড়া উপজেলা- ইন্দুরকানী জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01818485400
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95

নাম:শরিফু ল ইসলাম
পিতার নাম:মোঃ মজনু সরদার
ঠিকানা: গ্রাম- সারেংকাঠী ডাকঘরকরফা উপজেলা-নেছারাবাদ জেলাপিরোজপুর। ,মোবাইল:01818973378

96

নাম:শিপন দে
পিতার নাম:গান্ধি দে
05563(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম- মালীখালী ডাকঘরপবিস)
মালীখালী উপজেলা- নাজিরপুর জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01837114767

97

নাম:সাব্বির হোসেন মান্না
পিতার নাম:মোঃ আউয়াল খান
05564(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম- নরখালী পোস্ট- হুলারহাট
পবিস)
উপজেলা- পিরোজপুর সদর জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01838343316

98

নাম:ইকবাল হোসেন মাঝি
পিতার নাম:বেলায়েত মাঝি
05565(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম- মরিচাল পোস্ট- হুলারহাট
পবিস)
উপজেলা- পিরোজপুর সদর জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01859052800

99

নাম:মোঃ তারেক খান
পিতার নাম:মোঃ রুহুল আমিন
ঠিকানা: গ্রাম- গুয়াবাড়ীয়া পোস্টপিরোজপুর উপজেলা- পিরোজপুর
সদর জেলা- পিরোজপুর
,মোবাইল:01864620440

hrms.brebpbs.net/linecrew_reportw.php
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100

নাম:মোঃ রেজবী হাসান
পিতার নাম:আব্দুস ছালেক
ঠিকানা:গ্রাম- মাহমুদকাঠী ডাকঘরআটঘর কু ড়িয়ানা উপজেলানেছারাবাদ জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01871149124

101

নাম:মোঃ মারিফু ল ইসলাম
পিতার নাম:মোঃ ইউনুচ মিয়া
05568(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম- সোনারঘোপ ডাকঘরপবিস)
রাজাবাড়ী উপজেলা-নেছারাবাদ জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01879259010

102

নাম:প্রতাপ বৈরাগী
পিতার নাম:দিলীপ কু মার বৈরাগী
ঠিকানা:গ্রাম- কৈবত্যখালী ডাকঘরউদয়কাঠী উপজেলা- পিরোজপুর
জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01879596372

05569(পিরোজপুর
পবিস)

103

নাম:অপূর্ববেপারী
পিতার নাম:নিতোষ বেপারী
ঠিকানা:গ্রাম- ঠাকু রহাওলা ডাকঘরদৈহারী উপজেলা-নেছারাবাদ জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01880498487

05570(পিরোজপুর
পবিস)

104

নাম:সনদ হালদার
পিতার নাম:বাবুল হালদার
ঠিকানা:গ্রাম- শিকারপুর পালপাড়া
পোস্ট- পিরোজপুর সদর উপজেলাপিরোজপুর সদর জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01887709881

05571(পিরোজপুর
পবিস)
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105

নাম:ফেরদৌস হোসেন
পিতার নাম:আলী আশ্রাব মৃধা
ঠিকানা:গ্রাম- রঘুনাথপুর ডাকঘররঘুনাথপুর উপজেলা- নাজিরপুর
জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01888318979

05572(পিরোজপুর
পবিস)

106

নাম:নিপু মিস্ত্রি
পিতার নাম:নিখীল মিস্ত্রি
ঠিকানা:গ্রাম- ভূ বনখালী ডাকঘরশ্রীরামকাঠী উপজেলা- নাজিরপুর
জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01892137786

05573(পিরোজপুর
পবিস)

107

নাম:মোঃ ইয়াহিয়া শেখ
পিতার নাম:আব্দুল সত্তার শেখ
ঠিকানা:গ্রাম- দক্ষিণ মাছিমপুর পোস্ট- 05574(পিরোজপুর
পিরোজপুর উপজেলা- পিরোজপুর
পবিস)
সদর জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01908134275

108

নাম:মোঃ মেহেদী হাসান
পিতার নাম:মোঃ সেলিম হোসেন
05575(পিরোজপুর
ঠিকানা: গ্রাম- জীরবাড়ী ডাকঘরপবিস)
রাজাবাড়ী উপজেলা-নেছারাবাদ জেলাপিরোজপুর। ,মোবাইল:01913719537

109

নাম:মোঃ শাহাবুদ্দিন
পিতার নাম:আব্দুল হাই মৃধা
05576(পিরোজপুর
ঠিকানা: গ্রাম- বালিপাড়া ডাকঘরপবিস)
বালিপাড়া উপজেলা- ইন্দুরকানী জেলাপিরোজপুর। ,মোবাইল:01915341217
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110

নাম:মোঃ হাসিবুল ইসলাম
পিতার নাম:মোঃ হারুন অর রশিদ
ঠিকানা:গ্রাম- ঢেপসাবুনিয়া ডাকঘরসা্ঈদখালী উপজেলা- ইন্দুরকানী
জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01915894280

05577(পিরোজপুর
পবিস)

111

নাম:সাকিব আহম্মেদ শাওন
পিতার নাম:মোঃ জাহিদ হোসেন
ঠিকানা: গ্রাম- ১০/১ কু মারখালী,
পিটিআই সড়ক পোস্ট- পিরোজপুর
(8500) উপজেলা- পিরোজপুর সদর
জেলা- পিরোজপুর
,মোবাইল:01919168766

05578(পিরোজপুর
পবিস)

112

নাম:হাসান সিকদার
পিতার নাম:কাঞ্চন সিকদার
ঠিকানা: গ্রাম- নরখালী পোস্টহুলারহাট থানা- পিরোজপুর জেলাপিরোজপুর। ,মোবাইল:01919535548

05579(পিরোজপুর
পবিস)

113

নাম:মোঃ শাওন শেখ
পিতার নাম:মোঃ জাহাঙ্গীর শেখ
ঠিকানা:গ্রাম- বানেশ্বরপুর পোস্ট05580(পিরোজপুর
হুলারহাট উপজেলা- পিরোজপুর সদর পবিস)
জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01951031665

114

নাম:মোঃ জুবায়ের হোসেন
পিতার নাম:এস্কেন্দার খান
ঠিকানা: গ্রাম- পশ্চিম ডু মুরিতলা
পোস্ট- শারিকতলা উপজেলাপিরোজপুর সদর জেলা- পিরোজপুর
,মোবাইল:01953732549

hrms.brebpbs.net/linecrew_reportw.php
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05581(পিরোজপুর
পবিস)
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115

নাম:সন্তু মন্ডল
পিতার নাম:সন্তোষ মন্ডল
05582(পিরোজপুর
ঠিকানা: গ্রাম- আদাবাড়ী ডাকঘরপবিস)
কু ড়িয়ানা উপজেলা-নেছারাবাদ জেলাপিরোজপুর। ,মোবাইল:01961914980

116

নাম:মোঃ সাইফু ল আলম
পিতার নাম:মোঃ শাহ আলম
ঠিকানা:গ্রাম- সর্দার বাড়ী ,সিআই পাড়া 05583(পিরোজপুর
পোস্ট- পিরোজপুর সদর উপজেলাপবিস)
পিরোজপুর সদর জেলাপিরোজপুর,মোবাইল:01964061127

117

নাম:মোঃ সোহান সরদার
পিতার নাম:মোঃ আলমগীর সরদার
05584(পিরোজপুর
ঠিকানা: গ্রাম- ষোলশত পোস্টপবিস)
ষোলশত উপজেলা- নাজির পুর জেলাপিরোজপুর ,মোবাইল:01968144532

118

নাম:মোঃ মিরাজুল শেখ
পিতার নাম:মোঃ ইলিয়াছ শেখ
ঠিকানা: গ্রাম- রঘুনাথপুর ডাকঘররঘুনাথপুর উপজেলা- নাজিরপুর
জেলা- পিরোজপুর।
,মোবাইল:01968228101

119

নাম:মোঃ ফেরদৌস হাসান
পিতার নাম:আঃ বারেক শেখ
05586(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম- বালিপাড়া ডাকঘরপবিস)
বালিপাড়া উপজেলা- ইন্দুরকানী জেলাপিরোজপুর। ,মোবাইল:01969572323
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05585(পিরোজপুর
পবিস)
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120

নাম:মোঃ আবু সাঈদ
পিতার নাম:মোঃ শেরজাহান
ঠিকানা:গ্রাম- লেবুজিলবুনিয়া ডাকঘর- 05587(পিরোজপুর
চাঁদকাঠী বাজার উপজেলা- নাজিরপুর পবিস)
জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01994475080

121

নাম:নয়ন পাইক
পিতার নাম:অজিৎ পাইক
ঠিকানা: গ্রাম- উকিল পাড়া পোস্টপিরোজপুর উপজেলা- পিরোজপুর
সদর জেলা- পিরোজপুর
,মোবাইল:01994489018

122

নাম:মোস্তাফিজুর রহমান
পিতার নাম:হায়দার সরদার
05589(পিরোজপুর
ঠিকানা:গ্রাম- পঃ বানিয়ারী ডাকঘর- দঃ
পবিস)
বানীয়ারী উপজেলা- নাজিরপুর জেলাপিরোজপুর।,মোবাইল:01995724606
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