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:নং মন নৗকার/জািলেবাট মািলেকর নাম মন নৗকার/জািলেবােটর নাম ও ধরন মাবাইল ন র ধারন মতা 

০১ মা: িমজা র রহমান এমিভ আিম র ০১৯৫৫৭৭৩৩৮১ ১৫/৩০ 

০২ মা: নািছর এমিভ  নািছর  ১৫/৩০ 

০৩ মা: শাহালম এমিভ শািকল  ১৫/৩০ 

০৪ মা: িমলন এমিভ িমম  ১৫/৩০ 

০৫ মা: সাই ল এমিভ পি রাজ  ১৫/৩০ 

০৬ মা: হািবব এমিভ তানিভর ০১৭১৯৯৭১৯১৬ ১৫/৩০ 

০৭ মা: হা ন হাওলাদার এমিভ আেনায়ারা ০১৯১৬৭৮৪৪২৫ ১৫/৩০ 

০৮ মা: আিজম এমিভ আিবদ ০১৯২২৯৯৯১৬ ১৫/৩০ 

০৯ মা: বা ল হােসন এমিভ আি  ০১৭১২৫৩৮২২২ ১৫/৩০ 

১০ মা: এমা ল হাওলাদার এমিভ িতিথ মিন  ১৫/৩০ 

১১ মা: আিজজ মাড়ল এমিভ মেছর শাহ  ১৫/৩০ 

১২ মা: বাদল শিরফ এমিভ িসয়াম ০১৭৩৪৫১৮৭৭৬ ১৫/৩০ 

১৩ মা: দেলায়ার এমিভ সারাফ ০১৭২৯৪৮৭১১৮ ১৫/৩০ 

১৪ মা: এইচ এম লাল এমিভ িজলা ০১৭১৩১৮১২২৪ ১৫/৩০ 

১৫ মা: িমজান এমিভ তিমম ০১৭১২৭৭৩৩৬১ ১৫/৩০ 

১৬ মা: না  এমিভ সা াম ০১৭১১১১৯৪৯০ ১৫/৩০ 

১৭ মা: িলটন এমিভ িমিহর ০১৭৩৪৬৬১৮১৫ ১৫/৩০ 

১৮ মা: হািনফ এমিভ আল সাহাবা ০১৭১৪৯৩২৭২৮ ১৫/৩০ 

১৯ মা: এমা ল এমিভ টাইগার ০১৭১১৪৫০৪৬২ ১৫/৩০ 

২০ মা: দেলায়ার এমিভ ফনী (১) ০১৭১২৭৯০৭০৮ ১৫/৩০ 

২১ মা: দেলায়ার এমিভ ফনী (২) ০১৭১২৭৯০৭০৮ ১৫/৩০ 

২২ মা: খিলল এমিভ তাহা (১) ০১৭৭১৪৫৮৬৬৬ ১৫/৩০ 

২৩ মা: বাদল এমিভ সানালী ০১৭১৪৯৪০১৯০ ১৫/৩০ 

২৪ মা: রা  এমিভ তাহা (২) ০১৭৭১৪৫৮৬৬৬ ১৫/৩০ 

২৫ মা: মা দ এমিভ সাথী ০১৭১৪৯২৮৫১২ ১৫/৩০ 

২৬ মা: সিলম এমিভ া ০১৭৫১৬৮৩৯০৮ ২০/২৫ 

২৭ মা: হা ন এমিভ আেনায়ারা ০১৯১৬৭৮৪৪২৫ ২৫/৩০ 

২৮ মা: রিক ল এমিভ ওমর  ২০ 

২৯ মা: কামাল এমিভ িসকাত  ২৫ 

৩০ মা: দ  এমিভ দালা  ২৫ 

৩১ মা: আহসান হািবব (হাসান) এমিভ শাভন  ২৫ 

৩২ মা: আ ব আলী এমিভ তািমম ০১৭১৪৫৯৬৯৪৪ ৩০ 

৩৩ মা: েবল এমিভ েবল  ২০ 

৩৪ মা: সা  এমিভ সা   ২০ 

৩৫ মা: বাদল এমিভ সানালী-২ ০১৭১৪৯৪০১৯০ ২৫ 

৩৬ মা: সাই ল এমিভ মােয়র দায়া  ২০ 

৩৭ মা: শািমম এমিভ মা সাহাগী  ২৫ 

৩৮ মা: আিলম এমিভ আিলম  ২৫ 

৩৯ মা: মােলক এমিভ আলী-৩  ২৫/৩০ 

৪০ মা: িফেরাজ িমর এমিভ িফেরাজ  ২০ 

৪১ মা: মাহ ব এমিভ হািসব  ২৫/৩০ 

৪২ মা: হা ন এমিভ সােহল  ২০ 

৪৩ মা: আ ল হােসন এমিভ আর  ০১৯৩৭৭২৬১০০ ২৫ 

৪৪ মা: হা ন এমিভ সােহল – ২ ০১৯২৭৬২১৯৪৬ ২০ 



৪৫ মা: এমি ল ইয়া এমিভ মা ফ ০১৯১৫৮৮৬৭৫৪ ২০ 

৪৬ মা: জািহদ এমিভ রিক ০১৯৪১২৪৪৯৫০ ২৫ 

৪৭ মা: হা ন এমিভ সােহল-৩  ২৫ 

৪৮ মা: আউয়াল এমিভ মােয়র দায়া  ৩০ 

৪৯ মা: দেলায়ার এমিভ সাহাগ ০১৭২৯৪৮৭১১৮ ২৫ 

৫০ মা: মীর হােসম এমিভ জ ক র জাহান  ২০ 

৫১ মা: িফেরাজ এমিভ ফােতমা নাইম ০১৭২৯৪৮৭৭৭৬ ২০ 

৫২ মা: িফেরাজ এমিভ ফােতমা নাইম-২ ০১৭২৯৪৮৭৭৭৬ ২৫ 

৫৩ মা: িফেরাজ এমিভ ফােতমা নাইম-৩ ০১৭২৯৪৮৭৭৭৬ ২৫ 

৫৪ মা: ছ ার এমিভ বাইিজত  ২০ 

৫৫ মা: রিহম এমিভ রিহম  ২০ 

৫৬ মা: জাহা ীর এমিভ রািকব  ২৫/৩০ 

৫৭ মা: জামাল এমিভ লাপা ০১৭১৬৩০৫০৩৮ ২০/২৫ 

৫৮ মা: সািমম এমিভ মামিন ০১৭২৫০৮১৭৫৩ ২০/২৫ 

৫৯ মা: জিন এমিভ আল সাহাবা  ২০/২৫ 

৬০ মা: ইুি স এমিভ ভাই বান ০১৭১৪৮০৭৮০৫ ২০ 

৬১ মা: ফা ক এমিভ মােয়র আিশব াদ  ২০ 

৬২ মা: ইউ ফ এমিভ ইশা  ২০ 

৬৩ মা: মািনক এমিভ সাগর ০১৯২৫৬৭৭৫৯৩ ২০ 

৬৪ মা: পন এমিভ সরনা ০১৯৪৩৭৪৫২৮১ ২৫ 

৬৫ মা: িদদার এমিভ সরনা ০১৯১১৮৯৭৯০৪ ২০ 

৬৬ মা আিজজ উ া এমিভ বনিবিব-২ ০১৭৩৩২২৪৮০৩ ২৫/৩০ 

৬৭ মা: মািনক আকন এমিভ আ াহ ০১৭১৮১৩৫৫৯৭ ৩০ 

৬৮ মা: িমজান এমিভ সৗরভ  ২০ 

৬৯ মা: মিনর এমিভ মিনর  ২০ 

৭০ মা: হা ন হাওলাদার এমিভ আেনায়ারা ০১৭৬০৯৭৪২৬৭ ২০ 

 


