
বাসাইল উপেজলার হাবলা ইউিনয়েনর বীর ি েযা ােদর িনকট থেক া  আেবদনপ  : 
 

: 
নং 

জা কা 
: নং 

িডিজ নং নাম িপতার নাম মাতার নাম কানা মাবাইল ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১. ০২. 104885 মা: আ ল কালাম 
আজাদ 

ত- ছিমর উি ন  াম- ভর পাড়া 
পা:- হাবলা 

01721259169  

২. ৩৩. 122061 মা: আ: হাই িময়া ত- আ: মিজদ 
িময়া 

 াম- াহ 
পা:- কর য়া 

01751422182  

৩. ৫৬. 122538 মা: আ: খােলক 
িসকদার 

মা: আজগর 
আলী িসকদার 

 াম- করািতপাড়া 
পা:- কর য়া 

01782305374  

৪. ৬৫. 123907 মা: আ স ছামাদ 
িময়া 

ত- মা: 
উি ন 

 াম- করািতপাড়া 
পা:- কর য়া 

01773419319  

৫. ৭২. 123940 ত মা: সােহব আলী 
খিলফা 

আ  ছাইদ খিলফা  াম- মটরা,  
পা:- কর য়া 

01718967664  

৬.. ১০৫. 127451 মা: খিল র রহমান ত- িমজা র 
রহমান িময়া 

 াম- মটরা 
পা:- কর য়া 

01780867149  

৭. ১০৯. 127688 মা: আ ল খােলক ত- হারান আলী 
িসকদার 

 াম- মটরা 
পা:- কর য়া 

01710584784  

৮. ১১২. 128868 আিজম িময়া িসরাজ িময়া  াম- মটরা 
পা:- কর য়া 

01914692857  

৯. ১১৫. 130269 মা: ই ািহম আলী 
খান 

ত- মেহর আলী 
খান 

 াম- হাবলা উ: পাড়া, 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01923105397  

১০. ১২১. 608 আলী আহেমদ িময়া ত- জিসম উি ন  াম- াহ 
পা:- কর য়া 

01715814307  

১১. ১২৪. 138737 মা: শাহজাহান 
তা কদার 

ত- মা: আব ল 
হা ান তা কদার 

 াম- টং িরয়াপাড়া, 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01716159617  

১২. ১২৫. 138748 মা: শাহজাহান 
তা কদার 

ত মা: আব ল 
হা ান তা কদার 

 াম- টং িরয়াপাড়া 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01676252812  

১৩. ১২৯. 144780 মা: আ ল হােশম ত- ি  কিছম 
উি ন 

 াম- সানািলয়া উ: 
পাড়া, পা:- কর য়া 

01676376791  

১৪. ১৩০. 146320 মা: জিহ ল আলম 
তা কদার 

আ ল আিজজ 
তা কদার 

 াম- টং িরয়াপাড়া 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01712533569  

১৫. ১৩৪. 147813 আ: কােদর খান ত- লতান খান  াম- হাবলা দ: পাড়া, 
পা:- হাবলা 

01727243364  

১৬. ১৩৫. 147828 আ ল কােশম িময়া ত- আ  সাইদ 
িময়া 

 াম- হাবলা দ: পাড়া, 
পা:- হাবলা 

01718507692  

১৭. ১৩৬. 147837 মায়াে ম হােসন ত- মাই ি ন  াম- হাবলা দ: পাড়া 
পা:- হাবলা 

01720955362  

১৮. ১৩৭. 147867 এফ, এম মা ািফ র 
রহমান 

ত- িমজা র 
রহমান 

 াম- হাবলা দ: পাড়া 
পা:- হাবলা 

017170001912  

১৯. ১৩৮. 148123 মা: আমীর আলী ত আ ল গ র  াম- মটরা 
পা:- কর য়া 

01792262074  

২০. ১৪৩. 149354 মা: জাহাংগীর িময়া ত- জেবদ আলী  াম- হাবলা দ: পাড়া 
পা:- হাবলা 

01789885374  

২১. ১৪৪. 149797 মা: আিন র রহমান মিতয়ার রহমান  াম- হাবলা দ: পাড়া 
পা:- হাবলা 

01829663027  

২২. ১৪৫. 149825 পন মার দাস পেরশ ত নী দাস  াম- মটরা 
পা:- কর য়া 

01749735993  

২৩. ১৪৯. 151310 মা: আয়নাল হক ত- মামেরজ 
আলী 

 াম- ছয়শত 
পা: কর য়া 

01760454412  

২৪. ১৫০. 151621 িনমাই চ  ধর ত- উেপ  
মাহন ধর 

 াম- করািতপাড়া 
পা: কর য়া 

01722464647  



২৫. ১৮৩. 159702 মা: মিন ামান ত- আ: মিজদ 
িময়া 

 াম- করািতপাড়া 
পা: কর য়া 

01671849254  

২৬. ১৮৫. 159962 মা: কাজীম উি ন ত- আ: জিলল 
িময়া 

 াম- নাহালী 
পা: কর য়া 

01784769080  

২৭. ১৯৫. 161409 মা: সালায়মান িময়া ত- ছাবান িময়া  াম- বাঐেখালা 
পা: টং িরয়াপাড়া 

01760207797  

২৮. ১৯৮. 161489 মা: খারেশদ আলী 
িময়া 

ত- এলািহ িময়া  াম- মটরা 
পা:- কর য়া 

01712488339  

২৯. ১৯৯. 161504 মা: শাম ল খান ত- জামাল খান  াম- বাঐেখালা 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01761532693  

৩০. ২১১. 163553 ত- মাশারফ 
হােসন 

ত- রিমজ উি ন  াম- মটরা 
পা:- কর য়া 

01752192021  

৩১. ২১৩. 163771 আেনায়ার হােসন ত- আনছার  াম- হাবলা : পাড়া 
পা:- হাবলা 

01729527140  

৩২. ২২১. 165381 সাহরাব আলী ত- আ: বাকী 
িময়া 

 াম- মটরা 
পা:- কর য়া 

01985505491  

৩৩. ২২২. 165399 মা: আলী হােসন ত- জনাব আলী  াম- বাঐেখালা 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01913482610  

৩৪. ২২৪. 165499 ত- খ কার ইসহাক ত- আেহদ আলী 
খ কার 

 াম- নাহালী 
পা:- কর য়া 

01727745815  

৩৫. ২২৫. 165505 ত- মা: ল 
ইসলাম 

ত- আ: খােলক 
িময়া 

 াম- মটরা 
পা:- কর য়া 

01845748731  

৩৬. ২৩১. 167923 মা: জালাল উি ন ত- ফেতর আলী  াম- পাটখা রী 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01775062360  

৩৭. ২৩২. 167967 মা: নািজম উি ন ত- খারেশদ 
আলী 

 াম- মটরা 
পা:- কর য়া 

01736780577  

৩৮. ২৩৫. 168139 মা: ফজ ল হক ত- হযরত আলী  াম- টং িরয়াপাড়া 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01715614943  

৩৯. ২৩৬. 168251 তৗিহদ খািলদ মিজদ ত- ব াল 
হােসন 

 াম- করািতপাড়া 
পা:- কর য়া 

01715282907  

৪০. ২৪৪. 168805 মা: ওবাই ল ইসলাম ত আ ল হািমদ 
সরকার 

 াম- হাবলা : পাড়া 
পা:- হাবলা 

01712742516  

৪১. ২৪৭. 168922 মা: মাশারফ 
হােসন 

মা: ব উ ীন  াম- বাঐেখালা 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01720034206  

৪২. ২৪৮. 168959 আ ল লিতফ 
িসি কী 

ত- আ ল িময়া  াম- টং িরয়াপাড়া 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01717499943  

৪৩. ২৬৫. 171469 মা: আ র রিশদ 
িময়া 

ত- ইয়ািছন 
আলী িময়া 

 াম- পাটখা রী 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01735051932  

৪৪. ২৭৪. 171949 মা: আেনায়ার খান ত- মিজদ খান 
( ী) 

 াম- পাটখা রী 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01768942940  

৪৫. ২৭৭ 172117 মা: আ ল রহমান 
িসকদার 

ত- সয়দ আলী 
িসকদার 

 াম- বাঐেখালা 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01718027640  

৪৬. ২৮০. 172360 মা: আ: বােরক খান ত- মাশারফ 
হােসন খান 

 াম- পাটখা রী 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01718243149  

৪৭. ২৮৫. 172493 মা: আ ল কিরম 
িসকদার 

মা: ইি স িময়া  াম- বাঐেখালা 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01742781936  

৪৮. ২৯১. 172764 মা: ছা ার িময়া ত- চা  িময়া  াম- পাটখা রী 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01732628937  

৪৯. ২৯৬. 174477 আ র রহমান ত- আ ল গ র 
িময়া 

 াম- মটরা 
পা:- কর য়া 

01735642014  

৫০. ৩০৩. 175376 কািতক ম ল ত গাপাল ম ল  াম- আেরাহা শািলনাপাড়া, 
পা:- আেরাহা 

01715540883  

৫১. ৩১৪. 177409 ত- আকতার হােসন 
খান 

ত- আ ল 
হােসন খান 

 াম- পি ম পৗলী 
পা:- কর য়া 

01712038732  



৫২. ৩২৪. 178518 মা: আ ল আলীম ত- আ র 
রা াক 

 াম- াহ 
পা:- কর য়া 

01712786077  

৫৩. ৩৩৬. 180397 এস,এম শাম ল 
আলম 

ত- আ: হািমদ 
তা কদার 

 াম- পি মেপৗলী 
পা:- কর য়া 

01935717072  

৫৪. ৩৪৫. 182274 মা: ইউ ছ আলী 
িমঞা 

ত- ইউ ফ 
চৗ রী 

 াম- হাবলা উ:পাড়া 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01745856544  

৫৫. ৩৪৬. 182289 মা: মাজাে ল হক 
তা কদার 

ত- মাছেলম 
উি ন তা কদার 

 াম- হাবলা উ: পাড়া 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01829714600  

৫৬. ৩৬২. 187362 মা: শাহজাহান িময়া ত- িগয়াস 
উি ন 

 াম- করািতপাড়া 
পা:- কর য়া 

01746220891  

৫৭. ৩৭৫. 191891 ত- মা: শাজাহান 
খান 

ত- আ ল 
ছামাদ খান 

 াম- হাবলা দ:পাড়া 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01829964444  

৫৮. ৩৭৬. 191909 মা: িলয়াকত আলী 
খান 

ত মা: রিফ ল 
ইসলাম খান 

 াম- হাবলা উ: পাড়া 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01711130100  

৫৯. ৩৭৭. 192100 সয়দ আ ল আজাদ ত- সয়দ আ ল 
হাই 

 াম- করািতপাড়া 
পা:- কর য়া 

01747433004  

৬০. ৩৮০. 192604 ত- িলয়াকত আলী 
খান 

ত- আ ল 
হােসন খান 

 াম- পি ম পৗলী 
পা:- কর য়া 

01721669173  

৬১. ৪১২. 197808 ল  িময়া ত- আ ল আলী  াম- জীবেন র 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01736206141  

৬২. ৪১৪ 198322 মা: ল ইসলাম ত দরেবশ আলী  াম- ভরপাড়া 
পা:- হাবলা 

01713532575  

৬৩. ৪১৯. 199596 মা: আশরাফ উজ 
জামান 

ত- ওয়ােজদ 
আলী 

 াম- মটরা 
পা:- কর য়া 

01718257400  

৬৪. ৪২৬. 202222 মা: সিফউি ন ত- আ: রিশদ 
িময়া 

 াম- মটরা 
পা:- কর য়া 

01739762119  

৬৫. ৪২৮. 203083 মর ম এস,এম 
ম ল আলম 
িসি কী 

মর ম মা: আ: 
হািমদ সরকার 

 াম- হাবলা : পাড়া 
পা: হাবলা 

01670641616  

৬৬. ৪৩২. 203981 মা: এনােয়ত হােসন 
খান 

ত মা: হায়দার 
আলী খান 

 াম- হাবলা উ: পাড়া 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01765611120  

৬৭. ৪৩৩. 204110 মা: ই ািহম হােসন 
খান 

ত- মা: হায়দার 
আলী খান 

 াম- হাবলা উ: পাড়া 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01712038289  

৬৮. ৪৩৫. 204227 মা: শিহ র রহমান 
খান 

ত- মা: হায়দার 
আলী খান 

 াম- হাবলা উ: পাড়া 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01720304026  

৬৯. ৪৩৭. 204290 মা: আরফান আলী 
খান 

ত- মা: শাহাদত 
হােসন খান 

 াম- হাবলা উ: পাড়া 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01937117130  

৭০. ৪৪২. 205807 মা: আ ল হােসন ত- আ ল 
হািমদ 

 াম- নাহালী 
পা:- কর য়া 

01721327773  

৭১. ৪৪৪. 205925 ত- ছােনায়ার িময়া ত- আ: বিছর 
িময়া 

 াম- মটরা 
পা:- কর য়া 

01791002957  

৭২. ৪৫৩. 208321 মা: িসরা ল ইসলাম ত- আ র 
রহমান 

 াম- াহ 
পা:- কর য়া 

01746189756  

৭৩. ৪৫৭. 209428 ছােদক আলী খান ত- তাফা ল 
হােসন খান 

 াম- পি ম পৗলী 
পা:- কর য়া 

01720019991  

৭৪. ৪৬৫. 212016 ত- ফিন  মাহন 
সাহা 

ত- িবিপন সাহা  াম- করািতপাড়া 
(সাহাপাড়া), পা:- 
কর য়া 

01790940961  

৭৫. ৪৬৯. 212489 মা: মিফ র রহমান ত- আ: ক ছ  াম- মটরা 
পা:- কর য়া 

01715970881  

৭৬. ৪৯৭. 216449 ত- সােলমান িময়া ত- রেফ া 
িময়া 

 াম- ভরপাড়া 
পা:- হাবলা 

01712811490  



৭৭. ৪৯৮. 216486 রান রাজবংশী ত- মহােদব 
রাজবংশী 

 াম- মটরা 
পা:- কর য়া 

01867050342  

৭৮. ৫১০. 217653 শহীদ চা  িময়া ত- ফজর আলী 
সক 

 াম- পাটখা রী 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01703027478  

৭৯. ৫১৫. 218860 মা: মিনর হােসন 
( দ ) 

মা: িমজা র 
রহমান 

 াম- ভরপাড়া 
পা:- হাবলা 

01711179074  

৮০. ৫১৬. 219106 মা: আ ল হািলম 
িময়া 

মা:  িময়া  াম- করািতপাড়া 
পা:- কর য়া 

01726474989  

৮১. ৫২০. 219760 সয়দ আিম র রিশদ ত- সয়দ আ র 
রিশদ 

 াম- করািতপাড়া 
পা:- কর য়া 

01715495202  

৮২. ৫২৪. 220388 মা: ছাই র রহমান 
খান 

ত- মা: আফতাব 
উি ন খান 

 াম- বাঐেখালা 
পা:- টং িরয়াপাড়া 

01861580792  

৮৩. ৫২৭. 220927 মা: আলমগীর 
িছি কী 

ত- খারেশদ 
আলী 

 াম- করািতপাড়া 
পা:- কর য়া 

01731684594  

৮৪. ৫২৮. 220947 মা: িজ াহ িময়া মা: বিদয়ার 
রহমান 

 াম- করািতপাড়া 
পা:- কর য়া 

01741202222  

 


