
বাসাইল উপেজলার কািশল 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. ৭. 114516 িমজা আলমগীর 
হােসন 

ত- আলী 
হােসন 

 াম- িবয়ালা 
পা:- কািশল 

01718008955  

২ ১১. 118442 হাজী মা: ছােদর 
িময়া 

ত- মাতাহার 
িময়া 

 াম- কািশল 
পা:- কািশল 

01770581567  

৩. ১২. 118444 আলী আজম িময়া ত- র 
মাহা দ িময়া 

 াম- কািশল 
পা:- কািশল 

01729704029  

৪. ১৩. 118979 মা: জািকর হােসন 
চৗ রী 

ত- মিতয়ার 
চৗ রী 

 াম- দাপনােজার 
পা:- কর য়া 

01725579883  

৫. ১৬. 121281 আ ল কােশম 
জমাদার 

ত- মেয়জ 
উি ন জমাদার 

 াম- কািশল 
পা:- কািশল 

01918571948  

৬. ২৪. 121562 খ কার আ  তােহর ত- মাজম আলী  াম- কা য়া 
পা:- বা লীসাদী 

01714875297  

৭. ৩২. 122010 মা: জয়নাল িময়া আ: লিতফ িময়া  াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01718967966  

৮. ৩৫. 122136 মা: আেনায়ার 
হােসন 

ত- িসরাজ আলী 
সরকার 

 াম- লব া 
পা:- লব া 

01558403651  

৯. ৩৬. 122139 মা: বাদশা িময়া ত- ার আলী  াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01914443404  

১০. ৩৭. 122142 মা: ফরমান আলী 
খান 

ত- ইংেরজ 
আলী খান 

 াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01812489338  

১১. ৪২. 122215 আ: মিজদ িময়া ত আ: হািমদ  াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01726354074  

১২. ৪৩. 122320 আ: আউয়াল ত- আ: হািমদ  াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01923923179  

১৩. ৪৪. 122324 মা: সাই ল ত- র  াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01765460824  

১৪. ৪৫. 122329 মা: িসরা ল ইসলাম 
খান 

ত মাসেলম 
খান 

 াম- নাকািছম 
পা:- লব া 

01778550154  

১৫. ৫০. 122381 মা: মাতােলব িময়া মা: মােল মা দ  াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01718967967  

১৬. ৫৪. 122450 মা: বা ল িময়া ত-  হােতম 
আলী 

 াম- দউলী 
পা:- বা লী 

01742639349  

১৭. ৫৮. 122578 মা: ইসমাইল হােসন ত- তেমজ 
উি ন 

 াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01932208071  

১৮. ৬১. 123041 মা: আলী আসগর 
িময়া 

ত- নিছম িময়া  াম- কািশল 
পা:- কািশল 

01745034184  

১৯. ৬৩. 123877 মা: আ র রহমান 
আজাদ 

মা: মােল মা দ 
িময়া 

 াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01720649489  

২০. ৬৭. 123910 মা: জেহর িময়া মা: একা র 
আলী 

 াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01817569508  

২১. ৬৯. 123913 ফজল িময়া আেবদ হােসন 
িময়া 

 াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01736030705  

২২. ৭৩. 123943 ত- আদালত খান ত- আ ল 
কােশম খান 

 াম- বা লী 
পা:- বা লীসাদী 

01765460823  

২৩. ৭৪. 123960 অ ন মার সরকার অি ণী মার 
সরকার 

 াম- লব া 
পা:- লব া 

01723123820  



২৪. ৭৫. 123976 মা: আ র রা াক 
িময়া 

ত- সােমজ 
আলী িময়া 

 াম- শােয়র 
পা: কািশল 

01913084935  

২৫. ৮৩. 124670 মা: ল ইসলাম ত- ি  বাহার 
উি ন 

 াম- লব া 
পা:- লব া 

01855656934  

২৬. ৮৯. 124969 ত- মা: শাহজাহান 
আলী িময়া 

ত- ত মি ন  াম- দাপনােজার 
পা:- কর য়া 

01720285054  

২৭. ৯২. 125564 মা: দেলায়ার 
হােসন 

ত- বিছর উি ন 
িময়া 

 াম- দাপনােজার 
পা:- কর য়া 

01727252248  

২৮. ৯৩. 125569 শািহদা চৗ রী ত- খ: আ: 
হািমদ 

 াম- দাপনােজার 
পা:- কর য়া 

01725403683  

২৯. ৯৬. 125951 র মাহা দ খান ত- আলতাফ 
আলী খান 

 াম- দাপনােজার 
পা:- কর য়া 

01845237475  

৩০. ৯৭. 125982 লাল িময়া ত- রিহজ উি ন  াম- দাপনােজার 
পা:- কর য়া 

01922349171  

৩১. ৯৯. 126078 সয়দ আিনস চৗ রী মর ম মিজ র 
রহমান চৗ রী 

 াম- দাপনােজার 
পা:- কর য়া 

01712569967  

৩২. ১০০. 126782 মা: মায়াে ম 
হােসন মা া 

ত- মা: মিজবর 
রহমান মা া 

 াম- বাংড়া 
পা:- কর য়া 

01936302060  

৩৩. ১০১. 126790 ত- মা: মা ম 
আলম 

ত- খ : ছা  াম- দউলী 
পা:- দউলী 

01766417313  

৩৪. ১০৮. 127686 খ কার আমীর খস  ত- খ কার মা: 
ইসমাইল 

 াম- দাপনােজার 
পা:- দউলী 

01716926975  

৩৫. ১১৯. 133337 ত- মা: ম য়ার 
রহমান 

ত- আেবদ 
হােসন 

 াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01931742433  

৩৬. ১২০. 133492 খ কার আ  ব র 
িসি ক 

ত রমজান আলী  াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01746317664  

৩৭. ১২২. 137470 মা: জালাল উি ন ত- ওয়ােজদ 
আলী খান 

 াম- কািশল 
পা:- কািশল 

01715090371  

৩৮. ১২৬. 139312 মা: তাফা ল 
হােসন খান 

ত- ওয়ােজদ 
আলী খান 

 াম- বা লীসাদী 
পা:- বা লীসাদী 

01733884784  

৩৯. ১৪০. 148277 খলাল ম ল ত- ন চ  ম ল  াম- বাংড়া 
পা:- কর য়া 

01857454989  

৪০. ১৪১. 148280 মা: িলয়াকত আলী হাজী মা: আ ল 
হােসন 

 াম- বাংড়া 
পা:- কর য়া 

01711193335  

৪১. ১৪৮. 151286 মা: ছােনায়ার 
হােসন 

ত- হােফজ 
মেয়জ উি ন 

 াম- দাপনােজার 
পা:- দউলী 

01719107936  

৪২. ১৫৭. 155068 শাম ল হক ত- নছর আলী  াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01732993029  

৪৩. ১৫৯. 156333 ক, এম ামান ত- র জ আলী  াম- বাগঘল 
পা:- লব া 

01712807920  

৪৪. ১৬৫. 156821 মা: িসরা ল ইসলাম 
খান 

ত- মজম আলী 
খান 

 াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01764778909  

৪৫. ১৬৬. 156858 মা: আ  হািনফ িময়া ত- হযরত আলী  াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01839393847  

৪৬. ১৬৭. 156879 র মাহা দ ত- ছবেদর আলী  াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01712960608  

৪৭. ১৬৮. 156900 মা: নিকম উি ন 
িময়া 

ত- সকা ার 
আলী িময়া 

 াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01795468709  

৪৮. ১৬৯. 156935 মা: হলাল উি ন সকা ার িময়া  াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01845581219  



৪৯. ১৭০. 157864 মা: খিল র 
রহমান 

ত- আ: 
জিলল িময়া 

 াম- কা য়া 
পা:- বা লীসাদী 

01719756067  

৫০. ১৭২. 158271 মা: হািম ামান 
িময়া চা  

ত- জায়ােহর 
আিল িময়া 

 াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01728700240  

৫১. ১৭৫. 158568 মা: বাদল িময়া ত- ল ইসলাম  াম- কা য়া 
পা:- বা লীসাদী 

01719956245  

৫২. ১৭৬. 158607 আ াছ িময়া ত- আ: বিছর 
িময়া 

 াম-কািশল 
পা:- কািশল 

01862338120  

৫৩. ১৭৯. 158977 মা: ল ইসলাম ত- আ ল 
হােসন তা কদার 

 াম- কা য়া 
পা:- বা লীসাদী 

01737420519  

৫৪. ১৮২. 159534 মা: আ ল কালাম 
আজাদ খান 

আউশ আলী খান 
দাথ 

 াম- দাপনােজার 
পা:- দউলী 

01721144367  

৫৫. ১৮৬. 160067 মা: ইি ছ আলী ত- মা: ইয়ািছন 
আলী 

 াম- কা য়া 
পা:- বা লীসাদী 

01741023501  

৫৬. ১৮৭. 160077 সয়দ সাম ল আলম ত সয়দ আ ল 
আলম 

 াম- দাপনােজার 
পা:- দউলী 

01734099181  

৫৭. ১৯১. 160241 মীর মা ন ত- মীর 
আতাউর রহমান 

 াম- দাপনােজার 
পা:- দউলী 

01728766437  

৫৮. ১৯২. 160837 মা: মিজবর রহমান ত- আেনায়ার 
হােসন 

 াম- দউলী 
পা:- দউলী 

01715048970  

৫৯. ১৯৩. 161365 খ: মাসেলম উি ন ত- খ: মাকেছদ 
আলী 

 াম- দউলী 
পা:- দউলী 

01711058553  

৬০. ২০৫. 162949 িমজা আ াহ ত- িমজা আ: 
জিলল 

 াম- বা লীসাদী 
পা:- বা লীসাদী 

01717849826  

৬১. ২০৯. 163505 মা: হযরত আলী মা: রিফক িময়া  াম- কািশল 
পা:- কািশল 

01720801186  

৬২. ২৩৪. 168079 আ: লিতফ ত- খিলল 
রহমান 

 াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01710651811  

৬৩. ২৩৭. 168353 মা: রিফ ল ইসলাম 
(সািকম) 

ত- মা: কা াল 
আলী শখ 

 াম- নথেখালা 
পা:- কর য়া 

01731828950  

৬৪. ২৩৮. 186537 আমজাদ হােসন ত- আেহদ আলী  াম- নথেখালা 
পা:- কর য়া 

01728266937  

৬৫. ২৩৯. 168606 মা: আ াহ িমঞা ত- গা  িময়া  াম- নথেখালা 
পা:- কর য়া 

01726774756  

৬৬. ২৪১. 168648 খ কার আ র রশীদ ত- খ: দারাজ 
আলী 

 াম- িবয়ালা 
পা:- কািশল 

01716577839  

৬৭. ২৪২. 168658 আ: ছালাম িময়া ত- হািব র 
রহমান 

 াম- কা য়া 
পা:- বা লীসাদী 

01739976562  

৬৮. ২৪৩. 168710 ত- আলী আজম ত- র জ আলী  াম- কািশল 
পা:- কািশল 

01813908940  

৬৯. ২৪৯. 169046 মা: আ ল ক ছ 
খান 

ত- মা: ল 
ইসলাম খান 

 াম- নথেখালা 
পা:- কর য়া 

01732359447  

৭০. ২৫৬. 169908 মা: আলমাছ িময়া ত- িম  িময়া  াম- নথেখালা 
পা:- কর য়া 

01726246518  

৭১. ২৫৮. 170233 ত- আ ল গ র 
িময়া 

ত- ফজ র 
রহমান 

 াম- বাংড়া 
পা:- কর য়া 

01922628954  

৭২. ২৬৩. 170994 মা: আশরাফ আলী 
চৗ রী 

ত- ইনছান আলী  াম- নথেখালা 
পা:- কর য়া 

01771930653  

৭৩. ২৬৪. 171337 এরশা ল হক ল ল ইরফান আলী 
িময়া 

 াম- লবাড়ী 
পা:- বািলয়া 

01674334793  



৭৪. ২৬৬. 171533 আ: ছ র িময়া ত- অিল মা দ  াম- দাপনােজার 
পা:- কর য়া 

01824073481  

৭৫. ২৭১. 171866 ত- কিবর িময়া ত- নেফল 
উি ন 

 াম- দাপনােজার 
পা:- কর য়া 

01715077859  

৭৬. ২৮২. 172397 সয়দ এেকএম 
ামান চৗ রী 

ত- সয়দ আ  
আই ব ওবেয় াহ 
চৗ রী 

 াম- দাপনােজার 
পা:- দউলী 

01912959965  

৭৭. ২৮৭. 172609 র রহমান ত- ী আ: 
লিতফ 

 াম- দাপনােজার 
পা:- কর য়া 

01781288581  

৭৮. ২৮৮. 172666 আ: গিণ িময়া ত- নােয়ব আলী  াম- কা য়া 
পা:- বা লীসাদী 

017277275198  

৭৯. ২৮৯. 172720 মা: ওয়া দ িময়া ত- ময়না িময়া  াম- কািশল 
পা:- কািশল 

01827198446  

৮০. ২৯৩. 172820 মা: বা ল িময়া ত- আ: গ র 
িময়া 

 াম- কা য়া 
পা:- বা লীসাদী 

01736957256  

৮১. ২৯৮. 174821 মা: মাইন উি ন হাজী উেমদ আলী  াম- দাপনােজার 
পা:- দউলী 

01713534446  

৮২. ২৯৯. 174829 মা: আলী হােসন ত- হািব র 
রহমান 

 াম- দাপনােজার 
পা:- দউলী 

01824073841  

৮৩. ৩০০. 174833 খ: ার হােসন ত- বােয়জ উি ন  াম- কা য়া 
পা:- বা লীসাদী 

018201196580  

৮৪. ৩০৭. 175761 মা: জমেশর আলী 
িময়া 

ত-  অিল মা দ 
িময়া 

 াম- দাপনােজার 
পা:- দউলী 

01765757059  

৮৫. ৩১০. 176939 মা: ওয়ােজদ আলী ত- আব: গ র 
িময়া 

 াম- দউলী 
পা:- দউলী 

01719296073  

৮৬. ৩১৯. 178345 মা: আ: হািমদ 
খাশনবীশ 

মা: আ: মিজদ 
খাশনবীশ 

 াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01715630021  

৮৭. ৩২০. 178361 মা: আরফান আলী 
িময়া 

ত- কিছম উি ন 
িময়া 

 াম- লব া 
পা:- লব া 

01745687569  

৮৮. ৩২২. 178381 হােসম বগ ত- হােসন বগ  াম- নাকািছম 
পা:- কািশল 

01790194473  

৮৯. ৩২৩. 178391 ত- নজ ল ইসলাম ত- মা: ইনতাজ 
িময়া 

 াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01732831145  

৯০. ৩২৬. 179246 মা: আ: হক ত- কািজ ি ন  াম- দাপনােজার 
পা:- কর য়া 

01727474672  

৯১. ৩২৭. 179495 ত- মা: আব ছ 
সামাদ িমঞা 

ত- মা: আ: বারী 
িমঞা 

 াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01713124618  

৯২. ৩৩২. 180277 মা: বা ল িময়া ত- আ: হািলম 
িময়া 

 াম- নথেখালা 
পা:- কর য়া 

01726593573  

৯৩. ৩৩৭. 180539 আ  মা দ খান ত- শাম ল দা 
খান 

 াম- কা য়া 
পা:- বা লীসাদী 

01714582245  

৯৪. ৩৩৯. 180683 ত- খ: জালাল 
আহ দ 

ত- হাজী খ: 
মাশারফ হােসন 

 াম- দউলী 
পা:- দউলী 

01720247887  

৯৫. ৩৪৮. 183222 এস,এম রিফ ল 
ইসলাম 

ত- আ ল বিসর  াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01943640780  

৯৬. ৩৫৫. 184966 িমজা খারেশদ আলম ত- িমজা আকমল 
হােসন 

 াম- বা লীসাদী 
পা:- বা লীসাদী 

01784556972  

৯৭. ৩৬৪. 188621 মা াক আহেমদ মর ম হাজী 
শাহজাহান িময়া 

 াম- কািশল 
পা:- কািশল 

01734660271  

৯৮. ৩৬৬. 188929 ত- শাহজাহান িময়া ত- ছাবহান িময়া  াম- কািশল 
পা:- কািশল 

01713918207  



৯৯. ৩৬৮. 190113 মা: ছােনায়ার ত- মেছর  াম- দউলী 
পা:- দউলী 

01735189039  

১০০. ৩৬৯. 190880 মা: মনহাজ আলী ত আ র রহমান  াম- দাপনােজার 
পা:- দউলী 

01961527067  

১০১. ৩৭১. 191228 এস, এম মিজবর 
রহমান 

ত- গা  িসকদার  াম- দউলী 
পা:- দউলী 

01819995332  

১০২. ৩৭৩. 191637 মা: মাতােলব ত- খ : আ ল 
সা ার 

 াম- কািশল 
পা:- কািশল 

01683495845  

১০৩. ৩৭৯. 192533 আ: খােলক ত- আ: আলী 
িময়া 

 াম- বাংড়া 
পা:- কর য়া 

01725204103  

১০৪. ৩৮৮. 195395 ত- ফজ ল হক ত- আ: গ র 
িময়া 

 াম- কািশল 
পা:- কািশল 

01719961255  

১০৫. ৩৯১. 195435 মা: সাম ল আলম ত- মাকেছদ 
আলী 

 াম- দউলী 
পা:- দউলী 

01674319920  

১০৬. ৩৯২. 195450 মা: কায়ছার আলী 
খান 

ত- কােরশ আলী 
খান 

 াম- দাপনােজার 
পা:- কর য়া 

01721175649  

১০৭. ৩৯৫. 195817 ত- ওয়ােজদ আলী ত- আ ল লিতফ 
ী 

 াম- দাপনােজার 
পা:- কর য়া 

01718235371  

১০৮. ৩৯৭. 196498 মা: আ  জােহর িময়া ত- িপয়ার আলী  াম- নথেখালা 
পা:- কর য়া 

01558542916  

১০৯. ৩৯৯. 196515 মা: ম  খান ত- মা: আ ল 
হােসম খান 

 াম- বা লীসাদী 
পা:- বা লীসাদী 

01731041097  

১১০. ৪০০. 196535 ত- আদালত খান ত- আ ল কােশম 
খান 

 াম- বা লীসাদী 
পা:- বা লীসাদী 

01816205759  

১১১. ৪০১. 196568 মা: শিফ খান ত- আ ল কালাম 
খান 

 াম- বা লীসাদী 
পা:- বা লীসাদী 

01918736660  

১১২. ৪০২. 196649 মা: ল ইসলাম ত- মাখন িময়া  াম- দাপনােজার 
পা:- দউলী 

01748302424  

১১৩. ৪০৫. 197235 খ: আ ল হােসম ত- খ: ইসমাইল 
হােসন 

 াম- িবয়ালা 
পা:- কািশল 

01822034589  

১১৪. ৪০৬. 197266 খ কার আব ল 
কােদর 

ত- খ কার 
করামত আলী 

 াম- িবয়ালা 
পা:- কািশল 

01823294383  

১১৫. ৪০৭. 177318 মা: মিতয়ার রহমান 
িশকদার 

ত- মা: মাজাফফর 
িশকদার 

 াম- বা লীসাদী 
পা:- বা লীসাদী 

01725065387  

১১৬.. ৪০৯. 197368 আ: মিজদ বগ ত- আমজাদ আলী 
বগ 

 াম- িবয়ালা 
পা:- কািশল 

01689416444  

১১৭. ৪২৩. 200968 মাহ র রহমান 
সিলম 

ত বজ র রহমান  াম- কািশল 
পা:- কািশল 

01711446685  

১১৮. ৪৩০. 203644 ত- িডি◌এম 
শিফউি ন 

ত- হাজী দওয়ান 
িরয়াজ উি ন 

 াম- কা য়া 
পা:- বা লীসাদী 

01791269877  

১১৯. ৪৫১. 206881 হযরত আলী খারেশদ িময়া  াম- কািশল 
পা:- কািশল 

01720287739  

১২০. ৪৭২. 212626 মাফা ল খান ত- মাহা দ আলী 
খান 

 াম- কািশল 
পা:- কািশল 

01731997028  

১২১. ৪৭৩. 212680 ই ািহম িময়া ত- কাকা িময়া  াম- কািশল 
পা:- কািশল 

01913032074  

১২২. ৪৭৪. 212832 মা: ছা য়ার িময়া ত- দারাজ িময়া  াম- কািশল 
পা:- কািশল 

9310971335435  

১২৩. ৪৭৬. 212927 ছােনায়ার িময়া ত- হিববর িময়া  াম- কািশল 
পা:- কািশল 

01714418833  



১২৪. ৪৭৭. 213026 ত- লাল িময়া ত- জমেশর বগম  াম- কািশল 
পা:- কািশল 

01762382058  

১২৫. ৪৭৮. 213096 মা: আ স সামাদ 
তা কদার 

ত- আ ল মিজদ 
তা কদার 

 াম- কা য়া 
পা:- বা লীসাদী 

018230110798  

১২৬. ৪৮৪. 214876 ত খ কার 
বলােয়ত হােসন 

খ কার র জ আলী  াম- বািঘল 
পা:- লব া 

01723803173  

১২৭. ৪৮৫. 214964 মা: হািফ র রহমান 
ী 

ত- বজ র রহমান 
ী 

 াম- কািশল 
পা:- কািশল 

01711858498  

১২৮. ৪৯৩. 215999 মা: সাই র রহমান ত- এ, স র  াম- বা লীসাদী 
পা:- বা লীসাদী 

01867051807  

১২৯. ৫১১. 217703 মা: আ: মা ান িময়া ত- কিছম উি ন 
সরকার 

 াম- লব া 
পা:- লব া 

01853367355  

১৩০. ৫১২. 217894 মা: জায়ােহর আলী ত- জােবদ আলী  াম- লব া 
পা:- লব া 

01730650206  

 


