
 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “ ত------” 

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 
নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান

১  ত আলম মা া                     
িপতা-রিশদ মা া                   
এনআইিড-৫৫১৫৭৬৭৩২০৪৫৯      
মাবা-০১৬৭০১৫২৬৭৮

 াম-ব াম                    
ডাক-আ িড়য়া                  
উপেজলা-মা রা               
জলা-মা রা

 নাজমা খা ন ( ী) 
এনআইিড-
৫৫১৫৭৬৭৩২১৫২৭

 আেবদনকারী ামী ত আলম মা া 
একজন িষ িমক। িতিন ব াপােত 

 বরণ কেরন।

২০০০০০

২  ত অিলউ াহ                        
িপতা-অিছম উি ন                  
এনআইিড-৪৬০২৭৮৩৭০৪৩        
মাবা-০১৭১৮৬৩৩৮৫৩

 াম-দি ন আদম র           
ডাক- নহালগ                 
উপেজলা-দশিমনা             
জলা-প য়াখালী

 া ( ী) এনআইিড-
৩৭৩৭৯২৭৩৬২

 আেবদনকারী ামী ত অিলউ াহ 
একজন িষ িমক। িতিন মি ে  
আঘাত  বরণ কেরন।

১০০০০০

৩  ত মাঃ ই াহীম                   
িপতা-আ ল কািদর               
এনআইিডড়-২৩৯৪৪৩৬৬৬৭    
মাবা-নাই

 াম- হার                    
ডাক-ম হার                   
উপেজলা-বানারীপাড়া          
জলা-বিরশাল

 িশ ল লতানা ( ী) 
এনআইিড-৮২৪৪৪২১৪০৩

 আেবদনকারী ত মাঃ ই াহীম একজন 
িমক। িতিন সড়ক ঘটনায়  বরণ 

কেরন।

১০০০০০

৪  ত কাম ল িময়া                    
িপতা-আছ র আলী                  
জ সনদ-২০০১৫৮১৫৬১৭০০৩৯১৬ 
মাবা-০১৭৪৯৪৪১১০১

 াম-ভা িবল                   
ডাক-আদম র বাজার         
উপেজলা-কমলগ              
জলা- মৗলভীবাজার

 আছ র আলী (িপতা) 
এনআইিড-
৫৮১৫৬১৭৯৯৯৭১৪

 আেবদনকারী ছেল ত কাম ল িময়া 
একজন সহকাির ওেয় ার। িতিন 
কমে ে   বরণ কেরন।

১০০০০০

৫  মাঃ আলতাফ হােসন       
িপতা- ত আেতায়ার রহমান    
এনআইিড-৫৫১৯৫৮৪৩৯৪১৪০    
মাবা-০১৮৫৭৮৪৪৪০৫

 াম-মাচাভাংগা               
 ডাক-সািচলা র               
উপেজলা- র               
জলা-মা রা

 ত রাইয়া ( মেয়)  আেবদনকারী মাঃ আলতাফ 
হােসন একজন ভ ানচালক। তার 
মেয় রাইয়া সড়ক ঘটনায়  

বরণ কেরন। তেদহ সৎকার।

২৫০০০

৬  ত মাঃ আঃ ছ               
িপতা-আতা র রহমান           
এনআইিড-৭২১৪০৯৫৫১৫৪১৭    
মাবা-০১৬১০৮৯৬১৬৭

 াম-রংছািত                  
ডাক- চতা                    
উপেজলা-কলমাকা া        
জলা- ন েকাণা

রািবয়া খা ন ( ী) 
এনআইিড-
৭২১৪০৯৫৫১৫০৮২

আেবদনকারী ামী ত মাঃ আঃ 
ছ একজন রংিমি । িতিন  

বরণ কেরন। তেদহ সৎকার

২০০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “ ত------” 

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 
নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান

৭  ত মাঃ সেরায়ার হােসন          
িপতা-িমজা র রহমান              
সনদ-২০১৭৭২১৪০৯৫০০০০৫৩        
   মাবা-০১৬১০৮৯৬১৬৭

 াম-রংছািত                  
ডাক- চতা                    
উপেজলা-কলমাকা া        
জলা- ন েকাণা

 িমজা র রহমান (িপতা) 
এনআইিড-
২৬১০৪১৩৯৭৩২৮৩

 আেবদনকারী ছেল ত  মাঃ সেরায়ার 
হােসন একজন রংিমি । িতিন  

বরণ কেরন। ত দহ সৎকার।

২০০০০

৮  ত মাছাঃ নাজমা বগম          
 ামী- মাঃ শির ল ইসলাম       
এনআইিড-৬৯১০৯১৯৬৫১৬৭১   
মাবা-০১৭৪০১১৩০৭৩

 াম-বািকেবগ র             
ডাক- পা িরয়া               
উপেজলা- দাস র          
জলা-গাজী র

মাঃ শির ল ইসলাম 
( ামী) এনআইিড-
৬৯১০৯১৯৬৫১৬৭১

আেবদনকারী ী ত মাছাঃ নাজমা 
বগম একজন রাজ সােয়টাস িলঃ। 

িতিন  বরণ কেরন। ত দহ 
সৎকার।

২৫০০০

৯  ত মাঃ কাম ামান            
 িপতা- ত মাঃ হািফজ উ া 
পােটায়ারী      এনআইিড-
৭৫১০৭২৪৬৭৮৭৩৯                 
মাবা-০১৭১৫৮০৭৮৯৫

 াম-আমান র                
ডাক-নািজর র               
উপেজলা- বগমগ            
জলা- নায়াখালী

মারজাহান আ ার ( ী) 
এনআইিড-
৭৫১০৭২৪৬৭৮৬১০

আেবদনকারী ামী ত 
কাম ামান একজন ---। িতিন 

 বরণ কেরন। ত দহ সৎকার।

২৫০০০

১০  ত ইি র রহমান                 
িপতা- ত আ ল কােশম           
এনআইিড-২৩৮৯৫৫৬৭৫০        
মাবা-‘০১৮৫৪৩৩৩০৩৬

 াম-দি ন রাজাশন         
 ডাক-রাজাশন                
উপেজলা-সাভার               
জলা-ঢাকা

 সালমা আ ার ( ী) 
এনআইিড-
৪৬৩৯৩৯৩৪৫৫

আেবদনকারী ামী ত ইি র 
রহমান একজন ইেলকি িশয়ান 
প মা িপি  এ  কালার িলঃ। িতিন 

 বরণ কেরন। ত দহ সৎকার ।

২৫০০০

১১  ত মািনক                          
 িপতা-আলমগীর                    
এনআইিড-
১৯৩৭৩৯৮৮৪৮১১৯২৯৯২         
 মাবা-০১৯০৫৭০৭১০০

 াম-দি ন কমলা র       
ডাক-শাি নগর             
উপেজলা-মিতিঝল           
জলা-ঢাকা

 মাঃ আলমগীর (িপতা) 
এনআইিড-
১৯৫৩৩০৯০৪৩১১৯২৭৭
৫

 আেবদনকারী ছেল ত মািনক 
একজন িনমান িমক। িতিন কমরত 

 বরণ কেরন।

১০০০০০

১২  ত মাঃ সাই ল ইসলাম         
 িপতা- মাঃ আ  জাফর শখ      
 এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৫২৩৯৩৯   
মাবা-০১৯২৫৩৬৯৫৭০

 াম-দীঘিলয়া                 
  ডাক-দীঘিলয়া               
উপেজলা-দীঘিলয়া           
জলা- লনা

 রানী ইয়াসিমন ( ী) 
এনআইিড-
৪৭১৪০৫৭৫২৩৪০৬

 আেবদনকারী ামী ত মাঃ 
সাই ল ইসলাম একজন ট িমলস 

িমক। িতিন বরণ কেরন। ত 
দহ সৎকার।

২৫০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “ ত------” 

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 
নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান

১৩  ত শাহজাহান                     
িপতা-িমজা র রহমান              
এনআইিড-২৬১০৪১৩৯৭৩২৭৭    
মাবা-০১৬১০৮৯৬১৬৭

 াম-রংছািত                  
ডাক- চতা                    
উপেজলা-কলমাকা া        
জলা- ন েকাণা

 মাঃ িমজা র রহমান 
( ছেল) এনআইিড-
২৬১০৪১৩৯৭৩২৮৩

 আেবদনকারী ছেল ত শাহজাহান 
একজন রংিমি । িতিন  বরণ 
কেরন। ত দহ সৎকার।

২০০০০

১৪  ত মাঃ িলয়াকত আলী          
িপতা- মাঃ আিজ ল হক         
এনআইিড-নাই                       
মাবা-০১৭০১৯১২৮৬০

 াম-সাল র                  
 ডাক-সাল র                  
উপেজলা-ঠা রগ ও         
জলা-ঠা রগ ও

 মাহাঃ ন ন ( ী) 
এনআইিড-
৬৪১৯৪৯০৩৪৪

 আেবদনকারী ামী ত মাঃ 
িলয়াকত আলী একজন িনরাপ া 
কম । িতিন কমে ে   বরণ 
কেরণ।

১০০০০০

১৫  বল চ  দাস                       
িপতা- ত িনবারন চ  দাস       
এনআইিড-৬৮২৬০১৩৬৪০৭২৬  
মাবা-০১৮৬৫১৬০২৬০

 াম- বৗয়া ভ                 
 ডাক-১৬০০                    
উপেজলা-নরিসংদী           
জলা-নরিসংদী

 সি জত চ  দাস 
( ছেল) এনআইিড-
১৯১৫৩৫০৪১৫

 আেবদনকারী বল চ  দাস একজন 
ল ীর কমচারী। িতিন  বরণ 
কেরন। ত দহ সৎকার।

২৫০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “ ত------” 

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 
নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান

১৬  ত মাঃ ইফেতখার হােসন      
িপতা- ত মাঃ আলতাফ হােসন 
এনআইিড-২৬২৭২০৩৬৪৮৮৭২   
মাবা-০১৭২০৪৭৬৮৫৫

 াম-জােল র                 
 ডাক- সাবহানবাগ             
উপেজলা-সাভার              
জলা-ঢাকা

মা মা আ ার ( ী) 
এনআইিড-
৯১৩৯৩১১৪৩৬

আেবদনকারী ামী ত মাঃ 
ইফেতখার হােসন ওয়ালট হাই টক 
ই া িলঃ একজন স স ান । িতিন 

 বরণ কেরন। ত দহ সৎকার।

২৫০০০

১৭  ত মাঃ বজ র রহমান 
ামািনক িপতা- ত আ ল স 
ামািনক   এনআইিড-

৫০১৭১৬৯৫৮১৮১৮                
মাবা-০১৭৩৪৭৯৩৯৩৩

 াম-চড়াই                     
ডাক-চড়াইেকাল              
উপেজলা- মারখালী          
জলা- ি য়া

রােকয়া বগম ( ী) 
এনআইিড-নাই

আেবদনকারী ামী ত মাঃ বজ র 
রহমান একজন িনমান িমক। িতিন 
কমে ে   বরণ কেরন।

১০০০০০

১৮  েবল শখ                           
 িপতা- লাল শখ                   
িডএল -িবএইছ ০০০৮৩৪১এল 
০০০০৭ মাবা-০১৬২৫০০৩৪৭৪

 াম-উদানখালী               
 ডাক- কেদাপাদা              
উপেজলা-ক য়া                
জলা-বােগরহাট

 লাল শখ (িপতা) 
এনআইিড-
০১১৩৮৩৮৪৬১২০০

 আেবদনকারী ছেল েবল শখ 
একজন াইভার । িতিন ২০১৭ সােল 

 বরণ কেরন। ত দহ সৎকার।

২৫০০০

১৯  ত শাহাজাহান হােসন িময়াজী  
 িপতা- মাঃ পয়ার আহমদ        
এনআইিড-৬০১৩৪০০৩৭৬৭      
মাবা-০১৮৩৩৭১৭৬২৯

 াম-মািঝপাড়া               
  ডাক-ম রবা                  
উপেজলা-না লেকাট         
জলা- িম া

 পা ল বগম (মাতা) 
এনআইিড-
১৯১৮৭৬৯৯৩৪৯০১

 আেবদনকারী ছেল ত শাহাজাহান 
হােসন িময়াজী একজন র ের  

কমচারী। িতিন  বরণ কেরন। 
ত দহ সৎকার।

২৫০০০

২০  ত মাঃ আ  তােহর              
 িপতা- ত আঃ ছ             
এনআইিড-১৯২৪০০৮১২৭৬৯৯    
মাবা-০১৯৭৭৬৯৭৭১৫

 াম- ভাষনা                   
 ডাক- দিব ার                
উপেজলা- দিব ার           
জলা- িম া

 ফিরদা ( ী) এনআইিড-
১৯২৪০০৮১২৫৫৫৬

 আেবদনকারী ামী ত মাঃ আ  
তােহর একজন িদনম র। িতিন 
কমরত অব ায়  বরণ কেরন।

৫০০০০

২১  ত বা  িময়া                       
 িপতা-কালা িময়া                   
 এনআইিড-৪৬১৪১২৭৭০৪         
মাবা-০১৬২৬০২৬৩৮৭

 াম-িপেরাজ র              
ডাক- কাটবাড়ী               
উপেজলা-সদর দি ন        
জলা- িম া

 হ ফা বগম ( ী) 
এনআইিড-
৯১৪২৯৪৩৯৯৩

 আেবদনকারী ামী ত বা  িময়া 
একজন রাজিমি । িতিন  বরণ 
কেরন। ত দহ সৎকার।

২৫০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “ ত------” 

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 
নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান

২২  ত মাঃ মাতােলব হােসন      
 িপতা- মাঃ মাবারক হােসন    
জ সনদ-
১৯৯০১৯১৮৭৬৭০২০০৪ মাবা-
০১৭৮১৫৯৭৪৫৫

 াম-বাইয়ারা                 
ডাক-বাইয়ারা বাজার          
উপেজলা-না লেকাট         
জলা- িম া

 মাসাঃ জা া ল 
ফরদাউছ ( ী) 

এনআইিড-
১৫০৫৮৭৭৪৬২

 আেবদনকারী ামী ত মাঃ 
মাতােলব হােসন একজন িনমান 
িমক। িতিন কমে ে   বরণ 

কেরন।

৭৫০০০

২৩  ত মাঃ ফখ ল আলম খান      
িপতা-আ ল মিতন খান        
এনআইিড-১৯১৪০৬৫২৮০০৪২    
মাবা-০১৮৬৬০৫০৮২৩

 াম-িভরা া                   
 ডাক-বািলবািড়                
উপেজলা- দিব ার             
জলা- িম া

 মাসাঃ আয়শা আ ার 
( ী) এনআইিড-
১৯১৪০৬৫১৩২৯৯৭

 আেবদনকারী ামী ত মাঃ 
ফখ ল আলম খান একজন 
ভ ানচালক।  িতিন  বরণ কেরন। 
ত দহ সৎকার।

২৫০০০

২৪  ত মাঃ মনতাজ                  
 িপতা- ত মিজ র রহমান         
এনআইিড-১৯১০৯৫০১৬৬৬১১    
মাবা-০১৮২৫৮৬৬৭৪৭

 াম-ফিকরবাড়ী              
 ডাক-ঝলম                    
উপেজলা-ব ড়া               
জলা- িম া

 লাভলী বগম ( মেয়) 
এনআইিড-
১৯৯০১৯১২৭২৩০০০২২
০

 আেবদনকারী িপতা ত মাঃ 
মনতাজ একজন জেল।  িতিন  
বরণ কেরন। ত দহ সৎকার।

২৫০০০

২৫  ত য় বাছাড়                      
িপতা-নের  রানী বাছাড় 
এনআইিড-৪১৭৯৭৪৪১৫৮  মাবা-
০১৯১৫৬৪৭৭৯৪

 াম-গাভা                      
ডাক- াংদহা                  
উপেজলা-সাত ীরা     
জলা-সাত ীরা

 সাথী রাণী বাছাড় ( ী) 
এনআইিড-
৪৬২৯৭৫৯৪৫৯

 আেবদনকারী ামী ত য় বাছাড় 
একজন কায়াশা ই ার াইজ 
ডিলভারী ান।  িতিন  বরণ 

কেরন। ত দহ সৎকার।

২৫০০০

২৬  ত আ ল বাশার                   
 িপতা- ত ছােদর আলী শখ      
এনআইিড-৮৬১১৪৬৯৪৮৪৩৪৬    
মাবা-০১৭৬১৯৫৩৭৭২

 াম- য়া                    
   ডাক- ভদরগ               
 উপেজলা- ভদরগ            
জলা-শরীয়ত র

 সািহদা বগম ( ী) 
এনআইিড-
৮৬১১৪৬৯৪৮৪১৯৮

 আেবদনকারী ামী ত আ ল 
বাশার একজন িনমান িমক। িতিন 

 বরণ কেরন। ত দহ সৎকার।

২৫০০০

২৭  ত মাঃ রা  হােসন             
       িপতা- মাঃ ফারকান 
উি ন       এনআইিড-
১৯৯৩৪৭৪৪০৮৫০৪৭৪৪০          
মাবা-০১৯৬৭৬০৮৮৯৫

 াম- সনহা                   
 ডাক- সনহা                  
 উপেজলা-িদঘিলয়া           
 জলা- লনা

 ি  ( ী) এনআইিড-
৩৭৫৬২৬০১৩৩

 আেবদনকারী ামী ত মাঃ রা  
হােসন একজন শা  ওেয়ল া াইস 

এর িমক। িতিন  বরণ কেরন। 
ত দহ সৎকার

২৫০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “ ত------” 

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 
নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান

২৮  ত মাঃ আেনায়ার হােসন       
 িপতা- ত আ ল আিজজ        
এনআইিড-
১৯৬৫১২১৬৩৬৯০০০০১৭         
মাবা-০১৮৫৬৯৭০২৮৯

 াম- লিসয়ারা                
ডাক-                       
উপেজলা-কসবা               
জলা- া নবািড়

 মাছাঃ িরনা আ ার 
( ী) এনআইিড-
১২১৬৩৬৯৫০৮৮৭৪

 আেবদনকারী ামী ত মাঃ 
আেনায়ার হােসন রাজিমি । িতিন 
কমরত অব ায় াক কের  
বরণ কেরন।

৫০০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “ ত------” 

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 
নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান

২৯  ত মাঃ জাহা ীর হােসন       
 িপতা- মাঃ নইমি ন               
এনআইিড-৬১১৮১২২৯২৩৫৮৮   
 মাবা-০১৭৬০২০৪৮৮৬

 াম-কাকচর                  
  ডাক-িবসকা                  
 উপেজলা- ল র             
 জলা-ময়মনিসংহ

 মািলকা খা ন ( ী) 
এনআইিড-
৬১১৮১২২৯২৩৫৯৪

 আেবদনকারী ামী ত জাহা ীর 
হােসন রাজিমি । িতিন কমে ে  
ঘটনায়  বরণ কেরন।

৫০০০০

৩০ ত মাঃ তাির ল ইসলাম        
িপতা- ত ফির ি ন              
এনআইিড-৭০১৩৭২১৫২০৬৪৫

 াম-বাংগাবািড়               
  যাক-বাংগাবািড়             
  উপেজলা- গাম া র        
  জলা-চাপাইনবাবগ

মাসাঃ আন রা বগম 
এনআইিড-
১৯৯৩৭০১৩৭২১০০০১৩
৩

 আেবদনকারী ামী ত মাঃ 
তাির ল ইসলাম একজন িদনম র। 
িতিন  বরণ কেরন। ত দহ 
সৎকার।

২৫০০০

৩১ ত আ ল কােশম                  
িপতা- ত আব ল কােদর      
এনআইিড-১৫৯২৮২৪৪৩৯৭৩৫  
মাবা-০১৭৪৮২৫৪৩৪৯

াম- লগড়                 
ডাক-হায়দারাবাদ          
উপেজলা-- রাদনগর         
জলা- িম া

পারভীন আ ার ( ী) 
এনআইিড-
১৯১৮১১১৫৩৫৫১৬

আেবদনকারী ামী ত আ ল 
কােশম একজন াইভার। িতিন 
সড়ক ঘটনায়  বরণ কেরন।

৭৫০০০

৩২ ত হািনফ                        
িপতা- মাঃ িসরা ল সাওলী        
 এনআইিড-১৫৯৫৫১১২৯৬৯৭৯   
মাবা-০১৯২৯০৮৬০৪৮

াম-সাতঘিরয়া               
ডাক-িশেবর হাট              
উপেজলা-স ীপ             
জলা-চ াম

নািগস আ ার ( ী) 
এনআইিড-
১৫৯৫৫১১১৫৮৯৫৩

আেবদনকারী ামী ত হািনফ 
একজন সড়ক ঘটনায়  বরণ 
কেরন।

৭৫০০০

৩৩ ত িজব িময়া                     
িপতা-িফেরাজ িময়া               

সনদ-
২০১৮৫৮১৮০৩১০০০৮৮৬        
মাবা-০১৭৫৯৪২৫১১১

াম-সরগর নগর              
ডাক-মন র নগর            
উপেজলা-রাজ নগর          
জলা- মৗলভীবাজার

হািলমা আ ার ( ী)     
এনআইিড-
৫৮১৮০৩১৪৩৩৪৭৩

আেবদনকারীর ামী ত িজব 
িময়া একজন মকািনক িমক 
িছেলন। িতিন কমরত অব ায়  
বরণ কেরন।

২৫০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “ ত------” 

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 
নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান

৩৪ ফ ক চ  ম ল                   
িপতা- হিরনাথ ম ল              

সনদ-
২০১৮২৬১৭২২৭০০০৩২০         
 মাবা-০১৩১৮৭৪৬৯৭৯

াম-চাগড়া                    
ডাক-ভা তী                 
উপেজলা-সাভার             
জলা-ঢাকা

সাভা রান ম ল  ( ী)   
এনআইিড-
২৬১৭২২৭১২৬৮৪১

আেবদনকারীর ামী ফ ক ম ল 
একজন মকািনক িমক িছেলন। 
িতিন কমরত অব ায় বরন 
কেরন।

২৫০০০

৩৫ ত মন মীর                        
    িপতা-হািব র রহমান           
 জ সনদ-
১৯৮৬৫৪১৪০৮৮১০০০০৩       
মাবা-০১৭৭৯০৩৫৩৬৪

াম- ািকরচর              
ডাক-সােহব রাম র          
উপেজলা-কালিকিন          
জলা-মাদারী র

মাসাঃ সািহনা ( ী)     
এনআইিড-
১৯৮৯৫৪১৪০৮৮০০০৫৬
২

আেবদনকারীর ামী ত মন মীর 
একজন মকািনক িমক িছেলন। 
িতিন কমরত অব ায় বরন 
কেরন।

২৫০০০

৩৬ ত  ি তম চ  মহ            
িপতা-  িনিখল চ  মহ        
এনআইিড-৩৭৫১৯৩২৭১০         
মাবা-০১৭৩১৭৭৮৩৪৩

াম-জাফর র               
ডাক-জাফর র                
উপেজলা-আে ল র         
জলা-জয় রহাট

িনিখল চ  মহ  (িপতা) 
এনআইিড-
৩৮১১৩৬৩৩৪০৭৯১

আেবদনকারীর  ত  িনিখল 
চ  মহ  একজন ােনটারী িমক 
িছেলন।িতিন কমরত অব ায় 

বরন কেরন।

১০০০০০

৩৭ ত মাঃ ল হােসন           
িপতা- ত মাঃ আ ল জিলল 
তরফদার                          
এনআইিড-১০১৩৩৮১৫২৬০৪৩  
মাবা-০১৩০২২১৪৫৩২

াম-খািল র                   
ডাক-িজয়ানগর               
উপেজলা- পচ িচয়া         
জলা-ব ড়া

মাছাঃ কাজল রখা 
( ী) এনআইিড-
১০১৩৩৮১৫২৬০৪৪

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ ল 
হােসন একজন ােনটারী িমক 

িছেলন।িতিন কমরত অব ায় 
বরন কেরন।

১০০০০০

৩৮ ত সমর পাল চৗ রী              
িপতা-িজেত  পাল চৗ রী        
এনআইিড-৫৮২৫৬০৯৮৯৪২৬৮  
মাবা-০১৭২৫৭৪৫৭২৪

াম-রামপাশা                 
ডাক- করামত নগর         
উপেজলা-কমলগ            
জলা- মৗলভীবাজার

মা রানী পাল চৗ রী 
( ী)                      
এনআইিড-
৫৮১৫৬০৯৮৯৪০৪৬

আেবদনকারীর ামী ত সমর পাল 
চৗ রী একজন মকািনক িমক 

িছেলন।িতিন কমরত অব ায় 
বরন কেরন।

৫০০০০

৩৯  ত মাঃ শাহীন আক               
িপতা- ত শাম ল আক          
এনআইিড-৩৮১১৩৬৩৩৪২৪৩২     
মাবা-০১৭৩৪০২৭২৮১

 াম-গিন র                    
ডাক-জাফর র               
উপেজলা-আে ল র         
জলা-জয় রহাট

 মাছাঃ লাভলী পারভীন 
( ামী)                  
এনআইিড-
৬৪১০৬৬৩২৫২৯৩০

 আেবদনকারীর ামী ত মাঃ শাহীন 
আক  একজন ািনটারী িমক 
িছেলন।িতিন কমরত অব ায় বরন 
কেরন।

১০০০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “ ত------” 

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 
নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান

৪০  ত মাঃ সািফ আলম আক        
িপতা- ত আহ দ আলী আক    
এনআইিড-৩৮১১৩৬৩৩৪২০০৯     
মাবা-০১৭৯৮১৬০৪৮৯

 াম-গিন র                    
ডাক-জাফর র               
উপেজলা-আে ল র         
জলা-জয় রহাট

 মাঃ িসহাব আক  
( ছেল)                   
জ সনদ-
২০০৫৩৮১১৩৬৩০১০১৫৫

 আেবদনকারীর ামী ত মাঃ সািফ 
আলম আক  একজন ািনটারী িমক 
িছেলন।িতিন কমরত অব ায় বরন 
কেরন।

১০০০০০

৪১  ত গেণশ চ  মহ                 
িপতা-গিব  চ  মহ              
এনআইিড-৩৮১১৩৬৩৩৪০৭৮৭   
মাবা-০১৭৭৩২০০৫৯২

 াম-জাফর র               
ডাক-জাফর র                
উপেজলা-আে ল র         
জলা-জয় রহাট

 জয় ী রানী হারানী 
( ী) এনআইিড-
৩৮১১৩৬৩৩৪০৭৮৮

 আেবদনকারীর ামী ত গেণশ চ  
মহ  একজন একজন ািনটারী 

িমক িছেলন।িতিন কমরত অব ায় 
বরন কেরন।

১০০০০০

৪২  ত মাঃ সজল হােসন           
িপতা- মাঃ রজাউল             
জ সনদ-
২০০৬৩৮১১৩৬৩০৩২০৩১       
মাবা-০১৭৫৪০৩৭৫৮৭

 াম-গিন র                   
 ডাক-জাফর র               
উপেজলা-আে ল র         
জলা-জয় রহাট

 মাঃ রজাউল (িপতা)  
 এনআইিড-
৩৮১১৩৬৩৩৪৩৪২৪

 আেবদনকারীর  ত মাঃ সজল 
হােসন একজন  ািনটারী িমক 

িছেলন।িতিন কমরত অব ায় 
বরন কেরন।

১০০০০০

৪৩  ত িজয়াউর রহমান              
িপতা- মাঃ আয়নি ন মা া      
এনআইিড-২৯১১৮৩০২৮৪১২০   
মাবা-০১৭৫৩৩২৯৫৬৩

 াম-দাদ র                  
ডাক-িচতার বাজার          
উপেজলা- বায়ালমারী         
জলা-ঢাকা

 মাসাঃ খােলদা ( ী)   
এনআইিড-
২৯১১৮৩০২১৮৯৬৭

 আেবদনকারী ত িজয়াউর রহমান 
একজন মকািনক িমক 
িছেলন।িতিন কমরত অব ায় 

বরন কেরন।

১০০০০০

৪৪  ত অ ন কমকার                 
িপতা- ত -মহান  কমকার     
এনআইিড-৫৮১৭৪৮০২৮৩৯৫৪   
মাবা-০১৭৫৫৭৪৭৫৯৩

 াম-জগ াথ র            
ডাক- মৗলভীবাজার          
উপেজলা- মৗলভীবাজার      
জলা- মৗলভীবাজার

 শাি  রানী কমকার 
( ী) এনআইিড-
৫৮১৭৪৮০২৮৩৯৫৫

 আেবদনকারীর ামী ত অ ন 
কমকার একজন মকািনক িমক। 
িতিন কমরত অব ায় বরন 
কেরন।

২৫০০০

৪৫  ত মাঃ শহীদ হােসন ইয়া    
িপতা- মাঃ দেলায়ার হােসন 

ইঁয়া                                  
 এনআইিড-৬৮২৬৩০৩১১৫৩০৭ 
মাবা-০১৯১৫৪২৬৪৪৩

 াম-দঃপলাশ                 
ডাক-পলাশ                   
উপেজলা-পলাশ             
জলা-নরিসংদী

 মাসাঃ মেহ ন নছা 
( ি ) ( ী)               
  এনআইিড-
১৯৯১৬৮২৬৩০৩০০০০
৪৮

 আেবদনকারী ত মাঃ শহীদ 
হােসন ইয়া একজন মকািনক 
িমক। িতিন কমরত অব ায় 

বরন কেরন।

২৫০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “ ত------” 

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 
নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান

৪৬  ত মাঃ জন শখ               
িপতা- মাঃ বলােয়ত হােসন 
শখ এনআইিড-৬৪৫৬৪২৩২৭৩   

    মাবা-০১৭১৮০৬৪৫৯১

 াম- ছাট জা য়া             
 ডাক- ঢ য়ার পাড়          
উপেজলা- মাড়লগ           
জলা-বােগরহাট

 মাঃ বলােয়ত হােসন 
শখ (িপতা)             

এনআইিড-
০১১৬০২৯৭৬১৪৮০

 আেবদকারীর ছেল ত মাঃ জন 
শখ একজন িনমান িমক িছেলন। 

িতিন কম ে  বরন কেরন।

১৫০০০০

৪৭  ত মাঃ মা ফা                  
িপতা- মাঃ ওিজ উ াহ             
এনআইিড-৫৯৮৫৭৩০৪৯৭        
মাবা-০১৮২৮০০৫২০০

 াম-ি েস  কেলানী        
ডাক-খািলশ র              
উপেজলা-খািলশ র          
জলা- লনা

 র নাহার বগম ( ী)  
এনআইিড-
৮৬৮৫৭৪৬১৬৯

 আেবদনকারীর ামী ত মাঃ 
মা ফা একজন িষ িমক িছেলন। 

িতিন কমরত অব ায় বরন 
কেরন।

২৫০০০

৪৮  ত মাঃ তােরক                   
 িপতা- মাঃ আ  জাফর            
এনআইিড-
১৯৯৯৩২১৩০৩৯৯১০০৭৬২       
মাবা-০১৮১১৩৩১৭১২

 াম- ব কাটাছরা            
 ডাক-ব র                   
উপেজলা-িমরসরাইল         
জলা-চ াম

 আ  জাফর (িপতা)     
এনআইিড-
১৫১৫৩৪১৫১২৫০৭

 আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ 
তােরক একজন মকািনক িমক 
িছেলন। িতিন িতিন কমরত অব ায় 

বরন কেরন।

৭৫০০০

৪৯  ত নািহদ হাসান                   
  িপতা- মাঃ রা  আহ দ        
জ সনদ-
২০০০৬৫১৫২৭৯০২৯৬৯৮        
মাবা-০১৭২৯৯৯৬০৬২

 াম-নওয়াপাড়া               
ডাক-নলদী                 
উপেজলা- লাহাগড়া           
জলা-নড়াইল

 রা  আহ দ(িপতা)   
এনআইিড-
৮২৩৮৪৬২০৭৪

 আেবদনকারীর ছেল ত নািহদ 
হাসান একজন নৗ পিরবহন িমক 
িছেলন। িতিন কমরত অব ায় 

বরন কেরন

৭৫০০০

৫০  ত মাঃ সাই ল ইসলাম         
িপতা- মাঃ আ ল খােয়র           
এনআইিড-২৮৫৫০১৭৮৭৩        
মাবা-০১৮১৫৫১১৮২৬

 াম-বাগান বাজার            
 ডাক-িচকন চড়া              
 উপেজলা-ফ কছিড়         
জলা-চ াম

 মাঃ আ ল খােয়র 
(িপতা)  এনআইিড-
১৫১৩৩১৩৯৪৬৩৮০

 আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ 
সাই ল ইসলাম একজন নৗ যান 

িমক িছেলন।  িতিন কমরত 
অব ায় বরন কেরন

৭৫০০০

৫১  ত মাঃ সিলম                    
িপতা-আ র রব                   
এনআইিড-৭৯১৫৮৩৪৩২৬৯৪৫   
মাবা-০১৭৮৩০৪১০২২

 াম-িগলাবাদ                 
 ডাক-িগলাবাদ                 
উপেজলা-মটবাড়ীয়া          
জলা-িপেরাজ র

 িশউলী বগম  ( ী)      
এনআইিড-
৭৯১৫৮৩৪৩২৬৯৪৪

 আেবদনকারীর ামী ত মাঃ 
সিলম একজন মকািনক িমক 

িছেলন।  িতিন কমরত অব ায় 
বরন কেরন

৭৫০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “ ত------” 

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 
নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান

৫২  ত মাঃ িরপন শখ              
িপতা- মাঃ ছেলমান শখ         
এনআইিড-নাই                     
মাবা-০১৭৬৮৬৬৬৭৯৪

 াম- গা র                 
ডাক- তল িড়                
উপেজলা- বায়লমারী       
জলা-ফিরদ র

 মাঃ ছেলমান সক  
(িপতা) এনআইিড-
২৯১১৮৯৫২৩২২৩১২

 আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ 
িরপন শখ একজন নৗ যান িমক 
িছেলন।  িতিন কমরত অব ায় 

বরন কেরন

৭৫০০০

৫৩  ত হাসাইন আহমদ সা          
িপতা- মাঃ রিকব আলী          
এনআইিড-৯১৯৬২০৫১৫৩৩৭৯  
মাবা-০১৭১৩৮১৪৭০১

 াম-ফিকর উরা              
 ডাক-িসেলট                   
উপেজলা-িসেলট            
জলা-িসেলট

 মাছাঃ সােহলা বগম 
( ী)                    
এনআইিড-
১৯৯০৯১৯৬২০৭০০০১৪
০

 আেবদনকারীর ত হাসাইন 
আহমদ সা  একজন কা ানী 

িমক িছেলন। িতিন কমরত 
অব ায় বরন কেরন

৭৫০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “ ত------” 

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 
নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান

৫৪  ত মাঃ িমরাজ সক           
িপতা- মাঃ জ ার সক             
এনআইিড-৫০৫০০০২৬২৪     
মাবা-০১৭৪৬৯১৩০৮৯

 াম- গায়ালচামট             
 ডাক- অংগন               
উপেজলা-ফিরদ র           
জলা-ফিরদ র

 মা জা বগম ( ী)      
এনআইিড-
৭৭৫১৯১৭৯৩৬

 আেবদনকারীর ামী ত মা জা 
বগম একজন িদন ম র িছেলন। 

িতিন কম েল  িব ৎ  হেয়  
বরন কেরন।

৭৫০০০

৩২১০০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “ ত------” 

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
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