
বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

১  ǯমাঃ ǯমা̜ািফҟর রহমান           

িপতা-আіল গӈর আকˍ         

এনআইিড-৮২৪২৯৩৯১৬৬        

ǯমাবা-০১৭২০৬০৮৬৫৫

 Ɋাম-কাটাখালী                 

ডাক-ΚামӅর                

উপেজলা-মাতহার           

ǯজলা-রাজশাহী

 ফােতমা Ҷজ ǯজাহরা 

(ǯমেয়) এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমা̜ািফҟর রহমান একজন  িপিজিসিবর 

একজন কম̭। তার ǯমেয় ফােতমা Ҷজ ǯজাহরা বাংলােদশ ҍিষ 

িব͵িবΑালেয় ҍিষ অথ ȟনীিত ও Ɋামীন সমাজিবʗান অӂষেদ ১ম বেষ ȟ 

অΒয়নরত।

২৫০০০ রাজশাহী

২  ǯমাঃ আকবর আলী                  

িপতা-ӓত শামӟিʸন ম˅ল     

এনআইিড-৫০১১৫৬৭১০৯৪৮১   

ǯমাবা-০১৭৬৬৯৪৩২৮০

 Ɋাম-িমজȟাӅর                 

ডাক-ҟিনয়াদহ               

উপেজলা-ǯভড়ামারা         

ǯজলা-̲ি̎য়া

 ǯমাঃ আফাজ উিʸন 

(ǯছেল) এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী ǯমাঃ আকবর আলী একজন ҍষক। তার ǯছেল 

ǯমাঃ আফাজ উিʸন ǯশেরবাংলা ҍিষ িব͵িবΑালয় িবএসিস 

এিɊকালচার িবভােগ অΒায়নরত।

৩০০০০ ̲ি̎য়া

৩  ǯমাঃ আіল ওয়ােহদ             

িপতা-ӓত আіস ǯসাবহান       

এনআইিড-৬৯১৪৪১৯৪৮৫০৪৯  

ǯমাবা-০১৭২৩০৬৪০৯৭

 Ɋাম-ǯমাহরকয়া               

ডাক-িবলমািড়য়া           

উপেজলা-লালӅর           

ǯজলা-নােটার

 ǯমাঃ ওয়ািকল মাহӑদ 

(ǯছেল)   জ˒সনদ-

১৯৯৮৬৯১৪৪১৯০০৬২৫

৫

 আেবদনকারী ǯমাঃ আіল ওয়ােহদ একজন িশলস ɢিমক। তার 

ǯছেল ǯমাঃ ওয়ািকল মাহӑদ িসেলট ҍিষ িব͵িবΑালেয় 

ǯভেটিরনাির িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত।

২৫০০০ নােটার

৪  অনˉ ҍ̏ ǯদব নাথ               

িপতা-ӓত বসˉ ̲মার ǯদবনাথ  

এনআইিড-৬১১৫২৭৪৪২৬৫৬৬  

ǯমাবা-০১৯১৪৩২৪৯০৪

 Ɋাম-ভাবখালী                

ডাক-ভাবখালী               

উপেজলা-ময়মনিসংহ    

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 ӟশাˉ ̲মার ǯদবনাথ 

(ǯছেল)       এনআইিড-

নাই

 আেবদনকারী অনˉ ҍ̏ ǯদর নাথ একজন ҍিষ ɢিমক। তার 

ǯছেল ӟশাˉ ̲মার ǯদবনাথ  বাংলােদশ ҍিষ িব͵িবΑালেয়  ৩য় 

বেষ ȟ অΒয়নরত।

২৫০০০ ময়মনিসংহ

৫  ǯমাঃ ӂͰ িময়া                       

িপতা-ӓত আঃ ǯহােসন           

এনআইিড-৪৮১৪৯৬০১২৩৯৪০  

ǯমাবা-০১৭৫৯৭৪০৮০১

 Ɋাম-ডাউিকয়া               

ডাক-ɝাɻণকҙরী          

উপেজলা-িকেশারগʛ      

ǯজলা-িকেশারগʛ

 ǯমাঃ িলটন িময়া 

(ǯছেল) এনআইিড-

১৯৯৩৪৮১৪৯৬০০০০২০

৭

 আেবদনকারী ǯমাঃ ӂͰ িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল 

ǯমাঃ িলটন িময়া বাংলােদশ ҍিষ িব͵িবΑালেয় িব িড এম 

িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত।

২৫০০০ িকেশারগʛ

৬ ǯমাঃ আіর রিশদ ǯমা̂া          

িপতা-ӓত ǯজা͡ার ǯমা̂া        

এনআইিড-৬৯১১৫২৩২২০৭২৪  

ǯমাবা-০১৭৩৯১৬৭৯৮৭

Ɋাম-চাˍাই                   

ডাক-চাˍাইহাট            

উপেজলা-বড়াইɊাম       

ǯজলা-নােটার

ǯমাঃ ǯমা̜ফা ǯমা̂া 

(ǯছেল)   জ˒সনদ-

১৯৯৮৬৯১১৫২৩০১১২০

৭

আেবদনকারী ǯমাঃ আіর রিশদ ǯমা̂া একজন ҍিষ ɢিমক। 

তার ǯছেল ǯমাঃ ǯমা̜ফা ǯমা̂া বাংলােদশ ҍিষ িব͵িবΑালেয় 

ǯভেটিরনাির সােয়˓ িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত।

২৫০০০ নােটার

 বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন তহিবল হেত আিথȟক সহায়তার ɛদােনর তািলকা “ҍিষ িব͵িবΑালয় ১১”



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৭  ǯমাঃ বাЊ িময়া                     

িপতা-হাজী মিনͰʕামান মা̙ার  

                             

এনআইিড-৭৩২৩৩৬০০০৩     

ǯমাবা-০১৮১৭০৪২৫৪৫

 Ɋাম-িদলাӅর                  

ডাক-নজরӅর               

উপেজলা-নরিসংদী        

ǯজলা-নরিসংদী

 জািকয়া ӟলতানা 

(ǯমেয়)    এনআইিড-

১৯৯৯৩৩২৩০০৪০৪৩৭

৯৮

 আেবদনকারী ǯমাঃ বাЊ িময়া একজন ǯবিɼমেকা ফাম ȟাঃ 

িলিমেটড কম̭।তার ǯমেয় জািকয়া ӟলতানা বʊবт ǯশখ 

ӑিজӋর রহমান ҍিষ িব͵িবΑালেয় ҍিষ অথ ȟিনথী ও Ɋামীন 

উˑয়ন অӂষধ িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত।

২৫০০০ নরিসংদী

৮  ǯমাঃ আіল ǯমাতািলব            

িপতা-ӓত ǯসকাˍর আলী        

এনআইিড-৬৮১০৭২০০১১৩৯২  

ǯমাবা-০১৭৩৯৮৬১৮৬৫

 Ɋাম-ǯবলাব ǯটকপাড়া       

ডাক-ǯবলাব                  

উপেজলা-ǯবলাব            

ǯজলা-নরিসংদী

 সািনয়া রাইসা ӟমনা 

(ǯছেল)   জ˒সনদ-

১৯৯৫৬৮৩০৭২০১০৪৩০

৬

 আেবদনকারী ǯমাঃ আіল ǯমাতািলব একজন ҍিষ ɢিমক। 

তার ǯমেয় সািনয়া রাইসা ӟমনা িসেলট ҍিষ িব͵িবΑালেয় 

বােয়ােটকেনালিজ ও ǯজেনɪিক ইিʛিনয়ািরং অӂষধ িবভােগ 

২য় বেষ ȟ অΒয়নরত।

২৫০০০ নরিসংদী

৯  ǯমাঃ একরাӑল হক                   

িপতা-ǯমাঃ ফজӗর রহমান         

এনআইিড-৩৯১৮৫৭৩০২৫৫৩৯     

ǯমাবা-০১৭১২৬০৮২৫৫

 Ɋাম-ǯপাগলিদয়া                

ডাক-তারাকািˍ                  

উপেজলা-সিরষাবাড়ী         

ǯজলা-জামালӅর

 Ͱবাইয়াত-ই-জাˑাত 

(ǯমেয়)   এনআইিড-

২০০০৭০১৮৮২৩০১৯৩৯৯

 আেবদনকারী ǯমাঃ একরাӑল হক একজন সার কারখানা ɢিমক। তার 

ǯমেয় Ͱবাইয়াত-ই-জাˑাত িসেলট ҍিষ িব͵িবΑালেয় িপরাজ িবভােগ 

১ম বেষ ȟ অΒয়নরত।

৪০০০০ জামালӅর

১০  ǯমাঃ মাহতাব উিʸন               

িপতা-̱ারী আіল আিজজ      

এনআইিড-৩৯১৮৫৭৩০২৫৯৮৪  

ǯমাবা-০১৭২৭২৭৮৯৬৬

 Ɋাম-ǯপাগলিদয়া           

ডাক-তারাকািˍ          

উপেজলা-সিরষাবাড়ী         

ǯজলা-জামালӅর

 ӂসরাত জাহান (ǯমেয়)  

এনআইিড-

৭৩৫৪১৮১০৮৮

 আেবদনকারী ǯমাঃ একরাӑল হক একজন সার কারখানা 

ɢিমক। তার ǯমেয় ӂসরাত জাহান ǯশের বাংলা ҍিষ 

িব͵িবΑালেয় ҍিষ অӂষদ িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত।

৪০০০০ জামালӅর

১১  ǯমাঃ আইөব আলী                     

িপতা-ӓত ǯমাঃআেশ ȟদ আলী 

হাওলাদার                                

এনআইিড-৮২০১৭৭৫৫২৮          

ǯমাবা-০১৭১৮০৩০৫১২

 Ɋাম-িখলগϲও                    

ডাক-িখলগϲও                 

উপেজলা-িখলগϲও             

ǯজলা-ঢাকা

 আনার কিল Ͱপা (ǯমেয়) 

এনআইিড-৪৬৫৫২৪১২০৮

 আেবদনকারী ǯমাঃ আইөব আলী একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯমেয় 

আনার কিল Ͱপা ǯশের বাংলা ҍিষ িব͵িবΑালেয় ҍিষ অӂষদ 

িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত।

৪০০০০ ঢাকা

১৩ ৩২৫০০০



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

১৪

১৫

১৬

১৭

১৮

১৯



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

২০

২১

২২

২৩

২৪

২৫

২৬



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

২৭

২৮

২৯

৩০

৩১

৩২



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৩৩

৩৪

৩৫

৩৬

৩৭

৩৮

৩৯



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৪০

৪১

৪২

৪৩

৪৪

৪৫

৪৬

৪৭

৪৮

৪৯

৫০

৫১

৫২

৫৩

৫৪

৫৫

৫৬

৫৭



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা
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বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা
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বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা
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বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা
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বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা
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বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা
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বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা
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২২৫

২২৬

২২৭



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা
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বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 
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