
বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময আদবেন 

কদরদেন নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১  আদিনা মবগি                     স্বািী-

মিন্নত আলী              এনআইমি-

৪৮১৩৩৮৬৯২৫৪৪৯ মিাবা-

০১৭১৯২৩৫২৪৬

 গ্রাি-লাইিিাশা              

িাক-মৃগা                  

উিদজলা-ইটনা              

মজলা-মকদশারগঞ্জ

 মিাহাম্মে ইিোদুল ইসলাি  (মিতা) 

এনআইমি-৪৮১৩৩৮৬৯২২৩৭৮

 আদবেনকারীর সাদে মরাগীর সম্পকক ঠিক নাই বামতল

২ মিাোঃ িান্নান িামি                 মিতা-

হাদেন আমল িামি          এনআইমি-

২৩৮৪৮১৮৪৭৮    মিাবা-

০১৭৪২৮৫০০৩৩

গ্রাি-সরুই                   

িাক-বাদগরহাট              

উিদজলা-বাদগরহাট        

মজলা-বাদগরহাট

মনজ

িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল

বামতল

৩ মিাোঃ শরীফ                          

মিতা-মিাোঃ মিাস্তফা               

এনআইমি-৬৮৮৯৬২৭১৭১       মিাবা-

০১৯৪৬৯২২৯৯

গ্রাি-কািাসদগালা            

িাক-চকবাজার               

উিদজলা-মকাতয়ালী         

মজলা-চট্টগ্রাি

মনজ িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল বামতল

৪ মিাোঃ আকরাি মহাদসন            মিতা-

মৃত ওদুে মশখ            এনআইমি-

৪৭১৪০৫৭৩২৯৭১৫  মিাবা-

০১৭১৭০৬২৬৭০

গ্রাি-ব্রম্মগাতী               

িাক-মেঘমলয়া              

উিদজলা-মেঘমলয়া          

মিলা-খুলনা

মনজ

িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল

বামতল

৫ জমরনা                            মিতা-

আইজমিন গাজী          এনআইমি-

১৯৩৩৮০৭৩৭০      মিাবা-

০১৯৪৬৪১৭১২১

গ্রাি-বাগিারা                

িাক-পূব ক রুিসা              

উিদজলা-রুিসা             

মজলা- খূলনা

মনজ

িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল

বামতল

৬ নামেিা মবগি                      মিতা-

মখমজর আলী              এনআইমি-

৫৫০১৩২১৫৭৩       মিাবা-

০১৭২৩৮০৭৪৩৩

গ্রাি-মলাংক মরাি            

িাক-খুলনা                 

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

মনজ িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল বামতল

৭ হামলিা মবগি                   মিতা-

ওয়াদজে মিয়া           এনআইমি-

৯৫৭৬০৪২৯৪০      মিাবা-

০১৬২৭৯৪৭১০২

গ্রাি-বাড়াইল               

িাক-সমলিগঞ্জ            

উিদজলা-নবীনগর         

মজলা-ব্রাম্মনবাড়ীয়া

মনজ  িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল বামতল

 বামতল ৯২ জন



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময আদবেন 

কদরদেন নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৮  মিাোঃ জমির গাজী                  

মিতা-মহলালউমিন গাজী         

এনআইমি-৭৩৩২৪৯২২৫০        

মিাবা-০১৩০৭৫৯১৮৯০

 গ্রাি-মহলাদলর বাগান        

 িাক-মেৌলতপুর               

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মজলা-খুলনা

 মনজ  িাক্তাদরর কাগজ িদে সদেহ োকার কারদন বামতল করা হদয়দে বামতল

৯ প্রদসন কুিার িেল              মিতা-

মনি কল কামি িেল        এনআইমি-

৭৩৫০৭৪৭২৬২       মিাবা-

০১৯৪৮১০০৩৭৯

গ্রাি-মশবনগর                

িাক-মশবনগর             

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

মনজ িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল বামতল

১০ মিাোঃ সুরািীন                     মিতা-

মিাোঃ একলাে উমিন       এনআইমি-

১৯৯২৭২১০৪৪৭০০০০০৫      মিাবা-

০১৯১১৮২৭২৭৫

গ্রাি-সুদতরপুর             

িাক-স্বরমুমশয়া              

উিদজলা-আটিাড়া          

মজলা-মনেদকানা

মনজ িাক্তাদরর কাদগজ িদে সদেহ োকার কারদন বামতল করা হদয়দে বামতল

১১  তাহমিনা আক্তার                         

মিতা-আিীর আলী মশখ           

এনআইমি-৩২৮৩৬৩৫৯৫৫        মিাবা-

০১৯১২৪৪৫০৯৬

 গ্রাি-আিোবাে               

িাক-মতলক                   

উিদজলা-রুিসা            মজলা-

খুলনা

 মনজ  িাক্তাদরর কাগজ িদে সদেহ োকার কারদন বামতল করা হদয়দে বামতল

১২  রুিা                                 মিতা-

হামনফ িাতুব্বর            এনআইমি-

৬৮৬৬৪০১২৫৭      মিাবা-

০১৭৭৫৬০৮০৩৮

 গ্রাি-নলুয়াবাগী               

 িাক-নলুয়াবাগী              

উিদজলা-গলামচিা            

 মজলা-িটুয়াখালী

 মনজ  dole Dife সুিামরশ না োকার কারদন বামতল করা হদয়দে বামতল

১৩ মিাোঃ ইমিস হাওলাোর           মিতা-

মৃত আবদুল হামকি        এনআইমি-

৪২১৭৩৩৬৪০১৭৫৬ মিাবা-

০১৭৩৪৮৮৯৯৭৫

গ্রাি-চেনীিহল             

িাক-চেনীিহল             

উিদজলা-মেঘমলয়া          

মজলা-খুলনা

মনজ

িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল

বামতল



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময আদবেন 

কদরদেন নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৪ মশল্পী আক্তার                     মিতা-

মসরাজ িাতবর            এনআইমি-

৬৮৬৪৬২৮৩২৩     মিাবা-

০১৭৮৪৪৬৫৮৫০

গ্রাি-মকোরপুর              

িাক-মুলফৎগঞ্জ           

উিদজলা-নমড়য়া             

মজলা-শমরয়তপুর

মনজ িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল বামতল

১৫ মিাসাোঃ শাহানুর আক্তার          মিতা-

মিাোঃ মসদকোর ভূইয়া    এনআইমি-

৭৩৩৩০০৮৯০৭      মিাবা-

০১৯৪৮১০০৩৭৯

গ্রাি-োসিাড়া               

িাক-বাদগরহাট            

উিদজলঅ-বাদগরহাট       

মজলঅ-বাদগরহাট

মখাকন মশখ (স্বািী)  এনআইমি-

৬৮৯০৯৪৮৪১৪

িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল বামতল

১৬ মনরঞ্জন কি ককার                   মিতা-

িদনারঞ্জন কি ককার       এনআইমি-

৪৮১৩৩৫১৯৩৯২৬৬ মিাবা-

০১৯৩৩২৭৯৭৫০

গ্রাি-নগর হাটি               

িাক-ইটনা                  

উিদজলা-ইটনা              

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারীর স্বাক্ষর না োকার কারদন বামতল করা হদয়দে বামতল

১৭  িমজকনা মবগি                       

মিতা-মহাদসন আলী মবশ্বাস     

এনআইমি-২৮২১৯৭২৫৯৯         

মিাবা-০১৯০২৫১৭৬১০

 গ্রাি-খান জাহান আলী       

িাক-খুলনা                    

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

 মনজ  িাক্তাদরর কাগজ িদে সদেহ োকার কারদন বামতল করা হদয়দে বামতল

১৮  মিয়া আক্তার                        

মিতা-মিাোঃ মসাহরাব ব্যািারী   

এনআইমি-১৪৫৫৭৯৩৬৭৭        মিাবা-

০১৭৯৪২৩১৫৬৫

 গ্রাি-গ্রীনল্যাে                

িাক-খুলনা                 

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

মনজ  িাক্তাদরর কাগজ িদে সদেহ োকার কারদন বামতল করা হদয়দে বামতল

১৯  মজােনা মবগি                      মিতা-

আলী সরোর              এনআইমি-

৩২৬১৭১৮৫৬৩     মিাবা- 

০১৯৬২০৩৬০২৭

 গ্রাি-েমক্ষণ িমিক িাড়া     

িাক-কুদয়ট                  

উিদিলা-মেৌলতপুর         

মজলা- খুলনা

 মনজ

আদবেনকারী স্বাক্ষর না োকার কারদন বামতল করা 

হদয়দে

বামতল

২০ শাহানারা মবগি                       

স্বািী-িসদলি মসকোর         

এনআইমি-২৯১১৮৩০২৯৭০২   মিাবা-

০১৭২৯৮৪২৩৮৯

গ্রাি-োেপুর                

িাক-মচতার বাজার        

উিদজলা-মবায়ালিারী      

মজলা-ফমরেপুর

মনজ

আদবেনকারী স্বাক্ষর না োকার কারদন বামতল করা 

হদয়দে

বামতল



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময আদবেন 

কদরদেন নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২১ গাজী মিাোঃ িমশয়ার রহিান     মিতা-

মৃত মিাোঃ হায়োর আলী গাজী            

                এনআইমি-

৬৮১৬৩১৫১৮৫৯৬৯ মিাবা-

০১৯১৪৯১৭৭৬০

গ্রাি-খাদনপুর               

িাক-সারকার খানা         

উিদজলা-িলাশ           

মজলা-নরমসাংেী

মনজ

DOLE ও DIFE সুিামরশ না োকার কারদন 

বামতল করা হদয়দে

বামতল

২২ মিাোঃ আব্দুর রমশে               মিতা-

মিাোঃ রমফক               এনআইমি-

৮৬৫২১০০৫৪৯      মিাবা-

০১৭৪২৮৫০০৩৩

গ্রাি-বসুিাড়া                

িাক-মসানািাঙ্গা           

উিদজলা-মসানািাঙ্গা       

মজলা-খুলনা

মনজ

িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল

বামতল

২৩ মিাোঃ আলিগীর                   মিতা- 

আব্দুল খাদলক           এনআইমি-

৪৭১৪০৮৫২৯৮৯১৮  মিাবা-

০১৯১৪৫৫৯৫০২

গ্রাি-চেনীিহল             

িাক-চেনীিহল             

উিদজলা-মেঘমলয়া          

মজলা-খুলনা

মনজ িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল বামতল

২৪  মিদসস আদিনা খাতুন            মিতা-

িিতাজ উমিন           এনআইমি-

২৩৯৩১৭৩৩৩       মিাবা-

০১৯১৬৪২০৫৬২

 গ্রাি-৪, মসকশন-৭          

িাক-মিরপুর-১২১৬          

উিদজলা-িিবী            

মজলা-ঢাকা

 মনজ Dole Dife সুিামরশ না োকার কারদন বামতল করা হদয়দে বামতল

২৫ মিাোঃ মেমিক মহাদসন               

মিতা-মৃত মিাোঃ নয়োলী          

এনআইমি-৪৮১৪৫৭৬১১১২০৪   মিাবা-

০১৮৮৮৩৯২০৮৯

গ্রাি-মবতাল                    

 িাক-মবতাল                 

উিদজলা-কটিয়ােী          

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ স্থানীয় সুমিামরশ না োকার কারদন বামতল করা হদয়দে বামতল



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময আদবেন 

কদরদেন নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২৬ আদলয়া মবগি                      স্বািী-

মৃত মজয়াউর রহিান      এনআইমি-

৪৭১৪০৮৫১১০০৭৭   মিাবা-

০১৯৮৫৯৬৪৬০৭

গ্রাি-চেনীিহল             

িাক-চেনীিহল             

উিদজলা-মেঘমলয়া          

মজলা-খুলনা

মনজ িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল বামতল

২৭ মিাোঃ মলটন মিয়া                   মিতা-

মেদিক মিয়া             এনআইমি-

৩২৮০০১৬২৩৩      মিাবা-

০১৩০৭৭২৪১৮৬

গ্রাি-িাহাড় বমশ কজুড়া         

িাক-িাতাব কািন        

উিদজলা-মিৌলভীবাজার    

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল করা হদয়দে বামতল

২৮ মিাোঃ িনসুর আলী                 মিতা-

মিাোঃ মনোর আলী        এনআইমি-

৫৮১৫৬৬৬৯২০৫৩০ মিাবা-

০১৭১৮১১০২৫৬

গ্রাি-মসানারগাঁও             

িাক-মুন্সীবাজার           

উিদজলা-কিলগঞ্জ          

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ

Dole Dife সুিামরশ নাই

বামতল

২৯ মিাোঃ হাবুল মিয়া                  মিতা-

মিাোঃ আোঃ িমজে           এনআইমি-

১৯৯৪৬১১২৩২২০০০২২৩       মিাবা-

০১৯৪৭৩৮৭৯৪৩

গ্রাি-স্বল্প িমিিিাড়া       

িাক-রািদগািালপুর        

উিদজলা-মগৌরীপুর           

মজলা-িয়িনমসাংহ

মনজ িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল বামতল

৩০ মিাোোঃ শরীফা মবগি            মিতা-

মিাোঃ আবদুল শহীে        এনআইমি-

৭৩৫৮১০০৩৫৭     মিাবা-

০১৯১২১২৭০২৩

গ্রাি-সদতরেমরয়া            

িাক-নীলগঞ্জ              

উিদজলা-কমরিগঞ্জ        

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ

িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল

বামতল

৩১ আোঃ রমশে হাওলাোর            মিতা-

আবুল কাদশি হাওলাোর এনআইমি-

৫৫০১৬৯৯৬১৪     মিাবা-

০১৭৩৬৭৫৮১৯৬

গ্রাি-নবিিী                   

িাক-খুলনা                 

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

ইনজ

িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল

বামতল

৩২  মরহানা মবগি                      মিতা-

আদুল হামকি সরোর    এনআইমি-

৯১২২৪০৪১৩১         মিাবা-

০১৯৪৩৭৫০৪২৬

 গ্রাি-খানজাহান আলী মরাি 

িাক-খুলনা                    

উিদজলা-খুলনা               

মজলা-খুলনা

 মনজ  িাক্তাদরর কাগজ িদে সদেহ োকার কারদন বামতল করা হদয়দে বামতল



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময আদবেন 

কদরদেন নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৩৩  মববী আক্তার                       মিতা-

মিাসদলি হাওলাোর       এনআইমি-

৮৬৭৩৮৩০৫১২    

মিাবাোঃ০১৯৪৩৫১০৮১১

 গ্রাি-টুটিাড়া                  

 িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

 মনজ  িাক্তাদরর কাগজ িদে সদেহ োকার কারদন বামতল করা হদয়দে বামতল

৩৪  মিাসাোঃ িমরয়ি খাতুন               

মিতা-মিাোঃ আলিগীর মহাদসন   

জন্মসনে-২০০৪৭৯৮৫২৫০১৯২৭৩      

     মিাবা-০১৯৩৩৪৬১২৩২

 গ্রাি-মসমিমকয়া িহিা       

 িাক-খুলনা                

উিদজলা- খুলনা              

মজলা-খুলনা

 মনজ িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল বামতল

৩৫ কুমশ মবগি                        মিতা-

কেি আলী মশখ          এনআইমি-

৫৯৫১১০০৫০১       মিাবা-

০১৯৫৪০৩৬৮৩৫

গ্রাি-মগালাি মিাক্তামের    

িাক-খুলনা                 

উিদজলা- খুলনা            

মজলা-খুলনা

মনজ

িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল

বামতল

৩৬ মিাোোঃ মরামজনা আক্তার         স্বািী-

শমফকুল ইসলাি           এনআইমি-

১৯৯১৬১১২৩২২০০০২৮২     মিাবা-

০১৮৬৭৩১২৪১১

গ্রাি-স্বল্প িমিিিাড়া       

িাক-রািদগািালপুর        

উিদজলা-মগৌরীপুর           

মজলা-িয়িনমসাংহ

ইনজ িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল বামতল

৩৭ মিাোঃ শমহদুল ইসলাি সুিন      মিতা-

আোঃ রমশে হাওলাোর    এনআইমি-

১৪৫০৭৮৭০৩৯       মিাবা-

০১৯১১৮৪৫২৮০

গ্রাি-ব্যানগাতী            

িাক-খুলনা                 

উিদজলা-মসমিকীয়া িহিা 

মজলা-খুলনা

মনজ িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল বামতল

৩৮ নসুরা                               মিতা-

মিাোঃ মফদরাজ মির         এনআইমি-

৫০৫৩১৮০৪৯২     মিাবা-

০১৯৫১৪২১৬৯৬

গ্রাি-মলাংক মরাি            

িাক-খুলনা                 

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

মিদসস চাম্পা মবগি (িাতা)    

এনআইমি-৬৪০২২০৯০২৪

িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল

বামতল

৩৯ মিাোঃ িামুন মৃধা                  মিতা-

মিাোঃ মসালায়িান মৃধা     জন্মসনে-

১৯৯৬০৬১৩২৭১১১০৬৭৩      মিাবা-

০১৭৭৫৩৪৬৭৯৫

গ্রাি-মিঙ্গলাকাঠী            

িাক-মিঙ্গলাকাটী          

উিদজলা-মগৌরনেী         

মজলা-বমরশাল

ইনজ

আদবেনকারী স্বাক্ষর না োকার কারদন বামতল করা 

হদয়দে

বামতল

৪০ মিাোঃ ফারুক মহাদসন                

মিতা- ফজদল আলী            

এনআইমি-৪৭১৪০৮৫০৯৪০৩   মিাবা-

০১৯৮২৪৫৫৭৫০

গ্রাি-চেনীিহল             

িাক-চেনীিহল             

উিদজলা-মেঘমলয়া          

মজলা-খুলনা

মনজ

িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল

বামতল



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময আদবেন 

কদরদেন নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৪১ আোঃ রাজ্জাক মবিারী             মিতা-

সািদসর আলী মবিারী   এনআইমি-

৪১৬৭১৮৬৩১৩      মিাবা-

০১৭১২০৫৯৬৭৪

গ্রাি-চেনীিহল             

িাক-চেনীিহল             

উিদজলা-মেঘমলয়া          

মজলা-খুলনা

মনজ

িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল

বামতল

৪২ মশখ রমফক                       মিতা-

মৃত মশখ আিানাত         এনআইমি-

৪৭১৪০৮৫১৭৪২৮৪ মিাবা-

০১৬৪০১৪৫৪১৯

গ্রাি-মসনহাটি                

িাক-মসনহাটি               

উিদজলা-মেঘমলয়া          

মজলা-খুলনা

মনজ

িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল

বামতল

৪৩  আবুল কাদশি                     মিতা-

মিাোঃ কুল্যা মিয়া         এনআইমি-

১৫১০৪৭৬৮১৭৮৭৭  মিাবা-

০১৮২৩১৪০৫৩০

 গ্রাি-কুমনর মবল             

িাক-মতদকাটা               

উিদজলা-আদনায়ারা        

মজলা-চট্টগ্রাি

 মনজ  মূল আদবেন না োকার কারদন বামতল করা হদয়দে বামতল

৪৪  কািাল মিয়া                      মিতা-

মৃত আলা উমিন           এনআইমি-

১৫১০৪৭৬৮১৭৭৩৮  মিাবা-

০১৭৭৬৫৬৬৪৯

 গ্রাি-কুমনর মবল             

িাক-মতদকাটা               

উিদজলা-আদনায়ারা        

মজলা-চট্টগ্রাি

 মনজ  মূল আদবেন না োকার কারদন বামতল করা হদয়দে বামতল

৪৫ মিাোঃ শাহজাহান মশখ             মিতা-

মৃত হজরত আলী মশখ     এনআইমি-

৪৭১৪০৮৫১৩৩২১০  মিাবা-

০১৯৮৫৪০৯০৬৫

গ্রাি-চেনীিহল             

িাক-চেনীিহল             

উিদজলা-মেঘমলয়া          

মজলা-খুলনা

মনজ িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল বামতল

৪৬  িারুল মবগি                        স্বািী- 

নামসর                        এনআইমি-

৪৭১৪০৫৭৫১৪৮৬৪      মিাবা-

০১৯১৫৪৯১৪৭২

 গ্রাি-ব্রক্ষগাতী                 

িাক-মেঘমলয়া                 

উিদজলা-মেঘমলয়া             

মজলা-খুলনা

 মনজ  মিশাগত সিস্যার কারদন বামতল করা হদয়দে বামতল

৪৭ উৎিল কি ককার                    মিতা-

মনরাঞ্জন কি ককার            জন্মসনে-

২০০৩৪৮১৩৩৫১১১৩৬৮১       মিাবা-

০১৪০৩৫৬২০০৪

গ্রাি-ইটনা                     

িাক-ইটনা                   

উিদজলা-ইটনা               

মজলা-মকদশারগঞ্জ

লক্ষী কি ককার (মেদল)  এনআইমি-

৪৮১৩৩৫১৯৩৯২৬৯

আদবেনকারীর স্বাক্ষর নাই বামতল



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময আদবেন 

কদরদেন নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৪৮ মিাোোঃ রাদবয়া                        

মিতা-মিাোঃ মজমজজর                   

এনআইমি-৫৫০৫১১২৭৯৬            

মিাবা-০১৭৩৯৩২৩৫৮৩

গ্রাি-কািার খে             

িাক-ববদ্য জািততল       

উিদজলা-কািার খে      

মজলা-মসরাজগঞ্জ

মনজ আদবেনকারীর সাক্ষর নাই বামতল

৪৯ মিাোঃ দুলাল                       মিতা-

মিাোঃ সমফ উিাহ           এনআইমি-

৫৫০৬৮০৪০২৯     মিাবা-

০১৯২৪৫৬৬৮৪৬

গ্রাি-িমনপুর                

িাক-মিরপুর                 

উিদজলা-মিরপুর            

মজলা-ঢাকা

মনজ িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল বামতল

৫০ মহদলনা মবগি                     মিতা- 

মসমিক ভূইয়া           এনআইমি-

৫০৫৭৩৯১৯২১      মিাবা-

০১৭৯৯৬১১৯৭২

গ্রাি-িমনপুর                 

িাক-মিরপুর              

উিদজলা-মিরপুর           

মজলা-মিরপুর

মনজ িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল বামতল

৫১ মিাোোঃ িমন আক্তার              মিতা-

মিাোঃ সবুজ মিয়া          জন্মসনে-

১৯৯৯৪৮১৯২৫৪০১৮৫৫৫       মিাবা-

০১৭৪১৩২৯১০৬

গ্রাি-িমনপুর                 

িাক-মিরপুর              

উিদজলা-মিরপুর           

মজলা-মিরপুর

মনজ িাক্তাদরর কাগজ িদে সিস্যা আদে মবোয় বামতল বামতল

৫২ নুরু                                      

মিতা-মিাোঃ আলী মিয়া           

এনআইমি-৬৮৮৩৬০০২৯       মিাবা-

০১৮৮০২৯০৩৩৯

গ্রাি-নবীপুর মলন           

িাক-মিগাতলা               

উিদজলা-হাজারীবাগ      

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী স্বাক্ষর না োকার কারদন বামতল করা হদয়দে বামতল

৫৩ সমফউমিন আহদম্মে মচৌধুরী     মিতা-

বাহার উমিন আহদম্মে মচৌধুরী           

                   এনআইমি-

৯১২৭২৪২৮১৭        মিাবা-

০১৩১৬৮৫০৬৭৪

গ্রাি-সুলতানপুর              

িাক-নওগাঁ                  

উিদজলা-নওগাঁ              

মজলা-নওগাঁ

মনজ আদবেনকারীর স্বাক্ষর নাই বামতল

৫৪ মবগি িমফজা মচৌধুরী              মিতা-

কানফরা সরকার           এনআইমি-

৮৬৭৭২৭৮২৫৪        মিাবা-

০১৭২৩২৫৩১৬১

গ্রাি-সুলতানপুর              

িাক-নওগাঁ                  

উিদজলা-নওগাঁ              

মজলা-নওগাঁ

মনজ আদবেনকারীর স্বাক্ষর নাই বামতল



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময আদবেন 

কদরদেন নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৫৫ মিাহদেনা খাতুন                  মিতা-

িমনর আহাম্মে           এনআইমি-

৭৭৯৯৪৫২৫৫৭       মিাবা-

০১৮২০০৫৫৫৭৯

গ্রাি-িাইনামে                 

িাক-মিজমিমজ             

উিদজলা-মসমিরগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারীর স্বাক্ষর নাই বামতল

৫৬ আব্দুল কুদ্দুস                   মিতা-মৃত 

আলী মহাদসন          এনআইমি-

৪৭১৪০৮৫০৯৭৪৫৩ মিাবা-

০১৮৮৪৪২৩৮৫২

গ্রাি-চেনীিহল             

িাক-চেনীিহল             

উিদজলা-মেঘমলয়া          

মজলা-খুলনা

মনজ

হাসিাতাদলর ব্যাবস্থা িদে সদেহ আদে মবোয় বামতল 

করা হদয়দে

বামতল

৫৭ মরয়াা্ আক্তার টুম্পা                  

স্বািী-মিাোঃ রাদসল                 

এনআইমি-২৬৯২৮৫৫৫৯০০৭     

মিাবা-০১৩১৭২০৩৪৫৭

গ্রাি-হাজারীবাগ              

িাক-মিগাতলা              

উিদজলা-গজিাইল          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারীর স্বাক্ষর নাই বামতল

৫৮ শাওন মশখ সুরুজ                    

মিতা-মিাোঃ মশখ িজনু            

এনআইমি-২৯২৪৭০২১১১১৫৬    

মিাবা-০১৭৯০২৪৫৪৫২

গ্রাি-ওয়ারদলস িাড়া         

িাক-ফমরেপুর                

উিদজলা-ফমরেপুর            

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারীর স্বাক্ষর নাই বামতল

৫৯ লমতফা মবগি                        

মিতা- মিাোঃ জয়নাল আদবেীন    

এনআইমি-৭৩৪০৯৩৫০৯২       মিাবা-

০১৯৩৮২৮৫০২৩

গ্রাি-িধ্য আজিপুর           

িাক- আজিপুর             

উিদজলা-েমক্ষণ খান         

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারীর স্বাক্ষর নাই বামতল

৬০ মিাহাম্মে সুিন আহিে          মিতা-

মিাোঃ মরয়াজ উমিন        জন্মসনে-

২০০০৯১১৫৩২৭০১৪৮৪২       মিাবা-

০১৭৬৭২৭২২৮৯

গ্রাি-রািপ্রসাে              

িাক-চামরকাটা            

উিদজলা-বজিাপুর         

মজলা-মসদলট

মিাোঃ মরয়াজ উমিন (মিতা)    

এনআইমি-৯১১৫৩২৭২৪৫১৭৭

আদবেনকারীর স্বাক্ষর নাই

বামতল

৬১ হাফো মবগি                        মিতা-

মিাোঃ আোঃ কমরি হাওলাোর              

 এনআইমি-৯৫৭০৫৮৭৫৮৫        

মিাবা-০১৭১৮৮৩২৬৭৯

গ্রাি-কািকাটা               

িাক-মিদরাজপুর           

উিদজলা-মিদরাজপুর      

মজলা-মিদরাজপুর

মনজ আদবেনকারী সাক্ষর নাই বামতল

৬২ আমসফ মিাস্তুফা                     

মিতা-মগালাি মিাস্তুফা           

জন্মসনে-১৯৯৮৪৮১০২৯১১০৫১৩৫    

     মিাবা-০১৯৬৫০২৩৩২৯

গ্রাি-পূব ক অস্টগ্রাি           

িাক-খেকার হাটি           

উিদজলা-মিরপুর            

মজলা-ঢাকা

মনজ উিযুক্ত কাগজ িে না োকার কারদন বামতল করা হদয়দে বামতল

৬৩ নুর জাহান মবগি                   স্বািী-

শাহাোত উল্যা              এনআইমি-

৩৭০০৫২৫৫৩২       মিাবা-

০১৭১৫০৪৭৭৫১

গ্রাি-মহজলা                    

িাক-মহজলা                  

উিদজলা-মকরানীগঞ্জ          

মজলা-ঢাকা

মনজ উিযুক্ত কাগজ িে না োকার কারদন বামতল করা হদয়দে বামতল



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময আদবেন 

কদরদেন নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৬৪ শািছুন্নাহার                            

মিতা-শিদশর আলী              

এনআইমি-৫০৭০৪৮৪৯২৭        মিাবা-

গ্রাি-কামনকাটা                

িাক-মশালামকয়া              

উিদজলা-মকদশারগঞ্জ        

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ মিাবাইল নাম্বার না োকার কারদন বামতল করা হদয়দে বামতল

৬৫ আব্দুল হামকি সরোর              

মিতা-মৃত িাতব্বর সরোর       

এনআইমি-৪৭১৬৪৫০০৭৯০৪৪   

মিাবা০১৭২৮১৩৪৪৪৯

গ্রাি-প্রতািকাঠি               

িাক-রািচন্দ্রপুর             

উিদজলা-িাইকগাো    

মজলা-খুলনা

মনজ মচমকৎসা মবষয়ক মকান কাগজ িে নাই বামতল

৬৬ মিাোঃ আব্দুল িাদলক হাওলাোর  মিতা-

মুকবুল আলী হাওলাোর   এনআইমি-

৩৭৩৩৭৫৪১০৯        মিাবা-

০১৯১৪৬৫১০৪২

গ্রাি-তামলিপুর                

িাক-পূব ক রুিসা               

উিদজলা-রুিসা               

মজলা-খুলনা

মনজ মতিন মকান স্বাস্থযগত সিস্যা মনই বামতল বামতল

৬৭ নুর জাহান                         স্বািী- 

আব্দুর রমশে               এনআইমি-

০৯১২৯৮৫৩০৪২৬৪ মিাবা-

০১৭৯৫১৩১০৮৮

গ্রাি-িাড়া িগার             

িাক-িাড়া িগার            

উিদজলঅ-যাোবাড়ী      

মজলা-ঢাকা

মনজ সাংমিস্ট কাগজ িে অসাংগমতপূন ক বামতল

৬৮ মিাোঃ আবু সাইে                     

মিতা-মিাোঃ আলি আলী মিািা   

এনআইমি-১৩১৭৯১৭২৮২৪৩১  মিাবা-

০১৯১৫৭৩৭০০৪

গ্রাি-বচটামলয়া               

িাক-এনাদয়তপুর           

মজলা-ঢাকা

মনজ উদিযখদযাগ্য মকান সিস্যা নাই বামতল

৬৯ মলাকিান রাড়ী                      

মিতা-মৃত রমশে উল্যা            

এনআইমি-১৩১৪৭২৩৬৬৪০৩৪১ 

মিাবা-০১৮১৮৫৭৬৯৪১

গ্রাি-গোিারা                

িাক-গোিারা               

উিদজলা-হাইিচর          

মজলা-চাঁেপুর

মনজ উদিযখদযাগ্য মকান সিস্যার প্রিান িাওয়া যায়মন বামতল

৭০ খমতজা মবগি                      মিতা-

সুজাদয়ত উল্যা            এনআইমি-

৭৩২৫০০৯০৬১       মিাবা-

০১৮৮৫০৪৬৬৩৬১

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মসমিরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ উদিযখদযাগ্য মকান সিস্যার প্রিান িাওয়া যায়মন বামতল

৭১ আমজজুল হাকীি                    

মিতা-মিাোঃ ফয়জুর রহিান     

এনআইমি-২৩৭৮৯৮২৮৭৮      মিাবা-

০১৭২৬৭৮৯২৩০

গ্রাি-োতুগাঁও                  

িাক-মগৌরদ্বার                 

উিদজলা-নকলা               

মজলা-মশরপুর

মনজ উদিযখদযাগ্য মকছু নয় ও এবাং প্রিানামে মনই বামতল

৭২ নুর মিাহাম্মে                          

মিতা-আলী আজ্জন িাদটায়ারী   

এনআইমি-৬৪১৫০৪৭০৫৬       

মিাবা০১৮৫৪২৮০৪৫০

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মসমিরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেন িদে প্রেত্ত নাি ও মপ্রসমক্রিশন না ঠিক নাই বামতল



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময আদবেন 

কদরদেন নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৭৩  ফারহান মহাদসন                    

মিতা-আব্বাস মিািা            

জন্মসনে-২০০৮৫১১৪৩৭৫১০১২২৬    

    মিাবা-০১৭৮৭১১০৩৩৮

 গ্রাি-হাসেী                    

িাক-হাসেী                

উিদজলা-লক্ষীপুর          

মজলা-লক্ষীপুর

 হামেনা আক্তার (িাতা)  এনআইমি-

৬৮৮৮০১৪২৫২

 দুইটি আদবেন োকার কারদন একটি বামতল করা হদয়দে বামতল

৭৪ মিাোঃ জয়নাল আদবেীন            মিতা-

মিাোঃ নামজর মিয়া        এনআইমি-

৪৮১৩৩৫১৯৪৪৬৫৫ মিাবা-

০১৯১২০৮৬৭০৯

গ্রাি-নয়াহাটি               

িাক-ইটনা                   

উিদজলা-ইটনা              

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারীর সাদে মরাগীর সম্পকক ঠিক নাই বামতল

৭৫ বােশা মিয়া                         মিতা-

এলাইে মিয়া              জন্মসনে-

২০০২৫৮১৮০৮৪১১৮৬৭৩        

মিাবা-০১৭৩৬১৪২৯৬৯

গ্রাি-বড়েল                   

িাক-ইদেশ্বর              

উিদজলা-রাজনগর         

মজলা-মিৌলভীবাজার

 নাি ফ্রুইট মেদয় ঘষািািার কারদন বামতল বামতল

৭৬  মিাোঃ রইে আলী                    

মিতা-মিাোঃ হােন আলী          

এনআইমি-৬৪১৬২৩১৮৭৩       মিাবা-

০১৭৯৫৩৬৬৩৮৪

 গ্রাি-আকবপুর              

িাক-িাধবপুর               

উিদজলা-িাধবপুর          

মিলা-হমবগঞ্জ

 মনজ  Dole Dife সুিামরশ নাই বামতল

৭৭ মসামনয়া                           মিতা-

আইয়ুব আলী কাজী      জন্মসনে-

১৯৯৪০১১৫৬২৮০০০৪৩৫      মিাবা-

০১৭২৪৮৬৮৯৮৮

গ্রাি-মসাংগাতী               

িাক-সামচয়ােহ           

উিদজলা-মিািাহাট        

মজলা-বাদগরহাট

মনজ উদিযখদযাগ্য মকান সিস্যা মনই বামতল

৭৮  মিাোঃ রমফক উমিন সরোর       মিতা-

মৃত সাদেক আলী         এনআইমি-

৬৪১০৩৭৩৭৫১৬২৫  মিাবা-

০১৭৬৭০৮১৩৫৬

 গ্রাি-িার বামুো             

িাক-খনদজার               

উিদজলা-আোই             

মজলা-নওগাঁ

 মনজ  উদিযখদযাগ্য মকান িাক্তাদরর ব্যবস্থা িে নাই বামতল

৭৯ বজলার রহিান ফমকর          মিতা-

মৃত দ্বীন দুদুজান মবগি    এনআইমি-

২৯১০৩২১৩৪০৩৭৮ মিাবা-

০১৭১৬৭৩৮৪৪২

গ্রাি-গরামনয়া                

িাক-মশরগ্রাি               

উিদজলা-আলফািাঙ্গা    

মজলা-ফমরেপুর

মনজ মপ্রসমক্রিসদনর সাদে নাদির ঠিক নাই বামতল

৮০ আবু রায়হান                     মিতা-

আশরাফুল ইসলাি        এনআইমি-

৮৭০৬৮১৭৯৬৫     মিাবা-

০১৬৮০৮৬৬৬২৩

গ্রাি-িাঁচ বাড়ীয়া            

িাক-বালুভরা              

উিদজলা-নওগাঁ             

মজলা-নওগাঁ

মনজ মরদিাদটাটি ভুয়া পুরুদষর ওভামর োদকজ না বামতল

৮১ মিাোঃ আবদুল িন্নাে                মিতা-

মৃত েমফর উমিন        এনআইমি-

৬১১৭২৯৪৩৫৫৭৭৪  মিাবা-

০১৭৬০১৫৪২৪৪

গ্রাি-কচুরী িমিি িাড়া   

িাক-বাকচাো            

উিদজলা-নাোইল          

মজলা-িয়িনমসাংহ

মনজ সুমনমে কস্ট মকান মপ্রসমক্রিশন নাই বামতল



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময আদবেন 

কদরদেন নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৮২ সাদবরা মবগি                   স্বািী-

জমলল হাওলাোর        এনআইমি-

০৬১৩২৭১৪৮৬৪৩৬ মিাবা-

০১৭৫৭৬২০৫০৭

গ্রাি-মিঙ্গলাকাঠী            

িাক-মিঙ্গলাকাটী          

উিদজলা-মগৌরনেী         

মজলা-বমরশাল

মনজ িাক্তামর ব্যাবস্থা িদে সদেহ োকার কারদন বামতল করা হদয়দে বামতল

৮৩ শাহ আলি খান                   মিতা-

মৃত েদবর খান          এনআইমি-

০৬১৩২৭১৪৮৭৯১০ মিাবা-

০১৯৮০০৫০৮৫৭

গ্রাি-কালনা                 

িাক-হাজীিাড়া              

উিদজলা-মগৌরনেী          

মজলা-বমরশাল

মনজ িাক্তাদরর ব্যবস্থািদে সদেহ োকার কারদন বামতল বামতল

৮৪ রামশো মবগি                      মিতা-

মিাোঃ জমহর                জন্মসনে-

১৯৭০০৭২৫৮১৬০৩৬৪৯৯     মিাবা-

০১৯২৮৫৫৫২১৭

গ্রাি-সুমিলিাড়া              

িাক-আেিজী              

উিদজলা-মসমিরগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারীর স্বাক্ষর নাই বামতল

৮৫ মিাোঃ িাসুে রানা তালুকোর    মিতা-

মৃত জয়নাল উমিন তাাং  এনআইমি-

৭২১০৪২৩৫৮৭০২৮ মিাবা-

০১৭৪৩০৯৩৮২৬

গ্রাি-বকলাং                     

িাক-বকলাং                  

উিদজলা-আটিাড়া         

মজলা-মনেদকানা

মনজ ব্যবস্থািদের সাদে আদবেন কারীর নাদির মিল নাই বামতল

৮৬ মিাোঃ জাহাঙ্গীর আলি            মিতা-

আোঃ িাদলক গাজী           এনআইমি-

২৬১১২৯৩২৫১১১০  মিাবা-

০১৯২৪১৬৭৭৫৭

গ্রাি-আদনায়ারা মভলা       

িাক-সারুমলয়া              

উিদজলা-হাজীনগর        

মজলা-ঢাকা

মনজ মকান এিমবমবএস িাক্তাদরর ব্যাবস্থািে নাই বামতল

৮৭ মিাোঃ িমজবর রহিান              মিতা-

মৃত ইমিস আলী          এনআইমি-

৬৭১০৪৪৩৯৫১৫০০  মিাবা-

০১৯১৪৮৪০৭৮৩

গ্রাি-কুতুবপুর                 

িাক-কাচপুর                 

উিদজলা-মসানারগাও       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারীর সাদে ব্যবস্থািদের নাদির ঠিক নাই বামতল

৮৮  মহাদসন আলী                       মিতা-

মিাোঃ আোঃ আমলি           এনআইমি-

১৯৫৪১৭১৩৩৪       মিাবা-

০১৯৮৭৪৬২১২৬

 গ্রাি-নারায়নপুর              

িাক-যদশার                 

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারীর স্বাক্ষর নাই বামতল

৮৯  মনলুফা মবগি                        

স্বািী-মশখ হরমুজ আলী          

এনআইমি-৪৭৯২১০৩০৩২৮৫৩ মিাবা-

০১৯৩১৩৩২৯৮৪

 গ্রাি-মজন্নাহ ক্রস মরাি       

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা- মেৌলতপুর       

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারীর স্বাক্ষর নাই বামতল

৯০  মিাসাোঃ শামহো আক্তার            স্বািী-

মিাোঃ মিনু মিয়া               এনআইমি-

৯৩২৮৫০৬৯৮০৩৪০   মিাবা-

০১৭৬০২০৭০০৩

 গ্রাি-গড় মগামবেপুর          

িাক-সমখপুর                 

উিদজলা-সমখপুর           

মজলা-টাঙ্গাইল

 মনজ উদিযখদযাগ্য মকান সিস্যার প্রিান িাওয়া যায়মন বামতল



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময আদবেন 

কদরদেন নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৯১ হাওয়ারুদন্নো                      স্বািী-

মিাোঃ আমির আলী         এনআইমি-

৯১১৩৫৪৭৪৭৩৭৯৩  মিাবা-

০১৭৬২৪৫৬০৮২

গ্রাি-মফঞ্চুগঞ্জ                 

িাক-মফঞ্চুগঞ্জ              

উিদজলা-মফঞ্চগঞ্জ          

মজলা-মসদলট

মনজ আদবেনকারীর স্বাক্ষর নাই বামতল

৯২ মিাোঃ মেকের মিয়া                মিতা-

মৃত মিাোঃ বাবরু মিয়া      এনআইমি-

৫৮১৮০৮৪৩৪২৯১৭ মিাবা-

০১৭১৫০২০৮০৪

গ্রাি-চােভাগ                  

িাক-ইদেশ্বর                 

উিদজলা-রাজনগর          

মিলঅ-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারীর স্বাক্ষর নাই বামতল



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময আদবেন 

কদরদেন নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময আদবেন 

কদরদেন নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময আদবেন 

কদরদেন নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময আদবেন 

কদরদেন নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময আদবেন 

কদরদেন নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা
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 মববরন অনুোন িমরিান মজলা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময আদবেন 

কদরদেন নাি/এনআইমি/মিাবা-
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 মববরন অনুোন িমরিান মজলা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময আদবেন 

কদরদেন নাি/এনআইমি/মিাবা-
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