
বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১  মাঃ রিফ ল হাসান                 িপতা- 
মাঃ আঃ মিজদ িসকদার   এনআইিড-

৬৮৮১৫৯২৬৪৩        মাবা-
০১৭১৬২৫৯০৭৪

 াম- রিলেগট                  
ডাক- দৗলত র                 
উপেজলা- দৗলত র           
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ রিফ ল হাসান একজন িনমান িমক।িতিন 
স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

২  মাঃ খাকন হাওলাদার          িপতা-
 মাঃ আঃ খােলক হাওলাদার           
       এনআইিড-০৬২০৭০৬৬৬২৮৮৬ 
মাবা ০১৭৯৪৬৬৫৭৪৫

 াম-ভরপাশা              
ডাক-সােহবগ              
উপেজলা-বােকরগ         
জলা-বিরশাল

 মাঃ আব ল খােলক হাওলাদার 
(িপতা)    এনআইিড- 
০৬২০৭০৬৫৬২৮৭০

 আেবদনকারী মাঃ আঃ খােলক হাওলাদার         একজন িনমান 
িমক।তার িপতা হােটর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৩  মাঃ স িসকদার             িপতা- 
ত মহ ত আলী িসকদার               

           এনআইিড-
২৬৯৩৬২৩৭৮৬২৭১ মাবা-
০১৯৪৩৬৮১৬৬৭

 াম- বাসা-১৮২           
ডাক- সােহবগ            
উপেজলা- বােকরগ       
জলা- বিরশাল

মাসাঃ আিমরন বগম (মাতা)           
    এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাসাঃ আিমরন বগম একজন িনমান িমক। তার মা 
াক ারালাইিলস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৪  মাঃ নািসর উি ন খান              িপতা- 
ত আমেজদ আলী খান  এনআইিড-

০৬২০৭০৬৫৬২৯৬৫   মাবা-
০১৭৯৩৪৮৫১৭৮

 াম-ভরপাশা              
ডাক-সােহবগ              
উপেজলা-বােকরগ         
জলা-বিরশাল

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ নািসর উি ন খান একজন িনমান িমক। তার 
কামেরর হাড় য়।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৫  িশখা রাণী িব াস                ামী-  াম-হিরনা                  পন িব াস ( ামী)   এনআইিড-  আেবদনকারী পন িব াস একজন িষ িমক। তার ী ক ানসার ৬০০০০

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

৫  িশখা রাণী িব াস                ামী- 
পন িব াস               এনআইিড-

৪১১৬১২২৬৩৮০২৩ মাবা-
০১৯৩৯৯২৩৩২৬

 াম-হিরনা                  
ডাক- কানােকালা          
উপেজল-মিনরাম র        
জলা-যেশার

পন িব াস ( ামী)   এনআইিড-
৪১১৬১২২৬৩৮০২২

 আেবদনকারী পন িব াস একজন িষ িমক। তার ী ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

কেরেছন।

৬০০০০

৬  শিফক িব াস                    িপতা-
িতলাম িব াস             এনআইিড-
২৩৯১৬৭৪৬৪১   মাবা-
০১৮৬৯০৫৫৭২৩

 াম-নারায়ন র             
ডাক-বিগয়া                 
উপেজলা- মা রা           
জলা-মা রা

িনজ  আেবদনকারী শিফক িব াস একজন িষ িমক। তার ী ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

কেরেছন।

৬০০০০

৭  ল ম                            ামী-
মা ার হােসন            এনআইিড-

২৬৯২৬১৯৪০৬৫৪১ মাবা-
০১৯২৪৮০৬২৯৬

 াম-কড়াইল বি           
ডাক-বনানী-১২১৩         
উপেজলা- লশান           
জলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী ল ম একজন হ িমক। িতিন েখ ঘা কািশ গলায় 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৮  রােশদা বগম                    ামী-
মাঃ  িসকদার          এনআইিড-

০৬১০৭৪৭৪০২১০৬ মাবা-
০১৭২৬১৪০৬৮০

 াম-ফিরদ র              
ডাক-কাকরধা              
উপেজলা-বােকরগ         
জলা-বিরশাল

 িনজ  আেবদনকারী রােশদা বগম একজন হ িমক। িতিন খা  নালীেত 
উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৯  মাঃ ব াল খান                 িপতা-
ত আমেজদ আলী খান  এনআইিড-

০৬২০৭০৬৫৬২৯০৫ মাবা-
০১৭১৪৮২১৪২৭

 াম-ভরপাশা              
ডাক-সােহবগ              
উপেজলা-বােকরগ         
জলা-বিরশাল

 পারভীন বগম ( ী)       এনআইিড-
১৯৭৭০৬২০৭০৬৫৬২৯০৬

 আেবদনকারী পারভীন বগম একজন িষ িমক। তার ী িকডিনর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১০  মিনর হাওলাদার                 িপতা- 
ছ ার হাওলাদার         এনআইিড-
০৬১০৭৯৪৪৯১৪৩৬ মাবা-
০১৭৩৯১৪৭৮৩৭

 াম-ফলাঘর                 
ডাক- কালীগ             
উপেজলা-বােকরগ        
জলা- বিরশাল

 িনজ  আেবদনকারী মিনর হাওলাদার একজন িনমান িমক।িতিন পােয় 
াংিরং রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১১  মাঃ স জ খান                   িপতা-
মাঃ এ া ার আলী খান  জ সনদ-

১৯৭৭০৬২০৭০৫০০৩১০৬     মাবা-
০১৭১৪৭১২৯৮৭

 াম-ভরপাশা              
ডাক-সােহবগ              
উপেজলা-বােকরগ         
জলা-বিরশাল

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ স জ খান একজন িষ িমক। তার ডান পা 
ভংে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০

১২  মাঃ মা র রহমান ইঁয়া      িপতা-
মাঃমাহ ল আলম ইয়া এনআইিড-

 াম- নসী                  
ডাক- নসী                

িনজ আেবদনকারী মাঃ মা র রহমান ইঁয়া একজন িনমান িমক। 
তার বা পা হা র উপর থেক কাটা।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

২৫০০০
মাঃমাহ ল আলম ইয়া এনআইিড-

০৬২০৭০১৫৫৬২৯০ মাবা-
০১৭১২৭৯৫০৩৮

ডাক- নসী                
উপেজলা- বােকরগ       
জলা-বিরশাল

তার বা পা হা র উপর থেক কাটা।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৩  তাছিলমা বগম                   ামী-
মাঃ হা ন সরদার       এনআইিড-

০৬২০৭০৬৫৬৩৯৭২ মাবা-
০১৭২২৭১৯৩০২

 াম-৬নং ওয়াড          
াম-সােহবগ              

উপেজলা- বােকরগ        
জলা- বিরশাল

িনজ আেবদনকারী তাছিলমা বগম একজন হ িমক। তার িপ  
থিলেত পাথর।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৩০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৪  মাঃ শািহন মা া                িপতা-
 আঃ মতেলব মা া       এনআইিড-
০৬২০৭০৭৫৬৪৫৭০ মাবা-
০১৭৯৫৫০৭৫০৭

 াম-ভরপাশা              
ডাক-সােহবগ              
উপেজলা-বােকরগ         
জলা-বিরশাল

 িনজ আেবদনকারী মাঃ শািহন মা া একজন িষ িমক।িতিন 
এিকউট ভাস মাইলাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৫  মাঃ আ ল ছ ার িময়া        িপতা-
ত আ ল হািকম িময়া  এনআইিড-

০৬২০৭০৯৫৬৬৫৮৬           মাবা-
০১৭৮২২১২৫৪৪

 াম-ভরপাশা              
ডাক-সােহবগ              
উপেজলা-বােকরগ         
জলা-বিরশাল

 িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল ছ ার িময়া একজন িষ িমক। তার 
ম  দে র হাড় ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৬  মাসাঃ আসমা আ ার      ামী-
মাঃ শিহ ল ইসলাম       এনআইিড-

০৬২০৭০৬৫৬৪২৭৯ মাবা-
০১৭৫৩৩১৭১৭৫

 াম-সােহবগ               
ডাক-সােহবগ              
উপেজলা-বােকরগ        
জলা-বিরশাল

 মাঃ শিহ ল ইসলাম 
হাওলাদার( ামী) এনআইিড-

০৬২০৭০৬৫৬২৮৩৩

আেবদনকারীেমাঃ শিহ ল ইসলাম হাওলাদার একজন িনমান 
িমক।তার ী িরেকটিসয়া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৭  মাঃ শাহাদাৎ হােসন           িপতা- 
সকা ার হাওলাদার    এনআইিড-

০৬২০৭০৭৫৬৪৭৩০ মাবা-
০১৯১১৮৯৩৬০০

 াম-ভরপাশা              
ডাক-সােহবগ              
উপেজলা-বােকরগ         
জলা-বিরশাল

 িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহাদাৎ হােসন একজন িনমান িমক। তার 
পােয়র হার ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৮  মাঃ মাসেলমউ ীন            িপতা- 
ত লেহজউি ন সরকার                

          এনআইিড-

 াম-িশরগাতী               
ডাক- নীমহল           
উপেজলা- পসা            

 িনজ আেবদনকারী মাঃ মাসেলমউ ীন একজন িনমান িমক। িতিন 
সড়ক ঘটনায় মাথায় আঘাত। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

          এনআইিড-
৪৭৯৮৫১৬২১২৫০০ মাবা-
০১৯১১৫১৪০৭৫

উপেজলা- পসা            
জলা- লনা

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৯  মাসাঃ আিছয়া খা ন           িপতা- 
মাঃ লাল হােসন      জ সনদ-

২০১৭২৬৯২৫২১২৫৬৭৪৩      মাবা-
০১৭৬৬১০৩১৯৬

 াম-দঃ আন নগর        
ডাক-বা া                   
উপেজলা-বা া             
জলা-ঢাকা

 মাঃ লাল হােসন (িপতা)  আেবদনকারী মাঃ লাল হােসন একজন িনমান িমক।তার 
মেয় মাসাঃ আিছয়া খা ন স েসর সম া রােগ 

আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৪০০০০

২০  িল  বগম                        ামী-
িসরা ল ইসলাম          এনআইিড-
১৩১৪৫৪৭৮৫৭৮২৪  মাবা-
০১৮১৮৯০১৭৫২

 াম- গািব র             
ডাক- গায়াল ভাওর বাজার 
উপেজলা-ফিরদগ         
জলা-চ দ র

 িনজ  আেবদনকারী িল  বগম একজন িষ িমক। িতিন নালীেত 
দাহ িকডিনর সম া চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

২১  মাঃ মিফজ উি ন                
িপতা- ত আ ল রিশদ        
এনআইিড-১২১৩৩২৬১৩০৪২৮ মাবা-
০১৭৮৪৪৩৯৩৬২

 াম-চর চারতলা           
ডাক-আ গ               
উপেজলা-আ গ           
জলা- া নবািড়য়া

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ মিফজ উি ন একজন িষ িমক। তার পা 
ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

২২  মাঃ িমজা র রহমান            িপতা-
আব ল কােদর            এনআইিড-
২৬১৭৬৯৫১৭০৯৩০ মাবা-
০১৭৩৭৩৫২১৬০

 াম-কাঠািলয়া               
ডাক- নসী                  
উপেজলা-বােকরগ        
জলা-বিরশাল

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ িমজা র রহমান একজন ির াচালক।িতার 
ডান পা ভে  গেছ এবং অপােরশন হেয়েছ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

২৩  মাছাঃ রিহমা                  ামী-
মাঃ আব র রা াক     জ সনদ-

১৯৫৮১২১০৭৬৬১১৩৬৩১     মাবা-
০১৭৩৪১২৫৩৯৭

 াম-ল ী র               
ডাক-পাকহরষ র         
উপেজলা-িবজয়নগর       
জলা- া নবািড়য়া

 মাঃ আব র        রা াক( ামী)      
   এনআইিড-১২১১৩৬৬৫২৭৪০

 আেবদনকারী মাঃ আব র রা াক একজন িষ িমক। িতিন 
থাইরেয়েডর উমার সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

২৪  অমল দ                           িপতা-
গেনষ দ                   এনআইিড-
০৬২০৭০৬৫৬৩৯৪৯ মাবা-
০১৭৩৩১২৩৮৫৯

 াম-ভরপাশা              
ডাক-সােহবগ              
উপেজলা-বােকরগ         
জলা-বিরশাল

 িনজ  আেবদনকারী অমল দ  একজন িনমান িমক। তার বা পােয়র 
হার ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

২৫ মাঃ পলাশ খান                 িপতা-
মাঃ কালাম খান         এনআইিড-

৪৭৯৮৫২৬৩২২০৩৭ মাবা-

 াম- পঃ বািনয়া খামার    
ডাক- লনা-৯১০০        
উপেজলা- সানাডা া       

িনজ  আেবদনকারী মাঃ পলাশ খান একজন িমক। িতিন িকডিনর 
সম া উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৪৭৯৮৫২৬৩২২০৩৭ মাবা-
০১৯৬৮২৯২৩৪৬

উপেজলা- সানাডা া       
জলা- লনা

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

২৬ রােকয়া জামান                িপতা-
নওেশর আলী             এনআইিড-
৮৬৭৩৪৬৯২৫৩     মাবা-
০১৯১৯৩১০৩৭০

াম- িব বাউ াির মাড়   
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা সদর     
ঝলা- লনা

িনজ আেবদনকারী রােকয়া জামান একজন হ িমক। িতিন 
কামেড়র হাড় য় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২৭ মাসাঃ আ া খা ন হনা        িপতা- 
মাঃ ইয়া ব আলী খ কার              

             এনআইিড-১৪৬০৫৫৪৭৭৭৫ 
   মাবা-০১৯৯৫৬১৭৬৩৭

াম- মৗলভীপাড়া           
ডাক- লনা                 
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ আ া খা ন হনা একজন হ িমক। তার 
থিলেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

২৮ িমনারা বগম                     িপতা- 
প  মি ক              এনআইিড-
৬৮৭৩৮৬২০০৪   মাবা-
০১৮৫৪৪০৩৩৪৫

াম- রতান আহেমদ রাড 
ডাক- লনা-৯১০০       
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী িমনারা বগম একজন হ িমক। তার পােয়র 
গাড়ািলেত াথা।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

২৯ মমতাজ                          িপতা- 
হােসন শক              এনআইিড-

৫০৫১৩০৮৩৬৮     মাবা-
০১৯৬৬৯৯৭০৩৯

াম- হাজী ইসমাইল রাড 
ডাক- লনা-৯১০০         
উপেজলা- সানাডা া      
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মমতাজ একজন হ িমক। িতিন নােভর সম া 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৩০ িরিজয়া বগম                     িপতা-
কােশম হাওলাদার        এনআইিড-
৪১৫১২৬৭৪০০      মাবা-

াম- হাজী ইসমাইল রাড 
ডাক- লনা-৯১০০         
উপেজলা- সানাডা া      

িনজ আেবদনকারী িরিজয়া বগম একজন হ িমক।তার স েসর 
সম া।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

১৫০০০

৪১৫১২৬৭৪০০      মাবা-
০১৬৮২০৩৬৪১১

উপেজলা- সানাডা া      
জলা- লনা

কেরেছন।

৩১ মিরনা বগম                    ামী- 
আলাউি ন গাজী       এনআইিড-
৬৫১৭৬২৭২৫৭৩৯৮ মাবা-
০১৯১৭৩০৮৭১১

াম-িসি কীয়া মহ া      
ডাক- লনা-৯১০০          
উপেজলা- সানাডা া        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মিরনা বগম একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স িকডিনর সম া উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৩২ রানী বালা সরকার              িপতা- 
বরদা কা  সরকার    জ সনদ-
১৯৪৮৪৭৯৫১২৩০০৯০৫৮      মাবা-
০১৯৮৪১৪৪০৯০

াম- ার ইকবাল রাড    
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা             
ঝলা- লনা

িনজ আেবদনকারী রানী বালা সরকার একজন হ িমক। িতিন াক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৩৩ মাঃ গাউছ িমর                  িপতা-
সেবদ আিল িমর         এনআইিড-
১৪৫১২৬৪৪৮৩      মাবা-
০১৭০৬৬৫৪৩৯২৩

াম- গালাম মা ািদর ল 
সড়ক                      
ডাক- লনা-৯১০০         
উপেজলা- সানাডা া       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ গাউছ িমর একজন িনমান িমক। তার 
উ র চাপ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৩৪   য বগম                           িপতা-
এলাল উি ন শখ            এনআইিড-
১৯০২০৫৭২০৫           মাবা-
০১৯৫৭৩৩০০১৪

 াম-বনরগিত                    
ডাক- লনা-৯১০০             
উপেজলা- সানাডা া          
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী য বগম একজন হ িমক। িতিন ঘাের াথা ও 
উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৩৫  মািনক সাহা                            িপতা- 
কেনক সাহা                   এনআইিড-
৮২২৩১৪২০৫৩         মাবা-
০১৭০৫৬৬৮৪৪২

 াম-সাম র রহমান রাড   
ডাক- লনা                 
উপেজলা- লনা সদর         
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মােনক সাহা একজন দাকান কমচারী। িতিন াক 
রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩৫০০০

৩৬  জেবদা                            িপতা- 
মেফল িময়া              এনআইিড-
৭৩০১০৮১৪৭২       মাবা-
০১৯২৩৪০৪৫৮২

 াম- গালাম মা ািদর   
ডাক- লনা-৯১০০         
উপেজলা- সানাডা া       
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী জেবদা একজন পিরচ তা কম ।িতিন বাধক জিনত 
সম া। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২০০০০

৩৭  কা ন িবিব                     িপতা-
বাবন িশকদার             এনআইিড-
৬৮৫১৪২৩৭১২     মাবা-
০১৯১৮১৪৮৩৯৭

 াম-িসি িকয়া মহ া       
ডাক- লনা                  
উপেজলা- সানাডা া      
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী কা ন িবিব একজন হ িমক। িতিন 
বাধক জিনত সম া। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৩৮  কিরম গাজী                      িপতা- 
নােদর গাজী             এনআইিড-
২৩৭২৮৭৫২৩৩     মাবা-

 াম- িব বাউ াির মাড়   
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা সদর     

 িনজ  আেবদনকারী কিরম গাজী একজন ির া চালক। িতিন হােটর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

২৩৭২৮৭৫২৩৩     মাবা-
০১৯৯৩২০৮৬৭৬

উপেজলা- লনা সদর     
ঝলা- লনা

চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৯  আকিলমা                          িপতা-
সােহদ আলী দওয়ান     এনআইিড-
৪৬৪২৩৫৫৭৫৬     মাবা-
০১৯৬০০৬৫৪২৯

 াম-িসি িকয়া মহ া       
ডাক- লনা                  
উপেজলা- সানাডা া      
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী আকিলমা একজন িনমান িমক। িতিন াক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৪০  মাসাঃ লাভলী বগম            ামী-
মাঃ জামান উি ন বা ল মা া       

                      এনআইিড-
৪৭৯৮৫২৬৩২৭৩৮৭ মাবা-
০১৯৩৬০৪৩৩৭৬

 াম-পঃবািনয়া খামার      
ডাক- বািনয়া খামার       
উপেজলা- সানাডা া     
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাসাঃ লাভলী বগম একজন হ িমক। িতিন 
মাথায় আঘাত পেয়েছন।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৪১  মাঃ আ র রিশদ                িপতা-
হাসমত উ াহ            এনআইিড-
৩৭০২০৯০৬১৮     মাবা-
০১৯৪২৪৩৮৩০৮

 াম-িসি িকয়া মহ া       
ডাক- লনা                  
উপেজলা- সানাডা া      
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ আ র রিশদ একজন দাকান কমচারী। তার 
কামেরর াথা। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৪২  িশউলী বগম                    ামী-
ত মাঃ শাহীদ সরদার  এনআইিড-

০১১৭৩৪১৬১৩৩৮৪ মাবা-
০১৭১৬৩১৮৯৯১

 াম- ীপাড়া ১ম গিল    
ডাক- লনা                 
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

 জাহরা বগম (মাতা)  এনআইিড-
০১১৭৩৪১৬১৩৩৮৩

 আেবদনকারী জাহরা বগম একজন হ িমক। তার জরা র 
সম া। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২০০০০

৪৩  শখ আ র রা াক            িপতা- 
শখ িনছার আলী        এনআইিড-

৮৭১৯০৭৯৪৯৮৮৬৯ মাবা-
০১৭২৬১২৮০২৯

 াম- য়া খালী            
ডাক-পাটেকল ঘাটা          
উপেজলা-তালা             
জলা-সাত ীরা

 িনজ  আেবদনকারী শখ আ র রা াক একজন িনমান িমক। িতিন 
দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৪৪  রজাউল সরদার                 িপতা-
মাহর সরদার            এনআইিড-

৮৭১৯০১৫৫৮৮৪১৩ মাবা-
০১৮২৮৯০১৭০০

 াম-ইসলাম কা           
ডাক- ইসলাম কা         
উপেজলা-তালা             
জলা-সাত ীরা

 িনজ  আেবদনকারী রজাউল সরদার একজন িনমান িমক। িতিন 
িরউেমটেয়ড আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৪৫  শিফ ল ইসলাম িব াস         িপতা-
সাহা ীন িব াস         এনআইিড-
৮৭১৯০৬৩৪২২৩৮৯ মাবা-
০১৭৩৯৩৭১১৯৭

 াম-মা রা                  
ডাক- বারইপাড়া           
উপেজলা- তালা            
জলা-সাত ীরা

 িনজ  আেবদনকারী শিফ ল ইসলাম িব াস একজন িনমান িমক। 
তার কামেরর হাড় য়। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৪৬  মাঃ শওকত আলী পাড়       িপতা-
ত আছ াহ পাড়    এনআইিড-

৮৭১৯০৭৯৫১৬৪৫৩ মাবা-
০১৭৬৩৭০৬০৫৭

 াম- তল িপ              
ডাক-পাটেকল ঘাটা        
উপেজলা-তালা              
জলা-সাত ীরা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ শওকত আলী পাড় একজন িনমান িমক। 
িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

৪৭  মাঃ মািনক সরদার            িপতা-
ত জিমর সরদার       এনআইিড-

 াম-রােজ র             
ডাক-পাটেকলঘাটা          

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ মািনক সরদার একজন িনমান িমক। িতিন 
াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

৪০০০০
ত জিমর সরদার       এনআইিড-

৮৭১৯০৭৯৫১৭২০০  মাবা-
০১৯৪৪৪৮৯০৯৭

ডাক-পাটেকলঘাটা          
উপেজলা-তালা             
জলা-সাত ীরা

াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৪৮  মাঃ ম তা কদার           িপতা-
উিকল উি ন তা কদার  এনআইিড-
৩২৮৫২৯৬৯৩৯    মাবা-
০১৭৭৫৮৭৬৩৯৭

 াম-হিরনখানা              
ডাক- িপিস কেলজ         
উপেজলা-বােগরহাট সদর  
জলা-বােগরহাট

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ ম তা কদার একজন িনমান 
িমক।িতিনেচােখর সম া েক াথা রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৪৯  চা  বালা                        িপতা-
গেনষ চ  িসকদার     এনআইিড-
৯১৩৫২৬১১৩০     মাবা-
০১৭৬৪৫৩৪১৮৬

 াম-দশানী                 
ডাক-দশানী-৯৩০০        
উপেজলা-বােগরহাট        
জলা-বােগরহাট

 িনজ  আেবদনকারী চা  বালা একজন হ িমক। িতিন াক রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৩৫০০০

৫০  মাঃ আ  ব র িসি ক তরফদার      
                 িপতা- ৎফর রহমান 
তরফদার এনআইিড-৬৪৩৫৬৫৩৮২৬  
 মাবা-০১৮৬০৬৮৪৪৬০

 াম- ডমা                  
ডাক-কািশম র বাজার    
উপেজলা-বােগরহাট        
জলা-বােগরহাট

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ আ  ব র িসি ক তরফদার একজন িনমান 
িমক। িতিন কামেরর হােড় সম া রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫১  মাসাঃ পিল বগম              ামী-
মাঃ দাউদ িশকদার      এনআইিড-

৬৫১২৮৯৫৩৪৪০২৮ মাবা-
০১৯৬৬৯৯৭০৩৯

 াম- ব বা                 
ডাক- পাটনা-৭৫২০        
উপেজলা-কািলয়া          
জলা-নড়াইল

 িনজ  আেবদনকারী মাসাঃ পিল বগম একজন হ িমক।িতিন 
মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৫২  ল ম আ ার                       
িপতা-আব ল জিলল মাতা র 
এনআইিড-৭৩৩৬৬৬৯২৭৫     মাবা-
০১৭৯৪৭২৩৬৩১

 াম- ড াবর              
ডাক-সাভার ক া ঃ       
উপেজলা-সাভার           
জলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী ল ম আ ার একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২০০০০

৫৩  তােয়ব আলী                    িপতা- 
ইউ স                   জ সনদ-
১৯৮০৬৫১২৮৩৯০০৭০৫০     মাবা-

 াম- দব ন                
ডাক-জয় াম              
উপেজলা-কািলয়া          

 িনজ  আেবদনকারী তােয়ব আলী একজন িষ িমক। তার বা হােত 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১৯৮০৬৫১২৮৩৯০০৭০৫০     মাবা-
০১৭৪৬০৭৫৮৭১

উপেজলা-কািলয়া          
জলা-নড়াইল

আেবদন কেরেছন।

৫৪  শওকাত হাওলাদার             িপতা-
জবর হাওলাদার         এনআইিড-
৭৩৩৫৬০০৯৯০     মাবা-
০১৭১৬১৩০১৯৪

 াম- ডমা                  
ডাক-কািশম র বাজার    
উপেজলা-বােগরহাট        
জলা-বােগরহাট

 িনজ  আেবদনকারী শওকাত হাওলাদার একজন িনমান িমক। িতিন 
দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৫৫  রিহমা                             িপতা-
মাহা দ মিফ ল        এনআইিড-

৫৯৯১৯২৫৩৫৪      মাবা-
০১৭৭৩১৪৪৬২০

 াম-২৪,প বী উ র       
ডাক-িমর র-১২১৬       
উপেজলা-ঢাকা উঃ িস  কঃ 
                          জলা-
ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী রিহমা একজন হ িমক। তার শরীের ফাড়া। 
উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৫৬  গালাপ িময়া                    িপতা- 
ত দায় বপারী       এনআইিড-

৪৮১১১২১৫৫৮৪৩৬ মাবা-
০১৯৭৯৯৫৫৪৩৮

 াম- ছাগাইয়া              
ডাক-আগানগর            
উপেজলা- ভরব           
জলা- িকেশারগ

 িনজ  আেবদনকারী গালাপ িময়া একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স চমেরাগ স েসর সম া রােগ আ া । উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৫৭  মাসাঃ কমলা বগম              ামী-
মাঃ মানেছর আলী       এনআইিড-

৯৩১৮৫৫৪৮৯৫৯৭২ মাবা-
০১৭৯২০৩১৬৩৫

 াম-চতল বাইদ           
ডাক-কর য়া পাড়া        
উপেজলা-সিখ র            
জলা-টা াইল

 িনজ  আেবদনকারী মাসাঃ কমলা বগম একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স  নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৫৮  মাঃ আঃ রউফ                   িপতা- 
মাঃ শাজাহান          এনআইিড-

৪৮১১১২১৫৬১১৩৪  মাবা-
০১৬৩৯৪০৯৯৪৮

 াম- ছাগাইয়া              
ডাক-আগানগর            
উপেজলা- ভরব           
জলা- িকেশারগ

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ আঃ রউফ একজন িষ িমক। তার  
নালীেত অপােরশন হেয়েছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৫৯  মাসাঃ সাম াহার              ামী-
ত তারা িময়া            এনআইিড-

৯৩১৮৫৮১৯৫৯৩১০ মাবা-
০১৭৩৬৩৪৩৪০৯

 াম-ক য়া                   
ডাক-ক য়া                  
উপেজলা-সিখ র           
জলা- টা াইল

 িনজ  আেবদনকারী মাসাঃ সাম াহার একজন হ িমক।িতিন 
স েসর সম া অি ও আথাই স রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৬০  পিপ বগম                       িপতা-
মাঃ ল িময়া            এনআইিড-

১৯২০০২৯১০৩     মাবা-

 াম-নবী র                
ডাক-আগানগর             
উপেজলা- ভরব             

 িনজ  আেবদনকারী পিপ বগম একজন হ িমক। িতিন কামেরর 
হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৯২০০২৯১০৩     মাবা-
০১৭৬১৭৫০৪৪৯

উপেজলা- ভরব             
জলা-িকেশারগ

চেয় আেবদন কেরেছন।

৬১  মাছাঃ সািময়া খা ন            িপতা-
মাঃ রিবউল ইসলাম    জ সনদ-

২০০৪৪১১৩৮১৭০০৪৭২৩     মাবা-
০১৭৭১১৭৩৯২২

 াম- িড়হাটী                
ডাক- িড়হাটী              
উপেজলা- কশব র         
জলা-যেশার

 হােফজ মাঃ রিবউল ইসলাম  (িপতা)  
      এনআইিড-৩৭৩৭৫৮৪৭৩৪

 আেবদনকারী মাঃ রিবউল ইসলাম একজন িষ িমক। তার 
মেয় মাছাঃ সািময়া খা ন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০

৬২  র মাহা দ                     িপতা- 
ইউ ছ আলী              এনআইিড-
৯৩১৮৫১৩৮৪০০৯৬ মাবা-
০১৬৮৩৮৮৪৮৪৯

 াম-ঘােট রী               
ডাক-বেহরাৈতল             
উপেজলা- সিখ র         
জলা-টা াইল

 িনজ  আেবদনকারী র মাহা দ একজন কাঠ িম ী।িতিন িকডিনর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৬৩  মাঃ হািম ল হক                িপতা-
ত হােসন আলী          এনআইিড-

৯৩১৮৫১৩৮৪১৯২৩ মাবা-
০১৯৪৬৫৬৪৬৬৩

 াম-বেহরাৈতল            
ডাক-বেহরাৈতল         
উপেজলা- সিখ র         
জলা-টা াইল

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ হািম ল হক একজন িষ িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৬৪  মিলকা                             িপতা-
ম  িময়া                  এনআইিড-
২৮২১৮০৭৪৩১      মাবা-
০১৭৯৪১৫৭০০০

 াম-িজগাতলা               
ডাক-িঝগাতলা             
উপেজলা-ধানমি           
জলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী মিলকা একজন হ িমক। িতিন হােটর সম া 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৬৫  ইফরাত মািহ জািবন           ামী-
মা ািফ র রহমান      এনআইিড-

২৬১৭২৩৯৮৩৬৭১০ মাবা-
০১৭২১২৫৭৬১৭

 াম- ড াবর              
ডাক-সাভার ক া ঃ       
উপেজলা-সাভার           
জলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী ইফরাত মািহ জািবন একজন হ িমক। তার 
ঘােড় াথা । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৬৬  নারিগস                           িপতা-
আলী                       এনআইিড-
১০২৬১৭০১১৬      মাবা-
০১৭১১৩৬৭৬৩৩

 াম-িজগাতলা               
ডাক-িঝগাতলা             
উপেজলা-ধানমি           
জলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী নারিগস একজন হ িমক। িতিন ােবর সম া 
পেট াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৬৭  হিরদাসী ম ল                    িপতা-
আিদত  বালা             এনআইিড-
৩২৭০১৩২৭১৯      মাবা-
০১৭২০১৫৪১২২

 াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

 িনজ  আেবদনকারী হিরদাস ম ল একজন হ িমক। িতিনেপেট 
াথা ােব ালা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৬৮  সািদয়া লতানা (তািরন)       িপতা-
মাঃ িলয়াকত আলী     জ সনদ-

১৯৯৬৪১১২৩৭১০২৪৬২২      মাবা-
০১৯৮৫৪০৫১১৪

 াম-কাউিরয়া              
ডাক-িঝকরগাছা            
উপেজলা-যেশার             
জলা-যেশার

 আেয়শা আ ার (মাতা) এনআইিড-
৫৫৪২৫৮৮২৯৭

 আেবদনকারী আেয়শা আ ার একজন হ িমক। তার মেয় 
সািদয়া লতানা (তািরন) ক ানসার রােগ আ া । উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

৬৯  মাঃ আ র রিশদ মা া         িপতা-
ত আলা উি ন          এনআইিড-

৩২১৮৮৩৮৩৩৩২২৮           মাবা-
০১৭৩৭১৭৬০০২

 াম-কা র পাড়া             
ডাক-সাঘাটা                
উপেজলা-সাঘাটা            
জলা-গাইবা া

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ আ র রিশদ মা া একজন িষ িমক। 
িতিন চােখর সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৭০  মাঃ খিলল িময়া                 িপতা-
ত মাঃ ফজ ল কিরম  এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯৩৩৫৭ মাবা-

 াম- ব চ ন র            
ডাক-সাকা র-১৭০৩     
উপেজলা-কািলয়াৈকর     

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ খিলল িময়া একজন ির া চালক। িতিন 
উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৩৩১৩২৫৭৯৯৩৩৫৭ মাবা-
০১৭১৫১০৯৪২৬

উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭১  িম আ ার                       ামী-
আ র রা াক           এনআইিড-
৩৩১৩২১৩৮৭৫৫৬৬ মাবা-
০১৭৮১৪২৩১০৬

 াম-শাহাবাজ র           
ডাক-শাহাবাজ র         
উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

 িনজ  আেবদনকারী িম আ ার একজন িষ িমক।িতিন কামেরর 
হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৭২  মাছাঃ িবনা আ ার          িপতা-
মাঃ আিজ ল হক       এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৮৮২৫৩ মাবা-
০১৭৩১৫১৯৩৩৪

 াম-আিলয়ার চালা         
ডাক-হা িরয়াচালা          
উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

 িনজ  আেবদনকারী মাছাঃ িবনা আ ার একজন িষ িমক। িতিন 
 নালেত দাহ মাথা এবং গলায় াথা পেট াথা রােগ 

আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২০০০০

৭৩  ই াহীম                            িপতা-
ত মীর বকস পরমািনক এনআইিড-

৩৩১৩২১৩৮৭৫৫৯৮ মাবা-
০১৮৩৭৯৪২৭৩৩

 াম-শাহাবাজ র           
ডাক-শাহাবাজ র         
উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

 িনজ  আেবদনকারী ই াহীম একজন িষ িমক। িতিন ঘটনায় 
কামেরর হােড় আঘাত হােটেত অ িবধা। উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৭৪  মাঃ কােশম িময়া               িপতা-
আঃ গ র িময়া           এনআইিড-
৩৩১৩২৫৭০০০৩৯০ মাবা-
০১৭৯১২৮৩০৬২

 াম-অিলয়ারচালা          
ডাক-হা িরয়া চালা        
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ কােশম িময়া একজন িষ িমক। িতিন 
উ র চাপ েক াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৭৫  মা ন কিবর                   িপতা-
তঃ শাহজাহান         এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯০৫৫০ মাবা-
০১৭২৯১৪৯০৪৮

 াম- য়ারচালা             
ডাক-চাবাগান              
উপেজলা- কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

 িনজ  আেবদনকারী মা ন কিবর একজন িষ িমক। িতিন িপ  
থিলেত পাথর পেট াথা নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৭৬  বােয়র হােসন                িপতা-
 িময়া                   এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯৫৯১৬ মাবা-
০১৮৭৫৩১২৫৩৫

 াম- ঠ ারবা             
ডাক- চাবাগান              
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

 িনজ  আেবদনকারী বােয়র হােসন একজন িষ িমক। িতিন পােয় 
আঘাত সাইনাস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৭৭  মাঃ ছালাম িময়া                িপতা- 
ত আজমত আলী      এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭০০০৪১১ মাবা-
০১৭৪৩৫১৭১০৬

 াম-অিলয়ারচালা          
ডাক-হা িরয়া চালা        
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ ছালাম িময়া একজন ির া চালাক।িতিন 
লা ােগা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৭৮  আজ ন নাহার পারভীন        িপতা- 
আঃ আিজজ             এনআইিড-
৬৮৭৫১০৮৩৩১     মাবা-
০১৭৩৩২৫৫৬৪৭

 াম-কাউলিতয়া            
ডাক-কাউলিতয়া           
উপেজলা-গাজী র িস  কঃ  
                         জলা-
গাজী র

 িনজ  আেবদনকারী আজ ন নাহার পারভীন একজন িষ িমক। 
িতিন মা  ক াণ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৭৯  হািলমা বগম                    ামী-
মাঃ খাকন িময়া          এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭০০০৩৯৮ মাবা-
০১৮১২০৪০০৫২

 াম-অিলয়ারচালা          
ডাক-হা িরয়া চালা        
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

 িনজ  আেবদনকারী হািলমা বগম একজন িষ িমক। িতিন 
নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৮০  পজান নছা                    ামী-
মাঃ চান িময়া             এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯৫৬৯৬ মাবা-

 াম- ঠ ারবা             
ডাক- চাবাগান              
উপেজলা-কািলয়াৈকর      

 িনজ  আেবদনকারী পজান নছা একজন িনমান িমক। িতিন 
ডায়ােব স  নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৩৩১৩২৫৭৯৯৫৬৯৬ মাবা-
০১৯৩০২৩৮৭৯৯

উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৮১  মাঃ ইউ ফ হাসান             িপতা-
মাঃ কা  ম ল          এনআইিড-

১৯৮০৩৩১৩২১৩০০০০৩৮     
মাবাঃ০১৯২৮১৮১৩৩৬

 াম+ডাক-কিবর র        
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

 িনজ আেবদনকারী মাঃ ইউ ফ হাসান একজন িষ িমক। িতিন 
হােটর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৮২  মাসাঃ আয়শা                   ামী-
মাঃ রিফ ল ইসলাম    এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯১৪৬১ মাবা-
০১৮২২৬২৮৭৭৪

 া্ম-জামাল র             
ডাক-চাবাগান              
উপেজলা-চাবাগান        
জলা-গাজী র

 িনজ আেবদনকারী মাসাঃ আয়শা একজন হ িমক। িতিন হাপানী 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৮৩  মাঃ আল আিমন িময়া          িপতা-
মাঃ নজ ল ইসলাম    জ সনদ-

১৯৯৮৭২১৪০৯৫১১১৮৬       মাবা-
০১৭০০৫৬৭৩৬৯

 াম- য়ারচালা             
ডাক-চাবাগান              
উপেজলা- কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

 িনজ আেবদনকারী মাঃ আল আিমন িময়া একজন িষ িমক। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৮৪  মাসাঃ আিছয়া                   ামী-
আ ল বােতন             এনআইিড-
৩৩১৩২৫৭৯৯৫৫৪২ মাবা-
০১৩১৬১৩৪৩১৬

 াম- ঠ ারবা             
ডাক- চাবাগান              
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

 িনজ আেবদনকারী মাসাঃ আিছয়া একজন িষ িমক। িতিন হাপানী 
নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৮৫  মাসাঃ রীনা বগম              ামী-
মাঃ আ  তােলব িময়া   এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭০০১৪২৫ মাবা-
০১৭৫৯১২১৮৭৮

 াম-অিলয়ারচালা          
ডাক-হা িরয়া চালা        
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ রীনা বগম একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৮৬  মাসাঃ আলিমন বগম          ামী-
মাঃ িলটন িময়া          এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭০০০৩২৭  মাবা-
০১৭৫৪২৪০০৮৪

 াম-অিলয়ারচালা          
ডাক-হা িরয়া চালা        
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ আলিমন বগম একজন হ িমক। তার 
হাত ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৮৭  মেনায়ারা বগম                  ামী-
মাঃ গালাম মা ফা     এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭০০২৩৯৭ মাবা-
০১৭০৩৫২০২৯৫

 াম-হা িরয়া চালা          
ডাক-হা িরয়া চালা       
উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা- গাজী র

িনজ আেবদনকারী মেনায়ারা বগম একজন িষ িমক। িতিন 
কামেরর াথা ােবর ালা পেট াথা রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৮৮  ল আিমন                      িপতা-
আহাদ আলী              এনআইিড-
৩৩১৩২৫৭৯৮৮১৫৭ মাবা-
০১৮২৫১০৬৬১৬

 াম- য়ারচালা             
ডাক-চাবাগান              
উপেজলা- কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী ল আিমন একজন িষ িমক। িতিন ঘটনায় 
আঘাত। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

১০০০০

৮৯  মাসাঃ লজান বগম           ামী-
মাঃ সমর আলী          এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯০৫১০ মাবা-

 াম- য়ারচালা             
ডাক-চাবাগান              
উপেজলা- কািলয়াৈকর     

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ লজান বগম একজন হ িমক।িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৩৩১৩২৫৭৯৯০৫১০ মাবা-
০১৭৯১২৭৮২৬৯

উপেজলা- কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

চেয় আেবদন কেরেছন।

৯০  হািস আ ার                     ামী-
মাঃ তির ল             এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯০৮৪৭

 াম-ফিকরচালা                
ডাক-চাবাগান                 
উপেজলা-কািলয়াৈকর        
জলা-গাজী র

 িনজ  আেবদনকারী হািস আ ার একজন িষ িমক। িতিন 
থাইরেয়েডর উমার অপােরশন হেয়েছ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৯১  রােহলা বগম                       ামী-
ত হা ান িময়া             এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭০০২২৮৯   মাবা-
০১৭৪৪৭১১৪৬৪

 াম-হা িরয়া চালা          
ডাক-হা িরয়া চালা       
উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা- গাজী র

 িনজ  আেবদনকারী রােহলা বগম একজন িষ িমক। িতিন ডায়ােব স 
াসক  উ র চাপ রাগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৯২  মাসাঃ রািশদা আ ার             ামী-
ছােনায়ার হােসন            এনআইিড-
৩৩১৩২৫৭৯৯০৪২৪    মাবা-
০১৭৯৪৬৮৭৪৩৮

 াম- য়ারচালা             
ডাক-চাবাগান              
উপেজলা- কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

 িনজ  আেবদনকারী মাসাঃ রািশদা আ ার একজন িষ িমক। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৯৩  জসিমন আ ার                      ামী-
েয়ল রানা                     এনআইিড-

১৯৯০৩৩১৩২৮৫০০০০৬২         মাবা-
০১৭১০১৬৬০১০

 াম-দঃিহজলতলী             
ডাক-কািলয়াৈকর            
উপেজলা-কািলয়াৈকর         
জলা-গাজী র

 িনজ  আেবদনকারী জসিমন আ ার একজন িষ িমক। িতিন 
থাইরেয়েডর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৯৪  মারিজয়া                                    
ামী- ক.এম.ইি স আলী          

এনআইিড-১৯৭৪৩৩১৮৬৬৬৫৪৯৫৮১      
  মাবা-০১৭৩৯৯০৪৮২৭

 াম-িখলপাড়া                  
ডাক- গািসংগা                   
উপেজলা- র                  
জলা-গাজী র

 িনজ  আেবদনতকারী মারিজয়া একজন িষ িমক। িতিন হােটর সম া 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৯৫  আি য়া বগম                             
ামী- মাঃ লাল হােসন           

এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৪৬৯৩   মাবা-
০১৭১৪৭৩৭১৮৯

 াম-পলাশতলী                 
ডাক- িমজা র                
উপেজলা-কািলয়াৈকর        
জলা-গাজী র

 িনজ  আেবদনকারী আি য়া বগম একজন হ িমক। িতিন অি ও 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৯৬  হােসন আরা                            ামী-
 মাঃ জালাল সরকার        এনআইিড-
৩৩১৩০৬৭৬০১৬৩২   মাবা-
০১৮১৬৬০১৯৭৪

 াম-িমজা র                   
ডাক- িমজা র                  
উপেজলা-গাজী র             
জলা-গাজী র

 িনজ  আেবদনকারী হােসন আরা একজন িষ িমক। িতিন িকডিনর 
সম া পেটর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৯৭  মাঃ  িময়া                          িপতা-
ত আ ল লিতফ             এনআইিড-

৫৮১৮০৬৩৩৯৩০৩৮  মাবা-
০১৭৩১৫৩৩১৯০

 াম-দি ন ঘরগাও           
ডাক-রাজনগর                  
উপেজলা-রাজনগর            
জলা- মৗলভীবাজার

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ  িময়া একজন িষ িমক। িতিন য া 
স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৯৮  নািগস                                     
িপতা-রিশদ াদা                     
এনআইিড-৭৭৬৪৭৪৩৮৫৭         মাবা-
০১৭৮৫৮৮১৩৭৩

 াম- দঃ িবঘাই                 
ডাক-বড় িবঘাই               
উপেজলা-প য়াখালী          
জলা-প য়াখালী

 িনজ  আেবদনকারী নািগস একজন িনমান িমক। িতিন য া রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৯৯  মাছাঃ মিরয়ম বগম                িপতা-
আঃ রিহম                       এনআইিড-
১৪৭১০১০৬২৭           মাবা-
০১৭৪২৪১৯১৬০

 াম-পােটায়ারী                  
ডাক-পােটায়ারী                
উপেজলা-িচলমারী           
জলা- িড় াম

 িনজ  আেবদনকারী মাছাঃ মিরয়ম বগম একজন িষ িমক।িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১০০  মাসাঃ রািজয়া লতানা       ামী-
ত আহসান উ া            এনআইিড-

১৩১৪৫২৩৮৯৯৭০৭     মাবা-
০১৮১৬৯৪৫২৪৪

 াম-িবশকাটালী                 
ডাক-রাম র বাজার          
উপেজলা-ফিরদগ              
জলা-চ দ র

 িনজ  আেবদনকারী মাসাঃ রািজয়া লতানা  একজন িষ িমক। িতিন 
হা েত াথা উ র চাপ িন াহীনতা ও অি রতা রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১০১  মাঃ শিফ ল ইসলাম              িপতা-
ফইম উি ন                    এনআইিড-
৬৯০২৪৩৯১২১           মাবা-
০১৭০১৫০১৪২৩

 াম- গািবি                     
ডাক-ভরতখালী              
উপেজলা-সাঘাটা              
জলা-গাইবা া

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ শিফ ল ইসলাম একজন িষ িমক। তার পােয়র 
টনডন ইন ির এবং হাড় ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১০২  নাছিরন হক                           ামী-
আিম ল হক                   এনআইিড-
৩৩১৩২৫৭৯৯৫৬৩৮  মাবা-
০১৭৫৫০৭৩০০৭

 াম- ঠ ারবা             
ডাক- চাবাগান              
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

 িনজ  আেবদনকারী নাছিরন হক একজন িষ িমক। িতিন িপ থিলেত 
দাহ এবং পাথর খা নালীেত ঘা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১০৩  লতানা পা য়ারী                    িপতা-
মাঃ আেলম িময়া            এনআইিড-

১৯৩২৯৯৫৩৬৬         মাবা-
০১৭৫৫২৩৫০৫০

 াম-ঢাকা িরেয়ল এে ট     
ডাক- মাহা দ র             
উপেজলা- মাহা দ র       
জলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী লতানা পা য়ারী একজন িনমান িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১০৪  মাঃ সানা িময়া হাওলাদার       িপতা- 
মাঃতােহর আলী হাওলাদার                  

           এনআইিড-৩২৮৩০৩০২৯৮        
মাবা-০১৭৪০১৩২৪৮২

 াম-ব শবাড়ী                   
ডাক- মাহা দ র            
উপেজলা- মাহা দ র       
জলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ সানা িময়া হাওলাদার একজন িনমান িমক। 
িতিন দেরাগ উ র চাপ িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১০৫  আিফয়া বগম                         ামী-
িহন িময়া                   এনআইিড-

১৯৮০৬৮১৬৩১৫০০০০২২         মাবা-
০১৭৭৮৫৪৩০০৫

 াম- লতান র                
ডাক-চরিস র                
উপেজলা-পলাশ                
জলা-নরিসংদী

 িনজ  আেবদনকারী আিফয়া বগম একজন হ িমক। িতিন মানিসকসম া 
লকানী উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১০৬  শাি  ক া                               ামী-
ত যােসফ রাজািরও     এনআইিড-

৩৩১৩৪৯৭৬৪৮২১৬   মাবা-
০১৮২২৩৮১১২৬

 াম- য়ারীেখালা               
ডাক-রাংগামা য়া             
উপেজলা-কালীগ              
জলা-গাজী র

 িনজ  আেবদনকারী শাি  ক া একজন হ িমক। িতিন াক রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১০৭  মাঃ বােছর আলী                    িপতা-
ত হযরত আলী             এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯৮২৮৮   মাবা-
০১৭৭৫১৯৮৫৬০

 াম-গলািচপা                   
ডাক-র নাথ র              
উপেজলা-কািলয়াৈকর          
জলা-গাজী র

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ বােছর আলী একজন িষ িমক। িতিন িকডিনর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১০৮  শামীম ইয়া                            িপতা-
ত হা ান ইয়া             এনআইিড-

 াম- লতান র                
ডাক-চরিস র                

 িনজ  আেবদনকারী শামীম ইয়া একজন িষ িমক। তার িকডিনেত 
পাথর।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০
ত হা ান ইয়া             এনআইিড-

৬৮১৬৩১৫১৭৬১১১    মাবা-
০১৯৩১৩৬২৮১৯

ডাক-চরিস র                
উপেজলা-পলাশ                
জলা-নরিসংদী

পাথর।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০৯  মাছাঃ র জাহান                            
ামী- মাঃ হােরচ িময়া                    

এনআইিড-৪৮১৪২১৭৫১৩১০          
মাবা-০১৯৬৫২৬৪৪১৮

 াম-ভা য়া                     
ডাক-িনয়ামত র               
উপেজলা-কিরমগ             
জলা-িকেশারগ

 িনজ  আেবদনকারী মাছাঃ র জাহান একজন হ িমক। িতিন  
নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১১০ মাছাঃ ছােবরা বগম            িপতা-
বা া িময়া                এনআইিড-
১৯৩৭২৬১২৩৬     মাবা-
০১৯২৮৯০৮২৭৩

াম-ব িনয়াপাড়া           
ডাক- দউিত               
উপেজলা-রং র            
জলা-রং র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ছােবরা বগম একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১১১ মাঃ আ  হািনফ              িপতা- ত 
আ ল কােশম খলীফা এনআইিড-
৩৩২৩০১৯৪৬৩৬৬৯           মাবা-
০১৫৫২৩৬১০৯৮

াম- .এন.  কেলানী    
ডাক-ম নগর             
উপেজলা-ট ী              
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ  হািনফ একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স াক িনউেরা ািথ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১১২ রজাউল কিরম পলাশ          িপতা-
এ.এফ.কাম ল দা      এনআইিড-
৩৩২৩০০৩১১২৯৮০ মাবা-
০১৮৬৬৪৩৮৯৭২

াম-রা লবাগ              
ডাক-গাজী র সদর        
উপেজলা-গাজী র         
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী রজাউল কিরম পলাশ একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১১৩ শখ মাঃ আ ল কিবর         িপতা-
ত আ ল ছামাদ        এনআইিড-

৩৬১৭১৩৪১১৮৬৫৫ মাবা-
০১৭১২৪৫৬৯৬১

াম-মা া                   
ডাক-আদাঐর               
উপেজলা-মাদব র        
জলা-হিবগ

িনজ আেবদনকারী শখ মাঃ আ ল কিবর একজন িষ িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১১৪ কাজী অসীম                     িপতা-
কাজী জিহ ল ইসলাম  এনআইিড-
১২১১৩২৮৪১১৩৪২  মাবা-
০১৭২১৯৬৬০০৬

াম-ইসলাম র             
ডাক-ইসলাম র           
উপেজলা-িবজয়নগর      
জলা- া নবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী কাজী অসীম একজন িষ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১১৫ বণা দবনাথ                    িপতা-
রেম  দবনাণ           জ সনদ-
২০০২৩৬১৭১৩৪১০৯১২৯    মাবা-
০১৭২২১০৪৪৮২

াম-মা া                   
ডাক-আদাঐর               
উপেজলা-মাদব র        
জলা-হিবগ

রেম  দবনাথ(িপতা) এনআইিড-
৬৮৮৫৫৬৫২০১

আেবদনকারী রেম  দবনাথ একজন িষ িমক। তার মেয় 
বণা দবনাথ স েসর সম া হাপানী রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১১৬  মাঃ জিহর েসন               িপতা- 
আ া হােসন             এনআইিড-
৫০৬৮৬৪৭৮২৪     মাবা-
০১৭৪২৯৭৩১৩৬

 াম- া                    
ডাক- া                   
উপেজলা-মাধব র          
জলা-হিবগ

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ জিহর হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১১৭ মাছাঃ ইয়াছিমন চৗ রী        ামী- 
মাঃ িফ জ িময়া        এনআইিড-

৩৬১৭১৩৪১২৬১৩৫ মাবা-
০১৭৩৮১৭৯৯৩২

াম- পলাবাড়ী              
ডাক-ছািতয়াইন            
উপেজলা-মাধব র         
জলা-হিবগ

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ইয়াছিমন চৗ রী একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১১৮ অ ফা                             িপতা- 
কালা িময়া               এনআইিড-
২৮১৫৯৪৩৫৬৪      মাবা-

াম- ধন ড়া                
ডাক- া                  
উপেজলা-মাধব র          

িনজ আেবদনকারী অ ফা একজন হ িমক। িতিন পেট উমার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

২৮১৫৯৪৩৫৬৪      মাবা-
০১৭৩৯০৩২৮৮০

উপেজলা-মাধব র          
জলা-হিবগ

আেবদন কেরেছন।

১১৯ আিজ র রহমান                িপতা-
মাঃ আব  িময়া         জ সনদ-

১৯৭০৩৬১২৬৭৬১০৮৮২৫     মাবা-
০১৭৪৯৫৭৩৯৮১

াম- প াশ                
ডাক-প াশ                
উপেজলা- না ঘাট         
জলা-হিবগ

িনজ আেবদনকারী আিজ র রহমান একজন িষ িমক। িতিন 
িলে ামা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১২০ মাঃ ফজর আলী                িপতা- 
ত হািব র রহমান     এনআইিড-

১২১৯০৭৩৭৫৮২৫৩ মাবা-
০১৭৩৪৮৫৬০৪১

াম- ম র              
ডাক-হিরনেবদ              
উপেজলা-নািসরনগর      
জলা- া নবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফজর আরী একজন িষ িমক।  িতিন 
িকডিনর সম া ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১২১ মাছাঃ রিহমা খা ন            িপতা-
সাফায়াত আলী          এনআইিড-
৩৭০৪৪৩৫০২৭     মাবা-
০১৯৯৯০৯০৬৬৫

াম-ধনীরাম                 
ডাক-উিল র               
উপেজলা-উিল র          
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রিহমা খা ন একজন িষ িমক। িতিন 
আথাই স উ র চাপ দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১২২ মাছাঃ মেবজা খানম            িপতা-
মহািচ উ ীন আহে দ   এনআইিড-
৩২৫২৩৩৪৭০৫     মাবা-
০১৭১২৪০৭০৮৮

াম- কিলতলা              
ডাক-িদনাজ র           
উপেজলা-িদনাজ র        
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মেবজা খানম একজন হ িমক। িতিন 
দােতর সম া উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১২৩  মাসাঃ মায়া বগম                   িপতা-
আ ল জিলল ঢািল          এনআইিড-
৩২৮৩১০০৩৯৮        মাবা-
০১৮৮০১৫৩৪৫০

 াম- ব কাটা র                
ডাক- মাহা দ র              
উপেজলা- মাহা দ র      
জলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী মাসাঃ মায়া বগম একজন িনমান িমক। িতিন 
নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১২৪  সািবরা বগম                          ামী-
মাঃ নিজর আহ দ        এনআইিড-

৪৭১৪০৫৭৪৩৮৯২৫     মাবা-
০১৬৪৭২০৭৭৯৫

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

 িনজ  আেবদনকারী সািবরা বগম একজন হ িমক। িতিন খা নালীেত 
পিলস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১২৫  মাসাঃ হাসনা বগম                  িপতা-
বিকয়ত সরকার              এনআইিড-
৭৩০৭০৮০৩১২          মাবা-
০১৭০৫৯১২১৬৫

 াম-ছড়ার পাড়                 
ডাক-প চপীর                   
উপেজলা-উিল র             
জলা- িড় াম

 িনজ  আেবদনকারী মাসাঃ হাসনা বগম একজন িষ িমক। িতিন াক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০

১২৬  মাঃ ল আিমন                    িপতা-
একা র আলী                 এনআইিড-
২৮১৪৩৪২৭৩৫           মাবা-
০১৮৪৫৩২৫৪৩৭

 াম-দঃ হাকডা া             
ডাক-সাতদরগাহ              
উপেজলা-উিল র              
জলা- িড় াম

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ ল আিমন একজন িষ িমক। তার সড়ক 
ঘটনায় পা ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১২৭  মাছাঃ অিমরন বগম                িপতা-
তছর উি ন                    এনআইিড-
৫৯৫৪৯৭২৮৪৯          মাবা-
০১৯০৭৩৬৮১৬৩

 াম-সরকার পাড়া             
ডাক- িদর                 
উপেজলা-উিল র              
জলা- িড় াম

 িনজ  আেবদনকারী মাছাঃ অিমরনেবগম একজন হ িমক। িতিন 
উ র চাপ েক াথা িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১২৮ মেনায়ারা খা ন                  ামী-
শিহ ল ইসলাম          এনআইিড-
৬১১৯৪৬৬১৩৩৮৫৭ মাবা-
০১৭৫৭৪৬৭১১২

াম-চকরাম র             
ডাক-চকরাম র            
উপেজলা-ি শাল            
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মেনায়ারা খা ন একজন হ িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

০১৭৫৭৪৬৭১১২ জলা-ময়মনিসংহ

১২৯ িরপন উি ন খান               িপতা-
সােহব আলী খান         এনআইিড-
৩৩০৪৩২১৩৪৬     মাবা-

াম-মিনষা                  
ডাক-চািরগাতীয়া           
উপেজলা-আটপাড়া         
জলা- ন েকানা

িনজ আেবদনকারী িরপন উি ন খান একজন িষ িমক। িতিন 
কামেরর হাড় য় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩০ লাবনী আ ার                   িপতা-
মাঃ িলয়াকত আলী      এনআইিড-

১৯৯৪৭৭১০৪২৭০০০০৩৪      মাবা-
০১৭০৫৯৪২৪৪৫

াম-সাতখামার             
ডাক- বাদা                 
উপেজলা-আেটায়ারী        
জলা-প গড়

িনজ আেবদনকারী লাবনী আ ার একজন হ িমক। িতিন চমেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১৩১ মাছাঃ িদ য়ারা বগম           ামী-
মাঃ আ ল কােশম       এনআইিড-

৬১২১৩০১৬০২৪৭৫ মাবা-
০১৭১৬৫২৬৪৮১

াম- কাট ভবন এলাকা    
ডাক-ভা কা                
উপেজলা-ভা কা          
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িদ য়ারা বগম একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স পােয় ঘা িনউেরা ািথ রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩২ িশিরন আ ার                   ামী-
মাঃ ল ইসলাম        এনআইিড-

৭২১০৪৫৯৫৯৪১৪১  মাবা-
০১৯১৮৮৮৬৩৬১

াম- দও                  
ডাক- খারী                
উপেজলা-আটপাড়া         
জলা- ন েকানা

িনজ আেবদনকারী িশিরন আ ার একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৩৩ ছােলমা                            ামী-
ত সােহদ আলী খান     এনআইিড-

৭২১০৪২৩৫৮২৯৪৬ মাবা-
০১৯৩৫৪৮৭৯৯০

াম-মািনষা                 
ডাক-চািরগাতীয়া         
উপেজলা-আটপাড়া        
জলা- ন েকানা

িনজ আেবদনকারী ছােলমা একজন হ িমক। িতিন স েসর 
সম া র  বিম রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৩৪ ইয়ামন নছা                     িপতা-
ইয়াদ আলী ধা          এনআইিড-
৭৩৩৩০৪১০৮০     মাবা-
০১৮২৩২৩১৬৭৯

াম-ব শবাড়ী               
ডাক- মাহা দ র          
উপেজলা- মাহা দ র     
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ইয়ামন নছা একজন িনমান িমক। িতিন ঘােড়র 
সম া উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩৫ শফালী                           িপতা-
আ ল রব িময়া          এনআইিড-
৪১৮২৬৬১৯৫১     মাবা-
০১৯৯৬৪৫৭৪০০

াম-রিহম াপারী ঘাট   
ডাক- মাহা দ র         
উপেজলা- মাহা দ র    
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী শফালী একজন হ িমক। িতিন ঘােরর াথা 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৩৬ মাঃ আরমান আলী কা        িপতা- 
আ ল হােসন           এনআইিড-
৯১৩৯২৪৭৭৩৯     মাবা-
০১৭১৫৬১৪৪৬০

াম-িবরল                  
ডাক-িবরল                 
উপেজলা-িবরল            
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আরমান আলী কা  একজন িল িমক। 
িতিন িকডিনর সম া স েসর সম া দেরােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৩৭ মাছাঃ রােহনা বগম            ামী-
মাঃ নিবউল ইসলাম     এনআইিড-

৭৭১২৫২১৪২৫৯৭৫  মাবা-
০১৯৪৭৬২১৬৭৩

াম-িতেতাপাড়া             
ডাক-নািশর ম ল হাট    
উপেজলা- বাদা            
জলা-প গড়

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রােহনা বগম একজন িষ িমক। িতিন 
গয়টার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৩৮ ি                                 িপতা-
রওন খ                    এনআইিড-
১৯৪০৪২১৩২২      মাবা-
০১৯৪১৯১৮৭৭৯

াম-িবিশল                  
ডাক-িমর র-১২১৬       
উপেজলা-শাহ আলী       
জলা- ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ি  একজন িষ িমক। িতিন ওভারীেত িস  
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

০১৯৪১৯১৮৭৭৯ জলা- ঢাকা

১৩৯ মাঃ নিজর হােসন             িপতা-
আনছার আলী           এনআইিড-
৯১০৭০৫৫৪৮৬      মাবা-
০১৭৬২৯৫৯১৯১

াম-প চপীর                 
ডাক-প চপীর              
উপেজলা-উিল র           
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাঃ নিজর হােসন একজন ির া চালক। িতিন 
িপ  থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪০  মাইয়া শাপলা                 িপতা-
মাঃ ফজল হক         এনআইিড-

১৯৯৮৩৩১৩২৫৭০০০১৩৬    মাবা-
০১৮৮৩৪৪৩৫৯৩

 াম-ম পাড়া                
ডাক-চাবাগান             
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

 িনজ  আেবদনকারী মাইয়া শাপলা একজন িষ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১৪১  মাঃ মিহন উি ন               িপতা-
আ  ব র িছি ক        এনআইিড-
৭৫১৮৩৫৯৪২৬৫৪৭ মাবা-
০১৮১৩১৬২৬৬৯

 াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ মিহন উি ন একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৪২  মাছাঃ জেবদা খা ন            ামী-
মাঃ হােশম মা া        এনআইিড-

৪৪১৩৩৫৪৫৫৮৪৯৪  মাবা-
০১৯১১৫৪২৫৭৭

 াম-বাড়ীপাড়া              
ডাক-দােমাদরপাড়া        
উপেজলা-কালীগ          
জলা-িঝনাইদহ

 িনজ  আেবদনকারী মাছাঃ জেবদা খা ন একজন িষ িমক। িতিন 
দেরাগ উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৪৩  মাঃ তাছিফ ল আলম           িপতা-
শহীদ উ াহ পাটওয়ারী  এনআইিড-
১৯৯৬১৩১৫৮৬৩০০০১৫১     মাবা-
০১৮৬৪২৭০২৭৭

 াম-পাটওয়ারী              
ডাক- নায়াগ ও             
উপেজলা-প ী             
জলঅ-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ তাছিফ ল আলম একজন িষ িমক। তার 
পা ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪৪  মাঃ কাম ামান               িপতা-
মাঃ আলকাছ িময়া       এনআইিড-

৫৮১৬৫১৩৬৪২৩৬৫ মাবা-
০১৭১২৬৪৩৪১৬

 াম- মড়া ইঁ               
ডাক- ভােটরা                
উপেজলা- লাউড়া        
জলা- মৗলভীবাজার

 িশউলী বগম    জ সনদ-
২০০৭৯১২৩৪৭০০৯১৪৩

 আেবদনকারী িশউলী বগম একজন দিজ িমক। তার িপ  
থিলেত পাথর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪৫  রিহমা আ ার                    ামী-
তা ল ইসলাম      এনআইিড-
৯১১৩৫৪৭৪৩৬২৯২ মাবা-
০১৭২০৪৯৪৩৭৩

 াম-দি নভাগ                  
ডাক-ভােটরা                   
উপেজলা- লাউড়া            
জলা- মৗলভীবাজার

 িনজ  আেবদনকারী রিহমা আ ার একজন িষ িমক। িতিন িকডিনর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪৬  মাঃ পািখ িময়া                      িপতা-
ত মাঃশরীফ আলী        এনআইিড-

৫৮১৬৫১৩৬৫০০১০    মাবা-
০১৮৯১১৪৮২৭৯৬

 াম-খারপাড়া                  
ডাক-ভােটরা                
উপেজলা- লাউড়া            
জলা- মৗলভীবাজার

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ পািখ িময়া একজন িদন ম র। তার পা ভে  
গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪৭ মাঃ মিফজ উি ন                িপতা- 
ত মাঃ িজ ত আলী এনআইিড-

৬৮২৫২০১১৬৮৬৬০       মাবা-
০১৩১৭৮২০৮৭৩

াম-অ নচর               
ডাক-মেনাহরদী             
উপেজলা-মেনাহরদী       
জলা-নরিসংদী

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিফজ উি ন একজন হ িমক। িতিন 
উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪৮ মাঃ অিহদউ াহ িময়া          িপত-
ত গেয়ছ আলী ঞা    এনআইিড-

াম- লতান র             
ডাক-চরিস র             

িনজ আেবদনকারী মাঃ অিহদউ াহ িময়া একজন িষ িমক। িতিন 
লা ােগা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

২৫০০০
ত গেয়ছ আলী ঞা    এনআইিড-

৬৮১৬৩১৫১৭৩৩১৩ মাবা-
০১৯৬৭৩৫৮০৬৩

ডাক-চরিস র             
উপেজলা-পলাশ             
জলা-নরিসংদী

লা ােগা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৪৯ মাসাঃ লাকী আ ার           িপতা-
আঃ কািদর ি          এনআইিড-
৩৩২৩০১৯৪৫১৬৩৭ মাবা-
০১৯৬৩৭৬৩৭০২

াম-মাদারেটক             
ডাক-বাসােবা              
উপেজলা-টংগী            
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ লাকী আ ার একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৫০ মাছাঃ ফােতমা বগম           ামী-
মাঃ ল চ িময়া          এনআইিড-

৯১১০৮৭০৬৫২১২৫ মাবা-
০১৭৪৯৩৬০১৯৫

াম-পঃ সিলমাবাদ        
ডাক- সিলমাবাদ          
উপেজলা-বালাগ          
জলা-িসেলট

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ফােতমা বগম একজন হ িমক।িতিন 
কামেরর হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৫১ মাঃ হলাল উি ন               িপতা-
মাঃ তয়ব আলী          এনআইিড-

২৬৫০৮৯৮২৪৫৫৮৬৮          মাবা-
০১৭৭৭৫৮৭৪৬১

াম-লালাসরাই              
ডাক-ঢাকা ক া           
উপেজলা-ক া নেম       
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ হলাল উি ন একজন ভ ান চালক। িতিন 
ঘােড়র হাড় য় াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৫২ মাঃ মিমন আলী               িপতা-
মাঃ সিহদার রহমান     এনআইিড-

৫২১৭০৮১৩৫৬২৬১ মাবা-
০১৯৩২২৭৬৩০৫৯

াম-উফারমারা            
ডাক- িড়মারী              
উপেজলা-পাট াম          
জলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিমন আলী একজন পাথরভা া িমক। 
িতিন িসিলেকািসস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

১৫৩ মাঃ িজ ত আলী                িপতা-
সহর আলী                 এনআইিড-
৭৩২৮৭৯৪৭৪৩     মাবা-
০১৭১৬৭৫০৭০৯

াম-নাগড়া                  
ডাক- ন েকানা             
উপেজলা- ন েকানা       
জলা- ন েকানা

িনজ আেবদনকারী মাঃ িজ ত আলী একজন িষ িমক। িতিন িষ 
িমক। িতিন স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৫৪ সােহব আলী িশকদার          িপতা-
ত িবশাই িশকদার     এনআইিড-

৪৭৯২১০৩০৩২৯৬১ মাবা-
০১৯৩৫৭৮৫৭১৮

াম-িজ াহ স রাড     
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী সােহব আলী িশকদার একজন পাট িমক। িতিন 
দেরােগ স েসর সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৫৫ মাঃ খাকন                      িপতা-
রজাউল কিরম           এনআইিড-

২৬৯১৬৪৮০৭৮৫৫৮ মাবা-
০১৮৭৮৬৯১৮৬৪

াম-সনাতনগড়             
ডাক-িজগাতলা             
উপেজলা-ধানমি           
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ খাকন একজন িনমান িমক। িতিন 
সাভাইক াল িবর টনিসল রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৫৬  িলয়াকত মা া                     িপতা-
আ রর রহমান মা া     এনআইিড-
৫৯৮১৮৮৩৫৫৫        মাবা-
০১৯৪৯৬২৭৬৭৪

 াম-ম ডা া নগর           
ডাক- দৗলত র                
উপেজলা- দৗলত র           
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী িলয়াকত মা া একজন ট িমল িমক। িতিন েক 
াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৫৭  মাসাঃ িরনা আ ার                  ামী-
মাঃ জ ার                  এনআইিড-

৭২১০৪৩৫৪৬২৬০০২  মাবা-
০১৭৮৭২৭৬৬৩০

 াম-বা ি                      
ডাক-িখলা                        
উপেজলা-আটপাড়া             
জলা- ন েকানা

 িনজ  আেবদনকারী মাসাঃ িরনা আ ার একজন হ িমক। িতিন 
টাইফেয়ড নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

০১৭৮৭২৭৬৬৩০ জলা- ন েকানা

১৫৮  মাহা ব আলম                        িপতা-
ছিফর উি ন                   এনআইিড-
১৯৭০২৬৯৫০৪১০০০০৫৫           মাবা-
০১৭৯৫৮২২৪৮৫

 াম-উজানপাড়া                 
ডাক-ি শাল                   
উপেজলা-ি শাল               
জলা-ময়মনিসংহ

 িনজ  আেবদনকারী মাহা ব আলম একজন িষ িমক। িতিন টনিসলাই স 
রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০

১৫৯  মাঃ শিফক িময়া                    িপতা-
মাঃ র  িময়া                এনআইিড-

১৯৬৬৫৮১৮০২১০০০০০৮          মাবা-
০১৭১৫০২০৮০৪

 াম-মাশাজান                   
ডাক-তারাপাশা                 
উপেজলা-রাজনগর             
জলা- মৗলভীবাজার

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ শিফক িময়া একজন িষ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৪০০০০

১৬০   বগম                               ামী-
ত িজ র রহমান          এনআইিড-

৫৮১৬৫১৩৬৫০২৮৭    মাবা-
০১৭২৮৭৮০৭৬৫

 াম- হােসন র                  
ডাক-ভােটরা                    
উপেজলা- লাউড়া            
জলা- মৗলভীবাজার

 মাঃ িফ ল ইসলাম েয়ল( ছেল)         
 এনআইিড-৫৮১৬৫১৩৬৫০২৮৯

 আেবদনকারী মাঃ িফ ল ইসলাম একজন িষ িমক। তার মাতা 
চােখর সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৬১ মাছা ত নাজমীন আ ার     িপতা-
মাঃ র  িময়া            এনআইিড-

৬৮৫৯৪৮১১৯১    মাবা-
০১৭২৭৬৮৪২৮০

াম- পাড়া বািড়            
ডাক-লাখাউড়া             
উপেজলা-িসেলট            
জলা-িসেলট

িনজ আেবদনকারী মাছা ত নাজমীন আ ার একজন হ িমক। 
িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

১৬২  মাঃ আিমর উি ন               িপতা-
মাঃ লাকমান িময়া     এনআইিড-

৪৮১৩৩৫১৯৩৮৭৮০ মাবা-
০১৯১১৭৩৬৮২৩

 াম-নয়াহা                  
ডাক-ইটনা                 
উপেজলা- ইটনা            
জলা-িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিমর উি ন একজন িষ িমক। িতিন 
চােখর সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০

১৬৩  িরপন ইঁয়া                       িপতা-
স আলী ইঁয়া       এনআইিড-

৫৯১২৪৪২১২৬৫৫৩ মাবা-
০১৮৪৯৫৩২৮৬৭

 াম-উ র লদী           
ডাক-গজািরয়া             
উপেজলা-গজািরয়া         
জলা- ি গ

িনজ আেবদনকারী িরপন ইঁয়া একজন িষ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৮০০০০

১৬৪  মাঃ আই ব আলী               িপতা-
আরেশদ আলী হাওলাদার এনআইিড-
৮২০১৭৭৫৫২৮      মাবা-
০১৭১৮০৩০৫১২

 াম-িখলগ ও               
ডাক-িখলগ ও              
উপেজলা-িখলগাও         
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আই ব আলী একজন িনমান িমক। িতিন 
ডায়ােব স অি ও আথাই স রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৬৫  মাঃ শােহদ আলী              িপতা-
ত সাগর আলী           এনআইিড-

৪৮১৩৩৫১৯৩৭২৫৯ মাবা-
০১৭৮১৫০৯১৯৯

 াম-িদঘীরপাড়             
ডাক-ইটনা                 
উপেজলা-ইটনা            
জলা-িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ শােহদ আলী একজন িষ িমক। িতিন 
চােখর সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০

১৬৬  মাঃ জামাল িময়া                  িপতা-
মাঃ িহরাধর িময়া          এনআইিড-

৪৮১৩৩৫১৯৪১২০৬    মাবা-
০১৭৫৬৫২২১১৮

 াম-ইটনা ব াম            
ডাক-ইটনা                       
উপেজলা-ইটনা                  
জলা-িকেশারগ

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ জামাল িময়া একজন িষ িমক। িতিন চােখর 
সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৫০০০

০১৭৫৬৫২২১১৮ জলা-িকেশারগ

১৬৭  শামীম হােসন রা ী            িপতা-
মাঃ শােহদ আলী         এনআইিড-

৪৮১৩৩৫১৯৩৭২১৭ মাবা-
০১৯১৯৮৬০২৮৫

 াম-িদঘীরপাড়             
ডাক-ইটনা                 
উপেজলা-ইটনা            জলা-
িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী শামীম হােসন রা ী একজন িষ িমক। িতিন 
মাথায় লকািন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০

১৬৮  মাঃ সােহব আলী                িপতা-
ইয়ার মাহা দ           এনআইিড-
৭৩৪৩৫৯১৮৪৩     মাবা-
০১৭২৭০০৪৬৬৩

 াম-ল ী র               
ডাক-রাজশাহী-৬০০০     
উপেজলা-রাজপাড়া        
উপেজলা-রাজশাহী

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ সােহব আলী একজন িনমান িমক। তার পা 
ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৬৯  মাঃ আলী হােসন               িপতা-
আ ল মাতােলব হাওলাদার             
          এনআইিড-৮৬৬৮০৯৩৩৫৭    
 মাবা-০১৭৫৯১৮৯২৭৮

 াম- ব বাসােবা          
ডাক- বাসােবা              
উপেজলা- স জবাগ       
জলা- ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ আলী হােসন একজন িনমান িমক। িতিন 
রােন ফ ড়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৭০  মাসাঃ গালাপী বগম           িপতা-
ম ফা হাওলাদার          এনআইিড-
৩৩০০১৩০৪৫১     মাবা-
০১৯১৫৯৭৬৬৯৩

 াম- ক িড                 
ডাক- িখলগ ও               
উপেজলা-িখলগাও          
জলা-ঢাকা

 মাঃ নািজম উি ন বপারী ( ছেল)     
এনআইিড-২৬৯৩৬২২২৯১৪৭৬

 আেবদনকারী মাঃ নািজম উি ন বপারী একজন িনমান 
িমক। িতিন স লাই স রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৭১  ণ বালা                          িপতা-
সিদ ভ                  এনআইিড-
৪১৯৯৮৪৩৫৫০     মাবা-
০১৭১৯৬১৩৩০৬

 াম-উঃ কলাগািচয়া        
ডাক-দ  ক য়া           
উপেজলা-মাদরী র        
জলা-মাদারী র

 উ ম বালা ( ছেল)   এনআইিড-
৯১৪৯৮২৩২৩০৩০

 আেবদনকারী উ ম বালা একজন কাট িম ী।তার মা দ রােগ 
আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৩৫০০০

১৭২  িরনা আ ার                    িপতা-
মাঃ মাতােলব সরদার   জ সনদ-

১৯৯৭৫৪১৫৪২৯০০৫১৬১       মাবা-
০১৭৪০৯৯৬৫১১

 াম- মরািদয়া               
ডাক-িখলগ ও              
উপেজলা-িখলগ ও          
জলা-ঢাকা

 মাঃ রজাউল হাওলাদার ( ামী) 
এনআইিড-৬৮৮২১৯৭৯৮৮

 আেবদনকারী মাঃ রজাউল হাওলাদার একজন িনমান িমক। 
তার ী মা  ক াণ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৭৩  মাসাঃ শাহানাজ বগম         ামী-
মাঃ হলাল িময়া         এনআইিড-

৯৩১৬৬৮৭০১৫৮৪০ মাবা-
০১৭৫৬৪২৮৭১৪

 াম-টািকয়া কদমা        
ডাক- টািকয়া কদমা      
উপেজলা- িমজা র        
জলা-টা াইল

 িনজ  আেবদনকারী মাসাঃ শাহানাজ বগম একজন িনমান িমক। 
িতিন দেরাগ স েসর সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৭৪  মাঃ কামাল হােসন            িপতা-
মাঃ হা ন াদা          এনআইিড-

৬৮৫১৩২৯৭৬০     মাবা-
০১৯৫৩৮০২০৭৫

 াম- ব আলী র         
ডাক- আলী র হাট        
উপেজলা-দশিমনা         
জলা-প য়াখালী

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ কামাল হােসন একজন িনমান িমক। তার 
ডান হাত ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৭৫  আঃ জিলল                      িপতা- 
মাঃ জয়নাল আেবদীন খান              

                 এনআইিড-
২৮৫৫৪৩৩৬২৫     মাবা-
০১৭৭৬৪০৫২৩৫

 াম-দাশপাড়া              
ডাক-দাশপাড়া             
উপেজলা-বাউফল          
জলা-প য়াখালী

 িনজ  আেবদনকারী আঃ জিলল একজন িনমান িমক। িতিন পেট 
অপােরশেনর জায়গায় ঘা এবং ফ ড়া রােগ আ া । উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৭৬  মারিজয়া আ ার (মাইশা)     িপতা-
মাই ি ন মা া         জ সনদ-

 াম-দিনয়া                  
ডাক- দিনয়া               

 মাঃ মাইনউি ন আহেমদ(িপতা)     
এনআইিড-৩২৯২১১৩৮৮৭

 আেবদনকারী মাঃ মাইনি ন আহেমদ একজন িনমান িমক। 
তার মেয় িনউেমিনয়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  

২৫০০০
মাই ি ন মা া         জ সনদ-
২০০৭৭৮১৫৭৫০০১৮০৬০      মাবা-
০১৭১০৬৬৬৬৩৮

ডাক- দিনয়া               
উপেজলা-যা াবাড়ী        
জলা-ঢাকা

এনআইিড-৩২৯২১১৩৮৮৭ তার মেয় িনউেমিনয়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৭৭  রািশদা                            ামী-
ফা ক মি ক             এনআইিড-
০৪১০৯৮৭২৬১৬৮৩ মাবা-
০১৭২৩১৪৫২৮১

 াম-পঃ নগর           
ডাক- য়া              
উপেজলা-আমতলী          
জলা- বর না

 ফা ক মি ক (িপতা)  এনআইিড-
০৪৪০৯৮৭২৬১৭৬১

 আেবদনকারী ফা ক মি ক একজন কাট িম ী।িতির মেয় 
জরা  এবং ওভারীর সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৭৮  রােজদা বগম                    িপতা-
ওয়ােহদ আলী            এনআইিড-
৫৫৪৮৬৩২০৯৯     মাবা-
০১৯২১৪৯৩৩৮৩

 াম- জাকা                  
ডাক- সা িলয়া              
উপেজলা- ডমরা            
জলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী রােজদা বগম একজন িনমান িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৭৯  ঝ  বালা                        িপতা-
িসি র বালা            এনআইিড-
১৯২১৫০৬৯৫০     মাবা-
০১৭৮৩৪১৮১০৭৫

 াম- ভ াবািড়               
ডাক- উঃ ভ াবািড়       
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

 অিনেমশ বালা ( ছেল) এনআইিড-
৪২০১৪৫৬৪৩৩

 আেবদনকারী অিনেমশ বালা একজন কাট িম ী। তার িপতা 
দেরাগ স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৮০  মাঃ ইয়ািছন                     িপতা-
মাঃ িনজাম সরদার     জ সনদ-

০২০২০২২০০৩০২১২২৫       মাবা-
০১৮৭০৬৭৩৩৪৩

 াম-জামাল র              
ডাক- নািজর র           
উপেজলা- লাদী            
জলা-বিরশাল

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ ইয়ািছন একজন িনমান িমক। তার পা 
ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৮১  িবিব ল ম                      ামী-
মাঃ নাজ ল দা          এনআইিড-

১৯৯০৩০১৯৪৬৬০০০২১৭     মাবা-
০১৭৫৮৬০৮০৩৩

 াম-দি ন বাসােবা        
ডাক-বাসােবা             
উপেজলা-স জবাগ         
জলা-ঢাকা

     মাঃ নাজ ল দা         ( ী)       
   এনআইিড-৪১৫৬৬১৪৮৩৮

 আেবদনকারী নাজ ল দা একজন িনমান িমক। তার ী মাঃ 
নাজ ল দা ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৮২  সােহল                            িপতা-
ওমর আলী িশকদার     এনআইিড-
৬০০৪৬৮৮৬০৯    মাবা-
০১৭৮৭২১১৩৭৮

 াম- ন র               
ডাক- ভাটা                
উপেজলা- করানীগ        
জলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী সােহল একজন রংিম ী। িতিন াক রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৪০০০০

১৮৩  আমজাদ হােসন                     িপতা-
পেরশ আলী                  এনআইিড-
৬৪৩৭৩৭২৫৬৫         মাবা-
০১৯২২৯৬৫১৩৫

 াম- বাগপাড়া                  
ডাক-আদমজী নগর           
উপেজলা-নারায়নগ         
জলা-নারায়নগ

 িনজ  আেবদনকারী আমজাদ হােসন একজন িনমান িমক। িতিন দেরাগ 
উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৮৪  শািহদা আ ার                িপতা-
ধমা র ঊেমষ চ  দবনাথ              
             এনআইিড-৯১৪৩০৪১৯৪৬   
  মাবা-০১৯৫৯০১৬০১৩

 াম- খিলফা বাড়ী         
ডাক-বিরশাল             
উপেজলা-বিরশাল         
জলা- বিরশাল

মাঃ আলী শা  ( ছেল) এনআইিড-
১৫০৩২৪৩৯৯৮

আেবদনকারী মাঃ আলী শা  একজন িনমান িমক। তার মাতা 
ফ ড়া পেড় যেয় আঘাত ফাই লাই স রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৮৫  মাঃ বা  ধা                  িপতা-
ত মাঃ মিনর ধা      এনআইিড-

৬৮১৭৬৩১৫৩৮২৭৮ মাবা-
০১৭৮০০৭৩২৮৯

 াম- েরর গ ও           
ডাক-িশব র               
উপেজলা-িশব র           
জলা-নরিসংদী

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ বা  ধা একজন পিরবহন িমক। িতিন 
পােয় ঘা ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৮৬  মাসাঃ িপয়ারা বগম           িপতা- 
কােশম আলী খান       এনআইিড-
৯১৩২২৯৪১৪২     মাবা-
০১৭২৮২৩১১৭৯

 াম- কদার নাথ            
ডাক- েয়ট             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী  মাসাঃ িপয়ারা বগম একজন  িষ িমক। 
িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৮৭  মাঃ আ স সা ার              িপতা-
হািমদ আলী             এনআইিড-
৬৮৬৪৬৫৪৩৩৭     মাবা-
০১৮৮৬৮১৫৫৮৮

 াম-িহরন র বাজার      
ডাক- িহরন র             
উপেজলা- বধলা           
জলা- ন েকানা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ আ স সা ার একজন িনমান িমক। িতিন 
াে েটক সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৮৮  মাসাঃ রািকয়া বগম           ামী-
মাঃ চান িময়া          এনআইিড-

২৬১০৪১৩৯৮৮৬৯০ মাবা-
০১৭৮৯৬৮৮৫৬১

 াম-উ র বা া           
ডাক-বাওয়ালীপাড়া        
উপেজলা- লশান          
জলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী মাসাঃ রািকয়া বগম একজন িনমান িমক। 
িতিন ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৮৯  মাসাঃ আেনা আরা খা ন       ামী-
ত ছােমদ আলী         এনআইিড-

৬১১৭২৩৯৪৩৪৩৫৬৯          মাবা-
০১৭২৯৮৮৯৫৩৫

 াম-জাহা ীর র           
ডাক-জাহা ীর র         
উপেজলা-না াইল         
জলা-ময়মনিসংহ

 িনজ  আেবদনকারী মাসাঃ আেনা আরা খা ন একজন হ িমক। 
িতিন কামের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৯০  ফজর আলী                      িপতা-
ত িরয়াসত আলী       এনআইিড-

৬১১৭২৩৯৪৩৩৮২৪ মাবা-
০১৯১৬৩৩০৫৮৭

 াম-জাহা ীর র           
ডাক-জাহা ীর র         
উপেজলা-না াইল         
জলা-ময়মনিসংহ

 িনজ  আেবদনকারী ফজর আলী একজন িনমান িমক। িতিন নােকর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৯১  শামীম                             িপতা-
মাঃ র হােসন          এনআইিড-

১৯৯০৬১১৯৪১৯০০০৫৫৮     মাবা-
০১৭৮২৫৭৫৩১৮

 াম-ধলা নামা পাড়া       
ডাক-ধলা                  
উপেজলা- ি শাল          
জলা-ময়মনিসংহ

 িনজ  আেবদনকারী শামীম একজন িষ িমক। িতিন সাই সাই স 
র তা কামের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৯২  মাঃ শাম ল হক লাহাড়ী       িপতা- 
ত মিহজউি ন লাহাড়ী এনআইিড-

৮৬২১৪০৩২৯১৩৪১ মাবা-
০১৭৬৮৯১৭০১৭

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

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ শাম ল হক লাহাড়ী একজন িনমান িমক। 
িতিন টিনস এলেকা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৯৩  হািবব সরদার                  িপতা-
ত র মাহা দ সরদার এনআইিড-

৮৬১১৪৬৯৪৮৪২০৪ মাবা-
০১৯৬০৬৯৩২৯৬

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

 িনজ  আেবদনকারী হািবব সরদার একজন িনমান িমক। িতিন 
আঘাত জিনত কারেন অ ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৯৪  িফয়া বাসার                   িপতা-
ত গালাম র ল         এনআইিড-

৫৫৪০১৭৮০০০      মাবা-

 াম- সঃ১ ব -িড          
ডাক-িমর র                
উপেজলা-শাহ আলী        

 িনজ  আেবদনকারী িফয়া বাসার একজন হ িমক।িতিন পেটর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫৫৪০১৭৮০০০      মাবা-
০১৩০৪৯৬৪৪৭৫

উপেজলা-শাহ আলী        
জলা- ঢাকা

চেয় আেবদন কেরেছন।

১৯৫  মাঃ বাছাদ                      িপতা-
আ ল রশীদ             এনআইিড-
২৬১০৪৫৭০৩৯১৫২ মাবা-
০১৯২৭৫৪৬৫৩৬

 াম-ভাটারা                  
ডাক- লশান              
উপেজলা-বা া            
জলা-ঢাকা

 মাসাঃ িশউিল ( ামী) এনআইিড-
২৬১০৪৫৭০৩৯১৫৩

 আেবদনকারী েমাসাঃ িশউিল একজন িনমান িমক। তার ামী 
িকডিন এবং  থিলর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৯৬  ছােরায়ার হােসন                     িপতা-
শিফ ল ইসলাম           জ সনদ-
১৯৯৮৭২১৪০৯৫১০৮৪৩১ মাবা-
০১৭৮৭২৫৫৮০০

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

 িনজ  আেবদনকারী ছােরায়ার হােসন একজন িনমান িমক। িতিন পের 
িগেয় আঘাত জিনত কারেন অ ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৯৭  মাঃ ইি স সরদার              িপতা- 
ন র সরদার            এনআইিড-

১৯৬২২৬১১২৯৩১৭৪৯৫৯      মাবা-
০১৭৩৬৮৬২৪৭৭

 াম- হাজী নগর           
ডাক- সা িলয়া            
উপেজলা- ডমরা           
জলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী েমাঃ ইি স সরদার একজন িনমান িমক। িতিন 
হাট এ াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৯৮ ি তা নাগ                     িপতা-
দীপ নাগ             জ সনদ-

২০১৭৫৮১৭৪২১০৪০২৯৭    মাবা-
০১৭১৯৪৪৮৬২৯

াম- জারাই                
ডাক- মৗলভীবাজার        
উপেজলা- মৗলভীবাজার    
জলা- মৗলভীবাজার

দীব লাল নাগ (িপতা)  এনআইিড-
৬৮৬৮১১৮৯০৯

আেবদনকারী দীব লাল নাগ একজন পি কা হকার। তার মেয় 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৯৯ শাহ আলম                       িপতা-
ত আলতাফ শখ       এনআইিড-

২৬১০৪১৩৯৮৯৪৫৮ মাবা-
০১৭২০৫০২২১১

াম-ভাওয়ািলয়া পাড়া      
ডাক- লশান             
উপেজলা- বা া            
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী শাহ আলম একজন িনমান িমক। িতিন 
ডায়ােব স অি ও আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

২০০ মাঃ মিফজ উ ীন              িপতা-
ত কাজীম উ ীন ম ল  এনআইিড-

২৬১০৪৮২০৯৬৯৩৪ মাবা-
০১৭১৮৯৫৬০৭৭

াম-পঃ পদরিদয়া          
ডাক-সাতার র            
উপেজলা-বা া             
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী েমাঃ মিফজ উ ীন একজন িনমান িমক। িতিন 
চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

২০১  মাঃ শাহজাহান হাওলাদার     িপতা-
মাঃ আলী হাওলাদার    এনআইিড-

২৩৮১৭৫১৩৮৩     মাবা-
০১৯৯৩৫৩৮৫০৫

 াম-সােহব পাড়া            
ডাক- দৗলত র           
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী েমাঃ শাহজাহান হাওলাদার একজন ভ ান চালক। 
িতিন থাইরেয়েড িস  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২০২  মাঃ ব াল হাওলাদার         িপতা- 
মাঃ আশরাফ হাওলাদার এনআইিড-

৭৮০৫৭৭৫২২৩    মাবা-
০১৮৫৭৩৫০৬০৩

 াম-সােহব পাড়া            
ডাক- দৗলত র           
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী েমাঃ ব াল হাওলাদার একজন াক িমক। 
িতিন পেট আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২০৩  পারভীন বগম                            
িপতা-আলী আজগর                  
এনআইিড-৯১৩২৩৯১৮৩১     মাবা-

 াম-আনছার াওয়ার িমল 
ডাক- দৗলত র           
উপেজলা- দৗলত র       

 িনজ  আেবদনকারী পারভীন বগম একজন বা িচ িমক। িতিন 
হাপানী িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০

এনআইিড-৯১৩২৩৯১৮৩১     মাবা-
০১৮৪৬২২৬৬৭০

উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০৪  মাঃ আজমল খ ন               িপতা-
মাঃ রমজান খান        এনআইিড-

১৯২৩২৩৩১৪০    মাবা-
০১৯৮৬৬০৯৫৬৮

 াম-সাউথ স াল রাড   
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী েমাঃ আজমল খ ন একজন িনমান িমক। তার 
পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

২০৫  জাহানারা বগম                 িপতা-
এেলম ধা               এনআইিড-
৫৯৫১০৫৩৪৩৭      মাবা-
০১৯১৫৫২১৬৫৩

 াম- গাবরচাকা            
ডাক- লনা                   
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী জাহানারা বগম একজন িষ িমক। িতিন  
নালীেত দাহ পেট াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২০৬  মাঃ আঃ রহমান                 িপতা-
সেক ার আিল          এনআইিড-

৮২২১৮৭২৪৮৭     মাবা-
০১৯১৫৫২১৬৫৩

 াম- সলমান পাড়া       
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা           
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী েমাঃ আঃ রহমান একজন িষ িমক। িতিন হাট 
এ াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

২০৭  মাঃ আলমগীর সরদার         িপতা-
নওেশর আলী সরদার    এনআইিড-
৬৮৫১৩৫২০৭৭     মাবা-
০১৯১১৩৫৩৯৯১

 াম-দঃ হাজী ইসমাইল 
রাড                         

ডাক- লনা                 
উপেজলা- লনা          
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী েমাঃ আলমগীর সরদার একজন িষ িমক। 
তার পেটলা ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

২০৮  মাঃ আফছার আলী              িপতা-
মাঃ র আলী        এনআইিড-

৬৪২৩২৬৪৬৮৫     মাবা-
০১৭৪২৭২৮৫০৩

 াম- রলওেয় গাড কেলানী 
ডাক- লনা                  
উপেজলা- লনা           
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী েমাঃ আফছার আলী একজন িনমান িমক। িতিন 
য া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২০৯  আ ল হােসন                    িপতা- 
আ ল হািমদ            এনআইিড-
৪৭৯৫১২১৩৮৯৭০২ মাবা-
০১৬৭৫৮৮২৩২২

 াম- রলওেয় গাড কেলানী 
ডাক- লনা                  
উপেজলা- লনা           
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী আ ল হােসন একজন িনমান িমক। তার পা 
ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

২১০  মাহা ব হােসন                  িপতা-
আ র রহমান             এনআইিড-
৪৭৯৫১২১৩৮৯৭২৮ মাবা-
০১৭৩৫৬২৭৭৬৫

 াম- রলওেয় গাড কেলানী 
ডাক- লনা                  
উপেজলা- লনা           
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাহা ব হােসন একজন িনমান িমক। তার পা 
ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

২১১  রজাহান বগম                   িপতা-
আশরাফ আলী খ কার   এনআইিড-
৬৪২৩৬৭৮৮৬৮    মাবা-
০১৪০০০২৪৩৭৫

 াম- পসা া           
ডাক- লনা               
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী রজাহান বগম একজন িনমান িমক। িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

০১৪০০০২৪৩৭৫ জলা- লনা

২১২  ফােতমা লতানা                ামী-
েয়ল শখ              এনআইিড-

৪৭১৪০১০০৬৮৪৪৩ মাবা-
০১৯৩০৩৬৩২২৯

 াম-আড়ংঘাটা             
ডাক-আড়ংঘাটা             
উপেজলা-িদঘিলয়া         
জলা- লনা

 েয়ল শখ ( ামী)   এনআইিড-
১০১৬২৫৬৪৩৮

 আেবদনকারী েয়ল শখ একজন িষ িমক। তার ী ক াণ। 
উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২১৩  মাছাঃ সাবানা বগম              
িপতা- সরজান আলী            
এনআইিড-৪৬২২৯২০০৩৩     মাবা-
০১৭৯৭৮০২২২৬

 াম-িম ীপাড়া              
ডাক- বািনয়াখামার        
উপেজলা- লনা           
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাছাঃ সাবানা বগম একজন িনমান িমক। 
িতিন য া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২১৪  জেবদা বগম                    িপতা-
ইউ প শখ              এনআইিড-
৩২৮১৬৪১১৪৬     মাবা-
০১৯৩০৮০৪৫২১

 াম- দয়ানা দঃ পাড়া      
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র      
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী জেবদা বগম একজন হ িমক। িতিন 
উ র চাপ কামেরর াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২১৫  বাকা সরদার                    িপতা-
হােরচ সরদার             এনআইিড-
৫৫৩১৬২০৮৬১    মাবা-
০১৯১১১৯০০৯৩

 াম- দয়ানা দঃ পাড়া      
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র      
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী বাকা সরদার একজন িনমান িমক। িতিন 
আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

২১৬  মাঃ খাকন শখ                িপতা-
মাঃ সাই র রহমান শখ এনআইিড-

৫০৭২০৩৭৬১৬     মাবা-
০১৯০৯৮১২৫৭৬

 াম-রাঙা িময়ার গিল     
ডাক- লনা িস            
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ খাকন শখ একজন ঘাট িমক। িতিন 
ম দে র হার য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

২১৭  সােজদা                           িপতা-
মাঃ সােহদ আিল িশকদার              

          এনআইিড-৯১৩২৪৫১৯৩২     
মাবা-০১৭১৯১৩৭৪৩৮

 াম-ম ডা া নগর         
ডাক- দৗলত র        
উপেজলা- দৗলত র          
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী সােজদা একজন হ িমক। িতিন ঘােরর হাড় 
য় আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

২১৮  রােহলা                            িপতা- 
আইন উ ীন            এনআইিড-
৮২৩১৮৭১১৮০     মাবা-
০১৯৩৫৭৮৫৭১৮

 াম-িজ াহ স রাড     
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী রােহলা একজন হ িমক। িতিন ডায়ােব স 
কামেরর াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২১৯  মাসাঃ খািদজা আ ার          ামী-
মাঃ শিহ ল ইসলাম িহন              

              এনআইিড-
১৯৮৯৪৭১১২৭১০০০১৯৪       মাবা-
০১৭৭২৪৪৭৫৭৮

 াম-মাথাভা া             
ডাক- জলমা          
উপেজলা-ব য়াঘাটা       
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাসাঃ খািদজা আ ার একজন হ িমক। িতিন 
জরা  এবং নালীেত সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২২০  রােবয়া বগম                   িপতা-
আজাহার আলী শখ     এনআইিড-
২৩৭২৪৪০৮৭১      মাবা-
০১৭১৫০৭১৬২০

 াম-চানমারী               
ডাক- লনা িশপইয়াড      
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী রােবয়া বগম একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স দেরাগ উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

২২১  মাঃ সেক ার ি             িপতা-
কােশম আলী ি        এনআইিড-
২৮০২০৯৫৯৩১     মাবা-
০১৯২২৬৫০১৭১

 াম-িসি কীয়া মহ া      
ডাক- লনা-৯১০০          
উপেজলা- সানাডা া        
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ সেক ার ি  একজন িষ িমক। িতিন 
 নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

২২২  সিলনা বগম                    িপতা-
কামাল উি ন শখ      এনআইিড-
৭৭৭৩৮৬২৫৫৭      মাবা-
০১৯৫১৮৮৬৭০৩

 াম-িব ক মইন রাড    
ডাক- লনা-৯১০০        
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী সিলনা বগম একজন িষ িমক। িতিন  
থিলেত দাহ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২২৩  মাঃ জাহা ীর খ ন             িপতা-
লতান খ ন               এনআইিড-

৫০৫১০৭৫৩১৪      মাবা-
০১৯২৭৬১৭৯৬১

 াম-দঃ হাজী ইসমাইল 
রাড                         

ডাক- লনা                 
উপেজলা- লনা          
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ জাহা ীর খ ন একজন িনমান িমক। িতিন 
পেটলা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

২২৪  মাঃ িজয়ার আলী শখ         িপতা-
মাঃ রহম আলী শখ    এনআইিড-

৭৩০২০১৪৮৯৪     মাবা-
০১৭৩৪১২০৩৮০

 াম-বানরগাতী             
ডাক- লনা                  
উপেজলা- সানাডা া      
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী  মাঃ িজয়ার আলী শখ একজন িনমান িমক। 
িতিন দেরােগ িগড়ায় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

২২৫  হািলমা বগম                  ামী-
আ ল কােদর           এনআইিড-
৪৭১৪০১০২৮৪৮৩৯  মাবা-
০১৯৪৭৮৪০০৪৮

 াম-সরদার ডা া         
ডাক-আড়ংঘাটা           
উপেজলা- িদঘিলয়া        
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী হািলমা বগম একজন হ িমক। তার পা ভে  
গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০

২২৬  লাবনী বগম                     ামী-
মাঃ েয়ল খান          এনআইিড-

৪৭৯৪৫০৭০৯৪৯৪৭  মাবা-
০১৯২৯৪০৫১৩২

 াম- মঘনা রাড          
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র      
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী লাবনী বগম একজন হ িমক। িতিন িপ  
থিলেত পাথর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

২২৭  রিহমা বগম                    িপতা-
মাল  শরীফ            এনআইিড-
৯১৩২৪৬৪০৬৭     মাবা-
০১৯৪১০৫৪০৮১

 াম- রলওেয় কেলানী ডাক-
লনা                  

উপেজলা- লনা           
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী রিহমা বগম একজন হ িমক। িতিন অি ও 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

২২৮  জসমীন বগম                   িপতা-
আলী আহেমদ শখ       এনআইিড-
৪৬৩১৯২৬৫৬৭   মাবা-
০১৯২৭২০৯৬৯২

 াম-মেহ র পাশা          
ডাক- েয়ট               
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী জসমীন একজন িনমান িমক। িতিন কামেরর 
হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

২২৯  িলজা বগম                      িপতা-
মাঃ রােশদ সরকার       এনআইিড-

৮৬৮১৬১৪০১৫     মাবা-
০১৯৮৯৩০৭৩৪৭

 াম-ম ডা া নগর       
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী িলজা বগম একজন হ িমক। িতিন কামেরর 
হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

২৩০ মাঃ কালাম হাওলাদার        িপতা-
আে দ আলী হাওলাদার  এনআইিড-
১০১৯২৮২৪৯৮     মাবা-
০১৬৩৭৪৩১২১১

াম- া নাম িমক 
কেলানী                  ডাক-
িজিপও-৯০০০        
উপেজলা-খািলশ র        

িনজ আেবদনকারী মাঃ কালাম হাওলাদার একজন িনমান িমক। 
িতিন চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

০১৬৩৭৪৩১২১১ উপেজলা-খািলশ র        
জলা- লনা

২৩১ মাঃ িলটন মা া               িপতা-
মাঃ মাতােলব মা া     এনআইিড-

১৯৯৪৩৩২৩০১২০০০২৫৪     মাবা-
০১৯৮৪৭৮৮৫০৩

াম- টপাড়া মইনেরাড    
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা       জলা-
লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ িলটন মা া একজন িনমান িমক। তার ই 
হাত ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

২৩২   মাঃ রিফ ল ইসলাম            
িপতা- মাঃ আ াবালী ফিকর  
এনআইিড-৪৭১১২২৩৮৯৭৩৫৮ মাবা-
০১৮৭৪৭২১৮৭৬

 াম- লবািড়
 ডাক-  লবািড়             
উপেজলা-ব য়াঘাটা         
জলা- লনা  

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ রিফ ল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
ইন উমার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

২৩৩ মাঃ আ  ছা                    িপতা- 
ত ি ন             এনআইিড-

৪৭১৪০৭৫০৯৬৭৫৬ মাবা-
০১৯৯২৫১৬৩৮১

াম-জা ী র               
ডাক- সানালী পাটকল      
উপেজলা-খানজাহান আলী 
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ  ছা একজন িনমান িমক। িতিন 
ফস েসর দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

২৩৪ মাঃ আজাদ শখ                িপতা-
ত মাঃ আ ার আলী শখ             

                এনআইিড-
৪৭৯৫১২৯৫০৩৪৬৩  মাবা-
০১৯৪৬৫৭২৫০৭

াম-িমউিনিস াল াংক 
রাড                        

ডাক- লনা িস           
উপেজলা- লনা           
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আজাদ শখ একজন িনমান িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২৩৫  মিনকা বমন                     ামী-
শীল বমন              এনআইিড-

৩৩১৩৬৪৩২৫৯৭৮৪ মাবা-
০১৯১৫৫২১৬৫৩

 াম- ার ইকবাল রাড    
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা             
ঝলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মিনকা বমন একজন হ িমক। িতিন হাট 
এ াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

২৩৬  শরভা  বগম                   িপতা-
আফছার হাওলাদার    এনআইিড-
১৯৪৭১৭৯২৩৮     মাবা-
০১৯৬৯২৬৫৪২৮

 াম-চরেমাছা ার র       
ডাক- বর িলয়া           
উপেজলা- লনা           
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী শরভা  একজন হ িমক। িতিন টাইফেয়ড 
জরা র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২৩৭  মাঃ খাই ল ইসলাম            িপতা-
মাজাহার চাকদার     এনআইিড-

৫০৭৪৩৯১৮৮৮     মাবা-
০১৯১৬৪৮৬২৩৫

 াম- পসা া           
ডাক- লনা               
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ খাই ল ইসলাম একজন িনমান িমক। 
িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২৩৮  মাঃ রজাউল ইসলাম         িপতা-
মাঃ মাফা ল হােসন  এনআইিড-

৫৯৮৫৩৩০২৭২     মাবা-
০১৭১৫১৪৩৫৫১

 াম-নাইহা                
ডাক- দবী র              
উপেজলা- পসা            
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ রজাউল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
কামেরর হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২৩৯  মাঃ ইয়ািছন গাজী              িপতা-
মাঃ সাবহান গাজী      এনআইিড-

৫৯৫৪৮৪৪৯০৭      মাবা-

 াম-সােহবপাড়া           
ডাক- দৗলত র          
উপেজলা- লনা             

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ ইয়ািছন গাজী একজন মটর িমক। িতিন 
কামেরর াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৫৯৫৪৮৪৪৯০৭      মাবা-
০১৯৯৫৩৭৮৩১৩

উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৪০  িমস লতানা                িপতা-
আ স সাবহান         এনআইিড-
৩২৮১৭৫৪৩৫২    মাবা-
০১৯০৮২৫৮৪৭৯

 াম-৬/৩ রানার মাট      
ডাক- েয়ট                
উপেজলা- লনা           
জলা- লনা

 মাঃ বা ল হােসন   ( ামী)         
এনআইিড-৫০৮১৯৯৫৯৫২

 আেবদনকারী মাঃ বা ল হােসন একজন ইিজ বাইক 
চালক।তার ী মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২৪১  মানা খ কার                  ামী-
মাঃ আ ল কিরম       এনআইিড-

৪৭৯২১০৩০৩৩২৯০ মাবা-
০১৫৫৬৩২০২২৫

 াম-নগর খান রাড       
ডাক- দৗলত র           
উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মানা খ কার একজন হ িমক। িতিন িকডিনর 
সম া ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

২৪২  সােয়রা বগম                   িপতা-
কিফল উি ন            এনআইিড-
৮৬৮১৮৯৯৩৬৮    মাবা-
০১৯২০৩২১৯০৩

 াম-িজ াহ স রাড     
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

 মাঃ স র গাজী ( ছেল) এনআইিড-
৪১৮২১৩৪৮৪৩

 আেবদনকারী মাঃ স র গাজী একজন িনমান িমক। িতিন 
জরা র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২৪৩  মাঃ ইমরান খ ন                  িপতা-
মাঃ ন র খ ন        এনআইিড-

১৪৯৮৩৪৬৭৮০   মাবা-
০১৭১৪৫৮৭১২৮

 াম- গাতী               
ডাক-িদঘিলয়া              
উপেজলা-িদঘিলয়া         
জলা- লনা

 মাঃ মন র রহমান খান  ( ছেল)       
এনআইিড-৭৩৩৬৯২৯০৫৯

 আেবদনকারী মাঃ মন র রহমান খান একজন িনমান িমক। 
তার ছেল িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

২৪৪  লতানা আ ার                  িপতা-
মিতয়ার রহমান          এনআইিড-
২৮২২০৭০১৮৭      মাবা-
০১৭৩৪৮০০৮৪৪

 াম- িলশ লাইন           
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা           
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী লতানাআ ার একজন দিজ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

২৪৫  হা ন ী                        িপতা-
নািজম ী             এনআইিড-
৭৩২২২৮৯৪৫০     মাবা-
০১৭৯৬৬৮৩৮৩৯

াম-শাপলা ঘাট            
ডাক- লনা                 
উপেজলা- লনা           
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী হা ন ী একজন ভ ান চালক। িতিন িকডিনর 
সম া স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

২৪৬  জা া ল ফরদাউস             িপতা-
মাঃ সা াদ             জ সনদ-

২০০৮৪৭৪৪০৫৭৯৩৭০০২      মাবা-
০১৯২৪৪৬৩৩৫৯

 াম- গাতী               
ডাক-িদঘিলয়া              
উপেজলা-িদঘিলয়া         
জলা- লনা

 মাঃ সা াদ (িপতা) এনআইিড-
২৬১৬২১১৩০৩৯৭৮

 আেবদনকারী মাঃ সা াদ একজন িষ িমক। তার মেয় 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

২৪৭  হািব র রহমান                  িপতা- 
ত বােরক মা া        এনআইিড-

৪৭১৪০৭৫২৮৫১৭৪  মাবা-
০১৯৬৭৫৬১২০৬

 াম- যাগী ল              
ডাক-িশেরামিন             
উপেজলা-িদঘিলয়া        
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী হািব র রহমান একজন িমলস িমক। তার 
আ ল কাটা হেয়েছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২০০০০

২৪৮  মাঃ জামাল হােসন             িপতা-
মাঃ ল ইসলাম িময়া  এনআইিড-

৩৭৩৬১২৭১৫৪     মাবা-
০১৭১১১৯০৭১৯

 াম- রাতন যেশর রাড   
ডাক-িজিপও               
উপেজলা-খািলশ র        
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ জামাল হােসন একজন বাস িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

২৪৯  সয়দ শাম র রহমান            িপতা-
সয়দ আ ল আিজজ    এনআইিড-

 াম-ঢাকা াচ             
ডাক-িশপইয়াড             

 িনজ  আেবদনকারী সয়দ শাম র রহমান একজন িনমান িমক। 
িতিন হাপানী কামেরর াথা উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত 

৪০০০০
সয়দ আ ল আিজজ    এনআইিড-

৩২৭১৯৭৩৫৭৪       মাবা-
০১৯৬৯২৪০৪৩২

ডাক-িশপইয়াড             
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

িতিন হাপানী কামেরর াথা উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০  সািহদা বগম                     িপতা- 
িজয়াদ আলী             এনআইিড-
২৮০০৩৬২৮৯৫     মাবা-
০১৭২৪৫৩৭৩৭৯

 াম- জ ি  মহাসড়ক    
ডাক-িজ,িপ,ও-৯০০০     
উপেজলা- সানাডা া       
জলা- লনা

 এস,এম আলাউল হক ( ামী)         
এনআইিড-৩৭০০৩৫৯৭৯১

 আেবদনকারী এস,এম আলাউল হক একজন িনমান িমক। তার 
ী ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

২৫১  মাছাঃ রশমা খা ন             িপতা-
 মাঃ মািনক িশকদার    এনআইিড-
১৪৭৩২৭১৯৪৬     মাবা-
০১৭০৫৩৮১৪০০

 াম- ীন া  আবাসন     
ডাক- লনা                 
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাছাঃ রশমা খা ন একজন হ িমক। তির 
হাত ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২৫২  লাইিল খা ন                   ামী-
মাঃ হর জ আলী শখ   এনআইিড-

৪৭১৪০৫৭৫২২২৪৭  মাবা-
০১৯৩৭৭৪৮১১৯

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

 িনজ  আেবদনকারী লাইিল খা ন একজন হ িমক। তার পা ভে  
গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

২৫৩  মাঃ আই ল হক                 িপতা-
ওয়ােহদ আলী সরদার    এনআইিড-
৬৮৭২০৫১৭৫৭      মাবা-
০১৯১৩২১৬১৪৩

 াম-দঃ টপাড়া             
ডাক- লনা িশপইয়াড    
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

 মাছাঃ তােহরা বগম ( ী)              
এনআইিড-৪৭৯৫১৩০৫৩১২০০

 আেবদনকারী মাছাঃ তােহরা বগম একজন হ িমক। তার 
ামী াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

২৫৪  তািনয়া খা ন                    িপতা-
আ  কালাম               এনআইিড-
৯১০০৯২৪২৬৬    মাবা-
০১৯৮০৪৫১৮২৫

 াম-ব পাড়া লন           
ডাক- লনা                  
উপেজলা- সানাডা া      
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী তািনয়া খা ন একজন হ িমক। িতিন ওভারীেত 
িস  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২৫৫  মাঃ িজহা ল ইসলাম নাঈম    িপতা-
মাহা দ সােহব আলী শখ              

                জ সনদ-
২০০২৪৭৪৫৫৪০৭০২৬০       মাবা-
০১৯৯৩৪১৮৩৮০

 াম- নহাল র              
ডাক- নহাটী                 
উপেজলা- পসা             
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ িজহা ল ইসলাম নাঈম একজন ভ ান 
চালক। তার সড়ক ঘটনায় বাপা কাটা পেরেছ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

২৫৬  পা া বগম                       িপতা-
হাসান মা া               এনআইিড-
৬৮৭৩২৫৮০১৩    মাবা-
০১৯১৫৯২৫৯২৫

 াম- শের বাংলা রাড    
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

 রাইয়া আ ার সাথী ( মেয়)            
এনআইিড-৫৫০২৩১০২৮৬

 আেবদনকারী রাইয়া আ ার সাথী একজন হ িমক। তার 
মাথা ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

২৫৭  মাঃ কাম ল ইসলাম           িপতা-
মাঃ সিফউ ীন মা া     এনআইিড-

৫৫৩৩৫১৩৫৫১     মাবা-
০১৯৪৪৮৯৮৬০৫

 াম-মা য়াডা া           
ডাক-িতলক                  
উপেজলা- পসা             
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ কাম ল ইসলাম একজন রং িম ী। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২৫৮  এম.এম. শাহজাহান              িপতা-
ত মািনক মা া         এনআইিড-

 াম-ন ন এস  ম নং-২ 
ডাক-িজ,িপও-৯০০০      

 িনজ  আেবদনকারী এম.এম. শাহজাহান একজন িষ িমক। িতিন 
রে র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

৫০০০০
ত মািনক মা া         এনআইিড-

৪৭৯৪৫১১১৩৮১৯৭  মাবা-
০১৭২১৭৫৮৫৭৯

ডাক-িজ,িপও-৯০০০      
উপেজলা- লনা          
জলা- লনা

রে র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫৯  আেয়শা আ ার                  িপতা-
আ ল খােলক            জ সনদ-
১৯৯৪৭৯৩৩২০০২২৫৭২       মাবা-
০১৭১৯৩৯৩৯৭৮

 াম- শখপাড়া              
ডাক- লনা                
উপেজলা- সানাডা া     
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী আেয়শা আ ার একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

২৬০  সানিজদা                        িপতা- 
জিহ ল হক            জ সনদ-
২০০৩৪৭৯৫১৩০০১৩৪১৫     মাবা-
০১৭১০৩১৭৫৩৯

 াম-মা ার পাড়া           
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

 মাঃ জিহ ল হক (িপতা)               
এনআইিড-২৩৭২৫৪১১০৮

 আেবদনকারী মাঃ জিহ ল হক একজন ির া চালক। তার মেয় 
অ  িতব ী।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

১০০০০

২৬১  শারিমন আ ার                 িপতা- 
মাঃ শাহীন মা া       এনআইিড-

২৩৫১২৭৪৮৩৮     মাবা-
০১৭৬৮৯৮৪৫২০

 াম-মাহাতাব উ ীন সড়ক 
ডাক- লনা                
উপেজলা- সানাডা া      
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী শারিমন আ ার একজন হ িমক। িতিন জরা  
বড় এবং উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

২৬২  মাঃ জিলল                      িপতা-
মাঃ গ র খ              এনআইিড-

৭৩০১৪৬৪৩৮৯      মাবা-
০১৯১৫৫২১৬৫৩

 াম- গাবরচাকা            
ডাক- লনা                   
উপেজলা- সানাডা া      
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ জিলল একজন িনমান িমক। িতিন 
ে েটর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

২৬৩  মাঃ আ ল হােসন িশকদার    িপতা-
ত মাঃ আ ল কােদর িশকদার       

                 এনআইিড-
১৯৪৮৪৭৯৫১৩০৫৩৫৫২২      মাবা-
০১৯৫১৭৬১০৪৪

 াম-চানমারী               
ডাক- লনা িশপইয়াড      
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ আ ল হােসন িশকদার একজন ভ ান 
চালক। িতিন স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

২৬৪  িম রনী রায়                       
িপতা- পদ ঘরামী           
এনআইিড-১৯৮৯৪৭৯৮৫১৮০০০১৪০   
   মাবা-০১৯১১৮৯৮৮১১

 াম-বানরগাতী             
ডাক- লনা                  
উপেজলা- সানাডা া      
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী িম রনী রায় একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

২৬৫  মাছাঃ রােকয়া বগম           িপতা-
আ ল ওয়া দ            এনআইিড-
৪১৭৩৭৮৭১০৪      মাবা-
০১৯১৫৫২১৬৫৩

 াম-িময়াপাড়া              
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাছাঃ রােকয়া বগম একজন দিজ িমক।িতিন 
অি ও আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

২৬৬  সাথী বগম                        িপতা-
ওিহদ খান                এনআইিড-
৫৫৩১৫৭৩৯৪৬     মাবা-
০১৯৩৫০২৬৪৬৬

 াম-ম ডা া নগর        
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- লনা           
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী সাথী বগম একজন হ িমক। িতিন পেট দাহ 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

২৬৭  আেলয়া বগম                   িপতা-
শােহব আলী হাওলাদার  এনআইিড-
৪১৫৭৫০২৬১০      মাবা-
০১৯২০৮৪১১৭৪

 াম- গায়ালপাড়া            
ডাক- িজ,িপ,ও-৯০০০    
উপেজলা-খািলশ র       
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী আেলয়া বগম একজন িমলস িমক। িতিন াক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

২৬৮  মাঃ জািকর হােসন             িপতা-
মাঃ তােজল শখ         এনআইিড-

৪১৭২৮০৭৪৯৯      মাবা-
০১৭১৯৮৩৫৪১৩

 াম-িমউিনিস াল াংক 
রাড                        

ডাক- লনা িস           
উপেজলা- লনা           
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ জািকর হােসন একজন  িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

২৬৯  সািদয়া আফিরন                  িপতা-
আ  ব র িসি ক       জ সনদ-
২০০১৪৭৯৮৫২০০০০৩৬২      মাবা-
০১৯৪৭৪৬৯৮৪০

 াম- ফিরঘাট দবনবা  
রাড                        

ডাক- লনা                   
উপেজলা- লনা           
জলা- লনা

 িনজ  আবেদনকারী সািদয়া আফিরন একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

২৭০  লাবনী আ ার                    িপতা-
ত মাঃ খােলক তা কদার             

         জ সনদ-
১৯৯৮৪৭৯৩৩২০০২৩২৯৪     মাবা-
০১৯০২৪৯৯৭৯৩

 াম- দবনবা  রাড    
ডাক- লনা                   
উপেজলা- লনা           
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী লাবনী আ ার একজন িষ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

২৭১  িম হাসান                      িপতা- 
মাঃ হাসান হাওলাদার   জ সনদ-

২০০২৪৭৯৮৫১৮০২৮৯৪৩     মাবা-
০১৯০৮৬৬৮২৯৮

 াম-আদশপ ী              
ডাক-িনউমােকট           
উপেজলা- সানাডা        
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী িম হাসান একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

২৭২  মাঃ আলী হােসন                িপতা-
ত এমচাদ আলী হাওলাদার             

          এনআইিড-
৪৭৯৫১২১৩৮৯০১২ মাবা-
০১৭৩৬৪২৬৮৯৫

 াম- রলওেয় লােকা 
কেলানী                      
ডাক- লনা                 
উপেজলা- লনা              
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ আলী হােসন একজন িনমান িমক। িতিন 
পেট আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২৭৩  মাঃ মন ধা                  িপতা- 
লাল িময়া                 এনআইিড-
৯১৫২৫৫৯৩৭৪      মাবা-
০১৬৮৬৩১০৮২৬

 াম- িলবাগান             
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ মন ধা একজন পাট িমক। িতিন ঘাের 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

২৭৪  আ ল মােলক                  িপতা-
দিলল উি ন িসকদার    এনআইিড-
১৪৮২২৫৭৭৩৮     মাবা-
০১৭২১৯৪৭৫০৪

 াম-পালপাড়া               
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- লনা           
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী আ ল মােলক একজন াক চালক। তার বা 
পােয়র সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

০১৭২১৯৪৭৫০৪ জলা- লনা

২৭৫  শফালী বগম                    িপতা-
আজহার আলী খিলফা     এনআইিড-
২৩৮১৬০৫১২৬  মাবা-
০১৯২০৬৩৫৮১৮

 াম-ইসলাম বাগ রাড     
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

 র ইসলাম  ( ামী) এনআইিড-
৮৬৮২৪৯৭৯৩১

 আেবদনকারী  র ইসলাম একজন িমরস িমক। তির ী 
কামেরর াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

২৭৬  মায়রা খা ন িবথী             িপতা-
মাঃ আিনস শখ         জ সনদ-

১৯৯৮৪৭৯৩৩০১০২১৬৭৯     মাবা-
০১৯১৫৭০৯৭১৩

 াম-সােহব পাড়া            
ডাক- দৗলত র           
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

 আিসফ হাওলাদার ( ামী)        
এনআইিড-৮৬৫০৪৪৩৭০১

 আেবদনকারী আিসফ হাওলাদার একজন াক চালক। তার ী 
মা  ক াণ।  উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২৭৭  জােয়দা বগম                  িপতা-
অেজদ আলী খ কার    এনআইিড-
৯১৩২৩১১৪৩৩     মাবা-
০১৯১৫৫১২৮৩৩

 াম-মেহ র পাশা          
ডাক- েয়ট               
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী জােয়দা বগম একজন কা ানী িমক। িতিন 
দ েতর সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

২৭৮  লাল িময়া ধা                    িপতা- 
আ ল আিজজ ধা    এনআইিড-
৬৪৩১৮৬৫৩৬৬   মাবা-
০১৭৪১৮৭৮৫৩১

 াম- িলবাগান             
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী লাল িময়া ধা একজন পাট িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

২৭৯  সীমা দ                           িপতা-
ধীের নাথ দ             এনআইিড-
৯৫৬৫৬৩৪৩৫০    মাবা-
০১৯১১৫৬৭০১৯

 াম- টপাড়া মইনেরাড    
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা        জলা-
লনা

 িনজ  আেবদনকারী সীমা দ একজন হ িমক। িতিন কামের াথা 
 নালীেত দাহ থাইরেয়েডর সম া রােগ আ া । উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২৮০  মাঃ আ ল কালাম মাত র     িপতা-
আ ল কােশম            এনআইিড-
৫৫৩১৮১৩৮১৩     মাবা-
০১৯৮৩৩৯২৯০৩

 াম- দয়ানা দঃ পাড়া      
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র      
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ আ ল কালাম মাত র িমলস িমক। তার 
পােভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

২৮১  মিজবর হাওলাদার             িপতা-
ত িসরাজ হাওলাদার    এনআইিড-

৪৭৯২১০১০০২৮৬৮ মাবা-
০১৭১৮০১৫১০৯

 াম-ম পাড়া               
ডাক-িব,আই,             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মিজবর হাওলাদার একজন িনমান িমক। িতিন 
থাইরেয়েডর সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

২৮২  ময়না বগম                      ামী-
মাঃ ছিগর িসকদার       এনআইিড-

৪৭১৪০৭৫৫২৭৪৭১  মাবা-
০১৯২৭৪৯১১৯২

 াম- তিলগাতী             
ডাক- েয়ট-৯২০৩        
উপেজলা-খানজাহান আলী 
জলা- লনা

 মাঃ ছিগর িসকদার ( ামী)          
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ ছিগর িসকদার একজন িনমান িমক। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

২৮৩  িবউ  বগম                    িপতা- 
আমেমদ সখ            এনআইিড-
৯১৩২৩৫৬৬৬৯    মাবা-
০১৭৬৪৪৬৬৯৪৭

 াম-যেশার রাড            
ডাক- েয়ট                  
উপেজলা- দৗলত র         
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী িবউ  বগম একজন িনমান িমক। িতিন 
কামেড়র হাড় য় িলভােরর সম া রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

২৮৪  মাঃ কালাম হাওলাদার        িপতা-
মাঃ আিজজ হাওলাদার   এনআইিড-

২৩৮১৭৩২৬৮০    মাবা-
০১৭১৬১৪৫৩২২

 াম- মািনকতলা            
ডাক- েয়ট                
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ কালাম হাওলাদার একজন  িমক। িতিন 
 নালীেত দাহ ট বড় রােগআ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

০১৭১৬১৪৫৩২২ জলা- লনা

২৮৫  মাঃ নািসর উি ন মা া       িপতা-
মাঃ ফা ক মা া        এনআইিড-

৬৪৩২৩৫০৪৭৫     মাবা-
০১৯১৯৮৮৯৮৮৬

 াম-সােহব পাড়া            
ডাক- দৗলত র           
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ নািসর মা া একজন াক চালক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

২৮৬  খিলল হাওলাদার                িপতা-
খােলক হাওলাদার       এনআইিড-
৭৭৮১৬০০৩৬১     মাবা-
০১৯৫৫৮০৩৫৪৬

 াম- িলবাগান             
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী খিলল হাওলাদার একজন িনমান িমক। িতিন 
হািনয়া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২৮৭  আকিলমা বগম                 িপতা-
হ দ শখ               এনআইিড-

৯১৩২২৮৫৪২১     মাবা-
০১৭৮৩৪১১৯৬৪

 াম- িলবাগান             
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

 আ র রিহম ী ( ামী)        
এনআইিড-৭৩৩১৯০৯২১৩

 আেবদনকারী আ র রিহম ী একজন ট িমক। তার ী 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

২৮৮  মাঃ শির ল ইসলাম           িপতা-
নওেসর আলী মা া     এনআইিড-
১৯৭৭৪৭১৪০৭৫০৭৩১৫১       মাবা-
০১৮২৫২৬৭৫৮৬

 াম- যাগী ল              
ডাক-িশেরামিন             
উপেজলা-িদঘিলয়া        
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ শির ল ইসলাম একজন ির া চালক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

২৮৯  মাঃ আঃ রা াক               িপতা-
মাঃ জয়নাল আেবদীন    এনআইিড-

৪৭৯৪৫১১১৩৮৯৩১  মাবা-
০১৭২১৫৮২৩৮৯

 াম-িপপলস ন ন কেলানী 
ডাক-িজিপও-৯০০০      
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ আঃ রা াক একজন ট িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

২৯০  মাঃ জালাল িশকদার ( লাল)  িপতা-
মাঃ হািমদ উ ীন িশকদার             

           এনআইিড-৩২৮১৯৮৪৩৩০   
  মাবা-০১৯১৫৯০২৩৮৩

 াম-পাবলা                  
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র      
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ জালাল িশকদার একজন িসএনিজ চালক। 
িতিন ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

২৯১  রিবউল ইসলাম                  িপতা-
এম এ কােশম             এনআইিড-
৪৭১৪০৫৭৫১৯৭৪৯  মাবা-
০১৮৭০৪১০৩৬৭

 াম- দয়ারা                 
ডাক-িদঘিলয়া             
উপেজলা-িদঘিলয়া          
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী রিবউল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

২৯২  সােমলা বগম                    িপতা-
ি  িময়া               এনআইিড-

৪১৮২৩৯২২৮৪      মাবা-
০১৭৯৪৭১৩২২০

 াম- রল লাইেনর বপাশ 
ডাক- দৗলত র          
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী সােমলা বগম একজন িনমান িমক। িতিন াক 
উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

২৯৩  মাঃ বা ল খান                  িপতা-
মাঃ কমর আলী খান     এনআইিড-

৭৭৮২০৩৯৪৭৮     মাবা-
০১৭১৭২৫১৩৯৭

 াম-মেহ র পাশা          
ডাক- েয়ট               
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ বা ল খান একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

২৯৪  মাঃ কামাল হােসন            িপতা-
মাঃ আিন র রহমান    এনআইিড-

৮৬৮২৩২৩৯৮৮    মাবা-
০১৯৪২০৯৮২৯১

 াম-সা বাগান              
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র      
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ কামাল  হােসন একজন ট িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

২৯৫  মাঃ রজাউল শখ             িপতা-
মাঃ মক ল শখ        এনআইিড-

১৯৯০৪৭১৪০৭৫০০০৩২৬      মাবা-
০১৯১১৭১৫৮৯৩

 াম- যাগী ল              
ডাক-িশেরামিন             
উপেজলা-িদঘিলয়া        
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ রজাউল শখ একজন িষ িমক। িতিন 
গলায় উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

২৯৬  ফিরদা বগম                     ামী-
আলহাজ াপাির         এনআইিড-
৪৭৯৫১২৩৪২১৫২৫ মাবা-
০১৯১৫৫২১৬৫৩

 াম-খান জাহান আলী 
রাড ডাক- লনা               

উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী ফিরদা বগম একজন হ িমক। িতিন িকডিনর 
সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২৯৭  মাঃ খাকন হাওলাদার         িপতা-
মাবারক হাওলাদার     এনআইিড-

৬৮৭২১৭১২৪১     মাবা-
০১৯৯৮৪০৬৫৭৬

 াম-খান জাহান আলী 
রাড ডাক- লনা               

উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ খাকন হাওলাদার একজন ির া চালক। 
িতিন দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

২৯৮  হািনফ বয়াতী                    িপতা-
ত মাতাহার আলী     এনআইিড-

৪৭১১২৭১০৮৬৪৯৩ মাবা-
০১৯৮৮৪৯২৪৮৭

 াম-শাি নগর             
ডাক-জমলা              
উপেজলা-ব য়াঘাটা        
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী হািনফ বয়াতী একজন িনমান িমক। িতিন াক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২৯৯  িবকাশ িব াস                    িপতা-
ত বড়দা িব াস        এনআইিড-

৪৭৯৫১২৮৪৮৬৪৫২ মাবা-
০১৭৬৭৬৩১১৯২

 াম- টপাড়া            
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা       জলা-
লনা

 িনজ  আেবদনকারী িবকাশ িব াস একজন িনমান িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৩০০  মাঃ এিহয়া আলী                িপতা-
এনােয়ত আলী            এনআইিড-
৪৭৯৫১২৩৪২৭০৪৪  মাবা-
০১৯১৫৫২১৬৫৩

 াম-িসেমি  রাড          
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ এিহয়া আলী একজন দাকান কমচারী ।িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৩০১  নাছিরন আ ার                   ামী-
মাঃ আ ল কালাম         জ সনদ-

১৯৮০৩৩২৬৬০৯২৫৪৫৭১      মাবা-
০১৭২৪৮০০৭৫৪

 াম-  এ   কেলািন    
ডাক-ম নগর            
উপেজলা-গাজী র        জলা-
গাজী র

 িনজ  আেবদনকারী নাছিরন আ ার একজন হ িমক। িতিন ডায়ােব স 
িলভােরর সম া জিনত রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন।

২৫০০০

৩০২  পা া বগম                      ামী-
সােজ ল সখ            এনআইিড-
২৯১৫৬৭৩০৫০৩৭৩          মাবা-
০১৯০৪৩৯৩৭০৬

 াম- গাপাল র          
ডাক-ম খালী               
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

 িনজ  আেবদনকারী পা া বগম একজন হ িমক। িতিন 
পাটালহাইপারেটনশন খা  নালীেত উমার রােগ আ া । 

উ ত িচিকৎসা আিথক সহায়তা চেয় আেবদন।

৫০০০০

৩০৩  মিজনা বগম                 ামী-
মা ান সখ                এনআইিড-
২৯১৫৬৭৩০৫১১৩৪          মাবা-

 াম-ল নিদয়া          
ডাক-ম খালী               
উপেজলা-ম খালী         

িনজ আেবদনকারী মিজনা বগম একজন হ কম । কচা হীনতা 
ইেলক লাইট ইসেবেল  আ া । উ ত িচিকৎসা আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন।

৩৫০০০

২৯১৫৬৭৩০৫১১৩৪          মাবা-
০১৮৬১৭৪৫২৮৫

উপেজলা-ম খালী         
জলা-ফিরদ র

সহায়তা চেয় আেবদন।

৩০৪  শাই র রহমান লাব           ামী-
িমনারা বগম            এনআইিড-
৬৪৪৮৩৪৮৬৫৩    মাবা-
০১৭১৯০৬৫৬২৮

 াম-ন ন াম র         
ডাক-ফিরদাবাদ            
উপেজলা-কদমতলী        
জলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী শাই র রহমান লাব  একজন রাজিম ী। িতিন 
িকডিনেত পাথর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন।

৩৫০০০

৩০৫  জাহানারা বগম                ামী-
ত আ  তােহর       এনআইিড-

১৯১২৭৭৯৯৫৮৫৩৯            মাবা-
০১৭২৮৯৬৮৪৪০

 াম- ভামকাি              
ডাক- ভামকাি             
উপেজলা-চাি না          
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী জাহানারা বগম একজন ----। িতিন ক া ার রােগ 
আ া । উ ত িচিকৎসা আিথক সহায়তা চেয় আেবদন।

৬০০০০

৩০৬  িমসা আজিমন আ ার       িপতা-
মাঃ তাফােয়ল হােসন এনআইিড-

২৪০৭৭৬৩০৯৯                মাবা-
০১৭৩২৫৫৩১৬৭

 াম-টািকয়া কদমা        
ডাক-টািকয়া কদমা       
উপেজলা-িমজা র        
জলা-টা াইল

িনজ আেবদনকারী িমসা আজিমন আ ার একজন িনমান িমক। িতিন 
মানিসক সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৩০৭  মাঃ র  িময়অ                 িপতা-
মাঃ আঃ খােলক       এনআইিড-

৩৯২৮৫০৩১৫৮৪৯৪           মাবা-
০১৮৬৭০৫৯৬৬০

 াম-বলারিদয়ার           
ডাক-বায়েদরপাড়া          
উপেজলা-সিরষাবািড়     
জলা-জামাল র

 িনজ আেবদনকারী মাঃ র  িময়া একজন িনমান িমক। িতিন 
কামের আঘাত পা  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদ ন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৩০৮  লাকী বগম                   ামী-
জিসম হাওলাদার      এনআইিড-
০৬১০৭২০৩১৪৪৫৮          মাবা-
০১৩১৮৭৪৬৮৪৫

 াম-চরামি               
ডাক-চরামি                
উপেজলা-বােকরগ      
জলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী লাকী বগম একজন িনমান িমক। িতিন শরীের 
াথা শরীের পািন রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসা জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন।

২৫০০০

৩০৯  খান আ  জাফর               িপতা-
হাসেনয়ারা              এনআইিড-

৪৭১৪০৫৭৫১৯২৯৩            মাবা-
০১৭১৯৫০৬১৫০

 াম- দয়াড়া               
ডাক-িদঘিলয়া            
উপেজলা-িদঘিলয়া জলা-
লনা

 িনজ  আেবদনকারী খান আ  জাফর একজন পাট জাত িমক। িতিন 
কামেড়র হাড় ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসা জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৩১০  মাঃ কামাল হােসন          িপতা-
মাঃ মােলক গাজী    এনআইিড-

২৮১১২৯৩২৪৯৪৮৬            মাবা-
০১৭৪৭৪৬৩৭৮৯

 ১১২ পি ম  শওপাড়া 
িমর র, িমর র ঢাকা

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ কামাল হােসন একজন িনমান িমক। 
িতিন িপ থিলেত দাহ। উ ত িচিকৎসা জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৩১১  মাছাঃ ছিনয়া খা ন         িপতা-
সােদক িময়া            জ সনদ-
২০০৫৪৮১৯২২৭০১৬৮১২   মাবা-
০১৭৭৬৭৩৫১১৬

 াম- তউিরয়া             
ডাক- মাজাফর র        
উপেজলা-তাড়াইল        
জলা-িকেশারগ

 ল ম বগম ব   ( মেয়)         
এনআইিড-৮২০৫৪৩২৬১৩

 আেবদনকারী মাছাঃ ছিনয়া খা ন একজন িশ িমক। িতিন 
এসাই স রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন।

৩০০০০

৩১২  মাসাঃ খািদজা আ ার (আসমা) 
ামী- মাঃ মাহা র রহমান       

এনআইিড-০৬১০৩৬৭৬৭৬৭৩৫         
মাবা-০১৭১৬২৪২১৮১

 াম-পি ম পাংশা        
ডাক-মাধবপাশা           
উপেজলা-বা গ           
জলা-বিরশাল

 িনজ  আেবদনকারী মাসাঃ খািদজা আ ার (আসমা) একজন 
হ িমক। িতিন িরউ- মটেয়ড আফাই স রােগ আ া । উ ত 

িচিকৎসা জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন।

৪০০০০

৩১৩  আ ল জিলল                  িপতা-
মাঃ ই ািহম           এনআইিড-

২৮০৫১৮২২৫৬    মাবা-

 াম- ছাটিবড়ান িড়     
ডাক-ঘশনতারা          
উপেজলা-কাওখািল       

িনজ আেবদনকারী আ ল জিলল একজন িনমান। িতিন িকডিনেত িস  
রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসা জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন।

৪০০০০

২৮০৫১৮২২৫৬    মাবা-
০১৮৫৫৯০২৫৪২

উপেজলা-কাওখািল       
জলা-িপেরাজ র

আেবদন।

৩১৪  িবিব রােবয়া                          
ামী-মন র আহা দ      এনআইিড-

১৪৬৪৪৫৭৯৮৩      মাবা-
০১৮১৫০০৬৬৩২

 াম-উ র সংতা র     
ডাক- ব র         
উপেজলা- নায়াখালী     
জলা- নায়াখালী

মন র আহা দ ( ামী)     এনআইিড-
নাই

 আেবদনকারী িবিব রােবয়া একজন হ িমক হ িমক। িতিন 
িলেমাফামা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন।

৬০০০০

৩১৫  মাঃ রিফ ল ইসলাম     িপতা- 
কােদর হাওলাদার   এনআইিড-
২৬৯৪৮১৪৯০১৫৯৫         মাবা-
০১৯২৪১৬৭৭৫৭

 াম-ওয়াসা রাড       
ডাক-িমর র            
উপেজলা-িমর র       জলা-
ঢাকা

মাঃ সাই ল ইসলাম ( ছেল)       
এনআইিড-২৩৫৮৪৫১৮০১

 আেবদনকারী রিফ ল ইসলাম একজন হ িমক। তার ছেল 
মাঃ সাই ল ইসলাম দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসা জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন।

৬০০০০

৩১৬  মাঃ মাকেছর আলী        িপতা- ত 
মেছর আলী সরদার এনআইিড-

২৬৯১৬৫০১৫৫৭০৮         মাবা-
০১৮৮০৮৬৩৯৫০

 াম- রশামনেদশা        
ডাক-বাংলােদশ          
উপেজলা- গাশারহাট    
জলা-শিরয়ত র

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ মাকেছর আলী একজন হ িমক। িতিন 
হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন।

২৫০০০

৩১৭  মমতাজ বগম               ামী-
িসরাজ শখ           এনআইিড-
১৯৭১২৬৯৪৮১৪৯২৭৪৬৩    মাবা-
০১৯২৪১৬৭৭৫৭

 াম-ন গাও                 
ডাক-চি র           
উপেজলা-নিড়য়া        
জলা-শরীয় র

 িনজ  আেবদনকারী মমতাজ একজন হ িমক। িতিন উ র চাপ 
েক উমার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন।

৪০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৩১৮  খােলদা বগম               ামী-
সেরায়ার হােসন      এনআইিড-
২৬১৩৮৬৯৩৬২৯৫৫        মাবা-
০১৭১৭৪৭৫৪৯৩

 াম- মাবারেকর বাড়ী    
ডাক- ভভাচ া             
উপেজলা- করানীগ      
জলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী খােলদা বগম একজন হ িমক। িতিন 
আথাই াস ঘন ঘন াব রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন।

৩০০০০

৩১৯  িবনা আ ার               ামী- মাঃ 
নািসর            জ সনদ-
১৯৯৮২৬৯২০২৭০০৩৩১০ 
মাবা০১৭৬৩৬৭৮২৭৮

 াম-চরেফ ম           
ডাক-গা য়া             
উপেজলা- লাদী         
জলা-বিরশাল

 িনজ  আেবদনকারী িবনা আ ার একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ জ  আেবদন কেরেছন। উ ত িচিকৎসা জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন।

২৫০০০

৩২০  মাসাঃ শাহানাজ বগম     ামী-
কামর উি ন বপারী এনআইিড-

০৬১৬৯৮৩৬৯৮৩৬৬৫     মাবা-
০১৭৪৭৬০২৫২৪

 াম-উঃচরপ া            
ডাক-চরপ া          
উপেজলা- লাদী         
জলা-বিরশাল

 িনজ  আেবদনকারী মাসাঃ শাহানাজ বগম একজন হ িমক। িতিন 
জরা র সম া জিনত রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন।

৩০০০০

৩২১  মাঃ হায়দার মা র      িপতা- ত 
আঃ মিজদ      এনআইিড-
২৯১৬২৩৯৯৯৫১১           মাবা-
০১৭৯১১৯২৭৯৫

 াম-কাঠাল বািড়য়া     
ডাক-রা ৎপাড়া          
উপেজলা-সালথা         
জলা-ফিরদ র

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ হায়দার মা র একজন িষ কাজ। িতিন 
দ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসা জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন।

৪০০০০

৩২২  মেনায়ারা বগম               ামী-
মাঃ আজাহার মা া এনআইিড-

২৯১৫৬৩১০৬২৪৫৯         মাবা-
০১৭৩৪৪৬৭৬৪০

 াম- র           
ডাক-ম খালী            
উপেজলা-ম খালী        
জলা-ফিরদ র

 িনজ  আেবদনকারী মেনায়ারা বগম একজন হ িমক। িতিন 
ঠাইয়েয়ড রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন।

১৫০০০

৩২৩  মাঃ আ ল মিমন          িপতা- ত 
মাঃ এনআইিড-১২১১৩৬৬৫৭০৫১৪    

    মাবা-০১৭৮১৪৬৬২১৬

 াম-িঘলা ড়া            
ডাক- র           
উপেজলা-িবজয়নগর     
জলা- া নবািড়য়া

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ আ ল মিমিন একজন িষ িমক। িতিন 
টস েস সম া িকউিনর সম া জিনত রােগ আ া । উ ত 

িচিকৎসা জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন।

৩৫০০০

জলা- া নবািড়য়া

৩২৪  ইসাক িময়া                  িপতা-
িসরাজ আলী          এনআইিড-
০০১৭৮৬        মাবা-
০১৭৪৩২৮২৩২৩

 াম- গা র              
ডাক- ষ র               
উপেজলা-মাধব র      
জলা-হিবগ

 িনজ  আেবদনকারী ইসাক িময়া একজন িষ িমক। িতিন িকডিনর 
সম া উ  র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন।

৩৫০০০

৩২৫  মাঃ িব াল হােসন          িপতা-
শখ তরবআলী       এনআইিড-

২৮৩৬৫৯৪৯৯০ মাবা-
০১৯১৩৩২৪৭৯৫

 াম-কদমতলী           
ডাক-আদমজীনগর      
উপেজলা-িসি রগ      
উপেজলা-নারায়নগ

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ িব াণ হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
দেরাগ আ া । উ ত িচিকৎসা জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন।

৪০০০০

৩২৬  আঃ গ র ঢালী               িপতা- ত 
আঃ মা ান ঢালী এনআইিড-
১৩১২২৯০৩৫৬৬২১        মাবা-
০১৮৬১১৭৭৫৫২

 াম-র নাথা র          
ডাক-বহিরয়াবাজার      
উপেজলা-চ দ র        
জলা-চ দ র

 িনজ  আেবদনকারী আঃ গ র ঢালী একজন অেটাচালক। িতিন 
স েসর সম া জিনত রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসা জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন।

৩৫০০০

৩২৭ মাঃ আলী তা কদার            িপতা-
ত সয়দ আহ দ তা কদার  

এনআইিড-৬৭২৫৮১১৫৯৪০৮২         
মাবা-০১৯১১২১৮৮৫০

 াম-পাইনািদ            
ডাক-িমজিমিজ          
উপেজলা-িসি রগ     
জলা-নারায়নগ

িনজ  আেবদনকারী মাঃ আলী তা ফদার একজন িষ িমক। িতিন  
ডায়ােব স রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৩২৮ র আিমন                      িপতা-
ত সাই ল হক     এনআইিড-

৬৭২৫৮১৭৩০৫৫২          মাবা-
০১৮৬৮৬৩৪০১১

াম-কদমতলী           ডাক-
আদমজীনগর      উপেজলা-
িসি রগ      উপেজলা-
নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী ল আিমন একজন অেটাচালক। িতিন আথাই স 
রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন।

২৫০০০

৩২৯ ফিরদা ইয়াছিমন                িপতা-
ছয়দ আহে দ       এনআইিড-

৫১১৪৩৯৫৬৫৭২৪২         মাবা-
০১৮১২৪২১৮৫৪

াম-র লবাগ           ডাক-
র লবাগ            উপেজলা-
িসি রগ     উপেজলা-
নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী ফিরদা ইয়াছিমন একজন িষ িমক। িতিন ি ন 
বড় হেয়েগেছ। উ ত িচিকৎসা জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন।

৩০০০০

৩৩০ মাঃ আ  িসি ক            িপতা- ত 
মাঃ আে ল আলী এনআইিড-

৬৭১০৪২৪৮৯৫৭৪৪          মাবা-
০১৯১৫৮০৭৪২৫

াম-পাইনািদ            ডাক-
িমজিমিজ          উপেজলা-
িসি রগ     জলা-
নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ  িসি ক একজন িষ িমক। িতিন 
য়েরাগ আ া । উ ত িচিকৎসা জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন।

৪০০০০

৩৩১ আ ল মাতােলব                িপতা- 
ত সরফত উ া       এনআইিড-

৯১৫৭৬৭৯০৯৪      মাবা-
০১৯৮৭৫৮০৭৪৮

াম- দি ণ হাজী র       
ডাক- পানপাড়া             
উপেজলা- রামগ          
জলা- ল ী র

িনজ আেবদনকারী আ ল মাতােলব একজন িষ িমক।িতিন 
লা ােগা তাইফেয়ড রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৩৩২ মেনায়ারা বগম                  ামী- 
আিমর হােসন              এনআইিড-
৫১১৬৫৫৭২০৫৪৬৭ মাবা-
০১৭৩০৬৮২৬৬৮

াম- দি ণ হাজী র       
ডাক- পানপাড়া             
উপেজলা- রামগ          
জলা- ল ী র

িনজ আেবদনকারী মেনায়ারা বগম একজন হ িমক। িতিন হাপানী 
উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৩৩৩  িমজা র রহমান              িপতা-
আঃ জা ার সদার        এনআইিড-
২৬১    মাবা-০১৭৮০৮৮৮৭৫২

 াম- কানাপাড়া             
ডাক-মা য়াইল             
উপেজলা- ডমরা            
জলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী িমজা র রহমান একজন িদনম র িমক। িতিন 
িজ ায় ক া ার রাগ আ া  রােগ আ া । িচিকৎসা জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০

জলা-ঢাকা

৩৩৪ মাছাঃ চ দনী আকতার    ামী- ত 
আিম ল ইসলাম এনআইিড-
৬৪৪৯৬৪৪১৪২ মাবা-
০১৭২৬৮২৫৫৮৩

াম-আদশ পাড়া         
ডাক-আলম নগর        
উপেজলা- কােতায়ালী    
জলা-রং র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ চ দনী আকতার একজন িষ িমক। িতিন 
িলভার  ফই র রােগ আ া । িচিকৎসা জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৩৩৫ মাঃ নািজম উি ন খ কার     িপতা-
ল হক খ কার    এনআইিড-

৭৮০১৩৪০০৫৫              মাবা-
০১৮৩২৯২২৪৩১

াম-হাজরাদী             
ডাক-সাবদী বাজার       
উপেজলা-ব র            
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ নািজম উি ন খ কার একজন িষ িমক। 
িতিন িকডিনেত পাথর। িচিকৎসা জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৩৩৬ মাছাঃ জাহানারা বগম     ামী-
মাঃ কিরম উি ন  এনআইিড-

৩৯৯৩৬২৩৫৩৪৩৮৫       মাবা-
০১৯৯৬৬৭৫৪১৮

াম-খানবািড়             
ডাক-ব লতলা          
উপেজলা-জামাল র     
জলা-জামাল র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ জাহানারা বগম একজন িষ িমক। িতিন 
জরা র সম া জিনত রােগ আ া ।  িচিকৎসা জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৩৩৭  রিহমা খা ন                   ামী- মাঃ 
বলাল হােসন   এনআইিড-

৬৭২৫৮১১৬০০০৯৯          মাবা-
০১৭৯৯৪০৫১৬৭

 াম-পাইনািদ            ডাক-
িমজিমিজ          উপেজলা-
িসি রগ     জলা-নারায়নগ

 িনজ  আেবদনকারী রিহমা খা ন একজন হকম । িতিন তলেপেট াথা 
িকডিনর সম া জিনত রােগ আ া ।  িচিকৎসা জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৩৩৮  আব র রিহম                  িপতা- ত 
হা  িময়া        এনআইিড-

৭৫১৮৩৫৯৪২৩৬৮৪         মাবা-
০১৮১৩৯৪১১৬৮

 াম-পাইনািদ            ডাক-
িমজিমিজ          উপেজলা-
িসি রগ     জলা-নারায়নগ

 িনজ  আেবদনকারী আব র রিহম একজন িষ িমক। িতিন িকডিনর 
সম া জিনত।  িচিকৎসা জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৪০০০০

৩৩৯  নাজমা                         িপতা-
নািজম শখ           এনআইিড-
২৩৬৮৩১৬৫৩১ মাবা-
০১৯৫৬৩২৫২২৫

 াম-দি ন ম দাপাড়া  
ডাক-বাসােবা           
উপেজলা--স জবাগ    
জলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী নাজমা একজন হকম । িতিন ক া ার রােগ 
আ া । িচিকৎসা জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৩৪০  আলী হােসন               িপতা- ত 
ল হক        এনআইিড-

১৯১৩১৪৭৫২২০৩২         মাবা-
◌০১৮৩৮৭১৬৩৮৫

 াম-িবজয়করা           
ডাক-িবজয় করা         
উপেজলা- চৗ াম      
জলা- িম া

 িনজ  আেবদনকারী আলী হােসন একজন িষ িমক । িতিন 
ডায়ােব স উ  র চাপ রােগ আ া । িচিকৎসা জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৩৪১  আেনায়ারা                     ামী-
আ  জােয়দ          এনআইিড-
৫৬১১০১৯৬৫০২৭৮        মাবা-
০১৭৬৪৭৭৬৫০২

 াম-ইসলাম র          
ডাক-িজয়ন র          
উপেজলা- দৗলত র     
জলা-মািনকগ

 িনজ  আেবদনকারী আেনায়ারা একজন িষ িমক। িতিন ক া ার 
রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৩৪২ মাঃ হািফ র রহমান খান      িপতা-
আঃ হাই খান             এনআইিড-
৪১৮২১০৮২৩৫     মাবা-
০১৭৯৪০০১৭০৬

াম-আ ন হা             
ডাক-নািড়য়াপাড়া          
উপেজলা- ন েকানা       
জলা- ন েকানা

িনজ আেবদনকারী মাঃ হািফ র রহমান খান একজন িষ িমক। 
িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৩৪৩ খােদজা বগম                   ামী-
মাহা দ সা            এনআইিড-

৫৫৪৯২৬১৮৮০     মাবা-
০১৭৭২৭৪৭২১১

াম- বহাৈকর             
ডাক-কা র               
উপেজলা- সানারগ ও      
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী খােদজা বগম একজন িষ িমক। তার ডান 
িগড়ায় াথা।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

০১৭৭২৭৪৭২১১ জলা-নারায়নগ

৩৪৪ হােজরা বগম                 ামী-
ছােদক সক              এনআইিড-
৫৬১১০৮৫৬৬৬০৯৬          মাবা-
০১৯২৪৮৬৯৪০৬

াম-চর খলশী              
ডাক-খলশী               
উপেজলা- দৗলত র       
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী হােজরা বগম একজন হ িমক। িতিন কামের 
াথা রােগ আ া্ ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৩৪৫ মিজদা বগম                     ামী-
মাঃ আ  িময়া মি ক    এনআইিড-

১৩১৭৯১৩৩১৮৩৫৯ মাবা-
০১৯৮২৯৭৭৮৫৩

াম-শাখারী পাড়া          
ডাক-ফরাজীকাি          
উপেজলা-মতলব           
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী মিজদা বগম একজন হ িমক। িতিন  
নালীেত দাহ উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৩৪৬ আব ল খােলক                 িপতা-
ত মাঃ শাহাদাত হাওলাদার           

         এনআইিড-
৬৭২৫৮১১৪৬৬১৮৩ মাবা-
০১৯৯৮০৬১৭৩৬

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী আব ল খােলক একজন ড েরটর িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৩৪৭ মাঃ ার হােসন              িপতা-
মাঃ  িময়া             এনআইিড-

৬৭২৫৮১৭৬৬১৮৬২ মাবা-
০১৭২৬৭৯৫২৩৩

াম-কদমতলী              
ডাক-আদমজীনগর          
উপেজলা-িসি রগ       
জলা- নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ ার হােসন একজন ির া চালক। িতিন 
হােড়র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৩৪৮ মাঃ জালাল                      িপতা-
দ কান আলী দান     এনআইিড-

১৯৩৬৬৬৩৪৯৩    মাবা-
০১৫৫৬৪৭১৮১৪

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ জালাল একজন িষ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৩৪৯ পারভীন বগম                িপতা-
আনসার আলী ধা       এনআইিড-
৩৭৩৬৫১০৭১৪      মাবা-
০১৭২৪৯৬৪৮৮৮

াম- সানািময়া মােকট      
ডাক-আদমজীনগর         
উপেজলা-নারায়নগ       
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী পারভীন বগম একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৩৫০ ি  আ ার                      িপতা-
আব ল কােদর           জ সনদ-
১৯৯৫৭৫১৮৩৫৯০০৭৫০৬      মাবা-
০১৮১২৬১৪৬১৬

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী ি  আ ার একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৩৫১ িশিরনা বগম                     ামী-
মাঃ শাহ আলম            এনআইিড-

৬৭২৫৮১৭৬৬৩২৯২ মাবা-
০১৭২৬২৫৬৫৭৩

াম-কদমতলী              
ডাক-আদমজী নগর         
উপেজলা-িসি রগ       
জলা- নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী িশিরনা বগম একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৩৫২ মাঃ আ র রিশদ               িপতা-
মিন ীন                 এনআইিড-
৫০৯৮৮২৫৭৫৪      মাবা-
০১৭৯০২১৩৮৫৭

াম-হাপািনয়া              
ডাক- লবাড়ী              
উপেজলা- কাতয়ালী        
জলা-যেশার

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ র রিশদ একজন িষ িমক। িতিন 
স েসর দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৩৫৩ মাসাঃ ফিরদা ইয়সিমন         ামী-
মিন ল ইসলাম            এনআইিড-
০৪১০৯৮৭৪৬২৭২৭  মাবা-

াম-খাকদান                
ডাক-হাট নাখালী         
উপেজলা-আমতলী          

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ ফিরদা ইয়সিমন একজন হ িমক। িতিন 
গলগ  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

০৪১০৯৮৭৪৬২৭২৭  মাবা-
০১৭১৬৪৭৮৮৬৯

উপেজলা-আমতলী          
জলা-বর না

চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫৪ মাঃ জাহা ীর                    িপতা-
মাঃ লতান িময়া         এনআইিড-

৩২৮৪৪৮১০২৯      মাবা-
০১৭১৯০৭৮৮৫৬

াম-িমজিমিজ           
ডাক- িমজিমিজ            
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ জাহা ীর একজন অেটা চালক। িতিন 
লা ােগা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৩৫৫ মাহা দ আলী                  িপতা-
ত আেনায়ার উ া        এনআইিড-

১৩১৪৫৬৫৭৯২৯৩৬ মাবা-
০১৭৩২৩১৬৫০৯

াম-সািছয়াখালী            
ডাক-কৈড়তলী              
উপেজলা-ফিরদগ          
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী মাহা দ আলী একজন অেটা চালক। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৩৫৬ মাঃ মিফজ ঞা               িপতা-
ত মিনর উি ন ঞা   এনআইিড-

৯১৯৬২২৬৪০৮৯৫২ মাবা-
০১৭১৮১০৮৫২২

াম-ভাথখলা                
ডাক-িসেলট-৩১০০       
উপেজলা-িসেলট          
জলা-িসেলট

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিফজ ঞা একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৩৫৭ হাসেনয়ারা বগম               িপতা-
ত আজাহার মা া      জ সনদ-

১৯৬৮০৬১০৭৮৮০০০৬১      মাবা-
০১৯৬৯২৮৪৭৬২

াম+ডাক-পারিশব র      
উপেজলা-বােকরগ       
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী হাসেনয়ারা বগম একজন হ িমক। িতিন 
লা ােগা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৩৫৮ জাহানারা বগম                 ামী-
আ  তােহর গাজী        এনআইিড-
১৩১৪৫৬৫৭৮৯৩৫০ মাবা-
০১৮৭১০৪৪৪৭১

াম-ভাওয়াল             
ডাক- শা া-৩৬১০        
উপেজলা-ফিরদগ         
উপেজলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী জাহানারা বগম একজন হ িমক। িতিন 
তলেপেট াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৩৫৯ মাঃ হােসন সরদার             িপতা-
সাহা ি ন সরদার        জ সনদ-
১৯৬৮৬৭৯৪৪০১৩৫৭৮৩০     মাবা-
০১৯০৭৯৪৪১৬১

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ হােসন সরদার একজন অেটা চালক।িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৩৬০ সিকনা আ ার                   ামী-
মাঃ এছাক               এনআইিড-

৭৫১৮৩৭৩৪৫০৪৮৩ মাবা-
০১৮৪২৭১২৪৬৫

াম- দব র                
ডাক-প চবাড়ীয়া           
উপেজলা- সানাই িড়      
জলা- নায়াখালী

িনজ আেবদনকারী সিকনা আ ার একজন িষ িমক। িতিন 
উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৩৬১ বিদউ ামান                     িপতা-
ত লতান িময়া         এনআইিড-

৭৫১০৭৮০৬২০৭১৪  মাবা-
০১৮৩০৫৬২২৯১

াম-আলী হােসম র        
ডাক-রােয়র হাট            
উপেজলা- বগমগ         
জলা- নায়াখালী

িনজ আেবদনকারী বিদউ ামান একজন িষ িমক।িতিন  
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৩৬২ মাঃ মিহন উি ন              িপতা-
আ ল হােশম             এনআইিড-
৭৫১৮০১৯৯৪৭৬৬৬ মাবা-
০১৮৩৩৯২১৩৭৮

াম-বীজবাগ                
ডাক-বীজবাগ              
উপেজলা- সনবাগ          
জলা- নায়াখালী

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিহন উি ন একজন িষ িমক। িতিন 
সায়া কা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৩৬৩ িরপন হােসন                     িপতা-
আ  তােহর                এনআইিড-
৫১১৪৩৭০৮৯০৬৭৪ মাবা-

াম-মা ারী                
ডাক-দঃ মা ারী           
উপেজলা-ল ী র          

িনজ আেবদনকারী িরপন হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
ম দে র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫১১৪৩৭০৮৯০৬৭৪ মাবা-
০১৭২৮৫০৬৩৬৮

উপেজলা-ল ী র          
জলা-ল ী র

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৬৪ মাঃ সানা িময়া                 িপতা-
ত নাব আলী ছয়াল  এনআইিড-

১৩২৭৬০১৯৯১৫৫৩ মাবা-
০১৭৪৪৭১৪২২৪

াম-দঃ বাইশ র          
ডাক-মতলব        উপেজলা-
মতলব           জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ সানা িময়া একজন িষ িমক। িতিন েক 
াথা আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৩৬৫ আব ল ম ান                    িপতা-  
ত েরর জামান       এনআইিড-

৭৫১০৭২৮৬০১৬৫১ মাবা-
০১৭০৯৫২০৩৮৭

াম- খািলশ র             
ডাক-খািলশ র           
উপেজলা- বগমগ          
জলা- নায়াখালী

িনজ আেবদনকারী আব ল ম ান একজন িষ িমক। িতিন য া 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৩৬৬ মাঃ নািছর উি ন               িপতা-
মাঃ মা ফা              এনআইিড-

৯৫৬৮২৫২৬২২    মাবা-
০১৭১২৬৫৩১০২

াম- িমলপাড়া             
ডাক-আদমজী নগর      
উপেজলা-নারায়নগ       
জলা-নারায়ানগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ নািছর উি ন একজন অেটা চালক। িতিন 
র নালীেত সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৩৬৭ মাফা ল হােসন               িপতা-
ত আঃ স মা া     এনআইিড-

২৬৯৮৮৭৫৩৯৭৯৯২ মাবা-
০১৯৭৪২৯৫৯৬১

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাফা ল হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৩৬৮ মাঃ শাম ে াহা                 িপতা-
ত আঃ মতালীব        এনআইিড-

৪৮১৭৯৬৬৯৩৭৭৮৭ মাবা-
০১৩১৭৫৩৫৮৮৩

াম-নারা ী                 
ডাক- ব নারা ী           
উপেজলা-পা ি য়া         
জলা-িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাম ে াহা একজন িষ িমক। িতিন অবশ 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৩৬৯ মাঃ বজ র রহমান              িপতা-
ত আঃ গণী               এনআইিড-

৪৮১৭৯৬৬৯৩৭৭১২ মাবা-
০১৩১৭৫৩৫৮৭৫

াম-নারা ী                 
ডাক- ব নারা ী           
উপেজলা-পা ি য়া         
জলা-িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ বজ র রহমান একজন িষ িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৩৭০ হািলমা মাহ ব                    ামী-
মাহ ব খান              এনআইিড-
৬১১৯৪১৯৫১৮৫৮০ মাবা-
০১৮১৫৯৭৭৩১১

াম-িবয়ারা                  
ডাক- আউিলয়া নগর      
উপেজলা-ি শাল            
জলা- ন েকানা

িনজ আেবদনকারী হািলমা মাহ ব একজন িনমান িমক। িতিন িপ  
থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৩৭১ মাঃ আ ল জ ার              িপতা- 
ত চান খা               এনআইিড-

৬১১৭২১৩৩৭৩২৪৮ মাবা-
০১৯২৪৮৪৯২৪৭

াম-ধরগ ও                 
ডাক-ধরগ ও                
উপেজলা-না াইল         
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল জ ার একজন িষ িমক। িতিন 
িকডিন সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৩৭২ মাছাঃ জাসনা                    িপতা-
মমতাজ উি ন          এনআইিড-
৬৪২৪৫১৮৭৭৪      মাবা-
০১৯৬০৫৬৬২২৯

াম-প চধা                  
ডাক-নীলগ                
উপেজলা-িকেশারগ        
জলা-িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী মাচাঃ জাসনা একজন হ িমক। িতিন 
উ র প কামেরর হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৩৭৩  আিনকা রানী                   িপতা-
 দাং                জ সনদ-

২০০১৭২১৪৭১১০০৫৯৬৯      মাবা-
০১৯০৩০৯৮৭৩৮

াম-িসংেহর গাও          
ডাক-আ িজয়া            
উপেজলা- ক য়া            
জলা- ন েকানা

 ধাং  (িপতা)  এনআইিড-
৭২১৪৭১১৮৩৩১০৭

আেবদনকারী  ধাং  একজন িষ িমক। তার মেয়  
নালীেত ালা পাড়া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

০১৯০৩০৯৮৭৩৮ জলা- ন েকানা

৩৭৪ হাওয়া বগম                       িপতা-
আ ল খােলক           এনআইিড-
১৯২৪৩১৫৯১২      মাবা-
০১৭৫৩৪৪২৮৭৬

াম- ীন রাড াফ 
কায়াটার                   

ডাক-িনউমােকট            
উপেজলা-ধানমি           
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী হাওয়া বগম একজন হ িমক। িতিন ইন 
উমার আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৩৭৫ মাঃ মন                         িপতা- 
এলািহ িময়া              এনআইিড-
৯৫৫৩৪৭৪৫৪৬     মাবা-
০১৭৪৫৯২৪৯৫১

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ মন একজন দিজ িমক। িতিন েরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৩৭৬ রখা আ ার                      িপতা-
মা ফা                  এনআইিড-

৯১১০২৬৭২৬৮    মাবা-
০১৯৯৯২৪৮৩৮৮

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী রখা আ ার একজন হ িমক। িতিন নােকর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৩৭৭ মাসাঃ খারেশদা বগম         ামী-
মাঃ আ ল হােসন       এনআইিড-

৬৭২৫৮১১৫৯৪৬৯৬ মাবা-
০১৯২৪৯৩৯৭৬৭

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ খারেশদা বগম একজন হ িমক। িতিন 
চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৩৭৮ মাঃ শাহ আলম খান           িপতা-
মাঃ ওয়ােজদ আলী খান  এনআইিড-

৬৭১০৪৪৩৮৩৬৩৬৬       মাবা-
০১৭২৪৫৮৩২১৪

াম- সানা র               
ডাক-ক চ র              
উপেজলা- সানারগ ও       
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহ আলম খান একজন িষ িমক। তার বা 
হােত জখম।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৩৭৯ সানিজদা                         িপতা-
র আলম               জ সনদ-

২০১৪৬৭৯৪৪০২৩৯০৩১৭     মাবা-
০১৯৮৬৮৪০৮২৭

াম-ঝাউচর                
ডাক- আ াফাবাদ          
উপেজলা-লালবাগ          
জলা-ঢাকা

মাঃ র আলম (িপতা) এনআইিড-
১৯৭৭২৬১৩৪৫১০০০০২২

আেবদনকারী র আলম একজন িনমান িমক। তার মেয় 
সির াল পারিস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৩৮০ মাঃ আ ল কালাম               িপতা-
ত রতান আহে দ     এনআইিড-

১৫৯২০৩৬০৯৩৩২১ মাবা-
০১৮৬৩৪০১৯৮৫

াম-ফিকরহাট             
ডাক-ব র-৪১০০         
উপেজলা-চ াম          
জলা-চ াম

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল কালাম একজন িষ িমক। িতিন 
পােয় আঘাত এবং ইনেফকশান রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৩৮১ রািশদা বগম                     ামী-
আ ল হােসন             এনআইিড-
৬৭২০৬০২২৪৮৫৮৭ মাবা-
০১৭৬৬৩৮৭৬২৭

াম-সােল নগর             
ডাক-ব র-১৪১০          
উপেজলা-ব র             
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী রািশদা বগম একজন হ িমক। িতিন আথাই স 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৩৮২ মাঃ মাখেলছ                    িপতা-
মহসীন                   এনআইিড-
৬৭১০২৯৪২১৪৮৪৩ মাবা-
০১৮৪৩৪৩৫৪২৩

াম-উিচৎ রা              
ডাক-শা রা               
উপেজলা-আড়াইহাজার    
জলা-নারায়নগ

      মহিসন (িপতা)     এনআইিড-
৬৭১০২৯৪২১১৪২৮

আেবদনকারী মহিসন একজন ভ ান চালক। তার ছেল ইন 
উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৩৮৩ আ ল মিতন িময়া              িপতা- 
আ ল লিতফ িময়া      এনআইিড-
৬৭২৬৮০২৬২৫২০৩ মাবা-

াম-িবরাব                 
ডাক-িবরাব                 
উপেজলা- পগ             

িনজ আেবদনকারী আ ল মিতন িময়া একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স কামেরর াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৬৭২৬৮০২৬২৫২০৩ মাবা-
০১৭২৬৬৩৩৭১৬

উপেজলা- পগ             
জলা-নারায়নগ

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৮৪ আঃ হা ান                       িপতা-
মাঃ আলী                এনআইিড-

৬৭১০৪৭৭৭১৪০৯২  মাবা-
০১৯৩০০২১৫৪২

াম-ভারগাও              
ডাক-বরাব-১৪১১          
উপেজলা- সানারগ ও       
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী আঃ হা ান একজন িষ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৩৮৫ মাসাঃ র জাহান বগম        িপতা-
মাঃ কিরম শখ          এনআইিড-

৩২৮৫৬১৫৯৩০     মাবা-
০১৯২০২৯১২১৬

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ র জাহান বগম একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স াংিরং রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৩৮৬ মাসাঃ পা া বগম               িপতা-
তারা িময়া চৗ রী        এনআইিড-
৫৯৮৫৪৭০০০৩     মাবা-
০১৯৬১০৩৭১২৬

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ পা া বগম একজন হ িমক। িতিন েক 
াথা পেট াথা পট ফালা ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৩৮৭ শাি র ন হাওলাদার            িপতা-
ত বনমালী হাওলাদার  এনআইিড-

০৬১০৭১৩৩৩৮০০৯ মাবা-
০১৯২৪০১৩৪১৮

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী শাি র ন হাওলাদার একজন িষ িমক। তার 
িগড়ায় াথা। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

১৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৩৮৮ মাছাঃ ছােলহা বগম            ামী-
মাঃ আিম র রহমান    এনআইিড-

৯৩১৭৬৭৩১৫৬৬৭২ মাবা-
০১৭২৮১০২৮১৪

াম-কাশাদহ               
ডাক-মা দ নগর          
উপেজলা-নাগর র         
জলা-টা াইল

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ছােলহা বগম একজন িষ িমক। িতিন 
মাথা াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৩৮৯ আব াহ                          িপতা-
আিমর আলী               এনআইিড-
৬৭১০৪৯৪৮৮২৯৫০ মাবা-
০১৯৬৫৩০২৩৩৯

াম-ঈমােনর কাি          
ডাক-বাংলা বাজার        
উপেজলা- সানারগ ও      
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী আব াহ একজন িষ িমক। িতিন লা ােগা 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৩৯০ আঃ রহমান খান                 িপতা-
বরম খ ন                এনআইিড-

৫৯৮৬৭১৭১০৫     মাবা-
০১৯৯৬৮৫১২০৮

াম- সানািময়া মােকট      
ডাক-আদমজীনগর         
উপেজলা-নারায়নগ       
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী আঃ রহমান খান একজন ভ ান চালক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৩৯১ মেনায়ারা বগম                  ামী-
আনছার আলী             এনআইিড-
০৯১২৯৭৮৮৬০০৮৯ মাবা-
০১৩১৬৫৭৯৬৯১

াম-ম  জয়নগর         
ডাক-চাউলতাতলী         
উপেজলা- দৗলত খান   
জলা- ভালা

িনজ আেবদনকারী মেনায়ারা বগম একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স িপ  থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৩৯২ জ রা িবিব                        ামী-
আ  কালাম              এনআইিড-
০৯১২৯৮৫৪৮৫৪১৯ মাবা-
০১৭৫৬৪২১০৩২

াম-িহজলা                 
ডাক- আ  বাজার        
উপেজলা- করানীগ        
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী জ রা িবিব একজন হ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৩৫০০০

৩৯৩ ফােতমা বগম                  িপতা-
মাঃ লাকমান          জ সনদ-

২০০৮০৯১২৯৭৬১০৩২৬৭ মাবা-
০১৭৫৫০১২৯৪৭

াম-তারা নগর              
ডাক তারা নগর            
উপেজলা- করানীগ      
জলা-ঢাকা

িমনারা বগম (মাতা)  এনআইিড-
০৯১২৯৭৬৩৬০০৫৭

আেবদনকারী ফােতমা বগম একজন হ িমক। তার মেয়র 
 নালীেত দাহ িপ  থিলেত সম া রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

০১৭৫৫০১২৯৪৭ জলা-ঢাকা

৩৯৪ মাঃ িনরব                        িপতা-
ত আলহা  কােশম কাজী             

               এনআইিড-
০৯১২৯৭৬৩৬০০২৯ মাবা-
০১৭৫৩৭০০১৬১

াম-মে রচর              
ডাক- ামলা র           
উপেজলা- করানীগ       
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ িনরব একজন ভ ান চালক িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৪০০০০

৩৯৫ পা ল আ ার                   ামী-
পন                      এনআইিড-

২৬১৩৮৬০১৩৭১০৬ মাবা-
০১৭০৮০৭৩৬৯৩

াম-মে রচর              
ডাক- ামলা র           
উপেজলা- করানীগ       
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী পা ল আ ার একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৩৯৬ মাঃ জয়নাল আেবিদন           িপতা-
জালাল আহা দ          এনআইিড-
০৯১২৯৭৬৩৬৪৪৩৭ মাবা-
০১৭০৩৬১০০৭৩

াম-আহািদ র              
ডাক-আহািদ র           
উপেজলা- করানীগ       
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ জয়নাল আেবিদন একজন ভ ান চালক। িতিন 
ডায়ােব স িকডিনর সম া উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৩৯৭ মাঃ শাহ আলম                িপতা-
আঃ কিরম ফরািজ  এনআইিড-
২৬৯৯২৩৭৬৭০৭৫৪ মাবা-
০১৮৭৭৮০৫৩৯৮

াম- কানাপাড়া              
ডাক-মা য়াইল            
উপেজলা-যা াবাড়ী        
জলা-ঢাকা

রিহমা বগম ( ী)    এনআইিড-
০৯১২১১৬১২২০৩৭

আেবদনকারী রিহমা বগম একজন হ িমক। িতিন ামী 
মানিসক সম া ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৩৯৮ শািহ র বগম                    ামী-
ইমান বপারী             এনআইিড-
৫৪১৪০৬৯৫১১৬০৯ মাবা-
০১৭২৭৫২৪৪৭১

াম-ল ী র              
ডাক- ল ী র            
উপেজলা-কালিকনী       
জলা-মাদারী র

িনজ আেবদনকারী শািহ র বগম একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৩৯৯ মাসাঃ রিজনা বগম          ামী-
মাঃ আিম র রহমান     এনআইিড-

৭৩১১২৩৮৬৭৯৪৬৭ মাবা-
০১৭৫২৯৭৭২৮৯

াম-পাড়া ডগার            
ডাক-পাড়া ডগার            
উপেজলা- ডমরা        
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ রিজনা বগম একজন হ িমক। তার 
কামের অপােরশন হেয়েছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৪০০ মাঃ সােহল                      িপতা-
মাঃ জ ার মা া         এনআইিড-

১৩২৭৬০৬০৭৫১৫৭ মাবা-
০১৭৪০১০৮৬৩৪

াম-চা ার টক            
ডাক-বড় বড়াইদ         
উপেজলা- বা া           
জলা- ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ সােহল একজন ভ ান চালক। িতিন স েস 
পািন রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৪০১  নারায়ন চ  ধর              িপতা- 
ত হম  ধর      এনআইিড-

২৭১৬০১৫৩০১০৫৯ মাবা-
০১৭৭৩৩৩০৮২০

 াম- গািব র             
ডাক-খানসামা              
উপেজলা-খানসামা          
জলা-িদনাজ র

 িনজ  আেবদনকারী নারায়ন চ  ধর একজন িষ িমক। িতিন 
পাইলস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৪০২  খেগ  ধর                     িপতা- 
ত মেহ র ধর       এনআইিড-

২৭১৬০১৫৩০১৩১৮ মাবা-
০১৭৩৭৪৮১৮৭২

 াম- গািব র             
ডাক-খানসামা              
উপেজলা-খানসামা          
জলা-িদনাজ র

 িনজ  আেবদনকারী খেগ  ধর একজন িষ িমক। িতিন িপ  
থিলেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৪০৩ ভারতী রানী ধর             ামী-
কমল চ  ধর         এনআইিড-
২৭১৬০১৫৩০১০৬৬ মাবা-
০১৭৩৮০৫১৭৬০

 াম- গািব র             
ডাক-খানসামা              
উপেজলা-খানসামা          
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী ভারতী রানী ধর একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

০১৭৩৮০৫১৭৬০ জলা-িদনাজ র

৪০৪ মাঃ আ  তােলব                িপতা-
ত নছ ি ন (কাউয়া) এনআইিড-

৭৩১১২৪৭৩৫৪৯৫৪  মাবা-
০১৯৬৭৯৮১৩৪২

াম-খািলশা চাপানী       
ডাক-কাকড়া বাজার      
উপেজলা-িডমলা           
জলা- নীলফামারী

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ  তােলব একজন িষ িমক। িতিন েক 
াথা দেরােগ উ র চাপ রােগ । উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৪০৫ মাছাঃ হািমদা বগম            ামী-
মাঃ আিম র রহমান     এনআইিড-

৭৩১১২৪৭৩৫৪৯৫৬ মাবা-
০১৯৮১১৩৬৮৪৭

াম-খািলশা চাপানী       
ডাক-কাকড়া বাজার      
উপেজলা-িডমলা           
জলা- নীলফামারী

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ হািমদা বগম একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৪০৬ মাছাঃ জািমলা বওয়া          ামী-
ত জমর আলী           এনআইিড-

৭৩১১২৩৮২৫৯৪১৩ মাবা-
০১৭৫৫২৪৮৯০৬

াম- নাগাছ চাপানী       
ডাক-চাপানী হাট          
উপেজলা- িডমলা           
জলা-নীলফামারী

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ হজািমলা বওয়া একজন হ িমক। িতিন 
াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৪০৭  চ  ধর                 িপতা-
হারান চ  ধর        এনআইিড-
১৯৮৭২৭১৬০১৫৩০১০৬৭      মাবা-
০১৭২১৫৬৬৮৭৩

াম- গািব র            
ডাক-খানসামা             
উপেজলা-খানসামা          
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী  চ  ধর একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৪০৮ মাঃ হায়দার আলী               িপতা-
মাঃ শাম ি ন           এনআইিড-

৭৩১১২২৮৪৩৮৭৭৭  মাবা-
০১৭৬২৭৮২১১২

াম- গয়াবািড়              
ডাক-গয়াবািড়              
উপেজলা- িডমলা          
জলা-নীলফামারী

িনজ আেবদনকারী মাঃ হায়দার আলী একজন িষ িমক। িতিন 
িকডিনর রাগ টাইফেয়ড রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৪০৯ অিনল মহ                        িপতা-
ত রমনী মহ             এনআইিড-

২৭১৬০১৫৩০১০৬৯ মাবা-
০১৭০৮৯৭৪৬৫৯

াম- গািব র            
ডাক-খানসামা             
উপেজলা-খানসামা          
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী অিনল মহ  একজন িষ িমক। িতিন িকডিনেত 
পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৪১০ মাঃ আ ল মিজদ              িপতা- 
ত জহর ঊ ীন মা দ  এনআইিড-

৭৩১১২৪৭৩৫৪৭৪৬  মাবা-
০১৯২০৭০২৩২৫

াম-খািলশা চাপানী       
ডাক-কাকড়া বাজার      
উপেজলা-িডমলা           
জলা- নীলফামারী

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল মিজদ একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স পাইলস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৪১১ মাঃ মা ন কবীর              িপতা-
ত হােছন আলী ইয়া   এনআইিড-

৪৮১৯২৬৭৭৭৫১৯৪  মাবা-
০১৩০৩৩৪৩৯৮৮

াম-িশ লা                
ডাক-দিড়জাহা ীর র    
উপেজলা-তাড়াইল          
জলা- িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ মা ন কবীর একজন িনমান িমক। িতিন 
নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৪১২ ইফেতকার আলম রাজন        িপতা-
মাঃ রেশদ উি ন       এনআইিড-

১৯৯৩৪৮১৪২১৭০০০০৩৬      মাবা-
০১৭৫২৮৪৭১২৬

াম-সা য়া নদীর বপাড়া 
ডাক- ামত র           
উপেজলা-কিরমগ        
জলা-িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী ইফেতকার আলম রাজন একজন িনমান িমক। 
িতিন িফস লা হাপানী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৪১৩ মাসাঃ সাম াহার              িপতা-
আলতাজ উি ন         এনআইিড-
৯১১৩১৪৮৬৮৯     মাবা-

াম-দঃবািলয়া              
ডাক- দঃবািলয়া           
উপেজলা- ভালা সদর      

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ সাম াহার একজন িনমান িমক। িতিন 
দ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৯১১৩১৪৮৬৮৯     মাবা-
০১৭৭৭০৯৪১৪১

উপেজলা- ভালা সদর      
জলা- ভালা

আেবদন কেরেছন।

৪১৪ মাঃ আ স ছা ার               িপতা- 
ত গ র                 এনআইিড-

৭২২৪৭০১৮১০১৬১  মাবা-
০১৭৮১১৮১০৮০

াম-চকপাড়া               
ডাক- ক য়া              
উপেজলা- ক য়া          
জলা- ন েকানা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ স সা ার একজন িনমান িমক। িতিন 
স েসর দাহ টাইফেয়ড রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৪১৫ উেমশ রিব দাস                 িপতা- 
িহত রিব দাস           এনআইিড-

৪৮১৫৯৬৭৮৭৭৩৬৮ মাবা-
০১৭৬৪৫২০৬২২

াম-কা ন র              
ডাক- কা ন র           
উপেজলা-িমঠামইন         
জলা-িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী উেমশ রিব দাস একজন িষ িমক। িতিন াক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৪১৬ কমল চ  ধর               িপতা- 
ত হম  চ  ধর    এনআইিড-

২৭১৬০১৫৩০১০৬৫ মাবা-
০১৭৪০০০৮৮৫৭

াম- গািব র             
ডাক-খানসামা              
উপেজলা-খানসামা          
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী কমল চ  ধর একজন িষ িমক। িতিন 
দেরাগ নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৪১৭ হারান চ  ধর              িপতা- 
ত হম  চ  ধর   এনআইিড-

২৭১৬০১৫৩০১০৫৭ মাবা-
০১৭৩১৪৩৮০০৭

াম- গািব র            
ডাক-খানসামা             
উপেজলা-খানসামা          
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী হারান চ  ধর একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৪১৮ মাঃ ল ল                       িপতা- 
মাঃ ধা মা দ         এনআইিড-

৭৩১১২৬৬২৯৬৭৫৭ মাবা-
০১৩১৮৯১৯৮৮৭

াম-উ র আকাশ িড়    
ডাক-নাউতারা            
উপেজলা- িডমলা          
জলা-নীলফামারী

িনজ আেবদনকারী মাঃ ল ল একজন িষ িমক। িতিন ডায়ােব স 
আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৪১৯ মাঃ মিম র রহমান (বাব )   িপতা-
মাঃ শাহ ি ন          এনআইিড-

৭৩১১২৪৭৩৫৪৯৬৭ মাবা-
০১৯৮১৪১৮৯৫৪

াম- খািলশা চাপানী        
ডাক- কাকড়া বাজার      
উপেজলা-িডমলা            
জলা- নীলফামারী

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিম র রহমান (বাব ) একজন িষ িমক। 
িতিন ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৪২০ মাঃ তছিলম উি ন             িপতা- 
ত শহর উি ন     এনআইিড- 

৭৩১১২৪৪৭৩৫৪৯৬৫            মাবা-
০১৯৩০১০৯৮৪২

াম-খািলশা চাপানী       
ডাক-কাকড়া বাজার      
উপেজলা-িডমলা           
জলা- নীলফামারী

িনজ আেবদনকারী মাঃ তছিলম উি ন একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৪২১ মাঃ রিশ ল ইসলাম           িপতা- 
ত ধিজর উি ন        এনআইিড-

৭৩১১২২৮৪৩৩৪৬৭ মাবা-
০১৩১৮৯৪১১৬৯

াম-গয়াবািড় দঃ খিড়বাড়ী 
ডাক-গয়াবািড়              
উপেজলা-িডমলা            
জলা-নীলফামারী

িনজ আেবদনকারী মাঃ রিশ ল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৪২২ অমল চ  ধর                িপতা- 
ত হম  চ  ধর   এনআইিড-

২৭১৬০১৫৩০১০৬১ মাবা-
০১৭০৬৭২০৮১২

াম- গািব র            
ডাক-খানসামা             
উপেজলা-খানসামা          
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী অমল চ  ধর একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৪২৩ মাঃ িসরা ল ইসলাম          িপতা-
মাঃ ধা মা দ           এনআইিড-

৭৩১১২৬৬২৯৬৭৫৬ মাবা-

াম-উ র আকাশ িড়    
ডাক-নাউতারা            
উপেজলা- িডমলা          

িনজ আেবদনকারী মাঃ িসরা ল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
দেরাগ উ র চাপ নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৭৩১১২৬৬২৯৬৭৫৬ মাবা-
০১৩১৮৯১৯৮৮২

উপেজলা- িডমলা          
জলা-নীলফামারী

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪২৪ পলাশ চ  অিধকারী            িপতা-
অধীর চ  অিধকারী     এনআইিড-
২৭১৬০১৫৩০০১০৬ মাবা-
০১৭৪৬৩০৯০৪২

াম- গািব র            
ডাক-খানসামা             
উপেজলা-খানসামা          
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী পলাশ চ  অিধকারী একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৪২৫ িবনা রানী ধর                ামী-
নারায়ন চ  ধর     এনআইিড-
২৭১৬০১৫৩০১০৬০ মাবা-
০১৭২৩৬৫১৬৬৭

াম- গািব র             
ডাক-খানসামা              
উপেজলা-খানসামা          
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী িবনা রানী ধর একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

৪২৬ সািফয়া খা ন                     ামী-
মাহা দ এনা ল হক  শখ             

                এনআইিড-
৪৮১৫৯৬৭৮৭৮২২৫ মাবা-
০১৭৬৪৫২০৬২২

াম- কা ন র             
ডাক-কা ন র             
উপেজলা-িমঠামইন        
জলা- িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী সািফয়া খা ন একজন িষ িমক। িতিন াক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৪২৭ মাছাঃ রৗশনারা আ ার        ামী-
এ.িব.এম িসি ক        এনআইিড-
৪৮১৯২৬৭৭৭৫৪৭৯ মাবা-
০১৭১৬৯০৭১৭২

াম- িশ লা               
ডাক-দিড়জাহা ীর র    
উপেজলা-তাড়াইল         
জলা-িকেশারগ

মাঃ আমীর খস   ( ছেল)        
এনআইিড-৪৮১৯২৬৭৭৭৫২০১

আেবদনকারী মাছাঃ রৗশনারা আ ার একজন হ িমক। 
িতিন িকডিন ফই র রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৪২৮ মাসাঃ হনা আ ার              ামী-
মাঃ আ স ছা ার        এনআইিড-

৭২২৪৭০১৮১০১৬৬ মাবা-
০১৮২৪০৭৪৫১৫

াম-চকপাড়া               
ডাক- ক য়া              
উপেজলা- ক য়া          
জলা- ন েকানা

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ হনা আ ার একজন হ িমক। িতিন 
াস ক  েক াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৪২৯ ক না                             িপতা- 
আঃ মাতািলব ইয়া     এনআইিড-
৪১৭১৩৬০৯৪৬     মাবা-
০১৭৬৫৭৩৬০৫৯

াম-সা ার চর            
ডাক- া ন ক রী         
উপেজলা-িকেশারগ       
জলা- িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী ক না একজন িনমান িমক। িতিন আলসার রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৩০০০০

৪৩০ মাঃ ল ইসলাম ইয়া        িপতা- 
ইসমাইল ইয়া           এনআইিড-
৪১৭১৩৫৭০০৯      মাবা-
০১৯৮০৮৬২২৬৪

াম-সা ার চর            
ডাক- া ন ক রী         
উপেজলা-িকেশারগ       
জলা- িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ ল ইসলাম ইয়া একজন িষ িমক। 
িতিন িপ  থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৪৩১ সারিমন বগম                   িপতা-
মাঃ হােরছ                এনআইিড-

২৮৫৩৫৪০৫৮৭     মাবা-
০১৯৭৩৫৪০৩৮১

াম-দি ন বািলয়া        
ডাক-দি ন বািলয়া        
উপেজলা- ভালা            
জলা- ভালা

িনজ আেবদনকারী সারিমন বগম একজন িনমান িমক। িতিন মা  
ক াণ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৪৩২ নাজমা বগম                     িপতা-
আঃ বােরক বপারী      এনআইিড-
৮২১২৭৪৪০১৮      মাবা-
০১৭১২৭৪৫৬৭৮

াম- উ র িদঘিলয়া        
ডাক-উ র িদঘিলয়া       
উপেজলা- ভালা           
জলা- ভালা

িনজ আেবদনকারী নাজমা বগম একজন িনমান িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৪৩৩ রািজনা আ ার                িপতা- 
মেহর আলী              জ সনদ-

১৯৯৩৬১২৩২৭০০৩৫১৫১     মাবা-
০১৮৩৯৯১৬৪৩২

াম- বড়াইল               
ডাক- সাতা              
উপেজলা- বধলা           
জলা- ন েকানা

িনজ আেবদনকারী রািজনা আ ার একজন িনমান িমক। িতিন 
মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

০১৮৩৯৯১৬৪৩২ জলা- ন েকানা

৪৩৪ মাঃ সাহাজল ইসলাম          িপতা-
আলতাজ উি ন বপারী   এনআইিড-
৪১৬২৬৩৯৮১১     মাবা-
০১৭১৫২৯২৯৮৯

াম- দঃ িদঘলদী           
ডাক-দঃ বািলয়া          
উপেজলা-দঃ িদঘলদী      
জলা- ভালা

িনজ আেবদনকারী মাঃ সাহাজল ইসলাম একজন িষ িমক। তার 
পা ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৪৩৫ িফয়া খা ন ( র )            িপতা-
আঃ রিশদ খিলফা        এনআইিড-
২৮১২৬৭৬৬৫৪     মাবা-
০১৯১৯৫৯৮৫৯০

াম-দি ন বািলয়া        
ডাক-দি ন বািলয়া        
উপেজলা- ভালা            
জলা- ভালা

িনজ আেবদনকারী িফয়া খা ন ( র ) একজন িনমান িমক। িতিন 
চম রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৪৩৬ মেনায়ারা বগম                  ামী-
র ইসলাম       এনআইিড-

০৯১২১৫১২৬৫৭৬ মাবা-
০১৭৩২১৬১৮৭৪

াম- তবা                  
ডাক- বারহান উি ন      
উপেজলা- বারহান উি ন  
জলা- ভালা

িনজ আেবদনকারী মেনায়ারা বগম একজন হ িমক। িতিন িপ  
থিলেত পাথর উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৪৩৭ মাঃ জজ িময়া                  িপতা-
ত ছিফর উি ন       এনআইিড-

৭২১৪৭৬৭১০৮৮২৬ মাবা-
০১৩১৬৯৮৬৭৩৭

াম- মাজাফর র          
ডাক- মাজাফর র         
উপেজলা- ক য়া          
জলা- ন েকানা

িনগ আেবদনকারী মাঃ জজ িময়া একজন ির া চালক। িতিন 
কামেরর হােড়র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৪৩৮ িফেরাজা বগম                   িপতা-
র খিলফা              এনআইিড-

৭৭৮১৭৫৪৭৫৪      মাবা-
০১৯২৮৭৪৬২৭১

াম-নািসরনগর             
ডাক- নািসরনগর          
উপেজলা- নািসরনগর       
জলা- া নবািড়য়া

িনজ আেবদনকারী িফেরাজা বগম একজন হ িমক। িতিন িকডিনর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৪৩৯ মাছাঃ িদল বা বগম           িপতা-
গালাম রহমান খ কার  এনআইিড-

৮২০৫১৭৩৪০৭     মাবা-
০১৯২৩৩৬৩২১৭

াম-নািসরনগর             
ডাক- নািসরনগর          
উপেজলা- নািসরনগর       
জলা- া নবািড়য়া

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িদল বা বগম একজন হ িমক। িতিন 
পেট াথা বিম মাথা রােনা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৪৪০ মাঃ আ  িছি ক               িপতা-
ত ছােয় ল হক        এনআইিড-

৫১১৪৩২০০৬৫০৪৬ মাবা-
০১৭১০৯৬০৮১১

াম-প চপাড়া               
ডাক-প চপাড়া              
উপেজলা-ল ী র         
জলা- ল ী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ  িছি ক একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৪৪১ আব ল বারী                    িপতা-
ত আব ল কােদর     এনআইিড-

৫১১৪৩২০০৬৬৮০৩ মাবা-
০১৭১২৮৮৭৪৩১

াম-দি ন মা া বাড়ী    
ডাক-প চপাড়া              
উপেজলা-ল ী র         
জলা-ল ী র

িনজ আেবদনকারী আব ল বারী একজন িষ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৪৪২ সািব ন নাহার সািময়া          িপতা- 
মাঃ আ  জাফর          জ সনদ-

২০০৫৭৮২৯৫০৯০৫৬৮৬২     মাবা-
০১৭০৩১২১৯৩৮

াম- বায়ািলয়া              
ডাক- বায়ািলয়া            
উপেজলা- গলািচপা        
জলা- প য়াখালী

মাসাঃ িলিপ বগম(মাতা)      
এনআইিড-৭৮১৫৭৬৭৪১১৮১২

আেবদনকারী মাসাঃ িলিপ বগম একজন দিজ িমক। িতিন 
সির াল পালাস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৪৪৩ আ  বকর িসি ক              িপতা-
ল হক বািড়           এনআইিড-

১৪৮২২৬১২৮৪     মাবা-

াম- বায়ািলয়া              
ডাক- বায়ািলয়া            
উপেজলা- গলািচপা        

িনজ আেবদনকারী আ  বকর িসি ক একজন ঝা দার। িতিন হােড়র 
সম া উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৪৮২২৬১২৮৪     মাবা-
০১৯৩৮৮৯৯২৬৮

উপেজলা- গলািচপা        
জলা- প য়াখালী

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪৪৪ মাঃ জালাল আকন               িপতা-
ত মিহদার আকন      এনআইিড-

৭৮১৬৬৫৫৬৪৭০১১ মাবা-
০১৭৪৫১০২২০৯

 াম- দব র                
ডাক-মা য়াখালী            
উপেজলা-কলাপাড়া        
জলা-প য়াখালী

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ জালাল আকন একজন িষ িমক। িতিন 
স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৪৪৫  রজাউল কিরম                   িপতা-
মাঃ হািব র রহমান    এনআইিড-

৭৮১৫৭৭২৪৭১০৮২  মাবা-
০১৭১০৮৪৬০৩৭

 াম-ন য়াবাগী              
ডাক-ন য়াবাগী            
উপেজলা-গলািচপা          
জলা-প য়াখালী

 িনজ  আেবদনকারী রজাউল কিরম একজন িদন ম র। িতিন িপ  
থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৪৪৬  িফেরাজা বগম                   ামী- 
আলকাছ ধা             এনআইিড-
৭৮১৫৭৬৭৪০৭২৬০ মাবা-
০১৯১৭৫২৪২৫১

 াম-পি য়া                 
ডাক- বায়ািলয়া           
উপেজলা-গলািচপা          
জলা-প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী িফেরাজা বগম একজন িষ িমক। িতিন 
তলেপেটর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৪৪৭ িশউলী খা ন                        ামী-
মাঃ শির ল ইসলাম     এনআইিড-

৪৪২৩৩০৬৪১৪১০৫ মাবা-
০১৯৮৫৮১১৯৫৫

 াম-বিলদা পাড়া          
ডাক-নলডা া             
উপেজলা-কালীগ       
জলা-িঝনাইদহ

 িনজ  আেবদনকারী িশউলী খা ন একজন িনমান িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৪৪৮  মাঃ ইসলাম শখ                িপতা-
মাঃ ইউ ফ খা ন        এনআইিড-

৪৪২৩৩০১৪০০৮২০  মাবা-
০১৯৩২৯৩৭০৬৬

 াম- রাম র              
ডাক-নলডা া             
উপেজলা-কালীগ          
জলা-িঝনাইদহ

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ ইসমাইল শখ একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৪৪৯  মাছাঃ পা ল বগম              ামী-
হাসান আলী              এনআইিড-
৪৪২৪৩০৬৪১৪১৮৫ মাবা-
০১৭১৩৯১৭১৫০

 াম-বিলদা পাড়া          
ডাক-নলডা া             
উপেজলা-কালীগ       
জলা-িঝনাইদহ

 িনজ  আেবদনকারী মাছাঃ পা ল বগম একজন িষ িমক। িতিন 
ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৪৫০  মাছাঃ িম আ ার              ামী-
শিফ ল ইসলাম         এনআইিড-
১৯৯২৪৮১৩৩৯৪০০০১২৪      মাবা-
০১৭২৪২৯৯৫৪৩

 াম-রায়                  
ডাক-রায়               
উপেজলা-ইটনা              
জলা- িকেশারগ

 িনজ  আেবদনকারী মাছাঃ িম আ ার একজন হ িমক। িতিন 
মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৪৫১  মেনায়ারা আ ার                ামী-
এ. ছা ার                এনআইিড-
৭২১০৯৫৯৩৫৩৪৮১ মাবা-
০১৩০৯২৩৩৯২৩

 াম-িশ িলয়া               
ডাক-ফিকেরর বাজার     
উপেজলা-বারহা া          
জলা- ন েকানা

 িনজ  আেবদনকারী মেনায়ারা আ ার একজন হ িমক।িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

৪৫২  মাঃ আ ল কােশম              িপতা-
রমজান আলী           এনআইিড-
১৪৮০৯০৭৬৬৪     মাবা-
০১৩১৭৩৩৫১৩৮

 াম-রােজ র             
ডাক-চি শা         উপেজলা-
ন েকানা         জলা-
ন েকানা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ আ ল কােশম একজন িষ িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৪৫৩  িফয়া বগম                    ামী-
মাঃ কিবর                এনআইিড-

০৯১২৯৭৮৩৬৬২৮১ মাবা-

 াম-ম  জয়নগর         
ডাক-চাউলতাতলী         
উপেজলা- দৗলত খান   

 িনজ  আেবদনকারী িফয়া বগম একজন হ িমক। িতিন জরা র 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

০৯১২৯৭৮৩৬৬২৮১ মাবা-
০১৭৮৩৪৪১৭৬১

উপেজলা- দৗলত খান   
জলা- ভালা

চেয় আেবদন কেরেছন।

৪৫৪  মােলকা খা ন                   ামী-
ত ফয় িন বগম       এনআইিড-

০৯১২৯৭৬৩৫৪৬৫৯ মাবা-
০১৭৭২৮৪৮৭৪৫

 াম-ম  জয়নগর         
ডাক-চাউলতাতলী         
উপেজলা- দৗলত খান   
জলা- ভালা

 িনজ  আেবদনকারী মােলকা খা ন একজন হ িমক। িতিন 
আথাই স িলভােরর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৪৫৫  জীবন নছা                       ামী-
আ স ছা ার            এনআইিড-
২৬৯৫০৪৭৯৯৪৪৭০ মাবা-
০১৮৮০২৮১৪৫৪

 াম-শাি নগর              
ডাক-ধ া বাজার          
উপেজলা-িসংগইর         
জলা-মািনকগ

 িনজ  আেবদনকারী জীবন নছা একজন িষ িমক। িতিন র বিম 
পায়খানার সােথ র  ও র  তা রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৪৫৬  মাঃ মহিসন ( ল)             িপতা-
মাঃ বিশর আহেমদ     জ সনদ-

১৯৯৬০৯৩২১১৬০১৩১৪৩     মাবা-
০১৭২১৮৩১৯৩৬

 াম-বড় মািনকা           
ডাক-মািনকা                
উপেজলা- বারহান উি ন   
জলা- ভালা

 মাঃ বিশর (িপতা)    এনআইিড-
০৯১২১১৬১৩৯৭২৬

 আেবদনকারী মাঃ বিশর একজন িষ িমক। তির ছেল 
মানিসক সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৪৫৭  মেনায়ারা বগম                  ামী-
মাঃ কা ন               এনআইিড-

১৯৬০০৯১২১১০৮৮০০৮১     মাবা-
০১৩০৭১৭৫৫১৩

 াম-বড় মািনকা           
ডাক-মািনকা                
উপেজলা- বারহান উি ন   
জলা- ভালা

 িনজ  আেবদনকারী মেনায়ারা বগম একজন হ িমক। িতিন িপ  
থিলেত পাথর ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৪৫৮  মাঃ আকবর হােসন             িপতা-
ত মাঃ র ন           এনআইিড-

০৯১২১৫৭২৬৮২৮৩ মাবা-
০১৭৬০৫৭১৮৩৫

াম- বা                  
ডাক- বারহান উি ন      
উপেজলা- বারহান উি ন 
জলা- ভালা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আকবর হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
ারালাইিসস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৪৫৯ পা ল বগম                      ামী-
চানিময়া                  এনআইিড-
২৬৯৫০৪৭০২৩৬২৪  মাবা-
০১৭৫৫৯৫০৪৬০

াম-দঃ বাটামারা          
ডাক- দঃ বাটামারা        
উপেজলা- বারহান উি ন  
জলা- ভালা

িনজ আেবদনকারী পা ল বগম একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৪৬০ মাঃ ক, এম, সাহাগ            িপতা-
মাঃ ফা ক আহেমদ    এনআইিড-

০৯১২১৫৭০৬১৯১৭  মাবা-
০১৭১৯৯৭২৭৬২

াম- বা                  
ডাক- বারহান উি ন      
উপেজলা- বারহান উি ন 
জলা- ভালা

িনজ আেবদনকারী মাঃ ক,এম, সাহাগ একজন ির া চালক। িতিন 
পেটলা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৪৬১ মাঃ সােয়দ আলী                 িপতা-
আ স সা ার            এনআইিড-
২৬৯৫০৪৭৯৯৪৪৭২ মাবা-
০১৮৬৯২৮৭৩৫৩

াম-শাি নগর              
ডাক-ধ া বাজার          
উপেজলা-িসংগইর         
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ সােয়দ আলী একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া্ ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৪৬২ িম  আ ার                     ামী-
মাঃ লাকমান            এনআইিড-

১৫১৩৭৭১৯৯২৬৩৪  মাবা-

াম-িমজা র                
ডাক- িমজা র             
উপেজলা-হাটহাজারী      

িনজ আেবদনকারী িম  আ ার একজন হ িমক। িতিন পপ ক 
আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৫১৩৭৭১৯৯২৬৩৪  মাবা-
০১৫৮৫৭২৮৩৪৩

উপেজলা-হাটহাজারী      
জলা-চ াম

চেয় আেবদন কেরেছন।

৪৬৩ েপন মার দাস                িপতা-
ত গেজ  মার দাস   এনআইিড-

৫৮১৮০১০৩০৮০৮৭ মাবা-
০১৭১২৮১১০১৬

াম-অে হির               
ডাক-ম খ                 
উপেজলা-রাজনগর        
জলা- মৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী েপন মার দাস একজন িষ িমক। িতিন 
হাইেপা থাইরেয়েডর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৪৬৪ িগয়াস উি ন                     িপতা-
ছািমর উ া                এনআইিড-
৯১১৮৫৫৯২৫২      মাবা-
০১৭১১০২৪৪০৯

াম-সািবয়া                  
ডাক- মৗলভীবাজার        
উপেজলা- মৗলভীবাজার   
জলা- মৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী িগয়াস উি ন একজন িষ িমক। িতিন াক 
রােগড় আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৪৬৫ মাঃ আ ল খািলক              িপতা- 
ত নওয়াব আলী      এনআইিড-

৫৮১৬৫১৩৬৪৪৪৯০ মাবা-
০১৭৩৭০৮৬৫৯২

াম- ব ইসলাম নগর    
ডাক-ভােটরা             
উপেজলা- লাউড়া          
জলা- মৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল খািলক একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৪৬৬ মােলকা খা ন                  ি ামী- 
মািনক                  এনআইিড-
২৬৯৩৬২৫৬৯১৭৮৮ মাবা-
০১৯৫৩০৮৬২৭৮

াম- ব গাড়ন             
ডাক- িখলগ ও              
উপেজলা-িখলগ ও          
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মােলকা খা ন একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৪৬৭ মাঃ আিজ ল হক               িপতা-
নিছয়ত উ াহ           এনআইিড-
৪৬০৩৯৬৭১৬৯    মাবা-
০১৯৫৯৪১১৯৮৪

াম- ব ি  পাড়া        
ডাক- িড় াম              
উপেজলা- িড় াম          
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিজজল হক একজন ির া চালক। িতিন 
ডায়ােব স িনউেমািনয়া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৪৬৮ বিছরন নছা                     িপতা-
িবল মা দ                এনআইিড-
২৮০১৫০৪৮৯১      মাবা-
০১৭৯০১১৪২৬৩

াম-সরদার পাড়া          
ডাক- িড় াম              
উপেজলা- িড় াম        
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী বিছরন নছা একজন হ িমক। িতিন আথাই স 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৪৬৯ মাছাঃ আেমনা বগম             িপতা-
মাঃ অিমজ উি ন        এনআইিড-

৬৪০৩৭৫৬০১৫     মাবা-
০১৭৫৫৩২০৫৫২

াম-বািনয়া পাড়া           
ডাক- িড় াম             
উপেজলা- িড় াম         
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আেমনা বগম একজন হ িমক। িতিন 
াক ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৪৭০ মাঃ মা ফা রহমান ম ল     িপতা-
ত আিজ ল হক ম ল  এনআইিড-

৪৯২৫২০৪১১৯৭৬৯ মাবা-
০১৭২৬২১৭২২১

াম-ম লপাড়া              
ডাক- িড় াম              
উপেজলা- িড় াম         
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাঃ মা ফা রহমান ম ল একজন 
ির াচালক।িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৪৭১ দব  রানী িসকদার            িপতা-
যােগ  নাথ িসকদার    এনআইিড-

২৩৭৪২২৩১৩৫     মাবা-
০১৭১৪৬৫৫৪৩৪

াম- পা  অিফস পাড়া    
ডাক- িড় াম              
উপেজলা- িড় াম          
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী দব  রানী িসকদার একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৪৭২ মাছাঃ বিছরন বওয়া           িপতা-
ব ী মা দ               এনআইিড-
৫৫০৬৪৪৫৭১৬     মাবা-
০১৭৮৬৮৪৯০৮০

 াম-কিরেমর খামার       
ডাক- িড় াম              
উপেজলা- িড় াম         
জলা- িড় াম

 িনজ  আেবদনকারী মাছাঃ বিছরন বওয়া একজন হ িমক। িতিন 
উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

০১৭৮৬৮৪৯০৮০ জলা- িড় াম

৪৭৩  মাঃ নজ ল ইসলাম             িপতা-
কবারত উ া            এনআইিড-

৯১০৩৭০২০৮১      মাবা-
০১৭৬৫৯৮৬৬৮৯

 াম-কিবরাজ পাড়া          
ডাক- িড় াম             
উপেজলা- িড় াম         
জলা- িড় াম

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ নজ ল ইসলাম একজন ভ ান চালক।িতিন 
আথাই স স লাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৪৭৪  মাঃ আ াছ আলী সরকার     িপতা-
আিজ ল হক              এনআইিড-
৫৫০৩৬৬১৭৮৬    মাবা-
০১৭১৭৭২৬৯০৫

 াম- ানারীপাড়া           
ডাক- িড় াম             
উপেজলা- িড় াম        
জলা- িড় াম

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ আ াছ আলী সরকার একজন ভ ান চালক। 
িতিন াক কামেরর  হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৪৭৫  মাঃ আফজাল হােসন           িপতা-
বছি  শখ                এনআইিড-
৮৬৫৬৪৪৯০৩৩    মাবা-
০১৭৩৭৯৮২৮৩২

াম- কছাপাড়া              
ডাক- িড় াম               
উপেজলা- িড় াম          
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাঃ আফজাল হােসন একজন ভ ান চালক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৪৭৬ মাঃ আ  বকর                  িপতা-
মাহাতাব                 এনআইিড-
৫৯৫৩৬৯৮৩৫৩    মাবা-
০১৯৪২১৬০৬৪২

াম-বািনয়া পাড়া           
ডাক- িড় াম             
উপেজলা- িড় াম         
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ  বকর একজন ভ ান চালক। িতিন 
◌্েরাক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৪৭৭ মাছাঃ হািলমা                     িপতা-
টা া                    এনআইিড-
১৯০৩৬৯৫১০২     মাবা-
০১৭৪৪৫৩৩২২৬

াম-বািনয়া পাড়া           
ডাক- িড় াম             
উপেজলা- িড় াম         
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ হািলমা একজন হ িমক। িতিন িরভােরর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৪৭৮ মাঃ কাজী আসলাম ডািলম    িপতা-
কাজী বনী ইসরাঈল     এনআইিড-
৪৬০৩৬৯৮৪৫৯     মাবা-
০১৭৭৩৩৮১১৫৫

াম-বািনয়া পাড়া           
ডাক- িড় াম             
উপেজলা- িড় াম         
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাঃ কাজী আসলাম একজন ির া চালক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৪৭৯ মাঃ নবাব আলী                 িপতা-
মাঃ আ ল মিজদ       এনআইিড-

৫০৫৪২৮৬২৯৮     মাবা-
০১৭৯৩৮০৮১৬৪

াম-বকসী পাড়া            
ডাক- িড় াম               
উপেজলা- িড় াম         
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাঃ নবাব আলী একজন ভ ান চালক। িতিন মটর 
িনউেরান িডিজজ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৪৮০ এ ক এম আখতা ামান বকশী       
                     িপতা-হামদাদ আলী 
বকশী      এনআইিড-
০১৭১৮৬৬৬৪৫০    মাবা-
০১৭১৮৬৬৬৪৫০

াম-ম লপাড়া              
ডাক- িড় াম              
উপেজলা- িড় াম         
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী এ ক এম আখতা ামান একজন বকশী একজন 
ির া চালক। িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৪৮১ আ ল কােশম                    িপতা-
মাঃ জয় ি ন            এনআইিড-

২৮০৪০০৪১২১     মাবা-
০১৭১৭৮১৮৫৫৪

াম-সরদার পাড়া          
ডাক- িড় াম              
উপেজলা- িড় াম        
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী আ ল হােসন একজন ির া চালক। িতিন 
িলভােরর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৪৮২ মাঃ আ ল কােশম             িপতা-
তবারক আলী             এনআইিড-
৩৭০৪০৯৯৭১৬      মাবা-

াম- ীপাড়া              
ডাক- িড় াম              
উপেজলা- িড় াম        

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল কােশম একজন ভ ান চালক। িতিন 
াক ইন উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৩৭০৪০৯৯৭১৬      মাবা-
০১৭৬৮৮৬৬৩৪৫

উপেজলা- িড় াম        
জলা- িড় াম

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪৮৩ মাছাঃ শািহদা বগম            িপতা-
আিমর উি ন            এনআইিড-
৯৫৫১৯০৮৫৬০     মাবা-
০১৭৩৮০৪৯০২৮

াম-ম পাড়া                
ডাক- িড় াম               
উপেজলা- িড় াম          
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ শািহদা বগম একজন হ িমক। িতিন 
লা ােগা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৪৮৪ মাছাঃ িবনা বগম              িপতা-
প র উি ন             এনআইিড-
১০০২০৯৩৯৪৪     মাবা-
০১৭৪৩৬৩৭৬৪০

াম-পাড়া দি ন           
ডাক- িড় াম             
উপেজলা- িড় াম          
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িবনা বগম একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৪৮৫ মাছাঃ রােহলা                  িপতা-
টা া                     এনআইিড-
৫০৫৩৬৮৫১৭৭     মাবা-
০১৭৭৪৪৬২৬১৮

াম-বািনয়া পাড়া           
ডাক- িড় াম             
উপেজলা- িড় াম         
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রােহলা একজন হ িমক। িতিন 
র তা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৪৮৬ মাঃ মাজাে ল হক             িপতা-
মিতউ হ                 এনআইিড-
৯৫৫১৯৬৬৭৪১     মাবা-
০১৯৯৭৬৬৪৫২৭

 াম-কিকর পাড়া           
ডাক- িড় াম               
উপেজলা- িড় াম        
জলা- িড় াম

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ মাজাে ল হক একজন ভ ান চালক। তার 
িকডিনেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৪৮৭  লালধারী রিবদাস                িপতা-
রাম ীত রিবদাস         এনআইিড-
১৪৫৩৯৫৪৩৮৮     মাবা-
০১৯২১৫৯৮৭০০

 াম-ন ন শন রাড    
ডাক- িড় াম              
উপেজলা- িড় াম          
জলা- িড় াম

 িনজ  আেবদনকারী লালধারী রিবদাস একজন ভ ান চালক। িতিন 
িকডিনর সম া েট  বড় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৪৮৮  মাঃ আ ল আউয়াল সরকার   িপতা-
ত আ র রহমান       এনআইিড-

৪৯১৭৭৮৪৯৬১০৭৬ মাবা-
০১৭৫০৭৩৬৪২২

 াম-িনয়াজী পাড়া           
ডাক-ফরেকরহাট            
উপেজলা-রাজারহাট       
জলা- িড় াম

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ আ ল আউয়াল সরকার একজন ির া 
চালক।িতিন াক ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া । উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৪৮৯  মাঃ আলতাব হােসন           িপতা-
মাঃ হািব র রহমান      এনআইিড-

১৯২৫৫৩১৫৯০      মাবা-
০১৭২৩৬১৬২৫৭

াম-ম লপাড়া              
ডাক- িড় াম              
উপেজলা- িড় াম         
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাঃ আলতাব হােসন একজন ভ ান চালক। িতিন 
ইেনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৪৯০ মাছাঃ ছিকনা বওয়া            ামী-
ত বাদশা মা দ         এনআইিড-

৪৯২৫২০৪১২০০৫৫  মাবা-
০১৯১৮৭৫৭২৬৪

 াম-ম লপাড়া              
ডাক- িড় াম              
উপেজলা- িড় াম         
জলা- িড় াম

 িনজ  আেবদনকারী মাছাঃ ছিকনা বওয়া একজন হ িমক। িতিন 
কােনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৪৯১  মেনায়ারা বগম                 ামী-
মাঃ আব ল র াক     এনআইিড-

১৩২৭৬০৬০৭৫১৮৪ মাবা-
০১৬৩১৩৮০৪৬৪

 াম-বড় বড়াইদ           
ডাক-বড় বড়াইদ          
উপেজলা-বা া             
জলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী মেনায়ারা বগম একজন হ িমক। িতিন  
উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৪৯২  আয়শা আ ার                  িপতা-
ৎফর রহমান            এনআইিড-

১৯৮৫০৯১২১১৬১০২৯৭২      মাবা-
০১৭৮০৫১৩৪৯০

াম-ম  জয়নগর         
ডাক-চাউলতাতলী         
উপেজলা- দৗলত খান   
জলা- ভালা

মাঃ কামাল ( ামী)    এনআইিড-
১৯৮২০৯১২৯৭৬০০০০১৬

আেবদনকারী মাঃ কামাল একজন িনমান িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

০১৭৮০৫১৩৪৯০ জলা- ভালা

৪৯৩ মাঃ আকবর হােসন            িপতা-
মাবারক হােসন         এনআইিড-

৫৫২১২৭০৪৭৯      মাবা-
০১৩০৫০৮৭২৮১

াম-চা ার টক            
ডাক-বড় বড়াইদ         
উপেজলা- বা া           
জলা- ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আকবর হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
ইন উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৪৯৪ মাঃ েয়ল আ ার             িপতা- 
ত জিহর উি ন সরকার                

          এনআইিড-
৯৩১৮৫৫৪৮৮৯৫৭৯ মাবা-
০১৩০৯৯৪৮৮১৩

াম-ন য়া                 
ডাক-ন য়া                 
উপেজলা-সিক র         
জলা-টা াইল

িনজ আেবদনকারী মাঃ েয়ল আ ার একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৪৯৫ মাঃ বিশর খ ন                   িপতা-
মাঃ মিনর খ ন            এনআইিড-

৭৩৩৩৮৫৮০৫৩    মাবা-
০১৯১৯৬৩৭৮৭১

াম-পঃ তাজমহল রাড   
ডাক- মাহা দ র          
উপেজলা- মাহা দ র     
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ বিশর খ ন একজন ভ ান চালক। িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৪৯৬ শফালী বগম                    ামী-
মাঃ হািনফ              এনআইিড-

২৬১৩৪৫১২২৯২০৩ মাবা-
০১৭০৩৭৭২৩৯৯

াম- ফাড নগর           
ডাক- ধ া বাজার          
উপেজলা-িসংগাইর        
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী শফালী বগম একজন হ িমক। িতিন িপ  
থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৪৯৭ মাঃ ফিরদ                       িপতা-
মাঃ সােলমান            এনআইিড-

১৯৯০২৬৯৪৮১০০০০৭৪৪      মাবা-
০১৭২১৩৮৮৪৮৯

াম- ল র               
ডাক-ম  ল র        
উপেজলা-কিবরহাট        
জলা- নায়াখালী

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফিরদ একজন িষ িমক। িতিন লা ােগা 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৪৯৮ জা াত                       ামী-
িসরাজ                    এনআইিড-
১৯৯২০৯১২১২৮০০০০৪৮     মাবা-
০১৩১৮৫৫১৬৫৯

াম-সিহদ নগর             
ডাক-সিহদ নগর           
উপেজলা- করানীগ        
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী জা াত একজন হ িমক। িতিন টনিসলাই স 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৪৯৯ িজ  বগম                       িপতা-
ফরাজী                    এনআইিড-
৪৬৪৬১২২৬৭৩     মাবা-
০১৭৬৮০২০৪০৪

াম-বড় বরাইদ          
ডাক-বড় বরাইদ           
উপেজলা- বা া           
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী িজ  বগম একজন হ িমক। িতিন থাইরেয়েডর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৫০০ মাঃ মােশদ                      িপতা-
শখ শিফয়ার রহমান     এনআইিড-

৮২৪২১৯৭৮৩১      মাবা-
০১৭৭১৯৫৮৯১১

াম-দঃ শখদী              
ডাক-দিনয়া                 
উপেজলা-যা াবাড়ী        
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ মােশদ একজন িনমান িমক। িতিন চােখর 
সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৫০১ নািসর উি ন                    িপতা-
করামত মাড়ল           এনআইিড-

৫০৭২৮০৩৯৫৯    মাবা-
০১৯১৫৫২১৬৫৩

াম-িমউিনিস াল াংক 
রাড                        

ডাক- লনা িস           
উপেজলা- লনা           
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী নািসর উি ন একজন িনমান িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৫০২ িফয়া বগম                   িপতা-
ময় ীন িব াস         এনআইিড-

াম- সানার বাংলা রাড   
ডাক- লনা                

িনজ আেবদনকারী িফয়া বগম একজন হ িমক। িতিন আথাই স 
নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

৩০০০০
ময় ীন িব াস         এনআইিড-
৭৩০১৩১৩৭৬৮    মাবা-
০১৯৬৬৯৯৭০৩৯

ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০৩ পিরমল চ  সাহা                িপতা-
অ য় মার সাহা       এনআইিড-
৫৫২২৭৩৬৮৬৬    মাবা-
০১৭৬৮৬৭০০৭৭

াম-ধমসভা স রাড    
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী পিরমল চ  সাহা একজন দাকান কমচারী। িতিন 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫০৪ ছােহরা বগম                     িপতা-
মাঃ আ ল রিশদ       এনআইিড-

১৪৭৩৭৭৪৯৮০     মাবা-
০১৯১৫৫২১৬৫৩

াম-িময়াপাড়া              
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী ছােহরা বগম একজন দিজ িমক। িতিন জরা র 
েট  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫০৫ মনা                               িপতা-
কিরম হাওলাদার        এনআইিড-
২৩৫১৫৯১৫১২      মাবা-
০১৯৩৮০০৭৮৩৮

াম- সানার বাংলা রাড   
ডাক- লনা                
উপেজলা- সানাডা া      
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মনা একজন বা িচ। িতিন ে ট নালীেত দাহ 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫০৬ লাইলা িবলিকস                  িপতা-
আ র রহমান            এনআইিড-
৬৪২৩১৯১১৫১       মাবা-
০১৯৩৬৬৩৮৮৩৮

াম-সাউথ স াল রাড   
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী লাইলা িবরিকস একজন হ িমক। িতিন লা ােগা 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৫০৭ মাঃ খিবর উি ন হাওলাদার   িপতা-
এলাল উি ন হাওলাদার  এনআইিড-
২৩৫০৬০০৩৭১     মাবা-
০১৭৬৮৪৫০৫৫১

াম-কিরম নগর             
ডাক-িজিপও-৯০০০      
উপেজলা- সানাডা া       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ খিবর উি ন হাওলাদার একজন িনমান 
িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৫০৮ রািহলা বগম                     িপতা-
আলম বপারী            এনআইিড-
৫৯৭৪৩৭৭৬২৩     মাবা-
০১৯৫৬১২৮৪২৪

াম-কয়লা ঘাট িডেপা     
ডাক- লনা                 
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী রািহলা বগম একজন হ িমক। তার পেট দাহ 
অপােরশন হেয়েছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৫০৯ মাঃ িফেরাজ খ ন               িপতা-
ত মাঃ চ ন খান         এনআইিড-

৪৭৯৮৫১৮২৫৬০১১ মাবা-
০১৯১৫৫২১৬৫৩

াম- গাবরচাকা           
ডাক- লনা িস             
উপেজলা- সানাডা া        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ িফেরাজ খ ন একজন িনমান িমক। িতিন 
সায়া কা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫১০ জিরনা বগম                      িপতা-
ইমান উি ন মা া      এনআইিড-
১০১১১১৫৫৮৯      মাবা-
০১৯১৫৫২১৬৫৩

াম-ইয়া ব গিল           
ডাক- লনা                 
উপেজলা- লনা           
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী জিরনা বগম একজন ঘাট িমক। িতিন কামেরর 
হাড় য়  নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫১১ পবান বগম                   িপতা-
মাঃ হােসন গাজী        এনআইিড-

৭৩২৪০৮৫২৭৮     মাবা-
০১৯১৩২৬২০৮৫

াম-আল আিমন সড়ক   
ডাক- লনা                  
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী পবান বগম একজন িনমান িমক। িতিন 
নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৫১২ িফয়া বগম                   ামী-
মাঃ আ র রিশদ জমা ার             

           এনআইিড-
৪৭৯৫১২৩৪২১৭২৭  মাবা-

াম-খান জাহান আলী রাড 
ডাক- লনা               
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী িফয়া বগম একজন হ িমক। িতিন টাইফেয়ট 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৪৭৯৫১২৩৪২১৭২৭  মাবা-
০১৯১৫৫২১৬৫৩

জলা- লনা

৫১৩ িশরীনা আ ার                  িপতা-
শখ আ ল লিতফ        এনআইিড-

৬৮৫২১২৯৪২৫      মাবা-
০১৯৫১৪২৭৬৮৪

াম- শখ পাড়া             
ডাক- লনা                 
উপেজলা- লনা           
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী িশরীনা আ ার একজন হ িমক। িতিন  
উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫১৪ নািছমা খা ন                   ামী-
মাঃ সিফউি ন চৗ রী  এনআইিড-

৪৭৩৫১২৯৫০০০৯৩ মাবা-
০১৯২৬১৫৫৮৬৬

াম- িব স রাড   ডাক-
লনা                উপেজলা-
লনা সদর     ঝলা- লনা

িনজ আেবদনকারী নািছমা খা ন একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৫১৫ নাজমা বগম                    িপতা-
আ ল ছামাদ             এনআইিড-
১৪৭২৫৭৭৪৫৯       মাবা-
০১৭২০০২৬৯৬০

াম-চান মারী             
ডাক- লনা                 
উপেজলা- লনা           
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী নাজমা বগম একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৬০০০০

৫১৬ রওশনারা বগম                  িপতা-
হােচন গালদার          এনআইিড-
৯৫৫০৪০২৩০০     মাবা-
০১৯৩৭৭৪৮১৫৭

াম- ছাট বয়রা            
ডাক-িজ.িপ.ও-৯০০০      
উপেজলা- সানাডা া       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী রওশনারা বগম একজন হ িমক। িতিন াক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৫১৭ তাপস মার সাহা               িপতা-
উেপ  নাথ সাহা        এনআইিড-
৬৪২৩৫৯৯১৯৭     মাবা-
০১৭২০৮১২৭৬৬

াম-িমজা র                
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী তাপস মার সাহা একজন িনমান িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৫১৮ ছােলহা বগম                     িপতা-
আজহার িসকদার       এনআইিড-
২৮২৩৭৮১৪০২      মাবা-
০১৯১৫৫২১৬৫৩

াম-িময়াপাড়া              
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী ছােলহা বগম একজন হ িমক। িতিন শরীেরর 
ালা পাড়া গা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫১৯ রিহমা খা ন                    িপতা- 
আসমত আলী খ         এনআইিড-
৫৫২২৪৪৬১৩৬     মাবা-
০১৯১৮৮৩৫৮৩৫

াম-চানমারী               
ডাক- লনা িশপইয়াড      
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী রিহমা খা ন একজন হ িমক। িতিন উ র চাপ 
পা ফালা িকডিনেত সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৫২০ আলিমরা বগম                  িপতা-
শখ হমােয়ত উ ীন     এনআইিড-

৯৫৬২০৬০১৭৯     মাবা-
০১৯১৬৩৩৯১২৮

াম-িময়াপাড়া              
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী আলিমরা বগম হ িমক। িতিন াক রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৪০০০০

৫২১ পনীল বমন                  িপতা-
জীত বমন              এনআইিড-

২০০২৪৭৯৫১২৩০০৫৬৯১      মাবা-
০১৭৩২৯৩৪৯২৮

াম- ার ইকবাল রাড    
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা             
ঝলা- লনা

িশ ী রানী সরকার (মাতা)             
এনআইিড-৬৪৩১৩১১১২২

আেবদনকারী িশ ী রানী সরকার একজন হ িমক। তার ছেলর 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৫২২ রেবকা খা ন                   িপতা-
মান র শখ             এনআইিড-
৭৭৭৪১৮৫৪৬১       মাবা-

াম- দনারাবাদ             
ডাক- লনা                 
উপেজলা- সানাডা া       

মাঃ ফিছয়ার রহমান  ( ামী)            
  এনআইিড-৪৬১৬৮৭০৯৩৯

আেবদনকারী মাঃ ফিছয়ার রহমান একজন মটর িমক। িতিন 
চােখর সম া উ র চাপ রােগ চমেরােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৭৭৭৪১৮৫৪৬১       মাবা-
৪৬১৬৮৭০৯৩৯

উপেজলা- সানাডা া       
জলা- লনা

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫২৩ িবপাশা িব াস                 িপতা-
বাদল িব াস             এনআইিড-
১৯৯২৩৫১৯১৭৬০০০১৪৫      মাবা-
০১৭৩৮৪১১৩৮৪

াম-পাটগাতী              
ডাক- ংগীপাড়া            
উপেজলা- ংগীপাড়া       
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী িবপাশা িব াস একজন হ িমক। িতিন মা  ও 
জ লতা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৫২৪ িবহন জয়ধর                     িপতা-
যতী নাথ জয়ধর       এনআইিড-
৩৫১৯১৭৬৭০৬৯৫৪ মাবা-
০১৯৬৯০২০৬৮৪

াম-বালা ডা া             
ডাক- ংগীপাড়া            
উপেজলা- ংগীপাড়া       
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী িবহন জয়ধর একজন িষ িমক। িতিন পপ ক 
আলসার দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৫২৫ ভরত চ  বালা                  িপতা- 
যােগশ চ  বালা       এনআইিড-

৭৩০৩২৭১৯৫৬     মাবা-
০১৭৫৬৯৬৪৬৯৮

াম-বালার গাতী           
ডাক- ংগীপাড়া            
উপেজলা- ংগীপাড়া       
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী ভরত চ  বালা একজন হ িমক। িতিন 
নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৫২৬ িনিত িব াস                     ামী-
িনহার র ন িব াস       এনআইিড-
৩৫১৯১৭৬৭০৭০০৭ মাবা-
০১৯৪২৯৭৩০৬২

াম-বালা ডা া             
ডাক- ংগীপাড়া            
উপেজলা- ংগীপাড়া       
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী িনিত িব াস একজন হ িমক। িতিন েক এবং 
পেট াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৫২৭ মাঃ মা দ রানা                  িপতা-
মাঃ গালাম হােসন     এনআইিড-

৪১৯৯৩৩৪৬৫৯     মাবা-
০১৯২৪৮০৮৩৮৩

াম-চরমািনকদাহ         
ডাক- গাপালগ             
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ মা দ রানা একজন িষ িমক। িতিন 
কামের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০

৫২৮ িশখা রানী িব াস               িপতা-
বা েদব বাৈড়            এনআইিড-
৮৬৬৯৮৪১৬৭১     মাবা-
০১৭৪২১০১৫৪৮

াম-চরমািনকদাহ         
ডাক- গাপালগ             
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী িশখা রানী িব াস একজন দিজ িমক।িতিন 
িগড়ায় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০

৫২৯ সজল মার ম ল               িপতা-
ধীর মার ম ল       এনআইিড-

৭৮০১৫০১৭১৪     মাবা-
০১৭৯৯৩৮০২৫০

াম-ব াবািড়              
ডাক- জায়ািরয়া           
উপেজলা- ংগীপাড়া        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী সজল মার ম ল একজন িষ িমক। িতিন 
কামেরর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০

৫৩০ ধীর মার ম ল              িপতা-
ত ধরানাথ ম ল       এনআইিড-

৩৫১৯১৩৮৭৩১৬৬৩ মাবা-
০১৯৮১২৪০৩২৫

াম-ব াবািড়              
ডাক- জায়ািরয়া           
উপেজলা- ংগীপাড়া        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী ধীর মার ম ল একজন িষ িমক। িতিন 
ইেনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৫৩১ আ রী রানী দাস                ামী-
কাশ চ  দাস           এনআইিড-

০১১১৪১৫০৭৭৩৮৬ মাবা-
০১৭১৭৫৫৯০৬৫

াম-চরডাকািতয়া          
ডাক- টেকরবাজর         
উপেজলা-িচতলমারী       
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী আ রী রানী দাস একজন হ িমক। িতিন কািশ 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৫৩২ শাি  র ন ম মদার              িপতা-
ম  ম মদার                    
এনআইিড-১৯৯৪০১১১৪১৯০০০৩২৩  
মাবা-০১৯৩৬০৪২৮৭৭

াম-হািতয়ার ঘাপ        
ডাক-বড়বািড়য়া            
উপেজলা-িচতলমারী      
জলা-বােঘরহাট

িনজ আেবদনকারী শাি  ম মদার একজন হােটল িমক। িতিন 
চমেরাগ ডিরেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

মাবা-০১৯৩৬০৪২৮৭৭ জলা-বােঘরহাট

৫৩৩ গীতা ব                                    
ামী- গািব  ব               

এনআইিড-৩৫১৯১২৮৭৪০২০৬  মাবা-
০১৯৫৬৭৪০৬৮৫

াম- ছাট িরয়া         
ডাক- িরয়া বাজার      
উপেজলা- ংগীপাড়া       
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী গীতা ব  একজন হ িমক। িতিন উ র চাপ 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০

৫৩৪ গাপাল ঘরামী                    িপতা-
িবকাশ ঘরামী            জ সনদ-
২০০২৩৫১৯১২৮০০৪৮৮৩    মাবা-
০১৭৬০৮৫১০৮৬

াম- ল তলা               
ডাক- িরয়া বাজার       
উপেজলা- ংগীপাড়া        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী গালাপ ঘরামী একজন িমক। িতিন এিসড রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

১০০০০

৫৩৫ িনহার র ন িব াস             িপতা-
য় িব াস           এনআইিড-

৩৫১৯১৭৬৭০৭০২৮ মাবা-
০১৯২৬৫৪৮২০২

াম-বালা ডা া             
ডাক- ংগীপাড়া            
উপেজলা- ংগীপাড়া       
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী িনহার র ন িব াস একজন িষ িমক। িতিন র 
শরীের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০

৫৩৬ সাহাদাত শখ                    িপতা-
আিজম শখ              এনআইিড-
২৮১৯৯১২১৯৩     মাবা-
০১৭৩৬০৮৭৮৫০

াম-চরমািনকদাহ         
ডাক- গাপালগ             
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী সাহাদাত শখ একজন িষ িমক। িতিন  
থিলেত দাহ িপ  থিলেত সম া রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৫৩৭ য় বালা                     িপতা-
ঘটক বালা               এনআইিড-
৯৫৫১৯০৭৫৪৭      মাবা-
০১৯৯২৮৯১৮৪৩

াম- পাহা                
ডাক- িশলনা                
উপেজলা- ংগীপাড়া        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী য় বালা একজন িষ িমক। িতিন মাথায় 
আঘাত রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৫৩৮ নিমতা বালা                     িপতা-
অিনল কাদার           এনআইিড-
৬৮৫৩৭১৫৯০৯     মাবা-
০১৭৩৬৮৩৩৪৩৬

াম- পাহা                
ডাক- িশলনা                
উপেজলা- ংগীপাড়া        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী নিমতা বালা একজন হ িমক। িতিন আথাই স 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০

৫৩৯ িনলাল বালা                   িপতা-
তাব বালা               এনআইিড-

১৯০৩৭১৩৬৩২     মাবা-
০১৯৩৭২৭৮৭৫০

াম- পাহা                
ডাক- িশলনা                
উপেজলা- ংগীপাড়া        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী িনলাল একজন িষ িমক। িতিন  নালীেত 
দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০

৫৪০ মাঃ ল ইসলাম                িপতা-
ত আ ল হাই িসকদার  এনআইিড-

৩৫২৩২০২১১০৫৭৪ মাবা-
০১৭১২৩৩৫৯৭৩

াম-মা সা রাড            
ডাক- গাপালগ           
উপেজলা- গাপালগ       
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ ল ইসলাম একজন িমক। িতিন কািশ 
াস ক  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৫৪১ অিনেমষ ম ল                    িপতা-
কলাল ম ল            এনআইিড-

৫৫২৮৯৫১৭৩৩     মাবা-
০১৭১০৪০৮৯০৭

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী অিনেশষ ম ল একজন িষ িমক। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৫৪২ শি ময় িব াস                  িপতা-
ত নের  নাথ িব াস   এনআইিড-

৩৫১৩২৭৩২০৭৫০৫ মাবা-
০১৭১২৬৬২৭০৮

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী শি ময় িব াস একজন িষ িমক। িতিন েক 
াথা  নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

০১৭১২৬৬২৭০৮ জলা- গাপালগ

৫৪৩ পিরেতাষ পা ার               িপতা-
িচ ন পা ার          এনআইিড-
৫০৬৯৪৭২৯৮২     মাবা-
০১৯৫২৫০৪০২৭

াম- কাড়ারগাতী           
ডাক- ভড়ার হাট           
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী পিরেতাষ পা ার একজন িষ িমক। িতিন 
কােনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৫৪৪ আহলাদী িব স                  িপতা-
জা বী রায়             এনআইিড-
৬৮৭০১৮৭২২৩     মাবা-
০১৮৩৫৬৩৮৬২১

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী আহলাদী িব স একজন হ িমক। িতিন 
টাইফেয়ড রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৫৪৫ মন িব াস                       িপতা-
ত ামল িব াস        এনআইিড-

৩৫১৩২৭৩২১৫২১২ মাবা-
০১৯৩৪৯৯২৫৪৪

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনরকারী মন িব াস একজন িনমান িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫৪৬ গা ল চ  িব াস               িপতা-
িজেত  নাথ িব াস     এনআইিড-
৩২৭০১২৮৯৮৪     মাবা-
০১৮২৩২৫০২৬৩

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী গা ল চ  িব াস একজন িষ িমক। িতিন 
দেরাগ কােনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৫৪৭ িম  ম ল                        িপতা-
অিবনাশ ম ল           এনআইিড-
২৩৭০১০৫৬৫৮     মাবা-
০১৭০৩২৬৮৭০২

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী িম  ম ল একজন সাধারন িমক। িতিন েক 
উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৫৪৮ ীিতশ িব াস                    িপতা-
মেহ  িব াস            এনআইিড-
২৮২০১৮৯৪৪৩      মাবা-
০১৯৭০২৫২৬৩৯

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী ীিতশ িব াস একজন সাধারন িমক।িতিন াক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫৪৯ স য় পা ার                    িপতা-
ম  পা ার            এনআইিড-

৪৬২০২১৯৫২৯     মাবা-
০১৭৪২০৮৭১৪১

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী স য় পা ার একজন িষ িমক। িতিন াস ক  
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৫৫০ পােগাল ব                     িপতা-
যতী  নাথ ব          এনআইিড-
৮২২০২৬২৫৬২৩   মাবা-
০১৯৮২৬৪৩২৩১

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী পােগাল ব  একজন িষ িমক। িতিন পেট 
উমার রােগ আ া উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫৫১ মিজয়া আ ার                  ামী-
মাঃ ন ল ইসলাম       এনআইিড-

৪৮১৯২১৩৭১৬৬৭০ মাবা-
০১৭২৯৩৫৬৫৩৭

াম- শালািকয়া             
ডাক- শালািকয়া           
উপেজলা-িকেশারগ       
জলা-িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী মিজয়া আ ার একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ হাপানী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৫৫২ শংকর িব াস                   িপতা-
িশল িব াস               এনআইিড-

৩৫১৯১২৮৭৪০৩৯৮ মাবা-
০১৯৬৭৭৯৩৩৭৬

াম- ল তলা               
ডাক- িরয়া বাজার       
উপেজলা- ংগীপাড়া        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী শংকর িব াস একজন িষ িমক। িতিন 
উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

০১৯৬৭৭৯৩৩৭৬ জলা- গাপালগ

৫৫৩ কাশ চ  দাস                 িপতা-
ত িনেরাদ িবহারী দাস  এনআইিড-

০১১১৪১৫০৭৭৩৮৫ মাবা-
০১৭২১৩৯৯৩১০

াম-চরডাকািতয়া          
ডাক- টেকরবাজর         
উপেজলা-িচতলমারী       
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী কাশ চ  দাস একজন িষ িমক। িতিন কািশ 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৫৫৪ ইিত িব াস                     িপতা-
েরশ িব াস             এনআইিড-

৭৯১৭৬৪২৪১৮৪৮২  মাবা-
০১৭৬৩২৯৭৮৮০

াম-পি ম বািনয়ারী      
ডাক-দি ন বািনয়ারী      
উপেজলা-নািজর র      
উপেজলা-িপেরাজ র

িনজ আেবদনকারী ইিত িব াস একজন দিজ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৫৫৫ হািমদা বগম                    িপতা-
রাক ি ন                 এনআইিড-

৪৬২০৯০৯৯৬২     মাবা-
০১৬৩৫২৪০৪৫২

া্ম-পাথািলয়া             
ডাক-দা ল কারান       
উপেজলা- গাপালগ         
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী হািমদা বগম একজন হ িমক। িতিন  
নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৫৫৬ অনাথ চ  রায়                  িপতা-
জা বী রায়              এনআইিড-
৮২১৯৮৪০২৬৪     মাবা-
০১৬৩৬৬৪৮৪৩৩

াম-চরমািনকদাহ         
ডাক- গাপালগ             
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী অনাথ চ  রায় একজন িষ িমক। িতিন েক 
াথা কািশ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৫৫৭ িবধান িস বর                   িপতা-
ম ল িবচ াস            এনআইিড-
২৮২০১৪৩২২৬     মাবা-
০১৯২৩০৫৯৩৪১

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী িবধান িস বর একজন িষ িমক। িতিন েক 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৫৫৮ গীতা রানী রায়                   িপতা-
নলীন চ  রায়           এনআইিড-
১৯১৯৮৬৬১১৯    মাবা-
০১৯১৫৬৭১৯৫৬

াম-চরমািনকদাহ         
ডাক- গাপালগ             
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী গীতা রানী রায় একজন হ িমক। িতিন পাইলস 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৫৫৯ িবেবকান  িব াস              িপতা-
িবেনাদ িব াস           এনআইিড-
৮৬৫২৯৮৩৩৬৫    মাবা-
০১৭২৬১৪০৫৫৪

াম- ল তলা               
ডাক- িরয়া বাজার       
উপেজলা- ংগীপাড়া        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী িবেবকান  িব াস একজন িষ িমক। িতিন 
িলভােরর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৫৬০ মাহা দ শহী ল আলম        িপতা-
ত দলা িময়া           এনআইিড-

১৫১৩৭২৯১২৩৯৮৩ মাবা-
০১৮১৫৬৭১৬১১

াম- বধলই               
ডাক- এনােয়ত র         
উপেজলা-হাটহাজারী      
জলা-চ াম

িনজ আেবদনকারী মাহা দ শহী ল আলম একজন িষ িমক। 
িতিন ডায়ােব স স সাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫৬১ িম া ম ল                      িপতা-
িবেনাদ িব াস            এনআইিড-
৮২০৩০৯৩৮৭০     মাবা-
০১৭২১৬৮০৭৫৪

াম-সািচয়া                  
ডাক-সািচয়া                 
উপেজলা-নািজর র        
জলা-িপেরাজ র

িনজ আেবদনকারী িম া ম ল একজন িষ িমক। িতিন কামেরর 
হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৫৬২ ঝনা দাস                          ামী-
অিজত মার দাস        এনআইিড-
০১১১৪১৫০৭৭৩৮৪  মাবা-
০১৭৪৫৯৫৪০৫৯

াম-চরডাকািতয়া          
ডাক- টেকরবাজর         
উপেজলা-িচতলমারী       
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী ঝনা দাস একজন হ িমক। িতিন জরা  বড় 
তলেপেট দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

০১৭৪৫৯৫৪০৫৯ জলা-বােগরহাট

৫৬৩ সরলা ম মদার                 ামী-
ম  ম মদার             এনআইিড-
০১১১৪১৯০০৭৬৭১  মাবা-
০১৭৩৯৬৪৭১১৪

াম-হািড়য়ার ঘাপ        
ডাক-বর নী             
উপেজলা-িচতলমারী        
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী সরলা ম মদার একজন হ িমক। িতিন িলভার 
এবং স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫৬৪ পিরেতাষ রায়                    িপতা-
ধীের  নাথ রায়          এনআইিড-
৬৪০২৭৩৩৩৬১     মাবা-
০১৭২৩১০৯৫৩২

াম-চরবানীয়ারী           
ডাক-দি ন বািনয়ারী     
উপেজলা-নািজব র       
জলা-িপেরাজ র

িনজ আেবদনকারী পিরেতাষ রায় একজন িনমান িমক। িতিন চােখ 
দাহ নােক সম া এলািজ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৫৬৫ অ  ম ল                       িপতা- 
িবেনাদ িবহারী িব াস   এনআইিড-
১৯০৩৭৩৮১০০    মাবা-
০১৭২২৯২৫০৭৮

াম-ব াবািড়              
ডাক- জায়ািরয়া           
উপেজলা- ংগীপাড়া        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী অ  ম ল একজন হ িমক। িতিন তলেপেট 
দাহ এবং পািন রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৫৬৬ েরশ িব াস                    িপতা-
ত সতীশ চ  িব াস   এনআইিড-

৭৯১৭৬৪২৪১৮৪৮৩ মাবা-
০১৮৮৩৭৭৬৯৯৪

াম-পি ম বািনয়ারী      
ডাক-দি ন বািনয়ারী      
উপেজলা-নািজর র      
উপেজলা-িপেরাজ র

িনজ আেবদনকারী েরশ িব াস একজন িষ িমক। িতিন েক 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৫৬৭ আসমা বগম                    িপতা-
মাঃ সােমদ শখ        এনআইিড-

২৮৫১৫৩০৪৭৩      মাবা-
০১৯৩০৯৬০৮১৯

াম- বত াম                
ডাক- গাপালগ            
উপেজলা- গাপালগ          
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী আসমা বগম একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৫৬৮ কমেলশ ম ল                   িপতা-
নীল ম ল               এনআইিড-

১৪৫৩৮৪৫৯৮২      মাবা-
০১৮৫৩৮৭১৮৩৬

াম- য়াধানা              
ডাক-িসলনা                
উপেজলা- ংগীপাড়া       
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী কমেলশ ম ল একজন িষ িমক। িতিন র 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৫৬৯ দবাশীষ বালা                   িপতা-
বািশরাম বালা          এনআইিড-
৯১০৩৭০৮৩৬৯     মাবা-
০১৯৮৩০৫৯৪২১

াম- পাহা                
ডাক- িশলনা                
উপেজলা- ংগীপাড়া        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী দবাশীষ বালা একজন িষ িমক। িতিন িকডিনর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৫৭০ ি া হালদার                    িপতা-
ভরত চ  বালা          এনআইিড-
৫০৫২২৫৮২১৬     মাবা-
০১৯৮২১২৭০৯৬

াম-ম  জয় র           
ডাক- য়ামকা            
উপেজলা- নািজর র       
জলা-িপেরাজ র

িনজ আেবদনকারী ি া হালদার একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স থাইরেয়েডর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৫৭১ িম  ম ল                        িপতা-
অিবনাশ ম ল           এনআইিড-
২৩৭০১০৫৬৫৮     মাবা-
০১৭০৩২৬৮৭০২

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী মানেব  িব াস একজন সাধারন িমক। িতিন 
উ র চাপ পপ ক আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫৭২ ময়না ব                         িপতা-
রজনীকা  ব           এনআইিড-
৪১৭০২০৩৭৩৩     মাবা-
০১৭২৪৩৮৮৩৬৮

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী ময়না ব  একজন হ িমক। িতিন েক াথা 
কামেরর হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

০১৭২৪৩৮৮৩৬৮ জলা- গাপালগ

৫৭৩ েলখা ব                       িপতা- 
কালা চাদ ভৗিমক      এনআইিড-
৩৭২০২৬৪৬৭৪     মাবা-
০১৯২০২০৭৪১১

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী েলখা ব  একজন হ িমক। িতিন কামেরর 
হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫৭৪ হাসা ম ল                       িপতা-
উেপন বাওয়ালী            এনআইিড-
৫০৭০০৯৬৮৪৬     মাবা-
০১৭০৫৫৮৮৩০৫

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী হাসা ম ল একজন হ িমক। িতিন ডায়ােব স 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫৭৫ া রানী িব াস                ামী-
রবী নাথ িব াস         এনআইিড-
৩৫১৩২৭৩২১৬১৭৪ মাবা-
০১৯৪৩২৮১৭৮৯

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী া রানী িব াস একজন হ িমক। িতিন 
আথাই স ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫৭৬ কািলপদ িব াস                  িপতা-
রিশক লাল িব াস        এনআইিড-
৬৪২০১০৩০৬৮     মাবা-
০১৭৭৮০৭৯৩০৩

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী কািলপদ িব াস একজন সাধারন িমক। িতিন 
াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৫৭৭ মাঃ মাজাে ল হক            িপতা-
ত আিহর উি ন         

এনআইিড৬১১৮১৪৯০১২১২৪   মাবা-
০১৯০৯৯৮৯১৪৬

াম-বনপলািশয়া           
ডাক-কামািরয়া বাজার    
উপেজলা- ল র          
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাজাে ল হক একজন িষ িমক। িতিন 
চােখর সম া রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৫৭৮ অমলা িব াস                   ামী-
শাি রাম িব াস          এনআইিড-
৬৫১২৮১৫৩৮৩৪৬৯ মাবা-
০১৭৭০৬৭৪৩০৫

াম-নলামারা               
ডাক- যাগািনয়া              
উপেজলা-কািলয়া         
জলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী অমলা িব াস একজন হ িমক। িতিন র কািশ। 
উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৫৭৯ লা ম ল                      িপতা-
জবাসী ম মদার        এনআইিড-

৪১৭০৭৫২৫৯৮      মাবা-
০১৯৫১৩২৯৩১১

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী লা ম ল একজন হ িমক। িতিন অি ও 
আথাই স রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৫৮০ িল  িব াস                      িপতা-
িনিখল ম ল               এনআইিড-
৬৮৭০১৩৩২৫০     মাবা-
০১৭২১১৫৬৮২১

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী িল  িব াস একজন হ িমক। িতিন েক াথা 
পপ ক আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৫৮১ িচ য় বাইন                    িপতা- 
িচ র ন বাইন         এনআইিড-
৭৩২০২১২০২৫     মাবা-
০১৮২৬০৩২২৬

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী িচ য় বাইন একজন িষ িমক। িতিন আথাই স 
রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫৮২ রা ল িব াস                     িপতা-
রনিজৎ িব াস           এনআইিড-
৪২০৪৬৩১৮৯১      মাবা-
০১৭৬০৩৬৪১০৯

াম- বারাশী              
ডাক- দীঘার ল            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী রা ল িব াস একজন মটর িমক। িতিন 
উ র চাপ আথই স রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

০১৭৬০৩৬৪১০৯ জলা- গাপালগ

৫৮৩ মাঃ সােহল রানা               িপতা-
ত শাম ি ন           এনআইিড-

৬১১৭২৬৩৩৩৩৩০৬           মাবা-
০১৭৬৫৩৩৬৯৮১

াম- ব লিতব র         
ডাক-চংভােদরা            
উপেজলা-না াইল        
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাঃ সােহল রানা একজন িষ িমক।িতিন 
িকডিনেত পাথর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫৮৪ মাঃ চান িময়া                  িপতা-
মাঃ আ ল হােসন      এনআইিড-

২৬১৩৮৬০১৩৬৭২৯ মাবা-
০১৮৩৮৪৬৪৯৩৪

াম-মে রচর              
ডাক- ামলা র           
উপেজলা- করানীগ       
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ চান িময়া একজন িনমান িমখ। িতিন 
স েসর সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৫৮৫ মাঃ মিজ র রহমান            িপতা-
মাঃ জয়নাল আবদীন   এনআইিড-

৫৯৯৮৩১২৫৬৪     মাবা-
০১৭১১০০৪৯৯৬

াম- াম র                 
ডাক-ফিরদাবাদ           
উপেজলা-কদমতলী       
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিজ র রহমান একজন িনমান িমক। িতিন 
িকডিনর সম া হােটর সম া ইন উমার রােগ আ া । 
উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৫৮৬ মাছাঃ রিহমা খা ন            িপতা-
ত হােসন আলী শখ   এনআইিড-

৪৭৯২১০৪০৫৬০৩৬ মাবা-
০১৯২৬৮৬৫২৩৯

াম-হাওলাদার পাড়া      
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রিহমা খা ন একজন হ িমক। িতিন 
হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৫৮৭ জািকর আলী িমর               িপতা- 
ত মাকেছদ আিল িমর এনআইিড-

২৯১১৮২৫২০০১৪১ মাবা-
০১৭৪২০০২৭৭০

াম-হাসামিদয়া            
ডাক- যিদয়া              
উপেজলা- বায়ালমারী     
জলা-ফিরদ র

মাসাঃনারিগস বগম ( ী)              
এনআইিড-২৯১১৮২৫২০১১৩৪

আেবদনকারী মাসাঃ নারিগস আলী িমর একজন হ িমক। 
তার ামী পনি য়ােস পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৫৮৮ িলিপ বগম                      ামী-
বলােয়ত সরকার        এনআইিড-

২৯১৬২৮৯০০২৮৩২ মাবা-
০১৭৫৩০৪৮৪২৮

াম-িমনাজ িদয়া          
ডাক- লবািড়য়া হাট     
উপেজলা-নগরকা া        
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী িলিপ বগম একজন হ িমক। িতিন টনিসলাই স 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫৮৯ মাসাঃ সালমা বগম              ামী-
মাঃ িনজাম সখ          এনআইিড-

২৯২১৮০৪২৭৬৪৬৩ মাবা-
০১৭৪৩৪৫২২৮৬

াম- সাতাশী                
ডাক- সাতাশী             
উপেজলা- বায়ালমারী     
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ সালমা বগম একজন হ িমক। িতিন 
িপ  থিলেত পাথর জরা র সম া রােগ আ া । উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৫৯০ আিখ রানী দাস                 িপতা-
পলাশ িব াস             জ সনদ-
১৯৯৯৬৫১২৮৯৫১০২৪৩১    মাবা-
০১৩০৪২০৫৮১০

াম- ব বা                 
ডাক- পাটনা-৭৫২০        
উপেজলা-কািলয়া          
জলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী আিখ রানী দাস একজন িষ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৫৯১ ইমরান খান                       িপতা-
জালাল উি ন খান       এনআইিড-
১৯৯৬৬৫১২৮৬৩০০০০৮১     মাবা-
০১৬৭২৮৪৮১০১

াম-পাটনা                  
ডাক-পাটনা                
উপেজলা-কািলয়া           
জলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী ইমরান খান একজন  িষ িমক। তার পা ভে  
গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০

৫৯২ আিসয়া বগম                     িপতা-
কিরম হােসন চৗ রী    এনআইিড-

াম- পনগর               
ডাক-িমর র-১২১৬       

িনজ আেবদনকারী আিসয়া বগম একজন হ িমক। িতিন 
উ র চাপ চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

২৫০০০
কিরম হােসন চৗ রী    এনআইিড-
৫৯৮৯৭৪৫৪৩৪      মাবা-
০১৭৩৬৫১৮৭৬০

ডাক-িমর র-১২১৬       
উপেজলা-প বী            
জলা-ঢাকা

উ র চাপ চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫৯৩ জােয়দা                           ামী-
মাঃ ইখিতয়ার            এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭০০২৩৯৫ মাবা-
০১৭৩২৩৩৯০০১

াম-হা িরয়া চালা          
ডাক-হা িরয়া চালা       
উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা- গাজী র

িনজ আেবদনকারী জােয়দ একজন িষ িমক।িতিন ডায়ােব স 
উ র চাপ কািশ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৫৯৪ মাসাঃ সােহলা বগম           ামী-
মাঃ বজ  বপারী        এনআইিড-

০৬১৬৯৭১৭৪০৫৮৫ 
মাবাঃ০১৬৫০১৩৩৩৩৯

াম-চর নািজর র         
ডাক-এন িপ ল           
উপেজলা- লাদী             
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ সােহলা বগম একজন হ িমক। িতিন 
দেরাগ ও স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৫৯৫ মমতাজ বগম                    িপতা-
আসমত আলী হাওলাদার এনআইিড-
৭৮০৭৬৩৬৬৭০    মাবা-
০১৮২৯৩৩২২২৯

াম- াঃ এলাকা           
ডাক-িজগাতলা             
উপেজলা-হাজারীবাগ     
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মমতাজ বগম একজন হ িমক। িতিন 
নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৫৯৬ সারবান বগম                    ামী-
মাঃ তােছর আলী         এনআইিড-

২৬১৩৮১৭০৭১৩২৯ মাবা-
০১৮৩৫৫১৭৬৬২

াম-হজরত র             
ডাক-ইটা ভাড়া             
উপেজলা- করানীগ        
জলা-ঢাকা

রীনা ( মেয়)         এনআইিড-
২৬১৩৮১৭০৬৭৯৯৭

আেবদনকারী রীনা একজন হ িমক। তির মা ক ানসার রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৭০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৫৯৭ সািফয়া বগম                   ামী-
ত মেফজ মা ববর     এনআইিড-

০৪১০৯১৩১৪৯২০৪  মাবা-
০১৭৬৭৪১৭৬৮৫

াম-নাচনা পাড়া           
ডাক-চলাভা া            
উপেজলা-আমতলী        
জলা-বর না

কালাম মাত র (মাতা) আেবদনকারী সািফয়া বগম একজন িনমান িমক। িতিন মাথায় 
আঘাত রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৫৯৮ বা ল রিবদাস                  িপতা- 
কিনক রিবদাস          এনআইিড-
১০২৩১৫৫৫৪০     মাবা-
০১৯১৫৫২১৬৫৩

াম- িড়গাংনী             
ডাক-পাকগাংনী           
উপেজলা- মা াহাট          
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী বা ল রিবদাস একজন ইমারত িনমান িমক। 
িতিন হােড়র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫৯৯ মাঃ ফা ক হােসন            িপতা-
ত মাঃ সিফজ উি ন   এনআইিড-

৩৩২৩২০৪৮১৫৫৫৭ মাবা-
০১৩১৬৪৬২৭০৭

াম-প চল ী               
ডাক- গায়াল বাথান        
উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফা ক হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
 নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৬০০ মাছাঃ ফিরদা আিমন            ামী-
মাঃ ল আিমন        এনআইিড-

৬১২৯৪০২৭০৩৩১৪ মাবা-
০১৭৩৫৯৮৯৫৯৮

াম-ি শাল উজানপাড়া    
ডাক-ি শাল                
উপেজলা-ি শাল           
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ফিরদা আিমন একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স কামেরর াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৬০১ মাঃ শিহ ল ইসলাম             িপতা-
মাঃ আিজজার শখ      এনআইিড-

২৬১৭২৭২৮৬৭১৯৬ মাবা-
০১৬১০৫৬৯২৮৭

াম-মীেরর কাপাস হা য়া 
ডাক-ম খালী              
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ শিহ ল ইসলাম একজন িনমান িমক। িতিন 
স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৬০২ মাঃ তা ল ইসলাম             িপতা-
আব ল কােদর           এনআইিড-
৭৫১৮৩৫৯৪২৩৫৪৩ মাবা-
০১৮৬৯১৯৩৩৩৬

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ তা ল ইসলাম একজন একজন িষ িমক। 
িতিন ঘাের াথা েক াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

০১৮৬৯১৯৩৩৩৬ জলা-নারায়নগ

৬০৩ মাঃ মা দ                       িপতা- 
মাঃ শাহ আলম         এনআইিড-

৫৯৬৩৪৮১৪২৮      মাবা-
০১৬৩২১৪৯৬৫০

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ মা দ একজন িষ িমক। িতিন য া রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৩০০০০

৬০৪ মাঃ িসরা ল ইসলাম            িপতা-
মাঃ আমীর হােসন      এনআইিড-

২৩৮৫৬৮৬৩৯৫    মাবা-
০১৮৬৮৬৩৪০১১

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ িসরা ল ইসলাম একজন িনমান িমক। 
িতিন উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৬০৫ আহ দ সরদার (িমজা র)     িপতা-
ত মাঃ মক ল সরদার  এনআইিড-

৬৭২৫৮১১৫৯৯৭৪৫ মাবা-
০১৯৩০০৬৩০১৭

াম-িমজিমিজ বপাড়া   
ডাক- িমজিমিজ            
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী আহ দ সরদার একজন িষ িমক। িতিন কািশ 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৬০৬ মাছাঃ মেনায়ারা ইয়াসমীন     ামী-
মাঃ  িময়া তা কদার এনআইিড-

৯০১২৩৫৭৫৬২৬৪৮ মাবা-
০১৭২৭৩৪৬৯৯৫

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মেনায়ারা ইয়াসমীন একজন হ িমক। 
িতিন ওভারীেত িস  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৬০৭ মাসাঃ লাইলী আ ার           ামী-
আঃ খােলক খান         এনআইিড-
১৯১৮১২৭৬৬১১২৯ মাবা-
০১৩১৭৮৩৯২১১

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ লাইলী আ ার একজন হ িমক। িতিন 
িপ  থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৬০৮ মাঃ ল আিমন                িপতা-
ত আব র ছা ার        এনআইিড-

৫১১৪৩৮৭১৬৫২৪১ মাবা-
০১৭৬৮৫৬০৭৪৯

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ ল আিমন একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৬০৯ মাসাঃ হাসনারা বগম         ামী- 
মাঃ ছােমদ আলী       এনআইিড-

০১৪০৪৫            মাবা-
০১৬৭৭২৫৫৭৬৮

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ হাসনারা বগম একজন হ িমক। িতিন 
মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৬১০ মাসাঃ খািদজা বগম            ামী-
রিশদ খিলফা              এনআইিড-
০৬১০৭৬৭৪৪৮৫০৬  মাবা-
০১৯১৫১৪৭৯৬২

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ খািদজা বগম একজন হ িমক। িতিন 
জরা র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৬১১ িব াল হােসন রানা             িপতা-
সােলমান                 জ সনদ-

২০০০৬৭০৫৬৩০১৫০৪৯       মাবা-
০১৯৫৯৪২৩২৮৪

াম-মদন র                
ডাক-মদন র               
উপেজলা-ব র           
জলা- নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী িব াল হােসন রানা একজন দিজ িমক। িতিন 
িপ  থিলেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৬১২ ল আিমন                      িপতা-
আ ল মিজদ িমজা      জ সনদ-
১৯৮৬৬৭৯৪৪০৭৩৭৬৫৭২    মাবা-

াম-কদমতলী              
ডাক-আদমজীনগর          
উপেজলা-িসি রগ       

িনজ আেবদনকারী ল আিমন একজন দিজ িমক। িতিন নােকর 
সম া টনিসলাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৯৮৬৬৭৯৪৪০৭৩৭৬৫৭২    মাবা-
০১৯২৮৩৬৮৩৫৬

উপেজলা-িসি রগ       
জলা- নারায়নগ

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬১৩ কারী আঃ রিশদ ইঞা        িপতা-
মাঃ জয়নাল আেবদীন ইয়া            

                  এনআইিড-
৮৬৮৪৯৭৪৫৫৬     মাবা-
০১৯৩৪৯৫০৪০৯

াম-বােতনপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ         
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী কারী আঃ রিশদ ইঞা একজন িষ িমক। িতিন 
দেরাগ  উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৬১৪ মাঃ মিজ র রহমান            িপতা-
ত শাহদত আলী খান   এনআইিড-

৭২২৪৭০৮৮২৪২১২  মাবা-
০১৭২১১৪৩৫৪৩

াম-িমজিমিজ           
ডাক- িমজিমিজ            
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিজ র রহমান একজন িষ িমক। িতিন 
হাপািন রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৬১৫ মাঃ আব ল মােলক            িপতা-
আফছার উি ন            এনআইিড-
৫৯৪৪৪৯৭৯২৪      মাবা-
০১৭৫৬৬২৬০৬২

াম-িসি রগ               
ডাক-িমজিমিজ            
উপেজলা-নারায়নগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আব ল মােলক একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৬১৬ মাঃ শিহ ল ইসলাম           িপতা-
ত মাঃ হলাল উি ন হাওলাদার     

                  এনআইিড-
৬৭২৫৮১৭৬৫২৯৩৫ মাবা-
০১৯১৪৮৯১৯৫৮

াম-বাদামতলী             
ডাক-আদমজী নগর       
উপেজলা-িসি রগ         
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ শিহ ল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৬১৭ আ র রিশদ                      িপতা-
আ ল মিজদ             এনআইিড-
১৯৫৯৬৭১০৪৯৪০০০০০৭     মাবা-
০১৯৩২০৪৯৮৪৫

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী আ র রিশদ একজন িষ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৪০০০০

৬১৮ মমতাজ                          ামী-
িগয়াস উ ীন              এনআইিড-
৬৭১০৪৯৪০০৩২৫৯ মাবা-
০১৯৬৫৩৫৪০৯৭

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মমতাজ একজন িষ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৪০০০০

৬১৯ শািহদা                            িপতা-
আ ল র              এনআইিড-
৫০৫৮৩৬৬৯৩০    মাবা-
০১৯৫৭৬৭৮৬৯৮

াম-কমলা র              
ডাক-শাি নগর  এস ও  
উপেজলা-মিতিঝল         
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী শািহদা একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৬২০ মােজদ দওয়ান                   িপতা-
মােলক দওয়ান         জ সনদ-
১৯৭১২৯১৪৭৭১০৪৪৯৬৬       মাবা-
০১৭৩৩২৮৮৭২৪

াম-বারভাগীয়া            
ডাক-রায় র হাট          
উপেজলা-ক য়ালী         
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মােজদ দওয়ান একজন িষ িমক। িতিন েক 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৬২১ মেনায়ারা বগম                িপতা-
সােদক জাযা ার         এনআইিড-
২৯১৫৬৫২১২৭৬৫৮ মাবা-
০১৭৫৯৩৭৩৯৮১

াম- মছড়িদয়া             
ডাক-ম খালী             
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মেনায়ারা বগম একজন িনমান িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৬২২ মাঃ সােহল হােসন             িপতা-
মাঃ জালাল সরদার     এনআইিড-

১৯৯০০৬১৬৯৯২৩০০০৩০০   মাবা-
০১৯৮৬৩৭৬০১৬

াম-চরকােলখা            
ডাক-চর কােলখান        
উপেজলা-কামরা ীর       
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ সােহল হােসন একজন িনমান িমক। িতিন 
পা এবং কামেড় ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭৫০০০

৬২৩ মাঃ মা র রহমান             িপতা-
ত মাখেল র রহমান   এনআইিড-

৪৭১৪০৫৭৫১৯৪৫৫  মাবা-
০১৭১৩৯২৪৯৫৪

াম- দয়াড়া                
ডাক-িদঘিলয়া              
উপেজলা-িদঘিলয়া          
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ মা র রহমান একজন িষ িমক। িতিন 
মা  ও জ লতা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৬২৪ আিমর হােসন                   িপতা-
আশরাফ আিমর          এনআইিড-
৫০৬২০৩৮৩৮৪    মাবা-
০১৭৪৯৫৬৫৭৫১

াম- ি হা                
ডাক-আ াফাবাদ            
উপেজলা-কামরা ীরচর   
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী আিমর হােসন একজন িনমান িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৬২৫ মাসাঃ জািমরন বগম          ামী-
মাঃ শাহজাহান          এনআইিড-

২৯১৫৬৩১০৬২৪১৩ মাবা-
০১৯৮২৬৪৯৮১০

াম- ব র               
ডাক-ম খালী             
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ জািমরন বগম একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৬২৬ মাঃ স সখ                 িপতা-
ত আইনি ন শখ       এনআইিড-

২৯১১৮৯৫২২৪৭৭৬ মাবা-
০১৮৭১২২৮৯১৭

াম-িদঘীরপাড়             
ডাক- শখর                 
উপেজলা- বায়ালমারী      
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ স সখ একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

৬২৭ মাঃ না  খান                      িপতা-
ত ম  খান              এনআইিড-

২৯১১৮৯৫২২৪৩৩৮ মাবা-
০১৯২৬০৪৬০১৩

াম-মাইট মরা           
ডাক- শখর                
উপেজলা- বায়লমারী      
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ না  খান একজন িষ িমক। িতিন াক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৬২৮ চােমলী আ ার                  ামী-
মাহা দ সিলম হােসন  

এনআইিড২৯১১৮০৫২৯৪১১৭  মাবা-
০১৮২৩৮৮০৪২৬

াম- পাপাত               
ডাক- পাপাত               
উপেজলা- বায়ালমারী      
জলা-পিরদ র

িনজ আেবদনকারী চােমলী আ ার একজন হ িমক।িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৬২৯ মাসাঃ হািলমা বগম             িপতা-
মাঃ ফজর সখ          এনআইিড-

২৯১৫৬৫২১৩৩০৭৪          মাবা-
০১৭৮৪৭২১৪৮৮

াম-মীেরর কাপাস হা য়া 
ডাক-ম খালী              
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ হািলমা বগম একজন হ িমক। িতিন 
উ র চাপ েখ ঘা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৬৩০ মাসাঃ সােলহা বগম            ামী-
ত মিমন খান             এনআইিড-

২৯১১৮৯৫২২৪৩৪২ মাবা-
০১৮৪৬১৪৭৫২৬

াম-মাইট মরা           
ডাক- শখর                
উপেজলা- বায়লমারী      
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাসঃ সােলহা বগম একজন দিজ িমক। িতিন 
হােতর সম া কামের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

০১৮৪৬১৪৭৫২৬ জলা-ফিরদ র

৬৩১ মাঃ জােন আলম                 িপতা-
ত মাঃ সজি ন হাওলাদার           

           এনআইিড-
১৯৭৩২৬৯৫০৪৪৮৭৯৯৮২     মাবা-
০১৯৭৮০৬০৮১৭

াম- মাহা দীয়া হাউিজং  
ডাক- মাহা দ র         
উপেজলা- মাহা দ র    
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ জােন আলম একজন িনমান িমক। িতিন 
উ র চাপ  নালীেত দাহ দেরােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৬৩২ রািজনা খা ন                    ামী-
মাঃ দাউদ মা া           এনআইিড-

২৯১৫৬১০০৪৩০৮৪ মাবা-
০১৯৮৭৩৭০১৩১

াম-িমটাইন                 
ডাক-কামারখালী          
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী রািজনা খা ন একজন িষ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৬৩৩ শাজাহান শখ                   িপতা-
ত অেহদ শখ          এনআইিড-

২৯১৬২৮৯০২০৭৫২ মাবা-
০১৭৯৭৪৭৫৮৬৬

াম-িমনাজ িদয়া          
ডাক- লবািড়য়া হাট     
উপেজলা-নগরকা া        
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী শাজাহান একজন হ িমক। িতিন কামেরর হাড় 
য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৬৩৪ মাঃ ইম ল মা া              িপতা-
আ াব উ ীন           এনআইিড-
২৯১৫৬১০১৪২৪৫৪  মাবা-
০১৯১২১২১৯০৪

াম-বাগাট                 
ডাক- বাগাট                
উপেজলা- ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইম ল মা া একজন িনমান িমক। িতিন 
িকডিনর সম া উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৬৩৫ িফেরাজা বগম                 ামী-
হািকম আলী হাওলাদার  এনআইিড-
০৬১৬৯৩৫৭৬২৭১০ মাবা-
০১৭১৬৫৪১২৩৫

াম-চরৈপ া               
ডাক-গা য়া               
উপেজলা- লাদী            
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী িফেরাজা বগম একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স উ  র প রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৬৩৬ িসয়াম শখ                       িপতা-
মাঃ রােকান শখ       জ সনদ-

২০০৭২৯১১৮২৫১০১৫৯৪      মাবা-
০১৬১০২৯৬৬৬৩

াম-হাসামিদয়া            
ডাক- যিদয়া              
উপেজলা- বায়ালমারী     
জলা-ফিরদ র

রাকন শখ (িপতা)  এনআইিড-
২৯১১৮২৫২০১৫১৭

আেবদনকারী রাকন শখ একজন িষ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৬৩৭ সালমা                            ামী-
সয়দ মা দ               এনআইিড-

২৬৯২৮৫৮৫৫৮৭৭১  মাবা-
০১৬২২৮০০৬৬৮

াম- বারহান র লন     
ডাক-িঝগাতলা           
উপেজলা-হাজারীবাগ     
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী সালমা একজন িনমান িমক। িতিন িলভােরর 
সম া উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৬৩৮ ক না রানী সরকার             ামী-
মািনক চ  সরকার      এনআইিড-
২৯১৫৬৫২১৩২৮২৪ মাবা-
০১৭৩১৬১০৩৪২

াম- ঘারাখালী             
ডাক-ভীম র               
উপেজলা-ম খালী          
জলা- ফিরদ র

মািনক চ  সরকার ( ামী)         
এনআইিড-২৯১৫৬৫২১৩২৮২১

আেবদনকা মািনক চ  সরকার একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ  আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৬৩৯ িশ ী                             িপতা-
আ র রউফ             এনআইিড-
৪১৮৯৭১৭৫৫৮     মাবা-
০১৭৭০১৯২০২০

াম- পনগর নেসট    
ডাক-িমর র-১২১৬       
উপেজলা-প বী            
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী িশ ী একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৬৪০ মাসাঃ হািসয়া বগম           ামী-
মাঃ মাহা ব রহমান িসকদার           

             এনআইিড-

াম-মাইট মরা           
ডাক- শখর                
উপেজলা- বায়লমারী      

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ হািসয়া বগম একজন দিজ িমক। িতিন 
কামেরর হােরর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

             এনআইিড-
২৯১১৮৯৫২২৪০০৫  মাবা-
০১৭৩৫২০৩৫৩৯

উপেজলা- বায়লমারী      
জলা-ফিরদ র

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬৪১ মাহা দ হােসন                 িপতা-
আ স সাবাহান           এনআইিড-
২৩৮৫৮৪৬১৭১     মাবা-
০১৭১৫৯১৪৬৭০

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

িনজ আেবদনকারী মাহা দ হােসন একজন িনমান িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৬৪২ মাঃ আঃ হািকম হাওলাদার    িপতা-
ত আঃমিজদ হাওলাদার এনআইিড-

৪২১৭৩৪২৩০৪২০১  মাবা-
০১৭১৮০৬০৮১৭

াম- জাবাদ               
ডাক-আিমরাবাদ           
উপেজলা-নলিছ           
জলা-ঝালকা

মাঃ জন হাওলাদার ( ছেল)           
জ সনদ-২০০৭৪২৭৩৪২৮০০৭২৮

আেবদনকারী মাঃ জন হাওলাদার একজন িনমান িমক। তার 
িপতা ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৬৪৩ মাসাঃ িজয়াছিমন              িপতা-
মাঃ সাইজ উি ন হাওলাদার           

           এনআইিড-২৮৪১২৫০৭০৩    
  মাবা-০১৭৩৬৯৪০০০৫

াম-র লবাগ               
ডাক-দিনয়া-১২৩৬        
উপেজলা-কদমতলী        
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ িজয়াছিমন একজন হ িমক। িতিন 
ম দে র হাড় য় ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৬৪৪ ফিরদা ইসলাম                   িপতা-
আই ব আলী            এনআইিড-
৭৩০৫৬৩১৭৫১     মাবা-
০১৭১২২৬৩৯৪১

াম-মিন র                 
ডাক-িমর র-১২১৬       
উপেজলা-িমর র          
জলা- ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ফিরদা ইসলাম একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৬৪৫ মাঃ খান রিফ ল কােদর      িপতা-
ত িফয়ার রহমান খান এনআইিড-

২৯২১৮০৬২৮০৯৭০ মাবা-
০১৭১৯১৮৮২৪১

াম-িশব র                 
ডাক- বায়ালমারী           
উপেজলা- বায়ালমারী     
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ খান রিফ ল কােদর একজন িনমান িমক। 
িতিন ডান পা ভা া এবং দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৬৪৬ সাম ন নাহার                    িপতা-
মাঃ ল আিমন        এনআইিড-

১৯৩৩১৩৫২০২     মাবা-
০১৭১১০৪৬৫৪০

াম-হিরহর নগর           
ডাক-নেদর চ দ ঘাট       
উপেজলা- বায়ালমারী     
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী সাম ন নাহার একজন হ িমক। িতিন াক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৬৪৭ মাঃ আ ল হাসান আ          িপতা-
মাঃ ওয়ােজদ মা া   এনআইিড-

২৯১১৮৪০২৬৯১৯৯ মাবা-
০১৭৩৫৪৫২৯৩৩

াম-ভবানী র              
ডাক-নেদর চ দ ঘাট        
উপেজলা- বায়ালমারী      
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল হাসান আ  একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৬৪৮ মাঃ শির ল ইসলাম             িপতা-
গ ফার মা র           এনআইিড-
১৯৯৫২৯১১৮৩০০০০০৭৭     মাবা-
০১৯২১৬২৫৬৩৯

াম-কামােল দী            
ডাক-কমেল বদী খানকা   
উপেজলা- বায়ালমারী      
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ শির ল আসলাম একজন হ িমক। তার বা 
হােতর আ ল বান।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৬৪৯ শাহানা বগম                     ামী-
মাঃ জাহা ীর মা া    এনআইিড-

৮২১৭৬৯৪১৯৫৩৫৪ মাবা-

াম-ল নিদয়া             
ডাক-খিলল র বাজার    
উপেজলা-রাজবাড়ী         

িনজ আেবদনকারী শাহানা বগম একজন হ িমক। িতিন আথাই স 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৮২১৭৬৯৪১৯৫৩৫৪ মাবা-
০১৭৬৩৪৯৪২২৪

উপেজলা-রাজবাড়ী         
জলা-রাজবাড়ী

আেবদন কেরেছন।

৬৫০ মাঃ উচমান সক                িপতা-
মাঃ নিজর সক         এনআইিড-

১৯৯১২৯১১৮১৫০০০০৪৪      মাবা-
০১৯১০৪২৭০২৯

াম-সাইদ র              
ডাক-ওয়ািহদাবাদ         
উপেজলা- বায়ালমারী      
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ উচমান সক একজন িষ িমক। িতিন 
লা ােগা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৬৫১ মাঃ জাফর িশকদার            িপতা- 
ত ন র িশকদার     এনআইিড-

২৯১৫৬৩১০৬২৫৩২ মাবা-
০১৯১১৭৪২০৯৩

াম- ব র               
ডাক-ম খালী             
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ জাফর িশকদার একজন িষ িমক। িতিন 
স েসর সম া ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৬৫২ মাছাঃ মিজনা বগম            ামী-
মাঃ ই াহীম শখ       এনআইিড-

১৫০১৮১৩৯৭৪      মাবা-
০১৯০২৫৬৩৯১০

াম-হাসামিদয়া            
ডাক- যিদয়া              
উপেজলা- বায়ালমারী     
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মিজনা বগম একজন  হ িমক। িতিন 
মা  ক াণ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৬৫৩ ফিরদা বগম                    ামী-
মাঃ ৎফর রহমান শখ এনআইিড-

১৯৬৪২৯১৫৬৬৩০০০০০৩     মাবা-
০১৭২৫২৩৭৯৭০

াম-মিহষা র              
ডাক-ম রা র           
উপেজলা-ম খালী          
জলা- ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী ফিরদা বগম একজন হ িমক। িতিন আথাই স 
িপ  থিলেত পাথর দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৬৫৪ মাঃ রকমান মা া              িপতা-
ত মািমন মা া         এনআইিড-

২৯১১৮৯৫২৩০৯৭৪ মাবা-
০১৯৩৩১৫৫২৫৯

াম-িনিধ র                
ডাক- তল রী             
উপেজলা- বায়ালমারী      
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ রকমান একজন মা া একজন িষ িমক। 
িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

৬৫৫ মাঃ সয়দ মা া                িপতা-
ত আিজত মা া     এনআইিড-

২৯১১৮৯৫২২২৭৬২ মাবা-
০১৭৯০০৬৯০৪৭

াম-সহ াইল               
ডাক- শখর               
উপেজলা- বায়ালমারী     
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ সয়দ মা া একজন দিজ িমক। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৬৫৬ িম া ম ল                      িপতা-
িবেনাদ িব াস            এনআইিড-
৮২০৩০৯৩৮৭০     মাবা-
০১৭২১৬৮০৭৫৪

াম-সহ াইল               
ডাক- শখর               
উপেজলা- বায়ালমারী     
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী ল ম বগম একজন দিজ িমক। িতিন 
উ র চাপ পেটর সম া দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৬৫৭ মাসাঃ ময়না                    িপতা-
মাঃ লাল হাং           এনআইিড-

১৯৯২০৬৯৩৫০০০০৫৬        মাবা-
০১৭৩৫৯১১২৭০

াম- রজাহান রাড       
ডাক- মাহা দ র         
উপেজলা- মাহা দ র    
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ ময়না একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৬৫৮ িম খানম                         িপতা-
আ র রিহম            এনআইিড-

াম-িনিধ র                
ডাক- তল রী             

িনজ আেবদনকারী িম খানম একজন হ িমক। িতিন কােনর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

২৫০০০
আ র রিহম            এনআইিড-
১৯৯৫২৯১১৮৯৫০০০৪৫১      মাবা-
০১৯২৯৭৭৪৪৩২

ডাক- তল রী             
উপেজলা- বায়ালমারী      
জলা-ফিরদ র

সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬৫৯ মাঃ লাল হাওলাদার          িপতা-
জম জম হাওলাদার       এনআইিড-
১৯৫৫২৬১৭২৩৯৭৯৫৯৯৮      মাবা-
০১৭০৩৯৭০৪১২

াম- মরীতলা             
ডাক- মরীতলা             
উপেজলা- লাদী           
জলা- ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ লাল হাওলাদার একজন ভ ান চালক। িতিন 
ঘাড় এবং কামেরর হােড়র সম া রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৬৬০ মাহ দা খানম িম               ামী-
আ ল হাসান আ ল হাসান এনআইিড-
০১৩১৭৮৪৬৮৭৫   মাবা-
০১৩১৭৮৪৬৮৭৫

াম-ভবানী র              
ডাক-নেদর চ দ ঘাট        
উপেজলা- বায়ালমারী      
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাহ দা খানম িম  একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৬৬১ অিসম কিবরাজ                   িপতা-
ছফর আলী কিবরাজ     এনআইিড-
১৯৮৮০৬১৬৯৩৫০০০০৫৭    মাবা-
০১৭২৯৪৭৮৩৩২

াম-চর কালািনয়া        
ডাক-গা য়া                 
উপেজলা- লাদী            
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী অিসম কিবরাজ একজন িনমান িমক। তার পা 
ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৬৬২ িপয়াংকা                         িপতা-
মাঃ নজ ল ইসলাম খান এনআইিড-

৬০০৪১৫৮৬৬০     মাবা-
০১৭৩৩৯৭৫৭৬৯

াম- ব হাসনাবাদ        
ডাক-গা য়া                
উপেজলা- লাদী            
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী িপয়াংকা একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৬৬৩ মাসাঃ া                      িপতা-
আ ল কােসম হাওলাদার  জ সনদ-
১৯৭৩০৩১৬৯৩৫০১০২৬৮     মাবা-
০১৭১০৩৬৫৫৭৪

াম-চর ির তলা        
ডাক-চর ির তলা        
উপেজলা- লাদী            
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ া একজন হ িমক। িতিন হাপানী 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৬৬৪ ম ল চ  িব াস               িপতা-
ত ুলাল িব াস      এনআইিড-

২৯১৫৬৫২১৩৫৬৫৪ মাবা-
০১৭২৭২৫৪২৮৩

াম- ঘারাখালী             
ডাক-ভীম র               
উপেজলা-ম খালী          
জলা- ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী ম ল চ  িব াস একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

৬৬৫ মাছাঃ ইয়াছিমন                 িপতা-
মাঃ সাই াহ            এনআইিড-

৬৪১৩৯৩২৪০৮      মাবা-
০১৯৭২৯২৫৩০২

াম-বািলয়া কাি           
ডাক- মঘচািম               
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ইয়াছিমন একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৬৬৬ িছম-রাজ                         িপতা-
মাহা দ িরপন শখ     জ সনদ-

২০১৭২৯২৭০০১০০৫৬৫৪     মাবা-
০১৯৮৭৩৭৮৭৪৯

াম- ব র               
ডাক-ম খালী             
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

মাহা দ িরপন শখ (িপতা)           
এনআইিড-১৯৯১২৯১৫৬৪৭০০০০৫৯

আেবদনকারী মাহা দ িরপন শখ একজন িষ িমক। িতিন 
থলােসিময়া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৬৬৭ হািলমা বগম                    ামী-
ৎপার মা া            এনআইিড-

াম-রাজা র              
ডাক- যিদয়া             

িনজ আেবদনকারী হািলমা বগম একজন হ িমক। িতিন রে র 
সম া টাইফেয়ড কামের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

৩৫০০০
ৎপার মা া            এনআইিড-

২৯১১৮২৫২০২৩৫১ মাবা-
০১৭৪৪১১২৬১৩

ডাক- যিদয়া             
উপেজলা- বায়ালমারী      
জলা-ফিরদ র

সম া টাইফেয়ড কামের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬৬৮ সানাই খা ন                    ামী-
ত গিন সক             এনআইিড-

২৯১১৮২৫২০০৯৭৫ মাবা-
০১৯০২৫৬৩৯১০

াম-হাসামিদয়া            
ডাক- যিদয়া              
উপেজলা- বায়ালমারী     
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী সানাই খা ন একজন হ িমক।িতিন দেরাগ 
কামের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৬৬৯ আ ল বািছর                     িপতা-
ত আকরম উি ন      এনআইিড-

১২১১৩৬৬৫৬৯৪১৩ মাবা-
০১৭২০২৯১৫৩১

াম-মহ ত র             
ডাক-সহেদব র            
উপেজলা- া নবািড়য়া    
জলা- া নবািড়য়া

িনজ আেবদনকারী আ ল বািছর একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৬৭০ শাহানাজ বগম                   িপতা-
মাঃ মাসেলম উি ন    এনআইিড-

৯৫৬১১৮৭৮৭৪      মাবা-
০১৯৩৫৩৮৮১১৭

াম-সনাতনগড়             
ডাক-িজগাতলা             
উপেজলা-ধানমি           
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী শাহানাজ বগম একজন িষ িমক। িতিন 
কামেড়র হাড় ভে  গেছ িরউেমটেয়ড রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৬৭১ িলয়াকত হােসন খ কার       িপতা-
ত নািজর হােসন খ কার             

             এনআইিড-
৫২১৩৩১৫৭১৯০২৭   মাবা-
০১৭১৬৪৩৭৩৩১

াম- ব ফিকর পাড়া      
ডাক-বড়খাতা              
উপেজলা-হাতীবা া        
জলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী িলয়াকত হােসন খ কার একজন িষ িমক। 
িতিন িকডিনর ফই র রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭৫০০০

৬৭২ মাঃ নজ ল ইসলাম             িপতা-
মাঃ মতেলব মা া       এনআইিড-

৩৩২৩২০৭৮২৮৩৮১ মাবা-
০১৬৮১০২১৬৯৮

াম-হিরন হা              
ডাক-সিফ র              
উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ নজ ল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০

৬৭৩  তািনয়া                           িপতা- 
মাঃ বা                এনআইিড-

২৬৯৭৬৮৩৬৫৮৯৪৪          মাবা-
০১৭৯৩০৫৮৯০৪

াম- ঢালকানগর            
ডাক- ফিরদাবাদ          
উপেজলা- গ িরয়া       
জলা- ঢাকা

মাঃ রিফ ল ইসলাম ( ামী) আেবদনকারী তািনয়া একজন দিজ িমক। িতিন পা পেথ 
িফসার সাই সাই স রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৬৭৪ মাঃ মিমন আলী                িপতা-
মাঃ সিহদার রহমান    এনআইিড-

৫২১৭০৮১৩৫৬২৬১ মাবা-
০১৯৩২৭৬৩০৫৯

াম-উফারমারা            
ডাক- িড়মারী              
উপেজলা-পাট াম          
জলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিমন একজন পাথর ভা া িমক। িতিন 
িসেলািসস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

৬৭৫ মাঃ িসরাজ                      িপতা-
মাঃ িবশাই               এনআইিড-

৮৬৬১৭০৪৩৬৬    মাবা-
০১৩১৮৭৮৮২১৫

াম-চরকামরা ী           
ডাক-আ াফাবাদ           
উপেজলা-কামরা ীর চর  
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ িসরাজ একজন ির া চালক। তার পা ভে  
গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০

৬৭৬ আঃ খােয়র িসকদার            িপতা-
ত আঃ হক িসকদার   এনআইিড-

২৯১১৮৯৫২২৪০৫১ মাবা-

াম-মাইট মরা           
ডাক- শখর                
উপেজলা- বায়লমারী      

িনজ আেবদনকারী আঃ খােয়র িসকদার একজন হ িমক। িতিন 
হািনয়া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

২৯১১৮৯৫২২৪০৫১ মাবা-
০১৭৯১৬১৩১১২

উপেজলা- বায়লমারী      
জলা-ফিরদ র

চেয় আেবদন কেরেছন।

৬৭৭ সািমর আহেমদ                   িপতা-
মাঃ ফা ক হােসন     জ সনদ-

২০০৯৫৯১৮৪৪০১০১৮১৬     মাবা-
০১৯৩০৬৪৮৬০০

াম- রজাহান রাড       
ডাক- মাহা দ র         
উপেজলা- মাহা দ র    
জলা-ঢাকা

িরয়া আ ার (মাতা) এনআইিড-
৫৯১৯৪২৩৪০৭১২৮

আেবদনকারী িরয়া আ ার একজন হ িমক। তার ছেলর 
চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৬৭৮ আ ল কালাম মা া            িপতা-
ত মািনক মা া        এনআইিড-

২৯১১৮৯৫২২৩৯৭৩ মাবা-
০১৭৩৪৩৫৫১২৯

াম-সহ াইল               
ডাক- শখর               
উপেজলা- বায়ালমারী     
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী আ ল কালাম মা া একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

৬৭৯ মাঃ সাম ল মা া              িপতা-
ত অিজত মা া        এনআইিড-

২৯১৬২৭৮৯৯৯৪৬৭ মাবা-
০১৭৯৮৬২৩২১৫

াম- ছাট বািহরিদয়া      
ডাক- বািহরিদয়া          
উপেজলা-নগরকা া       
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ সাম ল মা া একজন িষ িমক। 
িতিনআথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৬৮০ জাছনা বগম                   িপতা-
সয়দ ৎফর রহমান    এনআইিড-

৮২৩৫৯৩৮৯৮৫    মাবা-
০১৭২৮৯০৩২৪২

াম-দি ন খান র         
ডাক-খান র              
উপেজলা-বােগরহাট        
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী জাছনা বগম একজন হ িমক। িতিন পাইলস 
হা েত াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৬৮১ িশফা আ ার                     িপতা-
মাঃ মাহ দ আলী        এনআইিড-

৯১১০৮১১৬২২৭৩২ মাবা-
০১৭৫৫৮৩৭৩৩৩

াম-কািশ র                
ডাক-বালাগ              
উপেজলা-বালাগ          
জলা-িসেলট

িনজ আেবদনকারী িশফা আ ার একজন হ িমক। িতিন জরা েত 
উমার িলভার বড় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৬৮২ মােলকা বগম                    ামী-
আঃ জিলল বপারী      এনআইিড-
৯৩১৬৬২৩৯১২৫৭০ মাবা-
০১৭০১৭২৮৩৫০

াম-ভাওড়া                
ডাক-ভাওরা               
উপেজলা-িমজা র         
জলা-টা াইল

িনজ আেবদনকারী মােলকা বগম একজন হ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৩০০০০

৬৮৩ মাছাঃ খজান খা ন           ামী-
মাঃ তাফা ল িব াস  এনআইিড-

৪৪১৮০৬৯৯৪২০৯৫  মাবা-
০১৭০৫১৪১৮১৪

াম-দি ন গাপাল র     
ডাক-বা য়া             
উপেজলা- শল পা         
জলা-িঝনাইদহ

মাঃ তাফাে ল িব াস( ামী)      
এনআইিড-৪৪১৮০৬৯৯৪২০৯৪

আেবদনকারী মাঃ তাফাে ল িব াস একজন িষ িমক। 
িতিন হােটর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৬৮৪ রারী শমা                       িপতা- 
ত মেনার ন শমা     এনআইিড-

৪৪২৮০০৩৮১০৪৬৫ মাবা-
০১৩১৬২৬৩২৩৯

াম-ম মদার পাড়া        
ডাক- শল পা               
উপেজলা- শল পা        
জলা-িঝনাইদহ

িনজ আেবদনকারী রারী শমা একজন িষ িমক। িতিন েক াথা 
উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৬৮৫ মায়া রানী সরকার               ামী-
ত েপ  নাথ সরকার   এনআইিড-

২৯১৫৬৫২১৪১০২৩ মাবা-
০১৭২১৪৯১৫৮৩

াম- ব গাড়ােখালা         
ডাক-ম খালী               
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মায়া রানী সরকার একজন হ িমক। িতিন 
অি ও আথাই স পলিপেটশন কামেড়র াথা উ র চাপ 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৬৮৬ সিবতা                             ামী-
রারী শমা                এনআইিড-

৪৪২৮০০৩৮১০৪৩১ মাবা-
০১৭২৮৪৩১০৯০

াম-ম মদার পাড়া        
ডাক- শল পা               
উপেজলা- শল পা        
জলা-িঝনাইদহ

িনজ আেবদনকারী সিবতা একজন হ িমক। িতিন জরা র সম া 
কামের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

০১৭২৮৪৩১০৯০ জলা-িঝনাইদহ

৬৮৭ অিচ  িব াস                    িপতা-
দ ব নাথ িব াস      এনআইিড-

২৯১৫৬৫২১৩৫৬৭২ মাবা-
০১৩০৭৪৭৩৬১৮

াম- ঘারাখালী             
ডাক-ভীম র               
উপেজলা-ম খালী          
জলা- ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী অিচ  িব াস একজন িষ িমক। িতিন হাট 
এ াটাক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৬৮৮ িমনারা বগম                   ামী-
মাঃ মাহমদ আলী         এনআইিড-

৯১১০৮১১৬২২২৯২ মাবা-
০১৭৩৪০০৯১৪০

াম-কািশ র                
ডাক-বালাগ              
উপেজলা-বালাগ          
জলা-িসেলট

িনজ আেবদনকারী িমনারা বগম একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৬৮৯ আিসফ আহেমদ                িপতা- 
মাঃ শিহদ উ া        এনআইিড- 

৬৮৭৮২৫৫৭৯০   মাবা-
০১৯২২৯৫০৭৩০

াম- ফিরদাবাদ            
ডাক- গ ািরয়া             
উপেজলা- গ ািরয়া       
জলা- ঢাকা

িনজ আেবদনকারী আিসফ আহেমদ একজন িনমান িমক। িতিন 
িকডিন ও ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া । উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৬৯০ মাঃ নাজ ল হাসান             িপতা-
মাঃ ওসমান গিন          এনআইিড-

৫৫৩৮১৯১৭১৮       মাবা-
০১৭২৬২৭১৮৩৫

াম-জ াপাড়া              
ডাক-নগরমীরগ           
উপেজলা-রং র            
জলা-রং র

িনজ আেবদনকারী মাঃ নাজ ল হাসান একজন িষ িমক। িতিন 
পােয় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৬৯১ মাঃ রিফ ল ইসলাম            িপতা-
ত আফছার উ ীন মা া              

             এনআইিড-
২৯১৫৬৭৩০৪৮৮৮৯ মাবা-
০১৭১৮০৬৬৯৮০

াম- গনাদরিদয়া           
ডাক-ম খালী               
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ রিফ ল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
হােটর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৬৯২ া বগম                       ামী-
বাসার ী              এনআইিড-
২৯১৫৬৫২১৩০৮২৪ মাবা-
০১৭২৬১৫২৯৫৬

াম-মাকড়াইল             
ডাক-মাকড়াইল            
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী া বগম একজন হ িমক। িতিন িপ  থিলেত 
পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৬৯৩ মাছাঃ নািছমা খা ন            ামী-
মাঃ র হােসন          এনআইিড-

৬১১৯৪১৯৫৩২১৭৭  মাবা-
০১৮৫২২০৮৯৬০

াম-ধলা                  
ডাক-ধলা                  
উপেজলা- ি শাল          
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ নািছমা খা ন একজন হ িমক। িতিন 
কামেড় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৬৯৪ জিরনা বগম                 িপতা-
তিমজউি ন  মি ক      এনআইিড-
২৮২৬৪৮৭৯৬৫     মাবা-
০১৭২৭৬৫১৫৭৫

াম- দয়ারাপাড়া            
ডাক-ভাংগনপাড়          
উপেজলা-ফিকরহাট        
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী জিরনা বগম একজন হ িমক। িতিন 
উ র চাপ চােখর সম া ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৬৯৫ মাঃ হজরত আলী             িপতা-
ত পানাউ া            এনআইিড-

৯১০৭৫৯২৮৫০       মাবা-
০১৭৩৮৩১৬৪৭২

াম-গমবাড়ী                
ডাক- গাড়াইহাট            
উপেজলা-উিল র          
জলা- িড় াম

মাছাঃ ছিকলা বগম ( ী)           
এনআইিড-৭৩০৭৬০৬৬৬০

আেবদনকারী মাছাঃ ছিকলা বগম একজন হ িমক। তার 
ামী-এিকউট এবেডােমন রােগ আ া ।।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৬৯৬ নািছমা                             ামী-
মাঃ সাম ল হক পাহাড়ী  এনআইিড-

৮৬২১৪০৩২৯১৩৩৪ মাবা-

াম- য়া                  
ডাক- ভদরগ              
উপেজলা- ভদরগ         

িনজ আেবদনকারী নািছমা একজন িনমান িমক। িতিন েক াথা 
েখ ঘা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৮৬২১৪০৩২৯১৩৩৪ মাবা-
০১৭৭৫৯৮২৫৪৩

উপেজলা- ভদরগ         
জলা-শরীয়ত র

চেয় আেবদন কেরেছন।

৬৯৭ মাঃ ল ইসলাম               িপতা-
মাঃ ত আলী          এনআইিড-

৬১১৯৪১৯৫৩২১৭২ মাবা-
০১৭৭৯৩৪৫৫৯৫

াম-ধলা                  
ডাক-ধলা                  
উপেজলা- ি শাল          
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাঃ ল ইসলাম একজন হ িমক। িতিন 
হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৬৯৮ মাঃ সিলম রজা                 িপতা-
মাঃ সদর আলী          এনআইিড-

৪৬৩৩১২২৩৮৯    মাবা-
০১৮৬৪১৮২৯৩০

াম-কাটা র              
ডাক- মাহা দ র         
উপেজলা- মাহা দ র     
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ সিলম রজা একজন িনমান িমক। িতিন 
কামেরর হােড় সম া রােগ আক । উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৬৯৯ আব ল মিমন                    িপতা-
ত মাঃ আতাউর রহমান এনআইিড-

১২১১৩৬৬৫৮০১৪১ মাবা-
০১৭৫৯১২৭১২২

াম-চ ন র                  
ডাক- ক র             
উপেজলা- া নবািড়য়া     
জলা- া নবািড়য়া

িনজ আেবদনকারী আব ল মিমন একজন িষ িমক। িতিন িকডিনর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৭০০ আেলয়া বগম                   িপতা-
দিলল উি ন হাওলাদার  এনআইিড-
১৪৮৫৪৭৪৬৫২      মাবা-
০১৬৮৪৩১৬৬৫৫

াম- রাতন যেশর রাড   
ডাক-িজিপও               
উপেজলা-খািলশ র        
জলা- লনা

আ ল হািকম ( ামী)  এনআইিড-
৪৭৯৪৫১৪১৮১৩৯৩

আেবদনকারী আ ল হািকম একজন িনমান িমক। িতিন 
ডায়ােব স েক ালা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৭০১ মাছাঃ মেনায়ারা বগম          িপতা-
কােশম উি ন            এনআইিড-
৫৫০৩৯৬০১২১     মাবা-
০১৩০৯৪৪০২৮৪

াম- ব ি  পাড়া        
ডাক- িড় াম              
উপেজলা- িড় াম          
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মেনায়ারা বগম একজন হ িমক। িতিন 
িলভােরর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৭০২ মাছাঃ আিছয়া বগম            ামী-
মাঃ শিফ ল ইসলাম     এনআইিড-

৭৩১৬৪২৫২০৮৫৪৯ মাবা-
০১৪০১৫৮৩৪৯৮

াম-নািসরনগর             
ডাক- নািসরনগর          
উপেজলা- নািসরনগর      
জলা- া নবািড়য়া

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আিছয়া বগম একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৭০৩ মাছাঃ হাছনা খা ন             িপতা-
মাঃ সাহাদত আলী        এনআইিড-

৩২৫৩৯৬৭২১৪    মাবা-
০১৩০৯৪৪০২৯৫

াম- ব ি  পাড়া        
ডাক- িড় াম              
উপেজলা- িড় াম          
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ হাছনা খা ন একজন হ িমক।িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৭০৪ সৗিম  মার িব াস           িপতা-
চ  গাপাল িব াস      এনআইিড-
১৯৮৯৮৭১২৫১৫৫৯৯৮৭১     মাবা-
০১৮৭৪৩৪২২১৭

াম- গাসপাড়া             
ডাক-যা াবািড়             
উপেজলা-মা আইল       
জলা- ঢাকা

িনজ আেবদনকারী সৗিম  মার িব াস একজন ভ ান চালক।িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৭০৫ আঃ মােলক                         িপতা-
রিমজ বপারী              এনআইিড-
৬৯১২৪৫২০৯২০৪৩ মাবা-
০১৮৮৯৭৭৩০৫২

াম- শনপাড়া                
ডাক-ধনবািড়               
উপেজলা-টা াইল         
জলা-টা াইল

িনজ আেবদনকারী আঃ মােলক একজন িনমান িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৭০৬ র আলী                          িপতা-
মােলক                   এনআইিড-
৫৯১২৪৫২০০৯২০৫৮     মাবা-

াম-নািসর নগর           
ডাক- নািসর নগর          
উপেজলা-নািসর নগর      

িনজ আেবদনকারী র আলী একজন ভ ান চালক।িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৫৯১২৪৫২০০৯২০৫৮     মাবা-
০১৪০৫৮৬৮৪৭২

উপেজলা-নািসর নগর      
জলা- া নবািড়য়া

আেবদন কেরেছন।

৭০৭ মাছাঃ হািলমা খা ন            িপতা-
মাঃ হােফজ উি ন       এনআইিড-

১৯০৩৯৬১৭২৮     মাবা-
০১৩০৯৪৪০২৯১

াম- ব ি  পাড়া        
ডাক- িড় াম              
উপেজলা- িড় াম          
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ হািলমা খা ন একজন হ িমক। িতিন 
ক ানাসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৭০৮ মাছাঃ জা া ল ফরেদৗস      িপতা-
মাঃ জালাল উি ন       এনআইিড-

১৯০৩৯৬৫৫৫৪     মাবা-
০১৩০৯৪৪০২৮৭

াম- ব ি  পাড়া        
ডাক- িড় াম              
উপেজলা- িড় াম          
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ জা া ল ফরেদৗস একজন হ িমক। 
িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৭০৯ মাঃ উছমান আলী                  
িপতা- মাঃ ম র আলী           
এনআইিড-৪৮১০২১১৭৭৬০১   মাবা-
০১৪০৫৩৪১৯০৮

াম-নািছর নগর            
ডাক-নািছর নগর           
উপেজলা-নািছর নগর      
জলা- া নবািড়য়া

িনজ আেবদনকারী মাঃ উচমান আলী একজন ভ ান চালক। িতিন 
পেটর নারীর দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৭১০ মাঃ  িময়া                      িপতা-
ত আঃ খােলক         এনআইিড-

৪৮১৯২১৩৭১৬৬৭৩ মাবা-
০১৮৮২৯৫৬৫৭৯

াম- শালািকয়া             
ডাক- শালািকয়া           
উপেজলা-িকেশারগ       
জলা-িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ  িময়া একজন িষ িমক। িতিন লা ােগা 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৭১১ মাছাঃ রািজনা                  িপতা-
ল ইসলাম             এনআইিড-

৪৮১৯২১৩৭১৬৭৯৬ মাবা-
০১৭১৩৫৯৯৯১৪

াম-রাজবাড়ী              
ডাক-কাটাঘাট              
উপেজলা-রায় রা          
জলা-নরিসংদী

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রািজনা একজন িষ িমক। িতিন 
কামের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৭১২ মাঃ গালাম র ানী              িপতা- 
ত ফেয়জ আলী ইঁয়া  এনআইিড-

৭২১০৪৪৭৩৮১৩৯৬ মাবা-
০১৭১৩৫৯০৭৯৯

াম- তার র              
ডাক- র িশয়া              
উপেজলা-আটপাড়া         
জলা- ন েকানা

িনজ আেবদনকারী মাঃ গালাম র ানী একজন িষ িমক। িতিন 
অ ান হেয় যাওয়া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৭১৩ আ  বগম                           
ামী- মাঃ শা  িময়া           

এনআইিড-৯১১৮৬৫৯৪২৫     মাবা-
০১৯০৮২৩৯৯৩২

াম- তার র             
ডাক- র িশয়া             
উপেজলা-আটপাড়া         
জলা- ন েকানা

িনজ আেবদনকারী আ  বগম একজন িনমান িমক। িতিন েলস 
জরা  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৭১৪ মাঃ মেনায়া ল ইসলাম          িপতা-
ত রিকব উি ন          এনআইিড-

১৯৮৬৮৫১২৭৪২০০০০৫৭     মাবা-
০১৭৮৫৫৪৬১৫২

াম-একনাথ                
ডাক-গজঘ া              
উপেজলা-গংগাচড়া         
জলা-রং র

িনজ আেবদনকারী মাঃ মেনায়া ল ইসলাম একজন িনমান িমক। 
িতিন কামের াথা পয়জিনং রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৭১৫ খাই ল ইসলাম                    িপতা-
ত চ ন িময়া            এনআইিড-

৭২১০৪৪৭৩৮১০৯৮ মাবা-
০১৯২৪২০৬৫৬৮

াম-ভবানী র               
ডাক- র িশয়া            
উপেজলা-আটপাড়া         
জলা- ন েকানা

িনজ আেবদনকারী খাই ল ইসলাম একজন িনমান িমক। িতিন ডান 
 নালীেত পাথর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৭১৬ মাছাঃ মা মা আকতার বা      িপতা-
মাঃ মহাতাব আলী        এনআইিড-

৪৯১০৬৪৭৪৫১৮৫১ মাবা-

াম-ইসলাম র             
ডাক-চর ামারী       
উপেজলা- ামারী      

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মা মা আকতার বা  একজন হ িমক। 
তার পেটলা ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৪৯১০৬৪৭৪৫১৮৫১ মাবা-
০১৭১৪০৪৬৮১৩

উপেজলা- ামারী      
জলা- িড় াম

চেয় আেবদন কেরেছন।

৭১৭ সান ন েসন লক             িপতা- 
কামাল েসন            জ সনদ-
২০০৪৪৮১৫৯৬৭১০৩৭৯৩     মাবা-
০১৩০২৫২১১৯৩

াম-লাউ ড়া               
ডাক-কা ন র             
উপেজলা-িমঠামইন        
জলা-িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী সান ন েসন একজন িষ িমক। িতিন িপ িনেত 
আঘাত রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৭১৮ সিলনা বগম া               ামী-
কামাল েসন              এনআইিড-
৪৮১৫৯৫৪৮৮৬৪৭২ মাবা-
০১৩০২৫৮০৫৩৩

াম-লাউ ড়া               
ডাক-কা ন র             
উপেজলা-িমঠামইন        
জলা-িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী সিলনা বগম া একজন হ িমক। িতিন 
কামেরর হােড়র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৭১৯ মাঃ আমী ল ইসলাম ইঁয়া রিফক 
িপতা- মাঃ আ র রিশদ ইঁয়া  
এনআইিড-৭২১০৪৪৭৩৮১৩৯৪ মাবা-
০১৭২৬৮৭৪৫৩৩

াম- তার র              
ডাক- র িশয়া              
উপেজলা-আটপাড়া         
জলা- ন েকানা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আমী ল ইসলাম ইঁয়া রিফক একজন িষ 
িমক। িতিন দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৭২০ মাঃ মমতাজ উি ন              িপতা-
ত মহ ত আলী         এনআইিড-

৬১১২৩৮১৭৮২৭৬৬ মাবা-
০১৭৩৬৬৪৩০১০

াম-িফসারী রাড            
ডাক-িকেশারগ           
উপেজলা-িকেশারগ        
জলা-িকেশারগ

       ববী আ ার ( ী)             
এনআইিড-৪৮১৪২৭৭৫৮৬৯০৪

আেবদনকারী মাঃ মমতাজ উি ন একজন িনমান িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৭২১ গাজী আ র রা াক            িপতা-
আহা দ গাজী           এনআইিড-
৬৪২২১৯৬৫০৮    মাবা-
০১৭১৫৮৭০৫৪০

াম- ব তারাপাশা         
ডাক-িকেশারগ             
উপেজলা-িকেশারগ       
জলা-িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী গাজী আ র রা াক একজন িনমান িমক। িতিন 
িপ  থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৭২২ মাঃ ইকবাল িময়া               িপতা-
মাঃ ইসমাইল িময়া      এনআইিড-

৫০৭২১৭১০৬৮      মাবা-
০১৭২৫২৫৮৩৪৬

াম- ব তারাপাশা         
ডাক-িকেশারগ             
উপেজলা-িকেশারগ       
জলা-িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইকবাল িময়া একজন িদন ম র িতিন ইন 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৭২৩ শাহানাজ পারভীন                িপতা-
মাঃ ওয়ােরছ িময়া     এনআইিড-

১৯৯২৬১১৭২৯৪০০০১৭৮       মাবা-
০১৭২৪৫৭৩৬৯৯

াম-নারায়ন র             
ডাক-বাকচা া             
উপেজলা-না াইল          
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী শাহানাজ পারভীন একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২০০০০

৭২৪ মাছাঃ হাসনা আ ার          ামী-
মাঃ ল আিমন        এনআইিড-

৬১১৭২৯৪৩৫৫৮২৫ মাবা-
০১৯৩৩৬৯৮১৬৪

াম-ক রী                   
ডাক-বাকচা া              
উপেজলা-না াইল           
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ হাসনা আ ার একজন হ িমক। িতিন 
ম দে র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৭২৫ মাছাঃ পিপ আ ার             িপতা-
মাঃ খাকন িময়া       জ সনদ-

২০০১৬১১৭২৯৪০১০১৮৯     মাবা-

াম- তিলয়া                 
ডাক-গাংগা য়া            
উপেজলা-না াইল         

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ পিপ আ ার একজন হ িমক। িতিন 
িপ  থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২০০১৬১১৭২৯৪০১০১৮৯     মাবা-
০১৭০৮৯০৭১০১

উপেজলা-না াইল         
জলা-ময়মনিসংহ

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭২৬ সয়দ হািব র রহমান            িপতা-
সয়দ মাহ র রহমান  এনআইিড-

১০২২৩২৮৯১৬     মাবা-
০১৯৮৬২০৯৩৫৩

াম-চােমলীবাগ            
ডাক-শাি নগর            
উপেজলা-প ন            
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী সয়দ হািব র রহামন একজন িষ িমক। িতিন 
য া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৭২৭ রিছয়া আ ার                 ামী-
ছিগর তা কদার          এনআইিড-
১৯৯৪৭৯১১৪৩৫০০০৬৫        মাবা-
০১৭৫৬২১৯৮৫১

াম-ধাওয়া                 
ডাক-ধাওয়া              
উপেজলা-ভা ািরয়া        
জলা-িপেরাজ র

িনজ আেবদনকারী রিছয়া আ ার একজন হ িমক। িতিন 
তলেপেট দাহ পািন জেমেছ ওভারীর সম া রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৩৫০০০

৭২৮ মাছাঃ রাইয়া বগম (হািস)   ামী- 
মাঃ িলয়াকত আলী     এনআইিড-

৩৯১৬১৭৬৫২৪১৬৩ মাবা-
০১৬০০০০০৬৯১

াম- গালাপবাগ          
ডাক- ওয়ারী               
উপেজলা- ওয়ারী          
জলা- ঢাকা

আব াহ আেবদনকারী মাছাঃ রাইয়া বগম ( হািস) একজন দরিজ 
িমক। িতিন কামেড়র হাড় য়  এবং হােট রােগ আ া । 

উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৭২৯ Avãyj Iqv`y` f‚Bqv           wcZv-
Avt AvwRR f‚Bqv         GbAvBwW-
8245617678     †gvev-
01819928931

MÖvg-evwo bs 66 gwZwSj 
WvK-wRwcI          
Dc‡Rjv-gwZwSj   ‡Rjv-
XvKv

 †gvt wiqv` ‡Q‡j Avãyj Iqv`y` f‚Bqv GKRb wbg©vb kÖwgK| Zvi †Q‡j †gvt 
wiqv` Bwc‡jcwm ‡iv‡M AvµvšÍ| wPwKrmv Rb¨ Avw_©K mnvqZv 
†P‡q Av‡e`b K‡i‡Qb

৪০০০০

৭৩০ মাঃ আফজাল হােসন          িপতা-
ত আব র রহমান িসি কী             

             এনআইিড-
৩৩১৩২৪৭০৩৪৭৫৭ মাবা-
০১৭২৭১০২৪৮৭

াম-বাঘাইর                
ডাক- লবািড়য়া          
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আফজাল হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৭৩১ মাঃ শািহ ল ইসলাম           িপতা-
ত আঃ কিরম           এনআইিড-

২৯১৫৬৫২১২৭৪০১ মাবা-
০১৭৭২৪৭৭১০৫

াম- মছরিদয়া              
ডাক-ম খালী               
উপেজলা-ম খালী           
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ শািহ ল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
িকডিনর সম া পেট সম া মাথা াথা রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৭৩২ মাঃ মা ান ধা                  িপতা-
ত আেয়ন উি ন ধা   এনআইিড-

২৯১৫৬৫২১২৭৩৮৯ মাবা-
০১৭১৬২২৯৭৪৮

াম- মছরিদয়া              
ডাক-ম খালী               
উপেজলা-ম খালী           
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ মা ান ধা একজন ভ ান চালক।িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৭৩৩ মাঃ আিরফউ ামান            িপতা-
মাঃ আিম ল ইসলাম    এনআইিড-

৩২৭০৬৯৮৭১৯      মাবা-
০১৯২৪৬১৬৪৪৩

াম- মছরিদয়া              
ডাক-ম খালী               
উপেজলা-ম খালী           
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিরফউ ামান একজন িষ িমক। িতিন 
উ র চাপ দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৭৩৪ আঃ খােলক মা া              িপতা-
ত ইসরাইল মা া      এনআইিড-

াম- মছরিদয়া              
ডাক-ম খালী               

িনজ আেবদনকারী আঃ খােলক একজন ভ ান চালক। িতিন লা ােগা 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

৩০০০০
ত ইসরাইল মা া      এনআইিড-

২৯১৫৬৫২১২৭৬৬৩ মাবা-
০১৯২৪৬১৬৪৪৩

ডাক-ম খালী               
উপেজলা-ম খালী           
জলা-ফিরদ র

রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৭৩৫  মাঃ মহাসীন গাজী               িপতা-
মাঃ লাল িময়া গাজী      এনআইিড-

০১১৫৬৭৬৯৭৮৯৭০ মাবা-
০১৬২৮৬৮৪০৩৪

 াম- কাদািলয়া              
ডাক- কাদািলয়া             
উপেজলা- মা াহাট          
জলা- বােঘরহাট

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ মহাসীন গাজী একজন িদন ম র। িতিন 
াি ক আলসার এবং িপ  নািলেত ঘন িপ  রােগ 

আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৩৫০০০

৭৩৬ মাঃ রিফক                       িপতা- 
ত জিলল াপারী     এনআইিড-

২৬৯৯২৩৭৭২৭১৫৭ মাবা-
০১৯২১৩০৮৮৫৫

াম- দি ণ ব নবািড়    
ডাক- ঢাকা পিলেটকিনক  
উপেজলা- তজগ ও       
জলা- ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ রিফক একজন িমক। িতিন য া স েসর 
ফাড়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৭৩৭ মাঃ সাম ি ন                   িপতা-
মাঃ িময়াজ উি ন       এনআইিড-

২৬১১২৯৩২৪৩১৯৮ মাবা-
০১৯৩৬৪০২৫৫৭

াম-সা িলয়া             
ডাক-সা িলয়া      উপেজলা-
ডমরা         জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ সাম ি ন একজন িনমান িমক। িতিন য া 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৭৩৮ র হােসন হাওলাদার          িপতা-
ত ছবদার আলী         এনআইিড-

০৬১১০৬৩৭৩৯৫৫১ মাবা-
০১৯৩৩৮১৫২৬৬

াম-মাদারকাঠী             
ডাক-চাখার               
উপেজলা-বানারী           
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী র হােসন হাওলাদার একজন িনমান িমক। 
িতিন উ র চাপ পারিকনসন রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৭৩৯ ম  হাওলাদার                   িপতা-
মা ান হাওলাদার       এনআইিড-
০৬১১০৬৩৭৩৯০০৭ মাবা-
০১৯১৭১১৩১২৬

াম-মাদারকাঠী             
ডাক-চাখার               
উপেজলা-বানারী           
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী ম  হাওলাদার একজন ভ ান চালক।িতিন কামের 
াথা পেটর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৭৪০ মাকারম হােসন                 িপতা-
আঃ রিশদ মীর           এনআইিড-
১৯৮৪৩৩১৩৪৬৯৭৭৪৫২১     মাবা-
০১৭৬১৪০৬৫০১

াম-জাংগালীয়া            
ডাক-জাংগালীয়া           
উপেজলা-কালীগ          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাকারম হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৭৪১ ববী                                িপতা- 
ইয়া ব আলী           এনআইিড-
৭৭৮১০২১৯০৭      মাবা-
০১৯৫১২৫২৬২৯

াম-উলন                   
ডাক-িখলগ ও               
উপেজলা-িখলগ ও          
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ববী একজন হ িমক। িতিন লাইপমা রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৩০০০০

৭৪২ মাঃ আিম ল ইসলাম           িপতা-
ত রইচ উ ীন জায়া ার               

        এনআইিড-২৯১৫৬৫২১২৭৫৪৭  
মাবা-০১৯২৪৬১৬৪৪৩

াম- মছড়িদয়া             
ডাক-ম খালী             
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিম ল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
উ র চাপ ডায়ােব স দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৭৪৩ kviwgb Av³vi                    
¯v̂gx-bvRgyj û`v              
GbAvBwW-3313285947836       
    †gvev-01922233898

MÖvg-kwbAvLov          
WvK-hvÎvevwo      
Dc‡Rjv-hvÎvevwo          
  †Rjv-XvKv

‡g‡q kviwgb Av³vi GKRb `wR© kÖwgK| Zvi †g‡q Zvkwdqv 
হেমািপলা  ‡iv‡M AvµvšÍ|  wPwKrmv Rb¨ Avw_©K 
mnvqZv †P‡q Av‡e`b K‡i‡Qb|

৫০০০০

৭৪৪ মাঃ আইজউি ন িময়া          িপতা-
ত রেজক মা া         এনআইিড-

৩৩১৩৪৯৪৭৬২২৮৪ মাবা-
০১৭২৮৯২৯৭৫৯

াম-এ তা                 
ডাক-সাওরাইদ            
উপেজলা-কালীগ          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আইজউি ন একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৭৪৫ হেলনা বগম                       ামী-
আলম হােসন            এনআইিড-
৩৩১৩৬২৫২৯৭৫৬৬ মাবা-
০১৭৭৫১৬২৬৩১

াম-িঘঘাট                  
ডাক-তারাগ               
উপেজলা-কাপািসয়া       
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনাকারী হেলনা বগম একজন হ িমক। িতিন জরা র 
সম া নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৭৪৬  িজ. এম.িহরক                          িপতা-
গাজী আিম ল ইসলাম        জ  সনদ-
১৯৯৮০১১৫৬৭৬০১৪২৫৫            মাবা-
০১৭৮২৮৮৬২৯০

 াম- কাদািলয়া              
ডাক- কাদািলয়া             
উপেজলা- মা াহাট          
জলা- বােঘরহাট

 িনজ  আেবদনকারী িজ. এম. িহরক একজন দিজ িমক। িতিন গি ক 
আলসার এবং ফ  িলভার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৭৪৭ মাঃ আ  তােলব মা াহ        িপতা-
ল ইসলাম              এনআইিড-

৫৯৫১৪৫১৮৮৮      মাবা-
০১৭৮১৫৩৯৩৪৩

াম-িঘঘাট                  
ডাক-তারাগ               
উপেজলা-কাপািসয়া       
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ  তােলব মা াহ একজন িষ িমক। 
িতিন দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৭৪৮  শখ শাখাওয়াত হােসন          
িপতা- শখ শাহা ি ন            
এনআইিড-১৪৮৫৪৯৭১৮২       মাবা-
০১৭৩২০৩৩২৪৭

 াম-চাপাতলা               
ডাক-রাংিদয়া                
উপেজলা-বােঘরহাট        
জলা- বােঘরহাট

 িনজ  আেবদনকারী শখ শাখাওয়াত একজন িদন ম র। িতিন পেট 
আলসার এবং ক  িলভার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৭৪৯ Ave ỳj gv‡jK                    wcZv-
g„Z Ave ỳj ev‡iK          GbAvBwW-
1918773957635     †gvev-
01818166494

MÖvg-f‚jyqv cvov            
WvK-Awjcyi evRvi      
Dc‡Rjv-bv½j‡KvU      
†Rjv-Kzwgjøv

wbR Ave ỳj gv‡jK GKRb K…wl kÖwgK| wZwb `yiv‡iv‡M ‡ivM 
WvBwewUm AvµvšÍ| wPwKrmv Rb¨ Avw_©K mnvqZv †P‡q 
Av‡e`b K‡i‡Qb|

৫০০০০

৭৫০ মান  িব াস                   িপতা-
মহান  িব াস           এনআইিড-
৩৩১৩৪৯৪৭৫৩৩৮৯ মাবা-
০১৭৫৯৭৯১০২৬

াম-ধন র                 
ডাক-সাওরাইদ           
উপেজলা-কালীগ           
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মান  িব াস একজন িষ িমক।িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৭৫১ Av‡qkv LvZzb                      
¯v̂gx-Ave ỳj gv‡jK          
GbAvBwW-1918773957634     
†gvev-01818166494

MÖvg-f‚jyqv cvov            
WvK-Awjcyi evRvi      
Dc‡Rjv-bv½j‡KvU      
†Rjv-Kzwgjøv

wbR Av‡qkv LvZzb GKRb `wR©| wZwb `yiv‡iv‡MWvq‡ewUm D”P 
i³Pvc †iv‡M AvµvšÍ|  wPwKrmv Rb¨ Avw_©K mnvqZv †P‡q 
Av‡e`b K‡i‡Qb|

৫০০০০

৭৫২ মাঃ আ ল কােশম ধা         িপতা-
ত আেনায়ার আলী ধা  এনআইিড-

৩৩১৩৬২৫২৯৮৪৮১ মাবা-
০১৯৮৬০৬২৫০৪

াম-একডালা               
ডাক-তারাগ               
উপেজলা-কাপািসয়া        
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল কােশম ধা একজন িষ িমক। 
িতিন পেটর সম া থিলেত দাহ রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৭৫৩ আলমাছ সরদার                  িপতা-
জা  শরীফ সরদার     এনআইিড-
৮৬১৩৬৪৭৬৬৯৯৬৮          মাবা-

াম-দি ন কাদাল র     
ডাক- কাদাল র            
উপেজলা- গাসাইরহাট     

িনজ আেবদনকারী আলমাছ সরদার একজন িনমান িমক। িতিন 
অি ও আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৮৬১৩৬৪৭৬৬৯৯৬৮          মাবা-
০১৬৮৩৮১৩১৭৭

উপেজলা- গাসাইরহাট     
জলা-শরীয়ত র

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭৫৪ িশ ী                             িপতা-
মাঃ ইউ ফ সক          এনআইিড-

৮৭০২৩১৩১৬৭      মাবা-
০১৭৬৪৬২০৬৫১

াম- গা ারিদয়া           
ডাক-ম খালী               
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

 িনজ  আেবদনকারী িশ ী একজন হ িমক। িতিন িকডিনর সম া 
স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৭৫৫  সাইমন দাশ                      িপতা-
অমেল  দাশ            এনআইিড-
৮২২৬৬১০৫৬৯    মাবা-
০১৮১৫৭৯০০১০

াম-মািলপাড়া              
ডাক-িফেরাজশাহ           
উপেজলা- লশী             
জলা-চ াম

িনজ আেবদনকারী সাইমন দাশ একজন িষ িমক। িতিন াক 
র বিম রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৭৫৬ মাসা ৎ শারিমন বগম         ামী-
মাঃ বা ল িময়া           এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭০০০৪৬৪ মাবা-
০১৩১৬৪৫৯৯০৪

াম-অিলয়ারচালা          
ডাক-হা িরয়া চালা        
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাসা ৎ শারিমন বগম একজন হ িমক। িতিন 
শরীের ালা েখর িভতের সম া রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৭৫৭ মাঃ কােদর িসকদার            িপতা-
মাঃ আজগর আলী িসকদার             

             এনআইিড-
৩৩১৩২৫৭০০১২৮৪ মাবা-
০১৭৯৪১৫২৫২৭

াম-চতল শালহাটী        
ডাক-হা িরয়া চালা         
উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ কােদর িসকদার একজন ভ ান চালক। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৭৫৮ শারিমন আ ার উিম           ামী-
মাঃ জাহা ীর আলম    জ সনদ-

১৯৯৫২৬৯২৫০৬০৭৭৮০৫    মাবা-
০১৬৮০৫৮৬৮২৪

াম-িমর র                
ডাক-িমর র               
উপেজলা-প বী            
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনাকারী শারিমন আ ার উিম একজন হ িমক। িতিন 
আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০

৭৫৯ আঃ র াক খ কার               িপতা-
ত নওয়াব আলী খ কার এনআইিড-

৬৫১২৮৮৭৩০২১৩৪ মাবা-
০১৭৪৪১৭৭০৫৫

াম-খড়িরয়া               
ডাক-খড়িরয়া             
উপেজলা-কািলয়া          
জলা-নড়াইল

শিহদা িবিব ( ী)   এনআইিড-
৬৫১২৮৮৭৩০২১৩৫

আেবদনকারী শিহদা িবিব একজন হ িমক। তার ামী 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৭৬০ মাঃ এমাম হােসন বপারী      িপতা-
আ ার উি ন বপারী     এনআইিড-
৮৬৯২৮৭৫৪১৫     মাবা-
০১৭৮২৭১৭৪৬৬

াম- রান কয়লা ঘাট     
ডাক-বিরশাল              
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মাঃ এমাম হােসন বপারী একজন ভ ান চালক। 
িতিন ডায়ােব স র নালীর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৭৬১ মাঃ রিবউল ইসলাম             িপতা-
ত মায়াে ম হােসন   এনআইিড-

৬১১৬৫১৭৯৩৯২৯২ মাবা-
০১৭৩৫৩৫৭২২২

াম-অিলয়ারচালা          
ডাক-হা িরয়া চালা        
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ রিবউল ইসলাম  একজন িষ িমক। িতিন 
িকডিনেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৭৬২ খ কার খাই ল আলম         িপতা-
খনদকার মিতয়ার রহমান এনআইিড-
২৯২৪৭০৩১২৪৫৩১ মাবা-
০১৬০০১০৩৫৪২

াম-পি ম খাবাস র      
ডাক-ফিরদ র              
উপেজলা-ফিরদ র        
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী খ কার খাই ল আলম একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৭৬৩ মাসাঃ িশরীনা হািলম           ামী-
মাঃ আ ল হািলম শখ   এনআইিড-

২৯১৫৬৭৩০৪৮৮৩৮ মাবা-

াম- গনাদরিদয়া           
ডাক-ম খালী               
উপেজলা-ম খালী          

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ িশরীনা হািলম একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

২৯১৫৬৭৩০৪৮৮৩৮ মাবা-
০১৯২১৮৯২৪৮৫

উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

চেয় আেবদন কেরেছন।

৭৬৪ মাঃ ফজ র রহমান              িপতা-
ত আ ল রিশদ কাজী  এনআইিড-

৮৬২৬৯০৭১২৪৭৪৭ মাবা-
০১৭৪৬৯১৩২৭৪

াম-ধা কা                
ডাক-ধা কা                 
উপেজলা-শরীয়ত র     
জলা-শরীয়ত র

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফজ র রহমান একজন হ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৭৬৫ মাঃ হােসন                       িপতা- 
মাঃ কিফলউি ন     এনআইিড-

৮৬৬৯০২৭৫২৯     মাবা-
০১৬১৫১০১৯৯৬

াম- ১৩/১ নং ভাশ      
ডাক- স া র            
উপেজলা- া র          
জলা- ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ হােসন একজন িমক। িতিন কামেড়র 
সম া হাড় য় ডােয়িব স রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৭৬৬  িম  তাছিলমা আ ার           িপতা-
ত আ  তােহর          জ সনদ-

১৯৯৯১৯১২০৭৯০৪১৫০৭       মাবা-
০১৮৭৬৯৮৮৩০৬

 াম- ভামরকাি            
ডাক- ভামরকাি           
উপেজলা-চাি না            
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী  মাসাঃতাছিলমা আ ার  একজন দিজ িমক । 
িতিন গভবতী। মিহলা িমেকর মা  ক াণ খােত আিথক 
সহয়াতা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৭৬৭ মাছাঃ সিখনা খা ন            িপতা-
আ ল বান             এনআইিড-
৫৫২২৬৫০৩৪৯    মাবা-
০১৬৩২০৩৬২৫০

াম-পি ম তারাপাড়া     
ডাক-িকেশারগ             
উপেজলা-িকেশারগ       
জলা-িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ সিখনা খা ন একজন দিজ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৭৬৮ রওশন আরা                      িপতা-
হােসম সরদার           এনআইিড-
৩৭৪৫৭৯৫৮৪৩      মাবা-
০১৭৬১০৪১৭২৮

াম-আ পাড়া              
ডাক-ম খালী              
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী রওশন আরা একজন হ িমক। িতিন িকডিনর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৭৬৯ তারা িময়া                         িপতা-
ত শাহাবউি ন         এনআইিড-

৫৮১৭৪৪৩১৭৬৯৯৮ মাবা-
০১৯৩৩৩৭৯৩০৬

াম-চরপাড়া                
ডাক-বারপাড়া             
উপেজলা-না াইল        
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী তারা িময়া একজন িষ িমক। িতিন িনউেরা 
সম া ইেলক লাইট ইমেবেলস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৭৭০ মাঃ আশরাফ আলী             িপতা-
ত মাহা দ আলী      এনআইিড-

৬১২৫২১৯২৫৪৬৯৪ মাবা-
০১৯৩৫৭২০৪১৫

াম-বলাশ র রাড       
ডাক- কওয়াটখালী        
উপেজলা-ময়মনিসংহ     
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আশরাফ আলী একজন িষ িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৭৭১ ল ম বগম                   ামী-
খােলক ধা               এনআইিড-
৩৩২৩০১২৩১১৯১২ মাবা-
০১৭১০৮৯৭৬৯৯

াম-বড় দওড়া            
ডাক-িনশাত নগর          
উপেজলা-ট ী              
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী ল ম বগম একজন হ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৭৭২ সিজতা রানী বমন               ামী-
বীের  চ  বমন         এনআইিড-
৭২২৭৪০৫১২৫৭৬২ মাবা-
০১৪০২০৬০৪০২

াম-মালনী                 
ডাক- ন েকানা            
উপেজলা- ন েকানা         
জলা- ন েকানা

িনজ আেকদনকারী সিজতা রানী বমন একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৭৭৩ মিজ র রহমান                    িপতা-
নওয়াব আলী             এনআইিড-
৫৯৭৮৩২৮১৩৫     মাবা-
০১৯০৮৬২২৬১৪

াম-মালনী                 
ডাক- ন েকানা            
উপেজলা- ন েকানা         
জলা- ন েকানা

িনজ আেবদনকারী মিজ র রহমান একজন িষ িমক। িতিন 
িলভােরর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

০১৯০৮৬২২৬১৪ জলা- ন েকানা

৭৭৪ মাঃ রােসল িময়া                 িপতা-
মাঃ মইজ উি ন         এনআইিড-

৬৪৩০০৮৫১১৫     মাবা-
০১৯৪৬৭৯৫৯৬১

াম-মািনক র              
ডাক- ক আমতলা          
উপেজলা- ন েকানা         
জলা- ন েকানা

িনজ আেবদনকারী মাঃ রােসল একজন িষ িমক। িতিন াি ক 
আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৭৭৫ মাঃ আ ল জিলল খান          িপতা-
ত ওয়ািফজ খান        এনআইিড-

৭২১৪৭২০০৫২৪৮৩ মাবা-
০১৩১৭৭৩৮৩৫৮

াম-বা া                   
ডাক-িচরাং বাজার         
উপেজলা- ক য়া            
জলা- ন েকানা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল জিলল খান একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৭৭৬ মাঃ িমলন                        িপতা-
হাজী আ ল আিজজ তা কদার         
              এনআইিড-
২৬৯৬৪০৩৬০৬১২৩           মাবা-
০১৬৮৪৩২৬৭৮৫

াম-মাসকাি               
ডাক-ম খালী               
উপেজলা-ম খালী           
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ িমলন একজন িনমান িমক। িতিন েক 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৭৭৭ সািনয়া বগম                    িপতা- 
বা  িময়া              এনআইিড-
৯১২০৭৯৮৮৮০     মাবা-
০১৯৬৩৩১১৫১৫

াম- িডি লারী রাড      
ডাক- গ ািরয়া            
উপেজলা- গ ািরয়া      
জলা- ঢাকা

নামান দওয়ান ( ামী) আেবদনকারী সািনয়া বগম একজন হ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৫০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৭৭৮ পিল বগম                        িপতা-
মাঃ আউয়াল হাসাইন    এনআইিড-

৭৮১৫২৪২৭৪৬৯৩১ মাবা-
০১৭১৬৪০৬৮৯৪

াম-গাড়ােখালা            
ডাক-ম খালী              
উপেজলা-ম খালী           
জলা- ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী পিল বগম একজন হ িমক। িতিন িকডিনর 
সম া উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৭৭৯ মাঃ আেনয়ার হােসন           িপতা- 
ত র হক হাওলাদার   এনআইিড-

২৬৯২৯৮৬৬৪৩৩৯৬      মাবা- 
০১৯২৪৫০১৫৮৫

াম- মািনকনগর              
ডাক- মািনকনগর         
উপেজলা- দা     জলা- 
ঢাকা

িনজ

আেবদনকারী মাঃ আেনায়ার হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
অি ও আথাই স রােগ উ র চাপ াসক  রােগ আ া । 
উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৭৮০ আছমা বগম                        ামী-
 বা  িময়া                  এনআইিড-
২৬৯৭৬৮৩৬৫৬৭৮৬          মাবা-
০১৭৪৬৭৫৭৪০৭

াম- আজনগর              
ডাক- ফিরদাবাদ           
উপেজলা- গ ািরয়া      
জলা- ঢাকা

মাঃ সাই ল রহমান ( ছেল) আেবদনকারী আছমা বগম একজন হ িমক। িতিন অি ও 
আথই স রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৭৮১ মিজনা বগম                    িপতা- 
ই ত খ                  এনআইিড-
৯৫৫০১৯৬২০৯    মাবা-
০১৫৫৮২৮৫৫৯৪

াম- কাট হাউজ ীট     
ডাক-ঢাকা সদর           
উপেজলা- কাতয়ালী      
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মিজনা বগম একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৭৮২ রওশন আরা                      িপতা-
মাঃ আ ল বাসার         এনআইিড-

২৬১১৮৮৪৫৩১৮৯৬ মাবা-
০১৮১৭২৬৬৭৮২

াম- ব তার পাড়া       
ডাক-আল আিমন বাজার   
উপেজলা- দাহার            
জলা- ঢাকা

মাঃ আ ল বাশার ( ামী)            
এনআইিড-২৮০৪০৮৭৩০৮

আেবদনকারী মাঃআ ল বাশার  একজন হ িমক। তার ী 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৭৮৩ মাঃ ইি স আলী                   িপতা-
নবাব আলী               এনআইিড-
৫৯৫২৮৯১৭৭৭৭     মাবা-

াম-বা য়াডা া            
ডাক- ধান ডাকঘর        
উপেজলা-িদনাজ র      

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইি স আলী একজন িদনম র। িতিন 
ডায়ােব স াংিরং িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৫৯৫২৮৯১৭৭৭৭     মাবা-
০১৭৪৮৯৪৯৪৩৯

উপেজলা-িদনাজ র      
জলা-িদনাজ র

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭৮৪ মাছাঃ নাজমা বগম             িপতা-
আ ল ছা ার           এনআইিড-
৩২৫১০১৭৬৪০     মাবা-
০১৩০৯৪৩৬৫২৭

াম-কা ন কেলানী        
ডাক-িদনাজ র            
উপেজলা- িদনাজ র       
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ নাজমা বগম একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।

৫০০০০

৭৮৫ মাঃ অিফল উ ীন               িপতা-
মনকা মহা দ           এনআইিড-

৪১৮৭১২৬৬৮৭      মাবা-
০১৭৪০৮৭৫২৬৭

াম-বড় িতলাইন           
ডাক-বালাে ার            
উপেজলা-িবরল            
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ অিফল উ ীন একজন িষ িমক। িতিন 
স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৭৮৬ মাঃ মাশারফ েসন             িপতা-
মাঃ আ ল মা াফ       এনআইিড-

৩৭০১০৯৯৪৪৬     মাবা-
০১৯৮৫৭১৪৬৩২

াম-কা ন কেলানী        
ডাক-িদনাজ র            
উপেজলা- িদনাজ র       
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাশারফ েসন একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৭৮৭ মাছাঃ ছািময়ারা বগম           ামী-
মাঃ ইসমাইল হােসন     এনআইিড-

২৭১২১২৭৮৭৪৯০৯  মাবা-
০১৭৯৭৬৪২৯৬২

াম- দউর                   
ডাক-হাটরাম র           
উপেজলা- ব চাগ          
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ছািময়ারা বগম একজন হ িমক।িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৭৮৮ শামীমা নাসরীন                   ামী-
মাঃ জািকর হােসন তা কদার         

               এনআইিড-
৩৭১৩৬৫০৭৪৯     মাবা-
০১৬৩০৯১৪৪৪২

াম-কাঠাল বাড়ী           
ডাক-ম রা র             
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী শামীমা নাসরীন একজন হ িমক। িতিন াস 
ক  েক াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৭৮৯ মাঃ শাহজাহান তা কদার      িপতা-
হাজী আঃ আিজজ তা কদার  
এনআইিড-২৬৯৬৪০৬৬৮১৩৬০    
মাবা-০১৭২০৯৫৬০৬৭

াম- মছরিদয়া              
ডাক-ম খালী               
উপেজলা-ম খালী           
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহজাহান তা কদার একজন িষ িমক। 
িতিন দেরাগ হাপানী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৭৯০ মাঃ আেনায়ার হােসন খ       িপতা-
মাঃ হমাত আলী খ  এনআইিড-

৯১৪৫২৩৪৬৫৫     মাবা-
০১৭৫২৫৭৭৫০৫

াম- াকসামী             
ডাক-ম খালী               
উপেজলা-ম খালী           
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আেনায়ার হােসন খ  একজন িনমান িমক। 
িতিন িলভার এবং িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৭৯১ কাজী আ ল মা ান              িপতা-
ত জােবদ আলী কাজী  এনআইিড-

৮৬১১৪৬০২৯৬৯০৭ মাবা-
০১৭১৮১৩০৯১৫

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

িনজ আেবদনকারী কাজী আ ল মা ান একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০

৭৯২ শাহানাজ পারভীন             ামী- ত 
মাঃ আফজাল হােসন এনআইিড-

২৯১৫৬৫২১২১০০৫ মাবা-
০১৬৪০২৯৯০৯২

াম-গাড়ােখালা            
ডাক-ম খালী              
উপেজলা-ম খালী           
জলা- ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী শাহানাজ পারভীন একজন হ িমক। িতিন 
জরা র উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৭৯৩ মাঃ আেনায়া হােসন            িপতা-
ত ই ত আিল          এনআইিড-

াম-চরওয়াশ র           
ডাক- ামলা র           

িনজ আেবদনকারী মাঃ আেনায়া হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

৬০০০০
ত ই ত আিল          এনআইিড-

২৬১৩৪৫১২০১১৪৬ মাবা-
০১৮৮৭৪৪৭১৩

ডাক- ামলা র           
উপেজলা-কামরা ীরচর   
জলা-ঢাকা

ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৭৯৪ রতাজ বগম                  ামী-
আ ল কালাম             এনআইিড-
০৯১২১১৬১৩৯৭৩৪ মাবা-
০১৭৮৭৮১৯৯১৮

াম-আহািদ র              
ডাক-আহািদ র           
উপেজলা- করানীগ       
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনাকারী রতাজ বগম একজন হ িমক। িতিন কামের 
াথা মাথা রােনা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৭৯৫ রাশনা বগম                     ামী-
মিহজল হক               এনআইিড-
০৯১২১৫৭২৬৪৭৯৭ মাবা-
০১৭৫১৯১৮২৮৭

াম- কানাপাড়া              
ডাক-মা য়াইল            
উপেজলা-যা াবাড়ী        
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী রাশনা বগম একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৭৯৬ শাহা র                           ামী-
মাঃ আখতার ফা ক     এনআইিড-

০৯১২১৫৭০৬৫৬১৩ মাবা-
০১৩১৮৫৫১৭২৬

াম-িশকারী টালা           
ডাক-িশকারী টালা       
উপেজলা- করানীগ       
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী শাহা র একজন িষ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৭৯৭ মাহা দ আলী                   িপতা-
আিম র র ল             এনআইিড-
২৮৪৭৬৫৪৫৮৫      মাবা-
০১৭৭৯৪৯৭৯৮৬

াম-পাড়া ডগার            
ডাক-রা য়াইল            
উপেজলা-যা াবািড়         
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাহা দ আলী একজন ভ ান চালক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৭৯৮ মাঃ জয়নাল খান                িপতা-
ত িকতাব খান            এনআইিড-

৪৭৯২১০৩০৩৫৬৬১ মাবা-
০১৭৫৪১২৩৩২৫

াম-তারা নগর              
ডাক তারা নগর            
উপেজলা- করানীগ      
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ জয়নাল খান একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৭৯৯ ফকেরর নছা                    িপতা-
লতান িময়া              এনআইিড-

৭৭৬৩৭৩৭৩১৪     মাবা-
০১৬৮২৭৭২০৭৫

াম- নয়াজ র              
ডাক- পা রহাট            
উপেজলা- নায়াখালী        
জলা- নায়াখালী

িনজ আেবদনকারী ফকেরর নছা একজন হ িমক। িতিন পেটর 
সম া চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৮০০ মাঃ আ ল খােয়র                 িপতা-
মাঃ আঃ রিহম           এনআইিড-

০৬১৬৯৩৫৭০২৩৮ মাবা-
০১৭৩৭২২০৭৩৩

াম-চা ার টক            
ডাক-বড় বড়াইদ         
উপেজলা- বা া           
জলা- ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল খােয়র একজন ভ ান চালক।িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৮০১ মাঃ আিরফ                      িপতা-
মাকেলছ               এনআইিড-

৩৩১৩৪৯৪৭৬৫৮১০ মাবা-
০১৭২৭৯২৬৮৭৫

াম- ডমরা                 
ডাক-তারাগ                
উপেজলা-কািলগ          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিরফ একজন িষ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৩৫০০০

৮০২ সিলনা বগম                    ামী-
মাঃ রােস ামান       এনআইিড-

৩৩১৩৪৯৪৭৬৫২৯১ মাবা-
০১৭৩১১৬৭৫৩৩

াম- ডমরা                 
ডাক-তারাগ                
উপেজলা-কািলগ          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী সিলনা বগম একজন হ িমক। িতিন আথাই স 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

০১৭৩১১৬৭৫৩৩ জলা-গাজী র

৮০৩ রািজয়া বগম                     ামী-
মাঃ আ ল হােসন       এনআইিড-

২৬১১০৩৮৮১৫২২০ মাবা-
০১৬৩৮৮৯০৩৪৭

াম-আজম র             
ডাক-আজম র              
উপেজলা-দি ণখান       
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী রািজয়া বগম একজন হ িমক। িতিন েক 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৮০৪ পা ল আ ার                   ামী- 
আ ার িময়া           এনআইিড-
১২১৮৫৪০৯০৫৮১৫ মাবা-
০১৬৪১৮৪৩৬৩৩

াম-কাইতলা               
ডাক-কাইতলা             
উপেজলা-নবীনগর        
জলা- া ণবািড়য়া

িনজ আেবদনকারী পা ল আ ার একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৮০৫ মাঃ আ  িময়া                    িপতা-
ত আঃ আউয়াল মি ক এনআইিড-

১৩১৭৯১৩৩১৮৪৪৮ মাবা-
০১৯৮২৯৭৭৮৫৩

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ  িময়া একজন িষ িমক। িতিন াক 
উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৮০৬ সািহদা বগম                    ামী-
মাঃ ল ইসলাম পাটওয়ারী           

            এনআইিড-
১৩২৭৬০১৯৯১৯৩১ মাবা-
০১৮১৫৬৯০৯১৭

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী সািহদা বগম একজন হ িমক। িতিন অি ও 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৮০৭ মাঃ আব ল হািসম মা া      িপতা-
আ াছ আলী মা া      এনআইিড-
০৯১২৫১৫৭৫৭৬৬৯ মাবা-
০১৯৯৮৯৮৮৩১৮

াম-িমজিমিজ বপাড়া     
ডাক- িমজিমিজ            
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আব ল হািসম মা া একজন িষ িমক। 
িতিন অি ও আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৮০৮ মাঃ মিজ র রহমান             িপতা-
রিমজ উি ন             এনআইিড-
১৯৩৬৩২৬৭৩৩     মাবা-
০১৯২৪১২৫২৯৪

াম- িমলপাড়া             
ডাক-আদমজী নগর      
উপেজলা-নারায়নগ       
জলা-নারায়ানগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিজ র রহমান একজন ির া চালক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৮০৯ র জাহান বগম                ামী-
সিহদ আহ দ           এনআইিড-
৫১১৪৩৪০৬৫১৯৮৫ মাবা-
০১৭৫৯৯১৯১০৯

াম-বটতলী               
ডাক-বটতলী               
উপেজলা-ল ী র          
জলা-ল ী র

িনজ আেবদনকারী র জাহান বগম একজন হ িমক। িতিন িপ  
থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৮১০ মাঃ হদােয় াহ                িপতা-
মাঃ আ ল হােসন       এনআইিড-

৫৭১৪৭৬৩৪৪৪৬৯৪ মাবা-
০১৯০৭০৭৪৫১৫

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ হদােয় াহ একজন িষ িমক।িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৮১১ মাঃ িলটন                        িপতা-
ত ল হক             এনআইিড-

৭৫১০৭২৮৫৯৫৮৫২ মাবা-
০১৯৩৭৮১৯৭৭৬

াম-িমজিমিজ           
ডাক- িমজিমিজ            
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ িলটন একজন অেটা চালক। িতিন িকডিনর 
দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৮১২ মাঃ গয়াস উি ন              িপতা-
তাফােয়ল আহে দ     এনআইিড-

৭৫১৮৩২১৫৫০৪২৩ মাবা-
০১৮২১০৫৩৬১৮

াম- টবী                    
ডাক-বজরা                 
উপেজলা- সানাই িড়      
জলা- নায়াখালী

িনজ আেবদনকারী মাঃ গয়াস উি ন একজন িষ িমক। িতিন 
হা েত াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

০১৮২১০৫৩৬১৮ জলা- নায়াখালী

৮১৩ আব র রিশদ ধান              িপতা-
ত জয়নাল আেবদীন ধান             

                এনআইিড-
১৩১৭৯২৩৩৭০৫৩১ মাবা-
০১৯৪৩৯৮১৯২৬

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী আব র রিশদ ধান একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স পাচায় ফাড়া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৮১৪ মাঃ ল ইসলাম পাটওয়ারী   িপতা-
ত ওমর আলী পাটওয়ারী এনআইিড-

১৩২৭৬০১৯৯১৯২৮ মাবা-
০১৮১৫৬৯০৯১৭

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ ল ইসলাম পাটওয়ারী একজন িষ 
িমক। িতিন কামের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৮১৫ লাল িময়া                       িপতা-
ত হাসান আলী          এনআইিড-

১৩১৭৯৯০৩৪৬৮১৭ মাবা-
০১৯৮৯৩৮৬২০৭

াম-বলাইর                
ডাক-ই িরয়া             
উপেজলা-মতলব          
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী লাল িময়া একজন িষ িমক। িতিন িকডিনর 
সম া উ র চাপ াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৮১৬ ছালামত                          িপতা-
ত জািমর হােসন       এনআইিড-

১৩১৭৯৯০৩৪৬৯১৫ মাবা-
০১৯৮৪২৮২৯৩৯

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী ছালামত একজন িষ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৮১৭ মাঃ সয়দ হােসন               িপতা-
ত িদল মাহা দ ধান এনআইিড-

১৩১৭৯১৭২৭০৬৬৮ মাবা-
০১৯৮৫৭৮৪৮৬৬

াম- বগম র              
ডাক- জাত র            
উপেজলা-মতলব           
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ সয়দ হােসন একজন কাট িম ী।িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৮১৮ দা  ঘরামী                        িপতা-
ম  দন ঘরামী          এনআইিড-
৭৩৪৩২০২৯১২      মাবা-
০১৮২০৪২৭৬২১

াম-লড়া                    
ডাক-সািচয়া                
উপেজলা-নািজর র        
জলা-িপেরাজ র

িনজ আেবদনকারী দা  ঘরামী একজন িষ িমক। িতিন য া রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৮১৯    মাসাঃ তাছিলমা আ ার        
ামী- মাঃ সিহ ল ইসলাম    

এনআইিড-১৯৯১১৯১৮৭৭৩০০০০৬৭   
  মাবা-০১৮১৮১৬৬৪৯৪

  াম- য়া পাড়া        
ডাক-অিল র            
উপেজলা-না লেকাট     
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী িম  তাছিলমা আ ার একজন হ িমক। িতিন 
ঘােরর হাের চাপ এবং াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৮২০ সাধন মার দাস               িপতা-
ত ননী গাপাল দাস     এনআইিড-

৬৯১৪৪৮৫৪০৪৩২৪ মাবা-
০১৭২৭২৪৩২৩৬

াম-চকবােদ লপাড়া     
ডাক- লাল র             
উপেজলা-লাল র          
জলা-নােটার

িনজ আেবদনকারী সাধন মার দাস একজন িষ িমক। িতিন 
সায়া কা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৮২১ কিনকা িব াস                    িপতা-
চ ল ম মদার           এনআইিড-
৭৭৭০২১৩৪৭৩      মাবা-
০১৮২৭৩৪৮৮৮০

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী কিনকা িব াস একজন হ িমক। িতিন  
নালীেত দাহ দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৮২২ িদপালী িব াস                   ামী-
িনমেল  িব াস          এনআইিড-
২৩৭০১৩৯৭৮০      সাবা-

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        

িনজ আেবদনকারী িদপালী িব াস একজন হ িমক। িতিন নােকর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

২৩৭০১৩৯৭৮০      সাবা-
০১৯১১১৭৯৪৭৭

উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

চেয় আেবদন কেরেছন।

৮২৩ লীলা বতী ম মদার            িপতা-
শরৎ চ  ম মদার       এনআইিড-
৪১৬৯১৩৬৭৭৯      মাবা-
০১৯২২৬৬৯৭৪১

াম-মেডল ল রাড      
ডাক- গাপালগ            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী লীলা বতী ম মদার একজন হ িমক। িতিন 
গাড়ািলেত আঘাত ও দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৮২৪ না  িময়া                          িপতা- 
আঃ মাতােলব শখ     এনআইিড-
৬৫১২৮৯৪৩১৪৬৬৪ মাবা-
০১৬২০১০৩৪১৬

াম- িলয়া               
ডাক-চা ড়ী িলয়া      
উপেজলা-কািলয়া           
জলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী না  িময়া একজন িষ িমক। িতিন কামের 
াথা ে েট দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৮২৫ িমলটন রায়                       িপতা-
মার রায়             জ সনদ-

১৯৯৬৬৫১২৮৩১০১৬৪৯১     মাবা-
০১৯৪৯৬২৯৭১২

াম-হািড়য়ার ঘাপ         
ডাক-বাগডা া            
উপেজলা-কািলয়া          
জলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী িমলটন একজন ির া চালক। িতিন কােনর সম া 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৮২৬ শা  িব াস                     িপতা-
শংকর িব াস           এনআইিড-
৬৫১২৮৩১৩২৭৬৩৮ মাবা-
০১৭৩৬১১২৫৪৫

াম-হািড়য়ার ঘাপ         
ডাক-বাগডা া            
উপেজলা-কািলয়া          
জলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী শা  িব াস একজন ির া চালক। িতিন মাথা 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৮২৭ মা ন শখ                        িপতা-
আশরাফ আলী শখ       এনআইিড-
১৯২৫৯১৬৯৪০      মাবা-
০১৭৬২১৮৩৭৯৬

াম-মািনদাহ                
ডাক- গাপালগ             
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী মা ন শখ একজন িনমান িমক। িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৮২৮ ভি  লতা িব াস                 িপতা-
প ানন ম ল            এনআইিড-
৩২৫২৯৮৭২৬২     মাবা-
০১৯১২২৬৩৫১২

াম- ল তলা               
ডাক- িরয়া বাজার       
উপেজলা- ংগীপাড়া        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী ভি  লতা িব াস একজন হ িমক। িতিন 
দেরাগ স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৮২৯ িমলা সন                               
িপতা-অিনল িব াস            
এনআইিড-৭৭৫৩৮৩০৫৪১      মাবা-
০১৯১৪৩২৭৩৩১

াম- পাহা                
ডাক- িশলনা                
উপেজলা- ংগীপাড়া        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী িমলা সন একজন হ িমক। িতিন িপেঠ ফ ড়া 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০

৮৩০ মাঃ  মা া                   িপতা-
জহ ল হক মালা        এনআইিড-
৫৫১৯০৭৩২৩২     মাবা-
০১৪১৬১৫১২৯৮

াম- ঘারাদা্ইড়             
ডাক- লতানশাহী         
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ  মা া একজন িষ িমক। িতিন বিম 
েক াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০

৮৩১ মাছাঃ জয়নব িবিব             ামী-
মাঃ মাজাে ল হক      এনআইিড-

৬১১৮১৪৯০১২১২৫ মাবা-
০১৯০৯৯৮৯১৪৬

াম-বনপলািশয়া           
ডাক-কামািরয়া বাজার    
উপেজলা- ল র          
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ জয়নব িবিব একজন িমক। িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৮৩২ অিসত ম ল                          
িপতা-গনপািত ম ল           
জ সনদ-১৯৯৯৩৫১৩২৮২০১১০৫১ 
মাবা-০১৬৪৩৪৫৬০৮৫

াম-সান িরয়া           
ডাক- ভ াবাড়ী             
উপেজলা- গাপালগ         
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী অিসত ম ল একজন িষ িমক। িতিন র রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৫০০০

মাবা-০১৬৪৩৪৫৬০৮৫ জলা- গাপালগ

৮৩৩ ডইিজ িক নীয়া                   িপতা-
 অনাদী িক নীয়া       এনআইিড-
১০০৩৯৭৪৫৫৫       মাবা-
০১৭৯৩১৩৭৭৬৫

াম- ল তলা               
ডাক- িরয়া বাজার       
উপেজলা- ংগীপাড়া        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী ডইিজ িক নীয়া একজন দিজ িমক। িতিন 
মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৮৩৪ মিনর িব াস                        িপতা-
 ননী গাপাল িব াস      এনআইিড-
১০১০০৫৬৮০০     মাবা-
০১৮২৭৫০৫৭০৫

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী মিনর িব াস একজন িনমান িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৮৩৫ রেমশ িব াস                       িপতা-
রিব  নাথ িব াস       এনআইিড-
৯৫৬০০৯১৮২০     মাবা-
০১৭০৫৭২০৪৭৭

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী রেমশ িব াস একজন িনমান িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০

৮৩৬ মাঃ জাফর                          
িপতা- ত আ াফ আলী          িপতা-
ত আ াফ আলী       এনআইিড-

৭৫১৮৩২১৫৪৭৮৪৮ মাবা-
০১৮৩৮৩৬৩৪৩৪

াম-বজরা                 
ডাক-বজরা                  
উপেজলা- সানাই িড়      
জলা- নায়াখালী

রােকয়া বগম ( ী)   এনআইিড-
৭৫১৮৩২১৫৪৭৮৩৭

আেবদনকারী রােকয়া বগম একজন হ িমক। তার ামী 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৮৩৭ স াট ধা                           িপতা-
মাঃ জাহা ীর ধা     জ সনদ-

১৯৯৯৩৫১৩২১১০০১১২৬     মাবা-
০১৭৭২২৫৯৫৯৯

াম- ঘাষগাতী              
ডাক-দীঘার ল            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী স াট ধা একজন িষ িমক। িতিন ঘােরর হাড় 
ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৮৩৮ মিল রানী িব াস                 িপতা- 
িচ র ন ম ল         এনআইিড-
৫০৫৩২৬০৯৩০      মাবা-
০১৮৬৭৬৬৫২৩৪

াম-বালাডা া              
ডাক- ংগীপাড়া           
উপেজলা- ংগীপাড়া        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী মিল রানী িব াস একজন হ িমক। িতিন 
মানিসক সম া শরীের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৮৩৯ িম া ম ল                        িপতা-
ভেবশ ম ল          এনআইিড-
১৯৯১৩৫১৫৮৯৪০০০০৪২      মাবা-
০১৭৫৯৫৬৩৮১৯

াম-মািনকদাহ             
ডাক-মািনকদাহ            
উপেজলা- গাপালগ         
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী িম া ম ল একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৮৪০ িদ ল িব াস                      িপতা-
অিনল িব াস              এনআইিড-
৬৫১২৮৩১৩২৭৮৩৭ মাবা-
০১৭৯৪৫১১৮২৪

াম-হািড়য়ার ঘাপ         
ডাক-বাগডা া            
উপেজলা-কািলয়া          
জলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী িদ ল িব াস একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৮৪১ স া রায়                          ামী-
উ ল রায়               এনআইিড-
৬৫১২৮৩১৩২৮১৩৩ মাবা-
০১৯৯৮৫১৫৫২৫

াম-হািড়য়ার ঘাপ         
ডাক-বাগডা া            
উপেজলা-কািলয়া          
জলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী স া রায় একজন হ িমক। িতিন পেট াথা 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০

৮৪২ কিবতা িশরালা                    ামী-
রেম  নাথ িশরালী       এনআইিড-

াম-বালাডা া              
ডাক- ংগীপাড়া           

িনজ আেবদনকারী কিবতা িশরালা একজন হ িমক। িতিন িলভােরর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

৫০০০
রেম  নাথ িশরালী       এনআইিড-
৩৫১৯১৭৬৭০৬৭৫১ মাবা-
০১৭৫৫৯১৩৯৭২

ডাক- ংগীপাড়া           
উপেজলা- ংগীপাড়া        
জলা- গাপালগ

সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৮৪৩ ীিত িব াস                     িপতা-
েখ  মালাকার          এনআইিড-

৭৭৫৩২৬৬৮০৩     মাবা-
০১৯৭৫৮২৮৭৫৩

াম-বালাডা া              
ডাক- ংগীপাড়া           
উপেজলা- ংগীপাড়া        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী ীিত িব াস একজন হ িমক। িতিন 
নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০

৮৪৪ বীন ম ল                         িপতা-
রনজীত ম ল             এনআইিড-
৬৫১২৮৩১৩২৭৮২০ মাবা-
০১৯২৬৯৪২২৮৪

াম-হািড়য়ার ঘাপ         
ডাক-বাগডা া            
উপেজলা-কািলয়া          
জলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী বীন ম ল একজন ির া চালক। িতিন ঘাের াথা 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০

৮৪৫ কাশ রায়                          িপতা-
ত লাল রায়            এনআইিড-

৬৫১২৮৩১৩২৮১৫৪ মাবা-
০১৭৬৪৫২৯১০৭

াম-হািড়য়ার ঘাপ         
ডাক-বাগডা া            
উপেজলা-কািলয়া          
জলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী কাশ রায় একজন ভ ান চালক। িতিন আমাশা 
ঘার াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০

৮৪৬ রিবন গাইন                        িপতা-
কশব লাল গাইন        এনআইিড-

৯১২০২১৯৪০৮      মাবা-
০১৭৭২৩৯৬৬৮৭

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী রিবন গাইন একজন িষ িমক। িতিন মাথা াথা 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৮৪৭ মা মা আ ার                    িপতা-
আেখর ঘরানী             এনআইিড-
২৮৩১৫৮৬২৬৪    মাবা-
০১৬১৪৮০৭৪৩৬

াম-ইসলাম র             
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মা মা আ ার একজন হ িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৮৪৮ মাজাফফর সখ                 িপতা-
ত ইবাদত সখ        এনআইিড-

৪৭১৪০৫৭৫১৪৭৭৫  মাবা-
০১৭৪৬৬৪২৩৭৪

াম- দয়ানা ব পাড়া      
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র      
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাজাফফর সখ একজন িনমান িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৮৪৯ মাঃ মন র আলী                িপতা-
আনেজর আলী            এনআইিড-
৬৮৫২৩৫৩২৭২      মাবা-
০১৭৩৯৬৪৪১১০

াম-কািলশংকর র        
ডাক- ি য়া               
উপেজলা- ি য়া          
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ মন র আলী একজন িষ িমক। িতিন 
ম দে র হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৮৫০ আঃ জিলল িসকদার              িপতা-
রিশদ িসকদার            এনআইিড-
৪১৮২২৭৬৮২৬     মাবা-
০১৭০১৮৩২২০৫

াম- রলওেয় কেলানী ডাক-
লনা                  

উপেজলা- লনা           
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী আঃ জিলল িসকদার একজন িমলস িমক। িতিন 
হাি িসল রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৮৫১ মাঃ তালাত মাহ দ            িপতা-
শখ মাবারক আলী       এনআইিড-

৬৪৩১৮৩৮৫৯৫     মাবা-
০১৭১৭৪৫৬৮২৫

াম-ম ডা া স রাড  
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ তালাত মাহ দ একজন িষ িমক। িতিন 
হাইপার থাইরেয়ড উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৮৫২ মাঃ কাই ম খান                 িপতা-
আ স সা ার খান       এনআইিড-
৪৬৫২৫৮১১২৭      মাবা-
০১৯২১৯১৮৯২৬

াম-সাহা পাড়া            
ডাক- েয়ট                 
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ কাই ম খান একজন িষ িমক।তার পা 
ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

০১৯২১৯১৮৯২৬ জলা- লনা

৮৫৩ িবমল চ  সরকার                 িপতা-
ত েজ  চ  সরকার  এনআইিড-

৩৩১৩৪৯৪৭৫৬০৩০ মাবা-
০১৯৭২১৯৪২০০

াম-শংকর র              
ডাক-বা ন               
উপেজলা-কালীগ          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী িবমল চ  সরকার একজন িষ িমক।তার 
আলসার টা হেয় গেছ ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৮৫৪ রিহম িময়া                        িপতা-
ত হােছন আলী         এনআইিড-

৩৩১৩৪৯৪৭৬০৮২৪ মাবা-
০১৭৭০৫২০৯৩২

াম- মা ার র            
ডাক-সা রাইদ বাজার    
উপেজলা-কালীগ          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী রিহম িময়া একজন িষ িমক। িতিন কামেরর 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৮৫৫ আেমলা                               
ামী-মিতউর                    

এনআইিড-৩৩১৩৬২৫২৯৮৪২৭ মাবা-
০১৭০৪০০৬২৬৭

াম-একডালা               
ডাক-তারাগ               
উপেজলা-কাপািসয়া        
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী আেমলা একজন হ িমক। িতিন য া  
থিলেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৮৫৬ মাছাঃ সািনয়া বগম            িপতা-
মা ফা খ                 এনআইিড-

২৮৫৩৪৭১৭৯১       মাবা-
০১৭৫০২৩৩১৬৯

াম-একডালা               
ডাক-তারাগ               
উপেজলা-কাপািসয়া        
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ সািনয়া বগম একজন হ িমক। িতিন 
র নালীর সম া উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৮৫৭ হাসেন আরা বগম                িপতা-
আ ল জিলল িময়া       এনআইিড-
১০২২২২১৯৬২      মাবা-
০১৯১০৭০৬৩৩৪

াম-চােমলীবাগ            
ডাক-শাি নগর            
উপেজলা-প ন            
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী হাসেন আরা বগম একজন হ িমক। িতিন 
পাইলস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৮৫৮ ফািহম জামান                    িপতা-
আসা ামান            এনআইিড-
১৯৯৯২৯১৫৬৪২০০০১৯৯     মাবা-
০১৭৬১০৪১৭২৮

াম-মছল র             
ডাক-কামারখালী           
উপেজলা-ম খালী         
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী ফািহম জামান একজন হ িমক। িতিন কামেরর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৮৫৯ মাছাঃ রািহমা খা ন             ামী-
মাছাঃ মিতউর রহমান   এনআইিড-

৬১১৭২৮৭৩৮৪১১৯ মাবা-
০১৯৩২৮১১৮৯৯

াম-মাদারীনগর           
ডাক-প চ খী               
উপেজলা-না াইল         
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রািহমা খা ন একজন হ িমক। িতিন 
কামেরর হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৮৬০ সািদয়া আফিরন ফািহমা       িপতা-
মাঃ আ ল কােশম িময়া জ সনদ-

২০০৬৬৮২১৫০১১০৯০৪১      মাবা-
০১৮৫৫৬০৯৬২৭

াম-খােন র                
ডাক-সারকারখানা         
উপেজলা-পলাশ            
জলা-নরিসংদী

মাঃ আ ল কােশম িময়া (িপতা)         
এনআইিড-১৯৮৫৬৮২৬৩০১০০০০২৮

আেবদনকারী মাঃ আ ল কােশম িময়া একজন িদন ম র। িতিন 
াস ক  পেট াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৮৬১ মাসাঃ িন ফা জামান            িপতা-
মাঃ আ ল কালাম        এনআইিড-

৭৭৫০৪৫৬৮৪৫      মাবা-
০১৬৭৭৩১৩৪৭৭

াম-বন                    
ডাক-িখলগ ও             
উপেজলা-িখলগ ও          
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ িন ফা জামান একজন হ িমক। িতিন 
জরা েত উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৮৬২ ইয়াছিমন আ ার                 িপতা-
আ ল বাসার              এনআইিড-

াম+ডাক- ব র        
উপেজলা-নারায়নগ       

িনজ আেবদনকারী ইয়াছিমন একজন হ িমক। িতিন ডায়ােব স 
উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

৩০০০০
আ ল বাসার              এনআইিড-
১৪৮৭৬৬৮৬৬৫    মাবা-
০১৭৯২৫৫৫৫৫২

উপেজলা-নারায়নগ       
জলা-নারায়নগ

উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৮৬৩ শখ আ র রিহম                িপতা-
ত ল ইসলাম শখ   এনআইিড-

৩৩১৩৪৯৪৭৬৬৪০১ মাবা-
০১৭৯৭৭৭৮৭৪২

াম- ডমরা                 
ডাক-তারাগ                
উপেজলা-কািলগ          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী শখ আ র রিহম একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৮৬৪ মিনয়া                                িপতা-
মাঃ আস  িময়া          জ সনদ-

২০০৩৩৩১৩৬২৫০০০২৬৯     মাবা-
০১৭৬০০৩৩৯২৩

াম-ল ী র               
ডাক-তারাগ               
উপেজলা-কাপািসয়া        
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মিনয়া একজন হ িমক। িতিন িকডিনেত পাথর 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৮৬৫ িরলা রানী                           ামী-
চ ন সরকার              এনআইিড-
২৬১২৯৮০৮৭৭১৭৮ মাবা-
০১৯৬০৪৭৫৯৮৯

াম-রা রা                  
ডাক-বা ন                  
উপেজলা-কালীগ          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী িরলা রানী একজন হ িমক। িতিন িপ  থিলেত 
পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৮৬৬ মাসাঃ হাসনারা বগম           ামী-
মাঃ বা  বাগমার        এনআইিড-

৩৩১৩৪৯৪৭৬৭৫৩১ মাবা-
০১৮৩৯৫২৭৭৯১

াম-িশংলাব                 
ডাক-কলাপা য়া            
উপেজলা-কালীগ           
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ হাসনারা বগম একজন হ িমক। িতিন 
কামেরর হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৮৬৭ মন                                  
িপতা- সাবাহান মা া           
এনআইিড-৩২৬৫২৬৫৯০৪     মাবা-
০১৭১৭১১৫২৩৬

াম-সােরংবাড়ী              
ডাক-িমর র               
উপেজলা-শাহ আলী       
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মন একজন িনমান িমক। িতিন িলভার ফই র 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৮৬৮ মাঃ নাজ ল হাসান             িপতা-
মাঃ আফজাল হােসন    এনআইিড-

৭৮০৫৪৩২০২৩     মাবা-
০১৭৭২৪৬৪৯৪৮

াম-গাড়ােখালা            
ডাক-ম খালী              
উপেজলা-ম খালী           
জলা- ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ নাজ ল হাসান একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৮৬৯ হাসেনারা বগম                  ামী-
হািব র রহমান           এনআইিড-
২৯১৫৬৮৪১০৮৫৪৯ মাবা-
০১৯১৬৮০০৮৯৯

াম-ল ী নারায়ন র      
ডাক-রায় র হাট           
উপেজলা-ম খালী         
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী হাসেনারা বগম একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৮৭০ আ ার িময়া                      িপতা- 
আঃ লিতফ              এনআইিড-
৩৩১৩৪৯৪৭৬০৯৫৬ মাবা-
০১৯৪৫৩৬৩৩২৪

াম- মা ার র            
ডাক-সা রাইদ বাজার    
উপেজলা-কালীগ          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী আ ার িময়া একজন িষ িমক। িতিন পেট 
আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৮৭১ মােমলা বগম                    ামী-
ম র হােসন           এনআইিড-
৩৩১৩৪৯৪৭৬০৮১৩ মাবা-
০১৭২০০১৬৭৮৩

াম- মা ার র            
ডাক-সা রাইদ বাজার    
উপেজলা-কালীগ          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মােমলা বগম একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

০১৭২০০১৬৭৮৩ জলা-গাজী র

৮৭২ শরীফা বগম (িমনা)              ামী-
িমজা র রহমান           এনআইিড-
৩৩১৩৪৯৪৭৬৫২৫৯ মাবা-
০১৭৮৯৩৯২৭২৬

াম- ডমরা                 
ডাক-তারাগ                
উপেজলা-কািলগ          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী শরীফা বগম (িমনা) একজন হ িমক। িতিন বা 
পােয় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৮৭৩ অজয় চ  দাস                      িপতা-
গেনশ চ  দাস          জ সনদ-
১৯৯৫৩৩১৩৪৯৪০৩০৭০৭       মাবা-
০১৭২৭৬৩০৪৬২

াম- মা ার র            
ডাক-সা রাইদ বাজার    
উপেজলা-কালীগ          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী অজয় চ  দাস একজন িষ িমক। িতিন 
ইিপেলপিস নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৮৭৪ মাছাঃ রহানা বগম              ামী-
আ ল মিতন চৗ রী      এনআইিড-
২৬৯৫০৪১৭৩৩০৪৯ মাবা-
০১৭৫২৪৭৭৪১৭

াম-শতদল চ              
ডাক- মাহা দ র          
উপেজলা- মাহা দ র      
জলা-ঢাকা

আ ল মিতন চৗ রী ( ামী)           
এনআইিড-৩২৮২৪৫০৩২৩

আেবদনকারী আ ল মিতন চৗ রী বগম একজন িনমান িমক। 
তার ী িনউরন িডিজস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৮৭৫ মাঃ আ ল হাই িময়া           িপতা-
ত আব র রহমান িময়া এনআইিড-

৫৯১৭৪৬৭০৪৩৮৬৮ মাবা-
০১৮৮১৯৫৯৮১২

াম-বােহর িচ           
ডাক-ইছা রা             
উপেজলা-িসরাজিদখান    
জলা- ি গ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল হাই িময়া একজন িনমান িমক। 
িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৮৭৬ মাঃ িজহাদ                         িপতা-
মাঃ রা                  জ সনদ-

২০১৫৬৭১৫৮৩৭২১৬২২৮     মাবা-
০১৭৩৩৫৫০২৬৭

াম- কাতােলরবাগ         
ডাক-ফ া-১৪২১          
উপেজলা-নারায়নগ       
জলা-নারায়নগ

মিরয়ম আ ার (মাতা) এনআইিড-
৫৯৯১৪৭৮২২২

আেবদনকারী মিরয়ম আ ার একজন িনমান িমক। তার ছেল 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৮৭৭ মাঃ আ  ব র                    িপতা-
মাঃ িজ াত আিল মা া  এনআইিড-

৬৮৮৭১৯৮৭২৬    মাবা-
০১৬৭৯৮৩০২২৮

াম- র                  
ডাক-ধামেসানা            
উপেজলা-সাভার            
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ  ব র একজন িনমান িমক। িতিন 
িলে ামা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৮৭৮ রাইয়া বগম                     িপতা-
জজ িময়া                  এনআইিড-
৩৭১৩২৭৬৬৩৬    মাবা-
০১৯১৫১৮৬৪৭৮

াম- ি হা                
ডাক-আ াফাবাদ            
উপেজলা-কামরা ীরচর   
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী রাইয়া বগম একজন িনমান িমক। িতিন 
স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৮৭৯ মাসাঃ সিলনা আ ার          ামী-
মাঃ বা ল               এনআইিড-

২৬১৩৩৪৫১২৫৭০৬৯           মাবা-
০১৭১২৯৯৭৮১১

াম-িমরাজ নগর           
ডাক-আ াফাবাদ          
উপেজলা-কামরা ীরচর   
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ সিলনা আ ার একজন িনমান িমক। 
িতিন ি ল বড় িলভােরর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৮৮০ মাছাঃ সিলনা ইয়াছিমন       িপতা-
মাঃ খলাফত হােসন (ল ার)         

                এনআইিড-
২৩৯১৬৯৬৬১০     মাবা-
০১৭১৮০৭১৫২৯

াম-পাইেকল               
ডাক-বিগয়া                
উপেজলা-মা রা            
জলা-মা রা

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ সিলনা ইয়াছিমন একজন হ িমক। 
িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৮৮১ খারেশদা বগম                    ামী-
মাঃ আ ল হাই িময়া    এনআইিড-

৫৯১৭৪৬৭০৪৩৮৬৯ মাবা-
০১৯৮৪৭৪৬৭২০

াম-বােহর িচ           
ডাক-ইছা রা             
উপেজলা-িসরাজিদখান    
জলা- ি গ

িনজ আেবদনকারী খারেশদা বগম একজন িনমান িমক। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৮৮২ বনা জাহান                     িপতা-
মাঃ আ ল গফফার শখ এনআইিড-

৫৫১৫৫৩৯৬৯৯    মাবা-
০১৭৯৫৭৬৬৩৩১

াম-পঃ গায়ালচামট     
ডাক- অ ন              
উপেজলা-ফিরদ র         
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী বনা জাহান একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৮৮৩ মাছাঃ লাবলী খা ন             িপতা-
মাঃ ই াহীম হােসন     জ সনদ-

২০০৩৫৫১৬৬৪২০১০৩২৮      মাবা-
০১৭৩৫০৩৫৪২৮

াম-িচ িব াম             
ডাক-দীঘা                  
উপেজলা-মহ দ র       
জলা-মা রা

মাঃ ই ািহম হােসন (িপতা)             
 এনআইিড-৫৫১৬৬৪২৫৮৯৫৫২

আেবদনকারী মাঃ ই াহীম হােসন একজন ির া চালক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৮৮৪ মাঃ আঃ কােদর সখ           িপতা-
ত হ  সখ               এনআইিড-

২৯২৪৭০১১০১৮১৬ মাবা-
০১৭৫৫০২৫২২৪

াম-পি ম গায়ালচামটা   
ডাক- অ ন              
জলা-ফিরদ র            
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আঃ কােদর সখ একজন িনমান িমক। 
িতিন দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৮৮৫ সাহািগ বগম                      ামী-
মা ফা কামাল              এনআইিড-

৬৭১৫৮৩৭৩৪১৮৫২ মাবা-
০১৯৩৭৮৪২৫০৫

াম-দঃ কাতােলর বাগ    
ডাক-ফ া                
উপেজলা-নারায়নগ       
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী সাহািগ বগম একজন িনমান িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৮৮৬ ছেলমন িবিব                       ামী-
আঃ গিন মাঝী            এনআইিড-
০৯১১৮৭৩১৫২০৭৯ মাবা-
০১৮২৭৩৯৩৯৮৩

াম-রামদাস র             
ডাক-রামদাস র            
উপেজলা- ভালা            
জলা- ভালা

িনজ আেবদনকারী ছেলমন িবিব একজন িনমান িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৮৮৭ মাঃ ীন ইসলাম ী             িপতা-
আিমর হােসন             এনআইিড-
১৯৫৪২৬৯৪২৬২০০০০০১        মাবা-
০১৮৭৯৩১৯০৫৪

াম-বড় াম                
ডাক-আ াফাবাদ           
উপেজলা-কামরা ীরচর   
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ ীন ইসলাম ী  একজন ভ ান চালক। িতিন 
িলভােরর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৮৮৮ আশা বগম                      ামী-
ঈমান শখ                 এনআইিড-
২৯১৫৬৬৩০৮০৪৪৮ মাবা-
০১৯৯৬৫৪০৩১৯

াম- গা ারিদয়া           
ডাক-ম খালী               
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

মাসাঃ জিরনা খা ন ( মেয়)         
এনআইিড-২৯১৫৬৭৩০৪৯৫৬৩

আেবদনকারী আশা বগম একজন হ িমক। িতিন াক রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৩৫০০০

৮৮৯ মাঃ শাহা ীন মা া          িপতা-
ত মেয়ন মা া         এনআইিড-

৫৫১৫৭২৭২৮৩৭২৫ মাবা-
০১৭৩৫৪৯২৫৮৭

াম-িশিরজিদয়া            
ডাক-চ দ র               
উপেজলা-মা রা            
জলা-মা রা

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহা ীন মা া একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৮৯০ গালাম র ল                      িপতা-
ত আহসান উ াহ িসকদার             

             এনআইিড-

াম- দঃ ডা ড া           
ডাক- দঃ ডা ড া         
উপেজলা-ডা ড া          

িনজ আেবদনকারী গালাম র ল একজন িনমান িমক। িতিন 
ইেনর র নালীেত সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

             এনআইিড-
৮৬২২৫০৮৫১৭২৩৮ মাবা-
০১৮৬৩৫৬৬৯৫০

উপেজলা-ডা ড া          
জলা-শরীয়ত র

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৮৯১ রােকয়া লতানা              ামী-
মাঃ িমলন                 এনআইিড-

২৬৯৬৬৪০৩৬০৬১১০        মাবা-
০১৩০৮০৪৭২২৩

াম- মছরিদয়া              
ডাক-ম খালী               
উপেজলা-ম খালী           
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী রােকয়া লতানা একজন হ িমক। িতিন  
উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৮৯২ মাছাঃ েলখা বগম             ামী-
রিহ ি ন আক          এনআইিড-
৯৩১২৩৪১৭৩৯৭৩৮ মাবা-
০১৭৭৭০৯৩৮৯৯

াম-বন                    
ডাক-বন                    
উপেজলা- দল য়ার        
জলা-টা াইল

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ েলখা বগম একজন িষ িমক। িতিন 
িলভাের িডিজজ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৮৯৩ মাঃ সিহ ল ইসলাম হাসান     িপতা-
আ র মিজদ পাঠান      এনআইিড-
২৬৫০৮৯৮৫৭০৭৩৮ মাবা-
০১৯১৮২৬২৮৭০

াম-আ াহ বাগ           
ডাক-বা া                 
উপেজলা-বা া             
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ সিহ ল ইসলাম একজন িনমান িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৮৯৪ মাঃ আ ল কােদর              িপতা-
মাঃ আ  সা             এনআইিড-

২৬৯৫০৫১১৯৫৫৭০ মাবা-
০১৭৭২৭৪৭২১১

াম- রহাৈকর              
ডাক-কাচ র              
উপেজলা- সানারগ ও       
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল কােদর একজন িষ িমক। িতিন 
কামের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৮৯৫ রািশদা বগম                      ামী-
মাঃ রমত উ াহ ম ল  এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯৯৭৫৬ মাবা-
০১৭১২২৯০০৩৩

াম- ঠ ারবা             
ডাক- চাবাগান              
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী রািশদা বগম একজন িষ িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৮৯৬ মাঃ এবা াহ ম ল            িপতা-
ত রহমত উ াহ ম ল এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯৯৭৫১ মাবা-
০১৯১৩৮৩২৮৭৩

াম- ঠ ারবা             
ডাক- চাবাগান              
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ এবা াহ ম ল একজন িষ িমক। িতিন 
হাট এ াটাক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৮৯৭ কিফল দওয়ান                  িপতা-
ত রহমান দওয়ান      এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯৪৪৫৫ মাবা-
০১৮২১৯৫০৪৭৮

াম-ম  পাড়া              
ডাক-িমজা র             
উপেজলা-কািলয়াৈকর    
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী কিফল দওয়ান একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৮৯৮  মাসাঃ া বগম                ামী-
মাঃ ই াহীম খান           এনআইিড-

০১১৫৬৭৬৯৭৭৭৪০ মাবা-
০১৮৪৬৭৪৪৬৬৯

 াম- কাদািলয়া              
ডাক- কাদািলয়া             
উপেজলা- মা াহাট          
জলা- বােঘরহাট

 িনজ  আেবদনকারী মাসাঃ া বগম একজন হ িমক।িতিন ডান 
েকর  ফারা পেট াথা র ওভারীেত িস  তল পেট 
দাহ রােগ আ া ।।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৮৯৯ মিনকা রানী                     ামী-
িনমল চ  িম ী           এনআইিড-
০৪১২৮৮৫৪৪৮৫৯০ মাবা-
০১৪০২৮৯৩৪৯২

াম-চািলতাতলী            
ডাক-চািলতাতলী           
উপেজলা-বর না           
জলা-বর না

িনজ আেবদনকারী মিনকা রানী একজন হ িমক। িতিন িকডিন 
সম া াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

০১৪০২৮৯৩৪৯২ জলা-বর না

৯০০ মাঃ ফ ক িময়া                   িপতা-
ত আইজ উি ন        এনআইিড-

৩৩১৩৪৯৪৭৬৪৯৯৯ মাবা-
০১৭৩১৭০৫৩২৭

াম- ডমরা                 
ডাক-তারাগ                
উপেজলা-কািলগ          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফ ক িময়া একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৯০১ কিবর ি                         িপতা-
আতাহার ি          এনআইিড-
৭৮১৬৬৭১৬৭৮৬৮০ মাবা-
০১৭২২২০৭২৪৯

াম-ফিরদগ               
ডাক-ফিরদগ              
উপেজলা-কলাপাড়া         
জলা-প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী কিবর ি  একজন িদন ম র। িতিন িলভােরর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৯০২ কািপয়া বগম                    ামী-
কিবর ী             এনআইিড-
৭৮১৬৬৭১৬৭৮৬৮১ মাবা-
০১৭৮৬৩৩২৯৪৫

াম-ফিরদগ               
ডাক-ফিরদগ              
উপেজলা-কলাপাড়া         
জলা-প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী কািপয়া বগম একজন িষ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৯০৩ মাঃ দরত                       িপতা-
মাঃ সাখাওয়াত হােসন  এনআইিড-

২৪০৩২৯৭৮০৩     মাবা-
০১৭৫২৬৩৫৪৭৭

াম-চ পাতলা               
ডাক-রাংিদয়া               
উপেজলা-বােগরহাট        
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী মাঃ দরত একজন িদন ম র। িতিন যৗনেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

১০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৯০৪ িরমা আ ার                     িপতা-
মা া আেনায়া ল ইসলাম এনআইিড-

৩৩০৬১৮৪১৪৮     মাবা-
০১৭২৮৯০৬৫৪০

াম-চ পাতলা               
ডাক-রাংিদয়া               
উপেজলা-বােগরহাট        
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী িরমা আ ার একজন হ িমক। িতিন জরা র 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৯০৫ ফােতমা বগম                ামী-
লিফকার আলী          এনআইিড-

০১১০৮৬০২৩৬৭৬৫ মাবা-
০১৭৮২৪৯২১৪০

াম-চ পাতলা               
ডাক-রাংিদয়া               
উপেজলা-বােগরহাট        
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী ফােতমা বগম একজন হ িমক। িতিন জরা র 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৯০৬ মাঃ মহাসীন গাজী               িপতা-
মাঃ লাল িময়া গাজী     এনআইিড-

৪৬৪৬৬৯০৮২৮     মাবা-
০১৬৪৩০৬৬০০৭

াম- কাদািলয়া            
ডাক- কাদািলয়া            
উপেজলা- মা াহাট         
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী মাঃ মহাসীন গাজী একজন িদন ম র। িতিন 
পাইলস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৯০৭ মা া আেনায়া ল ইসলাম      িপতা-
মা া মাবারক আলী     এনআইিড-

৮২৩৫৪৬৫১৮৭     মাবা-
০১৭২৪৪৬১৪২৭

াম-চ পাতলা               
ডাক-রাংিদয়া               
উপেজলা-বােগরহাট        
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী মা া আেনায়া ল ইসলাম একজন িদন ম র। 
িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৯০৮ হািমদা খানম                     িপতা-
ওমর আলী শখ          জ সনদ-
১৯৯৭০১১৫৬৮৫০০৭৩১২     মাবা-
০১৬২৩৩৮৯১৮৪

াম-ঘাটিবলা              
ডাক- িলয়া                
উপেজলা- মা াহাট        
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী হািমদা খানম একজন হ িমক। িতিন টাইফেয়ট 
 নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৯০৯ গাজী আিম ল ইসলাম           িপতা-
মাঃ লালিময়া গাজী      এনআইিড-

০১১৫৬৭৬৯৭৮৯৭২ মাবা-

াম- কাদািলয়া            
ডাক- কাদািলয়া            
উপেজলা- মা াহাট         

িনজ আেবদনকারী গাজী আিম ল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
র  বিম রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

০১১৫৬৭৬৯৭৮৯৭২ মাবা-
০১৭১০১২১৬৮৯

উপেজলা- মা াহাট         
জলা-বােগরহাট

চেয় আেবদন কেরেছন।

৯১০ লাভলী বগম                     িপতা-
মা া আেনায়া ল ইসলাম এনআইিড-

৪১৮৫৪৩৫৮৭৪       মাবা-
০১৬২১২১৯০০২

াম-চ পাতলা               
ডাক-রাংিদয়া               
উপেজলা-বােগরহাট        
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী লাভলী বগম একজন িদনম র। িতিন কামেরর 
হাড় য় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৯১১ মাসাঃ রশমা খা ন            িপতা- 
মাঃ আেনায়া ল ইসলাম এনআইিড-

৬৪৪৬৬৫০৭৭৯     মাবা-
০১৬২৩১৬৪৮৬৫

াম- কাদািলয়া            
ডাক- কাদািলয়া            
উপেজলা- মা াহাট         
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ রশমা খা ন হ িমক। িতিন দেরাগ 
জরা র সম া উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৯১২ শখ শাখাওয়াত হােসন          িপতা-
শখ শাহা ি ন           এনআইিড-

১৪৮৫৪৯৭১৮২      মাবা-
০১৭৭২২৮৮৬০৮

াম-চ পাতলা               
ডাক-রাংিদয়া               
উপেজলা-বােগরহাট        
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী শখ শাখাওয়াত হােসন একজন িদন ম র। িতিন 
িলভােরর সম া আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৯১৩ মাছঃ রািবয়া বগম            ামী-
মাঃ আকবর আির       এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭০০০২৪৯ মাবা-
০১৭৭০৪৯৭৫৭৬

াম-অিলয়ারচালা          
ডাক-হা িরয়া চালা        
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাছঃ রািবয়া বগম একজন হ িমক। িতিন 
জরা র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৯১৪ সােজদা বগম                    ামী-
মাঃ বজ র রিশদ        এনআইিড-

৩৩১৩২৬৬৮৮৯৭৯৩           মাবা-
০১৭২৬০২৫১৬৬

াম-িসনাবহ                
ডাক-ব শতলী               
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী সােজদা বগম একজন িষ িমক। িতিন েক 
াথা উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৯১৫ আঃ মােলক                      িপতা- 
আেনায়ার হােসন        এনআইিড-
১৩১৪৫৭৭৯৫৬০৩৮ মাবা-
০১৯৮১৬২৫৬৬১

াম- পসা                 
ডাক- পসা               
উপেজলা-ফিরদগ         
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী আঃ মােলক একজন িনমান িমখ। িতিন 
এিডলেয়ড অপােরশন হেয়েছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৯১৬ মাছাঃ মােজদা খা ন            ামী-
মাঃ শাহাদত মািলথা     এনআইিড-

৫০১৩৯২০৯৫৮০১৩  মাবা-
০১৭৮৭৯৩৪৩১১

াম-ম গাম                
ডাক- গায়াল াম          
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- ি য়া

িনজ আেবদনাকারী মাছাঃ মােজদা খা ন একজন িনমান িমক। 
িতিন কামের াথা র রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৯১৭ মাছাঃ হািস বগম                ামী-
মাঃ আিজ র রহমান   এনআইিড-

১০১৮৫৫৬৬৫৫০২৯ মাবা-
০১৭২৪১৪০৬৮০

াম- ডামন র          
ডাক-মািঝড়া               
উপেজলা-শাজাহান র     
জলা-ব ড়া

মাঃ আিজ র রহমান ( ামী)          
এনআইিড-১০১৮৫৫৬৬৫৫০৩০

আেবদনকারী মাঃ আিজ র রহমান একজন িষশিমক। তার 
ী মা  ক াণ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৯১৮ মাসাঃ শাপলা খা ন             িপতা-
মাঃ সা াদ আলী       এনআইিড-

১৯৯৪৮১৯৪০২৮০০০২৩১ মাবা-
০১৭৪৪৪২৪৬৬৭

াম-বােজ কাজলা ব    
ডাক-কাজলা               
উপেজলা-মিতহার          
জলা-রাজশাহী

মাসাঃ আফেরাজা বগম ( ল িল) 
(মাতা) এনআইিড-৮১৯৪০২৮২০৫০৬০

আেবদনকারী মাসাঃ আফেরাজা ( ল িল) বগম একজন হ 
িমক। তার মেয় ি  হািড়েয় গেছ মাথায় াথা রােগ 

আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৪০০০০

৯১৯ আ ল বােরক                    িপতা-
মাঃ চান িময়া            এনআইিড-

২৬১০৪১৩৯৮৮৬৩০ মাবা-

াম-হােসম বািড়           
ডাক- লশান               
উপেজলা-বা া            

িনজ আেবদনকারী আ ল বােরক একজন িনমান িমক। িতিন র 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০

২৬১০৪১৩৯৮৮৬৩০ মাবা-
০১৭৯৫৮৮৫৯৭১

উপেজলা-বা া            
জলা-ঢাকা

আেবদন কেরেছন।

৯২০ মাঃ ওবায় র রহমান           িপতা-
মাঃ আ স ছামাদ       এনআইিড-

১৯১৩২২০৫২৯     মাবা-
০১৭৬৪৫৪৯৬০৭

াম-রামনগর                
ডাক-হাড়াভা া             
উপেজলা-গাংনী            
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী ওবায় র রহমান একজন িষ িমক। িতিন 
কােনর সম া পেটর নাড়ীর সম া রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৯২১ আেলা বগম                    বােরক 
চৗিকদার                এনআইিড-

৫৯৬৮৫৩০৮৯৮    মাবা-
০১৭৫৮৩১২৬৭৫

াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী  আেলা বগম একজন িষ িমক। িতিন 
টাইফেয়ট  নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৯২২ অরিব  শীল                     িপতা-
অ ল চ  শীল           এনআইিড-
২৮৩৫৪১৪৭২৯      মাবা-
০১৭৬৭৬৪২৯৪১

াম-উৎ ল                 
ডাক-উৎ ল               
উপেজলা-বােগরহাট       
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী অরিব  শীল একজন হ িমক। িতিন স েসর 
এবং িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৯২৩ মাঃ ই্উ স আলী সরদার       
এনআইিড-০১১৬০৩৫৭৬৩৯৭৬ মাবা-
০১৯২২৬৫৪৩৩৫

াম-গাজীরঘাট              
ডাক- দব হাটী             
উপেজলা- মােড়লগ        
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইউ স আলী সরদার একজন িষ িমক। 
িতিন স েসর সম া উ র চাপ ঘাের াথা েক াথা 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৯২৪ মাহা দ হািনফ                 িপতা-
আতাহার িময়া             এনআইিড-
২৮৪২৮৬০৫৮৩     মাবা-
০১৯২৫১৫৬৪১৪

াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মাহা দ হািনফ একজন হােটল িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৯২৫ খািদজা বগম                    িপতা-
ইসমাইল িশকদার        এনআইিড-
২৮১৮৩৭২৮৫২     মাবা-
০১৭৭১৯৫০১৫৮

াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী খািদজা বগম একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৯২৬ মাঃ হা ন মা া                িপতা-
মাঃ সিহদ মা া          এনআইিড-

৩৩১৩৪৯৪৭৬২২৮৩ মাবা-
০১৭১৫৯৮২৮৫৫

াম-এ তা                 
ডাক-সাওরাইদ            
উপেজলা-কালীগ          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ হা ন মা া একজন নাসারী িমক।তার পা 
ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৯২৭ মাঃ জন মা া                 িপতা- 
মাঃ ল ইসলাম মা া জ সনদ-

২০০৭০৬১৫১৯৪০২২৩১৮     মাবা-
০১৭৬০৩৩৮৮৫২

াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

ল ইসলাম মা া (িপতা)            
এনআইিড-৬৪১৮৮৫৩৪২৭

আেবদনকারী মাঃ জন মা া একজন িষ িমক।িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৯২৮ রওশনারা বগম                  িপতা-
আয়যি ন হাওলাদার    এনআইিড-
৫৯৬৮৫৩৩৮৩৫     মাবা-
০১৯১৫৪৩৫২৯৯

াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী রওশনারা বগম একজন িনমান িমক।িতিন কািশ 
াস ক  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৯২৯ হািসনা বগম                    িপতা-
আঃ মিজত হাওলাদার   এনআইিড-
৬৪২৬৪২১৩৯৯     মাবা-

াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          

িনজ আেবদনকারী হািসনা বগম একজন িষ িমক। িতিন কামের 
াথা হাইেপা থাইরেয়ড রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৬৪২৬৪২১৩৯৯     মাবা-
০১৮৩৩৯৭৭৯৮৬

উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৯৩০ মাসাঃ খািদজা আ ার িরমা    িপতা-
মাঃ জামাল উি ন      জ সনদ-

২০০০৩৩১৩২৫৭৩১৮৪১      মাবা-
০১৭২৭৮৬০০৬৮

াম- য়ারচালা             
ডাক-চাবাগান              
উপেজলা- কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ খািদজা আ ার িরমা একজন হ িমক। 
িতিন মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৯৩১ আিবরন                          ামী-
আফতাব উি ন          এনআইিড-
৩৩১৩২৫৭০০২৭০৬ মাবা-
০১৭৫৩৪৯০১৫৭

াম-হা িরয়া চালা          
ডাক-হা িরয়া চালা       
উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা- গাজী র

িনজ আেবদনকারী আিবরন একজন হ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২০০০০

৯৩২ আতক জান বগম               ামী-
মাঃ আ র রিহম        এনআইিড-

৩৩১৩২৬৬৯১২১৬৭ মাবা-
০১৭১৬৩০৮৬৫৭

াম-মা খান               
াম-রতন র              

উপেজলা-কািলৈকর        
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী আতক জান বগম একজন হ িমক।িতিন েক 
াথা াস ক  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৯৩৩ এম ল ইসলাম দােয়ল        িপতা-
আব ল খােলক হাওলাদার             
এনআইিড-৮২৪৩২৫৯৩৯০     মাবা-
০১৭২৬১৮৪১৭৬

াম-অ েফাট িমশন রাড 
ডাক-বিরশাল              
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী এম ল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
আঘাত জিনত কারেন কােনর সম া রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৯৩৪ শামীমা নাসরীন (িম )         ামী-
মাঃ মাহ র রহমান    এনআইিড-

০৬৯৫১২১২৫৩০৬২ মাবা-
০১৭৪৫০৫৮৪৯৫

াম- সিলম গার ান রাড 
ডাক-বিরশাল              
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী শামীমা নাসরীন (িম ) একজন হ িমক। িতিন 
মানিসক সম া চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৯৩৫ মাছাঃ িরনা বগম               ামী-
মাঃ র  িময়া            এনআইিড-

৫৮১৬৬৫১৩৬৪৬২৪৪          মাবা-
০১৭৯৬৮২৯৯৬৬

াম-দি ন ভাগ             
ডাক-ভােটরা              
উপেজলা- লাউড়া         
জলা- মৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িরনা বগম একজন িষ িমক। িতিন 
মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৯৩৬ মাঃ আলীম িময়া               িপতা-
ত মাশারফ িময়া      এনআইিড-

২৯১৫৬৫২১২৩৭৫৯ মাবা-
০১৯৪৮০৫৪৫৫৬

াম-বনমািলিদয়া           
ডাক-ম খালী               
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আলীম িময়া একজন িষ িমক। িতিন ডান 
বা েত সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৯৩৭ মাঃ রােসল খিলফা             িপতা-
মাঃ ইবাদত খিলফা     এনআইিড-

১৯৮৯৩৫১৪৩২৭০০০০০১      মাবা-
০১৯৩৭০৬০১৬৫

াম-কািশয়ানী             
ডাক-কািশয়ানী            
উপেজলা-কািশয়ানী       
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ রােসল খিলফা একজন িনমান িমক। তার 
পােয়র ছাট হাড় ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৯৩৮ িদ  চ  ঘাষ                   িপতা-
ভাত ঘাষ              এনআইিড-

াম-খারপাড়া                
ডাক-ভােটরা                

িনজ আেবদনকারী িদ  চ  ঘাষ একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

৬০০০০
ভাত ঘাষ              এনআইিড-

৬৪০৫৮৩৫৬৭৬    মাবা-
০১৭২২৩১৭৯৮১

ডাক-ভােটরা                
উপেজলা- লাউড়া         
জলা- মৗলভীবাজার

ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৯৩৯ সয়দা নাজমা বগম            িপতা-
সয়দ আল  িময়া      এনআইিড-

৭৩০৬০৫০০৮৪    মাবা-
০১৩১৪৭৩৯৬২৪

াম-মাইজগ ও             
ডাক-ভােটরা               
উপেজলা- লাউড়া         
জলা- মৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী সয়দা নাজমা বগম একজন িষ িমক। িতিন 
িকডিনেত দাহ উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৯৪০ মেনায়ারা বগম                  িপতা-
নজর আলী খান           এনআইিড-
৩৭১৯৪২৭১১৮      মাবা-
০১৭৪১০৭৮২০৩

াম-চাদ রা               
ডাক-িহজলতলা           
উপেজলা-বিরশাল          
জলা- বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মেনায়ারা বগম একজন হ িমক। িতিন চােখর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৯৪১ মাসাঃ তািনয়া বগম           ামী-
মাঃ স জ হাওলাদার    এনআইিড-

০৬১০৭২৭৩৬১৩২০ মাবা-
০১৯৫১৩৩৮১৩০

াম-দি ন কাজলাকাঠী   
ডাক-মা রহাট          
উপেজলা-বােকরগ       
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ তািনয়া বগম একজন হ িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৯৪২ কালাম খান                       িপতা-
ম আলী খান          এনআইিড-

০৬১৫১৯৪৮৭৩৮৫৪ মাবা-
০১৭০৬৩৮৯২৮৩

াম- ধাপাকাঠী             
ডাক-পতাং               
উপেজলা-বিরশাল         
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী কালাম খান একজন িদন ম র।তার কামেড়র হাড় 
ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৯৪৩ হািচনা আ ার                  িপতা-
হােতম আলী খান        এনআইিড-
১০০৯২৬৬৬১৮    মাবা-
০১৮৭১৩১৮৬৬৯

াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী হািচনা আ ার একজন িষ িমক। িতিন 
কামেড়র সম া জরা র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৯৪৪ সালমা আ ার                  িপতা- 
মাঃ মক ল হােসন খান এনআইিড-

১৯৯২০৬১৫১৩২০০০০৩৫     মাবা-
০১৭৩২৬১০৪৯৫

াম-চ দ রা                
ডাক-তা কদার হাট       
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী সালমা আ ার একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৯৪৫ নািসমা বগম                   িপতা-
স ব আলী খান            এনআইিড-
২৩৬৮৫২৮৮০৪    মাবা-
০১৮৩৬৭৩৯৩৪৬

াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী নািসমা বগম একজন হ িমক। িতিন াি ক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৯৪৬ মা র রহমান                  িপতা-
মাঃ ফা ক              এনআইিড-

৮২৫৩৬৫৪০৮৪     মাবা-
০১৭৪৮৬৬৮৫৭৪

াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মা র রহমান একজন িষ িমক। িতিন 
আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৯৪৭ মাঃ জাকািরয়া                   িপতা-
মাঃ আঃ হািকম হাওলাদার             

         এনআইিড-১৫০৩৬৫৩৫২৭     
মাবা-০১৯৯২৩৮৭৪১৫

াম-িবশারদ               
ডাক-সােহেবর হাট        
উপেজলা-বিরশাল         
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মাঃ জাকািরয়া একজন িষ িমক। িতিন এলাল 
পইন রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৯৪৮ িরিজয়া বগম                    িপতা-
হােমদ হাওলাদার        এনআইিড-

াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 

িনজ আেবদনকারী িরিজয়া বগম একজন হ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

৪০০০০
হােমদ হাওলাদার        এনআইিড-
৮২১৮৬৮২৪৫১     মাবা-
০১৭৩২৬১০৪৯৫

ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৯৪৯ মেনায়ারা বগম                  িপতা-
রেমাহা দ খ           এনআইিড-

২৮১৮৩৭৫৯৭০     মাবা-
০১৯১৪৩০৪০৬৬

াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মেনায়ারা বগম একজন হ িমক। িতিন কামেড় 
াথা পেট াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৯৫০ মাঃ জন হাওলাদার          িপতা-
মাঃ ামান হাওলাদার              

         এনআইিড-
১৯৯৮২৬৯৩৭১৭০০০২২৮     মাবা-
০১৭০৩০১৩৫১৫

াম-িখলে ত টানপাড়া   
ডাক-িখলে ত ,এস,ও  
উপেজলা-িখলে ত        
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ জন হাওলাদার একজন দাকান 
কমচারী।িতিন এনাল িফসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৯৫১ িবনা বগম                      িপতা-
মাঃ শাহজাহান দফাদার এনআইিড-

৮৭০৩২৯২৮৫৭     মাবা-
০১৯৫৬২৩৪৮৪২

াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী িবনা বগম একজন বা িচ।িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৯৫২ মাঃ েয়ল হাওলাদার          িপতা- 
ইসমাইল হাং            এনআইিড-
৬০০৩২২৬৩৪৪     মাবা-
০১৯৯৪৪০৫২০৪

াম-চ  মাহন             
ডাক-চ  মাহন          
উপেজলা-বিরশাল         
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মাঃ েয়ল হাওলাদার একজন ীন ম র। িতিন 
কামেড়র াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৯৫৩ আেনায়ার হােসন িময়া          িপতা-
আলতাফ হােসন িময়া   এনআইিড-
২৩৬৮৩৮৪২০৮     মাবা-
০১৭২৪৩৮৫১৭১

াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী আেনায়ার হােসন িময়া একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৯৫৪  তারিমম রহমান িদঘী            িপতা-
মাহ র রহমান        জ সনদ-  
২০১০০৬১৫১৮৬১০৫১৩০      মাবা-
০১৭১৪৪৭৭৮৬৫

 াম-আইচা                 
ডাক-শােয় াবাদ          
উপেজলা-বিরশাল         
জলা-বিরশাল

 মাঃ মাহ র রহমান (িপতা)          
 এনআইিড-০৬১৫১৮৬৩৬৭৯০৪

 আেবদনকারী মাঃ মাহ র রহমান একজন িষ িমক। তার 
মৈয় গী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৯৫৫ আেলয়া বগম                      িপতা-
 সানামি  হাওলাদার  এনআইিড-
৩৭১৮৬২৪১৮৬    মাবা-
০১৭০৬৫৬৩১৫৯

াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী আেলয়া বগম একজন হ িমক। িতিন বাধক  
জিনত সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৯৫৬ মাঃ ব াল খান               িপতা-
ত ছলামত খান         এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭০০১৭৮৬ মাবা-
০১৩০৯৬১৪৬১৮

াম- শালহা               
ডাক-হা িরয়া চালা       
উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ ব াল খান একজন িষ িমক। িতিন েক 
াথা াস ক  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৯৫৭ িশয়া বগম                     ামী-
আ  তােলব               এনআইিড-
৩৩১৩২৫৭০০২৬৩৩ মাবা-

াম-হা িরয়া চালা          
ডাক-হা িরয়া চালা       
উপেজলা-কািলয়াৈকর     

িনজ আেবদনকারী িশয়া বগম একজন িষ িমক। িতিন কামের 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৩৩১৩২৫৭০০২৬৩৩ মাবা-
০১৬২০৭৬৯৮৮৩

উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা- গাজী র

আেবদন কেরেছন।

৯৫৮ ফােতমা বগম                  িপতা-
শহর আলী গালাপী       এনআইিড-
৮৬৫৬৭২১২২৫    মাবা-
০১৭৫৬০৯৮২৭২

াম-নবাবগ              
ডাক- পা া -১২১১         
উপেজলা-নবাবগ  লন   
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ফােতমা বগম একজন হ িমক। িতিন উ  
র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৯৫৯ মাসাঃ সািমমা আখতার         িপতা- 
মাঃ আঃ রা াক       জ সনদ-

১৯৯৮০৬১৫১৯৪০২২৩৬০    মাবা-
০১৯২৭৪১৭১৩৩

াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ সািমমা আখতার একজন হ িমক। িতিন 
মা  জ লতা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৯৬০ ব ল বগম                      িপতা- 
লতান গাজী           এনআইিড-

৩৭১৮৭০৫১১৮     মাবা-
০১৮৬২৯৪৪০১২

াম-চ  মাহন             
ডাক-চ  মাহন          
উপেজলা-বিরশাল         
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী ব ল বগম একজন একজন িষ িমক। িতিন 
নােকর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৯৬১ মাঃ কা ন হাওলাদার         িপতা-
ত আব ল গ র হাওলাদার             

           এনআইিড-
০৬১৫১৯৪৮৭০৬০১ মাবা-
০১৭৮৩৯৪১৯৬১

াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মাঃ কা ন হাওলাদার একজন িষ িমক। িতিন 
স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৯৬২ মমতাজ বগম                   িপতা-
ইমান আলী সরদার      এনআইিড-
৮২১৯১২২২৬৭      মাবা-
০১৮৬৩৫৬০৮২৪

াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মমতাজ বগম একজন হ িমক।িতিন তলেপেট 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৯৬৩ খাদা বকস                      িপতা- 
এলািহ বকস            এনআইিড-
৮৬৫২১৯৪৮৯৮    মাবা-
০১৭১২১৭৭৫৬৭

াম-চরমেহশ র           
ডাক-রাজবাড়ী             
উপেজলা-রাজবাড়ী        
জলা-রাজবাড়ী

িনজ আেবদনকারী খাদা বকস একজন িষ িমক। িতিন মাি পাল 
মাইেলামা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৯৬৪ মাঃ ফা ক হােসন              িপতা- 
আ ল জ ার খান      এনআইিড-
৭৮১৫৭৬৭৪১১৭৬৩ মাবা-
০১৭৫১৫৭১৫৫০

াম- বায়ািলয়া              
ডাক- বায়ািলয়া            
উপেজলা- গলািচপা        
জলা- প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফা ক হােসন একজন ভ ান চালক।িতিন 
সড়ক ঘটনা টাইফেয়ট রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৯৬৫ মাসাঃ মান রা িখ            িপতা-
মাঃ মািনক সরদার    এনআইিড-

১৫০২৫৮৩৬১৮     মাবা-
০১৭৩৯০০১৭২৯

াম- বায়ািলয়া              
ডাক- বায়ািলয়া            
উপেজলা- গলািচপা        
জলা- প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ মান রা িখ একজন হ িমক। িতিন 
েক াথা কামের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৯৬৬ মাঃ হািনফ হাওলাদার         িপতা-
ত জানায়াব আলী হাওলাদার         

            এনআইিড-

াম- বায়ািলয়া              
ডাক- বায়ািলয়া            
উপেজলা- গলািচপা        

িনজ আেবদনকারী মাঃ হািনফ হাওলাদার একজন িনমান িমক। 
িতিন দেরাগ আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

            এনআইিড-
৭৮১৫৭৬৭৪১১৩৭৮ মাবা-
০১৭৫৩৭৪০৭৯৩

উপেজলা- গলািচপা        
জলা- প য়াখালী

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৯৬৭ ইমাম হােসন                    িপতা-
মাঃ সাহরাব হাং      জ সনদ-

২০০১৭৮১৫৭৭৮১০০২৬৫      মাবা-
০১৭২৫৯৬৬১৮২

াম-বা তলা              
ডাক-পানপি                
উপেজলা-গলািচপা         
জলা-প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী ইমাম হােসন একজন িষ িমক। িতিন র বিম 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৯৬৮ মাঃ হািনফ হাওলাদার         িপতা-
ত ইসমাইল হাওলাদার  এনআইিড-

৭৮১৫৭৬৭৪১০২৫৫  মাবা-
০১৭১৩৯৬২৫৩১

াম- বায়ািলয়া              
ডাক- বায়ািলয়া            
উপেজলা- গলািচপা        
জলা- প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী মাঃ হািনফ হাওলাদার একজন িষ িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৯৬৯ মাঃ ল আিমন               িপতা-
হাকীম তা কদার        এনআইিড-
৭৮১৫৭৬৭৪১০৭২৯ মাবা-
০১৭৫৮৩১৭৬৫৮

াম- বায়ািলয়া              
ডাক- বায়ািলয়া            
উপেজলা- গলািচপা        
জলা- প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী মাঃ ল আিমন একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৯৭০ হমােয়ত খিলফা                  িপতা-
ত আব ল আলী খিলফা এনআইিড-

৭৮১৫৭৬৭৪১১১৩১ মাবা-
০১৭৮২১৪০৫৮৬

াম- বায়ািলয়া              
ডাক- বায়ািলয়া            
উপেজলা- গলািচপা        
জলা- প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী হমােয়ত খিলফা একজন িষ িমক। িতিন 
টাইফেয়ড পেট াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৯৭১ মাসাঃ াহার বগম          ামী-
মাঃ হা ন নসী         এনআইিড-

৭৮১৫৭৫০৫০৮৪৯৪  মাবা-
০১৭৬৬৬৪৩৫৫৮

াম- কাটখালী            
ডাক- কাটখালী             
উপেজলা-গলািচপা        
জলা- প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ াহার বগম একজন িষ িমক। িতিন 
 নালীেত দাহ এবং র  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৯৭২ মাঃ ফারকান নসী            িপতা-
আ ল আিজজ নসী     এনআইিড-
৭৮১৫৭৫০৫০৮৪০৩ মাবা-
০১৭২১৭২৭৩১৭

াম- কাটখালী            
ডাক- কাটখালী             
উপেজলা-গলািচপা        
জলা- প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফারকান নসী একজন িষ িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৯৭৩ সয়দা মমতাজ বগম            ামী-
মাঃ রাদ তা ল ইসলাম এনআইিড-

৩৩১৩০২৩৭৮৭৬১৮ মাবা-
০১৭২১৩০২২৯১

াম- বায়ািলয়া              
ডাক- বায়ািলয়া            
উপেজলা- গলািচপা        
জলা- প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী সয়দা মমতাজ বগম একজন িষ িমক। তার 
পা ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৯৭৪ মাঃ নাঈ ল ইসলাম খান       িপতা-
আেনায়ার হােসন খান   জ সনদ-
২০০২৭৮১৫৭৬৯০০৫৫৪০      মাবা-
০১৭৮০২৮২১১৩

াম-দঃ ইচাদী              
ডাক-চর চ াইল          
উপেজলা-গলািচপা         
জলা-প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী মাঃ নাঈ ল ইসলাম খান একজন িষ িমক। 
িতিন ক টাের  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৯৭৫ সাহানাজ আ ার হপী          িপতা-
ল ইসলাম হাওলাদার  এনআইিড-

১৯৯২৭৮১৯৭৩২০০০০২২      মাবা-

াম-গজািলয়া              
ডাক-গজািলয়া             
উপেজলা-গলািচপা         

িনজ আেবদনকারী সাহানাজ আ ার হপী একজন িষ িমক। িতিন 
মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৯৯২৭৮১৯৭৩২০০০০২২      মাবা-
০১৭০৭৫৪৫৩৩০

উপেজলা-গলািচপা         
জলা-প য়াখালী

আেবদন কেরেছন।

৯৭৬ আলী আ াফ                     িপতা-
ত বলােয়ত াদা       এনআইিড-

৭৮১৫৭৬৭৪০১১৬৫ মাবা-
০১৭৯৩৯১১৩১৮

াম-মা  ভাংগা            
ডাক-কািলকা র          
উপেজলা-গলািচপা         
জলা-প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী আলী আ াফ একজন িনমান িমক। িতিন চােখর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৯৭৭ ওসমান গিন                    িপতা-
মাঃ আল আিমন         জ সনদ-

২০১৪৭৮১৯৫১০১০৮২৬০      মাবা-
০১৭২৯৪৭৭৫৭৩

াম-দির বােহরচর         
ডাক-আমেখালা           
উপেজলা-গলািচপা          
জলা-প য়াখালী

মাসাঃ িশিরন আ ার িরনা (মাতা)     
   এনআইিড-১৯৯৩৭৮১৫৭১১০০০২০২

আেবদনকারী মাসাঃ িশিরন আ ার িরনা একজন হ িমক। 
তার ছেল র িখ নী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৯৭৮ জাহানারা বগম                 ামী-
ত আব র রিশদ দফদার এনআইিড-

৭৮২৫৭০৯৩৯৭৯৮৯ মাবা-
০১৭২৭৮৮৭০৪৩

াম-বনানী রাড            
ডাক-গলািচপা              
ডাক-গলািচপা               
উপেজলা-প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী জাহানারা বগম একজন িনমান িমক। িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৯৭৯ খােলক                           িপতা-
ত র আলী হাওলাদার               

       এনআইিড-৭৮১৫৭৭৮৪২০৫১৯  
মাবা-০১৭৮৭৫৯১৫০৮

াম-বা তলা              
ডাক-পানপি                
উপেজলা-গলািচপা         
জলা-প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী খােলক একজন িষ িমক। িতিন র রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

১০০০০

৯৮০ খািদজা বগম                ামী- 
সাহরাব হাওলাদার     এনআইিড-

৭৮১৫৭৭৮৪২০৫৪৮ মাবা-
০১৭২৫৯৬৬১৮২

াম-বা তলা              
ডাক-পানপি                
উপেজলা-গলািচপা         
জলা-প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী খািদজা বগম একজন িনমান িমক। িতিন র 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৯৮১ রজাহান                        ামী-
মােলক                    এনআইিড-
৭৮১৫৭৭৮৪২০৫৬৬ মাবা-
০১৭২৫৯৬৬১৮২

াম-বা তলা              
ডাক-পানপি                
উপেজলা-গলািচপা         
জলা-প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী রজাহান একজন িষ িমক। িতিন র রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

১০০০০

৯৮২ রােকয়া                         ামী-
ত আঃ হািকম         এনআইিড-

৭৮১৫৭৭৮৪২০৫৮৬ মাবা-
০১৭৬৮১৬৫১৮২

 াম-বা তলা              
ডাক-পানপি                
উপেজলা-গলািচপা         
জলা-প য়াখালী

 িনজ  আেবদনকারী রােকয়া একজন িষ িমক। িতিন র রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

১০০০০

৯৮৩  িমনারা বগম                    ামী-
ফ  হাং                   এনআইিড-
৭৮১৫৭৭৮৪২০৫৮৫ মাবা-
০১৭৬৬২৭৪১৮৭

 াম-বা তলা              
ডাক-পানপি                
উপেজলা-গলািচপা         
জলা-প য়াখালী

 িনজ  আেবদনকারী িমনারা বগম একজন িষ িমক। িতিন র 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৯৮৪  রা াক িময়া                    িপতা-
ত দিলল উি ন          এনআইিড-

৭৮১৫৭৭৮৪১৬৪৭৪  মাবা-

 াম-রে র                
ডাক-পানপি                
উপেজলা-গলািচপা         

 িনজ  আেবদনকারী রা াক িময়া একজন িষ িমক। িতিন কামেড় 
াথা উ  র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৭৮১৫৭৭৮৪১৬৪৭৪  মাবা-
০১৭১০৪২০২৩৫

উপেজলা-গলািচপা         
জলা-প য়াখালী

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৯৮৫  মাঃ কাম ল হাসান              িপতা-
মাঃ িসরাজ উ ীন      এনআইিড-

৩৮১১৩৪৭৩১৭৮৪৫ মাবা-
০১৭২২৬৯১৭৯৬

 াম- ব মাতা র          
ডাক-জামালগ            
উপেজলা-আে ল র       
জলা-জয় রহাট

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ কাম ল হাসান একজন িনমান িমক। িতিন 
টাি◌ইফেয়ড রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৯৮৬  মাঃ আইউব খান                িপতা-
ত আেশদ আলী         এনআইিড-

৬৭১৫৮৩৭৩৯৭৫০৩ মাবা-
০১৭৬৭৪০৬২৫০

 াম- বায়ািলয়া              
ডাক- বায়ািলয়া            
উপেজলা- গলািচপা        
জলা- প য়াখালী

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ আইউব খান একজন িষ িমক। িতিন 
চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৯৮৭  মাঃ শিফ ল ইসলাম          িপতা-
মাঃ ল ইসলাম রাড়ী  এনআইিড-

৭৮১৫৭৬৭৪১১৮০৪ মাবা-
০১৭৪১৭৮৭৪৮৫

 াম- বায়ািলয়া              
ডাক- বায়ািলয়া            
উপেজলা- গলািচপা        
জলা- প য়াখালী

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ শিফ ল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
কান পাকা শরীের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৯৮৮  মিজবর                           িপতা-
ত সাবাহান            এনআইিড-

৭৮১৫৭৫০৫১৩৫৩২ মাবা-
০১৭৯০৪১৬১০৮

 াম-পানখালী                
ডাক-কালারাজা           
উপেজলা-গলািচপা         
জলা-প য়াখালী

 িনজ  আেবদনকারী মিজবর একজন িষ িমক। িতিন কামের াথা 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৯৮৯  আব ল জ ার িসকদার        িপতা-
ত মিকম আলী          এনআইিড-

৭৮১৫৭৭৮৪২২৩৬৪ মাবা-
০১৭০৩১২১৭০৭

 াম-দি ন পানপি         
ডাক-পানপি               
উপেজলা-গলািচপা         
জলা-প য়াখালী

 িনজ  আেবদনকারী আব ল জ ার িসকদার একজন িনমান িমক। 
িতিন নােকর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৯৯০  র  বগম                        ামী-
হা ন খিলফা               এনআইিড-
৭৮১৫৭৬৭৪১০৯৫৩  মাবা-
০১৭২৫৪৯৬৪৬৫

 াম- বায়ািলয়া              
ডাক- বায়ািলয়া            
উপেজলা- গলািচপা        
জলা- প য়াখালী

 িনজ  আেবদনকারী র  বগম একজন হ িমক। িতিন জরা র 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৯৯১  তাকিলমা বগম                 ামী-
মিনর উ ামান খান      এনআইিড-
১৯৬১৬৮১৬৩১৫০০০০০৪     মাবা-
০১৭২৫২৫৮৭৬৫

 াম- লতান র            
ডাক-চরিস র             
উপেজলা-পলাশ            
জলা-নিরিসংদী

 িনজ  আেবদনকারী তাকিলমা বগম একজন হ িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৯৯২  বজ র রহমান ইয়া           িপতা-
ত নাইমউি ন ইয়া  এনআইিড-

৬৮১৬৩১৫১৯৪৯৮৭ মাবা-
০১৭১৬৬৩৬৩১৮

 াম- লতান র            
ডাক-চরিস র             
উপেজলা-পলাশ            
জলা-নিরিসংদী

 িনজ  আেবদনকারী বজ র রহমান ইয়া একজন িমল িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৯৯৩  নবীছা                            ামী-
ত ংখ ইয়া          এনআইিড-

৬৮১৬৩১৫১৭৬১৪৭ মাবা-
০১৭৪২৩০৫৭৮২

 াম- লতান র            
ডাক-চরিস র             
উপেজলা-পলাশ            
জলা-নিরিসংদী

 িনজ  আেবদনকারী নবীছা একজন হ িমক। িতিন উ  র চাপ 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৯৯৪  আেনায়ার হােসন               আঃ 
মিতন                         এনআইিড-
৭৮১৫৭৭৮৪১৬৫৩৯ মাবা-

 াম-জয়মািনক              
ডাক-পানপি                
উপেজলা-গলািচপা          

 িনজ  আেবদনকারী আেনায়ার হােসন একজন িনমান িমক। িতিন 
র রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৭৮১৫৭৭৮৪১৬৫৩৯ মাবা-
০১৭৪০৭৩৩৮১৩

উপেজলা-গলািচপা          
জলা-প য়াখালী

আেবদন কেরেছন।

৯৯৫  মাঃ আজাহার িশকদার         িপতা-
ত মাহা দ এছমাইল িশকদার        

                  এনআইিড-
৭৮১৫৭৬৭৪১১১২৭  মাবা-
০১৭৭৮৬৪৭৯১৩

 াম- বায়ািলয়া              
ডাক- বায়ািলয়া            
উপেজলা- গলািচপা        
জলা- প য়াখালী

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ আজাহার িশকদার একজন িষ িমক। 
িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৯৯৬  মাসাঃ মা মা                    িপতা- 
ওয়ােহদ ধা             এনআইিড-
৭৩১৪০৯৫০৩০      মাবা-
০১৭১০০৩৪৩৩১

 াম-চািলতা িনয়া          
ডাক- গাড়াখালী            
উপেজলা-প য়াখালী       
জলা-প য়াখালী

 িনজ  আেবদনকারী মাসাঃ মা মা একজন হ িমক। িতিন িপ  
থিলেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৯৯৭  শাহা ি ন িসকদার               িপতা-
ত মেফজ িসকদার    এনআইিড-

৭৮১৫৭৭৮৪২০১৫৭  মাবা-
০১৭১৩৮২৫০৭৮

 াম- লারাম                
ডাক-পানপি                
উপেজলা-গলািচপা        
জলা-প য়াখালী

 িনজ  আেবদনকারী শাহা ি ন একজন িষ িমক। িতিন সায়া কা 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

৯৯৮  মাসাঃ লািময়া                  িপতা-
ত হািব র রহমান     জ সনদ-

২০০৪৭৮১৯৫৬৭১০৭৮৩০      মাবা-
০১৭৩৫৫১৫২০৪

 াম-চারা িনয়া            
ডাক- গড়াখালী             
উপেজলা+ জলা-প য়াখালী

 িনজ  আেবদনকারী মাসঃ লািময়া একজন হ িমক। িতিন 
পনি য়ােস িস  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৯৯৯  ফােতমা বগম                   ামী-
মিন ল খান               এনআইিড-
৭৮১৫৭৭২৪৭১০৯৪   মাবা-
০১৭৪৭৯৭০৬৯২

 াম-ন য়ারবাগী           
ডাক-ন য়ারবাগী          
উপেজলা-প য়াখালী       
জলা-প য়াখালী

 িনজ  আেবদনকারী ফােতমা বগম একজন হ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১০০০  ইিলয়াছ                          িপতা-
ম ান ধা                এনআইিড-
৭৮১৫৭৬৪০৫৭৭৩   মাবা-
০১৭১৪৯৮৫৫৩৪

 াম- রাদনগর             
ডাক-গলািচপা              
উপেজলা-গলািচপা        
জলা-প য়াখালী

 িনজ  আেবদনকারী ইিলয়াছ একজন িষ িমক। িতিন কািশ রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২০০০০

১০০১  ফরেদৗসী বগম                  িপতা-
ইি স হাওলাদার        এনআইিড-
২৮৫৩২৪১১৩৭      মাবা-
০১৭৯৫৯৮৯৬৮৩

 াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

 িনজ  আেবদনকারী ফরেদৗসী বগম একজন হ িমক। িতিন মাথা 
াথা ক ধর র রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১০০২  রজাহান বগম                  িপতা- 
জয়নাল হাওলাদার     এনআইিড-
৩২৬৮৫১৭৯৪৭     মাবা-
০১৯৩৭৩১৫৭০৫

 াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

 িনজ  আেবদনকারী রজাহান বগম একজন হ িমক।িতিন হােত 
এবং েক াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১০০৩  স ীব চ  দাস                   িপতা-
আন  চ  দাস           এনআইিড-
৪১৬৮৫৫৯৯৭       মাবা-

 াম-িসংেহরকাঠী           
ডাক-িসংেহর কাঠী        
উপেজলা-বিরশাল          

 িনজ  আেবদনকারী স ীব চ  দাস একজন ল ী িমক। িতিন অি ও 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৪১৬৮৫৫৯৯৭       মাবা-
০১৯২৯৩৪৪৬১০

উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০৪  তানিজলা আ ার               িপতা-
মাঃ ছালাম ন ী          জ সনদ-

২০০৫০৬১৫১৯৪০২৩৫৯৪      মাবা-
০১৭৮১৩৭৬৪৪৫

 াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

 িনজ  আেবদনকারী তানিজলা আ ার একজন িনমান িমক। িতিন 
র  নালীেত দাহ কামের াথা রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১০০৫  িজহাদ                            িপতা- 
মাঃ মািনক হাওলাদার  জ সনদ-

২০১০০৬১৫১৯৪১০২৮০৬      মাবা-
০১৯৮২৯১১৫৫৯

 াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

 মািনক হাওলাদার (িপতা)            
এনআইিড-৯১১৮৩৮১৮৫৫

 আেবদনকারী মািনক হাওলাদার একজন িনমান িমক। তার 
ছেল বা হাত ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১০০৬  শাম র নাহার চায়না            িপতা-
মাঃ আঃ খােলক হাং     এনআইিড-

৬৪৪৭২৮৭৮৪৫      মাবা-
০১৯৮৪৮০৯৮৯৮

 াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

 িনজ  আেবদনকারী শাম র নাহার চায়না একজন হ িমক। িতিন 
িকডিনর সম া তলেপেট িস  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১০০৭  িন ফা আ ার                   ামী-
শাহ আলম হাওলাদার    এনআইিড-
১৯৭৫২৬৯৩৭১৭০০০০৪২      মাবা-
০১৭৭৪৭৮৯৬১০

 াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

 িনজ  আেবদনকারী িন ফা আ ার একজন হ িমক। িতিন ঘাের 
াথা াস ক  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১০০৮  বজ র রহমান হাওলাদার      িপতা-
আলতাফ হােসন হাওলাদার             
          এনআইিড-৬৪১৮৬৯৪৪৮০     
 মাবা-০১৯৪৬৬২৯৯৫০৭

 াম-চ  মাহন             
ডাক-চ  মাহন          
উপেজলা-বিরশাল         
জলা-বিরশাল

িনজ  আেবদনকারী বজ র রহমান হাওলাদার একজন িনমান িমক। 
িতিন িপ  নালীেতপাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১০০৯ সাথী আ ার                      িপতা-
আলম হাওলাদার         এনআইিড-
১৫০৩২০২৬৫৫     মাবা-
০১৩০৭১৮৮০৮৪

াম-চরিসংেহর বাগ       
ডাক-চ  মাহন            
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী সাথী আ ার একজন িষ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১০১০ শাহা র নগম                    ামী-
মাঃ জািকর হােসন       এনআইিড-

২৬৯১৬৪৮০৭৯৫৭৮ মাবা-
০১৮৫৯৮৮১৮৭৮

াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী শাহা র নগম একজন িনমান িমক। িতিন 
দেরাগ উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১০১১ ফারজানা বগম                  িপতা- 
রিফ ল ইসলাম         এনআইিড-
৮৭০৭৬৩৬১৫৮     মাবা-
০১৯৩৮৬২৫০৩৮

াম-চ  মাহন             
ডাক-চ  মাহন          
উপেজলা-বিরশাল         
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী ফারজানা বগম একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১০১২ আব ল আিলম                   িপতা-
মাঃ বজ র রহমান িময়া জ সনদ-

াম-পতাং                   
ডাক-পতাং                 

িনজ আেবদনকারী আব ল আিলম একজন িষ িমক। িতিন ডাউনস 
িসন ম রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

২০০০০
মাঃ বজ র রহমান িময়া জ সনদ-

২০১৬০৬১৫১৯৪১০৭৩১৫       মাবা-
০১৯১৩০৫১৩১৪

ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

িসন ম রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০১৩ আলম হাওলাদার                িপতা-
সয়দ আলী হাওলাদার    এনআইিড-

২৩৬৮৭০০৫১০     মাবা-
০১৮৬২৯৪৪০১২

াম-চ  মাহন             
ডাক-চ  মাহন          
উপেজলা-বিরশাল         
জলা-বিরশাল

ইনজ আেবদনকারী আলম হাওলাদার একজন িদন ম র। িতিন 
আথাই স আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১০১৪ মাছাঃ আসমা লতানা         ামী-
মাঃ আ ল কালাম আজাদ (িরেকা)    

                    এনআইিড-
১৯৯১২৯১৫৬৩১০০০২৫২      মাবা-
০১৭১৭৬৯৫১৭৮

াম-চরমিহষা র           
ডাক-ম খালী               
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আসমা লতানা একজন হ িমক। িতিন 
মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১০১৫ মাসাঃ আছমা বগম             ামী-
মাঃ শাহীন             এনআইিড-

১৯৯১০৬১৬৯৩৫০০০১৫৩     মাবা-
০১৯১৯২০৬৬৬৪

াম-চরগা য়া              
ডাক- রীতলা             
উপেজলা- লাদী            
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ আছমা বগম একজন হ িমক। িতিন 
মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১০১৬ মাছাঃ িব খা ন                িপতা-
সানাউ া মি ক         এনআইিড-

২৩৯১৬২২৪১৮     মাবা-
০১৭৫৯৩৬৯২৭৯

াম- খিরয়া                
ডাক-আেরাকিদয়া বাজার  
উপেজলা-মা রা           
জলা-মা রা

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িব খা ন একজন হ িমক। িতিন 
মানিসক সম া ও চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১০১৭ মাঃ শাহজাহান                  িপতা-
মাঃ জালাল উি ন       এনআইিড-

১৯৬৯৬৭১৫৮৩৭৪২৯৬২৪      মাবা-
০১৭১২৯৯৭৮১১

াম-কাই ম র            
ডাক-ফ া                
উপেজলা-নারায়নগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহজাহান একজন িনমান িমক। িতিন 
এ াি ক এিনিময়া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১০১৮ রন িনসা রািজয়া            ামী- 
ত আইনউি ন মা া  এনআইিড-

২৯১৫৬৫২১২৩৮২০ মাবা-
০১৭৭৩১৮৭৫৪৯

াম-বনমািলিদয়া           
ডাক-ম খালী               
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী রন িনসা রািজয়া একজন হ িমক। িতিন 
কামের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১০১৯ ইছব আলী                       িপতা- 
ত জিমর উি ন        এনআইিড-

৩৩১৩২৫৫৭০০২৬৭১          মাবা-
০১৪০০০১৯২৭০

াম-হা িরয়া চালা          
ডাক-হা িরয়া চালা       
উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা- গাজী র

িনজ আেবদনকারী ইছব আলী একজন িষ িমক। িতিন স েসর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১০২০ ফােতমা বগম                   ামী-
মাঃ হাছন িময়া          এনআইিড-

১৩২৫৮০৬৫৬৩৭৮০ মাবা-
০১৯১২৩৫১৬৩৪

াম-কিড়ইয়া               
ডাক- ক য়া               
উপেজলা-ক য়া            
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী ফােতমা বগম একজন হ িমক। িতিন েক 
াথা স েসর দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১০২১ মাঃ ল আিমন                 িপতা-
ত মিফ ল ইসলাম    এনআইিড-

১৩২৫৮০৬৫৬৩৩৩৬           মাবা-

াম-কিড়ইয়া               
ডাক- ক য়া               
উপেজলা-ক য়া            

িনজ আেবদনকারী মাঃ ল আিমন একজন িমক। িতিন আথাই স 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৩২৫৮০৬৫৬৩৩৩৬           মাবা-
০১৯৮৮০৮৬৮৩৩

উপেজলা-ক য়া            
জলা-চ দ র

আেবদন কেরেছন।

১০২২ িবলিকছ বগম                   ামী-
ওমর ফা ক               এনআইিড-
১৯৭৯১৩১৫৮৮৭০০০০০১       মাবা-
০১৭৪৮০০৪২৮৮

াম-কাঠা র                
ডাক- মাহা দ র          
উপেজলা- মাহা দ র      
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী িবলিকছ বগম একজন হ িমক। িতিন 
টাইফেয়ট নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১০২৩ মা আ ার                       িপতা-
মাঃ কােশম পাটওয়ারী   এনআইিড-

১৯৯২১৩১২২২৭০০০১৬৮৮      মাবা-
০১৭৮৫৯৯৭৭৪৬

াম-উ র বািলয়া           
ডাক-বাগড়া বাজার        
উপেজলা-চ দ র            
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী মা আ ার একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১০২৪ জসিমন আ ার দান          িপতা-
মাঃ শিহদ উ াহ        জ সনদ-

১৯৮৭১৩২৫৭০৫০০০৬২০     মাবা-
০১৮১৫৭৭৫৩৯৮

াম-কিড়ইয়া               
ডাক- ক য়া               
উপেজলা-ক য়া            
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী জসিমন আ ার দান হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১০২৫ সািকল হােসন                   িপতা-
মাঃ নজ ল ইসলাম     জ সনদ-

১৯৯৯১৩২৫৭০৫০০০৭          মাবা-
০১৬৩৭৮১২৯৮৫

াম-কিড়ইয়া               
ডাক- ক য়া               
উপেজলা-ক য়া            
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী সািকল হােসন একজন হ িমক। িতিন নােকর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১০২৬ ফিরদা বগম                    ামী-
মাঃ ল আিমন        এনআইিড-

১৩২৫৮০৬৫৬৩২৮৪ মাবা-
০১৮২৫৬২৩২৯১

াম-কিড়ইয়া               
ডাক- ক য়া               
উপেজলা-ক য়া            
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী ফিরদা বগম একজন হ িমক। িতিন িপ  
থিলেত সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১০২৭ শাম ননাহার                     িপতা-
হািকম আলী             এনআইিড-
১৯৪৭৯৪৪৩৯৪৩৯০৬ মাবা-
০১৭২৬৯৯২৪৪০

াম- কৗশ ার বাগ        
ডাক- সনাই িড়            
উপেজলা- সানাই িড়      
জলা- নায়াখালী

িনজ আেবদনকারী শাম ননাহার একজন হ িমক।িতিন িপ  
থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১০২৮ মাঃ নািসর                      িপতা-
মাঃ নিজম উি ন        এনআইিড-

২৬১২৯৮০১৬১৪৭২ মাবা-
০১৭১৮২১৮০৪৭

াম-মা য়াইল              
ডাক- মা য়াইল           
উপেজলা-যা াবাড়ী         
জলা- ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ নািসর একজন িনমান িমক। িতিন িপ  
থিলেত পাথর ানি য়ােসর সম া রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১০২৯ শা া আখতার                     িপতা-
মাঃ বা ল ফরাজী        এনআইিড-

৭৩৫৪০৯৫১০৬      মাবা-
০১৭২৭৮৭৯৫৪৭

াম- উ র অলংকারকাটী 
ডাক- দা স ত           
উপেজলা- নছারাবাদ       
জলা- িপেরাজ র

িনজ আেবদনকারী শা া আখতার একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১০৩০ ল ম                            ামী-
ত আিজ ল পাঠান     এনআইিড-

৬১১১৩৫১৮১১৯৭৯ মাবা-

াম-হিবর বািড়            
ডাক-হিবর বািড়          
উপেজলা- ভা কা           

িনজ আেবদনকারী ল ম একজন িনমান িমক। িতিন অি ও 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৬১১১৩৫১৮১১৯৭৯ মাবা-
০১৩০৭৯০৯৭৮১

উপেজলা- ভা কা           
জলা-ময়মনিসংহ

চেয় আেবদন কেরেছন।

১০৩১ মাঃ আহসান উ াহ             িপতা- 
মাঃ  িময়া            এনআইিড-

৯১৪৮৭০৬২৪৬      মাবা-
০১৯১৫৫৭৬৯২৯

াম- কাজলার পাড়        
ডাক-দিনয়া                
উপেজলা-যা াবাড়ী        
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আহসান উ াহ একজন রং িম ী। িতিন 
পপ ক আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১০৩২ িশ ী বগম                      ামী-
ফজ র রহমান           এনআইিড-
১৩১৪৫২৩৮৯৭৮২৯ মাবা-
০১৯৩১১০৬৫৬২

াম-উ র বািলয়া           
ডাক-বাগড়া বাজার        
উপেজলা-চ দ র            
জলা-চ দ র

মাঃ ফজ র রহমান িশপন ( ামী)    
এনআইিড-৭৩৪১৯১১২৯০

আেবদনকারী িশ ী বগম একজন রড িম ী। তার ী মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১০৩৩ মাঃ বােকর                      িপতা-
মািনম মা া              এনআইিড-
১০০০৪০১৯৮২      মাবা-
০১৮৩১৭৬৯৬০২

াম-বড় গাডাউন           
ডাক- িজিপও -৯০০০      
উপেজলা- সানাডা া        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ বােকর একজন িষ িমক। তার পা ভে  
গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০

১০৩৪ িমেসস ঝনা কিবর              িপতা- 
আ র রউফ িব াস     এনআইিড-
৫০৭২১৭৩৪৫২      মাবা-
০১৯৮৫৭১০৬৯৭

াম-  দি ন টপাড়া      
ডাক- লনা িশপইয়াড       
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী িমেসস ঝনা কিবর একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১০৩৫ সাহ আলম হাওলাদার           িপতা-
ত র মাহা দ হাওঃ   জ সনদ-

১৯৬৭৪৭১৭৫৫৪০০৫৬৭৩৯     মাবা-
০১৭৭০১৯৬৪১২

াম-বাঘমারা                
ডাক- ব পসা            
উপেজলা- পসা            
জলা- লনা

রােকয়া বগম ( ী)   জ সনদ-
১৯৮২৪৭১৭৫৫৪০৫৬৭৩৮

আেবদনকারী রােকয়া বগম একজন িনরআমন িমক। তার 
ামী িলভাের াদ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১০৩৬ মাঃ আ র রা াক             িপতা-
ত মারেশদ আলী হাওলাদার           

         এনআইিড-৪৭৯৪৫১৩১৭০৯৪৪  
মাবা-০১৭৪০৭৭১৪৩৭

াম-বাঘমারা                
ডাক- ব পসা            
উপেজলা- পসা            
জলা- লনা

হাওয়া খা ন ( মেয়)  এনআইিড-
১৯৮৬৪৭১৭৫৫৪০০০০৩৩

আেবদনকারী হাওয়া খা ন একজন হ িমক। তার বাবা 
িলভােরর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১০৩৭ আ ল হািকম হাওলাদার       িপতা-
আঃ নািজম আলী হাওলাদার            
        এনআইিড-৪৬৩২১২৪৫৪৩     
মাবা-০১৬৩৪৬০০৭৪৮

াম- হলােলর বাগান        
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী আ ল হািকম হা্ওলাদার একজন ির া চালক। 
িতিন িলভার এবং ি ন এর সম া রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১০৩৮ নালী রায়                       িপতা- 
ওমাশংকর রায়         জ সনদ-
২০০৪৪৭৯৫১২৮০১৮০৩৩     মাবা-
০১৭১৯৭৬১১১৭

াম- টপাড়া            ডাক- 
লনা                উপেজলা-

 লনা       জলা- লনা

সি তা রায় (মাতা)   এনআইিড-
৮৬৭৩৮২৯৮৮৬

আেবদনকারী সি তা রায় একজন দিজ িমক। তার মেয়র 
কামেরর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১০৩৯ দিবকা িব াস পৗসী            িপতা-
সাগর িব াস              জ সনদ-
২০১০৪৭৩৬৯৩৮১০৫২২৩      মাবা-
০১৯১৪৮২৭৮৫৯

াম-আলকা                
ডাক- লতলা               
উপেজলা- লতলা          
জলা- লনা

সাগর মার িব াস (িপতা)         
এনআইিড-৪৭১৬৯৩৮৭৯১৬৯৭

আেবদনকারী সাগর মার িব াস একজন িষ িমক। তার 
মেয় সির াল পালিস ইনেলপিস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

০১৯১৪৮২৭৮৫৯ জলা- লনা

১০৪০ আিছয়া বগম                    ামী-
মাঃ সারহাব             এনআইিড-

১৯৭০২৬১৭২৩৯০০০১৫৭       মাবা-
০১৭১৪৯১৫৪৯০

াম-উ র গাজীচট        
ডাক- উ র গাজীরচট     
উপেজলা-সাভার            
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী আিছয়া বগম একজন হ িমক।িতিন জরা র 
সম া আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১০৪১ ববী নাজনীন                     িপতা-
মাঃ ইউ ফ আলী হাওলাদার           

           এনআইিড-৩২৮৩৫০৯৪৫৭    
 মাবা-০১৮৮২২২০২৪২

াম- ছাট খা রা           
ডাক-লখ র                
উপেজলা-ফিকরহাট       
জলা-বােগরহাট

শির ল ইসলাম রা ( ছেল)     
জ সনদ-২০০০৪৭১৭৫৫৪০৫৬৮৮৯

আেবদনকারী শির ল ইসলাম রা  একজন হ িমক। তার 
মাতা ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১০৪২ ইয়ািছন গাজী                     িপতা-
আঃ জ ার গাজী          এনআইিড-
৪১৭৩৬৯৩০৮৮      মাবা-
০১৯২৪২১৭৪২৮

াম-িজ াহ পাড়া           
ডাক-িশপইয়াড            
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী ইয়ািছন গাজী একজন িনমান িমক। িতিন অি ও 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১০৪৩ ফােতমা খা ন                   িপতা-
আিমন উ াহ             জ সনদ-
১৯৬৪২৬১৭২৩৯১২০৮২৫      মাবা-
০১৩০৪২৩৩৪৮৭

াম-দি ন গাজীরচট      
ডাক- আিলয়া মা াসা      
উপেজলা-আ িলয়া         
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ফােতমা খা ন একজন িনমান িমক। িতিন 
চােখর সমসা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১০৪৪ মাঃ সাহরাব হােসন          িপতা- 
ধ  খা                   এনআইিড-
৩৭২২৬৪৭৮৫০       মাবা-
০১৯১৭০৫২২৩১

াম-ইসলাম পাড়া          
ডাক-িশপইয়াড             
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ সাহরাব হােসন একজন িনমান িমক। 
িতিন েট  বড় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১০৪৫ রজয়ান আহেমদ নাইম    িপতা-আঃ 
রা াক            জ সনদ-
২০০৬৪৭৯৩৩১০০৩২৮১৬   মাবা-
০১৭২৪২১৭৮৫৯

াম-ন ন কেলানী          
ডাক-িজ,িপ,ও              
উপেজলা-খািলশ র        
জলা- লনা

আ র রা াক (িপতা)  এনআইিড-
৪৭৯৪৫১০৩৪৫৮৯০

আেবদনকারী আ র রা াক একজন ট িমলস িমক। তার 
ছেল িকডিনেত আঘাত রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১০৪৬ আয়শা বগম                      িপতা-
ফজেল গাম া            এনআইিড-
৫০৮২২৬০১৮২    মাবা-
০১৪০৪৬৩৩০৭২

াম- িলবাগান             
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী আয়শা বগম একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১০৪৭ নীহার র ন ম ল               িপতা- 
পদ ম ল             এনআইিড-

৭৩০১৮৫৩০৬০     মাবা-
০১৯১৪২৮৯৩৪৮

াম-কােশমাবাদ লন      
ডাক- লনা               
উপেজলা- সানাডা া      
জলা- লনা

িন পমা গালদার ( ী) এনআইিড-
৯১০১৮৫০১১৪

আেবদনকারী িন পমা গালদার একজন দিজ িমক। তার ামী 
চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১০৪৮ মাঃ জ ার মা া                িপতা-
ত চান মা া           এনআইিড-

৬৫১২৮২৩৩৩২২৭৮ মাবা-

াম-িব র               
ডাক-মাধবপাশা            
উপেজলা-কািলয়া          

মা রা বগম ( ী)  এনআইিড-
৬৫১২৮২৩৩৩২৫৫৪

আেবদনকারী মা রা বগম একজন হ িমক। তার ামী 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৬৫১২৮২৩৩৩২২৭৮ মাবা-
০১৯৯৭৯৪৯০৭৩

উপেজলা-কািলয়া          
জলা-নড়াইল

চেয় আেবদন কেরেছন।

১০৪৯ কািহ র বগম                 িপতা-
মীর মাতাহার          এনআইিড-
৮৭০১৩০৪৮৮৬    মাবা-
০১৯৫৪৫৮২৮৮২

াম-বাগডাসা                
ডাক-বা  বাজার          
উপেজলা- কাতয়ালী       
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী কািহ র বগম একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স উ  র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১০৫০ নয়ন তারা                       িপতা- 
মিমন উ াহ              জ সনদ-
১৯৯৩২৬১৭২৩৯১২০৮২৭     মাবা-
০১৯১৫৯২২৬৬৯

াম-দি ন গাজীরচট      
ডাক- আিলয়া মা াসা      
উপেজলা-আ িলয়া         
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী নয়ন তারা একজন িনমান িমক। িতিন হােতর 
নীেচ উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১০৫১ ৎ র নছা                      িপতা-
িলয়াকত মা া           এনআইিড-
৮৬৮২২৯৫৫৭৪     মাবা-
০১৯১৮৭১৬৮৩৪

াম-িজ াহ মইন রাড    
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী ৎ র নছা একজন দিজ িমক। িতিন হাপানী 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১০৫২ আ ল মা ান শখ               িপতা-
আ ল সামাদ শখ        এনআইিড-
৩৭৩১৮৭৫৬৫৮     মাবা-
০১৯৯৪৯৯২২১৭

াম-িজ াহ স রাড     
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী আ ল মা ান শখ একজন িনমান িমক। িতিন 
সাই  সাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১০৫৩ মাঃ র আলম                   িপতা- 
মাঃ মিমন উ ীন মাঝী  এনআইিড-

৩৭৩৬৪৮৫৭৭৬    মাবা-
০১৭১৬০০১৩৩৫

াম-দি ন কািশ র       
ডাক-িজ,িপ,ও-৯০০০      
উপেজলা-খািলশ র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ র আলম একজন িদন ম র। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১০৫৪ রািজ রহমান                     ামী-
মাঃ ফা ক শখ          এনআইিড-

১৯৮৪৪৭১১২৭১০০০০২৩      মাবা-
০১৯৬১১৫৬০৪৪

াম- নগর               
ডাক-জলমা                   
উপেজলা-ব য়াঘাটা      
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী রািজ রহমান একজন হ িমক। িতিন েখ 
সম া আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১০৫৫ িন ফা বগম                     িপতা-
লহাজ খান             এনআইিড-

৯৫৬৬৮৬৭১৩২    মাবা-
০১৯২৭০৩৩৮৬৯

াম-িনকলা র              
ডাক- ব পসা             
উপেজলা- পসা             
জলা- লনা

মাঃ আঃ লিতফ খিলফা ( ামী)         
 এনআইিড-২৩৮৩৬৩৮৫৮৮

আেবদনকারী মাঃ আঃ লিতফ খিলফা একজন িনমান িমক। 
িতিন েখ ঘা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১০৫৬ মাঃ শাম ল হক                িপতা-
ত জ আলী ফকীর   এনআইিড-

৬১১৭২২৩২৫৭১৯৬ মাবা-
০১৩১৭৫৪৬৩২৮

াম- য়া                   
ডাক-খামারগ ও            
উপেজলা-না াইল          
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাম ল হক একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১০৫৭ মাঃ আঃ খােলক                  িপতা-
ত ছেমদ িময়া           এনআইিড-

৬১১৭২৬৩৩২৯০২৩ মাবা-
০১৩০৪১৬৭৭৪২

াম-কাওয়ার গািত         
ডাক-বারপাড়া               
উপেজলা-না াইল         
জলা-ময়মনিসংহ

মাসাঃ হািলমা ( ী)      এনআইিড-
৬১১৭২৬৩৩২৯০২৪

আেবদনকারী মাঃ আঃ খােলক একজন হ িমক।িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১০৫৮ মাঃ জিসম উি ন               িপতা-
ত আ ল হািশম        এনআইিড-

৪৮১৭৯৪৭৪৬৩৭১   মাবা-

াম- মার র              
ডাক- হােস ী               
উপেজলা-পা ি য়া        

িনজ আেবদনকারী মাঃ জিসম উি ন একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৪৮১৭৯৪৭৪৬৩৭১   মাবা-
০১৩১৭৫৩৫৮৭৫

উপেজলা-পা ি য়া        
জলা-িকেশারগ

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০৫৯ মাঃ আঃ হিকম                িপতা- 
সিফর উি ন             জ সনদ-
১৯৮৩৪৮১৪৯৭৭১০০১৮২      মাবা-
০১৯৩৩০৮৯৩৮৬

াম-প চধা                  
ডাক-নীলগ                
উপেজলা-িকেশারগ        
জলা-িকেশারগ

আেমনা বগম( ী)    এনআইিড-
২৬৯৪২৬৩৭০৭৪৭৮

আেবদনকারী আেমনা বগম একজন হ িমক। তার ামী 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১০৬০ রিহমা খা ন                   ামী-
আঃ কােশম               এনআইিড-
১৯৮২৬১১৭২৬৩০০০০১১     মাবা-
০১৪০১৮৭৯৪০০

াম- মের া               
ডাক-বারপাড়া              
উপেজলা-না াইল         
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী রিহমা খা ন একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১০৬১ মাছাঃ জয় ন বগম             িপতা-
জিমর আলী             এনআইিড-
৬৪০৫৯৪০১৯৫     মাবা-
০১৭১৭৬৯২৯৮৩

াম- মড়া ইঁ               
ডাক- ভােটরা                
উপেজলা- লাউড়া        
জলা- মৗলভীবাজার

মাঃ আ ল হক ( ামী) জ সনদ-
১৯৮৮৫৮১৬৫১৩০০৭৭৬৭

আেবদনকারী মাঃ আ ল হক একজন ইেলি ক িম ী।তার ী 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১০৬২ মাঃ শাকীল                      িপতা-
কা  িময়া                 এনআইিড-
৪১৫৬৪২৭১৮১      মাবা-
০১৭১২০৩৮৩৮৭

াম-ভাটা মসিজদ          
ডাক- পা া                  
উপেজলা-লালবাগ          
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাকীল একজন হােটল িমক। িতিন চােখর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১০৬৩ গেপ  িব াস                    িপতা-
েরশ রাশ িব াস       এনআইিড-

৯৫৫২৮৫৯৫৬৪     মাবা-
০১৭৩২৪৫১১৯৫

াম- েটকা               
ডাক-ভােটরা                
উপেজলা- লাউড়া          
জলা- মৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী গেপ  িব াস একজন িষ িমক। িতিন াক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১০৬৪ শাহীনা বগম                    ামী-
মাঃ লাভ                  এনআইিড-

০৯১১৮৮০৩২০০৬০ মাবা-
০১৭৩৪৬২৯৩৬১

াম-গাজীরচট             
ডাক- আিলয়া মা াসা       
উপেজলা-আ িলয়া         
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী শাহীনা বগম একজন হ িমক। িতিন মা  
জ লতা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১০৬৫ আ ল মিতন                    িপতা-
ত আরজদ িময়া         জ সনদ-

১৯৫২৫৮১৬৫১৩০০৬৯        মাবা-
০১৭৭৯৬৫২০৭৫

াম-দি ন ভাগ             
ডাক-ভােটরা              
উপেজলা- লাউড়া         
জলা- মৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী আ ল মিতন একজন িষ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৪০০০০

১০৬৬ শািমম আ ার িশ                ামী- 
আমান উ াহ             জ সনদ-
১৯৮০৩০৯০৩৫৮১৬৫১১৯     মাবা-
০১৯২০৩০৬০০৪

াম-ভাগল র              
ডাক-িনউমােকট           
উপেজলা-হাজারীবাগ      
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী শািমম আ ার িশ  একজন দিজ িমক। িতিন 
টনিসলাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১০৬৭ তাহিমনা বগম                   ামী-
মিজ র রহমান           এনআইিড-
১৩২৪৫০৩৯২১০৫১ মাবা-

াম-ভা গ ও               
ডাক-ফিরদগ             
উপেজলা-ফিরদগ         

িনজ আেবদনকারী তাহিমনা বগম একজন হ িমক। িতিন  
নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১৩২৪৫০৩৯২১০৫১ মাবা-
০৩০৯২৯৭০৭৪

উপেজলা-ফিরদগ         
জলা-চ দ র

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০৬৮ রােশদা আ ার                  ামী-
মাহা দ ল কিবর    এনআইিড-

১৩১৫৮৮৭৪৯১৮৫২ মাবা-
০১৭৮১৭৬৬০৭৭

াম- মঘদাইর               
ডাক- পালাখাল             
উপেজলা-ক য়া            
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী রােশদা আ ার একজন হ িমক। িতিন 
নালীেত দাহ তলেপেট াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১০৬৯ মাঃ ইউ ব মা া              িপতা-
মাঃ সােয়জ উি ন মা া এনআইিড-

৬৪১৫০৭২৯৭১    মাবা-
০১৭৯২১৯৩৩১০

াম- ছাট বয়রা            
ডাক-িজ.িপ.ও-৯০০০      
উপেজলা- সানাডা া       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইউ ব মা া একজন িনমান িমক। িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১০৭০ মাসাঃ আিরয়ানা                িপতা-
মাঃ নজ ল ইসলাম      জ সনদ-

২০০১৪৭৯৫১৩১০০১৩১৭       মাবা-
০১৭৫২৬৪২২৭১

াম-িশিপইয়াড মইন রাড 
ডাক- লনা-৯২০১        
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

মাঃ নজ ল ইসলাম  (িপতা)             
   এনআইিড-৮২২১৮০২২২৯

আেবদনকারী মাঃ নজ ল ইসলাম একজন হ  িশ  িমক। 
তার মেয়র  নালীেত সম া িলভােরর সম া কামেরর 

াথা মানিবক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১০৭১ নহার বগম                      ামী-
িগয়াস উি ন            এনআইিড-
৯১৯৬২০৫১৪৩০০৬ মাবা-
০১৭৩৯৮০৫৫১০

াম- বৗলাই                
ডাক- বৗলাই              
উপেজলা-িকেশারগ        
জলা-িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী নহার বগম একজন হ িমক। িতিন 
এেপনিডসাই স তলেপেট দাহ  নালীেত দাহ রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৩৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১০৭২ আেয়শা আ ার া            িপতা-
মাঃ সাবহান হাওলাদার এনআইিড-

৫৯৮৩৮৮৭৮৬৯     মাবা-
০১৪০৩১১৫০৪৮

াম- নহা                  
ডাক- দবী র              
উপেজলা- পসা            
জলা- লনা

মাঃ জািহ র রহমান ( ামী)             
এনআইিড-৮২৩৩৮৫৪৪১৬

আেবদনকারী মাঃ জািহ র রহমান একজন িনমান িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১০৭৩ মাঃ আলািমন হাওলাদার       িপতা-
হািলম হাওলাদার         এনআইিড-
৭৭৯৯৫৭২৩৬২     মাবা-
০১৯১৩২১৫৬৩১

াম-লবনচরা              
ডাক- লনা িশপইয়াড     
উপেজলা- লনা           
জলা- লনা

মিরয়ম বগম (মাতা) এনআইিড-
৪৭৯৫১৩০৫৩২৯৩০

আেবদনকারী মিরয়ম বগম একজন হ িমক।তার ছেল বান 
মাথায় আঘাত রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১০৭৪ মাঃ িগয়াস ইি ন               িপতা-
ত িপয়ার ব            এনআইিড-

৯১৯৬২০৫১৪৩০৮৩ মাবা-
০১৭৬০২৩৫৮৬৫

াম- বৗলাই                
ডাক- বৗলাই              
উপেজলা-িকেশারগ        
জলা-িকেশারগ

মৗ মী আ ার ( মেয়) এনআইিড-
৭৭৫৪০৬২৭২২

আেবদনকারী মৗ মী আ ার একজন হ িমখ। তার িপতার 
পেটর অপােরশন হেয়েছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১০৭৫ মাঃ শাহিরয়ার ইসলাম         িপতা- 
মাঃ শির ল ইসলাম   জ সনদ-

২০১২৮৭১৪৭৭৯১০০৮৩১      মাবা-
০১৯৫২৯৬৬১০৩

াম-খানিজয়া               
ডাক-খানিজয়া             
উপেজলা-কালীগ          
জলা-সাত ীরা

মাঃ শির ল ইসলাম (িপতা)             
 এনআইিড-৮৭১৪৭৭৯৪৪৭২১১

আেবদনকারী মাঃ শির ল ইসলাম একজন িনমান িমক। তার 
ছেল মানিসক মি ে র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১০৭৬ রতন চ  শীল                     িপতা-
ত পেরশ শীল            এনআইিড-

১৯৫৭০১১১৪১৯০০৩১৬৩        মাবা-
০১৭৭৭৪৫৭৭৪১

াম-বড় নী                 
ডাক-বড় নী                 
উপেজলা-িচতলমারী        
জলা-বােঘরহাট

িনজ আেবদনকারী রতন চ  শীল একজন িনমান িমক। িতিন 
দেরাগ ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১০৭৭ মাহা দ নািছর উি ন          িপতা-
মক ল আহ দ           এনআইিড-

াম- টপাড়া            ডাক- 
লনা                উপেজলা-

িনজ আেবদনকারী মাহা দ নািছর উি ন একজন িনমান িমক। 
িতিন দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

৪০০০০
মক ল আহ দ           এনআইিড-
৪৬২২৫৯৮৩৫৯     মাবা-
০১৮২৭৭২৫৯০২

লনা                উপেজলা-
 লনা       জলা- লনা

িতিন দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০৭৮ মাঃ মিন ল ইসলাম             িপতা- 
আলী আকবর হাওলাদার এনআইিড-
৪৭৯৫১৩১৫৫৬৪৮৯ মাবা-
০১৯৩৮০০৭৮৬৯

াম-লবনচরা              
ডাক- লনা          উপেজলা-
লনা           জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিন ল ইসলাম একজন িনমান িমক। িতিন 
ম দে  আঘাত রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১০৭৯ মাঃ শিহ ল ইসলাম             িপতা-
আ  ব ার শখ            এনআইিড-
৪১৭৩৮৩৯০২০      মাবা-
০১৬২৬৩২৪০০৮

াম-পি ম টপাড়া       
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা       জলা-
লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ শিহ ল ইসলাম একজন হ িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১০৮০ মাঃ িসরা ল ইসলাম           িপতা-
মাঃ আ ল কালাম গাজী  এনআইিড-

৪৭৯৫১২৪৪৫৩৯৩৭ মাবা-
০১৯৩১৮৮২৪৯৭

াম- শের বাংলা রাড    
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ িসরা ল ইসলাম একজন ভ ান চালক। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১০৮১ িল বগম                        িপতা- 
মা ার মাড়ল            এনআইিড-
৩২৭০০০১০৭০        মাবা-
০১৯৩৪৯১২৪২৬

াম- মৗলভীপাড়া             
ডাক- লনা                   
উপেজলা- লনা              
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী িল বগম একজন হ িমক। িতিন থাইরেয়েডর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১০৮২ িমছা                              িপতা-
কিরম তা য়া             এনআইিড-
৩২৮৩৮৯২৭৩৯      মাবা-
০১৯১৫০৪৭১৮৭

াম-জয় র                  
ডাক- ব পসা                
উপেজলা- পসা              
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী িমছা একজন হ িমক। িতিন িকডিনর সম া 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১০৮৩ মাঃ সাই ল ইসলাম          িপতা-
মাঃ ফা ক হােসন      জ সনদ-

২০০৩৪৭১৭৫৫৪০৪৩৬৬২       মাবা-
০১৯৭৩১০৫১২৪

াম- নহা                  
ডাক- দবী র              
উপেজলা- পসা            
জলা- লনা

সািহদা বগম ( ছেল) এনআইিড-
৩২৮৩২৪৩৫৭৮

আেবদনকারী সািহদা বগম একজন হ িমক। তার ছেলর পা 
ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১০৮৪ স রা বগম                         িপতা-
ত হােসন আলী হাওলাদার            

              এনআইিড-
৪৭৯৪৫০৭০৯৩৯৯৭  মাবা-
০১৯৮২৬৭০৮০২

াম-বাতপড়া রাড          
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা-খািলস র         
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী স রা বগম একজন হ িমক। িতিন থাইরেয়েডর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১০৮৫ মাঃ সাহরাব হােসন            িপতা-
আ ল খান                এনআইিড-
৬৮৬৪৯৮৪২৮৮     মাবা-
০১৭৪৪৫৬১১৬৮

াম-বড় বয়রা                 
ডাক-িজ,িপ,ও-৯০০০      
উপেজলা- সানাডা া       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ সাহরাব হােসন একজন হ িমক। তার 
হাত ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১০৮৬ মিজনা খা ন িলিপ              ামী-
শখ সাই ল ইসলাম     এনআইিড-

৪৭৯৮৫১৬২২৪৪২৬  মাবা-
০১৭৩৩০৭৩০৩১

াম-বয়রা                   
ডাক- লনা                 
উপেজলা- সানাডা া       
জলা- লনা

শখ সাই ল ইসলাম ( ামী)            
এনআইিড-৪৭৯৮৫১৬২২৪৪২৭

আেবদনকারী  শখ সাই ল ইসলাম একজন িষ িমক। তার 
ী থাইরেয়ড এবং িলভােরর সম া রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১০৮৭ িদ ী রানী দাস                     ামী-
শা  মার দাস          এনআইিড-

াম- ল াম                   
ডাক-িসি পাশা              

শা  দাস( ামী)    এনআইিড-
৪১১০৪৬৩২৭২২৬৪

আেবদনকারী শা  দাস একজন ির া চালক।তার ীর িপ  
থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

৩৫০০০
শা  মার দাস          এনআইিড-

৪১১০৪৬৩২৭১২৪১   মাবা-
০১৯২১৭২২৪৯৫

ডাক-িসি পাশা              
উপেজলা-অভয়নগর        
জলা-যেশার

৪১১০৪৬৩২৭২২৬৪ থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০৮৮ মাঃ তয়ব আলী                 িপতা-
মাঃ আে ল আলী হাওলাদার 

এনআইিড-৪৬২৩৯৯৪১৮৫      মাবা-
০১৯১৫৫২১৬৫৩

াম- শন রাড দি ন   
ডাক- লনা                 
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ তয়ব আলী একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১০৮৯ কিনকা হালদার                    ামী-
শা  বমন                 এনআইিড-

৪৭৯৫১২৩৪২৪১৯৯  মাবা-
০১৯৫৩৮২০৭৬৩

াম- ার ইকবাল রাড    
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা             
ঝলা- লনা

িনজ আেবদনকারী কিনকা হালদার একজন হ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১০৯০ মাছাঃ রিজয়া খা ন            ামী-
আব ল আিজজ            এনআইিড-
৬১১৭২৬৩৩২৮৬০৪ মাবা-
০১৯৪০৩৪৬৮৫১

াম-বারপাড়া                 
ডাক-বারপাড়া                 
উপেজলা-না াইল           
জলা-ময়মনিসংহ

মাঃ আব ল আিজজ ( ামী)            
এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩২৮৬১৩

আেবদনকারী মাঃ আব ল আিজজ একজন িষ িমক। তার ী 
েক াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১০৯১ মাঃ জামাল হােসন ইয়া      িপতা-
আ ল মানাফ ইয়া     এনআইিড-
৪৬৩২৮৭১৭৯৬      মাবা-
০১৯৬৩৫২৩৬০৫

াম-পি ম কাটা র       
ডাক- মাহা দ র         
উপেজলা- মাহা দ র      
জলা- ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ জামাল হােসন ইয়া একজন িদন ম র। 
িতিন ঘােরর হােড় সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১০৯২ তািনয়া আ ার                    িপতা-
শিহ া                  জ সনদ-
১৯৯৮১৩১৫৮২৩০০৫৩৯৪      মাবা-
০১৯৬৯৪২৮৮৪৭

াম-িখলা                    
ডাক- র র                 
উপেজলা-ক য়া             
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী তািনয়া আ ার একজন হ িমক। িতিন তলেপেট 
পািন এবং দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১০৯৩ জাহানারা আ ার                  ামী-
হাজী মাঃ শিফ র রহামান             
              
এনআইিড১৩১৫৮৩১৪০৯৫৪৩   মাবা-
০১৮১১১২৭৫৮৯

াম-উিচত গাবা             
ডাকজ-রিহমানগর            
উপেজলা-ক য়া            
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী জাহানারা আ ার একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১০৯৪ মােমনা বগম                     িপতা-
 নাব মা া               এনআইিড-
৭৩০২৫০১১১৪        মাবা-
০১৭৮৬৬৮০১৬৫

াম- ব ভবিদয়া            
ডাক-ভবিদয়া                 
উপেজলা-রাজবাড়ী সদর    
জলা-রাজবাড়ী

িনজ আেবদনকারী মােমনা বগম একজন হ িমক। িতিন েক 
াথা আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১০৯৫ মাঃ তাফা ল হােসন          িপতা-
ত আেনায়ার আলী       এনআইিড-

১৩১৪৯৭৫৪৫৩৮৮৯ মাবা-
০১৭২৮৩৫৪১৮৪

াম-সাতবাড়ীতলা           
ডাক- লাধপাড়া            
উপেজলা-হাজীগ           
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ তাফা ল হােসন একজন িদন ম র। তার 
পােয়র হাড় ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১০৯৬ মাঃ জািহ ল ইসলাম           িপতা-
মাঃ জিসম উি ন         এনআইিড-

াম-িনি র              
ডাক-বড়ই বাড়ী             

িনজ আেবদনকারী মাঃ জািহ ল ইসলাম একজন হ িমক। িতিন 
আঘাত জিনত কারেন ডান হােত আঘাত।উ ত িচিকৎসার জ  

২০০০০
মাঃ জিসম উি ন         এনআইিড-

১৯৯৫৩৩১৩২১৯০০০১৮৭       মাবা-
০১৭৫৮৯৬৬৫৬৯

ডাক-বড়ই বাড়ী             
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

আঘাত জিনত কারেন ডান হােত আঘাত।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০৯৭ মাঃ শির ল ইসলাম             িপতা-
মাঃ আঃ রিশদ ফিকর  এনআইিড-

৯৩১৩৮২১৬৭৪৩৬৪ মাবা-
০১৭৮৫৯৮০৬৮৫

াম-চ া                     
ডাক-কািলয়ৈকর           
উপেজলা-গাজী র          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ শরী ল ইসলাম একজন  িনমান িমক। 
িতিন দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১০৯৮ মাহা দ সিফ ল ইসলাম খান  িপতা-
আ ল মাতােলব খান     এনআইিড-
৫০৬৮৪২৯৬৫২      মাবা-
০১৬৭৮০৪৯৭৮৩

াম- বড়ােডামা ইসলামবাগ 
ডাক-িদঘিলয়া               
উপেজলা-টা াইল          
জলা-টা াইল

িনজ আেবদনকারী মাহা দ সিফ ল ইসলাম খান একজন িনমান 
িমক। িতিন দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১০৯৯ আিম ল ইসলাম                  িপতা-
ল ইসলাম               এনআইিড-

১৯৯৭৯৩১৮৮০০০০২৫৬        মাবা-
০১৭৩৮২৪৮৪০১

াম-বড় িশলা                
ডাক-িমজা র               
উপেজলা- গাপাল র        
জলা-টা াইল

িনজ আেবদনকারী আিম ল ইসলাম একজন িনমান িমক। িতিন 
িলভাের সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১১০০ মাঃ ফিরদ                    িপতা-
মাঃ জয়নাল হােসন     এনআইিড-

১৯৯৪৯৩১৪৭৫৮০০০২০৭        মাবা-
০১৭৪৪৯৪৩০৭৮

াম-উৎরাইল আলম        
ডাক- কাকডহরা          
উপেজলা-কািলহাতী         
জলা-টা াইল

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফিরদ একজন িনমান িমক। তার পা ভে  
গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩৫০০০

১১০১ মাঃ মানাফেছর আলী           িপতা-
ত মাঃ আইজ উি ন ফরাজী          

                 এনআইিড-
৭৯১৮৭৯৫৫৪৯৮০২  মাবা-
০১৭২৭৮৭৯৫৪৭

াম-অলংকারকাঠী          
ডাক-সংগীতকাঠী           
উপেজলা- নছারাবাদ        
জলা-িপেরাজ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ মানাফেছর আলী একজন িষ িমক। িতিন 
এে েটর সম া হাপানী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১১০২ মাসাঃ সিখনা আ ার শা া     িপতা- 
মাঃ আ  সাঈদ         এনআইিড-

৫৯৯৬৮৯৫০৫৭     মাবা-
০১৯২৭৪৪৩৭০৫

াম- ব নবািড়             
ডাক-বাসােবা             
উপেজলা-স জবাগ         
জলা-ঢাকা

মাহা দ আলী এনআইিড-
৪৬৪৬৯২২৭৩৪

আেবদনকারী মাহা দ আলী একজন িনরআমন িমক। তার ী 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১১০৩ মাছাঃ আিছয়া বগম            ামী-
মানাফেছর আলী         এনআইিড-

৭৯১৮৭৯৫৫৪৯৮০৩ মাবা-
০১৭১৬৬০৬৮০৪

াম-উ র অংকারকাঠী   
ডাক-সংগীতকাঠী          
উপেজলা- নছারবাদ        
জলা-িপেরাজ র

িনজ আেবদনকারী মাচাঃ আিছয়া বগম একজন হ িমক। িতিন 
জরা র সম া দেরাগ বা ক  জিনত সম া রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৪০০০০

১১০৪ পরী বগম                        িপতা-
মিজদ হাওলাদার       এনআইিড-
১৪৮০৯৭৬৭৭৬      মাবা-
০১৭২৮৮৭৩১২২

াম-উ র চাদকা          
ডাক-ঝালকাঠী            
উপেজলা-ঝালকাঠী        
জলা-ঝালকাঠী

আিমর হােসন ( ামী) এনআইিড-
৮৬৮১০১৭৮৯৬

আেবদনকারী আিমর হােসন একজন িনমান িমক। তার ী 
ইন উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১১০৫ আব ল রহমান                  িপতা-
হােফজ মাঃ র ইসলাম জ সনদ-

াম-মাদরাসা রাড         
ডাক-সা িলয়া             

িনজ আেবদনকারী আব ল রহমান একজন িনমান িমক। িতিন িপ  
থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

২৫০০০
হােফজ মাঃ র ইসলাম জ সনদ-
১৯৮৯৬৭১৬৮৫৫০০৯২৭১    মাবা-
০১৮৬২১৮৪৯০৬

ডাক-সা িলয়া             
উপেজলা- ডমরা            
জলা-ঢাকা

থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১১০৬ নী                               িপতা-
স শ ম ল               এনআইিড-
২৩৯৯৮৪৬৭৪৬     মাবা-
০১৭১৭১৫৯৭৬০

 াম-চর খায়াজ র            
ডাক-মােঠর বাজার          
উপেজলা-মাদাির র সদর    
জলা-মাদারী র

 িনেরাপন ধা ( ামী)  এনআইিড-
৮২৪৯৮১৬৩৭৫

 আেবদনকারী িনেরাপন ধা একজন িনমান িমক। তার ী িপ  
থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১১০৭  মাঃ খিল র রহমান                 িপতা-
মাঃ জবান আলী খান       এনআইিড-

৯১৪০৯৯৯০৪৭           মাবা-
০১৮২৩২৩৮১০৯

 াম-দি ন বখালী     
ডাক-দিনয়া                 
উপেজলা-যা াবাড়ী        
জলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ খিল র রহমান একজন িনমান িমক। িতিন 
িলভােরর সম া  নালীেত সম া রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১১০৮  আছমা আ ার                   ামী-
মাঃ আইন উি ন        এনআইিড-

৩৩১৩৬৮৬২২৫০৪৫ মাবা-
০১৭৩২৭৭২৪৪৪

 াম-নবী র                
ডাক-তরগাও               
উপেজলা-কাপািসয়া        
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী আছমা আ ার একজন িষ িমক। িতিন  
নালীেত পাথর িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১১০৯  বাদশা                              িপতা- 
নাফ সরকার           এনআইিড-

৮৬৯৬৭৪০৮৪৭      মাবা-
০১৮১৪৭৫১২৯৬

 াম- মা া                       
ডাক-মা া                        
উপেজলা-স জবাগ             
জলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী বাদশা একজন িনমান িমক।তার পােয়র হাড় ভে  
গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১১১০  ার হােসন মালী                  িপতা-
ফজর আলী মালী           এনআইিড-
২৮০৫৬১৭৪৫            মাবা-
০১৪০০৭৭১৬১১

 াম-মিন র                 
ডাক-িমর র-১২১৬       
উপেজলা-িমর র          
জলা- ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী ার হােসন মালী একজন িনরআমন িমক। 
িতিন দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১১১১  মাঃ আ ল কালাম               িপতা-
ত রিহম উি ন          এনআইিড-

৬৪১৬০২১১৪৩২৬৪ মাবা-
০১৬৭৮০৪৯৭৮১

াম-মকমল র              
ডাক-চক আিতথা          
উপেজলা-নওগ               
জলা-নওগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল কালাম একজন িনরআমন িমক। 
িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১১১২ মাঃ হািনফ িসকদার            িপতা-
রব িসকদার              এনআইিড-
১৯৯১৭৮১৫৭২২০০০১০৪       মাবা-
০১৭৮৯৪২৬০৭৯

াম- ছানেখালা              
ডাক- ছানেখালা             
উপেজলা-গলািচপা          
জলা-প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী মাঃ হািনফ িসকদার একজন িনমান িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১১১৩ মাঃ আলাল গাজী                িপতা-
মাঃ শখান গাজী        এনআইিড-

৮২২৭১৭৮৬৮১      মাবা-
০১৯১৩৪৯৯৭৯৯

াম-ভায়লা                 
ডাক- িরয়া                
উপেজলা-প য়াখালী        
জলা-প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী মাঃ আলাল গাজী একজন িনমান িমক। িতিন 
ম দে র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১১১৪ ওয়ােহ ে ছা                     ামী-
আ ল কােশম খ ন        এনআইিড-

াম- খায়াজ র             
ডাক-মেটর বাজার         

মাঃ িনজা ল হক খান (মাতা)           
  এনআইিড-৭৩৪৯৮৫৩০৮০

আেবদনকারী ওয়ােহ ে ছা একজন িনমান িমক। তার মা 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

৩০০০০
আ ল কােশম খ ন        এনআইিড-
৫৪১৫৪৫৩২৭৮১৮৯ মাবা-
০১৯৪৯২৯১১৬৬

ডাক-মেটর বাজার         
উপেজলা-মাদারী র        
জলা-মাদারী র

  এনআইিড-৭৩৪৯৮৫৩০৮০ াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১১১৫ লাই                              িপতা- 
মাঃ শাহ আলম          জ সনদ-

১৯৮৯৩০৯০৪২৪১৩৫৭২৫     মাবা-
০১৭৬০৬০১৩৪৯

াম-িসপাহীবাগ            
ডাক-িখলগ ও              
উপেজলা-িখলগ ও          
জলা-ঢাকা

বা ল ( ী)      এনআইিড-
৩২৫০৪৬৬৭০৭

আেবদনকারী বা ল একজন িনমান িমক। তার ী মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১১১৬ মাছাঃ রােবয়া খা ন           িপতা-
জিসম উি ন              এনআইিড-
৮৬৬৯২৫০১৮৮     মাবা-
০১৭৫০২৩৫০২০

 াম- বািলয়া               
ডাক- বািলয়া               
উপেজলা-পাবনা সদর     
জলা-পাবনা

মাঃ শিহ ল ইসলাম (মাতা)           
এনআইিড-৫৫৩০৮৬৬০৫১

আেবদনকারী মাঃ শিহ ল ইসলাম একজন িনমান িমক। িতিন 
িপ  থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১১১৭  ঝরনা বগম                     ামী-
বা ল                      এনআইিড-
১৩১৪৯৭০৪৩২৯০৭  মাবা-
০১৭৮৮৬৫৯২৪৩

াম-চািরয়ানী              
ডাক-নািসরেকাট           
উপেজলা- হাজীগ         
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী ঝরনা বগম একজন হ িমক। িতিন পেট াথা 
 নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১১১৮ মাঃ লতান খ                  িপতা-
মাঃ মহ ত আলী খ      এনআইিড-

১৯৩১৭৮৬২৬১     মাবা-
০১৬৩৪৬০০৮৮৩

াম-নগরঘাট              
ডাক- রিলেগট             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ লতান খ  একজন িমলস িমক। িতিন েক 
াথা কামের াথা উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১১১৯ মাঃ মাকেছদ আলী             িপতা-
ত আজমত বপারী      এনআইিড-

৫৬১১০১৯৬৪৬২৭৬ মাবা-
০১৭৪২০৯৯৭৯৯

াম-বাশাইল                
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র       
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাকেছদ আলী একজন িষ িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১১২০ মাঃ আফজাল হােসন            িপতা-
লচান বপারী         এনআইিড-

১৯৭২৫৬১১০৬৬৬৫৮৬২৫    মাবা-
০১৭৩৪৩৬৭৫৬৩

াম-ইসলাম র             
ডাক-িজয়ন র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আফজাল হােসন একজন িষ িমক। তার 
পা ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১১২১ মাঃ সিহ ল ইসলাম            িপতা-
ত রিহম বপারী        এনআইিড-

১৯৮৯৫৬১১০১৯০০০০৬৫     মাবা-
০১৭৬২০৭৮৭৯১

াম-ইসলাম র ম পাড়া  
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র        
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ সিহ ল ইসলাম একজন িষ িমক। তার 
মাথার হাড় ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১১২২ শামীম হােসন                    িপতা-
আঃ আউয়াল              এনআইিড-
২০০২৫৬১১০১৯১০৮৪৮৮      মাবা-
০১৭৮৭১৫৫৮২৬

াম-বাশাইল                
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র       
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী শামীম হােসন একজন িষ িমক। িতিন সড়ক 
ঘটনায় আহত।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১১২৩ মাঃ আেনায়ার মা া            িপতা-
মাঃ ছােনায়ার মা া      এনআইিড-

৭৩৫২১৭৯২৪১       মাবা-
০১৭৪০৩৩১১৮৫

াম-বাশাইল                
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র       
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আেনায়ার মা া একজন িষ িমক। তার 
কামেড়র হাড় ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১১২৪ শানরা বগম                       ামী-
আঃ রা াক              এনআইিড-
১৯১৮৭১১৯৭৬২৪    মাবা-
০১৮১১১৫০১৪৭

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

িনজ আেবদনকারী শানরা বগম একজন িষ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১১২৫ ক দা বগম                   ামী-
ইউ ফ আলী              এনআইিড-
১৩১৪৫৫৯৭৭৮১৩৯  মাবা-
০১৮৩৮৪৮০০০১

াম-খা িরয়া               
ডাক-িসংেহর গ ও          
উপেজলা-ফিরদগ         
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী ক দা বগম একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১১২৬ শােজদা বগম                   িপতা-
মাহাতাব িশকদার        এনআইিড-
৬৮৯০০৮২৫৪৫     মাবা-
০১৮৭১২৫৭১৯২

াম-ই ান হাউিজং         
ডাক-িমর র              
উপেজলা-প বী           
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী শােজদা বগম একজন িনরআমন িমক। িতিন 
উ র চাপ চমেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১১২৭ মাঃ ফিছয়ার রহমান মা া     িপতা-
বদর মা া               এনআইিড-
৪৬১৪৮৭০৯৩৯      মাবা-
০১৭২১৫৪৯১৯১

াম- দনারাবাদ             
ডাক- লনা                 
উপেজলা- সানাডা া       
জলা- লনা

জন মা া ( ছেল)    এনআইিড-
৯১০০৪৮৯৭১৬

আেবদনকারী জন মা া একজন মটর িমক। তার িপতা 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১১২৮ মাঃ মিশউর রহমান             িপতা-
ত ফজর আলী          এনআইিড-

৪৭১৪০৮৫২৯৮৭২৯ মাবা-
০১৯২৯৪৪২৬৫৩

াম-চ নীমহল             
ডাক-চ নীমহল            
উপেজলা-িদঘিলয়া       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিশউর রহমান একজন িমলস িমক।িতিন 
ডায়ােব স জ লতা িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১১২৯ মাঃ আ ল হােসন শখ         িপতা-
ত সামাদ শখ           এনআইিড-

৮৭১৮৬৩১৮৩৫৯৮৩ মাবা-
০১৯১৮৬০১২৫০

াম-গা রা                  
ডাক-গা রা                 
উপেজলা- ামনগর         
জলা-সাত ীরা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল হােসন শখ একজন িনমান িমক। 
িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১১৩০ মােলকা বগম                  িপতা-
ছােদন আলী               এনআইিড-
৫৫৩৩৭৫০৯৬৩     মাবা-
০১৯২২০৩১১৭৬

াম-তািলম র            
ডাক- ব পসা              
উপেজলা- পসা            
জলা- লনা

মাঃ শাম  গাজী( ামী) এনআইিড-
৮২৩৩৭৪৭৯১৭

আেবদনকারী মাঃ শাম  গাজী একজন িনমান িমক। তার ী 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১১৩১ কা া ঢালী                        িপতা-
সেরািজত ঢালী            জ সনদ-
২০১০৪৭৯৫১১৭০২৯৪৮৮       মাবা-
০১৯৮৩১০৬৯৯০

াম-িশববািড় উঃপাশ     
ডাক-িজিপও-৯০০০       
উপেজলা- সানাডা া       
জলা- লনা

িমতা ঢালী (মাতা) এনআইিড-
৭৩০০৬৭৭৪৬০

আেবদনকারী িমতা ঢালী একজন হ িমক। তির মেয় িকডিনর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১১৩২ জসিমন আ ার                ামী-
মাশােরফ ফিকর        এনআইিড-

৪৭১৭৫৫৪৬৭৩৩৩২ মাবা-

াম-জা সা                  
ডাক-জা সা               
উপেজলা- পসা           

মাঃ মাসােরফ হােসন ( ামী)          
এনআইিড-৪৭১৭৫৫৪৬৭৩৩৩৪

আেবদনকারী মাঃ মাসােরফ হােসন একজন িনমান িমক। 
তার ী ঘােরর হাড় য় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৪৭১৭৫৫৪৬৭৩৩৩২ মাবা-
০১৭৯৪৫৯২৮৭৬

উপেজলা- পসা           
জলা- লনা

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১১৩৩ মাসাঃ আকিলমা খা ন         িপতা- 
মাঃ জািকর মি ক      এনআইিড-

৬০০২৪৬৭৮৩২      মাবা-
০১৮৪৩০৮৯৯৩৪

াম-বািলয়াডাংগা          
ডাক- লবাড়ী              
উপেজলা-ব য়াঘাটা        
জলা- লনা

মাঃ ওসমান শখ ( ামী)         
এনআইিড-৬৪৫৬১৪৯৫৬৩

আেবদনকারী মাঃ ওসমান শখ একজন িনমান িমক। তার ী 
তলেপেট দাহ াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১১৩৪ তাছিলমা বগম                  িপতা-
লিতফ সরদার          এনআইিড-
৯৫৭৫০৯৫২৮৭      মাবা-
০১৭৪১৪১৪৪৯৬

াম- পনা                  
ডাক-খিণয়া                  
উপেজলা- িরয়া          
জলা- লনা

এস এম িমজা র রহমান ( ামী)     
এনআইিড-৯১৫১০০৮২০৯

আেবদনকারী এস এম িমজা র রহমান একজন িষ িমক। তার 
ী াংিরং রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১১৩৫ িনমল ঘাষ                        িপতা- 
ত ধীর ঘাষ            এনআইিড-

৪৭৯৪৫১৪১৮৬৪২০  মাবা-
০১৭৪৪৮৯৩৫৪৩

াম-পালপাড়া               
ডাক-িজিপও-৯০০০        
উপেজলা- খািলস র       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী িনমল ঘাষ একজন িনমান িমক। িতিন 
আরথাই স ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১১৩৬ সি তা রায়                       িপতা- 
মেনার ন রায়            এনআইিড-
৮৬৭৩৮২৯৮৮৬    মাবা-
০১৭১৯৭৬১১১৭

াম- টপাড়া            ডাক- 
লনা                উপেজলা-

 লনা       জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী সি তা রায় একজন হ িমক। িতিন আথাই স 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১১৩৭ িন পমা গালদার                িপতা-
নারায়ন চ  গালদার    এনআইিড-
৯১০১৮৫০১১৪     মাবা-
০১৯১৪২৮৯৩৪৮

াম-কােশমাবাদ লন      
ডাক- লনা               
উপেজলা- সানাডা া      
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী িন পমা গালদার একজন হ িমক। িতিন 
জরা র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১১৩৮ বরাতন িবিব                   িপতা-
িত  শখ                  এনআইিড-
৪৬০১৭২৪৫৫৪      মাবা-
০১৯২৭৩২৪৭৫৮

াম-বকসী পাড়া লন      
ডাক- লনা                  
উপেজলা- সানাডা া      
জলা- লনা

মাঃ আিশক শখ ( ছেল)             
এনআইিড-১০০০৮৬৮৫২৯

আেবদনকারী মাঃ আিশক শখ একজন িনরআমন িমক। তার 
মাতা াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১১৩৯ মিজনা বগম                     ামী-
জািকর মি ক             এনআইিড-
৪৭১১২৪৭৮৮০৪৫০  মাবা-
০১৯৭৬৬১৩৭৯২

াম-ভা ারেকাট           
ডাক-ভা ারেকাট          
উপেজলা-বা য়াঘাটা        
জলা- লনা

মাঃ জািকর মি ক ( ামী)           
এনআইিড-৪৭১১২৪৭৮৮০৪৫২

আেবদনকারী মাঃ জািকর মি ক একজন হ িমক। তার ী 
অি ও আথাই স  নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১১৪০ আলিভ তাবাস ম                িপতা- 
মাঃ বা ল বখিতয়ার লচন             

              জ সনদ-
২০১৫৪৭৯৩৩১২০৩৯০১৩      মাবা-
০১৭২৫৪৩৭৯০৮

াম- রাতন কেলানী       
ডাক-িজ,িপ,ও-৯০০০     
উপেজলা-খািলশ র      
জলা- লনা

মাঃ বা ল বখিতয়ার ( লচন)            
 এনআইিড-২৮৩৫৫৮৯৮৪৩

আেবদনকারী মাঃ বা ল বখিতয়ার ( লচন) একজন িমল িমক। 
িতিন তার মেয় াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১১৪১ তািনয়া খা ন                     িপতা-
পেহল শখ                 এনআইিড-
৪৬৫১৮২৯৭৭৪     মাবা-
০১৭৭৪১৩২৫৬০

াম-রং র                  
ডাক-শ য়া বাজার         
উপেজলা- িরয়া         
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী তািনয়া খা ন একজন হ িমক।িতিন মা  
ক াণ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১১৪২ রজাউল হক                     িপতা-
িসরাজ িময়া              জ সনদ-

াম- হলােলর বাগান        
ডাক- দৗলত র             

িনজ আেবদনকারী রজাউল হক একজন িনমান িমক। িতিন র  
তা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

২০০০০
িসরাজ িময়া              জ সনদ-
১৯৭০৪৭৯২১০৩০০৪৮৭২      মাবা-
০১৯১২৮৮০৯৭৬

ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

তা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১১৪৩  মাঃ পন িময়া                  িপতা- 
ত ইন  িময়া         এনআইিড-

৬১১৭২৬৩৩৩১০২০ মাবা-
০১৭২৮০০০২০৩

াম- ি রবন             
ডাক-বারপাড়া               
উপেজলা-না াইল         
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাঃ পন িময়া একজন িষ িমক। িতিন উ  
র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১১৪৪ সিলম উি ন                     িপতা-
াফ আলী               এনআইিড-

৫৬১১০১৯৬৪৬৯০০ মাবা-
০১৭২৫৮৩৭৩১৯

াম-বাশাইল                
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র       
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী সিলম উি ন একজন িষ িমক। তার ঘােড়র 
হাড় ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১১৪৫ মািফয়া খ কার (িশ )           িপতা-
ফজ র রহমান         এনআইিড-
৪৬২৩৫৮৯২৩৩    মাবা-
০১৯৭২১২২৬০২

াম-পি ম টপাড়া        
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা       জলা-
লনা

িনজ আেবদনকারী মািফয়া খ কার (িশ ) একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স িকডিনর সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১১৪৬ মাঃ মাই ল দওয়ান           িপতা-
খিবর উি ন বগম      এনআইিড-
৫৯৮৪৩০৪৩৫১     মাবা-
০১৭৫৮২৬৪১৪৬

াম-তা র মাড়           
ডাক-জয় রহাট             
উপেজলা-জয় রহাট       
জলা-জয় রহাট

          িনজ আেবদনকারী মাঃ মাই ল দওয়ান একজন িনমান িমক। িতিন 
ডায়ােব স উ  র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১১৪৭ ৎ ন নছা                       িপতা-
আঃ মতেলব িব াস        এনআইিড-

১০১৫৯৯৭১৫৬       মাবা-
০১৯৪৮১৬০১৯২

াম-পাবলা কশব রাড    
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র         
জলা- লনা

মাঃ আঃ স র িব াস ( ামী)            
     এনআইিড-১৪৮১৯৬৩৫৯১

আেবদনকারী মাঃ আঃ স র িব াস একজন িষ িমক। তার 
ী ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১১৪৮ মাঃ কামাল হােসন              িপতা-
শাহাদাত হােসন          এনআইিড-
৮২২৬১৬৫৯১১     মাবা-
০১৮৭৯০৬০৭৮৯

াম- ামবাগাত             
ডাক-টাউন নওয়াপাড়া     
উপেজলা-ফিকরহাট        
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী মাঃ কামাল হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১১৪৯ জনাব আলী                      িপতা-
ত আে ল বপারী      এনআইিড-

৫৬১১০১৯৬৪৯৫৬১ মাবা-
০১৯১৭২৪৪৫৯৮

াম-ইসলাম র ম পাড়া  
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র        
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী জনাব আলী একজন িষ িমক। িতিন াক 
রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১১৫০ জাহানারা বগম                  ামী- 
শাহজাহান                এনআইিড-
১৯১২৭৬৩৯১৬১২৩ মাবা-
০১৭৬১৩৯২২৩৭

াম-ভা রাপাড়া             
ডাক-গ াই                
উপেজলা-চাি না           
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী জাহানারা বগম একজন হ িমক। িতিন াক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১১৫১ মমতাজ                           িপতা- 
আঃ হািকম               এনআইিড-
৫০৮১৪৬৪৫২০      মাবা-

াম-ত ন সনা             
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র        

িনজ আেবদনকারী মমতাজ একজন দিজ িমক। িতিন ডায়ােব ক 
াংিরং রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৫০৮১৪৬৪৫২০      মাবা-
০১৭৭৯৮৭৯৫১৩

উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

চেয় আেবদন কেরেছন।

১১৫২ মাঃ সােহল রানা               িপতা-
মাঃ হােসন গাজী        এনআইিড-

১৯৮০০৬০৭০৬৯৬৭৪          মাবা-
০১৭৯১৯১৯৪৭৮

াম- কাঠী              
ডাক- কাঠী             
উপেজলা-বােকরগ         
জলা-বিরশাল

মাঃ হােসন গাজী (িপতা)            
এনআইিড-০৬১০৭১২৪৭৭১৭২

আেবদনকারী মাঃ হােসন গাজী একজন িষ িমক। তার ছেল 
 এম জেয়ে র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১১৫৩ তাসিলমা খা ন                   িপতা- 
হােসম কাজী             এনআইিড-
৪৭৯৫১২৭৪৬০০০০  মাবা-
০১৭৬৪৬৮৫১৫২

াম-খানজাহান আলী রাড 
ডাক- লনা                  
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী তাসিলমা খ ন একজন হ িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১১৫৪ রাখসানা খা ন রবা             িপতা-
র মাহা দ হাওলাদার  এনআইিড-

৪৭৯৫১২৮৪৮৯৮১৭ মাবা-
০১৯৪৩৫২১৩৪৪

াম- টপাড়া            ডাক- 
লনা                উপেজলা-

 লনা       জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী রাখসানা খা ন রবা একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১১৫৫ জাহানারা                          ামী-
রহান আলী              এনআইিড-

৫৯১২৪৬৩১০৮০২৬ মাবা-
০১৮৮১২৭১৯৮২

াম-ভবানী র              
ডাক- হােস ী             
উপেজলা-গজািরয়া         
জলা- ীগ

িনজ আেবদনকারী জাহানারা একজন িষ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৭০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১১৫৬ আ  ব ার িস ীক              িপতা-
মাঃ দবীর হােসন       এনআইিড-

১৪৫৯২৪৪০৭৩       মাবা-
০১৯৩১৬৩৭৮৯৬

াম-মি কপাড়া             
ডাক- েয়ট-৯২০৩        
উপেজলা- দৗলত র         
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী আ  ব ার িস ীক একজন াক িমক। তার পা 
ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১১৫৭ আছা ামান বা                িপতা-
র নবী হাওলাদার      এনআইিড-

১৯৭৯২৬৯৪৮১২৬৩৪২৮১    মাবা-
০১৯১৭৭৩৮৫৮৮৬

াম- াট-২৫                 
ডাক- জ নী              
উপেজলা-খািলশ র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী আছা ামান বা  একজন ভ ান চালক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১১৫৮ মাঃ শরীফ হােসন             িপতা-
মাঃ আব ল মােলক     এনআইিড-

৫৯১২৪৬৩১০৭৬৭৯ মাবা-
০১৮১৫৪২১৩৬৩

াম-ভবানী র               
ডাক- হােস ী             
উপেজলা-গজািরয়া         
জলা- ীগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ শরীফ হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

ক
১১৫৯ শহীদ উ াহ িময়াজী            িপতা-

ত কা  িময়াজী         এনআইিড-
৫৯১২৪৮৪১৭১১৬৩ মাবা-
০১৭৭৫১৬০৪০০

াম- টংগারচর             
ডাক- টংগারচর           
উপেজলা-গজািরয়া         
জলা- ীগ

িনজ আেবদনকারী শহিদ উ াহ িমযাজী একজন িনমান িমক। িতিন 
পােয় ইনেফেকশন রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১১৬০ িবমল চ  শীল                  িপতা-
অনীল চ  শীল           এনআইিড-
৯৫৬৬১১৯২২৯     মাবা-
০১৮৫০৩৩৮৩৭৯

াম-ম ডা া           ডাক-
দৗলত র            

উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী িবমল চ  শীল একজন িমল িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১১৬১ হনা বগম                        ামী-
মিন ল মা া             এনআইিড-
৪৭৯২১০৪০৪৮৬০১ মাবা-

াম- দয়ানা দি ন পাড়া   
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র      

িনজ আেবদনকারী হনা বগম একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৪৭৯২১০৪০৪৮৬০১ মাবা-
০১৯৩৩২২৭২৩৫

উপেজলা- দৗলত র      
জলা- লনা

আেবদন কেরেছন।

১১৬২ শাফা ল ইসলাম শখ            িপতা-
আ ল আিজজ শখ       এনআইিড-
১৯৩৫৪৬৩৭২৭      মাবা-
০১৯৮৬৬৭৮৪৯৬

াম- ব বয়রা              
ডাক-িজিপও-৯০০০        
উপেজলা-খািলস র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী শাফা ল ইসলাম শখ একজন ভ ান চালক। িতিন 
িলভােরর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১১৬৩ মাঃ কমল খান                   িপতা- 
বা  খান                এনআইিড-
৪৬৩২৫৫০৫৫৯৮   মাবা-
০১৭৭০২৬০৫১০

াম-মািনকতলা            
ডাক- েয়ট                 
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ কমল খান একজন গাডাউন িমক। িতিন 
াক ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১১৬৪ লাকী খানম                        ামী-
আির র রহমান বা ল   এনআইিড-
৪৭৯২১০৪০৫৬৫০১ মাবা-
০১৯১৮২৮৭৩৮২

াম- দয়ানা                  
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী লাকী খানম একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১১৬৫ িলিপ বগম                  ামী- 
আ ল হা ান শখ      এনআইিড-
৯১৩২৪৪৩১১১   মাবা-
০১৯১১৯৭৪২৬৬

াম- দয়ানা দি ন পাড়া 
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী িলিপ বগম একজন িষ িমক।িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১১৬৬ রােমনা বগম                     ামী-
হা নার রশীদ             এনআইিড-
৪৭৯৪৫১২১৬৪৬২৩ মাবা-
০১৭৩৬৭৬৫৬৩০

াম- রাতন কেলানী       
ডাক-িজ,িপ,ও-৯০০০     
উপেজলা-খািলশ র      
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী রােমনা বগম একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১১৬৭ মােজদা বগম                     িপতা-
হােফজ উি ন হাওলাদার এনআইিড-
১৪৮১৭৪৩৮৯৪       মাবা-
০১৭১২১৪৮৭৯৮

াম-সােহবপাড়া           
ডাক- েয়ট          
উপেজলা- দৗলত র         
জলা- লনা

ডািলম গাজী ( ছেল)   এনআইিড-
৮২৩২৫৫৯৬০২

আেবদনকারী ডািলম গাজী একজন িষ িমক। তার মা েক 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১১৬৮ মাঃ আ র রিশদ               িপতা-
মন র হাওলাদার         এনআইিড-
৬৮৫০৩৯১৯৬৯     মাবা-
০১৯২৪২০১৪৪৮

াম-ইসলািময়া কেলজ 
রাড                          

ডাক-িজ.িপ.ও-৯০০০      
উপেজলা- সানাডা া       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ র রিশদ একজন িনমান িমক। িতিন 
াক আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১১৬৯ পিপ খানম                         িপতা-
শখ আিত র রহমান     এনআইিড-

৬৮৮৫৭২২৯০৭      মাবা-
০১৯৩৫১৬০২৩৯

াম- রাতন                
ডাক-িজ.িপ.ও-৯০০০     
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী পিপ খানম একজন িষ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১১৭০ সাম  হক খ কার               িপতা-
আজহার আলী খ কার  এনআইিড-
১৪৮২২৮১০২৭      মাবা-
০১৯০৬৬৭৯৫৪৮

াম- িলবাগান             
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী সাম  খ কার একজন ট িমক। িতিন হািনয়া 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১১৭১ মাঃ জািহ ল ইসলাম           িপতা-
মাঃ জামাল              জ সনদ-

২০০৭৪৭৯৩৩০১০২১৬৩৪     মাবা-

াম-দি ন মি ক পাড়া    
ডাক- েয়ট               
উপেজলা- দৗলত র         

মাঃ জামাল (িপতা) এনআইিড-
৪৭৯২১০১০০০২৭৪

আেবদনকারী মাঃ জািহ ল আসলাম একজন াক চালক। তার 
ছেল পােয় আঘাত জিনত কারেন অ ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

২০০৭৪৭৯৩৩০১০২১৬৩৪     মাবা-
০১৩১৬৮১৯৪৮৩

উপেজলা- দৗলত র         
জলা- লনা

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১১৭২ মেহদী হাসান সাি র           িপতা-
জািহ ল ইসলাম         জ সনদ-
২০০৯০১১৬০৯৫১০৩৪৫৯      মাবা-
০১৮৭১৫১৯১০৯

াম-হরগাতী                 
ডাক- হড়মা বাজার         
উপেজলা- মােরলগ       
জলা-বােগরহাট

মাঃ জািহ ল সখ (িপতা)        
এনআইিড-০১১৬০৯৫৯০৫৬৩৪

আেবদনকারী মাঃ জািহ ল সখ একজন িনমান িমক। তাে◌র 
হাত ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১১৭৩ িমেসস িবলিকস খােয়র        ামী-
মাঃ আ ল খােয়র বা ল  এনআইিড-

৪৭৯৪৫১৩১৬৮২৮০ মাবা-
০১৭১১৩৬৩৬৪৯

াম-িব আই িড িস রাড  
ডাক- িজিপও-৯০০০      
উপেজলা-খািলস র        
জলা- লনা

মাঃ আ ল খােয়র বা ল ( ামী)       
এনআইিড-২৩৮৫০৬৪৪০৩

আেবদনকারীেমাঃ আ ল খােয়র বা ল একজন িব য় িমক। 
তার ী ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১১৭৪ অেশাকা সাহা                    িপতা-
নেরন সাহা               এনআইিড-
৭৭৮১৯১৬৬৭৬     মাবা-
০১৯১৬৬৮২২১৭

াম-মেহ র পাশা          
ডাক- েয়ট               
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

লাব  সাহা ( ামী) এনআইিড-
৮৬৮১৯৫১০৯৪

আেবদনকারী লাব  সাহা একজন িমলস িমক। তার ী 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১১৭৫ মাঃ নজ ল ইসলাম িম        িপতা-
মাঃ ইসলাইল হােসন    এনআইিড-

৬৪৩৫৫৭১৯৫২     মাবা-
০১৯১৮৭৮৭৯২১

াম- রাতন কেলানী       
ডাক-িজ,িপ,ও-৯০০০     
উপেজলা-খািলশ র      
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ নজ ল ইসলাম একজন িনমান িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১১৭৬ মাঃ তাওহী ল ইসলাম (লাম)  িপতা-
মাঃ মা া              জ সনদ-

২০০৭৪৭৯২১০৩০২৩৮৮৬     মাবা-
০১৯১১৭০৩৭৭৩

াম- রলওেয় কায়াটাস    
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

মাঃ িরপন মা া (িপতা)           
এনআইিড-৪১৮১৮৭৬০১৪

আেবদনকারী মাঃ িরপন মা া একজন িনমান িমক। তার 
ছেল ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১১৭৭ আহে দ জাহা ীর কবীর      িপতা-
সাহরাব মা া           এনআইিড-

৫৯৮৬০৬১৯৮৩     মাবা-
০১৬৭১৯২৮৭৩৪

াম- রাতন কেলানী       
ডাক-িজ,িপ,ও-৯০০০     
উপেজলা-খািলশ র      
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী আহে দ জাহা ীর কবীর একজন লী িমক। 
িতিন িকডিন ওহােটর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১১৭৮ সােলহা বগম                     িপতা-
ছােদক শখ               এনআইিড-
৬৮৮১৮৫৫৯৮২     মাবা-
০১৮৩২১৬৮৮৯৫

াম-িজ াহ স রাড     
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

বিদউর জামান ( ামী) এনআইিড-
৫৫৩১৮৬১০৬৯

আেবদনকারী বিদউর জামান একজন িনমান িমক। তার ী 
িপ  থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১১৭৯ মাঃ মিন ামান নািহদ        িপতা-
মাঃ মিশউল আলম পন জ সনদ-

২০০৭৪৭৯৯২১০২০০৩২৩১     মাবা-
০১৯১৫৯৩৭৩১৪

াম-গণ ত স দ উপ-িবঃ 
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

নয়ন ত রা বগম (মাতা) এনআইিড-
১৪৮২৪০০৮৬৬

আেবদনকারী নয়ন ত রা বগম একজন িমলস িমক। তার ছেল 
অি ও আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১১৮০ মেনার ন মার দাস           িপতা-
দ মার দাস          এনআইিড-

াম- া নাম                
ডাক- িজিপও-৯০০০      

িনজ আেবদনকারী মেনার ন দাস একজন ট িমলস িমক। িতিন 
ডায়ােব স াংিরং রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

৬০০০০
দ মার দাস          এনআইিড-

৩৭৩৫৩৮২৮৮৩     মাবা-
০১৯০৪৮৫০৯৮০

ডাক- িজিপও-৯০০০      
উপেজলা-খািলস র         
জলা- লনা

ডায়ােব স াংিরং রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১১৮১ কালাচান ইয়া                   িপতা-
িজ াত ইয়া          এনআইিড-
২৩৮২২৬৪৮৯৯     মাবা-
০১৭১৪৬৭২৭৭০

াম-পালপাড়া               
ডাক- দৗলত র        
উপেজলা- দৗলত র      
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী কালাচান ইয়া একজন িমল িমক। িতিন হািনয়া 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১১৮২ খািদজা বগম                  িপতা- 
সখ নজ ল ইসলাম     এনআইিড-

৪৬৩২২৮৬৩৮৩    মাবা-
০১৯৫০৭৯৪৫০৪

াম-ম ডা া নগর         
ডাক- দৗলত র        
উপেজলা- দৗলত র          
জলা- লনা

মাঃ জাফর শখ ( ামী) এনআইিড-
৪৭৯২১০৩০৩৩২৪২

আেবদনকারী মাঃ জাফর শখ একজন িনমান িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১১৮৩ রােকয়া বগম                    ামী-
আ ল হােসম             এনআইিড-
৪৭১৪০৭৫২৮৩৫১৬ মাবা-
০১৭৬০২৯৪০১৪

াম-জা ী র               
ডাক- সানালী পাটকল      
উপেজলা-খানজাহান আলী 
জলা- লনা

আ ল হােসম ( ামী)  এনআইিড-
৪৭১৪০৭৫২৮৩৫০৫

আ ল হােসম একজন ট িমলস িমক। তার ী দেরাগ 
উ র চাপ ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১১৮৪ নাছিরন লতানা                িপতা- 
মাঃ বা ল আকন        এনআইিড-

৮৭০৫৯৯০৫৯৯      মাবা-
০১৭২৮৩৪৪৫২০

াম- রিলেগট              
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

মাঃ বা ল (িপতা) এনআইিড-
২৮৩২০৬৮৮১৭

আেবদনকারী মাঃ বা ল একজন াক চালক। তার মেয়র 
টনিসেলর অপােরশন হেয়েছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১১৮৫ মাসাঃ িখ বগম               ামী-
মাঃ তা ল ইসলাম      এনআইিড-

২৬৯৫০৪৬৯৪৪০৪৭ মাবা-
০১৯৩৭১৩১২৮৫

াম- শের বাংলা রাড    
ডাক- মাহা দ র   
উপেজলা- মাহা দ র     
জলা- ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ িখ বগম একজন হ িমক। িতিন   
নালীেত সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১১৮৬ শওকত খান                       িপতা-
হািব র রহমান খান      
এনআইিড৪১৮২৪৭১৭৫৭        মাবা-
০১৯২২৯৪৯৩১০

াম- কদার নাথ            
ডাক- েয়ট             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী শওকত খান একজন িমলস িমক। িতিন চােখর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১১৮৭ সমীর মার সরকার            িপতা- 
িব নাথ সরকার        এনআইিড-
৫৫০৬১৩৬২৫৭     মাবা-
০১৭১৭৪৯০০২২

াম- গায়ালপাড়া         
ডাক-িজিপও-৯০০০       
উপেজলা-খািলস র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী সমীর মার সরকার একজন িনমান িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১১৮৮ মাঃ স র ী                  িপতা-
ত মাঃ নিজর ী     এনআইিড-

৪৭৯৪৫০৮১০৬২০০ মাবা-
০১৭২৬১২৪৭১৫

াম-ি েস  বাজার   ডাক- 
লনা                 

উপেজলা- খািলশ র       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ স র ী একজন িমলস িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১১৮৯ শীল মার ম ল               িপতা-
ন ল ম ল               এনআইিড-
৫০৮২৬২৮৯৫৮     মাবা-
০১৯৩৭৭৭৬৪১০

াম-মেহ র পাশা          
ডাক- দৗলত র              
উপেজলা- দৗলত র         
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী শীল মার ম ল একজন ট িমল িমক। িতিন 
িলভােরর সম া পনি য়ােসর সম া দেরােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১১৯০ মাঃ আঃ ছা ার িলটন          িপতা-
ত মাঃ আফজাল শখ   এনআইিড-

৪৭৯৪৫০৮১১৩৯৫৮ মাবা-
০১৭১২৪৪১৬৫০

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ আঃ ছা ার িলটন একজন ট িমল িমক। 
িতিন দ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

০১৭১২৪৪১৬৫০ জলা- লনা

১১৯১ আকিলমা বগম                  ামী-
আশরাফ আলী খা          এনআইিড-
৪৭৯২১০১০০৬৮৩৩ মাবা-
০১৯৪৩৫২৪৭০০

াম-রানার মাট             
ডাক- েয়ট                
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

আশরাফ আলী খা ( ামী)         
এনআইিড-৪৭৯২১০১০০৬৮৩৪

আেবদনকারী আশরাফ আলী খা একজন িনমান িমক। তার ী 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১১৯২ মেহদী হােসন                   িপতা-
অলী উ াহ               জ সনদ-
২০০১১৯৮৬০৬০২৩৬২৫      মাবা-
০১৮৪৬৫৬৯৫২৭

াম-িসং র                 
ডাক-ঝলম                 
উপেজলা-ব ড়া             
জলা- িম া

মিন বগম (মাতা) এনআইিড-
১৯১০৯৫৬২১২৯৬০

আেবদনকারী মিন বগম একজন হ িমক। তার ছেল সড়ক 
ঘটনায় পা কাটা পেড়েছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১১৯৩ মাঃ খিল র রহমান             িপতা-
আঃ গ র মা া          এনআইিড-
৮৬৮৫৬৯০০৬০    মাবা-
০১৯৫২৪১১৮৯০

াম- গায়াপাড়া              
ডাক- লনা                  
উপেজলা-খািলস র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ খিল র রহমান একজন ট িমল িমক। 
িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১১৯৪ মাঃ জািহদ শখ                 িপতা- 
মাঃ জাফরেশখ         জ সনদ-

২০০০৭৯২১০৩০০০১০৩       মাবা-
০১৯৬৭৫৫১৬৩৮

াম-ম ডা া           ডাক-
দৗলত র            

উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ জািহদ শখ একজন িনমান িমক। িতিন 
নােকর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১১৯৫ মাঃ মাসােরফ হােসন         িপতা-
র মাহা দ ফিকর     এনআইিড-

৪৭১৭৫৫৪৬৭৩৩৩৪ মাবা-
০১৭৯৪৫৯২৪৭৬

াম-জা সা                  
ডাক-জা সা               
উপেজলা- পসা           
জলা- লনা

জসিমন আ ার ( ী) এনআইিড-
৪৭১৭৫৫৪৬৭৩৩৩২

আেবদনকারী মাঃ মাসােরফ হােসন একজন িষ িমক। 
িতিন চােখর সম া ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১১৯৬ রােমছা বগম                   িপতা-
ইউ ফ আলী শখ         এনআইিড-
৮২৩৩২০১০৭১     মাবা-
০১৮৭৪৩৪৬০৯০

াম-তািলম র            
ডাক- ব পসা              
উপেজলা- পসা            
জলা- লনা

মাছাঃ ফােতমা বগম (মা)              
এনআইিড-৫৫৩৩১৬৬৭১৩

আেবদনকারী মাছাঃ ফােতমা বগম একজন িনমান িমক। 
িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১১৯৭ মাঃ বা ল িময়া                 িপতা-
িম  িময়া        এনআইিড-
১৯২০৯০১০৮২২৭৯ মাবা-
০১৮২৯২২৩৫০৫

াম-বাগমারা                
ডাক-কাদবা দওরা         
উপেজলা-ব ড়া             
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ বা ল িময়া একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১১৯৮ িদপালী িব াস                   িপতা-
গাপাল বরাগী            এনআইিড-

৮২২০২২৭৫৮৪      মাবা-
০১৭৪০১৭৪৯০৬

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী িদপালী িব াস একজন হ িমক।িতিন িকডিনর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১১৯৯ আিশষ িব াস                    িপতা-
িমিহর িব াস            এনআইিড-
৫০৭০৪৫৯৪৯৮       মাবা-
০১৭৬২০৫৫৬২৭

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী আিশষ িব াস একজন িনমান িমক। িতিন র 
কািশ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৫০০০

১২০০ িবউ  আ ার                    ামী-
মাঃ সয়দ হােসন        এনআইিড-

২৬৯২৯৮৪৬১৭১২৫ মাবা-
০১৬২৫২৬৫৯৮৬

াম-তা য়া                 
ডাক-তা য়া                
উপেজলা-আ গ          
জলা- া নবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী িবউ  আ ার একজন হ িমক।িতিন িকডিনর 
সম া্ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

০১৬২৫২৬৫৯৮৬ জলা- া নবাড়ীয়া

১২০১ রািশদা বগম                    ামী-
ত এনােয় র রহমান    এনআইিড-

২৬১২৯৩৫৪৩২০৪৩  মাবা-
০১৯২০০৫৫৫৮৮

াম-ইরশা া সড়ক       
ডাক-মা য়াইল            
উপেজলা-যা াবাড়ী        
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী রািশদা বগম একজন িষ িমক। িতিন েখ ঘা 
েক ঘা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১২০২ সালমা খা ন                       ামী-
সয়দ শাহাদাত আলী    এনআইিড-

২৬১১২৯৩১৯৬৪২১ মাবা-
০১৭৫৪৯৩২৫৫৫

াম-ডগাইর               
ডাক- সা িলয়া            
উপেজলা- ডমরা            
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী সালমা খা ন একজন িষ িমক। িতিন জরা র 
সম া কামের াথা সায়া কা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১২০৩ মাঃ সানা িময়া                   িপতা-
গ র                     এনআইিড-
৭৭৯৯৬৬৭৮১৬      মাবা-
০১৭০৪২৫৩৯৩৬

াম-িনউ আদশ পাড়া      
ডাক-আলম নগর          
উপেজলা-রং র            
জলা-রং র

িনজ আেবদনকারী মাঃ সানা িময়া একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১২০৪ মাছাঃ তািনয়া খা ন            িপতা-
মাঃ গালাম র ল       এনআইিড-

১৪৭৮৯৮৩১২৩     মাবা-
০১৭৬১২২৩২২৩

াম- তরাইল                
ডাক- জাড় িরয়া        
উপেজলা-গাংনী             
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ তািনয়া খা ন একজন হ িমক। িতিন 
আথাই স াি ক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১২০৫ মাঃ া ল ইসলাম            িপতা-
মাঃ আ  ব র            এনআইিড-

৫৭১৪৭৭৩৪৯৮১৩৯৫ মাবা-
০১৭৪৮৩৬৫১৯৪

াম- ঢপা                    
ডাক-ইসলামনগর         
উপেজলা-গাংনী             
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাঃ া ল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
ভাকাল কেড পিলপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১২০৬ মা  র রহমান                িপতা-
িমজা র রহমান           এনআইিড-
১৯১৩৪৫১৬৩৭      মাবা-
০১৭২২৪৬৯৮৯৯

াম- তরাইল                
ডাক- জাড় িরয়া        
উপেজলা-গাংনী             
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মা  র রহমান একজন িনমান িমক। িতিন 
াক আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১২০৭ মাঃ মাজাে ল হক              িপতা-
ত আশরাফ আলী       এনআইিড-

৫৭২৪৭০৫৩০৯৩৩০ মাবা-
০১৭২৪৩৮৩১০১

াম-মাইলমারী             
ডাক-নওপাড়া              
উপেজলা-গাংনী           
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাজাে ল হক একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১২০৮ মাঃ মিহ ল ইসলাম             িপতা-
জ ল হক               এনআইিড-
০১৭৩৭১৮৪৫২৭     মাবা-
০১৭৩৭১৮৪৫২৭

াম-রামনগর                
ডাক-হাড়াভা া             
উপেজলা-গাংনী            
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিহ ল ইসলাম একজন িষ িমক। তার 
ফাড়া অপােরশন হেয়েছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১২০৯ মাঃ ইউ ফ আলী               িপতা-
তােছর শখ                এনআইিড-
৭৩১১৪০২৩৩৮      মাবা-
০১৭৩৯১৩৫৯৪৮

াম-মিহলা কেলজ পাড়া   
ডাক-গাংনী-৭১১০         
উপেজলা-গাংনী            
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইউ ফ আলী একজন িষ িমক। িতিন 
িকডিনেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১২১০ মাঃ আদম আলী                  িপতা-
মাঃ ইসাহাক আলী    জ সনদ-

১৯৭৬৫৭১৪৭৮৪০০৫০৭৮      মাবা-
০১৭৫৯১৯৯৩৪৯

াম-বািনয়া র            
ডাক- গীর গাফা          
উপেজলা-গাংনী            
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আদম আলী একজন িষ িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

০১৭৫৯১৯৯৩৪৯ জলা- মেহর র

১২১১ বােয়দ আলী                   িপতা-
আরজ আলী               জ সনদ-
২০০৭৫৭০৪৭৪২০১৭৬২৫      মাবা-
০১৭৫৩৭৯৭৯৪৪

াম-মাইলমারী             
ডাক-নওপাড়া              
উপেজলা-গাংনী           
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী বােয়দ আলী একজন িষ িমক।িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৩৫০০০

১২১২ সাই ল ইসলাম                 িপতা-
আিবল উি ন            এনআইিড-
২৮০৫৫২৬১৭১     মাবা-
০১৭২৬৩০১০৮৫

াম-িশিশর পাড়া           
ডাক-গাংনী                
উপেজলা-গাংনী             
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী সাই ল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন াক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১২১৩ মাছাঃ কাম াহার              িপতা-
মাঃ ল ইসলাম         এনআইিড-

২৮২৪৪১৫২৪০      মাবা-
০১৭১৭৪০৬১৮৬

াম-আম িপ               
ডাক-আম িপ             
উপেজলা- মেহর র        
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ কাম াহার একজন িনমান িমক। িতিন 
িকডিনেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১২১৪ মাঃ মিন ল ইসলাম            িপতা-
মাঃ আঃ লিতফ          এনআইিড-

১৪৬৪২৮৭৬৪৬      মাবা-
০১৭৬৬৪০১০৬৫

াম-িশ লতলা              
ডাক- গীর গাফা         
উপেজলা-গাংনী            
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিন ল ইসলাম একজন িনমান িমক। তার 
হাত ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১২১৫ মাঃ রজাউল হক               িপতা-
মাঃ িবশারত আলী        এনআইিড-

২৩৬৩৩৫৫৬২৫     মাবা-
০১৭২০৩০৩৯১৬

াম- া                   
ডাক-বািলয়াপাড়া           
উপেজলা-গাংনী             
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাঃ রজাউল হক একজন িষ িমক। িতিন 
কামেড়র হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১২১৬ মাঃ জািম ল ইসলাম           িপতা-
মাঃ খায়জ ীন           এনআইিড-

১৪৬৪২১৩৭৫৮      মাবা-
০১৯০৬২৭৮১৮২

াম-সাহারবাটী             
ডাক-ভাটপাড়া          
উপেজলা-গাংনী            
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাঃ জািম ল ইসলাম একজন িনমান িমক। 
িতিন দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১২১৭ মাঃ শািমম পারেভজ             িপতা-
 মাঃ আনচার আলী       এনআইিড-
৩৭১৩০৯২৩৭১       মাবা-
০১৭১৭৫৫০৯১৪

াম-খড়ম র                
ডাক-ধানেখালা             
উপেজলা-গাংনী            
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাঃ শািমম পারেভজ একজন িনমান িমক। 
িতিন াস ক  র চাপ দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১২১৮ মাঃ ল আিমন               িপতা-
ত মেসর আলী িসকদার এনআইিড-

৭৮১৫৭৭৮৪২০২৫৯ মাবা-
০১৭৭৭০২৭৭৬৭

াম- লারাম                
ডাক-পানপি                
উপেজলা-গলািচপা        
জলা-প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী মাঃ ল আিমন একজন িষ িমক।িতিন াক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১২১৯ জািহদ িময়া                       িপতা-
িদ  িময়া                 জ সনদ-
২০০৯৫৮১৬৫১৩০১৩০১৪৪৯১ মাবা-
০১৭৭৫৫৫২৫৩৫

াম-জগৎ র               
ডাক- ভােটরা              
উপেজলা- লাউড়া          
জলা- মৗলভীবাজার

মাছাঃ খলা বগম  (মাতা)            
এনআইিড-৫৮১৬৫১৩৬৪২১২৫

আেবদনকারী মাছাঃ খলা বগম একজন হ িমক। তার 
ছেলর স েসর দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১২২০ আয়শা বগম                   িপতা-
আিত ল ী             এনআইিড-
৫৯৮২১৭৯৯৯৫      মাবা-

াম- দয়ানা ম পাড়া       
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র         

িনজ আেবদনকারী আয়শা বগম একজন িনমান িমক। িতিন 
পপ ক আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫৯৮২১৭৯৯৯৫      মাবা-
০১৯১৮৭৮৮৯৫৪

উপেজলা- দৗলত র         
জলা- লনা

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১২২১ মাঃ আিমর হােসন              িপতা- 
ত নওয়াব আলী সরদার এনআইিড-

২৬৯৪৮১৪৯৩৭৪৯১ মাবা-
০১৯২৫২৬১৬০৩

াম-পি ম কাজীপাড়া     
ডাক-িমর র              
উপেজলা-িমর র          
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিমর হােসন একজন িনমান িমক। িতিন 
কামেড় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১২২২ মাঃ হািফ র রহমান            িপতা-
ত আ ল হােসম ধা   এনআইিড-

৭৮১৫৭৭৮৪২১০৪১  মাবা-
০১৭২৬৯৪২৮৯৩

াম- লারাম                
ডাক-পানপি                
উপেজলা-গলািচপা        
জলা-প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী মাঃ হািফ র রহমান একজন িষ িমক। িতিন 
হামেরর হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১২২৩ মাঃ মিহউি ন                  িপতা-
মাঃ আ ল কােদর হাওলাদার          

            এনআইিড-
১৯৯০২৬৯৬৪০২০০১৫৮৩     মাবা-
০১৭৯৪৪৫০২৮৩

াম- লারাম                
ডাক-পানপি                
উপেজলা-গলািচপা        
জলা-প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিহউি ন একজন িষ িমক। িতিন 
কামেড়র হাড় ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১২২৪ আকিলমা বগম                   ামী-
বা ল হাওলাদার         এনআইিড-
৭৮১৫৭৭৮৪১৫৩৪৪  মাবা-
০১৭৬১৫৯৭২১০

াম- কাকাইতবক          
ডাক-পানপি                
উপেজলা-গলািচপা          
জলা-প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী আকিলমা বগম একজন িনমান িমক। িতিন 
চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১২২৫ মাঃ রািজ ল ইসলাম রা      িপতা-
মাঃ রিফ ল ইসলাম    জ সনদ-

২০০২৩৩১৩২৫৭০৩৬৯৭৮     মাবা-
০১৭৮২১৮৪০৬৪

াম- য়ারচালা             
ডাক-চাবাগান              
উপেজলা- কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ রািজ ল ইসলাম রা  একজন িষ িমক। 
িতিন পেটর নাড়ীেত সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১২২৬ ফজ ল হক                       িপতা-
ত রিফজ উি ন         এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯৫৬৩১ মাবা-
০১৭৪০৬৪৪৯৩০

াম- ঠ ারবা             
ডাক- চাবাগান              
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী ফজ ল হক একজন িষ িমক। িতিন কামেড়র 
হাড় য় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১২২৭ রেদায়ান ইসলাম                  িপতা-
মাঃ জ িময়া           জ সনদ-

২০০৫৩৩১৩২৫৭০৪২৫৬২      মাবা-
০১৮১৬১১১৮৮৫

াম-ম পাড়া              
ডাক-হা িরয়া চালা         
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

মাওলানা মাঃ দেলায়ার হােসন 
(বাবা)            এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯১৪৬৮

আেবদনকারী রেদায়ান ইসলাম একজন িষ িমক। তার 
ছেলর পােয়র হাড় ভে  গেছ পেট আঘাত র রন রােগ 

আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

১০০০০০

১২২৮ মাঃ সািহ র হােসন            িপতা-
ত িসরাজ উি ন        এনআইিড-

৬৮১৬৩১৫১৭০৮৩৫ মাবা-
০১৭২৭৫৩০২০৭

াম- লতান র            
ডাক-চরিস র             
উপেজলা-পলাশ            
জলা-নিরিসংদী

িনজ আেবদনকারী মাঃ সািহ র হােসন একজন িমল িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১২২৯ লীনা ম মদার                  ামী-
ফা ক ম মদার        এনআইিড-

াম- লতান র            
ডাক-চরিস র             

িনজ আেবদনকারী লীনা ম মদার একজন ির া চালক।িতিন মানিসক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

২০০০০
ফা ক ম মদার        এনআইিড-
৬৮১৬৩১৫১৭৩৫৭৯ মাবা-
০১৭১৯১০৪০০৯

ডাক-চরিস র             
উপেজলা-পলাশ            
জলা-নিরিসংদী

রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

১২৩০ মাঃ রিবউল খ কার           
এনআইিড-২০০১১৩১২২৩১০৩১৮৯৫   
  মাবা-০১৯২৭৬৯৫৭০৪

াম-ধনপি                 
ডাক- ীরহাট            
উপেজলা-চ দ র           
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ রিবউল খ কার একজন িষ িমক। িতিন 
পেট াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১২৩১ কিনকা রানী বাছাড়              িপতা-
মঘ নাথ দাশ             এনআইিড-

৬৪২৯৭৪৪১৫১       মাবা-
০১৭২৫০৮২৮২৮

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

িনজ আেবদনকারী কিনকা রানী বাছাড় একজন হ িমক। িতিন হাত 
পা ভে  গেছ মাথায় আঘাত জিনত কারেন অ ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭৫০০০

১২৩২ মাছাঃ জাহানারা খা ন         িপতা-
মাঃ জলহক ম ল      এনআইিড-

৪৬১১২০৩৫৮১      মাবা-
০১৭২৬৩০১০৮৫

াম-িশিশরপাড়া             
ডাক-গাংনী                  
উপেজলা-গাংনী             
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ জাহানারা খা ন একজন হ িমক। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১২৩৩ মাঃ গালাম িকবিরয়া           িপতা-
রব ল হােসন           এনআইিড-
১৪৬৩২৬১৬৯১      মাবা-
০১৭২০০১৪০৬২৯

াম-বাম ী                 
ডাক-বাম ী               
উপেজলা-গাংনী            
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাঃ গালাম িকবিরয়া একজন িষ িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১২৩৪ মাঃ রিফ ল ইসলাম           িপতা-
ইউ চ আলী                এনআইিড-
২৩৬৩৪৫২১৯০       মাবা-
০১৭১৯৩০৭৭৪২

াম- তরাইল                
ডাক- জাড় িরয়া        
উপেজলা-গাংনী             
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাঃ রিফ ল ইসলাম একজন িনমান িমক। 
িতিন আঘাত জিনত কারেন হােত াথা রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১২৩৫ মাঃ খিবর উ ীন                িপতা-
মাঃ মহা দ আলী       এনআইিড-

৪১৬২৪৩১২১৯      মাবা-
০১৭৭৬৯৪২৩৬৮

াম-ক ান র             
ডাক-করমিদ             
উপেজলা- গাংনী            
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাঃ খিবর উ ীন একজন িনমান িমক। তার হাত 
ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১২৩৬ মাছাঃ শামীমা রহমান           িপতা-
মাঃ আেনায়ার হােসন   এনআইিড-

৬৮৬৩৯১০৫৭৩     মাবা-
০১৭১৪৭৩৯৪৮৮

াম- জাড় িরয়া         
ডাক- জাড় িরয়া      
উপেজলা-গাংনী            
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ শামীমা রহমান একজন িষ িমক। িতিন 
চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১২৩৭ আয়া াহ                        িপতা-
আশরাফ আলী            এনআইিড-
১৯৯২৮৭১০৪৪৩০০০১৫৩     মাবা-
০১৭৩৫৪৯৪১১৩

াম-দরগাহ র            
ডাক-দরগাহ র            
উপেজলা-আশা িন          
জলা-সাত ীরা

িনজ আেবদনকারী আয়া াহ একজন িষ িমক। িতিন অি ও 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১২৩৮ মহা দ আলী                    িপতা-
শিরয়ত আলী িব াস     এনআইিড-
৩৭১৩৩৬৫৬০৩    মাবা-
০১৭১৩৯০৮৩৬৭

াম-রামনগর                
ডাক-হাড়াভা া             
উপেজলা-গাংনী            
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মহা দ আলী একজন িনমান িমক। িতিন 
িকডিনর পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১২৩৯ মাঃ আ ল গিন                 িপতা-
মাঃ নািজর হােসন       এনআইিড-

৫০৬৩৪৬২৯৭১     মাবা-

াম- দবী র                
ডাক-বাম ী                
উপেজলা-গাংনী            

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল গিন একজন িষ িমক।িতিন 
স সাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৫০৬৩৪৬২৯৭১     মাবা-
০১৭৭০৪২০৭৩২

উপেজলা-গাংনী            
জলা- মেহর র

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১২৪০ মাঃ আ ল বারী                 িপতা-
আইজ ীন                এনআইিড-
১৪৬১৩৩২৫৪৪    মাবা-
০১৭১৯৭৩১৬১১

াম-ফতাই র              
ডাক-গাংনী                
উপেজলা-গাংনী             
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী েমাঃ আ ল বারী একজন িষ িমক।িতিন 
কামের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০

১২৪১ মাঃ ল আমীন                িপতা-
আেবদ মািথলা           এনআইিড-
৯১১১০৯৮০৬৮      মাবা-
০১৭১৬৯৮৪৮১২

াম-ধানেঘানা               
ডাক-ধানেঘানা              
উপেজলা-গাংনী            
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাঃ ল আমীন একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১২৪২ মাঃ সিলম রজা              িপতা-
মাঃ আঃ সামাদ         এনআইিড-

৮২২০১৫৪১৪৩       মাবা-
০১৭৮৯৯৬৭২৫৩

াম-রামনগর                
ডাক-হাড়াভা া             
উপেজলা-গাংনী            
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাঃ সিলম রজা একজন িনমান িমক। িতিন 
াথা রােগ আক । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০

১২৪৩ মাছাঃ আেলয়া ফরেদৗস        িপতা-
আইনাল হক             এনআইিড-
৫৫১১১২৪১০৮      মাবা-
০১৭৮৩১৮৯০৮১

াম-গাংনী উ র পাড়া     
ডাক-গাংনী                 
উপেজলা- গাংনী             
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আেলয়া ফরেদৗস একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১২৪৪ খােদজা বগম                    ামী-
ত নািজর               এনআইিড-

১৯২৮৭০৭৮৭৯৭০০  মাবা-
০১৭১৫১৮৬৯১৬

াম-মা া                    
ডাক-না রেকাট           
উপেজলা-না লেকাট       
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী খােদজা বগম একজন দিজ িমক।িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১২৪৫ মাঃ হািলম                       িপতা-
ফিকর শখ              এনআইিড-
৬৮৬৩২০৩৬৪৯     মাবা-
০১৭০৩৫১২০৭৮

াম-রামনগর                
ডাক-হাড়াভা া             
উপেজলা-গাংনী            
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাঃ হািলম একজন িষ িমক। িতিন 
মাংসেপশীর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১২৪৬ আ স সালাম                    িপতা-
মিফজ উি ন               এনআইিড-
৫৫১৩৬৬১১৭২     মাবা-
০১৮২৮৪৭১০৮১

াম-দিড় চিরয়ােকানা     
ডাক-ক য়াদী              
উপেজলা-ক য়াদী          
জলা-িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী আ স সালাম একজন হ িমক। তার পােয়র হাড় 
ভে  গেছ স েসর পািন রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১২৪৭ মাঃ আ  িফয়ান               িপতা-
মাঃ শিহ ল ইসলাম     এনআইিড-

৫৯৯১৩৯১৫৮১      মাবা-
০১৭৩৪২৯৮১৬২

াম-িবরল                  
ডাক-িবরল                 
উপেজলা-িবরল            
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ  িফয়ান একজন িষ িমক। তার পা 
ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৭৫০০০

১২৪৮ মাছাঃ িমনা খা ন              ামী-
মাঃ শিফউল ইসলাম      এনআইিড-

২৩৬১৪০৩৭৯৯      মাবা-
০১৭১৭৭৪৩৬৬৪

াম-সােহব নগর            
ডাক-কািজ র             
উপেজলা-গাংনী            
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িমনা খা ন একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০

১২৪৯ মাছাঃ মাইয়া ইয়াসিমন       িপতা-
মাঃ আ র রহমান িব াস এনআইিড-

৮৬৬১৩৮৩১৭৭   মাবা-
০১৭৬২৩৯৬৭১৫

াম-গাংনী িভটাপাড়া       
ডাক-গাংনী                 
উপেজলা- গাংনী             
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মাইয়া ইয়াসিমন একজন িষ িমক। 
িতিন ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১২৫০ মাঃ আসমত আলী               িপতা-
মাঃ মাহাতাব আলী      এনআইিড-

াম-রামনগর                
ডাক-হাড়াভা া             

িনজ আেবদনকারী মাঃ আসমত আলী একজন িষ িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

২৫০০০
মাঃ মাহাতাব আলী      এনআইিড-

১৯১৩২১৮৩৮২     মাবা-
০১৭৪৪২৬৬৭১৫

ডাক-হাড়াভা া             
উপেজলা-গাংনী            
জলা- মেহর র

াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১২৫১ মাছাঃ রাইয়া ইয়াসিমন       িপতা-
মাঃ আ র রহমান িব াস এনআইিড-

৯৫৫৫৬৮২৩০২    মাবা-
০১৭২১৬৫৬৮২১

াম-গাংনী িভটাপাড়া       
ডাক-গাংনী                 
উপেজলা- গাংনী             
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রাইয়া ইয়াসিমন একজন হ িমক। 
িতিন নােভর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১২৫২ মাঃ আলী হােসন              িপতা- 
মাঃ ফজ ল হক         এনআইিড-

৫৭১৪৭১০৪১৬০৪৭  মাবা-
০১৭৩১৭০০৬৯২

াম-বািদয়াপাড়া           
ডাক-বািদয়াপাড়া           
উপেঝলা-গাংনী           
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আলী হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
কামের াথা উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১২৫৩ মাঃ সিলম রজা                িপতা-
মাঃ ফারমান আলী      এনআইিড-

১৯৯০৫৭১৪৭১০০০০২২৫       মাবা-
০১৭২১০২৯৯৯৮

াম-রামনগর                
ডাক-হাড়াভা া             
উপেজলা-গাংনী            
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাঃ সিলম রজা একজন িষ িমক। িতিন 
িলভাের সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১২৫৪ মাঃ বজ র রহমান             িপতা-
ল ইসলাম              এনআইিড-

৬৮৬২৭১০২৮৯     মাবা-
০১৭১০৭৪৫২৫৩

াম-মট ড়া                 
ডাক-মট ড়া             
উপেজলা-গাংনী            
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাঃ বজ র রহমান একজন িষ িমক।িতিন 
ঘাের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১২৫৫ ইকবাল মা া                    িপতা-
ত আঃ মা ান মা া     এনআইিড-

১৯৬৩১৩২৭৬০৪০৬৮৮৯৬    মাবা-
০১৭১২৯২৩৪০৭

াম- চর ী            
ডাক-মতলব               
উপেজলা-মতলব          
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী ইকবাল মা া একজন িষ িমক। িতিন 
খা নালীেত সম া িলভাের সম া পেট পািন রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৫০০০০

১২৫৬ মাঃ কাম ল ইসলাম            িপতা-
জ ল হক               
এনআইিড৪১৬৩১৯৫০৭৮       মাবা-
০১৭১০০৮৯৯৫২

াম-রামনগর                
ডাক-হাড়াভা া             
উপেজলা-গাংনী            
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাঃ কাম ল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
পেট াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১২৫৭ মাঃ সাম ল কিবর             িপতা-
মাঃ মাহা ল ইসলাম     এনআইিড-

৪১৭২৬৩২১৮৬      মাবা-
০১৯২৬৬২৬২৭৯

াম- চংগাড়া                
ডাক-গাংনী                 
উপেজলা-গাংনী            
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাঃ সাম ল কিবর একজন িষ িমক। তার হাত 
ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১২৫৮ মাঃ আিমর হােসন          িপতা- 
ত মাহা দ আলী       এনআইিড-

১৯১১৫৬২৫৩৯১৮১ মাবা-
০১৭২৫৯৬২৫৪২

াম- িমশনেরাড           
ডাক- ওয়ারী               
উপেজলা- ওয়ারী            
জলা- ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিমর হােসন একজন দােরায়ান। িতিন 
আলসার েক াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১২৫৯ মাসাঃ পা ল বগম             িপতা-
মাঃ আ ল কালাম আজাদ এনআইিড-

৩২৫৭৮৭১৭৩৫       মাবা-

াম-মািরয়ালী              
ডাক-গাজী র              
উপেজলা-গাজী র         

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ পা ল বগম একজন িষ িমক। িতিন 
জরা র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৩২৫৭৮৭১৭৩৫       মাবা-
০১৬৮৬২৮৭০১৭

উপেজলা-গাজী র         
জলা-গাজী র

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১২৬০ িনপা আ ার                     িপতা-
আঃ জিলল                জ সনদ-
১৯৯৯১২১১০৭৬৬১১৩৬০৬    মাবা-
০১৭৪৫০৩৪৫০৮

াম-ল ী র                
ডাক- র             
উপেজলা-িবজয়নগর        
জলা- া নবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী িনপা আ ার একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১২৬১ মাছাঃ নািছমা আ ার         িপতা-
চান বাদশা              জ সনদ-
১৯৯৩১২১০৭৬৬১১৪৮১৫      মাবা-
০১৪৪৯০৭৮৪২৮

াম-মিন র                
ডাক-পাকহরষ র          
উপেজলা-িবজয়নগর       
জলা- া নবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ নািছমা আ ার একজন হ িমক।িতিন 
ডায়ােব স িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১২৬২ মাঃ মিফজ উি ন              িপতা- 
ত আ ল রিশদ         এনআইিড-

১২১৩৩২৬১৩০৪২৮ মাবা-
০১৭১৩৬০৬৭৯৩

াম-চর চারতলা          
ডাক-আ গ              
উপেজলা-আ গ            
জলা- া নবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিফজ উি ন একজন িষ িমক। িতিন 
আথাই স ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১২৬৩ ত াশা দাস                      িপতা-
নারায়ন চ  দাস          এনআইিড-
১৯৯৭৬৯১৪৪৮৫০০০১০৭       মাবা-
০১৭৮০৮৯৮২০৯

াম-চকবােদ লপাড়া     
ডাক- লাল র             
উপেজলা-লাল র          
জলা-নােটার

িনজ আেবদনকারী ত াশা দাস একজন দিজ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১২৬৪ র ন িব াস                    িপতা-
মেহ  নাথ িব াস        এনআইিড-
১৯২০২১৫৩২২      মাবা-
০১৭০৮৩৯২৩১০

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী র ন িব াস একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০

১২৬৫ ৎ িব াস                      িপতা-
হিরদাস িব াস           এনআইিড-
৬৪২০১৮০৭১০      মাবা-
০১৭৬৮১৯৮২৪৭

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী ৎ িব াস একজন িনমান িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১২৬৬ িব  িব াস                        িপতা- 
ভরত আগাসন            এনআইিড-
৫৯৭০১৯৬২৭৪       মাবা-
০১৯২৬৫৩৯৮০৯

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী িব  িব াস একজন দিজ িমক। িতিন  নালীেত 
দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০

১২৬৭ ি  িব াস                        িপতা-
মিনেমাহন িব াস        এনআইিড-
৬৪২০১৮৩০৮৬     মাবা-
০১৯২৯৩৮০৩১৬

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী ি  িব াস একজন িষ িমক। িতিন জরা র 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১২৬৮ িলিপকা িব াস                  িপতা-
কণধর িব াস            এনআইিড-
৩২৭০১৮০৪৩৭     মাবা-

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        

িনজ আেবদনকারী িলিপকা িব াস একজন িনমান িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৩২৭০১৮০৪৩৭     মাবা-
০১৭৬১৫১৫৪৪২

উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

আেবদন কেরেছন।

১২৬৯ কিনকা খ                        িপতা-
িবজয়  বালা          এনআইিড-
৪৬০৩৪২৩৪৫২      মাবা-
০১৭৩৯২১৭৪০৬

াম-চর শলা             
ডাক- শলা ইসলামীয়া    
উপেজলা- ংগীপাড়া        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী কিনকা খ  একজন িনমান িমক।িতিন মাথা 
রােনা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০

১২৭০ মানদা িব াস                    িপতা-
অম মদার                এনআইিড-
১৪৭০০৯২৩৪৭৫     মাবা-
০১৯২৩০৫৮৬৫০

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী মানদা িব াস একজন িনমান িমক। িতিন েক 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০

১২৭১ র া রায়                          ামী-
গালক রায়                এনআইিড-

১৯৯৪০১১১৪১৯০০০০২৪      মাবা-
০১৭৩৯৪৮১০১২

াম-চরবড়বাড়ীয়া         
ডাক-িহজলা                
উপেজলা-িচতলমারী        
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী র া রায় একজন হ িমক। িতিন উ র চাপ 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১২৭২ অসীম জয়ধর                   িপতা-
ত রােজ  জয়ধর       এনআইিড-

৩৫১৯১৭৬৭০৭০৩৩ মাবা-
০১৯৪২৭০০৩১৬

াম-বালাগাতী              
ডাক- ংগীপাড়া            
উপেজলা- ংগীপাড়া        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী অসীম জয়ধর একজন িষ িমক। িতিন কামের 
াথা রােগ আা া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১২৭৩ দবদাস িব াস                   িপতা-
ি িতশ িব াস            এনআইিড-
৯১২০১০২৯৭৬      মাবা-
০১৭০৮০১৪১৫১

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী দবদাস িব াস একজন িনরআমন িমক। িতিন 
েক াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০

১২৭৪ সাধনা িব াস                  ামী- দব 
মার িব াস        এনআইিড-

৬৫১২৮৩১৩২৮০৭০ মাবা-
০১৯৬৩২৬৩৫৯৮

াম-হািড়য়ার ঘাপ         
ডাক-বাগডা া            
উপেজলা-কািলয়া          
জলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী সাধনা িব াস একজন িষ িমক। িতিন ধরফর 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০

১২৭৫ িলটন সরকার                  িপতা-
িহের নাথ সরকার       এনআইিড-
৩৭১৯৭৯২০৫৭       মাবা-
০১৭২১৮০৫৬৩৮

াম-মািনদাহ                
ডাক- গাপালগ             
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী িলটন সরকার একজন িষ িমক। িতিন পেট 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০

১২৭৬ দব িব াস                       িপতা-
ত মনমত িব াস       এনআইিড-

৬৫১২৮৩১৩২৮২৮৩ মাবা-
০১৭৮৫৯৫৮০১৬

াম-হািড়য়ার ঘাপ         
ডাক-বাগডা া            
উপেজলা-কািলয়া          
জলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী দব িব াস একজন ভ ান চালক। িতিন াসক   
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১২৭৭ ি  িব াস                     িপতা-
বীেরন অিধকারী         এনআইিড-
৬৪২০২১৩৪৭৯      মাবা-
০১৯৬৮২৫৮৮৩৭

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী ি  িব াস একজন িষ িমক। িতিন ইন এর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১২৭৮ উ তী িব াস                     িপতা-
ি জবর িব াস             এনআইিড-
৬৮৭০১৮৬৬৭০     মাবা-
০১৭১৬১৬২৪২০

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী উ তী িব াস একজন দিজ িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

০১৭১৬১৬২৪২০ জলা- গাপালগ

১২৭৯ ি  িব াস                       িপতা- 
মেনার ন িব াস       এনআইিড-
৫০৭০১৭৪৮৩৩     মাবা-
০১৭৯০৮৪৩৭১৬

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী ি  িব াস একজন দিজ িমক।িতিন জরা র 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১২৮০ খাকন চ  পা ার              িপতা-
সারদা কা  পা ার      এনআইিড-
১৯২০১৩৪৮৫৩     মাবা-
০১৭১৬০১০৮৫৩

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

ি◌আ ল আেবদনকারী খাকন চ  পা ার একজন িষ িমক। িতিন 
উ র চাপ দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১২৮১ মাঃ সােহল রানা                িপতা-
মাঃ মা ন              এনআইিড-

১৯৯৯১৯১৮৭৮০০০৬৪৩৪      মাবা-
০১৮২৫৫০৭৬৮০

াম- ফিলয়া               
ডাক-আশারেকাটা          
উপেজলা-না ল কাট     
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ সােহল রানা একজন ভ ান চালক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১২৮২ আ ল িব াস                        
িপতা-ভরত িব াস              
জ সনদ-১৯৯২৬৫১২৮৩১০১৩৬৭৮   
  মাবা-০১৭৩৬৫৩৬৫১৫

াম-হািড়য়ার ঘাপ         
ডাক-বাগডা া            
উপেজলা-কািলয়া          
জলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী আ ল িব াস একজন িনমান িমক। িতিন 
কামেড় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১২৮৩ কলাল খ                             
িপতা- যােগষ চ  খ             
এনআইিড-৩৭০৩৪২৪৭৬৬      মাবা-
০১৯৫২৮৮৫৪৩৩

াম-চর শলা             
ডাক- শলা ইসলামীয়া    
উপেজলা- ংগীপাড়া        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী কলাল খ  একজন িনমান িমক। িতিন ধরফর 
মাথা রােনা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১২৮৪ মাঃ হািনফ                        িপতা-
আঃ ওয়াব                এনআইিড-
১৯১৮৭৮০৯০৭০৭২  মাবা-
০১৮১২০৭৮৩৫৪

াম- জার িরয়া         
ডাক-আশারেকাটা          
উপেজলা-না ল কাট     
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ হািনফ একজন ভ ান চালক।িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৩৫০০০

১২৮৫ উষা রানী বাৈড়                   িপতা-
ভ কা  রায়               এনআইিড-
৫৫১৫৬১৪৯৭১      মাবা-
০১৭৭৩৭১৯৭০২

াম-লখ া                    
ডাক-ভা ারহাটা           
উপেজলা- কাটািরপাড়া     
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী উষা রানী বাৈড় একজন িষ িমক।িতিন স ক  
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১২৮৬ মিত িব াস                     িপতা-
বীের  নাথ রায়          এনআইিড-
১৪৭০১৭২৫৩৫       মাবা-
০১৭৯৬৪২০৬৪২

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী মিত িব াস একজন িষ িমক। িতিন পেট 
াথা এবং েক াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১২৮৭ লাল চ  বালা                িপতা-
 মার বালা         এনআইিড-

৩৭১৯১৪৮৬৬৪      মাবা-
০১৯১৮০৮৯০৩৭

াম-মেডল ল রাড      
ডাক- গাপালগ            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী লাল চ  বালা একজন িষ িমক। িতিন 
থাইরেয়েডর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১২৮৮ মেনার ন িব াস                 িপতা-
নারায়ন িব াস            এনআইিড-
৯১২০১৮৮১৭৩      মাবা-

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        

িনজ আেবদনকারী মেনার ন একজন িষ িমক। িতিন েট  বড় 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৯১২০১৮৮১৭৩      মাবা-
০১৮৬১৩৪১১১৯

উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

আেবদন কেরেছন।

১২৮৯ সিফউ াহ                      িপতা-
এয়া ব আলী             এনআইিড-
১৯৮৪১৯১৮৭৭৭০৩১৫৯৫       মাবা-
০১৮৫৫৬৭২০৬৮

াম- য়াপাড়া              
ডাক-অিল র               
উপেজলা-না লেকাট       
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী সিফউ াহ একজন িষ িমক। িতিন কামেড়র 
হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১২৯০ সমীর মার বাইন               িপতা-
শরৎ চ  বাইন          এনআইিড-
৫৯৫৩৫২৫৮৬১     মাবা-
০১৭৮২৩২৩৬২৬

াম-চর শলা             
ডাক- শলা ইসলামীয়া    
উপেজলা- ংগীপাড়া        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী সমীর মার বাইন একজন িষ িমক। িতিন 
ঘােড় াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০

১২৯১ মাঃ জিলল ধা                  িপতা-
মাহা দ কা  িময়া      এনআইিড-

১৯৭৭৩৩১৩২৫৭০০০০২০      মাবা-
০১৭১৫৫৯১৩১০

াম-অিলয়ারচালা          
ডাক-হা িরয়া চালা        
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবনকারী মাঃ জিলল ধা একজন িষ িমক। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১২৯২ মেনায়ারা খা ন                   ামী-
মাঃ আ ল কালাম আজাদ এনআইিড-

১৯৭২৬১১২২২৫০০০০০৬      মাবা-
০১৭১০৫৮৩২১২

াম- ত িলয়া               
ডাক-গফরগ ও             
উপেজলা-গফরগ ও         
জলা-ময়মনিসংহ

মাঃ আ ল কালাম আজাদ ( ামী)   
এনআইিড-৬১১২২২৫৯৮৩৯৭৬

আেবদনকারী মেনায়ারা খা ন একজন িষ িমক। িতিন পিল 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১২৯৩ সারিমন আ ার                  িপতা- 
ত হক িজয়াউল        এনআইিড-

১৯৯৬১৯২৮৭০৮০২৬৬৪৬    মাবা-
০১৬৪৭৩৯০৫৩২

াম- কামতা             
ডাক-না লেকাট          
উপেজলা-না লেকাট      
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী সারিমন আ ার একজন িষ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১২৯৪ মাসাঃ মা আ ার             িপতা- 
মাঃ কামাল হােসন     জ সনদ-

১৯৯৭৩৩২৩৩১১২২৪৭০২      মাবা-
০১৭২৬১১১৬৩৮

াম-বড়চালা                
ডাক-হা িরয়াচালা         
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ মা আ ার একজন হ িমক। িতিন 
মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১২৯৫ মাঃ হাসান িময়া                িপতা-
মাঃ রিফ ল ইসলাম    জ সনদ-

২০০৪৩৩১৩২৫৭০০৫০৩       মাবা-
০১৮২২৬২৮৭৪৯

াম-জামাল র              
ডাক-সাকা র              
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

মাসাঃ আয়শা (মাতা)  এনআইিড-
৩৩১৩২৫৭৯৯১৪৬১

আেবদনকারী মাসাঃ আয়শা একজন িষ িমক। িতিন হাপানী 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১২৯৬ কাম ন নাহার                   িপতা-
মাঃ আ ল কালাম আজাদ এনআইিড-

৪৬৫৪৪৭০২৯৫     মাবা-
০১৭৪৯২৫৭৯৩৫

াম- গায়ারী                 
ডাক-ভাওয়ািলয়া বা      
উপেজলা-ভা কা            
জলা-ময়মনিসংহ

মাঃ পলাশ িময়া ( ামী) এনআইিড-
১৯৮৯৬১১১৩২৫০০০০২৬

আেবদনকারী মাঃ পলাশ িময়া একজন িষ িমক। িতিন ী 
মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

০১৭৪৯২৫৭৯৩৫ জলা-ময়মনিসংহ

১২৯৭ সারথী িব াস                    িপতা- 
অরিব  ম ল            এনআইিড-
৫৯৭০১১৭৬২৭       মাবা-
০১৯২২৮৫৭৫৮৪

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী সারথী িব াস একজন িষ িমক। িতিন পেটর 
নাগীর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১২৯৮ র িব াস                       িপতা-
িমিহর িব াস              এনআইিড-
৬০০৪৬৭৫৬৬৩     মাবা-
০১৭৯৪৭৭২৯৯২

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী র িব াস একজন দিজ িমক। িতিন েক াথা 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১২৯৯ কিবতা িব াস                     িপতা-
রেমশ ম                  এনআইিড-
২৮২০১৮৯৫২৬     মাবা-
০১৯৯১৪৮১৪৪৯

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী কিবতা িব াস একজন িনমান িমক। িতিন পেট 
কামেড় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৩০০ মাঃ শামীম হােসন               িপতা-
মাঃ শর আলী          এনআইিড-

৩৭১৭৪৮১২৬৫      মাবা-
০১৬৭২৬৩৭৩৮৩

াম- ছচািনয়া              
ডাক-আফতাব নগর        
উপেজলা-স িথয়া           
জলা-পাবনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ শামীম হােসন একজন গাড়ী চালক।িতিন 
ডায়ােব স িলমফেনাড ফালা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৩০১ মাঃ আব া িব াস             িপতা-
ত সিহ র রহমান িসকদার             

          এনআইিড-
৬৫১২৮৮৭৩০৪৫৯৫  মাবা-
০১৭১৭০০৩৮১০

াম-খড়িরয়া               
ডাক-খড়িরয়া             
উপেজলা-কািলয়া          
জলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী মাঃ আব া িব াস একজন িষ িমক। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৩০২ মাসাঃ সািহনা বগম             ামী-
মাঃ আ া  িব াস     এনআইিড-

৬৫১২৮৮৭৩০৪৫৭১ মাবা-
০১৭৭৭৬৬৬০৭২

াম-খড়িরয়া               
ডাক-খড়িরয়া             
উপেজলা-কািলয়া          
জলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ সািহনা বগম একজন হ িমক। িতিন 
িলভাের সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৩০৩ মাঃ িমজা র রহমান          িপতা- 
মাঃ আ  তােহর         এনআইিড-

৪১৯০৮৬৭৫১৭      মাবা-
০১৭১২৫৩১৬৯৮

াম-উ র মাসদাইর         
ডাক-নারায়নগ            
উপেজলা-নারায়নগ       
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ িমজা র রহমান একজন িষ িমক। িতিন 
চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৩০৪ মাঃ জাহা ীর হাসরন         িপতা-
মাঃ ম আলী           এনআইিড-

৬৭১৫৮৩১৪৭৮৮৭২ মাবা-
০১৫১৬০৬০৩৪৪

াম-হিরহর পাড়া           
ডাক-এনােয়ত নগর        
উপেজলা-নারায়নগ         
জলা-নারায়নগ

খািদজা বগম ( ী)   এনআইিড-
৬৭১৫৮৩১৪৭৮৮৭৪

আেবদনকারী খািদজা বগম একজন িষ িমক। িতিন াক 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৩০৫ সােহল ী                       িপতা- 
ইয়ািছন ী            এনআইিড-
১০০৯৭০৫৭২২      মাবা-
০১৭৫১১৯৬৯০৪

াম-চর সানা ড়          
ডাক- গাপালগ             
উপেজলা- গাপালগ       
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী সােহল ী একজন িষ িমক। তার বা িদক 
বল।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০

১৩০৬ ছােলহা বগম                      ামী-
ত আব ল মিতন        এনআইিড-

৭৫১১০৮৫৬৪৪১৬৭ মাবা-

াম-িমজিমিজ           
ডাক- িমজিমিজ            
উপেজলা-িসি রগ        

িনজ আেবদনকারী ছােলহা বগম একজন হ িমক। িতিন আলসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৭৫১১০৮৫৬৪৪১৬৭ মাবা-
০১৮২১০৫৫৯৫৪৪

উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

আেবদন কেরেছন।

১৩০৭ মাঃ আ ল মিজদ             িপতা-
গ  িমঞা                 এনআইিড-

৫০৯৩৪৩৩২১৬     মাবা-
০১৬৮১৯৪৬৬৪৬

াম-কমলা র              
ডাক-শাি নগর  এস ও  
উপেজলা-মিতিঝল         
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল মিজদ একজন িষ িমক। িতিন 
িকডিনর সম া উ  র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৩০৮ ওমর ফা ক                         িপতা-
ত মা ার বী      এনআইিড-

৭৫২৮৭০১১০০৩১২ মাবা-
০১৮৬৫১২৬১২৬

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী ওমর ফা ক একজন িষ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৩০৯ মাঃ আল ইমরান                িপতা-
মাঃ ইি ছ আলী            এনআইিড-

১৯৭৫৬৭১৫৮৩১৮৬১৯৫৯      মাবা-
০১৭৯৫০৫৫৩২৩

াম-হিরহর পাড়া           
ডাক-এনােয়ত নগর        
উপেজলা-নারায়নগ         
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আল ইমরান একজন িষ িমক। তার পা 
ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৩১০ মাঃ রা  শখ                    িপতা-
সয়দ জামান শখ        এনআইিড-

২৬৯৪৮১১০১১৫৫২  মাবা-
০১৯১৮৯৮৯২৩৮

াম-দি ন পাইকপাড়া      
ডাক-িমর র                
উপেজলা-িমর র            
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ রা  শখ একজন বাস িমক। িতিন য া 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৩১১ িবনয়  িব াস                িপতা-
রািধকা স  িব াস     এনআইিড-
১৪৭০১৭৩১৯৪       মাবা-
০১৭৫৭৪৮৮৮৯৩

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী িবনয়  িব াস একজন িনমান িমক। িতিন 
ডায়ােব স দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩১২ রীনা িব াস                         িপতা-
সতীশ চ  ম             এনআইিড-
৭৩২০১৯৭৬৬৩     মাবা-
০১৯৯৫৩৮৩১৭১

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী রীনা িব াস একজন দিজ িমক। িতিন জরা র 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩১৩ নারায়ন ম ল                     িপতা-
কালী পদ ম ল           এনআইিড-
৪৬২১৪৬৯৭০১      মাবা-
০১৬২৯৪৫৮৫৬৬

াম-সান িরয়া           
ডাক- ভ াবাড়ী             
উপেজলা- গাপালগ         
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী নারায়ন ম ল একজন িষ িমক। িতিন 
কামেড়র হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩১৪ িমলন মার দাস                িপতা-
ত ফনী  নাথ দাস   এনআইিড-

৬৯১৪৪৮৫৪০৪২৭৩ মাবা-
০১৭১০০৫৯৮২৯

াম-চকবােদ লপাড়া     
ডাক- লাল র             
উপেজলা-লাল র          
জলা-নােটার

িনজ আেবদনকারী িমলন মার দাস একজন িষ িমক। িতিন 
কামেড়র হাড় য় রােগ আা া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৩১৫ মাহা দ শাহ আলম              িপতা-
 িছি র রহমান        এনআইিড-
১৯৭৮১৯২৮৭০৭০০০০০৭     মাবা-
০১৮২৪৯০৯৮৯৪

াম- ক া                    
ডাক-না লেকাট           
উপেজলা-না লেকাট       
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাহা দ শাহ আলম একজন িদন ম র। 
িতিনে ইন উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৩১৬ বাস ী িব াস                      িপতা-
অ  ঘরানী                 এনআইিড-
৫৯৭০২৩৩৭৭০       মাবা-

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        

িনজ আেবদনকারী বাস ী িব াস একজন িষ িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৫৯৭০২৩৩৭৭০       মাবা-
০১৯০৪৯৬০২৫১

উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

চেয় আেবদন কেরেছন।

১৩১৭ িম  দাশী                            ামী-
ত কািতক দাশ          এনআইিড-

৪৭১৪০৭৫০৭৩০৮২ মাবা-
০১৯৬৩২৪৮৫১৬

াম- যাগী ল              
ডাক-িশেরামিন             
উপেজলা-িদঘিলয়া        
জলা- লনা

তপন দাস ( ছেল)  এনআইিড-
৬৪৫৬৯৪১১২৬

আেবদনকারী তপন দাস একজন িমল িমক। তার মা ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৩১৮ মিত িব াস                     িপতা-
বীের  নাথ রায়          এনআইিড-
১৪৭০১৭২৫৩৫       মাবা-
০১৭৯৬৪২০৬৪২

াম-রমাগ                  
ডাক-কতারহাট            
উপেজলা-লালেমাহন        
জলা- ভালা

িনজ আেবদনকারী নািসমা বগম একজন িশ  িমক। িতিন  
নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১৩১৯  িনয়ন মার দাস             িপতা-
 নারায়ন চ  দাস     এনআইিড-

৬৯১৬৩৯৪২১২৯৫২ মাবা-
০১৭৯২৪৬৩০২৫

াম-জংলী                   
ডাক-জংলী                 
উপেজলা-নােটার            
জলা-নােটার

িনজ আেবদনকারী  িনয়ন মার দাস একজন িষ িমক। িতিন 
চাখ এবং চামড়ার সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৩২০ ব ল বগম                         ামী-
ল ইসলাম              এনআইিড-

১৯১৮৭৭৩৯৫৭৩৯৫ মাবা-
০১৯৯৮৯৫৮৯১৯

াম- য়াপাড়া              
ডাক-অিল র               
উপেজলা-না লেকাট       
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী ব ল বগম একজন একজন িষ িমক। িতিন 
ঘােড়র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৩২১ িলয়া ফরেদৗসী                 ামী-
মাঃ শিফ ল ইসলাম     এনআইিড-

২৬৯৬৩৫২২২৭১৪১ মাবা-
০১৯৬৭৪৯৯৬০৪

াম- স াল রাড          
ডাক-িনউমােকট           
উপেজলা-িনউমােকট        
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী িলয়া ফরেদৗসী একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

১৩২২ মাঃ ওসমান গিন িব াস         িপতা-
রজব আলী িব াস        এনআইিড-
৪১৯৮৬২৩৪৫৮     মাবা-
০১৯১৮৮৬৭৫৭৫

াম-না য়াপাড়া             
ডাক-না য়াপাড়া             
উপেজলা-যেশার           
জলা-যেশার

িনজ আেবদনকারী মাঃ ওসমান গিন িব াস একজন িষ িমক। 
িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

১৩২৩ ফিরদা আ ার                    ামী-
আ ল মাতােলব          এনআইিড-
৫১১৬৫৫৭২০৫৩৫০  মাবা-
০১৯৮৭৫৮০৭৪৮

াম- দি ণ হাজী র       
ডাক- পানপাড়া             
উপেজলা- রামগ          
জলা- ল ী র

িনজ আেবদনকারী ফিরদা আ ার একজন দিজ িমক। িতিন 
থাইরেয়েডর সম া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৩২৪  মাঃ সা  ী                       
িপতা- নছার উি ন ী             
এনআইিড-২৮৪৯৬৩৩৬৬০          
মাবা-০১৭৭২১৫৭৬২৭১

 াম-কেলজ রাড          
ডাক-মাদারী র          
উপেজলা-মাদারী র       
জলা-মাদারী র

                       িনজ  আেবদনকারী মাঃ সা  ী একজন িমখ। িতিন রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন। মাননীয় ম ী মেহাদেয়র িনেদেশ জ রী িভি েত 
দওয়া হেয়েছ।

৫০০০০

১৩২৫ মাছাঃ ছািহদা বগম            ামী-
মাঃ মতাহার আলী       এনআইিড-

১৯৯১৯৪১৮২২৩০০০২৩০      মাবা-
০১৭৩৬৯৫০৪৪৭

াম-ভবানী র              
ডাক- বর না                
উপেজলা-পীরগ             
জলা-ঠা রগ ও

মাঃ মাতাহার ইসলাম ( ামী)           
  এনআইিড-৯৪১৮২২৩৮০৫১৩৭

আেবদনকারী মাঃ মাতাহার ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
এেপনিড  অপােরশন হেয়েছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩২৬ মারিজয়া খা ন                  িপতা-
ম ল হক                জ সনদ-
১৯৯৭৬১১৯৪১৫২১৪০৫         মাবা-

াম-সা য়া                  
ডাক-সা য়া              
উপেজলা-ি শাল            

িনজ আেবদনকারী মারিজয়া খা ন একজন হ িমক।িতিন বান 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৯৯৭৬১১৯৪১৫২১৪০৫         মাবা-
০১৭৫৮০৯০০৫৬

উপেজলা-ি শাল            
জলা-ময়মনিসংহ

আেবদন কেরেছন।

১৩২৭ মাঃ ম ল ইসলাম            িপতা-
তিহজ উ ীন              এনআইিড-
৩২৯৭৯১৮৫৭৯      মাবা-
০১৭৯৭৭৪৭৬৩৪

াম-ব নাগ ও              
ডাক-কা ে             
উপেজলা-ঠা রগ ও        
জলা-ঠা রগ ও

িনজ আেবদনকারী মাঃ ম ল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
হািনয়া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩২৮ মাসাঃ া বগম               িপতা-
মাঃ ই াহীম খ ন        এনআইিড-

০১১৫৬৭৬৯৭৭৭৪০  মাবা-
০১৬৩১৩২৬৮৭০

াম- কাদািলয়া            
ডাক- কাদািলয়া            
উপেজলা- মা াহাট         
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ া বগম একজন হ িমক।িতিন েক 
এবং জরা েত সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৩২৯ রােকয়া বগম                   িপতা-
িসরাজ িময়া              এনআইিড-
৩২৭৬৭৪২০৫৭      মাবা-
০১৬৪২২৭৩৯৫৪

াম- বপারীপাড়া            
ডাক- লশান                
উপেজলা-বা া             
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী রােকয়া বগম একজন িমক। িতিন কামেড়র 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৩৩০ মাঃ আ  কালাম                 িপতা-
মাঃ আ ল কােদর       এনআইিড-

১০১৬৬৮৯১৯০     মাবা-
০১৯৯১৮১৫৯৮৫

াম-১৫১ উ র বা া      
ডাক- লশান             
উপেজলা-বা া             
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ  কালাম একজন িমক। িতিন চম রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৩৩১ আ াহ                           িপতা- 
আ ল ওয়া দ       এনআইিড-
৩৭১৩৬৫৩১২৩     মাবা-
০১৯১৩৮৭৫৩৯০

াম-আশরাফাবাদ         
ডাক-কামরা ীরচর       
উপেজলা-কামরা ীরচর  
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী আ াহ একজন দিজ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৩৩২ পারভীন বগম                  িপতা-
হরাজ া িব াস        এনআইিড-

৪৬৩১৯৯৩০২১     মাবা-
০১৯৫৫৮০৬০৪২

াম-পাবলা             ডাক-
দৗলত র             

উপেজলা- দৗলত র         
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী পারভীন বগম একজন হ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৫০০০০

১৩৩৩ সীমা বগম                       িপতা-
ত মাঃ ইউ স পারী জ সনদ-

১৯৯২৪৭৯২১০৫০১৫৭৯৩       মাবা-
০১৯৬৩৫৩০৬২০

াম- দয়ানা                  
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী সীমা বগম একজন হােটল িমক। তার 
এেপনিড  অপােরশন হেয়েছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৩৩৪ মাছা ত লনা বগম           ামী-
তাফা াল হােসন      এনআইিড-

৫৮১৮০৮৪৩৪৫৫৪৩ মাবা-
০১৭২৭৬৮৪২৮০

াম-বড়দল                 
ডাক-ইে র              
উপেজলা-রাজনগর       
জলা- মৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী মাছা ত লনা বগম একজন হ িমক। িতিন 
মা  ক াণ অ া  সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৩৩৫ মাঃ আ ল আলী                িপতা- 
ত হািব র রহমান     এনআইিড-

৫৮১৮০৬৩৩৮০৪৪২ মাবা-
০১৭৮২৭৪০১১৭

াম- রাদনগর             
ডাক-গলািচপা              
উপেজলা-গলািচপা        
জলা-প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল আলী একজন হ িমক। িতিন 
এওয়ারটার সম া েক এবং পােয় াথা রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৩৩৬ মাছাঃ মিরয়ম খা ন            িপতা- 
ইয়াদ আলী             এনআইিড-
১৯৬৭৪৯১৯৪৭৫৮২৭১৪৯      মাবা-

াম আইরমারীর চর        
ডাক-দই খাওয়ার চর        
উপেজলা- উিল র         

 িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মিরয়ম খা ন একজন িদন ম র। িতিন 
দেরাগ উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৯৬৭৪৯১৯৪৭৫৮২৭১৪৯      মাবা-
০১৭৪১৯১৬৭৫৭

উপেজলা- উিল র         
জলা- িড় াম

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৩৩৭ মাঃ মাহেমা ল হাসান খান ইয়ািমন   
                        িপতা- মায়াে ম 
হােসন      জ সনদ-

২০০৫৩৩১৩২৬৬০২৮২০৪     মাবা-
০১৬৭৬০৩৪৪৬৫

াম- মৗচাক                 
ডাক- মৗচাক                
উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

মাঃ মায়াে ম হােসন (িপতা)         
      এনআইিড-৩৩১৩২৬৬৯২২৬২০

আেবদনকারী মাঃ মায়াে ম হােসন একজন িষ িমক। 
িতিন সড়ক ঘটনায় মাথায় আঘাত েক সম া রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২০০০০

১৩৩৮ মাঃ রহাজ উি ন             িপতা-
মাহা দ খ                এনআইিড-

২৩৭৯৭৪০১১৭       মাবা-
০১৮৩৮৮৮৪৪০০

াম- ম লেখালা            
ডাক-সাতার ল             
উপেজলা-বা া             
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ রহাজ উি ন একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৩৩৯ ফারজানা িম                    িপতা-
মাঃ ফা ক ধা           এনআইিড-

৬৪৫২৫৫৬০১৯     মাবা-
০১৬০০১০২০৯২

াম-পি য়া                 
ডাক- বায়ািলয়া           
উপেজলা-গলািচপা          
জলা-প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী ফারজানা িম  একজন িষ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৩৪০ মাঃ আ  জাফর সরদার        িপতা-
ত নািছর উি ন সরদার এনআইিড-

১০২২০০৩০২২৫৫৮ মাবা-
০১৮৬০৭২১৫৩০

াম-ডাঃ এস ক লন       
ডাক-ব ড়া                
উপেজলা-ব ড়া            
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ  জাফর সরদার একজন িষ িমক। 
িতিন ডায়ােব স শরীের পািন নােকর সম া রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৩৫০০০

১৩৪১ মাছাঃ ামিল বগম            িপতা- 
মাঃ আ ল জা ার ফিকর             

                এনআইিড-
৭৭৫৬৬৪২২৮১      মাবা-
০১৭৬০৬৮০৬৬৫

াম-সাব াম                
ডাক-সাব াম                
উপেজলা-ব ড়া             
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ামিল বগম একজন হ িমক। িতিন 
হাপানী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৩৪২ মাঃ আতাউর রহমান           িপতা-
আজগর আলী            এনআইিড-
৯১৪৩৭১২৩৬৩      মাবা-
০১৯৪০০৫৪৮৫২

াম-সরকার পাড়া          
ডাক-ব ড়া                
উপেজলা-ব ড়া            
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাঃ আতাউর রহমান একজন িনমান িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩৪৩ মাছাঃ আেনায়ারা                 িপতা-
সাম ল হক               এনআইিড-
৯১৪১৮৯৬৯১১      মাবা-
০১৭২৫৫৪৪৯৮৯

াম- চেলাপাড়া              
ডাক-ব ড়া                   
উপেজলা-ব ড়া             
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আেনায়ারা একজন হ িমক। িতিন 
চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৩৪৪ মাঃ আ ল স ম ল        িপতা-
ছাই াহ ম ল            এনআইিড-
৪১৯৩৭৪১৯৮২       মাবা-
০১৯১১০১৪২৪৯

াম-উ র পাড়া             
ডাক-ব ড়া                 
উপেজলা-ব ড়া              
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল স ম ল একজন িনমান িমক। 
িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৩৪৫ মাঃ আফতাব উ ীন শখ      িপতা-
ত লবীর শখ             এনআইিড-

১০২২০২০১৯৯০২২  মাবা-

াম-পার ব ড়া             
ডাক-ব ড়া                 
উপেজলা-ব ড়া             

িনজ আেবদনকারী মাঃ আফতাব উ ীন শখ একজন িষ িমক। 
িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১০২২০২০১৯৯০২২  মাবা-
০১৮২৩১২২৩২০

উপেজলা-ব ড়া             
জলা-ব ড়া

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৩৪৬ মাছাঃ সাহানাজ                  িপতা-
রইচ উ ীন াং       এনআইিড-
৬৪৪১৫১৫৯৫১       মাবা-
০১৯৯৪০৪৪৪৮২

াম-কাটনার পাড়া           
ডাক-ব ড়া                 
উপেজলা-ব ড়া              
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ সাহানাজ হ িমক। তার কামেড়র হাড় 
ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৩৪৭ মাঃ আনছার আলী               িপতা-
মাঃ আ ল লিতফ াং   এনআইিড-

৪৬০৬৭৮৩১৩৪      মাবা-
০১৩১৯৩৬৯৪৩৮

াম-সাব াম                
ডাক-সাব াম                
উপেজলা-ব ড়া             
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাঃ আনছার আলী একজন িষ িমক। িতিন 
র  তা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৩৪৮ মাছাঃ লাইিল বগম             িপতা-
ফজলার রহমান           এনআইিড-
২৩৯৩৭৭৭৬৩২      মাবা-
০১৭৭৭৪৮৩৬৭৮

াম-পাড় ব ড়া              
ডাক-ব ড়া                  
উপেজলা-ব ড়া            
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ লাইিল বগম একজন হ িমক। িতিন 
উ র চাপ আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৩৪৯ মাঃ সাই ল ইসলাম          িপতা-
মমতা র রহমান ম ল  এনআইিড-
১৯৪২২৮১৮২৩      মাবা-
০১৭৬৩২৯০৪৫৫

াম- চেলাপাড়া              
ডাক-ব ড়া                   
উপেজলা-ব ড়া             
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাঃ সাই ল ইসলাম একজন িনমান িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৩৫০ মা র রিশদ                      িপতা-
র মাহা দ               এনআইিড-

৩৭৪৪৬৫৮৫৬২      মাবা-
০১৭৫৮৩৩৫৬১০

াম- লবাড়ী                
ডাক-ব ড়া                 
উপেজলা-ব ড়া             
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মা র রিশদ একজন একজন িনমান িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩৫১ মাঃ রিবউল ইসলাম           িপতা-
মাঃ আ স বহান       এনআইিড-

১৯৯১৯৪১৮৬৬৩০০০৩৬৭      মাবা-
০১৭৭৯১১৪৩৯৩

াম-পকা া                  
ডাক- গাগর               
উপেজলা-রানীশংকাইল    
জলা-ঠা রগ ও

িনজ আেবদনকারী মাঃ রিবউল ইসলাম একজন িনমান িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৩৫২ মাঃ আ র রিশদ (বা )         িপতা-
আফছার আলী            এনআইিড-
৯১৪৪৫৩৬০৩৫     মাবা-
০১৭২৭২২২০৯৮

াম- লবাড়ী                
ডাক-ব ড়া                 
উপেজলা-ব ড়া             
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ র রিশদ (বা ) একজন ির া চালক। 
তার পা ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৩৫৩ মাছাঃ দােলনা বগম            ামী-
মাঃ গালাম র ানী    এনআইিড-

১০২২০০৩০৩১৭৭৫ মাবা-
০১৭৩৪০৪১৫৭০

াম-কাটনার পাড়া           
ডাক-ব ড়া                 
উপেজলা-ব ড়া              
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ দােলনা বগম একজন হ িমক। িতিন 
দেরাগ হাপানী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৩৫৪ মাছাঃ রিমছা বগম              িপতা-
মেয়জ উ ীন া          এনআইিড-
৫০৫৬৩৮১৩৪৫     মাবা-
০১৭১৮১২৩৪২৯

াম-সাব াম                
ডাক-সাব াম                
উপেজলা-ব ড়া             
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রিমছা বগম একজন হ িমক। িতিন 
িপ  থিলেত সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৩৫৫ মাঃ আলমগীর ফিকর           িপতা-
মাঃ জা ার ফিকর      এনআইিড-

১০১৪০৩৩১৯৬৯৩৪ মাবা-

াম-চকেসেক ার           
ডাক-মিড়য়া                 
উপেজলা-গাবতলী          

িনজ আেবদনকারী মাঃ আলমগীর ফিকর একজন িনমান িমক। 
িতিন িকডিনেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১০১৪০৩৩১৯৬৯৩৪ মাবা-
০১৭১৯৬৩৬৪৩৯

উপেজলা-গাবতলী          
জলা-ব ড়া

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৩৫৬ মাছাঃ রােহলা বগম            িপতা-
মাঃ দা সরকার         এনআইিড-

৩২৫৬৬৬৯২৯৬    মাবা-
০১৩১৬৩১৫৫৫২

াম-চকঝ                 
ডাক-সাব াম                
উপেজলা-ব ড়া             
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাচাঃ রােহলা বগম একজন হ িমক। িতিন 
িপ  থিলেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩৫৭ ছােলহা বওয়া                    িপতা- 
বা  িশেব  নাথ     এনআইিড-
৯১৪০৯৯০৪৫৯      মাবা-
০১৭১৮৮৯২৬২০

াম-কাটনার পাড়া           
ডাক-ব ড়া                 
উপেজলা-ব ড়া              
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী ছােলহা বওয়া একজন হ িমক। িতিন সায়া কা 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৩৫৮ মাছাঃ র জনা                     িপতা- 
মাঃ  শখ            এনআইিড-

৩২৯৩২৫৬২৮৯     মাবা-
০১৮৪০০৭৭৩৫৭

াম-জয় রপাড়া            
ডাক-ব ড়া                
উপেজলা-ব ড়া             
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ র জনা একজন হ িমক। িতিন জরা র 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩৫৯ মাছাঃ খােদজা িবিব            ামী-
মাঃ আ ল জা ার      এনআইিড-

১০১২০৭৭৩৭২৩৫৩ মাবা-
০১৭৮১৪৭৭৬৭২

াম-চকঝ                 
ডাক-সাব াম                
উপেজলা-ব ড়া             
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ খােদজা িবিব একজন হ িমক। িতিন 
নােভর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৩৬০ মাঃ নািছর উি ন             িপতা-
মাঃ ইনছান আলী শখ   এনআইিড-

১০২২০১৭১৬২৮৯৮ মাবা-
০১৭৩৪৬২২৭৬৫

াম-জয় র পাড়া           
ডাক-ব ড়া                
উপেজলা-ব ড়া             
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাঃ নািছর উি ন  একজন ির া চালক। িতিন 
পােয়র সম া এবং দাহ পচন রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৩৬১ মাঃ হাসান আলী                িপতা-
মাঃ আ স সামাদ       এনআইিড-

৬৮৯২০০৪১২৫     মাবা-
০১৮৩৪৭৫৭৮৪৩

াম- লবাড়ী                
ডাক-ব ড়া                 
উপেজলা-ব ড়া             
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাঃ হাসান আলী একজন িনমান িমক।িতিন  
থিলেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৩৬২ শা  মাঃ ম                      িপতা-
ী আঃ বারী            এনআইিড-

২৯১১৮২৫২০০৪৩৬ মাবা-
০১৭৪৭৭৪৬১৯৫

াম-হাসামিদয়া            
ডাক- যিদয়া              
উপেজলা- বায়ালমারী     
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী শা  মাঃ ম  একজন িনমান িমক। িতিন 
ডায়ােব স নােভর সম া হােটর সম া রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৩৬৩ নািসমা বগম                   ামী-
কিবর হাওলাদার         এনআইিড-
০৬১০৭১২৪৮৪৮৫২ মাবা-
০১৭৮১২৫১৬৪৮

াম- ধলেমৗ               
ডাক-দঃ ধলেমৗ          
এনআইিড-বােকরগ        
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী নািসমা বগম একজন িষ িমক। িতিন বান 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৩৬৪ িজিলয়া পারভীন                 িপতা-
আিমর উি ন িব াস     এনআইিড-
৪৬৩১৮৫৩৫৯৭      মাবা-
০১৬২৯৭৪৩১০৮

াম- দয়ানা ম পাড়া       
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র         
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী িজিলয়া পারভীন একজন হ িমক। িতিন 
জরা েত উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩৬৫ পিপ                                   
িপতা- মাঃ শিফ ল ইসলাম   
এনআইিড-৫৫৫২৫৫৫২১০      মাবা-
০১৭৫৫১১৪৫৫৬

াম-পাবলা             ডাক-
দৗলত র             

উপেজলা- দৗলত র         
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী পিপ একজন হ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৩০০০০

০১৭৫৫১১৪৫৫৬ জলা- লনা

১৩৬৬ ফা ক হােসন                    িপতা-
মিম ল হক              এনআইিড-
৭৫১১০৮৫৬৪৬৭৮১ মাবা-
০১৬৪৭৬৭৬১৭৯

াম-র নাথ র             
ডাক- সামপাড়া             
উপেজলা-চাটিখল           
জলা- নায়াখালী

িনজ আেবদনকারী ফা ক হােসন একজন ির া চালক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৩৬৭ মাহা দ ফজ ল হক           িপতা-
ত মৗঃ আ ল মিজদ ফরাজী          

                  এনআইিড-
০৬৯৫১২৩২৬৫৭৭  মাবা-
০১৭২১৯৬২০৬৩

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাহা দ ফজ ল হক একজন িষ িমক।িতিন 
াি ক উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩৬৮ মাঃ আির ল ইসলাম টিন     িপতা-
আদম আিল               এনআইিড-
৪৬৪৮৪৪৫৬৫০      মাবা-
০১৯১০৪৮২৩৫৯

াম- রাতন পা  অিফস 
ডাক- মেহর র              
উপেজলা- মেহর র         
জলা- মেহর র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আির ল ইসলাম টিন একজন গাড়ী চালক। 
িতিন সড়ক ঘনা েখর হাড় ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৩৬৯ মাঃ কা  পাটারী                 িপতা- 
ত মাঃ ব েশ আলী পাটয়ারী         

               এনআইিড-
১৩১৪৭১১৬০৮৪০৭  মাবা-
০১৭৩২১৬৬০১৫

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ কা  পাটারী একজন িষ িমক। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩৭০ ডিল আ ার                      িপতা-
আঃ মিজদ              এনআইিড-
২৮১৬৪৯৪৩৪৪      মাবা-
০১৯৫২৭৩৯২৯৪

াম-নয়াপাড়া                
ডাক-বল এন িমলস         
উপেজলা-নারায়নগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী ডিল আ ার একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৩৭১ ইয়ািছন হাসান                    িপতা- 
আ ল বাসার             এনআইিড-
৯১৫৪৪৪৭৬০২      মাবা-
০১৭৩৬৭৩৫৭৫৬

াম-র লবাগ                
ডাক-সানার পাড়           
উপেজলা-িসি রগ         
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী ইয়ািছন হাসান একজন অেটা চালক। িতিন য া 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩৭২ মাঃ ল ল গাজী                িপতা-
মাঃ রিফক গাজী        জ সনদ-

১৯৮৭২৬১০৪১৩১০২৩২৩      মাবা-
০১৯১১২১৭৬৩৯

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ ল ল গাজী একজন িষ িমক। িতিন ডান 
হা র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩৭৩ মাছাঃ রিহমা বগম              িপতা-
আরব আলী গাজী         এনআইিড-
২৮৪৩৫৯৩৬৩৯     মাবা-
০১৬৮১৯৪৬৬৪৬

াম-কিব জিসম উি ন 
রাড                          

ডাক-শাি নগর              
উপেজলা-মিতিঝল          
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রিহমা বগম একজন হ িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৩৭৪ আেলয়া বগম                   ামী- 
ই াহীম খিলল           এনআইিড-
৭৫১১০৭৬৬৫৩৭৩৮ মাবা-
০১৬২৮১৫৬৮৫৮

াম-বােতনপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ         
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী আেলয়া বগম একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৩৭৫ িসরাজ উ া                       িপতা-
ত রহমত উ া           জ সনদ-

১৯৬৬৭৫১১০২৮১০০৬১০      মাবা-
০১৮৬৫১৩২৫৮০

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী িসরাজ উ া একজন িষ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৩৭৬ মাঃ িগয়াস উি ন               িপতা-
আ ল আিজজ             এনআইিড-
৪১৮৫২৬৩৫৬৫     মাবা-
০১৮২৩১৮৩৩২০

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ িগয়াস উি ন একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৩৭৭ মাঃ আিত র রহমান           িপতা-
মাঃ আ ল হােসন       এনআইিড-

১৯৩৭৪২০২৩৮      মাবা-
০১৭১৫৭১১৪৮৭

াম-নয়াপাড়া                
ডাক-এল এন িমলস         
উপেজলা-নারায়নগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিত র রহমান একজন ভ ান চালক।িতিন 
স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৩৭৮ জিসম উি ন                      িপতা-
ত আব ল গাফরান এনআইিড-

৫১১৪৩২০০৮৪৪২২৫ মাবা-
০১৮১৫৫৯০৩৪০

াম-িহরাঝীল               
ডাক-িমজিমিজ              
উপেজলা-িসি রগ         
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী জিসম উি ন একজন অেটা চালক।িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৩৭৯ মাঃ নািসর উি ন               িপতা-
মাঃ কদম আলী           এনআইিড-

৬৭২৫৮১৭৬৬২১৭৫ মাবা-
০১৯১৫৭৯৩৫৮০

াম-িসি রগ               
ডাক-িমজিমিজ            
উপেজলা-নারায়নগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ নািসর উি ন একজন িষ িমক। িতিন 
সায়া কা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৩৮০ আশরা ন িবিব                  ামী-
ছাবহান িময়া             এনআইিড-

৬৭১০৪২৪৮৯৫১৫০ মাবা-
০১৮২৭৭৩৪৬৩৫

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী আশরা ন িবিব একজন হ িমক। িতিন 
থাইরেয়েডর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩৮১ শফািল বগম পিপ               ামী-
মাঃ সাই ল আলম       এনআইিড-

৬৭২৫৮১১৫৯৭৮৭৮ মাবা-
০১৭১১২৮৬৪৬১

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী শফািল বগম পিপ একজন হ িমক। িতিন িপ  
থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৩৮২ মাঃ আল-আিমন                 িপতা-
ত ইউ ফ পােটায়ারী   এনআইিড-

২৬৯৫৪৩২৯৯০০০৫৩          মাবা-
০১৭১৮৪৮৫৫৪৪

াম-ফিকরা ল             
ডাক-আরামবাগ           
উপেজলা-মিতিঝল         
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আল-আিমন একজন িষ িমক। িতিন 
মানিসক সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৩৮৩ সািফয়া খা ন                     ামী-
মাঃ সিফ                 এনআইিড-

৪৭৯৪৫১২১৬২১৯০  মাবা-
০১৭১৫১৪৫৪৪৮

াম- রাতন কেলানী       
ডাক-িজ,িপ,ও-৯০০০     
উপেজলা-খািলশ র      
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী সািফয়া খা ন একজন হ িমক। িতিন স েসর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

০১৭১৫১৪৫৪৪৮ জলা- লনা

১৩৮৪ মাঃ শাহাজাহান মি ক          িপতা-
হাসান মি ক            এনআইিড-
৬৪২৩৭২৩৮১৩      মাবা-
০১৯১৭৬৩০৮৫২

াম- মাহাম ািদয়া          
ডাক-িশপইয়াড             
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহাজাহান মি ক একজন ভ ান চালক। 
িতিন অি ও আথাই স দেরাগ াস ক  রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৩৮৫ ফােতমা বগম                        
ামী-ওেজদ আলী শখ          

এনআইিড-৪৭১৪০৮৫১৪৯৫৯২  মাবা-
০১৭১০১২৭০০৭

াম-হাজী াম                
ডাক-হাজী াম             
উপেজলা-িদঘিলয়া          
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী ফােতমা বগম একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৩৮৬ রিহমা খা ন                      ামী-
মাঃ আেশদ আলী         এনআইিড-

৪৪১৩৩৩৩৪২৭৪২০  মাবা-
০১৯২৩৫৮১৬০৬

াম-ফয়লা                   
ডাক- নলড া              
উপেজলা-কালীগ           
জলা-িঝনাইদহ

মাঃ জয় ল আেবদীন ( ছেল)         
এনআইিড-৪৪২৩৩০৩৪০৮৫৭১

আেবদনকারী মাঃ জয় ল আেবদীন একজন িষ িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৩৮৭ মাঃ ওবায় ল হক                িপতা-
মাঃ আিল ি ন সরকার  এনআইিড-

৭৩১৮৫৬৭০৬২৫২৫ মাবা-
০১৯১১৫৮০১৮০

াম- ব বল র          
ডাক-হাজারী হাট           
উপেজলা- সয়দ র          
জলা-নীলফামারী

িনজ আেবদনকারী মাঃ ওবায় ল হক একজন িমলস 
িমক।িতিন ঘটনা হাত এবং পােয় আঘাত মাথায় আঘাত রােগ 

আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৩৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৩৮৮ মাঃ আ স সাবাহান মা া    িপতা-
ত বিদর উি ন মা া   এনআইিড-

৪৭১৪০৫৭৫১৯৪০১   মাবা-
০১৯৪৬৯০৭৯২৬

াম- দয়াড়া                
ডাক-িদঘিলয়া              
উপেজলা-িদঘিলয়া          
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ স সাবাহান মা া একজন িষ িমক। 
িতিন ম দে র হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩৮৯ হােজরা বগম                    ামী-
ইসমাইল হােসন          এনআইিড-
৩৩১৩২৮৫৯৫২৭৯৭ মাবা-
০১৭৬৫১৯০৭২৪

াম- ছাট কা ন র       
ডাক-কািলয়াৈকর          
উপেজলা-কািলয়ৈকর       
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী হােজরা বগম একজন িষ িমক। িতিন ছােখর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১৩৯০ মাঃ রাশন                        িপতা-
ত রবান আলী          এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭০২৩৮১৭ মাবা-
০১৭৯৩৩৮৭৮০২

াম- য়ারচালা             
ডাক-চাবাগান              
উপেজলা- কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ রাশন একজন িষ িমক। িতিন কামের 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১৩৯১ মাসাঃ জাসনা বগম            ামী-
মাঃ সাই ল ইসলাম     এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯০৪৬৪ মাবা-
০১৭৪২৪৩৪৯৮৫

াম- য়ারচালা             
ডাক-চাবাগান              
উপেজলা- কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ জাসনা বগম একজন িষ িমক। িতিন 
আথাঈ স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১৩৯২ মাসাঃ খােদজা বগম            ামী-
মাঃ লাল িময়া           এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯০৫২৬ মাবা-
০১৭৭৭৮৩৯৪৫৬

াম- য়ারচালা             
ডাক-চাবাগান              
উপেজলা- কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাসঃ খােদজা বগম একজন িষ িমক। িতিন 
উ র চাপ কামের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৩৯৩ হািলমা আ ার                   ামী-
আঃ রা াক ফিকর       এনআইিড-
৩৩১৩২৫৭৯৯৯৫০৪  মাবা-
০১৭৬৫১৯০৭২৪

াম- ঠ ারবা             
ডাক- চাবাগান              
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী হািলমা আ ার একজন িষ িমক। িতিন 
কামেরর হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

০১৭৬৫১৯০৭২৪ জলা-গাজী র

১৩৯৪ মাঃ এখলাছ উি ন              িপতা-
ত হােয়দ আলী       এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯০০১৭ মাবা-
০১৭৮৭৩২০৭৭৬

াম-বাশবাড়ী                
ডাক-চা-বাগান              
উপেজলা-কািলয়াৈকর       
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ এখলাছ উি ন একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩৯৫ মাঃ িনজাম উি ন রাড়ী         িপতা-
আ ল হােসম রাড়ী       এনআইিড-
৭৮১৫৭৬৭৪১১৮০৮ মাবা-
০১৭২৬৭৩২২৮৫

াম- বায়ািলয়া              
ডাক- বায়ািলয়া            
উপেজলা- গলািচপা        
জলা- প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী মাঃ িনজাম উি ন রাড়ী একজন ির া চালক। 
িতিন নালীেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩৯৬ িফেরাজা বগম                 ামী-
ত. বাদশা িময়া         এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯০০৬৫ মাবা-
০১৮২১৬৭৩৯৩৬

াম- শলনাথ              
ডাক-চা-বাগান             
উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী িফেরাজা বগম একজন হ িমক। তার হাত পা 
অবস। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২০০০০

১৩৯৭ মাঃ চ দ আলী                    িপতা-
মাঃ মনতাজ আলী       এনআইিড-

৮৮২৯৪০৭৭৭৩৭১৬ মাবা-
০১৭১৭১৯২৩৩৭

াম-নয়ানগাতী              
ডাক-উ াপাড়া              
উপেজলা-উ াপাড়া          
জলা-িসরাজগ

িনজ আেবদনকারীেমাঃ চ দ আলী একজন গাড়ী চালক। িতিন ঘটনায় 
পা হািড়েয়েছন ডায়ােব স রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৩৯৮ মাঃ জাফর আহমদ িব াস     িপতা-
ত মাহা দ িব াস      এনআইিড-

৬৫১২৮৮৭৩০৪৫৮৯ মাবা-
০১৭৬৭৯০৮৮৭৭

াম-খড়িরয়া               
ডাক-খড়িরয়া             
উপেজলা-কািলয়া          
জলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী মাঃ জাফর আহেমদ িব াস একজন িষ িমক। 
িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৩৯৯ মাঃ আিজ র রহমান           িপতা-
আিমর আলী গাজী       এনআইিড-
৪১১৩৮৫৭২৮৯৮১৩ মাবা-
০১৯৭০৪৬৮২২৭

াম-লালমা য়া               
ডাক- মাহা দ র        
উপেজলা- মাহা দ র      
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিজ র রহমান একজন দােড়ায়ান। িতিন 
স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪০০ মাঃ নজ ল ইসলাম ধা        িপতা-
ত ল ইসলাম ধা   এনআইিড-

৫৫১৬৬২১৬১৪২০৮ মাবা-
০১৪০০৩৩০৯৪১

াম-ম খালী                
ডাক-ম খালী               
উপেজলা-ম খালী           
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ নজ ল ইসলাম ধা একজন ভ ান চালক। 
িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৪০১ মাঃ মিজবর রহমান কিবরাজ  িপতা-
ত আঃ গিন কিবরাজ    এনআইিড-

০৬২৬৯০৯৬৬৯৮৯০           মাবা-
০১৬৪৪৩৩৩৫৮৩

াম-চরিড ী               
ডাক-চরিড ী            
উপেজলা- লাদী             
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিজবর রহমান একজন ির া চালক। তার 
হাড় ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৪০২ মাছাঃ হাছনারা                  িপতা- 
ম  িময়া                 এনআইিড-
৩৭১৫৮১১৭৪৫        মাবা-
০১৭৭১৮৬০৮৩১

াম-সে াষ র             
ডাক-ইটােখালা              
উপেজলা-মাধব র          
জলা-হিবগ

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ হাছনারা একজন হ িমক। িতিন 
িলভােরর এবং  এর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৪০৩ জাফর সখ                       িপতা-
আ ল কােদর সখ        এনআইিড-
৭৮০১০৩৭৪৯৫      মাবা-
০১৭৭৮৯০৫০৮৮

াম- গায়লচামট            
ডাক- অ ন               
উপেজলা-ফিরদ র         
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী জাফর সখ একজন দাকান কমচারী। িতিন 
দেরাগ ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

০১৭৭৮৯০৫০৮৮ জলা-ফিরদ র

১৪০৪ সােলহা বগম                   িপতা-
ত ী ল সাফা      এনআইিড-

৮৭৬৫৪৮৯০৮৭৯৮      মাবা-
০১৭৫৬৯৮৭৬৫৪

াম-ঝাউচর                
ডাক- আ াফাবাদ          
উপেজলা-লালবাগ          
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী সােলহা বগম একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৪০৫ খািদজা পারভীন                  িপতা-
ত বাহা র সদার         এনআইিড-

২৯১৬২১০৯৪৯৭৮৫ মাবা-
০১৯৯২৮২৬৪৯৩

াম- ব র               
ডাক-ম খালী             
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী খািদজা পারভীন একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১৪০৬ মাছাঃ আিছয়া খা ন           িপতা- 
মাঃ আজাহার মা া   জ সনদ-

১৯৯৯২৯১৫৬৩১০০০২৪৭       মাবা-
০১৯১৬১৫৫৬৮৭

াম- ব র               
ডাক-ম খালী             
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আিছয়া খা ন একজন হ িমক। িতিন 
মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪০৭ া বগম                        িপতা-
আিনস মাত র            জ সনদ-
১৯৯৫০৬১৬৯৩৫১০১৯৯১       মাবা-
০১৭২৭৫৫০৯০৮

াম-গলইভা া            
ডাক-গা য়া                 
উপেজলা- লাদী             
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী া বগম একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৪০৮ মাইয়া পারভীন                 িপতা-
ত মাঃ িসরা ল ইসলাম এনআইিড-

২৯১১৮৩৫১৫৯৮২৫ মাবা-
০১৮৬৮৭৬৫৭১৩

াম- শলাহা                
ডাক- ধাপাঘাটা             
উপেজলা- বায়ালমারী      
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাইয়া পারভীন একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১৪০৯ িরপন িময়া                       িপতা-
আ র রউফ             এনআইিড-
৭৩৪১৯৩৫৫২১      মাবা-
০১৭৩৩৪০৭৭০৩

াম-প বী উ র            
ডাক-িমর র               
উপেজলা-প বী              
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী িরপন িময়া একজন িনরআমন িমক। িতিন 
ইিপেলপিস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪১০ মাঃ আিজজার সক             ামী-
, মাঃ ফ  সক          এনআইিড-
২৯১৫৬৫২১৩৩১১৬ মাবা-
০১৭৯৩০৯৫৭২০

াম-মীেরর কাপাস হা য়া 
ডাক-ম খালী              
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিজজার সক একজন িষ িমক। িতিন 
িলভার এবং হােটর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৪১১ মাছাঃ িম লতানা              িপতা-
মাঃ জাহা ীর মা া   জ সনদ-

২০০০৮২১৭৬৯৪০২৫৭৭৯       মাবা-
০১৭২০৯৫৯১৯০

াম-মীেরর কাপাস হা য়া 
ডাক-ম খালী              
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িম লতানা একজন হ িমক। িতিন 
মা  ক ান।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪১২ জা া ল ফরেদৗস চৗ রী না িপতা-
আ র রিহম চৗ রী      জ সনদ-
১৯৮৯৩৬১০৫৪৭০০০০২৭      মাবা-
০১৭৫৬২৩৫৬৪৪

াম- নায়াগাও              
ডাক- ে র              
উপেজলা-বা বল           
জলা-হিবগ

িনজ আেবদনকারী জা া ল ফরেদৗস চৗ রী একজন দিজ িমক। 
িতিন মানিসক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৪১৩ শি  রানী মালাকার              িপতা-
েগশ মালাকার          এনআইিড-

াম-ল ী র                
ডাক- চ ঘাট              

িনজ আেবদনকারী শি  রানী মালাকার একজন হ িমক। িতিন 
মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

২৫০০০
েগশ মালাকার          এনআইিড-

৭৩৪৮৩৯৩৭৯৯     মাবা-
০১৬৩৫২৯০৬৭৭

ডাক- চ ঘাট              
উপেজলা-কমলগ         
জলা- মৗলভীবাজার

মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

১৪১৪ জবা শীল                        িপতা-
চ ন চ                  এনআইিড-
৩৭৫২৪৮৪৬২০     মাবা-
০১৭২৫৩৪৭৭৯৬

াম-লামাতািস               
ডাক-িমর র                
উপেজলা-বা বল           
জলা-হিবগ

িনজ আেবদনকারী জবা শীল একজন হ িমক। িতিন পিরিনয়ােম 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪১৫ মাঃ দিলল উি ন হাওলাদার   িপতা-
ত অেফজ হাওলাদার   এনআইিড-

০৬১৬৯৩৫৭৫৮৬৭৩ মাবা-
০১৯৬২৫২৩৪৭৯

াম-গলইভা া            
ডাক-গা য়া                 
উপেজলা- লাদী             
জলা-বিরশাল

শাহানাজ বগম ( ী)             
এনআইিড-০৬১৬৯৩৫৭৫৮৬৭৪

আেবদনকারী শাহানাজ বগম একজন পাথর ভা া িমক। িতিন 
হাট এবং স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৪১৬ হািলমা চৗ রী শা া             িপতা-
আ ল আলী চৗ রী      জ সনদ-
১৯৯৯৩৬১০৫৪৭০৩৫৯৭০     মাবা-
০১৭৬৫৬৩৮১২২

াম- নায়াগাও              
ডাক- ে র              
উপেজলা-বা বল           
জলা-হিবগ

িনজ আেবদনকারী হািলমা চৗ রী শা া একজন দিজ িমক। িতিন 
পস ড উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৪১৭ মাছাঃ ল মা বগম          িপতা-
মাঃ আঃ জিলল          এনআইিড-

৩৭১৪৩৭৩৬৪৮      মাবা-
০১৭৪৮১২১১১৯

াম-িশয়ালউড়ী              
ডাক-হরষ র              
উপেজলা-মাধব র          
জলা-হিবগ

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ল মা বগম একজন দিজ িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪১৮ ফরেদৗসী                           িপতা-
আঃ আিজজ খ কার     জ সনদ-
২০০২০৬১০৭৪৭১০০২০৩     মাবা-
০১৭২৫৩৫০৮৬৪

াম-পি ম সারসী           
ডাক-চাটরা                   
উপেজলা-বােকরগ          
জলা-বিরশাল

মাঃ রিফক হাওলাদার ( ামী)           
   এনআইিড-১৯৯৩০৬১০৭৩৩০০০২২৯

আেবদনকারী মাঃ রিফক হাওলাদার একজন িষ িমক। তার 
ী চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৪১৯ মাঃ আজহা ল ইসলাম          িপতা-
বিদউ ামান আহাে দ   এনআইিড-
৫৯৯০৭১৬৯৭৮     মাবা-
০১৭১৪৫৫৮৮২২

াম- রিলেগট              
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

মাঃ ম ল ইসলাম ( ছেল)            
 এনআইিড-৮২০৮৫৬৫১০৪

আেবদনকারী মাঃ ম ল ইসলাম একজন িষ িমক। তার 
িপতা িলে ামা দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

১৪২০ মাঃ আফজাল শরীফ             িপতা-
আঃ আলী শরীফ           এনআইিড-
১৯৭১২৯১১৮২৫০০০০০৫        মাবা-
০১৭১৩৫৬৯৩৩৪

াম-হাসামিদয়া            
ডাক- যিদয়া              
উপেজলা- বায়ালমারী     
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আফজাল শরীফ একজন িষ িমক। িতিন 
সায়া কা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪২১ মাছাঃ মিজনা পারভীন           িপতা-
আলী আ াস ফিকর        এনআইিড-
২৯১১৮৩০৩৭৫২৮৪  মাবা-
০১৭৪০৫৯৪৯৫৪

াম-কমেল রদী             
ডাক-কেমল রদী হাই ল  
উপেজলা- বায়ালমারী       
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মিজনা পারভীন একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১৪২২ আঃ গফফার সক                  িপতা-
 মাঃ ফজ র রহমান     এনআইিড-
১৯৩৩২৯১৫৬৫২১৩৩০৭৮      মাবা-
০১৯৪৩২৯৫৭৬৩

াম-মীেরর কাপাস হা য়া 
ডাক-ম খালী              
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী আঃ গফফার সক একজন িষ িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪২৩ আ  ছােদক হাওলাদার            িপতা-
ত আ  বকর হাওলাদার  এনআইিড-

০৬১৩৬১৩৮৪৬৫৬০             মাবা-
০১৭৩৮৮২৫১৬০

াম-বড়জািলয়া             
ডাক-ওসমান মি ল         
উপেজলা-িহজলা           
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী আ  ছােদক হাওলাদার একজন িনরআমন িমক। 
িতিন দেরাগ উ  র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৪২৪ রােবয়া বগম                      িপতা- 
সিফজল হক খ দকার   জ সনদ-
১৯৯৫০৯১১৮৮০০০৬৪০৯      মাবা-
০১৭৩২৭০৮১৯১

াম-দঃ বািলয়া              
ডাক-দঃ িদঘিলয়া            
উপেজলা- ভালা               
জলা- ভালা

িনজ আেবদনকারী রােবয়া বগম একজন িষ িমক। িতিন াি ক 
িল েনাডর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৪২৫ মাঃ আজা র রহমান আজাদ    িপতা-
মাঃ আিতয়ার রহমান     এনআইিড-

১৯৯৪২৯১৫৮৫২০০০০৬৯        মাবা-
০১৯৬০১৭৬৯৭০

াম-পঃ গাড়ােখালা         
ডাক-ম খালী                 
উপেজলা-ম খালী           
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আজা র রহমান আজাদ একজন িষ িমক। 
তার পা ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৪২৬ মাঃ মাশােরফ                    িপতা-
 ত মাসেলম ফিকর     এনআইিড-
৭৮১৫৭৩৪৩৩২৩১৮ মাবা-
০১৭২৯৭৭২৪৮৮

াম-চর ম                 
ডাক-চরেমা াজ            
উপেজলা-গলািচপা         
জলা-প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাশােরফ একজন িষ িমক। িতিন 
কামেড় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৪২৭ মািরয়া                               িপতা-
 মাঃ নািসর উি ন রাড়ী  এনআইিড-
১৯৯২৭৮১৫৭৬৭০০০০৬৫         
মাবা-০১৭৪৮৭১২৫০০

াম- বায়ািলয়া              
ডাক- বায়ািলয়া            
উপেজলা- গলািচপা        
জলা- প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী মািরয়া একজন িষ িমক। িতিন গলায় উমার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৪২৮ খঃ মাহা দ আলী               িপতা- 
খঃ আ ল গ র           এনআইিড-
২৮৩৫০৯৫৫৮৫     মাবা-
০১৬৭৩৯০৭১২০

াম- চরন র             
ডাক-জামাল র             
উপেজলা-জামাল র        
জলা-জামাল র

িনজ আেবদনকারী খঃ মাহা দ আলী একজন িনমান িমক। িতিন 
দেরাগ উ  র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

১৪২৯ মাঃ আেফল খান                  িপতা-
জয়নাল খান                এনআইিড-
৮৬৬৮৭৫৭৩৯৯     মাবা-
০১৭২০১২৬৮৮৮

াম-বড় বিড়য়াল             
ডাক-বাড়াই িভকড়া        
উপেজলা-মািনকগ          
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আেফল খান একজন িষ িমক। িতিন 
ম দে র সম া উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৪৩০ র আয়শা                          িপতা-
ম ল আলম            এনআইিড-
৩৭৪৩০৭৩৫২৪      মাবা-
০১৭১২৭৯২৩১৪

াম- খােলদা বাদ কেলানী 
ডাক-বিরশাল               
উপেজলা- বিরশাল           
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী র আয়শা একজন হ িমক। িতিন দেরাগ 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৪৩১ মাছাঃ ফিরদা খা ন              ামী-
মাঃ আিম ল ইসলাম    এনআইিড-

াম- ড়া উদয় র          
উপেজলা-বড় ড়া         

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ফিরদা খা ন একজন তাত িমক। িতিন 
হাপানী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

২৫০০০
মাঃ আিম ল ইসলাম    এনআইিড-

৮৮১৪৪৩৮৫৬১২৮০ মাবা-
০১৭৩৩৬৩৫০০০

উপেজলা-বড় ড়া         
উপেজলা-কামারখ          
জলা-িসরাজগ

হাপানী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৪৩২ জা                                   িপতা-
 আব ল মিতউর রহমান  এনআইিড-
৩২৯২৪২৫৯৯২      মাবা-
০১৮৭৪৭১১২১৯

াম-কাউিনয়া                 
ডাক-বিরশাল                 
উপেজলা-বিরশাল           
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী জা  একজন হ িমক। িতিন মা  ক াণ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪৩৩ ল ম বগম                      িপতা-
হমােয়ত কাজী             এনআইিড-

৬৪৪৪৯০২১১৫       মাবা-
০১৯২৫১৯১২২৮

াম-রায় রাড                
ডাক-বিরশাল                 
উপেজলা-বিরশাল           
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী ল ম বগম একজন হ িমক। িতিন  
উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪৩৪ মাঃ মা ন হােসন               িপতা-
মাঃ শঅহাদাৎ হােসন    এনআইিড-

০৬৯৫১১৯২৩৮৪৬৫ মাবা-
০১৭৪৯৯৮৯৯৪৭

াম-নািজর মহ া রাড     
ডাক-বিরশাল               
উপেজলা-বিরশাল           
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মাঃ মা ন হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
েক াথা িল নাড বড় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৪৩৫ মাঃ আিন র রহমান             িপতা- 
মাঃ আঃ আওয়াল        এনআইিড-

৯১৫৬৫০৬৭৭৭       মাবা-
০১৮৪৯৪৮২৪৫১

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিন র রহমান একজন িষ িমক। িতিন 
য া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৪৩৬ মাঃ মা ন কিবর                িপতা-
মাঃ িছি র রহমান     এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৭৪১৪  মাবা-
০১৮১৩৬১৭৬৫৩

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ মা ন কিবর একজন িষ িমক। িতিন  
নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৪৩৭ মাঃ সিফক                         িপতা-
মালী মা দ                এনআইিড-
১৯১৩৬৭৩৯৯৭৮২৬ মাবা-
০১৮২৮৫৫৪২৯৯

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ সিফক একজন ির া চালক। িতিন আথাই স 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৪৩৮ মাঃ কামাল হােসন মা া      িপতা- 
মাঃ মহ ত আলী মা া এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৭০৩১  মাবা-
০১৮১৭৫২১৪২১

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ কামাল হােসন মা া একজন ির া চালক। 
িতিন আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৪৩৯ মাঃ বােরক                        িপতা- 
অিল িময়া                  এনআইিড-
১৯১৩৬৭৩৯৯৭৫১৫  মাবা-
০১৭২১৬৮৬৪০৮

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ বােরক একজন িষ িমক। িতিন স েসর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

০১৭২১৬৮৬৪০৮ জলা- িম া

১৪৪০ রিফক                               িপতা- 
ত িসরা ল ইসলাম     এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৭৮৮৭ মাবা-
০১৮৩৩২৬৩১৬৫

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী রিফক একজন িনরআমন িমক। িতিন স েসর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৪৪১ মাঃ সিফ ল ইসলাম             িপতা-
ত সামাদ আলী            এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩০০৩৫৪২  মাবা-
০১৮৩০৭৩১৩৭৩

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ সিফ ল ইসলাম একজন ভ ান চালক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৪৪২ তা ল ইসলাম                     িপতা-
আ ল হােসম             এনআইিড-
১৯১৩৬৭৩৯৯৭৬৫৮ মাবা-
০১৮২২৭২৭০৭১

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী তা ল ইসলাম একজন িনরআমন িমক। িতিন 
াি ক পেট াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৪৪৩ আঃ হক                            িপতা-
আঃ লিতফ                 এনআইিড-
১৯১৩৬৭৩৯৯৭৫৫১  মাবা-
০১৮১৬২৪১১৫৩

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী আঃ হক একজন ভ ান চালক। িতিন স েসর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৪৪৪ মাঃ শিফক সরদার                
িপতা- ত বজ র রিশদ         
এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৪৭৬  মাবা-
০১৮৭৮১২৯৩৫০

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ শিফক সরদার একজন িষ িমক। িতিন 
কািশ েক াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৪৪৫ মাঃ মিজ র রহমান              িপতা-
আ র রব                    এনআইিড-
২৬৯৫৪৩২৯২৮৪১২ মাবা-
০১৭২১৬১৫৭১৪

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিজ র রহমান একজন িনমান িমক। িতিন 
ে ট সম া য া কামেড় াথা রােগ আা া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৪৪৬  মাঃ হাছান রানা                   
িপতা- মাঃ ল আিমন তা কদা     
এনআইিড-১৯৮২১৯১৩৬৭৩০০৩৫২৯  
     মাবা-০১৬২৫৯৭৪৬৮৩

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ হাছান রানা একজন িষ িমক। িতিন 
আথাই স মি ে  সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

১৪৪৭ আঃ রব িময়া                       িপতা-
কাহার িময়া                এনআইিড-
১৯১৩৬৭৩৯৯৬৯০৬ মাবা-
০১৬৩৮২৩১২১৭

াম নািরেকল তলা           
ডাক-িপপইয়াকাি         
উপেজলা-দাউদকাি         
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী আঃ রব িময়া একজন ভ ান চালক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

০১৬৩৮২৩১২১৭ জলা- িম া

১৪৪৮ মাঃ হলাল তা কদার          িপতা-
মাঃ শাহ আলম           এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৭৭২৫ মাবা-
০১৮১৭১২৮৯২১

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ হলাল তা কদার একজন িষ িমক। িতিন 
আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৪৪৯ সালাউি ন                           
িপতা- মাঃ িসরাজ               
এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৬৬৭ মাবা-
০১৮৮২৪১০৯৬৬

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী সালাউি ন একজন ির া চালক।িতিন স েসর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৪৫০ আঃ রহমান                       িপতা-
মিন িময়া                   এনআইিড-
১৯১৩৬৭৩৯৯৭৮১২  মাবা-
০১৮৬৭৯৬৩৭১৩

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী আঃ রহমান একজন িনরআমণ িমক। িতিন 
আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৪৫১ মিনর হােসন                       িপতা-
নায়াব আলী               এনআইিড-

৬৮৮৪৬৬৪৮৪৫      মাবা-
০১৬৩৮২৩১২০৭

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মিনর হােসন একজন ভ ান চালক। িতিন হা েত 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৪৫২ মাঃ ল ইসলাম               িপতা- 
তবদল হােসন             এনআইিড-
১৯১৩৬৭৩০০৩৬১৯ মাবা-
০১৮৫১৩০৫৮৭৬

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ ল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৪৫৩ মাঃ হােসন িময়া                 িপতা-
ত ধ  িময়া               এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯০৫৪৬ মাবা-
০১৮৬২৯০৯৮৯৪

াম-িপপইয়াকাি          
ডাক- িপপইয়াকাি          
উপেজলা-দাউদকাি       
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ হােসন িময়া একজন িষ িমক। িতিন দ 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৪৫৪ মিনর                                 িপতা-
মাঃ হািমদ আলী            এনআইিড-

৪৬৩৯৭৯০৩২০     মাবা-
০১৮২৯৮০১৩২৭

াম-রায় র                   
ডাক-িপপইয়াকাি          
উপেজলা-দাউদকাি         
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মিনর একজন িষ িমক। িতিন স েসর সম া 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৪৫৫ মাঃ িগয়াসউি ন                  িপতা-
ত িজ  িময়া            এনআইিড-

১৯৭৪১৯১৩৬৭৩০০০০১০        মাবা-
০১৮৬১৪১৪৩৯৩

াম-রায় র                   
ডাক-িপপইয়াকাি          
উপেজলা-দাউদকাি         
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ িগয়াস উি ন একজন িনরআমন িমক। 
িতিন স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৪৫৬ মাঃ িছি র রহমান            িপতা-
মাঃ ম  িময়া             এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৩৭৭১  মাবা-
০১৬৪১৬৫৮৬৩৪

াম-িপপইয়াকাি          
ডাক- িপপইয়াকাি          
উপেজলা-দাউদকাি       
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ িছি ররহমান একজন িষ িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৪৫৭ মাঃ জ িময়া                   িপতা-
ন ি ন                  এনআইিড-
১৯১৩৬৭৩৯৯৬৪০৬ মাবা-
০১৯০৫৫০১৯৫৭

াম-রায় র                   
ডাক-িপপইয়াকাি          
উপেজলা-দাউদকাি         
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ জ িময়া একজন ির  চালক। িতিন 
আথাই স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪৫৮ মাঃ ল আিমন                  িপতা-
 আঃ গিন                   এনআইিড-
১৯১৩৬৭৩৯৯৭৭৪০   মাবা-
০১৮২৫৬৬৫৪৫৬

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ ল আিমন একজন িষ িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৪৫৯ মাঃ মক ল হােসন               িপতা-
মাঃ আঃ ছামাদ           এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৭৫৪২  মাবা-
০১৮১৩৬১৭৬৩৬

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ মক ল হােসন একজন িনমান িমক। িতিন 
দ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৪৬০ আ ার                               িপতা-
অিল িময়া                   এনআইিড-
১৯১৩৬৭৩৯৯০৩৫৬ মাবা-
০১৮৭৬৪৪৬৭৬৮

াম- মাহা দ র            
ডাক-িপপইয়াকাি            
উপেজলা-দাউদকাি       
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী আ ার একজন িনমান িমক। িতিন অ চী পেট 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৪৬১ বলাল হােসন                       
িপতা- কারী ছাইজ উি ন      
এনআইিড-১৯৮৪১৯১৩৬৭৩০০০০১৫   
     মাবা-০১৯৭১৬২২১৫৩

াম-িপপইয়াকাি          
ডাক- িপপইয়াকাি          
উপেজলা-দাউদকাি       
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী বলাল হােসন একজন িনরআমন িমক। িতিন 
হাপানী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৪৬২ মাঃ আ ার হােসন তা কদার িপতা-
 মাঃ আ ল সামাদ তা কদার          
              এনআইিড-
১৯৭৮১৯১৩৬৭৩০০০০১৬         
মাবা-০১৭১৯৫৮৮৮১

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ার হােসন তা কদার একজন ভ ান 
চালক। িতিন নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৪৬৩ নয়ন দবনাথ                        
িপতা- বীর চ  দবনাথ          
এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৮১৫৬ মাবা-

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        

িনজ আেবদনকারী নয়ন দবনাথ একজন িনরআমন িমক। িতিন 
য া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৮১৫৬ মাবা-
০১৮১৮০৫১৭৯১

উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

আেবদন কেরেছন।

১৪৬৪ মাঃ িব াল হােসন               িপতা-
মাঃ নাব আলী          এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৭৭১৫  মাবা-
০১৮১৪৯২০১২৯

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ িব াল হােসন একজন িনমান িমক। িতিন 
আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৪৬৫ সিফ ল ইসলাম                   িপতা-
ম  িময়া                    এনআইিড-
১৯১৩৬৭৩৯৯৬৮৬৩ মাবা-
০১৮৭১১২৮৮৭২

াম-নািরেকল তলা          
ডাক-িপপইয়াকাি        
উপেজলা-দাউদকাি         
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী সিফ ল ইসলাম একজন ভ ান চালক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৪৬৬ আঃ মা ান িময়াজী                িপতা-
ত হািমদ িময়াজী        এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৬৫৯৬ মাবা-
০১৮৩৯৪০৫২৫২

াম-নািরেকল তলা          
ডাক-িপপইয়াকাি        
উপেজলা-দাউদকাি         
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী আঃ মা ান িময়াজী একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৪৬৭ মাঃ জয় িময়া                     িপতা-
কদম আলী              এনআইিড-
১৯১৩৬৭৩৯৯৬৪৯৫ মাবা-
০১৮২১৪১২০৮০

াম-রায় র                   
ডাক-িপপইয়াকাি          
উপেজলা-দাউদকাি         
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ জয় িময়া একজন ভ ান চালক। িতিন 
স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৪৬৮ মাঃ আলাউি ন হাওলাদার      িপতা-
র ল আলী হাওলাদার     এনআইিড-
৮২৪১৯৫৪২৯৯       মাবা-
০১৯৩৭৩১৭৪৪৭

াম- পলাশ র               
ডাক-িবরশাল               
উপেজলা-বিরশাল           
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মাঃ আলাউি ন হাওলাদার একজন ির া চালক। 
িতিন উ  র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৪৬৯ জসিমন জবা                     িপতা-
মেসর আলী                এনআইিড-

৩৩১৩০৬৭৫৯৩৯০৫ মাবা-
০১৩১৮৭৬৭৮৯২

াম-পলাশতলী              
ডাক-ভাওয়াল িমজা র    
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী জসিমন জবা একজন িষ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১৪৭০ র শাখারী                   িপতা-
 মার শাখারী       এনআইিড-

৫৬১২৮২৯৭৫৮৮১৪ মাবা-
০১৭২৬০৯৯৩৫৭

াম-আ ারমািনক           
ডাক-হিররাম র            
উপেজলা-হিররাম র       
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী র শাখারী একজন িষ িমক। তার বান 
এবং চহারা িবি ত।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৪৭১ আব ল ী                        িপতা-
ত আ ছ আলী ী     এনআইিড-

৫৪১৮৭২১৬৭৮৪৮৮  মাবা-
০১৭১৭৬৩১৩০৭

াম-জয়নগর                 
ডাক-বদরমন বাজার         
উপেজলা-িশবচর            
জলা-মাদারী র

িনজ আেবদনকারী আব ল ী একজন দােড়ায়ান।িতিন িকডিনর 
সম া েক াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৪৭২ ক না বগম                        িপতা-
হািবব ধা                    এনআইিড-
৯১২৩৫১৩২৪৫       মাবা-

াম-আহািদ র              
ডাক-আহািদ র           
উপেজলা- করানীগ       

িনজ আেবদনকারী ক না বগম একজন হ িমক। িতিন হাপানী 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৯১২৩৫১৩২৪৫       মাবা-
০১৭৯২৬৫৪৮৬৪

উপেজলা- করানীগ       
জলা-ঢাকা

আেবদন কেরেছন।

১৪৭৩ ওয়ােজদা বগম                   ামী-
হােসম কাজী               এনআইিড-
২৬৯১৬৪৯১১৭৫১৪  মাবা-
০১৯৭৮১৩১৬৪৪

াম-বািড় -৮৩               
ডাক-িঝগাতলা               
উপেজলা-ধানমি            
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ওয়ােজদা বগম একজন হ িমক। িতিন জরা র 
এবং িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৪৭৪ মাঃ িসয়াম                        িপতা-
মাঃ লাব               জ সনদ-

২০০৬৮৮৪৪৫৭০০৭১৩৪          
মাবা-০১৯১৮৬৩৫১৭২

াম-ম িনপাড়া          
ডাক-পিলেটকিনক          
উপেজলা- তজগ ও          
উপেজলা-ঢাকা

মাঃ লাভ  শখ (িপতা) এনআইিড-
৫৯৭৭৯৮০৭১২

আেবদনকারী মাঃ লাভ  শখ একজন িমলস িমক। তার ছেল 
থলাসািময়া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৪৭৫ মাঃ দেলায়ার হােসন           িপতা-
রিশদ হাওলাদার           এনআইিড-
৬৪২৭৪২৪৭২৩      মাবা-
০১৮২৯৭০৫৪৫৩

াম- করানীর টক          
ডাক-ম নগর                
উপেজলা-গাজী র          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ দেলায়ার হােসন একজন কাট িম ী।িতিন 
এিকউট এবেডােমন রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪৭৬ সিলম মাহ দ                     িপতা-
মাঃ বাহার আলী          এনআইিড-

৪৬৩৭৫৯৭২১৪        মাবা-
০১৭৬০০৮৭৭৭৩

াম- নায়াগ ও               
ডাক-ম নগর              
উপেজলা-গাজী র          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী সিলম মাহ দ একজন চা দাকানদার।িতিন  
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৪৭৭ মাসাঃ রিহমা                      িপতা-
বােরক                       এনআইিড-
৮৬৮৫৯১৩১২৪       মাবা-
০১৭৭২৫৫৯৬১৩

াম- মাগরখান                
ডাক-জাতীয় িব িব ালয় 
উপেজলা-গাজী র          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ রিহমা একজন হ িমক। িতিন িলভাের 
উমার  থিলেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৪৭৮ নওেসর আলী                      িপতা-
ত সয়দ আলী            এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯৭৪৬৪ মাবা-
০১৬৮১৩৮৭০০০

াম-ঠা র পাড়া              
ডাক-সাকা র              
উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী নওেসর আলী একজন ইট ভাটার িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪৭৯ কাজী লাইলী সালায়মান        িপতা-
আঃ আউয়াল িসকদার   এনআইিড-
৩২৮৭০৫৮৩৫২      মাবা-
০১৯২৫৭৮৩৪৬২

াম-নায়ানীপাড়া             
ডাক- বাইল               
উপেজলা-গাজী র           
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী কাজী লাইলী সালায়মান একজন হ িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৪৮০ হািমদা খা ন                      িপতা-
রমজান আলী            এনআইিড-
৫০৭৭৪০৮০১০        মাবা-
০১৯১৪১৩৫৭০৫

াম- নায়াগ ও             
ডাক-ম নগর                
উপেজলা-গাজী র           
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী হািমদা খা ন একজন হ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১৪৮১ মাসাঃ িফয়া বগম             িপতা-
মাঃ িসরাজউি ন         এনআইিড-

৫০৭৫৩৫৯৬০৩     মাবা-
০১৭১৫২৫৭৯৫৭

াম-আিরচ র              
ডাক-ম নগর               
উপেজলা-গাজী র           
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ িফয়া বগম একজন পান দাকানদার। 
িতিন িপ  থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪৮২ মিন আ ার                        িপতা- 
ঈমান হােসন              এনআইিড-
৪৬২৭৪৩৯৬১৭     মাবা-

াম- নায়াগ ও               
ডাক-ম নগর              
উপেজলা-গাজী র          

িনজ আেবদনকারী মিন আ ার একজন  দিজ িমক। িতিন তলেপেট 
িস  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৪৬২৭৪৩৯৬১৭     মাবা-
০১৭৬০৪৫৯০০৯

উপেজলা-গাজী র          
জলা-গাজী র

আেবদন কেরেছন।

১৪৮৩ তাশিলমা আ ার                 িপতা-
ম ল খ ন               এনআইিড-
৬৮৫৮০৮৯৮৭০     মাবা-
০১৬৭৭৩৭০০১৪

াম- িলয়া                
ডাক- েয়ট                   
উপেজলা-গাজী র           
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী তাশিলমা আ ার একজন হ িমক। িতিন 
কামেড় এবং হা েত াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪৮৪ র  বগম                         িপতা- 
সাম ীন খান            এনআইিড-
৩৭৩৫১৭৭১৯২        মাবা-
০১৭২৪১৫১৫২৯

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী র  বগম একজন হ িমক। িতিন িকডিনর 
সম া র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪৮৫ মাঃ হািনফ                        িপতা-
আঃ জা ার                এনআইিড-
৪১৮৭৩৩১৭৮২       মাবা-
০১৯২৪০৭৯৭১৫

াম-নয়াপাড়া                  
ডাক-এল,এন,িমলস        
উপেজলা-নারায়নগ         
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ হািনফ একজন পিরবহন িমক। িতিন পেটর 
নারীর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৪৮৬ মাঃ আঃ ছালাম                  িপতা-
ত মাঃ আ াফ উি ন  এনআইিড-

১৯৭৮১৯১৩৬৭৩০০০০৩১        
মাবা-০১৮৭১১১৮৩৭৩

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ আঃ ছালাম একজন িষ িমক। িতিন 
স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৪৮৭ পা আ ার                        িপতা-
আঃ রউফ িময়া          এনআইিড-
৪৬৩৬১৭৬৯৭৮      মাবা-
০১৮৬৭২৪০২৫৫

াম-আইলপাড়া              
ডাক-আদমজী নগর        
উপেজলা-িসি রগ         
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী পা আ ার একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২০০০০

১৪৮৮ মাঃ সিহদ উ াহ                িপতা-
ত সাম ল হক            এনআইিড-

৭৫১৮৩৫৯৪২২৭১৬  মাবা-
০১৭১৩৬২৮৫৫৭

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ সিহদ উ াহ একজন িষ িমক। িতিন িপ  
থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪৮৯ মাঃ িলয়াকত আলী              িপতা-
কালা িময়া               এনআইিড-
৬৪৩৫৪৪১৫০৩      মাবা-
০১৯১৪৬০৫৭২৮

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ িলয়াকত আলী একজন হােটর িমক। িতিন 
ডায়ােব স পােয়র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪৯০ শািমমা আ ার                   ামী-
আেনায়ার হােসন         এনআইিড-
৩০১২৫৩৮৮৩১৯৬৩ মাবা-
০১৮৬২২৯৬৬৩৫

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী শািমমা আ ার একজন হ িমক। িতিন ছানী 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৪৯১ জয়নাল আেবদীন                 িপতা-
জা িময়া                 এনআইিড-

৬৪১৭৮৪০৬৪৯      মাবা-

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        

িনজ আেবদনকারী জয়নাল আেবদীন একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৬৪১৭৮৪০৬৪৯      মাবা-
০১৮১৯৮০০২৭৪

উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

আেবদন কেরেছন।

১৪৯২ খিল র রহমান                 িপতা-
ত ল হক              এনআইিড-

৯১১৫৩৫২২৩৩৯৫২ মাবা-
০১৭১৩৮০৮১৩৮

াম-খা িবল                  
ডাক- জ া র               
উপেজলা- জ া র          
জলা-িসেলট

িনজ আেবদনকারী খিল র রহমান একজন টকিনিশয়ান।িতিন 
রঘটনা জিনত কারেন আ ল কাটা পেড়েছ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৪৯৩ রিহমা বগম                       িপতা-
মাঃ মিহর                 এনআইিড-

৪১৫০৯৭৪৯৫৬       মাবা-
০১৯৪৩৬৮০৯৯৯

াম-চাউিলয়াপি             
ডাক- ধান ডাকঘর        
উপেজলা-িদনাজ র         
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী রিহমা বগম একজন িদন ম র। িতিন িপ  
থিলেত পিলপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৪৯৪ রবা আ ার                       িপতা-
আঃ ক ছ                  এনআইিড-
১৯২৯০৭৪৩১৬       মাবা-
০১৬২৯৪২০৬২৮

াম-আসনউড়া               
ডাক- ঁ য়া                  
উপেজলা- ন েকানা         
জলা- ন েকানা

িনজ আেবদনকারী রবা আ ার একজন িষ িমক। িতিন িকডিনেত 
পাথর িপ  থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৪৯৫ আব ল রিহম িময়া                িপতা-
 আঃ আউয়াল              এনআইিড-
৮২০৯৮২৫৮৫৩      মাবা-
০১৭১৫৩৩২৮৫৬

াম-পি ম ধীরা ম         
ডাক-ধীরা ম                 
উপেজলা-গাজী র           
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী আব ল রিহম িময়া একজন িষ িমক। িতিন 
স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৪৯৬ সািহদা বগম                      ামী-
ল ইসলাম িশকদার   এনআইিড-

৩৫১৩২৫৬১৭৯৮৬৫ মাবা-
০১৯৮৫২২৭১২৩

াম- ঘােষরচর               
ডাক- গাপালগ              
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী সািহদা বগম একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৪৯৭ রােকয়া বগম                     ামী-
স  িময়া                   এনআইিড-
৩৩১৩০২৩৭৪০৮৭৪  মাবা-
০১৯৮৬৫৩৬৯৫০

াম-আউটপাড়া               
ডাক-চা না-১৭০২          
উপেজলা-গাজী র         
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী রােকয়া বগম একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪৯৮ মাসা ৎ হািছনা বগম           িপতা-
আব ল আউয়াল           জ সনদ-
১৯৯২৭৫১১০৩৮০৫৬৯৩৪        
মাবা-০১৭৭৭৫৭৮৫১৫

াম-পাতানপাড়া             
ডাক-িমজিমিজ              
উপেজলা-িসি রগ         
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাসা ৎ হািছনা বগম একজন হ িমক। িতিন 
মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৪৯৯ মাসাঃ জয়গন নছা               িপতা-
 আঃ মিজদ মা া          এনআইিড-
১৯০৯৮২৬৭৭৬       মাবা-
০১৮১২২১১৪৭৪

াম-পি ম ধীরা ম         
ডাক-ধীরা ম                 
উপেজলা-গাজী র           
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ জয়গন নছা একজন হ িমক। িতিন 
রে র সম া ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৫০০ রািশদা বগম                       ামী-
আকরাম কাজী             এনআইিড-
৮১৯২২১৯৩২০০২৯  মাবা-
০১৭১৬৭৫৭৬৬৬

াম-িশেরাইল কেলানী      
ডাক- ঘাড়ামারা             
উপেজলা- বায়ািলয়া        
জলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী রািশদা বগম একজন িমলস িমক। িতিন 
স েসর এবং িলভােরর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫০১ মাসাঃ জােহদা                   ামী-
িশিকম আলী              এনআইিড-
৩৩১৩২৬৬৯২০৩৩৮ মাবা-

াম-কলাব ধা                 
ডাক- মৗচাক                
উপেজলা-কািলয়াৈকর     

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ জােহদা একজন হ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৩৩১৩২৬৬৯২০৩৩৮ মাবা-
০১৯০৫১৩৩৯৩৯

উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

আেবদন কেরেছন।

১৫০২ মাঃ দরত উ াহ               িপতা-
ত সখ সাম ি ন       এনআইিড-

৩৩২৩০০১১০৬৪০১  মাবা-
০১৯৩৮৪৩৯৫৪১

াম-পি ম িলয়া       
ডাক- েয়ট                 
উপেজলা-গাজী র           
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ দরত উ াহ একজন পিরবহন িমক। িতিন 
ডায়ােব কস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৫০৩ মাঃ আ  তােহর িব াস         িপতা-
মাঃ মিহরউ ীন িব াস  এনআইিড-

৪৪২৩৩০৩৪০৬৮০১ মাবা-
০১৭২৪৭৯৩৮১৪

াম-ফয়লা                   
ডাক- নলড া              
উপেজলা-কালীগ           
জলা-িঝনাইদহ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ  তােহর িব াস একজন িষ িমক। 
িতিন ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৫০৪ ফিরদা পারভীন                    ামী-
সাই র রহমান             এনআইিড-
৪৪২৩৩০৩৪০৬৮৫৮ মাবা-
০১৭৪৫০৬৫৬৬৫

াম-ফয়লা                   
ডাক- নলড া              
উপেজলা-কালীগ           
জলা-িঝনাইদহ

িনজ আেবদনকারী ফিরদা পারভীন একজন হ িমক। িতিন জরা র 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৫০৫ মাছাঃ আেনায়ারা                 িপতা-
মাঃ ওসমান গিণ সরকার এনআইিড-

৮২০৯৯৮১৬৮০      মাবা-
০১৭১২২৮৯০১০

াম- ছাট দওরা             
ডাক-গাজী র                 
উপেজলা-গাজী র            
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আেনায়ারা একজন হ িমক। িতিন াক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৫০৬ মিরয়ম বগম                      িপতা-
খিলল সরকার            এনআইিড-
১০০৩৯৫৫৯৪৩       মাবা-
০১৭৭৯৩৪৯৩৩৫

াম-পি ম িরয়া       
ডাক- েয়ট                 
উপেজলা-গাজী র          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মিরয়ম বগম একজন হ িমক। িতিন িকডিনর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৫০৭ নারায়ন চ  দ                   িপতা-
অ দা দ                   এনআইিড-
৩২৫৭৯১৫৮৮৮      মাবা-
০১৯১৩০৭৮৬৫৪

াম- ব িলয়া            
ডাক-গাজী র               
জলা-গাজী র                
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী নারায়ন চ  দ একজন চা দাকানদার। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫০৮ মাঃ ফাইজ উি ন                িপতা-
ত মাঃ জ আিল    এনআইিড-

৩৩১৩৬১৩১৬০০৫০ মাবা-
০১৭৬০১৬৩৮১৮

াম- শদী                    
ডাক-বািরষার               
উপেজলা-কাপািসয়া         
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফাইজ উি ন একজন িষ িমক। িতিন 
েকর পাজের সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫০৯ রিফ ল ইসলাম                   িপতা-
আ ল হািমদ              এনআইিড-
৮২২৮০৩৯১২২       মাবা-
০১৯২১২১১৫৬০

াম- নায়াগ ও               
ডাক-ম নগর              
উপেজলা-গাজী র          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী রিফ ল ইসলাম একজন িনরআমন িমক। িতিন 
হাপানী দেরাগ উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৫১০ মাঃ জাকািরয়া হােসন           িপতা-
ত মাঃ আেয়ত আলী  এনআইিড-

৩৩১৩৬২৫২৯৯১৯৯ মাবা-
০১৭৩৯২৬৭৬৪৫

াম-ল ী র                 
ডাক-তারাগ                 
উপেজলা-কাপািসয়া         
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ জাকািরয়া হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৫১১ ফা ক                              িপতা- 
মিফজ উি ন               এনআইিড-
৩২৫৮২২৪৬১১     মাবা-
০১৬৮৬১৬৬২১৩

াম-পি ম িলয়া       
ডাক- েয়ট                 
উপেজলা-গাজী র          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী ফা ক একজন হােটল িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

১৫০০০

০১৬৮৬১৬৬২১৩ জলা-গাজী র

১৫১২ মােজদা বগম                      িপতা-
আঃ আিজজ               এনআইিড-
৩৭০৯৮১৯৯১০      মাবা-
০১৯৪২৬৯৬৬৬৭

াম-পি ম ধীরা ম         
ডাক-ধীরা ম                 
উপেজলা-গাজী র           
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মােজদা বগম একজন িমল িমক। িতিন টনিসল 
এবং সাইনেসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৫১৩ মাঃ আমীন উি ন                িপতা-
আ র রহমান              এনআইিড-
২৮৩৪৬৯৭১৫৯       মাবা-
০১৬৮১৫৩৭৬৭৩

াম- তিলপাড়া              
ডাক-চা না-১৭০২          
উপেজলা-গাজী র           
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আমীন উি ন একজন চা দাকানদার। িতিন 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫১৪ আঃ মা ান                         িপতা-
মাহ দ আলী              এনআইিড-
১৪৭০৪৮৫৯১১        মাবা-
০১৮৫৪৮৯৯৫৭৪

াম-বাইমাইল                
ডাক-কােসম কটন            
উপেজলা-গাজী র          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী আঃ মা ান একজন চা দাকানদার। িতিন ইন 
উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৫১৫ মাঃ জেবদ আলী                 িপতা-
ত সেলম উি ন িসকদার             

              এনআইিড-
৩৩১৩২৫৭৯৯৭৭০৬ মাবা-
০১৭১১৭৮৬৭৭০

াম-জা য়ািভ            
ডাক-সাকা র                
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ জেবদ আলী একজন চা দাকানদার। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৫১৬ মাঃ জয়নাল আেবদীন           িপতা-
মাহা দ আলী            এনআইিড-

৩৩২৩০১৬৩৭৫৫৭৩ মাবা-
০১৭৫৮৪৭৮৯৩০

াম-উ র আিরচ র        
ডাক-ম নগর                 
উপেজলা-ট ী               
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ জয়নাল আেবদীন একজন ছাট দাকানদার। 
িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৫১৭ মাঃ ছিমর হােসন               িপতা-
মাঃ আঃ শহীদ           এনআইিড-

৭৭৬০০৯২৭৩৯       মাবা-
০১৭৩৪০৪৪৪৮৮

াম-তরৎপাড়া               
ডাক-ধীরা ম                
উপেজলা-গাজী র          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ ছিমর হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
মাথা াথা পেট াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৫১৮ মাঃ দেলায়ার হােসন            
িপতা- মাঃ িসরাজ উি ন        
এনআইিড-৫৯৮৪৭৩৭৭৯০      মাবা-
০১৭১০৮১২৫৭১

াম- তলীপাড়া                
ডাক-চা না               
উপেজলা-গাজী র          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ দেলায়ার হােসন একজন িনরআমন িমক। 
িতিন দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৫১৯ মাঃ বা ল খান                   িপতা-
আ ল কােশম খান        এনআইিড-
৩৩২৩০০৩১২০৬১৮ মাবা-
০১৭৪০০২০৫৮৭

াম-আহ িদয়া হােটল    
ডাক-গাজী র               
উপেজলা-গাজী র           
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ বা ল খান একজন হােটল িমক। িতিন 
েক াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০

১৫২০ মাঃ আঃ বােরক                   িপতা-
মাই ি ন িময়া          এনআইিড-
৬৮৭৫৪০৮৩১৯       মাবা-
০১৭১৬৬৯২৩৬৫

াম-আমবাগ                 
ডাক-নীলনগর               
উপেজলা- কানাবাড়ী        
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আঃ বােরক একজন িষ িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৫২১ মহািসন উ ামান                  িপতা-
আব ল হা ান             এনআইিড-
৬৪৪৯১০৯৪৪৩       মাবা-
০১৭৩০০২৩২০৯

াম- কানাবাড়ী              
ডাক-নীলনগর                 
উপেজলা-গাজী র           
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মহািসন উ ামন একজন িদর দাকানদার।িতিন 
ডায়ােব স িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

০১৭৩০০২৩২০৯ জলা-গাজী র

১৫২২ ছলামত দওয়ান                 িপতা-
ত ক ল দওয়ান      এনআইিড-

১৩১৭৯৬৪১৯৬৪৭৪  মাবা-
০১৭৪২৬৫৮৭৯৭

াম-বদর র                  
ডাক- বলতলী বাজার       
উপেজলা-মতলব উ র    
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী ছলামত দওয়ান একজন িষ িমক। তার পা 
ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৫২৩ মিফজা বগম                     িপতা-
হািদউল ইসলাম           এনআইিড-
৩৩১৩৪৬৯৭৮৩০৬৩ মাবা-
০১৭১৮০১৫৩৪৩

াম-পি ম জয়েদব র    
ডাক-গাজী র                
উপেজলা-গাজী র          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মিফজা বগম একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৫২৪ মাঃ কাজল িময়া                িপতা- 
আঃ হািলম               এনআইিড-
৩২৫৯১৮০৩৯০       মাবা-
০১৯১৩৩৫১৪৩৫

াম-সাহাপাড়া                
ডাক-গাজী র               
উপেজলা-গাজী র           
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ কাজল িময়া একজন চা দাকানদার। িতিন 
এেপিডসাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫২৫ র া আ ার                        িপতা-
আসাদ উ াহ                এনআইিড-
৭৭৫০৮২৩৩৪১      মাবা-
০১৭১২১৯১৯৬১

াম-মা খান               
াম-হারবাইদ             

উপেজলা- বাইল        
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী র া আ ার একজন হ িমক। িতিন ডায়ােব স 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৫২৬ মাছাঃ িবয়া বগম               িপতা-
আ ল মােলক             এনআইিড-
৩২৭৮০২২৯১২       মাবা-
০১৬২২৫০৮০৪২

াম- নায়াগ ও              
ডাক-ম নগর             
উপেজলা-গাজী র          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িবয়া বগম একজন িপঠা িবে তা। তার 
হাত ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৫২৭ মাসাঃ হেলনা বগম          ামী-
মাতােলব খিলফা         এনআইিড-

৩৩১৩০৬০৬৭৩৯৫৯ মাবা-
০১৭১৬৬৭২২৩৩

াম- কানাবাড়ী              
ডাক-নীলনগর                 
উপেজলা-গাজী র           
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ হেলনা বগম একজন িপঠা িবে তা। 
িতিন জরা র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৫২৮ মাঃ রােসল সরদার               িপতা-
মাঃ নাম উি ন         এনআইিড-

২৬৯৪৮১২০৯০৯৮৩ মাবা-
০১৭১০৩০১৪৫৫

াম-বা া                      
ডাক-শাকবাইল              
উপেজলা-হিররাম র       
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ রােসল সরদার একজন চা দাকানদার। তার 
পা ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৫২৯ মাসা দ আিছয়া বগম          ামী-
আফাজ উি ন              এনআইিড-
৩৩১৩২৫৭৯৯০৮৪০  মাবা-
০১৮২৪৫১০১১৮

াম-ফিকরচালা               
 ডাক-চাবাগান                 
উপেজলা-কািলয়াৈকর        
জলা-গাজী র

আফাজ উি ন ( ামী) আেবদনকারী মাসা দ আিছয়া বগম একজন িষ িমক। তার 
ামী আফাজ উি ন ই হাত এবং পা ভে  গেছ উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৫৩০ সািদকা আ ার                    িপতা-
দী  রহমান                জ সনদ-
২০১৫৬৮১৬০২৯১০৮৬৪৯      মাবা-
০১৭৫৬০৮৩৩৬৭

াম-হাজী র                 
ডাক-নরিসংদী              
উপেজলা-নরিসংদী           
জলা-নরিসংদী

িদ  রহমান (িপতা) এনআইিড-
১৯৮৮৬৮১৬০২৯০০০০৬৩

আেবদনকারী িদ  রহমান একজন একজন িষ িমক। তার 
মেয় ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০

১৫৩১ মাসাঃ তািনয়া আ ার            ামী-
িজ র রহমান             এনআইিড-

াম-চািরগাগাতী            
ডাক-হািলম র              

মাঃ িজ র রহমান ( ামী)              
এনআইিড-৪৮১৭৬৪৭২৫৮৭৮৫

আেবদনকারী মাঃ িজ র রহমান একজন িনমান িমক। িতিন 
মা  ক াণ। তার মা  জ লতা রােগ আ া ।উ ত 

৩৫০০০
িজ র রহমান             এনআইিড-
৪৮১৭৬৪৭২৫৮৫২৩  মাবা-
০১৯৮৪৩৯৭৬৫৪

ডাক-হািলম র              
উপেজলা-িনকলী             
জলা-িকেশারগ

এনআইিড-৪৮১৭৬৪৭২৫৮৭৮৫ মা  ক াণ। তার মা  জ লতা রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫৩২ মাঃ লাল                        িপতা-
মাঃ রিশদ িময়া           এনআইিড-

২৬১২৯৩৫৪৩০৯০৩ মাবা-
০১৭৩১৭৫৮৮৩৪

াম-দি ন কাজলা          
ডাক-দিনয়া                   
উপেজলা-যা াবাড়ী         
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ লাল একজন িনমান িমক। িতিন পােয় 
আঘাত জিনত কারেন আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫৩৩ মাঃ আ ল স               িপতা-
মাঃ মাতােহর আলী শখ এনআইিড-

৫৫১৫৫৯২৬৭২      মাবা-
০১৭৩৫৬৮৬৮৭৫

াম-  ওয়ালা পাড়া       
ডাক-হািলশহর              
উপেজলা-হািলশহর         
জলা-চ াম

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল স একজন িনমান িমক। তার 
হাত ভা া। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৫৩৪ মাঃ আ ল খােলক               িপতা-
মাঃ দ  াপারী           এনআইিড-

৪৯১৭৯৩৫৪০১৪৬৭  মাবা-
০১৭৯৩৯৯৭৩৬৪

াম-যা রচর ন ন াম     
ডাক-যা রচর                
উপেজলা- রৗমারী            
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল খােলক একজন িল িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৫৩৫ মাঃ ওসমান গিন                 িপতা-
ত মনেছর ামািনক     এনআইিড-

৪৯১৭৯৩৫৪০১৫৫৫ মাবা-
০১৯৮৭৮৮০৩৫৬

াম-যা রচর ন ন াম     
ডাক-যা রচর                
উপেজলা- রৗমারী            
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাঃ ওসমান গিন একজন বাস িমক। িতিন 
শরীের ঘা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৫৩৬ মাছাঃ ছােলমা বগম           ামী-
মাঃ হলাল উি ন        এনআইিড-

৩৯১৬১৩৮৬৩৪২৩১ মাবা-
০১৮৩৯২৭০৭০২

াম- লেকাচা                
ডাক- লেকাচা              
উপেজলা- মলা হ           
জলা-জামাল র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ছােলমা বগম একজন হ িমক। িতিন 
কামের এবং িলভাের সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫৩৭ মাঃ লাল হােসন                িপতা-
িমরাজ উি ন             এনআইিড-
২৩৭৮৪৪৯৯১৮       মাবা-
০১৮৮৩৩০৫৮৫৩

াম মর ন পি মপাড়া    
ডাক-ম নগর               
উপেজলা-ট ী                
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ লাল হােসন একজন চা দাকানদার।িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৫৩৮ মাঃ এসা ল ইসলাম           িপতা-
আ ল মােলক              এনআইিড-
৯১৩৪৭৩৬৬৫২      মাবা-
০১৯৭৭৮৪৯৪৫১

াম-ল ী র                 
ডাক িজিপও-৬০০০         
উপেজলা-রাজপাড়া         
জলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী মাঃ এসা ল ইসলাম একজন িনমান িমক। িতিন 
কামেড়র হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৫৩৯ মাঃ বিজ ীন                    িপতা-
ত সানজাব শখ           এনআইিড-

৮১১৭২৫১৫২০৭৬৯   মাবা-
০১৮৬৫৩৩৯৭২৮

াম-আলীগ                 
ডাক-িময়া র                 
উপেজলা-রাজপাড়া          
জলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী মাঃ বিজ ি ন একজন িনমান িমক। িতিন 
কামেড়র এবং হােত আঘাত রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫৪০ মাঃ সাই ল ইসলাম            িপতা-
ত মিজবর রহমান       এনআইিড-

৮১৯৮৫০৫৩৯৯১৮১ মাবা-
০১৭৩৮৬২৯০১৩

া্ম-মিহষবাতান            
ডাক-রাজশাহী কাট         
উপেজলা-রাজপাড়া           
জলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী মাঃ সাই ল ইসলাম একজন িনমান িমক। িতিন 
পাইলস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫৪১ মাঃ র  (ম )                 িপতা-
মাঃ খিলল                এনআইিড-

২৮৪৩৭১৪৪৩৩       মাবা-
০১৭৫৭৩১৫৪৭২

াম-ল ী র               
ডাক-িজিপও                  
উপেজলা-রাজপাড়া          
জলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী মাঃ র  (ম ) একজন িনমান িমক। িতিন 
চামড়ায় দাহ এলািজ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

০১৭৫৭৩১৫৪৭২ জলা-রাজশাহী

১৫৪২ গালাম র ল                      িপতা- 
আক  তােলব             এনআইিড-
২৩৯৩৯০১৪২২       মাবা-
০১৭৫৬৯০৮৯৫২

াম-ল ী র ভাটাপাড়া      
ডাক-িজিপও             
উপেজলা-রাজপাড়া          
জলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী গালাম র ল একজন িনমান িমক। িতিন 
কামের হােড় আঘাত জিনত রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৫৪৩ মাঃ মাই ল ইসলাম             িপতা-
মাঃ কিরম সখ           এনআইিড-

৬৮৬৫০১৪১৩৫       মাবা-
০১৭৪৩১২৮৫১২

াম-কণহার                   
ডাক-দা শা                 
উপেজলা-পবা              
জলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাই ল ইসলাম একজন িনমান িমক। িতিন 
স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৫৪৪ মাঃ হা র রশীদ                 িপতা-
হাজী সরাফত উ াহ       এনআইিড-
১৫৯৫৫১১২২০০১১  মাবা-
০১৮৩৩৬৭১২২৯

াম-উঃ সরাইপাড়া         
ডাক- কা ম একােডমী     
উপেজলা-পাহাড়তলী        
জলা-চ াম

িনজ আেবদনকারী মাঃ হা র রশীদ একজন িনমান িমক। িতিন 
কামেড়র হােড় সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫৪৫ িসরা ল ইসলাম                 িপতা- 
ত সােয়দ আলী চৗিকদার              

           এনআইিড-
০৪২০৯০৩৭৪৭৩৪৬  মাবা-
০১৭১৭১৭৫১০৯

াম- খা াকাটা                
ডাক-আমতলী                
উপেজলা-আমতলী         
জলা-বর না

িনজ আেবদনকারী িসরা ল ইসলাম একজন িনমান িমক। িতিন 
য া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৫৪৬ মাছাঃ ফােতমা জ জাহরা    ামী-
খান শিহ ল ইসলাম        এনআইিড-
২৬৯৬৮২৭৮২৫৩৯৩ মাবা-
০১৯১১৫১১৪০৭

াম- দয়াড়া                
ডাক-িদঘিলয়া              
উপেজলা-িদঘিলয়া          
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ফােতমা জ জাহরা একজন দিজ িমক। 
িতিন দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫৪৭ আ র রিশদ শখ                  িপতা-
ত জনা া শখ       এনআইিড-

৪৭১৪০৫৭৪১৫৭৩২   মাবা-
০১৭৩১১৪১১৯০

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

িনজ আেবদনকারী আ র রশীদ শখ একজন িষ িমক। িতিন 
আঘাত জিনত কারেন মাথায় ত রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১৫৪৮ মাছাঃ সািহদা খা ন              ামী-
মাঃ িলয়াকত সখ        এনআইিড-

৫০১৭১১৬৬২২৬০৯  মাবা-
০১৯১৩২৪৭৬৭৫

াম-না িরয়া                  
ডাক-ম র                  
উপেজলা- মারখালী        
জলা- ি য়া

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ সািহদা খা ন একজন হ িমক। িতিন 
ঘােড়র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৫৪৯ মাছাঃ রিহমা বগম              িপতা-
মাঃ রান আলী          এনআইিড-

৯১০৬৩৯৯০৫৯       মাবা-
০১৭৩৮১৪৬৭৩৯

াম-রলাকাটা                  
ডাক-যা া র                
উপেজলা- িড় াম           
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রিহমা বগম একজন িষ িমক। িতিন 
তলেপেট দাহ গলায় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৫৫০ মাঃ সিহদ আলী                   িপতা-
মেহর আলী               এনআইিড-

৮৬৫৪৮৮৬৩১৯     মাবা-
০১৫১৫৬৪১৭৪৩

াম-আইর মারীর চর        
ডাক-দই খাওয়ার চর       
উপেজলা-উিল র           
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাঃ সিহদ আলী একজন িষ িমক। িতিন 
ঘােরর হােড় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫৫১ মাছাঃ বিব খা ন              ামী-
ত মাঃ আঃ মাতােলব এনআইিড-

১০০৩১৩৭৯১৪       মাবা-

াম-পি ম মিন র          
ডাক-িমর র                
উপেজলা-িমর র           

      খসানা ( মেয়)              
এনআইিড-১০০৩১৩৭৯১৪

আেবদনকারী খসানা একজন দিজ িমক। িতিন ডায়ােব স 
উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

১০০৩১৩৭৯১৪       মাবা-
০১৬৭৯৭১৮৮৮১

উপেজলা-িমর র           
জলা-ঢাকা

চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫৫২ মাবারক হেসন ল            িপতা-
মাঃ চান িময়া            এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯৫৭৫২ মাবা-
০১৭৫৯৯৯৫১৬৬

াম- ঠ ারবা             
ডাক- চাবাগান              
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাবারক হেসন একজন িষ িমক। িতিন মাথা 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১৫৫৩ শাহীন আশরাফী                    িপতা-
আ র রা াক            এনআইিড-
৩৩১৩২৫৭৯৯৯৬৪৯ মাবা-
০১৮৩২১৯৮১৬৯

াম- ঠ ারবা             
ডাক- চাবাগান              
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী শাহীন আশরাফী একজন িষ িমক। িতিন পা  
পেথ িস  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫৫৪ জাহানারা বগম                   ামী-
মাঃ আনছার উি ন       এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯৯২৮৯ মাবা-
০১৯৭৫২২৯৪৪৫

াম- ঠ ারবা             
ডাক- চাবাগান              
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী জাহানার বগম একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৫৫৫ মাসাঃ রৗশন আরা বগম       ামী-
মাঃ আ  তােলব           এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৮৪৬৬৪ মাবা-
০১৭৬০৯০০৪৯৫

াম- বগম র               
ডাক- বগম র               
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ রৗশন আরা বগম একজন িষ িমক। 
িতিন ডায়ােব স উ র চাপ িকডিনর সম া রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৩৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৫৫৬ লায়লা লতানা                    ামী-
আঃ ছালাম কিবর         এনআইিড-
৩৩১৩২৫৭৯৯৪২৫৬ মাবা-
০১৮৩২১৯৮১৬৫

াম-পলাশতলী              
ডাক-ভাওয়াল িমজা র    
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী লায়লা লতানা একজন িষ িমক।িতিন ঘােরর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৫৫৭ মাঃ আফা ি ন                  িপতা-
ত িকয়া ীন            এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯০৫০২ মাবা-
০১৭৬৭৭৩১৫৬৬

াম- য়ারচালা             
ডাক-চাবাগান              
উপেজলা- কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আফা ি ন একজন িষ িমক। িতিন 
নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১৫৫৮ সিলনা আফিরন                  ামী-
মাঃ রিবউল                এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯৯৫৯৫ মাবা-
০১৮২৯১৩০৭৬৬

াম- ঠ ারবা             
ডাক- চাবাগান              
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী সিলনা আফিরন একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫৫৯ মাঃ শমেসর আলী                িপতা-
ত আহা দ                এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯০৬৭৮ মাবা-
০১৭১৭১৫৩৯৭৭

াম- য়ারচালা             
ডাক-চাবাগান              
উপেজলা- কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ শমেশর আলী একজন িষ িমক। িতিন 
কািশ কামেড় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৫৬০ লিতফা বগম                      ামী-
মাশারফ হােসন           এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭০০২৮৫১ মাবা-
০১৭২৬৭০০৯৩৩

াম-হা িরয়া চালা          
ডাক-হা িরয়া চালা       
উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা- গাজী র

িনজ আেবদনকারী লিতফা বগম একজন িষ িমক। িতিন কামের 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৫৬১ লাল চ  দাশ                     িপতা-
 ত উেপ  চ  দাশ    এনআইিড-
১৩১৯৫৮৫৭৫৬১৭৫  মাবা-
০১৪০৬৩৪৯১৩৮

াম- ব ীবাড়ী            
ডাক- িড় াম              
উপেজলা- িড় াম          
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী লাল চ  দাশ একজন িনমান িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

০১৪০৬৩৪৯১৩৮ জলা- িড় াম

১৫৬২ মাসাঃ মমতাজ বগম            িপতা-
মাঃ ৎফর রহমান      এনআইিড-

৩৩১৩২৪৭০৩৪৭৫৫  মাবা-
০১৭৩২০৭৮৫৯৭

াম-বাঘাইর                
ডাক- লবািড়য়া          
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ মমতাজ বগম একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স হাপানী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৫৬৩ সিনয়া বগম                       ামী-
শক বাদল                 এনআইিড-

২৯২৪৭০১১০১১৫৭   মাবা-
০১৭৬০৩৮৪৪৩৩

াম-নািজর মহ া রাড     
ডাক-বিরশাল               
উপেজলা-বিরশাল           
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী সিনয়া বগম একজন িনরআমন িমক। িতিন 
ঘােড় াথা  নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫৬৪ মাঃ আল আিমন                  িপতা-
র আলী              জ সনদ-

২০০০৩৩১৩২৫৭২৯৭৯৫         মাবা-
০১৭৬০২২৬৪৩০

াম- য়ারচালা             
ডাক-চাবাগান              
উপেজলা- কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আল আিমন একজন িষ িমক। িতিন 
িলভােরর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৫৬৫ মাসাঃ শিলনা আ ার          ামী-
সাই ল ইসলাম           এনআইিড-
৩৩১৩২৫৭৯৯০৭৩১ মাবা-
০১৭২৬৯৮০৪৯১

াম- য়ারচালা             
ডাক-চাবাগান              
উপেজলা- কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ শিলনা আ ার একজন িষ িমক। িতিন 
কামের াথা জরা র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৫৬৬ িরিজয়া বগম                      ামী-
আ র রা াক খ ন         এনআইিড-
৩৩১৩২৫৭০০২৮৫০ মাবা-
০১৭১৭১৫৩৯৭৭

াম-হা িরয়া চালা          
ডাক-হা িরয়া চালা       
উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা- গাজী র

                                                      আেবদনকারী িরিজয়া বগম একজন িষ িমক। িতিন ধরফর 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১৫৬৭ মাঃ িলটন িময়া                  িপতা-
মাঃ শমেসর আলী        এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭৯৯০৭৯৩ মাবা-
০১৭২৬২০৪৮১২

াম- য়ারচালা             
ডাক-চাবাগান              
উপেজলা- কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ িলটন িময়া একজন িষ িমক। িতিন 
কামের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১৫৬৮ মাঃ আশরা ল                    িপতা-
 ত আেলপ উি ন        এনআইিড-
৮৫১২৭৪২৮৪২৫১২  মাবা-
০১৮৩৯৬৬৬৩০৫

াম-হা                        
ডাক-গজঘ া               
উপেজলা-গংগাচড়া        
জলা-রং র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আশরা ল একজন হাসপাতাল ি নার। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৫৬৯ রােহলা বগম                    ামী-
মাঃ মা ার হােসন মা া             

                   এনআইিড-
৬৪০৫৭৬০৩৩৮      মাবা-
০১৭৭৫১০১৪৭৮

াম-দা স সালাম            
ডাক-িমর র-১২১৬         
উপেজলা-িমর র             
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী রােহলা বগম একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স াংিরং রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

১৫৭০ আ ল হক শখ                    িপতা-
মাহা দ শখ             এনআইিড-

৪৭১৪০৫৭৪৩৯৮৯২  মাবা-
০১৭১৩৯২৪৯৫৪

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

িনজ আেবদনকারী আ ল হক শখ একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫৭১ মাছাঃ জসিমন বগম            িপতা-
মাঃ গাফফার আলী       এনআইিড-

১৯৩৫৫৩৯১৫৩      মাবা-

াম-কসবা                    
ডাক-পীরগ                   
উপেজলা-নােটার             

মাঃ সােহল রানা ( ামী)            
জ সনদ-১৯৮৮৬৯১৬৩৫১০০০৭৮২

আেবদনকারী মাঃেসােহল রানা একজন িনমান িমক। তার ী 
মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৯৩৫৫৩৯১৫৩      মাবা-
০১৭৪৪৪৮৩৪০৫

উপেজলা-নােটার             
জলা-নােটার

আেবদন কেরেছন।

১৫৭২ মাঃ শাহাজাহান আিল           িপতা-
ত ওমর আিল           এনআইিড-

৫০২১৫০১০৮৩৭৩৫  মাবা-
০১৯২৪৬৮০১৪৬

াম-ফারাক র               
ডাক- ভড়ামারা              
উপেজলা- ভড়ামারা         
জলা- ি য়া

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহাজাহান আিল একজন াক িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৫৭৩ মাঃ ল হক ইয়া         িপতা-
মাহা দ আরী ইয়া      এনআইিড-

৬১১৯৪৬৬১৩৩৯৫৪ মাবা-
০১৭২৩০৯৯২৯২

িনজ আেবদনকারী মাঃ ম ল হক ইয়া একজন িষ িমক। 
িতিন হািনয়া দেরাগ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৫৭৪ উে  ছালমা                         ামী-
কাজী িরয়াজ উি ন       এনআইিড-
১২১৬৩৫০৫৩৪২৮৭  মাবা-
০১৯৬৭৩৭১৭৭৪

াম-রাজনগর                
ডাক-চি ার                
উপেজলা-কসবা              
জলা- া ণবািড়য়া

িনজ আেবদনকারী উে  ছালমা একজন দিজ িমক। িতিন 
ডায়ােব স দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৫৭৫ মাঃ আিজ ল হক              িপতা-
গালাম মা ফা            এনআইিড-

৩৭৪৭৯৮৩৭১০       মাবা-
০১৭২৮৩৮০৭২১

াম-চাপারেকানা             
ডাক- ড রা                 
উপেজলা-বারহা া         
জলা- ন েকানা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিজ ল হক একজন িষ িমক। িতিন 
াইেনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৫৭৬ কাজী িরয়াজ উি ন                িপতা-
ত কাজী আিফল উি ন এনআইিড-

১২১৬৩৫০৫৩৪২৫৮ মাবা-
০১৭৬২৬৩৪৯৪৩

াম-রাজনগর                
ডাক-চি ার                
উপেজলা-কসবা              
জলা- া ণবািড়য়া

িনজ আেবদনকারী কাজী িরয়াজ উি ন একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৫৭৭ মাছাঃ শিরফা খা ন              িপতা-
 মাঃ শিহদ আলী         এনআইিড-
৮৬৫৪৮৮৭১৪৩      মাবা-
০১৭৭২২৩৯২৪৪

াম-আইর মারীর চর        
ডাক-দই খাওয়ার চর       
উপেজলা-উিল র           
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ শিরফা খা ন একজন হ িমক। িতিন 
নােকর সম া এলািজ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৫৭৮ মাঃ বা ল হােসন                 
িপতা-শহীদ ি েযা া ল আিমন    
                         এনআইিড-
১০১৫৬৯৩৫৩২      মাবা-
০১৬৭৫৪১৮৩৭৪

াম-৫৩৪/িব                 
ডাক-িখলগ ও               
উপেজলা-িখলগ ও           
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ বা ল হােসন একজন িনরআমন িমক। 
িতিন িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৫৭৯ আ ল কািদর                       িপতা-
মাঃ আ ল হােসন        এনআইিড-

২৩৯৩৯৮২৭৩৭       মাবা-
০১৭২০০৮৯৩২৬

াম- ধল র                  
ডাক-ফিরদাবাদ             
উপেজলা-যা াবািড়          
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী আ ল কািদর একজন িষ িমক। িতিন দেরাগ  
উ র চাপ থাইরেয়েডর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৫৮০ র  আ ার                       ামী-
আ র রিহম              এনআইিড-
২৬১৭৬৮০৮৩১৩৫৮ মাবা-
০১৭৫৪১৫৪৭৩৩

াম- জািহদ নগর          
ডাক-হািবব নগর            
উপেজলা- াম র           
জলা-ঢাকা

মাঃ রায়হান কিবর ( ছেল) এনআইিড-
১৯৯১২৬১২৯৮০০০০০৩৪

আেবদনকারী মাঃ রায়হান কিবর একজন িষ িমক। িতিন 
চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫৮১ মাঃ নািছর হাওলাদার            িপতা-
সােদম আলী হাওলাদার  এনআইিড-
৮৬৮২১৪৩৯০৭      মাবা-

াম- হলােলর বাগান        
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        

িনজ আেবদনকারী মাঃ নািছর হাওলাদার একজন গাড িমক। িতিন 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৮৬৮২১৪৩৯০৭      মাবা-
০১৭৪১৭৪৬৪২৭

উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫৮২ কািহ র বগম                 ামী-
মাঃ তয়ব আলী ফিকর এনআইিড-

৪৭৯২১০২০১৭০৭৪   মাবা-
০১৯৫৩৯৭৬৬৭৯

াম- হলােলর বাগান        
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী কািহ র বগম একজন হ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৫৮৩ আেমনা বগম                       
িপতা-আশরাফ আলী হাওলাদার 
এনআইিড-৮২৩১৭৯০৩৬৪        
মাবা-০১৯৮২৪২৪১৯০

াম- হলােলর বাগান        
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

 িনজ আেবদনকারী আেমনা বগম একজন হ িমক। িতিন িপ  
থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫৮৪ মাসাঃ হাছনা বগম               ামী-
মাঃ জাহা ীর হােসন    এনআইিড-

২৬৯৩৬২৫৭৯৬৫৪৬ মাবা-
০১৭৫২৪০৮১৯৪

াম-উ র অলংকারকাঠী   
ডাক-সংগীতকাঠী           
উপেজলা- নছারাবাদ          
জলা-িপেরাজ র

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ হাছনা বগম একজন িষ িমক। িতিন 
র কািশ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১৫৮৫ মাছাঃ লতানা আ ার িম  িপতা-
মাঃ লতান ামািনক  এনআইিড-

১৫০৭৭৪৯৬৬৯      মাবা-
০১৭৮৮৯৫৬৩৮০

াম-কসবা                    
ডাক-পীরগ                   
উপেজলা-নােটার             
জলা-নােটার

মাঃ শিফ ল ইসলাম ( ামী)            
জ সনদ-১৯৮৭৬৯১৬৩৫১০০০৭৬১

আেবদনকারী মাঃ শিফ ল ইসলাম িম একজন িনমান িমক। 
তার ী মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৫৮৬ িমনা                                 ামী-
শখ হল আিমন          এনআইিড-

৪৭১৪০৫৭৪৩৯৮৯৬  মাবা-
০১৮৫৪০৮৫৩৭৮

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

িনজ আেবদনকারী িমনা একজন িষ িমক। িতিন চােখর সম া 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫৮৭ শািহদা বগম                      মাঃ 
ছােদক                      এনআইিড-
৮২০৮২৯৯৬৬২      মাবা-
০১৭০০৫৯৭৫৯৯

াম- পৗর নবী র রাড     
ডাক- ভালা                    
উপেজলা- ভালা              
জলা- ভালা

িনজ আেবদনকারী শািহদা বগম একজন হ িমক। িতিন আথাই স 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫৮৮  ফােতমা বগম                    িপতা-
সাফদান মা া             এনআইিড-
৩৭৩১৭৯৮৬৪৫       মাবা-
০১৯৪১২৫১৩০৬

াম- হলােলর বাগান        
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী ফােতমা বগম একজন হ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১৫৮৯ িজবর রহমান                    িপতা-
ত চানিময়া হাওলাদার   এনআইিড-

৪৭৯৮৫২৬৩২০৮৪৯ মাবা-
০১৯১৩০৪৫৭৭২

াম- হিরণটানা                
ডাক- লনা                  
উপেজলা-জলমা              
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী িজ র রহমান একজন কাটিম ী। িতিন িলভােরর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৫৯০ িসথী শীল                           িপতা-
রাম সাদ শীল              জ সনদ-
২০০৭০১১৩৪৭৩০২৬১৭৩      মাবা-
০১৭১০৩৫০৮০০

াম-িপলজংগ               
ডাক-িপলজংগ              
উপেজলা-ফিকরহাট          
জলা-বােঘরহাট

রাম সাদ শীল (িপতা) এনআইিড-
৮২২৬০০১২৫৬

আেবদনকারী রাম সাদ শীল একজন িনরআমন িমক। িতিন 
মি ে র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫৯১ নারায়ন চ  শীল                   িপতা-
গৗর চ  শীল               এনআইিড-

০১১৭৩৯৪৬৭০৬৬০  মাবা-

াম- গািব র              
ডাক-ফয়লাহাট               
উপেজলা-রামপাল           

িনজ আেবদনকারী নারায়ন চ  শীল একজন িষ িমক। িতিন 
কামেরর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

০১১৭৩৯৪৬৭০৬৬০  মাবা-
০১৭১৮৮২৯৪৪৬

উপেজলা-রামপাল           
জলা-বােগরহাট

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫৯২ মাসাঃ জাহানারা বগম          িপতা-
মাঃিজ াত আলী শখ     এনআইিড-

৭৩৩২০৬২০০৪        মাবা-
০১৯২৫০৭২২৭৮

াম-মেহ র পাশা           
ডাক- েয়ট                   
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ জাহানারা বগম একজন হ িমক। িতিন 
হাপানী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫৯৩ পা া বগম                          িপতা-
িলটন মা া               এনআইিড-
৫১০৫৪৩০০৩৬       মাবা-
০১৯৮১৮৬৫৮৬৮

াম- রিলেগট              
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী পা া বগম একজন হ িমক। িতিন আথাই স 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৫৯৪ আব ল মিজদ শখ                 
িপতা-সিলম শখ                 
এনআইিড-৫০৮২৪২৭০৫৪       মাবা-
০১৯২৩১১৩৪৯৮

াম- দয়ানা                  
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী আব ল মিজদ শখ একজন িষ িমক। িতিন 
ে ট বড় আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৫৯৫ মিজনা বগম                      িপতা-
শখ নছার উি ন          এনআইিড-

২৩৮২৪৫৮৫৭৪       মাবা-
০১৯৮০৯২০৬৯০

াম-ম ডা া           ডাক-
দৗলত র            

উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মিজনা বগম একজন িদন ম র। িতিন আথাই স 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৫৯৬ রািজনা বগম                       
িপতা-আ ল ছাবাহান খা        
এনআইিড-৭৩২১৯০৬৬৬৬       মাবা-
০১৭৬৬৯০৪৪১৮

াম-কােসম সরক           
ডাক- লনা                    
উপেজলা- লনা              
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী রািজনা বগম একজন রাজ িম ী। িতিন ই 
হা েত াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫৯৭ মাঃ শহী াহ শখ               িপতা-
ত আঃ রিশদ শখ        এনআইিড-

০১১৭৩৪১৬২৪৪০২   মাবা-
০১৬৪২১৪৪৬৬৩

াম-শংকরনগর              
ডাক-বা রহাট                
উপেজলা-রামপাল            
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী মাঃ শহী াহ শখ একজন িষ িমক। িতিন 
উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৫৯৮ মাঃ জসীম হাওলাদার           িপতা-
মাঃ মনাজ হাওলাদার   এনআইিড-

০৪২০৯০৯৩৬৯১০০  মাবা-
০১৭২২৭৫৮২২৭

াম-আমতলী                
ডাক-আমতলী               
উপেজলা-আমতলী            
জলা-বর না

িনজ আেবদনকারী মাঃ জসীম হাওলাদার একজন রাজ িম ী। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৫৯৯ িশি  বগম                          ামী-
কিবর ধা                  এনআইিড-
৪৭৯২১০১০০২৫৩৮  মাবা-
০১৯৫৩৯৭৬৬৭৯

াম- হলােলর বাগান        
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী িশি  বগম একজন হ িমক। িতিন থাইরেয়েডর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৬০০ মাঃ আছলাম শখ                িপতা-
মাঃ ছ র শখ             এনআইিড-

৪৭১৬৯১৯৭৫৩১৮৯  মাবা-
০১৯০৩৯০৯৩৫৬

াম-িগলাতলা                
ডাক-জাহানাবাদ             
উপেজলা- লতলা           
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আছলাম শখ একজন মৎ  িমক। িতিন 
চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৬০১ মাছাঃ রােবয়া বগম              িপতা-
মাহা দ আলী             এনআইিড-

২৮০৪১০৮১৩৮       মাবা-
০১৭৩২২১০৬৪৪

াম- ি পাড়া                
ডাক- িড় াম               
উপেজলা- িড় াম           
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রােবয়া বগম একজন হ িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

০১৭৩২২১০৬৪৪ জলা- িড় াম

১৬০২ মাঃ সয়দ আলী                   িপতা-
হােছন আলী              এনআইিড-
৭৭৫৪৯৪৯২৯০        মাবা-
০১৭২৮৬৪৫৬৬২

াম-কিবরাজ পাড়া          
ডাক- িড় াম             
উপেজলা- িড় াম         
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাঃ সয়দ আলী একজন ভ ান চালক।িতিন 
উ র চাপ দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৬০৩ মাঃ ইয়ািছন তা কদার         িপতা-
ত মাঃ ইউ ফ তা কদার             

             জ সনদ-
২০০০১২১৯০১৪১১৩২০৬          
মাবা-০১৭৫৫৯১৯৩৩১

াম- ঘর                   
ডাক-আ িলয়া               
উপেজলা-নািসরনগর        
জলা- া নবািড়য়া

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইয়ািছন তা কদার একজন িষ িমক। 
িতিন িসেরািসস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৬০৪ পন কাি  দাশ                    িপতা-
লা  কাি  দাশ             এনআইিড-
৬০০৫৮৪৩৮১৫       মাবা-
০১৮৩৬৪৭০৪২০

াম-উ র ম           
ডাক- ম বাজার             
উপেজলা- বিদয়া         
জলা-ক বাজার

িনজ আেবদনকারী পন কাি  দাশ একজন িষ িমক। িতিন 
িলভােরর সম া হােত পােয়র সম া রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৬০৫ জাহানারা বগম                   ামী- 
আ ল রব শখ            এনআইিড-
৪৭৯২১০২০১৭০৫২   মাবা-
০১৯৮৬৫৭৬৫১৭

াম- হলােলর বাগান        
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী জাহানারা বগম একজন হ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৬০৬ িম  বগম                           িপতা-
শখ আলী হােসন         এনআইিড-

৯৫৬৫৮৮৭৯৩৩     মাবা-
০১৭২৮০১৭৭৩৯

াম-নগর মাট                
ডাক- দৗলত র              
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী িম  বগম একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৬০৭ মাঃ জালাল হাওলাদার          িপতা-
কা  হাওলাদার              এনআইিড-
৪৬৩২৬১৩১৭২      মাবা-
০১৭৭১০৩৮০৩৩

াম- হলােলর বাগান        
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ জালাল হাওলাদার একজন চা িবে তা। িতিন 
হািনয়া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৬০৮ মাঃ ফ ক হােসন               িপতা-
মাঃ হােনফ সখ         এনআইিড-

৪৭১৪০৫৭৫১৪৯৬৬  মাবা-
০১৯১৩৬৩৮১৯৪

াম- গাতী               
ডাক-িদঘিলয়া              
উপেজলা-িদঘিলয়া         
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফা ক হােসন একজন িষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। ৬০০০০

১৬০৯ মােলকা বগম                      িপতা-
মাঃ মা ার আলী গাজী   এনআইিড-

৪১৫২৩২৪৬৩০      মাবা-
০১৯৮৮৪৯২১২০

াম-নািজর ঘাট             
ডাক- লনা                   
উপেজলা- সানাডা া         
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মােলকা বগম একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৬১০ কািজ বলাল                        িপতা-
কাজী আঃ হািকম       এনআইিড-
৬৪০৮৩৩০৪০২     মাবা-
০১৯৩৯০১৩১০৯

াম-লালবাগ                 
ডাক- পা া                   
উপেজলা-লালবাগ          
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী কািজ বলাল একজন িনমান িমক। িতিন 
উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৬১১ মাছাঃ সাঈমা আ ার             
িপতা- মাঃ সেরায়ার               
জ সনদ-২০০২১৫১৩৭৫৯৮৫৪০২৯ 
মাবা-০১৮১২৮৩৬৩৭১

াম-ম ম িমেরর িখল    
ডাক- িমেররহাট          
উপেজলা-হাটহাজারী       
জলা-চ াম

 সেরায়ার  (িপতা)             এনআইিড-
৯৫৭৭৭৩৫৭১৬

আেবদনকারী সেরায়ার একজন িষ িমক। িতিন িকডনী রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন। মাননীয় ম ী মেহাদেয়র িনেদ েশ জ রী িভি েত 
দওয়া হেয়েছ।

১০০০০০

মাবা-০১৮১২৮৩৬৩৭১ জলা-চ াম দওয়া হেয়েছ।

১৬১২ মাঃ র সাফা                      িপতা-
মাঃ িসি ক আহেমদ     এনআইিড-

৬৮৮৫৪১৯৫৪৬      মাবা-
০১৯২০০৭১৭৭৬

াম- রাইন                   
ডাক- রাইন                  
উপেজলা-যা াবািড়        
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ র সাফা একজন িদন ম র। িতিন াক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০

১৬১৩ তানিজলা আ ার                  িপতা-
আঃ হািলম বাবর         জ সনদ-
১৯৯৮৩৩১৩০৫৪০৭০৩৩০      মাবা-
০১৭০৪৭৯৮৪২৪

াম- গদা                     
ডাক-শাহজাহান র         
উপেজলা- গদা             
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী তানিজলা আ ার একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১৬১৪ মাঃ মাহা ব আলম               িপতা-
রমজান মা া             এনআইিড-
৫০৮২০৮৮৮৩১      মাবা-
০১৯১৩২১১৬৬৫

াম-িমেররডা া             
ডাক- সানালী পাটকল       
উপেজলা-খানজাহান আলী 
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাহা ব আলম একজন িষ িমক। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৬১৫ নাহার                                 
ামী-আ ল হািকম              

এনআইিড-৪৭৯৫১২৭৪৫৯৬৮৮  মাবা-
০১৯১৫৫২১৬৫৩

াম-ইসলাম র রাড       
ডাক- লনা                   
উপেজলা- লনা               
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী নাহার একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৭০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৬১৬ মাঃ মাহা র রহমান মা ম    িপতা-
আ র খােলক াপারী   এনআইিড-
৪৭৯৮৫১৯২৮০২৭০  মাবা-
০১৭৭৫৫৪১১২৪

াম-িবসিম া মহ া         
ডাক- লনা                   
উপেজলা- লনা               
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাহ র রহমান মা ম একজন িনমান 
িমক। িতিন িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৬১৭ খািদজা খা ন লাকী              িপতা-
খােলক জমা ার          এনআইিড-
২৩৮১৮৮৮৬৭২      মাবা-
০১৯৫৩৯৭৬৬৭৯

াম- হলােলর বাগান        
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী খািদজা খা ন লাকী একজন হ িমক। িতিন 
হািনয়া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১৬১৮ ফিরদা বগম                         
িপতা-জােবদ আলী             
এনআইিড-৫৫৩২৪৫৩৬৯২     মাবা-
০১৯৮৫৪১৮৬৫৭

াম- রিলেগট              
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী ফিরদা বগম একজন হ িমক। িতিন িকডিনেত 
পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৬১৯ তাসিলমা খা ন                   িপতা- 
খ কার বাদশা িময়া     এনআইিড-
৬৪৩২৪৬৭৬৬৭  মাবা-
০১৭৯২৫৮২০৬৩

াম- হলােলর বাগান        
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী তাসিলমা খ ন একজন হ িমক। িতিন চমেরাগ 
পেট াথা ধরফর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৬২০  সিলনা ইয়াসিমন               ামী- 
মাঃ িমজা র রহমান   এনআইিড-

১৯৭৭৫৯১৮৪৪৭৭৬৬০৬০      মাবা- 
০১৭২২২০০৭১৫

াম- দি ণ পাইকসা     
ডাক- দি ন পাইকসা    
উপেজলা- নগর         
জলা- ীগ

মাঃ িমজা র রহমান আেবদনকারী সিলনা ইয়াসিমন একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স হাপানী উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৬২১ মাসাঃ ৎ ননাহার লাকী     িপতা-
মাঃ শাহাদাৎ হােসন     এনআইিড-

৩২৮৬২৬৩৭২২     মাবা-

াম- হলােলর বাগান        
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        

িনজ আেবদনকারী মাসঃ ৎ ননাহার লাকী একজন হ িমক। 
িতিন সাভাইক াল াইন রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৩২৮৬২৬৩৭২২     মাবা-
০১৭৬১৩১২৪২৯

উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৬২২ া খা ন                         িপতা-
মাঃ িলয়াকত আলী খান এনআইিড-

৯১৩১৪৪৭১৭০       মাবা-
০১৯৫৩৯৭৬৬৭৯

াম- হলােলর বাগান        
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী া খা ন একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১৬২৩ মাঃ িমজা র রহমান            িপতা- 
ত মাঃ ল ইসলাম হাওলাদার      

                এনআইিড-
৭৯১৯০১৫৭০২২৬৪  মাবা-
০১৭২৮৩১৭৮৯৪

াম- আর ক           ডাক- 
ওয়ারী       উপেজলা- 
ওয়ারী       জলা- ঢাকা

রিদয়া ইসলাম  জ সনদ-
২০০০৪৭৯৪৫১০০২৯৯৩৭

আেবদনকারী মাঃ িমজা র রহমান একজন  কয়ারেটকার । 
তার ী মা  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৬২৪ আিছয়া বগম                      ামী-
মাঃ শাহাদাত             এনআইিড-

২৬৯৬৪০৬৬৯৪৫০৮ মাবা-
০১৯২৭৭৪৫৫৪২

াম- হলােলর বাগান        
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী আিছয়া বগম একজন হ িমক। িতিন ঘার এবং 
কামের াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৬২৫ ডিল বগম                          িপতা-
মাখেল র রহমান        এনআইিড-

৪৬৩২১৭৪৬৭০       মাবা-
০১৯২৫৬৮৮৩১৫

াম- দয়ানা ম পাড়া       
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র         
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী ডিল বগম একজন হ িমক। িতিন ডায়ােব স 
জ লতা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৬২৬ শািহদা বগম                       িপতা-
উি ন মা া            এনআইিড-

৬৪৩৩৪৮১৮০৮       মাবা-
০১৯৪৬৫৪৬৩০৩

াম-রামনগর                 
ডাক-রিহম র               
উপেজলা- পসা              
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী শািহদা বগম একজন হ িমক। িতিন াক  
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৬২৭ মাঃ মা ম িব াহ                  
িপতা- মাঃ আঃ রা াক শখ   
এনআইিড-১৯৯৪৪৭১১২২৩০০০২১২    
    মাবা-০১৯৯১৮৭৯৬৩৬

াম-িবরাট                     
ডাক-িবরাট                   
উপেজলা-বা য়াঘাটা       
জলা- লনা

মাসাঃ নািছমা বগম (মাতা)             
এনআইিড-৪৭১১২২৩৮৯২১১১

আেবদনকারী মাসাঃ নািছমা বগম একজন হ িমক। তার 
ছেলর িকডিনর সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৬২৮ মাঃ মই ল হাসান              িপতা- 
মাঃ আব ল হক      এনআইিড-       

                মাবা-০১৬৭৬২০৬৮৪৫

াম- রােয়রবাগ             
ডাক- হািবব নগর        
উপেজলা- কদমতলী      
জলা- ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ মই ল হাসান একজন দাকান কমচারী। 
িতিন েট  বড়  নািলেত সম া রােগ আ া । উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৬২৯ জাহানারা বগম                   ামী- 
আ ল রব শখ            এনআইিড-
৪৭৯২১০২০১৭০৫২   মাবা-
০১৯৮৬৫৭৬৫১৭

াম-রা ািময়ার গিল      
ডাক-ন ন বাজার           
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী আেলকজান বগম একজন হ িমক। িতিন 
চােখর সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৬৩০ জােবদ                               িপতা-
 আিমর হােসন জামাদার এনআইিড-
১০১৫৮১৪২৪৫      মাবা-
০১৯৯১৮৫১৫২৪

াম- দয়ানা উ র পাড়া    
ডাক- দৗলত র              
উপেজলা- দৗলত র         
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী জােবদ একজন িনমান িমক। িতিন স েসর 
সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৬৩১ ছােয়রা খা ন ম             ামী-
মাঃ মঈ ল হাসান      এনআইিড-

২৬১৭৬৮০৮৩০৩৫৪ মাবা- 

াম- রােয়রবাগ             
ডাক- হািবব নগর        
উপেজলা- কদমতলী      

মাঃ মঈ ল হাসান ( ামী) আেবদনকারী ছােয়রা খা ন ম একজন দাকান কমচারী। 
িতিন চােখর সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

২৬১৭৬৮০৮৩০৩৫৪ মাবা- 
০১৭৭৭৯০৫৫৮০

উপেজলা- কদমতলী      
জলা- ঢাকা

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৬৩২ মাঃ খিল র রহমান              িপতা-
ত আ ল জ ার         এনআইিড-

৪৭১৪০৮৫১৩৩৫৭৫ মাবা-
০১৯২৩১৮৩৫০০

াম-চ নীমহল             
ডাক-চ নীমহল            
উপেজলা-িদঘিলয়া       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ খিল র রহমান একজন িমলস িমক। িতিন 
দেরাগ র  তা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৬৩৩ সাহরাব হাওলাদার              িপতা-
আ ল রিশদ হাওলাদার  এনআইিড-
৭৭৮২৪০৫৯৩৫       মাবা-
০১৯১৪২৭২২৪৬

াম- দয়ানা ব পাড়া      
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র      
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী সাহরাব হাওলাদার একজন িনমান িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৬৩৪ আকিলমা বগম                   িপতা- 
বজ র রহমান            এনআইিড-
৫৫৩১৯৫২৬৩৭      মাবা-
০১৯১০৩৩৪০২৫

াম- দয়ানা                  
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী আকিলমা বগম একজন হ িমক। িতিন 
অিলসার িকডিনর এবং কােনর সম া রােগ আ া । উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৬৩৫ আেমনা বগম                       
িপতা-আিফ িশকদার   এনআইিড-
৮২৩১৪২৩১৬৪         মাবা-
০১৭৯৫৮৪২৯৬৬

াম-আন মান রাড         
ডাক- দৗলত র              
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী আেমনা বগম একজন হ িমক। িতিন স েসর 
সম া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৬৩৬  গাজী আিম ল ইসলাম           িপতা-
মাঃ লালিময়া গাজী       এনআইিড-

০১১৫৬৭৬৯৭৮৯৭২ মাবা-
০১৮৪৬৭৪৪৬৬৯

 াম- কাদািলয়া             
ডাক- কাদািলয়া            
উপেজলা- মা াহাট         
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী গাজী আিম ল ইসলাম একজন িদনম র। িতিন 
ডায়ােব স হােটর রাগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৬৩৭ মাঃ রিফ ল ইসলাম             িপতা-
বলােয়ত মা া           এনআইিড-

৯১৩১২৮২৩৬১      মাবা-
০১৯৫২১১৭০৪৭

াম-িময়াপাড়া              
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ রিফ ল ইসলাম একজন িনমান িমক। 
িতিন িফ লা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১৬৩৮ িশিরনা বগম                     ামী- 
মাঃ বাদশাহ খ           এনআইিড-

৪৭৯৫১২১৩৯২০৫২  মাবা-
০১৯১০৫২৫২৫৯

াম- ীন া                
ডাক- লনা                    
উপেজলা- লনা              
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী িশিরনা বগম একজন িষ িমক। িতিন জরা র 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৬৩৯ নিলনী র ন ম ল                িপতা-
ের নাথ ম ল          এনআইিড-

৯৫৬২১৯৪০৯৩       মাবা-
০১৯১৭২৫৪৪৫০

াম- দাল খালা              
ডাক- লনা                   
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী নিলনী র ন ম ল একজন গাড িমক। িতিন 
হাপানী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৬৪০ মাঃ রা  িশকদার                িপতা-
মাঃ সেক ার িশকদার  এনআইিড-

৭৩২৪২০৯৬৪৭       মাবা-
০১৯৩১০৫৬২০২

াম- ীন া                
ডাক- লনা                    
উপেজলা- লনা              
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ রা  িশকদার একজন িনরআমন িমক। 
িতিন নালীেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৬৪১  মিনরা খা ন                        
িপতা- মাঃ ইউ চ শখ          
এনআইিড-৯৫৫০০৯১৬৬৫       মাবা-
০১৯৫৩৯৭৬৬৭৯

াম- হলােলর বাগান        
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মিনরা খা ন একজন হ িমক। িতিন জরা র 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

০১৯৫৩৯৭৬৬৭৯ জলা- লনা

১৬৪২ মাঃ ন র শখ                    
িপতা- ত আেয়ন উি ন শখ  
এনআইিড-৪৭১৯৪১৩৯৯২৯৯১  মাবা-
০১৯৩৭০৩৮১২৭

াম-আন  নগর           
ডাক-আক  নগর          
উপেজলা- তরখাদা         
জলা- লনা

িনজ আেবদনরকারী মাঃ ন র শখ একজন িষ িমক। িতিন 
বাধক জিনত সম া।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৬৪৩  জামাল হােসন                  িপতা- 
আিমর হােসন           এনআইিড-
৫১১৬৫৫৭২০৫৪৬৫  মাবা-
০১৭৬১৩৯০২৫১

 াম-দি ন হাজী র        
ডাক-পানপাড়া              
উপেজলা-রামগ             
জলা-ল ী র

রােছল ( ছেল) আেবদনকারী জামাল হােসন একজন িদনম র। তার ছেল 
রােছল ে াসাই ক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৬৪৪ আঃ রব বপাির                   িপতা-
মাঃ বসরত বপারী       এনআইিড-

৮৬১৩৬৩৫৭৩৩৬১১ মাবা-
০১৭২৬৫৩১৩৮৮

াম-ধী র                    
ডাক- গাসাইরহাট          
উপেজলা- গাসাইরহাট      
জলা-শরীয়ত র

িনজ আেবদনকারী আঃ রব বপাির একজন িদন ম র িতিন সায়া কা 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৬৪৫ িমেসস ল ম বগম             িপতা-
আ ল মিজদ হাওলাদার  এনআইিড-
৫০৭৩২৭৮৫৬৫      মাবা-
০১৭২৬৩৮৮৩৫১

াম- ীন া                
ডাক- লনা                    
উপেজলা- লনা              
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী িমেসস ল ম বগম একজন িষ িমক। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৬৪৬ পিল খা ন                         িপতা-
মাঃ আঃ হািফ র রহমান জ সনদ-

২০০১৪৭১৩০১৩০০৬৮৪০ মাবা-
০১৭২৫১৭৪৪৪৪

াম-উলা                     
ডাক-সাহস                
উপেজলা- িরয়া          
জলা- লনা

নািগস বগম আেবদনকারী পিল খা ন একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৬৪৭ মাঃ তারা িময়া                   িপতা-
মাঃ লাল িময়া            এনআইিড-

১০১৫৯৫৩১৮৩      মাবা-
০১৯২১৯১৫০৪৬

াম- িলবাগান             
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ তারা িময়া একজন িমল িমক। িতিন 
কামেড়র হােড়র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৬৪৮ তাব চ  িব াস                িপতা-
ত সারদা িব াস        এনআইিড-

৪৭১৫৩৯৪৫৯৫৮৭২  মাবা-
০১৯৪৬৫০২৫২৭

াম-প  র              
ডাক- বদকািশ              
উপেজলা-কয়রা             
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী তাব চ  িব াস একজন িষ িমক। িতিন 
কামেড় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৬৪৯ রািজনা বগম                   িপতা- 
মাঃ িজবর রহমান    এনআইিড-

৭৩৪০৯৩২৯৩৩      মাবা-
০১৬৮৫৫৩২২০৬

াম- হলােলর বাগান        
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী রািজনা বগম একজন হ িমক। িতিন চােখ 
আঘাত জিনত কারেন অ ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৬৫০ হািকম হাওলাদার                 িপতা-
কতাব আলী হাওলাদার এনআইিড-

২৩৮২৩৯৯৪৪৮      মাবা-
০১৯২৮২৬৫২৮১

াম- হলােলর বাগান        
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী হািকম হাওলাদার একজন ট িমক। িতিন 
হািনয়া িস  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৬৫১ মাসাঃ রশমা খা ন              ামী-
গাজী আিম ল ইসলাম     এনআইিড-
০১১৫৬৭৬৯৭৮৯৭৩  মাবা-

াম- কাদািলয়া             
ডাক- কাদািলয়া            
উপেজলা- মা াহাট          

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ রশমা খা ন একজন হ িমক। িতিন 
তলেপেট দাহ নািলেত দাহ জনিডস িপ থিলেত পাথর। 
উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

০১১৫৬৭৬৯৭৮৯৭৩  মাবা-
০১৬৩২১৬৪৮৬৫

উপেজলা- মা াহাট          
জলা-বােগরহাট

উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৬৫২ ইকবাল হােসন                  িপতা-
শখ আ ল ওহাব         এনআইিড-

৮৬৮২৪৬৮২২১      মাবা-
০১৯০৩০৩৯৯৯২

াম- দয়ানা দি ন পাড়া   
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র      
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী ইকবাল হােসন একজন িনমান িমক। িতিন 
কােনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৬৫৩ আ র রব শখ                   িপতা-
ত মােলক শখ           এনআইিড-

৪৭৯২১০২০১৭০৫৯  মাবা-
০১৯৮৬৫৭৬৫১৭

াম- হলােলর বাগান        
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী আ র রব শখ একজন ট িমক। িতিন  
হাইে ািসল রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৬৫৪ ফােতমা বগম                     ামী-
রমজান আলী              এনআইিড-
৪৭৯৪৫১১১৪২৮৭৬  মাবা--
০১৯১১৪১০৯৩২

াম-খািলশ র             
ডাক-খািলশ র             
উপেজলা-খািলশ র        
জলা- খািলশ র

িনজ আেবদনকারী ফােতমা বগম একজন হ িমক। িতিন  
নালীর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৬৫৫ পা ল বগম                     িপতা-
সয়দ মন র আলী       এনআইিড-

৪৬৩১৬১২৯৫১     মাবা-
০১৯৩৪৭১৫৯৩৯

াম- শন রাড দি ন   
ডাক- লনা                 
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী পা ল বগম একজন িষ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৩৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৬৫৬ িশি  বগম                       িপতা-
মাঃ শাহাদাত শখ        এনআইিড-

৬৮৯১৪৫২২৬৭       মাবা-
০১৬৩৩৭৩০৫৬৮

াম- হলােলর বাগান        
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী িশি  বগম একজন হ িমক। িতিন সায়া কা 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৬৫৭ ক না ম ল                       ামী-
িব পদ ম ল            এনআইিড-
১৯৯০৪৭১৫৩১১০০০৪১৩        মাবা-
০১৩১৮৪১৯৮৮৪

াম-ফিকর পাতা           
ডাক-বাগান                  
উপেজলা- কয়রা           
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী ক না ম ল একজন ীন ম র। িতিন যৗন দাহ 
কামের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৬৫৮ মাঃ বজ  ফিকর                িপতা-
ত মাঃ করামত ফিকর  এনআইিড-

৪৭৯২১০২০১৭২৩৮  মাবা-
০১৭২৩২৪০৫১৬

াম- হলােলর বাগান        
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ বজ  ফিকর একজন িনমান িমক। িতিন 
মাথা াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১৬৫৯ শাহানা                             িপতা-
শখ আব ল কিরম      এনআইিড-

৭৭৮২১০৭৪১৬        মাবা-
০১৭৭৭৮৯৪৩২৪

াম- হলােলর বাগান        
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী শাহানা একজন হ িমক। িতিন জরা র এবং 
হােটর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৬৬০ মাঃ আজ ল শখ                িপতা-
মাঃ আজাহার শখ       এনআইিড-

১৯৯৪৪৭১৪০১০০০০০১৭        মাবা-
০১৯৯৩০৯৩৩২৭

াম-আরংঘাটা               
ডাক-আড়ংঘাটা           
উপেঝরা-িদঘিলয়া          
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আজ ল শখ একজন িনমান িমক। তার পা 
ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৬৬১ চান বা                           ামী-
শখ জামাল                এনআইিড-

াম-ধনকীপাড়া             
ডাক-ধনকীপাড়া             

িনজ আেবদনকারী চান বা  একজন হ িমক। িতিন ম দে  য় 
কামের াথা নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

৪০০০০
শখ জামাল                এনআইিড-

৪৮১৪৫৮৫১২৬৯২৭  মাবা-
০১৭৬৭৮২১৯০৬

ডাক-ধনকীপাড়া             
উপেজলা-ক য়াদী          
জলা-িকেশারগ

কামের াথা নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৬৬২ মাঃ জােব র রহমান             িপতা-
ত ইয়া ব আলী        এনআইিড-

১৯৬২৫৬১১০১৯৬৪৯৫৪৯       মাবা-
০১৭২৬২৬৬১৬৭

াম-ইসলাম র             
ডাক-িজয়ন র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ জােব র রহমান একজন িষ িমক। িতিন 
হাপানী  নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৬৬৩ মাঃ মাসেলম উি ন            িপতা-
ত সােহব আলী         এনআইিড-

৫৬১১০১৯৬৪৮৮৯৭  মাবা-
০১৭৩৫৫০৯৯৯৪

াম- ীকাি                
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র         
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাসেলম উি ন একজন িষ িমক। িতিন 
টস েস উমার স েস দাহ িলভাের ◌এবং াি য়ােস 

সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০

১৬৬৪ মাছাঃ ছােমলা খা ন            িপতা-
মাঃ সিহদ আলী          এনআইিড-

১৯৯০৪৯১৯৪৭৫০০০২৪৬       মাবা-
০১৭৮৭৯১০৬১৪

াম-আইরমারীর চর        
ডাক-দইখাওয়ার চর       
উপেজলা-উিল র          
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ছােলমা খা ন একজন িষ িমক। িতিন 
পেট াথা মািসেকর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৬৬৫ মাঃ তামেছর খান              িপতা-
ত আনেছর খান          এনআইিড-

৫৬১৭৮৮৩৯৭১৩৭৭ মাবা-
০১৮৪৬৭৭৫৭৬২

াম- মর                    
ডাক-নয়াবািড়              
উপেজলা-িশবালয়          
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ তামেছর খান একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৬৬৬ িসরা ল বপারী                  িপতা-
ত িসকা ার বপারী   এনআইিড-

৫৬১১০১৯৬৪৬০৬৪ মাবা-
০১৭৮২৭৯৩১৫৫

াম-বাগাইল                
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র       
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী িসরা ল বপারী একজন িষ িমক। িতিন 
স েসর সম া ে ট বড় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৬৬৭ হা দ মা ল কিরম           িপতা-
হা দ খারেশদ আলম এনআইিড-

৫৬১১০১৯৬৪৯৩৭৯ মাবা-
০১৭২৫১৪৯২৭৯

াম-ইসলাম র             
ডাক-িজয়ন র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী হা দ মা ল কিরম একজন িষ িমক। িতিন 
কামের হাড় য় াথা চলােফরায় অ িবধা।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৬৬৮ িমিল                                িপতা-
মাঃ আনসার আলী খান  এনআইিড-

২৩৫৭০৭৮৭৬১       মাবা-
০১৬৭৯৫৩২৯৩৫

াম-ইসলাম র            
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র        
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী িমিল একজন হ িমক। িতিন কামেড়র হাড় য় 
াথা রােগ আ া  জরা র সম া।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৬৬৯ দেলায়ার হােসন                িপতা-
ত নওেশর আলী         এনআইিড-

৫৬১১০১৯৬৪৬৩০১ মাবা-
০১৭৫৮০৫৯৩২৫

াম-বাশাইল                
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র       
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী দেলায়ার হােসন একজন িষ িমক।িতিন 
ডায়ােব স পােয় ঘা দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৬৭০ হােবজা আ ার                  িপতা-
আব ল হািমদ             এনআইিড-
২৬০৪৯৫০০০২০৩   মাবা-
০১৮৩৯৮৬৪১৬৩

াম-ঢালীকাি              
ডাক-কলািতয়া            
উপেজলা- করানীগ        
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী হােবজা আ ার একজন িষ িমক। িতিন জরা র 
অপােরশন হেয়েছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০

০১৮৩৯৮৬৪১৬৩ জলা-ঢাকা

১৬৭১ মাঃ তাফাে ল হােসন        িপতা-
মক ল মা া            এনআইিড-
৫৫১৫৭৫৪২৫৯২১৭  মাবা-
০১৩০৮৮২৪৩৪৭

াম-জগদাল                 
ডাক-জগদাল               
উপেজলা-মা রা        জলা-
মা রা

িনজ আেবদনকারী মাঃ তাফাে ল হােসন একজন টাইলস 
িম ী।িতিন পেড় যেয় হােত এবং পােয় আঘাত পেয়েছন। উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৬৭২ মাঃ ইউ স ইয়া               িপতা-
ল হক ইয়া            এনআইিড-

৩২৭০৪১৪৪২২        মাবা-
৩২৭০৪১৪৪২২

াম- তাপখানা              
ডাক-িজিপও               
উপেজলা-শাহবাগ           
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইউ স ইয়া একজন িনমান িমক। িতিন 
দেরাগ উ  র চাপ ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৬৭৩ মাঃ কাম ল ইসলাম            িপতা-
আঃ বােছদ                এনআইিড-
৫৯১২৪৪২১২৬১৭৯  মাবা-
০১৮৩৭০৭০৭২২

াম-উ র লদী           
ডাক-গজািরয়া             
উপেজলা-গজািরয়া         
জলা- ি গ

িনজ আেবদনকারী মাঃ কাম ল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
িপ  থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৬৭৪ মাঃ ইকরাম মা া ইউ ছ     িপতা-
মাঃ সািহন               জ সনদ-

২০১৩৫৯১২৪৮৪১০০৬৫৯       মাবা-
০১৮১৩১৭৯৩৮১

াম- টংগারচর             
ডাক- টংগারচর           
উপেজলা-গজািরয়া         
জলা- ীগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইকরাম মা া ইউ ছ একজন িনরআমন 
িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৬৭৫ েবাধ মার ব                  িপতা-
শীল মার ব            এনআইিড-

৫৫৪০৯৮৬৮৮১     মাবা-
০১৯৪২৬২১০৯৬

াম-আলাই র               
ডাক-রাউতাড়া             
উপেজলা-যা াবাড়ী         
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী েবাধ ব  একজন িনমান িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৬০০০০

১৬৭৬ মাছাঃ আেমনা বগম          ামী-
মাঃ বা  ম ল           এনআইিড-

১০১৯৪২৩৭৬৩২১৩ মাবা-
০১৮৬৮৬৪৬৬২৩

াম-িনি র              
ডাক-িবহারহাট              
উপেজলা-িশবগ            
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আেমনা বগম একজন হ িমক।িতিন 
মািসেকর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৬৭৭ মাছাঃ িজনা বগম              ামী-
মাঃ গালজার রহমান      এনআইিড-

১০১৯৪৭৯১৭২৫৯৯ মাবা-
০১৭১১৭৩৬৪৭২

াম-আ লাই                 
ডাক-িশবগ               
উপেজলা-িশবগ             
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িজনা বগম একজন হ িমক। িতিন 
মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৬৭৮ মাঃ আ ল স               িপতা- 
আলা উি ন শখ          এনআইিড-
৫০৯১৫০৫৯৫৭       মাবা-
০১৯১৭২২৮১৯৩

াম-উ র কাটনার পাড়া   
ডাক-ব ড়া                
উপেজলা-ব ড়া              
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল স একজন হ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৬৭৯ মাঃ ফজ ল ইসলাম             িপতা-
মাঃ ল আিমন           এনআইিড-

২৬১৯৬৭৬১১০১৮৭ মাবা-
০১৭৩৪১১৩০১০

াম- ীপ মহল               
ডাক-উ র খান              
উপেজলা-উ র খান        
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফজ ল ইসলাম একজন িনরআমন িমক। 
িতিন িলভােরর সম া সায়া কা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৬৮০ মাঃ মা ম হাওলাদার           িপতা-
মাঃ ম আলী হাওলাদার     

এনআইিড-৭৯২৫৮০৫২২৬৫১১ মাবা-
০১৮৯১৯১৯৬৯৮

াম-আরামবাগ রাড       
ডাক-মঠবাড়ীয়া            
উপেজলা-মঠবাড়ীয়া        
জলা-িপেরাজ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ মা ম হাওলাদার একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

০১৮৯১৯১৯৬৯৮ জলা-িপেরাজ র

১৬৮১ আহমদ উ াহ                     িপতা-
সিফ উ াহ              এনআইিড-
৭৫১৩৬৭৬৯৬৫৭৪৩ মাবা-
০১৮১৫০৪৪৫৭৭

াম-কাজীবাড়ী              
ডাক-উ র খান             
উপেজলা-উ র খান       
জলা-ঢাকা ◌া

িনজ আেবদনকারী আহমদ উ াহ একজন হ িমক। িতিন িকডিনর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০

১৬৮২ ইিত রানী ব                       িপতা-
ন েগাপাল ঘাষ            এনআইিড-
৯৫৭০৪৮০৭২৪       মাবা-
০১৯৩২৬৯৬৮০০

াম-আলাই র              
ডাক-বাউতড়া              
উপেজলা-মা রা            
জলা-মা রা

িনজ আেবদনকারী ইিত রানী ব  একজন িনমান িমক। িতিন 
থাইরেয়েডর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৬৮৩ হািসনা আকতার                  ামী-
জিবয়র হােসন            এনআইিড-
৭৫১৩৬৩৮৯০১২৯৩ মাবা-
০১৭৫৬১৯১৩১০

াম-ধ িময়ার হাট           
ডাক-চর ই র বায়        
উপেজলা-হািতয়া           
জলা- নায়াখালী

িনজ আেবদনকারী হািসনা আকতার একজন হ িমক। িতিন হাপানী 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৬৮৪  মাঃ নজ ল হক (বা ল)        িপতা-
মাঃ িসরা ল হক         এনআইিড-

৪৮২৪৯০৬৩২৮৬০৩ মাবা-

 াম-আখড়া বাজার         
ডাক-িকেশারগ             
উপেজলা-িকেশারগ        
জলা-িকেশার

 আেবদনকারী মাঃ নজ ল হক (বা ল) একজন অেটা 
চালক।িতিন অি ও আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৬৮৫  জািহ ল হাসাইন               িপতা- 
বা  িময়া            এনআইিড-  ৩২১  
                    মাবা-
০১৬৪৪৩৬৮১৮৬

াম-বড়বািড়            ডাক-
গাজী র      উপেজলা- 
গাজী র        জলা- 
গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ জািহদ হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
িলভােরর সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৬৮৬ মাঃ মিতউর রহমান                 
িপতা-আ র রািশদ                  
এনআইিড-৬৮৭৫৬৩১৩৭৩           
মাবা-০১৯২৭১৬৩২০০

াম-কািলকা বাড়ী          
ডাক-যেশাদল               
উপেজলা-িকেশারগ       
জলা-িকেশারগ

মাজািহ ল ইসলাম ( ছেল)   
এনআইিড-৭৩০৭৪৭৯২৭৪

আেবদনকারী মাজািহ ল ইসলাম একজন িষ িমক। তার 
িপতা ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৬৮৭ মাঃ জিসম উি ন                    
িপতা- ত ফজল আলম              
এনআইিড-৫১১৭৩২৩২২৩৮৮৮     
মাবা-০১৭১৭২৬৫৮২০

াম-বা রচর                 
ডাক-আেলকজা ার         
উপেজলা-রামগিত          
জলা-ল ী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ জিসম উি ন একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৬৮৮ সােলহা বগম                       ামী-
ী স সাফা              এনআইিড-

৫৫৩৫৪২১৭০৪           মাবা-
০১৯১৩০৪৮৪৬২

াম- রাইন                   
ডাক- রাইন                  
উপেজলা-যা াবািড়        
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী সােলহা বগম একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৬৮৯ মাঃ লাভ                       িপতা- 
মাঃ ইসহাক            এনআইিড-

১৯৮৬০৯১১৮৮৫০০০০২৬     মাবা-
০১৭১২৫৯৮৫৯৭

াম- দি ন গাজীরচট    
ডাক- আিলয়া মা াসা    
উপেজলা- সাভার        
জলা- ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ লাভ  একজন িষ িমক। িতিন ইউেরটের 
পাথর অপােরশন হেয়েছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৬৯০ হািলমা বগম                           
িপতা-আ ল বাশার                  
এনআইিড-৭৯১৮৭৯৫৫৫৫৯৪৭      

াম-জগ াথকাঠী            
ডাক- প কাঠী           
উপেজলা- নছারাবাদ       

িনজ আেবদনকারী হািলমা বগম একজন হ িমক। িতিন হাপানী 
উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

এনআইিড-৭৯১৮৭৯৫৫৫৫৯৪৭      
মাবা-০১৭২০৪৪৭৭৭০

উপেজলা- নছারাবাদ       
জলা-িপেরাজ র

চেয় আেবদন কেরেছন।

১৬৯১ সিনয়া বগম                         
িপতা-শাহাদাৎ হােসন               
এনআইিড-৫৫৫১১০৮৩৭৫           
মাবা-০১৭৬০৩৮৪৪৩৩

াম-পি ম গায়ালচামটা   
ডাক- অ ন              
জলা-ফিরদ র            
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী সিনয়া বগম একজন হ িমক। িতিন হাপানী 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৬৯২ মাঃ মা ন হােসন               িপতা-
মাঃ শঅহাদাৎ হােসন    এনআইিড-

০৬৯৫১১৯২৩৮৪৬৫ মাবা-
০১৭৪৯৯৮৯৯৪৭

াম-নািজর মহ া রাড     
ডাক-বিরশাল               
উপেজলা-বিরশাল           
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মাঃ মা ন হােসন একজন িনমান িমক। িতিন 
আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৬৯৩ না বগম                              
ামী-িনমার আলী                    

এনআইিড-৯১১৩৮২৫৮৮৯৪৪৫     
মাবা-০১৭৬৭১২৮৯১৮

াম-দ রাইল               
ডাক-ঢাকা দি ন           
উপেজলা- গালাপগ       
জলা-িসেলট

িনজ আেবদনকারী না বগম একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৬৯৪ হািব র রহমান িদদার                
িপতা-শাহা আলম                 
জ সনদ-৭৫০৭৫৯২০০৩০১২১৯৯  
মাবা-০১৭৯৫৭৪০৯৯০

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

শাহা আলম (িপতা)             
এনআইিড-৭৫১৮৩৫৯৪২৩২৬৫

আেবদনকারী শাহা আলম একজন িষ িমক। িতিন বান রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৫০০০০

১৬৯৫ আ ল হাই                             
িপতা- ত মনাই স ার              
এনআইিড-৬৭১৫৮৬৩৫২৮৮৭৯     
মাবা-০১৮৭৯৩৩৪৪৩৪

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী আ ল হাই একজন িষ িমক। িতিন আথাই স 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৬৯৬ দীপালী রানী ধর                    
িপতা-রিব চ  ধর                
এনআইিড-৭৫১১০৮৫৬৪৪৪৯২      
মাবা-০১৬৪৭৬৭৬১৭৯

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী দীপালী রানী ধর একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৬৯৭ পা া বগম                          ামী-
আলতাফ হােসন              
এনআইিড-৭৫১১০৭৬৬৫৩১৪৫     
মাবা-০১৭৭২৮২৫১১৫

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী পা া বগম একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৬৯৮ আ ল কালাম আজাদ                
িপতা- তাফা ল হােসন            
জ সনদ-১৯৮৯৫১২২৫০৭১১০১৮৬ 
মাবা-০১৭০৪৬৩৫১০৪

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী আ ল কালাম আজাদ একজন ির া চালক। িতিন 
িকডিন এবং স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৬৯৯ ৎফর নাহার লািখ                    
ামী- মাঃ খরেশদ আলম পাটওয়ারী  

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             

িনজ আেবদনকারী ৎফর নাহার লািখ একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

৬০০০০
ামী- মাঃ খরেশদ আলম পাটওয়ারী  

                            এনআইিড-
১৩১৪৫৬৫৭৯২৯০৮       মাবা-
০১৯৬১৪৭৩২১৮

ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৭০০ মাঃ ফরহাদ হােসন                  
িপতা- ত ইি স আহেমদ           
এনআইিড-১৯৭০৭৮২৯৫০৭০০০০০৭   
         মাবা-০১৩০৪২২৮৪৯২

াম-পাবলা             ডাক-
দৗলত র             

উপেজলা- দৗলত র         
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফরহাদ হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
েকাম ডায়ােব স উ র চাপ েজন বা  রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৭০১ সাম ল কিরম                         
িপতা-লাল িময়া পি ত              
এনআইিড-৫৫২৩১২৯০৮৭          
মাবা-০১৮৩৩৮২৬৯৪৪

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী সাম ল কিরম একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০

১৭০২ ল ম বগম                    িপতা- 
ল হক                     এনআইিড-

৬৪১৭৩৪৩৩৪৭          মাবা-
০১৮২৬১৬৩৫০৬

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী ল ম বগম একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৭০৩ মন                                     
িপতা-মিফজ                        
এনআইিড-৫১১৪৩৮৫৯৫৭৫৬৮      
মাবা-০১৭৮০১২৩০০৩

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মন একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৬০০০০

১৭০৪ সিহদ উ াহ                           
িপতা-অিজ উ াহ                  
এনআইিড-৭৫১৮৩৭৩৪৬১৪০০     
মাবা০১৮১২৬১৪৬১৬

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী সিহদ উ াহ একজন ির াচালক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৭০৫ মাঃ আব ল আিজজ               
িপতা- ত আব ল হািকম           
এনআইিড-৭৫১১০৬৬৮৭৩৮২১০২  
মাবা-০১৮৫০৮১৪৪১৮

াম-িহরাঝীল               
ডাক-িমজিমিজ              
উপেজলা-িসি রগ         
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আব ল আিজজ একজন ির া চালক। িতিন 
েকর ঘােড় উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৭০৬ নািছমা আ ার                        
িপতা-হাজী আ ল কােসম মা ার   
এনআইিড-৪৬৩৫২৬৯০৫৫         
মাবা-০১৮৪৫৮৩০৫৩৯

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী নািছমা আ ার একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৭০৭ হাছান                                   
িপতা- ছরা ল হক পােটায়ারী       
এনআইিড-৬৪১১৭৫৮৩৫৯          
মাবা-০১৭১৫১৭৪১৭৭

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী হাছান একজন ির া চালক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৩৫০০০

১৭০৮ মাঃ রনবী                            
িপতা-ম  িময়া                      
এনআইিড-৮২০৪৬৩৮৫৬৬         

াম-িহরাঝীল               
ডাক-িমজিমিজ              
উপেজলা-িসি রগ         

িনজ আেবদনকারী মাঃ রনবী একজন ির া চালক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

এনআইিড-৮২০৪৬৩৮৫৬৬         
মাবা-০১৭২১৪১৭৪২০

উপেজলা-িসি রগ         
জলা-নারায়নগ

আেবদন কেরেছন।

১৭০৯ মাসাঃ হ ফা বগম                   
িপতা-কােশম আলী হাওলাদার     
এনআইিড-১৪৮৫৪৬৫৮৫৮          
মাবা-০১৯২৩৭৬৮৬৬৩

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ হ ফা বগম একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৭১০ আ স সামাদ                           
িপতা- আব ল ম ান                
এনআইিড-২৩৮৭৪২৫৪৩৮           
মাবা-০১৬৩৭২০১৫৯০

াম-উ র ক িপয়া       
ডাক-হািবব উ া িময়ার 
হাট                            
উপেজলা- বনচর           
জলা- নায়াখালী

িনজ আেবদনকারী আ স সামাদ একজন িষ িমক। িতিন 
সায়া কা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৭১১ িরিজয়া বগম                           
িপতা-আব ল ম ান                 
এনআইিড-৭৫১৮৫৩৬৩৩৫১৭৬  
মাবা-০১৬৮৭৬১৫০৮০

াম-উ র ক িপয়া       
ডাক- চর জ র         
উপেজলা- বনচর           
জলা- নায়াখালী

িনজ আেবদনকারী িরিজয়া বগম একজন িষ িমক। িতিন 
মাইে ইন কামের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৭১২ সাধন চ ব                          
িপতা- ত কাজল চ ব            
এনআইিড-১৫১৩৩৪২৬২৭৬৬০     
মাবা-০১৮৯৬২৫৬৭৮৬

াম-লট জা নগর         
ডাক-হা য়ালছিড়           
উপেজলা-ফ কছিড়       
জলা-চ াম

িনজ আেবদনকারী সাধন চ ব  একজন িনমান িমক। তার হাত 
এবং পা ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৭৫০০০

১৭১৩ শাইকা িশকদার িসবা                
িপতা- মাঃ শাহ আলম              
জ সনদ-২০০৭৩৩১৩২৫৭০৪৫৩০৮   
       মাবা-০১৮২৭১৩৫২২৭

াম-ঠা র পাড়া              
ডাক-সাকা র              
উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

মাঃ শা  আলম (িপতা)           
এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৩৭৫৪

আেবদনকারী মাঃ শা  আলম একজন িষ িমক। তার মেয় 
জ গত দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০

১৭১৪ মাঃ ল হক                        
িপতা- ত জমি ন িময়া           
এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০২৫০     
মাবা-০১৯৬৮৩৬৪৪১৮

াম- য়ারচালা             
ডাক-চাবাগান              
উপেজলা- কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ ল হক একজন িষ িমক। িতিন হাইেপা 
থাইরেয়ড সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৭১৫ মাছাঃ রােবয়া আ ার               
িপতা-আ ল মােলক               
জ সনদ-১৯৯৩২৬৯২৫০৬২০৫৯৩৪   
         মাবা-০১৭৯০৫৫১৬৫১

াম-ফিকরচালা           
ডাক-চাবাগান              
উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রােবয়া আ ার একজন হ িমক। িতিন 
মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৭১৬ আিছয়া বগম                          
ামী-আ ল ওহাব                    

এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০০৬৩    
মাবা-০১৭৭৭৮৩৯৪০৪

াম- লনাথ              
ডাক-চা-বাগান              
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী আিছয়া বগম একজন হ িমক। িতিন ক াটাের  
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৭১৭ আব ল মা ান                         
িপতা- ত জালাল আহা দ         
এনআইিড-৭৫১৮৫৩৬৩৩৫০৩৩    
মাবা-০১৬৮৭৬১৫০৮০

াম-উ র ক িপয়া        
ডাক-চর জ র              
উপেজলা- বণচর           
জলা- নায়াখালী

িনজ আেবদনকারী আব ল মা ান একজন িষ িমক। িতিন 
িলভােরর সম া ে ট বড় থাইরেয়েডর সম া রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৪৫০০০

১৭১৮ মাসা ৎ ফােতমা খানম              
িপতা-আব র খােলক খান           
এনআইিড-৭৫২৮৭০৫১৩২৬৯৪     
মাবা-০১৬৮৩৬৭২৭৩৬

াম-উ র ক িপয়া        
ডাক-চর জ র              
উপেজলা- বণচর           
জলা- নায়াখালী

িনজ আেবদনকারী মাসা ৎ ফােতমা খানম একজন িষ িমক। 
িতিন িপ  থিলেত পিলপ জরা র দাহ রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৭১৯ ফজ                                     
িপতা-আ ল হােসন                
এনআইিড-৫৬৩৫৬৩৩১৫৯         
মাবা-০১৭৩৭১৩৬৮৬৮

াম-বীরচরন                
ডাক-িনউ সােহবগ        
উপেজলা-রং র             
জলা-রং র

িনজ আেবদনকারী ফজ  একজন িষ িমক। িতিন সায়া কা রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৩৫০০০

১৭২০ মাঃ আল আিমন                     
িপতা- ত আঃ খােলক             
এনআইিড-১৯৮৯১২৮৫৯০০০০০৭২ 
মাবা-০১৭৪১৭৭৪৬৮১

াম-বড় াম                 
ডাক-আ াফাবাদ            
উপেজলা-কামরা ীরচর    
জলা-ঢাকা

আিখ আ ার ( ী)             জ সনদ-
১৯৯২১২১৮৫৪৫১১৪৮৬৯

আেবদনকারী মাঃ আল আিমন একজন দিজ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৭২১ মাছাঃ জােহদা বগম                  
িপতা- হা দ আলী                 
এনআইিড-২৩৮৪৮৭২৯১৩           
মাবা-০১৭২৮১৫৮৭৯৫

াম- তলীপাড়া              
ডাক-িনউ সােহবগ         
উপেজলা-রং র           
জলা-রং র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ জােহদা বগম একজন িষ িমক। তার 
পা ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৭২২ মাঃ আহসান হািবব                   
িপতা- মাঃ আফাজ উি ন          
জ সনদ-১৯৮৫৮১০২২৫০৯৩৮৬৮৫   
         মাবা-০১৬৭৩৪৬৫৯৩১

াম- গাপাল র            
ডাক-চারঘাট                
উপেজলা-চারঘাট           
জলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী মাঃ আহসান হািবব একজন দােরায়ান। িতিন র  
তা ি হবায় সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৭২৩ হােজরা                                   
ামী- ত আঃ মিজদ                

এনআইিড-১৯৭২২৬৯১৬৫০০০০০১৩   
         মাবা-০১৭২০৯৫৬৬৪১

াম-সা লার রাড          
ডাক-িনউ মােকট           
উপেজলা-িনউমােকট       
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী হােজরা একজন আয়া । তার পেটলার িলগােম  
কেট গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৭২৪ মাছাঃ হােজরা বগম                   
িপতা-নই ি ন                     
এনআইিড-২৮০২৬৯৭৬৯৪           
মাবা-০১৭১৭৪২৪২৪০

াম-পাটওয়ারী               
ডাক-পাটওয়ারী           
উপেজলা-িচলমারী         
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ হােজরা বগম একজন িষ িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৭২৫ ম র মােশদ                          
িপতা- ত হািব র রহমান সরকার  
এনআইিড-৪৯২৯৪০৭৫৭৮৯৯        
মাবা-০১৭৩৮৫৮৪৩৮০

াম-রামদাশ ধিনয়া        
ডাক-উিল র               
উপেজলা-উিল র          
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী ম র মােশদ একজন িষ িমখ। িতিন িকডিনেত 
পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৭২৬ িফেরাজা আ ার                       
ামী- মাঃ শাম ল কবীর             

এনআইিড-৪২১৮৪৫৪৪৪২১৭২        
মাবা-০১৭৮১৭৯৪৪১৭

াম-রাজা র                
ডাক-রাজা র              
উপেজলা-রাজা র         
জলা-ঝালকাঠী

িনজ আেবদনকারী িফেরাজা আ ার একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৭২৭ মাঃ কাম ল ইসলাম                
িপতা- ত ফজেল এলাহী খ কার   
এনআইিড-৭৩১৬৪৩৭৪১২৯৬৭      
মাবা-০১৭৫০৭১০৩২০

াম-ক কাটা                 
ডাক- মলা ক কাটা         
উপেজলা-নীলফামারী      
জলা-নীলফামারী

িনজ আেবদনকারী মাঃ কাম ল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৭২৮ মাছাঃ সালমা লতানা             
ামী- মাঃ ছাম র রহমান সরদার  

এনআইিড-১০১০৬৪০১৪৭৪৫৯       
মাবা-০১৭২৩০৮৪৮৬৭

াম-সাগর র               
ডাক-ছািতয়ান াম          
উপেজলা-আদমিদঘী       
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ সালমা লতানা একজন হ িমক। িতিন 
 সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৭২৯ মাঃ হািবব উি ন                    
িপতা- হব  িময়া                     
এনআইিড-১৪৯৮১৬৭১৮৬           
মাবা-০১৬২৮২৬০৮৫৬

াম- র পাড়              
ডাক- া নবাড়ীয়া         
উপেঝলা- া নবাড়ীয়া    
জলঅ- া নবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী মাঃ হািবব উি ন একজন িশ িমক। িতিন 
হােটর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৭৩০ মাঃ ছাম র রহমান সরদার        
িপতা- ত মাঃ জােমদ আলী সরদার   
                             এনআইিড-
১০১০৬৪০১৪৭৪৬৯       মাবা-
০১৬৮০৮৬৬৬২৩

াম-সাগর র               
ডাক-ছািতয়ান াম          
উপেজলা-আদমিদঘী       
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাঃ ছাম র রহমান সরদার একজন িষ িমক। 
িতিন মাথায় দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৭৩১ মাছাঃ রওশনারা বগম              
িপতা-ইয়া ব আলী                  
এনআইিড-৭৩২৭৫৪৫৫৩৪          
মাবা-০১৭০৪৪৮০১২০

াম- রাদ র                 
ডাক-বা ভরা                
উপেজলা-নওগ              
জলা-নওগ

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রওশনারা বগম একজন হ িমক। িতিন 
িকডিনেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৭৩২ মাঃ আ র রিশদ                 িপতা-
মাঃ রহম া                এনআইিড-

৯১২৭৬১৪৯৯৯             মাবা-
০১৩১৫১৯৯১৮৪

াম- রাদ র                 
ডাক-বা ভরা                
উপেজলা-নওগ              
জলা-নওগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ র রিশদ একজন িষ িমক। িতিন হাট 
এবং স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৭৩৩ মাঃ ইউ ফ আলী                   
িপতা- মাঃ আয়নাল উি ন        
এনআইিড--০৬১৫১৩৪৩৬১১১৬     
মাবা-০১৭৩৩৮৯৬৪৪৬

াম-উ ম লামচরী          
ডাক-চরবাড়ীয়া             
উপেজলা-কাউিনয়া         
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইউ ফ আলী একজন িষ িমক। িতিন 
ইন উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৭৩৪ উ ম িব াস                            
িপতা-নের  নাথ িব াস            
এনআইিড-৩২৬৮৩৮৫৫৭৬          
মাবা-০১৭১৮২০৭৭৩৯

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা- গাপালগ        
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী উ ম িব াস একজন িষ িমক। িতিন হাত পােয় 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১৭৩৫ নািছমা বগম                            
িপতা- আ র ছালাম                
এনআইিড-১০২৩২৯৫১২২            

াম- ার ইকবাল রাড    
ডাক- লনা                
উপেজলা- লনা             

িনজ আেবদনকারী নািছমা বগম একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

এনআইিড-১০২৩২৯৫১২২            
মাবা-০১৯১২১৮৯৬৪৮

উপেজলা- লনা             
ঝলা- লনা

আেবদন কেরেছন।

১৭৩৬ জগদীশ চ  িব াস                  
িপতা-রিশক লাল িব াস           
এনআইিড-৩৫১৩২৭৩২১৫৫৫৫     
মাবা-০১৫২১২৫৫০০৬

াম-র নাত র            
ডাক-র নাথ র             
উপেজলা- গাপাল র       
জলা- গাপাল র

িনজ আেবদনকারী জগদীশ চ  িব াস একজন সাধারন িমক। িতিন 
াক উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৭৩৭ পালী আ ার                         
িপতা-িদদার বপারী                 
জ সনদ-১৯৯৪৫৬১১০১৯০০৭৭৮৪ 
মাবা-০১৩১০৩৪৩৫৩১

াম-ইসলাম র            
ডাক-বা য়       উপেজলা-
দৗলত র        জলা-

মািনকগ

িনজ আেবদনকারী পালী আ ার একজন হ িমক। িতিন 
টাইফেয়ড  নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৭৩৮ ফােতমা                                 
ামী- মাঃ জােব র রহমান         

এনআইিড-৫৬১১০১৯৬৪৯৫৩২      
মাবা-০১৭৭৫৩৫৪০৮৮

াম-ইসলাম র            
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র        
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী ফােতমা একজন হ িমক।িতিন  নালীেত 
দাহ টাইফেয়ড র  তা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৭৩৯ আঃ কিরম                               
িপতা- ত সাই ি ন                  
এনআইিড-৫৬১১০১৯৬৪৯৪০৭      
মাবা-০১৭২৭১১৪৩৩৬

াম-ইসলাম র             
ডাক-িজয়ন র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী আঃ কিরম একজন িষ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১৭৪০ মাঃ মিনর হােসন                     
িপতা- মাঃ মাজাে ল হক         
এনআইিড-৫৬১১০১৯৬৫০০৫৮     
মাবা-০১৭৮০১৯৫৮৩৯

াম-ইসলাম র              
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র      
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিনর হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৭৪১ সানাজান                              
ামী-মফেছদ                       

এনআইিড-৫৬১১০১৯৬৪৯৩৯৩      
মাবা-০১৭০৩৭৬৫১০০

াম-ইসলাম র            
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র        
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী সানাজান একজন হ িমক। িতিন ডায়ােব স 
জি স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৭৪২ আ ল কােসম                           
িপতা- ত জামাল ফিকর             
এনআইিড-৫৬১১০১৯৬৪৯৫৮৩     
মাবা-০১৭৮৬৯৮৪২২৫

াম-ইসলাম র             
ডাক-িজয়ন র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী আ ল কােসম একজন িষ িমক। িতিন  
নালীেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৭৪৩ জয়ফল                                 
ামী- ত খারেশদ ম ল            

এনআইিড-১৯৩৯৫৬১১০১৯০০০০০৭   
         মাবা-০১৭৭২০৫৩৯৫৩

াম-ইসলাম র              
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র      
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী জয়ফল একজন হ িমক। িতিন হাপানী রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২০০০০

১৭৪৪ মাঃ আঃ খিলল                      
িপতা- ত নফাজ উি ন           
এনআইিড-৫৬১১০৬৬৬৫৫৭৩৮      
মাবা-০১৭৮৪৬৬২৬৮৪

াম-উ র আড়া            
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র        
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী মা্ঃ আঃ খিলল একজন িষ িমখ। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৭৪৫ মাঃ আেনায়ার                          
িপতা- ত ইমান ফিকর            
এনআইিড-৫৬০০৪৩৬৪৯৩৫২       
মাবা-০১৭৫৬১৬০৭৫৪

াম-ইসলাম র             
ডাক-িজয়ন র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আেনায়ার একজন িষ িমক। িতিন জি স 
টাইফেয়ড রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৭৪৬ ছািবয়া খা ন                           
ামী- ত মাদারী                    

এনআইিড-৫৬১১০১৯৬৪৯৩৯৫      
মাবা-০১৭৩৯৪৩৫১৯৩

াম-ইসলাম র              
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র      
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী ছািবয়া খা ন একজন হ িমক। িতিন টাইফেয়ড 
জি স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৭৪৭ শাহজাহান                            
িপতা- ত ন ি ন শখ            
এনআইিড-১৯৭০৫৬১১০১৯০০০০১৩   
          মাবা-০১৯২৩৬০০২৬৫

াম-বাশাইল                
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র       
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী শাহজাহান একজন িষ িমক। িতিন কামেড় 
হাড় য় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৭৪৮ মাঃ বা রালী                          
িপতা- ত জয়নাল ম ল           
এনআইিড-৫৬১১০১৯৬৪৭৬৯০      
মাবা-০১৭৮৫৭২০৭০৩

াম-বাশাইল                
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র       
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ বা রালী একজন িষ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৭৪৯ আ ল                                  
িপতা- ত হািনফ                   
এনআইিড-৫৬১১০১৯৬৪৯৫৮১      
মাবা-০১৭৭৮০০০২৮৭

াম-ইসলাম র            
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র        
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী আ ল একজন িষ িমক। িতিন ঘােড়র হােড় 
দাহ এবং য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৭৫০ হািমদা বগম                       ামী-
বিছর উি ন                 এনআইিড-
৫৬১১০১৯৬৪৫৯০৪    মাবা-
০১৭৩৩৭৩১৪৯৯

াম-বাশাইল                
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র       
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী হািমদা বগম একজন হ িমক। িতিন াক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৭৫১ রািহমন বগম                         
ামী- ৎফর রহমান                 

এনআইিড-৫৬১১০১৯৬৪৫৯২০     
মাবা-০১৭৪১৭৪৪৪২৭

াম-বাশাইল                
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র       
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী রািহমন বগম একজন হ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৪০০০০

১৭৫২ িনয়াল খান                              
িপতা- ত জ ার খান                
এনআইিড-৫৬১১০১৯৬৪৭৯২৫     
মাবা-০১৭২১৩৭৫৪৭৯

াম-বাশাইল                
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র       
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী িনয়াল খান একজন িষ িমক। িতিন অি ও 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৭৫৩ গাপাল                                 
িপতা- কারবান                         
এনআইিড-৫৬১১০৬৬৬৫৮৯৩৬   
মাবা-০১৭৫৫২৫৩৯৭৪

াম-উ র আড়া            
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র        
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী গাপাল একজন িষ িমক। িতিন ক াটাের  
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

মাবা-০১৭৫৫২৫৩৯৭৪ জলা-মািনকগ

১৭৫৪ আেনায়ার                               
িপতা-শাি                           
এনআইিড-৫৬১১০১৯৬৫০২৬১     
মাবা-০১৭২৩১৬০৯৯৭

াম-ইসলাম র              
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র      
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী আেনায়ার একজন িষ িমক।িতিন টাইফেয়ট 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৭৫৫ তপন রায় চৗ রী                      
িপতা-ঈ র মার রায় চৗ রী     
এনআইিড-৩৭০৮৭৪১৩৪৭          
মাবা-০১৭৩৩৪০৫১৫৭

াম-রামেদবগাতী           
ডাক-নহাটী                   
উপেজলা-মা রা            
জলা-মা রা

িনজ আেবদনকারী তপন রায় চৗ রী একজন িষ িমক। িতিন 
পােয়র িসরায় সম া কামেড়র হাড় য় রােগ আ া । উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৭৫৬ বদর                                     
িপতা-চ ন                              
এনআইিড-৫৬১১০১৯৬৪৯২৯১      
মাবা-০১৭৭৫৮৯১২৪২

াম-ইসলাম র              
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র      
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী বদর একজন িষ িমক। িতিন হাপানী রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২০০০০

১৭৫৭ মাঃ সানাই সক                     
িপতা- ত আবেছর শখ           
এনআইিড-৫৬১১০৬৬৬৫৯৩১৫     
মাবা-০১৬২৫৮১৯৪৪২

াম-উ র আড়া            
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র        
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ সানাই সক একজন িষ িমক। িতিন 
হাপানী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৭৫৮ ক স মা া                           
িপতা- ত রাকন উি ন            
এনআইিড-৫৬১১০৬৬৬৫৭৭৮২     
মাবা-০১৭১৫৮৩৭৪৫৯

াম-উ র আড়া            
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র        
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী ক স মা া একজন িষ িমক। িতিন িলভােরর 
সম া টাইফেয়ড রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৭৫৯ এ. ক.এম.মাই ল হক (ির ান)     
িপতা-এ. ক.এম হািম ল হক        
এনআইিড-৩০১২৫৬৯৫৬২৩৩৬   
মাবা-০১৮১৩১৯৩০২৪

াম-নয়ান র                
ডাক- তাব র                
উপেজলা-দাগন ঞঁা        
জলা- ফনী

িনজ আেবদনকারী এ. ক এম.মাই ল হক (ির াল) একজন িষ 
িমক। িতিন কামেড় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৭৬০ িদলআরা ইয়াসিমন                    
িপতা-এ. ক.এম হািম ল হক       
এনআইিড-১৯৮৩৩০১২৫৬৯০০০০০২  
          মাবা-০১৮৬২৪৬৭৪০৬

াম-নয়ান র                
ডাক- তাব র                
উপেজলা-দাগন ঞঁা        
জলা- ফনী

িনজ আেবদনকারী িদলআরা ইয়াসিমন একজন িষ িমক। িতিন 
িলভােরর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৭৬১ মাঃ আতাউর রহমান খ ন           
িপতা- শখ ফিরদ খ ন              
এনআইিড-৭৫১৮০৭৬৯২১৪৭৪        
মাবা-০১৭০০৬৭৩১৩৬

াম-উ র রাজারাম র   
ডাক-রাজারাম র          
উপেজলা- সনবাগ          
জলা- নায়াখালী

িনজ আেবদনকারী মাঃ আতাউর রহমান খ ন একজন িনমান িমক। 
িতিন আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৭৬২ আ ল কােশম                           
িপতা- ত দওয়ান আলী              
এনআইিড-৭৫১৮০১৯৯৫০৩২৯       
মাবা-০১৮২১০৪৭৩৯১

াম-বািলয়াকাি            
ডাক-বীজবাগ               
উপেজলা- সনবাগ          
জলা- নায়াখালী

িনজ আেবদনকারী আ ল কােশম একজন িষ িমক। িতিন 
উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৭৬৩ মাঃ রিফ ল ইসলাম                 
িপতা- ত নজ ল ইসলাম            
এনআইিড-৩৫১৫৮৬১৮৬৭৫৯৬      
মাবা-০১৭৩৪০৮১৪৩১

াম- লাহাইড়                
ডাক- লাহাইড় মা াসা     
উপেজলা- ক দ র        
জলা- গালাপগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ রিফ ল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
দেরাগ উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০

১৭৬৪ মাই না আ ার ম                 
ামী-এ ক এম হািম ল হক         

এনআইিড-৩০১২৫৬৯৫৪৬২৩৪      
মাবা-০১৮১৯০১৯১৮৩

াম-নয়ান র                
ডাক- তাব র                
উপেজলা-দাগন ঞঁা        
জলা- ফনী

িনজ আেবদনকারী মাই না আ ার ম  একজন িষ িমক। িতিন 
িপ  থিলেত পাথর দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৭৬৫ েবদা খা ন                           
ামী- ত ইি জ আলী                  

এনআইিড-১২১৯০২৯৬৭০৩৬০      
মাবা-০১৭৭১৯৫২১৯৩

াম-ইছা র                  
ডাক-চাতলপাড়             
উপেজলা-নািসরনগর      
জলা- া নবাড়ীয়া

রােশদা বগম (মা)             
এনআইিড-১২১৯০২৯৬৭০০০৬

আেবদনকারী রােশদা বগম একজন হ িমক। িতিন চােখ 
দাহ ক াটাের  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০

১৭৬৬ মাঃ সিলম িময়া                    
িপতা- ত কা  িময়া                
এনআইিড-১৯৪৯৪৮১১১২১০০০০০১ 
মাবা-০১৭৪৯৬৮৬৪৭০

াম-ছাগাইয়া                
ডাক-আগানগর              
উপেজলা- ভরব             
জলা-িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ সিলম িময়া একজন িষ িমক। িতিন 
স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৭৬৭ রািজনা বগম                        
ামী-আিমর হােসন                

এনআইিড-৪৮১১১২১৫৬১২৮২        
মাবা-০১৭৯৮১৭৮১৪০

াম-নবী র                 
ডাক-আগানগর              
উপেজলা- ভরব             
জলা-িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী রািজনা বগম একজন হ িমক। িতিন িপ  
থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৭৬৮ মাঃ আকবর হােসন                 
িপতা- ত হােবজ উি ন             
এনআইিড-১৯৭১৯৩১৮৫১৩০০০০০২   
         মাবা-০১৭১১৫১৬৬৫৬

াম-বেহড়াৈতল             
ডাক-বেহড়াৈতল            
উপেজলা- সিখ র           
জলা-টা াইল

িনজ আেবদনকারী মাঃ আকবর হােসন একজন িনমান িমক। িতিন 
স েসর দাহ আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৭৬৯ মাঃ গজনবী                             
িপতা- ত জয়নাল আেবদীন       
এনআইিড-৯৩২৮৫০৭৯৮০৮৩৪     
মাবা-০১৭৬৮৯৫৫৭২৯

াম-সিখ র                 
ডাক-সিখ র                  
উপেজলা-সিখ র           
জলা-টা াইল

িনজ আেবদনকারী মাঃ গজনবী একজন িনমান িমক। িতিন 
ডায়ােব স পােয় ঘ  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০

১৭৭০ আসমা আ ার হিপ                   
িপতা- মাঃ ল আিমন             
এনআইিড-৫৯৮২৭৮০৮৪২          
মাবা-০১৯২৭৭২০১৩৩

াম-িবশকাঠালী            
ডাক-রাম র বাজার       
উপেজলা-ফিরদ র         
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী আসমা আ ার হিপ একজন িষ িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৭৭১ আিত র রহমান                         
িপতা- ৎফর রহমান                 
এনআইিড-৫০৮৭৩০৯৫৭০            
মাবা-০১৯৭৮৫৮৩১৫৯

াম-পাচগািছ              
ডাক-হাজী র               
উপেজলা-জামাল র       
জলা-জামাল র

িনজ আেবদনকারী আিত র রহমান একজন িষ িমক। িতিন সড়ক 
ঘটনায় বা পা মারা কভােব য় হেয় হেয়েছ চলাচল করেত 

পােরনা । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৭০০০০

১৭৭২ মাছাঃ   বা                       
ামী- মাঃ মন র আলী              

াম-আইর মারীর চর        
ডাক-দই খাওয়ার চর       

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ   বা  একজন িষ িমখ। িতিন 
সেবর পেথ িস  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

৩০০০০
ামী- মাঃ মন র আলী              

এনআাইিড-৪৯১৯৪৭৫৮২৭১১৫       
মাবা-০১৭৮০৭২২৮০০

ডাক-দই খাওয়ার চর       
উপেজলা-উিল র           
জলা- িড় াম

সেবর পেথ িস  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৭৭৩ দেলায়ার                                 
িপতা- ত মিহর বপারী              
এনআইিড-৫৫১১০১১৯৬৪৯৬১২     
মাবা-০১৭০৫৩৪৯৭৬৭

াম-ইসলাম র              
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র      
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী দেলায়ার একজন িষ িমক। িতিন িকডিনর 
সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৭৭৪ মাঃ তমেছর আলী                     
িপতা- মাঃ হজরত আলী              
এনআইিড-৫৬১১০১৯৬৪৭৯০৫       
মাবা-০১৭৯৮৬১১২৫৬

াম-বাশাইল                
ডাক-িজয়ন র              
উপেজলা- দৗলত র       
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ তমেছর আলী একজন িষ িমক।িতিন 
িকডিনেত পাথর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৭৭৫ রজাহান                                
ামী-আ ল হািমদ                    

এনআইিড-৫৬১১০১৯৬৪৯৫৯৪      
মাবা-০১৭৯৫৯৬১৬৬৪

াম-ইসলাম র             
ডাক-িজয়ন র             
উপেজলা- দৗলত র        
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী রজাহান একজন িষ িমক। িতিন জি স 
ডায়ােব স রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৭৭৬ বিদউ ামান                        িপতা-
ত কালা িময়া                

এনআইিড-৭৫১০৭৫৬৫৫৯১৮৮      
মাবা-০১৮১৮৫৩২৮২১

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী বিদউ ামান একজন িষ িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৫০০০০

১৭৭৭ মাঃ সিলম                             
িপতা-আ ল বাসার                  
এনআইিড-৭৫১১০৪৭৭৪৭৯৭৪        
মাবা-০১৭২৫৬৪৯৪৮২

াম- াম র                
ডাক-ফিরদাবাদ             
উপেজলা-কদমতলী        
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ সিলম একজন মটর মকািনক িমক। িতিন 
 নালীেত সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৭৭৮ িকতাব আলী                              
িপতা-িমরাস উি ন                   
এনআইিড-৬৮৮১৮৮৫৩১০           
মাবা-০১৪০০৩৪৫৩৬৯

াম-বাশটী                   
ডাক-নািড়য়াপাড়া            
উপেজলা- ন েকানা       
জলা- ন েকানা

িনজ আেবদনকারী িকতাব আলী একজন িষ িমক। িতিন পেটলা 
ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৭৭৯ মাঃ িদদা ল আলম                   
িপতা- মাঃ শাহ আলম                
এনআইিড-৬৪২০২৩৯৬৩১            
মাবা-০১৮১৩০৩৫৪৫২

াম-দি ণ গদা            
ডাক- গদা                   
উপেজলা- গদা              
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ িদদা ল আলম একজন িনরআমন িমক। 
িতিন িলভার িস  হাট িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭৫০০০

১৭৮০ মাছাঃ রাইয়া বগম                  
িপতা- মাঃ সিলম উ ীন           
এনআইিড-৩৭৩২৪৩৮৩৩২           
মাবা-০১৭৩২৯৩৪৩৫৭

াম-শরীফ র                
ডা্ক-জাঃ িব িব ালয়     
উপেজলা-গাজী র         
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রাইয়া বগম একজন দিজ িমখ। িতিন 
হাপানী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৭৮১ মাছাঃ হাসনা আ ার               
ামী- মাঃ সােহদ আলী              

এনআইিড-৪৮১৩৩১৭৯৫৩৫৯৭        
মাবা-০১৩১০৯৮৫৮৯৬

াম-থােন র                  
ডাক-বাদলা                   
উপেজলা-ইটনা              
জলা-িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ হাসনা আ ার একজন হ িমক। িতিন 
থাইরেয়েডর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

মাবা-০১৩১০৯৮৫৮৯৬ জলা-িকেশারগ

১৭৮২ মাছাঃ আর মান আ ার           
ামী- মাঃ িগয়াস উ ীন           

এনআইিড-৪৮১৩৩৯৪৯০৩৯৪৮       
মাবা-০১৭৩৭৭২৯৩৩৯

াম-রায় টী                 
ডাক-রায় টী               
উপেজলা-ইটনা             
জলা-িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আর মান আ ার একজন হ িমক। 
িতিন উ র চাপ স েসর সম া রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৭৮৩ সািজয়া রহমান সারা                  
িপতা-হািব র রহমান               
জ সনদ-২০০২৫৬১১০১৯১০৯১৬৯ 
মাবা-০১৭৪০০৯৩৪৮২

াম-দঃমিন র              
ডাক-িমর র              
উপেজলা-িমর র          
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী সািজয়া রহমান সারা একজন হ িমক। িতিন  
ড  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৭৮৪ মাছাঃ হােমদা বগম                 
ামী- ত ফাইমউি ন               

এনআইিড-৯৪১৮২২৩৭৯৭৬১১       
মাবা-০১৭৮৯৮৯৪৬২০

াম- িরয়া                 
ডাক- বর না                 
উপেজলা-পীরগ            
জলা-ঠা রগ ও

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ হােমদা বগম একজন িদন ম র। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৭৮৫ মাছাঃ ছািহদা বগম                  
িপতা- মাঃ লজার                     
এনআইিড-৯৪১৮২২৩৭৯৮৭৮৪        
মাবা-০১৩০৮৫৯০০১১

াম-নওডা া                
ডাক- বর না                
উপেজলা-পীরগ             
জলা-ঠা রগ ও

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ছািহদা বগম একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৭৮৬ মাহা া ে সা                         
ামী-আিন ল হক                    

এনআইিড-১৫৯৪৩১৩৭৭০০০৩       
মাবা-০১৩১০৭৮৯৩৪৪

াম-িব-২নং রাড         
ডাক- লশী                   
উপেজলা- লশী              
জলা-চ াম

িনজ আেবদনকারী মাহা া ে সা একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স দেরাগ িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৭৮৭ মাঃ িমলন িময়া                         
িপতা- মাঃ জালাল উি ন            
জ সনদ-২০০৬৬১৮১৭২০০২৬৭৪৮    
        মাবা-০১৩০২২৭৩৩৩১

াম-কািলখ                  
ডাক-ঢা য়া                   
উপেজলা- ল র             
জলা-ময়মনিসংহ

মাঃ জামাল উি ন খ  (িপতা)    
এনআইিড-৬১১৮১৪৫০৪২৮৮০

আেবদনকারী মাঃ িমলন িময়া একজন িষ িমক। িতিন 
ঘটনায় পা কাটা পের।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৭৮৮ দিরয়া বগম                           
িপতা- শহী র রহমান িব াস       
এনআইিড-৪৬৪৫২২৪৫৮৭           
মাবা-০১৯৪৯৮৬৯৯৩৯

াম-আড়পাড়া               
ডাক-িমজা র              
উপেজলা-ন াইল           
জলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী দিরয়া বগম একজন হ িমক। িতিন কামেড়র 
হাড় য় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৭৮৯ ফােতমা বগম                         
িপতা- মাঃ র ইসলাম               
এনআইিড-৪৬৩৫৩৫৪০২২            
মাবা-০১৭৯৪৪০০০২১

াম- ভালা বি                
ডাক-প বী                  
উপেজলা- পনগর           
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ফােতমা বগম একজন হ িমক। িতিন 
এেপনিডসাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৭৯০ মাসা দ িলজা ইয়াসিমন            
িপতা- ত সাহাবউি ন               
জ সনদ-২০০০৬৭২৫৫০১০৩৮৪৩৬   
        মাবা-০১৮৭৫০৮৩৯৭০

াম-িমজিমিজ           
ডাক- িমজিমিজ            
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাসা দ িলজা ইয়াসিমন একজন হ িমক। 
িতিন মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৭৯১ মাসাঃ আেনায়ারা বগম             
িপতা-ছােবদ আলী ী                

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             

িনজ আেবদনকারী মাসঃ আেনায়ারা বগম একজন হ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

২৫০০০
িপতা-ছােবদ আলী ী                
এনআইিড-৬৮৮৫১৪৯৬৬৩          
মাবা-০১৯১৬৫৭২৯৯৮

ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

১৭৯২ মাসাঃ িবিব মিরয়ম                   
িপতা- মাঃ তাফা ল হােসন    
এনআইিড-৪১৮৫১২৪১৭১             
মাবা-০১৯০২৫২৯৬৭৩

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ িবিব মিরয়ম একজন হ িমক। িতিন 
ম দে র ঘােড়র হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৭৯৩ মাঃ জয়নাল                             
িপতা- মাঃ তাফা ল বরক াজ   
এনআইিড-১৩১৪৫৬৫৮০৩১১৬       
মাবা-০১৭২০৯২০৬৯৬

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ জয়নাল একজন ির া চালক। তার  হােতর 
আ ল কাটা পেড়েছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৭৯৪ িরনা রহমান                           
িপতা- মাঃ মাই ি ন                 
এনআইিড-৫৯৮৭৩৯৩৫০০           
মাবা-০১৯০২৪৭৭৫৫৬

াম-বাগমারা                
ডাক-এল এন িমলস       
উপেজলা -নারায়নগ      
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী িরনা রহমান একজন হ িমক। িতিন িকডিনর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৭৯৫ মাহা দ ই াহীম খান                 
িপতা- মাঃ পরান খান                 
এনআইিড-৭৩৩৬৪৯৪১০৪            
মাবা-০১৮১৮৫০২১৯৯

াম- িমলপাড়া             
ডাক-আদমজী নগর      
উপেজলা-নারায়নগ       
জলা-নারায়ানগ

িনজ আেবদনকারী মাহা দ ই াহীম খান একজন িষ িমক। িতিন 
দেরাগ ডায়ােব স র নালীর সম া রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০

১৭৯৬ মাশারফ হােসন                       
িপতা- পয়ার আহ দ                  
এনআইিড-৪১৬২৭৪৫৩৭৮           
মাবা-০১৮২২২৮৭১৮০

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাশারফ হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৭৯৭ মাঃ আ  িফয়ান                     
িপতা- ত মাঃ এয়ািছন              
এনআইিড-৩০১৯৪১৯৪৫৮০৬৬     
মাবা-০১৭৪৮২০৮৮৩৮

াম-িহরাঝীল               
ডাক-িমজিমিজ              
উপেজলা-িসি রগ         
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ  িফয়ান একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০

১৭৯৮ রােবয়া                                  
মাঃ ল আিমন                    

এনআইিড-১৪৫৬৮২১৩৮৬           
মাবা-০১৯৩১৯৩৪৬১৮

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী রােবয়া একজন হ িমক। িতিন মা  ক াণ। 
িতিন মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৭৯৯ পারভীন খা ন                          
িপতা- মাকেছদ ম ল             
জ সনদ-১৯৮৪৫৬১১০৩৮০০৩৯৮১   
         মাবা-০১৬৪৩৪৭২১০৩

াম-চরকাটারী                
ডাক-চরকাটারী             
উপেজলা- দৗলত র         
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী পারভীন খা ন একজন িষ িমখ। িতিন িকডিনর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৮০০ আলম িময়া                             
িপতা- ত আঃ লিতফ                

াম-পাইনািদ              
ডাক-িমজিমিজ             

িনজ আেবদনকারী আলম িময়া একজন ির া চালক। িতিন িলভাের 
ফ ড়া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

৩৫০০০
িপতা- ত আঃ লিতফ                
এনআইিড-১৩১৪৫৬৫৮০৩০৬৪     
মাবা-০১৯৫১৭৯৭৯৪৩

ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

ফ ড়া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৮০১ মাসাঃ কিহ র বগম                 
িপতা-জাফর আলী                    
এনআইিড-৫০৭১১৯৫৬৩৯             
মাবা-০১৭২২৪৮২৮৩৫

াম-আিজব র              
ডাক-িসি রগ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ কিহ র বগম একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স এবং জ লতা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৮০২ মেনায়ারা বগম                      
ামী- মাঃ গ র বপারী              

এনআইিড-০৬১১০৭৩৭৬৩৭১২       
মাবা-০১৬২৬৮৪৭৮৭৩

াম-িহরাঝীল               
ডাক-িমজিমিজ              
উপেজলা-িসি রগ         
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মেনায়ারা বগম একজন হ িমক। িতিন েক 
াথা কামেড় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৮০৩ লতান আহা দ                       
িপতা- ত সকা ার িময়া           
এনআইিড-৩০১২৫৯৪৫৮২৫৬৪     
মাবা-০১৮৩৫৬১৪৯২৩

াম-আিজব র              
ডাক-িসি রগ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী লতান আহা দ একজন িষ িমক। িতিন 
দেরাগ েক াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৮০৪ খিতজা বগম                            
িপতা-বাদশা িময়া                    
এনআইিড-১৪৬৪৫৫৩৭৫৭           
মাবা-০১৭৭৯৯২৯৯৮

াম-আন  বাজার          
ডাক-আন  বাজার         
উপেজলা-চ াম           
জলা-চ াম

িনজ আেবদনকারী খিতজা বগম একজন হ িমক। িতিন আথাই স 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৮০৫ মাঃ জামাল                            
িপতা- মাঃ আকবর আলী           
এনআইিড-৫৫৪৬৩৬৯১৯৯           
মাবা-০১৭২১০৯১২১৭

াম-পঃ রাইন             
ডাক-ফিরদা-১২০৪         
উপেজলা- াম র          
উপেজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ জামাল একজন িষ িমক। িতিন দেরাগ 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৮০৬ িজেতন চ  রাজবংশী                
িপতা- ত ঠ চ  রাজবংশী       
এনআইিড-২৬১৩৮৮৬৫১৬৬০৮    
মাবা-০১৭২৮৮৮৯৫৪৫

াম-বাৈগর নগর            
ডাক-বাৈঘর নগর          
উপেজলা- করানীগ        
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী িজেতন চ  রাজবংশী একজন িষ িমক। তার 
হাত ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৮০৭ শক মাঃ ই াজ উি ন (ই )        
িপতা- ত সােলহ উি ন             
এনআইিড-২৬৯৮৮৮২৭৭৭৫৭৩      
মাবা-০১৭১৮১১৭২০৯

াম-ঢালকা নগর          
ডাক- গ ািরয়া             
উপেজলা- া র           
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী শক মাঃ ই াজ উি ন (ই ) একজন মকািনক 
িমক। িতিন ডায়ােব স উ র চাপ দেরােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৮০৮ মাঃ ছােদক                              
িপতা- মাঃ সকা ার আলী          
এনআইিড-৫০৫৩৬৭১৪০৯            
মাবা-৫০৫৩৬৭১৪০৯

াম- াম র                   
ডাক-ফিরদাবাদ           
উপেজলা-কদমতলী          
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ ছােদক একজন মকািনক িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৮০৯ মাঃ আব র রিশদ                     
িপতা- ত সােয় র রহমান         

াম-পঃ নাইয়া টালা       
ডাক-ঢাকা ট িমলস      

িনজ আেবদনকারী মাঃ আব র রিশদ একজন মকািনক িমক। 
িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

৪০০০০
িপতা- ত সােয় র রহমান         
এনআইিড-২৬১৩৮৬৯০৫২৩৮৮   
মাবা-০১৭১৪২২৪৫৮৭

ডাক-ঢাকা ট িমলস      
উপেজলা- করানীগ        
জলা-ঢাকা

িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৮১০ মাঃ জালাল উি ন শখ              
িপতা-আঃ হািমদ শখ             
এনআইিড-৩২৯৬০৭৪১০১             
মাবা-০১৯১৩৩৮৭৩৫৬

াম-কির ার বাগ         
ডাক-ফিরদাবাদ             
উপেজলা-ফিরদাবাদ        
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ জালাল উি ন শখ একজন মকািনক  
িমক। িতিন হা র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৮১১ মাঃ সাজন আহেমদ                   
িপতা- ল  িময়া                    
এনআইিড-৮২১৮৪৪৬৯৩১            
মাবা-০১৭১২৬৪০৯৩৩

াম-দঃ মালাইম         
ডাক- মৗলভীবাজার        
উপেজলা- মৗলভীবাজার  
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ সাজন আহেমদ একজন মটর মকািনক 
িমক। িতিন ঘটনায় হাত ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৮১২ শাহ জামান                             
িপতা- ত চ ন িময়া উিকল           
এনআইিড-৫৮১৮৩৮৫০১৬৮১৮     
মাবা-০১৭১৬৪১০৫২৯

াম- ম ল               
ডাক- ম ল              
উপেজলা- ম ল          
জলা- মৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী শাহ জামান একজন মকািনক িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৮১৩ মাঃ মন র আলী                       
িপতা- মাঃ নছার আলী             
এনআইিড-৫৮১৫৬৬৬৯২০৫৩০    
মাবা-০১৭১৮১১০২৫৬

াম- সানারগ ও            
ডাক- ী বাজার           
উপেজলা-কমলগ          
জলা- মৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী মাঃ মন র আলী একজন মকািনক িমক। িতিন 
স স এবং িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 

জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৮১৪ মাঃ এবাদত আলী                   
িপতা- ত আহে দ আলী মা া   
এনআইিড-৫০২১৫০৪০৮৯৮৫২      
মাবা-০১৭৬৩০৬৩৭৮৭

াম- ব ভড়ামাড়া         
ডাক- ভড়ামাড়া            
উপেজলা- ভড়ামাড়া         
জলা- ি য়া

িনজ আেবদনকারী মাঃ এবাদত আলী একজন মকািনক িমক। 
িতিন স েসর সম া উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৮১৫ মাঃ দ িময়া                        
িপতা- মাঃ রিফক িময়া           
জ সনদ-১৯৮৫৫৮১৫৬৩৮২১১৯৭ 
মাবা-০১৭১২৩২৫৩২৩

াম-দঃ বািলগ ও           
ডাক- করামত নগর         
উপেজলা-কমলগ          
জলা- মৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী মাঃ দ িময়া একজন িমকািনক িমক। িতিন 
মাথায় আঘাত রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৮১৬ মাঃ আ ল খািলক                   
িপতা- ত মাঃ তাজ উ া         
এনআইিড-৫৮১৮৩১৫১৭৭৪০৫      
মাবা-০১৭৭৭৯০০৮৬৮

াম-উদনার পাড়           
ডাক-সাতগ ও              
উপেজলা- ম ল          
জলা- মৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল খািলক একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৮১৭ মাঃ জািকর হােসন িল               
িপতা-আ ল আিজজ খান           
এনআইিড-২৯২৪৭০৪১৩৭৪৫৫       
মাবা-০১৭১৫৮৯৫৮৯৬

াম-কামরা ীরচর          
ডাক-আ াফাবাদ          
উপেজলা-কামরা ীরচর   
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ জািকর হােসন িল  একজন িনমান িমক। 
িতিন নালীেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৮১৮ এ. ক.এম শাম ল আলম             
িপতা-মিহউি ন আহা দ           
এনআইিড-৮২৩১১২৮৭৩০            
মাবা-০১৯২৯০৭১৪৮০

াম- ব গাড়ান             
ডাক-িখলগ ও                 
উপেজলা-িখলগ ও          
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী এ. ক,এম শাম ল আলম একজন িনরআমন 
িমক।িতিন দেরাগ িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৮১৯ সািফয়া বগম                          
িপতা- ম আলী মীর                 
এনআইিড-৪১৮২৫০৩৪৫০              
মাবা-০১৭৪১১৪২৫৮৯

াম- ইয়া পাড়া           
ডাক-িখলগ ও             
উপেজলা-িখলগ ও          
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী সািফয়া বগম একজন িনমান িমক। িতিন বাধক  
জিনত রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৮২০ মাঃ রি ন কাজী                    
িপতা- ত মাঃ মক ল কাজী        
এনআইিড-৫৪১৪০৮৮৮৪৪৯০০     
মাবা-০১৭৪৮৭৩৯২৭৫

াম-আনদারচর            
ডাক-সােহবরাম র         
উপেজলা-কালিকিন        
জলা-মাদারী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ রি ন কাজী একজন মকািনক িমক। 
িতিন দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৮২১ মাছাঃ জাৎ া বগম                
ামী- মাঃ ট  িময়া                  

এনআইিড-৫৮১৮৩১৯০৯১০৯৭      
মাবা-০১৭৮৬৬২১৯১৮

াম-িডলাত র               
ডাক-সাতগাও               
উপেজলা- ম ল          
জলা- মৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ জাৎ া বগম একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৮২২ আিমনা বগম                            
িপতা-ফা ক িময়া                     
এনআইিড-৫৮১৮৩১৫১৭৬৭৩২     
মাবা-০১৩১০২৪১২৯৪

াম-িজলাত র             
ডাক-সাতগ ও               
উপেজলা- ম ল           
জলা- মৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী আিমনা বগম একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৮২৩ মাঃ জহ ল ইসলাম                  
িপতা- ত তিফক উ ীন              
এনআইিড-২৬১৩৪৫১২০৪৬৯৭       
মাবা-০১৯৮০২৭৫৭৬২

াম-ঝাউচর                
ডাক- আ াফাবাদ          
উপেজলা-লালবাগ          
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ জহ ল ইসলাম একজন ভ ান চালক। িতিন 
িকডিনর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৮২৪ আঃ কািদর                              
িপতা-আঃ মতিলব                   
এনআইিড-৮২৩৬৬৪৮৫৪২          
মাবা-০১৭৪৬২৬০১৬৮

াম-চান র                  
ডাক- রাবই                 
উপেজলা-হিবগ            
জলা-হিবগ

িনজ আেবদনকারী আঃ কািদর একজন িষ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৮২৫ মাছাঃ সািহদা বগম            ামী-
মাঃ শািহ ল              এনআইিড-

২৯১৫৬৫২১২৭৪০৭  মাবা-
০১৯২৪৬১৬৪৪৩

াম- মছড়িদয়া             
ডাক-ম খালী             
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী  মাছাঃ সািহদা বগম হ িমক। িতিন আলসার 
আথাই স ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৮২৬ মরিজনা বগম                    ামী-
ত আ ল হািমদ হােসন এনআইিড-

২৯১৫৬৫২১২৪২২৮ মাবা-
০১৭১৬২২৯৭৪৮

াম- ব গাড়ােখালা         
ডাক-ম খালী               
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মরিজনা বগম একজন হ িমক। িতিন 
নালীেত দাহ টনিসেল দাহ উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৮২৭ মাসাঃ খােলদা আ ার          িপতা-
মাঃ ল হাস             এনআইিড-

াম-খলাপাড়া              
ডাক-দি ন বাগ          

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ খােলদা আ ার একজন হ িমক। তার 
তলেপেট দাহ অপােরশন হেয়েছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

৪০০০০
মাঃ ল হাস             এনআইিড-

৩৩১৩৪১৫৬৩৭৩৬৩ মাবা-
০১৬২১৫১৬৭১৮

ডাক-দি ন বাগ          
উপেজলা-কারীগ          
জলা-গাজী র

তলেপেট দাহ অপােরশন হেয়েছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৮২৮ মাঃ মাহ র রহমান           িপতা-
মাঃ রজব আলী শখ     এনআইিড-

৩৩১৩৪৯৪৭৬৪১৮২ মাবা-
০১৭১৯৫৮৯৩১৭

াম-সাওরাইদ              
ডাক-সাওরাইদ              
উপেজলা-কালীগ          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাহ র রহমান একজন িষ িমক। িতিন 
দেরাগ র নালীেত সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৮২৯ মাসাঃ কাম াহার              ামী-
মাঃ িজয়াউল হক শখ   এনআইিড-

৩৩১৩৪৯৪৭৫৬১২২ মাবা-
০১৭৮২৭৫৮৫০৭

াম-রামচ  র           
ডাক-বা ন               
উপেজলা-কালীগ          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ কাম াহার একজন হ িমক। িতিন 
জরা র সম া উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৮৩০ িমজা র রহমান                   িপতা-
ত লিন ঢািল             এনআইিড-

২৯১৫৬৩৭১০৬৯৮৭ মাবা-
০১৯২৪৮৭২৪২৯

াম-কার র              
ডাক-জাহা র              
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী িমজা র রহমান একজন িষ িমক। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৮৩১ মাক দা বগম                      ামী-
বা  িময়া                  এনআইিড-
৩৩১৩৩৪৯৪৭৬৫৩১৬    মাবা-
০১৭৫০৯৯৭৮২১

াম- ডমরা                 
ডাক-তারাগ                
উপেজলা-কািলগ          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাক দা একজন হ িমক। িতিন ডায়ােব স 
েক াথা উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৮৩২ মাসাঃ িপয়ার বগম              ামী-
মাঃ ফজ                 এনআইিড-

৮২৩৩৫৩৭৪৮২     মাবা-
০১৬৫৫১০৪৫৪৩

াম-কলাপা য়া             
ডাক-কলাপা য়া            
উপেজলা-কািলগ          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ িপয়ার বগম একজন হ িমক। তার পা 
ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৮৩৩ হা ন-অর-রিশদ সােহল        
এনআইিড-শাহাজাহান িব াস  
এনআইিড-৬৪৪২১৩৬১১২      মাবা-
৬৪৪২১৩৬১১২

াম- পনগর নেসট    
ডাক-িমর র-১২১৬       
উপেজলা-প বী            
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী হা ন-অর-রিশদ সােহল একজন িনমান িমক। 
িতিন িলভােরর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৮৩৪ শফালী রহমান                    িপতা-
দিলল উি ন খান         এনআইিড-
১০২৫৯৬৪০৬৩     মাবা-
০১৭৪৫১৮৩৬৯৮

াম-রাজািময়ার গিল       
ডাক- তজগ ও  এস ও  
উপেজলা- তজগাও         
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী শফালী রহমান একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৮৩৫  লািমসা সাঈয় ারা ইসলাম     িপতা-
মাঃ িসরা ল ইসলাম       জ সনদ-

২০১৫২৬৯২৫২৫২৩৭৩৪১     মাবা-
০১৬১৬০২২৯৯০

 াম- হাি ং-১০/১        
ডাক- লনা                 
উপেজলা-খািলশ র        
জলা- লনা

সািহ র লতানা (মাতা) এনআইিড-
৫৯৮৫৭৩০৫৩৯

আেবদনকারী সািহ র লতানা একজন হ িমক। িতিন 
মির াল পালিস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৮৩৬ মাসাঃ মেনায়ারা বগম           ামী-
শখ আ র রিহম        এনআইিড-

াম- ডমরা                 
ডাক-তারাগ                

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ মেনায়ারা বগম একজন হ িমক। িতিন 
কামের াথা নালীেত দাহ কামের হাড় ভা া রােগ 

৪০০০০
শখ আ র রিহম        এনআইিড-

৩৩১৩৪৯৪৭৬১৪০২ মাবা-
০১৭১২৭২৫৯৭৫

ডাক-তারাগ                
উপেজলা-কািলগ          
জলা-গাজী র

কামের াথা নালীেত দাহ কামের হাড় ভা া রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

১৮৩৭ ল ম বগম                      ামী-
আ ল হােমদ হাওলাদার  এনআইিড-
৭৯১১৪৩৫৮৩৫৪৫৭  মাবা-
০১৭১১১৪৯২৯৪

াম-ধাওয়া                 
ডাক-ধাওয়া              
উপেজলা-ভা ািরয়া        
জলা-িপেরাজ র

িনজ আেবদনকারী ল ম বগম একজন হ িমক। িতিন চােখর 
সম া ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৮৩৮ মাঃ মাকাে ল                   িপতা-
ত মাঃ িজ ল হক    এনআইিড-

১৯৯১০৯১৫৪৩৮০০১৪৬ মাবা-
০১৭১৭০৪৪৬৭৪

াম- মছরিদয়া              
ডাক-ম খালী               
উপেজলা-ম খালী           
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাকাে ল একজন িনমান িমক। িতিন 
িকডিনর ফই র রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৮৩৯ মাঃ তাফা ল হােসন িসকদার    
িপতা-িগয়াস উি ন িসকদার 
এনআইিড-৭৭৯৩৭৬০৫০০     মাবা-
০১৭০৮৭৭৯৩০০

াম-১১; লন ৪             
ডাক-িমর র                
উপেজলা-প বী             
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ তাফা ল হােসন িসকদার একজন িনমান 
িমক। িতিন দেরাগ ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৮৪০ রােশদা বগম                       িপতা-
মহ ত আলী সরকার    এনআইিড-
৬৮৯৪৬১৩৮০৮     মাবা-
০১৬০০১৮৯৫৩১

াম-চােমলীবাগ            
ডাক-শাি নগর            
উপেজলা-প ন            
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী রােশদা বগম একজন হ িমক। িতিন িকডিনর 
সম া ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৮৪১ মাঃ আেনায়ার হােসন           িপতা-
মাঃ জিলল িময়া          এনআইিড-

৩৩১৩২৫৭০০৩৩০২ মাবা-
০১৭৩১২১৫৬৪১

াম-ম পাড়া              
ডাক-হা িরয়া চালা         
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আেনায়ার হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৮৪২ মাসা দ আিছয়া বগম          ামী-
আফাজ উি ন              এনআইিড-
৩৩১৩২৫৭৯৯০৮৪০  মাবা-
০১৮২৪৫১০১১৮

াম-ফিকরচালা               
 ডাক-চাবাগান                 
উপেজলা-কািলয়াৈকর        
জলা-গাজী র

আফাজ উি ন ( ামী) আেবদনকারী মাসা দ আিছয়া বগম একজন িষ িমক। তার 
ামী আফাজ উি ন ই হাত এবং পা ভে  গেছ উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৮৪৩ িফয়া বগম                      ামী- 
ইনদা ল মা া           এনআইিড-
২৯১৫৬৫২১৩৫৩৬৭ মাবা-
০১৯২৪৬১৬৪৪৩

াম-পি ম গাড়ােখালা    
ডাক-ম খালী               
উপেজলা-ম খালী          
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী িফয়া বগম একজন হ িমক। িতিন দেরাগ 
উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৮৪৪ মন                                       
িপতা- গালাম িকবিরয়া হাওরলাদার  
জ সনদ-২০১১৭৯১৭৬৭৩১০২২    
মাবা-০১৭২৪৭১৬৬১৬

াম- হাগলা িনয়া          
ডাক- হাগলা িনয়া         
উপেজলা-নািজর র      
জলা-িপেরাজ র

মাঃ গালাম িকবিরয়া হাওলাদার 
(িপতা)                           এনআইিড-

৪১৫৩২০৮৪৮৫

আেবদনকারী মাঃ গালাম িকবিরয়া হাওলাদার একজন 
াইভার। তার ছেল ড  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৮৪৫ মাঃ আেব ল হক আিবর             
িপতা- মাঃ আ ল হােসন            

াম-ফিকরচালা              
ডাক-চাবাগান              

িনজ আেবদনকারী মাঃ আেব ল হক আিবর একজন িনমান িমক। 
তার হােতর টনডন কেট গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

২৫০০০
িপতা- মাঃ আ ল হােসন            
এনআইিড-৬৯০৬৩৭২৬৬৬         
মাবা-০১৮৬৮১৪৬০৬৮

ডাক-চাবাগান              
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

তার হােতর টনডন কেট গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৮৪৬ মাঃ ল হােসন                     
িপতা- মাঃ আমজাদ হােসন         
এনআইিড-১৮১০৭৫৫৭৬৩৫৯৮     
মাবা-০১৮৩৫৩৭৫১৬২

াম- চরপাড়া                
ডাক-ডাউিক বলগািচ      
উপেজলা-আলমডা া      
জলা- য়াডা া

িনজ আেবদনকারী মাঃ ল হােসন একজন হ িমক। তার হাত 
এবং পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৮৪৭ খ কার জিহ ল ইসলাম         িপতা-
খ কার আ ল লিতফ   এনআইিড-
৪৬৩২৬২৮৭২৫     মাবা-
০১৭২১০৪১০১৯

াম-কাটা র ব             
ডাক- মাহা দ র          
উপেজলা- মাহা দ র     
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী খ কার জিহ ল ইসলাম একজন িষ িমক। 
িতিন িকডিন িডিজজ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৮৪৮ কাজী শিহ র রহমান (িম ন)  িপতা-
কাজী আিজ র রহমান  এনআইিড-
৮২১৬৯২২৭৮৪      মাবা-
০১৭৬৬৬২৬০৫৪

াম-মাধব র                
ডাক-চা হর             
উপেজলা-িসংগাইর       
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী কাজী শিহ র রহমান (িম ন) একজন িনমান 
িমক। তার পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৮৪৯ আ ল মিজদ মা া                   
িপতা- মাঃ মাজাহার উি ন মা া 
এনআইিড-২৮০০৬২০৯৬১          
মাবা-০১৭৫২৬৪১৪৪০

াম- মা া বাড়ী            
ডাক- গাপালগ             
উপেজলা- গাপালগ         
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী আ ল মিজদ মা া একজন িষ িমক। িতিন 
বার বার াক উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০

১৮৫০ নািছমা                                  
ামী- ত আ ল হািমদ                

এনআইিড-৯০১৩৩৬১৩০১৩২৫      
মাবা-০১৭১২৮৪৪৩২৩

াম-ফেত র                
ডাক-ল ী র                
উপেজলা- দায়ারাবাজার  
জলা- নামগ

িনজ আেবদনকারী নািছমা একজন হ িমক। িতিন জরা র সম া 
তলেপেট সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৮৫১ মাসাঃ েনফা বগম                 
িপতা-দােনস আলী                    
এনআইিড-৬৮৮৩৩৯০৬৩২          
মাবা-০১৭২৫১৪৫৯১৩

াম-দি ন চ দ র          
ডাক- আজমত র            
উপেজলা-িশবগ           
জলা-চ পাইনবাবগ

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ েনফা বগম একজন িনরআমন িমক। 
িতিন আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৮৫২ মাঃ শির ল ইসলাম                 
িপতা- মাঃ জনা ল ইসলাম        
এনআইিড-১৯৯১৩৯১৮৫৭৩০০০৬১৫  
         মাবা-০১৯২০৫৭৩৪৪৬০

াম- পনগর নেসট    
ডাক-িমর র-১২১৬       
উপেজলা-প বী            
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ শির ল ইসলাম একজন দােরায়ান িতিন 
শরীর পািন হাপানী এলািজ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৮৫৩ মাঃ সারেজল আহেমদ               
িপতা- মাঃ এরশাদ িময়া            
এনআইিড-৬৪১৮১৯১৫৭০             
মাবা-০১৭৪৩৪৩৮৫৮৬

াম-িনেত র               
ডাক-িগয়াসনগর             
উপেজলা- মৗলভীবাজার   
জলা- মৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী মাঃ সারেজল আহেমদ একজন মকািনক িমক। 
িতিন চােখ আঘাত রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৮৫৪ মাঃ বােয়র আনসারী               
িপতা- খাকন হাওলাদার           
জ সনদ-নাই                           
মাবা-০১৯৮২৬৩৩৬১৪

াম- গাড়ান                 
ডাক-িখলগ ও               
উপেজলা-িখলগ ও          
জলা-ঢাকা

খাকন হাওলাদার (িপতা)     
এনআইিড-৫৯৮২২৫০৭৬২

আেবদনকারী খাকন হাওলাদার একজন িদন ম র। তার ছেল 
বান রােগ আ া । িতিন চােখ আঘাত রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৮৫৫ মাঃ শাবাজ হােসন                  
িপতা- মাঃ বলাল হােসন          
জ সনদ-১৯৯৭৫৮২২৫০১০৯০০২২ 
মাবা-০১৭০৫৫২৬০২৪

াম-বিষেজাড়া             
ডাক- মৗলভীবাজার          
উপেজলা- মৗলভীবাজার    
জলা- মৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাবাজ হােসন একজন মকািনক িমক। 
িতিন কমে ে  চােখ আঘাত রােগ আ া । িতিন চােখ 
আঘাত রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৮৫৬ অ ন কমকার                         
িপতা- ত মহান  কমকার         
এনআইিড-৫৮১৭৪৮০২৮৩৯৫৪      
মাবা-০১৭৫৫৭৮৭৫৯৩

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

িনজ আেবদনকারী অ ন কমকার একজন মটর মকািনক িমক। 
িতিন েক াথা কামেড় াথা রােগ আ া । িতিন চােখ 
আঘাত রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৮৫৭ মাঃ রােছল আহমদ                  
িপতা- মাঃ রখল িময়া              
এনআইিড-৫০৮৮৮৭৮৩৬৭           
মাবা-০১৭২২৫০১৩৯৯

াম-পি মবাগ             
ডাক- রাম র            
উপেজলা- মৗলভীবাজার   
জলা- মৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী মাঃ রােছল আহমদ একজন মকািনক িমক। 
িতিন ঘটনায় পা হাড়ান।  িতিন চােখ আঘাত রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৫০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৮৫৮ জািমল আহমদ                        
িপতা- মাঃ সাই ল ইসলাম         
জ সনদ-১৯৯৬৫৮২৫০০১০৬১৬৭৭    
      মাবা-০১৭১৯০১৪০৯৭

াম- সয়ার র              
ডাক-শহীদ র             
উপেজলা- লাউড়া        
জলা- মৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী জািমল আহমদ একজন মাটর মকািনক িমক। 
িতিন মাথায় আঘাত রােগ আ া । িতিন চােখ আঘাত রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৫০০০০

১৮৫৯ মাঃ জািকর হােসন                  
িপতা-আ ল কািদর                   
এনআইিড-৪৬১৫৮৭৯৭৯০           
মাবা-০১৮২৩৭৪৭৪০০

াম-ইসাকাবাদ              
ডাক-িমর র                
উপেজলা-সাভার          
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ জািকর হােসন একজন মকািনক িমক। 
িতিন দেরােগ আ া । িতিন চােখ আঘাত রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৮৬০ জাহা ীর হােসন                      
িপতা- রত িময়া                        
এনআইিড-১৪৬৮১৭৯০০৫            
মাবা-০১৭৩১৯৭৭৯০৫

াম-আিনেকলী বড়          
ডাক-কিরমনগর            
উপেজলা- মৗলভীবাজার   
জলা- মৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী জাহা ীর হােসন একজন মকািনক িমক। তার 
ঘটনায় হাত পা ভে  গেছ। িতিন চােখ আঘাত রােগ 

আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৫০০০০

১৮৬১ মাঃ আশা ল ইসলাম                
িপতা- মাঃ সাই ল ইসলাম         
এনআইিড-৩৭০৩৩৩৪৭১৮          
মাবা-০১৭৫৮৫৮৪২৪০

াম-দরগাপাড়া             
ডাক- িগয়া                 
উপেজলা- ি য়া           
জলা- ি য়া

িনজ আেবদনকারী মাঃ আশা ল ইসলাম একজন মকািনক িমক। 
িতিন েখ আঘাত নােকর হাড় ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৮৬২ েহল আহমদ                        
িপতা-হািবব আলী                    
এনআইিড-১৯৯২৯১১৫৩৬৩০০০০৫৪  
         মাবা-০১৭৭৪৯৮২১৭৮

াম-িনজপাট               
ডাক- জ া র            
উপেজলা- জ া র          
জলা-িসেলট

িনজ আেবদনকারী েহল আহমদ একজন মকািনক িমক। িতিন 
ঘটনায় চােখ আঘাত রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৮৬৩ মশাইদ আলী                             
িপতা- ত ইউ ফ আলী             
এনআইিড-৯১৯৬২২৬৩৮৯৭৮১     
মাবা-০১৭১৮৩১৬০১৬

াম-বােলাপাড়া             
ডাক-িসেলট                
উপেজলা-দি ণ রমা     
জলা-িসেলট

িনজ আেবদনকারী মশাইদ আলী একজন মকািনক িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৮৬৪ মাসাঃ আছমা বগম                   
ামী-আ স সালাম মা া          

এনআইিড-১৪৮৮৪৩৩১৮৪           
মাবা-০১৯১১২১২৫৮৮

াম-মীর হাজারীবাগ      
ডাক-যা াবাড়ী              
উপেজলা-যা াবাড়ী      
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ আছমা বগম একজন হ িমক। িতিন 
ফাংগাল ইনেফকশন ি ন বড় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৮৬৫ মাঃ িনরব                               
িপতা-আঃ মা ান                    
এনআইিড-৭৩৩৩৭৩৬৯৪৫          
মাবা-০১৪০০২৮৬৪২৪

াম-ইকবাল রাড          
ডাক- মাহা দ র         
উপেজলা- মাহা দ র    
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ িনরব একজন ির া চালক। িতিন কামেড়র 
হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৮৬৬ মাঃ আই ব সরকার                 
িপতা- ত রালিময়া সরকার       
এনআইিড-৮৮১২৭৩৭১৫০২০১       
মাবা-০১৭৩৬৯৬১৯৫৬৭

াম- পঘা                 
ডাক- শলজানা              
উপেজলা- চৗহালী           
জলা-িসরাজগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আই ব সরকার একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৮৬৭ ন নাহার                               
িপতা- মাসেলম                        
এনআইিড-২৩৮১৭৫২৪৭২           
মাবা-০১৯৫৯৮১৫২১৪

াম-ম মদার পাড়া      
ডাক- েয়ট                 
উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী ন নাহার একজন হ িমক। িতিন আথাই স 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৮৬৮ খ কার িমরাজ                         
িপতা-খ কার আ াব আলী         
এনআইিড-৫৯৯৬৯৭২২৪৫           
মাবা-০১৩১৮৪৪৯৭৮৯

াম-উদয় র               
ডাক- মা াহাট             
উপেজলা- মা াহাট         
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী খ কার িমরাজ একজন িষ িমক। িতিন পাইলস 
হাপানী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৮৬৯ ক এম আ ােহল বােসদ           
িপতা- ক এম আ ল মা ান          
এনআইিড-১৪৯৬৮২৪৮৭৯           
মাবা-০১৭৫৬৬০৬৮৮৫

াম-উদয় র               
ডাক- মা াহাট             
উপেজলা- মা াহাট         
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী ক এম আ ােহল বােসদ একজন িষ িমক। 
িতিন ডায়ােব স দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৮৭০ আব ল মাতােলব                    
িপতা- নছার আলী খান             
এনআইিড-২৩৫৯৪৮১৪৫৮           
মাবা-০১৮৮২৭৮৪৪২০

াম-রহমতগ               
ডাক-আ রিক া            
উপেজলা- কাতয়ালী        
জলা-চ াম

িনজ আেবদনকারী আব ল মাতােলব একজন িষ িমক। িতিন 
আলসার উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৮৭১ ক এম আিত ামান                 
িপতা-খ কার আিজ র রহমান    
এনআইিড-৩৭৪৬৮৩৪২৮৬            
মাবা-০১৭৫৯৯০২৩৬৭

াম-উদয় র               
ডাক- মা াহাট             
উপেজলা- মা াহাট         
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী ক এম আিত ামান একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৮৭২ নওয়াজ মাহ দ                       
িপতা- ত আওলাদ হােসন          
এনআইিড-৩৫১৫৮১৬৭৬৮৭৪৩       

াম- ঠালনারপাড়          
ডাক-বাশবািড়য়া          
উপেজলা- ক দ র         

িনজ আেবদনকারী নওয়াজ মাহ দ একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০

এনআইিড-৩৫১৫৮১৬৭৬৮৭৪৩       
মাবা-০১৭৭৪৯৭৪০২১

উপেজলা- ক দ র         
জলা- গাপালগ

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৮৭৩ ক,এম, জামাল উি ন               
িপতা-এসাহাক উি ন       এনআইিড-
৭৩৪৬৮৭১০৭৭          মাবা-
০১৭১৭৪৩৮৬৭২

াম-উদয় র               
ডাক- মা াহাট             
উপেজলা- মা াহাট         
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী ক, এম,জামাল উি ন একজন িষ িমক। িতিন 
ড  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৮৭৪ সিলমা খা ন                         
িপতা- আ ল শখ                   
জ সনদ-১৯৯৯০১১৫৬৯৫১০৫২৬৯ 
মাবা-০১৭১১৫৭৯৩৮১

াম-িগিরশনগর             
ডাক- মা াহাট              
উপেজলা- মা াহাট        
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী সিলমা খা ন একজন হ িমক। িতিন 
এেপিডসাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৮৭৫ আঃ আউয়াল খ কার                
িপতা- মাঃ বরকত খ কার        
এনআইিড-৮২৫৬০৯৮৬১০          
মাবা-০১৯৬৩২৪৪৫৮০

াম-উদয় র               
ডাক- মা াহাট             
উপেজলা- মা াহাট         
জলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী আঃ আউয়াল খ কার একজন িষ িমক। িতিন 
হাপানী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৮৭৬ মাঃ নােয়দ                           
িপতা-হাঃ মাঃ মা ন কিবর        
জ সনদ-২০০৩৭৫১১০৪৭০২৬৭২৮ 
মাবা-০১৮৩৭১৮৭৭৩৯

াম-খাওখািদয়া             
ডাক-চা া বাজার          
উপেজলা-ফিরদ র         
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ নােয়দ একজন িনমান িমক। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৮৭৭ িশ  আ ার                            
িপতা- মাঃ সয়দ হােসন           
এনআইিড-২৩৯৮১২৬৪৫৪            
মাবা-০১৯৩৭৪০৬৪৮৫

াম-তা য়া                 
ডাক-তা য়া                
উপেজলা-আ গ          
জলা- া নবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী িশ  আ ার একজন দিজ িমক। িতিন মাই ইন 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৮৭৮ মাঃ িছি ক                             
িপতা- ত জিসম উি ন              
এনআইিড-৫৬১৭৮৮৩৯৭২৮৭১    
মাবা-০১৭৭৫৮৮৮০২২

াম-নদী কা               
ডাক-নয়াবাড়ী              
উপেজলা-িশবালয়          
জলা-মািনকগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ িছি ক একজন িষ িমক। িতিন  
নালীেত সম া হাপানী ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৮৭৯ মাঃ হােসম মা া                    
িপতা- ত ফ  মা া                
এনআইিড-৪৪১৩৩৫৪৫৫৮৪৯৩      
মাবা-০১৭০৩৭৭১০৫০

াম- ফয়লা                 
ডাক-নলডা া               
উপেজলা-কালীগ           
জলা-িঝনাইদহ

মাছাঃ আন  মানারা বগম ( মেয়) 
এনআইিড-৪৪২৩৩০৩৪০৮৫৭২

আেবদনকারী আন  মানারা বগম একজন হ িমক। িতিন 
িতিন পাইলস িফসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৮৮০ আলী হােসন                            
িপতা- মাগ ল হােসন              
এনআইিড-৭৭৫২৫৬৪১৪১             
মাবা-০১৯৯৩৫৫৬৩৩০

াম-আমলা পাড়া           
ডাক- ি য়া               
উপেজলা- ি য়া          
জলা- ি য়া

িনজ আেবদনকারী আলী হােসন একজন িষ িমখ। িতিন ডান হােত 
আঘাত রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১৮৮১ মাসাঃ তাসিলমা খা ন              
িপতা- মাঃ তায়াব আলী             
এনআইিড-৩৩০২৪৪৩১৩৪            
মাবা-০১৭৭০৪৫৪৮০৫

াম-উ র নওদা পাড়া     
ডাক-সপরা                   
উপেজলা-শাহ মক ম    
জলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ তাসিলমা খা ন একজন হ িমক। িতিন 
মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৮৮২ মাঃ ইসরািফল                       
িপতা- মাঃ আ ল গ র               
এনআইিড-৬১১৮১৯০১৩৩৬৭৩      
মাবা-০১৩১৯৪৯৮২৪৩

াম- য়া                   
ডাক- কংশ র              
উপেজলা- ল র           
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইসরািফল একজন িদন ম র। িতিন 
িকডিনেত পাথর। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৮৮৩ মাঃ িসরা ল ইসলাম                
িপতা- মাঃ আজহার িব াস          
এনআইিড-৪৭১৬৯৩৮৭৭২৬৪৭     
মাবা-০১৭২০২৯৬০৯৯

াম-আলকা                
ডাক- লতলা               
উপেজলা- লতলা          
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ িসরা ল ইসলাম একজন িষ িমখ। িতিন 
দেরাগ িকডিনেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৮৮৪ মাঃ ছােয় ল ইসলাম                  
িপতা- মাঃ আইন উি ন             
এনআইিড-৬১১৮১৯০১৩৩১৬৭     
মাবা-০১৭৬৫০৮৯৪১৭

াম- য়া                   
ডাক- কংশ র              
উপেজলা- ল র           
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাঃ ছােয় ল ইসলাম একজন িষ িমক। 
ডায়ােব স  নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৮৮৫ মাছাঃ হােজরা খা ন               
ামী- মাঃ ল ইসলাম             

এনআইিড-৬১১৮১৯০১৩৩৫৮২      
মাবা-০১৩১৯৪৯৮২৪৯

াম- য়া                   
ডাক- কংশ র              
উপেজলা- ল র           
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ হােজরা খা ন একজন িষ িমক। িতিন 
র রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১৮৮৬ মাঃ মিজবর রহমান                 
িপতা- ত শাম ল হক              
এনআইিড-৬১১৮১৯০১৩৩৬২৫     
মাবা-০১৩১৯৪৯৮২৫৬

াম- য়া                   
ডাক- কংশ র              
উপেজলা- ল র           
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিজবর রহমান একজন িষ িমক। িতিন 
কামের াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১৮৮৭ মাঃ নািছমা আ ার                 
ামী-িজনা ল ইসলাম            

এনআইিড-১৯৯৪৬১১৮১৯০০০৪৩৩ 
মাবা-০১৭৬৫৪০৩৪৯৬

াম- য়া                   
ডাক- কংশ র              
উপেজলা- ল র           
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাঃ নািছমা আ ার একজন হ িমখ। িতিন 
মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৮৮৮ মাঃ  শখ                         
িপতা- মাঃ মাহাতাব শখ           
এনআইিড-৪১২০৪০৯৭৬২৬০৫       
মাবা-০১৯৪২৯৩৮৬৮০

াম-রাজঘাট                 
ডাক-রাজঘাট               
উপেজলা- নায়াপাড়া        
জলা-যেশার

িনজ আেবদনকারী মাঃ  শখ একজন িমলস িমক। িতিন াক 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৮৮৯ মাছাঃ শািহ র আকতার            
িপতা-ছাই ল ইসলাম               
এনআইিড-১৯০১৭১১৫৪৭              
মাবা-০১৭০১০৬৫৬১৪

াম-মালতী নগর          
ডাক-ব ড়া                  
উপেজলা-ব ড়া             
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ শািহ র আকতার একজন হ িমক। িতিন 
পেট াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১৮৯০ মাছাঃ মিজনা বগম                  
ামী- মাঃ হা ান াং               

এনআইিড-১০১৯৪৬৩২১০২৫৮      

াম- বপাড়া                
ডাক- মাকামতলা           
উপেজলা-িশবগ            

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মিজনা বগম একজন হ শিমক। িতিন 
মানিসক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

এনআইিড-১০১৯৪৬৩২১০২৫৮      
মাবা-০১৭৩২০৮৩৩৯৪

উপেজলা-িশবগ            
জলা-ব ড়া

চেয় আেবদন কেরেছন।

১৮৯১ মাঃ মা ফা কামাল                
িপতা- মাঃ সিহদ আলী              
এনআইিড-১৯৮৮৪৯১৯৪৭৫০০০০৩৩  
         মাবা-০১৭৪১৯১৬৭৫৭

াম-আইরমারীর চর        
ডাক-দইখাওয়ার চর       
উপেজলা-উিল র          
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাঃ মা ফা কামাল একজন িষ িমক। িতিন 
আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৮৯২ মাসাঃ জাসনা খা ন                 
ামী- মাঃ রজাউল ম া             

এনআইিড-১০১৪০৮৮৪৪২১৭২        
মাবা-০১৭২২৭০৭৬৪২

াম-বা নীয়া                
ডাক-পীরগাছা             
উপেজলা-গাবতলী          
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাসঃ জাসনা খা ন একজন হ িমখ। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৮৯৩ সা না বগম                          
িপতা-আ ল সা ার াং            
এনআইিড-৩৭২৩৫৩৬৪৩৩        
মাবা-০১৯০৯৯৩১৩৬৫

াম-মালতী নগর          
ডাক-ব ড়া                  
উপেজলা-ব ড়া             
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী সা না বগম একজন হ িমক। িতিন সেবর 
পেথ দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৮৯৪ মাছাঃ িল ব ম                      
িপতা- মাঃ গ  সরকার             
এনআইিড-৫০৯০৮৮১৯৭৯             
মাবা-০১৭১৪৪৯৪২৪২

াম-চক া র             
ডাক-ব ড়া                 
উপেজলা-ব ড়া             
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িল ব ম একজন হ িমক। িতিন 
জরা র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৮৯৫ মাসাঃ হােজরা খা ন               
ামী- ত মাঃ কালা িময়া         

এনআইিড-২৬১৯৩৫১৯৭৪০৭১        
মাবা-০১৭২০০০৫৪৪১

াম-বাড়ী-৬৩               
ডাক-উ রা                
উপেজলা-উ রা পি ম থানা 
                         জলা-
ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ হােজরা খা ন একজন হ িমখ। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৮৯৬ মাছাঃ ডইিজ                          
ামী- মাঃ জ আলী               

এনআইিড-১০২২০১১০৯৮৪২৯       
মাবা-০১৭৬৭৬৫১৯৭৯

াম-মালতী নগর          
ডাক-ব ড়া                  
উপেজলা-ব ড়া             
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ডইিজ একজন হ িমখ। িতিন 
নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

১৮৯৭ মাঃ িরমা বগম                        
ামী- মাঃ  ম ল                   

এনআইিড-১৯৮৭১০১৪০৮৮০০০০৩০  
          মাবা-০১৭৭৯২৭১৮৯২

াম-বা িনয়া                 
ডাক-রােম র র            
উপেজলা-গাবতলী           
ঝরা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাঃ িরমা বগম একজন হ িমক। িতিন াস 
ক  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৮৯৮ মাছাঃ জােলখা িবিব                
ামী- মাঃ আমজাদ হােসন        

এনআইিড-১০১৯৪৩৯৭৫৪৬৭৯        
মাবা-০১৩১৭৭৪৫৯২০

াম- ককার পাড়া            
ডাক-িকচক                  
উপেজলা-িশবগ           
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ জােলখা িবিব একজন হ িমক। িতিন 
থাইরেয়েডর সম া ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৮৯৯ মাছাঃ আয়শা খা ন                
ামী- মাঃ ল িময়া                 

এনআইিড-৮৫১৭৬৬৯৫২২৩৬০    
মাবা-০১৭৭৯১৯৫৭৯০

াম-রাম র                 
ডাক-ফেত র লালিদঘী   
উপেজলা-পীরগ            
জলা-রং র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আয়শা খা ন একজন হ িমখ। িতিন 
কামেড় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৯০০ মাছাঃ মিজনা খা ন               
ামী- মাঃ িব াল হােসন          

এনআইিড-৬১১৮১৯০১৩৩৬৬৭     
মাবা-০১৭৯১২০১৯৩৩

াম- য়া                   
ডাক- কংশ র              
উপেজলা- ল র           
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মিজনা খা ন একজন িষ িমক। িতিন 
আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৯০১ মাছাঃ শ ফা খা ন                   
ামী- মাঃ আ ছ ছােলম            

এনআইিড-৬১১৮১৯০১৩৩০২০       
মাবা-০১৮৭৬৮১২০১০

াম- য়া                   
ডাক- কংশ র              
উপেজলা- ল র           
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ শ ফা খা ন একজন িষ িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৯০২ মাঃ লা িময়া                          
িপতা- ত আ ল কােশম           
এনআইিড-৬১১৮১৯০২৩৩৬৩৯      
মাবা-০১৩১৯৪৯৮২৪৫

াম- য়া                   
ডাক- কংশ র              
উপেজলা- ল র           
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাঃ লা িময়া একজন িদন ম র।িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১৯০৩ মাঃ ঠা া িময়া                       
িপতা- ত সােহবালী                 
এনআইিড-১৯৭৮১০১৯৪৪৭০০০০২২ 
মাবা-০১৭৭৫০৪৮১৯৪

াম-কপা                     
ডাক-দািড়দাহ               
উপেজলা-িশবগ           
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাঃ ঠা া িময়া একজন িষ িমখ। িতিন 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৯০৪ মাঃ  ম ল                          
িপতা- ত আ ল খােলক             
এনআইিড-১০১৯৪৪৭৩৪১৭৪১        
মাবা-০১৭৯৯০২০৮৫৯

াম-ময়দানহা া             
ডাক-দািড়দহ              
উপেজলা-িশবগ            
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাঃ  ম ল একজন িষ িমক। িতিন 
এেপিডসাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৯০৫ মাছাঃ রেহনা বগম                
ামী- মাঃ ৎফর রহমান           

এনআইিড-১০২৯৪০৯৪৯৭৬৭২       
মাবা-০১৭৭৫০৪৮১৯৪

াম-লালদহ                 
ডাক-িশবগ              
উপেজলা-িশবগ            
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রেহনা বগম একজন হ িমখ। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৯০৬ মাছাঃ তাছিনন আ ার             
ামী- মাঃ গালাম হােসন          

এনআইিড-১০১৪০৮৮৪৪১১৩০

াম-বা িনয়া                 
ডাক-রােম র র            
উপেজলা-গাবতলী           
ঝরা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ তাছিনন আ ার একজন িষ িমক। 
িতিন হাপানী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৯০৭ মাছাঃ পারভীন আ ার             
ামী- মাঃ মেয়জ উি ন             

এনআইিড-৬১১৮১৯০১৩৩০২৪      
মাবা-০১৮৮৭৪৪৪৯৮৮

াম- য়া                   
ডাক- কংশ র              
উপেজলা- ল র           
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ পারভীন আ ার একজন হ িমক। িতিন 
িলভােরর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৯০৮ মাছাঃ ফােতমা খা ন                
ামী- মাঃ হা ন রিশদ              

এনআইিড-৬১১৮১৯০১৩৩৬৪৪      
মাবা-০১৩১৯৪৯৮২৫৭

াম- য়া                   
ডাক- কংশ র              
উপেজলা- ল র           
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ফােতমা খা ন একজন িষ িমক। িতিন 
আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৯০৯ তালহা ইবেন িসরাজ                 
িপতা- মাঃ িসরা ল ইসলাম       
জ সনদ-২০০৯৪৭৯৩৩১৭০৩৮৯৬৪ 
মাবা-০১৮৬৫৫০৪৫২৪

াম-ইসলামীয়া কেলজ 
রাড                            

ডাক-িজিপও                 
উপেজলা- সানাডা া       

মাঃ িসরা ল ইসলাম (িপতা)     
এনিআইিড-৪৭৯৮৫১৬২১৪৭৬২

আেবদনকারী িসরা ল ইসলাম একজন একজন িষ িমক। 
তার ছেল ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০

মাবা-০১৮৬৫৫০৪৫২৪ উপেজলা- সানাডা া       
জলা- লনা

১৯১০ মাঃ মা ম সরদার                    
িপতা- মাঃ িসরাজ উদ দৗলাহ      
এনআইিড-২৬১৭৬৩৫৩৯৪৭৯২      
মাবা-০১৮২৩১৩১১৮৯

াম-১/িব উ র যা াবাড়ী  
ডাক-যা াবাড়ী             
উপেজলা-যা াবাড়ী         
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ মা ম সরদার একজন তার কািরগর।িতিন 
দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৯১১ িব াল হােসন                          
িপতা- ত আ ল ছা ার             
এনআইিড-৫৯১৮৪৮৮৮৪৯২২১     
মাবা-০১৭৫২৩৬৬৭১৬

াম-বাতানপাড়া            
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী িব াল হােসন একজন িষ িমখ। িতিন য া 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৯১২ মাঃ ভ িময়া                          
িপতা-আঃ সাবহান                  
জ সনদ-২০০১৬৭২৫৮১৪০২১২৮৯ 
মাবা-০১৮৬০৭৬০৯১৭

াম-িশমরাইল               
ডাক-মানারপাড়া           
উপেজলা-িসি রগ        
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী মাঃ ভ িময়া একজন অেটা চালক।িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৯১৩ মাঃ িব াল শখ                       
িপতা- মাঃ অেহদ শখ            
জ সনদ-১৯৮৯৪৭৪৪০৫৭০০৮২১৩ 
মাবা-০১৯৮৮৭৮৮৫৫০

াম-মেহ র র             
ডাক-িদঘিলয়া          
উপেজলা-িদঘিলয়া      
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ িব াল শখ একজন িষ িমক। তার 
পােভে টগ গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৯১৪ আনিজলা বগম                         
ামী-িম াইল গাজী                  

এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৫৫২৪৯৮০      
মাবা-০১৯৯৫৩১৭১৯১

াম-মেহ র র             
ডাক-িদঘিলয়া          
উপেজলা-িদঘিলয়া      
জলা- লনা

িনজ আেবদনরকারী আনিজলা বগম একজন হ িমক। িতিন 
অি ও আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৯১৫ আেমনা বগম                           
ামী- মাঃ মাসেলম শখ           

এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৫৫১০৮৮৩      
মাবা-০১৯৮৫৪০৮৭৬৮

াম-মেহ র র             
ডাক-িদঘিলয়া          
উপেজলা-িদঘিলয়া      
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী আেমনা বগম একজন হ িমক। িতিন ক ানাসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৯১৬ মাছাঃ রােবয়া বগম                   
ামী- ত সের ালী                 

এনআইিড-৪৪১৩৩৭৪৫৪৫২৮২       
মাবা-০১৯৫৪৮৬৮০১৪

াম- িজডা া              
ডাক- িজডা া              
উপেজলা-কালীগ           
জলা-িঝনাইদহ

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রােবয়া বগম একজন হ িমক।িতিন 
জরা র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৯১৭ আব র রব াদা                       
িপতা- চা  াদা                     
এনআইিড-৫১০২৫৪২৯০৮            
মাবা-০১৮৩৯৯৩৫২৯১

াম- বায়ািলয়া              
ডাক- বায়ািলয়া            
উপেজলা- গলািচপা        
জলা- প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী আব র রব াদা একজন িনমান িমখ। িতিন 
চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৯১৮ মাছাঃ ল ম িবিব                    
ামী- মাঃ শাহাজালাল               

এনআইিড-৬৭১৫৮৩৭৩৩৯৭৯৭৪    
মাবা-০১৭৯৮০৮৭৭৫০

াম-সিতরাম               
ডাক-পানপি              
উপেজলা-গলািচপা         
জলা-প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ল ম িবিব একজন হ িমক। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৯১৯ মাঃ শিহদ                              
িপতা-শাজাহান হাওলাদার           
এনআইিড-১৯৮৩২৬৯৫০৪২৪৩১১০৫২ 
       মাবা-০১৭৩৬৮২১৪৫৪

াম-িবজলী মহ া          
ডাক- মকী                  
উপেজলা- মাহা দ র     
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ শিহদ একজন ভ ান িমক।িতিন লা ােগা 
দােতর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৯২০ িরয়াজ উি ন হাওলাদার              
িপতা-হািকম আলী হাওলাদার      
এনআইিড-১৯৫৪২৬৯৬৪০৬৭৩৩০২২  
         মাবা-০১৭৯৭৭২৮২৮৮

াম- বায়ািলয়া              
ডাক- বায়ািলয়া            
উপেজলা- গলািচপা        
জলা- প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী িরয়াজ উি ন হাওলাদার একজন িদন ম র িতিন 
টাইফেয়ড পেট াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৯২১ সিফদা খা ন                          
িপতা- ত আব ল হক              
এনআইিড-৭৫১৮০৪৭৯১৮৭৫৩        
মাবা-০১৯১৫৮৩৫৩৯৯

াম-র লবাগ               
ডাক-সানারপাড়             
উপেজলা-িসি রগ         
জলা-নারায়নগ

িনজ আেবদনকারী সিফদা খা ন একজন হ িমক। িতিন আথাই স 
উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৯২২ মাসাঃ রওনাৎ আরা িসি িক       
িপতা-িমজা মাঃ ওিজউ ামান     
এনআইিড-৪৬৪৩০৮১৩৩৬          
মাবা-০১৭১২৯১১৮২২

াম-বরা লা                
ডাক-নড়াইল                
উপেজলা-নড়াইল            
জলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ রওনাৎ আরা িসি িক একজন িষ 
িমক। িতিন ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৯২৩ মাঃ শিফ ল ইসলাম              
িপতা- ত মাঃ রাবন খ ন          
এনআইিড-২৯১০৩৩১৩৫৩৩৪০      
মাবা-০১৭৩১১৫১২১৯

াম-বারাং লা             
ডাক-বারাং লা            
উপেজলা-আলফাডা া    
জলা-ফিরদ র

মাছাঃ িরমা বগম  ( ী) এনআইিড-
২৯১০৩৩১৩৫৩৩৬৮

আেবদনকারী মাছাঃ িরমা বগম একজন একজন হ িমখ। 
তার ছেল িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৯২৪ মহিসন তা কদার                     
িপতা-আিজজ তা কদার             
এনআইিড-১৯১৩৬৭৩০০২৯৩২   
মাবা-০১৮৭৪৬৪৮০৪২

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মহিসন তা কদার একজন িষ িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৯২৫ মাঃ ফা ক তা কদার               
িপতা-আিজজ তা কদার               
এনআইিড-১৯১৩৬৭৩০০৩৬০৯      
মাবা-০১৮৫৪৪১২৭৬৩

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফা ক তা কদার একজন রাজ িম ী। িতিন 
িলভােরর সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৯২৬ মাঃ মিজ র রহমান                  
িপতা- ত রিমজ উি ন            
এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯০৫৮৭       
মাবা-০১৭৯০৬৭৫৫৫৮

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিজ র রহমান একজন িষ িমক। িতিন 
হােটর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৯২৭ মাঃ তফা ল হােসন               
িপতা- ত আ াফ উি ন        
এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৫০১      
মাবা-০১৮১২৯৩০৪১৪

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ তাফা ল হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৯২৮ মাঃ মা দ তা কদার                 
িপতা- ত আ াফ উি ন           
এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৫০২      
মাবা-০১৮১৪৯২০১২৯

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ মা দ তা কদার একজন িষ িমক। িতিন 
আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৯২৯ আঃ খােলক াপারী                   
িপতা- ত মাঃ কদম আলী          
এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৪০৪       
মাবা-০১৮৭৮৯৯৩৮৫৫

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী আঃ খােলক াপারী একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৯৩০ মাঃ চান িময়া                          
িপতা- ল ইসলাম                   
এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৬৯৬৮     
মাবা-০১৯৯৮৯৯৪০০৯

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ চ ন িময়া একজন িষ িমক। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৯৩১ মাঃ আ ল কােশম                  
িপতা-হাছন আলী মা া              
এনআইিড-৯৫৬৮৪১৮১৮১            
মাবা-০১৮৩১৯৮৮১৬৯

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল কােশম একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৯৩২ কিবর হােসন                           
িপতা-চা  িময়াজী                      
এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৬৫৬২     
মাবা-১৯১৩৬৭৩৯৯৬৫৬২           
মাবা-০১৬১৯১৯৭০৫১

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী কিবর হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৯৩৩ পিরমল চ  শীল                        
িপতা- ত িবপীন চ  শীল            
এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৭২৪৩       
মাবা-০১৮৫৩০৫৭৩৩০

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী পিরমল চ  শীল একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৯৩৪ রণিজৎ চ  শীল                        
িপতা-নব ীপ চ  শীল               
এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৮১৭৯      

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        

িনজ আেবদনকারী রণিজৎ চ  শীল একজন িষ িমক। িতিন হােটর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৮১৭৯      
মাবা-০১৬৪০৯২৭৯৯৫

উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

চেয় আেবদন কেরেছন।

১৯৩৫ দীপালী দবনাথ                        
ামী- গৗরা  দবনাথ               

এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৮০৯৮      
মাবা-০১৬২০৬১৭৭৩৬

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী দীপালী দবনাথ একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৯৩৬ উ ালা রানী দবনাথ                  
ামী-িনিখল চ  দবনাথ            

এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৪৪০       
মাবা-০১৭৬৫৮২৬৮১৮

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী উ ালা রাণী দবনাথ একজন িষ িমক। িতিন 
িকডিনর সম া  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৯৩৭ শফালী                                    
ামী-আ ল কালাম                  

এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৬৮০     
মাবা-০১৮৫৭৮৩৩১৪৭

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী শফালী একজন িষ িমখ। িতিন উ  র চাপ  
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৯৩৮ মাঃ হা ান িময়া                       
িপতা- ল ইসলাম                 
এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৩৬৯৭১      
মাবা-০১৬২৪৪০৭৬২৯

াম-নািরেকল তলা          
ডাক-িপপইয়াকাি        
উপেজলা-দাউদকাি         
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ হা ান িময়া একজন িষ িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৯৩৯ মাহা দ আলী                         
িপতা- সানা িময়া                     
এনআইিড-১৯৬৫১৯১৩৬৭৩০০০০০২  
       মাবা-০১৮৪৫১৮৮৯৩৯

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাহা দ আলী একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৯৪০ হািলমা                                    
ামী-রিফ ল ইসলাম               

এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৯৫৮       
মাবা-০১৮৭৬৪৪৯১১০

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী হািলমা একজন িষ িমক। িতিন দেরােগ রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১৯৪১ মাঃ আিমর হােসন ইয়া           
িপতা-আঃ মিজদ ইয়া             
এনআইিড-১৯১৩৬৭৩০০৩৫২১      
মাবা-০১৮১৩৬০৫৬৬১

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিমর হােসন ইয়া একজন িষ িমক। 
িতিন আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৯৪২ মাঃ জিহর                             
িপতা-সিফফ িময়া                  
এনআইিড-১৯১৩৬৭৩০০২৯২৪      
মাবা-০১৮২৭৫২৬৪২১

াম-মালাখালা                
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাঃ জিহর একজন িষ িমক। িতিন িলভােরর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৯৪৩ মহিসন িময়া                           
িপতা-আ ল কােশম                  
এনআইিড-১৯১৩৬৭৩১৯৬২৯৭      
মাবা-০১৮২৭৫২৬৪২১

াম-সাংরায় র             
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মহিসন িময়া একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৯৪৪ আিলেনওয়াজ                          
িপতা- কদম আলী                   
এনআইিড-২৬৯৩৬২৬৬৭৭৮৮৪    
মাবা-০১৯৮৯০৯৩৬৫৪

াম-সাংরায় র             
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী আিলেনওয়াজ একজন িষ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৯৪৫ মিনর হােসন                            
িপতা- আ ল কােশম                  
এনআইিড-৩৩০১৭৯০০২২         
মাবা-০১৮১৮৩৩৭৯৯৫

াম-সাংরায় র             
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মিনর হােসন একজন িষ িমক। িতিন াক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৯৪৬ মাঃ মাঈ ি ন                          
িপতা- ত দেলায়ার হােসন          
এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৬৩৯২     
মাবা-০১৮১২৪২৮০২৯

াম-সাংরায় র             
ডাক-িপপইয়াকাি           
উপেজলা-দাউদকাি        
জলা- িম া

িনজ আেবদনকারী মাই দনা একজন িষ িমক। িতিন িকডিন রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৯৪৭ িরশমা বগম                             
ামী-আে ল আলী মা া          

এনআইিড-২৯১১৮২৫২০৩০০৯৩    
মাবা-০১৭৭৬৬১৬৩১৩

াম- পায়াইল            
ডাক- তল ড়ী              
উপেজলা- বায়ালমারী      
জলা-ফিরদ র

িনজ আেবদনকারী িরশমা বগম একজন িষ িমক। িতিন মা  
ক াণ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১৯৪৮ আ ার খােলদা জাহান িশ           
িপতা- ত সয়দ আ ল কােশম    জ  
সনদ-১৯৭৯৪৭৯৩৩১২০৩৯০০৩        
     মাবা-০১৭৬৬৩৩৪৩৬২

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

িনজ আেবদনকারী আ ার খােলদা জাহান িশ  একজন িনমান 
িমক। িতিন কামেড়র হাড় ভে  গেছ িনউেরালািজক াল 

রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

২

১৯৪৯ সািদয়া ইসলাম                        
ামী- মাঃ সাই র রহমান           

এনআইিড-৩৩১৩২৫৭০২৩৮৩৩    
মাবা-০১৭৪৫১২৫২৫৯

াম-ডাক- য়ারচালা       
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী সািদয়া ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন হাপানী 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৪

১৯৫০ মাছাঃ খােদজা বগম               
ামী- মাঃ আঃ মােলক              

এনআইিড-৩৩১৩২৬৬৯১৮৪৩২      
মাবা-০১৩১৬১৩৩৫৬৫

াম-সালনা                   
ডাক-সালনা                   
উপেজলা-গাজী র         
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ খােদজা বগম একজন িষ িমখ। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৫

১৯৫১ আেলয়া বগম                           
ামী- মাঃ রিমজ উি ন িময়া      

এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৮২৯৪       
মাবা-০১৭২১২৩২৬২৯

াম-গলািচপা              
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী আেলয়া বগম একজন িষ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৬

১৯৫২ মিজনা বগম                           
ামী- ত আ  তােলব মা া        

এনআইিড-৪৭৯৪৫১২১৬৩৫৪৪        
মাবা-০১৬১১৬০২২২২২

াম-এস-২১ হাউিজং      
ডাক-িজিপও                
উপেজলা- লনা            
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মিজনা বগম একজন হ িমক। িতিন াক 
চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৭

১৯৫৩ মাঃ মা ফা                          
িপতা-  িময়া                          
এনআইিড-৪৬৩১৪২২২৮৬           
মাবা-০১৯১২৪২৭৯২৬

াম- -২২,হাউিজং       
ডাক-িজিপও-৯০০০        
উপেজলা-খািলশ র       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ মা ফা একজন িনমান িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৮

১৯৫৪ সািদয়া লতানা                       
িপতা- মাঃ মজবাহ উি ন         
জ সনদ-২০০৭৪৭৯৫১২৩০১৮২৮৪ 
মাবা-০১৭২৬৮৮৫৫১৭

াম-ধামরাইল                
ডাক-চ দখালী               
উপেজলা-পাইকগাছা        
জলা- লনা

মাঃ মজবাহ উ ীন (িপতা)     
এনআইিড-৪৭১৬৪১৬১৯৩৬৮৩

আেবদনকারী মাঃ মজবাহউ ীন একজন িষ িমক। তার 
মেয় িকডিন িডিজজ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৯

১৯৫৫ কািহ র বগম                          
িপতা-আঃ মােলক শখ               
এনআইিড-৬৮৮২৬০৬৫৮২           
মাবা-০১৯৩৩৮৪১৫৭০

াম-বাধাল শখপাড়া       
ডাক- মশা নী               
উপেজলা- পসা              
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী কািহ র বগম একজন হ িমক। িতিন কামেড় 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৯৫৬ সিখনা বগম                          
ামী- মাঃ হািবজ উি ন            

এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯১৯৯৩      
মাবা-০১৭৬৩৬৬৫৯৮৩

াম- দায়ানীচালা            
ডাক-চা-বাগান               
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী সিখনা বগম একজন িষ িমক। িতিন কামের 
াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১২

১৯৫৭ মাসাঃ রােবয়া বগম                  
ামী-আ র রহমান খান              

এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৬৩৫     
মাবা-০১৭৪১৭৬৯২৭৯

াম+ডাক- য়ারচালা     
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ রােবয়া বগম একজন িষ িমক। িতিন 
কামেড় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৩

১৯৫৮ মাঃ আ াস গাজী                     
িপতা-শাহজাহান গাজী                
এনআইিড-১৯৮৯০৬১০৭৪৭০০০০৬১   
          মাবা-০১৭৮৫৯৫৯০৮৬

াম-ফিরদ র                
ডাক-জনতার হাট           
উপেজলা-বােকরগ         
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ াস গাজী একজন িষ িমক। িতিন 
হােত আঘাত জিনত কারেন অ । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৪

১৯৫৯ মােলকা বগম                          
ামী- খারেশদ আলম                

এনআইিড-৩৩১৩২৫৭০০২৫১৩      
মাবা-০১৭৩২২২৭৮৪০

াম-হা িরয়া চালা          
ডাক-হা িরয়া চালা         
উপেজলা-কািলয়াৈকর    
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মােলকা বগম একজন িষ িমক। িতিন িকডিনর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৫

১৯৬০ রােফজা খা ন                           
ামী-আব ল মিজদ                   

এনআইিড-৬৪৪৯৭৯৮৭৭৩           
মাবা-০১৬৮৪৮৬৯৯৫৪০

াম-দি ণ সালনা           
ডাক-সালনা বাজার         
উপেজলা-গাজী র          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী রােফজা খা ন একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৬

১৯৬১ মাসাঃ লাকী আ ার                  
িপতা- মাঃ আ ল ম ল              
জ সনদ-১৯৯৮৩৩১৩২৫৭০৪৫৩৫৮   
          মাবা-০১৭৪৯৬৮৫৮৪৮

াম- য়ারচালা             
ডাক-চা-বাগান               
উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ লাকী আ ার একজন িষ িমক। িতিন 
মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৭

১৯৬২ মাঃ আ  তােহর                        
িপতা-আছাদ আলী                     
এনআইিড-৭৭৭৬০৪৪০৭০              
মাবা-০১৮১৩৬৬৮১২৯

াম-ভাওরাইদ               
ডাক-বেশ র িত         
উপেজলা-গাজী র          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ  তােহর একজন িষ িমক। িতিন 
পােয়র আ ল ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৮

১৯৬৩ মাঃ ল ইসলাম                     
িপতা- মাঃ শামিসউি ন             
এনআইিড-৩৩১৩০২৩৭৯৪৬৭৮      
মাবা-০১৬৪৭৬১৯৪১০

াম-ধারীয়ালী               
ডাক-চা না                    
উপেজলা-গাজী র          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ ল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
কামের সম া র  তা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৯

১৯৬৪ মাঃ হায়দার িময়া                      
িপতা- মাঃ সর ল আলম িময়া     
এনআইিড-৩৭৩২৫৮১৯৯০           
মাবা-০১৭২৩২৫০১৮২

াম-কলেম র               
ডাক-জাতীয় িব ঃ          
উপেজলা-গাজী র          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ হায়দার িময়া একজন িনমান িমক। িতিন 
কামেড়র হাড় য় ই পােয় াথা এবং লা ােগা রােগ 

আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৫০০০০

২০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৯৬৫ লতানা রািজয়া                       
ামী-মীর জায়াদ আলী              

এনআইিড-১৯৫২২৬৯৩৮২৫৮৮৪৯৮৯ 
         মাবা-০১৭৪৭৯০০৮৪৮

াম-চকৈতল                   
ডাক-চকৈতল               
উপেজলা- দল য়ার          
জলা-টা াইল

িনজ আেবদনকারী লতানা রািজয়া একজন হ িমক। িতিন চােখর 
সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

২১

১৯৬৬ িফেরাজ আহেমদ                      
িপতা-আ ল হািকম                   
এনআইিড-২৩৬৯৪৯৩০৪০          
মাবা-০১৭৩০৯৩২৩৮৮

াম-বি  রাড              
ডাক-উ রা                  
উপেজলা-উ রা পঃ থানা  
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী িফেরাজ আহেমদ একজন িনরআমন িমক। িতিন 
য়াল এবেসাস এেপনিডসাই স রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

২২

১৯৬৭ মাঃ ইি স আলী                        
িপতা- মাঃ হািব র রহমান          
এনআইিড-৬১১৩১১৩৫২০২১৮       
মাবা-০১৯৩৮০৬১৮৯৮

াম-বাউিনয়া বাজার        
ডাক-বাদালদী              
উপেজলা- রাগ থানা      
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইি স আলী একজন িনমান িমক। িতিন র  
নালীর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

২৩

১৯৬৮ মাঃ জন শখ                        
িপতা-আজগর শখ                     
এনআইিড-১৯৯০৪৭৯৫১২২০০০১০৩ 
মাবা-০১৭৪৭৭৩৯২৬০

াম- কা ম ঘাট             
ডাক- লনা                  
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ জন শখ একজন িষ িমক। িতিন 
ডায়ােব স আলসার দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

২৪

১৯৬৯ মাঃ ফা ক হােসন                    
িপতা- মাঃহােনফ সখ               
এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৫১৪৯৬৬        
মাবা-০১৭১৯১৩৭৪৩৮

াম- গাতী                
ডাক-িদঘিলয়া                
উপেজলা-িদঘিলয়া           
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফা ক হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

২৫

১৯৭০ মাঃ আ ল কােদর মা া            
িপতা- মাঃ ন র মা া             
এনআইিড-৪৬২২৪১০৭৬১            
মাবা-০১৭১৪৩৪২১৩৩

াম-শিচন পাড়া             
ডাক- লনা                 
উপেজলা- লনা              
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী েমাঃ আ ল কােদর মা া একজন িষ িমক। 
িতিন িকডিনর িলভাের এবং পেটর নারীর সম া রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৫০০০০

২৬

১৯৭১ নওরীন জাহান                           
িপতা- মাঃ নািজম                     
এনআইিড-৩৭৫৬১৮৩০৮৭           
মাবা-০১৭৯২১৯৩৩১০

াম-রিহম নগর             
ডাক-রিহম নগর            
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

মাঃ নািজম উ ীন শখ  (িপতা) 
এনআইিড-২৩৮৩৬০৭৪৭৬

আেবদনকারী েমাঃ নািজম উ ীন শখ একজন িনমান িমক। 
তার মেয় দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

২৭

১৯৭২ মাঃ হাসা র রহমান                  
িপতা- ত সয়দ আ ল কােশম      
এনআইিড-৪৭৯৪৫১২১৫৬৮৩৩     
মাবা-০১৬৭৬৯৫১৮৬৮

াম- রাতন কেলানী        
ডাক-িজিপও                 
উপেজলা-খািলশ র         
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী েমাঃ হাসা র রহমান একজন িনমান িমক। 
িতিন ম দ  এবং য া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

২৮

১৯৭৩ মাঃ ল  িময়া                           
িপতা- ত ফেয়জ উি ন             
এনআইিড-৩৩১৩২৪৭০৩৪৯২৮      
মাবা-০১৭৬৫৪৪১৭২৯

াম- বাঘাইর                 
ডাক- ল বািড়য়া            
উপেজলা-কািলয়াৈকর     
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী েমাঃ ল  িময়া একজন িষ িমক। িতিন র 
পেট াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০

৩০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৯৭৪ খােদজা বগম                          
ামী- ত হাসান আলী                

এনআইিড-৩৩১৩০৬০৯১৬৫২২     
মাবা-০১৭৬২৩২৯০৪০

াম- কানাবািড়              
ডাক-নীলনগর               
উপেজলা-গাজী র          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী খােদজা বগম একজন িষ িমখ। িতিন েক 
াথা উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৩১

১৯৭৫ সািহদা বগম                            
ামী- মাঃ ল আমীন              

এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৮৮৪২     
মাবা-০১৭৫৩৭২০৭৯৯

াম-বাহারীয়াচালা          
ডাক-র নাথ র            
উপেজলা-কািলয়াৈকর      
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী সািহদা বগম একজন িষ িমখ। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৩২

১৯৭৬ মায়া বগম                              
ামী-আ ল হািছব                     

এনআইিড-৫৮১৮০৫২৩৭৭২৭১      
মাবা-০১৩০৯৩৫৯০২৬

াম- িমউড়া                
ডাক-প চগ ও                 
উপেজলা-রাজনগর         
জলা- মৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী মায়া বগম একজন িষ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৩৭

১৯৭৭ মাসাঃ রাহামা আ ার জ রা     
িপতা-হাজী আমীর উি ন আিমর  
জ সনদ-১৯৯৭৫৮১১৪৩১০০২২৭৬ 
মাবা-০১৭৮০১৭০৯১২

াম-বড়গ ও                  
ডাক-ভােটরা                 
উপেজলা- লাউড়া          
জলা- মৗলভীবাজার

সােহল আহমদ( ামী)             
এনআইিড-৫৫০৫৯৩৮৬৬১

আেবদনকারী সােহল আহমদ একজন িষ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৩৮

১৯৭৮ মাছাঃ হািপজা খা ন                 
িপতা-উজা  মাহা দ                
এনআইিড-৫৫৩৮৮৬২০৬০           
মাবা-০১৭১৭০৫০৭২৫

াম-সাহাপাড়া               
ডাক-িবরল                   
উপেজলা-িবরল             
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ হািপজা খা ন একজন হ িমক। িতিন 
দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৩৯

মাবা-০১৭১৭০৫০৭২৫ জলা-িদনাজ র

১৯৭৯ মাছাঃ মাহা দা                        
িপতা-ওয়াজউ ীন                     
এনআইিড-৫৫৩৯২৫১৮৮৩           
মাবা-০১৭৫৩৭৯৭৯৪৪

াম-সাহাপাড়া               
ডাক-িবরল                   
উপেজলা-িবরল             
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মাহা দা একজন হ িমক। িতিন 
নালীেত দাহ বাক জিনত কারেন সম া রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৪০

১৯৮০ মাঃ তির ল                             
িপতা- মাঃ মািনক সরদার          
জ সনদ-২০০৪৭৮১৫৭৭৮০০২৬৫৯ 
মাবা-০১৭৮৭৭০৮৭৪৩

াম-জয়মািনক              
ডাক-পানপি               
উপেজলা-গলািচপা         
জলা-প য়াখালী

িনজ আেবদনকারী মাঃ তির ল একজন িষ িমক।িতিন সড়ক 
গটনািলভাের আঘাত পেটর অ া া ত  িত ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৪১

১৯৮১ মাছাঃ িশউলী খা ন                   
ামী- মাঃ শিফ ল ইসলাম        

এনআইিড-৬১১৮১৯০১৩২৭৬৯      
মাবা-০১৭৬৬৪০৩৪৯৬

াম- য়া                    
ডাক-কংশ র               
উপেজলা- ল র            
জলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িশউলী খা ন একজন িষ িমক। িতিন 
পােয় াথা উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

৪২



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৯৮২ নাসিরন বগম                           
ামী- শখ আঃ রা াক               

এনআইিড-৯৩১৬৬৫৫৯৩৮৩৫৮   
মাবা-০১৬৩১৬৮৬৯০০

াম-বটেটাক                
ডাক- গাড়াই                
উপেজলা-িমজা র          
জলা-টা াইল

িনজ আেবদনকারী নাসিরন বগম একজন হ িমক। িতিন হাপানী 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৪৪

১৯৮৩ মাছাঃ সিলনা বগম                  
িপতা- মাঃ হািফজার ম ল         
এনআইিড-৫০৯১৫৭০১৪২              
মাবা-০১৭৩৯৯৩৬৬৮১

াম-শাি বাগ                
ডাক-ব ড়া                   
উপেজলা-ব ড়া              
জলা-ব ড়া

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ সিলনা বগম একজন হ িমক। িতিন 
উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৪৬

১৯৮৪ সয়দা হাসেনয়ারা বগম           
িপতা- আব ল জ ার                 
এনআইিড-৯৫৬৬৫১৯৬০০           
মাবা-০১৯৩৬৫৩৬২৮৯

াম-চ হার                  
ডাক-চ হার                
উপেজলা- গৗরনদী          
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী সয়দা হাসনেয়ারা একজন িষ িমক। িতিন 
াক উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০

৪৭

১৯৮৫ মাসাঃ তািনয়া বগম                  
ামী- মাৎ মিন ল ইসলাম          

এনআইিড-১৯৮৯৬৫১২৮৪৭০০০০০৯   
          মাবা-০১৭৯৪৭২৩৬৩১

াম-কলাবাড়ীয়া              
ডাক-কলাবাড়ীয়া          
উপেজলা-কািলয়া           
জলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ তািনয়া বগম একজন হ িমক। িতিন 
মা  ক াণ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৪৯

১৯৮৬ ি য়া ম ল                            
িপতা-ন ল িক িনয়া            
জ সনদ-১৯৯৫৫৪১৫৪৪৭১০৩৯৩৫ 
মাবা-০১৯২৬২৩৫৪৩৬

াম- ইয়াপাড়া               
ডাক-িখলগ ও                
উপেজলা-িখলগ ও           
জলা-ঢাকা

গৗতম ম ল ( ামী)            
এনআইিড-১৪৯৯৮৫৫০৪৫

আেবদনকারী গৗতম ম ল একজন কাঠ িম ী। তার ী মা  
ক াণ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৫০

১৯৮৭ সীমা আ ার                            
িপতা- ঃ র হাসাইন             
এনআইিড-৫০৯২৮৭২১১৭       মাবা-
০১৭২৪০২৩৪৪৯

াম-দি ণ কাজলা          
ডাক-লামলা               
উপেজলা-যা াবাড়ী         
জলা-ঢাকা

মাঃ রােসল গাজী ( ামী)    এনআইিড-
১৯৯০৭৮১৫৭৭৫০০০০৮৪

আেবদনকারী সীমা আ ার একজন িনমান িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

৫১

১৯৮৮ পিরেতাষ িব াস                       
িপতা- িলন িব াস                   
এনআইিড-৯১২০২২৭৬৮২             
মাবা-০১৭৭১৫৫৭০৯২

াম-র নাথ র              
ডাক-র নাথ র              
উপেজলা- গাপালগ         
জলা- গাপালগ

িনজ আেবদনকারী পিরেতাষ িব াস একজন িনমান িমখ। িতিন 
িলভার এবঙ নালীর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৫২

১৯৮৯ মাসাঃ জিমরন বগম                 
ামী- মাঃ তিমজ িময়া              

এনআইিড-৯৩১৬৬৬৩৭৯১২০৬      
মাবা-০১৭৭৯৯১৭৭১৩

াম- িরয়া                  
ডাক-জামকী                 
উপেজলা-িমজা র          
জলা-টা াইল

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ জিমরন বগম একজন িষ িমক। িতিন 
দেরাগ ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫৪

১৯৯০ িশ ী আ ার                            
ামী-শরীফ                              

এনআইিড-২৬১৭৬৩৫৪১৩২৭৪       
মাবা-০১৭২৯৯৬৪৭৬০

াম-পলাশ র               
ডাক-দিনয়া                 
উপেজলা-কদমতলা         
জলা-ঢাকা

মাঃ শরীফ িময়া  ( ামী)        
এনআইিড-২৬৪৭৬৩৫৪৪৭৯৮৯

আেবদনকারী িশ ী আ ার একজন িনরআমন িমক। িতিন 
িলভােরর সম া র কািশ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৫৫



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

১৯৯১ নািজয়া বগম                           
ামী- মাঃ মিতউর রহমান           

এনআইিড-০৪২০৯০৪৩৬৫২২৫       
মাবা-০১৭১৭৯৯৪৭৩৫

াম-খা  দাম সড়ক     
ডাক-আমতলী               
উপেজলা-আমতলী           
জলা-বর না

জােসন নওশাদ রিন  ( ছেল) মাসাঃ    
                    এনআইিড-
৯১২০৯৭৫৬৭৮

আেবদনকারী জােসন নওশাদ একজন ীল িম ী।তার মা পা 
ভা া উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৫৬

১৯৯২ আঃ র াক খ কার                   
িপতা- ত নওয়াব আলী খ কার    
এনআইিড-৬৫১২৮৮৭৩০২১৩৪      
মাবা-০১৭৪৪১৭৭০৫৫

াম-খড়িরয়া                
ডাক-খড়িরয়া                
উপেজলা-কািলয়া           
জলা-নড়াইল

শিহদা িবিব ( ী)               এনআইিড-
৬৫১২৮৮৭৩০২১৩৫

আেবদনকারী শিহদা িবিব একজন হ িমক। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৬০

১৯৯৩ মাঃ মিজ র রহমান                  
িপতা-চয়ন ম ল                      
এনআইিড-২৮০৪৮৫১৭১৪১            
মাবা-০১৭৩৬৮৮১৮২৪

াম- মারগাড়া            
ডাক-িবিসক-৭০০২         
উপেজলা- ি য়া           
জলা- ি য়া

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিজ র রহমান একজন াক চালক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৬১

১৯৯৪ মাঃ ওয়ােহদ আলী                    
িপতা- মাঃ তিমজউি ন              
এনআইিড-১০১৮৭১৫৯৯৩             
মাবা-০১৭৬২৭০৯৯১৫

াম-রামনগর                
ডাক-ফারা াবাদ            
উপেজলা-িবরল              
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ ওয়ােহদ আলী একজন িদন ম র। িতিন 
আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৬২

১৯৯৫ মাঃ আসলাম শখ                     
িপতা- ত হােলক শখ                
এনআইিড-৪৭১৪০১০০৬৮৪০২       
মাবা-০১৯১২৬০৭৫৪৭

াম-আড়ংঘাটা              
ডাক-আড়ংঘাটা             
উপেজলা-িদঘিলয়া         
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আসলাম শখ একজন মটর িমক। িতিন 
াক ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০

৬৮

১৯৯৬ সািদয়া খা ন                            
িপতা-িসি র রহমান খ ন         
জ সনদ-২০০৬৪৭৯২১০৩০১৯০৬৩    
       মাবা-০১৯২০৩৭৯০০৭

াম- িলবাগান              
ডাক- দৗলত র              
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িসি র রহমান (িপতা)           
এনআইিড-৭৭৮১৫৯৬২৫৪

আেবদনকারী িসি র রহমান একজন িমলস িমক। তার 
দেরােগ  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৬৯

১৯৯৭ অির  িব াস                            
িপতা- ামল মার িব াস        
জ সনদ-২০০৭৫৫২৫০০৯১২২৪৭৭ 
মাবা-০১৯১১৬৪৪১৮৮

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

ামল মার িবশাস (িপতা)   
এনআইিড-৪৭৯৫১৩০৫১২৫৬১

আেবদনকারী ামল মার িব াস একজন িষ িমক। তার 
ক ানসার ছেল রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭০০০০

৭০

১৯৯৮ উিজর আলী                               
িপতা- ত জয়নাল আেবদীন        
এনআইিড-৪৭৯২১০২০২০১২৮        
মাবা-০১৭৯৯৪০২৪৫৭

াম-িমেরর ডা া           
ডাক- সানালী ট িমল    
উপেজলা-খানাজাহান আলী  
                         জলা-
লনা

িনজ আেবদনকারী উিজর আলী একজন িনরআমন িমক। িতিন 
দেরােগ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৭১

১৯৯৯ ডিবট বাৈড়                             
িপতা- েরন বাৈড়                     
এনআইিড-৪৭১৪০৭৫১০৭২২৭         
মাবা-০১৯৫৪০১৮৯৯৫

াম- লবাড়ী গট           
ডাক- েয়ট                   
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী ডিবট বাৈড় একজন কাট িম ী। িতিন ক ানসার 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৭৫০০০

৭২



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

২০০০ মাঃ লতান আকন                   
িপতা- ত আদম আলী আকন       
এনআইিড-৪৭৯২১০১০১৩৭৮০       
মাবা-০১৯২৫৩১৫৯৩৪

াম-মেহ র পাশা           
ডাক- েয়ট                 
উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ লতান আকন একজন িমক। িতিন সা াক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৭৬

২০০১ মাঃ মা ফ হাওলাদার                
িপতা- মাঃ কামাল হাওলাদার      
জ সনদ-২০০৪৪৭৯২১০১০১৮৪৫৬৪   
         মাবা-০১৪০৪৯৫৯৭৭৬

াম- মেহ র পাশা          
ডাক- েয়ট                
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- লনা

মাঃ কামাল হাওলাদার (িপতা)  
এনআইিড-৬৮৮২৩১৭৫২৯

আেবদনকারী মাঃ কামাল হাওলাদার একজন িমক। তার ছেল 
ানি য়ার  সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৭৭

২০০২ ক না বগম                               
িপতা- সেক ার াপারী              
এনআইিড-৫৫৩২১০৭৭৪৪            
মাবা-০১৯০৭০২৯০৪৯

াম- হলােলর কেলানী    
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

হায়দার মা া ( ামী)        এনআইিড-
১৯৩২১৪৯৬১৮

আেবদনকারী হায়দার মা া একজন হ িমক। তার ী 
উ র চাপ আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

৭৮

২০০৩ ছিকনা বগম                             
িপতা-আহমদ আলী শখ              
এনআইিড-৫৫৩৫০১৪০৬১             
মাবা-০১৭৪২৪৫৫৪০৪

াম- িব স ার মাড়     
ডাক-িজিপও -৯০০০     
উপেজলা- খািলশ র       
জলা- লনা

          মাঃ আ  শখ ( ামী)       
এনআইিড-১৪৮৫১১৯১৬৬

আেবদনকারী ছিকনা বগম একজন িষ িমক। িতিন লা ােগা 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৮০

২০০৪ মাঃ সিলম গাজী                    
িপতা-ছ ার গাজী                   
এনআইিড-৭৭৬১৭৫৯৭৯৫            
মাবা-০১৯২০৬৯৪৭৪৬

াম-সােহবপাড়া            
ডাক- দৗলত র              
উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ সিলম গাজী একজন াক িমক। িতিন 
কােনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৮২

২০০৫ িশি  বগম                               
িপতা- মাঃ আেনায়ার                 

াম- িলশ ফািড়            
ডাক- েয়ট                  

            মাঃ আেনায়ার (িপতা)        
           এনআইিড-৯৫৬৬১৭৫০৯৮

আেবদনকারী মাঃ আেনায়ার একজন াক চালক। তার মেয় 
মানিসক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

২০০০০
িপতা- মাঃ আেনায়ার                 
এনআইিড-১০১৬১৯৩৭৩০            
মাবা-০১৪০০২৩৩৬৫১

ডাক- েয়ট                  
উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

           এনআইিড-৯৫৬৬১৭৫০৯৮ মানিসক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন। ৮৩

২০০৬ মাঃ শি ল ইসলাম                    
িপতা-জয়নাল মি ক                
এনআইিড-৯১৩২০৫৮৮৮৫            
মাবা-০১৬৩০২৯০৯৪৬

াম-সােহবপাড়া            
ডাক- দৗলত র              
উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ শিহ ল ইসলাম একজন ট িমক। িতিন 
কােন এবং কামেড় হােড় সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৮৪

২০০৭ মাসাঃ রী বগম                    
িপতা- ত আমান আলী সরদার     
এনআইিড-৪৭৯২১০১০০৩৯১৪         
মাবা-০১৯১৯৮৯৬১২১

াম-সােহবপাড়া            
ডাক- দৗলত র              
উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ রী বগম একজন িমখ। িতিন  
থিলেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৮৫

২০০৮ মমতাজ বগম                          
িপতা- মাঃ হােসম আলী খ          
এনআইিড-১৪৮১৮৭৯৭৯৭             
মাবা-০১৯৯৩০৮৫২৮৩

াম- হলােলর কেলানী    
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

মাঃ আলম হাওলাদার ( ামী)    
এনআইিড-১০১৫৯৫২৭৮৯

আেবদনকারী মাঃ আলম হাওলাদার একজন িমলস িমক। তার 
ী আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৮৬

২০০৯ িম বগম                                
িপতা-আলম হাওলাদার               
এনআইিড-৫৫৩১৮৬৫৪১৭            
মাবা-০১৭৩৭১৯০১৫৮

াম- হলােলর কেলানী    
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

আলমগীর হােসন   ( ামী)    
এনআইিড-৯১৩১৮৭৫৩৮৮

আেবদনকারী আলমগীর হােসন একজন ট িমলস িমক। তার 
ী হা েত াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

৮৭



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

২০১০ মায়া বগম                            
িপতা-হািব র রহমান               
এনআইিড-১৪৮১৭৮৭২৮৯             
মাবা-০১৭৫৯০৭১২৮৫

াম- ব সন পাড়া         
ডাক- দৗলত র              
উপেজলা- দৗলত র         
জলা- লনা

মাঃ জিলল হাওলাদার ( ামী) 
এনআইিড-৮৬৮১৮২৭১২০

আেবদনকারী মাঃ জিলল হাওলাদার একজন িনরআমন িমক। 
তার ী হা েত উমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৮৯

২০১১ উে  হািববা                          
িপতা- মাঃ িমলন সরদার            
জ সনদ-২০০৩৪৭৯৫১৩০০০০২৭১ 
মাবা-০১৭১৬১৬৬৩০০

াম- টপাড়া                 
ডাক- লনা িস             
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

মাঃ িমলন সরদার (িপতা)    
এনআইিড-৩৭২২০৩৫৪৮৬

আেবদনকারী িমলন সরদার একজন িমলস িমক। তার মেয় 
গী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৯০

২০১২ মাঃ রনবী                               
িপতা- তঃ আত ামান           
এনআইিড-১০১৭৬৪৩২৬১              
মাবা-০১৯১৩৩০৯৪৪৭

াম- া নাম িমক 
কেলানী                        
ডাক-খািলশ র             
উপেজলা-খািলশ র        
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ রনবী একজন ট িমলস িমক। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

৯১

২০১৩ হািলম শখ                              
িপতা-আহ দ শখ                    
এনআইিড-৪১১০৪৮৪২৫৭৯৫৪         
মাবা-০১৭৩২৮০৪১৫৬

াম-বা য়ারী               
ডাক-বা য়ারী               
উপেজলা-অভয়নগর        
জলা-যেশার

িনজ আেবদনকারী হািলম শখ একজন িমল িমক। িতিন দেরােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৪০০০০

৯২

২০১৪ মা ম িসকদার                           
িপতা- ত আ ল হািলম িসকদার   
এনআইিড-০৬১১০৬৩৭৩২৭৯১      
মাবা-০১৭১২৮৭৫৮২৩

াম- বতাল                  
ডাক- সিলয়াবাক র       
উপেজলা-বানারীপাড়া      
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মা ম িসকদার একজন িষ িমক। িতিন সড়ক 
ঘটনা পা কাটা পেরেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

৯৩

২০১৫ মাঃ আ াস আলী                     
িপতা- ত আ র রিশদ ী         
এনআইিড-৫৯৯৩৬৯৭৬৩৯           
মাবা-০১৯১১২০৮৩৯৯

াম-নাংলা ীবাড়ী        
ডাক-বয়রা ডাংগা          
উপেজলা- মলা ই বাজার 
জলা-জামাল র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ াস আলী একজন হাসপাতাল কমচারী। 
িতিন ড  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৯৪

২০১৬ সািনযা আ ার                        
িপতা-আকতার হােসন                
এনআইিড-৫৫৫২৫৫৪২১৩          
মাবা-০১৫৮৬০৯৪৭৯৮

াম-িজ াহ মইন রাড   
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

মাঃ ল হক ( ামী)         
এনআইিড-৭৭৮২২৬৮৩০৯

আেবদনকারী মাঃ ল হক একজন িষ িমক। তার ী 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

৯৫

২০১৭ আঃ রব মা া                        
িপতা- মাঃ মিনর উি ন মা া      
এনআইিড-৫০৮১৮৬২৬১৬           
মাবা-০১৭৭০২৬১২৯২

াম-সা বাগান              
ডাক- দৗলত র           
উপেজলা- দৗলত র         
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী আঃ রব মা া একজন িমল িমক। তার পা 
ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

৯৬

২০১৮ আকিলমা বগম                     
িপতা- লহাজ উি ন হাওলাদার    
এনআইিড-৪৬৩১৭৭৬১০৩             
মাবা-০১৯২৯৮৮৪৮৭৭

াম-মেহ র পাশা           
ডাক- েয়ট                 
উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী আকিলমা বগম একজন হ িমক। িতিন 
আথাি◌ই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৯৭



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

২০১৯ নহা ন বগম                          
িপতা- মাতাহার আলী িসকদার     
এনআইিড-১৪৮১৭৪০৯৭৩             
মাবা-০১৭৯২২৪১৯২৪

াম-সােহবপাড়া            
ডাক- দৗলত র              
উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

আ  সাঈদ িময়া ( ছেল)     এনআইিড-
৪৭৯২১০১০০৩১১৮

আেবদনকারী আ  সাঈদ িময়া একজন াক চালক। তার মাতা 
েক াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

৯৯

২০২০ মাঃ কিবর হােসন                    
িপতা-আঃ ছা ার                      
এনআইিড-৫৫৪৮২৪৪৮৫             
মাবা-০১৮২৪৬২১৭৪৯

াম-কািজরিখল            
ডাক- স া                
উপেজলা-হিবগ            
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ কিবর হােসন একজন িষ িমক। িতিন 
িলভােরর সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১০২

২০২১ মাখেল র রহমান                    
িপতা- ত আছলাম তপদার         
এনআইিড-১৩১৪৫১৩৭১২০২৯      
মাবা-০১৭৬৪৫৯৫০৫২

াম-বািল বা                
ডাক-বািল বা               
উপেজলা-ফিরদগ       
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী মাখেল র রহমান একজন িষ িমক।িতিন 
বাধক জিনত সম া থাইরেয়েডর সম া নালীেত দাহ 
রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১০৩

২০২২ মাঃ জিসম উি ন জমাদার          
িপতা-আঃ মােলক জমাদার           
এনআইিড-১৩১৪৫১১৬৯৭০৩৬      
মাবা-০১৮২৯৬৮৬৪৯৪

াম-খ ড়খািদয়া           
ডাক-চা াবাজার           
উপেজলা-ফিরদগ         
জলা-চ দ র

 িনজ আেবদনকারী মাঃ জিসম উি ন জমাদার একজন িষ িমক। 
িতিন কামেড়র াথা াস ক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার 
জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১০৪

২০২৩ মাছাঃ রােবয়া বগম                  
ামী- আ ল গিন আক             

এনআইিড-৪৯২৫২০৯১৪৬২৫১       
মাবা-০১৭০৪২৭৭৩৩৮

াম- ীপাড়া                
ডাক- িড় াম               
উপেজলা- িড় াম           
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রােবয়া বগম একজন হ িমক। িতিন 
িলভােরর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১১৫

২০২৪ মাঃ ইউ ছ আলী                      
িপতা- মাঃ শাহা ি  িমঞা       
এনআইিড-৮৬৫৪৫৭৫০৩৭            

াম- চেরংগা                 
ডাক- িড় াম                
উপেজলা- িড় াম         

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইউ ছ আলী একজন ভ ান চালক।িতিন য া 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১১৬এনআইিড-৮৬৫৪৫৭৫০৩৭            
মাবা-০১৭৭৩৮২৭৪৩৬

উপেজলা- িড় াম         
জলা- িড় াম

আেবদন কেরেছন। ১১৬

২০২৫ মাছাঃ শরীফা খা ন                  
ামী- মাঃ আলম শাহী             

এনআইিড-৪৯২৫২০৭১৩৪৩৫১       
মাবা-০১৭৬২৯৫৮৫৭৫

াম-হাসপাতালপাড়া       
ডাক- িড় াম                
উপেজলা- িড় াম           
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ শরীফা খা ন একজন হ িমক। িতিন 
উ র চাপ ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১১৮

২০২৬ মাছাঃ জাহরা খা ন                
িপতা-জহর উি ন                     
এনআইিড-১০০৩২২৭০১২           
মাবা-০১৭৪৬৪২৭২৭৭

াম-পাইকপাড়া             
ডাক- িড় াম                
উপেজলা- িড় াম          
জলা- িড় াম

মাঃ মা ন িময়া ( ছেল)           
এনআইিড-৬৮৫৪১৮৬৩৫৭

আেবদনকারী মাছাঃ জাহরা খা ন একজন হ িমক। িতিন 
াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০

১১৯

২০২৭ মাঃ আ ল গিন আক                 
িপতা-ফজল উি ন আক           
এনআইিড-৮২০৪১০১৪৭৪              
মাবা-০১৭১৮৫৭৭৭৩২

াম- ীপাড়া                
ডাক- িড় াম               
উপেজলা- িড় াম           
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল গিন আক  একজন ভ ান চালক। 
িতিন েট  বড় িলভােরর সম া রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১২১

২০২৮ মাঃ জ র আলী                        
িপতা-শরীয়ত উ াহ                   
এনআইিড-৩২৫৩৮১৪০২৮             
মাবা-০১৭৫৫৩৫০৯৪২

াম-ম ল পাড়া            
ডাক- িড় াম               
উপেজলা- িড় াম           
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী মাঃ জ র আরী একজন ির াচালক।িতিন 
িকডিনেত িস  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১২২



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

২০২৯ মাছাঃ আফসানা সরকার আি       
িপতা- ত আ ল হােসন সরকার  
এনআইিড-১৯৯৫৭৩১১২১৯০০২৭০৫ 
মাবা-০১৭৬৩১২৮২৬০

াম-উঃ িতত পাড়া          
ডাক-িডমলা               
উপেজলা-িডমলা          
জলা-নীলফামারী

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আফসানা সরকার আি  একজন হ 
িমক। িতিন মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১২৩

২০৩০ মাঃ রজাউল কিরম ( েয়ল)       
িপতা- মাঃ রিফ ল ইসলাম        
এনআইিড-৭৩১১২১৩১৭৮১৭৪        
মাবা-০১৭৬১৩৭৬২৯৩

াম-ম  র খাতা       
ডাক- র খাতা           
উপেজলা-িডমলা            
জলা-নীলফামারী

িনজ আেবদনকারী মাঃ রজাউল কিরম ( েয়ল) একজন িষ িমখ। 
িতিন এেপিডসাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১২৪

২০৩১ মাসাঃ আেয়শা বগম                
িপতা- মাঃ জাহা ীর হাওলাদার    
এনআইিড-১৫৯২০৩৮১৭৯০৭৭৫      
মাবা-০১৭৯৯৩৫০২৯৭

াম- কা িনয়া              
ডাক- ক িনয়া              
উপেজলা-বামনা            
জলা-বর না

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ আেয়শা বগম একজন হ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১২৫

২০৩২ পিপ আ ার                            
িপতা- মাঃ জািকর হাওলাদার     
জ সনদ-২০০৪০৬১৫১৯৪১০৬৭০৪ 
মাবা-০১৭২৭৪৭৮৭৫৫

াম-নরকা                 
ডাক-িসঙেহরকাঠী          
উপেজলা-বিরশাল          
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী পিপ আ ার একজন হ িমক। িতিন মা  
ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১২৬

২০৩৩ ছােলহা বগম                           
িপতা- ত জা ফর আলী মি ক     
এনআইিড-০৬১০৭২৭৩৫৫১৩১     
মাবা-০১৯১৬১৭৬১৫৮

াম-কাজলাকাঠী         
ডাক-বােকরগ              
উপেজলা-বােকরগ        
জলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী ছােলহা বগম একজন হ িমক। তার হাত ভে  
গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০

১২৭

২০৩৪ জাসনা                                    
িপতা-িজ াত                           
এনআইিড-১০০৩৩৮৬০৫৭            
মাবা-০১৬৭৪৯৭৮৮৪০

াম- ঘাষপাড়া               
ডাক-স জবাগ              
উপেজলা- িড় াম         
জলা- িড় াম

িনজ আেবদনকারী জাসনা একজন হ িমক। িতিন ক ানসার রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৭০০০০

১৩২

২০৩৫ আঃ লিতফ                           
িপতা- মাঃ তাতা িময়া                
এনআইিড-১৯২৭৭০০৫৩২            
মাবা-০১৯৫৫৪৬৪০০১

াম- ব রাজাবাজর       
ডাক- তজগ ও             
উপেজলা- শের বাংলানগর 
জলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী আঃ লিতফ একজন হ িমক। িতিন িফ লা 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০

১৩৩

২০৩৬ অিনল মার রায়                       
িপতা-নের  নাথ রায়                
এনআইিড-৪৬০১৫০২৫৭০            
মাবা-০১৬৩৯৩৭৯৩১৯

াম-কালীেতালা            
ডাক- কাতয়ালী             
উপেজলা- কাতয়ালী         
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী অিনল মার রায় একজন িদন ম র। তার পা 
ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৩৪

২০৩৭ মাছাঃ মিজনা খা ন                 
িপতা- মাৎ মনেজর আলী           
এনআইিড-৫৯৮৭৩০২৬০০           
মাবা-০১৭৩৩৬৬৭২৮৫

াম-পা ড়া                 
ডাক-এম নগর বাড়ী        
উপেজলা-িবরল            
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মিজনা খা ন একজন হ িমক। িতিন 
স েসর ঘা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩৫



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

২০৩৮ মাঃ আ ল কাই ম                   
িপতা- ত আ র রিহম               
এনআইিড-২৭১৩০১৩১৮০৯৭৩      
মাবা-০১৭৬২৮৪২৭৩০

াম-ডা ারপাড়া           
ডাক-নাে ড়াই              
উপেজলা-িচিররব র        
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল কাই ম একজন িষ িমখ। িতিন 
হািনয়া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৩৬

২০৩৯ মাঃ আিজ ল হক                    
িপতা-মাইনউ ীন                    
এনআইিড-৪১৮৯৫৫৬৩০৩            
মাবা-০১৭৬০২৪৩৯৩৪

াম-িবেনাদ র              
ডাক-মাধববাটী            
উপেজলা-িবরল             
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিজ ল হক একজন িষ িমক। িতিন 
দিপে র সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩৭

২০৪০ মাঃ আই ল হক                       
িপতা- ত আইন উ ীন              
এনআইিড-২৭১৩০২৩১৮৮৭২৯       
মাবা-০১৭৬৩১০৬৪৬২৪

াম-ল ী র                 
ডাক-বা েদব র        
উপেজলা-িচিররব র      
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আই ল হক একজন িষ িমখ। িতিন 
চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৩৮

২০৪১ মাছাঃ ৎফা বগম                  
ামী- মাঃ শাহজাহান আলী         

এনআইিড-১৯৯২২৭১২১২৭০০০০৮৪ 
মাবা-০১৭৪৪৩৮৭৯৮৭

াম-পরেম র র           
ডাক-মােহর র             
উপেজলা- বাচাগ           
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ৎফা বগম একজন হ িমক। িতিন 
য া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৩৯

২০৪২ মাছাঃ িশ ী                             
ামী-শিফ ল ইসলাম               

এনআইিড-২৭২৬৪০২১১১৫৫১       
মাবা-০১৯৭০৩৬৫২৩৭

াম-দঃ লালবাগ            
ডাক- ধান ডাকগর         
উপেজলা-িদনাজ র       
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িশ ী একজন হ িমক। িতিন 
কামেড়রসম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৪০

২০৪৩ মাঃ আ র রিহম                       
িপতা- মাঃ নিশর উ ীন              

াম-কানাড়ী                  
ডাক-মালগ ও                 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ র রিহম একজন িষ িমক। িতিন 
ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

৬০০০০
িপতা- মাঃ নিশর উ ীন              
এনআইিড-৯৪১৮২৯৪৮৩০৩৬১      
মাবা-০১৭৭৩৭৩৩০৭২

ডাক-মালগ ও                 
উপেজলা-পীরগ            
জলা-ঠা রগ ও

ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন। ১৪১

২০৪৪ মাঃ নাই র ইসলাম                  
িপতা- মাঃ সিহ ল ইসলাম         
জ সনদ-২০০৭৯৪১৮২২৩০৩০৮২১ 
মাবা-০১৭৬২৮৯৩০৬৩

াম-িশরাইল                 
ডাক- বর না                 
উপেজলা-পীরগ            
জলা-ঠা রগ ও

মাঃ সই ল হক (িপতা)     এনআইিড-
৯৪১৮২২৩৮০৩৮৪

আেবদনকারী মাঃ সই ল হক একজন িদন ম র। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৪২

২০৪৫ মাঃ মকেল র রহমান                 
িপতা- মাঃ কিছম উ ীন              
এনআইিড-৯৪১৮২২৩৮০৩১৫৩     
মাবা-০১৭৩৮৩৪৩৯৬৮

াম-জগ াথ র              
ডাক- বর না                
উপেজলা-পীরগ            
জলা-ঠা রগ ও

িনজ আেবদনকারী মাঃ মকেল র রহমান একজন িষ িমক। তার 
মাথায় আঘাত।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৪৩

২০৪৬ মাঃ হািফজ উ ীন                   
িপতা- ত ধন মাহা দ              
এনআইিড-৯৪১৮২২৩৭৯৯৪৫১        
মাবা-০১৩০৬৯৮২৩৬১

াম-নওডা া                
ডাক- বর না                 
উপেজলা-পীরগ            
জলা-ঠা রগ ও

িনজ আেবদনকারী মাঃ হািফজ উ ীন একজন িষ িমখ। িতিন 
হােটর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৪৫



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

২০৪৭ মাছাঃ নাজমা বগম                 
ামী- মাঃ তািসর উ ীন              

এনআইিড-৯৪১৮২২৩৭৯৯৭৮৪       
মাবা-০১৭২৫৪৯১০৫৯

াম-নওডা া                
ডাক- বর না                 
উপেজলা-পীরগ            
জলা-ঠা রগ ও

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মাছাঃ নাজমােবগম একজন হ িমক। 
িতিন তলেপেট দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৪৬

২০৪৮ মাঃ আ ল হািমদ                      
িপতা- মাঃ ছািলম উ ীন            
এনআইিড-৯৪১৮২২৩৮০০৮৫১       
মাবা-০১৭৩৩২৫৪৯৩৬

াম-রামনা চাে াহর      
ডাক-রামনা চাে াহর     
উপেজলা-পীরগ            
জলা-ঠা রগ ও

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল হািমদ একজন গাড়ী চালক। িতিন 
এেপনিডসাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৪৭

২০৪৯ ি  র                               
ামী-সািমএল িকস                  

এনআইিড-৯৪১৮২২৩৭৯৩৪০৪       
মাবা-০১৭৫০৯৫৮৬১৩

াম-দঃন পাড়া            
ডাক- বর না                 
উপজেলা-পীরগ             
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী ি  র  একজন িষ িমখ। িতিন য া রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

২৫০০০

১৪৮

২০৫০ মাঃ আ ল বাকী                        
িপতা- ত সজার উ ীন              
এনআইিড-৯৪১৮২২৩৮০০৭৫২       
মাবা-০১৭৬২৭১৫৫২০

াম-চা েহার                
ডাক- বর না                 
উপেজলা-পীরগ            
জলা-ঠা রগ ও

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল বাকী একজন িষ িমখ। িতিন 
াক রােগ আা া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৫০

২০৫১ মাছাঃ ল মা বগম               
ামী- মাঃ ল আিমন              

এনআইিড-৯৪১৮২২৩৮০০৮১১       
মাবা-০১৭৩৩২৬৯৪৫৯

াম-চা েহার                
ডাক- বর না                 
উপেজলা-পীরগ            
জলা-ঠা রগ ও

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ল মা বগম একজন হ িমক। িতিন 
াস ণালীেত দাহ  নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত 

িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৫১

২০৫২ মাছাঃ জা া ন বগম               
ামী- মাঃ শির ল ইসলাম     

াম-নওডা া                
ডাক- বর না                 

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ জা া ল বগম একজন হ িমক। িতিন 
মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

২৫০০০
ামী- মাঃ শির ল ইসলাম     

এনআইিড-৯৪১৮২২৩৭৯৯৭০৩       
মাবা-০১৭৩৫২১৮৫৮৮

ডাক- বর না                 
উপেজলা-পীরগ            
জলা-ঠা রগ ও

মা  ক াণ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 
আেবদন কেরেছন। ১৫২

২০৫৩ মাছাঃ স রা খা ন                   
ামী-আ ল মা ান                   

এনআইিড-৯৪১৮২২৩৮০২৭৫২       
মাবা-০১৭৫১১১৬৬৮১

াম-জগ াথ র              
ডাক- বর না                
উপেজলা-পীরগ            
জলা-ঠা রগ ও

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ স রা খা ন একজন হ িমক। িতিন 
আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫৩

২০৫৪ মাঃরিবউল ইসলাম                   
িপতা- মাঃ মিতউর রহমান         
জ সনদ-২০০৮৯৪১৮২২৩১০০৬৯৪ 
মাবা-০১৭৫২৩৩৫০৬৪

াম-রামনা চাে াহর      
ডাক-রামনা চাে াহর     
উপেজলা-পীরগ            
জলা-ঠা রগ ও

মাঃ মিতউর রহমান (িপতা)  
এনআইিড-৯৪১৮২২৩৮০০৩৮৪

আেবদনকারী মাঃমিতউর রহমান একজন িষ িমক। তার 
ছেলর চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৫৪

২০৫৫ মাঃ আ ল আিজজ াপারী        
িপতা- ত েচন াপারী              
এনআইিড-৯৪১৮২২৩৮০২৬১৯    
মাবা-০১৭২২৭১৯৬৫৩

াম-জগ াথ র              
ডাক- বর না                
উপেজলা-পীরগ            
জলা-ঠা রগ ও

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল আিজজ াপারী একজন িদন ম র। 
িতিন নােভর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৫৫



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

২০৫৬ মাঃ আ ল জিলল                   
িপতা- ত আঃ মিজদ                
এনআইিড-৯৪১৮২২৩৭৯৯৭৬৪       
মাবা-০১৭২২২১৯৮৬১

াম-নওডা া                
ডাক- বর না                 
উপেজলা-পীরগ            
জলা-ঠা রগ ও

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল জিলল একজন িষ িমক। িতিন 
হােটর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৫৬

২০৫৭ মাঃ আ ল জ ার                    
িপতা- ত মাঃ আলী                  
এনআইিড-২৬৯২৬১৯৪৮৪৯৭৭       
মাবা-০১৩১৮১০৪৪৫৪

াম- ব ফিকর পাড়া       
ডাক-বড়খাতা                
উপেজলা-হাতীভা া         
জলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ল জ ার একজন িষ িমক। িতিন 
িপ  থিলর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৫৭

২০৫৮ মাছাঃ আ ারা বগম                
ামী- মাছাঃ শাজাহান িময়া          

এনআইিড-৮৫১৪৪৯৩৯৪০৪৫০১      
মাবা-০১৭৫১৩৫৪৬৯৭

াম- কাবা  উ রপাড়া   
ডাক- িড়রহাট ফাম      
উপেজলা-রং র              
জলা-রং র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আ ারা বগম একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৫৮

২০৫৯ মাঃ এমরান হােসন                  
িপতা-আব ল জ ার খ               
এনআইিড-১৯৮৮০৯১১৮৮০০০০০৬৩  
          মাবা-০১৯৭০৪০৬০

াম-দঃ বািলয়া              
ডাক-দঃ িদঘিলয়া            
উপেজলা- ভালা               
জলা- ভালা

িনজ আেবদনকারী মাঃ এমরান হােসন একজন ির া িমখ। িতিন 
িকডিনর সম া  থিলর সম া রােগ আ া । উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০

১৬০

২০৬০ আ ল কালাম আজাদ                  
িপতা-আ র রহমান                   
এনআইিড-২৩৮১৭১৭২৪৪            
মাবা-০১৭১৬৩৭২৩০৮

াম-িখলগ ও                  
ডাক-িখলগ ও               
উপেজলা-ঢাকা               
জলা-ঢাকা

িনজ আাবদনকারী আ ল কালাম আজাদ একজন হােটল িমক। 
িতিন আথাই স রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

১৬১

২০৬১ মাঃ সালায়মান                      
িপতা- ত ছােবদ আলী             

াম-বারীয়ালী                
ডাক-চা না                

িনজ আেবদনকারী মাঃ সালায়মান একজন িষ িমক। িতিন 
হােটর সম া রােগ আ ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

১৫০০০
িপতা- ত ছােবদ আলী             
এনআইিড-৩৯১১৫৫১৯১৯৬২৬      
মাবা-০১৬৪৪৪১৪৬৫

ডাক-চা না                
উপেজলা-গাজী র           
জলা-গাজী র

হােটর সম া রােগ আ ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। ১৬৩

২০৬২ আতাউস সা ার                      
িপতা- ত আ স ছা ার              
এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭১৬৬৯৮      
মাবা-০১৭১৩৫৪০৩৮১

াম-আখড়া বাজার        
ডাক-িকেশারগ             
উপেজলা-িকেশারগ       
জলা-িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী আতাউস সা ার একজন িনমান িমক। িতিন 
িফ লা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 
চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৬৪

২০৬৩ মাঃ জালাল উ ীন                   
িপতা-রমজান সখ                 
এনআইিড-৬৪১৫২৩৩৫৬৫           
মাবা-০১৯৬৬১৫৭১৪২

াম- বপাড়া                 
ডাক-িময়া র               
উপেজলা-পবা               
জলা-রাজশাহী

মাসাঃ শািহদা বগম ( ী)    
এনআইিড-৫৫১৫২৩৩৩৯২

আেবদনকারী মাসাঃ শািহদা বগম একজন হ িমক। তার 
ামী ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৬৫

২০৬৪ মাঃ শিফ ল ইসলাম            িপতা-
মিহউি ন                    এনআইিড-
৪৬১৮০৯৭৫০৮            মাবা-
০১৯৭৫৬৯০৯২০

াম- টক কােথারা          
ডাক-সালনা                
উপেজলা-গাজী র          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ শিফ ল ইসলাম একজন িষ িমখ। িতিন 
দেরােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৬৯

২০৬৫ মাঃ িরপন হােসন (ডািলম)        
িপতা-রিমজ উি ন                 
এনআইিড-৬৮৬৭৯১৪৪০৭            
মাবা-০১৮৭৪৬৬৬৬৯১

াম-আড়াইশত               
ডাক-ব িব               
উপেজলা-গাজী র          
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ িরপন হােসন (ডািলম) একজন িষ িমখ। 
িতিন কামেড়র াথা চােখ সম া রােগ আ া । উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৭০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

২০৬৬ মা্ঃ হািম ল ইসলাম                 
িপতা- ত খিলল উি ন            
এনআইিড-৮১১১৯৩০০৫২১          
মাবা-০১৮৮৩৯৫৩৫১৫

াম-কামরা া চালা       
ডাক- মৗছাক               
উপেজলঅ-কািলয়াৈকর    
জলা- গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ হািম ল ইসলাম একজন িষ িমক। িতিন 
হা  সম া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৭১

২০৬৭ রািজনা আ ার                       
ামী- মাঃ ফরহাদ হােসন          

এনআইিড-৩৩১৩০৬৭৯৮১১৬৭     
মাবা-০১৯০৭৬২০১১৪

াম-তালৈতল              
ডাক-িমজা র               
উপেজলা-গাজী র           
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী রািজনা আ ার একজন হ িমক। িতিন েক 
াথা পেট াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৭২

২০৬৮ মাঃ জালাল িময়া                     
িপতা- ত  ফরহাদ আলী           
এনআইিড-৯৩১৮৫১৩৮৪৩৪৩২     
মাবা-০১৭৪৭১০১৬৭২

াম-আমৈতল               
ডাক-বাহরাৈতল            
উপেজলা-সিখ র           
জলা-টা াইল

িনজ আেবদনকারী মাঃ জালাল িময়া একজন িষ িমখ। িতিন 
িকডিনর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০

১৭৫

২০৬৯ ঝরনা বগম                            
ামী- ত আ স সা ার             

এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭১৬৬৯৭       
মাবা-০১৭৩৪৪২৯৯৭০

াম-আখড়া বাজার        
ডাক-িকেশারগ             
উপেজলা-িকেশারগ       
জলা-িকেশারগ

িনজ আেবদনকারী ঝরনা বগম একজন হ িমক। িতিন মানিসক 
রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৮৭

২০৭০ শাহানাজ বগম                        
িপতা-রিফক আহা দ                 
এনআইিড-৪৬২৫৮৮০৯৭৮           
মাবা-০১৮১৯৮৪১৪৩১

াম- নায়াপাড়া              
ডাক-িপেরাজ শাহ কেলানী 
উপেজলা-পাহারতলী      
জলা-চ াম

মাঃ ইসমাইল হােসন ( ী)   
এনআইিড-৭৩২৫৮৭৯৪৫৫

আেবদনকারী মাঃ ইসমাইল হােসন একজন িমল িমখ। িতিন 
ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা 

চেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০

১৮৮

২০৭১ েলখা বগম                          
িপতা- ত আইউব গাজী              
এনআইিড-৪৭৯২১০৪০৪৫৫৯৬       

াম- দয়ানা                   
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- লনা             

িনজ আেবদনকারী েলকা  বগম একজন হ িমক। িতিন 
ডায়ােব স উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০

১৮৯এনআইিড-৪৭৯২১০৪০৪৫৫৯৬       
মাবা-০১৮৫৪০৮৫৩৭৮

উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। ১৮৯

২০৭২ জাহানারা বগম                        
ামী- শাহজাহান খা                  

এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৩৫১৪৭২         
মাবা-০১৭১৩৯২৪৯৫৪

াম- রিলেগট                
ডাক- দৗলত র               
উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী জাহানারা বগম একজন দিজ িমক। িতিন 
চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৯০

২০৭৩ মাঃ আকরাম ঢালী                    
িপতা- নছার ঢালী                     
এনআইিড-৫৫৩২৫২৫১৩৫           
মাবা-০১৮৫৪০৮৫৩৭৮

াম-মেহ র পাশা           
ডাক- েয়ট                 
উপেজলা- দৗলত র       
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী মাঃ আকরাম ঢালী একজন িষ িমক। তার হাত 
ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় 

আেবদন কেরেছন।

১৫০০০

১৯১

২০৭৪ র বগম                             
িপতা-আলাউি ন খান               
এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৩৫১৪৬৩        
মাবা-০১৭১৩৯২৪৯৫৪

াম- দয়ানা                   
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

িনজ আেবদনকারী র বগম একজন হ িমক। িতিন াক রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৩০০০০

১৯৩

২০৭৫ মাঃ ইিলয়াছ                            
িপতা-মিফ ল হক                 
এনআইিড-১৩১৪৫১৩৭১২৭০০        
মাবা-০১৭৩৪৩৬৩৫২৪

াম-বািল বা                
ডাক-বািল বা               
উপেজলা-ফিরদগ       
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইিলয়াছ একজন িষ িমখ। িতিন 
উ র চাপ কামেড় াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  
আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০

১৯৮



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

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

 িববরন অ দান পিরমান

২০৭৬ খািদজা আ ার িম                 
ামী- মাঃ ইিলয়াছ               

এনআইিড১৩১৪৫১৩৭৮৫৯২৮        
মাবা-০১৭৪১৬৩০৮১৬

াম-বািল বা                
ডাক-বািল বা               
উপেজলা-ফিরদগ       
জলা-চ দ র

িনজ আেবদনকারী খািদজা আ ার িম একজন হ িমক। িতিন 
িলভােরর সম া িপ  থিলেত সম া  নালীেত দাহ রােগ 
আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 
কেরেছন।

৪০০০০

১৯৯

২০৭৭ মাঃ আব ল গিন খান                
িপতা-এ াজ উি ন খানা            
এনআইিড-৪৬২৭২৫২৬৭১            
মাবা-০১৭৮৫০১২৯৩৬

াম-আঃ জ ােরর বাড়ী   
ডাক- নগর                
উপেজলা-টংগী               
জলা-গাজী র

িনজ আেবদনকারী মাঃ আব ল গিন খান একজন িষ িমক। িতিন 
চােখর সম া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 

সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২০২

২০৭৮  জগ াথ রায়                       
িপতা-  তারাপদ রায়               
জ সনদ-২০০২২৭১৬৪৬০১০৭৩৭৬ 
মাবা-০১৭৭৪০০০২৮২

াম- ব মেহশ র          
ডাক-ল ীতলা             
উপেজলা-িদনাজ র         
জলা-িদনাজ র

িনজ আেবদনকারী  জগ াথ রায় একজন িষ িমখ। িতিন 
আলসার র রন রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জ  আিথক 
সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০

২০৮

২০৭৯ মাছাঃ িফেরাজা বগম             
ামী- ামান                

এনআইিড-৩৯১৬১৩৮৬৩৪১০১      
মাবা-০১৭৪৭৮৪১২৮১

াম- লেকাচা             
ডাক- লেকাচা            
উপেজলা- মলা হ          
জলা-জামাল র

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িফেরাজা বগম একজন হ িমক। িতিন 
িকডিনর ফই র  হাইেপারাইরেয়ট রােগ আ া ।উ ত 
িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।

৭৫০০০

২০৯


