
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  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার

১  মাঃ ফরাদ শখ                   
িপতা- ত হায়দার আলী শখ     
এনআইিড-৪১৫২১১৫৮৩০         
মাবা-০১৯৩৯৮০৯৬৫৭

 াম-উরিফ                   
ডাক-মািনকহার              
উপেজলা- গাপালগ          
জলা- গাপালগ

 মাঃ হােসন শখ ( ছেল) 
এনআইিড-৮৭০১৫৯৯৮৮১

 আেবদনকারী মাঃ ফরাদ শখ একজন িষ িমক। তার 
ছেল মাঃ হােসন শখ ব ব  শখ িজ র রহমান 

িব ান ও ি  িব িব ালয় জেন ক ইি িনয়ািরং 
অ ায়নরত।

৪০০০০

২  মাঃ আ ল খােয়র                
িপতা- মাজা ফর আলী           
এনআইিড-১৩২২১০৬০০২৫৬৭১  
          মাবা-০১৭১০০৬৮৯০০

 াম- সাহাগদল              
ডাক- সাহাগদল             
উপেজলা- নছারাবাদ        
জলা-িপেরাজ র

 মাঃ মই ল হাসান 
িশবলী ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ আ ল খােয়র একজন িশ 
িমক। তার ছেল মাঃ মই ল হাসান িশবলী 

বাংলােদশ েকাশলী িব িব ালয় ৩য় বেষ 
অ ায়নরত।

৪০০০০

৩  িশউিল বগম                     
ামী- মাঃ আ ল মিজদ সরঃ 

এনআইিড-৯৫৬৬৩৪৪০০৯   
মাবা-০১৭২৪৫৪৮৯৮৯

 াম-বালাটারী                
ডাক-নােগ রী                
উপেজলা-নােগ রী         
জলা- িড় াম

মাঃ রিক ল ইসলাম 
( ছেল) এনআইিড-নাইা

আেবদনকারী িশউিল বগম একজন িদনম র। তার 
ছেল  হাজী মাহা . দােনজ িব ান ও ি  

িব িব ালয় ২য় বেষ িসিভল িবভােগ অ ায়নরত।

৪০০০০

৪  মাঃ িমনহাজ উি ন              
িপতা- ত আয়াল উি ন           
এনআইিড-৯৩২২৫০২৪০৫০৪১    
মাবা-০১৯৩৩২৯২৭৪৯

 াম-ধনবািড়                 
ডাক-ধনবািড়                 
উপেজলা-ধনবািড়            
জলা-টা াইল

 িমনারা খা ন ( মেয়) 
এনআইিড-

১৯৯৬৯৩২৫৭০২০০৩৮৮৮

 আেবদনকারী মাঃ িমনহাজ উি ন একজন িষ িমক। 
তার মেয় িমনারা খা ন ঢাকা েকৗশল ও ি  
িব ি ালয় ট টাইল ইি িনয়ািরং িবভােগ ২য় বেষ 
অ ায়নরত।

৪০০০০

৫  মাঃ আ  সােয়দ                 
িপতা- মাঃ কা  িময়া            
এনআইিড-৮৫২৪২০৬২৩৫৯৫৬   
         মাবা-০১৭৩৪৬০৯০২৪

 াম-বা পাড়া                
ডাক-হারাগাছা               
উপেজলা-কাউিনয়া         
জলা-রং র

মাঃ আেনায়ার ই াহীম 
( ছেল) এনআইিড-নাই

আেবদনকারী মাঃ আ  সােয়দ একজন অেটা 
িমক। তার ছেল মাঃ আেনায়ার ই াহীম ঢাকা 

িব িব ালয় তিড়ৎ ও ইেলক িনক কৗশল িবভােগ 
১ম বেষ অ য়নরত।

৪০০০০

৬  মাঃ আ ল মিজদ               
িপতা- মাঃ জলহক ামািনক   
এনআইিড-৪৯১৯৪৭৫৮২৭৭৯৩ 
মাবা-০১৯৮৭৮৮০৬০৭

 াম-চর ইটা  কা া        
ডাক-চর শৗলমারী         
উপেজলা- রৗমারী            
জলা- িড াম

মাঃ শািহন আলম 
( ছেল) এনআইিড-নাই

আেবদনকারী মাঃ আ ল মিজদ একজন িষ 
িমক। তার ছেল মাঃ শািহন আলম ঢাকা 

িব িব ালয় তিড়ৎ ও ইেলক িনক কৗশল িবভােগ 
১ম বেষ অ য়নরত।

৪০০০০

 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “ইি িনয়ািরং িব িব ালয়------”



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  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার

৭   এম বা ল ইসলাম             
িপতা-আ র রউফ তা কদার 
এনআইিড-৪৭৯৪৫১১১৩৭৩২৫  
মাবা-০১৬৩৪১১৬৮২৩

 াম-মাইজকাি             
ডাক-ওড়াকা া             
উপেজলা-কািশয়ািন        
জলা- লনা

  এম সাহা ল 
ইসলাম ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

আেবদনকারী  এম বা ল ইসলাম একজন া নাম 
বলী ট িমলস িমক। তার ছেল  এম 

সাহা ল ইসলাম লনা িব িব ালয় ইেলক িন  
এ  কিমউিনেকশন ইি িনয়ািরং ৪থ বেষ 
অ ায়নরত।

৪০০০০

৮  মাঃ আ ল মিজদ               
িপতা-রিহম উি ন             
এনআইিড-৬৫১৫২১৫৪৮৯৪৬১ 
মাবা-০১৯১৫৯০০৯৩৮

 াম-নয়দাপাড়া             
ডাক-চক র               
উপেজলা-িস া              
জলা-নােটার

 মাঃ শওকত হােসন 
িরমন ( ছেল)

 আেবদনকার মাঃ আ ল মিজদ একজন রং িম ী। 
তার ছেল মাঃ শওকত হােসন িরমন ময়মনিসংহ 
ইি িনয়ািরং কেলজ ১ম ইেলি ক ালও ও 
ইেল িনক ইি িনয়ািরং অ ায়নরত।

৪০০০০

৯  মাঃ সােহব আলী                
িপতা-সেলমান মা া             
এনআইিড-৬৮৯৫৬৮৯০১৩      
মাবা-০১৭১১৩৩৯০১৩

 াম-কাহাল র              
ডাক-কাহাল র              
উপেজলা-বা  খান রাড    
জলা- লনা

 সরাত জাহান ( মেয়)  
এনআইিড-

৮২৫৪৪৩৩৮২৭

 আেবদনকারী মাঃ সােহব আলী একজন িষ 
িমক। তার মেয় লনা েকৗশল ও ি  

িব িব ারেয় অ য়নরত।

৪০০০০

৩৬০০০০



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  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার



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  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার



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  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার



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  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার



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  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার



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  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার



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  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার



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  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার



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  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার



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  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার



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  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার



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  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার



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  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার



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  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
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নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার



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  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার
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 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার



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  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার



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  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার



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  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার



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  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার



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  চকা নং/তািরখ  মাবাইল না ার


