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

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান

১  মাঃ হািব র রহমান হাওলাদার  
 িপতা- ত মােজদ আলী 
হাওলাদার এনআইিড-
০৬২৩২০৪৪১১৫০৬               
মাবা-০১৭১৮৬৯৩২১৬

 াম-দি ন পালরবািড়       
ডাক- গৗরনদী                
উপেজলা- গৗরনদী            
জলা-বিরশাল

 মাঃ আিত র রহমান 
( ছেল) এনআইিড-

১৯৯৬০৬২৩২২০৪০০০০
১৩

 আেবদনকরী মাঃ হািব র রহমান একজন ---। 
তার মাঃ আিত র রহমান শর-ই-বাংলা মিডেকল 
কেলজ এম িব িব এস অ ায়নরত।

৫০০০০

২  িকিময়া িবনেত আজাদ            
িপতা- মাঃ আলী আজাদ        
এনআইিড-নাই                     
মাবা-০১৯৫২৮২৪৬২১

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

িনজ আেবদনকারী িকিময়া িবনেত আজাদ একজন ছা ী। 
িতিন ময়মনিসংহ মিডেকল কেলজ এমিবএস ২য় 
বেষ অ ায়নরত। আেবদন  নৗ ম ণালয় সিচব 
মহেদায় মা েম আসেছ।

৫০০০০

৩  হািমদা খা ন                         
ামী- রজাউল কিরম                

এনআইিড-৮৭১৯০৬৩৪২৭১৪৩     
মাবা-০১৭৭৫০৯৩২৯৪

 াম-র নাথ র                 
ডাক-বা ইপাড়া               
উপেজলা-তালা                 
জলা-সাত ীরা

 আশাকা রহা লতানা 
( ছেল) এনআইিড-
৮৭১৯০৬৩৪২৭১৪৩

 আেবদনকরী হািমদা খা ন একজন ---। তার আশাকা 
রহা লতানা  শর-ই-বাংলা মিডেকল কেলজ এম িব 

িব অ ায়নরত

৫০০০০

৪  মাঃ শাহা ি ন শখ               
 িপতা- মাঃ রােশদ শখ            
এনআইিড-৬৪২৪৩৮৬০১৬        
মাবা-০১৭১২৩৩৫৮০১

 াম- জািহদপাড়া            
 ডাক-িশপাইয়াড               
 উপেজলা- লনা সদর       
জলা- লনা

শখ নািজম উি ন 
আহেমদ ( ছেল)

আেবদনকারী মাঃ শাহা ি ন শখ একজন িমক। 
তার ছেল শখ নািজম উি ন আহেমদ লনা 
মিডেকল িব িব ালয় শষ বেষ অ ায়নরত।

৫০০০০

৫  রাম সাদ ঘাষ                      
 িপতা- ত শাচী নাথ ঘাষ        
এনআইিড-৮৬৭১৮৩৬৩৮৮       
মাবা-০১৯১৩১৩৭৮০৭

 াম-রায়পাড়া                 
ডাক- লনা                    
উপেজলা- লনা               
জলা- লনা

মন ঘাষ ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

আেবদনকারী রাম সাদ ঘাষ একজন দিজ িমক। 
তার ছেল মন ঘাষ লনা মিডক াল কেলজ ২য় 
বেষ অ ায়নরত।

৫০০০০

৬  শখ িসি র রহমান              
 িপতা- ত আ ল কােদর শখ    
 এনআইিড-৬৫১৫২১৫৪৮৯৪৬১   
মাবা-০১৯১৫৯০০৯৩৮

 াম-িদঘিলয়া                 
 জলা- কালা                   
 উপেজলা- লাহাগড়া          
জলা-নড়াইল

 ফারহানা ইয়াসিমন 
িতিথ ( মেয়)

আেবদনকার শখ িসি র রহমান একজন ইমারত 
িনমান িমক। তার মেয় ফারহানা ইয়াসিমন 
সাত ীরা মিডেকল কেলজ ৩বেষ অ ায়রনত

৫০০০০



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

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান

৭  মাঃ মাজাে ল হক ম ল       
  িপতা- ত আ ল মিজদ ম ল   
 এনআইিড-৩২১২৪১৪২২৮৬৮২১ 
 মাবা-০১৭৫০৩০৭৪৫১

 াম- কামর র               
ডাক- লসীঘাট               
উপেজলা-গাইবা া           
জলা-গাইবা া

 মাঃ আেনায়া ল 
ইসলাম ম ল

 আেবদনকারী মাঃ মাজাে ল হক ম ল একজন 
িষ িমক। তার ছেল- মাঃ আেনায়া ল ইসলাম 

রং র মিডেকল কেলজ অ ায়রনত।

৫০০০০

৩৫০০০০



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

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান



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

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান



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

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান



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

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান



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

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান



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

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান



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

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান



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

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান



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

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান



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

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান



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

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান



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

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান



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

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান



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

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান



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

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান



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

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান



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

িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
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িমক 
নং

  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
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  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “ মিডেকল কেলজ------” 
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নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

  কানা   যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

  িববরন অ দান পিরমান


