
বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

১  ӓত ǯমাহা˰দ খাইͰল ইসলাম     

িপতা-আіল মােলক ӑ˓ী          

জ˒সনদ-১৯৮৮৪২১৪০৬৬১০০০২৫  

       ǯমাবা-০১৭২৪৬৬৫৭২১

 Ɋাম-ǯগািবˍ ধবল              

ডাক-কীতȟ পাশা               

উপেজলা-ঝালকাɬ            

ǯজলা-ঝালকাɬ

 মািরয়া আɳার  (̛ী)  

এনআইিড-৯১৫২৩৮১৭৫৩

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯমাহা˰দ খাইͰল ইসলাম একজন ǯরায়া 

ফɇাশন িলঃ এর একজন কম̭ িছেলন। িতিন ২৫/০৮/২০১৯ তািরিখ 

সড়ক ҽঘ ȟটনায় ӓҶɇ বরন কেরন।

২৫০০০ ঝালকাঠী

২  ӓত ǯমাঃ সাগর আলী              

িপতা-ǯমাঃ আলী আজগর        

ӓҶসনদ-

১৯৯২৯৩১৪৭৩৬০০০০৩৩       

ǯমাবা-০১৭১৪৩৭৪৭১৮

 Ɋাম-ǯপৗিল                     

ডাক-বড় বাশিলয়া           

উপেজলা-কািলহাতী       

ǯজলা-টাʊাইল

 ǯমাসাঃ ӋলӋিল খানম  

(̛ী) এনআইিড-

১৫০৩৮১৫০৩৫

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯমাঃ সাগর িময়া একজন ওয়াকȟসপ 

ɢিমক।িতিন ২২/০৮/২০১৯ তািরেখ িকডনী ǯরােগ ӓҶɇবরন 

কেরন।

২৫০০০ টাঙাইল

৩  ӓত  ǯমাঃ ӂর ইসলাম             

িপতা-ӓত লধা                     

এনআইিড-৯৪১০৮৩১৬৪৭০০৩  

ǯমাবা-০১৭৮০৮৬৭৯২১

 Ɋাম-পাͰয়া                   

ডাক-ǯমাড়ল হাট            

উপেজলা-বািলয়াডাʊী    

ǯজলা-ঠা̲রগϲও

 ǯমাছাঃ ǯশফালী ǯবগম 

(̛ী)  এনআইিড-নাই

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯমাঃ ӂর ইসলাম একজন মা হাসিকং 

রাইস িমল ɢিমক িছেলন। িতিন ১৯/১১/২০১৮ তািরেখ কম ȟরত 

অব̝ায় ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ নারায়নগʛ

৪  ӓত আіল কােদর                 

িপতা-ǯমাঃ ǯমনাজ উিʸন ǯবপারী 

                           এনআইিড-

৩৭১৭৮৮৫৩২৫       ǯমাবা-

০১৯২১৮৭৬৪৫২

 Ɋাম-রাজাӅর                

ডাক-ǯপানাবািলয়া            

উপেজলা-ঝালকাঠী        

ǯজলা-ঝালকাঠী

ǯসতারা ǯবগম (̛ী)   

এনআইিড-

২৩৬৭৮৯১৮৮০

আেবদনকারী ӓত আіল কােদর একজন িনম ȟান ɢিমক িছেলন। 

িতিন ১৮/১২/২০১৯ তািরেখ িতিন ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ ঝালকাঠী

৫  ӓত ǯছারাব হাওলাদার           

িপতা-̲͡ত আলী হাওলাদার   

এনআইিড-৪১৮৫২০৭৪৪৮        

ǯমাবা-০১৭৪৩৭৩৩৩৬২

 Ɋাম-ভয়াং                    

িপতা-ӟলতানাবাদ          

উপেজলা-িমজȟাগʛ         

ǯজলা-পҧয়াখালী

 ǯসতারা (̛ী)    

এনআইিড-

১০১৭৬১৯১১৩

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯছারাব হাওলাদার একজন ҟট িমল 

ɢিমক। িতিন ১৫/১২/২০১৯ তািরেখ ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ পҧয়াখালী

৬  ӓত ǯমাঃ আকরাম ǯহােসন 

ǯমাΙা    িপতা-ǯমাঃ হােতম 

আলী ǯমাΙা এনআইিড-

২৯১৫৬৩১১৪০৩৪১  ǯমাবা-

০১৯৬৪২৮৪৯৮৯

 Ɋাম-ǰব̲˃Ӆর                

ডাক-মҿখালী              

উপেজলা-মҿখালী           

ǯজলা-ফিরদӅর

 ǯমাসাঃ ǯমৗӟমী ǯবগম 

(̛ী)               

এনআইিড-

২৯১৫৬৩১১৪০৩৪২

 আেবদনকারী ·ামী  ӓত ǯমাঃ আকরাম ǯহােসন একজন িরɼা 

চালক। িতিন ১৪/০২/২০১৯ তািরেখ সড়ক ҽঘ ȟটনায় ӓҶɇবরন 

কেরন।

২৫০০০ ফিরদӅর

 বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন তহিবল হেত আিথȟক সহায়তার ɛদােনর তািলকা-১০৩“ӓত”



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৭  ӓত  কামͰল ইসলাম         

িপতা-ӓত ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম    

ӓҶɇসনদ-

২০১৯১৫১৫৩৫৯০০০২৮১          

ǯমাবা-০১৮৬৩০৩৬০২৪

 Ɋাম-ΛӅর                     

ডাক-িমঠাছরা                 

উপেজলা-িমরশরাই        

ǯজলা-চʞɊাম

 রােহলা আɳার ӟিম 

(̛ী)               

জ˒সনদ-

২০০২১৫১৫৩৫৯০১৬৪৭

৩

 আেবদনকারীর  ·ামী ӓত ǯমাঃ কামͰল ইসলাম একজন 

িসএনিজ চালক িছেলন। িতিন ১১/১১/২০১৯ তািরেখ সড়ক 

ҽঘ ȟটনায় ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ চʞɊাম

৮  ӓত ǯমাঃ সӋজ সরকার            

 িপতা-জামাল                       

এনআইিড-১২১৮৫৯০৯৫৭৭১২   

ǯমাবা-০১৮১৭৪৫৩২০০

 Ɋাম-ǯগাপালӅর               

ডাক-ǯগাপালӅর             

উপেজলা-নবীনগর        

ǯজলা- ɝা˰নবাড়ীয়া

 আȵҟমানা ǯবগম 

(মাতা)                 

এনআইিড-

১২১৮৫৯০৯৫৭৭১১

 আেবদনকারীর ǯছেল ӓত ǯমাঃ সӋজ সরকার একজন আেবদ 

ǯটɼটাইল িমলস এর একজন কম̭ িছেলন। িতিন ০৫/১০/২০১৮ 

তািরেখ ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ ɝা˰ণবাড়ীয়া

৯  ӓত ǯমাঃ আӋ ǯনামান              

িপতা-ǯমাঃ তাজা˰ুল           

ӓҶɇসনদ-

২০১৯১৯১০৯১২০০০২১২        

ǯমাবা-০১৭২২৩২৫৩৩৯

 Ɋাম-মоক                     

ডাক-ǯসানাইӑড়ী             

উপেজলা-বͰড়া             

ǯজলা-̲িম̂া

 ǯমাসাঃ শারিমন 

আɳার (̛ী)               

 জ˒সনদ-

১৯৯৭১৯১০৯৮২১০৩১৩

৩

 আেবদনকারী ӓত ǯমাঃ আӋ ǯনামান একজন িসএনিজ চালক। 

িতিন ২৬/১২/২০১৯ তািরেখ ӓҶɇবরন কেরন ।

২৫০০০ ̲িম̂া

১০  ӓত আকিলমা খানম                

িপতা-শাহ মিহউিʸন              

ӓҶɇসনদ-

২০১৯৫৪২৫০০৩০০০৬৭৬        

ǯমাবা-০১৭৯৯২৩৩৮৫২

 Ɋাম-আিমরাবাদ             

ডাক-বাদামতলা           

উপেজলা-বাদামতলা        

ǯজলা-মাদারীӅর

 তাওিফকা ইসলাম 

ǯলখা (ǯমেয়) জ˒সনদ-

২০০৫৫৪২৫০০৩১১৭৮৮

৪

 আেবদনকারী মাতা ӓত আকিলমা খানম একজন ɢিমক। িতিন 

০৫/০৫/২০১৯ তািরেখ ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ মাদারীӅর

১১  ӓত ǯমাঃ ǯরজাউল কিরম খান  

িপতা-ǯমাঃ আ̲ খান              

জ˒সনদ-

১৯৭৩৪৫২১৩২৫৭০২১৫৫         

ǯমাবা-০১৯৯৭০৪২৮৩৯

 Ɋাম-জয়মিন                 

ডাক-চϲদপাই               

উপেজলা-মংলা             

ǯঝলা-বােগরহাট

 সাবানা ǯবগম (̛ী)    

এনআইিড-

০১১৫৮২৯৪২৬৪২৯

 আেবদনকারী ·ামী ӓত ǯরজাউল কিরম খান একজন ɢিমক 

িছেলন। িতিন কম ȟ̝ েল Ήদেরােগ আɈাˉ হেয়০৭/০৩/২০১৯ 

তািরেখ ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ বােগরহাট

১২ ӓত ǯগালাপ িময়া                 

িপতা-ӓত আ͡াস উিʸন       

ӓҶসনদ-

২০১৮৩২১২৪১৪০০০৬৭৯        

ǯমাবা-০১৯২০৩৭১১৮৫

 Ɋাম-মΒ ধানঘড়া            

ডাক-ব̂ম ঝাড়             

উপেজলা-গাইবাːা         

ǯজলা-গাইবাːা

ǯমাছাঃ ময়না ǯবগম 

(̛ী)                

এনআইিড-

২৮৪২৬৪৩৬৫৮

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯগালাপ িময়া একজন বষ ȟন 

এ˂ারɛাইজ এর কম̭ িছেলন। িতিন ১৯/০৪/২০১৮ তািরেখ 

ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ গাইবাːা

১৩ ӓত হাসান                          

িপতা-খিজর                       

ӓҶসনদ-

২০১৮৭৭২২০০৯০০০৪৩৯         

ǯমাবা-০১৭৮০৬৬২৭৪৮

Ɋাম-সাতখামার            

ডাক-ǯবাদা                   

উপেজলা-ǯবাদা             

ǯজলা-পʙগড়

ǯমাঃ খিজর  (িপতা) 

এনআইিড-নাই

আেবদনকারী ǯছেল ӓত হাসান একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

Ήদেরােগ আɈাˉ হেয় ২০/০৫/২০১৮ তািরেখ ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ পʙগড়



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

১৪ ӓত ǯমাঃ হািনফ                    

িপতা-ǯমাঃ িসরাҟল মাওলা     

এনআইিড-১৫৯৫৫১১২৯৬৯৭৯   

ǯমাবা-০১৯২৯০৮৬০৪৮

Ɋাম-সাতঘিরয়া                

ডাক-িশেবর হাট           

উপেজলা-সˋীপ             

ǯজলা-চʞɊাম

নািগ ȟস আকতার (̛ী)   

এনআইিড-

১৫৯৫৫১১১৫৮৯৫৩

আেবদনকারীর  ·ামী ӓত ǯমাঃ হািনফ একজন গাড়ী চালক 

িছেলন। িতিন ০৬/০১/২০১৮ তািরেখ ӓҶ্যবরন কেরন।

২৫০০০ চʞɊাম

১৫ ǯমাঃ মাҜদ রানা                    

িপতা-ǯমাঃ ǯশখ আবҼছ ছালাম 

এনআইিড-৫৯১৫৬৭৬২০৮৬৭৮ 

ǯমাবা-০১৭৩৫০২২০৫৮

Ɋাম-িদঘরাজ                   

ডাক-িদঘরাজ                

উপেজলা-মংলা             

ǯজলা-বােগরহাট

তািনজ ফােতমা Ҷিল 

(̛ী)               

এনআইিড-

৩৭১৫৩০২৩৬৪

আেবদনকারীর ·ামী ӓত মাҜদ রানা একজন Ҽবাই বাংলােদশ 

িসেম˂ িমলস িলিমেটড এর কম̭ িছেলন। িতিন ৩০/১২/২০১৯ 

িচিকৎসাধীন অব̝ায় ӓҶবরন কেরন।

২৫০০০ বােগরহাট

১৬ ӓত আӋল বােছদ বাঘা           

িপতা-ǯমাঃ জয়নাল উিʸন     

ӓҶɇসনদ-

১৯৬৭০৬১৬২৪০১০৩৬১০     

ǯমাবা-০১৭২৮৫১০১৪৪

Ɋাম-মিদনাবাগ              

ডাক-দিনয়া                   

উপেজলা-যাɖাবাড়ী        

ǯজলা-ঢাকা

হািসনা ǯবগম (̛ী)   

এনআইিড-

০৬১৬২৪০১১৫৪১৮

আেবদনকারী ·ামী ӓত আӋল বােছদ একজন িনম ȟান ɢিমক 

িছেলন। িতিন ১৮/০৮/২০১৯ ইং তািরেখ সােপ কামড় জিনত 

কারেন ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ নারায়নগʛ

১৭ ӓত সাবার আলী                     

িপতা-ӓত আিজজল সদ ȟার      

ӓҶɇসনদ-

২০১৯৮১১২৫৪৭০০০২৮৬       

ǯমাবা-০১৮৬৮১১১১৪৭

Ɋাম-ǯবলঘিরয়া              

ডাক-ΚামӅর                

উপেজলা-কাটাখালী         

ǯজলা-রাজশাহী

ǯমাসাঃ হািমদা ǯবগম 

(̛ী) এনআইিড-

৮১১২৫৪৭৮৫৯৫১০

আেবদনকারী ·ামী ӓত সাবার আলী একজন টাইলস িম̛ী 

িছেলন। িতিন ০২/০৯/২০১৯ তািরেখ ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ রাজশাহী

১৮  ӓত মামӑӂর রিশদ               

িপতা-ǯমাঃ আফছার আিল        

ӓҶɇসনদ-২০১৯৬৪১৪৭৪৭০০০০৮৩  

         ǯমাবা-০১৭৬৮৯৯০৩৫১

 Ɋাম-ǯভালাগাড়ী                 

ডাক-কশব                      

উপেজলা-মাˍা                 

ǯজলা-নওগϲ

 ǯমাছাঃ িশউিল ǯবগম 

(̛ী) এনআইিড-

১৯৯০৬৪১৪৭৪৭০০০১৬১

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত মাӑӂর রিশদ একজন িনম ȟান ɢিমক 

িছেলন। িতিন ২২/০৬/২০১৯ তািরেখ ইেলিɯক শক এ ӓҶɇবরন 

কেরন।

২৫০০০ নওগϲ

১৯  ӓত ǯমাঃ জিহর উিʸন              

িপতা-ӓত দিবর উিʸন মািলথা    

এনআইিড-৫০১৯৪৯৪২৮৩৬২৯    

ǯমাবা-০১৭৫০০৪৩২৫৭

 Ɋাম-শাӑিথয়া                   

ডাক-তালবাড়ীয়া               

উপেজলা-িমরӅর             

ǯজলা-̲ি̙য়া

 ǯমাছাঃ শােফলা ǯবগম 

(̛ী)    এনআইিড-

৫০১৯৪৯৪২৮৩৬২৮

 আেবদনকালী ·ামী ӓত জিহর উিʸন একজন িমল ɢিমক িছেলন। 

িতিন ১৫/১০/২০১৮ তািরেখ সড়ক Ҽঘ ȟটনাই ӓҶɇবরন কেরন।
২৫০০০ ̲ি̙য়া

২০  ӓত ӑিজব িময়া                     

 িপতা-িফͰজ িময়া                 

এনআইিড-৫৮১৮০৩১৪৩৩৪৪৬  

ǯমাবা-০১৭৫৯৪২৫১১১

 Ɋাম-সরখরনগর              

ডাক-মনӟর নগর            

উপেজলা-রাজনগর         

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

 হািলমা আɳার (̛ী 

এনআইিড-

৫৮১৮০৩১৪৩৩৪৭৩

 আেবদনকারী ӓত ӑিজব িময়া একজন মটর ǯমকািনক ɢিমক 

িছেলন। িতিন ১৩/০৮/২০১৮ তািরেখ ӓҶবরন কেরন।

২৫০০০ ǯেমৗলভীবাজার



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

২১  ӓত আіর রিহম হাওলাদার     

িপতা-ӟলতান হাওলাদার       

এনআইিড-৭৯১৪৭৬৩৭৩৩০১৪ 

ǯমাবা-০১৭১২৩৭২৯৩০

 Ɋাম-ǯহাগলা                  

ডাক-ǯহাগলা ǯবতকা       

উপেজলা-কাউিনয়া          

ǯজলা-িপেরাজӅর

 ӟমা আɳার (̛ী)   

এনআইিড-

১৯৯৩৭৯১৮৭৭৬০০০০৬

০

 আেবদনকারী ·ামী-ӓত আіর রিহম হাওলাদার একজন Ғহ 

ɢিমক িছেলন। িতিন ২৫/১২/২০১৯ তািরেখ ӓҶবরন কেরন।

২৫০০০ িপেরাজӅর

২২  ӓত ǯমাঃ হািমҼ̂াহ                

িপতা-ǯগালাপ িময়া               

ӓҶɇসনদ-

২০২০৪৮১১১২১০০০৩১২         

ǯমাবা-০১৯১৩৩৯০৭৪৪

 Ɋাম-ছাগাইয়া                 

ডাক-আগানগর               

উপেজলা-ǰভরব              

ǯজলা-িকেশারগʛ

 শামীম ǯবগম (̛ী)   

এনআইিড-

৪৮১১১২১৫৫৮৪৩২

 আেবদনকারী ·ামী ӓত ǯমাঃ হািমҼ̂াহ একজন ҍিষ ɢিমক 

িছেলন। িতিন ২৬/০৬/২০২০ তািরেখ বɏপােত ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ িকেশারগʛ

২৩  ӓত উʯম অিধকারী               

িপতা-ӓত জগবт অিধকারী     

ӓҶɇসনদ-

২০১৯৫০২৬০০১০০২২৮৪       

ǯমাবা-০১৭১০৮৩২২১৪

 Ɋাম-কমলাӅর               

ডাক-̲ি̌য়া                  

উপেজলা-̲ি̌য়া           

ǯজলা-̲ি̌য়া

 িমনতী অিধকারী (̛ী) 

এনআইিড-

৫৯৫২০৬৭০৪৮

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত উʯম অিধকারী মটর ǯমকািনক 

ɢিমক িছেলন। িতিন ০৮/০৭২০১৯ইং তািরেখ ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ ̲ি̌য়া

২৪  ӓত আিমর ǯহােসন                  

িপতা-িপতা- হাӋ িময়া           

ӓҶɇ সনদ-

২০২০২৬১৭২১৫০০০৩৩২        

ǯমাবা-০১৯২৪৯৩৫৫৬৩

 Ɋাম-ǯব̶ন বািড়              

ডাক-আিমন বাজার         

উপেজলা-সাভার            

ǯজলা-ঢাকা

 পারভীন আɳার (̛ী)  

এনআইিড-

২৩৮৫৮১১০০১

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত আিমর ǯহােসন একজন মটর 

ǯমকািনক ɢিমক িছেলন। িতিন ২৩/০৬/২০২০ইং তািরেখ 

কম ȟরত অব̝ায় ǯ̘াক কের ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ ঢাকা

২৫  ӓত ǯশখ ӑকেছদ                  

িপতা-ӓত ǯশখ লাল িময়া        

ӓҶɇ সনদ-

২০২০২৯৩২১১৯০০০২৭২       

ǯমাবা-০১৯৬৬১২২৮৯৮

 Ɋাম-ডাʊী                    

ডাক-চরভɘাসন             

উপেজলা-চর ভɘাসন       

ǯজলা-ফিরদӅর

 পারভীন আɳার (̛ী)  

এনআইিড-

২৯১২১১৯৪৪৭৬৪৯

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯশখ ӑকেছদ একজন ǯমকািনক 

ɢিমক িছেলন। িতিন ২৫/০২/২০২০ইং তািরেখ ǯ̘াক কের 

ӓ͇বরন কেরন।

২৫০০০ ফিরদӅর

২৬  ӓত Λ ɛতাব চˌ সরকার      

িপতা-ӓত ননী ǯগাপাল সরকার  

এনআইিড-৮১৯৪০২৯১৩৪৭৪৭    

ǯমাবা-০১৭১৬৭৮৪০৫৯

 Ɋাম-সাতবাড়ীয়া             

ডাক-িবেনাদӅর             

উপেজলা-মিতহার          

ǯজলা-রাজশাহী

 Λমিত িশলা সরকার 

(̛ী) এনআইিড-

৮১৯৪০২৯১৩৪৭৪১

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত Λ ɛতাব চˌ সরকার একজন 

ǯমকািনক ɢিমক িছেলন। ১০/০৭/২০২০ইং তািরেখ ӓҶɇবরন 

কেরন।

২৫০০০ রাজশাহী

২৭  ӓত ǯমাঃ জামাল                    

 িপতা-ǯমাঃ আকবর আলী       

এনআইিড-৫৫৪৬৩৬৯১৯৯      

ǯমাবা-০১৭২১০৯১২১৭

 Ɋাম-পি̃ম  Ӆবাইল        

ডাক-ফিরদাবাদ             

উপেজলা-ΚামӅর          

ǯজলা-ঢাকা

 ফিহমা ǯবগম (̛ী) 

এনআইিড-

৪৬৪৬২৮৪৫৮০

 আবেদনকারীর ·ামী ӓত ǯমাঃ জামাল একজন ǯমকািনক 

ɢিমক িছেলন।িতিন ১৩/১০/২০২০ইং তািরেখ ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

২৮  ӓত Ήদয়                           

িপতা-ǯমাঃ মাˑান                 

ӓҶɇসনদ-

২০২০২৬১৭২১৫০০০৩৪০        

ǯমাবা-০১৭৩৬৫৩৭০৩২

 Ɋাম-বড়েদশী                  

 ডাক-আিমন বাজার          

উপেজলা-সাভার             

ǯজলা-ঢাকা

 ǯমাঃ মাˑান (িপতা) 

এনআইিড-

৫৯৮৫৭১২৯৬৬

 আেবদনকারীর ǯছেল ӓত Ήদয় একজন ǯমকািনক ɢিমক 

িছেলন। িতিন ১৬/০৮/২০২০ ইং তািরেখ কম ȟরত অব̝ায় সড়ক 

ҽঘ ȟটনায় ӓҶɇবরন কেরন

২৫০০০ ঢাকা

২৯  ӓত ǯমাঃ বাӋল িমি̛              

িপতা-ǯমাঃ নােয়ব আলী িম̛ী   

এনআইিড-৬১২৬৫০১৮০০৫৫৩ 

ǯমাবা-০১৭১৯৯২৭৬৮০

 Ɋাম-ҙনকাˍা                 

ডাক-জামালӅর              

উপেজলা-জামালӅর        

ǯঝলা-জামালӅর

 ǯমাছাঃ লাবলী ǯবগম 

(̛ী)  এনআইিড-

৬১২৬৫০১৮১৭২৬

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯমাঃ বাবӗ িমি̛ একজন ǯমকািনক 

ɢিমক িছেলন। িতিন ২৯/০৯/২০২০ ইং তািরেখ কম ȟরত 

অব̝ায় ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ জামালӅর

৩০  ӓত আঃ জ͡ার                   

িপতা-ӓত ইছার ইলী            

ӓҶɇসনদ-

২০১৮৬৪১৫০৭৬০০০১৭৩        

ǯমাবা-০১৭৭৬৩৭৫৫৫৭

 Ɋাম-হিরӅর                   

ডাক-ফেতӅর                

উপেজলা-মহােদবӅর       

ǯজলা-নওগϲ

 ǯমাছাঃ আনҟ আরা 

(̛ী)   এনআইিড-

৬৪১৫০৭৬৪৭৮২১৫

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত আঃ জ͡ার একজন ̲িল ɢিমক 

িছেলন। িতিন ০৯/০৩/২০১৮ই তািরেখ  বাধ ȟকɇজিনত কারেন 

ӓ͇বরন কেরন।

২৫০০০ নওগϲ

৩১  ӓত ӂর ǯমাহা˰দ                   

িপতা-ǯসালতান আহামদ         

এনআইিড-১৫১৬১৪২৯৯২৬৩১ 

ǯমাবা-০১৮৭৪৭৮৮৬৫০

 Ɋাম-হাইদগϲও                

ডাক-হাইদগϲও               

উপেজলা-পɪয়া             

ǯজলা-চʞɊাম

 ǯমাছাঃ হািছনা ǯবগম 

(̛ী)             

এনআইিড-

১৫১৬১৪২৯৯১৫৫৪

আেবদনকারী ӓত ӂর ǯমাহা˰দ একজন িনম ȟান ɢিমক িছেলন। 

িতিন ২০/১০/২০১৮ তািরেখ কম ȟরত অব̝ায় ǯ̘াক কের 

ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ চʞɊাম

৩২  ǯমাহা˰দ শাহ আলম              

িপতা-ӓত আলী আহ˰দ         

ӓҶসনদ-

২০১৮১৫১৩৩৫৭০০০২৯৭         

ǯমাবা-০১৮২০০৫৯৬৮৬

 Ɋাম-ǯললাং                  

ডাক-িদঘীরপাড়              

উপেজলা-ফɪকছিড়         

ǯজলা-চʞɊাম

 ǯমাছা˰ৎ আয়শা খাҶন 

(̛ী)              

এনআইিড-

১৫১৩৩৫৭৩০৫৭৮৭

 আেবদনকারীর ·ামী ǯমাহা˰দ শাহ আলম একজন ǯবকারী 

ɢিমক িছেলন। িতিন ০১/০৬/২০১৮তািরেখ অӟ̝ অব̝ায় 

ӓ͇বরন কেরন।

২৫০০০ চʞɊাম

৩৩  এ এস এম আেনায়ার ǯহােসন     

িপতা-ӓত আіর রিহম ǯচৗҿরী  

ӓҶসনদ-

২০১৯৭৫১৮৩৭৭০০০০৭৭          

ǯমাবা-০১৮১৮৭৪৪১২৩

 Ɋাম-উʯর িমজȟানগর        

ডাক-নােট͵র                

উপেজলা-ǯসানাইӑিড়        

ǯজলা-ǯনায়াখালী

 নািহদা রহমান (̛ী)   

এনআইিড-

৫৫২৪৯১৮২১৫

 আেবদনকারী এ এস এম আেনায়ার ǯহােসন একজন ɢিমক। 

িতিন ২০/০২/২০১৯ তািরেখ ҙিরহাʞাই অিʁকাে˅ ӓҶɇবরন 

কেরন।

২৫০০০ ǯনায়াখালী

৩৪  ӓত ǯমাঃ ǯমা̜ফা িসকদার        

িপতা-ӓত আবҼল আলী িসকদার  

                             

এনআইিড-

১৯৬১৭৯১৪৭৪৭০০০০০২          

ǯমাবা-০১৭২১৭৬৮৩৩৯

 Ɋাম-দােশরকাঠী             

ডাক-কাউখালী               

উপেজলা-কাউখালী         

ǯজলা-িপেরাজӅর

 পাͰল ǯবগম  (·ামী) 

এনআইিড-

৭৯১৪৭৪৭৭২৯৩০১

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯমা̜ফা িসকদার একজন গাছ কাটা 

ɢিমক িছেলন । িতিন ২১/১০/২০১৮ তািরেখ কম ȟরত অব̝ায় 

ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ িপেরাজӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৩৫  ӓত শিহҼল ইসলাম                 

িপতা-ӓত বােদশ আলী ম˅ল      

ӓҶ্◌্যসনদ-

২০১৮৬৪২৫০০৬০০২৪৭৬          

ǯমাবা-০১৭৫৫৮১৪৫৬০

 Ɋাম-ǯজাকািবলা                 

ডাক-আরজী নওগϲ           

উপেজলা+ǯজলা-নওগϲ

 ǯমাছাঃ নািগ ȟস ǯবগম 

(̛ী) এনআইিড-

৬৪২৬০০৬১৫৬৫০০

 আেবদনকারী ·ামী ӓত শিহҼল ইসলাম একজন িসএনিজ চালক 

িছেলন। িতিন ০৪-০১-২০১৮ ইং তািরেখ Ήদ যেˈর িɈয়া বː হেয় 

ӓ͇বরন কেরন।

২৫০০০ নওগϲ

৩৬  ӓত রতন রাজবংশী                 

িপতা-ধীেরˌ রাজবংশী              

ӓҶɇসনদ-২০২০২৬১৭২৭২০০০৯৮৮ 

           ǯমাবা-০১৭১২০৯২৩৫৯

 Ɋাম-ǯগািপনাথӅর             

ডাক-নয়ারহাট                 

উপজেলঅ-সাভার             

ǯজলা-ঢাকা

 ӟিচɖা রাজবংশী (̛ী)   

জ˒সনদ-

১৯৯৭৯৩১৭৬১২১০৪০১২

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত রতন  রাজবংশী একজন ǯমকািনক ɢিমক 

িছেলন। িতিন ২২-০৬-২০২০ তািরেখ সড়ক ҽঘ ȟটানায় ӓҶɇবরন 

কেরন।

২৫০০০ ঢাকা

৩৭ ӓত ǯমাঃ শিফ̲ল ইসলাম       

িপতা-ӓত কিলম উিʸন ম˅ল  

এনআইিড-৬১১২০৪৭৩৩৯৩৮৬ 

ǯমাবা-০১৭১১৫১১৩২৭

Ɋাম-আːািরয়া               

ডাক-ӈরকানাবাদ           

উপেজলা-ӈলӅর            

ǯজলা-ময়মনিসংহ

ǯমাছাঃ নািছমা ইসলাম 

(̛ী)   এনআইিড-

৬১১২০৪৭৩৩৯৩৮৭

আেবদনকারী ·ামী ӓত ǯমাঃ শিফ̲ল ইসলাম একজন ɢিমক 

িছেলন। িতিন ১১/০১/২০২০ তািরেখ  ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ ময়মনিসংহ

৩৮ ӓত ǯমাঃ িমв                       

িপতা-ӂͰল হক ǯবপারী          

এনআইিড-২৬১৩৪৫১২৪৯৩৩০ 

ǯমাবা-০১৬৪০৫৫১৫৩৫

Ɋাম-ӑ˓ীরহাট                

ডাক-আɢাফাবাদ            

উপেজলা-কামরাʊীরচর   

ǯজলা-ঢাকা

ǯমাসাঃ Ͱӂ   (̛ী)  

এনআইিড-

২৬১৩৪৫১২৬৭৫০৭

আেবদনকারী ·ামী ӓত ǯমাঃ িমв একজন ɢিমক িছেলন। 

িতিন ০২/০৩/২০১৮ তািরেখ ӓҶবরন কেরন।

২৫০০০ ঢাকা

৩৯  ӓত আদম গাজী                       

িপতা-ӓত শাহাӋিʸন িময়া         

ӓҶɇসনদ-২০১৮৬৭১০২৭১০০০৩৪৩ 

         ǯমাবা-০১৮২৪৫১৯৮২৭

 Ɋাম-Λিনবাসিˍ                

ডাক-Λিনবাসদী                

উপেজলা-আড়াইহাজার       

ǯজলা-নারায়নগʛ

 রািহমা ǯবগম (̛ী) 

এনআইিড-

৬৭১০২৭১২০৯১৫৪

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত আদম গাজী একজন ҍিষ ɢিমক িছেলন। 

িতিন ১৩/০৫/২০১৮ তািরেখ ӓҶɇবরন কেরন।
২৫০০০ নারায়নগʛ

৪০  ӓত ǯমাঃ নয়ন হাওলাদার            

িপতা-ǯমাঃ রা͡ান হাওলাদার        

এনআইিড-৬৮৯৩৬৭৩০৮৪        

ǯমাবা-০১৭৪৮৭৯১৪৬৫

 Ɋাম-কাজলা নয়ানগর         

ডাক-দিনয়া                    

উপেজলা-যাɖাবাড়ী            

ǯজলা-ঢাকা

 ǯমাসাঃ খািদজা ǯবগম 

(̛ী)  এনআইিড-

৮২১৭১০৬৬৯২

 আেবদনকারী ӓত ǯমাৎ নয়ন হাওলাদার একজন রড িম̛ী 

িছেলন।িতিন ০৬/০৯/২০২০ তািরেখ কম ȟরত অব̝ায় ӓ͇বরন কেরন।
২৫০০০ ঢাকা

৪১  ӓত ǯমাঃ রিফ̲ল                   

িপতা-ӓত ӂͰল হক             

ӓҶসনদ-

২০১৮৬৭১৬৮২২০০০৩৩২       

ǯমাবা-০১৭৯৫৩৪৩৫৪২

 Ɋাম-টাওরা                    

 ডাক-ডাʊা                  

উপেজলা-Ͱপগʛ             

ǯজলা-নারায়নগʛ

ǯমাসাঃ আেমনা আɳার 

(̛ী)   এনআইিড-

৬৭১৬৮২২৬৯৬৬০৪৩

আেবদনকারী ·ামী ӓত ǯমাঃ রিফ̲ল একজন ҍিষ ɢিমক 

িছেলন।িতিন ৩০/০৪/২০১৮ইং তািরেখ বɏপােত ӓҶবরন 

কেরন।

২৫০০০ নারায়নগʛ

৪২  ӓত ǯমাঃ কাӗ  খান                

 িপতা-আহ˰দ আলী খান       

এনআইিড-৯১৩২২২৮৯৭৫       

ǯমাবা-০১৬৮১৭০৪৫৪১

 Ɋাম-ӆব ȟ রামӅরা              

ডাক-িখলগϲও                

উপেজলা-িখলগϲও            

ǯজলা-ঢাকা

 ǯমাসাঃ ডািলম ǯবগম 

(̛ী)  এনআইিড-

১৯৩২২৭৩৭৯৮

 আেবদনকারী ·ামী ӓত ǯমাঃ কাӗ খান একজন ɢিমক। িতিন 

১৮/০৮/২০১৯ তািরেখ ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৪৩  ӓত হাসান ǯসানার                  

িপতা-ӓত পচা ǯসানার             

ӓҶ্যসনদ-

২০১৮৬৪১০৬১০০০০০২৪          

ǯমাবা-০১৭০৪০৯৭১২৯

 Ɋাম-পািরচা                    

 ডাক-িনউ রӟলӅর           

উপেজলা-বদলগাজী        

ǯজলা-নওগϲ

 ǯমাসাঃ সািফয়া ǯবগম 

(̛ী)        এনআইিড-

৬৪১০৬১০২২২৪৯৪

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত হাসান ǯসানার একজন িনম ȟান ɢিমক 

িছেলন। িতিন ০৯/০২/২০১৮ তািরেখ অӟˊɇজিনত কারেন 

ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ নওগϲ

৪৪  ӓত ǯমাঃ আіর রহমান           

িপতা-ǯমাঃ আіল কািদর       

এনআইিড-৯১৩৪৬৩০৯৫৪       

ǯমাবা-০১৭১১১৬১৯৬৬

 Ɋাম-ǯটকনগর পাড়া          

ডাক-চাˍনা                    

উপেজলা-বাসন                

ǯজলা-গাজীӅর

 উিম ȟ আɳার (̛ী)  

এনআইিড-

২৬১১৮৪২৫৮৪১৩৩

 আেবদনকারী ӓত ǯমাঃ আіর রহমান একজন ǯমকািনক 

ɢিমক িছেলন। িতিন ১৬/০৯/২০২০ তািরেখ কম ȟ̝ েল  কম ȟরত 

অব̝ায় ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ গাজীӅর

৪৫ ӓত আিমӂল ইসলাম              

িপতা-ӓত আবҼল কােদর       

এনআইিড-১৫১৫৩২৭৮৫৯১০৮ 

ǯমাবা-০১৮৩০৩৬৬০৭৮

Ɋাম-দঃ হাৈতকািˍ          

ডাক-কমর আলী          

উপেজলা-িমরসরাই         

ǯজলা-চʞɊাম

নাছিরন আকতার (̛ী) 

এনআইিড-

১৫১৫৩২৭৮৫৯০৩৬

আেবদনকারী ӓত আিমӂল ইসলাম একজন িমল ɢিমক িছেলন। 

িতিন ৩১/০৪ ২০১৯ তািরেখ ӓҶবরন কেরন।

২৫০০০ চʞɊাম।

৪৬  ӓত ǯমাঃ শিফ̲ল ইসলাম     

িপতা-ӓত ছইম উিʸন           

ӓҶɇসনদ-

২০১৯৬৪১০৬৬৩০০০০৮৮       

ǯমাবা-০১৭৬৭১৪১৩০৩

 Ɋাম-লাͰহার                  

ডাক-ভা˅ারহার              

উপেজলা-বদলগাছী       

ǯজলা-নওগϲ

 ǯমাছাঃ লাকী ǯবগম 

(̛ী)       এনআইিড-

১৯৯২৬৪১০৬৬৩০০০২০

৯

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯমাঃ শিফ̲ল ইসলাম িনম ȟান ɢিমক 

িছেলন। িতিন ১০/১০/২০১৯ ইং তািরেখ ΉদিɈয়া বː হেয় 

ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ নওগϲ

৪৭  ӓত মজӂ ǯশখ                       

িপতা-ӓত রহমান ǯশখ             

এনআইিড-৭৬১১৬৪২০৯১৭৮৮  

ǯমাবা-০১৭৬৫৭১৩১২৯

 Ɋাম-নািˍয়ারা                

 ডাক-রাজনারায়ন Ӆর      

উপেজলা-ǯবড়া               

ǯজলা-পাবনা

 ǯসিলনা খাҶন (̛ী)   

এনআইিড-

৭৬১১৬৪২০৯২১৯৮

 আবেদনকারীর ·ামী ӓত মজӂ ǯশখ একজন ҍিষ ɢমিক 

িছেলন। িতিন ২৯/১২/২০১৮ তািরেখ Ήদেরােগ ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ পাবনা

৪৮  ӓত ǯমাঃ আেনায়ার ǯহােসন       

িপতা-ǯমাঃ আলতাফ ǯহােসন    

এনআইিড-৪১৭৯৫৪১৩২৩        

ǯমাবা-০১৮৮২৪১৩৮৭১

 Ɋাম-উʯর কাʞলী           

ডাক-উʯর কাʞলী           

উপেজলা-চʞɊাম              

ǯজলা-চʞɊাম

 ǯববী আɳার  (̛ী)    

এনআইিড-

৮২২৭৬৮৪১৫৯

 আেবদনকারী ·ামী ӓত ǯমাঃ আেনায়ার ǯহােসন একজন 

ɓাইভার। িতিন ০২/০২২০১৯ ইং তািরেখ ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ চʞɊাম

৪৯  রনিজৎ চˌ বম ȟার                  

িপতা-ǯমেহর চˌ বম ȟন           

এনআইিড-৯১১৬৬৯৫৪৭০       

ǯমাবা-০১৯৫৪৩১৬২২২

 Ɋাম-খামার নয়াবাড়ী       

ডাক-অˑদানগর            

উপেজলা-পীরগাছা          

ǯজলা-রংӅর

 ǯমেনকা রানী (̛ী) 

এনআইিড-২৮৪২৯৫২১৮

 আেবদনকারী ӓত রনিজৎ চˌ বম ȟার একজন িনম ȟান ɢিমক 

িছেলন। িতিন ০৯/০৪/২০১৯ ইং তািরেখ ӓҶবরন কেরন।

২৫০০০ রংӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৫০  ӓত ǯমাঃ এনাӑল হক            

িপতা-ǯমাঃ আӋল ǯহােসন      

এনআইিড-১৫৯২৮২৭৯৩৩২২৩ 

ǯমাবা-০১৭৪৩৯০২৬৫৫

 Ɋাম-বাকɊাম                  

ডাক-আলকরা                 

উপেজলা-ǯচৗʸɊাম         

ǯজলা-̲িম̂া

 ӂরজাহান ǯবগম (̛ী) 

এনআইিড-

১৫৯২৮২৭৯৩২১৯৩

 আেবদনকারী ӓত এনাӑল হক একজন গাড়ী চালক িছেলন। 

িতিন ২৬/০২/২০১৯ ইং তািরেখ ӓҶবরন কেরন।

২৫০০০ ̲িম̂া

৫১  ӓত ǯমাঃ ǯফারকান িশকদার    

িপতা-হািবӋর রহমান িশকদার  

এনআইিড-২৩৫০৬০৭৭৯৮       

ǯমাবা-০১৯১২২৯৯৬৮৫

 Ɋাম-বয়রা ǯমইনেরাড       

ডাক-িজিপও-৯০০০         

উপেজলা-ǯসানাডাʊা       

ǯজলা-Ҏলনা

 ǯমাসাঃ ǯহােসনআরা 

ǯবগম (̛ী)     

এনআইিড-

৯১৩৪৯৬৩৯১৮

 আেবদনকারী ·ামী-ӓত ǯমাঃ ǯফারকান িশকদার একজন 

িনম ȟান ɢিমক িছেলন।িতিন ৩০/১২/২০১৯ǯ◌ইং তািরেখ 

ӓҶবরন কেরন।

২৫০০০ Ҏলনা

৫২  ӓত ǯমাঃ শািমম ǯহােসন          

িপতা-ǯমাৎ নজͰল ইসলাম      

এনআইিড-

২০১৯৩৩১৮৬৫৭০০০৫৫৪       

ǯমাবা-০১৭৪৬২৫৭৫২১

 Ɋাম-মারতা                   

ডাক-মারতা                  

উপেজলা-ΛӅর              

ǯজলা-গাজীӅর

 ǯমাঃ নজͰল ইসলাম 

(িপতা)        এনআইিড-

৩৩১৮৬৫৭৪২৬৬৮৭

 আেবদনকারী ӓত ǯমাঃ শামীম ǯহােসন একজন কারখানা 

ɢিমক িছেলন। িতিন ১৫/১২/২০১৯ ইং তািরেখ ӓҶɇবরন 

কেরন।

২৫০০০ গাজীӅর

৫৩  ӓত উʯম চˌ দাস                  

িপতা-িবরবল চˌ দাস            

ӓҶɇসনদ-

২০১৯৩৩১৩০২৫০০১১৬৩       

ǯমাবা-০১৯১৯৭০২৫৯০

 Ɋাম-ǯকশিরতা                

ডাক-কালনী                  

উপেজলা-গাজীӅর          

ǯজলা-গাজীӅর

 িমনা রানী দাস (̛ী)   

এনআইিড-

৫৫২৩১৮৯৫৬০

 আেবদনকারী ӓত উʯম চˌ দাস একজন কারখানা ɢিমক 

িছেলন। িতিন ১৫/১২/২০১৯ ইং তািরেখ অিʁ দʀ কারেন 

ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ গাজীӅর

৫৪  ӓত পারেভজ                        

িপতা-ǯমাঃ লাল িময়া            

ӓҶসনদ-

২০২০৩৩৯৩৩২৮০০৩৪৫০       

ǯমাবা-০১৭৮৩৮১৩২৬৮

 Ɋাম-মাӑনা                    

ডাক-কালনী                   

উপেজলা-গাজীӅর           

ǯজলা-গাজীӅর

 ǯমাঃ লাল িময়া )িপতা) 

 এনআইিড-

৪১৫৮৯৪৩১৬৯

 আেবদনকারী ǯছেল ӓত পারেভজ একজন িনম ȟান ɢিমক 

িছেলন। িতিন ১৫/১২/২০১৯ তািরেখ আ̶েন ӓҶবরন কেরন।

২৫০০০ গাজীӅর

৫৫  ӓত িজয়াͰল                        

িপতা-ӓত িদলবর আলী           

এনআইিড-৬৪১৬০৯৪৪৯২১৬৪ 

ǯমাবা-০১৭৮০৮১৩৪১৩

 Ɋাম-ফেতӅর                  

ডাক-ফেতӅর                 

উপেজলা-নওগϲ              

ǯজলা-নওগϲ

 ǯমাছাঃ ǯফি˓ ǯবগম 

(̛ী)   এনআইিড-

৬৪১৬০৯৪৪৯২১৬৫

 আেবদনকারী ·ামী ӓত িজয়াͰল একজন ̲িল ɢিমক িছেলন। 

িতিন ৩০/০৬/২০১৭ ইং তািরেখ ӓҶ বরন কেরন।

২৫০০০ নওগϲ

৫৬  ӓত ǯমাঃ ǯমাসেলম                 

 িপতা-ǯশখ ǯমা̜ফা                

এনআইিড-৯৫৫২১৪৩৬৮৮       

ǯমাবা-০১৯১৫৮২৭১১২

 Ɋাম-ǯছাট বয়রা              

ডাক-িজিপও                  

উপেজলা-ǯসানাডাʊা        

ǯজলা-Ҏলনা

 সালমা ǯবগম (̛ী) 

এনআইিড-

৮৬৫০৩৬৬১১৮

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯমাঃ ǯমাসেলম একজন িনম ȟান 

ɢিমক িছেলন। িতিন ১৪/১২/২০১৯ ইং তািরেখ ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ Ҏলনা

৫৭  ӓত হারাধন নাগ                  

িপতা-অরন চˌ নাগ             

এনআইিড-৮২৪৭৯৭০৫৩৯        

ǯমাবা-০১৮৮৪২৩৩০৪৮

 Ɋাম-ǯদৗলতӅর               

ডাক-এম.এম.হাট            

উপেজলা-ǯফনী               

ǯজলা-ǯফনী

 িমতা রানী দাস (̛ী)    

এনআইিড-

৯৫৫০৫৪১৫৮৬

 আেবদনকালী ·ামী ӓত হারাধন নাগ একজন িরɼা চালক 

িছেলন। িতিন ২০/০৫/২০২১ ইং তািরেখ কম ȟরত অব̝ায় সড়ক 

ҽঘ ȟটনায় ӓҶɇবরন কেরন।

১০০০০০ ǯফনী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৫৮  ӓত রিফ̲ল ইসলাম             

িপতা-ǯমাঃ জাҭ িময়া             

ӓҶɇসনদ-

২০২০৬১১৮১৬৭০০০৩৯৫         

ǯমাবা-০১৮৩১৫৮৫৭০১

 Ɋাম-চর বাহাҼরӅর           

ডাক-রামনাতӅর            

উপেজলা-ӈলӅর            

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 ǯমাঃ জাҭ িময়া (িপতা) 

  এনআইিড-

১০০৭৮৩৮৩৯২

 আেবদনকারীর ǯছেল  ӓত রিফ̲ল ইসলাম একজন িনম ȟান 

ɢিমক িছেলন। িতিন ০৫/১০/২০২০ ইং তািরেখ অӟ̜ হেয় 

ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ ময়মনিসংহ

৫৯  ӓত ǯমাঃ ǯসিলম িময়া             

িপতা-ǯমাঃ আশরাফ আলী      

এনআইিড-১৯৩৯৩০০১১৫       

ǯমাবা-০১৭৯৮৪৪২৭৬৮

 Ɋাম-ǯবলা িপʊলহাɪ      

ডাক-ǯবলɪয়া মাɘাসা      

উপেজলা-জামালӅর       

ǯজলা-জামালӅর

 ǯমাছাঃ রিহমা ǯবগম 

(̛ী)       এনআইিড-

৩২৮৮৮৬৯৯৬৩

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯমাঃ ǯসিলম িময়া একজন কাট িমি̛ 

িছেলন। িতিন ১৭/০৮/২০২০ ইং তািরেখ কম ȟেɻেɖ কম ȟরত 

অব̝ায় িবҼɇৎ Ӈ̙ হেয় ӓҶɇবরন কেরন।

১০০০০০ জামালӅর

৬০  ӓত ǯলাকমান খান                  

িপতা-ফেয়জ বকস খান           

ӓҶɇসনদ-

২০১৯১৩১২২২৭০০০৮০৭         

ǯমাবা-০১৭৪৮১১০০৭৯

 Ɋাম-সাপদী                    

 ডাক-বাঘড়া                  

উপেজলা-চϲদӅর              

ǯজলা-চϲদӅর

 তাহিমনা ǯবগম (̛ী)    

এনআইিড-

২৩৬৩৩২৫০৫৭

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯলাকমান খান একজন িনম ȟান ɢিমক 

িছেলন। িতিন ০৪/১২/২০১৯ ইং তািরেখ ǯ̘ােক ӓҶɇবরন 

কেরন।

২৫০০০ চϲদӅর

৬১  ӓত হাͰন হাওলাদার              

িপতা-মিজদ হাওলাদার         

এনআইিড-৩৭২০৮২১৩৯০       

ǯমাবা-০১৭৭৪৯৮৭৬৭০

 Ɋাম-ӑ̲ˍপিʞ                

ডাক-আিমরগʛ               

উপেজলা-বিরশাল           

ǯজলা-বিরশাল

 িহͰ ǯবগম(̛ী) 

এনআইিড-

৫৯৭০৮৩০৮৯৮

 আেবদনকারী ·ামী ӓত হাͰন হাওলাদার একজন  িনম ȟান 

ɢিমক িছেলন। িতিন ২৫/০৭/২০১৮ ইং তািরেখ ǯকম ȟেɻেɖ 

কম ȟরত অব̝ায় ӓҶবরন কেরন।

১০০০০০ বিরশাল

৬২  ӓত ǯমাঃ আӋ হািনফ             

িপতা-ǯমাঃ িমনহাজ উিʸন হাং 

এনআইিড-২৩৫৬৭৫১৮৪৮        

ǯমাবা-০১৯১২৫০০৯২২

 Ɋাম-মাҟখান                  

ডাক-হারবাইদ                

উপেজলা-Ӆবাইল           

ǯজলা-গাজীӅর

 িপয়ারা ইয়াসিমন (̛ী) 

 এনআইিড-

৮৬৮২০৪১৯৭৮

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯমাঃ আӋ হািনফ একজন িমল ɢিমক 

িছেলন। িতিন ৩১/০৭/২০২০ ইং তািরেখ হাট ȟ ǯ̙াক কের 

ӓҶবরন কেরন।

২৫০০০ গাজীӅর

৬৩  ӓত ǯমাঃ িব̂াল ǯহােসন           

িপতা-ӓত আঃ মােলক           

এনআইিড-৪৮১৪৯৬০১২৭৪০৮  

ǯমাবা-০১৯৮৩৫৭৪৮৯৫

 Ɋাম-ɛজাপৎিকলা           

ডাক-ɝাɻণ̲ҙরী           

উপেজলা-িকেশারগʛ      

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িবলিকছ আɳার (̛ী) 

এনআইিড-

৫৯৭১১৬৫৮২৩

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত িব̂াল ǯহােসন একজন মটরযান 

ɢিমক িছেলন। িতিন ১২/০৮/২০১৭ ইং তািরেখ সড়ক Ҽঘ ȟটনায় 

ӓҶɇবরন কেরন।

১০০০০০ িকেশারগʛ

৬৪  ӓত ǯমাঃ রািকব ǯহােসন           

িপতা-নয়ন হাওলাদার           

জ˒সনদ-

২০১৮০৬১৫১৮৬০০০১৩৬        

ǯমাবা-০১৭৯৩০৫৮৯০৪

 Ɋাম-হিবনগর                  

ডাক-শােয়̜াবাদ            

উপেজলা-বিরশাল             

ǯজলা-বিরশাল

 িনӗফা ǯবগম (মাতা) 

এনআইিড-

১৯২০৩৩৮৬১১

 আেবদনকারীর ǯছেল ӓত রািকব ǯহােসন একজন িনম ȟান ɢিমক 

িছেলন।িতিন ২৫/০৭/২০১৮ ইং তািরেখ কম ȟরত অব̝ায় 

কম ȟেɻেɖ  ӓҶɇবরন কেরন।

১০০০০০ বিরশাল



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৬৫  ӓত শাহাদাত সরদার               

িপতা-ǯমাঃ কামাল সরদার       

এনআইিড-

১৯৯৬৪৭১৭৫৬৭০০০১৪৭          

ǯমাবা-০১৯৬৫৫৩৭৫১০

 Ɋাম-Λফলতলা              

ডাক-ǯমশাғনী               

উপেজলা-Ͱপসা              

ǯঝলা-Ҏলনা

 ǯমাঃ কামাল ǯহােসন 

(িপতা) এনআইিড-নাই

 আেবদনকারীর ǯছেল ӓত শাহাদাত সরদার একজন িনম ȟান 

ɢিমক িছেলন। িতিন ২২/০৯/২০১৮ ইং তািরেখ সড়ক ҽঘ ȟটনায় 

ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ Ҏলনা

৬৬  ӓত শহীҼল হক                   

িপতা-আকতােরর জামান         

এনআইিড-১৯১৭২৩৫৬৮১৪৩৩ 

ǯমাবা-০১৭১৬১৬৮৫২৮

 Ɋাম-ǯরল Ɉিসং              

ডাক-বˍর                   

উপেজলা-বˍর               

ǯজলা-চʝɊাম

 মিরয়ম ǯবগম (̛ী)    

এনআইিড-

১৯১৭২৩৫৬৭৯১৩৩

 আেবদনাকারীর ·ামী ӓত শহীҼল হক একজন দিজȟ ɢিমক 

িছেলন। িতিন ০৮/০৭/২০১৯ ইং তািরেখ ǯ̙াক কের ӓҶ্বরন 

কেরন।

২৫০০০ চʞɊাম

৬৭  ӓত ǯমাঃ আজাহার ǯমাΙা        

িপতা-ǯমাঃ ǯমাবারক ǯমাΙা     

এনআইিড-২৯১৫৬৩১০৬২৫৪৫ 

ǯমাবা-০১৯৮০৫১১৮০৪

 Ɋাম-ǰব̲˃Ӆর                

ডাক-মҿখালী              

উপেজলা-মҿখালী           

ǯজলা-ফিরদӅর

 মেনায়ারা ǯবগম (̛ী) 

এনআইিড-

২৯১৫৬৩১০৬২৫৪৯

 আেবদনাকারীর ·ামী ӓত ǯমাঃ আজাহার ǯমাΙা একজন ҍিষ 

ɢিমক িছেলন। িতিন ২৮/০৭/২০১৭ ইং তািরেখ Ήদেরােগ 

আɈাˉ হেয় ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ ফিরদӅর

৬৮  ӓত ҍ̏ পদ ǰবΜব               

িপতা-ǯগাপাল ǰবΜব               

এনআইিড-১৫৯২৮২৯৩৮৭৩৯২ 

ǯমাবা-০১৮৪০৪২১৪৭৮

 Ɋাম-ǯসানা পাহাড়            

ডাক-বˍর                    

উপেজলা-চʞɊাম             

ǯজলা-চʞɊাম

 Ӆিনমা রানী ǯগা·ামী 

(̛ী)       এনআইিড-

১৫৯২৮২৯৯৭৯৩৩২

 আেবদনকারী ·ামী ҍ̏ পদ ǰবΜব একজন ǯবকারী ɢিমক 

িছেলন। িতিন ০৩/০৫/২০১৭ইং তািরেখ সড়ক ҽঘ ȟটনায় 

ӓҶবরন কেরণ।

২৫০০০ চʞɊাম

৬৯  ӓত ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম       

িপতা-ǯমাঃ ǯমা̜ফা                

এনআইিড-৯৫৫১১৫১৮০৭        

ǯমাবা-০১৮২১৬৩৯৯১১

 Ɋাম-করমপাড়া                

ডাক-চাˍগϲও                

উপেজলা-চʞɊাম             

ǯজলা-চʞɊাম

 ǯমাঃ ǯমা̜ািফҟর 

রহমান (িপতা)    

এনআইিড-

১৫৯১৯০৬৬৮৪৭০২

 আেবদনকারীর ǯছেল ӓত ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম একজন িনম ȟান 

ɢিমক িছেলন। িতিন ০৭/১১/২০২০ ইং তািরেখ ӓҶɇবরন 

কেরন।

২৫০০০ চʞɊাম

৭০  ӓত ǯমাঃ হািফজ হাওলাদার     

িপতা-ӓত ইউӂফ আলী 

হাওলাদার                           

এনআইিড-২৬১৩৮৯৪২৯৩২০০ 

ǯমাবা-০১৭৪১২৭১৫৭৪

 Ɋাম-নҶন আনডারচর       

ডাক-কিরম খােনর হাট   

উপেজলা-কালািকিন        

ǯজলা-মাদারীӅর

 ӟিম ǯবগম (̛ী)    

এনআইিড-

২৬১৩৮৯৪২৮৮৯১৯

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯমাঃ হািফজ হাওলাদার একজন 

ভɇান চালক। িতিন ১৭/০৭/২০১৮ ইং তািরেখ ǯ̘াক কের 

ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ মাদারীӅর

৭১  ӓত ǯমাঃ িরপন িময়া              

িপতা-ǯমাঃ আঃ মাˑান           

জ˒সনদ-

১৯৯৩৩৬১২৬২৮১০২৭৩১       

ǯমাবা-০১৭২৬৫৫২২৫১

 Ɋাম-ষােড়রেকানা            

ডাক-ҙনাͰঘাট               

উপেজলা-ҙনাͰঘাট          

ǯজলা-হিবগʛ

 ǯমাছাঃ আেনায়ারা 

ǯবগম (মাতা)

 আেবদনকারীর ǯছেল ӓত ǯমাঃ িরপন িময়া একজন িসএনিজ 

চালক িছেলন। িতিন ০৬/০৫২০১৮ ইং তািরেখ ӓҶ্রবরন 

কেরন।

২৫০০০ হিবগʛ

৭২  ӓত ǯমাঃ কামͰʕামান              

িপতা-ӓত শাহাদত আলী           

এনআইিড-৪৯১৭৯৭১৩৮৪৩৫৭     

ǯমাবা-০১৯১২৮০৮২০১

 Ɋাম-নওদা পাড়া                 

 ডাক-ǯরৗমারী                    

উপেজলা-ǯরৗমারী              

ǯজলা-̲িড়Ɋাম

  ǯমাছাঃ আেমনা খাҶন 

(̛ী)      এনআইিড-

৪৯১৭৯৭১৩৮৪৬৮০

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯমাঃ কামͰʕামান একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন ১৭/০৬/২০১৮ ইং তািরেখ ӓҶবরন কেরন।
২৫০০০ ̲িড়Ɋাম



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৭৩  ӓত ǯমাঃ খিলӗর রহমান          

িপতা-আিল ǯহােসন ӑি˓        

এনআইিড-০৬৯৫১০৩১২০৮১০  

ǯমাবা-০১৯৮১৮২৪১১২

 Ɋাম-Ӆরানপাড়া              

ডাক-বিরশাল                 

উপেজলা-বিরশাল          

ǯজলা-বিরশাল

 জিরনা ǯবগম (̛ী)   

এনআইিড-

৪১৯১৮৯০৫৯১

 আেবদনকারী ·ামী ӓত ǯমাঃ খিলӗর রহমান একজন ҟট িমল 

ɢিমক। িতিন  ২৭/০২/২০১৮ ইং তািরেখ িবҼɇৎ Ӈ̙ হেয় 

ӓ͇বরন কেরন।

১০০০০০ বিরশাল

৭৪  ӓত ǯমাঃ িলয়াকত আলী         

িপতা-ǯমাঃ আিজҟল হক        

এনআইিড-৫৫৪৭৯৩৭৭৯৬       

ǯমাবা-০১৭০১৯১২৮৬০

 Ɋাম-সালˍর                  

ডাক-সালˍর                 

উপেজলা-ঠা̲রগϲও       

ǯজলা-ঠা̲রগϲও

 ǯমাছাঃ ӑনӑন ǯবগম 

(̛ী) এনআইিড-

৬৪১৯৪৯০৩৪৪

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত িলয়াকত আলী একজন ɛািত̙ািনক 

ɢিমক িছেলন। িতিন ২০/০২/২০১৯ ইং তািরেখ ǯɝইন ǯ̘াক 

কের ӓҶɇবরন কেরন।

৫০০০০ ঠা̲রগাও

৭৫  ӓত ǯমাঃ িশবলী সািদক            

িপতা-ǯমাঃ আঃ মিতন ǯমা̂াহ 

এনআইিড-৫০৬১৫৮৭৯৯৩       

ǯমাবা-০১৭০৪১৩৩৭১৩

 Ɋাম-পাইকসা                  

ডাক-ǯঘাড়াশাল              

উপেজলা-পলাশ             

ǯজলা-নরিসংদী

 ǯমাসাঃ ফারজানা 

ইয়াছিমন (িলিল) (̛ী) 

এনআইিড-

৪৬১১৬০৭৮০৭

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯমাঃ িশবলী সািদক একজন 

ɛািত̙ািনক ɢিমক িছেলন।িতিন ২০/০৯/২০২০ ইং তািরেখ 

সড়ক ҽঘ ȟটনায় ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ নরিসংদী

৭৬  ӓত ǯমাঃ শািমম                     

িপতা-ǯমাঃ আলম ǯমা̂া          

এনআইিড-৭৯২৮০০২১০৪৭৪১  

ǯমাবা-০১৭৪৫৯৭৩৯৭২

 Ɋাম-̲মারখালী              

ডাক-িপেরাজӅর              

উপেজলা-িপেরাজӅর       

ǯজলা-িপেরাজӅর

 চােমলী আɳার (̛ী)    

এনআইিড-

১৯৯২৭৯২৮০০২০০০০৪

৯

 আেবদনকারী ·ামী ӓত ǯমাঃ শািমম একজন রড িম̛ী 

 িছেলন। িতিন ১৩/০৮/২০১৬ইং তািরেখ ҽঘ ȟটনায় কম ȟেɻেɖ 

কম ȟরত অব̝ায় ӓҶɇবরন কেরন।

১০০০০০ িপেরাজӅর

৭৭  ӓত মাӟক িময়া                    

িপতা-আঃ রিশদ িময়া             

এনআইিড-৪৬০০৬৪২০৪৭        

ǯমাবা-০১৭৭৭৮০১৪২৫

 Ɋাম-সাহানগর                

ডাক-ǯতিলয়াপাড়া          

উপেজরা-মাধবӅর           

ǯজলা-হিবগʛ

 ǯমাঃ আঃ রিশদ িময়া 

(িপতা) এনআইিড-

৬৪১৫২২৮৬৫৬

 আেবদনকারীর ǯছেল ӓত মাӟক িময়া একজন অɛািত̙ািনক 

ɢিমক িছেলন। িতিন ১০/১০/২০২০ ইং তািরেক সড়ক Ҽঘ ȟটনায় 

ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ হিবগʛ

৭৮  ǯমাঃ মাӟদ িসকদার                

িপতা-ӓত ইয়া̲ব আলী িসকদার  

                            জ˒সনদ-

১৯৮১৭৯২৫০০৫০৮৯৯৪৫          

ǯমাবা-০১৭২৫৪৪১০৮৯

 Ɋাম-ɝা˰ণকািচ               

ডাক-িপেরাজӅর              

উপেজলা-িপেরাজӅর        

ǯজলা-িপেরাজӅর

 িমিল ǯবগম (̛ী)     

এনআইিড-

০১১৬০৪৭৭৯১৭১৬

 আেবদনকারীর ·ামী ǯমাঃ মাӟদ িসকদার একজন 

ইেলিɯিশয়ান ɢিমক িছেলন। িতিন ০৮/০৪২০১৬ ইং তািরেখ 

কম ȟেɻেɖ কম ȟরত অব̝ায় ӓҶবরন কেরন।

১০০০০০ িপেরাজӅর

৭৯  ӓত ǯমাঃ মেনায়ার ǯহােসন       

িপতা-ӓত ǯমাকােʸস িব͵াস    

এনআইিড-

১৯৮২৫৭১৪৭৭৩০০০০০৭          

ǯমাবা-০১৭৯৪১৮৭২৭৯

 Ɋাম-িদিলপনগর           

ডাক-িদিলপনগর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-̲িɀঠয়া

 ǯমাসাঃ তহিমনা 

আɳার (̛ী)      

এনআইিড-

১৯৯৩৫০১৩৯৭৪০০০১৩

৬

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯমাঃ মেনায়ার ǯহােসন একজন ɑাক 

চালক। িতিন ১৬/১১/২০২০ ইং তািরেখ সড়ক ҽঘ ȟটনায় ӓҶবরন 

কেরন।

২৫০০০ ̲ি̙য়া



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৮০  ӓত মˑান িময়া                      

িপতা-Ҝর রহমান                    

এনআইিড-২৩৬২৩০২৩১৩     

ǯমাবা-০১৭৭৯৬১০৪০৫

 Ɋাম-সাহানগর                

ডাক-ǯতিলয়াপাড়া          

উপেজরা-মাধবӅর           

ǯজলা-হিবগʛ

 রািফয়া ǯবগম (̛ী) 

এনআইিড-

২৮১৫১৩৪২৭১

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত মˑান িময়া একজন Ғহ ɢিমক 

িছেলন। িতিন ২০/১০/২০২০ ইং তািরেখ সড়ক ҽঘ ȟটনায় 

ӓҶ্যবরন কেরন।

২৫০০০ হিবগʛ

৮১  ӓত ǯমাঃ জাহাʊীর আলম       

িপতা-ফিরদ িময়া                  

এনআইিড-৩৬১৭১৯৪০৮৩১৭২  

ǯমাবা-০১৭১৮৭০৭৪৯১

 Ɋাম-সাহানগর                

ডাক-ǯতিলয়াপাড়া          

উপেজরা-মাধবӅর           

ǯজলা-হিবগʛ

 ǯমাছাঃ ǯজসিমন 

আɳার (̛ী)             

এনআইিড-

৬০০১৬০৯৩৮৪

 আেবদনকারীর ·ামী জাহাʊীর আলম একজন Ғহ ɢিমক 

িছেলন। িতিন ২০/১০/২০২০ ইং তািরেখ সড়ক ҽঘ ȟটনায় 

ӓҶ্যবরন কেরন।

২৫০০০ হিবগʛ

৮২  ӓত হািবব                            

িপতা-জামাল ӑি˓                  

এনআইিড-

১৯৮৫১৩১৪৯৫৫০০০০০২         

ǯমাবা-০১৮৭১৬৩৪৭০১

 Ɋাম-ওড়Ӆর                    

ডাক-ǰসয়দӅর                

উপেজলা-হাজীগʛ           

ǯজলা-চϲদӅর

 ǯরেহনা আɳার (̛ী) 

এনআইিড-

৮৭০২৭৭৬৬১১

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত হািবব একজন িসএনিজ চালক 

িছেলন। িতিন ১৫/০১/২০২০ ইং তািরেখ ǯ̘াক কের ӓҶবরন 

কেরন।

২৫০০০ চϲদӅর

৮৩  ӓত ǯমাঃ রিবউল হাসান িজহাদ 

িপতা-ǯমাঃ কামাল ǯহােসন      

ӓҶসনদ-২০২০২৪০০০১২২      

ǯমাবা-০১৭৬৫৮৬১৯৩০

 Ɋাম-দঃ বাগমারা            

ডাক-ǯকাটবাড়ী             

উপেজলা-̲িম̂া            

ǯজলা-̲িম̂া

 ǯমাঃ কামাল ǯহােসন 

(িপতা) এনআইিড-

৮২২৯৮৮২১০৮

 আেবদনকারী ǯমাঃ কামাল ǯহােসন একজন ҍিস ɢিমক। তাের 

ǯছেল ӓত ǯমাঃ রিবউল হাসান িজহাদ ০৭/০৮/২০২০ ইং 

তািরেখ ҽঘ ȟটনায় ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ ̲িম̂া

৮৪  ӓত ɛতাব চˌ বӣয়া              

িপতা-অতীˌ লাল বӣয়া        

এনআইিড-৩২৭৪৪৪২৭৮৩      

ǯমাবা-০১৬৮৪৫৯৫৩৯৭

 Ɋাম-দিɻণগϲও               

ডাক-বাসােবা                 

উপেজলা-সӋজবাগ          

ǯজলা-ঢাকা

 সীমা বӣয়া (̛ী)   

এনআইিড-

৩২৭৪৪৪৯৪৯৯

 আেবদনকারীর ·ামী  ӓত ɛতাব চˌ বӣয়া একজন মটর 

ǯমকািনক ɢিমক িছেলন।িতিন ২৪/০৯/২০২০ ইং তািরেখ ◌াӟ̜ 

অব̝ায় ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ ঢাকা

৮৫  ӓত ǯমাঃ িরটন িময়া              

িপতা-ǯমাঃ ӟͰজ আলী         

এনআইিড-১৯৩২২২০৮২৩       

ǯমাবা-০১৯০৯৯৮২৭৩১

 Ɋাম-িময়ার বাড়ী              

ডাক-জাতীয় িব͵ঃ           

উপেজলা-গাজীӅর           

ǯজলা-গাজীӅর

 ǯমাছাঃ Ңমা আɳার 

(̛ী) এনআইিড-

১৯০৩০২৪২০৪

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯমাঃ িরটন িময়া একজন িনম ȟান 

ɢিমক িছেলন। িতিন ০২/০২/২০১৯ ইং তািরেখ কম ȟেɻেɖ 

ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ গাজীӅর

৮৬  ӓত ǯমাছাঃ িরফা ǯবগম         

·াম- এমদাҼল হক               

এনআইিড-৮৫২৪৯০৭১৯০৭৪১   

ǯমাবা-০১৭৩৪৫১২১৪০

 Ɋাম-উʯর বাӋ খা             

ডাক-বাӋখϲ                   

উপেজলা-রংӅর              

ǯজলা-রংӅর

 ǯমাঃ ইমদাҼল হক  

(·ামী)      এনআইিড-

৫০৯৯৯৩১৮১৭

 আােবদনকারী ǯমাঃ ইমদাҼল হক একজন ɢিমক। তার ̛ী 

ǯমাছাঃ িরফা ǯবগম ২৪/০৩/২০১৮ইং তািরেখ Ήদেরােগ 

ӓ͇বরন কেরন।

২৫০০০ রংӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৮৭  ӓত ǯমাঃ রােসল ǯহােসন          

িপতা-রিফ̲ল                      

এনআইিড-

১৯৯৪৭৩১৬৪১২০০০২২৭         

ǯমাবা-০১৯৬৯৪৫২৯৬৪

 Ɋাম-চড়াইেখালা              

 ডাক-বটতলা                 

উপেজলা-নীলফামারী        

ǯজলা-নীলফামারী

 রিফ̲ল ইসলাম 

(িপতা)  এনআইিড-

৮৬৬০৮০১৬৯০

 আেবদনকারী ǯছেল  ӓত ǯমাঃ রােসল ǯহােসন একজন িনম ȟান 

ɢিমক িছেলন। িতিন ১০/০৭/২০১৮ ইং তািরেখ কম ȟ̝ েল 

কম ȟরত অব̝ায় ӓҶবরন কেরন।

১০০০০০ নীলফামারী

৮৮  ӓত জাহািʊর                        

  িপতা-আіল ̲Ьছ খা           

এনআইিড-৭৯০৫৬৭৩২১৯৮১    

ǯমাবা-০১৭১৫৮২৮২৬২

 Ɋাম-দাওদখালী               

ডাক-ǯদবɖ                      

উপেজলা-মঠবাড়ীয়া       

ǯজলা-িপেরাজӅর

 ǯসিলনা ǯবগম  (̛ী) 

এনআইিড-

৭৯১৫৮৩৪৩২২১০৫

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত জাহািʊর একজন িনম ȟান ɢিমক 

িছেলন। িতিন ০৮/০৮/২০১৮ ইং তািরেখ কম ȟ̝ েল ӓҶবরন 

কেরন।

২৫০০০ িপেরাজӅর

৮৯  ӓত ǯমাঃ সামাদ ǯশখ               

িপতা-ӓত ǰনমʸীন ǯশখ          

এনআইিড-২৯১৪৭৩১৩৩৪৫৯৪  

ǯমাবা-০১৭৫৭৩২৩৪৩৬

 Ɋাম-ǯটপােখালা               

 ডাক-ǯগо িময়ার হাট    

উপেজলা-ফিরদӅর          

ǯজলা-ফিরদӅর

 ǯমাসাঃ ǯকািহӂর ǯবগম 

(̛ী)          এনআইিড-

২৯১৪৭৩১৩৩৪৫৯৫

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯমাঃ সামাদ ǯশখ একজন ҍিষ 

ɢিমক িছেলন। িতিন ২৮/০৩/২০১৮ ইং তািরেখ Ήদ যেˈর 

িɈয়া বːহেয় ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ ফিরদӅর

৯০  ӓত রতন ǯদব নাথ                   

িপতা-তরনী ̲মার নাথ              

এনআইিড-৬৮৬৪৬৯৯৯৫১         

ǯমাবা-০১৬১০২২১১৪৩

 Ɋাম-বাইশ ғিরয়া               

ডাক-বাӗয়া                       

উপেজলা-ǯচৗӑহনী              

ǯজলা-ǯফনী

 চ˫া রানী ǯদবী (̛ী)     

এনআইিড-৩২৯১৭৮৩০১১

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত রতন ǯদব নাথ একজন পিরবহন 

ɢিমক।িতিন ২০/০৮/২০১৯ ইং তািরেখ ӓҶɇবরন কেরন।
২৫০০০ ǯফনী

৯১  ǯমাঃ ӟলতান আলম                  

িপতা-ӓত শহͰিʸন                  

এনআইিড-২৭১৭৭৪৩৬২৮৯৪৬      

ǯমাবা-০১৭৮০৬০৭০০০

 Ɋাম-ӆব ȟ রӟলӅর                

ডাক-মΒপাড়া                  

ডাক-পাব ȟতীӅর                 

ǯজলা-িদনাজӅর

 ǯমাঃ হািনফ মাহাӑদ 

(ǯছেল)      এনআইিড-

২৮৫৫৯৮০২৯৪

 আেবদনকারীর িপতা ǯমাঃ ӟলতান আলম একজন ǯলাড আনেলাড 

ɢিমক িছেলন। িতিন ০৭/০৫/২০২০ ইং তািরেখ কম ȟেɻেɖ যাওয়ার 

পেথ ǯনৗকা ҭিবেত ӓҶবরন কেরন।

২৫০০০ িদনাজӅর

৯২  ӓত ǯমাঃ িমজাӂর রহমান           

িপতা-ǯমাঃেগালাম আকবর ǯমাΙা  

এনআইিড-৫৫১৬৬৪২৫৯০৪২১     

ǯমাবা-০১৭৯২৩৭৪৬১৫

 Ɋাম-িসˍাইন                    

ডাক-পা̂া                       

উপেজলা-মহ˰দӅর           

ǯজলা-মা̶রা

 ǯমাছাঃ Ͱিবয়া খাҶন  

(̛ী) এনআইিড-

৫৫১৬৬৪২৫৯০৪২৪

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯমাঃ িমজাӂর রহমান একজন ǯনৗ-জান 

ɢিমক িছেলন। িতিন ১৯/০৬/২০১৯ ইং তািরেখ ǯ̘াক জিনত কারেন 

ӓҶবরন কেরন।

২৫০০০ মা̶রা

৯৩  ǯমাঃ খিলল Δাদা                    

িপতা-আঃ হািমদ Δাদা             

এনআইিড-১৯৬৮৭৮১৫২৫২৭৫৪৯২৪ 

          ǯমাবা-০১৭২০৪৭৮৬৪৭

 Ɋাম-দশিমনা                    

ডাক-দশিমনা                  

উপেজলা-দশিমনা             

ǯজলা-পҧয়াখালী

  ǯমাছাঃ ǯফরদাউিছ ǯবগম 

(̛ী)    এনআইিড-

৭৮১৫২৫২৭৫৪৮৯৬

 আেবদনকারীর ·ামী ǯমাসাঃ ǯমাঃ খিলল Δাদা একজন িনম ȟান 

ɢিমক। িতিন ২৮/০৭/২০১৬ ইং তািরেখ কম ȟেɻেɖ কম ȟরত অব̝ায় 

িবҼɇৎ Ӈ̙ হেয় ӓҶবরন কেরন।

৫০০০০ পҧয়াখালী

৯৪  ӓত ǯমাঃ মজӂ িময়া                  

িপতা-জাহাʊীর আলম              

এনআইিড-১৯৯৪৫২১৩৯২৯০০২৮১৫ 

           ǯমাবা-০১৭৪৬৩১২৯৩৭

 Ɋাম-বিɖশ হাজারী              

ডাক-চাপারহাট                  

উপেজলা-কালীগʛ             

ǯজলা-লালমিনরহাট

 ǯমাঃ জাহাংগীর  (িপতা)  

  এনআইিড-

৩৩২৩০০৩১১৫৩৫১

 আেবদনকারীর ǯছেল ӓত ǯমাঃ মজӂ িময়া একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন ২৪/০৬/২০১৭ ইং তািরেখ সড়ক Ҽঘ ȟটনায় ӓҶ বরন কেরন।

২৫০০০ লালমিনরহাট



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৯৫  ӓত ǯমাঃ আіল আিলম             

িপতা-ǯমাঃ আіল মাˑান হাং      

এনআইিড-১৯৯৪৭৯১৪৭৭৯০০০০৫৬ 

            ǯমাবা-০১৯১৬৯৮০২১১

 Ɋাম-ǯজালাগািত                 

ডাক-ǯজালাগািত                

উপেজলা-কাউখালী            

ǯজলা-িপেরাজӅর

 রািহমা ǯবগম (̛ী)      

এনআইিড-

১৯৯৪৭৯১৪৭৭৯০০০০৫৯

 আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯমাঃ আіল আিলম একজন িনম ȟান ɢিমক 

িছেলন। িতিন ১৩/০৮/২০১৬ ইং তািরেখ কম ȟ ǯɻেɖ পািনেত পেড় 

ӓҶবরন কেরন।

১০০০০০ িপেরাজӅর

৯৬  ӓত ছােয়Ҽল হক ǯখাˍকার         

িপতা-ӓত আিমর ǯহাসন ǯখাˍকার 

এনআইিড-১৯১৮৭৪৩০২৮৪৫৯     

ǯমাবা-০১৮২৭৪৬৮৫১০

 Ɋাম-িকনারা                     

ডাক-মˑান বাজার              

উপেজলা-নাʊলেকাট          

ǯজলা-̲িম̂া

 ǯমাসাঃ রােহলা আɳার 

(̛ী)    এনআইিড-

১৯১৮৭৪৩০২৮৩৫৭

 আেবদনকারী ·ামী ӓত ছােয়Ҽল হক ǯখাˍকার একজন পিরবহন 

ɢিমক িছেলন। িতিন ১৫/০৫/২০১৮ ইং তািরেখ সড়ক Ҽঘ ȟটনায় ӓҶ 

বরন কেরন।

১০০০০০ ̲িম̂া

৯৭ ӓত আিশষ িব͵াস                  

িপতা-ӟভাষ চˌ িব͵াষ            

এনআইিড-৬৪২৮৫৫৬২৫৯      

ǯমাবা-০১৯১১২২৩৩৭১

Ɋাম-ǯকটলা                    

ডাক-ǯকালা পাটগাতী     

উপেজলা-িদঘিলয়া          

ǯজলা-Ҏলনা

ঈিশতা মҟমদার (̛ী)  

এনআইিড-

০১১৫৮২৯৪১৯১৫৭

আেবদনকারী ·ামী ӓত আিশষ িব͵াস একজন িনম ȟান ɢিমক 

িছেলন।িতিন ১৭/০৬/২০২০ ইং তািরেখ ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ Ҏলনা

৯৮  ӓত কামাল ǯহােসন ɛধানীয়া    

ডাক-ǯমাঃ আিবদ আলী ɛধানীয়া  

                            এনআইিড-

৪৬১০৪২৪৬২৬        ǯমাবা-

০১৭১১০৩৪৭৮৮

 Ɋাম-কΙাণদী                 

 ডাক-বাӋরহাট               

উপেজলা-চϲদӅর              

ǯজলা-চϲদӅর

 হািসনা আɳার (̛ী)   

এনআইিড-

৫৫৩৮৭৩১৪৩০

 আেবদনকারীর ·ামী কামাল ǯহােসন ɛধানীয়া একজন িনম ȟান 

ɢিমক িছেলন। িতিন  ২২/১১/২০২০ ইং তািরেখ ӓҶɇবরন 

কেরণ।

২৫০০০ চϲদӅর

৯৯ ӓত ǯমাঃ রাҟ ǯমা̂া               

িপতা-আঃ রাʕাক ǯমা̂া         

এনআইিড-২৮৫৩৫৭৮১২৪        

ǯমাবা-০১৬৩১১১৫৯১৮

Ɋাম-ǯমা̂াকািˍ              

ডাক-বাঘড়া                   

উপেজলা-Λনগর             

ǯজলা-ӑ˓ীগʛ

নারিগছ (̛ী)   

এনআইিড-

১৯৯১২৯১৯০৪৪০০০০২

০

আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯমাঃ রাҟ ǯমা̂া একজন ǯনৗজান 

ɢিমক িছেলন। িতিন ১৭/১২/২০২০ ইং তািরেখ ǯ̘াক ӓҶɇবরন 

কেরন।

৫০০০০ ӑ˓ীগʛ

১০০ ӓত ǯবলাল ǯহােসন (মািঝ)       

িপতা-ӓত আেয়জ (মািঝ)       

এনআইিড-৫৯৭৮৮৮৮৯৮৯        

ǯমাবা-০১৭১৭৮৭১২৭৯

Ɋাম-শাӗকা                    

ডাক-নওগϲ                    

উপেজলা-নওগϲ              

ǯজলা-নওগϲ

ǯমাছাঃ ǯবলী ǯবগম 

(̛ী)  এনআইিড-

৯১২৮৮৪৯০৯৯

আেবদনকারী ·ামী ӓত ǯবলাল ǯহােসন (মািঝ) একজন িনম ȟান 

ɢিমক িছেলন। িতিন ১৯/০৬/২০১৯ ইং তািরেখ ӓҶɇবরন 

কেরন।

২৫০০০ নওগϲ

১০১ ӓত ǯমাঃ মҟর আলী             

িপতা-ӓত ǯমাঃ তােছর আলী   

এনআইিড-৬৪১৫০৫৭২৩০৬৮৩ 

ǯমাবা-০১৭১৮৭১৯৯০৩

Ɋাম-ǯদবীӅর                   

ডাক-খাҟর                   

উপেজলা-মহােদবӅর        

ǯজলা-নওগϲ

ǯমাছাঃ খািতজা ǯবগম 

(̛ী)      এনআইিড-

৬৪১৫০৫৭২৩০৬৮২

আেবদনকারীর ·ামী ӓত ǯমাঃ মҟর আলী একজন ҍিষ ɢিমক 

িছেলন। িতিন ২০/০৭/২০১৯ ইং তািরেখ ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ নওগϲ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

১০২ ӓত ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম       

িপতা-ইউӂস ǯশখ                   

এনআইিড-১৯৪৭১৭৩০৯০         

ǯমাবা-০১৯১৩১০৪৫৯৭

Ɋাম-চˍনΛ                    

ডাক-আজগর                  

উপেজলা-Ͱপসা               

ǯজলা-Ҏলনা

রিহমা ǯবগম (̛ী)     

এনআইিড-

৯৫৭৩৫৬১১১৬

আেবদনকারী ӓত ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক 

িছেলন। িতিন ২০/০৮/২০১৮ইং তািরেখ ӓҶবরন কেরন।

২৫০০০ Ҏলনা

১০৩ ӓত ǯমাঃ ফজল িময়া             

িপতা-ӓত সখত আলী           

এনআইিড-৫৮১৮০৪২৩৪৯০২৯ 

ǯমাবা-০১৭১৯৪৪৭৯৪৬

Ɋাম-িময়ার কািˍ           

ডাক-কিরমাӅর              

উপেজলা-রাজনগর          

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

িমেসস আসমা ǯবগম 

(̛ী) এনআইিড-

৫৮১৮০৪২৩৪০২৭

আেবদনকারীর ·ামী ӓত ফজল িময়া একজন Ғহ ɢিমক 

িছেলন। িতিন ২৪/০১/২০২০ ইং তািরেক সড়ক ҽঘ ȟটনায় 

ӓҶɇবরন কেরন।

২৫০০০ ǯমৗলভিবাজার

৩৪৭৫০০০



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

২৪৭

২৪৮

২৪৯

২৫০

২৫১

২৫২

২৫৩

২৫৪

২৫৫

২৫৬

২৫৭

২৫৮



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

২৫৯

২৬০

২৬১

২৬২

২৬৩

২৬৪

২৬৫

২৬৬

২৬৭

২৬৮

২৬৯

২৭০

২৭১

২৭২

২৭৩

২৭৪

২৭৫

২৭৬

২৭৭

২৭৮

২৭৯

২৮০

২৮১

২৮২

২৮৩

২৮৪

২৮৫

২৮৬

২৮৭

২৮৮

২৮৯

২৯০

২৯১

২৯২

২৯৩

২৯৪

২৯৫



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

২৯৬

২৯৭

২৯৮

২৯৯

৩০০

৩০১

৩০২

৩০৩

৩০৪

৩০৫

৩০৬

৩০৭

৩০৮

৩০৯

৩১০

৩১১

৩১২

৩১৩

৩১৪

৩১৫

৩১৬

৩১৭

৩১৮

৩১৯

৩২০

৩২১

৩২২

৩২৩

৩২৪

৩২৫

৩২৬

৩২৭

৩২৮

৩২৯

৩৩০

৩৩১

৩৩২



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৩৩৩

৩৩৪

৩৩৫

৩৩৬

৩৩৭

৩৩৮

৩৩৯

৩৪০

৩৪১

৩৪২

৩৪৩

৩৪৪

৩৪৫

৩৪৬

৩৪৭

৩৪৮

৩৪৯

৩৫০

৩৫১

৩৫২

৩৫৩

৩৫৪

৩৫৫

৩৫৬

৩৫৭

৩৫৮

৩৫৯

৩৬০

৩৬১

৩৬২

৩৬৩

৩৬৪

৩৬৫

৩৬৬

৩৬৭

৩৬৮

৩৬৯



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৩৭০

৩৭১

৩৭২

৩৭৩

৩৭৪

৩৭৫

৩৭৬

৩৭৭

৩৭৮

৩৭৯

৩৮০

৩৮১

৩৮২

৩৮৩

৩৮৪

৩৮৫

৩৮৬

৩৮৭

৩৮৮

৩৮৯

৩৯০

৩৯১

৩৯২

৩৯৩

৩৯৪

৩৯৫

৩৯৬

৩৯৭

৩৯৮

৩৯৯

৪০০

৪০১

৪০২

৪০৩

৪০৪



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৪০৫

৪০৬

৪০৭

৪০৮

৪০৯

৪১০

৪১১

৪১২

৪১৩

৪১৪

৪১৫
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৪৩৯

৪৪০

৪৪১



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৪৪২

৪৪৩

৪৪৪

৪৪৫

৪৪৬

৪৪৭

৪৪৮

৪৪৯

৪৫০

৪৫১

৪৫২

৪৫৩

৪৫৪

৪৫৫

৪৫৬
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৪৬০

৪৬১

৪৬২
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৪৬৭

৪৬৮

৪৬৯

৪৭০

৪৭১

৪৭২

৪৭৩

৪৭৪

৪৭৫

৪৭৬

৪৭৭

৪৭৮



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৪৭৯

৪৮০

৪৮১

৪৮২

৪৮৩

৪৮৪

৪৮৫

৪৮৬

৪৮৭

৪৮৮

৪৮৯
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৪৯১

৪৯২

৪৯৩

৪৯৪

৪৯৫

৪৯৬

৪৯৭

৪৯৮

৪৯৯

৫০০

৫০১

৫০২

৫০৩

৫০৪

৫০৫

৫০৬

৫০৭

৫০৮

৫০৯
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৫১৩

৫১৪

৫১৫



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৫১৬

৫১৭

৫১৮

৫১৯

৫২০

৫২১

৫২২
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৫৫০

৫৫১

৫৫২



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৫৫৩

৫৫৪

৫৫৫

৫৫৬
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৫৮৮

৫৮৯

৫৯০



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৫৯১

৫৯২

৫৯৩
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৫৯৬

৫৯৭
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বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 
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