
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  পিরেতাষ ̲মার দাশ              

িপতা-ӓত রিশক লাল দাশ      

এনআইিড-৬৫১২৮৭১২৮৩৫৫৬ 

ǯমাবা-০১৭৩৪৩১২১১৮

 Ɋাম-মহাজন                   

ডাক-মহাজন                 

উপেজলা-কািলয়া           

ǯঝলা-নড়াইল

 রাজীব দাশ  (ǯছেল) 

জ˒সনদ-

২০০১৬৫১২৮৭১০১৫০১

১

 আেবদনকারী পিরেতাষ ̲মার দাশ একজন ҍিষ ɢিমক। তার 

ǯছেল রাজীব দাশ পҧয়াখালী ǯমিডেকল কেলেজ এম িব িব এস 

এ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত।

২৫০০০ নড়াইল

২  ǯমাঃ ইɝািহম খিলল               

িপতা-ǯমাঃ ǯকরামত আলী 

হাওলাদার                           

এনআইিড-৭৫২৩৬০৮৯০৯৯২৪  

ǯমাবা-০১৭১৭০৩০৭৮২

 Ɋাম-গলািচপা                

ডাক-খািরজজমা          

উপেজলা-দশিমনা           

ǯজলা-পҧয়াখালী

 ǯমাঃ ইসিতয়াক 

আহেমদ ӟিয়দ (ǯছেল) 

জ˒সনদ-

১৯৯৯৭৮৩৫২৫২০০০৬২

৯৭

 আেবদনকারী ǯমাঃ ইɝািহম খিলল একজন ҍিষ ɢিমক। তার 

ǯছেল ǯশের বাংলা ǯমিডেকল কেলেজ বিরশাল এ এম িব িব এস 

এ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত।

২৫০০০ পҧয়াখালী

৩  ӟমিত সানা                           

িপতা-ধরমচϲদ ম˅ল               

এনআইিড-৬৪২১৬০৯৩৮৬        

ǯমাবা-০১৯১৩৫৭৯৮৫৮

 Ɋাম-িকӂকাɬ                   

ডাক-হািতয়ারডাʊা            

উপেজলা-Ҏলনা               

ǯজলা-Ҏলনা

 ডালটন সানা (ǯছেল)  

এনআইিড-৭৮০৪৪৬৩৫৭৩

 আেবদনকারী ӟমিত সানা একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯছেল ডালটন 

সানা ঢাকা ǯমিডেকল কেলেজ এমিবিবএস  ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত।
৩০০০০ ҏলনা

৪  হািমদা খাҶন                       

·ামী-মহলদার ǯরজাউল কিরম  

এনআইিড-৮৭১৯০৬৩৪২৭১৪৩  

ǯমাবা-০১৭৭৫০৯৩২৯৪

 Ɋাম-রғনাথӅর               

ডাক-বাͰইপাড়া              

উপেজলা-তালা               

ǯজলা-সাতɻীরা

আশাকা ǯরহা ӟলতানা 

(ǯমেয়)       জ˒সনদ-

২৮০৭৮৭৯০৬৩০১৯২৯

৮

আেবদনকারী হািমদা ǯরহা ӟলতানা একজন প̂ী িবҼɇৎ 

ɬকাদার। িতার ǯমেয় আশাকা ǯরহা ӟলতানা সাতɻীরা 

ǯমিডেকল কেলেজ এমিবিব এস এ অΒয়নরত।

২৫০০০ সাতɻীরা

৫  ǯমাঃ আঃ গӈর িময়া             

িপতা-ӓত ǯমাঃ রতন ǯমাΙা    

এনআইিড-২৯১১০৮৭৬৪৩৭০৩ 

ǯমাবা-০১৯১৪২৩৩৩১১

 Ɋাম-বাকӅরা                  

ডাক-িব͵ জােকর মিʛল   

উপেজলা-ভাʊা             

ǯজলা-ফিরদӅর

 আন নাজӑস সািকব 

(ǯছেল)             

এনআইিড-

১৯৯৮২৯১১০৮৭০০০২২

৩

 আেবদনকারী ǯমাঃ আঃ গӈর িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। তার 

ǯছেল আন নাজӑস সািকব ঢাকা ǯমিডেকল কেলেজ এমিবিবএস 

এ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত

৩০০০০ ফিরদӅর

৬  এ,ɪ,এস মাছউҼর রহমান       

িপতা-ӓত মিতউর রহমান      

এনআইিড-৪৭১৮২৮১৩৮১৮২৭  

ǯমাবা-০১৭১৫৭৮১০৩৩

 Ɋাম-লাবসা                   

ডাক-লাবসা                  

উপেজলা-সাতɻীরা         

ǯজলা-সাতɻীরা

 ǯশখ নাঈӑর রহমান 

(ǯছেল)  জ˒সনদ-

১৯৯৫৮৭২৮২০২০১৪৫৮

৫

 আেবদনকারী এ,ɪ, এস মাছউҼর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। 

তার ǯছেল সাতɻীরা ǯমিডেকল কেলেজ এমিবিবএস এ ৫ম বেষ ȟ 

অΒয়নরত।

২৫০০০ সাতɻীরা

 বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন তহিবল হেত আিথȟক সহায়তার ɛদােনর তািলকা “ǯমিডেকল কেলজ-৩৪”



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  ǯমাসাঃ ইউসͰনা খানম            

িপতা-আіল আিজজ খান     

এনআইিড-৭৭৮৬১০৬১৩৩      

ǯমাবা-০১৭২৩৬৬৫০৬২

 Ɋাম-ǯতখািদয়া              

ডাক-রাজশাহী              

উপেজলা-রাজপাড়া        

ǯজলা-রাজশাহী

 ǯমাহা˰দ িরয়াজ িবন 

আলম ǯসাহান    (ǯছেল) 

জ˒সনদ-

২০০০৮১৯৮৫১৪০১৬৪০

৪

 আেবদনকারী ǯমাসাঃ ইউসͰনা খানম একজন ɢিমক। তার 

ǯছেল ǯমাহা˰দ িরয়াজ িবন আলম ǯসাহান ঢাকা ǯমিডেকল 

কেলজ এমিবিবএস এ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত।

৩০০০০ রাজশাহী

৮  এস এম রিবউল ইসলাম          

িপতা-ǯমাঃ আіর রিশদ খϲন     

এনআইিড-৯৩২২৮০৮৫৪৪৩৪১ 

ǯমাবা-০১৭১৫৩৭৪৩১২

 Ɋাম-আদালত পাড়া          

ডাক-টাʊাইল                

উপেজলা-টাʊাইল        

ǯজলা-টাʊাইল

 তামাˑা ইসলাম ইভা 

(ǯমেয়)  এনআইিড- নাই

 আেবদনকারী এস এম রিবউল ইসলাম একজন ɢিমক। তার 

ǯমেয় তামাˑা ইসলাম ইভা  জামালӅর ǯমিডেকল কেলেজ 

এমিবিবএস এ বেষ ȟ অΒয়নরত।

২৫০০০ টাʊাইল

৯ ফজর আলী ফিকর                 

িপতা-ӓত মাহিফজ উিʸন        

এনআইিড-৪৮১৯২৬৭৭৮০৬২৯ 

ǯমাবা-০১৫১৮৩৪৫৫১৬

Ɋাম-ǯকানাভাওয়াল        

ডাক-ӅͰড়া                  

উপেজলা-তাড়াইল          

ǯজলা-িকেশারগʛ

শািকল আহে˰দ  

(ǯছেল)         জ˒সনদ-

১৯৯৬৪৮১৯২৬৭১০১৯৪

৩

আেবদনকারী ফজর আলী ফিকর একজন  ҍিষ ɢিমক। তার 

ǯছেল শািকল আহে˰দ  ঢাকা ǯমিডেকল কেলেজ  এমিবিবএস  

এ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত।

৩০০০০ িকেশারগʛ

১০ ·েদশ ̲মার দাস                   

িপতা-রতন ̲মার দাস           

এনআইিড-৬৯০০২৪৯৫০৬        

ǯমাবা-০১৭১৪৪৭৬৪৫৭

Ɋাম-ǯরা̜মӅর               

ডাক-ҙকনগর                

উপেজলা-ҭӑিরয়া           

ǯজলা-Ҏলনা

ӟি̤তা রানী দাস 

(ǯমেয়)             

এনআইিড-

২০০০৪৭১৩০০৬০১২০৯

২

আেবদনকারী ·েদশ ̲মার দাস একজন িবҼɇৎ ɢিমক। তার 

ǯমেয় ӟি̤তা রানী দাস রাজশাহী ǯমিডেকল কেলেজ 

এমিবিবএস ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত।

২৫০০০ Ҏলনা

১১  ǯমাঃ সােরায়ার কামাল          

িপতা-ǯমাঃ আіল আউয়াল    

এনআইিড-৬১১১৩১৭৬৫৯৫১২ 

ǯমাবা-০১৭২৮৩৩৫৬৬৬

 Ɋাম-রাংচাপড়া               

ডাক-রাংচাপড়া              

উপেজলা-ভাӗকা            

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 ǯমাছাঃ লািময়া আɳার 

মীম (ǯমেয়)       

জ˒সনদ-

২০০০৬১১৩১৭০০৪৩৯৮

 আেবদনকারী ǯমাঃ সােরায়ার কামাল একজন ҍিষ ɢিমক। 

তার ǯমেয় শহীদ.এম.ӑনӟর আরী ǯমিডেকল কেলজ িসরাজগʛ 

এ এমিবিবএস এ ঙম বেষ ȟ অΒয়নরত।

২৫০০০ ময়মনিসংহ

১২ ǯগালাম ǯমা̜ফা                    

িপতা-চϲন িময়া সরকার          

এনআইিড-৮৬৯৩৪৩৪৫৭৬      

ǯমাবা-০১৭১৯৮৮২৮০৭

Ɋাম-িমরӅর                  

ডাক-িমরӅর                

উপেজলা-বাˍারামӅর      

ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া

Ӄর ǯমাঃ ǯগালাম 

দা̜গীর    (ǯছেল)    

এনআইিড-নাই

আেবদনকারী ǯগালাম ǯমা̜ফা একজন িশল ɢিমক। তার ǯছেল 

Νার সিলӑ̂াহ ǯমিডেকল কেলেজ এমিবিবএস এ ১ম বেষ ȟ 

অΒয়নরত।

৩০০০০ ɝা˰ণবাড়ীয়া



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

১৩  ǯমাঃ বাӋল িময়া                     

িপতা-ӓত ǯমাঃ ফাইজ উʸীন   

এনআইিড-৬৮১৭৬২১৪২০২০২  

ǯমাবা-০১৬৭২২২৯৫৩৯

 Ɋা্ম-বােহরিদয়া             

ডাক-বাঘার                  

উপেজলা-িশবӅর           

ǯজলা-নরিসংদী

 ǯমাঃ এনাӑল হক রিবন 

( ǯছেল)  এনআইিড-

০১৬৭২২২৯৫৩৯

 আেবদনকারী ǯমাঃ বাӋল িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল 

 ǯমাঃ এনাӑল হক রিবন ঢাকা িব͵িবΑালেয় ৫ম বেষ ȟ 

অΒয়ররত।

৩০০০০ নরিসংদী

১৪  রেমশ চˌ ǰবরাগী                 

িপতা-ӓত ɛӈ̂ চˌ ǰবরাগী    

এনআইিড-৭৩২৮৫১৩১৬৯০৮২ 

ǯমাবা-০১৭১৮৭৫৮০০৩

 Ɋাম-রংӅর                    

ডাক-রংӅর                    

উপেজলা-ҭӑিরয়া          

ǯজলা-নীলফামারী

 Ҽল ȟভ ǰবরাগী (ǯছেল) 

এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী রেমশ চˌ ǰবরাগী একজন ɢিমক। তার ǯছেল 

ҽল ȟব ǰবরাগী এম আіর রিহম ǯমিডেকল কেলজ িদনাজӅর 

এমিবিবএস এ ২য় বেষ ȟ  অΒয়নরত।

২৫০০০ নীলফামারী

১৫  ǯমাঃ ӂͰল কিরম                   

িপতা-ӓত ǰছয়দ আলী           

এনআইিড-৫১১৪৩৮৭১৬৬১১২  

ǯমাবা-০১৭৭৭২৯৪৯৬৪

 Ɋাম-িবেনাধধম ȟӅর            

ডাক-িহরামন বাজার         

উপেজলা-লɻীӅর          

ǯজলা-লɻীӅর

 রাফসান জািন (ǯমেয়) 

জ˒সনদ-

১৯৯৮৫১১৪৩১৫০০৬৬২

১

 আেবদনকারী ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। তার 

ǯমেয় শহীদ ǯসাহরাওয়াদ̭ ǯমিডেকল কেলেজ এ এমিবিবএস এ 

২য় বেষ ȟ অΒয়নরত।

৩০০০০ লɻীӅর

১৬ িশবলী ǯনামান আহমদ             

িপতা-ӑিজӋর রহমান             

এনআইিড ৫৮১৮৩৮৫১০৮০৭৩ 

ǯমাবা-০১৬৭৬০৬৪৬৩০

 Ɋাম-উদনাছড়া                

ডাক-ǯঘҟিড়ছড়া            

উপেজলা-Λমʊল           

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

িনশাত মাওয়াল ӑӑ 

(ǯমেয়)       এনআইিড-

নাই

 আেবদনকারী িশবলী ǯনামান আহমদ একজন সার কারখানা 

ɢিমক।তার ǯমেয় িসেলট এম এ িজ উসমানী ǯমিডেকল কেলেজ 

এম িব িব এস এ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত।

২৫০০০ ǯমৗলভীবাজার

১৭ ǯমাঃ আӋল ǯহােসন গাজী         

িপতা-ӓত আɮাছ আলী গাজী  

এনআইিড-৮৭১৮৬৩৯০৯৯২০৬ 

ǯমাবা-০১৯৩৮৬১৭৭৫৬

Ɋাম-ҿমঘাট                   

ডাক-শীলতলা                

উপেজলা-Κামনগর       

ǯজলা-সাতɻীরা

ǯমাঃ হাসাӂর রহমান 

(ǯছেল) এনআইিড-নাই

আেবদনকারী ǯমাঃ আӋল ǯহােসন গাজী একজন ҍিষ ɢিমক। 

তার ǯছেল ǯশের বাংলা ǯমিডেকল কেলেজ এমিবিবএস এ ৪থ ȟ 

বেষ ȟ অΒয়নরত।

২৫০০০ সাতɻীরা

১৮ ǯমাছাঃ িশӑ আɳার              

·ামী-ǯমাবারক আলী             

এনআইিড-৫৮২১৪০৮৮৭৮০৮০ 

ǯমাবা-০১৭৩৫৪৬৬৯২৩

Ɋাম-মΈবˍ                   

ডাক-বড়েলখা                

উপেজলা-বড়েলখা         

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

সাি͡র আহমদ (ǯছেল) 

এনআইিড-নাই

আেবদনকারী ǯমাছাঃ িশӑ আɳার একজন দিজȟ ɢিমক। তার 

ǯছেল িসেলট এম এ িজ উসমানী ǯমিডেকল কেলেজ এম িব িব 

এস এ ৫ম বেষ ȟ অΒয়নরত।

২৫০০০ ǯমৗলভীবাজার



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

১৯  ǯমাঃ ǯমাজাে˰ল ǯহােসন        

িপতা-রিফউʸী                     

এনআইিড-৮২৩৯০৭৩০৭৮       

ǯমাবা-০১৭৫১৩৪৬৫৭৬

 Ɋাম-দিজরপাড়া              

ডাক-িবরল                   

উপেজলা-িবরল              

ǯজলা-িদনাজӅর

 ǯমাছাঃ আয়শা িসিʸকা 

(ǯমেয়)      এনআইিড-

নাই

 আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমাজাে˰ল ǯহােসন একজন ҍিষ 

ɢিমক।তার ǯমেয় ǯমাছাঃ আয়শা িসিʸকা রংӅর ǯমিডেকল 

কেলেজ এম িবিবএস এ ১ম বেষ ȟ  অΒয়নরত।

৫০০০০ িদনাজӅর

২০   বিশর আহে˰দ ফিকর            

 িপতা-ǯনায়াব আলী ফিকর        

এনআইিড-৪১১০৪৫২৭৯৪৬৬০  

ǯমাবা-০১৭৭৩৫৫১৬৩৩

  Ɋাম-ǯকাটা                    

ডাক-পায়রাহাট             

উপেজলা-অভয়নগর        

ǯজলা-যেশার

  ǯমাঃ ǯমেহদী হাসান 

ইমন(ǯছেল) এনআইিড-

৯১৫৪৩১৩০৫১

  আেবদনকারী বিশর আহে˰দ ফিকর একজন ҟট িমল ɢিমক। 

তার ǯছেল বিশর আহে˰দ ফিকর যেশার ǯমিডেকল কেলেজ 

২য় বেষ ȟ অΒয়নরত।

৫০০০০ যেশার

২১  ǯমাঃ ǯমেহদী হাসান ইউӟফ       

  িপতা-ছােয়ন উিʸন ǯমা̂া        

   এনআইিড-৭৭৫০৪২৭৯৭৮       

    ǯমাবা-০১৯২০১১০০৫১

 Ɋাম-দীিঘর পাড়               

 ডাক-িজিপও                   

  উপেজলা-ǯসানাডাʊা        

   ǯজলা-Ҏলনা

 ইিশতা আɳার ইিত 

(ǯমেয়) এনআইিড-

৪৬৫৪৫১৯৯২৭

 আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমেহদী হাসান ইউӟফ একজন িনম ȟান 

ɢিমক। তার ǯমেয় ইিশতা আɳার ইিত যেশার ǯমিডেকল 

কেলজ এ এমিবিবএস এ ৩য় বেষ ȟর অΒয়নরত।

৫০০০০ Ҏলনা

২২  ǯমাঃ আіল গফফার               

িপতা-জিমর উিʸন আহা˰দ    

এনআইিড-৫৯৬২৮৭০৫০৬        

ǯমাবা-০১৭৬১৯৭২৩২৪

 Ɋাম-ভবানˍӅর               

 ডাক-জীবনӅর              

উপেজলা-হিরӅর            

ǯজলা-ঠা̲রগϲও

সামাˉা গফফার (ǯমেয়) 

 এনআইিড-

১৯৫৪৬২০৭১০

আেবদনকারী ǯমাঃ আіল গফফার একজন সার কারখানা 

ɢিমক। তার ǯমেয় সামাˉা গফফার Νার সিলӑ̂াহ ǯমিডেকল 

কেলেজ এমিবিবএস এ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত।

৫০০০০ ঠা̲রগϲও

২৩   রমা রানী ǯঘাষ                       

·ামী-অিনল ̲মার ǯঘাষ          

এনআইিড-৮২৫৪৩২০১৬৪        

ǯমাবা-০১৯১৫১৭৮৩৭৪

  Ɋাম-সিখӅর                    

ডাক-সিখӅর                   

উপেজলা-ǯদবহাটা           

ǯজলা-সাতɻীরা

 Ͱপা রানী ǯঘাষ (ǯমেয়) 

জ˒সনদ-

২০০১৮৭১২৫৭৯০০৬৭৮৭

 আেবদনকারী রমা রানী ǯঘাষ একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯমেয় Ͱপা 

রানী ǯঘাষ Ҏলনা ǯমিডেকল কেলেজ এমিবিবএস এ ২য় বেষ ȟ 

অΒয়নরত।

৫০০০০ সাতɻীরা

২৪   ǯমাঃ আіল মােলক               

িপতা-ӓত আ͡াস আলী         

এনআইিড-৪৯২৯৪০৭৫৯৯১৮৫   

ǯমাবা-০১৭১৩৭০৬০৬৪

  Ɋাম-ӂরӅর                     

ডাক-উিলӅর                 

উপেজলা-উিলӅর             

ǯজলা-̲িড়Ɋাম

  ǯমাঃ হািফҟর রহমান 

হাͰন (ǯছেল)   এনআইিড-

নাই

  আেবদনকারী ǯমাঃ আіল মােলক একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল 

ǯমাঃ হািপҟর রহমান হাͰন মািনকগʛ ǯমিডেকল কেলেজ এ 

এমিবিবএস এ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত।

৫০০০০ ̲িড়Ɋাম

২৫   ǯমাঃ আӋল কালাম আজাদ       

 িপতা-ӓত জালাল ǯমাΙা      

এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৫৫২১৩১৯ 

ǯমাবা-০১৯১৬৬৭৯৮০৬

  Ɋাম-িদঘিলয়া                 

ডাক-িদঘিলয়া               

উপেজলা-িদঘিলয়া           

ǯজলা-Ҏলনা

  ইতানা আজাদ (ǯমেয়) 

এনআইিড-

৪২৫২৪৭৯৫৮২

  আেবদনকারী ǯমাঃ আӋল কালাম আজাদ একজন ইিজ বাইক 

চালক। তার ǯমেয় ইতানা আজাদ ঢাকা ǯমিডেকল কেলেজ 

এমিবিবএস এ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত।

৫০০০০ Ҏলনা



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

২৬   ǯমাছাঃ খায়Ͱন নাহার            

িপতা-ǯখারেশদ আলী             

এনআইিড-২৮৪৮১৯৬৯৯০         

ǯমাবা-০১৭৪৫০৮৩০৮৩

  Ɋাম-ǯছপিড়̲ড়া              

 ডাক-ǯভলাজান              

উপেজলা-ঠা̲রগϲও          

ǯজলা-ঠা̲রগϲও

  ǯমাঃ সӋর ǯমৗওলা 

(ǯছেল)        জ˒সনদ-

০২০১০৯৪৯৭৩০২৬৯৪৮

  আেবদনকারী ǯমাছাঃ খায়Ͱন নাহার একজন Ғহ ɢিমক। তার 

ǯছেল ǯমাঃ সӋর ǯমৗওলা ঢাকা ǯড˂াল কেলেজ ১ম বেস ȟ 

অΒয়নরত।

৪০০০০ ঠা̲রগϲও

২৭   ǯমাঃ িমজাӂর রহমান             

  িপতা-নওশাদ আলী ӏইঁয়া        

এনআইিড-১৯৪৩২২২৯৯০        

ǯমাবা-০১৮২৫৪৬২২৩৯

  Ɋাম-ǯগায়ালপাড়া            

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-রাজশাহী          

ǯজলা-রাজশাহী

  ǯমাসাঃ সাবͰন 

জািমলা (ǯমেয়)         

জ˒সনদ-

১৯৯৯৮১৯৮৫০৪০১৩২৩

৭

  আেবদনকারী ǯমাঃ িমজাӂর রহমান একজন ɢিমক। তার 

ǯমেয় ǯমাসাঃ সাবͰন জািমলা কেলেজ এমিবিবএস এ ৩য় বেষ ȟ 

অΒয়নরত।

৫০০০০ রাজশাহী

২৮   ǯমাঃ মাহӈҟর রহমান            

িপতা-হািবӋর রহমান             

এনআইিড-৩৩১৩০৩১০৪৬৯২৪ 

ǯমাবা-০১৭৭০৯০৭৫৮৯

  Ɋাম-হািজӅর                 

  ডাক-অˉরামӅর              

উপেজলা-পীরগʛ            

ǯজলা-রংӅর

  ǯমাছাঃ ǯমানািলসা 

খাҶন (ǯমেয়)     

এনআইিড-

৬০০৫২৯৮৬৬৩

  আেবদনকারী ǯমাঃ মাহӈҟর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। 

তার ǯমেয় ǯমাছাঃ ǯমানািলসা রংӅর সরকাির ǯমিডেকল 

কেলেজ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত।

৫০০০০ রংӅর

২৯   ভেবশ চˌ রায়                     

 িপতা-ӑিন রাম রায়                

এনআইিড-৯৪১৮২৮৬৮৭৮৫৩৬ 

ǯমাবা-০১৭৭২৯৪৬৭৫৩

  Ɋাম-ҹমিনয়া                 

ডাক-ভাҼয়া                 

উপেজলা-পীরগʛ           

ǯজলা-ঠা̲রগϲও

 িরপন চˌ রায় (ǯছেল)  

 এনআইিড-

৩৩০৫২৮৪৩০৩

 আেবদনকারী ভেবশ চˌ রায় একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল 

এম আіর রিহম ǯমিডেকল কেলজ িদনাজӅর এমিবিবএস এ 

১ম বেষ ȟ অΒয়নরত।

৫০০০০ ঠা̲রগϲও

৩০   আকরাম আলী ҟমাʸার         

িপতা-ǯমাঃ আকবর ҟমাʸার    

এনআইিড-৭৭৭৮৯৯৭৯০৩        

ǯমাবা-০১৯২৯৮৮৬০৯০

  Ɋাম-Ӌেনাপাড়া               

ডাক-ǯদৗলতӅর               

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-Ҏলনা

  আয়শা ӟলতানা τিখ 

(ǯমেয়) এনআইিড-

২৮৫২৫০৯৪০১

  আেবদনকারী আকরাম আলী ҟমাʸার একজন িনম ȟান ɢিমক। 

তার ǯমেয় আয়শা ӟলতানা τিখ Ҏলনা ǯমিডেকল কেলেজ 

এমিবিবএস এ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত।

৫০০০০ Ҏলনা

৩১   ǯমাঃ মিজӋর রহমান              

 িপতা-ӓত ইসমাইল Εাপারী    

এনআইিড-৪৮১৪২১৭৫৭৩০৭৮   

ǯমাবা-০১৯৪৫১৪৭১৩০

  Ɋাম-সা̲য়া                   

  ডাক-িনয়ামতӅর            

উপেজলা-কিরমগʛ        

ǯজলা-িকেশারগʛ

  ǯমা̜ফা কামাল 

(ǯছেল) এনআইিড-

২৮৮৪৩২৮৭০৯

  আেবদনকারী ǯমাঃ মিজӋর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। তার 

ǯছেল ǯমা̜ফা কামাল ǯশখ হািসনা ǯমিডেকল কেলজ হিবগʛ 

এমিবিবএস এ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত।

৫০০০০ িকেশারগʛ



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

৩২  নািসমা ǯবগম                        

িপতা-ӓত ǯমাঃ আӋল খােয়র   

এনআইিড-৯৫৫২৮৩৮৮১৬      

ǯমাবা-০১৭১২২৩২৭৫৯

 Ɋাম-রাজাবাজার             

ডাক-ǯতজগϲও               

উপেজলা-ǯশের বাংলানগর 

ǯজলা-ঢাকা

 তাওহীদা মীম তͧী 

(ǯমেয়)    এনআইিড-

২৪০৫২২১৮৫০

 আেবদনকারী নািসমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯমেয় 

তাওহীদা মীম তͧী ময়মিনিসংহ ǯমিডেকল কেলেজ 

এমিবিবএস এ ৫ম বেষ ȟ অΒয়নরত।

৫০০০০ ঢাকা

৩৩  ǯমাঃ আেনায়াͰল হক               

িপতা-ǯমাঃ আіল হাই             

এনআইিড-৬৮১৬৩১৫১৮৯৬৩৭ 

ǯমাবা-০১৭১৫৯৩৯২৩৭

 Ɋাম-খােনӅর                  

 ডাক-সারকারকানা           

উপেজলা-পলাশ             

ǯজলা-নরিসংদী

 আফরীন ӟলতানা τিখ 

(ǯমেয়) এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী ǯমাঃ আেনায়াͰল হক একজন সার কারকানা 

ɢিমক। তার ǯমেয় আফরীন ӟলতানা িসেরট এম এ িজ ওসমানী 

ǯমিডেকল কেলেজ এমিবিবএস এ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত।

৫০০০০ নরিসংদী

৩৪  ӟভাষ িব͵াস                        

িপতা-বলাই িব͵াস                

এনআইিড-৪৭১৩০৬১৩৬৩১৬৮ 

ǯমাবা-০১৭৭৯১৩৬৪৬৫

 Ɋাম-রғনাথӅর              

ডাক-আর ǯকামরাইল        

উপেজলা-ҭӑিরয়া           

ǯজলা-Ҏলনা

 িবপাশা িব͵াস (ǯমেয়)  

জ˒সনদ-

১৯৯৮৪৭১৩০৬১০২১৭৭

৮

 আেবদনকারী ӟভাষ িব͵াস একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯমেয় 

িবপামা িব͵াস Ҏলনা ǯমিডেকল কেলেজ এমিবিবএস এ ১ম 

বেষ ȟ অΒয়নরত।

৫০০০০ Ҏলনা

১২৭৫০০০

৩৬

৩৭

৩৮



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

৩৯

৪০

৪১

৪২

৪৩

৪৪

৪৫

৪৬

৪৭

৪৮

৪৯

৫০

৫১

৫২

৫৩

৫৪

৫৫

৫৬

৫৭

৬১

৬২

৬৩

৬৪

৬৫

৬৬

৬৭



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

৬৮

৬৯

৭০

৭১

৭২

৭৩

৭৪

৭৫

৭৬

৭৭

৭৮

৭৯

৮০

৮১

৮২

৮৩

৮৪

৮৫

৮৬

৮৭

৮৮

৮৯

৯০

৯১

৯২



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

৯৩

৯৪

৯৫

৯৬

৯৭

৯৮

৯৯

১০০

১০১

১০২

১০৩



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

১০৪

১০৫

১০৬

১০৭

১০৮



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

৩৯৮

৩৯৯

৪০০



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
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