
বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

১  ত মাঃ ইসমাইল               
িপতা- হাজী মাঃ মকরম আলী  
এনআইিড-৬৯০০৬৭৯৪৫৪

 াম-দা স সালাম            
ডাকঘর- িমর র-১       
উপেজলা-িমর র           
জলা-ঢাকা

 সিলনা আ ার ( ী) 
এনআইিড- 

৩৩০০৭০৯৮৯০

 আেবদনকারীর ামী ত মাঃ ইসমাইল, মঘনা পে ািলয়াম িলঃ 
এর একজন িমক। িতিন িবগত ২০/০৮/২০১৮ তািরেখ সংঘ ত 
অি ঘটনায় আহত হেয় িবগত ৩০/০৮/২০১৮ তািরেখ বরণ 
কেরন।

২০০০০০ মঘনা পে ািলয়াম িলঃ িমক

২  ত মাঃ বাহা উি ন         
িপতা- তাফােয়ল আহ দ      
এনআইিড- ৫১১৪৩৯৫০১১১৪৮

 াম- পি ম চৗপ ী      
ডাকঘর- চৗপ ী-৩৭০৭  
উপেজলা- ল ী র সদর  
জলা- ল ী র

 ফরেদৗস আরা বগম 
( ী) এনআইিড- 
৪১৮১৯৬২৯২১

 আেবদনকারীর ামী ত মাঃ বাহা উি ন, মঘনা 
পে ািলয়াম িলঃ এর একজন িমক। িতিন িবগত 

১৯/০৩/২০১৮ তািরেখ সংঘ ত ঘটনায় আহত হেয় িবগত 
২৪/০৩/২০১৮ তািরেখ বরণ কেরন।

২০০০০০ মঘনা পে ািলয়াম িলঃ িমক

৩  ত মাঃ কামাল হােসন শরীফ 
িপতা- মাঃ ইমাম হােসন শরীফ 
এনআইিড- ১৯১৭৮০০০২৯

 াম-মহিদ র        
ডাকঘর- পানাবািলয়া   
উপেজলা-ঝালকাঠী   জলা- 
ঝালকাঠী

 নাজিনন নাহার ( ী) 
এনআইিড- 

৩২৯৪০৫৬১৯১

 আেবদনকারীর ামী ত মাঃ কামাল হােসন, মঘনা 
পে ািলয়াম িলঃ এর একজন িমক। িতিন িবগত 

২০/০৮/২০১৮ তািরেখ সংঘ ত অি ঘটনায় আহত হেয় িবগত 
২০/০৮/২০১৮ তািরেখ বরণ কেরন।

২০০০০০ মঘনা পে ািলয়াম িলঃ িমক

৪  ত শািকল হােসন            
িপতা- দেলায়ার হােসন   
এনআইিড-৯৫৭৯১৬৫৭৭১

 াম- চত া           
ডাকঘর- চত া       
উপেজলা- িশব র     জলা-
নরিসংদী

মাঃ দেলায়ার হােসন 
(বাবা) এনআইিড-

৬৮১৭৬৫২৫৫০৮৩৬

আেবদনকারীর ছেল ত শািকল হােসন, প লােগজ এ  
লদার ডস িলঃ এর একজন িমক। িতিন ০৩/০৯/২০২১ 

তািরেখ সড়ক ঘটনায় বরণ কেরন।

২৫০০০ প লােগজ এ  লদার ডস 
িলঃ িমক

৫  ত ফরহাদ িময়া            িপতা-
 শিফ ল ইসলাম    এনআইিড-
৭৮০৪৭১২৫০৮

 াম- চত া           
ডাকঘর- চত া       
উপেজলা- িশব র     জলা-
নরিসংদী

 শিফ ল ইসলাম 
(বাবা) এনআইিড-

৬৮১৭৬৫২৫৫০৪১৭

 আেবদনকারীর ছেল ত ফরহাদ িময়া, নািহদ পাি  িফড 
িমল   এর একজন িমক। িতিন ০৩/০৯/২০২১ তািরেখ সড়ক 
ঘটনায় বরণ কেরন।

২৫০০০ নািহদ পাি  িফড িমলস িমক

৬  ত জিমলা খা ন           ামী-
আ স সালাম      এনআইিড-
৩৬১২৬৪৭৯৬৯৭৮৬ মাবা-
০১৭৪১১৪৪১৭৩

 াম- পি ম িমরাশী    
ডাকঘর- আইতন   উপেজলা-
না ঘাট    জলা- হিবগ

 আ স সালাম ( ামী) 
এনআইিড- 

৩৬১২৬৪৭৯৬৯৭৮৫

 আেবদনকারীর ী ত জিমলা খা ন একজন দিজ িমক 
িছেলন। িতিন গত ২২/০৮/২১ তািরেখ ব িতক ঘটনায় 

বরণ কেরন।

২০০০০০ দিজ িমক

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



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

৭  ত মাঃ আলী হােসন      
িপতা- মাঃ জ ল হক       
এনআইিড-৬৪৪২৬২২২৬৯

 াম- উঃ সায়দাবাদ    
ডাকঘর-ঢাকা সদর-১১০০ 
উপেজলা-যা াবাড়ী    জলা-
 ঢাকা

 মাছাঃ সাম ন নাহার 
মায়া ( ী) এনআইিড-

৮২৪২৮৫৭০৯৫

 আেবদনকারীর ামী ত মাঃ আলী হােসন, সরকার মটর ও 
ইি িনয়ািরং ওয়াকসপ এর একজন িমক। িতিন িবগত 
১৫/০১/২০২১ তািরেখ াক জিনত কারেণ বরণ কেরন।

২৫০০০ সরকার মটর ও ইি িনয়ািরং 
ওয়াকসপ িমক

৮  ত মাঃ ামান         
িপতা- মাঃ হা ান         
এনআইিড-৭৩৩৭০৫৫৩৮৩

 াম-িমজিমিজ       
ডাকঘর- িমজিমিজ   
উপেজলা-নারায়নগ  সদর 
জলা- নারায়নগ

 িমেসস শারিমন 
আ ার অধরা ( ী) 

এনআইিড-
১৯৯১৬৭৯৫৮০২০০০২৮

৩

 আেবদনকারীর ামী ত মাঃ ামান, এ.এম মটর  
ওয়াকসপ এর একজন িমক। িতিন িবগত ১২/০৫/২০২১ 
তািরেখ ােরেজ কমরত অব ায় ঘটনায় বরণ কেরন।

২০০০০০ এ এম মটরস ওয়াকসপ িমক

৯  ত খাকন                     
িপতা- ত সরাজ উি ন  
এনআইিড-১৯০২৪১৬৪৪৩

 াম-িনমনগর বা বাড়ী 
ডাকঘর-িদনাজ র   
উপেজলা- িদনাজ র সদর 
জলা- িদনাজ র

 িবউ  বগম ( ী) 
এনআইিড-

১০০১২২০৫২২

 আেবদনকারীর ামী ত মাঃ ামান, একজন িনমান 
িমক। িতিন িবগত ১১/০৯/২০১৮ তািরেখ কমরত অব ায় 

িব ৎ ৃ  হেয় বরণ কেরন।

২০০০০০ িনমান িমক

১০  ত মাঃ জাহা ীর আলম       
িপতা- মাঃ রমজান আলী     
এনআইিড-৬৪১৮৬৬৩৫৭৭৫৫৪

 াম-রামা ম        ডাকঘর-
কর ডা া    উপেজলা-
সাপাহার     জলা-নওগ

 মাছাঃ খােলদা খা ন 
( ী) এনআইিড- 

৬৪১৮৬৬৩৫৭৭৫৫৩

 আেবদনকারীর ামী ত মাঃ জাহা ীর আলম, একজন 
িনমান িমক। িতিন িবগত ১১/০৯/২০১৮ তািরেখ কমরত 
অব ায় িব ৎ ৃ  হেয় বরণ কেরন।

২০০০০০ িনমান িমক

১১  ত িদিলপ িক িনয়া           
িপতা-অিনল িক িনয়া     

সনদ- 
২০১৭০৪১৮৫৭১০০০১৪১

 াম-চরলা মারা    
ডাকঘর-হািড়টানা    
উপেজলা-পাথরঘাটা  জলা-
বর না

 িশ ী রানী ( ী) 
এনআইিড-

৫৫৩৭৩২৯৯৬২

 আেবদনকারীর ামী ত িদিলপ িক িনয়া একজন জেল 
িমক। িতিন িবগত ০১/০৯/২০১৭ তািরেখ সাগের লার িবেত 

 বরণ কেরন।

২০০০০০ জেল িমক

১২ ত আ ল কিরম রা       িপতা- 
মাঃ সফর আলী      সনদ-

২০০০৩৬১২৬৭৬১১১৬৬৬

 াম- বাউর        ডাকঘর-
শািকর মাহা াদ উপেজলা- 
না ঘাট    জলা-হিবগ

মাঃ সফর আলী 
(িপতা) এনআইিড-

১৯৫২৩৮১২৬৭৬০০০০০
৭

 আেবদনকারীর ছেল ত আ ল কিরম রা , াণ আরএফএল 
েপর একজন িমক। িতিন িবগত ১৬/০৮/২১ তািরেখ 

কমে েল যাওয়ার পেথ সড়ক ঘটনায় বরণ কেরন।

২০০০০০ আরএফএল েপর িমক



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

১৩ ত মাঃ আ ল রিশদ      িপতা-
ত আঃ লিতফ      সনদ-

১৯৫৬৩৬১২৬৬৬১২৪১৭০

াম-কািলকা র      
ডাকঘর-িমরশী     উপেজলা-
না ঘাট     জলা-হিবগ

মাসাঃ সােহনা আ ার 
( ী) এনআইিড- 

৩৬১২৬৬৬৯৬০০৫১

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ আ ল রিশদ, একজন িষ 
িমক। িতিন িবগত ২৩/০৮/২০২১ তািরেখ কমরত অব ায় 

হাট এ াটাক হেয় বরণ কেরন।

২০০০০০ িষ িমক

১৪ ত মাঃ আ ল আহাদ      িপতা-
 আ ল হােসন       সনদ- 
১৯৮৭৩৬১২৬৭৬০০৬৪৮৯

াম- বাউর        ডাকঘর-
শািকর মাহা াদ উপেজলা- 
না ঘাট    জলা-হিবগ

আ ল হােসন (িপতা) 
এনআইিড-

৩৬১২৬৭৬৯০৩৯৪৭

 আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ আ ল আহাদ, াণ আরএফএল 
েপর একজন িমক। িতিন িবগত ১৬/০৮/২১ তািরেখ 

কমে েল যাওয়ার পেথ সড়ক ঘটনায় বরণ কেরন।

২০০০০০ ান আরএফএল ৃেপর িমক

১৫  ত মাঃ মিনর হােসন        িপতা-
মা াফ সখ             এনআইিড-

৩২৮৭৭৮২১১৮

 াম-আলীগ                    
ডাক- ব র                  
উপেজলা-নারায়নগ          
জলা-নারায়নগ

 ফরেদৗসী বগম ( ী)  
এনআইিড-৪৬৩৭৩৬৭০৭১

 আেবদনকারী ামী ত মাঃ মিনর হােসন একজন িমল িমক 
িছেলন। িতিন ০৩/০৪/২০২১ ইং তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ িমল িমক

১৬  ত মাঃ ইি স আলী সখ       
িপতা- ত নছীম উি ন সখ 
এনআইিড-৮৮১৬১৭৬০২১২৫০

 াম-রােম রগাতী           
ডাক- বায়ািলয়ার চর        
উপেজলা-রায়গ            
জলা-িসরাজগ

মাছাঃ রেহনা বগম 
( ী)      এনআইিড-
৮৮১৬১৭৬৯৮০৫৩৯

 আেবদনকারী ামী ত মাঃ ইি স আলী সখ একজন চাউল 
িমল িমক িছেলন। িতিন গত ২০/০৪/২০১৬ ইং তািরেখ 
কমে ে  কমরত অব ায় ঘটনায় বরন কেরন।

২৫০০০ িমল িমক

১৭  ত মাঃ রােসল                   
িপতা- মাঃ জাহা ীর আলম    
এনআইিড-৩৩০৬২০৩৬৬৬

 াম-না য়ালী               
ডাক-মা রা                  
উপেজলা-মা রা           
জলা-মা রা

 মাছাঃ পালী খা ন 
( ী)      জ সনদ-

২০০০৫৫২৫০০৭১২৫৭৪
৫

 আেবদনকারী ামী ত মাঃ রােসল একজন িনমান িমক 
িছেলন। িতিন ২৭/০৯/২০২০ ইং তািরেখ দয়ােল চাপা পের 

বরন কেরন।

২৫০০০ িনমান িমক

১৮  ত মাঃ র ইসলাম          
িপতা- মাঃ ছা িময়া         
এনআইিড-৯৩১৯৫৭৭৪৩০৪৫৭

 াম-িমর র                   
 ডাক- চৗ রী মাল           
উপেজলা-টা াইল          
জলা-টা াইল

আকিলমা ( ী)     
এনআইিড-

৯৩১৯৫৭৭৪৩০৪১৩

আেবদনকারী ামী ত মাঃ র ইসলাম র ড এ  
কন মার াডা স এর একজন কমচারী িছেলন। িতিন গত 
১০/০৬/২০১৮ ইং তািরেখ কমে ে  কমরত অব ায় ঘটনায় 

বরন কেরন।

২০০০০০ র ড এ  কান মার 
াডা স  িমক



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

১৯  ত মাঃ সাহাগ িময়া          
িপতা- মাঃ আঃ রিশদ       
এনআইিড-
১৯৮৫৭৯১৮৭৬৬০০০১০

 াম- গািব  হ কা      
ডাক- িননাগ                  
উপেজলা- নছারাবাদ      
উপেজলা-িপেরাজ র

 নাছরীন ( ী)    
এনআইিড-

১৯৯৩৭৯১৮৭৬৬০০০০২
২

আেবদনকারী ামী ত মাঃ সাহাগ িময়া একজন িদন ম র 
িছেলন।িতিন গত ০৩/০৮/২০১৬ইং তািরেখ িব ৎ  হেয় 

বরন কেরন।

২০০০০০ িদন ম র

২০  হদায়াত উ াহ                 
িপতা- গালাম আজম ম ল    
এনআইিড-নাই

 াম-ব শবাড়ীয়া              
ডাক- পচরপাড়া              
উপেজলা-কামারখ        
জলা-িসরাজগ

 মাছাঃ রখা বগম 
( ী) এনআইিড-

৮৮১৪৪৭৬৫৯১৫৭৯

 আেবদনকারী ামী হদায়াত উ াহ একজন কা ানী িমক 
িছেলন। িতিন ০৩/০২/২০১৮ ইং তািরেখ বরন কেরন।

২০০০০০ কা ানী িমক

২১ ত ল হােসন                
িপতা-িমরাজ উ ীন সরদার     
এনআইিড-১৯৩৩৩৪১৯১৭

াম-উ র পাড়              
ডাক-নওগ                  
উপেজলা-নওগ              
জলা-নওগ

মাছাঃ ািরস ( ী)     
এনআইিড-

২৩৭৫৫২৫৮০১

আেবদনকারী ামী ত ল হােসন একজন ভ ান চালক 
িছেলন । িতিন ১৭/০৩/২০১৯ ইং তািরেখ াক কের বরন 
কেরন।

২৫০০০ ভ ান চালক

২২ ত মাঃ রিফক উি ন রাড়ী   
িপতা- ত মনাজ উি ন রাড়ী 

সনদ-০০০০৯৪

াম-কাকড়াধারী            
ডাক-ডহরপাড়া             
উপেজলা-উিজর র        
জলা-বিরশাল

রািজয়া বগম ( ী)   
এনআইিড-

০৬১৯৪৩১২৯৯৩৭৪

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ রিফক উি ন রাড়ী একজন িমল 
িমক িছেলন।িতিন ১৫/১২/২০১২ ি◌ইংতািরেখ বরন 

কেরন।

২৫০০০ িমল িমক

২৩ ত মাঃ আঃ রিহম             
িপতা- মাঃ হােসন আলী       
এনআইিড-৮২৩৩১৫৫০৬১

াম-কয়লাবাড়ী             
ডাক- সানামসিজদ         
উপেজলা-িশবগ          
জলা-চ পাইনবাবগ

মাসাঃ ইসেমাতারা 
খা ন    ( ী)   

এনআইিড-
৭০১৮৮৭৭৭০৪৩৬০

আেবদনকারী ামী ত মাঃ মাঃ আঃ রিহম একজন িষ 
িমক িছেলন। িতিন ৩০/১২/২০২০ ইং তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ িষ িমক

২৪ ত মাঃ ছােদক                  
িপতা- মাঃ সকা ার আলী    
এনআইিড-৫০৫৩৬৭১৪০৯

াম- াম র              
ডাক-ফিরদাবাদ           
উপেজলা-কদমতলী        
জলা-ঢাকা

লতানা চৗ রী ( ী) 
এনআইিড-

৯১২০৩৮৫৫০৬

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ ছােদক একজন িনমান িমক 
িছেলন। িতিন ২৬/১১/২০২০ ইং তািরেখ দেরােগ বরন 
কেরন।

২৫০০০ িনমান িমক



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

২৫ ত ছা ার                        
িপতা-আ ল হােশম              
এনআইিড-১৯১৩৩২৮৪৫৮৩৯৫

াম-িমত া                 
ডাক- ি  খালা বাজার   
উপেজলা- িম া           
জলা- িম া

পয়ারা বগম ( ী)  
এনআইিড-

১৯১৩৩২৮৪৫৮৩৯৬

আেবদনকারীর ামী ত ছা ার একজন িষ িমক িছেলন। 
িতিন ৩০/০৫/২০১৮ইং তািরেখ গাড়ী ঘটনায় বরন কেরন।

২৫০০০ িষ িমক

২৬  ত াম দাশ                      
িপতা-অমল দাশ                   
এনআইিড-৮৭১৯০৭৯০৫৩৮৩০

 াম- তল পী              ডাক-
পাটেকলঘাটা           
উপেজলা-তালা             
জলা-সাত ীরা

 অ না দাস ( ী)    
এনআইিড-

৮৭১৯০৭৯০৫৩৮৩০

 আেবদনকারীর ামী ত াম দাশ একজন িনমান িমক িছেলন। 
িতিন ১৬/১১/২০১৯ ইং তািরেখ ঘটনায় বরন কেরন।

২৫০০০ িনমান িমক

২৭  ত মাঃ সজল                   
িপতা- মাঃ কােশম হাওলাদার   
জ সনদ-১৯৯৪০৬১৬৯৩৫০২৫৪০১

 াম- পনগর                 
ডাক-িমর র                  
উপেজলা-প বী            জলা-
ঢাকা

 আিসয়া বগম (মাতা)   
এনআইিড-

২৬৯৬৪০৬৬৯৮৪৫৪

 আেবদনকারী ছেল ত মাঃ সজল একজন িনমান িমক িছেলন। 
িতিন ০১/০৫/২০২০ ইং তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ িনমান িমক

২৮  ত রি ত দাস                   
িপতা-রাখাল চ  দাস             
এনআইিড-৯৫৫০২৪৯৪৮৭

 াম- গাসাইরডা া         
ডাক-ব র                 
উপেজলা-ডবল িড়ং      
জলা-চ াম

 ল ী দাশ ( ী)   
এনআইিড-

৭৩০০২৬৭৭১৮

 আেবদনকারীর ামী ত রি ত দাস একজন িদন ম র 
িছেলন। িতিন ২৮/০৫/২০২০ ইং তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ িদন ম র

২৯  ত রামান খ                     
িপতা- ত মায়াে ম খ          
জ সনদ-
১৯৯৮৫৫১৫৭২১১০৩০৭২

 াম-আলীধানী               
ডাক-মা রা                 
উপেজলা-মা ড়া           
জলা-মা রা

 িম বগম ( ী)   
জ সনদ-

১৯৯৮৫৫১৫৭২১১১০৩০
৭০

 আেবদনকারীর ামী ত রামান খ  একজন িষ িমক 
িছেলন। িতিন ২০/০৯/২০২০ ইং তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ িষ িমক

৩০   বা  সরকার                    
িপতা-  পাগল চ ন সরকার   
এনআইিড-৬৪৪৮৩০০২১৭

 াম-কদমতলী              
ডাক-ফিরদাবাদ             
উপেজলা-কদমতলী       
জলা-ঢাকা

 িশ ী রানী সরকার 
( ী) এনআইিড-
২৩৯৮৩৪৪১৪৯

 আেবদনকারীর ামী ত  বা  সরকার একজন মকািনক 
িমক িছেলন। িতিন ১৯/০৮/২০২০ ইং তািরেখ দেরােগ 

ৗবরন কেরন।

২৫০০০ মকািনক িমক



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

৩১  ত সমর পাল চৗ রী            
িপতা-িজেত  পাল চৗ রী     
এনআইিড-৫৮২৫৬০০৯৮৯৪২৬৮

 াম-রামপাশা               
ডাক- করামত নগর        
উপেজলা-কমলগ        
জলা- মৗলভীবাজার

 মা রানী পাল চৗ রী 
( ী)  এনআইিড-

৫৮১৫৬০৯৮৯৪০৪৬

 আেবদনকারীর ামী ত সমর পাল চৗ রী একজন িনমান 
িমক িছেলন।িতিন ২৮/০৩/২০১৮ ইং তািরেখ বরন 

কেরন।

২৫০০০ িনমান িমক

৩২  ত মাঃ মাশারফ মা া      
িপতা- মাঃ ইউ চ মা া       
এনআইিড-১৯০০৩৩০৫১৩

 াম-বয়রা স রাড        
ডাক-িনউমােকট             
উপেজলা- সানাডা া     
জলা- লনা

 মিরয়ম বগম ( ী) 
এনআইিড-

৭৩০০৩২১১৮৪

 আেবদনকারীর ামী  ত মা} মাশারফ মা া একজন 
িনমান িমক িছেলন। িতিন ২৭/১০/২০১৯ ইং তািরেখ 

বরন কেরন।

২৫০০০ িনমান িমক

৩৩  ত র ন মার িসংহ         
িপতা-িবেনাদ মার িসংহ      
এনআইিড-৫৮১৫৬১৭০০৫৭৭৫

 াম- ততই গ ও            
ডাক-আদম র              
উপেজলা-কমলগ          
জলা- মৗলভীবাজার

 িম দবী ( ী) 
৫৮১৫৬১৭০০১৭৩৮

 আেবদনকারী ামী ত র ন মার িসংহ একজন মকািনক 
িমক িছেলন। িতিন ১৩/১২/২০১৮ ইং তািরেখ বরন 

কেরন।

২৫০০০ মকািনক িমক

৩৪  ত মাঃ নািজর আহেমদ       
িপতা- মাঃ জিমর উি ন        
এনআইিড-
১৯৯৫৫৮১৫৬৪৭০২৮২৪৮

 াম- রউ াগ ও          
ডাক- করামত নগর        
উপেজলা-কমলগ        
জলা- মৗলভীবাজার

 জিমর উি ন (িপতা)  
এনআইিড-

৫৮১৫৬৪৭০৫০০১৩

 আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ নািজর আহেমদ একজন 
মকািনক িমক িছেলন। িতিন ২৫/১২/২০১৮ ইং তািরেখ  

বরন কেরন।

২৫০০০ মকািনক িমক

৩৫  ত কামাল হােসন ইয়া        
িপতা- মাঃ আ ল হােসন ইয়া  
এনআইিড-৯৫৬২৩২৬৫৪৭

 াম-বাতাবাড়ীয়া              
ডাক-হািলমা নগর           
উপেজলা- িম া            
জলা- িম া

 সািহদা বগম ( ী) 
এনআইিড-২৩৯৮৯৪২৯৩৪

 আেবদনকারীর ামী ত কামাল হােসন একজন িসএনিজ িফিলং 
শন এর িমক িছেলন। িতিন ০৯/০৮/২০২০ ইং তািরেখ 

কমে ে  কমরত অব ায় অি দ  হেয় বরন কেরন।

২০০০০০ িস এনিজ চালক

৩৬  ত মাঃ নাঈম  হাসাইন     
িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম    
এনআইিড-৫৫৫১৯৪০৭০২

 াম-চক ঘাশাল           
ডাক-শালাই র           
উপেজলা-প চিবিব           
জলা-জয় রহাট

 মাঃ নজ ল ইসলাম 
(িপতা) এনআইিড-
৭৩১৮০১১৬২৯

 আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ নাঈম হাসাইন একজন িনমান 
িমক  িছেলন।িতিন ২৩/০৯/২০১৯ ইং তািরেখ কমে ে  

কমরত অব ায় ঘটনায় ত বরন কেরন।

২০০০০০ িনমান িমক



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

৩৭  ত মাঃ মেহদী হাসান         
িপতা- মাঃ আ াস আলী       
জ সনদ-
১৯৯৯৫০২৬০০১২৫৮৪৮৬

 াম-বারকাদা                
ডাক- িগয়া               
উপেজলা- ি য়া            
জলা- ি য়া

 মাঃ আ াস আলী 
(িপতা) এনআইিড-
১০০২২৩৯২৬৫

 আেবদনকারী ত মাঃ মেহদী হাসান একজন উড া  
াইউ  এ  পা েকল বাড িমলস িলঃ এর একজন হলপার 

িছেলন।িতিন ২৬/১১/২০১৯ ইং তািরেখ কমে ে  কমরত 
অব ায় অি দ  হেয় ত বরন কেরন।

২০০০০০ উড া  াউ  এ  পা েকল 
বাড িমলস িমক

৩৮  ত মাঃ সােজ ল ইসলাম    
িপতা- মাঃ মিতয়ার রহমান      
এনআইিড-৬৪১৮৪৭৮৭৫৩

 াম-বারকাদা               
ডাক- িগয়া              
উপেজলা- ি য়া          
জলা- ি য়া

মাঃ মিতয়ার রহমান 
(িপতা)     এনআইিড-

৮৬৫৪২৮১৮২৬

আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ সােজ ল ইসলাম একজন 
উড া  াইউ  এ  পা েকল বাড িমলস িলঃ এর একজন 
হলপার িছেলন।িতিন ২৬/১১/২০১৯ ইং তািরেখ কমে ে  

কমরত অব ায় অি দ  হেয় ত বরন কেরন।

২০০০০০ উড া  াউ  এ  পা েকল 
বাড িমলস িমক

৩৯  ত মাঃ হািব র রহমান        
িপতা- মতেলব বপারী          
এনআইিড-২৬১৯৩৫১৯৬৮৫৫৫

 াম- ল বাড়ীয়া             
ডাক-িনশাতনগর          
উপেজলা- রাগ             
জলা-ঢাকা

 ছােলহা ( ী)     
এনআইিড-

২৬১৯৩৫১৯৬৮৫৪৪

 আেবদনকারীর ামী ত মাঃ হািব র রহমান একজন িনমান 
িমক িছেলন। িতিন ১৫/০৮/২০১৮ ইং তািরেখ কমে ে  

কমরত অব ায় ৪তলা থেক পেড় ত বরন কেরন।

২০০০০০ িনমান িমক

৪০  ত মাঃ রােহন শখ           
িপতা- মাঃ খিবর উি ন শখ 
এনআইিড-৫০৭২৭৫১৮৯৩

 াম-বটৈতল                  
ডাক-িবিসক                  
উপেজলা- ি য়া         
জলা- ি য়া

 মাঃ ইকরা ল হক 
(িপতা)     এনআইিড-

৩৩০০০৬৭৯১৯

 আেবদনকারির ছেল ত মাঃ রােহন শখ একজন উড া  
াইউ  এ  পা েকল বাড িমলস িলঃ এর একজন হলপার 

িছেলন।িতিন ২৬/১১/২০১৯ ইং তািরেখ কমে ে  কমরত 
অব ায় অি দ  হেয় ত বরন কেরন।

২০০০০০ উড া  াউ  এ  পা েকল 
বাড িমলস িমক

৪১  ত ইি স িময়া                  
িপতা- ত  িময়া           
এনআইিড-১৯২৭২০৬৭১৭১৩৮

 াম- সিলমপাড়া           
ডাক-লাকসাম               
উপেজলা-লাকসাম          
জলা- িম া

 আেমনা খা ন ( ী) 
এনআইিড-

১৯২৭২০৬৭১৭০৭১

 আেবদনকারীর ামী ত ইি স িময়া একজন পিরবহন িমক 
িছেলন। িতিন ১৭/০১/২০১৯ ইং তািরেখ কমরত অব ায় গাড়ী 
ঘটনায় বরন কেরন।

২০০০০০ পিরবহন িমক

৪২  ত মাঃ শািকল িব াস        
িপতা- মাঃ িপং ল িব াস   
জ সনদ-
২০২০৫৫১৫৭২১০০০৩২৫

 াম- সনগাতী               
ডাক- ল                
উপেজলা- র              
জলা-মা রা

 আিরফা ( ী)     
এনআইিড-

৬৯১৪৭২৯৫৪৩

 আেবদনকারীর ামী ত মাঃ শািকল িব াস একজন িনমান 
িমক িছেলন। িতিন ২০/০৯/২০২০ ইং তািরেখ ন িনমান এর 

কাজ করেত িগেয় ঘটনায় কমে ে  বরন কেরন।

২০০০০০ িনমান িমক

৪৩  ত রােহলা খা ন                
ামী-আকবর আলী              

এনআইিড-৩৬১২৬৭৬৯০৩৯৮৩

 াম- বাউর                 
ডাক-শািকর মাহা দ    
উপেজলা- না ঘাট          
জলা-হিবগ

 িমনারা খা ন (মাথা)  
এনআইিড-

৩৬১২৬৭৬৯০৩৯৭৮

 আেবদনকারীর মেয় ত রােহলা খা ন একজন হ িমক 
িছেলন। িতিন ১৬/০৮/২০২১ ইং তািরেখ কম েল যাওয়ার 
সময়  সড়ক ঘটনায় বরন কেরন।

২০০০০০ হ িমক



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

৪৪  ত মাঃ আলা উি ন িময়া    
িপতা-হাজী মাঃ আনফর উ া 
জ সনদ-
১৯৯৯৩৬৩২৬৯৫০৭৯৫৮

 াম-িমজা লা               
ডাক-ল র র             
উপেজলা-বা বল          
জলা-হিবগ

 লাই  আ ার ( ী) 
এনআইিড-

৭৩৫৬০৮১২৭৮

 আেবদনকারীর ামী একজন হ িমক িছেলন। িতিন 
১৬/০৮/২০২১ ইং তািরেখ কম েল যাওয়ার সময়  সড়ক 
ঘটনায় বরন কেরন।

২০০০০০ হ িমক

৪৫  ত মাঃ সাহাগ িময়া         
িপতা- মাঃ আ াহ িময়া     
এনআইিড-
১৯৯৪৩৬১২৬৫৭০০০১৬৯

 াম-ফা াইল                
ডাক-শািকরমারদ          
উপেজলা- না ঘাট         
জলা-হিবগ

 মাঃ আ াহ (িপতা)  
এনআইিড-

২৬১২৬৫৭৮৮০০২১

 আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ সাহাগ িময়া একজন িষ 
িমক িছেলন। িতিন ১৬/০৮/২০২১ ইং তািরেখ কম েল 

যাওয়ার সময়  সড়ক ঘটনায় বরন কেরন।

২০০০০০ িষ িমক

৪৬ ত মাঃ আেবদ আলী ( হান) 
িপতা- ত মাঃ আঃ আিজদ   
জ সনদ-
২০০৮৩৬১২৬১৯০০১৩২০

 াম-হাসার গ ও             
ডাক- না ঘাট             
উপেজলা- না ঘাট          
জলা-হিবগ

মাছাঃ জ র চান 
(মাতা) এনআইিড-
৩৬১২৬১৯৯১৭০৬০

 আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ আেবদ আলী হান একজন হ 
িমক িছেলন।িতিন  ১৬/০৮/২০২১ ইং তািরেখ কম েল 

যাওয়ার সময়  সড়ক ঘটনায় বরন কেরন।

২০০০০০ হ িমক

৪৭ ত মাঃ শিহ ল ইসলাম     
িপতা- ত মই ি ন আহা দ 
এনআইিড-৫০১৭১৫১৪৮৬৮০

াম-কয়া                     
ডাক-কয়া                 
উপেজলা- মারখালী       
জলা- ি য়া

মাছাঃ িবলিকচ বা   
( ী)  এনআইিড-
৫৫১২৩৪৪৫৭২

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ শিহ ল ইসলাম একজন মটর 
শিমক িছেলন।িতিন ১৭/০৪/২০১৮ ইং তািরেখ সড়ক ঘটনায় 

বরন কেরন।

২৫০০০ মটর িমক

৪৮ ত আঃ জিলল                 
িপতা-হািফজ উি ন           
এনআইিড-১৯৩৫৬৪৭৯৭২

াম-িহরািঝল              
ডাক-িমজিমিজ             
উপেজলা-নারায়নগ        
জলা-নারায়নগ

মােলকা পারভীন ( ী) 
এনআইিড-

২৮৩৫৫৯৭১০১

আেবদনকারীর ামী ত আঃ জিলল একজন মটর মকািনক 
িমক িছেলন।িতিন ০৯/০১/২০১৯ ইং তািরেখ াক কের 
িত বরন কেরন।

২৫০০০ মটর িমক

৪৯ ত মন  বগম                  
ামী- মাৎ মিজ র রহমান    

এনআইিড-১৫৯০৬০২৬২২৫০৭

াম-জসীম কেলানী         
ডাক-বায়জীদ            
উপেজলা-বােয়জীদ বা ামী 
জলা-চ াম

মাঃ িজ র রহমান 
( ামী) এনআইিড-

১৫৯০৬০২৬২২৫০৮

আেবদনকারীর ী ত মন  বগম একজন হ িমক িছেলন। 
িতিন বরন কেরন।

২৫০০০ হ িমক

৫০ ত আ ল হক বপারী         
িপতা- ত কানাই বপারী    
এনআইিড-২৬২১৪০৯৩৯৩১২৭

াম-ছয়বাড়ীয়া             
ডাক-বািড়গ ও            
উপেজলা-ধামরাই           
জলা-ঢাকা

আতাউর রহমান ( ছেল) 
এনআইিড-

২৬২১৪০৯৩৯৩১২৯

আেবদনকারীর িপতা একজন মটর মকািনক িমক িছেলন। 
িতিন ১৪/১২/২০১৯ ইং তািরেক বাধক  জিনত কারেন বরন 
কেরন।

২৫০০০ মটর িমক

৫১ ত মাঃ শিহ ল ইসলাম     
িপতা- ত হাজী চ  িময়া       
এনআইিড-১৯১৪০২৩২৪৩৫৫৪

াম-জাফরাবাদ              
ডাক-চাি না             
উপেজলা- দিব ার           
জলা- িম া

মাঃ আল হলাল 
( ছেল) এনআইিড-

১৯৮৬১৯১৪০২৩২৪৩৫৫
৫

আেবদনকারীর িপতা ত মাঃ শিহ ল ইসলাম একজন িষ 
িমক িছেলন। িতিন ৩১/০৫/২০১৮ ইং তািরেখ দেরােগ 

বরন কেরন।

২৫০০০ িষ িমক

৫২  ত মাঃ মন শখ              
িপতা- মাঃ জয়নাল শখ         
এনআইিড-
১৯৮১৩৩২৩০১৩০০০০৩৭

 াম-আউচপাড়া              
ডাক-িনশাতনগর             
উপেজলা-ট ী         জলা-
গাজী র

 মাসাঃ িবউ  বগম ( ী) 
এনআইিড-

১৯৮৯৩৩২৩০১৩০০০১৮৩

 আেবদনকারীর ামী ত মাঃ মন শখ একজন িনমান িমক 
িছেলন। িতিন ২৬/০৯/২০১৮ ইং তািরেখ ব িতক ঘটনায় 

বরন কেরন।

২৫০০০ িনমান িমক



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

৫৩  ত মাঃ আসলাম হােসন       
িপতা- মাঃ আজমত আলী       
এনআইিড-৫০১৭৯২৫২৬৯০১৬

 াম-িমনাপাড়া                
ডাক-জগিত                   
উপেজলা- ি য়া            
জলা- ি য়া

 মাছাঃ আরিশদা আ ার 
( ী)      জ সনদ-

২০০০৫০১৯৪২৯০০৬৭৮৭

 আেবদনকারীর ামী ত মাৎ আসলাম হােসন একজন িবিসক িমল 
িমক িছেলন। িতিন ৩০/০৫/২০১৮ ইং তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ িবিসক িমল িমক

৫৪  ত মাঃ মা ার আলী          
িপতা- মাঃ ন র উি ন        
এনআইিড-৫২১৭৮৮১৩৫৯৮৯

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

 মাছাঃ মিহমা বগম 
( ী) এনআইিড-

৫২১৭০৮১৩৫৯৮৯৪

 আেবদনকারীর ামী ত মাঃ মা ার আলী একজন িনমান 
িমক িছেলন। িতিন ২৯/০৫/২০১৯ ইং তািরেখ দেরােগ 

বরন কেরন।

২৫০০০ িনমান িমক

৫৫  ত নাঈম                         
িপতা- মাঃ ল ইসলাম    
এনআইিড-
১৯৯৯৭৯১৪৭৪৭০০০১৮৬

 াম-উিজয়াল খান        
ডাক-কাউখালী            
উপেজলা-কাউখালী        
জলা-িপেরাজ র

 িশউলী বগম (মাতা)  
এনআইিড-

৭৯১২৭৪৭৭২৩২৭১

 আেবদনকারীর ছেল ত নাঈম একজন িষ িমক িছেলন। 
িতিন  ০৯/০৭/২০১৬ ইং তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ িষ িমক

৫৬  ত জিলল সরদার                
িপতা-এছহাক সরদার          
এনআইিড-০৬১৯৪৮৪২৭৮১৪২

 াম-উিজর র              
ডাক-উিজর র             
উপেজলা-উিজর র          
জলা-বিরশাল

 পারভীন বগম ( ী) 
এনআইিড-

০৬১৯৪৮৪২৭৭২৪০

 আেবদনকারীর ামী ত জিলল সরদার একজন িনমান িমক 
িছেলন। িতিন ৩০/০৬/২০২১ ইং তািরেখ কািভড-১৯ আ া  
হেয় বরন কেরন।

২৫০০০ িনমান িমক

৫৭  ত মাঃ শাম ল হক          
িপতা- ত মাঃ রিমজ  িময়া  
এনআইিড-৫৮১৭৪২৯২০৪২১০

 াম-িনরাইমাবাদ             
ডাক-বড়কাপন               
উপেজলা- মৗরভীবাজার      
জলা- মৗলভীবাজার

 সাজনা বগম ( ী)   
এনআইিড-

১৯৯৫৫৮১৭৪২৯০০০০২
৬

 আেবদনকারীর ামী ত মাঃ শাম ল হক একজন  মটর 
মকািনক িমক িছেলন।িতিন ০৯/০৮/২০১৮ ইং তািরেখ 

ক ানসার রােগ আ া  হেয় ্যবরন কেরন।

১০০০০০ মটর িমক

৫৮  ত মাঃ িজয়াউর মীর         
িপতা- মাঃ কা ন মীর        
এনআইিড-
১৯৯১০৬১৩২৭১০০০০২৩

 াম-নলিচরা                
ডাক-কা পাশা           
উপেজলা- গৗরনদী            
জলা-বিরশাল

 ি  আ ার বনা  
( ী)  এনআইিড-
৮৭০৬০১০৫০৪

 আেবদনকারীর ামী ত মাঃ িজয়াউর রহমান মীর একজন 
িমল িমক িছেলন। িতিন ০১/০২/২০২১ ইং তািরেখ কালন 
ক া ার রােগ আ া  হেয় বরন কেরন।

১০০০০০ িমল িমক

৫৯  ত ফ ক চ  ম ল          
িপতা-হিরনাথ ম ল       
এনআইিড-২৬১৭২২৭১২৬৮৪০

 াম-চাপড়া                 
ডাক-তা তা                
উপেজলা-সাভার             
জলা-ঢাকা

 সাভা রানী ম ল ( ী) 
এনআইিড-

২৬১৭২২৭১২৬৮৪১

 আেবদনকারীর ামী ত ফ ক চ  ম ল একজন মকািনক 
িমক িছেলন। িতিন ০৭/০৫/২০১৮ ইং তািরেখ হাট েক 

্যবরন কেরন।

২৫০০০ মকািনক িমক

৬০  ত একলাস উি ন               
িপতা- ত রিফক উি ন         
এনআইিড-নাই

 াম-নামাপাড়া              
ডাক-গাবতলী            
উপেজলা-দা স সালাম   
জলা-ঢাকা

 আলমগীর হােসন 
( ছেল) এনআইিড-

৩৭৩৪২১৭২৪৭

 আেবদনকারীর িপতা ত এখলাস উি ন একজন মকািনক 
িমক িছেলন। িতিন ২১/০৪/২০১৯ইং তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ মকািনক িমক



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

৬১  ত মাঃ আ ল কালাম        
িপতা- মাঃ হাচন আলী      
এনআইিড-
১৯৯০১৯১৩৩২৮০০০১৬৪

 াম-অ িদয়া              
ডাক- ি েখালা             
উপেজলা-লালমাই        
জলা- িম া

 শােহদা খা ন ( ী)   
জ সনদ-

২০০০১৯১৭২৭৭০০৪১২০

 আেবদনকারীর ামী ত মাঃ আ ল কালাম একজন াইভার 
িছেলন।িতিন ১৩/০৬/২০১৮ ইং তািরেখ গাড়ী ঘটনায় 

বরন কেরন।

২৫০০০ াইভার

৬২  ত মাঃ বা  িময়া               
িপতা- ত মাঃ ইয়া ব আলী 
এনআইিড-৫৮২৬৫০৭৪৬০০০৫

 াম-দতর িড়              
ডাক- লাউড়া           
উপেজলা- লাউড়া          
জলা- মৗলভীবাজার

 মাছাঃ  িহ র 
লতানা( ী)      

এনআইিড-
৫৮২৬৫০৭৪৬০০০১

 আেবদনকারীর ামী ত বা  িময়া একজন মকািনক িমক 
িছেলন। িতিন ০৫/০২/২০১৯ ইং তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ মকািনক িমক

৬৩  ত মাঃ সাই ল ইসলাম       
িপতা-ইয়া স আলী               
এনআইিড-৫০৮৬৫৩৯৫৩২

 াম-দিরখরবনা            
ডাক-িজিপও                 
উপেজলা- বায়ািলয়া        
জলা-রাজশাহী

 তামা া তাসিনম 
( মেয়) এনআইিড-

১৯৯৮৮১৯২২১৩০০০০২
৫

 আেবদনকারীর িপতা একজন িনমান িমক িছেলন। িতিন 
১৮/০৮/২০১৯ইং তািরেখ দেরােগ আ া  হেয় বরন 
কেরন।

২৫০০০ িনমান িমক

৬৪  ত মাঃ সাহরাব হােসন 
খিলফা িপতা- ত মাহা দ 
খিলফা                 এনআইিড-
৪৭১৪০৮৫১৭৩২৮৬

 াম-চ নী মহল            
ডাক-চ নী মহল         
উপেজলা-িদঘিলয়া        
জলা- লনা

 মাঃ ওমর ফা ক 
( ছেল)  এনআইিড-

৫১০৩৯৭৭৮৯৭

 আেবদনকারীর িপতা ত মাঃ সাহরাব হােসন খিলফা 
একজন ট িমর িমক িছেলন। িতিন ০৮/০৭/২০১৯ ইং 
তািরেখ বাধক  জিনত কারেন বরন কেরন।

২৫০০০ ট িমল িমক

৬৫  ত মাঃ ইউ স               
িপতা-তিমজ উি ন বপারী 
এনআইিড-৭৩৩৫৩৬২০৭০

 াম-িমজিমিজ               
ডাক-িমজিমিজ              
উপেজলা-নারায়নগ         
জলা-নারায়নগ

 খায় ন (মাতা)  
এনআইিড-

৮২৩৫৩৪১৮৩৪

আেবদনকারীর ছেল ত মাঃইউ স একজন মকািনক িমক 
িছেলন। িতিন ১৭/০৭/২০২১ইং তািরেখ ােরেজ কমরত 
অব ায় বরন কেরন।

২০০০০০ মকািনক িমক

৬৬  ত মাক র রহমান            
িপতা- মাঃ আ ল কােশম     
এনআইিড-১৫৯৫৭১৫৪৩৭৩৬

 াম-িহলিভউ রাড         
ডাক-পাচলাইশ        
উপেজলা-চ াম           
জলা-চ াম

 শাহানা আলম 
পােটায়ারী ( ী)       

এনআইিড-
১৫৯৫৭১৫৪৩৭৩১৬

 আেবদনকারীর ামী ত মাক র রহমান একজন িমক 
িছেলন। িতিন ০৫/১১/২০১৮ ইং তািরেখ বরন কেরন।

৩০০০০ িমক

৬৭  ত চা  মার দাস            
িপতা-অমল মার দাস         
জ সনদ-
২০০১৫০২৬০১৫২৯০৪৮৬

 াম- িগয়া                
ডাক- িগয়া               
উপেজলা- ি য়া          
জলা- ি য়া

 অমল মার দাস 
(িপতা) এনআইিড-
৯৫৫২১৫৫২৭৮

 আেবদনকারীর ছেল ত চা  মার দাস একজন  উড া  
াইউ  এ  পা েকল বাড িমলস িলঃ এর একজন হলপার 

িছেলন।িতিন ২৬/১১/২০১৯ ইং তািরেখ কমে ে  কমরত 
অব ায় অি দ  হেয় ত বরন কেরন।

২০০০০০ উড া  াউ  এ  পা েকল 
বাড িমলস িমক

৬৮ মাছাঃ িমনা বগম              
ামী- মাঃ র শখ           

এনআইিড-২৯১১৮৯৫২২৬০৬০

াম- শখর                   
ডাক- যিদয়া               
উপেজলা- বায়ািলয়া       
জলা-ফিরদ র

মাছাঃ লাভলী খানম 
( মেয়)    জ সনদ-

২০০১২৯১১৮৯৫০১১১৭৭

আেবদনকারীর মাতা মাছাঃ িমনা বগম একজন হ িমক 
িছেলন। িতিন ১২/১০/২০১৭ ইং তািরেখ িকডনী রােগ বরন 
কেরন।

২৫০০০ হ িমক



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

৬৯ ত ল মাহাম দ
িপতা-আলী আজাদ
Nid-৫৫১৮১৯৫৭৫
 

াম-কা র
ডাক-কা র
উপেজলা-িসি রগ
জলা-নারায়নগ

 জািকয়া মাহ দ দালা    
এনআইিড-৩৭২৭০০৩২৬৫

আেবদনকারী ামী ত ল মাহা দ একজন িল । িতিন 
কম েল  ববণ কেরন।

২০০০০০ িল িমক

৭০ ত মাঃ জিহর
িপতা-আঃ সা ার িময়া 
Nid-১৭৫৫৪৩৪৬৮৩২২১
 

াম- ডমরা                   
ডাক- ডমরা                  
উপেজলা- পগ              
জলা-নারায়নগ

 ফােতমা জা াত পিপ 
( ী) এনআইিড-
১৪৯৪৭৫৭০২২

 আেবদনকারী ছেল ম  মাঃ জিহর একজন মডান িমলস 
িমক। িতিন কম েল  ববণ কেরন।

২০০০০০ মডান িমল িমক

৭১ ত হািমনা আ ার জিল
ামী-জাপর

Nid-২২১৯৪৪৭৮১৩৬৯৮
মাবা- মাবা-০১৮১৭৬০২৭১৯

াম- সকশন
ডাক-লালবাগ
উপেজলা-লালবাগ
জলা-ঢাকা

 জাফর ( ামী) 
১৯১৮৭৭৩৯৫৭৫৩৪

আেবদনকারী ী ত হািমনা আ ার জিল মডান িমলস িমক। 
িতিন কম েল  ববণ কেরন।

২০০০০০ মডান িমল িমক

৭২ ত লাল
িপতা-িব  ষন
Nid-১৯১০০৩৭১৯৭১৫২
 

াম-িনিশচ র
ডাক- বগমগ
উপেজলা- বগমগ
জলা- নায়াখালী

 ব ল ( ী) এনআইিড-
১৯১০৯৩৭১৯৭১৫৭

 আেবদনকারী ামী ত লাল একজন িমক। িতিন  বরণ 
কেরন ।

২৫০০০ িমক

৭৩ রিহমা খা ন
িপতা-আ াব ম ল
Nid-৮৬৫৪২২৩০০
 

াম-পি মগ ও
ডাক- ডমরা
উপেজলা- পগ
জলা-নারায়নগ

ইসরাত জাহান ইভা    
এনআইিড-

৫৫৫৮১২৪১৩৬

আেবদনকারী মাতা রিহমা খা ন একজন িমক। িতিন 
কম েল অ  হেয়  বরণ কেরন।

২০০০০০ িমক

৭৪ ত শহীদ হােসন
িপতা- দেলায়ার হােসন
Nid-৬৮২৬৩০৩১১০৭
 

াম-িনিশচ র
ডাক- বগমবাজার
উপেজলা-পাহাতলী 
জলা-চ াম

আসা াহ গািলব খান 
পােভল

আেবদনকারী িপতা শহীদ হােসন একজন ওয়াক  মকািনক 
িমক। িতিন কম েল অ  হেয়  বরণ কেরন।

২০০০০০ ওয়াক  মকািনক িমক

৭৫ ত মাছাঃ রািজয়া খা ন    
ামী- মাঃ নািছর হাওলাদার

Nid-৭৯১৯০১৫৬৮৩২৭৩
 

াম-পি মগ ও
ডাক- ডমরা
উপেজলা- পগ
জলা-ঢাকা

 মাঃ ই াহীম পন 
( ামী) এনআইিড-
৬৮৮১৪৫৮৬২০

আেবদনকারী ী ত মাছাঃ রািজয়া খা ন একজন িদনম র । 
িতিন কম েল   বরণ কেরন।

২০০০০০ িদন ম র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

৭৬ ত িসরা ল 
িপতা-আিন র
Nid-২০০০৫৪৫৪৭১০২৭১৩
 

াম-পি মগ ও
ডাক- ডমরা
উপেজলা-িসি রগ
জলা-নারায়নগ

 মািলহা রহমান  
জ সনদ-

২০০১২৬৯২৫৩৬২০২৫
৮১

আেবদনকারী ী ত িসরা ল একজন িমক। িতিন কম েল  
 বরণ কেরন।

২০০০০০ িমক

৭৭ ত- মাঃ স জ
িপতা-আকরাম হােসন
Nid-১৯৮৮২৯৬৮২০৯১২৭১৬
 

াম-দিনয়া 
ডাক-যা াবািড়
উপেজলা-যা াবািড়
জলা-ঢাকা

 সালমা বগম    
এনআইিড-

৩২৮১৮২৭৬৫৩

আেবদনকারী ছেল ত স জ একজন রাজিমি । িতিন 
কম েল   বরণ কেরন।

২০০০০০ িনমান িমক

৭৮ ত মাঃ আিত ল ইসলাম
িপতা- মাঃ শিহ াহ
Nid-১৯৮৬৬১১২০৫৩০০০০০৬
 

াম-সাতাইশ
ডাক-সাতাইশ
উপেজলা-টি
জলা-গাজী র

 মাছাঃ া রানী ( ী) 
এনআইিড-

১৯৮৯৬১১২০৫৩০০০০০
৩৯

আেবদনকারী ামী মাঃ আিত ল ইসলাম একজন রাজিমি । 
িতিন কম েল   বরণ কেরন।

২০০০০০ িনমান িমক

৭৯ ত আ ল জ ার আলী 
িপতা- মাহর আলী
Nid-১৪৫৩৩৬৩৯৫২
 

াম-ভাষানেটক
ডাক-ভাষানেটক
উপেজলা-ভাষানেটক
জলা-ঢাকা

 ছালমা বগম ( ী) 
এনআইিড-

৮২০৩৫৮৬৫০১

আেবদনকারী ামী ত আ ল জ ার আলী একজন টাইস 
িমি । িতিন কম েল   বরণ কেরন।

২০০০০০ টাইলস িম ী

৮০ ৮৭৮০০০০
৮১
৮২
৮৩
৮৪

৮৫
৮৬
৮৭
৮৮
৮৯



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

৯০

৯১
৯২

৯৩

৯৪

৯৫
৯৬

৯৭

৯৮
৯৯



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

১০০
১০১

১০২
১০৩
১০৪

১০৫

১০৬
১০৭
১০৮
১০৯
১১০
১১১
১১২
১১৩
১১৪
১১৫
১১৬
১১৭
১১৮
১১৯
১২০
১২১
১২২
১২৩
১২৪
১২৫



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

১২৬
১২৭
১২৮
১২৯
১৩০
১৩১
১৩২
১৩৩
১৩৪
১৩৫
১৩৬
১৩৭
১৩৮
১৩৯
১৪০
১৪১
১৪২
১৪৩
১৪৪
১৪৫
১৪৬
১৪৭
১৪৮
১৪৯
১৫০
১৫১
১৫২
১৫৩
১৫৪
১৫৫
১৫৬
১৫৭
১৫৮
১৫৯
১৬০
১৬১



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

১৬২
১৬৩
১৬৪
১৬৫
১৬৬
১৬৭
১৬৮
১৬৯
১৭০
১৭১
১৭২
১৭৩
১৭৪
১৭৫
১৭৬
১৭৭
১৭৮
১৭৯
১৮০
১৮১
১৮২
১৮৩
১৮৪
১৮৫
১৮৬
১৮৭
১৮৮
১৮৯
১৯০
১৯১
১৯২
১৯৩
১৯৪
১৯৫
১৯৬
১৯৭



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

১৯৮
১৯৯
২০০
২০১
২০২
২০৩
২০৪
২০৫
২০৬
২০৭
২০৮
২০৯
২১০
২১১
২১৩
২১৪
২১৫
২১৬
২১৭
২১৮
২১৯
২২০
২২১
২২২
২২৩
২২৪
২২৫
২২৬
২২৭
২২৮
২২৯
২৩০
২৩১
২৩২
২৩৩
২৩৪



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

২৩৫
২৩৬
২৩৭
২৩৮
২৩৯
২৪০
২৪১
২৪২
২৪৩
২৪৪
২৪৫
২৪৬
২৪৭
২৪৮
২৪৯
২৫০
২৫১
২৫২
২৫৩
২৫৪
২৫৫
২৫৬
২৫৭
২৫৮
২৫৯
২৬০
২৬১
২৬২
২৬৩
২৬৪
২৬৫
২৬৬
২৬৭
২৬৮
২৬৯
২৭০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

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
২৯৬
২৯৭
২৯৮
২৯৯
৩০০
৩০১
৩০২
৩০৩
৩০৪
৩০৫
৩০৬



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

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
৩৩৩
৩৩৪
৩৩৫
৩৩৬
৩৩৭
৩৩৮
৩৩৯
৩৪০
৩৪১
৩৪২



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

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
৩৭০
৩৭১
৩৭২
৩৭৩
৩৭৪
৩৭৫



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

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
৪০৫
৪০৬
৪০৭
৪০৮
৪০৯
৪১০
৪১১



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

৪১২
৪১৩
৪১৪
৪১৫
৪১৬
৪১৭
৪১৮
৪১৯
৪২০
৪২১
৪২২
৪২৩
৪২৪
৪২৫
৪২৬
৪২৭
৪২৮
৪২৯
৪৩০
৪৩১
৪৩২
৪৩৩
৪৩৪
৪৩৫
৪৩৬
৪৩৭
৪৩৮
৪৩৯
৪৪০
৪৪১
৪৪২
৪৪৩
৪৪৪
৪৪৫
৪৪৬
৪৪৭



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

৪৪৮
৪৪৯
৪৫০
৪৫১
৪৫২
৪৫৩
৪৫৪
৪৫৫
৪৫৬
৪৫৭
৪৫৮
৪৫৯
৪৬০
৪৬১
৪৬২
৪৬৩
৪৬৪
৪৬৫
৪৬৬
৪৬৭
৪৬৮
৪৬৯
৪৭০
৪৭১
৪৭২
৪৭৩
৪৭৪
৪৭৫
৪৭৬
৪৭৭
৪৭৮
৪৭৯
৪৮০
৪৮১
৪৮২
৪৮৩



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

৪৮৪
৪৮৫
৪৮৬
৪৮৭
৪৮৮
৪৮৯
৪৯০
৪৯১
৪৯২
৪৯৩
৪৯৪
৪৯৫
৪৯৬
৪৯৭
৪৯৮
৪৯৯
৫০০
৫০১
৫০২
৫০৩
৫০৪
৫০৫
৫০৬
৫০৭
৫০৮
৫০৯
৫১০
৫১১
৫১২
৫১৩
৫১৪
৫১৫
৫১৬
৫১৭
৫১৮
৫১৯



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

৫২০
৫২১
৫২২
৫২৩
৫২৪
৫২৫
৫২৬
৫২৭
৫২৮
৫২৯
৫৩০
৫৩১
৫৩২
৫৩৩
৫৩৪
৫৩৫
৫৩৬
৫৩৭
৫৩৮
৫৩৯
৫৪০
৫৪১
৫৪২
৫৪৩
৫৪৪
৫৪৫
৫৪৬
৫৪৭
৫৪৮
৫৪৯
৫৫০
৫৫১
৫৫২
৫৫৩
৫৫৪
৫৫৫



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

৫৫৬
৫৫৭
৫৫৮
৫৫৯
৫৬০
৫৬১
৫৬২
৫৬৩
৫৬৪
৫৬৫
৫৬৬
৫৬৭
৫৬৮
৫৬৯
৫৭০
৫৭১
৫৭২
৫৭৩
৫৭৪
৫৭৫
৫৭৬
৫৭৭
৫৭৮
৫৭৯
৫৮০
৫৮১
৫৮২
৫৮৩
৫৮৪
৫৮৫
৫৮৬
৫৮৮
৫৮৯
৫৯০
৫৯১
৫৯২



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা

৫৯৩
৫৯৪
৫৯৫
৫৯৬
৫৯৭
৫৯৮
৫৯৯
৬০০
৬০১
৬০২



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান িত ান/ পশা



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

ঢাকা কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

ল ী র কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

ঝালকাঠী কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

নরিসংদী ম অিধদ র

নরিসংদী ম অিধদ র

হিবগ ম অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

ঢাকা ম অিধদ র

নারায়নগ ম অিধদ র

িদনাজ র ম অিধদ র

নওগ ম অিধদ র

বর না ম অিধদ র

হিবগ কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

হিবগ ম অিধদ র

হিবগ কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

নারায়নগ ম অিধদ র

িসরাজগ কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

মা রা কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

টা াইল কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

িপেরাজ র কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

িসরাজগ ম অিধদ র

নওগ ম অিধদ র

বিরশাল ম অিধদ র

চ পাইনবাবগ কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

ঢাকা ম অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

িম া কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

সাত ীরা ম অিধদ র

ঢাকা ম অিধদ র

চ াম কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

মা রা কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

ঢাকা ম অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

মৗলভীবাজার কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

লনা ম অিধদ র

মৗলভীবাজার কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

মৗলভীবাজার কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

িশ া কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

জয় রহাট কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

ি য়া কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

ি য়া কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

ঢাকা কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

ি য়া কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

িম া কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

মা রা কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

হিবগ কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

হিবগ কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

হিবগ কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

হিবগ কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

ি য়া ম অিধদ র

নারায়নগ ম অিধদ র

চ াম কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

ঢাকা ম অিধদ র

িম া ম অিধদ র

গাজী র ম অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

ি য়া কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

লালমিনরহাট কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

িপােরাজ র কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

বিরশাল ম অিধদ র

মৗলভীবাজার ম অিধদ র

বিরশাল কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

ঢাকা ম অিধদ র

ঢাকা ম অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

িশ া কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

মৗলভীবাজার কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

রাজশাহী কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

লনা ম অিধদ র

নারায়নগ ম অিধদ র

চ াম ম অিধদ র

ি য়া কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

ফিরদ র কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

 নারায়নগ

ম অিধদ র

 নারায়গ

ম অিধদ র

ঢাকা

ম অিধদ র

 িম া

কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

নারায়নগ

ম অিধদ র

চ াম

ম অিধদ র

 ঢাকা

ম অিধদ র
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জলা ম

 নারায়নগ

ম অিধদ র

 ঢাকা

কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

 গাজী র

কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

 ঢাকা

কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র
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