
বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

১ ত সাহরাব উি ন                   িপতা-
আ স সামাদ            এনআইিড-
৫৫৫১৪৭৬৯০৫

াম- ীেনায়া া            
ডাক-কলািতয়া              
উপেজলা- করানীগ         
জলা-ঢাকা

আব াহ আল মা ন ( ছেল) 
এনআইিড-১৪৯৪৬৯৫৬৮৫

আেবদনকারী িপতা ত সাহরাব উি ন একজন িনমান 
িমক িছেলন। িতিন  ০৯/০৮/২০২০ ইং তািরেখ ভবন িনমান 

কােজ কমরত অব ায় দঘটনায় পিতত হেয় বরন কেরন।

২০০০০০ িনমান িমক ঢাকা

ম অিধদ র

২ ত ল ইসলাম হাওলাদার     িপতা-
ত সাম ল হক হাওলাদার এনআইিড-

৭৮১৫৫৮১০৯৮৫৫৫

াম-উঃ রািদয়া         
ডাক- রািদয়া               
উপেজলা- মকী          
জলা-প য়াখালী

মাঃ আিরফ হাওলাদার ( ছেল) 
জ সনদ-২০০২৭৮১৫৫৮১০০৪৫৫৯

আেবদনকারীর িপতা ত ল ইসলাম হাওলাদার একজন 
বকারী িমক িছেলন। িতিন ২০/১২/২০১৮ ইং তািরেখ 

িব ৎ  হেয় বরন কেরন।

২৫০০০ বকারী িমক প য়াখালী

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৩ ত মাঃ জাহা ীর                   
িপতা- র ইসলাম মাতা র       
এনআইিড-৬৮৭৮৬২৭০৬৩

াম- ভাঢ া                
ডাক- ভাঢ া                 
উপেজলা- করানীগ      
জলা-ঢাকা

ববী ( ী)  এনআইিড-
০১১৬০৭১৮৫৩৩৩১

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ জাহা ীর একজন াি ক 
কা ানী িমক িছেলন। িতিন ১২/১২/২০১৯ ইং তািরেখ 

অি  দ  হেয় বরন কেরন।

২৫০০০ াি ক 
কা ানী 

িমক

ঢাকা

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৪ ত অিসত চ  দ                  
িপতা- ত উেপ  চ  দ            
এনআইিড-৫৮১৮৩১৯০৮৪১৬২

াম-শাসন                    
ডাক- নবীর               
উপেজলা- ম ল          
জলা- মৗলভীবাজার

রীনা রানী দ ( ী) এনআইিড-
৫৮১৮৩১৯০৮৪২৫০

আেবদনকারীর ামী ত অিসত চ  দ একজন িষ িমক 
িছেলন। িতিন ০৬/০৪/২০২০ ইংতািরেখ অ  অব ায় 

বরন কেরন।

২৫০০০ িষ িমক মৗলভীবাজার

ম অিধদ র

৫ ত আ  সাঈদ                       াম-উ র রায় র         মাঃ শািমম (িপতা)    এনআইিড- আেবদনকারীর ছেল ত আ  সাঈদ একজন াইম পট ২০০০০০ া ক ীগ

বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শেনর ত তািলকা- ১১৪

৫ ত আ  সাঈদ                       
িপতা- মাঃ শািমম                      
জ সনদ-২০০৩৫৯১৯৪৩১০০০০৪৯

াম-উ র রায় র         
ডাক- বতকা হাট           
উপেজলা-টংগীবাড়ী       
জলা- ীগ

মাঃ শািমম (িপতা)    এনআইিড-
৩২৫৫২৩২২৬০

আেবদনকারীর ছেল ত আ  সাঈদ একজন াইম পট 
াি ক কা ানী িমক িছেলন।িতিন ১৫/১২/২০১৯ ইং 

তািরেখ অি দ  হেয় কমে ে  কমরত অব ায় বরন 
কেরন।

২০০০০০ া ক 
কা ানী 

িমক

ীগ

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৬ ত মাঃ দয় হাসান               
িপতা- মাঃ আঃ কিরম              
এনআইিড-১০২৫৮৭৭৭৯৪

াম- ড়াতলী                
ডাক-িচেত রী           
উপেজলা-িমজা র        
জলা-টা াইল

আ ল কিরম িশকদার (িপতা) 
এনআইিড-৯৩১৬৬১৩৯৮২০৫০

আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ দয় হাসান একজন ওয়ালটন 
হাইেটক কা ানীর িলঃ িমক িছেলন। িতিন ২০/০৪/২০২১ 
ইং তািরেখ ইন াক কের বরন কেরন।

২৫০০০ ওয়ালটন 
হাইেটক 
কা ানী 

িলঃ িমক

টা াইল

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৭ ত হােজরা বগম                   
িপতা-নসর উি ন শখ             
এনআইিড-৩৭২৮৬২৯৭২০

াম- দয়ারা                 
ডাক-িদঘিলয়া            
উপেজলা-িদঘিলয়া       
জলা- লনা

মিফজ উি ন মা া ( ামী) 
এনআইিড-২৮২৮৬০৫৭৮৮

আেবদনকারী  মিফজ উি ন মা া একজন ট িমল িমক। 
িতার ী ত হােজরা বগম ১৭/০৫/২০২২ ইং তািরেখ হাট 
এ াটাক কের বরন কেরন।

২৫০০০ ট িমল 
িমক

লনা

ম অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

৮ ত মাঃ জািহদ খান                
মাঃ ভালা খান                       

এনআইিড-৮৬৭৯৭১৮২৭৩

াম-উলজািন                
ডাক-কাউলজানী          
উপেজলা-বাসাইল       
জলা-টা াইল

িশিরন (িশলা) ( ী)     এনআইিড-
০১৬৭৯৮৫৮৮৯৫

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ জািহদ খান একজন ওয়ালটন 
হাইেটক ই াঃ িলঃ িমক িছেলন।িতিন ২০/০২/২০২১ ইং 
তািরেখ াক জিনত কারেন বরন কেরন।

২৫০০০ ওয়ালটন 
হাইেটক 
কা ানী 

িলঃ িমক

টা াইল

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৯ ত মাঃ সিজব িময়া               
িপতা- মাঃ বায় ল আিজজ িশয়া  
এনআইিড-৫১০৭৫৩০১৫৫

াম- লতা                  
ডাক- লতা                 
উপেজলা- পগ           
জলা-নারায়নগ

মাঃ বায় ল আিজজ িময়া 
(িপতা) এনআইিড-১৯৩৯৯৫৩১৫২

আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ সিজব িময়া একজন িলিল 
কিমক াল কা ানী িলঃ এর িমক িছেলন। িতিন 

০২/০৪/২০২২ ইঙ তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ িলিল 
কিমক াল 
কা ানী 

িমক

নারায়নগ

ম অিধদ র

১০ ত মাঃ হািম ল ইসলাম         
িপতা- মাঃ আই ব আলী            
এনআইিড-২৭১৪৩৭৬৪৪৯৬৭১

াম-ঋিষঘাট               
ডাক-ওসমান র            
উপেজলা- ঘাড়াঘাট         
জলা-িদনাজ র

মাছাঃ াহার বগম ( ী)  
এনআইিড-২৭১৪৩৭৬৪৫০১০১

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ হািম ল ইসলাম একজন ভ ান 
চালক িছেলন। িতিন ২২/০১/২০২১ ইং তািরেখ ভ ান চালােনা 
অব ায় মাইে াবােসর ধা া িদেয় তর আহত কের, এবং 
২৪/০১/২০২১ ইং তািরেখ বরন কেরন।

২০০০০০ ভ ান চালক িদনাজ র

ম অিধদ র

১১ ত মাঃ ফা ক আহে দ       িপতা-
জিসম উি ন                  এনআইিড-
৯১৫৪৪৯৯৪৮৮

াম-শাহাপাড়া             
ডাক-িতলক র            
উপেজলা-আে ল র      
জলা-জয় রহাট

আফসানা বগম ( ী) এনআইিড-
৮২৫৭৯৬৫৪৪

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ ফা ক আহে দ একজন 
াইম পট াি ক কা ানী িলঃ িমক িছেলন। িতিন 

১২/১২/২০১৯ ইং তািরেখ অি দ  হেয় কমে ে  কমরত 
অব ায় বরন কেরন।

২০০০০০ াি ক 
কা ানী 

িমক

জয় রহাট

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

১২ ত মাঃ নািজর উি ন             
িপতাঃ মাঃ সা  িময়া                

াম-শমেশর পাড়া          
ডাক-চা গ ও                

মাছাঃ নািছমা আ ার ( ী) 
এনআইিড-৪৮১৯২৬২৭০৩৫

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ নািজর উি ন একজন 
পিরবহন িমক িছেলন। িতিন ০৮/০৭/২০১৯ ইং তািরেখ 
সড়ক ঘটনায় বরন কেরন।

২০০০০০ পিরবহন 
িমক

চ াম
িপতাঃ মাঃ সা  িময়া                
এনআইিড-০৬৭৭৫১৪৫৮৪৭৪০৯

ডাক-চা গ ও                
উপেজলা-চা গাও         
জলা-চ াম

এনআইিড-৪৮১৯২৬২৭০৩৫
সড়ক ঘটনায় বরন কেরন।

িমক

ম অিধদ র

১৩ ত মাঃ মেহদী হাসান শা          
িপতা- মাঃ আলী হােসন            
জ সনদ-২০০১২৬৪৩৮৬৯১২২২৭২

াম-হাবীবনগর            
ডাক- ভাঢ া                
উপেজলা- করানীগ      
জলা-ঢাকা

মাঃ আলী হােসন (িপতা) 
এনআইিড-২৬১৩৮৬৯৩৫৩৮০৩

আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ মেহদী হাসান শা  একজন 
াইম পট াি ক কা ানী িমক িছেলন। িতিন 

১৩/১২/২০১৯ ইং তািরেখ কমে ে  কমরত অব ায় অি দ  
হেয় বরন কেরন।

২০০০০০ াি ক 
কা ানী 

িমক

ঢাকা

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

১৪ ত মাঃ মাজািহ ল ইসলাম      
িপতা- মাঃ শামছ উি ন শাহ       
জ সনদ-২০০১৮৫১৫৮১৭১০৭৬৬১

াম- লতা                 
ডাক- লতা                 
উপেজলা- পগ           
জলা-নারায়নগ

মাঃ শামছ উি ন শাহ  (িপতা) 
এনআইিড-৩৭৩৯৮৬৫১৪৯

আেবদনকারীর ছেল ত মাজািহ ল ইসলাম িলিল 
কিমক াল কা ানী িমক িছেলন।িতিন ০২/০৪/২০২২ ইং 

তািরেখ  বরন কেরন।

২৫০০০ িলিল 
কিমক াল 
কা ানী 

িমক

নারায়নগ

ম অিধদ র

১৫ ত মাঃ ইমরান                     
িপতা- মাঃ আনছার হাওলাদার     
জ সনদ-২০০৪৭৮১৬৬৭১১০৬০৭৩

াম-মিকম র             
ডাক-পািকমারা            
উপেজলা-কলাপাড়া      
জলা-প য়াখালী

মাঃ আনছার ঢা ার (িপতা) 
এনআইিড-৭৮১৬৬৭১৬৯৩০৫১

আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ ইমরান একজন াই পট 
াি ক কা ানী িমক িছেলন।  িতিন ১২/১২/২০১৯ ইং 

তািরেখ অি  ঘটনায় বরন কেরন।

২৫০০০ াি ক 
কা ানী 

িমক

প য়াখালী

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

১৬ ত মাঃ আকা  িময়া               
িপতা- ত আজাহার আলী          
এনআইিড-৮৫১৫৮৮৩৩২৬৯৫২

াম- লতা               ডাক-
লতা               উপেজলা-
পগ         জলা-

নারায়নগ

মাছাঃ মৗ মী আ ার ( ী) 
এনআইিড-৭৩৬২৪২৫৬৬৭

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ আকা  িময়া একজন িলিল 
কিমক াল কা ানী িলঃ এর িমক িছেলন। িতিন 

০২/০৪/২০২২ ইং তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ িলিল 
কিমক াল 
কা ানী 

িমক

নারায়নগ

ম অিধদ র

১৭ ত মাঃ িরপন িময়া                
িপতা- মাঃ আকমল হােসন     
এনআইিড-৮৫১১৭৬০০৬৫১

াম- লতা                
ডাক- লতা              
উপেজলা- পগ          
জলা-নারায়নগ

মাঃ আকমল হােসন (িপতা) 
এনআইিড-৬৪৩৯৬২৮২৮৭

আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ িরপন িময়া একজন িলিল 
কিমক াল কা ানী িলঃ িমক িছেলন। িতিন 

০২/০৪/২০২২ ইং তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ িলিল 
কিমক াল 
কা ানী 

িমক

নারায়নগ

ম অিধদ র

১৮ ত রামান খ কার                  
িপতা- মফাে ল খ াকার          
এনআইিড-১৯৮৫৭১৭০৯০৩

াম-িসিবএ               
ডাক-আ াবাদ           
উপেজলা-আ াবাদ     জলা-

মাছাঃ জাসনা বগম ( ী)   
এনআইিড-২৮০৩৭৩৩৪৮০

আেবদনকারীর ামী ত রামান  খ াকার একজন ির া 
চালক িছেলন। িতিন ২০/০৯/২০২০ইং তািরেখ কমরত 
অব ায় বরন কেরন।

২০০০০০ ির া চালক চ াম

এনআইিড-১৯৮৫৭১৭০৯০৩ উপেজলা-আ াবাদ     জলা-
চ াম

অব ায় বরন কেরন।
ম অিধদ র

১৯ ত শিরফ হােসন                  
িপতা-জামাল সরকার              
এনআইিড-৭৮০৩৮৫২৫৭৮

াম-ভাবলা                  
ডাক-এেলংগা                
উপেজলা-কািরহাতী      
জলা-টা াইল

ইসেমতারা খা ন ( ী) জ সনদ-
২০০২৯৩১৯৫৭১১০৫৪৫৭

আেবদনকারীর ামী ত শিরফ হােসন একজন ওয়ালটন 
হাইেটক ই াঃ িলঃ িমক িছেলন। িতিন ১০/০১/২০২১ ইঙ 
তািরেখ সড়ক ঘটনায় বরন কেরন।

২৫০০০ ওয়ালটন 
হাইেটক 
কা ানী 

িলঃ িমক

টা াইল

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

২০ ত রায়হান                             
িপতা- মাঃ ইউ ফ িব াস            
জ সনদ-২০০৪৬৫১৭৬৫৪০১০৫২৫

াম-স য়া                   
ডাক-ম প ী              
উপেজলা-নড়াইল            
জলা-নড়াইল

মাঃ ইউ ফ িব াস (িপতা) 
এনআইিড-১৪৯৩৪১১৬৭০

আেবদনকারীর ছেল ত রায়হান একজন াইম পট াি ক 
কা ানী িলঃ িমক িছেলন। িতিন ১২/১২/২০১৯ ইং 

তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ াি ক 
কা ানী 

িমক

নড়াইল

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

২১ ত মাঃ রিফ ল ইসলাম           িপতা-
ত তা ল ইসলাম             এনআইিড-

৫১২৪৩০৪৮৪৪৯৬৩২

াম-বা ানগর              ডাক-
ল ী র               উপেজলা-
ল ী র           জলা-ল ী র

মাঃ তােরক হােসন ( ছেল) 
এনআইিড-১৯৯৫৫১২৪৩০৪০০০১১৬

আেবদনকারীর িপতা ত রিফ ল ইসলাম একজন ভ ান 
চালক িছেলন। িতিন ০১/০৮/২০২০ ইং তািরেখ দেরােগ 

বরন কেরন।

২৫০০০ ভ ান চালক ল ী র

ম অিধদ র

২২ ত মাঃ বায়জীদ ইসলাম           
িপতা- মাঃ ব ল িময়া              
জ সনদ-২০০০৮৫১৫৮১৭১১৪৬৫০

াম- লতা                 
ডাক- লতা                 
উপেজলা- পগ            
জলা-নারায়নগ

মাঃ ব ল িময়া (িপতা) 
এনআইিড-৩২৮৯৮৬৭৫৩৭

আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ বায়জীদ ইসলাম একজন 
িলিল কিমক াল কা ানী িমক িছেলন। িতিন 
০২/০৪/২০২২ ইং তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ িলিল 
কিমক াল 
কা ানী 

িমক

নারায়নগ

ম অিধদ র

২৩ ত মাঃ এনা ল হক                
িপতা-আয় ল হক                   
এনআইিড-৮৮২৭৮০৩৪৯৯৭৬৩

াম-তালগাছী               
ডাক-তালগাছী            
উপেজলা-শাহজাদ র    
জলা-িসরাজগ

মাছাঃ াহার বগম ( ী)  
এনআইিড-৮৮১৬৭২১২৮৫১২৪

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ এনা ল হক একজন দিনক 
থম আেলার সংবাদ কম  িছেলন। িতিন ০৯/০১/২০১৯ ইং 

তািরেখ কমরত অব ায় বেরন কেরন।

২০০০০০ সংবাদ কম িসরাজগ

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

২৪ ত মাঃ শাহা ল                    
িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম          
জ সনদ-২০০০৪৯১৬১১২০০০৬৭০

াম-পানািতটারী          
ডাক-আনছারহাট         
উপেজলা-নােগ রী        
জলা- িড় াম

মাঃ নজ ল ইসলাম (িপতা) 
এনআইিড-৪৯১৬১১২১২৮৫১৮

আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ শাহা ল একজন াইম পট 
াি ক কা ানী িমক িছেলন। িতিন ২১/১২/২০১৯ ইং 

তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ াইম 
াি ক 

কা ানী 
িমক

িড় াম

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

২৫ ত সয়দ মাঃ ইউ ফ            
িপতা- সয়দ মাঃ সাহা ি ন       
এনআইিড-৫৫০৬৮৪৫২২০

াম-ভাত ড়া              
ডাক-ভাত ড়া             
উপেজলা-টা াইল        

রােমছা বগম (মাতা)  এনআইিড-
৯১২৪৭৮৩৪৫৮

আেবদনকারীর ছেল ত সয়দ মাঃ ইউ ফ ওয়ালটন 
হাইেটক ই াঃ িল িমক িছেলন। িতিন ১১/০৪/২০২১ ইং 
তািরেখ ঘটনা জিনত কারেন বরন কেরন।

২৫০০০ ওয়ালটন 
হাইেটক 
কা ানী 

টা াইল

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন এনআইিড-৫৫০৬৮৪৫২২০ উপেজলা-টা াইল        

জলা-টা াইল

তািরেখ ঘটনা জিনত কারেন বরন কেরন। কা ানী 
িলঃ িমক

িত ান পিরদশন 
অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

২৬ ত মাঃ হােছন আলী              
িপতা-িরয়াজ উি ন                 
এনআইিড-৭৩২২৪১১৩৭৬

াম- গাসাই জায়াইর     
ডাক- গাসাই জায়াইর      
উপেজলা- টা াইল       
জলা-টা াইল

হািফ র রহমান ( ছেল)   
এনআইিড-৫৫৬১২৯১৯৫৫

আেবদনকারীর িপতা ত মাঃ হােছন আলী একজন ওয়ালটন 
এ  ফামা এ  ই াঃ িল িমক। িতিন ২৫/০৩/২০২১ ইং 
তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ ওয়ালটন 
হাইেটক 
কা ানী 

িলঃ িমক

টা াইল

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

২৭ ত মাঃ মা ন হােসন             
িপতা- মাঃ শাহাজাহান িময়া      
এনআইিড-৫৯৮৫২৬০৩৯৬

াম- হাগলাকাি         
ডাক-কানাই র       
উপেজলা-ফিরদ র        
জলা-ফিরদ র

রািখয়া বগম (মাতা) এনআইিড-
৪১৯৭০৬৬১৭০

আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ মা ন হােসন একজন 
ওয়ালটন হাইেটক ই াঃ কা ানী িমক। িতিন 
১৬/০৩/২০২১ ইং তািরেখ াভািবক বরন কেরন।

২৫০০০ ওয়ালটন 
হাইেটক 
কা ানী 

িলঃ িমক

ফিরদ র

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

২৮ ত আ  সাঈদ আক              
িপতা-নজ ল ইসলাম              
এনআইিড-০৪৫৮৯২৬৬৪৭৪৪৮

াম-লউসার              
ডাক-মদন র             
উপেজলা-ব র            
জলা-নারায়নগ

               হািলমা ( ী)            
  এনআইিড-৮২৫৬৫২৩১৯৫

আেবদনকারী ত আ  সাঈদ আক  একজন িনমান িমক 
িছেলন। িতিন ২৮/০৫/২০১৯ ইং তািরেখ কমে ে  কমরত 
অব ায় বরন কেরন।

২০০০০০ িনমান িমক নারায়নগ

ম অিধদ র

২৯ ত আ.স.ম.আল সােহল          
িপতা- িরদ উি ন আহ দ      
এনআইিড-২৮১০৯২৯০৪৮

াম- হােসন র          
ডাক-ভা গাগড়া      
উপেজলা-িমঠামইন     
জলা-িকেশারগ

ফিরদ উি ন আহে দ (িপতা)  
এনআইিড-৬৮৬১৫২৭২৫৪

আেবদনকারীর ছেল ত আ.স.ম.আল সােহল একজন 
ওয়ালটন হাইেটক কা ানী িমক িছেলন।িতিন 
২৫/০৩/২০২১ ইং তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ ওয়ালটন 
হাইেটক 
কা ানী 

িলঃ িমক

িকেশারগ

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৩০ ত মাঃ সােহল                     
িপতা-সাম ল আলম                
এনআইিড-১৫৯৫৫১১৯৯৬৭

াম-আ রপাড়া           
ডাক-কা ম একােডিম   
উপেজলা-পাহারতলী     

মাঃ রােসল (ভাই)   এনআইিড-
১৯২৭৮২৪৩৯৯

আেবদনকারীর ভাই ত মাঃ সােহল একজন িনমান িমক 
িছেলন। িতিন ১৩/১০/২০১৭ ইং তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ িনমান িমক চ াম

ম অিধদ রএনআইিড-১৫৯৫৫১১৯৯৬৭ উপেজলা-পাহারতলী     
জলা-চ াম

ম অিধদ র

৩১ ত মাঃ হাসান আলী সরকার      
িপতা- ত রমজান আলী             
এনআইিড-৮৫১৫৮৬২৭৫৪৭৮১

াম- জ ক                
ডাক-কাি কাল            
উপেজলা-িমঠা র     
জলা-রং র

মাছাঃ তারা বা  ( ী)     
এনআইিড-৮৫১৫৮৬২৭৫৪৭৫৩

আেবদনকারী ত মাঃ হাসান আলী সরকার একজন াক 
চালক। িতিন ০৯/০৫/২০১৯ ইং তািরেখ ড়ক ঘটনায় 

বরন কেরন।

২৫০০০ াক চালক রং র

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৩২ ত হঃ আব র রিশদ ইঁয়া    িপতা-
ত জ আলী ইঁয়া       এনআইিড-

৪৮১৪২৩৪৫৪৮৪১২

াম-রামনগর                
ডাক-নামাপাড়া          
উপেজলা-কিরমগ      
জলা-িকেশারগ

ইমিতয়ার রশীদ া র ( ছেল) 
এনআইিড-৪৬৬০৫৫৫৩২০

আেবদনকারীর িপতা ত হঃ আব র রশীদ ইঁয়া একজন 
িষ িমক িছেলন। িতিন ০১/০৭/২০২১ ইং তািরেখ 

শারীিরক অ তায় বরন কেরন।

২৫০০০ িষ িমক িকেশারগ

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৩৩ ত মাঃ সািফউল ইসলাম        
িপতা-িফেরাজ িময়া                   
এনআইিড-৯৫৭৬৯৪৪১৯৪

াম-ল ী র               
ডাক-নারায়ন র          
উপেজলা-রায় র            
জলা-নরিসংদী

নাজমা আ ার (মাতা) এনআইিড-
২৮৩১০৪৮৯২৭

আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ সািফউল ইসলাম একজন 
মটর মকািনক িমক িছেলন। িতিন ২০/০৪/২০২০ ইং 
তািরেখ কমে ে  কমরত অব ায় অি  ঘটনায় বরন 
কেরন।

২০০০০০ মটর 
মকািনক 

িমক

নরিসংদী

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

৩৪ ত মাঃ আহসান উ াহ            
িপতা-আ ল হােসন                 
এনআইিড-১৯৬১৫৯১৭৪৯৪৮৮৬৭৬৮

াম-দঃ পাউসার         
ডাক-পাউসার             
উপেজলা-িসরাজিদখান   
জলা- ীগ

ফারহানা খান (িদি )   এনআইিড-
৫৯১৭৪৯৪৮৮৬৭৬৬

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ আহসান উ াহ একজন িনমান 
িমক িছেলন। িতিন ২৮/০২/২০২২ ইং তািরেখ বরন 

কেরন।

২৫০০০ িনমান িমক ীগ

ম অিধদ র

৩৫ ত মাঃ আিছর উি ন               িপতা-
মাসেলম উি ন                এনআইিড-

৬১১২৪২১৪৯৩৬০৩

াম-বন াম              ডাক-
শা য়াই               উপেজলা-
হা য়াঘাট        জলা-
ময়মনিসংহ

শাহানাজ পারভীন ( ী)   এনআইিড-
৬১১২৪২১৪৯৩৬০৪

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ আিছর উি ন একজন রং 
িম ী িছেলন। িতিন ০২/০১/২০১৯ ইং তািরেখ রে র কাজ 
করেত িগেয় কম েল কমরত অব ায় বরন কেরণ।

২০০০০০ রং িম ী ময়মনিসংহ

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৩৬ ত মাঃ মাবারক আলী           
িপতা- আলতাব উি ন              
এনআইিড-৩২৪৯৪০১৫৪৭

াম- য়াৈকর              
ডাক- য়াৈকর             
উপেজলা-সিরষাবাড়ী      
জলা-জামাল র

মাছাঃ শফালী আ ার ( ী)   
এনআইিড-৪৮১৯২৬৭৭৭৫১০৪

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ মাবারক আলী একজন 
কারকানা িমক। িতিন ২৫/১১/২০২০ ইং তািরেখকমরত 
অব ায় বরন কেরন।

২০০০০০ কারকানা 
িমক

জামাল র

ম অিধদ র

৩৭ ত মাঃ ছাই ল ইসলাম           
িপতা-আ স সা ার                   
এনআইিড-৮৮১৯৪৯৪৭৪৮৪৭০

াম-মা ড়াডা া          
ডাক-উ াপাড়া              
উপেজলা-উ াপাড়া       
জলা-িসরাজগ

মাছাঃ জােবদা খা ন ( ী)   
এনআইিড-৮৮১৯৪৯৪৬২৬৬৯৯

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ ছাই ল ইসলাম একজন 
িনমান িমক িছেলন। িতিন ০৭/০৬/২০২২ ইং তািরেখ 
কম েল যাওয়ার পেথ সড়ক ঘটনায় বরন কেরন।

২০০০০০ িনমান িমক িসরাজগ

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৩৮ ত মাঃ আসাদ খান             িপতা-
আ ল কালাম                    
জ সনদ-২০০৬৫৬১৩৭৬৩২৭৪৯৯৮

াম-দি ণ গাও          
ডাক-বাসােবা              
উপেজলা-স জবাগ      

আ ল কালাম (িপতা)  এনআইিড-
২৬১৬৮৬০২৮১৪৬৩

আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ আসাদ খান একজন াইম 
াি ক কা ানী িমক িছেলন। িতিন ১৪/১২/২০১৯ ইং 

তািরেখ কমে ে  কমরত অব ায় অি  ঘটনায় বরন 

২০০০০০ াইম 
াি ক 

কা ানী 

ঢাকা

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন জ সনদ-২০০৬৫৬১৩৭৬৩২৭৪৯৯৮ উপেজলা-স জবাগ      

জলা-ঢাকা

তািরেখ কমে ে  কমরত অব ায় অি  ঘটনায় বরন 
কেরন।

কা ানী 
িমক

িত ান পিরদশন 
অিধদ র

৩৯ ত শািকল রহমান                  
িপতা-িফেরাজ িময়া                 
এনআইিড-৮৪৭৫৫১৫০৭১১৫৭

াম- ীবাড়ী              
ডাক-চা গ ও              
উপেজলা-চা গ ও        
জলা-চ াম

মাছাঃ আেমনা বগম ( ী)   
এনআইিড-৮২৩৭৩২২২৬১

আেবদনকারীর ামী ত শািকল রহমান একজন িনমান 
িমক িছেলন। িতিন ২০/০৯/০২০২ ইং তািরেখ কমে ে  

কমরত অব ায় বরন কেরন।

২০০০০০ িনমান িমক চ াম

ম অিধদ র

৪০ ত মাঃ শহী াহ ম মদার        
িপতা- ত সয়দ আলী ম মদার  
এনআইিড-৬৭১০৪৪৩৯৪৪৪৮৫

াম- কশরা া             
ডাক-রাটগ                 
উপেজলা-শাহরাি         
জলা-চ দ র

মাছাঃ নািদরা বগম ( ী)   
এনআইিড-

১৯৬৯১৩১৯৫৯০৭৮০৯০৩

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ শহী াহ ম মদার একজন 
িসিকউির  গাড। িতিন ০৭/০৬/২০১৭ ইং তািরেখ কমরত 
অব ায় হাট এ াটাক কের বরন কেরন।

২০০০০০ িসিকউির  
গাড

চ দ র

ম অিধদ র

৪১ ত মাঃ আশরাফ আলী            
িপতা- জ আলী                     
এনআইিড-৪৬২৩১২৯৩২১১

াম-কাঠাখালী             
ডাক-জাতীয় িচিন কল   
উপেজলা-িকেশারগ        
জলা-িকেশারগ

জসিমন ( ী) এনআইিড-
৫৫২২৮৫৯০৭২

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ আশরাফ আলী একজন িব ৎ 
িমক িছেলন। িতিন ১৮/১২/২০১৮ ইং তািরেখ কমরত 

অব ায় বিদিত ক ঘটনায় বরন কেরন।

২০০০০০ িব ৎ িমক িকেশারগ

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

৪২ ত মাঃ ফরেদৗস আলম শাহ     
িপতা- মাঃ র আলী              
এনআইিড-১৯৭৮২৬৯৩৬২২২৯৬৬৪৫

াম- সানারায়              
ডাক-দােরায়ানী           
উপেজলা-নীলফামারী      
জলা-নীলপামারী

মাছাঃ আকিলমা খা ন ( ী)   
এনআইিড-৭৩১৬৪৮৮৪৬৪১৬৭

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ ফরেদৗস আলম শাহ একজন 
ওয়ালটন হাইেটক ই াঃ িল এর িমক িছেলন। িতিন 
০৭/০৭/২০২১ ইং তািরেখ কািভট-১৯ রােগ আ া  হেয় 

বরন কেরন।

২৫০০০ ওয়ালটন 
হাইেটক 

কা ানী িলঃ 
িমক

নীলফামারী

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৪৩ ত মাঃ হািনফ হাওলাদার         
িপতা- ত মাঃ বলােয়ত আলী 
হাওলাদার                             
এনআইিড-০৬১৫১৯৪৮৭৪৪৯৪

াম-বারইকাি             
ডাক-পতাং                 
উপেজলা-বিরশাল         
জলা-বিরশাল

নািছমা বগম ( ী)   এনআইিড-
২৩৬৮৯৩৪৪০৮

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ হািনফ হাওলাদার একজন 
িষ িমক িছেলন। িতিন ৩০/০৫/২০১৯ ইং তািরেখ 

্যবরন কেরন।

২৫০০০ িষ িমক বিরশাল

ম অিধদ র

৪৪  ত মাঃ মজ  িময়া               
িপতা- মাঃ সাহরাব উি ন         
এনআইিড-১৯৯৪৮৫০৯০৩৪

াম- চতনা                 
ডাক- চতনা                
উপেজলা-মেনাহরদী      
জলা-নরিসংদী

মাছাঃ নাসিরন খা ন ( ী)   
এনআইিড-৬৪১৭৯৭৮৬৮৮

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ মজ  িময়া  একজন হােটল 
িমক। িতিন ০১/০২/২০১৯ ইং তািরেখ কমে ে  কমরত 

অব ায় বরন কেরন।

২০০০০০ হােটল িমক নরিসংদী

ম অিধদ র

৪৫ ত লতান আহেমদ                 
িপতা- ত আ ল হািকম মা া    
এনআইিড-২৯১৫৬৫২১৪৮৩০৭

াম-মাকড়াইল            
ডাক-মাকড়াইল            
উপেজলা-ম খালী         
জলা-ফিরদ র

মাহা দ সােহল ইমরান ( ছেল) 
এনআইিড-২৯১৫৬৫২১৪৮৩০৮

আেবদনকারীর িপতা ত লতান আহেমদ একজন ওয়ালটন 
হাইেটক ই াঃ িমক িছেলন। িতিন ২৬/০৬/২০২১ ইং 
তািরেখ ইন াক কের বরন কেরন।

২৫০০০ ওয়ালটন 
হাইেটক 

কা ানী িলঃ 
িমক

ফিরদ র
কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৪৬ ত মাঃ হািসম আলী              
িপতা-আ ল হােসন                   
এনআইিড-৯১১৪৬৮৪১১২

াম-সবসার                
ডাক-বড়গাছী              
উপেজলা-পবা                
জলা-রাজশাহী

মাছাঃ আেজদা বগম ( ী) 
এনআইিড-৩২৬৪৬০৩৯৩১

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ হািসম আলী একজন িল 
িমক িছেলন। িতিন ২৩/০২/২০২০ ইং তািরেখ বরন 

কেরন।

২৫০০০ িল িমক রাজশাহী

ম অিধদ র

৪৭ ত মাছাঃ আেমনা বগম         
ামী- ত নঈম উি ন             

াম-কামরাবাদ            
ডাক-সিরষাবাড়ী             

মাছাঃ লাভলী বগম ( মেয়) 
এনআইিড-৯১০৪৫৮৬০৮৭

আেবদনকারীর মাতা ত মাছাঃ আেমনা বগম একজন হ 
িমক িছেরন। িতিন ০১/০৪/২০২১ ইং তািরেক াভািবক 

২৫০০০ হ িমক জামাল র
ামী- ত নঈম উি ন             

এনআইিড-৩৯১৮৫৫২১৫৪৪২২
ডাক-সিরষাবাড়ী             
উপেজলা-সিরষাবাড়ী        
জলা-জামাল র

এনআইিড-৯১০৪৫৮৬০৮৭ িমক িছেরন। িতিন ০১/০৪/২০২১ ইং তািরেক াভািবক 
ভােব বরন কেরন। ম অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

৪৮ ত মাঃ রিশদ িসরাজ             
িপতা- মাঃ সাম ি ন িময়া           
এনআইিড-১২৫৭৯০৭১৩৪

াম-হে রিভটা            
ডাক-হে র িভটা          
উপেজলা-ি শাল            
জলা-ময়মনিসংহ

রিজয়া (মাতা)       এনআইিড-
২৭৯৬৪৬১৮১১০৬

আেবদনকারী ছেল ত মাঃ রিশদ িসরাজ একজন ির া 
চালক। িতিন ১০/০৯/২০১৬ ইংতািরেখ ির া চািলত অব ায় 

বরন কেরন।

২০০০০০ ির া চালক ময়মনিসংহ

ম অিধদ র

৪৯ ত আয়শা বগম                    
ামী-আফতার উি ন হাওলাদার  

এনআইিড-০১২০৮০৫১২১১৯৮

াম-আমলা পাড়া           
ডাক-বােগরহাট            
উপেজলা-বােগরহাট          
জলা-বােগরহাট

মাঃ ল আিমন ( ামী) 
এনআইিড-৬৭১৬৮৬৩৬৫২৫৯৮

আেবদনকারীর মাঃ ল আিমন একজন হ শিমক। তার 
ী ১২/০৫/২০১৮ইং তািরেখ াক জিনত কারেন বরন 

কেরন।

২৫০০০ হ িমক বােগরহাট

ম অিধদ র

৫০ ত মাঃ হা ন অর রিশদ          
িপতা- মাঃ মাজাফফর হােসন ম ল 
এনআইিড-৬৪১৪৭৮৮৮২৮৫১৬

াম- গািব র            
ডাক- মমন                   
উপেজলা-মা া              
জলা-নওগ

মাঃ মাজাফফর হােসন ম ল 
(িপতা) এনআইিড-
৬৪১৪৭৮৮৮২৮৫১৪

আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ হা ন অর রিশদ একজন 
য না িশপ কাস িলঃ একজন িমক। িতিন  ১৮/০৯/২০১৮ 
ইং তািরেখ কমে ে  কমরত অব ায় াস িবে ারেন 

বরন কেরন।

২০০০০০ য না িশপ 
কাস িলঃ 

িমক

নওগ
কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৫১ ত সালাউি ন িময়া                
িপতা-আ স সালাম িময়া            

সনদ-২০২০৯৩১৬৬১৫০০০০১৯

াম- াফ কায়াটর           
ডাক-ঢাকা পিলেটকিনক    
উপেজলা- তজগ ও          
জলা-ঢাকা

ৎফা খান ( ী) এনআইিড-
১৯৯৩৯৩১০৯৭১০০০০২০

আেবদনকারীর ামী সালাউি ন িময়া একজন াইম পট 
াি ক কা ানী িমক িছেলন। িতিন ১১/০১/২০২০ ইং 

তািরেখ কমে ে  কমরত অব ায় অি কাে  বরন 
কেরন।

২০০০০০ াইম 
াি ক 

কা ানী 
িমক

ঢাকা

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৫২ ত জয়                                 
িপতা-িম  সরকার                   
জ সনদ-২০০৩২৬৪৩৮৬৯০৯৯৯৭৩

াম- ভাঢ া                
ডাক- ভাঢ া              
উপেজলা- করানীগ      
জলা-ঢাকা

িম  দাস(িপতা)  এনআইিড-
৬৮৬৪০০৯৮৬২

আেবদনকারীর ছেল ত জয় াইম পট াি ক কা ানী 
িমক িছেলন। িতিন ১৫/১২/২০১৯ ইং তািরেখ অি দ  হেয় 

বরন কেরন।

২৫০০০ াইম 
াি ক 

কা ানী 
িমক

ঢাকা
কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৫৩ ত জিলল সরদার                  
িপতা-এছহাক সরদার                
এনআইিড-০৬১৯৪৮৪২৭৮১৪২

াম- ব পাশা              
ডাক-উিজর র             
উপেজলা-উিজর র        

পারভীন বগম ( ী) এনআইিড-
০৬১৯৪৮৪২৭৭২৪০

আেবদনকারীর ামী ত জিলল সরদার একজন স না ডস 
এ  িফডস বাংলােদশ িলঃ িমক িছেলন। িতিন 
৩০/০৬/২০২১ ইং তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ স না ডস 
এ  িফডস 
িলঃ িমক

বিরশাল

ম অিধদ রএনআইিড-০৬১৯৪৮৪২৭৮১৪২ উপেজলা-উিজর র        
জলা-বিরশাল

৩০/০৬/২০২১ ইং তািরেখ বরন কেরন। িলঃ িমক ম অিধদ র

৫৪ ত জন                              
িপতা- মাঃ খিলল দওয়ান         

সনদ-২০২০২৬১৩৮৬৯০০০৪৭৫

াম- ভাঢ া                
ডাক- ভাঢ া               
উপেজলা- করানীগ      
জলা-ঢাকা

খিলল দওয়ান (িপতা)    
এনআইিড-৮২১৩৮৬৮৮৯৯

আেবদনকারীর ছেল ত জন একজন াইম পট াি ক 
কা ানী িমক িছেলন। িতিন ১২/১২/২০১৯ ইং তািরেখ 

বরন কেরন।

২৫০০০ াইম 
াি ক 

কা ানী 
িমক

ঢাকা

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

৫৫ ত ফিরদ আলম                     
িপতা- মাঃ রিমজ আলী             
এনআইিড-৫৮১৩৫২৩৭০৩০৬৪

াম-রাজকী                
ডাক- লতলা                
উপেজলা- ড়ী             
জলা- মৗলভীবাজার

মাহ দা তরফদার ( ী)   
এনআইিড-৫৮১৩৫২৩৭০৩০৬৫

আেবদনকারীর ামী ত ফিরদ আলম একজন চা বাগান 
িমক িছেলন। িতিন ০২/১০/২০২০ ইং তািরেখ বরন 

কেরন।

২৫০০০ চা বাগান 
িমক

মৗলভীবাজার

ম অিধদ র

৫৬ ত মাঃ ওয়ােজদ আলী খান      
িপতা- মাবারক আলী খান             
এনআইিড-৫৫১৮৭৭২০৪০

াম-আ র টা র পাড়া   
ডাক-টা াইল            
উপেজলা-টা াইল         
জলা-টা াইল

মাসাঃ লাভলী খান ( ী)  
এনআইিড-৫০৬৭০৩৬১৩৭

আেবদনকারীর ামী ত ওয়ােজদ আলী খান একজন 
ওয়ালটন হাই টক ই াঃ িমক িছেলন।িতিন ০৮/০৭/২০২১ 
ইং তািরেখ কািভট-১৯ আ া  হেয় বরন কেরন।

২৫০০০ ওয়ালটন 
হাইেটক 
কা ানী 

িলঃ িমক

টা াইল
কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৫৭ ত িনিকল চ  দাস                 
িপতা- লবািশ দাস                    
এনআইিড-৩৬১০২২৭৫৩৬৯৮৪

াম- ব কালনী            
ডাক-পাহাড় র            
উপেজলা-আজমীিরগ    
জলা-হিবগ

তপতী রানী দাস ( ী)      
এনআইিড-৯০১৮৬৪৭৩৬০১৯১

আেবদনকারীর ামী ত িনিকল চ  দাস একজন িষ 
িমক িছেলন। িতিন ৩১/০৮/২০২০ ইং তািরেখ মাছ ধরেত 

িগেয় ব পােত বরন কেরন।

২৫০০০ িষ িমক হিবগ
কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৫৮ ত মাঃ র হােসন                 
িপতা- মাঃ আ ল কািদর          
এনআইিড-১২৪৮১৯০৯০৪৫

াম-শাি বাগ              
ডাক-ম ানগর             
উপেজলা- ীবাড়ী          
জলা-নারায়নগ

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  (মাতা)  
এনআইিড-২১৩১৭৯১৯৯০৪৯৪৪

আেবদনকারীর ছেল ত র হােসন একজন ভ ান চালক 
িছেলন। িতিন ১১/০৯/২০১৬ ইং তািরেখ ভ ান চািলত অব ায় 
কমে ে  বরন কেরন।

২০০০০০ ভ ান চালক নারায়নগ

ম অিধদ র

৫৯ ত মাঃ জিহ ল ইসলাম          
িপতা- হলাল উি ন                  
এনআইিড-৬৯৯৫৭০৮৭৯৩৪৫

াম- চবহলা              
ডাক-পচাবহালা বাজার  
উপেজলা-িসরাজিদখান   
জলা- ীগ

মাছাঃ েবদা খা ন (মাতা)  
এনআইিড-৪১২৪৯০৫৫৭৫৪৭০

আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ জিহ ল ইসলাম একজন 
কারকানা িমক িছেলন। িতিন ১৪/১০/২০১৯ ইং কমে ে  
কমরত অব ায় তািরেখ বরন কেরন।

২০০০০০ কারকানা 
িমক

ীগ

ম অিধদ র

৬০ ত মাঃ সাই ল ইসলাম          
িপতা- মাঃ র হােসন                
এনআইিড-৮৬৭৪৭১৯৭৯৭

াম-পািনহাতা             
ডাক-আউিলয়াবাদ        
উপেজলা-মাধব র        
জলা-হিবগ

রািজয়া ( ী)     এনআইিড-
২৩৭৩৬৯৩০০৭

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ সাই ল ইসলাম একজন হ 
িমক িছেলন। িতিন ২৭/০৭/২০২১ ইং তািরেখ াভািবক 

ভােব বরন কেরন।

২৫০০০ হ িমক হিবগ

ম অিধদ র

জলা-হিবগ

৬১ ত মাছাঃ রা ন নছা           
ামী- মাঃ গালাম নছা               

এনআইিড-৩২১৮২১৭৫৪৪১৮৪

াম-িবরািহম র             
ডাক-ভাত াম              
উপেজলা-স া র       
জলা-গাইবা া

মাঃ আ র রা াক আক  
( ছেল) এনআইিড-
৩২১৮২১৭৫৪৪১৮৬

আেবদনকারী মাঃ আ র রা াক আক  একজন িষ 
িমক। তার মাতা ২৯/০৪/২০২২ ইং তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ িষ িমক গাইবা া

ম অিধদ র

৬২ ত মাঃ জ ল ইসলাম            
িপতা- ত মিহর ম ল               
এনআইিড-৮৮১৪৪৫৭৩১৪৫৩

াম-নয়াচালা              
ডাক- ব  জামৈতল       
উপেজলা-কামারখ        
জলা-িসরাজগ

মাছাঃ খািদজা খা ন ( ী)  
জ সনদ-

১৯৯৬৮৮১৭৮৬৯০০৭৫৯৯

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ জ ল ইসলাম একজন ভ ান 
চালক িছেলন। িতিন ১৬/০২/২০১৯ ইং তািরেখ াক জিনত 
কারেন বরন কেরন।

২৫০০০ ভ ান চালক িসরাজগ
কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৬৩ ত র ন গায়ালা                   
িপতা- েরশ গায়ালা                 
এনআইিড-৫৮১৮৩৩৮২১৫৫১২

াম-কািলয়াছরা           
ডাক-কািলঘাট             
উপেজলা- ম ল         
জলা- মৗলভীবাজার

েবল গায়ালা ( ছেল) জ সনদ-
২০০৮৫৮১৮৩৩৮১০৭৮৯১

আেবদনকারীর িপতা র ন গায়ালা একজন চা বাগান িমক 
িছেলন। িতিন ২৩/১১/২০২০ ইং তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ চা বাগান 
িমক

মৗলভীবাজার
কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৬৪ ত মাঃ চ  িময়া                   
িপতা- মাঃ মাজাে ল              
এনআইিড-১৯৯৪২৯১১৮৩৫০০০০৩২

াম-বািলচর                  
ডাক-বািলচর                
উপেজলা-সদর        জলা-

িম া

নািছমা বগম ( ছেল)    
এনআইিড-২৯১১৮৩৫২৯২৩৮০

আেবদনকারী ত মাঃ চ  িময়া একজন ফেয়লস কা ানী 
িমক িছেলন। িতিন ১০/০৯/২০১৬ ইং তািরেখ কমে ে  

কমরত অব ায় ্যবরন কেরন।

২০০০০০ কা ানী 
িমক

িম া

ম অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

৬৫ ত মাঃ আেনায়ার হােসন           
িপতা- মাঃ ওয়াজ উি ন            
এনআইিড-১৮৮২৬৯৮৪৪১০৬০৬০১

াম-লালমাই               
ডাক-লালমাই               
উপেজলা- িম া          
জলা- িম া

আকিলমা আ ার ( ী)     
এনআইিড-২৬৯০৪২১৩৮৩৯৪২

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ আেনায়ার হােস একজন 
ফেয়লস কা ানী িলিমেডট এর িমক িছেলন। িতিন 
১০/০৯/২০১৬ ইং তািরেখ কমে ে  কমরত অব ায় বন 
কেরন

২০০০০০ ফেয়লস 
কা ানী 

িমক

িম া

ম অিধদ র

৬৬ ত আঃ ছালাম ধা                 
িপতা- ত মিমনি ন থা           
এনআইিড-৪২১৭৩৩১৩৫৯৬১১

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

সালমা বগম ( মেয়)  এনআইিড-
৮২৫৫৭৭৮১৩৯

আেবদনকারীর িপতা ত আঃ ছালাম িনমান িমক িছেরন। 
িতিন ০৬/০৯/২০১৯ ইং তািরেখ িলভার জিনত সম া কারেন 

বরন কেরন।

২৫০০০ িনমান িমক ঢাকা

ম অিধদ র

৬৭ ত শংকর সরকার                   
িপতা- ত িনতাই সরকার            
এনআইিড-১৯৯২২৬১৬২৮১০০৭৫৬

াম-পালবাজার            
ডাক-পালবাজার           
উপেজলা-রায় র          
জলা-ল ী র

জিল সরকার ( ী) এনআইিড-
২৬১২৪৫১৪৩৪৬৮

আেবদনকারীর ামী জিল সরকার একজন ফেয়লস িলঃ 
িমক িছেলন। িতিন ১০/০৯/২০১৬ ইং তািরেখ কমে ে  

কমরত অব ায় বরন কেরন।

২০০০০০ ফেয়লস 
কা ানী 

িমক

ল ী র

ম অিধদ র

৬৮ ত মাছাঃ আছিমতা আ ার       
ামী- মাঃআিমর উি ন          

এনআইিড-২৩০২৩৭২৭৫৪৭৫৭

াম-টা ীচর               
ডাক-গাজী র                
উপেজলা-জামাল র      
জলা-জামাল র

মাঃ আিমর উি ন ( ামী)   
এনআইিড-১৯৮৫৭৪৯৩৫৮

আেবদনকারীর ী ত মাছাঃ আছিমতা আ ার একজন 
কারকানা িমক িছেলন। িতিন ১৯/০৬/২০১৬ ইং তািরেখ 
কা ানীেত কমরত অব ায় বরন কেরন।

২০০০০০ কারকানা 
িমক

জামাল র

ম অিধদ র

৬৯ ত মাঃ আজাহার আলী                
িপতা- ত ওমর আলী               
এনআইিড-৯৩১৯৫৪৭৫৬০৪৭৪

াম- গাসাই জায়াইর    
ডাক- গাসাই জায়াইর    
উপেজলা- টা াইল       
জলা-টা াইল

মা ম িময়া ( ছেল)   এনআইিড-
৫৯৭২৭৯০৬২৯

আেবদনকারীর িপতা ত মাঃ আজাহার আলী একজন 
ওয়ালটন হাইেটক ই াঃ িমক িছেলন। িতিন ২৫/১১/২০২০ 
ইং তািরেখ াক জিনত কারেন বরন কেরন।

২৫০০০ ওয়ালটন 
হাইেটক 
কা ানী 

িলঃ িমক

টা াইল
কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৭০ ত মাসাঃ িশউলী খা ন          
িপতা- মাঃ মিন ল ইসলাম          
জ সনদ-২০০০৭০১৩৭৮৪১০২০৮৯

াম-সাতকাি                
ডাক-চি হাট                
উপেজলা-নােচাল           
জলা-চ পাইনবাবগ

মাঃ মাশারফ আলী ( ামী)    
এনআইিড-

১৯৮৯৭০১৫৬৩৮০০০০৭৫

আেবদনকারী মাঃ মাশারফ আলী একজন িনমান িমক 
িছেলন। তার ী ০১/০৩/২০১৭ ইং তািরেখ বরন কেরন

২৫০০০ িনমান িমক চ পাইনবাবগ

ম অিধদ র

জলা-চ পাইনবাবগ

৭১ ত ওয়ািলউর রহমান          িপতা-
তাফা ল আলী              এনআইিড-

৩৬২৬০২৭৪৯৬৬৯৬

াম- ি শাইল            
ডাক-বানািপং              
উপেজলা-আেনায়ারা       
জলা-চ াম

রওশন আরা বগম ( ী)   
এনআইিড-নাই

আেবদনকারীর ামী ওয়ািলউর রহমান একজন িবিসক ি  
িলঃ িমক িছেলন।িতিন ১০/০৯/২০১৬ ইং তািরেখ 
কমে ে  কমরত অব ায় বরন কেরন।

২০০০০০ িবিসক ি  
িমক

চ াম

ম অিধদ র

৭২ ত শখ র গিন                    
িপতা-আহেম ল হক                  
এনআইিড-২২৮৫৩১৪৫০১

াম- ব বয়রা             
ডাক- দৗলত র            
উপেজলা- দৗলত র     
জলা- লনা

নাজমা বগম ( ী)   এনআইিড-
২৮৩৫২৮৮৯৮২

আেবদনকারীর ামী ত শখ র গিন একজন সংবাদ কম  
িছেলন। িতিন ১৬/০৭/২০১৯ ইংতািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ সংবাদ কম লনা

ম অিধদ র

৭৩ ত মাঃ রাক ামান             
িপতা- মাঃ সা  িময়া                
এনআইিড-১৫০৭৩৫৬৯৬০

াম- লতা                 
ডাক- লতা                
উপেজলা- পগ           
জলা-নারায়নগ

মাঃ সা  িময়া (িপতা)   
এনআইিড-৮৬৮৬৯১৫১৬০৬

আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ রাক ামান একজন িলিল 
কিমেকল কা ানী িলঃ িমক িছেলন। িতিন ০৯/০৪/২০২২ 

ইং তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ িলিল 
কিমক াল 
কা ানী 

িমক

নারায়নগ

ম অিধদ র

৭৪ ত তারা ল বগম                 
ামী- দেলায়ার হােসন               

এনআইিড-নাই

াম-ম পাড়া                
ডাক-পানপাড়া             
উপেজলা-রামগ         
জলা-ল ী র

 দেলায়ার হােসন ( ামী)           
                         এনআইিড-
৩৩২৩০১৬৩৭৬২১৭

আেবদনকারী দেলায়ার হােসন একজন ফেয়লস িলঃ িমক। 
তার ী ১০/০৯/২০১৬ ইং তািরেখ কমে ে  কমরত অব ায় 

বরন কেরন।

২০০০০০ ফেয়লস 
কা ানী 

িমক

ল ী র

ম অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

৭৫ ত অনল মি ক                     
িপতা- িনতাই রাম মি ক            
এনআইিড-৯১০৩২৬৫৭৯০

াম- ম াম                 
ডাক-কািদ র              
উপেজলা- লাউড়া        
জলা- মৗলভীবাজার

ল ী রানী মালাকার ( ী)     
এনআইিড-৭৭৫৩২৬৬৪৮০

আেবদনকারীর ামী ত অনল মি ক একজন  িমি  
কািরঘর িছেলন। িতিন ১৫/০৮/২০২০ ইং তািরেখ সড়ক 
ঘটনায় বরন কেরন।

২৫০০০ িমি  
কািরঘর 

িমক

মৗলভীবাজার

ম অিধদ র

৭৬ ত মাঃ ইসমাইল হােসন তা কদার 
                         িপতা- মাঃ ম ান 
আলী              এনআইিড-
১৯৫৬৭৯৩৪৯২৭৮

াম- ঘাষপাড়া            
ডাক-সাত ীনা              
উপেজলা-নরিসংদী       
জলা-নরিসংদী

িবলিকস  ( ী)       এনআইিড-
৪১৬১০৬০৫৫৫

আেবদনকারী ামী ত মাঃ ইসমাইল হােসন তা দার 
একজন কারকানা িমক। িতিন ১০/০৯/২০১৬ ইং তািরেখ 
কমে ে  কমরত অব ায় বরন কেরন।

২০০০০০ কারকানা 
িমক

নরিসংদী

ম অিধদ র

ত ঃ বাই ল ইসলাম রাজন     
িপতা- ঃ আিম ল ইসলাম         

সনদ-২০১৯৭০২৪৪০৫০০০০১৬

াম- শন হঠাৎপাড়া    
ডাক-বহর র               
উপেজলা- গাম া র     
জলা-চ পাইনবাবগ

মাছাঃ জা াত ( ী)      জ সনদ-
২০০৪৩৯১১৫৫১১০৪৯৮৫

আেবদনকারীর ামী ত ৎ বাই ল ইসলাম রাজন একজন 
মকািনক িমক িছেলন। িতিন ১১/০১/২০১৯ ইং তািরেখ 

বরন কেরন।

২৫০০০ মকািনক 
িমক

চ পাইনবাবগ

ম অিধদ র

৭৮ ত গাপাল চ  দাস                
িপতা-নব ীপ চ  দাস               
এনআইিড-২৬১৬২২৭৫৮২৪৮৫

াম-উদয় র              
ডাক-বাহা র              
উপেজলা-রামগ           
জলা-ল ী র

িমথন চ  দাস ( ছেল)    
এনআইিড-৬৮৭২৪৪৪৭১৩

আেবদনকারীর িপতা ত গাপাল চ  দাস একজন ফেয়লস 
কা ানী িলঃ িমক িছেলন। িতিন ১০/০৯/২০১৬ ইং 

তািরেখ কমে ে  কমরত অব ায় ্যবরন কেরন।

২০০০০০ ফেয়লস 
কা ানী 

িমক

ল ী র

ম অিধদ র

৭৯ ত মাঃ আল মা ন                 
িপতা- মাঃ নসান উি ন         
এনআইিড-৮৮২১৮০১৮৪০৬১৯৮

াম-আিরচ র             
ডাক- ইয়া পাড়া          
উপেজলা- সায়াগাজী     
জলা- ফিন

খািদজা আ ার ( ী) এনআইিড-
৬৪৬২৫৭২৭৩৩

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ আল মা ন একজন ফেয়লস 
িলঃ িমক িছেলন। িতিন ১০/০৯/২০১৬ ইং তািরেখ 
কমে ে  কমে ে  কমরত অব ায় বরন কেরন।

২০০০০০ ফেয়লস 
কা ানী 

িমক

চ াম

ম অিধদ র

৮০ ত মাঃ শির ল ইসলাম          
িপতা- মাঃ সাহরাফ উি ন        
এনআইিড-১৯৯০৬১১১৩১৭০০০২২৩

াম- ড়া                 
ডাক- ড়া                
উপেজলা-ভা কা           
জলা-ময়মনিসংহ

নালী আ ার ( ী)   এনআইিড-
৭৩৫৪৬৫৮১৯২

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ শির ল ইসলাম একজন 
ওয়ালটন হাইেটক ই াঃ িমক িছেলন। িতিন ০৪/১০/২০২১ 
ইং তািরেখ সড়ক ঘটনায় বরন কেরন।

২৫০০০ ওয়ালটন 
হাইেটক 
কা ানী 

িলঃ িমক

ময়মনিসংহ
কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র
জলা-ময়মনিসংহ িলঃ িমক

অিধদ র

৮১ মাঃ আ ল হা ান িশকদার        
িপতা-আঃ খােলক                    
এনআইিড-৬২৬৪৪৯৮৮৮৮৪৯৯৮০৭

াম- গায়ালেটক             
ডাক-সায়দাবাদ               
উপেজলা- আ াবাদ          
জলা-চ াম

মাছাঃ শফালী আ ার ( ী)   
এনআইিড-৪৬৭৭৮৮০০৩৪৯৯৯০৬

আেবদনকারীর ামী মাঃ আ ল হা ান িশকদার একজন 
েয়লস কা ানী িমক িছেলন। িতিন ১০/০৯/২০১৬ ইং 

তািরেখ কমে ে  কমরত অব ায় বরন কেরন।

২০০০০০ ফেয়লস 
কা ানী 

িমক

চ াম

ম অিধদ র

৮২ ত প াষ চাষা                       
িপতা- ত িশবীল                     
এনআইিড-৯৫৮১৫৫৮৬৯৫৩৯৭৬

াম-শমেশরনগর          
ডাক-শমেশর নগর         
উপেজলা-কমলগ        
জলা-ল ী র

বাস ী রানী দাস ( ী)  এনআইিড-
৫৯৭৫৯৩২০০৮

আেবদনকারীর ামী ত প ম চাষা একজন িমল িমক 
িছেলন। িতিন ৩০/০৬/২০২০ইং তািরেখ বরন কেরন।

২০০০০০ িমল িমক ল ী র

ম অিধদ র

৮৩ ত িহন                             
িপতা- মাঃ জল হক                 
এনআইিড-৯৮৮২৪৪৩৮৫৫৫২৫৪

াম-চর টংরাইন         
ডাক- ব  জামেতল       
উপেজলা-লাকসাম      
জলা- িম া

মাছাঃ শািহ র বগম ( ী)  
এনআইড-৬৮৮২৪৪৩৮৫৫৫১৫২

আেবদনকারীর ামী িহন একজন ির া চালক িছেলন। 
িতিন ০২/০২/২০১৯ ইং তািরেখ ির া চািলত অব ায় সড়ক 
ঘটনায় বরন কেরন।

২০০০০০ ির া চালক িম া

ম অিধদ র

৮৪ ত মাঃ আই ব িময়া              
িপতা-হাজী মাঃ আিজ র রহমান 
এনআইিড-৪৬২৩৪১৯৭৭৯

াম-রানাগাছ               
ডাক- গাসাই জায়াইর    
উপেজলা-টা াইল        
জলা-টা াইল

মাঃ রােশ ল ইসলাম ( ছেল) 
এনআইিড-৫৯৫২৬৭২৩১৮

আেবদনকারীর িপতা ত মাঃ আই ব িময়া একজন 
ওয়ালটন হাইেটক িলঃ িমক িছেলন। িতিন ০৭/০৬/২০২১ 
ইং তািরেখ াক জিনত কারেন বরন কেরন।

২৫০০০ওয়ালটন হাইেটক কা ানী িলঃ িমক টা াইল

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

৮৫ ত  িশয়া                         
িপতা- আ ল ম াফ                 
এনআইিড-৮২১৯১৪৫২৪৩

াম-বিষেজাড়া           
ডাক- মৗলভীবাজার      
উপেজলা- মৗলভীবাজার 
জলা- মৗলভীবাজার

পারভীন বগম ( ী) এনআইিড-
৯৫৫৯৫৬৩২৯২

আেবদনকারী ত  িময়া একজন মটর মকািনক িমক 
িছেলন। িতিন ১৮/০৯/২০২১ ইং তািরেখ কমে ে  কমরত 
অব ায় বরন কেরন।

২০০০০০ মটর মকািনক িমকমৗলভীবাজার
কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৮৬ ত রনিজৎ দাস                    িপতা-
ধাম দাশ                   এনআইিড-

১৯৯১১৫১৮৬৪৭০০০৫১২

াম- জেল পাড়া           
ডাক- িমর                 
উপেজলা-সীতা        
জলা-চ াম

রীমা দাশ ( ী) 
২০০০১৯৭০১৭০১৬৬২৮

আেবদনকারীর ামী ত রনিজৎ দাস একজন ির া 
চালক িছেলন। িতিন ২৭/০১/২০২২ ইং তািরেখ বরন 
কেরন।

২৫০০০ ির া চালক চ াম

ম অিধদ র

৮৭ ত মাঃ সােলমান ফরাজী         
িপতা- মাঃ কিরম ব ল            
এনআইিড-৮৬২৬৭২৭৪২০৭৫৭৮

াম-আশয়াইল            
ডাক- ীেপ র              
উপেজলা- হােসন র      
জলা-িকেশারগ

মাছাঃ নািসমা আ ার ( ী)   
এনআইিড-১৯১২৬৪৮৯৪৬

আেবদনকারীর ামী ত সােলমান ফরাজী একজন 
কারকানা িমক িছেলন। িতিন ১০/০৯/২০১৭ ইংতািরেখ 
কমে ে  কমরত অব ায় বরন কেরন

২০০০০০ কারকানা িমক িকেশারগ

ম অিধদ র

৮৮ ত মাঃ শিহ র রহমান           
িপতা- মাঃ রমিজদ আলম          
এনআইিড-১৯৭৭৯৮৮৯৯৯৬৭৬

াম-ল ী র               
ডাক- ন েকানা          
উপেজলা- ন েকানা      
জলা- ন েকানা

মাছাঃ নাজমা আ ার ( ী)     
এনআইিড-১৯১৮৯০৭৬৭১১৩

আেবদনকারী ামী ত মাঃ শিহ র রহমান একজন 
কারকানা িমক। িতিন ১০/০৯/২০১৬ ইং তািরেখ 
কমে ে  কমরত অব ায় বরন কেরন।

২০০০০০ কারকানা িমক ন েকানা

ম অিধদ র

৮৯ ত রা ম আলী                     
িপতা-আঃ জ ার ম ল            
এনআইিড-১৯৮২২৬১৭২৮৯০০০০৬৪

াম-রাজারহাট            
ডাক-টগরাই                
উপেজলা-রাজারহাট      
জলা- িড় াম

মাছাঃ আফেরাজা বগম ( ী)  
এনআইিড-৪৯১৭৭৭৩৯১৩৪৮৩

আেবদনকারীর ামী ত রা ম আলী একজন িনমান 
িমক িছেলন। িতিন ২৪/০৩/২০২০ ইং তািরেখ সড়ক 
ঘটনায় বরন কেরন।

২৫০০০ িনমান িমক িড় াম

ম অিধদ র

৯০ ত এজহার ম ল                    
িপতা- ত গদার ম ল              
এনআইিড-১৫১৮৬৮৫২১৪৫৬৩

াম-শীতল র           ডাক-
শীতল র              উপেজলা-
সীতা          জলা-চ াম

মাছাঃ চা া ( ী)   এনআইিড-
১৫১৮৬৮৫৩০৮৩৬৮

আেবদনকারী ত এজহার ম ল একজন িশপ ইয়াড 
িমক িছেলন। িতিন ২৫/০২/২০১৮ইং  ঘটনাজিনত 

কারেন বরন কেরন।

২৫০০০ িশপ ইয়াড িমক চ াম

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৯১ ত শাহ আলম                     িপতা-
সাম ল হক                      এনআইিড-
১৫১৫৩২৪৫২৬০৮২

াম- ব ঘা র         ডাক-
ভর াজহাট            উপেজলা-
িমের রাই       জলা-চ াম

মেনায়ারা বগম ( ামী)  এনআইিড-
১৫১৫৩৫৯৬৮৫১৩৩

আেবদনকারীর ামী ত শাহ আলম একজন িসএনিজ চালক 
িছেলন। িতিন ২৫/০৯/২০১৮ ইং তািরেখ সড়ক ঘটনায় 

বরন কেরন।

২৫০০০ িসএনিজ চালক চ াম
কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৯২ ত মাশারফ হােসন                 িপতা-
আব র রহমান                  এনআইিড-
১৫১৫৩২৪১৬৩৫৯৭

াম- ব ঘা র            ডাক-
ভর াজহাট           উপেজলা-
িমের রাই      জলা-চ াম

রািহমা আ ার ী ( ী)    
এনআইিড-৯৫৭৮০০১১৫৯

আেবদনকারীর ামী ত মাশারফ হােসন একজন িসএনিজ 
াইভার।িতিন ২৫/০৯/২০১৮ ইং তািরেখ সড়ক ঘটনায় 

বরন কেরন।

২৫০০০ িসএনিজ চালক চ াম
কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৯৩ মাঃ হাসান িসি র রহমান          
িপতা- মাঃ ম র আলম               
এনআইিড-১৯৯৯৩৮২৩৯৩৯১৫৬৩

াম-সাতপাই                
ডাক- ন েকানা            
উপেজলা- ন েকানা      
জলা- ন েকানা

ৎফা বগম ( ী)        এনআইিড-
২৩১৬০৯৪০৫১০১

আেবদনকারীর ামী ত সাসান িসি র রহমান একজন 
কারকানা িমক িছেলন। িতিন ১০/০৯/২০১৭ ইং তািরেখ 

বরন কেরন।

২০০০০০ কারকানা িমক ন েকানা

 



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

৯৪ ত মাঃ শাহীন িময়া                
িপতা- মাঃ জািকর হােসন          
এনআইিড-৯৫৭৬৫৪১৫৭৮

াম- ম া                   
ডাক- া ণবাড়ীয়া        
উপেজলা- া ণবাড়ীয়া  
জলা- া ণবাড়ীয়া

মাঃ জািকর হােসন (িপতা)   
এনআইিড-৪৬৪৮০৭৭৭৪৩

আেবদনকারীর ছেল ত মাঃ শাহীন িময়া একজন মটর 
মকািনক িমক িছেলন। িতিন ২০/০৮/২০২১ ইং তািরেখ 

বরন কেরন।

২৫০০০ মটর মকািনক িমকা ণবাড়ীয়া

ম অিধদ র

৯৫ ত রন িব ম ি রা                িপতা-
ধের  ি রা                    এনআইিড-
৪৬১৭৭১৯৭৪০৬৫৭

াম-খগ পাড়া               ডাক-
পানছিড়               উপেজলা-
পানছিড়         জলা-
খাগড়াছিড়

ধের  ি রা ( ছেল)        এনআইিড-
৪৬১৭৭১৯৭৪০৬৫৫

আেবদনকারীর িপতা ত রন িব ম ি রা একজন এস এল 
িশপ িরে েসস ই াঃ িমক িছেলন।িতিন ০৭/০১/২০২২ ইং 
তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ এস এল িশপ িরে েসস িমকখাগড়াছিড়

ম অিধদ র

৯৬ ত মাঃ ইি স আলী আক         িপতা-
মাঃ িনজাম উি ন হাওলাদার    

এনআইিড-৬৬২৩০২৬৩৮২৮৩৭৮০৯

াম-িমরসরাইল             
ডাক-ভা য়ারী              
উপেজলা-ভা য়ারী         
জলা-চ াম

ছালমা বগম  ( ী)     এনআইিড-
১৯৯০৭৭০৪০৭৪৯

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ ইি স আলী আক  একজন 
কারকানা িমক িছেলন। িতিন ১০/০৯/২০১৮ ইং তািরেখ 
কমরত অব ায় বরন কেরন।

২০০০০০ কারকানা িমক চ াম

ম অিধদ র

৯৭ ত মাঃ আঃ রহমান                  
িপতা- ত মাশারফ হােসন       
এনআইিড-১৯৯১৬৭১০৪৭৭০০০২১৪

াম-সািদ র               
ডাক-মহজম র            
উপেজলা- সানারগ ও     
জলা-নারায়নগ

রািজ আ ার ( ী) এনআইিড-
২৮৪৯৫৪৩৫২১

আেবদনকারীর ামী ত আঃ রহমান একজন  ওয়ালটন 
হাইেটক ই াঃ িলঃ িমক িছেলন। িতিন ২৭/০৯/২০২১ ইং 
তািরেখ হাট এ াটাক কের বরন কেরন।

২৫০০০ওয়ালটন হাইেটক কা ানী িলঃ িমক নারায়নগ

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

৯৮ ত মাঃ নজ ল ইসলাম            িপতা-
ত আিলম উি ন             এনআইিড-

৮১২৫৩০২৩৬৩২৮৬

াম-িতলাহারী           ডাক-
কশরহাট      উপেজলা-
মাহন র        জলা-রাজশাহী

মাছাঃ শিলনা বগম ( ী)    
এনআইিড-১৯১৭৫৯৮৬৮০

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ নজ ল ইসলাম একজন 
রায়হান কা  ােরজ িমক। িতিন ০১/০৪/২০২০ ইং 
তািরেখ াভািবক বরন কেরন।

২৫০০০ রায়হান কা  ােরজ িমকরাজশাহী

ম অিধদ র

৯৯ ত মাঃ আ র রিহম সখ       িপতা- াম-কালীকাঠী           ডাক- মাসাঃ হািফজা বগম ( ী)   আেবদনকারীর ামী ত মাঃ আ র রিহম সখ একজন ২৫০০০ সাইন বাড বাই ার িমকিপেরাজ র৯৯ ত মাঃ আ র রিহম সখ       িপতা-
মাঃ হােসম আলী সক        এনআইিড-

৭৯১৮০৬৯১৬৪০২৯

াম-কালীকাঠী           ডাক-
বাশবাড়ীয়া            উপেজলা-
িপেরাজ র      জলা-
িপেরাজ র

মাসাঃ হািফজা বগম ( ী)   
এনআইিড-৭৯১৮০৬৯১৬৩৬৮৪

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ আ র রিহম সখ একজন 
সাইন বাড বাই ার িমক িছেলন। িতিন ১৩/০৬/২০১৬ ইং 
তািরেখ রাড এি েড  কের বরন কেরন।

২৫০০০ সাইন বাড বাই ার িমকিপেরাজ র

কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

১০০ ত মাঃ মহিসন                  িপতা-
হদােয়ত উ াহ িময়া           এনআইিড-

৫৯৬২৬৩০০৯০

াম-আ ল হািমদ সড়ক  ডাক-
চাকবাজার            উপেজলা-
প চলাইশ        জলা-চ াম

হাসনা খানম ( ী)          এনআইিড-
৫০৬১৯৪১৯৯২

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ মহিসন একজন িনমান িমক। 
িতিন ১৭/০৩/২০২২ ইং তািরেখ বরন কেরন।

২৫০০০ িনমান িমক চ াম

ম অিধদ র

১০১ ত মাঃ ওয়ািহ ামান             িপতা-
মাঃ ওয়ােজ ল আলম          এনআইিড-

১৯৯১৪৬৭০৯০৮

াম-পলাশবাড়ী              
ডাক-ভাটীয়ারী               
উপেজলা-ভা য়ারী          
জলা-চ াম

িরনা আ ার ( মেয়)       এনআইিড-
২৬১৭২৩৯৮২৮৭৯০

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ ওয়ািহ ামান একজন 
েয়ল িমল িমক। িতিন ১০/০২/১৮ ইং তািরেখ 

বরন কেরন।

২০০০০০ েয়ল িমল িমক। চ াম

ম অিধদ র

১০২ ত মাঃ নািসর উি ন হাওলাদার 
িপতা-ইউ ফ হাওলাদারা           
এনআইিড-৬৬২৭৭২৮৩৭৭৭১৭

াম-নরিসং র            
ডাক-নরিসং র            
উপেজলা- ীগ          
জলা- ীগ

মাসাঃ রােশদা বগম ( ী)  
এনআইিড-১৯৫০১৩৪০৫৯৭৬০৭

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ নািসর উি ন হাওরাদার 
একজন েয়ল িমল িমক িছেলন। িতিন ১০/০৯/২০১৬  
ইং তািরেখ কমরত অব ায় বেরন কেরন।

২০০০০০ েয়ল িমল িমক। ীগ

ম অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

১০৩ ত মাঃ  ছারহাব উি ন       িপতা-
মাঃ িছিলম উি ন            

এনআইিড-৯৩১৯৫৪১৫৩১৭৭২

াম-পাছেবমইর           
ডাক-িশব র              
উপেজলা-টা াইল    জলা-
টা াইল

হােজরা বগম ( ী)    এনআইিড-
৩৭২৪২০০৮৪৯

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ ছাহরাব উি ন একজন 
পিরবহন ওয়াকসপ িমক িছেলন। িতিন ০৮/০৫/২০১৯ 
ইং তািরেখ কমে ে  কমরত অব ায় ঘটনায় 

বরন কেরন।

২০০০০০ পিরবহন িমক টা াইল
কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

১০৪  ত  পিরমল ছ ন                 িপতা-
মার  দাস                    এনআইিড- 

৯৯৮৩৯২৯৪৭৬৭৪৪

াম-আ াস আলী বাড়ী    
ডাক- ীনগর               
উপেজলা-চ াম            
জলা-চ াম

া রানী ( ী)      এনআইিড-
৩৪৯৬৭৫৯৩৪৭

আেবদনকারীর ামী ত পিরমল চ ন একজন তল 
কারকানা িমক িছেলন। িতিন ১০/০৯/২০১৯ ইং তািরেখ 

বরন কেরন।

২০০০০০ তল কারকানা িমক চ াম

ম অিধদ র

১০৫ ত মাঃ আিজম উি ন            
িপতা- মাঃ সােলক মারানী         
এনআইিড- ৬৬২৩০১৭৪১৬৭২২

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

পারভীন ( ী)   এনআইিড-
৩৩১৩০৪৭০৭৮২৮০

আেবদনকারীর ামী ত মাঃ আিজম উি ন একজন 
ওেয়ল কারকানা িমক। িতিন ১০/০৯/২০১৬ ইং 
তািরেখ কমরত অব ায় বরন কেরন।

২০০০০০ ওেয়ল কারকানা িমকনারায়নগ

ম অিধদ র

১০৬ ত মাঃ জলফত হােসন           
িপতা- ত আ র রহমান             
এনআইিড-৮৮১৪৪৩৮৫৬৪০৪৩

াম- প ক ড়া            
ডাক-বড় ড়া               
উপেজলা-কামারখ       
জলা-িসরাজগ

মাঃ রািজব( ছেল) জ সনদ-
২০০৭৮৮৪৪৩৮০১০৮৭২

আেবদনকারী িপতা ত মাঃ জলফত হােসন একজন 
িনমান িমক িছেলন। িতিন ১৭/০২/২০১৯ ইং তািরেখ 
ঘটনা জিনত কারেন বরন কেরন।

২৫০০০ িনমান িমক িসরাজগ
কল কারখানা 
িত ান পিরদশন 

অিধদ র

১০৭ ত  মাঃ সােহল                     
িপতা- রােছল                  এনআইিড-
৩৮২৪৭৫৬৯৯০

াম-আটরিশদ র           
ডাক-আটরিশদ র          
উপেজলা-সদর              
জলা- িম া

মাঃ রােছল  (িপতা) এনআইিড-
১৯৫৫২৯২৮৪৮৫৪২২২৮৫

আেবদনকারী ছেল ত মাঃ সােহল একজন 
অে াচালক িমক িছেলন। িতিন ১৭/০২/২০১৯ ইং 
তািরেখ ঘটনা জিনত কারেন বরন কেরন।

২০০০০০ অে াচালক িম া

ম অিধদ র

১০৮ ত হাসাইন আহমদ                   
িপতা-হাছান                           
এনআইিড-১৯৯২২২২৫৮২৫৭০০১৪৫

াম-হাঘা য়া                
ডাক- দউল                  
উপেজলা-সদর              

মাঃ হাসান (িপতা) এনআইিড-
৯২২৩৮২৩৯৩৭৮৫৪

আেবদনকারীর ামী ত হাসাইন আহমদ একজন 
ওেয়ল কারকানা িমক। িতিন ১০/০৯/২০১৭ ইং তািরেখ 
কমরত অব ায় বরন কেরন।

২০০০০০ কারকানা িমক ফনী

ম অিধদ র

জলা- ফনী

১০৯ ত জাহা ীর                            
িপতা- তারাবা আলী                  
এনআইিড-৮২১২৪৭৭৯৬২২২৭৯

াম-ইমান র                
ডাক-ইমান র              
জলা-সদর                   
জলা- িম া

মাসাঃ জােমলা  ( ী) 
৬৪৯৪২৬৫৭৩৯

আেবদনকারীর ামী ত জাহা ীর একজন ওেয়ল 
কারকানা িমক। িতিন ১০/০৯/২০১৭ ইং তািরেখ 
কমরত অব ায় বরন কেরন।

২০০০০০ কারকানা িমক িম া

ম অিধদ র

১১০ ত মাঃ মেনায়ার হােসন            
িপতা-মনতাজ দওয়ান            
এনআইিড-৬৬২৬৭২৭৪২৫৪২৬

াম-ওয়ােলছ                 
ডাক-ওয়ােলেছ              
উপেজলা-চ দ র            
জলা- ফনী

নাজমা বগম ( ী)   এনআইিড-
১৯৮৮৮৫২৫৫২২০০৭০৫৪

আেবদনকারীর ামী ত মেনায়ার হােসন একজন 
ওেয়ল কারকানা িমক। িতিন তািরেখ ২০১৬ কমরত 
অব ায় বরন কেরন।

২০০০০০ কারকানা িমক ফনী

ম অিধদ র

১১১ ত মাঃ জাহা ীর আলম            
িপতা-ফেজল হক                     
এনআইিড-১৯৫৫০১২৮২৪৬৬৪৮৪৫

াম- দৗলত র              
ডাক- দৗলত র             
উপেজলা-সদর        জলা-

িম া

র জাহান বগম ( ী) এনআইিড-
০৯২২৮২৪৬৬৪৩৭৬

আেবদনকারীর ামী ত জাহা ীর আলম একজন 
ওেয়ল কারকানা িমক। িতিন তািরেখ ২০১৬ কমরত 
অব ায় বরন কেরন।

২০০০০০ কারকানা িমক িম া

ম অিধদ র

১১২ ত মাইন উি ন                     
িপতা- তাফাজল                    
এনআইিড-৬৬২৬৪২০৪৭৫৭২৮

াম-কাজীর হাট             
ডাক-কাজীর হাট            
উপেজলা- দৗলত র        
জলা- িম া

উে  হািববা ( ী) এনআইিড-
২৪০৪৯১১৮৩২

আেবদনকারীর ামী ত মাইন উি ন একজন ওেয়ল 
কারকানা িমক। িতিন তািরেখ ২০১৬ কমরত অব ায় 

বরন কেরন।

২০০০০০ কারকানা িমক িম া

ম অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

১১৩ মাঃ আজীব উি ন                   
িপতা-মােলক                           
এনআইিড-৬৬২৬০১৭৪১৬৭৪২

াম-ওয়ােলছ                 
ডাক-ওয়ােলেছ              
উপেজলা-চ দ র            
জলা- ফনী

পারভীন আ ার ( ী) এনআইিড-
৬৬২৬০২৭৪২৫৭৪৬

আেবদনকারীর ামী ত আজীব উি ন একজন ওেয়ল 
কারকানা িমক। িতিন তািরেখ ২০১৬ কমরত অব ায় 

বরন কেরন।

২০০০০০ কারকানা িমক িম া

ম অিধদ র

১১৪ ত আব ল মিমন                   
িপতা-জয়নাল আহেমদ              
এনআইিড-২৯২৮৭৪৫৭৮৭৫৭

াম-শাকতলা               
ডাক-আলীগ                 
উপেজলা-না লেকাট    
জলা- িমলা

মেনায়ারা বগম ( ী)   এনআইিড-
৭৭৯১৮৭১১৯৮১৮১৫

আেবদনকারীর ামী ত আজীব উি ন একজন ওেয়ল 
কারকানা িমক। িতিন তািরেখ গাে ন আয়রন 
ওয়াকস িলঃ কমরত অব ায় বরন কেরন।

২০০০০০ কারকানা িমক িম া

ম অিধদ র

১১৫ ১২১২৫০০০
১১৬
১১৭
১১৮
১১৯
১২০
১২১
১২২
১২৩
১২৪
১২৫
১২৬
১২৭
১২৮
১২৯
১৩০১৩০
১৩১
১৩২
১৩৩
১৩৪
১৩৫
১৩৬
১৩৭
১৩৮
১৩৯
১৪০
১৪১
১৪২
১৪৩
১৪৪
১৪৫
১৪৬
১৪৭
১৪৮



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

১৪৯
১৫০
১৫১
১৫২
১৫৩
১৫৪
১৫৫
১৫৬
১৫৭
১৫৮
১৫৯
১৬০
১৬১
১৬২
১৬৩
১৬৪
১৬৫
১৬৬
১৬৭
১৬৮
১৬৯
১৭০
১৭১
১৭২১৭২
১৭৩
১৭৪
১৭৫
১৭৬
১৭৭
১৭৮
১৭৯
১৮০
১৮১
১৮২
১৮৩
১৮৪
১৮৫
১৮৬
১৮৭
১৮৮
১৮৯
১৯০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

১৯১
১৯২
১৯৩
১৯৪
১৯৫
১৯৬
১৯৭
১৯৮
১৯৯
২০০
২০১
২০২
২০৩
২০৪
২০৫
২০৬
২০৭
২০৮
২০৯
২১০
২১১
২১২
২১৩
২১৪২১৪
২১৫
২১৬
২১৭



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা
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বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা
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বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
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বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
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বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
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বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন
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 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-
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বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন
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 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
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বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন
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বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
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বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-
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বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-
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বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
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 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
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বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন
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নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-
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বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন
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ম

১৭৯৬
১৭৯৭
১৭৯৮

১৭৯৯
১৮০০
১৮০১
১৮০২
১৮০৩
১৮০৪
১৮০৫
১৮০৬
১৮০৭
১৮০৮
১৮০৯
১৮১০
১৮১১
১৮১২
১৮১৩
১৮১৪
১৮১৫১৮১৫
১৮১৬
১৮১৭
১৮১৮
১৮১৯
১৮২০
১৮২১
১৮২২
১৮২৩
১৮২৪
১৮২৫
১৮২৬
১৮২৭
১৮২৮
১৮২৯
১৮৩০
১৮৩১
১৮৩২
১৮৩৩



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

১৮৩৪
১৮৩৫
১৮৩৬
১৮৩৭
১৮৩৮
১৮৩৯
১৮৪০
১৮৪১
১৮৪২
১৮৪৩
১৮৪৪
১৮৪৫
১৮৪৬
১৮৪৭
১৮৪৮
১৮৪৯
১৮৫০
১৮৫১
১৮৫২
১৮৫৩
১৮৫৪
১৮৫৫
১৮৫৬
১৮৫৭১৮৫৭
১৮৫৮
১৮৫৯
১৮৬০
১৮৬১
১৮৬২
১৮৬৩
১৮৬৪
১৮৬৫
১৮৬৬
১৮৬৭
১৮৬৮
১৮৬৯
১৮৭০
১৮৭১
১৮৭২
১৮৭৩
১৮৭৪
১৮৭৫



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

১৮৭৬
১৮৭৭
১৮৭৮
১৮৭৯
১৮৮০
১৮৮১
১৮৮২
১৮৮৩
১৮৮৪
১৮৮৫
১৮৮৬
১৮৮৭
১৮৮৮
১৮৮৯
১৮৯০
১৮৯১
১৮৯২
১৮৯৩
১৮৯৪
১৮৯৫
১৮৯৬
১৮৯৭
১৮৯৮
১৮৯৯১৮৯৯
১৯০০
১৯০১
১৯০২
১৯০৩
১৯০৪
১৯০৫
১৯০৬
১৯০৭
১৯০৮
১৯০৯
১৯১০
১৯১১
১৯১২
১৯১৩
১৯১৪
১৯১৫
১৯১৬
১৯১৭



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

১৯১৮
১৯১৯
১৯২০
১৯২১
১৯২২
১৯২৩
১৯২৪
১৯২৫
১৯২৬
১৯২৭
১৯২৮
১৯২৯
১৯৩০
১৯৩১
১৯৩২
১৯৩৩
১৯৩৪
১৯৩৫
১৯৩৬
১৯৩৭
১৯৩৮
১৯৩৯
১৯৪০
১৯৪১১৯৪১
১৯৪২
১৯৪৩
১৯৪৪
১৯৪৫
১৯৪৬
১৯৪৭
১৯৪৮
১৯৪৯
১৯৫০
১৯৫১
১৯৫২
১৯৫৩
১৯৫৪
১৯৫৫
১৯৫৬
১৯৫৭
১৯৫৮
১৯৫৯



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

১৯৬০
১৯৬১
১৯৬২
১৯৬৩
১৯৬৪
১৯৬৫
১৯৬৬
১৯৬৭
১৯৬৮
১৯৬৯
১৯৭০
১৯৭১
১৯৭২
১৯৭৩
১৯৭৪
১৯৭৫
১৯৭৬
১৯৭৭
১৯৭৮
১৯৭৯
১৯৮০
১৯৮১
১৯৮২
১৯৮৩১৯৮৩
১৯৮৪
১৯৮৫
১৯৮৬
১৯৮৭
১৯৮৮
১৯৮৯
১৯৯০
১৯৯১
১৯৯২
১৯৯৩
১৯৯৪
১৯৯৫
১৯৯৬
১৯৯৭
১৯৯৮
১৯৯৯
২০০০
২০০১



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

২০০২
২০০৩
২০০৪
২০০৫
২০০৬
২০০৭
২০০৮
২০০৯
২০১০
২০১১
২০১২
২০১৩
২০১৪
২০১৫
২০১৬
২০১৭
২০১৮
২০১৯
২০২০
২০২১
২০২২
২০২৩
২০২৪
২০২৫২০২৫
২০২৬
২০২৭
২০২৮
২০২৯
২০৩০
২০৩১
২০৩২
২০৩৩
২০৩৪
২০৩৫
২০৩৬
২০৩৭
২০৩৮
২০৩৯
২০৪০
২০৪১
২০৪২
২০৪৩



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

২০৪৪
২০৪৫
২০৪৬
২০৪৭
২০৪৮
২০৪৯
২০৫০
২০৫১
২০৫২
২০৫৩
২০৫৪
২০৫৫
২০৫৬
২০৫৭
২০৫৮
২০৫৯
২০৬০
২০৬১
২০৬২
২০৬৩
২০৬৪
২০৬৫
২০৬৬
২০৬৭২০৬৭
২০৬৮
২০৬৯
২০৭০
২০৭১
২০৭২
২০৭৩
২০৭৪
২০৭৫
২০৭৬
২০৭৭
২০৭৮
২০৭৯
২০৮০
২০৮১
২০৮২
২০৮৩
২০৮৪
২০৮৫



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

২০৮৬
২০৮৭
২০৮৮
২০৮৯
২০৯০
২০৯১
২০৯২
২০৯৩
২০৯৪
২০৯৫
২০৯৬
২০৯৭
২০৯৮
২০৯৯
২১০০
২১০১
২১০২
২১০৩
২১০৪
২১০৫
২১০৬
২১০৭
২১০৮
২১০৯২১০৯
২১১০
২১১১
২১১২
২১১৩
২১১৪
২১১৫
২১১৬
২১১৭
২১১৮
২১১৯
২১২০
২১২১
২১২২
২১২৩
২১২৪
২১২৫
২১২৬
২১২৭



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

২১২৮
২১২৯
২১৩০
২১৩১
২১৩২
২১৩৩
২১৩৪
২১৩৫
২১৩৬
২১৩৭
২১৩৮
২১৩৯
২১৪০
২১৪১
২১৪২
২১৪৩
২১৪৪
২১৪৫
২১৪৬
২১৪৭
২১৪৮
২১৪৯
২১৫০
২১৫১২১৫১
২১৫২
২১৫৩
২১৫৪
২১৫৫
২১৫৬
২১৫৭
২১৫৮
২১৫৯
২১৬০
২১৬১
২১৬২
২১৬৩
২১৬৪
২১৬৫
২১৬৬
২১৬৭
২১৬৮
২১৬৯



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

২১৭০
২১৭১
২১৭২
২১৭৩
২১৭৪
২১৭৫
২১৭৬
২১৭৭
২১৭৮
২১৭৯
২১৮০
২১৮১
২১৮২
২১৮৩
২১৮৪
২১৮৫
২১৮৬
২১৮৭
২১৮৮
২১৮৯
২১৯০
২১৯১
২১৯২
২১৯৩২১৯৩
২১৯৪
২১৯৫
২১৯৬
২১৯৭
২১৯৮
২১৯৯
২২০০
২২০১
২২০২
২২০৩
২২০৪
২২০৫
২২০৬
২২০৭
২২০৮
২২০৯
২২১০
২২১১



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

২২১২
২২১৩
২২১৪
২২১৫
২২১৬
২২১৭
২২১৮
২২১৯
২২২০
২২২১
২২২২
২২২৩
২২২৪
২২২৫
২২২৬
২২২৭
২২২৮
২২২৯
২২৩০
২২৩১
২২৩২
২২৩৩
২২৩৪
২২৩৫২২৩৫
২২৩৬
২২৩৭
২২৩৮
২২৩৯
২২৪০
২২৪১
২২৪২
২২৪৩
২২৪৪
২২৪৫
২২৪৬
২২৪৭
২২৪৮
২২৪৯
২২৫০
২২৫১
২২৫২
২২৫৩



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

২২৫৪
২২৫৫
২২৫৬
২২৫৭
২২৫৮
২২৫৯
২২৬০
২২৬১
২২৬২
২২৬৩
২২৬৪
২২৬৫
২২৬৬
২২৬৭
২২৬৮
২২৬৯
২২৭০
২২৭১
২২৭২
২২৭৩
২২৭৪
২২৭৫
২২৭৬
২২৭৭২২৭৭
২২৭৮
২২৭৯
২২৮০
২২৮১
২২৮২
২২৮৩
২২৮৪
২২৮৫
২২৮৬
২২৮৭
২২৮৮
২২৮৯
২২৯০
২২৯১
২২৯২
২২৯৩
২২৯৪
২২৯৫



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

২২৯৬
২২৯৭
২২৯৮
২২৯৯
২৩০০
২৩০১
২৩০২
২৩০৩
২৩০৪
২৩০৫
২৩০৬
২৩০৭
২৩০৮
২৩০৯
২৩১০
২৩১১
২৩১২
২৩১৩
২৩১৪
২৩১৫
২৩১৬
২৩১৭
২৩১৮
২৩১৯২৩১৯
২৩২০
২৩২১
২৩২২
২৩২৩
২৩২৪
২৩২৫
২৩২৬
২৩২৭
২৩২৮
২৩২৯
২৩৩০
২৩৩১

2332
2333
2334
2335
2336
2337



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

2338
2339

২৩৪০
২৩৪১



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

২৪৫৭
২৪৫৮
২৪৫৯
২৪৬০
২৪৬১
২৪৬২
২৪৬৩



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

২৪৬৪
২৪৬৫
২৪৬৬
২৪৬৭
২৪৬৮
২৪৬৯
২৪৭০
২৪৭১
২৪৭২
২৪৭৩
২৪৭৪
২৪৭৫
২৪৭৬
২৪৭৭
২৪৭৮
২৪৭৯
২৪৮০
২৪৮১
২৪৮২
২৪৮৩
২৪৮৪
২৪৮৫
২৪৮৬
২৪৮৭২৪৮৭
২৪৮৮
২৪৮৯
২৪৯০
২৪৯১
২৪৯২
২৪৯৩
২৪৯৪
২৪৯৫
২৪৯৬
২৪৯৭
২৪৯৮
২৪৯৯
২৫০০
২৫০১
২৫০২
২৫০৩
২৫০৪
২৫০৫



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

িমক 
নং

 আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য আেবদন 
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ান জলা

ম

২৫০৬
২৫০৭
২৫০৮
২৫০৯
২৫১০
২৫১১
২৫১২
২৫১৩
২৫১৪
২৫১৫
২৫১৬
২৫১৭
২৫১৮
২৫১৯
২৫২০
২৫২১
২৫২২
২৫২৩
২৫২৪
৮৬২
৮৬২
৮৬২
৮৬২  
৮৬৩৮৬৩
৮৬৩

৬৪২৮৮৫  িকেশারগ



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন


