বাংলােদশ
িমক আেবদনকারী িমেকর
নং
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা১

২

৩

৪

মাঃ আবুল কালাম আজাদ
িপতা- মৃত ইি ছ আলী মু ী
এনআইিড৬৮১৬৩১৫১৮৭৪৫৩
মাবা-০১৯১৪৮০৭১৫২
মাঃ খারেশদ আলম
িপতা- মাঃ সুলতান উ ন
এনআইিড৬৮১৭৬৮৪৪৮২৪১৮
মাবা-০১৬৮৫৩৭০৯৮২
মাঃ িস ক হাওলাদার
িপতা- মৃত মাবারক
হাওলাদার এনআইিড২৯১৮৪৮৫৫৮০৬৯০
মাবা-০১৭৪০১৭১৬৯৯
আবুল বাশার
িপতা-মৃত আবদুল ম জদ
সরদার
এনআইিড৫৪১৪০৩৭৫৭৭৩৬২
মাবা-০১৭২৪৫৩৯৮১৩

বাংলােদশ

িমক কল াণ ফাউে শেনর ২০তম বাড সভা

িমক কল াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার
“কৃিষ িব িবদ ালয় ২৭ জন”
ঠকানা

াম- আবািসক কেলানী
ডাক- সারখানা
উপেজলা- পলাশ
জলা- নরিসংদী
াম- বাসা নং ই- ১২/H
ডাক- সারকারখানা
উপেজলা- পলাশ
জলা-নরিসংদী

যার জন আেবদন / য আেবদন
কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবামাঃ নাজমুল হাসান ( ছেল)

ইফফাত আরা ( মেয়)

উ

দােনর তািলকা

অনুদান পিরমান

মাবাইল ন র

৪০০০০

মাবা-০১৯১৪৮০৭১৫২

৪০০০০

মাবা-০১৬৮৫৩৭০৯৮২

াম- সেতররিশ
ডাক- সদরপুর
উপেজলা- সদরপুর
জলা- ফিরদপুর

ল হােসন ( ছেল)
এনআইিড১৯৯৬২৯১৮৪৮৫০০০১৩৬

৪০০০০

মাবা-০১৭৪০১৭১৬৯৯

াম- ইচা ড়া
ডাক- এনােয়তনগর
উপেজলা- কালিকিন
জলা- মাদারীপুর

মাঃ অিনক হাসেন (দূজয়)
জ সনদ১৯৯৬৫৪১৪০৩৭০২৩৩৪৪

৪০০০০

মাবা-০১৭২৪৫৩৯৮১৩

৫

৬

৭

৮

৯

শাহ িবলােয়ত হােসন
িপতা- মৃত আঃ গফুর শাহ
ফিকর
এনআইিড২৯১৬২৯৪৮৬৮৪৬৭
মাবা-০১৭১৬৩৯৮৭৬৪
মাঃ মাসুদুল আলম ভূ ঞা
িপতা- মৃত িসরাজ উ ন
ভূ ঞা এনআইিড৬৮১৬৩১৫১৮৯২২০
মাবা-০১৯২৫৯৮৪৩৩৫

াম- প ম সদরেবরা
ডাক- তালমা
উপেজলা- নগরকা া
জলা- ফিরদপুর

মাঃ কুর মামুদ
িপতা- মাঃ আলীম উ ন
িময়া এনআইিড৯৩১০৯১১১৪৫৩৯৬
মাবা-০১৯২৬৭২৫৬৩৩

াম- মািলতা
ডাক- চর িস র
ু
উপেজলা- পলাশ
জলা- নরিসংদী

সাইমা িবলা সত ( মেয়)
জ সনদ১৯৯৫২৯১৬২৯৪০২৫৮২

৪০০০০

মাবা-০১৭১৬৩৯৮৭৬৪

সালমা আ ার ( মেয়)

৪০০০০

মাবা-০১৯২৫৯৮৪৩৩৫

মাঃ িমিরছ আলী
িপতা- মাঃ দয়ািরশ আলী
এনআইিড৬৮১৬০২১৭৫৭৮৫০
মাবা-০১৬৮৯৭২৬৭৯৫

াম- ভূ ইসম
ডাক- ডপু ট বািড়
উপেজলা- নরিসংদী
জলা- নরিসংদী

আশরাফুল ইসলাম ( ছেল)

৪০০০০

মাবা-০১৬৮৯৭২৬৭৯৫

াম-হা ল
ু ী পাড়া
ডাক- িমিরকপুর
উপেজলা- বাসাইল
জলা- টা াইল

শাহনাজ আ ার ( মেয়)
জ সনদ১৯৯৬৯৩৩০৯১১০১৮৯০৪

৪০০০০

মাবা-০১৯২৬৭২৫৬৩৩

মাসাঃ আেলয়া বগম
ামী-মৃত আলতাফ হােসন
এনআইিড০৬১৬২৫৫০১৬৯৮১
মাবা-০১৭২৪২১২৯৪২

াম-কা জরচর
ডাক- ল ু টয়া
উপেজলা- মেহ
জলা-বিরশাল

মুহা দ হািববুর রহমান ( ছেল)
এনআইিড১৯৯৫০৬১৬২৫৫০০০১৩৪

৪০০০০

মাবা-০১৭২৪২১২৯৪২

গ

১০

মাঃ আতাউর রহমান
িপতা- মাঃ আ ল
ু হাই
এনআইিড-৬৪১৩৯০০৫২০
মাবা-০১৭৪৯৯১৫৮৮৬

াম-চরপাতিরয়া
ডাক-মৃগী বাজার
উপেজলা-কালুখালী
জলা-রাজবাড়ী

মাঃ হা ন অর রিশদ ( ছেল)
এনআইিড-৯১১৫৪১০২৫১

৪০০০০

মাবা-০১৭৪৯৯১৫৮৮৬

১১

মাঃ আশাফ আলী
িপতা-মৃত এরফন উ ন
ফিকর এনআইিড৫৪১৪০১১৬২৮০৬৭
মাবা-০১৭৩২১২৮২৬২

াম-উ র কানাইপুর
ডাক- শহলাপ
উপেজলা-কালিকিন
জলা-মাদারীপুর

মাঃ শিফকুর রহমান ( ছেল)
এনআইিড১৯৯৪৫৪১৪০১১০০০০৮৫

৪০০০০

মাবা-০১৭৩২১২৮২৬২

মাঃ জাহা ীর আলম
িশকদার িপতা-মৃত মাঃ
কােজম আলী এনআইিড০১১৬০৮৩৮৭৬৩২৯
মাবা-০১৭১১৮৯৮৭৫৩

াম- সানাখালী
ডাক- সানাখালী
উপেজলা- মােড়লগ
জলা-বােগরহাট

মাঃ সা জদ হাসান ( ছেল)
এনআইিড১৯৯৪২৬৯৩৬০২০০০৪০৪

৪০০০০

মাবা-০১৭১১৮৯৮৭৫৩

িশখা িব াস
ামী-মৃত জগদীশ চ িব াস
এনআইিড০৬১০২৪৭৬০৪১২৫
মাবা-০১৭৪৭৪৭৩১০৮

াম-অেশাকেসন
ডাক- গলা
উপেজলা-আৈগলঝাড়া
জলা-বিরশাল

িসত িব াস ( মেয়) এনআইিড১৯৯৪০৬১০২৪৭০০০১৬৬

৪০০০০

মাবা-০১৭৪৭৪৭৩১০৮

মাঃ শিহদ উ াহ
িপতা- মাঃ আ জজু াহ
এনআইিড৪১২৩৮০৭৩৫৬৫৭১
মাবা-০১৯১৮৬০৪৬৩০

াম- কশবপুর
ডাক- কশবপুর
উপেজলা-মধ কুল
জলা-যেশার

মাঃ আবদুল আল জােবর
( ছেল) এনআইিড১৯৯৪৪১২৩৮০৭০০০০০৯

৪০০০০

মাবা-০১৯১৮৬০৪৬৩০

১২

১৩

১৪

১৫

মাঃ আ ল
ু মা ান
িপতা-মৃত ইয়াকুব িব াস
এনআইিড-৫৫১৩৪৯০২৩৪
মাবা-০১৫২১১০৬০৭০

াম- তরাইল
ডাক- জাড়পুকুিরয়া
উপেজলা-গাংনী
জলা- মেহরপুর

মাঃ খায় ল ইসলাম ( ছেল)
এনআইিড-৪৬১২৬২৮৮১০

৪০০০০

মাবা-০১৫২১১০৬০৭০

১৬

মাঃ জািকর হােসন
িপতা-মৃত আ ল
ু মাতােলব
হাওলাদার
এনআইিড৭৮২৫৭০৭৪০০৩০৪
মাবা-০১৫২১১০৫৪৬১
মাহা দ নু ল আমীন
িপতা-মু ী নুর আহমদ
এনআইিড১৯৬৫৮২২৭৩০৬০০২৪২৩
মাবা-০১৭৭৪৯৬২৪৪৯

াম-সান পাড়া
ডাক-গলািচপা
উপেজলা-গলািচপা
জলা-পটয়াখালী

নাইমুর রহমান দূজয় ( ছেল)
এনআইিড১৯৯৪৭৮২৫৭০৭০০০০১১

৪০০০০

মাবা-০১৫২১১০৫৪৬১

াম-নারানপুর
ডাক-পংশা
উপেজলা-পাংশা
জলা-রাজবািড়

মাহা দ তাওিফক ই মাওলা
( ছেল) এনআইিড১৯৯৭৮২২৭৩০৬০০২৪২৮

৪০০০০

মাবা-০১৭৭৪৯৬২৪৪৯

এম,এ লিতফ সওদাগর
িপতা- মু ী ই ত আলী
এনআইিড-৮৬৮৭৪২৫৩৩৩
মাবা-০১৫২১২৫৪৩০৩

াম- ধাপািততা
ডাক- কুতবপুর
উপেজলা- নারায়নগ
জলা- নারায়নগ

আিবর ইবেন িসনহা ( ছেল)
এনআইিড-৯১৩৬০৭২৮৭৪

৪০০০০

মাবা-০১৫২১২৫৪৩০৩

মাঃ মাকেলছ
িপতা- মাঃ খিলল ঘরামী
এনআইিড৫৪১৪০১৮৫৬৯৩২৬
মাবা-০১৭২৭৩৬৮৮০১

াম- কানুরগাঁও
ডাক- থােসরহাট
উপেজলা- কালিকিন
জলা- মাদারীপুর

মাসুম আলম ( ছেল)
জ সনদ২০০৯৫৪৪০১৮০০১৪৯৮৯

৪০০০০

মাবা-০১৭২৭৩৬৮৮০১

১৭

১৮

১৯

২০

মাঃ নজ ল ইসলাম
িপতা- মৃত সামসু ন
এনআইিড৩৩১৩২৫৭৯৯৯৬৮৮
মাবা-০১৮১৬১৩৯৫৫২

াম- ঠ াবা
ডাক- চা বাগান
উপেজলা- কািলয়াৈকর
জলা- গাজীপুর

২১

মাঃ আলী আকবর
িপতা- মাঃ চান িময়া
এনআইিড১৯১৩৩৩৩০৩৮৮৮০
মাবা-০১৮৪৯ ৩৪৪৯৪১

াম- দাপাড়
ডাক- হাজতেখালা
উপেজলা- লালমাই
জলা- কুিম া

কা বমন
িপতা- মৃত রামান রায়
এনআইিড৫২১৩৯৪৭৬৫৯৮২৬

াম- গাড়ল
ডাক- গাড়ল
উপেজলা- কালীগ
জলা- লালমিনরহাট

২২

২৩

২৪

িবপুল মৃ
িপতা- মৃত মািনক নকেরক
এনআইিড৯৩১৫৭৯২৩৯৭৩০৯
মাবা-০১৭৯০০৭৯১৪১

মাবা-০১৭৫০৩৩৬০৭২
মাঃ শিহদুল ইসলাম খান
িপতা- মাঃ মাতােলব
হােসন খান
এনআইিড৩৩২৩০১২৩০৮৫৫২
মাবা-০১৯১৫০১৭৪৩৪

াম- চিনয়া
ডাক- পীরগাইল
উপেজলা- মধুপুর
জলা- টা াইল

াম- কাঠালিদয়া
ডাক- িনশাতনগর
উপেজলা- ট ী
জলা-গাজীপুর

রানা আহােমদ ( ছেল)
এনআইিড১৯৯৫৩৩১৩২৫৭০০০২৩৬

৪০০০০

মাবা-০১৮১৬১৩৯৫৫২

খায় ল ইসলাম ( ছেল)
এনআইিড-নাই

৪০০০০

মাবা-০১৮৪৯ ৩৪৪৯৪১

ম রমা ( ছেল) এনআইিডনাই

৪০০০০

মাবা-০১৭৯০০৭৯১৪১

গৗরা ঁ চ রায় ( ছেল)
এনআইিড- নাই

৪০০০০

মাবা-০১৭৫০৩৩৬০৭২

৪০০০০

মাবা-০১৯১৫০১৭৪৩৪

িব

মাঃ রােশদুল ইসলাম খান
সািকব ( ছেল) এনআইিড১৯৯৭৩৩৯৩০৫৯০০০০৫০

২৫

২৬

২৭

মাসাঃ রেহনা আ ার
ামী-মৃত গালাম মা ফা
চৗধুরী
এনআইিড১৯১২৭৩৯৯৮৭০৬০
মাবা-০১৯০৭৯৪১৭৩০
মাঃ ওমর আলী
িপতা- মৃত আঃ ছামাদ
এনআইিড৯৩১২৫৮০৪৮০৪২৪
মাবা-০১৬১৭১১৩৭৭৩

মিরয়ম সুলতানা
িপতা- হল আমীন সরকার
এনআইিড৫৫০৮৭৩৬৬৬৬
মাবা-০১৬৪০৫৭৩৪৭৬

াম- িপহর
ডাক- কারপাই
উপেজলা- চা না
জলা-কুিম া

তাসরীফ আহেমদ চৗধুরী
( ছেল) এনআইিড- নাই

৪০০০০

মাবা-০১৯০৭৯৪১৭৩০

াম- প ম পাড়া
ডাক-মু
বাজার
উপেজলা- ধনবাড়ী
জলা- টা াইল

মাঃ িলটন িময়া ( ছেল)
এনআইিড- নাই

৪০০০০

মাবা-০১৬১৭১১৩৭৭৩

াম- িপলখানা
ডাক- জয়েদবপুর
উপেজলা- গাজীপুর
জলা- গাজীপুর

আ াফী জাহান ( মেয়)
এনআইিড-নাই

৪০০০০

মাবা-০১৬৪০৫৭৩৪৭৬

১০৮০০০০

