
বাংলােদশ িমক কল াণ ফাউে শেনর ২০তম বাড সভা 
 বাংলােদশ িমক কল াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা  

“মৃত ৬২ ’’  
িমক নং 

 আেবদনকারী িমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-   ঠকানা   যার জন  আেবদন / য আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-  
 িববরন  অনুদান পিরমান  মাবাইল ন র  

১   মৃত ফিরদ িময়া                  িপতা- মতৃ নবী হােসন         এনআইিড-৭২১৪০১১৪৩৭৪৪১  মাবা- ০১৭৪৮৫২৮৫৮০     

 াম- বাঘসা া               ডাক- বড়খাপন             উপেজলা- কলমাকা া    জলা- ন েকানা   

  িশ ী আ ার  ( ী)   এনআইিড-৭২১৪০১১৪৩৬৭২৬   
  আেবদনকারী ামী মতৃ ফিরদ িময়া একজন কৃিষ িমক িছেলন। িতিন সড়ক দঘূটনায় মতূৃ  বরণ কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।   

১৫০০০০  মাবা- ০১৭৪৮৫২৮৫৮০   

২  মতৃ ফিরদ িময়া                    িপতা- মতৃ মুসিলম             এনআইিড-৭২১৪০১১৪৩৬৭৫৬ মাবা-০১৯৯৭৭৩২৮২৫  

 াম- বাঘসা া               ডাক- বড়খাপন             উপেজলা- কলমাকা া    জলা- ন েকানা   

 সিখনা ( ী)       এনআইিড-৭২১৪০১১৪৩৭২৬৭  
 আেবদনকারী ামী মতৃ ফিরদ িময়া একজন কৃিষ িমক িছেলন। িতিন সড়ক দঘূটনায় মতূৃ  বরণ কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।   

১৫০০০০ মাবা-০১৯৯৭৭৩২৮২৫ 

৩  মতৃ মাঃ ইউসুফ িময়া           িপতা- মতৃ ইসলাম             এনআইিড-১৯৯০৭২১৪০১১০০০১১৪         মাবা-০১৭১৫৯৬২৭৫৯  

 াম- বাঘসা া               ডাক- বড়খাপন             উপেজলা- কলমাকা া    জলা- ন েকানা   

 আছমা আ ার ( ী)   জ সনদ-১৯৯২৭২১৪০৮৩২৯৮৪৯  
 আেবদনকারী ামী মতৃ ইউসূফ িময়া একজন িদন মজরু িছেলন। িতিন সড়ক দঘূটনায় মৃতূ  বরণ কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।   

১৫০০০০  মাবা-০১৭১৫৯৬২৭৫৯  

৪  মতৃ মাঃ আওলাদ হেসন           িপতা- মতৃ িগয়াস উ ন      জ সনদ- ১৯৯৫৭২১৪০৮৩১০৩০৮২       মাবা- ০১৭৫৬৭৪৪৮৬০  

 াম- পাবই                ডাক- পনার পা য়া         উপেজলা- কলমাকা া    জলা- ন েকানা  

 সুিফয়া আ ার ( ী) এনআইিড-৭২১৪০৮৩৪২৩২২৮  
 আেবদনকারী ামী মতৃ মাঃ আওলাদ হেসন   একজন িদন মজরু িছেলন। িতিন সড়ক দঘূটনায় মতূৃ  বরণ কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।   

১৫০০০০  মাবা- ০১৭৫৬৭৪৪৮৬০  



৫  মতৃ মাঃ জামাল উ ন তালুকদার                          িপতা- মাঃ আ লু মা ান তাং এনআইিড-১৯৮১৭২১৪০১১০০০০০৮       মাবা-০১৯৫৯৯২৫৩১১১  

 াম- বাঘমা া              ডাক- বড়খাপন              উপেজলা- কলমাকা া    জলা- ন েকানা    

 মাসাঃ আেয়শা আ ার কনক ( ী)           এনআইিড-৭২১৪০১১৪৩৬৯৯৯  

 আেবদনকারীর ামী মতৃ মাঃ জামাল উ ন তালুকদার একজন িদনমজরু িছেলন।িতিন কমরত অব া মতৃ বরন কেরেছন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।   

১০০০০০  মাবা-০১৯৫৯৯২৫৩১১১  

৬  মতৃ আেনায়ার হােসন             িপতা- মতৃ আ রু রব             এনআইিড-৭৫১২১২৩১৩২৪৭৬  মাবা-০১৮৮৩২৯৮০১০  

 াম- ওিল িম জরবাড়ী   ডাক- রহাজারী           উপেজলা- সীতাকু          জলা- চট্ াম   

 রা জনা আ ার ( ী)    এনআইিড-৭৫১২১২৩১৩২৫৬৫  
 আেবদনকারী ামী মতৃ আেনায়ার হােসন একজন  িমক িচেলন। িতিন কমরত অব ায় দঘূনায় মতৃ বরন কেরেছন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।   

৭৫০০০  মাবা-০১৮৮৩২৯৮০১০  

৭  মতৃ মাঃ আলমগীর হােসন     িপতা- ওহাব শখ                এনআইিড-৬৫১৫২৮৭৪৬৮২৬৭ মাবা-০১৯৩৩০৭৯৮৭৬  

 াম- শীতলপুর               ডাক- শীতলপুর             উপেজলা- সীতাকু        জলা- চ াম     

 মাছাঃ শাহীনা বগম  
( ী) এনআইিড-৬৫১৫২৮৭৬৪৮২৬৫   

 আেবদনকারী ামী মতৃ মাঃ আলমগীর একজন িমক িছেলন। িতিন কমরত অব ায় দঘূনায় মতৃ বরন কেরেছন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০  মাবা-০১৯৩৩০৭৯৮৭৬  

৮  মতৃ মাঃ আলম হােসন         িপতা- মলফত খান             এনআইিড-৯৩২৮৫০৬৯৭৭৮১৭ মাবা- ০১৭৮৭৮২১৬২০  

 াম- গড় গািব পরু        ডাক- সিখপটর             উপেজলা- সিখপুর          জলা- টাংগাইল      

 ছােহরা বগম  ( ী)    এনআইিড- ৯৩২৮৫০৬৯৭৮৭৬০  
 আেবদনকারী ামী মতৃ মাঃ আলম হােসন একজন ভ ান চালক িছেলন। িতিন কমরত অব ায় দঘূনায় মৃত বরন কেরেছন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।   

১০০০০০  মাবা- ০১৭৮৭৮২১৬২০  

৯  মতৃ মাঃ হািনফ                    িপতা-িসরাজ আলী খান          এনআইিড-৬২৪২৬৩৬১৪৩      মাবা-০১৭৬৪৩৭০০৬৯  

 াম-আউশখালী             ডাক-মহাসর ীন              উপেজলা-বাউফল         জলা-পটয়াখালী  

 পয়ারা বগম ( ী) এনআইিড-৫০৯২৬০৪২৭০  
 আেবদনকারী ামী মতৃ মাঃ হািনফ একজন কৃিষ িমক। িতিন কমরত অব ায় মৃত  বরণ কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।   

১০০০০০  মাবা-০১৭৬৪৩৭০০৬৯  



১০  মতৃ মাঃ আলািমন                 িপতা- মাঃ আঃ হিকম           এনআইিড-১৯৯০৭২১৪০১১০০০০৫৮          মাবা-০১৭৫৪৮৬৮৭৫৮  

 াম-গয়পরু                    ডাক-বড়খাপন                উপেজলা-কলমাকা া       জলা- ন েকাণা  

 রসুনা আ ার ( ী) এনআইিড-১৯৯৩৭২১৪০১১০০০১৪২  
 আেবদনকারী ামী মতৃ মাঃ আলািমন একজন কৃিষ িমক। িতিন কমে ে  মতৃ । আিথক সহায়তা চেয় তার িপতা ও ী আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০  মাবা-০১৭৫৪৮৬৮৭৫৮  

১১  মতৃ মাঃ কাজল িময়া            িপতা- মাঃ িরয়াজ উ ন         এনআইিড-৭২১১৮২৫৭৬৬৫৬৬৪             মাবা-০১৭১১৯৬৩৫৯১  

 াম-চ গড়                  ডাক-চ গড়                  উপেজলা্-দুগাপরু             জলা- ন েকাণা  

 আছমা আ ার ( ী)   জ সনদ-১৯৯২৭২১৪০৮৩২৯৮৪৯  
 আেবদনকারী ামী মতৃ কাজল িময়া একজন মাইে াবাস চালক।  িতিন কমে ে  মৃত । আিথক সহায়তা চেয় তার িপতা ও ী আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০  মাবা-০১৭১১৯৬৩৫৯১  

১২  মতৃ আ লু কিরম                  িপতা-আ রু মানাফ               এনআইিড-১৫১৮৬৩৮২২৩৫৬৮             মাবা-০১৮৬৪৭৫৫৫৪০  

 াম- ফৗজদার বাড়ী         ডাক-ভা টয়ারী               উপেজলা-সীতাকু           জলা-চ াম  

 পারভীন আকতার ( ী) এনআইিড-১৫১৮৬৮৫৩১০৮৪৪  
 আেবদনকারী ামী মতৃ আ লু কিরম একজন রাজিম ী। িতিন কমে ে  মৃত  । আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৮৬৪৭৫৫৫৪০  

১৩  মৃত সুমন মীর                      িপতা-হািববুর রহমান            এনআইিড-৫৪১৪০৮৮৮৪৭৭৫৫   মাবা-০১৭৭৯০৩৫৩৬৪  

 াম- ািকরচর             ডাক-সােহবরামপুর          উপেজলা-কালিকিন         জলা-মাদারীপুর  

 মাসাঃ সািহনা ( ী) এনআইিড-১৯৮৯৫৪১৪০৮৮০০০৫৬২  

 আেবদনকারী ামী মতৃ সুমন মীর একজন িমক। িতিন কমে ে  মতৃ  বরণ কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০   মাবা-০১৭৭৯০৩৫৩৬৪  

১৪  মতৃ হািসনা বগম                  িপতা-মতৃ মাঃ হযরত আলী    এনআইিড-১৯৬৩০৪১১৯২৩৭২৭০৭৬        মাবা-০১৯৬৮৪৫৬৯৬৬  

 াম-চাড়াখালী               ডাক-বামনা                  উপেজলা-বামনা             জলা-বর না  

 মাঃ আঃ শহীদ হাওলাদার 
( ামী) এনআইিড-১৯৫৮০৪১১৯২৩৭২৭০৭৭  

 আেবদনকারী ী মতৃ হািসনা বগম একজন আইিডয়াল ট টাইল িমলস িলঃ মু ারপুর, মু গ । িতিন মতৃ  বরণ কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ামী আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৯৬৮৪৫৬৯৬৬  



১৫  মতৃ মাঃ আিনছর রহমান        িপতা- মাঃ সুলতান গাজী        এনআইিড-৩৩২৩০১৮৪২৪৫১০  মাবা-০১৮২০৫৩৫১৯৭  

 াম- গাপালপুর               ডাক-মু ুনগর                  উপেজলা-টংগী              জলা-গাজীপুর  

 শারিমন আ ার িশ ী 
( ী) এনআইিড-১৯৯৪৩৩২৩০১৮০০০০১৯  

 আেবদনকারী ামী মতৃ মাঃ আিনছর রহমান একজন িমক ামপােকা ফয়লস্ িল গাজীপুর । িতিন কমে ে  মতৃ  বরণ কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০   মাবা-০১৮২০৫৩৫১৯৭  

১৬  মতৃ বিব িছ কী                  ামী- মাঃ আিমন িস কী         এনআইিড-২৩৭৯৪৩৬৬১৭     মাবা-০১৯২২২১৬৪৬১  

 াম-বাহাদুর নগর            ডাক-পাহাড়তলী             উপেজলা-খুলশী         জলা-চ াম  

 মাঃ কাম ন িস কী 
( ছেল) এনআইিড-৩৭০৪৯৯১০১১  

 আেবদনকারী মাতা মতৃ বিব িছ কী একজন ইয়াংওয়াশ গ্ প িস.ই.িপ জড চ াম। িতিন মতৃ  বরণ কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৯২২২১৬৪৬১  

১৭  মতৃ মাঃ আ লু মিতন       িপতা-মতৃ আ লু গফুর এনআইিড-৭২১৪৭২৭৮৫৭৫৪৪    মাবা-০১৯১৮৩৬২৬৫৮  

 াম-দলপা                    ডাক-দলপা রামপুর          উপেজলা- ক য়ুা           জলা- ন েকাণা   

 মাসাঃ শফালী আ ার  
( ী) এনআইিড-৭২১৪৭২৭৮৫৭৫২৪  

 আেবদনকারী ামী মতৃ মাঃ আ লু মিতন একজন িনমান িমক। িতিন মতৃ  বরণ। িতিন মতৃ  বরণ কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০   মাবা-০১৯১৮৩৬২৬৫৮  

১৮  মতৃ মাঃ ফখ ল আলম          িপতা- মাঃ ইয়ািছর                এনআইিড-০৯১২১১৬১২২৫৬৩  মাবা-০১৭২৮৬২৫১৫৮  

 াম-বড় মািনকা             ডাক-মািনকা                 উপেজলা- বারহান উ ন   জলা- ভালা  

 জীবন নছা ( ী) এনআইিড-০৯১২১১৬১২২৫৬৪  
 আেবদনকারী ামী মতৃ মাঃ ফখ ল আলম একজন গৃহ িমক। িতিন মতৃ  বরণ কেরন। িতিন মতৃ  বরণ কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০   মাবা-০১৭২৮৬২৫১৫৮  

১৯  মতৃ শামসুল হক                    িপতা-হােফজ আলী               এনআইিড-৮২১৯২৪১২৬৫         মাবা-০১৭৮৪৩৮৪১২৩  

 াম- গাপালপুর               ডাক- গাপালপুর               উপেজলা- কাতায়ালী      জলা-ময়মনিসংহ  

 সািবনা বগম ( ী) এনআইিড-৫০৬৯১৯৯৭২৬  
 আেবদনকারী ামী মতৃ শামসুল হক একজন িনমান িমক। িতিন ইন াক কের কমরত অব া মতৃ  বরণ কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০   মাবা-০১৭৮৪৩৮৪১২৩  



২০  মতৃ মাঃ নুর ইসলাম              িপতা- মাঃ লাল খা                এনআইিড-১৯৯১৭৮১৫২১০০০০২৪৬         মাবা-০১৭৪২৫৩১২৫৯  

 াম-পবূ আলীপুর            ডাক-আলীপুর                 উপেজলা-দশিবনা            জলা-পটয়াখালী  

 মাসাঃ ডািলম ( ী) এনআইিড-১৯৮৯৭৮১৫২১০০০০০৭৬  

 আেবদনকারী ামী মতৃ মাঃ নুর ইসলাম  একজন িনমান িমক। িতিন কমরত অব ায় মতৃ  বরণ কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০  মাবা-০১৭৪২৫৩১২৫৯  

২১  মতৃ মাঃ মাসুম হােসন         িপতা- মাতােলব মধৃা            এনআইিড-৩৭৪৪১১৮৭৬৫       মাবা-০১৭৩৪৬৬৭৫৬২  

 াম- পাতলী               ডাক- পাতলী হাউ জং  উপেজলা- বিরশাল         জলা- বিরশাল  

 নীফা বগম  ( ী)       এনআইিড-৮৬৫২০২২১৭২  
 আেবদনকারী ামী মতৃ মাঃ মাসুম হােসন একজন িনমান িমক। িতিন মতৃ  বরণ কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭৩৪৬৬৭৫৬২  

২২  মতৃ মাঃ আজম খান              িপতা- মাঃ মাশারফ খান      এনআইিড-৬৫১৫২৩৯৫২২৬৩৫ মাবা-০১৯৩৩০৭৯৮৭৬  

 াম- রায়পাশা                ডাক- কাটা কাল          উপেজলা- লাহাগড়া        জলা- নড়াইল   

 মাঃ মাশারফ হােসন  
(বাবা)           এনআইিড-৬৫১৫২৩৯৫২২৬৩২  

 আেবদনকারী ছেল মতৃ মাঃ আজম খান একজন ওয়াকসপ িমক। িতিন মতৃ  বরন কেরন।আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০   মাবা-০১৯৩৩০৭৯৮৭৬  

২৩  মতৃ কিবর                           িপতা- এনামুল হক               এনআইিড-০৯১২১১৬১৩৯৪৮৭  মাবা-০১৭৫০৬৬০০৯৭  

 াম- বড় মািনকা            ডাক- মািনকা              উপেজলা- বারহানউ ন  জলা- ভালা   

 রিহমা  ( ী)          এনআইিড-০৯১২১১৬১১৮৪৬৬  
 আেবদনকারী ামী মতৃ কিবর একজন গৃহ িমক। িতিন মতৃ  বরণ কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭৫০৬৬০০৯৭  

২৪  মতৃ মাঃ হািনফ                          িপতা- মাঃ সরাজল হক      জ সনদ-১৯৯০০৯১২১১৬১২০৪১৬         মাবা-০১৭৫৪৯৭৩১৮৬  

 াম- বড় মািনকা            ডাক- মািনকা              উপেজলা- বারহানউ ন  জলা- ভালা   

 মাসাঃ কিহনুর বগম 
( ী)      এনআইিড-০৯১২১১১৬১১৮৪৭০  

 আেবদনকারী ামী মাঃ হািনফ একজন গৃহ িমক। িতিন  মতৃ  বরন কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭৫৪৯৭৩১৮৬  



২৫  মতৃ ন জর আহ দ                িপতা- মতৃ মুকবুল কিবরাজ     এনআইিড-০৯১২১১৬১৪০৫০৮  মাবা- ০১৭৫২৮৩৪৯২৪  

 াম- দঃ কাটামারা          ডাক- কািশগ              উপেজলা- বারহান উ ন  জলা- ভালা   

  সুিফয়া বগম ( ী)   এনআইিড-০৯১২১১৬১৪০৪৯৯   
 আেবদনকারী ামী মতৃ ন জর আহ দ একজন গৃহ িমক। িতিন মতৃ  বরণ কেরণ। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা- ০১৭৫২৮৩৪৯২৪  

২৬ মতৃ মাঃ তািরফুল ইসলাম     িপতা- মাঃ ফিরজু ন            এনআইিড-৭০১৩৭২১৫২০৬৪৫  মাবা-০১৭৫১৩১৪৫৩২ 

 াম- বাংগাবািড়             ডাক- বাংগাবাড়ী            উপেজলা- গা ামপুর       জলা- চাপঁাইনবাবগ   

মাসাঃ আনজরুা বগম 
( ী)             এনআইিড-১৯৯৩৭০১৩৭২১০০০১৩৩ 

 আেবদনকারী ামী মতৃ মাঃ তািরফুল ইসলাম একজন িদনমজরু। িতিন মতৃ  বরণ কেরণ। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭৫১৩১৪৫৩২ 

২৭ মতৃ সালাম                        িপতা- মতৃ আ লু গিন িশকদার এনআইিড-২৬১৩৪৫১৩২৩৩৬৫৫           মাবা-০১৮৫৪৫৪৭৩৩৯    

াম- পবূ রসুলপুর          ডাক- কামরা ীরচর        উপেজলা- কামরা ীরচর  জলা- ঢাকা 

মাসাঃ হািচনা বগম ( ী)             এনআইিড-২৬১৩৪৫১২৩০৪৫৬ 
আেবদনকারী ামী মতৃ সালাম একজন রাজিম ী। িতিন মৃত  বরণ কেরণ। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৮৫৪৫৪৭৩৩৯  

২৮ মতৃ মাঃ আিনছর রহমান      িপতা- মাঃ আকবর আলী       এনআইিড-৪৯১৭৭২১৯২০৮৪৩  মাবা-০১৯৩৩০৭৯৮৭৬ 

াম- রিতরাম               ডাক- নীেলর কু ট           উপেজলা- বাজারহাট       জলা- কুিড় াম 

মাছাঃ ছামসুন নাহার   
( ী)        এনআইিড-৪৯১৭৭২১৯২০৮৯৫   

আেবদনকারী ামী মতৃ মাঃ আিনছর রহমান একজন ওয়াকসপ িমক। িতিন মতৃ  বরণ কেরণ। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৯৩৩০৭৯৮৭৬ 

২৯ মতৃ মাঃ সােহল                  িপতা- সামছল আলম            এনআইিড-১৫৯৫৫১১২৯৯২৬৭   মাবা-০১৮৪০২৩৬২০৫ 

াম- শাপলা                  ডাক- কা ম একােডমী     উপেজলা- পাহাড়তলী     জলা-চ াম 

সামছল আলম (বাবা)  এনআইিড-১৫৯৫৫১১৬৯৫৩৬৫  
আেবদনকারী ছেল মৃত মাঃ সােহল একজন মটর িমক। িতিন মতৃ  বরণ কেরণ। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৮৪০২৩৬২০৫ 

৩০ মতৃ মাঃ নাজমুল হােসন            িপতা- মাঃ আিমর হামজা      জ সনদ-১৯৯৫৮৮১৬৭৬৫১০৩৭০৭        মাবা-০১৭৫৫৭৭৯২১৯ 

াম- বা িরয়া                ডাক- জািমরতা            উপেজলা- শাহজাদপুর      জলা- িসরাজগ  

মাঃ আমীর হামজা মা া 
(বাবা)       এনআইিড-৮৮১৬৭৬৫৪০২৭৫৬ 

আেবদনকারী মতৃ মাঃ নাজমুর হােসন একজন িমক। িতিন মতৃ  বরণ কেরণ। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৫৫৭৭৯২১৯ 



৩১ মতৃ মাসাঃ আকিলমা বগম     ামীেমাঃ আেনায়ার হােসন    মতৃ  সনদ- ২০১৮৭৮১৫৭৬৭০০০০৮০        মাবা-০১৮৭৭১৩৫৩৬২ 

াম- বায়ািলয়া             ডাক- বায়ািলয়া           উপেজলা- গলািচপা        জলা- পটয়াখালী  

িরয়া মিন ( মেয়)     জ সনদ-১৯৯৯৭৮১৫৭৬৭১০৫০৪০ 

আেবদনকারী মা মতৃ মাসাঃ আকিলমা বগম একজন কৃিষ িমক।  িতিন মৃত  বরণ কেরণ। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৮৭৭১৩৫৩৬২ 

৩২ মতৃ মাঃ বাবুল আকতার       িপতা- আ জম উ ন             মতৃ সনদ- ২০১৭৯৩১৩৮৮০০০০০২৩       মাবা-০১৭৮৩৪৫০২৮৮ 

াম- িদঘলআটা             ডাক- িমজাপুর              উপেজলা- গাপালপুর       জলা- টাংগাইল  

মাসাঃ সািবনা বগম 
( ামী)          এনআইিড-৯৩১৩৮৮০৫২৫৯১৭ 

আেবদনকারী ামী মতৃ মাঃ বাবুল আকতার একজন রাজিম ী। িতিন মতৃ  বরণ কেরণ। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৮৩৪৫০২৮৮ 

৩৩ মতৃ নারায়ন পাল                  িপতা- মতৃ ননী গাপাল পাল    এনআইিড-১৫৯২৮৩০১২৭৩৪৫  মাবা-০১৮৮৩৪৩৬৪৩৫ 

াম- মা াবী            ডাক- কাজীরহাট            উপেজলা- সানাগাজী      জলা- ফনী  

কাজজল পাল ( ী)    এনআইিড-৫০৫২২২৪৪৫৭ 
আেবদনকারী ামী মতৃ নারায়ন পাল একজন িমলস িমক। িতিন মতৃ  বরণ কেরণ। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০  মাবা-০১৮৮৩৪৩৬৪৩৫ 

৩৪ মতৃ জলাল সরদার               িপতা- মতৃ আকুববর সরদার    এনআইিড-০৬২৬৯০২৬৫৫১২৬ মাবা-০১৭৮১৬৩০৫০২ 

াম- তরচর                 ডাক- মুলাদী                 উপেজলা- মুলাদী          জলা- বিরশাল  

মােজদা  ( ী)     এনআইিড-০৬২৬৯০২৬৫৫০৫৮ 
আেবদনকারী ামী মতৃ জলাল একজন িমক। িতিন মৃত  বরণ কেরণ। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০  মাবা-০১৭৮১৬৩০৫০২ 

৩৫  মতৃ আিনচর রহমান              িপতা- মাঃ আেনায়ার মা া  জ সনদ-১৯৯৪৬৫২৬৬০৭০৪৫৫৫৬      মাবা-০১৭৪৯৬৪৩১৬৫  

াম- দগূাপুর                  ডাক- কুিমরা                 উপেজলা- নড়াইল            জলা- নড়াইল  

 ফারজানা ইয়াসিমন ( ী)     জ সনদ-১৯৯৬৩৫১৭৬৭৪০০৫৮০০  

 আেবদনকারী ামী মতৃ আিনচর রহমান একজন িমক  িছেলন। িতিন মতৃ  বরণ কেরণ। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭৪৯৬৪৩১৬৫  

৩৬  মতৃ সজীব শখ                     িপতা-জািহদ শখ                 জ সনদ- ২০০৫০১১৩৪৮৪০১২৮৬৬       মাবা-০১৭২৯৭৪৭০৬৭  

 াম- মা েবাগ               ডাক- মানসা                 উপেজলা- ফিকরহাট        জলা- বােঘরহাট   

 নািছমা বগম (মা)  জ সনদ-২০০৭০১৩৪৬৩০০১৫৩৩  
 আেবদনকারী ছেল মতৃ সজীব শখ একজন গাড়ী চালক িছেলন।িতিন মতৃ  বরণ কেরণ। আিথক সহায়তা চেয় তার মা আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭২৯৭৪৭০৬৭  



৩৭  মতৃ মাঃ কায়মুল আলী          িপতা- মতৃ রবু আলী              এনআইিড-৭০১৮৮২৩০৩২৩৪৯ মাবা-০১৭৭৫৬০৩০৭৮  

 াম-বামুনগাওঁ               ডাক- বামুনগাওঁ             উপেজলা- িশবগ           জলা- চাপাইনবাবগ   

 মাসাঃ পিল বগম ( ী) এনআইিড-৭০১৮৮২৩০৩২৪৩৩  
 আেবদনকারী ামী মতৃ মাঃ কায়মুল আলী     একজন িমক। িতিন কমরত অব ায়  মতৃ  বরণ কেরণ। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০   মাবা-০১৭৭৫৬০৩০৭৮  

৩৮  মতৃ সিহদ িময়া                    িপতা- আ রু রিহম                এনআইিড-৫৮১৫৬৬৬৯২৩৫২১ মাবা-০১৭৩৮২০৮৬৮৭  

 াম- পতন উষার            ডাক- পতন উষার            উপেজলা- বামলগ          জলা- মৗলভীবাজার   

 সম ন নছা ( ী)       এনআইিড-৫৮১৫৬৬৬৯২৩৫২৯          
 আেবদনকারী  ামী মতৃ শিহদ িময়া একজন িমল িমক।  িতিন কমরত অব ায়  মৃত  বরণ কেরণ। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০   মাবা-০১৭৩৮২০৮৬৮৭  

৩৯  মতৃ মাঃ নয়ন আহেমদ         িপতা- মাঃ িমরাজ               এনআইিড-৫৫৪৭০৩৪৮৭৫       মাবা-০১৮৫৩০৪২৯৬১  

 াম- ৩৮ মা া িময়া রাড ডাক- বাসােবা              উপেজলা- সবুজ বাগ      জলা- ঢাকা   

 মাছাঃ আেয়শা আ ার  
( ী)           এনআইিড-৭৩৪৬৮৫৪৩৫৪  

 আেবদনকারী ামী মতৃ মাঃ নয়ন আহেমদ একজন  িমক। িতিন কমরত অব ায়  মতৃ  বরণ কেরণ। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০  মাবা-০১৮৫৩০৪২৯৬১  

৪০  মতৃ সােদক িময়া                   িপতা- মতৃ তাজ উল া           এনআইিড-৩৬১১১১১২১৩৭৫১  মাবা- নাই   

 াম- জামালপুর            ডাক- বািনয়াচং            উপেজলা- বািনয়াচং        জলা- হিবগ   

 ছেলমা িবিব ( ী)  এনআইিড-৩৬১১১১১২১৩৭৫২  
 আেবদনকারী ামী মতৃ সােদক িময়া একজন পাথর িমক িছেলন। িতিন কমরত অব ায়  মতৃ  বরণ কেরণ। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০   

৪১  মতৃ মাঃ রাজা িময়া             িপতা- আবু রা াক             এনআইিড-৩৭৩৪৭৪৮১৩৪       মাবা-০১৭০১৭৪৩৭৮৮  

 াম- ল ীপুর ডাটাপাড়া  ডাক- জিপও ৬০০০     উপেজলা- রাজপাড়া        জলা- রাজশাহী   

 মাসাঃ িমনুয়ারা বগম  
( ী)              এনআইিড-৯৫৭১৯৩৪৩৬৪  

 আেবদনকারী মতৃ মাঃ রাজা িময়া একজন িনমান িমক িছেলন।  িতিন কমরত অব ায়  মতৃ  বরণ কেরণ। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০  মাবা-০১৭০১৭৪৩৭৮৮  

৪২  মতৃ মাঃ িব াল হােসন       িপতা- মাঃ রকমত আলী     এনআইিড-১৯১৭৫৭১০৪৯৯১৪   মাবা-০১৯০৬২৭৯৪৬৪  

 াম- ব েভরাকা           ডাক- মঘনা               উপেজলা- মঘনা            জলা- কুিম া   

 িমনু বগম ( ী)      এনআইিড-১৯১৭৫৭১০৪৯৯১৪  
 আেবদনকারী ামী মতৃ মাঃ িব াল হােসন একজন িমক। িতিন মতৃ  বরণ কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৯০৬২৭৯৪৬৪  



৪৩  মতৃ সিলম িপতা-জাহা ীর আলম জঃ সনদ-২০০০৭৩৩৬৮০১১৯৮ মাবা-০১৭৪৭৪৮৫৮৫৪ 
  

 াম-িনজপাড়া ডাক-মীরগ  হাট উপেজলা-জলঢাকা জলা-নীলফামারী 
  

 জাহা ীর আলম (িপতা)              এনআইিড-৭৩১৩৬৮০৫৮১৪০৯ রিশদা বগম 
(মাতা)এনআইিড-৭৩১৩৬৮০৫৮১৪১১ 

  

 আেবদনকারী ছেল মতৃ সিলম একজন কৃিষ িমক। িতিন কমরত অব ায় মৃত বরন কেরন।আিথক সহায়তা চেয় তার মা বাবা আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০  মাবা-০১৭৪৭৪৮৫৮৫৪  

৪৪  মতৃ মারছািলন িপতা- মাঃনূর আলম জঃ সনদ-২০০০৭৩১৩৬৮০০০২৭৬৩ মাবা-০১৭৮৩২৩২১১৭ 
  

 াম-পাঠানপাড়া ডাক-মীরগ  হাট উপেজলা-জলঢাকা জলা-নীলফামারী 
  

 মাঃনূর আলম 
(িপতা) মাছাঃ িলিপ বগম 
(মাতা) 

  

 আেবদনকারী ছেল মতৃ মারছািলন কৃিষ িমক। িতিন কমরত অব ায় মতৃ বরন কেরন।আিথক সহায়তা চেয় তার মা বাবা আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০  মাবা-০১৭৮৩২৩২১১৭  

৪৫  মতৃ মাসুম িব াহ িপতা- মাঃ ফজলুল কিরম 
NID-নাই মাবা-০১৭৩৪৭৪১৩৩২ 
  

 াম-পাঠানপাড়া ডাক-মীরগ  হাট উপেজলা-জলঢাকা জলা-নীলফামারী 
  

 মাঃ ফজলুল কিরম 
(িপতা) মাছাঃ মাহামুদা বগম 
(মাতা) 

  

 আেবদনকারী ছেল মতৃ মাসুম িব াহ কৃিষ িমক। িতিন কমরত অব ায় মৃত বরন কেরন।আিথক সহায়তা চেয় তার মা বাবা আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০  মাবা-০১৭৩৪৭৪১৩৩২ 
  

৪৬  মতৃ ী কনক চ  রায়িপতা- ী ধউলু রায় বমনNID- মাবা-০১৭৬৬৪৭৩২৩৫  
 াম-আরা জ িশমুলবািড়, ডাক-িশমুলবািড়উপেজলা-জলঢাকােজলা-নীলফামারী  

 ীমিত বিবতা রাণী রায়( ী)   আেবদনকারী ামী মতৃ ী কনক চ  রায় কৃিষ িমক। িতিন কমরত অব ায় মৃত বরন কেরন।আিথক সহায়তা চেয় তার মা বাবা আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০  মাবা-০১৭৬৬৪৭৩২৩৫  

৪৭  মতৃ িবকাশ চ  রায় িপতা-মতৃ খাকা রাম 
NID- মাবা-০১৭৯৩১৬৮৮৭১ 
  

 াম-রাজবাড়ী ডাক-িশমুলবািড় উপেজলা-জলঢাকা জলা-নীলফামারী 
  

 িবতা রাণী রায় ( ী)   আেবদনকারী ামীমৃত িবকাশ চ  রায় কৃিষ িমক। িতিন কমরত অব ায় মৃত বরন কেরন।আিথক সহায়তা চেয় তার মা বাবা আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০  মাবা-০১৭৯৩১৬৮৮৭১  



৪৮  মতৃ মৃণাল চ  রায় িপতা-মতৃ জগদীশ চ  রায় জঃ সনদ- মাবা-০১৭৫০০৯৯৭৯৮ 
  

 াম-আরা জ িশমুলবািড়,  ডাক-িশমুলবািড় উপেজলা-জলঢাকা জলা-নীলফামারী 
  

 ীমিত চা বালা (মাতা)   আেবদনকারী ছেল মতৃ মৃণাল চ  রায় কৃিষ িমক। িতিন কমরত অব ায় মৃত বরন কেরন।আিথক সহায়তা চেয় তার মা বাবা আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০  মাবা-০১৭৫০০৯৯৭৯৮ 
  

৪৯  মতৃ মেনার ন রায় িপতা- ী অমুল  চ  রায় জঃ সনদ-২০০৩৭৩১৩৬৮৭৮৮০৬৫৯ মাবা-০১৭১০৫৬৬১৫৬ 
  

 াম-আরা জ িশমুলবািড়,  ডাক-িশমুলবািড় উপেজলা-জলঢাকা জলা-নীলফামারী 
  

 ী অমুল  চ  রায় (িপতা)   আেবদনকারী ছেল মতৃ মেনার ন রায় কৃিষ িমক। িতিন কমরত অব ায় মৃত বরন কেরন।আিথক সহায়তা চেয় তার মা বাবা আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০  মাবা-০১৭১০৫৬৬১৫৬  

৫০  মতৃ ত নিপতা-মািনক রায়জঃ সনদ-২০০৩৭৩৩৬৮০০০২২২ মাবা
-০১৭৬১৬৭৫৩৪৪  

 াম-িনজপাড়াডাক-মীরগ  হাটউপেজলা-জলঢাকােজলা-নীলফামারী  

 মািনক রায় (িপতা)সেরালা বালা (মাতা)   আেবদনকারী ছেল মতৃ ত ন কৃিষ িমক। িতিন কমরত অব ায় মতৃ বরন কেরন।আিথক সহায়তা চেয় তার মা বাবা আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০  মাবা-০১৭৬১৬৭৫৩৪৪  

৫১  মতৃ র ত রায় িপতা- েরস রায় 
NID-৭৩১৩৬৮০৫৮১০৪৪ মাবা-০১৭৯৩১৬৮৮৭১ 
  

 াম-িনজপাড়া ডাক-মীরগ  হাট উপেজলা-জলঢাকা জলা-নীলফামারী 
  

 সিচ রাণী ( ী) 
   আেবদনকারী ামী মতৃ র ত রায় কৃিষ িমক। িতিন কমরত অব ায় মতৃ বরন কেরন।আিথক সহায়তা চেয় তার মা বাবা আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০  মাবা-০১৭৯৩১৬৮৮৭১  



৫২  মতৃ িব ব চ  রায় িপতা-রাম শাদ  
NID-নাই মাবা-০১৭০৫২৮৩৫০৭ 
  

 াম-িনজপাড়া ডাক-মীরগ  হাট উপেজলা-জলঢাকা জলা-নীলফামারী 
  

 রাম শাদ (িপতা) ভা রাণী (মাতা) 
  

 আেবদনকারী ছেল মতৃ িব ব চ  রায় কৃিষ িমক। িতিন কমরত অব ায় মৃত বরন কেরন।আিথক সহায়তা চেয় তার মা বাবা আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০  মাবা-০১৭০৫২৮৩৫০৭  

৫৩  মতৃ রিমত া িপতা-কািম া রায় জঃ সনদ- মাবা-০১৭৬৫৩০৩৮৭২ 
  

 াম-িনজপাড়া ডাক-মীরগ  হাট উপেজলা-জলঢাকা জলা-নীলফামারী 
  

 কািম া রায় (িপতা) শািব ী রাণী (মাতা) 
  

 আেবদনকারী ছেল মতৃ রিমত া কৃিষ িমক। িতিন কমরত অব ায় মতৃ বরন কেরন।আিথক সহায়তা চেয় তার মা বাবা আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০  মাবা-০১৭৬৫৩০৩৮৭২  

৫৪  মতৃ হির িকেশারিপতা- কেশাব চ জঃ সনদ- মাবা-০১৭১৭৩৯০৮৩৬  
 াম-িনজপাড়াডাক-মীরগ  হাটউপেজলা-জলঢাকােজলা-নীলফামারী  

 জনতা রাণী (মাতা)   আেবদনকারী ছেলমৃত হির িকেশার কৃিষ িমক। িতিন কমরত অব ায় মতৃ বরন কেরন।আিথক সহায়তা চেয় তার মা বাবা আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০  মাবা-০১৭১৭৩৯০৮৩৬  

৫৫  মতৃ শা  কুমার িপতা-অমল চ  জঃ সনদ- মাবা-০১৭১৭৩৯০৮৩৬ 
  

 াম-িনজপাড়া ডাক-মীরগ  হাট উপেজলা-জলঢাকা জলা-নীলফামারী 
  

 অমল চ  (িপতা) গীতা বালা (মাতা) 
  

 আেবদনকারী ছেলমৃত হির িকেশার কৃিষ িমক। িতিন কমরত অব ায় মতৃ বরন কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার মা বাবা আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০  মাবা-০১৭১৭৩৯০৮৩৬ 
  

৫৬  মতৃ মাঃ আবুল হােসন          িপতা- মতৃ জহর উ ন          এনআইিড-৭২১৪০৪৭৪৫৬৬০৮  মাবা-০১৭৫৬৪৬৮৩০৫  

 াম- মা রা                   ডাক- িশলুয়া বাজার       উপেজলা-জরুী                জলা- মৗলভৗবাজার  

 জােয়দা খাতন       এনআইিড-৭২১৪০৪৭৪৫৬৫৯৫  
 আেবদনকারী ামী মতৃ মাঃ আবুল হােসন একজন কৃিষ িমক িছেলন। িতিন কমরত অব ায় মতৃ বরন কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০  মাবা-০১৭৫৬৪৬৮৩০৫  



৫৭  মতৃ মাঃ শাহজাহান িময়া      িপতা- মতৃ আঃ রব               এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৮৪৭৯ মাবা-০১৭০৬৬৭৬৩৫০  

 াম- কাঠালতলী          ডাক- চা-বাগান              উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর  

 আছমা আ ার ( ী)   জ সনদ-৩৩১৩২৫৭৯৯৮৪৫৬  
 আেবদনকারী ামী মতৃ  মাঃ শাহজাহান িময়া একজন কৃিষ িমক িছেলন।িতিন কমরত অব ায় মতৃ বরন কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭০৬৬৭৬৩৫০  

৫৮  মতৃ জয়নাল আেবদীন          িপতা- মতৃ আলীম উ ন মধৃা  এনআইিড-০৯১২১১৬১১৮৪৮৫ মাবা-০১৭৯৮১৪৮৫৬১  

 াম- বড় মািনকা            ডাক- মািনকা              উপেজলা- বারহানউ ন  জলা- ভালা   

 কমলা িবিব  ( ী)  এনআইিড-০৯১২১১৬১১৮৪৮৬  
 আেবদনকারী ামী জয়নাল আেবদীন একজন গৃহ িমক িছেলন।িতিন মৃত  বরন কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭৯৮১৪৮৫৬১  

৫৯  মতৃ মাঃ রিফক                   িপতা- মতৃ হযরত আলী       জ সনদ-১৯৮১০৯১২১১৬১২০৪১৫        মাবা-০১৭৪৪৫৪৯৬৪০  

 াম- বড় মািনকা            ডাক- মািনকা              উপেজলা- বারহানউ ন  জলা- ভালা   

 আয়শা বগম ( ী)   এনআইিড-০৯১২১১৬১১৮৫৩৭   
 আেবদনকারী ামী মতৃ মাঃ রিফক একজন কৃিষ িমক িছেলন।িতিন মতৃ  বরন কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭৪৪৫৪৯৬৪০  

৬০  মতৃ এ.িব.এম.এম রিশদ         িপতা- মতৃ মীর মকেছদুল হক এনআইিড-৫০১৭৯৫০১৭৯৫১৭   মাবা-০১৭২৫০২০৮৬৩  

 াম- কুমারগাড়া             ডাক- িবিসক                উপেজলা- কুি য়া          জলা- কুি য়া    

 মাছাঃ রহানা খাতন ( ী)                এনআইিড-৫০১৭৯৫০১৭৯৫১৮   
 আেবদনকারী ামী মতৃ এ.িব.এম.এম রিশদ একজন কৃিষ িমক িছেলন। িতিন মতৃ  বরন কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০   

৬১  মতৃ মাঃ হাদীস                   িপতা- আবু তােহর               এনআইিড-৮৬৯৮২০৬৩৫৯    মাবা-০১৭৯৪৩৬৩৮৯৭  

 াম- শ ামপুর              ডাক- ফিরদপরু              উপেজলা- কদমতলী       জলা- ঢাকা   

 সািদয়া ইসলাম( মেয়)   আেবদনকারী িপতা মতৃ মাঃ হাদীস একজন একজন িনমান িমক। িতিন মতৃ  বরন কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭৯৪৩৬৩৮৯৭  



৬২  মতৃ মাঃ ইউনুছ                    িপতা- মতৃ আলীম উ ন মধৃা  এনআইিড-০৯১২১১৬১১৮৫৫৬  মাবা-০১৭৫২৩৯৪৪৪৩  

 াম- বড় মািনকা            ডাক- মািনকা              উপেজলা- বারহানউ ন  জলা- ভালা   

 জাহানারা বগম  ( ী) এনআইিড-১৯৫৯২৬৯৩০১৬২২৮২০৮  

 আেবদনকারী ামী মতৃ মাঃ ইউনুছ একজন গৃহ িমক িছেলন।  িতিন মতৃ  বরন কেরন। আিথক সহায়তা চেয় তার ী আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭৫২৩৯৪৪৪৩  

                                                                                                                                                                                                                           ৩৮৭৫০০০ 
   


