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

“আহত/প ু/িচিকৎসা ২১৭১জন”    
িমক নং 

 আেবদনকারী িমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-   ঠকানা   যার জন  আেবদন 
/ য আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-  

 িববরন  অনুদান পিরমান   মাবাইল না ার  

১  মাঃ শওকত সরদার                িপতা- মৃত মা ান সরদার        এনআইিড-০১২৫৮০৫৩৩৩৭৩৯   মাবা- ০১৯২০৭৫৫৩২৫  

 াম- শহলাবুিনয়া             ডাক- মাংলা                 উপেজলা- মাংরা           জলা- বােঘরহাট   
 

 িনজ    আেবদনকারী মাঃ শওকত সরদার একজন িনমান িমক। িতিন রােগ ক ানসার আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০  মাবা- ০১৯২০৭৫৫৩২৫  

২  মাছাঃ জােহদা বগম           ামী- মাঃ আ রু রিশদ  এনআইিড-৩২১২৪৭৩১৪২৯৭৮  মাবা- ০১৭২৫১৬৮০৫৭  

 াম- িব.আর. ট.িস         ডাক- মাহা দপুর        উপেজলা- মাহা দপরু    জলঅ- ঢাকা    

 িনজ    আেবদনকারী মাছাঃ জােহদা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন পাইলস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা- ০১৭২৫১৬৮০৫৭  

৩  রিহমা বগম                     ামী- মাঃ আ রু রিশদ   এনআইিড-৪৭১৩০৬৭৮০০৯৫৭  মাবা- ০১৭১৭৫৮৩৩৪১  

 াম- শলয়ুা                ডাক- শলয়ুা বাজার       উপেজলা-ডমুিরয়া         জলা- খুলনা  

িনজ  আেবদনকারী রিহমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস র নালীর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা- ০১৭১৭৫৮৩৩৪১ 

৪  মামুন সন ামত                     িপতা- সাজাহান সন ামত      এনআইিড-১৯৭৮০৬১০৭৪৭০০০০১১          মাবা-০১৭১৯২৮২১৫৬  

 াম- ভাতশালা                ডাক- ভাতশালা              উপেজলা- বােকরগ         জলা- বিরশাল      

 িনজ    আেবদনকারী মামুন সন ামত একজন রাজ িম ী। িতিন ডান পা ভা া এবং নানা িবধ সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০  মাবা-০১৭১৯২৮২১৫৬  



৫  ছিগর আহ দ                িপতা- মৃত মুসলীম ফরাজী  এনআইিড-৪৭১৪০৮৫১৩৩৪২৭  মাবা- ০১৯৪৬৫৭৪৩১৮  

 াম- চ নীমহল         ডাক- চ নীমহল        উপেজলা- িদঘিলয়া       জলা- খুলনা   

িনজ  আেবদনকারী ছিগর আহ দ একজন িমক। িতিন দেরাগ উ র চাপ রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০  মাবা- ০১৯৪৬৫৭৪৩১৮ 

৬  মাঃ রিফকুল ইসলাম          িপতা- মাঃ ইউনুচ আলী হাওলাদার                     এনআইিড-৪৭৯৮৫১৬২০৬৮৫৭ মাবা-০১৭৪৩৯৩১৭১০  

 াম-নুর নগর             ডাক- জ িপ ও         উপেজলা- সানাডা া     জলা- খুলনা   

িনজ  আেবদনকারী মাঃ রিফকুল ইসলাম একজন িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০  মাবা-০১৭৪৩৯৩১৭১০ 

৭  হািদসা বগম                   িপতা- মাঃ ওয়ািহদ          এনআইিড-৪১৫০৯৩৬৬১৭    মাবা- ০১৭৫৪১৭৫৫৭৭  

 াম-কা ন কেলানী       ডাক- ধান ডাকঘর     উপেজলা-িদনাজপুর      জলা- িদনাজপুর   

 িনজ   আেবদনকারী হািদসা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ িকডিনর সমস া রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০  মাবা- ০১৭৫৪১৭৫৫৭৭  

৮  মাসাঃ িরনা বগম              িপতা- মাঃ ইউনুচ শখ       এনআইিড-২৯১১৮৯০১৮৮৭৯৯  মাবা-০১৭৯৫৮৭৮১৮২  

 াম- সােতর              ডাক- ধাবাঘাট           উপেজলা- বায়ালমারী     জলা- ফিরদপুর  

 িনজ    আেবদনকারী মাসাঃ িরনা বগম একজন হ িমক।  িতিন দেরা আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৭৯৫৮৭৮১৮২  

৯  লাইলী বগম                  ামী- মৃত আেলম িশকদার    এনআইিড-২৯১৬২৩৯৯৫৯৪৩৭ মাবা-০১৭২৮৭৬৫১৯৭        

 াম- িসংহ তাব         ডাক- গৗড়িদয়া           উপেজলা- নগরকা া     জরা-ফিরদপুর   

 িনজ    আেবদনকারী লাইলী বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন ঘাের ব াথা গলায় সমস া ধরফর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০   মাবা-০১৭২৮৭৬৫১৯৭  



১০  আিছরন বগম                 ামী- আঃ ওহাব খা ঁ           এনআইিড-২৯১১৮৯৫২৩০৯০১ মাবা-০১৯১৩১৪৮৩২৩  

 াম-িনিধপুর             ডাক- তলজরুী         উপেজলা- বায়ালমারী     জলা- ফিরদপুর   

 িনজ    আেবদনকারী আিছরন বগম একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড় ব াথা পেট ব াথা পেট িস  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৯১৩১৪৮৩২৩  

১১  কতাব আলী হাওলাদার        িপতা- করম আলী হাওলাদার  এনআইিড-৭৩৩১৬২২৫৩৫    মাবা- ০১৭৪১৪৫৬২০২  

 াম- কুিলবাগান            ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- খুলনা           জলা- খুলনা  

 িনজ    আেবদনকারী কতাব আলী হাওলাদার ির াচালক। িতিন ফুসফুেস সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা- ০১৭৪১৪৫৬২০২  

১২  মাঃ দেলায়ার হােসন        িপতা- মাঃ বাচ্চ িময়া          এনআইিড-৬৮১৭৬৮৪৫৯৫৩৮৬           মাবা-০১৭৮৯৫৩০৮৫৬  

 াম- গািব পুর           ডাক- দিনয়া                উপেজলা- যা াবাড়ী       জলা- ঢাকা  

 িনজ    আেবদনকারী মাঃ দেলায়ার হােসন একজন রং িম ী। িতিন ডান পা ভে  গেছ অি ও মাইলাই টস কামেড় সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০  মাবা-০১৭৮৯৫৩০৮৫৬  

১৩  মাঃ ইিলয়াছ হােসন         িপতা- মাঃ আ জজ হােসন    এনআইিড-১০১৫৮৮৫৯৫৫    মাবা- ০১৯১১৮৯৯২৬৩  

 াম- সােহবপাড়া         ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু     জলা-্ খুলনা  

িনজ  আেবদনকারী মাঃ ইিলয়াছ হােসন একজন িনমান িমক। তার ডান পােয়র দু ট হাড় ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা- ০১৯১১৮৯৯২৬৩ 

১৪  সুিফয়া খাতন                    ামী- মাঃ ইসহাক সরদার  এনআইিড-৪১২৩৮০৪৪২৯০৬৬ মাবা-০১৮৬৭৬১৫৪১৫  

 াম- আলতাপরু          ডাক- কশবপুর         উপেজলা- কশবপুর      জলা- যেশার      

িনজ  আেবদনকারী সুিফয়া খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন গ াস টক িলভােরর সমস া রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০  মাবা-০১৮৬৭৬১৫৪১৫ 



১৫  িনিশ চ  পাল                   িপতা- মৃত িচদর চ  পাল    এনআইিড-১০১৪৮৮৪৪১৮২৯   মাবা- ০১৭২২৭০৭৬৪২  

 াম- বামুনীয়া              ডাক- পীরগাছা             উপেজলা- গাবতলী         জলা ব ড়া      

 িনজ    আেবদনকারী িনিশ চ  পাল একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা- ০১৭২২৭০৭৬৪২  

১৬  মাঃ রিবউল ইসলাম            িপতা- বাইটা ামািনক         এনআইিড-১৯৯৬১০২৯৪০৯০০০০০৪      মাবা- ০১৭৭০০৪৮১৯৪  

 াম- ডরঘাটা               ডাক- িশবগ             উপেজলা- িশবগ          জলা- ব ড়া     

 িনজ    আেবদনকারী মাঃ রিবউল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। তার একিদক দবূল রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা- ০১৭৭০০৪৮১৯৪  

১৭  উে  বাতন                     িপতা- মাসুদুর রহমান           এনআইিড-১৯৪২৯৬৮১৫৫     মাবা- ০১৭৩২৩৯৭৩০৩  

 াম- ঠনঠিনয়া            ডাক- ব ড়া                উপেজলা- ব ড়া           জলা- ব ড়া    

 িনজ    আেবদনকারী উে  বাতন একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা- ০১৭৩২৩৯৭৩০৩  

১৮  রওেশানারা                        ামী- হােছন আলী            এনআইিড-১০১৫৪২৮৪৬৪৩২৪ মাবা-০১৭৭৬৩৯৮৪৯০  

 াম- বা াইখাড়া            ডাক- দগূাপুর              উপেজলা- কাহাল ু         জলা- ব ড়া   

 িনজ    আেবদনকারী রওেশানারা একজন একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৭৭৬৩৯৮৪৯০  

১৯  মাছাঃ আকিলমা বগম          ামী- মাঃ ম আলী        এনআইিড-১০১৫৪৩৮৭৪৫৪৭৮ মাবা- ০১৭৭৭৪৮৪৪৮৩  

 াম- সােকাহালী             ডাক- কাহাল ু              উপেজলা- কাহাল ু        জলা- ব ড়া    

 িনজ    আেবদনকারী মাছাঃ আকিলমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা- ০১৭৭৭৪৮৪৪৮৩  



২০  মাছাঃ দুলালী বগম            ামী- মাঃ পুট শাহ            এনআইিড-১০১৪০৮৮৪৪১৮৪৮ মাবা-০১৭২২৭০৭৬৪২  

 াম- বামুিনয়া            ডাক- পীরগাছা            উপেজলা- গাবতলী       জলা- ব ড়া   

 মাঃ ইসমাঈল হােসন ( ছেল)         জ সনদ-২০১২১০১৪০৮৮১০৬৭৬৮   

 আেবদনকারী মাছাঃ দুলালী বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন ফুসফুেস সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৭২২৭০৭৬৪২  

২১  মাঃ কােসম আলী               িপতা- মৃত মাহা দ আলী      এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৭৩৭ মাবা-০১৮২২৪৩৪৫৬০  

 াম- কুয়ার চালা          ডাক- চা- বাগান          উপেজলা-কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর   

 িনজ    আেবদনকারী মাঃ কােসম আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন াস ক  কািশ বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৮২২৪৩৪৫৬০  

২২  মেনায়ারা বগম                 ামী- মৃত শাজাহান হাওলাদার এনআইিড-২৬৯৫০৪২৪৩১০৪৫ মাবা-০১৭৩৬৮২১৪৫৯  

 াম- জিলশা                ডাক- দুমকী                উপেজলা- দুমকী           জলা- পটয়াখালী         

 িনজ    আেবদনকারী মেনায়ারা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৪০০০০  মাবা-০১৭৩৬৮২১৪৫৯  

২৩  মাঃ ছামাদ িময়া                িপতা- আঃ কািদর              এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৬২৯ মাবা-০১৭৩৮৯২৮০৭৩  

 াম- কুয়ার চালা          ডাক- চা- বাগান          উপেজলা-কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর   

 িনজ    আেবদনকারী মাঃ ছামাদ িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া উ র চাপ হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৪০০০০  মাবা-০১৭৩৮৯২৮০৭৩  

২৪  নাজমা                            িপতা- বাচ্চ ব াপারী             এনআইিড-৭৭৯০১১৪০৯৯     মাবা-০১৭৭১১৩৮২০০  

 াম- কািলকাপরু           ডাক- কািলকাপরু        উপেজলা- মাদারীপুর      জলা- মাদারীপুর             

 িনজ    আেবদনকারী নাজমা একজন গৃহ িমক। িতিন াস ক  কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০  মাবা-০১৭৭১১৩৮২০০  



২৫  ফ জ লাত                       িপতা- মাহা াদ আলী        এনআইিড-২৮৪৫২৯১৬২০     মাবা-০১৯১৪৪৭৪৩৩৩  

 াম- মাহা দপুর        ডাক- মাহা দপুর        উপেজলা- আদাবর      জলা- ঢাকা       

 িনজ    আেবদনকারী ফ জ লাত একজন গৃহ িমক। িতিন পায় ুপেথ িফসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০  মাবা-০১৯১৪৪৭৪৩৩৩  

২৬  মাঃ রজাউল ইসলাম          িপতা- মাঃ বুল ুখা             এনআইিড-১৯৮৯১০১৪০৮৮০০০০৭২      মাবা-০১৯০৫৩৫৯৭৪৩  

 াম- বামুনীয়া              ডাক- পীরগাছা             উপেজলা- গাবতলী         জলা ব ড়া      

 িনজ    আেবদনকারী মাঃ রজাউল ইসলাম একজন গৃহ িমক। িতিন বুেক ব াথা ধরফর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০  মাবা-০১৯০৫৩৫৯৭৪৩  

২৭ মাঃ পুট সাহা                    িপতা- মৃত ইবরািহম সাহা    এনআইিড-১০১৪০৮৮৪৪১৮৪২ মাবা-০১৯০৫৩৫৯৭৪৩    

 াম- বামুনীয়া              ডাক- পীরগাছা             উপেজলা- গাবতলী         জলা ব ড়া      

িনজ   আেবদনকারী মাঃ পুট িময়া একজন গৃহ িমক। িতিন হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০ মাবা-০১৯০৫৩৫৯৭৪৩    

২৮ মাঃ মাসুম র ানী              িপতা- মাঃ সামছল রহমান   এনআইিড-১০১৫৪৫৭৮৭১৮৫৬  মাবা-০১৭২৮৫৬৯৮৩১ 

াম- সােকাহালী             ডাক- কাহাল ু              উপেজলা- কাহাল ু        জলা- ব ড়া   

িনজ  আেবদনকারী মাঃ মাসুম র ানী একজন িনমান িমক। িতিন মাথা ব াথা িন াহীনতা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০  মাবা-০১৭২৮৫৬৯৮৩১ 

২৯ মাছাঃ রিন খাতন               িপতা- মাঃ খাকা িময়া জলাল এনআইিড-৪৬৪৭৮০৩২০৬   মাবা-০১৭২২২৭৫৩৪৭ 

াম- ন ীপাড়া             ডাক- ভবানীগ           উপেজলা- ব ড়া           জলা- ব ড়া    

মাঃ আ রু রাহাত 
( ছেল)  জন্মসনদ-২০১২১০১২০৪৭১০৩৫৭১ 

আেবদনকারী মাছাঃ রিন খাতন একজন কৃিষ িমক। তার ছেল িকডিনর সমস া িনউেমািনয়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৭২২২৭৫৩৪৭ 



৩০ মাছাঃ উে  কুলছম           িপতা- আঃ গফ্ফার            এনআইিড-১০১৫৪২৮৪৬৪৩৯৭ মাবা-০১৭১১৭৩৬৪৭২ 

াম- বা াইখাড়া            ডাক- দগূাপুর              উপেজলা- কাহাল ু         জলা- ব ড়া  

িনজ  আেবদনকারী মাছাঃ উে  কুলছম একজন খামার কম । িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন ক রেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৭১১৭৩৬৪৭২ 

৩১ মাঃ নজ ল ইসলাম           িপতা- মাঃ এলািহ ব         এনআইিড-৫০৫৯২৮১৪১৯    মাবা-০১৯১১৯৬৪৬৯৮ 

াম- মধ পাড়া            ডাক- গাজীপুর            উপেজলা- গাজীপুর      জলা- গাজীপুর  

িনজ  আেবদনকারী মাঃ নজ ল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৯১১৯৬৪৬৯৮ 

৩২ মাঃ শাহজাহান সরকার         িপতা- মাঃ িস ক মু      এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৩৮৩          মাবা-০১৭১৮৮১৪৭৯৪ 

াম- কুয়ার চালা          ডাক- চা- বাগান          উপেজলা-কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর  

িনজ  আেবদনকারী মাঃ শাহজাহান সরকার একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭১৮৮১৪৭৯৪ 

৩৩ িনহান ম ল                     িপতা- ইমিতয়াজ আহেমদ খস                              জ সনদ-২০১৩৩৩২৪৪০৯০৯২৬৫২    মাবা-০১৯৩৩২১৯৯৪৯ 

াম- সিফপুর পূব পাড়া   ডাক- সিফপুর            উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর  

ইমিতয়াজ আহেমদ খস  (বাবা)   এনআইিড-৩৩২৩২০৯৮৪১৩৭৩                       

আেবদনকারী িনহান ম ল একজন কৃিষ িমক। িতিন হাই েনা িসস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৯৩৩২১৯৯৪৯ 

৩৪ ফজললু হক রা জব            িপতা- জলুিফকার আলী       এনআইিড-১৯৯৪৩৩২৩০০৫০০০১১৮     মাবা-০১৯০২৮৮৫৬৮৭ 

াম- হািড়নাল উ র     ডাক- গাজীপুর            উপেজলা- গাজীপুর       জলা- গাজীপুর             

িনজ  আেবদনকারী ফজললু হক রা জব একজন কৃিষ িমক। িতিন উ র চাপ মাথা ব াথা বা হােত ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৯০২৮৮৫৬৮৭ 



৩৫ মঞ্জরুা                           ামী- আঃ সা ার              এনআইিড-৪৮১৯২৫৪৭৫০৯৮২ মাবা-০১৭১০৫৫৫৯১৮ 

াম- পূব জাওয়ার        ডাক- জাওয়ার            উপেজলা- তাড়াইল       জলা- িকেশারগ  

নু াহার ( মেয়) আেবদনকারী মঞ্জরুা বগম একজন গৃহ িমক। তার মেয় ম দে  টিব চলােফরায় অ ম।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭১০৫৫৫৯১৮ 

৩৬  জাহানারা বগম                   ামী- হািকম সানা        এনআইিড-৮৭১৯০৩৯৯২৪০২৪ মাবা-০১৭০০৯৭১০৮৫  

 াম- খিলষখালী               ডাক- খিলষখালী      উপেজলা- পাটেকলঘাটা      জলা- সাত ীরা  

 িনজ    আেবদনকারী জাহানারা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস ধরফর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৭০০৯৭১০৮৫  

৩৭  ফয়জর আলী হাওলাদার            িপতা- কােজম হাওলাদার         এনআইিড-৯১৩২২৮২২৯৫        মাবা-০১৬৪১০২৮৭১২  

 াম- কুিলবাগান              ডাক- দৗলতপুর            উপেজলা- খুলনা            জলা- খুলনা  

 িনজ    আেবদনকারী ফয়জর আলী হাওলাদার একজন িনমান িমক। িতিন আথাই টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৬৪১০২৮৭১২  

৩৮  নুরজাহান                    ামী- মাঃ হা ন সরদার     এনআইিড-১৯৯২৮৭১৯০৭৯০০০০২৬    মাবা- ০১৭৪২২৯০০৯৮  

 াম- ভারসা               ডাক- পাটেকলঘাটা       উপেজলা- তালা            জলা-সাত ীরা  

 িনজ    আেবদনকারী নুরজাহান  একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল ান। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা- ০১৭৪২২৯০০৯৮  

৩৯  মাঃ িরজাউল মা া         িপতা- মাঃ ছিমর মা া     এনআইিড-৮৭১৯০৫৫৫৪২৬৫৬  মাবা-০১৬২৬১৭১৩৭৭  

 াম- কুিমরা              ডাক- কুিমরা           উপেজলা- তালা          জলা- সাত ীরা   

 িনজ    আেবদনকারী মাঃ িরজাউল মা া একজন িনমান িমক। িতিন ডান পােয়র গাড়ািল ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৬২৬১৭১৩৭৭  



৪০  আতাউর রহমান মাড়ল        িপতা- মৃত ইনসাফ আলী মাড়ল                         এনআইিড-৮৭১৯০২৩৪০৬৬১০ মাবা-০১৮৫৬২৯৪০৯৫   

 াম- জটয়া               ডাক- জটয়া বাজার      উপেজলা- তালা          উপেজলা- সাত ীরা  

 িনজ    আেবদনকারী আতাউর রহমান মাড়ল একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০  মাবা-০১৮৫৬২৯৪০৯৫   

৪১  সুমা                               িপতা- ওয়াহাব হাওলাদার       এনআইিড-১৪৮১৪৮৩১০৩    মাবা- ০১৬৩৯৩৮৬০৭৯  

 াম- দয়ানা               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗরতপুর     জলা- খুলনা  

 িনজ    আেবদনকারী সুমা একজন িনমান িমক। িতিন দইু িদেক সাভাইক াল িরব রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা- ০১৬৩৯৩৮৬০৭৯  

৪২  মাঃ মািনক সরদার              িপতা- মৃত জিমর সরদার     এনআইিড-৮৭১৯০৭৯৫১৭২০০ মাবা- ০১৯৪৪৪৮৯০৯৭   

 াম- জজুেখালা            ডাক- পাটেকলঘাটা       উপেজলা- তালা           জলা- সাত ীরা   

 িনজ    আেবদনকারী মাঃ মািনক সরদার একজন িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০  মাবা- ০১৯৪৪৪৮৯০৯৭   

৪৩  মাঃ আব ুহািনফ                িপতা- মাঃ মহিসন উল বারী  এনআইিড-৮৮১৫০৩৪৮০৬৬৪৮         মাবা-০১৭১৮৯৯৫৮৪৬  

 াম- মঘাই                 ডাক- মঘাই               উপেজলা- কা জপুর     জলা- িসরাজগ     

 আ া আল মামুন ( ছেল)  
 আেবদনকারী মাঃ আব ুহািনফ একজন কৃিষ িমক। তার ছেল সির ল পালাম রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  .  

৪৪  রািশদা বগম                     ামী- শাহাদাত হােসন  এনআইিড-৮৭১৯০৭৯০৫১৪৪১  মাবা-০১৬৪৪৫৩৬৫৮৮  

 াম- যুিগপকুুিরয়া        ডাক- পাটেকরঘাটা        উপেজলা- তালা            জলা- সাত ীরা   

 িনজ    আেবদনকারী রািশদা বগম একজন হ িমক। িতিন ব াথা রােগ  আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

১৫০০০  মাবা-০১৬৪৪৫৩৬৫৮৮  



৪৫  সািবনা আ ার না          িপতা- মাঃ আবুল কােসম  জ সনদ-১৯৮৮৪৭১৪০১০০০৮১২৫      মাবা- ০১৯৭৭১৫৫৪৫৮      

 াম- গাইকুড়             ডাক- আড়ংঘাটা           উপেজলা- দৗরতপুর      জলা- খুলনা     

 িনজ    আেবদনকারী সািবনা আ ার না একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

২৫০০০  মাবা- ০১৯৭৭১৫৫৪৫৮      

৪৬  িনপা খাতন                     িপতা- আেনায়ার হােসন      এনআইিড-৬০০২৫৬০৩০৫   মাবা- ০১৭৫৯০৪৩৬৫৭  

 াম- মেহ র পাশা        ডাক- দৗলতপুর             উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা      

 িনজ    আেবদনকারী িনপা খাতন একজন রাজেহলপার  । িতিন 
 এ ব াথা নিডউল রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

২০০০০  মাবা- ০১৭৫৯০৪৩৬৫৭  

৪৭  মাঃ ডাবল ুিব াস              িপতা- মাঃ বাবুর আলী িব াস এনআইিড-৪৪১৮০৬৯৯৩২১৯৬ মাবা- ০১৯২৬১২৬৬১৪  

 াম- দীঘল পাড়া         ডাক- নােকাইল বাজার    উপেজলা- শলকুপা      জলা- ঝনাইদহ  

 িনজ    আেবদনকারী মাঃ ডাবল ুিব াস একজন একজন ফ া রী িমক। তার ডান পােয়র িগড়া ভে  গেছ । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৪০০০০  মাবা- ০১৯২৬১২৬৬১৪  

৪৮   মাঃ বাবুল িময়া সােহল      িপতা- মাঃ এরশাদ আলী       এনআইিড- ২৬১১২৯৩৮৯৯৭৪৪ মাবা- ০১৭৮৭৭৭১৪১০  

 াম- বাৈমল প ম পাড়া  ডাক- সা িলয়া           উপেজলা- ডমরা           জলা- ঢাকা  

 িনজ    আেবদনকারী মাঃ বাবলু িময়া সােহল একজর দাকান কমচারী।িতিন িকডিনর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৪০০০০   মাবা- ০১৭৮৭৭৭১৪১০  

৪৯  মাঃ কাম ামান              িপতা- মাঃ আিমর আলী      এনআইিড-৬৭১৫৮৪৭৪১৫৩৩২ মাবা- ০১৯৪৭৭১৫৯৪৩  

 াম- িনিধপুর              ডাক- তরজিুড়           উপেজলা- বায়ালমারী    জলা- ফিরদপুর   

 িনজ    আেবদনকারী মাঃ কাম ামান একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা- ০১৯৪৭৭১৫৯৪৩  



৫০  মাসাঃ আিছয়া বগম         িপতা- বাদশা তালুকদার       এনআইিড-১৪৬৩৩০৪৯৫৪    মাবা- ০১৫৩৭৩৩৬১১২  

 াম- খিলফা ঘাট         ডাক- আ াফাবাদ         উপেজলা- কামরা ীর চর  জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ আিছয়া বগম একজন গৃহ িমক। িতিন িনউেমানাই টস ডায়ােব টস  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৪০০০০  মাবা- ০১৫৩৭৩৩৬১১২  

৫১  মাঃ আলী আকবর            িপতা- মাঃ আ জদ মা ঝ     এনআইিড-৫৫০০৭৭৩৯৯৮    মাবা- ০১৭৩৫৮৩৯৩৩০  

 াম- পূব রসুলপুর         ডাক- আ াফাবাদ        উপেজরা- কামরা ীর চর  জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ আলী আকবর একজন ির া চালক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৭৫০০০  মাবা- ০১৭৩৫৮৩৯৩৩০  

৫২  মুকুল চ  িব াস                িপতা- মৃত মেহ  নাথ িব াস   এনআইিড-৫৫১৬৬২১৬১১০৯৬          মাবা- ০১৭৭৫২২১২১৬  

 াম- চািবনগর             ডাক- কাওড়া           উপেজলা- মহ দপুর      জলা- মা রা       

 িনজ   আেবদনকারী মুকুল চ  িব াস একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৫০০০০  মাবা- ০১৭৭৫২২১২১৬  

৫৩  আিরফা জাহান মা            ামী- শখ আলী উ ল সাহান এনআইিড-২৯১৫৬২১০৯০৩০৪            মাবা-০১৯২৩৪৮১৫৪০  

 াম- আরপাড়া          ডাক- কামারকালী          উপেজলা- মধুখালী       জলা- ফিরদপুর   

 িনজ   আেবদনকারী আিরফা জাহান মা একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

২৫০০০  মাবা-০১৯২৩৪৮১৫৪০  

৫৪  আেনায়ারা বগম                 ামী- মাঃ জাফর িশকদার    এনআইিড-২৯১৫৬৩১০৬২৫৩৪  মাবা- ০১৭৯৩৪০৬৪১০  

 াম- বকু পুর             ডাক- মধুকালী             উপেজলা- মধুকালী       জলা- ফিরদপুর     

 িনজ   আেবদনকারী আেনায়ারা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড়র হাড় য় বুেক ব াথা মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

৩০০০০  মাবা- ০১৭৯৩৪০৬৪১০  



কেরেছন।          

৫৫  মাছাঃ আেলয়া বগম        ামী- মাঃ আফজাল শখ    এনআইিড-৫৫১৬৬৫২৬৩০৪৩৪         মাবা- ০১৯২৭৬৭৫০২৫  

 াম- ধায়াইল             ডাক- ধায়াইল          উপেজলা- মহ দপুর     জলা-মা রা    

 িনজ   আেবদনকারী মাছাঃ আেলয়া বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন হাটর িগড়ায় দাহ উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৩০০০০  মাবা- ০১৯২৭৬৭৫০২৫  

৫৬  ছামসুন নাহার                    িপতা- হায়দার আলী          এনআইিড-৪১৫০৯৭৫৪২৫    মাবা- ০১৭২৪৭৭৯০৭৭  

 াম- চাউিলয়াপ          ডাক- িদনাজপুর সদর     উপেজলা- িদনাজপুর      জলা- িদনাজপুর   

 মাছাঃ িবউ ট আ ার (মা) এনআইিড-৩৩০১৫০৪০৭৬  

 আেবদনকারী ছামসুন নাহার একজন গৃহ িমক। িতিন দেরাগ উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৩৫০০০  মাবা- ০১৭২৪৭৭৯০৭৭  

৫৭  মাছাঃ শাহানা খাতন           িপতা- মাঃ মুনসরু আলী       জ সনদ-১৯৯৫২৭১৬৪২৫০২৭১৬       মাবা- ০১৯৫৬১৮০৭৯৫    

 াম- বড়ইল               ডাক- হা িব  িব         উপেজলা- িদনাজপুর      জলা- িদনাজপুর   

 মাছাঃ শাহানাজ পারভীন (মা)    এনআইিড-৫৯৫৩৮৯৪১৬৮  

 আেবদনকারী মাছাঃ শাহানাজ পারভীন একজন হ িমক। তার মেয় িরউেমটেয়ট আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৩০০০০  মাবা- ০১৯৫৬১৮০৭৯৫    



৫৮  মাছাঃ মাহামুদা বগম        িপতাঃ জামাল উ ীন          এনআইিড-৫৫০২৬২৯৬৩৬  মাবা-০১৯৬৬৩৭৮৪৪৭  

 াম-উপশহর-৮         ডাক-িদনাজপুর           উপেজলা-িদনাজপুর       জলা-িদনাজপুর  

 িনজ   আেবদনকারী মাছাঃ মাহামুদা বগম একজন িমক।িতিন িলভােরর সমস া ও পাথর রােগ আ া  । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৩০০০০  মাবা-০১৯৬৬৩৭৮৪৪৭  

৫৯  মাঃ িবজয় আরাফাত           িপতা- মাঃ মিফজ উ ন     জ সনদ-১৯৯৮৩৩১৩২৫৭৩৩০৯৯১    মাবা-০১৮৩৩৪৬০৬২৯  

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

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ িবজয় আরাফাত একজন কৃিষ িমক। িতিন বা কােনর পদা ফাটা। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৩০০০০  মাবা-০১৮৩৩৪৬০৬২৯  

৬০  মাঃ লাল িময়া                  িপতা- মৃতঃ কােলা িময়া      এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৫২৭ মাবা-০১৭৬২৬৪১০২৩  

 াম- কুয়ার চালা          ডাক- চা- বাগান          উপেজলা-কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর    

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ লাল িময়া ি◌একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেকর হাড় এবং িপেঠর পুলা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৫০০০০   মাবা-০১৭৬২৬৪১০২৩  

৬১  মাছাঃ সুিফয়া বগম            ামী- মাঃ রিফকুল ইসলাম  এনআইিড-৩২১৯১৩৭০১০৪২৯ মাবা-০১৭৯৯৮৭৩৯৫৫  

 াম- নবীনগর হাউ জং   ডাক- মাহা দপরু       উপেজলা- মাহা দপরু   জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী মাছাঃ সুিফয়া বগম একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড় ব াথা বুেক ব াথা উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৩৫০০০  মাবা-০১৭৯৯৮৭৩৯৫৫  

৬২  মাছাঃ িলিপ                    ামী- মাহবুব হােসন         এনআইিড-৬৪২৬০০১১০২২৬৫ মাবা-০১৭৬১৫২৮৬৫২  

 াম- কামাই গাড়ী       ডাক- নওগা ঁ             উপেজলা- নওগা ঁ        জলা- নওগা ঁ 

 িনজ   আেবদনকারী মাছাঃ িলিপ একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড় ব াথা মূ নালীেত দাহ সাব ালা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৩০০০০  মাবা-০১৭৬১৫২৮৬৫২  



৬৩  িরনা বগম                      ামী- মাঃ নূল ইসলাম      এনআইিড-২৬৯৫০৪৭৯৮৮০১১ মাবা-০১৭৩৩৭৯৬৩৩৭  

 াম- রােয়র বাজার        ডাক- মাহা দপুর        উপেজলা- মাহা দপরু  জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী িরনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন সাইেকািসস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৫০০০০  মাবা-০১৭৩৩৭৯৬৩৩৭  

৬৪  মাঃ নু ল ইসলাম             িপতা- রসুল িময়া        এনআইিড-৬৪৪৫২৭৭২৮৫   মাবা-০১৯১৪৮৫৮৫৯৯  

 াম- রােয়র বাজার        ডাক- মাহা দপুর        উপেজলা- মাহা দপরু  জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ নু ল ইসলাম একজন গৃহ িমক। িতিন াস ক  কািশ হাপানী রােগ আে ান্ত। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৩৫০০০  মাবা-০১৯১৪৮৫৮৫৯৯  

৬৫  মাছাঃ রা জনা খাতন         ামী- মেমাঃ গালাপ িময়া    এনআইিড-৪৮১৪৯৬০১২০৩৮১ মাবা-০১৭০৩৮৪৭৬০৬  

 াম- সাদু াচর            ডাক- া ন কুচরী         উপেজলা- িকেশারগঞ্জ    জলা- িকেশারগ   

 িনজ   আেবদনকারী মাছাঃ জনা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন লাইপমা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

১৫০০০  মাবা-০১৭০৩৮৪৭৬০৬  

৬৬  মাছাঃ সােলহা                   িপতা- আ লু রহমান          এনআইিড-৬৪০১০৪৯৬৬০    মাবা- ০১৭২২৭২৪৯১৫   

 াম- কা ন কেলানী      ডাক- ধান ডাকঘর      উপেজলা- িদনাজপুর     জলা- িদনাজপুর    

 িনজ   আেবদনকারী মাছাঃ সােলহা একজন গৃহ িমক। িতিন মূ  নালীেত দাহ পাক িলেত পিলপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৩৫০০০  মাবা- ০১৭২২৭২৪৯১৫   

৬৭  মাছাঃ খাতন                   ামী- মাঃ মুনসুর আলী       এনআইিড-৯৪২৮৬০৫৭৭০৬৪১ মাবা- ০১৭৯৩৯২৪২৩২  

 াম- চাউিলয়াপ          ডাক- িদনাজপুর সদর     উপেজলা- িদনাজপুর      জলা- িদনাজপুর   

 মাঃ দুলাল হােসন 
( ছেল)এনআইিড-৯৪২৮৬০৫৭৭০৬৩৩  

 আেবদনকারী মাঃ দুলাল হােসন একজন িমক। তার মা াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৪০০০০   মাবা- ০১৭৯৩৯২৪২৩২  



৬৮  মাঃ মাহাবুর রহমান           িপতা- মেয়নউ ন ম ল     জ সনদ-১৯৯৭২৯১৫৬৪২০০১৩৮৪     মাবা- ০১৯৯৮২৪৮৮২৩  

 াম- কামরপুর            ডাক-কামারখালী         উপেজলা- মধুখালী        জলা- ফিরদপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ মাহাবুর রহমান একজন পিরবহন িমক। িতিন ইন ইনজিুর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৫০০০০  মাবা- ০১৯৯৮২৪৮৮২৩  

৬৯  িদলীপ কুমার িব াস         িপতাঃ মৃত িনেরাধ চ  িব াস এনআইিড-৫৫১৬৬২১৬১১২৪১ মাবা-০১৭৪৭১৮৮০৭২  

 াম-কাওড়া                ডাক-কাওড়া             উপেজলা-মহ দপুর       জলা-মা রা            

 িনজ   আেবদনকারী িদলীপ কুমার িব াস একজন িমক। িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৪০০০০  মাবা-০১৭৪৭১৮৮০৭২  

৭০  মাছাঃ মােমনা                 ামী- মাঃ মনতাজ আলী   এনআইিড -৯৪২৮৬০৫৭৭০৬৩৪          মাবা-০১৭৭৪০১৮৮৯০  

 াম-ভা ারা               ডাক- রাণীশংৈকল         উপেজলা- রানীশংৈকল    জলা- ঠাকুরগাওঁ   

 মাঃ মিন ল ইসলাম ( ছেল)    জ সনদ-১৯৯৮৯৪২৫৫০৫০২১৮৯৭  

 আেবদনকারী মাছাঃ মােমনা একজন িমক। িতিন ডায়ােব টস গ াংিরং ইনেফকশন রােগ আ া । উন্নত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

২৫০০০  মাবা-০১৭৭৪০১৮৮৯০  

৭১  মাখেলছ কাজী                   িপতা- মৃত নূর মাহা দ কাজী এনআইিড-৮৬১৩৬৫৯৫৪৬৫৯১          মাবা- ০১৭৪৭২৩৪৪২৫  

 াম- টমচর                  ডাক- নােগর পাড়া         উপেজলা- গাসাইরহাট     জলা- শরীয়তপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাখেলছ কাজী একজন রাজ িম ী। িতিন কমে ে  আহত। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

২০০০০  মাবা- ০১৭৪৭২৩৪৪২৫  

৭২  রািহমা                           ামী- সাহরাফ                এনআইিড-১৯৯২২৬১২৯৩৫০০০৪০৭     মাবা০১৮৫১৩০১১০৩  

 াম- দঃ কুতব খালী     ডাক- দিনয়া             উপেজরা- যা াবাড়ী      জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী রািহমা একজন িনমান িমক। িতিন মাতৃ  কল ান। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

২৫০০০  মাবা০১৮৫১৩০১১০৩  



৭৩  মাঃ আ লু হা ান              িপতা- মৃত মাঃ চান ব      এনআইিড-৪৮১৪৯৬০১২৪১২৩ মাবা-০১৯৩৯৬৭৪২৬৭  

 াম- ডাউিকয়া             ডাক- া নকচরী         উপেজলা- িকেশারগ     জলা- িকেশারগ    

 মাহা দ কাউছার আহেমদ রাজ ু
( ছেল)  এনআইিড-৪৮১৪৯৬০১২৪২৬৪  

 আেবদনকারী মাঃ আ লু হা ান একজন কৃিষ িমক। িতিন মানিসক সমস া। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৩৫০০০  মাবা-০১৯৩৯৬৭৪২৬৭  

৭৪  মাঃ হািনফ িময়া              িপতা- মৃত আতাব উ ন     এনআইিড- ৬১১৯৪১৫৭৭৫৯৮০ মাবা- ০১৯৮০৪৭৬২২৫  

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

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ হািনফ একজন িমক । িতিন পেটলা ভে  গেছ রােগ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

২০০০০  মাবা- ০১৯৮০৪৭৬২২৫  

৭৫  মাঃ আ লু মােলক              িপতা- মৃত মাঃ রহম আলী     এনআইিড- ২৬৯৫০৪২৪৩০৩৯৪          মাবা- ০১৬৭৭৫২০১০২  

 াম- পাগার               ডাক- ম ুনগর           উপেজলা- গাজীপুর       জলা- গাজীপুর       

 িনজ    আেবদনকারী মাঃ আ লু মােলক একজন রাজ িম ী। িতিন লাইপমা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

২০০০০  মাবা- ০১৬৭৭৫২০১০২  

৭৬  নাজমা বগম                  ামী- খিলল মৃধা             জ সনদ-১৯৮৩২৬১২৯৯৫১৩২০৮২ মাবা-০১৯৪০৮২৩৬৯৯  

 াম- কুতবখালী           ডাক- দবী চর             উপেজলা- লাল মাহন     জলা- ভালা   

 িনজ   আেবদনকারী নাজমা বগম একজন িনমান  িমক। িতিন িলভােরর সমস া িস  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০  মাবা-০১৯৪০৮২৩৬৯৯  

৭৭  মাঃ জািকর হােসন           িপতা- িসরাজলু ইসলাম        এনআইিড-৪৬৪৮৪৪৭৪১৭      মাবা- ০১৮২৬০৩৮৫১৪  

 াম- কাজলারপাড়         ডাক- মাতয়াইল        উপেজলা- যা াবাড়ী        জলা- ঢাকা    

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ জািকর হােসন একজন রং িম ী। িতিন ডান হাত ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

২০০০০  মাবা- ০১৮২৬০৩৮৫১৪  



৭৮  মাসাঃ নাজমা বগম           ামী- মৃত িস ক              এনআইিড-১৯৮৫৬৭১৫৮৭৯০০০৪৯৫     মাবা- ০১৭৬৪৭৯৩৪৬৮  

 গ্রৃাম- কুতবপুর           ডাক- ফত া                উপেজলা- নারায়নগ      জলা- নারায়নগ   

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ নাজমা বগম একজন িনমান িমক। িতিন ডান হাত ভে  গেছ । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

২০০০০  মাবা- ০১৭৬৪৭৯৩৪৬৮  

৭৯  মাঃ রিফকুল ইসলাম           িপতা- মাঃ শিহদু াহ         এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩৩১৭৬৭ মাবা-০১৯৪৬৩৬৮৮৯৮  

 াম- ই ারগাতী           ডাক- চংভােদরা           উপেজলা- না াইল       জলা- ময়মনিসংহ  

 িনজ    আেবদনকারী মাঃ রিফকুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন ইন টউমার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৫০০০০   মাবা-০১৯৪৬৩৬৮৮৯৮  

৮০  মাঃ রা ম আলী               িপতা- মৃত আনছর আলী      এনআইিড-৬৭২০৪০১৮২২৫৪৩ মাবা-০১৮২৭৫৭৭৮১৩  

 াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগঞ্জ   

 িনজ    আেবদনকারী মাঃেরা  আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা ফুেসফুেসর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৩৫০০০  মাবা-০১৮২৭৫৭৭৮১৩  

৮১  মাঃ আিরফুর রহমান           িপতা- মাঃ লাভল ুিময়া       এনআইিড-৭৫২০৭০৩৪৭৩২০৬          মাবা-০১৯১৬৯৫৫৩২৮  

 াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ    

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ আিরফুর রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৯১৬৯৫৫৩২৮  

৮২  ফিরদা বগম                   ামী- অিলউ াহ              এনআইিড-৬৭২৫৮১৪৩০৬৫২৩          মাবা-০১৮৪৩৩১১৮৪২  

 াম- আ ট াম              ডাক- িস রগ           উপেজলা- িস রগ     জলা- নারায়নগ    

 িনজ    আেবদনকারী ফিরদা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন গলায় ব াথা পেট ব াথা ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৮৪৩৩১১৮৪২  



৮৩  মাঃ আলী                       িপতা- মাঃ হািবব উ াহ    এনআইিড-৬৭২৫৮১১৫৯৭৮৫৬ মাবা-০১৮২৯২১৬০৬৩  

 াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ    

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ আলী একজন অেটাচালক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৮২৯২১৬০৬৩  

৮৪  তাছিলমা বগম                  ামী- সােলমান               এনআইিড- ১৩১৭৯১৫২১৪০৮৩ মাবা-০১৯৮৪২৮২৯৩৯  

 াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ    

 িনজ   আেবদনকারী তাছিলমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন জরায়রু সমস া আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৯৮৪২৮২৯৩৯  

৮৫  আফছার উ ন                িপতা- মৃত আিমর আলী      এনআইিড-৬৭২৫৮১১৬০৩৮৬৫          মাবা-০১৯১৩৪৬১৭১১  

 াম- িমজিম জ          ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ    

 িনজ    আেবদনকারী আফছার উ ন একজন কৃিষ িমক। িতিন িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ ঘাের ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৯১৩৪৬১৭১১  

৮৬  মাঃ শাহ আলম                িপতা- মাঃ আঃ কােদর       এনআইিড- ৭৩৩৪৪৯৪২৩৯  মাবা-০১৬৮০৩২৬৬১৮    

 াম- িমজিম জ          ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ    

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ শাহ আলম একজন একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেক ব াথা উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৬৮০৩২৬৬১৮    

৮৭  িশউলী আ ার সুমা           জ সনদ-১৯৯০৬৭১০৬১৫১১৫২১৭      মবা-০১৯৩৯০২৯১৬৯  

 াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ    

 িনজ   আেবদনকারী িশউলী আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন য া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মবা-০১৯৩৯০২৯১৬৯  



৮৮  মাছাঃ রেকয়া বগম          ামী- মাঃ মাকত শখ      এনআইিড-২৯১১৮২৫১৯৯৪০১  মাবা-০১৯১৫৯০৭৪০৭  

 াম- পায়াইল             ডাক- তলজরুী            উপেজলা- বায়ালমারী    জলা- ফিরদপুর     

 িনজ  আেবদনকারী মাছাঃ রেকয়া বগম একজন গৃহ িমক। িতিন উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৯১৫৯০৭৪০৭ 

৮৯  মাছাঃ সােহরা খাতন          ামী- মাঃ নু ল ইসলাম       এনআইিড-৪৮১৭৯৯৫৯৮০৬৮৬ মাবা-০১৯১৬০৩৩৬৫৮  

 াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ    

 মাঃ সাহাগ 
(জামাই)   এনআইিড-১৯৯৩৬৭৯৫৮০১০০০৩১৬  

আেবদনকারী সােহরা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন গ াস টক িলভােরর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯১৬০৩৩৬৫৮ 

৯০  মাঃ জয়নাল আেবদীন 
(কালু)  িপতা- মাঃ ছিমর উ ন এনআইিড-১৯৯১৬৮২৬৩০৯০০০০৩৬    মাবা-০১৭৫২৩৭১৩৯৯  

 াম- বাতান পাড়া           ডাক- িমজিম জ           উপেজলা-িস রগ       জলা- নারায়নগ   

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ জয়নাল আেবদীন একজন অেটা চালক। িতিন পােয়র ছাট হাড় বে  গেছ পােয় ত। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৫২৩৭১৩৯৯ 

৯১  আবুল কােশম                  িপতা- ছালাল হাওলাদার      এনআইিড-৬৪৪৪০৪০৯২৪    মাবা-০১৭৭৭১৩৬৫৪৬  

 াম- কাটাসুর               ডাক- মাহা দপুর         উপেজলা- মাহা দপরু    জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী আবুল কােসমএকজন িনমান িমক। িতিন য া চমেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৭৭১৩৬৫৪৬ 

৯২  মাঃ জেুয়ল                     িপতা- মাঃ জয়নাল উ ন ব াপারী                        এনআইিড-২৮৩৪৯১৭৯৯৫    মাবা-০১৮১৬৮২৮৩৪০  

 াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ    

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ জেুয়ল একজন কৃিষ িমক। তার কামড় ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৮১৬৮২৮৩৪০ 



৯৩  মাঃ মুসিলম িময়া              িপতা- মাঃ ফজল করীম      এনআইিড-৬৪১৬০১১৯৭৮    মাবা- ০১৯১০৫৩২৯৯৮  

 াম- কলাবাগান           ডাক- িস রগ           উপেজলা- িস রগ      জলা- নারায়নগ   

 িনজ আেবদনকারী মাঃ মুসিলম িময়া একজন অেটাচালক। িতিন িকডিনর সমস া মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা- ০১৯১০৫৩২৯৯৮ 

৯৪  জা াতল ফরেদৗস িপংকী     িপতা-আলী আহে দ     জ সনদ-১৯৯৭৬৭৯৪৪০১৩৬০৭৩৭     মাবা-০১৮২২৪৯৫৬১৯  

 াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ    

িনজ আেবদনকারী জা াতল ফরেদৗস িপংকী একজন গৃহ িমক। িতিন বা ওভারীেত িস  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৮২২৪৯৫৬১৯ 

৯৫  মাসাঃ শাি  আ ার           ামী- মাঃ িসরাজলু ইসলাম   এনআইিড-৬৭২৫৮১১৬০৫৮২৮ মাবা-০১৮৬৮৬৩৪০১১  

 াম- বােতনপাড়া           ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ      জলা- নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ শাি  আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৮৬৮৬৩৪০১১ 

৯৬  আলী আকবর                    িপতা- মৃত আ লু আ জজ    এনআইিড-৬৭২৫৮১১৬০৬২৬৭ মাবা-০১৮২৭৭৩৪৬৩৫  

 াম- বােতনপাড়া           ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ      জলা- নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী আলী আকবর একজন দ জ িমক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০  মাবা-০১৮২৭৭৩৪৬৩৫ 

৯৭  কাম ল হাছান                   িপতা- আবুল হােসন           জ সনদ- ১৯৭০১৩১৪৫৬৫০০৯১৭৮     মাবা-০১৯৪১২৮৪৭২৭  

 াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ    

িনজ আেবদনকারী কাম ল হাছান একজন কাঠ িম ী। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯৪১২৮৪৭২৭ 



৯৮  মাঃ আবুল খােয়র পাটওয়ারী   িপতা- মৃত আসন আলী পাঃ  এনআইিড-১৩১৪৫৭১৮১৭০৫২ মাবা-০১৭১০৬৭০৬৩৪  

 াম- িহরা জল             ডাক- িমজিম জ         উপেজলা- িস রগ      জলা- নারায়নগ    

িনজ  আেবদনকারী মাঃ আবুল খােয়র পাটওয়ারী একজন কৃিষ িমক। িতিন উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭১০৬৭০৬৩৪ 

৯৯  আব ুতােহর পাটওয়ারী          িপতা- লুৎফুর রহামান         এনআইিড-৫১১৬৫১৩৯৩৩৬৩২           মাবা-০১৮২৪৯০৫১৫০  

 াম- বােতনপাড়া           ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ      জলা- নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী আব ুতােহর পাটওয়ারী একজন কৃিষ িমক। তার বা কােধর জাড়ায় সমস া। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৮২৪৯০৫১৫০ 

১০০  নু ল ইসলাম মৃধা             িপতা- মৗজালী মৃধা            এনআইিড-২৮১৪৫০১৮২৭    মাবা-০১৭৩৬২৪৯৮৫১  

 াম- বােতনপাড়া           ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ      জলা- নারায়নগ   

 িনজ   আেবদনকারী নু ল ইসলাম একজন ভ ান চালক। িতিন কামেড় ব াথা ঘাের ব াথা উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৭৩৬২৪৯৮৫১  

১০১  সুরাইয়া                            িপতা- মাঃ িসরাজলু ইসলাম   এনআইিড-৩২৮৫৬৫৯৩১৮     মাবা-০১৬৩৩১৩৬৩৯৬  

 াম- বােতনপাড়া           ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ      জলা- নারায়নগ   

 িনজ   আেবদনকারী সুরাইয়া একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল ান। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৬৩৩১৩৬৩৯৬  

১০২  মাঃ িসরাজ িময়া                িপতা- আব ুতােহর              এনআইিড-৩৭৩৫১৪০৯৬৮      মাবা-০১৯৫৯৯৯৭৭৯৮  

 াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ    

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ িসরাজ িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৯৫৯৯৯৭৭৯৮  



১০৩  মাঃ রােছল িময়া               িপতা- মাঃ িগয়াসউ ন িময়া   এনআইিড-২৯১১০১৩৭০২৯৮৩ মাবা-০১৭১৯৮৩০২৫৬   

 াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ    

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ রােছল িময়া একজন অেটা চালক। িতিন উ র চাপ বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৭১৯৮৩০২৫৬   

১০৪  আসমা আ ার                  িপতা- মাঃ শিহদুল ইসলাম    এনআইিড-৬৪৪৪৭৯৯২৯৭        মাবা-০১৮২৯২১৬০৬৩  

 াম- রােয়রবাগ             ডাক- মাতয়াইল            উপেজলা- যা াবাড়ী       জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী আসমা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল ান। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৮২৯২১৬০৬৩  

১০৫  মিন                               িপতা- মাঃ জিসম উ ন      এনআইিড-৩৭৩৪৪৮৮১৭৮       মাবা-০১৯৯৪৭০৮৭৩১  

 াম- িমজিম জ          ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ    

 িনজ   আেবদনকারী মিন একজন গৃহ িমক। িতিন ফুসফুেসর সমস া িল েনােডর  সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৯৯৪৭০৮৭৩১  

১০৬  মাহা দ মিতউর রহমান       িপতা- মৃত আঃ হিকম        এনআইিড-৪৮১৪৯৫১২৭২২৬৭  মাবা-০১৭১৭৪৩৯৯৩৫  

 াম- িচকনীর চর          ডাক- কিড়য়াইল             উপেজলা- িকেশারগ       জলা- িকেশারগ   

 িনজ   আেবদনকারী মাহা দ মিতউর রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন ম  র চাপ ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৭১৭৪৩৯৯৩৫  

১০৭  মৗসুমী ইসলাম বিব            িপতা- মাঃ জালাল উ ন      এনআইিড-৫০৭২৯২৫২২৪       মাবা-০১৭১৬৮৮১৪৯৯  

 াম- িনউটাউন             ডাক- িকেশারগ             উপেজলা- িকেশারগ        জলা- িকেশারগ   

 িনজ   আেবদনকারী মৗসমুী আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৭১৬৮৮১৪৯৯  



১০৮  মাঃ আবুল বাশার                 িপতা- মাঃ হািববুর রহমান       এনআইিড-০১৯১২৫৮৫৮০৭৫৩১  মাবা-০১৯৫৬৯৩২৮৪৪২৪২৯৯২  

 াম- দুয়াপরী পাড়া          ডাক- পনগর               উপেজলা- পনগর          জলা- ঢাকা   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ আবুল বসার একজন িদন মজরু িনমান িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০  মাবা-০১৯৫৬৯৩২৮৪৪  

১০৯  মাসাঃ িফেরাজা িমনার রা জনা িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম চৗধুরী                     এনআইিড-৪৬৪২৯৮৪৫৫৫           মাবা-০১৬৩৯৬৯৭৮৬৪  

 াম- বাসা- ১৩৯           ডাক- িমরপুর               উপেজলা- িমরপুর            জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ িফেরাজা িমনার একজন গৃহ িমক। িতিন বা হাটর য় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০  মাবা-০১৬৩৯৬৯৭৮৬৪  

১১০  আকিলমা বগম                  িপতা- মাতাহার হােসন       জ সনদ-১৯৯৫০৯১২৫৭৬০০২৫১৮       মাবা-০১৩০৪৪৪১৭২  

 াম- দুয়াপরী পাড়া          ডাক- পনগর               উপেজলা- পনগর          জলা- ঢাকা   

 ইমন( ছেল)   আেবদনকারী আকিলমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন অপু  মাতা বড় র বিম রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৩০৪৪৪১৭২  

১১১  আরজ ু বগম                          ামী- মাঃ হােসন মা ঝ      এনআইিড-২৬৫০৮৯৮৫৪৬৭৩৩  মাবা-০১৩০৪৪৪১৭২  

 াম- দুয়াপরী পাড়া          ডাক- পনগর               উপেজলা- পনগর          জলা- ঢাকা   

 িনজ   আেবদনকারী আরজ ু বগম একজন গৃহ িমক। িতিন অি ও আথাই টস এবং দইু হাত ভা া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০  মাবা-০১৩০৪৪৪১৭২  

১১২  জিসম                                 িপতা- হােসন মা ঝ             এনআইিড-১৯৮৮২৬৫০৮৯৮২৪২৯৯৭       মাবা-০১৩০৭৪৪৪১৭২  

 াম- দুয়াপরী পাড়া          ডাক- পনগর               উপেজলা- পনগর          জলা- ঢাকা   

 িনজ   আেবদনকারী জিসম একজন দােড়ায়ান। িতিন আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৩০৭৪৪৪১৭২  



১১৩  আেয়শা বগম                          িপতা- মাঃ আঃ কিরম ভয়া    এনআইিড-২৩৯২৯৭৯৪৭৮      মাবা-০১৯১২১৮৭৮৫৩  

 াম- প বী                  ডাক- িমরপুর                উপেজলা- িমরপুর          জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী আেয়শা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস মূ  নালীেত দাহ িলভােরর সমস া। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৯১২১৮৭৮৫৩  

১১৪  আঃ আিশদ                            িপতা- মৃত আঃ ছাবান        এনআইিড-৪৮১৪২৭৭৫৮৭৫৩১   মাবা-০১৯১৬৬৫৮৪২৬  

 াম- হাজীপাড়া             ডাক- িনয়ামতপুর           উপেজলা- কিরমগ         জলঅ- িকেশারগ     

 িনজ   আেবদনকারী আঃ আিশদ একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০  মাবা-০১৯১৬৬৫৮৪২৬  

১১৫  মাঃ আলম িময়া                   িপতা- মৃত মাঃ গাব  িময়া     এনআইিড-৪৮১৪২৭৭৫৯২৩০৭   মাবা-০১৯৮৪১৬৯৮২৩  

 াম- চািরতলা              ডাক- িনয়ামতপুর           উপেজলা- কিরমগ         জলা- িকেশারগ   

 িনজ    আেবদনকারী মাঃ আলম িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০  মাবা-০১৯৮৪১৬৯৮২৩  

১১৬  মাঃ হলাল উ ন               িপতা- মৃত আতশ আলী         এনআইিড- ৬১১৭২৯৪৩৫৫৪৬৯  মাবা-০১৭৭৯৯১৬৯৭২  

 াম- কচরী                  ডাক- বাকচা া বাজার      উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ       

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ হলাল উ ন একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৭৭৯৯১৬৯৭২  

১১৭  আছমা বগম                    ামী- মাঃ তাফা ল হক   এনআইিড-৩৩২৮৬০৫০২৪৬৬৮ মাবা-০১৭৬৫৫৬৯৪৯৪  

 াম- কচরী                  ডাক- বাকচা া বাজার      উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ       

 িনজ   আেবদনকারী আছমা বগম একজন গৃহ িমকঅ িতিন ডান বুেক টউমার এবং ফারা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৭৬৫৫৬৯৪৯৪  



১১৮  হােজরা বগম                   ামী- আ লু আলী            এনআইিড-৫৫৪৫১৮১৬৮৬     মাবা-০১৭১৫৪৩৮৫৩৩          

 াম- গািব পুর           ডাক- হাট গািব পুর       উপেজলা- কলমাকা া     জলা- ন েকানা    

 িনজ   আেবদনকারী হােজরা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন বুেক ব াথা তলেপেট ব াথা জরায় ুটউমার ওভারীেত সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০  মাবা-০১৭১৫৪৩৮৫৩৩      

১১৯  শামছ াহার                      ামী- মাঃ নু ল ইসলাম        এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭১৫৮৬৩   মাবা-০১৯৩০০৮১২৩৩  

 াম- িব গাও               ডাক- িকেশারগ              উপেজলা- িকেশারগ        জলা- িকেশারগ   

 িনজ   আেবদনকারী শামছ াহার একজন গৃহ িমক। িতিন দেরাগ উ র চাপ  ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৯৩০০৮১২৩৩  

১২০  মাঃ আলতাব উ ীন            িপতা- মৃত শামছ ীন         এনআইিড-৬১১৭২৯৪৩৫৫৭৭৯    মাবা-০১৭৩৬৭৩৪৪৮৭  

 াম- বাকচা া               ডাক- বাকচা া             উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ আলতাব উ ীন একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৭৩৬৭৩৪৪৮৭  

১২১ মাসাঃ মা জয়া আ ার         ামী- মাঃ কামাল উ ন    এনআইিড-৬১১৭২৯৪৩৫৫৭৬৬ মাবা-০১৭২৮৭৯৯৩১৪ 

াম- কচরী                  ডাক- বাকচা া বাজার      উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ      

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ মা জয়া বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ডান বুেক ফারা এবং ি উমার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭২৮৭৯৯৩১৪ 

১২২ মাঃ আ লু আওয়াল            িপতা- মাঃ মাসেলহ উ ন   এনআইিড-৪৬৪৫২১৮৫৩০    মাবা-০১৭১৪১৬১১৯৫ 

াম- গািব পুর           ডাক- গািব পুর          উপেজলা- কলমাকা া     জলা- ন েকানা    

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ লু আওয়াল একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস কামেগ ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭১৪১৬১১৯৫ 



১২৩ মাঃ সামসুল হক                 িপতা- মৃত কুেদেনওয়াজ এনআইিড-৪৮১৯২৮১৭৯৮৩৪০ মাবা-০১৭১১০৪০৮৪৫     

াম- আও জয়া িচকনী   ডাক- আকুবপুর           উপেজলা- তাড়াইল     জলা- িকেশারগ     

িনজ আেবদনকারী মাঃ সামসুল হক একজন কৃিষ িমক। িতিন ােট  বড় মূ  থিলেত সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭১১০৪০৮৪৫    

১২৪ মাঃ লুৎফুর রহমান সা জদ    িপতা- হফজরু রহমান গালাপ এনআইিড-২০০০৪৮২৭৫০৭০১৪৯৩১     মাবা-০১৬৩২৬০৪১০৯ 

াম- পুবতাড়াপাশা       ডাক- িকেশারগ          উপেজলা- িকেশারগ      জলা- িকেশারগ    

িনজ আেবদনকারী লুৎফুর রহমান সা জদ একজন কৃিষ িমক। িতিন িলমেফামা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৬৩২৬০৪১০৯ 

১২৫ নাজমা বগম                  ামী- িমজানুর রহমান         এনআইিড-৫৯১২৪৬৩১০৭৫২৩ মাবা-০১৮৩০০৫৭৮৬১ 

াম- পেয়  হােস ী     ডাক- হােস ী             উপেজলা- গজািরয়া       জলা- মু ীগ  

িনজ আেবদনকারী নাজমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন 

৪০০০০ মাবা-০১৮৩০০৫৭৮৬১ 

১২৬ শাহাদাত হােসন              িপতা- মৃত আ লু মােলক     এনআইিড-২৬৯৫০৪৬৯৭৪৮৯৮ মাবা-০১৭৪৩৮২৯২০৮ 

াম- সাত মস জদ        ডাক- মাহা দপুর       উপেজলা- মাহা দপরু    জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী শাহাদাত হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন হাট ফইলুর রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন       

৪০০০০  মাবা-০১৭৪৩৮২৯২০৮ 

১২৭  মাসাঃ মািফয়া রহমান          ামী- মৃত খিললুর রহমান   এনআইিড-২৬১৩৪৫১২২৮৮৮৯ মাবা-০১৭৫৩৪৩৯৯৫৩   

 াম- পূব রসুলপুর           ডাক- আ াফাবাদ           উপেজলা- কামরা ীর চর  জলা- ঢাকা          

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ মািফয়া রহমান একজন গৃহ িমক। িতিন াক উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৪৫০০০   মাবা-০১৭৫৩৪৩৯৯৫৩   



১২৮ লূৎফুর াহার রা জনা          ামী- িম ন                    এনআইিড-৪৮১৪২৩৪৫৩৫৬৬১ মাবা-০১৭১১৪৫৩০৩৮ 

াম- আকুবপুর           ডাক- আকুবপুর            উপেজলা- তািড়ইল       জলা- িকেশারগ   

িনজ আেবদনককারী লুৎফুর াহার রা জনা ◌একজন গৃহ িমক। িতিন গব এবং জরায় ুসমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।         

২৫০০০ মাবা-০১৭১১৪৫৩০৩৮ 

১২৯ খান শিহদুল ইসলাম           িপতা- মৃত খান নু ল ইসলাম এনআইিড-২৬৯৬৮২৭৮২৫৩৯২ মাবা-০১৯১১৫১১৪০৭ 

াম- দয়ারা                 ডাক- দয়ারা               উপেজলা- িদঘিলয়া      জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী খান শিহদলু ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরাগ ও হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।         

৫০০০০  মাবা-০১৯১১৫১১৪০৭ 

১৩০ শখ হল আিমন               িপতা- মৃত আিমন উ ন      এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৪৩৮৯১৯ মাবা-০১৮৫৮৮৬২০৮৯ 

াম- িদঘিলয়া             ডাক- িদঘিলয়া            উপেজলা- িদঘিলয়া       জলা- খুলনা     

িনজ আেবদনকারী শখ হল আিমন একজন কৃিষ িমক। িতিন য া জহবায় ঘা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৪০০০০ মাবা-০১৮৫৮৮৬২০৮৯ 

১৩১ মাঃ শিহদুল ইসলাম          িপতা- মাঃ আ লু মা ান গাজী এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৫২০৪৫৫ মাবা-০১৬১২৪০৪৪৮৬ 

াম- দয়ারা                 ডাক- িদঘিলয়া              উপেজলা- িদঘিলয়া      জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ শিহদলু ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৪০০০০  মাবা-০১৬১২৪০৪৪৮৬ 

১৩২ মাসাঃ আেনায়ারা বগম        ামী- ই ািহম খান            এনআইিড-০৬১০৭৬৭৪৪৯৪৯২ মাবা-০১৭৩৬৮০৯০৩৮ 

াম- দগূাপুর                ডাক- কলসকারী         উপেজলা- বােকরগনজ     জলা- বিরশাল  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ আেনায়ারা বগম একজন সলাই কম । িতিন ফুসফুেস দাহ হািনয়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৪০০০০ মাবা-০১৭৩৬৮০৯০৩৮ 



১৩৩ িশরীনা বগম                  ামী- দেলায়ার হােসন       এনআইিড-৫৯১২৪৬৩১০৭৫৪০ মাবা-০১৮৬৫২৯৯৩১২ 

াম- পেয়  হােস ী     ডাক- হােস ী             উপেজলা- গজািরয়া       জলা- মু ীগ  

িনজ আেবদনকারী িশরীনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন দেরাগ কােনর সমস া রােগ আ া ।   উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।     

৪০০০০ মাবা-০১৮৬৫২৯৯৩১২ 

১৩৪ মিনর হােসন                    িপতা- মাঃ আ লু হাই        এনআইিড-১৯৮১৫৯১২৪৬৩০০০০৩৯     মাবা-০১৮৬৮৭২৫৮৮২ 

াম- ভবানীপুর            ডাক- হােস ী           উপেজলা- গজািরয়া        জলা- মু ীগ  

িনজ আেবদনকারী মিনর হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন থাইরেয়েডর টউমার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।     

৪০০০০ মাবা-০১৮৬৮৭২৫৮৮২ 

১৩৫  মাঃ এনামুল হক                িপতা- মুত আ লু আ জজ সরকার                           এনআইিড-২৭১৭৭৭৭৫১২৬০১   মাবা-০১৭৫১৪৬৬৩৬১  

 াম- পুব দগূাপুর          ডাক- দগূাপুর বাজার       উপেজলা- পাবতীপুর         জলা- িদনাজপুর       

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ এনামুল হক একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৩০০০০ মাবা-০১৭৫১৪৬৬৩৬১ 

১৩৬  ফজল ুভঞা                     িপতা- আ লু আলী ভূঞা         এনআইিড-৪৮১৩৩১৭৯৫২২৭৫  মাবা-০১৮৩৬৩৪৫৯২৭  

 াম- থােন র               ডাক- বাদলা                উপেজলা- ইটনা             জলা- িকেশারগ   

 িনজ   আেবদনকারী ফজল ুভঞা একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৪০০০০ মাবা-০১৮৩৬৩৪৫৯২৭ 

১৩৭  চ া বগম                       ামী- িমজা নু ল               এনআইিড-৯৩১৩৮৬৫৫৭১০৭০  মাবা-০১৮২৩৮৫৪০৯৬  

 াম- বলুয়া                ডাক- বলুয়া বাজার         উপেজলা- গাপালপুর       উপেজলা- টা াইল     

 িনজ   আেবদনকারী চ া বগম একজন  গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৪০০০০ মাবা-০১৮২৩৮৫৪০৯৬ 



১৩৮  মাছাঃ মেমাতাজ বগম         িপতা- নয়া িময়া                 এনআইিড-২৮৩৪৭৫০৮০০       মাবা- ০১৭৬৩৯৫৯৬৪০  

 াম- হিররামমল             ডাক- ময়নাকু ট             উপেজলা- রংপুর           জলা- রংপুর    

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ মেমাতাজ বগম গৃহ িমক। তার পেটর িভতর িস  রােগ আ া । উন্নত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৩৫০০০ মাবা- ০১৭৬৩৯৫৯৬৪০ 

১৩৯  মাছাঃ জােহদা খাতন          ামী- মাঃ আ দুল জ ার সরকার                           এনআইিড-৫২১৭০১৩৮৪৬১৮০   মাবা-০১৭২৬৪৭৫৮৩৩  

 াম- জম াম             ডাক- বাউরা               উপেজলা- পাট াম        জলা- লালমিনরহাট   

 িনজ   আেবদনকারী মাছাঃ জােহরা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন বুেক ব াথা উ র চাপ াসক  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৪০০০০ মাবা-০১৭২৬৪৭৫৮৩৩ 

১৪০ মাঃ ইউসুফ                     িপতা- সুলতান আহেমদ       জ সনদ-১৯৭৯২৬৯২৫৩৬১৯৯১৭৮     মাবা- ০১৯৩৪৩৯১০২২ 

াম- মধ  জয়নগর        ডাক- আ াফাবাদ          উপেজলা- কামরা ীর চর  জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইউসুফ একজন ভ ান চালক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ টনিসলাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।     

৪০০০০ মাবা- ০১৯৩৪৩৯১০২২ 

১৪১ মাঃ সয়দ হােসন               িপতা- মৃত মাঃ ই াহীম আলী এনআইিড-১২১৩৩৮৩১৭১৬৮০ মাবা-০১৯৯৬৮৫৯৯৫৫ 

াম- উ র যা াবাগী      ডাক- যা াবাড়ী          উপেজলা- যা াবাড়ী        জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ সয়দ হােসন একজন জতুার িমক। িতিন বুেক ব াথা পেট ব াথা ধরফর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।     

৩৫০০০ মাবা-০১৯৯৬৮৫৯৯৫৫ 

১৪২ রশমা খাতন                   ামী- সুলতান আহ দ       এনআইিড-০৯১২৯৭৬৩৫৯৩৯৪ মাবা- ০১৭৯১২৩৭৮০০ 

াম- প ম রসুলপুর      ডাক- আ াফাবাদ        উপেজলা- কামরা ীরচর   জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী রশমা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন বুেক ব াথা ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।     

৩০০০০ মাবা- ০১৭৯১২৩৭৮০০ 



১৪৩ মাঃ ইসমাইল সরকার          িপতা- নজমু উ ন সরকার    এনআইিড-৩৩১৩৪৯৪৭৫৭৪৪৮ মাবা-০১৭১৫২২৫৫২২ 

াম- রাথুরা                 ডাক- রাঘুন                উপেজলা- কালীগ        জলা- গাজীপুর   

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইসমাইল সরকার একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর পাথর উ র চাপ ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।     

৭৫০০০  মাবা-০১৭১৫২২৫৫২২ 

১৪৪ মাঃ শাহজালাল                িপতা- মৃত আ লু গফুর       এনআইিড-৬৭২৫৮১১৫৯৩০  মাবা- ০১৯৯০৫৩২৯৬৩ 

াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহজালাল একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।     

৪০০০০ মাবা- ০১৯৯০৫৩২৯৬৩ 

১৪৫ অ জত রায়                      িপতা- জীবন রায়              এনআইিড-৬৮৮৪৬৪১৫০৪    মাবা-০১৭৩২০৩১৬৩৫ 

াম-  পূব খটখ টয়া       ডাক- খটখ টয়া            উপেজলা- রংপুর           জলা- রংপুর  

িনজ আেবদনকারী অ জত রায় একজন কৃিষ িমক। িতিন হাই িসল রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।     

২৫০০০ মাবা-০১৭৩২০৩১৬৩৫ 

১৪৬ মাছাঃ শফালী                 িপতা- মাঃ বাবলুর রহমান    এনআইিড-৭৩১১২৬৬২৭৯১২৮ মাবা-০১৭৩৯৫৫৪৬৫৮ 

াম- কাকড়া              ডাক- কাকড়া             উপেজলা- িডমলা         জলা- নীলফামারী    

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ শফালী একজন গৃহ িমক। িতিন বুেক ব াথা খ ানসারেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৫০০০০ মাবা-০১৭৩৯৫৫৪৬৫৮ 

১৪৭ নজ ল ইসলাম                  িপতা- মৃত হােছন আলী        এনআইিড-৩৩১৩৪৯৪৭৬০৮২২ মাবা-০১৭২৬৫৮৯৬১৩ 

াম- মা ারপরু          ডাক- সাওরাইদ বাজার    উপেজলা-কািলগ        জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী নজ ল ইসলাম একজন  কৃিষ িমক। িতিন েট  বড় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৩৫০০০ মাবা-০১৭২৬৫৮৯৬১৩ 



১৪৮ মাছাঃ দুলালী বগম        িপতা- নু ল হক               এনআইিড- ৪১৮৪৯৬৩৩৮৯  মাবা-০১৭৩৮৫৫৫৪২৪ 

াম- পূব খটখ টয়া        ডাক- খটখ টয়া            উপেজলা- কাতয়ালী      জলা- রংপুর 

িনজ আেবদনকা ী মাছাঃ দলূাল বগম একজন গৃহ িমক। িতিন উ র চাপ ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৩৫০০০ মাবা-০১৭৩৮৫৫৫৪২৪ 

১৪৯ মাঃ দুলাল িময়া                িপতা- মৃত সিহদার রহমান    এনআইিড-৮৫১৪৯৩৯৩৯২৮৮৬ মাবা-০১৭২৮৪৬২২৪৩ 

াম- পুব খটখ টয়া        ডাক- খটখ টয়া            উপেজলা- কাতয়ালী      জলা- রংপুর 

িনজ আেবদনকারী মাঃ দুলাল িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনেত পাথর িকডিন বড় হেয় গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৫০০০০  মাবা-০১৭২৮৪৬২২৪৩ 

১৫০ মাছা মিরনা বগম            ামী- মাঃ হািফজলু ইসলাম  এনআইিড-৫২১৭০১৩৮৪৬২২৩ মাবা-০১৭৩৩৯৫৬৪০১                                                                                                                             

াম- জম াম             ডাক- বাউরা               উপেজলা- পাট াম        জলা- লালমিনরহাট  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মিরনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন লাভ উইগস এন জনা দােতর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৩০০০০ মাবা-০১৭৩৩৯৫৬৪০১  

১৫১ মায়া সুলতানা                    ামী- খাকন ছাওদাগার     এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৫৬৭১ মাবা-০১৭২৪৮৬৩৬৬০ 

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

িনজ আেবদনকারী মায়া সুলতানা একজন কৃিষ িমক। িতিন উ র চাপ চম সমস া িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৪০০০০  মাবা-০১৭২৪৮৬৩৬৬০ 

১৫২  আসরাফুল ইসলাম নািদম    িপতা- মাঃ আিমনুল ইসলাম  জ সনদ-২০১৫৩৩১৩২৫৭০৪৩৭০৩    মাবা-০১৭৮১৩০৬৭৩০  

 াম- কুয়ার চালা          ডাক- চা- বাগান          উপেজলা-কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর   

 নািছমা বগম(মা)     এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৪১২  

 আেবদনকারী নািছমা জবগম একজন গৃহ িমক। তার ছেল ডাউন িসন ম রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।     

৪০০০০  মাবা-০১৭৮১৩০৬৭৩০  



১৫৩  মাসাঃ মাসেলমা              ামী- ওয়ােরস আলী           এনআইিড-১৯৮৭২৬১৩৪৫৫১০০০২০৪    মাবা-০১৭২২১৫০৩০৩  

 াম- প ম রসুলপুর      ডাক- আ াফাবাদ        উপেজলা- কামরা ীরচর   জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ মাসেলমা একজন কৃিষ িমক। িতিন চমেরাগ শরীের ালা ব াথা রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।     

২০০০০  মাবা-০১৭২২১৫০৩০৩  

১৫৪  া আহেমদ                  িপতা- মিহউ ন আহেমদ   এনআইিড-৬৪২৩৯৩৮৯০৮   মাবা-০১৯৪৩০৮৪৬৮০  

 াম- মািনকনগর          ডাক- যা াবাড়ী            উপেজলা- যা াবাড়ী        জলা- ঢাকা   

 িনজ   আেবদনকারী া বগম একজন সলাই িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।     

১০০০০০  মাবা-০১৯৪৩০৮৪৬৮০  

১৫৫  িমহাদ খান                        িপতা- ফজললু খান            এনআইিড-১৯৯১২৬১৬২২৭০০০২৩৭      মাবা-০১৮৩৩২১৮৭১৬  

 াম- বা া                   ডাক- বা া                  উপেজলা- নওয়াবগ      জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী িমহাদ খান একজন ইেলক ক িমক। তার জরায় ু বিড়েয় গেছ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।     

৫০০০০  মাবা-০১৮৩৩২১৮৭১৬  

১৫৬  মাঃ ফজললু হক              িপতা- মৃত মাঃ আিনছ খা ঁ     এনআইিড-৩৩১৩০৬৭৬০৩৭৮৯         মাবা-০১৯২৬২২৫৪২৮  

 াম- বা া                   ডাক- বা া                  উপেজলা- নওয়াবগ      জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ ফজলুল হক একজন গৃহ িমক। িতিন আঘাত জিনত কারেন হাত কেট গেছ । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।     

৪০০০০  মাবা-০১৯২৬২২৫৪২৮  

১৫৭  মাসাঃপনা আ ার             িপতা- মিহউ ন আহা দ    এনআইিড-৬৮৭৩৯৫৭৭৩৯    মাবা-০১৬১২২২৭৭২৭    

 াম- মািনকনগর          ডাক- যা াবাড়ী            উপেজলা- যা াবাড়ী        জলা- ঢাকা   

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ পনা আ ার একজন সলাই িমক। িতিন াক উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।     

৭০০০০  মাবা-০১৬১২২২৭৭২৭    



১৫৮  রওশনারা বগম                  ামী- মাঃ আেনায়ার হােসন   এনআইিড-২৬১৬২২৭৫৭৮৯৭১   মাবা- ০১৮৭৬১৯৫০২৩  

 াম- বা া                   ডাক- বা া                  উপেজলা- নওয়াবগঞ্জ     জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী রওশনারা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।     

৩০০০০  মাবা- ০১৮৭৬১৯৫০২৩  

১৫৯ মাঃ আেনয়ার হােসন         িপতা- মৃত জমেসর বপারী    এনআইিড-২৬১৬২২৭৫৭৯০৬০ মাবা- ০১৯১৫৭৭১১৫৭ 

াম- বা া                   ডাক- বা া                  উপেজলা- নওয়াবগ      জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আেনায়ার হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ উ র চাপ াসক  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৩০০০০  মাবা- ০১৯১৫৭৭১১৫৭ 

১৬০ আইয়ুব আলী                  িপতা- মৃত ছবর আলী          এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭১২৯২২ মাবা-০১৭৫৪৪৮০১১৩ 

াম- হাছলা                ডাক- দািমহা             উপেজলা- তাড়াইল         জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী আইয়ুব আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন টাইফেয়ড াস ক  কািশ িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৪০০০০ মাবা-০১৭৫৪৪৮০১১৩ 

১৬১ মাসাঃ লুৎফা বগম           ামী- মাঃ আ রু রহমান      এনআইিড-৪৮১৪২৭৭৫৯২৩০৩ মাবা-০১৭১৯৮৫৬৪৮৫ 

াম- চািরতলা              ডাক- িনয়ামতপুর           উপেজলা- কিরমগ         জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ লূৎফা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন বুেক ব াথা কামেগ ব াথা িলভােরর সমস া রাগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৪০০০০ মাবা-০১৭১৯৮৫৬৪৮৫ 

১৬২ মাঃ মােজদুল হক             িপতা- আঃ ছা ার            এনআইিড-২৬৫৭২৯৮৮১২১২৭ মাবা-০১৭১০৩৩৬৪২১ 

াম- আখরাবাজার        ডাক- িকেশারগ        উপেজলা- িকেশারগ     জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মােজদুল হক  একজন  একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৬০০০০ মাবা-০১৭১০৩৩৬৪২১ 



১৬৩ মাছাঃ সুরাইয়া বগম (হািস)   ামী- মাঃ িলয়াকত আলী     এনআইিড-৩৯১৬১৭৬৫২৪১৬৩ মাবা-০১৬২৬০০০৪৮৮ 

াম- গালাপবাগ          ডাক- ওয়ারী               উপেজলা- ওয়ারী          জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ সুরাইয়া বগম ( হািস) একজন দর জ িমক। িতিন কামেড়র হাড় য়  এবং হােট রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।         

৬০০০০ মাবা-০১৬২৬০০০৪৮৮ 

১৬৪  তািনয়া                          িপতা- মাঃ বা                এনআইিড-২৬৯৭৬৮৩৬৫৮৯৪৪          মাবা- ০১৬১৪৭১৯১১৫ 

াম- ঢালকানগর            ডাক- ফিরদাবাদ          উপেজলা- গ িরয়া       জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী তািনয়া একজন দ জ িমক। িতিন পায়ুপেথ িফসার সাইনুসাই টস রােগ আ ান্ত। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।         

৫০০০০ মাবা- ০১৬১৪৭১৯১১৫ 

১৬৫ মাসা ৎ ফােতমা বগম        ামী- মাঃ ছাইফুল ইসলাম    এনআইিড-০৯১১৮৮০৩২০০৫৯ মাবা-০১৭২৬৯০৩৮৫৩ 

াম- দি ণ বািলয়া      ডাক- দি ন িদঘিলয়া    উপেজলা- ভালা          জলা- ভালা  

িনজ  আেবদনকারী মাসা ৎ ফােতমা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন চমেরাগ হােড়র সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।         

১৫০০০ মাবা-০১৭২৬৯০৩৮৫৩ 

১৬৬ মেহ ে ছা                      ামী- িগয়াস উ ীন          এনআইিড-৪৮১৯২৫৪৭৫৯৪৮৮ মাবা-০১৭৭১৭৩৭৫২১ 

াম- বলংকা               ডাক- তাড়াইল             উপেজলা- তাড়াইল      জলা- িকেশারগ   

িনজ আেবদনকারী মেহ ে ছা একজন কৃিষ িমক। িতিন মূ নালীেত দাহ বিম পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।         

২৫০০০ মাবা-০১৭৭১৭৩৭৫২১ 

১৬৭ মাসাঃ খািদজা বগম       ামী- মাঃ ফাফর ল র       এনআইিড-২৯১১৮৯৫২২৪২১৩ মাবা-০১৯২৪৯৭৭৬২৮ 

াম- মাইটকুমরা           ডাক- শখর               উপেজলা- বায়ালমারী     জলা- ফিরদপুর     

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ খািদজা বগম একজন সলাই িমক। িতিন বুেক ব াথা জরায় ুবড় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।         

৩০০০০ মাবা-০১৯২৪৯৭৭৬২৮ 



১৬৮ আবুল খােয়র মাল া            িপতা- মৃত আেলক হােসন     এনআইিড-২৯১১৮৯৫২২৩৯০৬ মাবা-০১৭৪০২৬৩৯১০ 

াম- ভলবাড়ীয়া            ডাক- শখর               উপেজলা- বায়ালমারী     জলা- ফিরদপুর   

িনজ আেবদনকারী আবুল খােয়র মাল া একজন কৃিষ িমক। িতিন নাক কান গলায় সমস া ে ট বড় মূ নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৪০২৬৩৯১০ 

১৬৯ মাসাঃ হািলমন নছা          ামী- মাঃ িছ  সখ           এনআইিড-২৯১১৮৬০১৬৯৩৭০ মাবা-০১৭৫১৬১১৯৭৩ 

াম- বা ু াম             ডাক- সাতাসী             উপেজলা- বায়ালমারী     জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ হািলমন নছা একজন সলাই িমক। িতিন এিকউট এবেডােমন পেট দাহ ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০  মাবা-০১৭৫১৬১১৯৭৩ 

১৭০  ইসমাইল িসকদার              িপতা- মাঃ সােহদ আলী িসকদার এনআইিড-১৯৯৪২৯১১৮৯৫০০০০০৮       মাবা-০১৭৪১৫৫৩৪৮২  

 াম- মাইটকুমরা           ডাক- শখর               উপেজলা- বায়ালমারী     জলা- ফিরদপুর      

 িনজ   আেবদনকারী ইসমাইল িসকদার একজন কৃিষ িমক। িতিন গলা এবং নােকর সমস া এলা জ বলস পালিস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০  মাবা-০১৭৪১৫৫৩৪৮২  

১৭১  সামচ সখ                      িপতা- মৃত মকেছদ সখ        এনআইিড-২৯১১৮২৫২০২৯২৮ মাবা-০১৭৭০৮৪৫৭১৭  

 াম- পায়াইল             ডাক- তলজরুী            উপেজলা- বায়ালমারী    জলা- ফিরদপুর     

 িনজ     আেবদনকারী সামচ সখ একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা হাড় য় হাত এবং দবূলতা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৭৭০৮৪৫৭১৭  

১৭২  নূরজাহান                         ামী- জােহর উ ন            এনআইিড-৪৮১৯২৫৫৪৭৫৯৫২১  মাবা-০১৭২১৪৪৬৯৮০  

 াম- বলংকা               ডাক- তাড়াইল             উপেজলা- তাড়াইল      জলা- িকেশারগ    

 িনজ   আেবদনকারী নুরজাহান একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৭২১৪৪৬৯৮০  



১৭৩  লিতফা আ ার                   ামী- মাঃ হািদস িময়া         এনআইিড-৪৮১৯২৫৪৭৫৯৮৪৩   মাবা-০১৭৯৬৫১৮৮৫২  

 াম- বলংকা               ডাক- তাড়াইল             উপেজলা- তাড়াইল      জলা- িকেশারগ    

 িনজ   আেবদনকারী লিতয়া একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  জ টলতা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৭৯৬৫১৮৮৫২  

১৭৪  আেলয়া বগম                    ামী- আহ দ আলী            এনআইিড-৪১২০৪০৯৭৬৪৬৮৩  মাবা-০১৯৩২৭৭৫৯৯৫  

 াম-শ ামলী রাড-২       ডাক- শ ামলী              উপেজলা- িমরপুর-১       জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী আেলয়া বগম একজন গৃহ িমক। িতিন অি ও আথাই টস মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৯৩২৭৭৫৯৯৫  

১৭৫ হািসব হােসন                 িপতা- মৃত এনােয়ত হােসন   এনআইিড-২৯১০৩৮৪৩১৯৫২৬ মাবা-০১৭৩১২০০৫১২ 

াম- ক-২০/২            ডাক-ন সরকার বাড়ী উপেজলা- লশান-২     জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী হািসব হােসন একজন িমক। িতিন য া ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৩১২০০৫১২ 

১৭৬  মাছাঃ আ জজনু নছা        ামী- মাঃ সাইফুল ইসলাম খান                            এনআইিড-৬১১৭২৫৫২২৪৩৮১ মাবা-০১৮২০৮৩১৮৫৬  

 াম- মায়াে মপুর        ডাক- মায়াে মপুর       উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ       

 মাঃ সাইফুল ইসলাম খান( ামী)    এনআইিড-৬১১৭২৫৫২২৪৩৮০                          

আেবদনকারী মাছাঃ আ জজনু নছা একজন গৃহ িমক। তার ামী হাট এ াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৮২০৮৩১৮৫৬ 

১৭৭  সুমনা আ ার                   ামী- মাঃ মেহদী হাসান মামুন                            এনআইিড-১৯৯৩৬১১৭২৬৩০০০০৭৬    মাবা-০১৭৬২১৯৭১১৯  

 াম- সু ীরবন             ডাক- বারপাড়া             উপেজলা- না াইল    জলা- ময়মনিসংহ  

মাঃ বায় জদ ভূইয়া 
( ছেল)          জ সনদ-২০১৭৬১১৭২৬৩১০৮৮৩৫ 

আেবদনকারী সুমনা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন িনউেরাল জক ান সমস া রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৬২১৯৭১১৯ 



১৭৮  মাছাঃ রােবয়া খাতন           ামী- মাঃ শামসুর রহমান ভূইয়া                              এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩৩০৯৮২           মাবা-০১৭৫২২১৯৭৯১  

 াম- সু ীরবন             ডাক- বারপাড়া             উপেজলা- না াইল    জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রােবয়া খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন গয়টার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৫২২১৯৭৯১ 

১৭৯  মাঃ সিলম                      িপতা- মৃত মেহর আলী        এনআইিড-৪৮১৪৯৪৩১৭০১৭৪ মাবা-০১৮৩৬৪৮৮৮০৯  

 াম-মেধ পাড়া              ডাক- যেশাদল            উপেজলা- িকেশারগ      জলা- িকেশারগ    

িনজ আেবদনকারী মাঃ সিলম একজন কৃিষ িমক। িতিন উ র চাপ দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৮৩৬৪৮৮৮০৯ 

১৮০  মাঃ মা ফা                     িপতা- মাঃ আঃ বািরক ভইঞা  এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩২৫৩৮৯  মাবা-০১৯৩০২৭৩৭০৫  

 াম- নবীয়াবাদ             ডাক- বারপাড়া              উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ  

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ মা ফা একজন কৃিষ িমক। তার িলভাের ফাড়া ফাড়া ফেট গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৯৩০২৭৩৭০৫  

১৮১  মাঃ ফরমান আলী           িপতা- মৃত মাঃ আনছার আলী  এনআইিড- ৪১২০৪০৯৭৬৬০৩৭           মাবা-০১৯৩৪৯১৭৮৯৫  

 াম- নবীয়াবাদ             ডাক- বারপাড়া              উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফরমান আলী একজন ভ ান চালক। িতিন িল েনাড ফাড়া বুেক ব াথা ফুসফুেস এবং হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৯৩৪৯১৭৮৯৫ 



১৮২  মাঃ দেলায়ার হােসন          িপতা- মাঃ বাচ্চ িময়া         এনআইিড-১০০৯১২০৮৬৪    মাবা-০১৭৬৬৩১৫৬৬১    

 াম- পু ড়া                ডাক- পু ড়া বাজার       উপেজলা- তাড়াইল         জলা- িকেশারগ        

িনজ আেবদনকারী মাঃ দেলায়ার হােসন একজন িনমান িমক। িতিন বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৬৬৩১৫৬৬১   

১৮৩  মায়া                                ামী- কা ন মি ক           এনআইিড-২৬৯৬৪০৬৭১৪৮১৩ মাবা- ০১৯৭৯৬৪৪০৪৫  

 াম- ঝলপাড় ব       ডাক- িমরপুর- ১২        উপেজলা- িমরপুর         জলা- ঢাকা   

 িনজ   আেবদনকারী মায়া একজন গৃহ িমক। িতিন জরায় ু বিড়েয় গেছ িসসেটািসল রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০   মাবা- ০১৯৭৯৬৪৪০৪৫  

১৮৪  মাঃ ছােলম িময়া             িপতা- মৃত আবদুল বারী হাং   এনআইিড-০৯১২১৩৮১২৮৯২৮ মাবা-০১৭৭৪৯৫৬৩৭৯  

 াম- হাসান নগর          ডাক- হািকমউ ন       উপেজলা- বারহানউ ন  জলা- ভালা  

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ ছােলম িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০  মাবা-০১৭৭৪৯৫৬৩৭৯  

১৮৫  আ লু আ জজ হাওলাদার    িপতা- মৃত সুনাম উ ীন হাওলাদার                       এনআইিড-৪১২০৪০৯৭৬৫০৭৬ মাবা-০১৭৮৮১৬৩৩৮৪  

 াম- কল ানপুর          ডাক- কল ানপরু         উপেজলা- শের বাংলা থানা                         জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী আ লু আ জজ হাওলাদার একজন ভ ান চালক ।িতিন  ডায়ােব টস উ র চাপ িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০  মাবা-০১৭৮৮১৬৩৩৮৪  



১৮৬  মাঃ ইউনুছ আলী              িপতা- মৃত তােহব আলী        এনআইিড-৪১২০৪০৯৭৬৫৯৬৮ মাবা-০১৯৪৮০৩৩৮৪৭  

 াম- নুর জাহান রাড    ডাক- মাহা দপুর        উপেজলা- মাহা দপরু   জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ ইউনছু আলী একজন ির  চালক । িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৯৪৮০৩৩৮৪৭  

১৮৭  মাঃ আিশকুর রহমান        িপতা- মাঃ আলমগীর হােসন  জ সনদ- ১৯৯৮৩৩১৩২৫৭০৩৭৭৬৫     মাবা-০১৭৬৬৬৩৩৭৭৪  

 াম- কুয়ার চালা          ডাক- চা- বাগান          উপেজলা-কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ আিশকুর রহমান একজন কৃিষ িমক। তার বুেক ব াথা পােয় ব াথা । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন ক রেছন।  

১০০০০  মাবা-০১৭৬৬৬৩৩৭৭৪  

১৮৮  মাসাঃ রিহমা বগম             ামী- মাঃ লিতফ             এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৫২৪ মাবা-০১৭৮২২৭৩২৪১  

 াম- কুয়ার চালা          ডাক- চা- বাগান          উপেজলা-কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ রিহমা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা তলেপেট ব াথা ােব র  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০   মাবা-০১৭৮২২৭৩২৪১  

১৮৯  মাঃ ওবায়দুর রহমান খান     িপতা- মৃত আঃ আহাদ খান   এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০০৫০         মাবা- ০১৭৬৮২৩৪১৭৩  

 াম- কুয়ার চালা          ডাক- চা- বাগান          উপেজলা-কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ ওবায়দুর রহমান খান একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেক ব াথা কামেগ ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা- ০১৭৬৮২৩৪১৭৩  

১৯০   গনুরা                           ামী- মজলু                     এনআইিড-৪৮১৪২৮৬৬৭০৮৮২ মাবা-০১৯৯০৩২৪২৮৫     

 াম- িস ীপ               ডাক- পাড়া বািলয়া        উপেজলা- কিরমগ       জলা- িকেশারগ     

 িনজ   আেবদনকারী গনুরা একজন কিষ িমক। িতিন তলেপেট ব াথা বুেক ালা মূ  নালীেত দাহ রাগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা 

৪০০০০   মাবা-০১৯৯০৩২৪২৮৫     



চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৯১  মাঃ আ লু হািকম             িপতা- আহা দ হােসন       এনআইিড-১৪৭১৯৩৮১৭৩     মাবা-০১৭৩৭৯৯১০৬৮  

 াম- ব শ                  ডাক- িকেশারগ         উপেজলা- িকেশারগ    জলা- িকেশারগ   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ আ লু হািকম একজন কৃিষ িমক। িতিন ক াটাের  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪৫০০০  মাবা-০১৭৩৭৯৯১০৬৮  

১৯২  নাজমা আ ার                  ামী- জিমর হােসন            এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৫৫৪১ মাবা-০১৭৮৪৭০৮২০৮  

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

 িনজ   আেবদনকারী নাজমা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭৮৪৭০৮২০৮  

১৯৩  মাকেলছ সরদার             িপতা- িময়া সরদার            এনআইিড-৮৬১৬৫৮৮৪৫৪৪৯৪ মাবা-০১৭৪৯৪২০৪১০  

 াম-পলাশ তলী         ডাক- িমজাপুর              উপ জলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর     

 িনজ   আেবদনকারী মাকেলছ সরদার একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০   মাবা-০১৭৪৯৪২০৪১০  

১৯৪  মাসাঃ সুমাইয়া আ ার        িপতা- মাঃ ম জবুর রহমান   জ সনদ-২০০২৩৩১৩২৫৭৩১০৪২      মাবা-০১৬২৪৬৭৫৭৬৩  

 াম- কুয়ার চালা          ডাক- চা- বাগান          উপেজলা-কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ সুমাইয়া আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন মূ  নালীেত দাহ িকডিনর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৬২৪৬৭৫৭৬৩  



১৯৫  আেনায়ারা বগম               ামী- িসরাজ উ ন           এনআইিড-৩৩১৩০৮১৯৬৩৩৯৩         মাবা-০১৮৭৫৫২৪৩৩৯  

 াম- মঘডবী                ডাক-হায়দরাবাদ           উপ জলা- গাজীপুর       জলা- গাজীপুর      

 িনজ   আেবদনকারী আেনায়ারা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া উ র চাপ থলােসিময়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৬০০০০  মাবা-০১৮৭৫৫২৪৩৩৯  

১৯৬  কিবতা আ ার                 ামী- মেহদী হাসান িলটন সরকার                          এনআইিড-১৯৯১৪৮১৪২৮৬০০০১৬৫    মাবা-০১৭৮৭৫১৮৬৫৮  

 াম- িসং য়া               ডাক- কিরমগ           উপেজলা- কিরমগ      জলা- িকেশারগ     

 িনজ   আেবদনকারী কিবতা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন কান পাকা বুেত ব াথা গলায় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৭৮৭৫১৮৬৫৮  

১৯৭  মাছাঃ বগম                   ামী- মাঃ আব ুমােলক       এনআইিড-৪৮১৯২৯৪৮১০৯০০  মাবা-০১৭১৮৯৬৬৭০৩  

 াম- ভরন তলা           ডাক- তাড়াইল           উপেজলা- তাড়াইল        জলা- িকেশারগ   

 িনজ   আেবদনকারী মাছাঃ বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন জরায় ুসমস া হাইেপাথাইরেয়ড খেত অসুিবধা র  বিম ধরফর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৭১৮৯৬৬৭০৩  

১৯৮  মাঃ শাহ ক হােসন তিহন    িপতা- মাঃ লুৎফুর রহমান জ সনদ- ২০০৩৩৩১৩২৫৭২৯৮১৬      মাবা-০১৭২৭৮৬০০৬৮  

 াম- কুয়ার চালা          ডাক- চা- বাগান          উপেজলা-কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ শাহ ক হােসন তিহন একজন গৃহ িমক। িতিন নােকর সমস া কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৭২৭৮৬০০৬৮  



১৯৯  মঘজান                          ামী- মৃত মাসেলম উ ন    এনআইিড-৩৩১৩২৬৬৮৮৬৫৪৮         মাবা-০১৮৬৯৮৭৮২৪৭  

 াম- সােহদাবাদ পূব       ডাক- বাশতলী            উপেজলা- কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মঘজান একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস ইেলক লাইট ইমেবেলস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৮৬৯৮৭৮২৪৭  

২০০  মাসাঃ রন ুআরা আ ার     ামী- মাঃ আতাউর রহমান  এনআইিড-৩৩১৩০৬৭৬৬৩৭৪৯৭       মাবা-০১৭৫০১৮১৭৬৬  

 াম-  পাইনশাইল        ডাক- িমজাপুর             উপেজলা- গাজীপুর        জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ রন ুআরা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন পােয়র চলকািন চমেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০  মাবা-০১৭৫০১৮১৭৬৬  

২০১  িলজা আ ার                    িপতা- শখ আ লু ওয়াব        এনআইিড-১৯৪২৩২০৫৬৩     মাবা-০১৯৫৯১৯৬৬৯১  

 াম- ধান সড়ক            ডাক- বিরশাল               উপেজলা- বিরশাল        জলা- বিরশাল   

 িনজ   আেবদনকারী িলজা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড়র হাড় য় এবং ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৯৫৯১৯৬৬৯১  

২০২  সুলতানা আ ির (মিন)       িপতা- িছ কুর রহমান        এনআইিড-১৯৯৩০৬১৫১৫১০০০১৫১      মাবা-০১৭২৯৭৬৬২৮১  

 াম- প রীকাঠ            ডাক- চরেমানাই         উপেজলা- বিরশাল        জলা- বিরশাল   

িনজ আেবদনকারী সুলতানা আ ার 
(মিন) একজন গৃহ িমক। িতিন উ র চাপ বুেক ব াথা গলায় দাহ কািশ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭২৯৭৬৬২৮১ 

২০৩  মাঃ তাতা িময়া                িপতা- মৃত আহা দ আলী     এনআইিড-৪৮১৪২৮৬৬৬১৬৮৮            মাবা-০১৭৫১৬৩৮৭৬৭  

 াম- িসং য়া               ডাক- কিরমগ           উপেজলা- কিরমগঞ্জ     জলা- িকেশারগ     

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ তাতা িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৭৫১৬৩৮৭৬৭  



২০৪  জরনা আ ার খাতন            ামী- দীন ইসলাম             এনআইিড-৪৮১৯২৫৪৭৫৯৫২৩ মাবা-০১৭৩৯১৬০৯১৪   

 াম- বলংকা               ডাক- তাড়াইল             উপেজলা- তাড়াইল      জলা- িকেশারগ    

 িনজ   আেবদনকারী জরনা আ ার খাতন একজন কৃিষ িমক। িতিন চােখর সমস া হাপানী গােয় পািন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪৫০০০  মাবা-০১৭৩৯১৬০৯১৪   

২০৫ ফজল ুরহমান                   িপতা- মৃত দা  িময়া           এনআইিড- ৪৮১৯২৫৪৭৫৯৪৯০ মাবা-০১৭৫৭১৩২৪১০            

 াম- বলংকা               ডাক- তাড়াইল             উপেজলা- তাড়াইল      জলা- িকেশারগ    

              িনজ   আেবদনকারী ফজলরু রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন য া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০  মাবা-০১৭৫৭১৩২৪১০       

২০৬  পন চ  নীল                 িপতা- মৃত মেনার ন শীল     এনআইিড-০৬৯৫১১৯২৩৮৯১৬ মাবা-০১৭৯৩৭১০৩০৬  

 াম- না জর মহ া       ডাক- বিরশাল             জলা- বিরশাল             ডাক- বিরশাল    

 িনজ   আেবদনকারী পন চ  নীল একজন ির া চালক। িতিন াসতে র দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

২০০০০   মাবা-০১৭৯৩৭১০৩০৬  

২০৭  শাহজাহান শখ                 িপতা- সুলতান শখ             এনআইিড-৫৯১৫৬৭৬২০২৪৫৩ মাবা-০১৭৪০৭৫৬৪৩৭  

 াম- কমলাপরু            ডাক- কমলাপুর           উপেজলা- কমলাপুর      জলা- ঢাকা    

 িনজ   আেবদনকারী শাহজাহান শখ একজন ভ ান চালক। িতিন ক ানসার রাগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৭৫০০০  মাবা-০১৭৪০৭৫৬৪৩৭  

২০৮  মহা দ আলী                   িপতা- মুগল আহা দ চিকদার এনআইিড-০৯১২১৪৭০৮৭১১২  মাবা-০১৭৬৩৭১৩৩৮৭  

 াম- ফুল কািচয়া          ডাক- কুে র হাট          উপেজলা- বারহান উ ীন উপেজলা- ভালা  

 িনজ   আেবদনকারী মহা দ আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৭৫০০০  মাবা-০১৭৬৩৭১৩৩৮৭    



২০৯  দীন ইসলাম                      িপতা- মৃত আবুল হােশম      এনআইিড-৪৮১৯২৫১৭৫৯৫০৬ মাবা- ০১৭৫৫১১৬২৮৭  

 াম- বলংকা               ডাক- তাড়াইল             উপেজলা- তাড়াইল      জলা- িকেশারগ    

 িনজ   আেবদনকারী দীন ইষলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন েট  বড় বুেক ব াথা মুেখর িভতের ফাংগাল ইনেফকশান রােগ আ ান্ত। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

১৫০০০  মাবা- ০১৭৫৫১১৬২৮৭  

২১০  মাঃ মাইন উ ন           িপতা- মৃত মাঃ কালু িময়া   এনআইিড- ২৬১৩৪৫১২৩০৫২৫           মাবা-০১৮৩৯৫২৪৯৩৩  

 াম- পূব রসুলপুর          ডাক- আ াফাবাদ        উপেজলা- কামরা ীর চর   জলা- ঢাকা   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ মাইন উ ন একজন ির াচালক। িতিন গ াি ক হািনয়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৪০০০০  মাবা-০১৮৩৯৫২৪৯৩৩  

২১১  িমজানুর রহমান ফিকর         িপতা- ই াহীম ফিকর          এনআইিড-৪৭১১৭৬৯৪১৮৩৩৪ মাবা- ০১৯৫৯৮০০৬০৮  

 াম- ঘাটাইল           ডাক- চালনা বাজার      উপেজলা- দােকাপ       জলা- খুলনা   

 িনজ   আেবদনকারী িমজানুর রহমান ফিকর একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরাগ াসক  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৪০০০০  মাবা- ০১৯৫৯৮০০৬০৮  

২১২  শারিমন সুলতানা (উিম)        িপতা- আিনছর রহমান        জ সনদ-১৯৯৯৪৭৪৭৫৫৪০৩৫৭৪০    মাবা- ০১৭২৪৩৫২১৮২  

 াম- টাউন নয়াপাড়া      ডাক- টাউন নয়াপাড়া    উপেজলা- ফিকরহাট     জলা- বােগরহাট   

 িনজ   আেবদনকারী শারিমন সুলতানা 
( উিম) একজন িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৭৫০০০  মাবা- ০১৭২৪৩৫২১৮২  

২১৩  মাঃ ছানাউ া                  িপতা- ম জবর হক             এনআইিড-২৬১১২৯৩২২১৬৯১ মাবা-০১৭৩৫৯৯১০২১  

 াম- পূবব নগর          ডাক- সা িলয়া           উপেজলা-  ডমরা        জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ ছানাউ া একজন উপ ঠকাদার। তার বা পােয়র এক ট হাড় ভে  গেছ ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৩৫০০০  মাবা-০১৭৩৫৯৯১০২১  



২১৪  মাঃ খােয়র হােসন             িপতা- শাহাবু ন              জ সনদ-১৯৯৩২৬১৯০৮০০৩৭৬৭২     মাবা- ০১৭৫৭০৪৫০০৭  

 াম-আদমপুড়া           ডাক- বাস নহালগ      উপেজলা- দশিমনা       জলা-পটয়াখালী   

 িনজ    আেবদনকারী মাঃ খােয়র হােসন একজন রাজ িম ী। িতিন িসেয়িসস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৫০০০০  মাবা- ০১৭৫৭০৪৫০০৭  

২১৫  মাঃ শাহিরয়ার ইসলাম        িপতা- মাঃ শিরফুল ইসলাম জ সনদ-২০১২৮৭১৪৭৭৯১০০৮৩১ মাবা-০১৭২৭৯৬৬৬৭৯             

 াম- খান জয়া             ডাক- খান জয়া          উপেজলা- কালীগ       জলা- খুলনা   

 মাঃ শিরফুল ইসলাম   
 আেবদনকারী মাঃ শিরফুল ইসলাম একজন িমক। তার 
( ছেল) সির াল পালিস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৫০০০০  মাবা-০১৭২৭৯৬৬৬৭৯              

২১৬  শামীম শখ                          িপতা- মাঃ সােহব আলী শক   এনআইিড- ২৯১৫৬২১০৮৯৭৮২   মাবা-০১৯৩৩১৫৫২৪২  

 াম- আটপাড়া                  ডাক- কামারখালী              উপেজলা- মধুখালী            জলা- ফিরদপুর   

 িনজ    আেবদনকারী শামীম শখ একজন পিরবহন িমক। িতিন আঘাত জিনত কারেন প ু।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০  মাবা-০১৯৩৩১৫৫২৪২  

২১৭  মাসাঃ মু া বগম              ামী- আব ুতােহর              এনআইিড- ২৬১৩৮৮৬৪৯৬৬৯০          মাবা- ০১৭২৮০৬১৫৪১      

 াম- প মদী               ডাক- প মদী           উপেজলা- করানীগ     জলা- ঢাকা    

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ মু া বগম একজন সকািনক িমক। িতিন িকডিন ফইলরু রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০  মাবা- ০১৭২৮০৬১৫৪১    

২১৮ মাঃ খাকন িময়া             িপতা- মৃত দাছ মামুন        এনআইিড- ৬১১৮১৬৭১০৫২২৫ মাবা-০১৭৪৩৫৯৪৭৩৫ 

াম- বােঘধরা          ডাক- গায়াডাংগ           উপেজলা- ফুলপুর         জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ খাকন িময়া একজন রাজিম ী । িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৭৪৩৫৯৪৭৩৫ 



২১৯  িনপা আ ার                  ামী- মাঃ ফিরদ িময়া       এনআইিড-৬৮১৫২৭৪৩২২৯৫০ মাবা-০১৭৬০৫৯৬৮২৭ 

াম- পাড়াতলা           ডাক- িখিদরপুর          উপেজলা- মেনাহরদী      জলা- নরিসংদী 

িনজ আেবদনকারী িনপা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড় ব াথােচােখর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭৬০৫৯৬৮২৭ 

২২০ রিফকুল ইসলাম               িপতা- ছিমর উ ন            এনআইিড৪৮১৪৫১৩৯৯২২১২  মাবা- ০১৭৩১৪৪৫৫২৩ 

াম- আচিমতা            ডাক- আচিমতা           উপেজলা- ক টয়াদী       জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী রিফকুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন ফুসফুেসর সমস া য া হািনয়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা- ০১৭৩১৪৪৫৫২৩ 

২২১  মাসাঃ মা আ ার             িপতা- মাঃ গালাম রসুল সখ এনআইিড-১৯৯৬২৯১১৮৯৫০০০৪০৩     মাবা-০১৭০৯২৬৭২৫০  

 াম- ভলবাড়ীয়া            ডাক- শখর               উপেজলা- বায়ালমারী     জলা- ফিরদপুর    

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ মা আ ার একজন সলাই মিসন িমক। িতিন মূ নালীেত সমস া হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩৫০০০  মাবা-০১৭০৯২৬৭২৫০  

২২২  সত পারভীন                   িপতা- মাঃ বকুল িব াস      জ সনদ-২০০৭২৯১১৮২৫০২৫৬৭      মাবা-০১৯২৫৬৮৭৪৩৯  

 াম- হাসামিদয়া            ডাক- শাহ জাফর টঃ কঃ উপেজলা- বায়ালমারী    জলা- ফিরদপুর   

 িনজ   আেবদনকারী সত পারভীন একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০  মাবা-০১৯২৫৬৮৭৪৩৯  

২২৩  হািফজা বগম                    ামী- সয়দ মাজাফ্ফর আলী   এনআইিড-২৯১১৮৭৫২৪৩২০৬ মাবা-০১৭৯৮৩৫৩১২৪  

 াম- জয়পাশা             ডাক- জয়পাশা           উপেজলা- বায়ালমারী     জলা- ফিরদপুর   

 িনজ   আেবদনকারী হািফজা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০  মাবা-০১৭৯৮৩৫৩১২৪  



২২৪  মাছাঃ শািহদা বগম           ামী- মাঃ হা ান মাল া      এনআইিড-৩৫১৪৩২৭৪৫৫৩৫৮           মাবা-০১৯২৪০০৫৩৮৮  

 াম- পানা                  ডাক- কািশয়ানী            উপেজলা- কািশয়ানী     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী মাছাঃ শািহদা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন তলেপেট দাহ আলসার হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৫০০০০  মাবা-০১৯২৪০০৫৩৮৮  

২২৫  রািশদা বগম                     িপতা- মাঃ আ লু শখ       এনআইিড-৫৯৯৮৯৩৪২২৭     মাবা-০১৯২১৪৪৯২৩৭  

 াম- ভলবাড়ীয়া            ডাক- শখর               উপেজলা- বায়ালমারী     জলা- ফিরদপুর    

 িনজ    আেবদনকারী রািশদা বগম একজন দ জ িমক। িতিন ওভারীেত িস  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৪০০০০  মাবা-০১৯২১৪৪৯২৩৭  

২২৬  মাসাঃ আজবুা খাতন           ামী- মাঃ খাই ল ইসলাম    এনআইিড-৮১১১০৫৫২৮৬৮৯৯ মাবা-০১৭২২৬৭৬৯৪২  

 াম- খানপরু                ডাক- পানিশপাড়া         উপেজলা- বাঘা            জলা- রাজশাহী            

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ আজবুা একজন কৃিষ িমক। িতিন আথাই টস কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩৫০০০  মাবা-০১৭২২৬৭৬৯৪২  

২২৭  মাঃ কুর আলী                িপতা- মাহা দ আলী        এনআইিড-৮১২১০০৪২৩৯২২১ মাবা-০১৭৮০৯০৮৮৬০  

 াম- গাওপাড়া              ডাক- বাঘা                 উপেজলা- বাঘা            জলা- রাজশাহী  

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ কুর আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০  মাবা-০১৭৮০৯০৮৮৬০  

২২৮  মাসাঃ হািসমন                 ামী- নহাজ উ ন            এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯১৩৪  মাবা-০১৭৩৩৬৩২৭৪৬  

 াম- পলাশতলী           ডাক- িমজাপুর            উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর      

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ হািসমন একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী কামেড় ব াথা তলেপেট ব াথা মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩৫০০০  মাবা-০১৭৩৩৬৩২৭৪৬  



২২৯  মাসাঃ পারভীন খাতন          ামী- মাঃ ম জবর রহমান     এনআইিড-৮১২১০০৯২৪৮৩৮৪ মাবা-০১৭২২৮৯৭৫৯৩  

 াম- মিশদপুর             ডাক- বাঘা                 উপেজলা- বাঘা            জলা- রাজশাহী  

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ পারভীন খাতন একজন কৃিষ িমক। িতিন পিল আথাই টস গলায় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০  মাবা-০১৭২২৮৯৭৫৯৩  

২৩০  মাছাঃ িশউলী খাতন           ামী- মাঃ শিফকুল ইসলাম   এনআইিড-৮৫১৫৮৮৯৬৯৫৯৫৪ মাবা-০১৭৯৮৫৪০০৩৮  

 াম- হােসন নগর          ডাক- আ জজু াহ         উপেজলা- কাতয়ালী      জলা- রংপুর    

 িনজ   আেবদনকারী মাছাঃ িশউলী খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন  সাি সাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩৫০০০  মাবা-০১৭৯৮৫৪০০৩৮  

২৩১  রাকসানা                          ামী- রিফক শখ              এনআইিড-৫৯১৫৬৭৬১৮০৯৪৭ মাবা- ০১৭৬৮১৮৫৭২৭  

 াম- হাজাির বাগ           ডাক- জগাতলা             উপেজলা- জগাতলা       ডাক- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী রাকসানা একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৭৫০০০   মাবা- ০১৭৬৮১৮৫৭২৭  

২৩২  অনুকূল সূ ধর                   িপতা- মৃত বীিবন চ  সূ ধর   এনআইিড-৪৮১৪৯৭৭১৪৫৯২৩ মাবা-০১৯২৫৪৯২৮০১  

 াম- পাচঁদা                 ডাক- নীলগ              উপেজলা- িকেশারগ       জলা- িকেশারগ    

 িনজ   আেবদনকারী অনুকূল সূ ধর একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৪০০০০  মাবা-০১৯২৫৪৯২৮০১  

২৩৩  মাঃ ইয়ািছন আহে দ খাকন িপতা- মাঃ নু ল ইসলাম     এনআইিড-৭৩২১২৬৮৯৩৫    মবা-০১৯২১৭০২১৫৬  

 াম- অ বগ              ডাক- া ন কচরী        উপেজলা- িকেশারগ     জলা- িকেশারগ       

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ ইয়ািছন আহে দ একজন িনমান িমক। িতিন ডায়ােব টস কামেড়র হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

৩০০০০  মবা-০১৯২১৭০২১৫৬  



কেরেছন।   

২৩৪  রা জনা আ ার                িপতা- মৃত মাঃ আ লু হিকম এনআইিড-১৯৯৩৪৮১৪৯৬০০০০২০৮     মাবা-০১৯৬০৬৮১১৮১        

 াম- বড়ভাগ            ডাক- া ন কচরী        উপেজলা- িকেশারগ     জলা- িকেশারগ       

 িনজ   আেবদনকারী রা জনা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন জরায় ুসমস া র করন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩৫০০০  মাবা-০১৯৬০৬৮১১৮১        

২৩৫  ফােতমা বগম                   িপতা- মাফা ল হােসন শখ এনআইিড-১৯৪২৯৯১৭৬৯     মাবা-০১৭৮৬৯৮৭০০২  

 াম- প বী                  ডাক- িমরপুর                উপেজলা- িমরপুর          জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী ফােতমা বগম একজন দ জ িমক। িতিন পেট র রন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩৫০০০  মাবা-০১৭৮৬৯৮৭০০২  

২৩৬  মাঃ কনু ভূঞা                  িপতা- মৃত মিফজ উ ন ভূইয়া এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩৩১০৮৪            মাবা-০১৬৮৪৩৬৮১৯৪  

 াম- সু রবন             ডাক- বারপাড়া              উপেজলা- না াইল       জলা- ময়মনিসংহ  

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ কনু ভূঞা একজন কৃিষ িমক। িতিন হােটর সমস া কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০  মাবা-০১৬৮৪৩৬৮১৯৪  

২৩৭  মাঃ মিতয়ার রহমান            িপতা- মৃত বাহার উ ন সরদার                            এনআইিড-৩২১৮৮২৮২৮৪৬৬০           মাবা-০১৭৬৭৩৯৩৩৬৪  

 াম- পচঁাব া              ডাক- উল ােসানাতলা     উপেজলা- সাঘাটা          জলা- গাইবা া  

 মাঃ জহ ল ইসলাম ( ছেল)        এনআইিড-১৯৯২৮৫২৪৯০৫০০১৩৬  

 আেবদনকারী মাঃ মিতয়ার রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন ঘােরর হার য় ব াথা িপ  থিলেত পাথর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৪০০০০  মাবা-০১৭৬৭৩৯৩৩৬৪  



২৩৮  মাঃ মিমন আলী                িপতা- মাঃ সিহদার রহমান   এনআইিড-৫২১৭০৮১৩৫৬২৬১ মাবা-০১৯৩২৭৬৩০৫৯       

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

 িনজ    আেবদনকারী মাঃ মিমন আলী একজন িনমান িমক। িতিন িসিলেকািসস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৭৫০০০   মাবা-০১৯৩২৭৬৩০৫৯                                                

২৩৯  মাঃ আব ুব র                 িপতা- মাঃ জ াত আিল মাল া                            এনআইিড-৬৮৮৭১৯৮৭২৬    মাবা-০১৬৭৯৮৩০২২৮  

 াম- তালপােট             ডাক- বিলভদবাজার      উপেজলা- আ িলয়া     জলা-ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ আব ুব র একজন িনমান িমক। িতিন নন-হজিকনস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৫০০০০  মাবা-০১৬৭৯৮৩০২২৮  

২৪০  মাসাঃ ছিবরন বগম           ামী- মাঃ বিদ ন শখ  এনআইিড-২৯১১৮৪০২৯৫০৫২ মাবা-০১৭৪০৩১৫৬৮২  

 াম- উমরনগর            ডাক- নেদর চাদঁ ঘাট     উপেজলঅ- বায়ালমারী    জলা- ফিরদপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ ছিবরন বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস াস ক  উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০  মাবা-০১৭৪০৩১৫৬৮২  

২৪১  হািছনা আ ার                   িপতা- আহ দ উল াহ         এনআইিড-৬৪১২৬৭৭৫০৯     মাবা-০১৭৪০২১৬৬০০  

 াম- ল ী নারায়নপুর    ডাক- নায়াখালী          উপেজলা- নায়াখালী      জলা- নায়াখালী  

 িনজ   আেবদনকারী হািছনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন  জরায় ুবড় পায় ুপেথ ফাটা রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৪০০০০  মাবা-০১৭৪০২১৬৬০০  



২৪২  পা ল বগম                    ামী- মাঃ বাচ্চ হাওলাদার    এনআইিড-৭৮১৭৬২৭১৭০১২৫ মাবা-০১৯১১৮৯৭২১১  

 াম- প ম সুিবদখালী    ডাক- সুিবদখালী          উপেজলা- িমজাগ   জলা- পটয়াখালী   

 িনজ   আেবদনকারী পা ল বগম একজন গৃহ িমক। িতিন িপ  থিলেত পাথর ডায়ােব টস মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৫০০০০  মাবা-০১৯১১৮৯৭২১১  

২৪৩  পা ল                            ামী- মাঃ কয়ছর               এনআইিড-০৯১২১১৬০৪১৪১৩ মাবা-০১৭৭১৬৫৫৯৪৭  

 াম- মেধ র চর            ডাক- শ ামলাপুর           উপেজলা- করানীগ      জলা- ঢাকা   

 িনজ   আেবদনকারী পা ল একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৭৫০০০  মাবা-০১৭৭১৬৫৫৯৪৭  

২৪৪  মাসাঃ আেমনা                  ামী- রাজ ুআহস্েসদ          এনআইিড-১৯৭৬২৬৯৪৮১২০০০০২৮      মাবা-০১৮৩৩০৮০২২৩  

 াম- জামাই বাজার        ডাক- িমরপুর              উপেজলা- িমরপুর         জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ আেমনা একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা র  তা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০  মাবা-০১৮৩৩০৮০২২৩  

২৪৫  মাসাঃ আেমলা খাতন           ামী- আঃ কািদর             এননআইিড-৩৩১৩০৩১৮০৪৯৩৮          মাবা-০১৭১৫৩৭০৮৯৪  

 াম- কােথারা              ডাক- গাছা                উপেজলা- গাজীপুর         জলা- গাজীপুর  

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ আেমলা খাতন একজন কৃিষ িমক। িতিন থলােসিময়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০  মাবা-০১৭১৫৩৭০৮৯৪  

২৪৬  িদল আরা বগম                ামী- মাঃ ইি স আলী       এনআইিড-৩৩১৩০৬০৮৮৮৫০২          মাবা-০১৯২৪২৮৪৬৫৪  

 াম- মঘলাল             ডাক- নীল নগর            উপেজলা- গাজীপুর         জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী িদল আরা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০  মাবা-০১৯২৪২৮৪৬৫৪  



২৪৭   আ লু কািদর                  িপতা- মৃত আঃ গিন           এনআইিড-৩৩১৩০৩১৮০৪৯৩৭           মাবা-০১৭৭২৮৩৯৯১৫  

 াম- কােথারা              ডাক- গাছা                উপেজলা- গাজীপুর         জলা- গাজীপুর  

 িনজ   আেবদনকারী আ লু কািদর একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩৫০০০  মাবা-০১৭৭২৮৩৯৯১৫  

২৪৮  নািছমা বগম                    ামী- মাঃ আ জজ িময়া      এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৭১৬১ মাবা-০১৯২৫০৬৫৪০৩  

 াম- পূব চা পুর           ডাক- সাকা র             উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর  

 িনজ   আেবদনকারী নািছমা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৭০০০০   মাবা-০১৯২৫০৬৫৪০৩  

২৪৯  ইয়াছিমন বগম                 ামী- লহাজ উ ন           এনআইিড-৩৩১৩২৬৬৯১৮৪০৮          মাবা-০১৮২৭৪২৪২৩৫                  

 াম- বরাব                   ডাক- সাকা র             উপেজলা- গাজীপুর        জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী ইয়াছিমন বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন সায়া টকা ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩৫০০০  মাবা-০১৮২৭৪২৪২৩৫       

২৫০ লাইলা হাবীব                    ামী- হািববুর রহমান           এনআইিড-৩৩১৩২৬৬৯১৮৩৯৯           মাবা-০১৭২৯১৪৭৯৭৫ 

াম- বরাব                   ডাক- সাকা র             উপেজলা- গাজীপুর        জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনককারী লাইলা হাবীব একজন কৃিষ িমক। িতিন জরায়ুেত দাহ এিডেনামাইয়িসস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭২৯১৪৭৯৭৫ 



২৫১ মাঃ আ জজ িময়া              িপতা- মাঃ আলম িময়া      এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৭১৬০ মাবাঃ ০১৯১৪৩৩৩৩৮১ 

াম- পূব চা পুর           ডাক- সাকা র             উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ জজ িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন বা ইউেরটের পাজর বািকডিন বড় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবাঃ ০১৯১৪৩৩৩৩৮১ 

২৫২  মাছাঃ খুিক বগম               িপতা- আবদুল ফারকান িময়া  এনআইিড-৪১৯৪২৮১৮১৪     মাবা-০১৮৭৮৫১১৯৮০  

 াম- কড়াইল ব           ডাক- বনানী                 উপেজলা- লশান         জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ খুিক বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন আথাই টস ও গ াি ক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৮৭৮৫১১৯৮০ 

২৫৩ সাধন িব াস                    িপতা- মৃত নারায়ন িব াস     এনআইিড-৩৫১৩২৭৩২১৬২১০ মাবা-০১৯৫৯৯৪৭৫৩৪ 

াম- র নাথপুর           ডাক- র নাথপুর           উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী সাধন িব াস একজন কৃিষ িমক। িতিন মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০  মাবা-০১৯৫৯৯৪৭৫৩৪ 

২৫৪ মাঃ িমলন ভ                   িপতা- মাঃ ইউনুছ ভ        এনআইিড-১৯৮৯০৪১২৬৭৮০০০০১২     মাবা-০১৮৭৮৫১৭৪৮৯         

াম- দৗলতপুর            ডাক- গৗরীপুর            উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- কুিম া 

িনজ আেবদনকারী মাঃ িমলন ভ  একজন দ জ িমক। িতিন িগড়ায় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০ মাবা-০১৮৭৮৫১৭৪৮৯        

২৫৫ মাছাঃ িবলিকস                 িপতা- মাঃ আিমরাজ        এনআইিড-১৫০১৪২০৪০৮     মাবা-০১৮২২৬৬০৬৭৪ 

াম- িবিবর বাজার রাড   ডাক- জগ াথপুর         উপেজলা- জগ াথপুর     জলা- কুিম া 

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িবলিকস একজন দ জ িমক। িতিন পেট ব াথা কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০ মাবা-০১৮২২৬৬০৬৭৪ 



২৫৬ অমৃত দাস                        িপতা- অিসত দাস             এনআইিড-৬৯০০০৩০১১২   মাবা-০১৮২৯৮৮৯১৪২ 

াম- র নাথপুর           ডাক- র নাথপুর           উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী অমতৃ দাস একজন কৃিষ িমক। িতিন আথাই টস মাথা ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৮২৯৮৮৯১৪২ 

২৫৭  অিসত দাস                      িপতা- অি নী দাস             এনআইিড-৪১৭০৩৬৯৩৮৫    মাবা-০১৮৬০৪৬০০৩২  

 াম- র নাথপুর           ডাক- র নাথপুর           উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী অিসত দাস একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেক ব াথা উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৮৬০৪৬০০৩২ 

২৫৮  মলয় ম ল                     িপতা- মৃত মিনমহল ম ল    এনআইিড-১৯৯১৩৫১৩২৫৬০০০০৪৮    মাবা-০১৯৮৩৯৭৮৬১৮  

 াম- মািনকদাহ          ডাক- মািনকদাহ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী মলয় ম ল একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেক ব াথা মেনর সমস া। উন্নত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১০০০০  মাবা-০১৯৮৩৯৭৮৬১৮  

২৫৯  িপয়াস িব াস                   িপতা- উপান  িব াস          এনআইিড-৩৩০১৫৫৯৪১৯     মাবা-০১৫৩৩২৮২৩৩২  

 াম- হীরাবাড়ী রাড      ডাক- গাপালগ          উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী িপয়াস িব াস একজন দ জ িমক। িতিন চােখর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৫৩৩২৮২৩৩২  

২৬০  অিনতা পা ার                 ামী- অিসত পা ার          এনআইিড-৩৫১৪৩৪৭৩৯৩০৬০          মাবা-০১৭০৩২৪৭১৭৩  

 াম- তালতলা            ডাক- িনজামকা         উপেজলা- কািষয়ানী       জলা- গাপালগ     

 িনজ   আেবদনকারী অিনতা পা ার একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন ক রেছন।  

২০০০০  মাবা-০১৭০৩২৪৭১৭৩  



২৬১  সুজন কুমার মজমুদার           িপতা- সশা  কুমার মজমুদার  এনআইিড-৩৫১৩২৫৬১৭৭৯৭৬ মাবা-০১৭২১২৩৬২৪৩  

 াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী সুজন কুমার মজমুদার একজন িনমান িমক। িতিন ম দে র হাড় য় কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৭২১২৩৬২৪৩  

২৬২  উ িত দাস                       িপতা- রনদা িশকদার        এনআইিড-৫৫২০৩৬৬৭০৮    মাবা- ০১৯৮২৫৮৪৬৮০  

 াম- র নাথপুর           ডাক- র নাথপুর           উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী উ িত দাস একজন কৃিষ িমক। িতিন ওভারীেত িস  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা- ০১৯৮২৫৮৪৬৮০  

২৬৩  আ সু সালাম                     িপতা- িসরাজ িময়া            এনআইিড-১৯৩৪৭১৮৮০৮    মাবা-০১৬৩৩১১৩৮৯০  

 াম- স ীপ                 ডাক- ডইিরফাম         উপেজলা- সাভার         জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী আ সু সালাম একজন বাবিুচ িমক। িতিন হাট এ াক উ র চাপ আঘাত জিনত কারেন প ু। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৬৩৩১১৩৮৯০  

২৬৪  িমনু রানী ম ল                 িপতা- শচীন বাইন            এনআইিড-৩২৬৯৮৬৩৩৪০   মাবা-০১৯৭২৪১২৪৮২  

 াম- মািনকদাহ          ডাক- মািনকদাহ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী িমনু রানী ম ল একজন দ জ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ তাইফেয়েডর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪৫০০০  মাবা-০১৯৭২৪১২৪৮২  



২৬৫  িমলা িব াস                    িপতা- বাবুরাম সরকার       এনআইিড-৩২৭০৪১৪৮৪৪     মাবা-০১৯৬০৩৫৫৪৪২  

 াম- র নাথপুর           ডাক- র নাথপুর           উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী িমলা িব াস একজন গৃহ িমক।িতিন পেট ব াথা অিনয়িমত মািসক ডান বুেক টউমার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৯৬০৩৫৫৪৪২  

২৬৬  আবুল কােসম ভূঞা            িপতা- হাজী আ লু রািশদ ভূঞা                              এনআইিড-৪৮১৪২৫১৬৩০২০২ মাবা-০১৮২২৬৯৭৯৩৮  

 াম- কড়াইল ব            ডাক- বনানী               উপেজলা- লশান       জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী আবুল কােশম ভূঞা একজন গৃহ িমক। িতিন িলভােরর সমস া হ িফডার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৮২২৬৯৭৯৩৮  

২৬৭  বান ু বগম                        ামী-মৃত হােসম আলী          এনআইিড-১৯৫২২৬৯২৬১৯৪৮৬৬২১     মাবা-০১৮২২৬৫৬৯৪৪  

 াম- কড়াইল ব       ডাক- বনানী               উপেজলা- লশান       জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী বান ু বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন আলসার কামের ব াথা মাথা ঘুড়ােন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৮২২৬৫৬৯৪৪  

২৬৮  পিল জয়ধর                      ামী- অেশাক জয়দর        এনআইিড- ৩৫১৯১৭৮৭০৭০৩৪           মাবা-০১৭৫৩১০৬৯৬৫  

 াম- বালাডাংগা         ডাক- টি পাড়া          উপেজলা- টি পাড়া       জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী পিল জয়ধর একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড়র ব াথা িগড়ায় িগড়ায় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭৫৩১০৬৯৬৫  



২৬৯  শাি  রঞ্জন জয়ধর              িপতা- ফিকর জয়ধর          এনআইিড-৪৬০৩২৬৯৭০৭   মাবা-০১৯৯৭৯০৫৪২৩  

 াম- বালাডাংগা         ডাক- টি পাড়া          উপেজলা- টি পাড়া       জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী শাি  র ন জয়ধর একজন কৃিষ িমক। িতিন পােয় ালা মাথা ঘরুােনা চলােফড়ায় িনয় ন কম। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৯৯৭৯০৫৪২৩  

২৭০  রািহমা                           ামী- ফা ক হাওলাদার         এনআইিড-১৯৭৭২৬৯২৬১৯৪০১১১৫      মাবা-০১৯৫৩৫৭৩০৭৭  

 াম- জ.িপ.জ-৩৫      ডাক- মহাখালী             উপেজলা- লশান        জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী রািহমা একজন দ জ িমক। িতিন িচকন িনয়ার কারেন দবূলতা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০  মাবা-০১৯৫৩৫৭৩০৭৭  

২৭১  শখ ফিরদ                       িপতা- মৃত ন জম উ ন       এনআইিড-২৬৯২৬১৯৫৬০৭৪৩ মাবা-০১৯৩২৯৩৬০১৬  

 াম- িবিবর বাজার রাড   ডাক- জগ াথপুর         উপেজলা- জগ াথপুর     জলা- কুিম া  

 িনজ   আেবদনকারী শখ ফিরদ একজন কৃিষ িমক। তার ঘােরর হাড় য় এবং এবং সের গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৯৩২৯৩৬০১৬  

২৭২  অিসত পা ার                  িপতা- মৃত অিনল পা ার     এনআইিড-৩৫১৪৩৪৭৩৯৩০৪২ মাবা-০১৭৩৫৯৮৬৯৬৭  

 াম- তালতলা            ডাক- িনজামকা         উপেজলা- কািষয়ানী       জলা- গাপালগ     

 িনজ   আেবদনকারী অিসত পা ার একজন কৃিষ িমক। িতিন ধরফর মূ নালীেত দাহ হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০   মাবা-০১৭৩৫৯৮৬৯৬৭  

২৭৩  নেরন দাস                       িপতা- হরিবলাস দাস         এনআইিড-৭৩২০৩৭৯৩৮৬    মাবা-০১৯২১৪০৭২১২  

 াম- র নাথপুর           ডাক- র নাথপুর           উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী নেরন দাস একজন কৃিষ িমক। িতিন াক উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৯২১৪০৭২১২  



২৭৪  আিমেতাষ দাস                   িপতা- অি নী দাস             এনআইিড-৭৩২০৩৮০৩৬৮   মাবা-০১৭৪১৬০৭০৩১  

 াম- র নাথপুর           ডাক- র নাথপুর           উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী আিমেতাষ দাস একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০  মাবা-০১৭৪১৬০৭০৩১  

২৭৫  পুতল রায়                        ামী- সুকুমার রায়              এনআইিড-৬৫১২৮৩১৩২৮১৩৪ মাবা-০১৯১৫০০৬৭৯৬   

াম- হািড়য়ারেঘাপ        ডাক- বাগডা া          উপেজলা- কািলয়া         জলা- নড়াইল   

 িনজ   আেবদনকারী পতুল রায় একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ শরীের ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১০০০০  মাবা-০১৯১৫০০৬৭৯৬   

২৭৬  অ লী িব াস                   ামী- শেল নাথ িব াস       এনআইিড-৬৫১২৮৩১৩২৮১১  মাবা-০১৯৪৩৬৬৭১৭০  

 াম- হািড়য়ারেঘাপ        ডাক- বাগডা া          উপেজলা- কািলয়া         জলা- নড়াইল    

 িনজ   আেবদনকারী অ লী িব াস একজন গৃহ িমক। িতিন গয়টার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০  মাবা-০১৯৪৩৬৬৭১৭০  

২৭৭  মু  ম ল                       িপতা- মিনমহন ম ল       এনআইিড-৯৫৬০১৫০৫৬৮   মাবা-০১৯৭৯৯৯৭০৬৩  

 াম- মািনকদাহ          ডাক- মািনকদাহ         উপেজলা- গাপালগঞ্জ    জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী মু  ম ল একজন গৃহ িমক। িতিন আঘাত জিনত কারেন অ মতা  ডায়ােব টস উ র চাপ লা। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৯৭৯৯৯৭০৬৩  

২৭৮  ঝনা মজমুদার                   িপতা- উেপ নাথ বালা       এনআইিড-৫০৬৯৮২৯৯১৮     মাবা-০১৭৪০৮৫১৭৩৫  

 াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী ঝনা মজমুদার একজন গৃহ িমক। িতিনসায়া টকা রাগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭৪০৮৫১৭৩৫  



২৭৯  সুজলা রায়                        িপতা- শাি রাম িব াস          এনআইিড-২৮১৯৮০২১২১      মাবা-০১৭৩৪৪২০৪০৫২  

 াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী সুজন রায় একজন গৃহ িমক। িতিন মূ নালীেত দাহ র বিম তলেপট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭৩৪৪২০৪০৫২  

২৮০  স য় িব াস                     িপতা- শাি রাম িব াস        এনআইিড-১৯৭৯৬৫১২৮১৫৩৮৩৪৭৮     মাবা-০১৭৭০৬৭৪৩০৫  

 াম- খাল যাগািনয়া     ডাক- যাগািনয়া           উপেজলা- কািলয়া         জলা- নড়াইল   

 িনজ   আেবদনকারী স য় িব াস একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা হাটেত ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০  মাবা-০১৭৭০৬৭৪৩০৫  

২৮১  িমতালী িব াস                    িপতা- ভূষণ িব াস            জ সনদ-১৯৯৯০১১১৪৬৬০২২১১৭      মাবা-০১৯২৪৭৫১৮৭৮  

 াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী িমতালী িব াস একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৯২৪৭৫১৮৭৮  

২৮২  সুমা আ ার                       িপতা- শাহজাহান হাওলাদার  জ সনদ- ১৯৯৯২০৯০৯২০০৯৬৪৮৬     মাবা-০১৮২২৬৭৪৩০৯  

 াম- মহাখালী              ডাক- মহাখালী              উপেজলা- লশান        জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী সুমা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন যৗনাে  দাহ চলকানী এরনশন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৮২২৬৭৪৩০৯  

২৮৩  িশ ী রানী িব াস               ামী- রবী  নাথ িব াস       এনআইিড-৩৫১৫৮৯৪৯২১৪৩২  মাবা-০১৭৩৩১০৫৪১৯  

 াম- বা িরয়া              ডাক- রাজপাট              উপেজলা- মুকসুদপুর      জলা- গাপালগ    

 িনজ   আেবদনকারী িশ ী রানী িব াস একজন গৃহ িমক। তার ােব ালা পাড়া শরীের ালা বুেক ব াথা। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭৩৩১০৫৪১৯  



২৮৪  িবকাশ চ  রায়                 িপতা- িবমল কৃ  রায়         এনআইিড-৪৬১৯৮৩৭৪৯৭     মাবা-০১৭১৫৫৮৯৬৩৮  

 াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী িবকাশ চ  রায় একজন কৃিষ িমক। িতিন অ ান হওয়া বিম রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭১৫৫৮৯৬৩৮  

২৮৫  িবভূিত িব াস                    িপতা- িবেনাদ িবহারী িব াস   এনআইিড-১৯৯১৩৫১৯১২৮০০০২৬৬       মাবা-০১৭২৫৪২৮৭৫৪  

 াম- লবুতলা              ডাক- ডমুিরয়া বাজার      উপেজলা- টি পাড়া      জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী িবভূিত িব াস একজন  িনমান িমক।িতিন আয়া টকা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭২৫৪২৮৭৫৪  

২৮৬  উ ম িব াস                      িপতা- দুলাল িব াস            এনআইিড-১৯৯১৬৫১২৮৩১০০০১২৩      মাবা-০১৯৫৬৬৪৮২২৬  

 াম- হািরয়ারেঘাপ        ডাক- বাগডা া           উপেজলা- কািলয়া         জলা- নড়াইল  

 িনজ   আেবদনকারী উ ম িব াস একজন িনমান িমক। তার বা পােয় শ  কম। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০  মাবা-০১৯৫৬৬৪৮২২৬  

২৮৭  অিমেতাষ বালা                  িপতা- মিনেমাহন বালা         এনআইিড-৫৫২০৩৬৫১৫৫    মাবা-০১৭৬২৩৪৪৯১৪  

 াম- র নাথপুর           ডাক- র নাথপুর           উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী অিমেতাষ বালা একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০  মাবা-০১৭৬২৩৪৪৯১৪  

২৮৮  শংকর িব াস                     িপতা- মৃত পাগল িব াস     এনআইিড-৬৫১২৮৩১৩২৭৬৩৪        মাবা-০১৯৮২৭০৪৪৪৬  

 াম- হািড়য়ারেঘাপ        ডাক- বাগডা া          উপেজলা- কািলয়া         জলা- নড়াইল    

 িনজ   আেবদনকারী শংকর িব াস একজন কৃিষ িমক। িতিন াস ক  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০  মাবা-০১৯৮২৭০৪৪৪৬  



২৮৯  রাজ কুমার িব াস               িপতা-িনতাই িব াস           এনআইিড-৬৫১২৮৩১৩২৮২৮০ মাবা-০১৭৭৩৪৩৮৮৪৯  

 াম- হািড়য়ারেঘাপ        ডাক- বাগডা া          উপেজলা- কািলয়া         জলা- নড়াইল    

 িনজ   আেবদনকারী রাজ কুমার িব াস একজন কৃিষ িমক। তার পা ভা া। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০   মাবা-০১৭৭৩৪৩৮৮৪৯  

২৯০  কনা রায়                        িপতা- মৃত অমল রায়          জ সনদ-১৯৯৫৩৫১৩২৫৬০০৮৪১৪     মাবা-০১৭৫৫৮৬৬৮০৩  

 াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী কনা রায় একজন কৃিষ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০  মাবা-০১৭৫৫৮৬৮২০৩  

২৯১  অিলভা দাস                      িপতা- অ িরশ িব াস          এনআইিড-৫৯৭০৩৮০৫০৬    মাবা-০১৯৯২৮৯১৭৩০  

 াম- র নাথপুর           ডাক- র নাথপুর           উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী অিলভা দাস একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেক ব াথা উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১০০০০  মাবা-০১৯৯২৮৯১৭৩০  

২৯২  ভবােতাষ বালা                  াম- মিন  বালা                এনআইিড-২৪০১৫৮৪৩০১     মাবা-০১৭০৪৭৭২২৫৩      

 াম- র নাথপুর           ডাক- র নাথপুর           উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী বভােতাষ বালা একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস পােয় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০  মাবা-০১৭০৪৭৭২২৫৩    

২৯৩  মৃত য় বালা                   িপতা- ঘটক বালা               এনআইিড-৯৫৫১৯০৭৫৪৫    মাবা-০১৮৫৭৭৬৩১১০  

 াম- পাহা ট             ডাক- িশমলা              উপেজলা- টি পাড়া      জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী মৃতঞ্জয় বালা একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস িকডিনর সমস া উ চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৮৫৭৭৬৩১১০  



২৯৪  তৃ া রায়                        িপতা- অনাথ রায়              এনআইিড-৪২০১৫৪৩০৫৭    ডাক-০১৭২৭৮৩৮৬২৫  

 াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী তৃ া রায় একজন কৃিষ িমক। িতিন পেট ব াথা াস ক  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০  ডাক-০১৭২৭৮৩৮৬২৫  

২৯৫  সজীব                            িপতা- মিত মাল া            এনআইিড-৬৪৩৩৪৯১৭৮১    মাবা-০১৯৮০৬১০৩৩১      

 াম- ভাওিনয়া              ডাক- রাজফুল বাড়ীয়া     উপেজলা- সাভার          জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী সজীব একজন কৃিষ িমক। তার বা হােতর বুড়া আ ুল কেট গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৯৮০৬১০৩৩১      

২৯৬  অঞ্জ ুজয়ধর                       িপতা- শাি  র ন নাগ       এনআইিড-২৩৫৩৩৯৪৭৫৮    মাবা-০১৯৩৪৮৭২৬৭১  

 াম- বালাডাংগা         ডাক- টি পাড়া          উপেজলা- টি পাড়া       জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী অঞ্জ ুজয়ধর একজন গৃহ িমক। িতিন আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০  মাবা-০১৯৩৪৮৭২৬৭১  

২৯৭  িব ু পদ জয়ধর                  িপতা- নমৃত িবমল জয়ধর     এনআইিড-৩৫১৯১৭৬৭০৭০৫০ মাবা-০১৭৯১৩৩৪২০৩   

 াম- বালাডাংগা         ডাক- টি পাড়া          উপেজলা- টি পাড়া       জলা- গাপালগ   

 িনজ   বআেবদনকারী িব ু  জয়ধর একজন ভ ান চালক। িতিন াক হাইপার থাইরেয়ড রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৭৯১৩৩৪২০৩   

২৯৮  মিনকা িব াস                  ামী- নয়ন বর               এনআইিড-১৯৮৪৩৫১৩২৯০০০০০০১     মাবা-০১৭১৮৯৪৭৩০৭  

 াম- িনজরা                ডাক- উলপুর               উপেজলা- গাপালগ    জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী মিনকা বগম একজন িনমান িমক। িতিন বুেক ব াথা দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭১৮৯৪৭৩০৭  



২৯৯  মা রায়                          িপতা- মৃত অমল রায়           জ সনদ- ১৯৯৯৩৫১৩২৫৬০০৮৪১৩    মাবা-০১৭৩৫৫৫৫১২৭  

 াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী মা রায় একজন কৃিষ িমক। িতিন িত রােত মাথা ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০  মাবা-০১৭৩৫৫৫৫১২৭  

৩০০  তালানাথ রায়                 িপতা- অনাথ চ  রায়           এনআইিড-১৯৭৩৩৫১৩২৫৬১৭৭৮৯৯     মাবা-০১৭১৫৬৮৪২৮৬  

 াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী তালানাথ রায় একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস আলসার রােগ আ া  ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০  মাবা-০১৭১৫৬৮৪২৮৬  

৩০১  মানস ম ল                     িপতা-মৃত মিনেমাহন ম ল   এনআইিড-৩৫১৩২৫৬১৭৫২৬৪ মাবা-০১৬৭৬১১১৩১৫  

 াম- মািনকদাহ          ডাক- মািনকদাহ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী মানস ম ল একজন কৃিষ িমক। তার পেটরনাড়ী পিঁছেয় গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০   মাবা-০১৬৭৬১১১৩১৫  

৩০২  িবিচ  বাইন                      িপতা- িবজন কুমার বাইন     এনআইিড-৭৭৫৪১৪৭৪৬৫    মাবা-০১৭৮২৫৮২৭০৩  

 াম- মািনকদাহ          ডাক- মািনকদাহ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী িবিচ  বাইন একজন কৃিষ িমক। িতিন াক িপ  থিলেত দাহেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০  মাবা-০১৭৮২৫৮২৭০৩  

৩০৩  শাি  লতা বাইন                  িপতা- ীনাথ িব াস           এনআইিড-৪১৬৯৭৮১৭২৩     মাবা-০১৬৭২৭৬৯৬১৮        মাবা-০১৬৭২৭৬৯৬১৮  

 াম- মািনকদাহ          ডাক- মািনকদাহ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী শাি  লতা বাইন একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস র চাপ র  তা াস ক েরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৬৭২৭৬৯৬১৮  



৩০৪  লাভলী বাইন                      িপতা- বাশীরাম িব াস        এনআইিড-৭৩১৯৮৯৪৭৭৫     মাবা-০১৯১৩১১৫৩৮৬  

 াম- মািনকদাহ          ডাক- মািনকদাহ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী লাভলী বাইন একজন দ জ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৯১৩১১৫৩৮৬  

৩০৫  িশখা রানী বাইন                  ামী- সুেষন সমাজপিত        এনআইিড-৩৫১৩২৫৬১৭৫০১০ মাবা-০১৯২৪৪৮৮৯২৬        

 াম- মািনকদাহ          ডাক- মািনকদাহ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী িশখা রানী বাইন একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ িপ  থিলেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০   মাবা-০১৯২৪৪৮৮৯২৬      

৩০৬  িবজন কুমার বাইন               িপতা- অন  কুমার বাইন      এনআইিড-৩২৬৯৭৭০৫৩৭     মাবা-০১৯২৭৬৫৫৪৮৬  

 াম- মািনকদাহ          ডাক- মািনকদাহ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী িবজন কুমার বাইেন একজন কৃিষ িমক। িতিন ডান িকডিনেত পাথর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৯২৭৬৫৫৪৮৬  

৩০৭  আসমা খানম                   িপতা- মাঃ সাফােয়ত হােসন  জ সনদ-২০০১৩৫১৩২৫৬০১৩১৯৭     মাবা-০১৭২৬৩৯২১২৭  

 াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 মাঃ সাফােয়ত হােসন (বাবা)      এনআইিড-১৯৬৯৩৫১৩২৫৬০১৩১৯৯  

 আেবদনকারী আসমা খানম একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী াসক  এলা জ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭২৬৩৯২১২৭  

৩০৮  মাধুরী িব াস                     িপতা- িবেনাদ িবহারী িব াস   এনআইিড-৪৬৩৫৪৪৫২২৬    মাবা-০১৯১৫৬৭১৯৫৬  

 াম- লবুতলা              ডাক- ডমুিরয়া বাজার      উপেজলা- টি পাড়া      জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী মাধুরী িব াস একজন দ জ িমক। িতিন মাতৃ  কল ান। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৯১৫৬৭১৯৫৬  



৩০৯  উ ম কুমার বালা                 িপতা- ম ল চ  বালা         এনআইিড-১৪৭০১৯১৭৮২      মাবা-০১৯১৩৮২৮৫০৪  

 াম- র নাথপুর           ডাক- র নাথপুর           উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী উ ম কুমার বালা একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেক ব াথা কািশ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০  মাবা-০১৯১৩৮২৮৫০৪  

৩১০  িহরন চ  িব াস                িপতা- িবজন িব াস            এনআইিড-২৮০৩২৭১৬০৬   মাবা-০১৯৫৪০২৮২৯৪  

 াম- বালাডাংগা         ডাক- টি পাড়া          উপেজলা- টি পাড়া       জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী িহরন চ  িব াস একজন কৃিষ িমক। িতিন র নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৯৫৪০২৮২৯৪  

৩১১  অনাথ চ  রায়                  িপতা- জা বী রায়             এনআইিড-৮২১৯৮৪০২৬৪     মাবা-০১৯৬১২০১১৭১  

 াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   বআেবদনকারী অনাথ চ  রায় একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ হাইেপাথাইরেয়ড রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৯৬১২০১১৭১  

৩১২  ভবানী বাইন                     ামী- শচী  নাথ বাইন        এনআইিড-৩৫১৩২৫৬১৭৫১২৬ মাবা-০১৯১৬৮১১৮০০  

 াম- মািনকদাহ          ডাক- মািনকদাহ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী ভবানী বাইন একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস হাইেপাথাইরেয়ড রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০   মাবা-০১৯১৬৮১১৮০০  

৩১৩  মািবয়া বগম                 িপতা- আ লু সালাম ফিকর   এনআইিড-৬৪১৯৮৩৭০৪৯    মাবা-০১৭১৮৯৯০৩৯৫  

 াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী মািবয়া বগম একজন  গৃহ িমক। িতিন মূ  নালীেত ন দাহ বুেক ব াথা মাথা ঘুরােনা বিম রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

২৫০০০  মাবা-০১৭১৮৯৯০৩৯৫  



কেরেছন।  

৩১৪  িব ব িব াস                     িপতা- িনিখল চ  িব াস     এনআইিড-৮৬৬৯৯৩২৮৬৮   মাবা-০১৬১২৬৯৯৬২৫  

 াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী িব ব িব াস একজন িনমান িমক। িতিন ইন সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০  মাবা-০১৬১২৬৯৯৬২৫  

৩১৫  সুজন বালা                        িপতা- সাধুচরন বালা            এনআইিড-২৮০৩৩৯৯৫৪৮    মাবা-০১৯১৬৫৭০২০৪      

 াম- বালাডাংগা         ডাক- টি পাড়া          উপেজলা- টি পাড়া       জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী সুজন বালা একজন কৃিষ িমক।িতিন ঘাের ব াথা মাথাব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১০০০০  মাবা-০১৯১৬৫৭০২০৪      

৩১৬  অচনা রানী িব াস               ামী- কৃ  িব াস            এনআইিড-৬৫১২৮৩১৩২৭৮৩৯ মাবা-০১৭২১৯৬৩৬১০  

 াম- হািতয়ারেঘাপ       ডাক- বাঘডা া             উপেজলা- কািলয়া         জলা- নড়াইল    

 িনজ   আেবদনকারী অচনা রানী িব াস একজন গৃহ িমক। পেট ব াথা বিম। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০  মাবা-০১৭২১৯৬৩৬১০  

৩১৭  মাসাঃ র না পারভীন         িপতা- আ লু রহমান মু ী    জ সনদ- ২০০৭০১৫৬০৯২৬৩১৫১৯     মাবা-০১৮৫৮৯৭২০৪২  

 াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ র না পারভীন একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৮৫৮৯৭২০৪২  



৩১৮  মহান  িব াস                   িপতা- মৃত যুক  িবহারী িব াস এনআইিড-১৯৬৫৩৫২২৫০৬০৫৮         মাবা-০১৭১৭০০৮২৭৫  

 াম- আেমনা ু ল রাড  ডাক- গাপালগ          উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী মহান  িব াস একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭১৭০০৮২৭৫  

৩১৯  নািহদা                             ামী- জিহ ল ইসলাম         এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭১৬৮৪০ মাবা-০১৭১৮৮০৯৪৬৪  

 াম- আখরাবাজার          ডাক- িকেশারগ   উপেজলা- িকেশারগ       জলা- িকেশারগ   

 িনজ   আেবদনকারী নািহদা একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০  মাবা-০১৭১৮৮০৯৪৬৪  

৩২০  মাঃ পন িময়া                 িপতা- মৃত ছাবান িময়া       এনআইিড- ১৯৭২১৯১৮১১৮০০০০১৮       মাবা-০১৭৫৩২০৮৮৯৫  

 াম- নায়াগাও             ডাক- কামা া             উপেজলা- মুরাদনগর      জলা-কুিম া   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ পন িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন আলসার বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৭৫৩২০৮৮৯৫  

৩২১  মাসাঃ নাজমা আ ার          ামী- হলাল উ ন          এনআইিড-১৯১৮১১৮৫৭০৩১৪ মাবা-০১৮৩২২১১৩৯১৩  

 াম- নায়াগাও             ডাক- কামা া             উপেজলা- মুরাদনগর      জলা-কুিম া   

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ নাজমা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড় ব াথা হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৮৩২২১১৩৯১৩  



৩২২  মাছাঃ রিহমা খাতন           িপতা- রিহজ উ ন           এনআইিড-১৯৭৭৮৯১৭০৫৫০০০০১৩      মাবা-০১৭১২৬২১০৬১  

 াম- নািলতা বাড়ী        ডাক- নয়ািবল               উপেজলা- নািলতাবাড়ী    জলা- শরপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাছাঃ রিহমা খাতন একজন কৃিষ । িতিন এিকউট এবেডােমন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০  মাবা-০১৭১২৬২১০৬১  

৩২৩  নাজনীন সুলতানা                িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম    এনআইিড-৩৭৩১৫৮৮৪৯১    মাবা-০১৯২৬১৬৭৮৪৭  

 াম- আকুয়া মা াসা      ডাক- ময়মনিসংহ        উপেজলা- ময়মনিসংহ    জলা- ময়মনিসংহ    

 িনজ   আেবদনকারী নাজনীন সুলতানা একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড়র ব াথা উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৯২৬১৬৭৮৪৭  

৩২৪  মাঃ আ লু ম জদ               িপতা- মৃত আঃ হাই সরকার  এনআইিড-৮৯১৭০৩০৭২৮৪০১   মাবা-০১৭২২০০১৬০৯  

 াম- বানীগাও              ডাক- বাখেবড়             উপেজলা-নািলতা বাড়ী     জলা- শরপুর   

  িনজ   আেবদনকারী মাঃ আ লু ম জদ একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৭২২০০১৬০৯  

৩২৫  মাঃ লূৎফুর রহমান           িপতা- মৃত মািছর উ ন     এনআইিড-৮৯২৭০০১৭৫৮২১৬ মাবা-০১৯৫৭১৬৯৬২৩      

 াম- বানীগাও              ডাক- বাখেবড়             উপেজলা-নািলতা বাড়ী     জলা- শরপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ লূৎফুর রহমান একজন কৃিষ িমক। তার িকডিনর সমস া। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৯৫৭১৬৯৬২৩      

৩২৬  িমতা বগম                   ামী- আঃ হাই               এনআইিড-৪৮১১১২১৫৬১১৪৩  মাবা- ০১৭৫২১৪৩৯১৪  

 াম- নবীপুর                ডাক- আগাননগর          উপেজলা- ভরব           জলা- িকেশারগ   

 িনজ   আেবদনকারী িমতা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন িরউেমটেয়ড আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা- ০১৭৫২১৪৩৯১৪  



৩২৭  মাছাঃ জহরা খাতন             ামী- মাঃ আঃ আলী         এনআইিড-৮৯১৭০৫১৬৭৯২২৫ মাবা-০১৭১৬৮৮৩৬৭৬  

 াম- তারাগ               ডাক- নালীতাবাড়ী        উপেজলা- নািলতাবাড়ী   জলা- শরপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাছাঃ জহরা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন উ র চাপ ডায়ােব টস িকডিনর সমস া রােগ আ ান্ত। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৭১৬৮৮৩৬৭৬  

৩২৮  ফ জয়া খানম                   ামী- অিহদ িময়া               এনআইিড-৪৮১১১৮৩৬৩৫২১৮ মাবা-০১৭৪৫৬৬১৫২৯  

 াম- চানপুর                ডাক- িশমুলকা          উপেজলা- ভরব          জলা- িকেশারগ   

 িনজ   আেবদনকারী ফ জর খানম একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৭৪৫৬৬১৫২৯  

৩২৯  ওয়ািহয়া আ ার িসমু           ামী- মাঃ রহল আিমন      এনআইিড-৮৯১৩৭৫০৮৯৭৪০৪ মাবা-০১৭১৩৫২৩৮১৮  

 াম-মািল ঝকা া        ডাক- হাতীবা া            উপেজলা- ঝনাইগাতী      জলা- শরপুর      

 িনজ   আেবদনকারী ওয়ািহয়া আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৭১৩৫২৩৮১৮  

৩৩০  মাঃ নবী হােসন                 িপতা- মৃত আতব হােসন       এনআইিড-৮৯১৭০৩০৭২৮৬১৩ মাবা-০১৯৯৬৩১১২১২  

 াম- রানীগাও              ডাক- বাঘেবড়             উপেজলা- নািলতাবাড়ী    জলা- শরপুর        

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ নবী হােসন একজন কৃিষ িমক। তার কামেড় ব াথা হাটেত অসুিবধা । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০   মাবা-০১৯৯৬৩১১২১২  

৩৩১  মাছাঃ মমতাজ খাতন         ামী- মাঃ আলাল উ ন     এনআইিড-৮৯১৭০৭৫৬০৯৫৪৫ মাবা-০১৭১৬৮৮৩৬৭৬  

 াম- আমবাগান          ডাক- নািলতা বাড়ী       উপেজলা- নািলতাবাড়ী    জলা- শরপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাছাঃ মমতাজ খাতন একজন ঘহৃ িমক। িতিন তলেপেট পৃদাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০  মাবা-০১৭১৬৮৮৩৬৭৬  



৩৩২  মাঃ শাহাব উ ন              িপতা- মৃত শাহেনওয়াজ      এনআইিড-৪৮২৪৯০৮৩৪৫২৭৮ মাবা-০১৭৯৬৩৬৯৮৫২  

 াম- হয়বতনগর          ডাক- িকেশারগ          উপেজলা- িকেশারগ     জলা- িকেশারগ   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ শাহাব উ ন একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০  মাবা-০১৭৯৬৩৬৯৮৫২  

৩৩৩  মাছাঃ ফািহমা আ ার পািখ  িপতা- মাঃ আ রু রহমান     এনআইিড-৮৯২৭০০৫৭৭০২১৪ মাবা-০১৯৭৮৬২১০৬১  

 াম- িছটপাড়া             ডাক- নািলতাবাড়ী         উপেজলা- নািলতাবাড়ী    জলা- শরপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাছাঃ ফািহমা আ ার পািখ একজন গৃহ িমক। িতিন িরউেম টক িফডার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০  মাবা-০১৯৭৮৬২১০৬১  

৩৩৪  মাঃ আঃ হািলম                 িপতা- মৃত িগয়াস উ ন      এনআইিড-৮৯২৭০০২৭৬১০৫৫ মাবা-০১৭৪৭৭৫২১৮১  

 াম- উ র গড়কা া       ডাক- নািলতা বাড়ী        উপেজলা- নািলতা বাড়ী   জলা- শরপুর  

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ আ লু হািলম একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস নােকর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৭৪৭৭৫২১৮১  

৩৩৫  িশমু বগম                        িপতা- মাঃ আ লু সামাদ     এনআইিড-৪৬০৭৭৯৭৫৪৭     মাব-০১৭০৭৫৯৬৭০৩    

 াম- জগ াথ সাহা রাড    ডাক- পা া-১২১১         উপেজলা- লালবাগ        উপেজলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী িশমু বগম একজন গৃহ িমক। িতিন িকডিনর সমস া কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাব-০১৭০৭৫৯৬৭০৩    

৩৩৬  িচন ুবড়ুয়া                        ামী- অমল বড়ুয়া              এনআইিড-১৫১১৮৭৬৫৩৭২১৩ মাবা-০১৮৩১৫১৯২১১  

 াম- ফেতনগর            ডাক- জায়ারা              উপেজলা- চ নাইশ       জলা- চ াম   

 িনজ   আেবদনকারী িচনু সাহা একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড় হাড় য় জহবায় ঘা হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৮৩১৫১৯২১১  



৩৩৭  মৃনাল কাি  দাশ           িপতা- মৃত অদর চ  দাশ      এনআইিড-৫৮১৬৫৪১৫০০৭০২ মাবা-০১৭১৭২৫৪৭৩৬   

 াম- িবজয়া চা-বাগান     ডাক- রংিগর কুল          উপেজলা- কুলাউড়া        জলা- মৗলভীবাজার   

 িনজ   আেবদনকারী মৃনাল কাি  দাশ একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরাগ ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০   মাবা-০১৭১৭২৫৪৭৩৬   

৩৩৮  মাঃ সােদক িময়া                িপতা- মৃত আ রু রিশদ       এনআইিড-৭২১৬৩৭৩৫৪২৬৪০ মাবা-০১৭১১১৩৬২২৬  

 াম- পালগাওঁ             ডাক- পালগাওঁ             উপেজলা- মাহনগ       জলা- ন েকানা   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ সােদক িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০   মাবা-০১৭১১১৩৬২২৬  

৩৩৯  মাসাঃ েহলা আ ার          ামী- শরীফ উ ন            এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩২৮৭৬২ মাবা-০১৭৫৩৭০২৬৫৫  

 াম- কাওয়ারগাতী            ডাক- বারপাড়া             উপেজলা- না াইল       জলা- ময়মনিসংহ  

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ েহলা আ ার একজন গৃহ িমক।িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭৫৩৭০২৬৫৫  

৩৪০  মাঃ আ লু ম জদ            িপতা- মাঃ মুনতাজ        এনআইিড-১৯৮৩৩৩১৩২৬৬৮৮৬৬১৩  মাবা-০১৯৪৪৯৫০৪৪৪  

 াম- িমেরর গাও           ডাক- সালনা বাজার       উপেজলা- গাজীপুর      জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ আ লু ম জদ একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা মাইে ইন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৯৪৪৯৫০৪৪৪  

৩৪১  মাসাঃ ম জনা বগম            ামী- রহল আিমন            এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৭০৯ মাবা-০১৭১৮৭৭০১২৩  

 াম- কুয়ার চালা          ডাক- চা- বাগান          উপেজলা-কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ ম জনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন হাপানী কামেড় ব াথা মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৭১৮৭৭০১২৩  



৩৪২  মাঃ জনুাইিবন আরান িকয়াশ িপতা- কাজী মিন ামান মিনর                        জ সনদ- ২০১৮৩৩১৩২৫৭০৪৪৬৬০    মাবা-০১৭২৮৯৫৯১১২  

 াম- কুয়ার চালা          ডাক- চা- বাগান          উপেজলা-কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর   

 কাজী মিন ামান মিনর (বাবা)          এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৭১৯                  

 আেবদনকারী কাজী মিন ামান মিনর একজন কৃিষ িমক। তার ছেল কেলফট িলপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৭২৮৯৫৯১১২  

৩৪৩  আিমনা                            ামী- আিফজু াহ              এনআইিড-৩৩১৩০৫৪৭১৯৪৯৮ মাবা-০১৮৮০২০০১২১  

 াম- দি ণ সালনা      ডাক- সালনা               উপেজলা- গাজীপুর        জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী আিমনা একজন কৃিষ িমক। িতিন আথাই টস ও হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৪০০০০   মাবা-০১৮৮০২০০১২১  

৩৪৪  মাঃ জামাল উ ন             িপতা- মৃত হােসম উ ন      এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০২৪৫ মাবা-০১৭৩৩৯৫৭২৫৬  

 াম- কুয়ার চালা          ডাক- চা- বাগান          উপেজলা-কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ জামাল উ ন একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় হাড় য় কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০   মাবা-০১৭৩৩৯৫৭২৫৬  

৩৪৫  মাসাঃ খােদজা বগম         ামী- আ লু আলী             এনআইিড-৩৩১৩২১৯০১১২১৯ মাবা-০১৭৭৭৮৩৯৪০৪  

 াম- পাবুিরয়া চালা        ডাক- রঘুনাথপরু           উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর  

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ খােদজা বগম একজন গৃহ ি িমক। িতিন কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০  মাবা-০১৭৭৭৮৩৯৪০৪  



৩৪৬  মাঃ িমজানুর রহমান দয়     িপতা- মাঃ আিনসুর রহমান  জ সনদ-২০০০৩৩১৩২৫৭০৪৫৫৮৭    মাবা-০১৯৪১৭৪৭৫৭২  

 াম- বগমপুর              ডাক- সাকা র             উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ িমজানুর রহমান একজন দয় একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০  মাবা-০১৯৪১৭৪৭৫৭২  

৩৪৭  ঝুমুর আ ার                    িপতা- ইসমাইল হােসন       জ সনদ-১৯৯৭৩৩২২৬০৯০৩৪১        মাবা-০১৭৪৮৩৯৯৮০৮  

 াম- কওয়া               ডাক- ীপুর                উপেজলা- ীপুর          উপেজলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী ঝুমুর আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০  মাবা-০১৭৪৮৩৯৯৮০৮  

৩৪৮  মাসাঃ ইিত আ ার            িপতা- মাঃ একলাছছ উ ন  জ সনদ-১৯৯৫৩৩১৩২৫৭০৪৩৯৪৩     মাবা-০১৭৬০১৫৮৪২২  

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

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ ইিত আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন ফুসফুেস সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০  মাবা-০১৭৬০১৫৮৪২২  

৩৪৯  িসনিথয়া আহেমদ তাসেমরী   িপতা- মাঃ সাহাজ ুউ ন      এনআইিড-২০০৮৮৩৩১৩২৫৭০৪৩৯৭১  মাবা-০১৭১২৪২১২২৫  

 াম- কুয়ার চালা          ডাক- চা- বাগান         এনআইিড-কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদীনকারী িসনিথয়া আহেমদ তাসেমরী একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী রােগ আ া । িতিন ফুসফুেস সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০  মাবা-০১৭১২৪২১২২৫  

৩৫০  মাঃ মায়াে ম হােসন         িপতা- মৃত জিসম উ ন        এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০০৪৮ মাবা-০১৭৬৮০৪৩৫৬৯  

 াম- কুয়ার চালা          ডাক- চা- বাগান          উপেজলা-কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ মায়াে ম হােসন একজন িষ িমক। িতিন আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০   মাবা-০১৭৬৮০৪৩৫৬৯  



৩৫১  মাঃ সাঈদ িময়া               িপতা- মাঃ সাবাহান িময়া    এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৪৩৩          মাবা-০১৭৩৫৫৯৭৮৪৪  

 াম- কুয়ার চালা          ডাক- চা- বাগান          উপেজলা-কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ সাঈদ িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া উ র চাপ ঘােরর হাড় য়। রােগ আ া  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৪০০০০  মাবা-০১৭৩৫৫৯৭৮৪৪  

৩৫২  মাসাঃ মেনায়ারা বগম        ামী- মাঃ ওমর আলী          এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৫৩৪           মাবা-০১৭৩৩৯১৪০৬২  

 াম- কুয়ার চালা          ডাক- চা- বাগান          উপেজলা-কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ মেনায়ারা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন নডলার ঘয়টার রােগ আ া । রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩৫০০০  মাবা-০১৭৩৩৯১৪০৬২  

৩৫৩  রা জনা আফিরন না         িপতা- মাঃ আকবর আলী     এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৭৯২ মাবা-০১৭৩৩১৭২৮৬৫  

 াম- কুয়ার চালা          ডাক- চা- বাগান          উপেজলা-কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী রা জনা আফিরন না একজন কৃিষ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০   মাবা-০১৭৩৩১৭২৮৬৫  

৩৫৪  মাসাঃ হরমালা                 ামী- মাঃ জিসম উ ন     এনআইিড-৩৩১৩২৬৬৮৮৬১৩১          মাবা-০১৭৩৩১৭২৮৬৫       

 াম- সােহবাবাদ            ডাক- বাশঁতলী             উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ হরমনা একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৫০০০০  মাবা-০১৭৩৩১৭২৮৬৫    



৩৫৫  আজিমন আ ার               িপতা- আবুল বা া              জ সনদ-১৯৯৭৩৩১৩২৫৭৩২০৬০       মাবা-০১৯৩৩১০১০৫৩০  

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

 িনজ   আেবদনকারী আজিমন আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩৫০০০  মাবা-০১৯৩৩১০১০৫৩০  

৩৫৬   মাসাঃ মিরয়ম বগম          ামী- মাঃ সাহরাব হােসন    এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৩৮৩৫            মাবা-০১৭১২৩৭৩৪৯৯  

 াম- ঠাকুরপাড়া            ডাক- সাকা র              উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ মিরয়ম বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন ালা পাড়া মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০  মাবা-০১৭১২৩৭৩৪৯৯  

৩৫৭  িমলন বগম                      ামী- মারফত আলী           এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৩২২ মাবা-০১৭৩৯৯২০৭৯৯  

 াম- কুয়ার চালা          ডাক- চা- বাগান          উপেজলা-কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী িমলন বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন সাইনুসাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০   মাবা-০১৭৩৯৯২০৭৯৯  

৩৫৮  পারভীন সুলতানা                ামী- মাঃ শহীদ উ াহ       এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৯৭৫৮ মাবা-০১৭১৬১৭৮০১৩  

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

 িনজ   আেবদনকারী পারভীন সুলতানা একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০  মাবা-০১৭১৬১৭৮০১৩  

৩৫৯  মাসাঃ জেুবদা খাতন            ামী- মাঃ তিমজ উ ন    এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০০৩৮         মাবা-০১৭১৭৮৭২৬১৩  

 াম- কুয়ার চালা          ডাক- চা- বাগান          উপেজলা-কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ জেুবদা খাতন একজন কৃিষ িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০  মাবা-০১৭১৭৮৭২৬১৩  



৩৬০  িকয়া বগম                  ামী- ম জবর রহমান         এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৪৪৭ মাবা-০১৭৪৪৪০০২৬৩  

 াম- কুয়ার চালা          ডাক- চা- বাগান          উপেজলা-কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী িকয়া বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস ফুসফুেসর সমস া। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩৫০০০   মাবা-০১৭৪৪৪০০২৬৩  

৩৬১  মাসাঃ বহলা বগম            ামী- মাঃ কিরম              এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৫৫৪ মাবা-০১৭৭০৫২৯৩৭৫  

 াম- কুয়ার চালা          ডাক- চা- বাগান          উপেজলা-কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ বহলা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন গয়টায় রায় ুবড় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩৫০০০  মাবা-০১৭৭০৫২৯৩৭৫  

৩৬২  মাঃ আ লু ওয়াদুদ            িপতা- মৃত লাল হােসন        এনআইিড-৬১১৭২৩১২৯৩৯৩৫ মাবা-০১৭৯০১০৭৭৪৭  

 াম- সুরা ম                ডাক- গাংগাইল             উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ  

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ আ লু ওয়াদুদ একজন কৃিষ িমক। িতিন য া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০   মাবা-০১৭৯০১০৭৭৪৭  

৩৬৩  মাঃ শহীদ উল াহ               িপতা- মাঃ হরমত উল াহ ম ল                              এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৯৭৫৭ মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬  

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

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ শহীদ উল াহ একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৭০০০০   মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬  

৩৬৪  মাসুদা                             ামী- শাজাহান শখ           এনআইিড-৫৯১৫৬৭৬২০২৪৩৩          মাবা-০১৯৫৬৫৯২৬৯৪  

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

 িনজ   আেবদনকারী মাসুদা একজন গৃহ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৪০০০০  মাবা-০১৯৫৬৫৯২৬৯৪  



৩৬৫  মাসাঃ সুরাতন নছা           ামী- মাঃ বাহাদুর আলী সরদার                         এনআইিড-৪১২০৪০৯৭৬৬০৬১ মাবা-০১৮১৬৪৫৭২৭৩  

 াম- কােদরাবাদ           ডাক- মাহা দপুর          উপেজলা- মাহা দপরু    জলা- ঢাকা   

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ সুরাতন নছা একজন গৃহ িমক।িতিন হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০  মাবা-০১৮১৬৪৫৭২৭৩  

৩৬৬  মাছাঃ জেবদা খাতন           িপতা- মৃত আিছম উ ন     এনআইিড-৮৮১৫০২৫৭৮০৬৯৪ মাবা-০১৭২৭৩৮৬১৩৭  

 াম- উ াপাড়া            ডাক- উদগাড়ী            উপেজলা- কা জপুর       জলা- িসরাজগ    

 িনজ   আেবদনকারী মাছাঃ জেবদা খাতন একজন কৃিষ িমক।িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া । আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০   মাবা-০১৭২৭৩৮৬১৩৭  

৩৬৭  আেনায়ারা বগম                ামী- পন িময়া              এনআইিড-১৯১৮১১৮৫৭০৩১৩ মাবা-০১৯২৫১২০৩২৬  

 াম- নায়াগাও             ডাক- কামা া             উপেজলা- মুরাদনগর      জলা-কুিম া   

 িনজ   আেবদনকারী আেনায়ারা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া । আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৪০০০০  মাবা-০১৯২৫১২০৩২৬  

৩৬৮  মাঃ হলাল উ ন             িপতা-আঃ ছাবান               এনআইিড-১৯১৮১১৮৫৭০৩১৫ মাবা-০১৭৪৮৯০৩৪৮৫  

 াম- নায়াগাও             ডাক- কামা া             উপেজলা- মুরাদনগর      জলা-কুিম া   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ হলাল উ ন একজন কৃিষ িমক। িতিন িলভােরর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০  মাবা-০১৭৪৮৯০৩৪৮৫  



৩৬৯  মাহা দ বিশর                  িপতা- মাঃ হা ন               জ সনদ-২০০৬১৫৯১৬১৯১০৭৬৯৪      মাবা-০১৯৩৭১৫৩৮৪৮  

 াম- বাইশনগর           ডাক- কামা া             উপেজলা- মুরাদনগর      জলা-কুিম া   

 িনজ   আেবদনকারী মাহা দ বিশর একজন গৃহ িমক। িতিন িলচনা অ ান মৃগা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩৫০০০  মাবা-০১৯৩৭১৫৩৮৪৮  

৩৭০  মাসা ৎ জনা আ ার        িপতা- আ লু সাবহান         জ সনদ-১৯৮৮১৫৯১০১৯০৩৪৫৩৪      মাবা-০১৯৬৪০৫২৯২৪  

 াম- বাইশনগর           ডাক- কামা া             উপেজলা- মুরাদনগর      জলা-কুিম া   

 িনজ   আেবদনতকারী মাসা ৎ জনা আ ার একজন গৃহ শ িমক। িতিন তলেপেট দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০  মাবা-০১৯৬৪০৫২৯২৪  

৩৭১  মাঃ শামসরু রহমান ভূইয়া     িপতা- মৃত আ লু হিকম ভূইয়া এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩৩০৯৭৩  মাবা-০১৭২৫৬৪৫৭০৪  

 াম- সু রবন             ডাক- বারপাড়া              উপেজলা- না াইল       জলা- ময়মনিসংহ   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ শামসুর রহমান ভূইয়া একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৬০০০০  মাবা-০১৭২৫৬৪৫৭০৪  

৩৭২  মাঃ দুলাল ভূঞা                িপতা- মৃত আ সু সা ার ভূঞা  এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩৩১১১৩  মাবা-০১৭৫৯৩৪২০০৭  

 াম- সু রবন             ডাক- বারপাড়া              উপেজলা- না াইল       জলা- ময়মনিসংহ   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ দুলাল ভূঞা একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৪০০০০  মাবা-০১৭৫৯৩৪২০০৭  

৩৭৩  মাসাঃ লুৎফুে ছা               ামী- মাঃ আছমত আলী খানঁ  এনআইিড-২৯১৫৬৭৩১৪০৮৮৭  মাবা- ০১৭১৮৬৭০৮৫০  

 াম- ছা াহ                ডাক- বাগাট                উপেজলা- মধুখালী          জলা- ফিরদপুর  

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ লুৎফুে ছা একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৭৫০০০  মাবা- ০১৭১৮৬৭০৮৫০  



৩৭৪  মাঃ রাহাত া                    িপতা- মৃত মিফজ উ ন        এনআইিড-৭৩১১২৬৬২৭৬১১৪   মাবা-০১৭৫০৬০১০৪৭  

 াম- নাউতারা             ডাক-নাউতারা              উপেজলা- িডমলা           জলা- নীলফামারী   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ রাহাত া একজন কৃিষ িমক। তার মূ নালীেত অপােরশন হেয়েছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০  মাবা-০১৭৫০৬০১০৪৭  

৩৭৫  মাঃ মািশয়ার রহমান            িপতা- মৃত আঃ হাই              এনআইিড-১৯৭৭৭৩১১২৪৭০০০০১২         মাবা-০১৭৩৯৮১৪৫৩৪  

 াম- খািলশা চাপানী        ডাক- কাকড়া বাজার        উপেজলা- িডমলা           জলা- নীলফামারী   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ মািশয়ার রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা বা িদেক জরায় ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

২৫০০০  মাবা-০১৭৩৯৮১৪৫৩৪  

৩৭৬  মাছাঃ মােশদা বগম           ামী- মাঃ খাই ল ইসলাম      এনআইিড-৭৩১১২৪৭৩৫৪৮৫৫   মাবা-০১৭৫০৪৯৭৪৭৯     

 াম- খািলশা চাপানী        ডাক- কাকড়া বাজার        উপেজলা- িডমলা           জলা- নীলফামারী   

 িনজ   আেবদনকারী মাছাঃ মােশদা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

২০০০০  মাবা-০১৭৫০৪৯৭৪৭৯     

৩৭৭  মাঃ লুৎফর রহমান              িপতা- মৃত ছিলম উ ন         এনআইিড-৭৩১১২৪৭৩৫৪৭৯২    মাবা-০১৯৩১৭৮৭০৮৪  

 াম- খািলশা চাপানী        ডাক- কাকড়া বাজার        উপেজলা- িডমলা           জলা- নীলফামারী   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ লুৎফর রহমান একজন ভ ান চালক। িতিন ঢায়ােব টস মায়প ালী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আ বদন কেরেছন।          

২০০০০  মাবা-০১৯৩১৭৮৭০৮৪  

৩৭৮  উিম আ ার                      িপতা- শাজাহান শখ           এনআইিড-১৯৯৪৫৯১৫৬৭৬০০০২৪৬      মাবা-০১৭২৭৯৮৯৩০২  

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

 িনজ   আেবদনকারী উিম আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন াক উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৪০০০০  মাবা-০১৭২৭৯৮৯৩০২  



৩৭৯  শিরফ কা জ                       িপতা-  মৃত কা জ চানঁ মুহা দ  এনআইিড-৫৯১৫৬৭৬১৮১৫৫২   মাবা-০১৭৩৭৫৮৭৬৪৪  

 াম- কােদরাবাদ           ডাক- মাহা দপুর          উপেজলা- মাহা দপরু    জলা- ঢাকা   

 িনজ   আেবদনকারী শিরফ কা জ একজন ভ ান চালক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৭৫০০০  মাবা-০১৭৩৭৫৮৭৬৪৪  

৩৮০  আ রু রহমান                    িপতা- মাঃ আঃ খােলক শখ   এনআইিড-৪১৯২৩২৮২৭৮      মাবা-০১৯৬৮৩৪৪৭২৯  

 াম- চানঁিময়া হাউ জং     ডাক- মাহা দপুর          উপেজলা- মাহা দপরু    জলা- ঢাকা   

 িনজ   আেবদনকারী আ রু রহমান একজন ভ ান চালক িতিন কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

২০০০০  মাবা-০১৯৬৮৩৪৪৭২৯  

৩৮১  নুর নাহার                         ামী- মাঃ শিরফুল ইসলাম   এনআইিড-৪১২০৪০৯৭৬৫৮৯৯  মাবা-০১৯৩৫০৪৭৮৯৬  

 াম- বাশঁবািড়             ডাক- মাহা দপুর          উপেজলা- মাহা দপরু    জলা- ঢাকা   

 িনজ   আেবদনকারী নুরজাহান একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৭৫০০০  মাবা-০১৯৩৫০৪৭৮৯৬  

৩৮২ 
নু ামান                         িপতা- হা জ গনু িময়া         এনআইিড-৫১১৩৩৮১১৮৮৮৪২  মাবা-০১৭৩২৮৫৬৭৬৯ 

 াম- চর মা টন             ডাক- মু ীগ             উপেজলা- কমলনগর     জলা- ল ীপুর      

 িনজ   আেবদনকারী নু ামান একজন কৃিষ িমক। তার  তলেপেট আঘাত অপােরশন হেয়েছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

২৫০০০   মাবা-০১৭৩২৮৫৬৭৬৯  

৩৮৩ 
 মাসাঃ কুলসুম                 িপতা- মাঃ আ রু রহমান    এনআইিড-৬৪৫৫৬৭৮৮৮৫   মাবা-০১৭২৪১০১৩৪২ 

 াম- ততল বািড়য়া      ডাক- দঃেততল বািড়য়া উপেজলা- বর না         জলা- বর না   

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ কুলসুম একজন গৃহ িমক। িতিন সবজিনত কারেন র চাপ র তা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৩৫০০০  মাবা-০১৭২৪১০১৩৪২  



৩৮৪ মাছাঃ আিলমা বগম           িপতা- মাঃ আবুজার রহমান   এনআইিড-৪১৮৮২১৩৮৬৪     মাবা-০১৮৮৫০৫৫৩৮৭ 

াম- মকুড়া                ডাক- আ জজু াহ         উপেজলা- রংপুর           জলা- রংপুর 

           িনজ                                                                               আেবদনকারী মাছাঃ আিলমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন শরীের ব াথা র কািশ বুেক ব াথা চােখর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।         

৩৫০০০ মাবা-০১৮৮৫০৫৫৩৮৭ 

৩৮৫ আসমা                             ামী- ইয়াকুব আিল গাজী     এনআইিড-৮৭১৮৬৫৫৮৮৮৩৯৫           মাবা-০১৭০৫৭৪৯৭৭৬ 

াম- কািশমািড়            ডাক- কািশমািড়          উপেজলা- শ ামনগর      জলা- সাত ীরা  

িনজ আেবদনকারী আসমা একজন গৃহ িমক। িতিন পেট ব াথা বিম ােবর পেথ সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।         

৩৫০০০ মাবা-০১৭০৫৭৪৯৭৭৬ 

৩৮৬ মাঃ খিললুর রহমান            িপতা- আলী হােসন            এনআইিড-৫৯৭৩০২৭৯৫৫    মাবা-০১৭২১৮৬৯৬২২ 

াম- জগাতলা             ডাক- জগাতলা           উপেজলা- ধানম         জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ খিললুর রহমান একজন গািড় চালক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।         

৭৫০০০ মাবা-০১৭২১৮৬৯৬২২ 

৩৮৭ কিহনুর বগম                  িপতা- ন জর আহা দ          এনআইিড-৫১১৩৩৮১১৮৮৯৯৯ মাবা-০১৮২২৯৭১২৬১ 

াম- চর মা টন             ডাক- মু ীগ             উপেজলা- কমলনগর     জলা- ল ীপুর     

িনজ আেবদনকারী কিহনুর বগম একজন গৃহ িমক। িতিন হাপানী উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।         

৩০০০০ মাবা-০১৮২২৯৭১২৬১ 

৩৮৮ সািফয়া খাতন                   ামী- আঃ মানাফ              এনআইিড-১৯১১৫৫৬৫২৯৯১২ মাবা-০১৯২১০৪১০৫০ 

াম- উ র চা লা         ডাক- কুিম া               উপেজলা- া নপাড়া     জলা- কুিম া      

িনজ আেবদনকারী সািফয়া খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ নাকিদেয় র পের িপ থিলেত পাথর র তা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক 

৫০০০০ মাবা-০১৯২১০৪১০৫০ 



সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।         

৩৮৯  মাঃ নাঈম িময়া                িপতা- মাঃ মাঈন উ ন     এনআইিড-৭৩৫৩৯৬৫০২৮   মাবা-০১৭০৩২৪৮৭২৯  

 াম- ততল বািড়য়া      ডাক- দঃেততল বািড়য়া উপেজলা- বর না         জলা- বর না   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ নাঈম িময়া একজন কৃিষ িমক। তার দইু কােনর ফাটা িদেয় পুচ পের চলকায়। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।          

৪০০০০ 

মাবা-০১৭০৩২৪৮৭২৯ 
৩৯০ মাঃ লাল িমঞা                 িপতা- মৃত আবুল কােশম      এনআইিড-৮৫১৫৮৩৭৭২৫১৩৯ মাবা-০১৭৯৮৩০৪৮১২ 

াম-  মাহনী ফেতহপুর ডাক- হলা গ            উপেজলা- িমঠাপুকুর     জলা- রংপুর  

িনজ আেবদনতকারী মাঃ লাল িমঞা একজন কৃিষ িমক। িতিন িপ  থিলেত দাহ িলভােরর দাহ িসেরিসস অফ িলভার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ 

 মাবা-০১৭৯৮৩০৪৮১২ 
৩৯১ মাঃ শাহাজালাল               িপতা- লাট িময়া               এনআইিড-৫৫৪৫৪৫০০৪০    মাবা-০১৯২২৪৯৯৯৮৬ 

াম- গজমহল               ডাক- জগাতলা            উপেজলা- ঢাকা            জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহাজালাল একজন কৃিষ িমক। িতিন হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ 

মাবা-০১৯২২৪৯৯৯৮৬ 
৩৯২ মাঃ কুর আলী ম ল         িপতা- মৃত আকা র ম ল    এনআইিড-৮৫১৫৮৮৯৭০৮৫৮৯ মাবা-০১৭৮১০৩২১৪৭ 

াম- খা  মুরাদপুর      ডাক- বগম রােকয়া ৃিত উপেজলা- িমঠাপুকুর     জলা- রংপুর          

িনজ আেবদনকারী মাঃ কুর আলী ম ল একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন ক রেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৭৮১০৩২১৪৭ 



৩৯৩ ইয়ািছন                         িপতা- জ,এম আহ াদ আলী এনআইিড-১৯৯০৮৭১৮৬৫৫০০০২৪৭     মাবা-০১৭৪৫১৬৪২১২ 

াম-পূব কািশমুিড়         ডাক- কািশমুিড়            উপেজলা- শ ামনগর       জলা- সাত ীরা  

িনজ আেবদনকারী ইয়ািছন একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেকর হাড় ভা া অি ও মাইলাই টস ফুসফুেস পািন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭৪৫১৬৪২১২ 

৩৯৪ হািনফ িময়া                      িপতা- মৃত ইছাক আকন      এনআইিড-৫৮১৬৫১৩৬৪২৩৩৩          মাবা-০১৭৮৮০৩৪২২৩ 

াম- মড়াভঁূই               ডাক- ভােটরা                উপেজলা- কুলাউগা       জলা- মৗলভীবাজার      

িনজ আেবদনকারী হািনফ িময়া একজন ভ ান চালক। িতিন কামেড় ব াথা এনেবােত ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭৮৮০৩৪২২৩ 

৩৯৫ ময় ন বগম                    ামী- মাঃ আছকর উ াহ    এনআইিড-৫৮১৬০৩১৪৪০১৫৩ মাবা-০১৭২৭৬৩১২৬৪ 

াম- আ াফাকাপন       ডাক- কদমহাটা           উপেজলা- রাজনগর       জলা- মৗলভীবাজার      

িনজ আেবদনকারী ময় ন বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০  মাবা-০১৭২৭৬৩১২৬৪ 

৩৯৬ মাঃ লচ িময়া                    িপতা- মৃত পা িময়া          এনআইিড-৫৮১৬৫১৩৬৪৮৯৮৩           মাবা-০১৮৬৩২৩৪৮৭৭ 

াম- কিলমবাদ            ডাক- ভােটরা               উপেজলা- কুলাউড়া      জলা- মৗলভীবাজর   

িনজ আেবদনকারী মাঃ লচ িময়া একজন িদন মজরু। িতিন ক ানসার রাগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৮৬৩২৩৪৮৭৭ 

৩৯৭ মাঃ িমজানুর রহমান          িপতা- মাঃ রন ুিময়া         এনআইিড-৫৮১৬৫১৩৬৫০৮১৪ মাবা-০১৭৩২৭৪৭০৭০ 

াম- হােসনপুর             ডাক- ভােটরা              উপেজলা- কুলাউড়া        জলা- মৗলভীবাজার   

িনজ আেবদনকারী মাঃ িমজানুর রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড়র হাড় য় এবং সের গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৭৩২৭৪৭০৭০ 



৩৯৮ িশিরনা আকতার               ামী- আবুল কালাম           এনআইিড-৩০১২৫১২৫৯৩৯৪৮ মাবা-০১৮৫৮৩৩৮৩৩৮ 

াম- কাচাসুর             ডাক- মাহা দপুর         উপেজলা- মাহা দপরু   জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী িশিরনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ওভারীেত িস  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৮৫৮৩৩৮৩৩৮ 

৩৯৯ আয়শা বগম                    ামী- মাঃ ই াহীম            এনআইিড-১৩২৫৮০৬৫৬৩৩০৮           মাবা-০১৮৪২৫৯৬২২৫ 

াম- কাচাসুর             ডাক- মাহা দপুর         উপেজলা- মাহা দপরু   জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী আয়শা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন গয়টার এবং দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৮৪২৫৯৬২২৫ 

৪০০ সািবনা আ ার                   ামী- িসরাজলু ইসলাম        এনআইিড-৭৫২৮৩০১৪০১৯১২ মাবা-০১৭২০৯৫৫৮২৯ 

াম- কৗশল ারবাগ        ডাক- সানাইমুিড়         উপেজলা- সানাইমুিড়    জলা- নায়াখালী 

িনজ আেবদনকারী সািবনা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন ঘাের ব াথা ব াথা ছড়ায় ােব অসুিবধা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭২০৯৫৫৮২৯ 

৪০১ মাঃ শাহ আলম                  িপতা- মাঃ ফয়জলু হক       এনআইিড-১৩১৪৯৫০৪৭১২৯১  মাবা-০১৮২১৫৯২৮৪৭ 

াম- চরপাড়া              ডাক- নািসরেকাড       উপেজলা- হা জগ        জলা- চাদঁপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহ আলম একজন িদন মজরু। িতিন পমািপগাস ভিলগািরস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৮২১৫৯২৪৭ 

৪০২ মাঃ হািবব                        িপতা- মাঃ কিছম উ ন    এনআইিড-২৮০৩৯০০১৭০     মাবা-০১৭৯৫২২৪৯৭৪ 

াম-মুজািহদপুর            ডাক- হা জ দােনশ          উপেজলা- িদনাজপুর      জলা- িদনাজপুর    

িনজ আেবদনকারী মাঃ হািবব এজন পিরবহন িমক। তার আঘাত জিনত কারেন পােভে  গেছ হাত ত হেয়েছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭৯৫২২৪৯৭৪ 



৪০৩ মাঃ মসবাহ উ ন             িপতা- মাঃ জােহর উ ীন      এনআইিড-৮২০৪২৫৫৮৯০   মাবা-০১৬৭৮০০৩২৭৩ 

াম- জনতা হাউ জং       ডাক- িমরপুর              উপেজলা- িমরপুর         জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ মসবাহ উ ন একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০ মাবা-০১৬৭৮০০৩২৭৩ 

৪০৪ ফারজানা আ ার                িপতা- তাজলু ইসলাম         এনআইিড-৭৩০৪২৬০৪০৪    মাবা-০১৮৩১১৬৭৬২ 

াম- জনতা হাউ জং       ডাক- িমরপুর              উপেজলা- িমরপুর         জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী ফারজানা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন বনাল ফইলুর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০ মাবা-০১৮৩১১৬৭৫৬২ 

৪০৫ আহ দ আলী মাল া           িপতা- মৃত এ াজ মাল া      এনআইিড-৮৭১৮৬৫৫১৩৯৮০৮ মাবা-০১৭৬৫৩৪৩০৮৬ 

াম- গািব পুর            ডাক- গািব পুর           উপেজলা- শ ামনগর       জলা- সাত ীরা  

িনজ  আেবদনকারী আহ দ আলী মাল া একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭৬৫৩৪৩০৮৬ 

৪০৬ মাসাঃ মমতাজ বগম         ামী- মাঃ মা ফা হাওলাদার এনআইিড-০৪১০৯৪৭১৯২১১৮ মাবা-০১৭৯৮৫৯২৮৬১ 

াম-  িনউ কেলানী        ডাক- িখলগাও            উপেজলা- িখলগাও        জলা-ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ মমতাজ বগম একজন গৃহ িমক। িতিন িলভার বড় গ াি ক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭৯৮৫৯২৮৬১ 

৪০৭ আফসার উ ন                  িপতা- মৃত গালাম গফুর       এনআইিড-০৯১২৯৮৫৪৮৯৫৯৭ মাবা-০১৭৫১৯২০০৪০ 

াম- মেধ র চর              ডাক- শ ামনগর            উপেজলা- করানীগ      জলা- ঢাকা 

িনজ  আেবদনকারী আফসার উ ন একজন ভ ান চালক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ হাই িসল রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭৫১৯২০০৪০ 



৪০৮ নুরল আিমন                     িপতা- সয়দ আহা দ         এনআইিড-১৯৬০০৯১২১১৬১৩৯৭০৯      মাবা-০১৭৪৬৫১০১৫৪ 

াম- মেধ র চর              ডাক- শ ামনগর            উপেজলা- করানীগ      জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী নু ল আিমন একজন কৃিষ িমক। িতিন মাংসেপশীয় সমস া ঘােরর হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭৪৬৫১০১৫৪ 

৪০৯ আইনুল                             িপতা- ছাইফু ীন              এনআইিড-৬৪১৬৯৪২৫৪০০৫৮ মাবা-০১৭০১৭৯২৫৬২ 

াম- মেধ র চর              ডাক- শ ামনগর            উপেজলা- করানীগ      জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী আইনুল একজন িনমান িমক। তার বা পা এবং পেটলা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০  মাবা-০১৭০১৭৯২৫৬২ 

৪১০ মাঃ লাকমান আলী           িপতা- মৃত ফারাজ আলী        এনআইিড-৮৫১৭৩৬৬১৩৪৪১৭ মাবা-০১৭৩৭১০৮৬৩১ 

াম- পা ন               ডাক- মা াসা সয়দপুর    উপেজলা- পীরগ          জলা- রংপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ লাকমান আলী একজন িপ থিলেত দাহ গ াি ক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৭৩৭১০৮৬৩১ 

৪১১ শাহানুর বগম                    ামী- রিফকুল ইসলাম         এনআইিড-০৯১২৯৮৫৪৮৯৮৭৮ মাবা-০১৭৪৫০২০৯৩৪ 

াম- দি ণ জয়নগর    ডাক- নুর িময়ার হাট       উপেজলা- দৗলত খান    জলা- ভালা  

িনজ আেবদনকারী শাহানুর বগম একজন গৃহ িমক। িতিন উ র চাপ হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭৪৫০২০৯৩৪ 

৪১২ ময়ফুল বগম                     ামী- মাঃ কা ন            এনআইিড- ০৯১২১১৬১২২৯০৩ মাবা-০১৭৭৯০১৮১০৬ 

াম- সু লপুর               ডাক- মদ  সু লপুর     উপেজলা- কিবরহাট       জলা- নায়াখালী  

িনজ আেবদনকারী ময়কুল বগম একজন গৃহ িমক। িতিন বুেক ব াথা উ র চাপ হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭৭৯০১৮১০৬ 



৪১৩ নাছিরন আখতার                ামী- মাঃ মাহবুবর রহমান   এনআইিড-০৯১২১৫৭০৬৫৬০৯ মাবা-০১৭০১৮৩২৮৫৩ 

াম- ছাট মািনকা         ডাক- মািনকা             উপেজলা- বারহান উ ন  জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী নাছিরন আখতার একজন গৃহ িমক। িতিন তলেপেট ব াথা উ র চাপ ঘােড়রহাড় য়েরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৭০১৮৩২৮৫৩ 

৪১৪ রিহমা আলম                    ামী-সামছল আলম            এনআইিড-২৬৯৬৪০৬৬৯৪৬৩০          মাবা-০১৬২১৫৬৯১৩৮ 

াম- পনগর             ডাক- প বী               উপেজলা- িমরপুর         জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী রিহমা আলম একজন গৃহ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৬২১৫৬৯১৩৮ 

৪১৫ নু াহার                         িপতা- আ লু ম জদ           এনআইিড-২৩৯৬১২৬৬৩৯   মাবা-০১৯৪৭৪৪২১৮৭ 

াম- জাফরাবাদ প ম   ডাক- মাহা দপরু        উপেজলা- মাহা দপরু    জলা-ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী নু াহার একজন গৃহ িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৯৪৭৪৪২১৮৭ 

৪১৬ ফােতমা আ ার                 িপতা- দাউদ িময়া              এনআইিড-১৯৯২৪৮১৪৫১৩০০০৪৯৬      মাবা-০১৭১৯২৮৬৯৯০ 

াম- আচিমতা            ডাক- আচিমতা           উপেজলা- ক টয়াদী       জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী ফােতমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৭১৯২৮৬৯৯০ 

৪১৭ মাঃ সবুজ িময়া                   িপতা- মৃত তােহর আলী ফিকর এনআইিড-৬১১৭২৩১২৯৩৯৬১ মাবা-০১৭৮৭৫২৩০৯৩ 

াম- সুরা ম                ডাক- গাংগাইল             উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ 

িনজ আেবদনকারী একজন িময়া একজন িনমান িমক। িতিন কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০  মাবা-০১৭৮৭৫২৩০৯৩ 



৪১৮ কাজল িময়া                      িপতা- আ মাতােলব           এনআইিড-১০১০৫৮২৮৭০      মাবা-০১৯৭৭৩৪২৩০৭ 

াম- পাবইকা             ডাক- া নকচরী          উপেজলা- িকেশারগ      জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী কাজল িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৯৭৭৩৪২৩০৭ 

৪১৯ মাছাঃ হনা আ ার           ামী- মাঃ আরেমাজ িময়া    এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩২৯২৫২ মাবা-০১৭১৯২৬৯১০০ 

াম- মুরাগালা               ডাক- বারপাড়া             উপেজলা- না াইল        জলা- ময়মনিসংহ 

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ হনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন শরীের ব াথা উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭১৯২৬৯১০০ 

৪২০ মাঃ বািছর িময়া                িপতা- মাঃ ফজল ূভূঞা       এনআইিড-৪৮১৩৩১৭৯৫৩৮০৭ মাবা-০১৯৩৩৭৩৯৭১৬ 

াম- থােন র               ডাক- বাদলা                উপেজলা- ইটনা             জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ বািছর িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন িপ থিলেত সমস া গ াি ক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৯৩৩৭৩৯৭১৬ 

৪২১ মাছাঃ হািমদা আ ার          ামী- মাঃ জাহা ীর আলম    এনআইিড-৪৮১৪২২৫৬১৮৫২৪ মাবা-০১৮৬৪১৫১০৮৯ 

াম- ই াচ ী               ডাক- উরিদঘী             উপেজলা- কিরমগ       জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ হািমদা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৮৬৪১৫১০৮৯ 

৪২২ মাছাঃ রিহমা আ ার           ামী- মাঃ সু জ আলী          এনআইিড-৪৮১৪২২৫৬১৮৩৪৫ মাবা- ০১৬৪০৯১৭৪৯৩  

াম- ই াচ ী               ডাক- উরিদঘী             উপেজলা- কিরমগ       জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রিহমা আ ার একজন কৃিষ।িতিন চােখর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা- ০১৬৪০৯১৭৪৯৩  



৪২৩ মাঃ তৗিহদ িসকদার           িপতা- মাঃ আেনায়ার হােসন িসকদার                          এনআইিড-২৬৯৭৫৫৬৩৮৭৫০৫           মাবা-০১৬৮২৯২৯৬৬০ 

াম- ঘানাপাড়া            ডাক- নীলফামারী          উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ   

িনজ আেবদনকারী মাঃ তৗিহদ িসকদার একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৭৫০০০ মাবা-০১৬৮২৯২৯৬৬০ 

৪২৪ মাঃ খিলল                     িপতা- আলী হােসন সরকার   এনআইিড-১৩১৫৮৮৭৫৪০২৪৮ মাবা-০১৮৬৫৪০২৬৭৫ 

াম- ৫৭/থ, ঢা:িব:আ:এ   ডাক- বাংলা একােডিম    উপেজলা- শাহবাগ        জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ খিলল একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৭৫০০০  মাবা-০১৮৬৫৪০২৬৭৫ 

৪২৫ মাঃ আবুল খােয়র             িপতা- আইয়ুব আলী           এনআইিড-৩৭৪৪২৩৭৫১৬     মাবা-০১৮১৮৮০৪১১০ 

াম- ধলপুর                 ডাক- ফিরদাবাদ         উপেজলা- যা াবািড়       জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আবুল খােয়র একজন কৃিষ িমক। িতিন ফুসফুেস সমস া ঘাের ব াথা হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৫০০০০ মাবা-০১৮১৮৮০৪১১০ 

৪২৬ মাঃ শহীদু াহ                   িপতা- মাঃ হােছন আলী     এনআইিড-৬১১৮১৪০১৫৩১৯৯ মাবা-০১৯৩৫৯৮৮৫৭৭ 

াম- বিগরপাড়া            ডাক- বিগরপাড়া          উপেজলা- তারাকা া     জলা- ময়মনিসংহ   

িনজ আেবদনকারী মাঃ শহীদু াহ একজন ভ ান চালক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৭৫০০০ মাবা-০১৯৩৫৯৮৮৫৭৭ 

৪২৭ মাসাঃ ফুরকান আ ার        ামী- মাঃ মাখেলছর রহমান  এনআইিড-৪৮১৪২৭৭৫৯০৬৫  মাবা-০১৭০৩৭০০৭১৯ 

াম- চািরতলা              ডাক- িনয়ামতপুর           উপেজলা- কিরমগ         জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ ফুরকান আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন জরায়রু সমস া িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৪০০০০ মাবা-০১৭০৩৭০০৭১৯ 



৪২৮ মাঃ সাইদুল ইসলাম            িপতা- মাঃ আঃ মুতােলব    এনআইিড-৬১১৮১৫৮২৬৭৯৬৭ মাবা-০১৯৮৭৪২৮০৯২ 

াম- বাশতঁলা              ডাক- ডফুিলয়া           উপেজলা- ফুলপুর        জলা- ময়মনিসংহ    

মাছাঃ আেয়শা খাতন ( ী) এনআইিড-৬১১৮১৫৮২৬৭৯৬১ 

আেবদনকারী মাঃ সাইফুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক।তার ক ানসার রােগ আ । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৭৫০০০  মাবা-০১৯৮৭৪২৮০৯২ 

৪২৯ মাছাঃ ছােলমা খাতন          ামী- মাঃ আ ছু ছা ার     এনআইিড- ৬১১৮১৫৮৯৭৯৯২৫ মাবা-০১৭২০২৮৪৯৫৬ 

াম- বাশতঁলা              ডাক- ডফুিলয়া           উপেজলা- ফুলপুর        জলা- ময়মনিসংহ    

মাঃ আ সু ছা ার 
( ামী)        এনআইিড-৬১১৮১৫৮৯৭৯৯২৪ 

আেবদনকারী মাছাঃ ছােলমা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৭৫০০০  মাবা-০১৭২০২৮৪৯৫৬ 

৪৩০ মাঃ মুিহ উ ন                িপতা- মৃত মাঃ ওয়ােহদ বকস  এনআইিড-৪৮২৪২০৯৭০২০৭১ মাবা-০১৭১৮২০৫৪৪০ 

াম- পঃনয়াকা        ডাক- কিরমগ            উপেজলা- কিরমগ      জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মুিহ উ ন একজন কৃিষ িমক। িতিন মাথা ঘুরােনা কােন ঝন ঝন শ । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আ বদন কেরেছন।      

৩০০০০  মাবা-০১৭১৮২০৫৪৪০ 

৪৩১ হােজরা খাতন                       ামী- মাঃ ওছমান            এনআইিড-৪৮১৪২২৫৬১৮৬১০ মাবা-০১৯৩৬৬৪৮৭০৩ 

াম- ই াচ ী               ডাক- উরিদঘী             উপেজলা- কিরমগ       জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী হােজরা খাতন একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগড় আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৩৫০০০ মাবা-০১৯৩৬৬৪৮৭০৩ 

৪৩২ লিতফা খাতন                     ামী- বাচ্চ িময়া                এনআইিড-৪৮২৪২০৩৬৯০৮১৯ মাবা- ০১৯৫৩৪০৩৬৭৮       

াম- খুিদরজ ল           ডাক- কিরমগ              উপেজলা- কিরমগ        জলা- িকেশারগ     

িনজ আেবদনকারী লিতফা খাতন একজন কৃিষ ামক। িতিন মূ নালীেত দাহ িলভােরর সমস া িগড়ায় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৩৫০০০  মাবা- ০১৯৫৩৪০৩৬৭৮      



৪৩৩ মাঃ ম জবর রহমান           িপতা- মাঃ চান িময়া         জ সনদ-১৯৫০৩৩১৩০০৬০০২৫৪৪    মাবা-০১৭৭১৯৩৬৩৬৩                                                                                                        

াম- কাই ানলু            ডাক- িমজাপুর              উপেজলা- গাজীপুর       জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী মাঃ ম জবর রহমা একজন কৃিষ িমক। তার বা পােয়র দইু ট হাড়ই ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৫০০০০ মাবা-০১৭৭১৯৩৬৩৬৩                                             

৪৩৪ মাঃ তাকবীর হােসন           িপতা- শাহসুফী ইয়াকুব আলী  এনআইিড-৩৩১৩০৫৪৭২৩৪২৮          মাবা-০১৯১৩০৪৬৩৪৫ 

াম- টক কােথারা       ডাক- সালনা             উপেজলা- গাজীপুর       জলা- গাজীপুর   

িনজ আেবদনকারী মাঃ তাকবীর হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৩৫০০০ মাবা-০১৯১৩০৪৬৩৪৫ 

৪৩৫ মাঃ চা া খাতন              ামী- মাঃ তাজলু ইসলাম    এনআইিড-৮১১১০৭৯২৯৬৭৩৩ মাবা-০১৯৪৪৯৫০৪৪৪ 

াম- মীেররগাও            ডাক- সালনা              উপেজলা- গাজীপুর        জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ চা া খাতন একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৬০০০০ মাবা-০১৯৪৪৯৫০৪৪৪ 

৪৩৬ মাসাঃ িশিরনা আ ার         ামী- মাঃ আঃ রা াক       এনআইিড-৩৩১৮৬৪৭৪৮৪৭৪৩ মাবা-০১৭৬২৯১৯৪৯৩ 

াম- কুয়ার চালা           ডাক- চা-বাগান            উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ িশিরনা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা হাটেত ব াথা সােব ালা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৩০০০০  মাবা-০১৭৬২৯১৯৪৯৩ 

৪৩৭ আ লু ছাইদ                      িপতা- মৃত মাবেজন আলী     এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯১৮৫৭ মাবা-০১৭২৯৭৯২০৬৬ 

াম- ফিকর চালা         ডাক- চা-বাগান            উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী আ লু ছাইদ একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৪০০০০  মাবা-০১৭২৯৭৯২০৬৬ 



৪৩৮ জহরা                              ামী-আমজাদ হােসন          এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৮৫৯৬            মাবা-০১৮১১৫৩৫১২০ 

াম- বির চালা          ডাক- রঘুনাথপরু         উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী জহরা একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৭৫০০০ মাবা-০১৮১১৫৩৫১২০ 

৪৩৯ ফুলজান আ ার                ামী- আ লু কােদর          এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৭১১ মাবা-০১৭৭৮৫৮৯২৬৪ 

াম- কুয়ার চালা            ডাক- চা-বাগান            উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী ফুলজান আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া িগড়ায় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৩০০০০ মাবা-০১৭৭৮৫৮৯২৬৪ 

৪৪০ মাঃ আকবর আলী ম ার       িপতা- মৃত কুরবান আলী     এনআইিড-৩৩১৩২৫৭০২৩৮১৮         মাবা-০১৭৩৩১৭২৮৬৫ 

াম- কুয়ার চালা           ডাক- চা-বাগান            উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী মাঃ আকবর আলী ম ার একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড়র হাড় য় হাড় সেড় গেছ ােব সমস া টস টেস য া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৬০০০০ মাবা-০১৭৩৩১৭২৮৬৫ 

৪৪১ মাছাঃ আছমা বগম            ামী- মায়াে ম ম ল        এনআইিড-১৯৮৮৮২১৭৬২১০০০০৫৮     মাবা-০১৭১৬৭৯০০৯১ 

াম- পূব ভাবািদয়া       ডাক- ভবিদয়া            উপেজলা- রাজবাড়ী       জলা- রাজবাড়ী   

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আছমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন র মূ নালীেত দাহ বুেক ব াথা পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৩৫০০০ মাবা-০১৭১৬৭৯০০৯১ 



৪৪২ িশিরন                           িপতা- মাঃ আলতাব হােসন   এনআইিড-১৯৯১০৪১২৮১৯০০০০৭৭      মাবা-০১৭২২৩৭৭৬৯৮ 

াম- গার ান রাড       ডাক- বিরশাল            উপেজলা- বিরশাল        জলা- বিরশাল   

িনজ আেবদনকারী িশিরন একজন গৃহ িমক। িতিন ডারমেয়ড িস  পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৩৫০০০ মাবা-০১৭২২৩৭৭৬৯৮ 

৪৪৩ কুলছমা আ ার                 ামী- মাঃ মু ার হােসন গাজী এনআইিড-১৩১২২৯৪১৯৮৯২৩ মাবা-০১৯২২০৬৪৪৫৬ 

াম- উ র নরাজিদ    ডাক- চাদঁপুর             উপেজলা- চাদঁপরু         জলা- চাদঁপুর    

িনজ আেবদনকারী কুলছম আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৩০০০০ মাবা-০১৯২২০৬৪৪৫৬ 

৪৪৪ মাঃ আ ু াহ শা ীক           িপতা- মাঃ রিফকুল ইসলাম   এনআইিড-৬৪১৫০৬৬৬৩৫৫২১           মাবা-০১৭৬০৫৯৯৫৭৭ 

াম- দুলাল পাড়া          ডাক- মহােদবপর        উপেজলা- মহােদবপুর    জলা- নওগা ঁ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ু াহ শা ীক একজন কৃিষ িমক। তার পেটলা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৩০০০০ মাবা-০১৭৬০৫৯৯৫৭৭ 

৪৪৫ মাছাঃ আেলা বগম            ামী- মাঃ মা ান              এনআইিড-২৬১১২৮০৮৮২১৩০ মাবা-০১৭৯৫১৩১০৮৮ 

াম- মেধ র চর              ডাক- শ ামনগর            উপেজলা- করানীগ      জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আেলা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৭৫০০০  মাবা-০১৭৯৫১৩১০৮৮ 

৪৪৬ মাঃ আিবর হােসন            িপতা- মৃত রতন িব াস       এনআইিড-১৯৯৭০৯১২১৪৭০০০২৯০        মাবা-০১৯০২২৩২৮৬৫ 

াম- আরিশ নগর        ডাক- আ টবাজার          উপেজলা- করানীগ      জলা- ঢাকা   

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিবর হােসন একজন কৃিষ শ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৭৫০০০ মাবা-০১৯০২২৩২৮৬৫ 



৪৪৭ মাঃ আ জজরু রহমান         িপতা- মৃত আবুল হােসন     এনআইিড-৮৯১৬৭৩৮৪৮০৫৭৫ মাবা-০১৭৪৭০৭৯০৫৫ 

াম-বারইকা             ডাক- গনপ ী              উপেজলা- নকলা          জলা- শরপুর  

িনজ আেবদনককারী মাঃ আ জজরু রহমান একজন কৃিষ িমক। তার বা পােয়র দ ট হাড়ই ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৭০০০০ মাবা-০১৭৪৭০৭৯০৫৫ 

৪৪৮ মাঃ সামেসর আলী             িপতা- জিহর উ ন            এনআইিড-৮২০১০৪১০৫৩     মাবা-০১৭৬০৫৭২১৯৮ 

াম- কা ন কেলানী      ডাক- ধান ডাকঘর      উপেজলা- িদনাজপুর     জলা- িদনাজপুর   

িনজ আেবদনকারী মাঃ সামেসর আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৫০০০০ মাবা-০১৭৬০৫৭২১৯৮ 

৪৪৯ নীপা                             িপতা- জাহানারা বগম          এনআইিড-১৯৯৭২৬১৯০৪৮০৫১২১১  মাবা-০১৭৭১১২৪৩৪৬ 

াম- হাসান নগর          ডাক-আ াফাবাদ উপেজলা- কামরাি রচর   জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী নীপা একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃত্ব রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

২৫০০০ মাবা-০১৭৭১১২৪৩৪৬ 

৪৫০ রান ু বগম                        ামী- রা াক শখ             এনআইিড-৫৯১৫৬৭৬১৮০৯৪৬ মাবা-০১৯৩১৯৪১৮৩২ 

াম- হাজারীবাগ             ডাক- জগাতলা           উপেজলা- হাজারীবাগ    জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী রান ু বগম একজন গৃহ িমক। িতিন হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৩৫০০০ মাবা-০১৯৩১৯৪১৮৩২ 

৪৫১ মাছাঃ পারভীন                িপতা- মাঃ আিতয়ার রহমান  জ সনদ- ১৬৯০                মাবা-০১৭২৩৫৪৯৭৪১ 

াম- জগাতলা             ডাক- জগাতলা           উপেজলা- ধানম         জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ পারভীন একজন গৃহ িমক। িতিন হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৩০০০০ মাবা-০১৭২৩৫৪৯৭৪১ 



৪৫২ মাকসুদা আ ার                 িপতা- মৃত সিফ উল া         জ সনদ-১৯৯৩১৩১৯৫৮০০২১৬১২      মাবা-০১৬৮৩০৬৯০৪৪ 

াম- ভালািদঘী           ডাক- মেহর              উপেজলা- শাহরাি        জলা- চাদঁপুর  

িনজ আেবদনকারী মাকসুদা আ ার একজন িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

১০০০০০ মাবা-০১৬৮৩০৬৯০৪৪ 

৪৫৩ শখ আিমনুর রহমান           িপতা- মৃত শখ িনজাম উ ীন এনআইিড-৪৭১৬৯৭৬০০১৯৪৭  মাবা-০১৯২৭০২৩৫৯৬ 

াম- পায় াম কসবা      ডাক- পায় াম কসবা      উপেজলা- ফুলতলা        জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী শখ আিমনুর রহমান একজন িমলস িমক। তার বা পােয়র িফমার হাড় ভে  গেছ ইনেফকশন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৭০০০০  মাবা-০১৯২৭০২৩৫৯৬ 

৪৫৪ দিবর শখ                      িপতা- গিন শখ                এনআইিড-২৯১১৮২৫২৮২২৯৪  মাবা-০১৭২৪০৫৮৫০২ 

াম- হাসামিদয়া            ডাক- হাসামিদয় কেলজ উপেজলা- বায়ালমারী    জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী দিবর শখ একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৭৫০০০ মাবা-০১৭২৪০৫৮৫০২ 

৪৫৫ মাঃ মিফজলু ইসলাম          িপতা- মাঃ ছিফর উ ন ফিকর                            এনআইিড-৬১২৯৪০২৭০৩৩১৯ মাবা-০১৭৫৭৪১৯১১৮ 

াম- শাল               ডাক- শাল              উপেজলা- শাল         জলা- ময়মনিসংহ 

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিফজলু ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

২০০০০ মাবা-০১৭৫৭৪১৯১১৮ 

৪৫৬ নজ ল ইসলাম িব ব         িপতা- নু ল ইসলাম            জ সনদ-১৯৭৩২৬১১৮৫২০০০১১৬    মাবা- ০১৭১৫৩০১৮৮২ 

াম- চতাবাতর          ডাক- নািরশা              উপেজলা- দাহার            জলা- ঢাকা     

িনজ আেবদনকারী নজ ল ইসলাম িব ব একজন িনমান িমক। িতিন াক উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৫০০০০ মাবা- ০১৭১৫৩০১৮৮২ 



৪৫৭ িরপন হােসন                   িপতা- নািছর িময়া             এনআইিড-১৯৯৭৫১১৩৩৮১১০০৭১২      মাবা-০১৭৯৫৩৬৬২৫৬ 

াম- মধ চর মা টন      ডাক- মু গ             উপেজলা- কমলনগর     জলা-ল ীপুর  

িনজ আেবদনকারী িরপন হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন য া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

২৫০০০ মাবা-০১৭৯৫৩৬৬২৫৬ 

৪৫৮ মাঃ আঃ আ জজ হাওলাদার   িপতা- মৃত তা জম উ ন হাওলাদার                     এনআইিড-০৬১৫১৭৭৩৪৪৪৬২০        মাবা-০১৭৫৩২৯৫৭৮১ 

াম- ম লহাটা             ডাক- শালনা             উপেজলা- বিরশাল        জলা- বিরশাল  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আঃ আ জজ হাওলাদার একজন কৃিষ িমক। তার ফুসফুেস পািন। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৩৫০০০ মাবা-০১৭৫৩২৯৫৭৮১ 

৪৫৯ মাঃ আবদরু রহমান            িপতা- মৃত আবদুল ছা ার    এনআইিড-১২১১৩৬৬৫৮১৯৭৯ মাবা-০১৭১৩৬৪৬৪১৯ 

াম- বামু টয়া               ডাক- মুকু পুর            উপেজলা- িবজনগর       জলা- া নবািড়য়া  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আবদুল রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৪০০০০ মাবা-০১৭১৩৬৪৬৪১৯ 

৪৬০ ছারভান ু                          ামী- মামুনুর ইসলাম        এনআইিড-৬৭২৫৮১৩২৯০১১৩ মাবা-০১৮৩৮১৯৩৩০৩ 

াম- ী-খ য়া             ডাক- জরােবা              উপেজলা- সাভার         জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী ছারভান ুএকজন একজন গৃহ ি িমক। িতিন তলেপেট দাহ কামের ব াথা স াপািক জীবন যাপেন অসুিবধা। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৪০০০০  মাবা-০১৮৩৮১৯৩৩০৩ 



৪৬১ িশিরন আ ার                    ামী- আিমনুর রহমান          এনআইিড-৩৩১৩৬২৫২৯৫৬৩৯           মাবা-০১৭৬৫২৯১৪৮৯ 

াম- নােশরা               ডাক-তারাগ                উপেজলা-কাপািসয়া        জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী িশিরন আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৭৫০০০ মাবা-০১৭৬৫২৯১৪৮৯ 

৪৬২ জােয়দা                           ামী- মৃত ছাদ ুিময়া           এনআইিড-১২১৯৪৩৮২৯৮০২৮ মাবা-০১৭৯২২৭০৯৫৩                                                                                                

াম- বািরউড়া              ডাক- মজিলশপুর         উপেজলা- সরাইল        জলা- া নবািড়য়া 

িনজ আেবদনকারী জােয়দা একজন কৃিষ িমক। িতিন ফুসফুেস য া এবং জ টলতা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৪০০০০ মাবা-০১৭৯২২৭০৯৫৩        

৪৬৩ রিহমা খাতন                     ামী- নিছর আহাং              এনআইিড-৫১১৩৩৮১১৮৮৮৫৪ মাবা-০১৮২২৩৬৯৭৫৫ 

াম- চরিম টন              ডাক- মু গ               উপেজলা- কমলনগর     জলা- ল ীপুর  

িনজ  আেবদনকারী রিহমা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৫০০০০  মাবা-০১৮২২৩৬৯৭৫৫ 

৪৬৪ রা জনা বগম                  ামী- মাঃ িব াল হােসন      এনআইিড-৩২৫৮০২৯০৬৯    মাবা-০১৭১২১৬৭৫৯৮    

 াম- চরপাড়া               ডাক- নািসরেকাট           উপেজলা- হা জগ        জলা- চাদপুর  

িনজ আেবদনকারী রা জনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন জরায়ুেত সমস া এিডেনামােয়িসস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৫০০০০ মাবা-০১৭১২১৬৭৫৯৮    



৪৬৫ মাঃ কামাল িময়া                িপতা- মাঃ সুলতান খানঁ      এনআইিড-১৯৮৩৬১১৭২৬৩৩৩০০৩৯    মাবা-০১৯৪৫১৪৬৭৭৯ 

াম- মাড়াগালা           ডাক- বারপাড়া             উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ 

িনজ আেবদনকারী মাঃ কামাল িময়া একজন িনমান িমক। িতিন িপ  থিলেত পাথর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৩০০০০ মাবা-০১৯৪৫১৪৬৭৭৯ 

৪৬৬ র ত সু ধর                    িপতা- িবিপন চ  সু ধর       এনআইিড-২৩৭৫২০১২২১     মাবা-০১৬৮৮৬২৪১৪১ 

াম- পাচঁদা                 ডাক- নীলগ              উপেজলা- িকেশারগ       জলা- িকেশারগ   

িনজ আেবদনকারী র ত সু ধর একজন কৃিষ িমক। িতিন ডান িকডিনেত টউমার রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৫০০০০ মাবা-০১৬৮৮৬২৪১৪১ 

৪৬৭ মাঃ আঃ ম ান                   িপতা- আঃ মােলক             এনআইিড-৪৮১৪৯৬০১২৪৮৩৩ মাবা-০১৭৮৫২৫৪০৯৪ 

াম- বড়বাগ               ডাক- া নকচরী         উপেজলা- িকেশারগ    জলা- িকেশারগ      

িনজ আেবদনকারী মাঃ আঃ ম ান একজন কৃিষ িমক। িতিন পন য়ােস দাহ মূ নালীেত দা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।     

৩৫০০০  মাবা-০১৭৮৫২৫৪০৯৪ 

৪৬৮ মােমজা খাতন                   ামী- মৃত সািফ ম ার         এনআইিড-৬৮১৭৬২১৪২৯০৩৯ মাবা-০১৯৯৯৮১৩৫৭৮ 

াম- খনকুট               ডাক- কু ার পাড়া         উপেজলা- িশবপুর         জলা- নরিসংদী          

িনজ আেবদনকারী মােমজা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন াক উ র চাপ ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।     

৫০০০০ মাবা-০১৯৯৯৮১৩৫৭৮ 

৪৬৯ মাঃ বিশর আহা দ            িপতা- মাঃ িছট আহা দ     এনআইিড-০৯১২১১৬১৩৯৬৪০ মাবা-০১৭৫৯৬১৮৬৬৮ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ বিশর আহা দ একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।     

৪০০০০ মাবা-০১৭৫৯৬১৮৬৬৮ 



৪৭০ মাছাঃ আ জজনু নছা        ামী- মাঃ সাইফুল ইসলাম খান                            এনআইিড-৬১১৭২৫৫২২৪৩৮১ মাবা-০১৮২০৮৩১৮৫৬ 

াম- মায়াে মপুর        ডাক- মায়াে মপুর      উপেজলা- না াইল       জলা- ময়মনিসংহ 

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আ জজনু নছা একজন গৃহ িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া । রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৮২০৮৩১৮৫৬ 

৪৭১ আবদুল মাতািলব             িপতা- মৃত শািফউ ন        এনআইিড-৬৮১৬৪৪০২৫৯৩৪৬            মাবা-০১৭০৩৮৬৮১৫১ 

াম- তলীপাড়া            ডাক- নায়ািদয়া            উপেজলা- রায়পুর          জলা- নরিসংদী  

িনজ আেবদনকারী আবদুল মাতািলব একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭০৩৮৬৮১৫১ 

৪৭২ মাছাঃ তান জয়া আ ার       িপতা- হািববুর রহমান          জ সনদ- ১৯৯৭৮৮১৪৯৭৭০২৮১৭৩      মাবা-০১৭৬৬৫০৯১৭৭ 

াম- সু রবন             ডাক- বারপাড়া              উপেজলা- িকেশারগ       জলা- িকেশারগ    

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ তান জয়া আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন জরায় ুসমস া রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৬৬৫০৯১৭৭ 

৪৭৩ মাঃ আবুল কালাম              িপতা- আঃ মােলক           এনআইিড-৪৮১৪৯৬০১২৩৩১৭ মাবা-০১৯৫৭৭৪৫৫৪৫ 

াম- বড়বাগ               ডাক- া নকচরী         উপেজলা- িকেশারগ    জলা- িকেশারগ      

িনজ আেবদনকারী মাঃ আবুল কালাম একজন িনমান িমক। িতিন িকিনেত দাহ ফুসফুেস পািন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯৫৭৭৪৫৫৪৫ 



৪৭৪ রা জনা                          ামী- অিহদ                     এনআইিড-০৯১২১৬৬০৬৭৮৩৪ মাবা-০১৭৪৫৬৯৪৬২৭ 

াম- পি য়া               ডাক- বারহান উ ন  উপেজলা- বারহান উ ন জলা- ভালা 

িনজ আেবদনকারী রা জনা একজন গৃহ িমক। িতিন বেুক ব াথা কামেড় ব াথা গ াি ক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৪৫৬৯৪৬২৭ 

৪৭৫ মাসাঃ জাি য়া                 ামী- মাঃ মাজাদর আলী    এনআইিড-৮১১১০৫৫২৮৭১৮৫ মাবা-০১৭৫০৮৮১০১১ 

াম- খানপরু                ডাক- পানিশপাড়া         উপেজলা- বাঘা            জলা- রাজশাহী           

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ জাি য়া একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৭৫০৮৮১০১১ 

৪৭৬ মাঃ আ রু রব                  িপতা- মাঃ আবদরু রহমান   জ সনদ-২০১২৮১১১০৫৫১০১৩০৭      মাবা-০১৭৭৩৬৮১১৫৭ 

াম- আশরাফপুর          ডাক- বংগাড়ী            উপেজলা- বাঘা             জলা- রাজশাহী  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ রু রব একজন কৃিষ িমক। িতিন জ গত দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৭৩৬৮১১৫৭ 

৪৭৭ মাঃ লাল িময়া                   িপতা- মাঃ আফতর উ ন    এনআইিড-৫৯৭৫২৮৬৩০২     মাবা-০১৬২২৬৪০৫৭৮ 

াম- বাখরনগর            ডাক- নীলগ               উপেজলা- িকেশারগ      জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ লাল িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা কামেড়র হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৬২২৬৪০৫৭৮ 

৪৭৮ মাছাঃ িরনা আ ার            িপতা- বাচ্চ িময়া              এনআইিড-২৩৭১৩৩৮২৪১     মাবা-০১৯৮৮৯৩০৪৭৫ 

াম- সু রবন             ডাক- বারপাড়া              উপেজলা- না াইল       জলা- িকেশারগ    

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িরনা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৯৮৮৯৩০৪৭৫ 



৪৭৯ সিলনা খাতন                  িপতা- আঃ রিহম               এনআইিড-৬৪২১৩২৯৭৯৫      মাবা-০১৯৫৯৭৫০৫৭১ 

াম- বড়বাগ               ডাক- া নকচরী         উপেজলা- িকেশারগ    জলা- িকেশারগ      

িনজ আেবদনকারী সিলনা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন ােব অসুিবধা পাড়া অ চী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৯৫৯৭৫০৫৭১ 

৪৮০ মাঃ শাহাবুল ইসলাম          িপতা- মাঃ আবুল াং         এনআইিড-৮১১১০৫৫২৮৭৩৯৮ মাবা-০১৭৭৪২৩৯৩৪৫ 

াম- খানপরু                ডাক- পানিশপাড়া         উপেজলা- বাঘা            জলা- রাজশাহী           

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহাবুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৭৪২৩৯৩৪৫ 

৪৮১ রা জয়া বগম                    ামী- আঃ মাতািলব       এনআইিড-৬৮১৬৪৪০২৫৯৩২০ মাবা-০১৬৪২৫৩২৭৯৩ 

াম - তলীপাড়া        ডাক- নায়ািদয়া            উপেজলা- রায়পুর           জলা- নরিসংদী             

িনজ আেবদনকারী রা জয়া বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ িগড়ায় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০  মাবা-০১৬৪২৫৩২৭৯৩ 

৪৮২ মাঃ আবুল হােসন             িপতা-মৃত মাঃ ম আলী    এনআইিড-২৬৯৫৪৩৫৭১৯৩৭৬ মাবা-০১৭২০২৩৩৮৪৭ 

াম- শাি নগর             ডাক- শাি নগর           উপেজলা- মিত ঝল        উপেজলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আবুল হােসন একজন কৃিষ িমক। তার পােয়র হাড় ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০  মাবা-০১৭২০২৩৩৮৪৭ 



৪৮৩ মাঃ এনমদাদুল ইসলাম 
(িরপন)                          িপতা- মাঃ বরজ ুিময়া         এনআইিড-৪৮১৪২১৭৫৬৮১৭৭  মাবা-০১৭৮৬৩৩৬৯৭৮ 

াম- ভা টয়া জিহর কানা ডাক- িনয়ামতপুর         উপেজলা- কিরমগ      জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ এনমদাদুল ইসলাম (িরপন) একজন কৃিষ িমক। িতিন মৃগা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।                        

৩০০০০ মাবা-০১৭৮৬৩৩৬৯৭৮ 

৪৮৪ মাঃ শাহজাহান িময়া           িপতা- মাঃ রমজান আলী      এনআইিড-৪৮১৯২৫৪৭৫৯৩৬৬ মাবা-০১৭১৪৯৯২১১৫ 

াম- বলংকা               ডাক- তাড়াইল             উপেজলা- তাড়াইল      জলা- িকেশারগ   

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহজাহান িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন হাট এটাক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।                        

৪০০০০  মাবা-০১৭১৪৯৯২১১৫ 

৪৮৫ মাঃ নু ল আিমন               িপতা- মাঃ হািববুর রহমান     এনআইিড-৪৮১৪৯৭৭১৪৮১১৫  মাবা-০১৯৪৮০২৫৬৭১ 

াম- সু রবন             ডাক- বারপাড়া              উপেজলা-িকেশারগ       জলা- িকেশারগ    

িনজ আেবদনকারী মাঃ নু ল আিমন একজন  িনমান িমক। িতিন মানিবক দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।                        

২৫০০০ মাবা-০১৯৪৮০২৫৬৭১ 

৪৮৬ পিপ দ                            ামী-িকংকর দ               এনআইিড-২৯২৪৭০২১১৮৫৮৩ মাবা-০১৭২২৭২৩০৭৬ 

াম- হল ীপুর           ডাক- ফিরদপুর            উপেজলা- কাতয়ালী      জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী পিপ দ একজন গৃহ িমক। িতিন উ র চাপ জরায় ুসমস া জনিডস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।                        

৩৫০০০ মাবা-০১৭২২৭২৩০৭৬ 



৪৮৭ মাঃ শিহদুল ইসলাম            িপতা- মাঃ আইয়ুব আলী হাওলাদার                         এনআইিড-১৯৭৮০৬১০২৮৭৬৩৫৯৯৭      মাবা-০১৭১৮৩৩০৬৩৯ 

াম- জগাতলা               ডাক- জগাতলা  উপেজলা- হাজারীবাগ     জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ শিহদলু ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৭৫০০০ মাবা-০১৭১৮৩৩০৬৩৯ 

৪৮৮ মােমনা বগম                   ামী- আ সু কু ুস হাওলাদার  এনআইিড-২৬৯৫০৪৬৯৪৪৯১০           মাবা-০১৮৪৩১০১০৯৬ 

াম- আরিশ নগর        ডাক- আ টবাজার          উপেজলা- করানীগ      জলা- ঢাকা   

িনজ আেবদনকারী মােমনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ ান্ত। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৭৫০০০ মাবা-০১৮৪৩১০১০৯৬ 

৪৮৯ লাল িময়া                   িপতা- মৃত মাঃ হািফজ উ ন এনআইিড-৬৮১৬৪৪০২৫৯২৮৭            মাবা-০১৭২১৫৬৭৪৬৬ 

াম- তিলপাড়া            ডাক- ডৗকারচর            উপেজলা- রায়পুরা        জলা- নরিসংদী  

িনজ আেবদনকারী লাল িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

২৫০০০ মাবা-০১৭২১৫৬৭৪৬৬ 

৪৯০ শামছ াহার                      ামী-আলকাছ িময়া      এনআইিড-৪৮১৩৩১৭৯৫২২৮৭  মাবা-০১৭৭৯৭০৯৪৭০ 

াম- থােন র               ডাক- বাদলা                উপেজলা- ইটনা             জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী শামছ াহার একজন গৃহ িমক। িতিন কানপাকা  এলা জ কামের ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন ক রেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৭৯৭০৯৪৭০ 



৪৯১ রৗশন আরা বগম               িপতা- মাঃ আিফর উ ন      এনআইিড-৮২২১২৩৫৩৫৪     মাবা-০১৯৪২৮৬২১৯৭ 

াম- মুকেসদপুর           ডাক- িকেশারগ          উপেজলা- িকেশারগ     জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী রৗশন আরা বগম  একজন গৃহ িমক। তার দেরাগ কামেড়র হাড় সের গেছ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯৪২৮৬২১৯৭ 

৪৯২ মাছাঃ রখা বগম              ামী- মাঃ হািববুর রহমান ভূঞা                              এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩৩১১০৭ মাবা-০১৭৬৩৫৩৪৮৯৭ 

াম- সু রবন             ডাক- বারপাড়া              উপেজলা- না াইল       জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রখা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০  মাবা-০১৭৬৩৫৩৪৮৯৭ 

৪৯৩ মাহনা আ ার                  ামী- মাঃ আেনায়ার্ হােসন  এনআইিড-১৯৮৭২৬৯৬৪০৬৬৯৪৬২৬     মাবা-০১৮৩৫৯১৩৮৫৫ 

াম- প নগর             ডাক- টনেসট কেলানী    উপেজলা- প বী           জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাহনা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড়র ব াথা কামেড়র হাড় সের গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৮৩৫৯১৩৮৫৫ 

৪৯৪ হারান জয়ধর                    িপতা- মৃত মেনাহর জয়ধর    এনআইিড-৩৫১৯১৭৬৭০৬৭১৯  মাবা-০১৭৫৭৬৮৪৭৯৬ 

াম- বালাডাংগা         ডাক- টি পাড়া          উপেজলা- টি পাড়া       জলা- গাপালগঞ্জ 

িনজ আেবদনকারী হারান জয়ধর একজন কৃিষ িমক। িতিন পেট ব াথা মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০  মাবা-০১৭৫৭৬৮৪৭৯৬ 



৪৯৫ অ ন জমাদার                   িপতা- সূজ জমাদার          এনআইিড-৯৫৫৯৬৪৭৮৫৫     মাবা-০১৬৭৭৯৮৯৪৭৯ 

াম- মাকাস নিবনবাস    ডাক- গাপালগ           উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী অ ন জমাদার একজন কৃিষ িমক। িতিন হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৬৭৭৯৮৯৪৭৯ 

৪৯৬ সূয িবিব                          িপতা- আয়না সরদার         এনআইিড-২৮১৯৯০৮৪৮০     মাবা-০১৮৩২৭৯৯৪৫০ 

াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী সূয িবিব একজন গৃহ িমক। িতিন আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৮৩২৭৯৯৪৫০ 

৪৯৭ বনানী রায়                        ামী- ভালানাথ                এনআইিড-৩৫১৩২৫৬১৭৭৯০০ মাবা-০১৭৬৩৭৫৯৭৩৮ 

াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী বনানী রায় একজন গৃহ িমক। িতিন আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০  মাবা-০১৭৬৩৭৫৯৭৩৮ 

৪৯৮ নীিলমা ম ল িনিশতা          িপতা- নীলা র ম ল           জ সনদ-২০০৭৩৫২২৫০৭০৫৮৩৮৮    মাবা-০১৮৫৯১২০৩৭১ 

াম- িসংগা                ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী নীিলমা ম ল িনিশতা একজন গৃহ িমক। িতিন গলায় দাহ টনিসল বড় ইনেফকশন রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৮৫৯১২০৩৭১ 

৪৯৯ সুিচ া িশকদার                 িপতা- িব ু পদ িব াস         এনআইিড-১৪৬৯৮২৫০২৮     মাবা-০১৭৬০৬২৭৯৬৯     

াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী সুিচ া িশকদার একজন গৃহ িমক। তার বুেক ব াথা। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৬০৬২৭৯৬৯    



৫০০ অচনা িশকদার                  ামী- মৃত সমর িশকদার      এনআইিড-৩৫১৩২৫৬১৭৭০৫০ মাবা-০১৭৭৮২৬১৫৫০ 

াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী অচনা িশকদার একজন গৃহ িমক। িতিন সায়া টকা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০  মাবা-০১৭৭৮২৬১৫৫০ 

৫০১ বুিড় আটপুকুিরয়া               ামী- মাখন পা ার            এনআইিড-১০০৯৯২০৭৪৩     মাবা-০১৮৬৯৫৮১১১৯ 

াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী বুিড় আটপুকুিরয়া একজন গৃহ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৮৬৯৫৮১১১৯ 

৫০২ িশউলী িব াস                   ামী- জগদীশ িব াস          এনআইিড-৪৭১৯৪৫৪৯৬৫৩০৯ মাবা-০১৬২৬৬৮৮০৫২ 

াম- নিলয়ারচর          ডাক-অজনা বলরধরা      উপেজলা- তরখাদা       জলা- খুলনা           

িনজ আেবদনকারী িশউলী আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস নােকর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০  মাবা-০১৬২৬৬৮৮০৫২ 

৫০৩ মাঃ হা ান সরদার             িপতা- মাঃ তােজল সরদার    এনআইিড-৫৫১৪৬৫৫৮১৯      মাবা-০১৬৭৫৮৩০৯৯৮ 

াম- বািড়নং-৪৮        ডাক- দি নখান           উপেজলা- দি নখান      জলা- ঢাকা 

মাসাঃ রিহমা নাজমা রভা ( ী)         এনআইিড-২৩৭৬৯৪৪৯৪৪ 

আেবদনকারী মাঃ হা ান সরদার একজন কৃিষ িমক। তার ী ডায়ােব টস হােটর সমস া িকডিনর ফইলরু রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০০ মাবা-০১৬৭৫৮৩০৯৯৮ 



৫০৪ ইিতকা রানী িচ াপা           ামী- উপান  িচ াপা        এনআইিড-৬৫১২৮৪৭৩৭২৮৩২ মাবা-০১৯৫৫৩০১২০৫ 

াম- হিরশপুর             ডাক- কািলনগর         উপেজলা- কািলয়া        জলা- নড়াইল  

িনজ আেবদনকারী ইিতকা রানী িচ াপা  একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস পিরেফরাল িনউেরাপ ািথ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৯৫৫৩০১২০৫ 

৫০৫ স ল সমাজপিত                িপতা- সুেসন কুমার সমাজপিত জ সনদ- ২০০৭৩৫২২৫০৭০৫৮৩৮৭     মাবা-০১৮৫৯১২৫৪৭৫ 

াম-কািলনগর             ডাক- কািলনগর           উপেজলা- তরখাদা       জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী স ল সমাজপিত একজন কৃিষ িমক। িতিন এেপনিডসাই টস রাগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৮৫৯১২৫৪৭৫ 

৫০৬ মাসা ৎ সূয  বগম            ামী- মাঃ মাকতার হােসন   এনআইিড-১৯৭৭২৬১৭২৭২৮৯৬২৯২      মাবা-০১৮৫৩৫৮৬১২৫    

াম- ডইরীফাম          ডাক- ডইরীফাম        উপেজলা- সাভার         জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাসা ৎ সূয  বগম একজন দ জ িমক। িতিন ডায়ােব টস িকডিনর সমস া দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৮৫৩৫৮৬১২৫    

৫০৭ সুকুমার িব াস                িপতা- হীরা লাল িব াস        এনআইিড-৬৫১২৮৩১৩২৮১০  মাবা-০১৯৪৩১৭৯০০১ 

াম- হািড়য়ারেঘাপ        ডাক- বাগডা া          উপেজলা- কািলয়া         জলা- নড়াইল   

িনজ আেবদনকারী সুকুমার িব াস একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেক ব াথা কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৯৪৩১৭৯০০১ 

৫০৮ ইিতকা রায়                      ামী- কাশ রায়              এনআইিড-৬৫১২৮৩১৩২৮১৫ মাবা-০১৭৬৫১০৬৯৪৬ 

াম- হািড়য়ারেঘাপ        ডাক- বাগডা া          উপেজলা- কািলয়া         জলা- নড়াইল   

িনজ আেবদনকারী ইিতকা রায় একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৬৫১০৬৯৪৬ 



৫০৯ অিনমা িব াস                   ামী- দীিলপ িব াস            এনআইিড-৬৫১২৮৩১৩২৮০৫৪ মাবা-০১৭৮৫৬৬২২৯১ 

াম- হািড়য়ারেঘাপ        ডাক- বাগডা া          উপেজলা- কািলয়া         জলা- নড়াইল   

িনজ আেবদনকারী অিনমা িব াস একজন কৃিষ িসক। িতিন উ র চাপ পােয় ব াথা মাথা ঘুড়ােনা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৮৫৬৬২২৯১ 

৫১০ মিন  বালা                       িপতা- শরৎ চ  বালা           এনআইিড-২৮২০৩৭৩৩০২   মাবা-০১৯৫৭৮৩৯০২৮ 

াম- রঘুনাথপরু           ডাক- রঘুনাথপরু         উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী মিন  বালা একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস কামেড়র ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৯৫৭৮৩৯০২৮ 

৫১১ হিরচান রায়                    িপতা- অিবনাস রায়            এনআইিড-৩৫১৩২৫৬১৭৭৯৩৮ মাবা-০১৬৮১৫০১০৫৭ 

াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী হিরচান রায় একজন িমক। িতিন পলিপ টশন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০  মাবা-০১৬৮১৫০১০৫৭ 

৫১২ শংকরী িব াস                   ামী- রতন বমন িব াস       এনআইিড-৬৫১২৮৩১৩২৮০৯২ মাবা-০১৯৪৬৫৯৯৬২৪ 

াম- হািড়য়ারেঘাপ        ডাক- বাগডা া          উপেজলা- কািলয়া         জলা- নড়াইল   

িনজ আেবদনকারী শংকরী িব াস একজন গৃহ িমক। তার হাত এবং পােয় ব াথা। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০  মাবা-০১৯৪৬৫৯৯৬২৪ 

৫১৩ সুজন ম ল                       িপতা- সুধীর ম ল             জ সনদ- ১৯৯৯৩৫১৯১৩৮০১৬০১০    মাবা-০১৭৯১৯০২৯১৩ 

াম- বন াবাড়ী             ডাক- জায়ািরয়া         উপেজলা- টি পাড়া       জলা- গাপালগ   

িনজ আেবদনকারী সুজন ম ল একজন কৃিষ িমক। িতিন শরীের কামরােনা এবং তা কামেড়র হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৯১৯০২৯১৩ 



৫১৪ দয় িব াস                      িপতা- িলটন িব াস            জ সনদ- ২০০৩৩৫১৯১৭৬০০৭৫৯৭     মাবা-০১৭৫৭১৪২৮৮৯ 

াম- বালাডাংগা         ডাক- টি পাড়া          উপেজলা- টি পাড়া       জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী দয় িব াস একজন কৃিষ িমক। িতিন পাতলা পায়খানা পেট ব াথা বিম রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৭৫৭১৪২৮৮৯ 

৫১৫ মিলনা বালা                      ামী- সে াস বালা               এনআইিড-৩৫১৯১৭৬৭০৬৯৯৯ মাবা-০১৯৪৬৫৮৩৩৫০ 

াম- বালাডাংগা         ডাক- টি পাড়া          উপেজলা- টি পাড়া       জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী মিলনা বালা একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৯৪৬৫৮৩৩৫০ 

৫১৬ নিম ম ল                    িপতা- িশেবন ম ল             জ সনদ-২০০৫৩৫২২৫০৫০০২৭৬২     মাবা-০১৯৮৮৬৮৭০৭২ 

াম- জনতা বাইেলন    ডাক- ব াংক পাড়া        উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ    

িনজ আেবদনকারী নিম ম ল একজন গৃহ িমক। তার পায়পুেথ র । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯৮৮৬৮৭০৭২ 

৫১৭ খােলদা বগম                      িপতা- আ লু রা াক আলী মাল া                             এনআইিড-৮৬৬৯৯২৩৫০৩    মাবা-০১৯৯৪২৬৪৪৫৯ 

াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী খােলদা বগম একজন গৃহ িমক।তার মূ নালীেত দাহ এেপনিড  অপােরশন হেয়েছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৯৯৪২৬৪৪৫৯ 

৫১৮ স ীপ রায়                       িপতা- অনাথ চ  রায়         এনআইিড-৮৬৮৬৫৬৪৫৪৬   মাবা- ০১৮৫০১১৮৮১২ 

াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী স ীপ রায় একজন কৃিষ িমকঅ িতিন কামেড়র ব াথা হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা- ০১৮৫০১১৮৮১২ 



৫১৯ হািসনা বগম                  ামী- মঞ্জু র আলম          এনআইিড-৩৫১৩২৫৬১৭৬৮৮৯           মাবা-০১৮৬৬৪৩৪৬২৭ 

াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী হািসনা বগম একজন গৃহ িমক।িতিন ওভারীেত িস  িলভাের সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৮৬৬৪৩৪৬২৭ 

৫২০ মিনকা হাওলাদার               ামী- অমেল  ুহাওলাদার    এনআইিড-৪২১৪৩৩১৫৮৬৯৫৯ মাবা-০১৭৯৩৬০৯৪৯৪ 

াম- দঃ পাইকপাড়া      ডাক- িমরপুর             উপেজলা- িমরপুর         জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মিনকা হাওলাদার একজন দ জ িমক। িতিন ডায়ােব টস হাইেপাথাইরেয়ড রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০  মাবা-০১৭৯৩৬০৯৪৯৪ 

৫২১ সুজন িব াস                    িপতা- সাি রাম িব াস      এনআইিড-৮২৩৬৫৩৫১৮৬    মাবা-০১৬২০৬১৬৭১০ 

াম- ঘােনরডা া          ডাক- পাটগাতী             উপেজলা- টি পাড়া      জলা- গাপালগ   

িনজ আেবদনকারী সুজন িব াস একজন অকেশান িমক। িতিন আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৬২০৬১৬৭১০ 

৫২২ াি  ম ল                     ামী- অিমত কুমার ম িল    এনআইিড-০১১১৪১৫০৭২২৬১  মাবা-০১৯০৮৯৪০৮৯৯ 

াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী াি  ম ল একজন দ জ িমক। িতিন দেরােগ ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৯০৮৯৪০৮৯৯ 

৫২৩ সুধাংস ুম ল                    িপতা- মৃত সুধীর ম ল          এনআইিড-১৯৭১৩৫১৯১৭৬০০০০০২     মাবা-০১৭৯৯৪০৫৮০৮ 

াম- িচং ড়ী                ডাক- পাটগাতী             উপেজলা- টি পাড়া      জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী সুধাংস ুম ল একজন িনমান িমক। িতিন পায় ুপেথ র  পাইলস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৯৯৪০৫৮০৮ 



৫২৪ আশা সরকার                      িপতা- জেত  নাথ সরকার   এনআইিড-৫৫১৯০৬১৯৬৩     মাবা-০১৬৮৬৬৮৪৯৮৮ 

াম- গালস ু ল রাড    ডাক- গাপালগ           উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ   

িনজ আ বদনকারী আশা সরকার একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৬৮৬৬৮৪৯৮৮ 

৫২৫ ডিল রানী িক নীয়া            ামী- মৃত অনাদী িক নীয়া   এনআইিড-০১১৩৮৩৮৪৫৪৩১২   মাবা-০১৭৮২০৩৩২০৯৯ 

াম- িবষারেখালা          ডাক- গজািরয়া            উপেজলা- কচয়া         জলা- বােঘরহাট  

িনজ আেবদনকারী ডিল রানী িক নীয়া একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৮২০৩৩২০৯৯ 

৫২৬ িপংিক রায়                      িপতা- ম ল রায়                এনআইিড-৩৭৫১৫৬১১২১     মাবা-০১৭৪৩২২০৬৮৭ 

াম- চচািনয়া কা      ডাক- গাপালগ           উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ   

িনজ আেবদনকারী িপংিক রায় একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৪৩২২০৬৮৭ 

৫২৭  নীলা রানী মি ক                ামী- ােন নাথ মি ক      এনআইিড-৩৫১৯১৭৬৭০৬৫৯৭ মাবা-০১৯৩৪৩৩৭৪০৬   

 াম- দািরয়ারকুল          ডাক- টি পাড়া            উপেজলা- টি পাড়া    জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী নীলা রানী মি ক একজন গৃহ িমক। িতিন ফুসফুেসর দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৯৩৪৩৩৭৪০৬  

৫২৮  পাথ বাইন                         িপতা- শিচ নাথ আইন       এনআইিড-৩৫১৩২৫৬১৭৫১২৭ মাবা-০১৬৩৪৫০০৩২৩  

 াম- মািনকদাহ     ◌   ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 লাভন  ভা বাইন 
( ছেল)         জ সনদ- ২০০৯৩৫২২৫০৫৪৬১৮  

 আেবদনকারী পাথ বাইন একজন কৃিষ িমক। তার ছেল এেপনিডসাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৬৩৪৫০০৩২৩ 



৫২৯  সরলা রানী িব াস                ামী- অিবনাস রায়             এনআইিড-৩৫১৩২৫৬১৭৭৮৬৮             মাবা-০১৯৬৩৭৮৩৪২৩  

 াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী সরলা রানী িব াস একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৯৬৩৭৮৩৪২৩  

৫৩০ পাথ বাইন                         িপতা- শিচ নাথ আইন       এনআইিড-৩৫১৩২৫৬১৭৫১২৭ মাবা-০১৯৩২৪০৩৫৪০ 

 াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

ত য় িতম বাইন 
( ছেল)         জ সনদ-২০১১৩৫২২২৫০৫০৫৪৬১৯  

আেবদনকারী পাথ বাইন একজন কৃিষ িমক। তার ছেল থ ালােনিময়া  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০  মাবা-০১৬৩৪৫০০৩২৩  

৫৩১  ময়না ম ল                       ামী- িবকাশ ম ল             এনআইিড-৩৫১৩২৫৬১৭৬৯৮২ মাবা-০১৭৪১৩১২১৩৪  

 াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী ময়না ম ল একজন কৃিষ িমক। িতিন উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০   মাবা-০১৭৪১৩১২১৩৪  

৫৩২  ল ী িব াস                       িপতা- নিলন িব াস           এনআইিড-১৪৫৩২২৬৩৫৭    মাবা-০১৯৬৯৮০৫৯২৩  

 াম- বালাডাংগা         ডাক- টি পাড়া          উপেজলা- টি পাড়া       জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী ল ী িব াস একজন গৃহ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৯৬৯৮০৫৯২৩ 

৫৩৩  সুনীিত জয়ধর                  িপতা- গািব  ম ল           এনআইিড-৩৭১৬৪৮৯০৬১    মাবা-০১৯৩৬৬৮৯৩০০  

 াম- বালাডাংগা         ডাক- টি পাড়া          উপেজলা- টি পাড়া       জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী সুনীিত জয়ধর একজন গৃহ িমক। িতিন ডান িদেকর পেট ব াথা তলেপেট দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৯৩৬৬৮৯৩০০  



৫৩৪  অিবনাস রায়                       িপতা- মৃত নারায়ন রায়        এনআইিড-৩৫১৩২৫৬১৭৭৮৬৭ মাবা-০১৬৩১৩৭৬২৫৮  

 াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী অিবনাস রায় একজন কৃিষ িমক। িতিন এে ট বড় মূ  থিলেত দাহ রােগ চােখর সমস া আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০   মাবা-০১৬৩১৩৭৬২৫৮  

৫৩৫  গীতা রানী রায়                    িপতা- নলীন চ  রায়         এনআইিড-১৯১৯৮৬৬১১৯       মাবা-০১৬৩৬৬৪৮৪৫৩  

 াম- চর মািনকদাহ      ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী গীতা রানী রায় একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল ান। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৬৩৬৬৪৮৪৫৩  

৫৩৬  পিরেতাষ বালা                  িপতা- মিনেমাহন বালা        এনআইিড-৯১২০৩৬৯৫৩৪     মাবা-০১৮৪৩৮৫৪৪৬১  

 াম- রঘুনাথপরু           ডাক- রঘুনাথপরু         উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী পিরেতাষ বালা একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় এবং হাটেত ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০  মাবা-০১৮৪৩৮৫৪৪৬১  

৫৩৭  ডািলয়া বাইন                    িপতা- জনাধন মি ক          এনআইিড-৪১৬৯৮৮৯৪০১    মাবা-০১৭৩৬১৮২১০২  

 াম- মািনকদাহ        ডাক- গাপালগ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী ডািলয়া বাইন একজন গৃহ িমক। িতিন িকডিনর সমস া মূ  নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৭৩৬১৮২১০২  

৫৩৮  পিল বালা                       ামী- পিরেতাষ বালা          এনআইিড-২৮১৯১৮২৩৭৫     মাবা-০১৯০৩৯৫৬৬১৩  

 াম- রঘুনাথপরু           ডাক- রঘুনাথপরু         উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী পিল বালা গৃহ িমক। িতিন িপ  থিলেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৯০৩৯৫৬৬১৩  



৫৩৯  জািকয়া বগম                    িপতা- শাহাদাত শখ            এনআইিড-৫০৬৯৭০৬১৬৫    মাবা-০১৬৮৩১২২১৯১  

 াম- চর গাবরা           ডাক- িনলফা বয়রা       উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী জািকয়া বগম একজন গৃহ িমক। িতিন তলেপেট দাহ মূ নালীেত দাহ রআেগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৬৮৩১২২১৯১  

৫৪০  বাবুল চ  হালদার              িপতা- রাখাল চ  হালদার    এনআইিড-১৪৯৩৬৭২০৪০     মাবা-০১৬৭৬১১১৩১৫  

 াম- দঃ পাইকপাড়া       ডাক- িমরপুর              উপেজলা- িমরপুর           জলা- ঢাকা    

 িনজ    আেবদনকারী বাবুল চ  হালদার একজন িমক। িতিন পায়পুেথ ফাড়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৬৭৬১১১৩১৫  

৫৪১  তপন কুমার মজমুদার           িপতা- মৃত সখানাথ মজমুদার   এনআইিড-২৬১৭২৭২৮৯৫০৬৫ মাবা-০১৯৮৩৯৭৮৬১৮  

 াম- ডইরী ফাম         ডাক- ডইরী ফাম        উপেজলা- সাভার           জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী তপন কুমার মজমুদার একজন িদন মজরু। িতিন য া আলসাের টও কলাই টস ◌ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০   মাবা-০১৯৮৩৯৭৮৬১৮  

৫৪২  বাস ী মি ক                     ামী- ম ল মি ক         এনআইিড-৩৫১৯১৭৬৭০৭০১০ মাবা-০১৭৪৩৫০৩৭২০  

 াম- বালাডাংগা         ডাক- টি পাড়া          উপেজলা- টি পাড়া       জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী বাস ী মি ক একজন গৃহ িমক। িতিন মূ নালীেত দাহ িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৭৪৩৫০৩৭২০  

৫৪৩  শ ামলী রানী জয়ধর             ামী- মহা  জয়ধর           এনআইিড-৩৫১৯১৭৬৭০৬৪২১ মাবা-০১৯১৪২৫৮৬৪৯  

 াম- বালাডাংগা         ডাক- টি পাড়া          উপেজলা- টি পাড়া       জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী শ ামলী রানী ঝয়ধর একজন গৃহ িমক। িতিন চমেরাগ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০  মাবা-০১৯১৪২৫৮৬৪৯  



৫৪৪  চ া রানী িব াস               িপতা- জগদীশ িব াস        এনআইিড-১৯৯৬৬৫১২৮৪৭০০০০২১      মাবা- ০১৭৭৫২৭৭৪৭৪  

 াম- চালনা                  ডাক- কািলগ             উপেজলা- কািলয়া          জলা- নড়াইল   

 িনজ   আেবদনকারী চ া রানী িব াস একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস পলিপ টশন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা- ০১৭৭৫২৭৭৪৭৪  

৫৪৫  শা  রায়                     িপতা- অমর রায়                এনআইিড-১৯৮৭৬৫১২৮৪৭০০০০০৮     মাবা-০১৯৩৫০০০৮৬১         মাবা-০১৯৩৫০০০৮৬১       

 াম- হিরশপুর             ডাক- কািলনগর         উপেজলা- কািলয়া        জলা- নড়াইল   

 িনজ   আেবদনকারী শা  রায় একজন কৃিষ িমক। িতিন হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৬০০০০  মাবা-০১৯৩৫০০০৮৬১    

৫৪৬ হািস সরকার                    ামী- ীেরাদ সরকার        এনআইিড-৬৫১২৮৪৭৩৭৩৪২৯ মাবা-০১৭৭৫৮১২৯৭১ 

াম- কািশপুর              ডাক- কািশনগর          উপেজলা- কািলয়া        জলা- নড়াইল  

িনজ আেবদনকারী হািস রায় একজন গৃহ িমক। িতিন হােটর রাগ সমস া ডায়ােব টস উ র চাপ রাগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭০০০০   মাবা-০১৭৭৫৮১২৯৭১  

৫৪৭ মালা বগম                        ামী- িহরন হাওলাদার        এনআইিড-১৯৯৭৮১৫৭৬৭০০০০৪৭      মাবা-০১৭৩০৬৮৮৭৩৩ 

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

িনজ আেবদনকারী মালা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন িপ থিলেত িস  ও ইনেফকশন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০  মাবা-০১৭৩০৬৮৮৭৩৩  

৫৪৮ শািহদা বগম                       ামী- আব ুবকর িস ক      এনআইিড-৭৮১৫৭৬৭৪১০৯৪৩ মাবা-০১৯৬৩৬৯৫০৭৪ 

াম- ২০২-উলন        ডাক- িখলগাও       উপেজলা- রামপুরা         জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী শািহদা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন বুেক ব াথা থাইরেয়েডর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯৬৩৬৯৫০৭৪ 



৫৪৯ মাঃ ইমাম হাসাইন           িপতা- মাঃ খিললুর রহমান   এনআইিড-১৯৯৬৭৮১৫৭৬৭০০০০৫২   মাবা-০১৭৭১৪৯৯৭২০ 

াম- িমরপুর                ডাক-  িমরপুর        উপেজলা- িমরপুর        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইমাম হাসাইন একজন িমক। িতিন টাইফেয়ড মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৭১৪৯৯৭২০ 

৫৫০ মাসাঃ রােকয়া বগম          িপতা- মাঃ আ লু কােদর     এনআইিড-৭৩৪৫০৪১৩১৮    মাবা-০১৯১১০০৬৮২৩ 

াম- শ ামলী                ডাক- মাঃপুর            উপেজলা- মাঃপুর          জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ রােকয়া একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৯১১০০৬৮২৩ 

৫৫১ সিহদুল হক সিহদ              িপতা- জহ ল হক            এনআইিড-৯১৪৩৪৩৯৯৩৪    মাবা-০১৯৬০৬০৯০১০ 

াম- িমরপুর                ডাক-  দা স সালাম     উপেজলা- দা স সালাম    জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী সিহদুল হক সিহদ একজন ভ ান চালক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৯৬০৬০৯০১০ 

৫৫২ মাঃ তনু িমঞা                 িপতা- মাঃ ছদ ুিমঞা         এনআইিড-০১৯৩০৭০৩১৯৪   মাবা-০১৯৩০৭০৩১৯৪ 

াম-  হাত কািবলা    ডাক- এলংজরুী            উপেজলা- ইটনা            জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ তনু িমঞা একজন কৃিষ িমক। তার কামেড় ব াথা পা ভা া চলেত অসুিবধা। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯৩০৭০৩১৯৪ 

৫৫৩ পা া আ ার                     ামী- বজলরু রহমান          এনআইিড-৪৮১৪২১৩৬৪৯১৩৬ মাবা-০১৬৮৬৪৭২৯৮৫ 

াম- গাজািরয়া             ডাক- মবার ঘিরয়া         উপেজলা- কিরমগ       জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী পা া আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  জ টলতা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০  মাবা-০১৬৮৬৪৭২৯৮৫ 



৫৫৪ নািছমা আ ার                 ামী- মাঃ দুদ ুিময়া          এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩৩০৭৪৩           মাবা-০১৯১৪৩৬২৫৮৯ 

াম- রাজগাতী            ডাক- বারপাড়া              উপেজলা- না াইল       জলা- ময়মনিসংহ 

িনজ আেবদনকারী নািছমা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন িপ  থিল এবং জরায়ুর সমস া কারেন অপােরশন মূ  নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯১৪৩৬২৫৮৯ 

৫৫৫ সুরতন িবিব                       ামী- মৃত আ লু ওয়ািহদ     এনআইিড-৫৮১৮০৬৩৩৮০৭৬৫          মাবা-০১৭০১৩৮৫২৪০ 

াম- দি ণ বািলগাও      ডাক- মশিরয়া             উপেজলা- রাজনগর        জলা- মৗলভীবাজার   

িনজ আেবদনকারী সুরতন িবিব একজন  গৃহ িমক। িতিন কামেড় এবং পেট ব াথা মাথা ঘুরােন উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭০১৩৮৫২৪০ 

৫৫৬ মাঃ মা ািফজরু রহমান       িপতা- মাঃ খিললুর রহমান    এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০১৩৮ মাবা-০১৭৮৭৩২০৭৭৬ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ মা ািফজরু রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন াক হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৮৭৩২০৭৭৬ 

৫৫৭ রওনক মা ািফজ              ামী- মাঃ মা ািফজরু রহমান এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০১৩৭           মাবা- ০১৭৯৫৯১৭০৯৫ 

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

িনজ আেবদনকারী রওনক মা ািফজ একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড়র হাড় সের গেছ কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪৫০০০ মাবা- ০১৭৯৫৯১৭০৯৫ 



৫৫৮ আবুল খােয়র মাঃ জাকািরয়া  িপতা- মাঃ আঃ লিতফ       এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩২৯৪০১ মাবা-০১৭২৫৯৮৫৬৫০ 

াম- মাড়াগালা              ডাক- বারপাড়া              উপেজলা- না াইল       জলা- ময়মনিসংহ   

িনজ আেবদনকারী আবুল খােয়র মাঃ জাকািরয়া একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৭২৫৯৮৫৬৫০ 

৫৫৯ শাহীনুর আ ার                 িপতা- আকরাম হােসন        এনআইিড-৭৩২২৫৮৯৪৫৩     মাবা-০১৬৭৯১৬২৪৮৭ 

াম- হয়বত নগর          ডাক- িকেশারগ           উপেজলা- িকেশারগ      জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী শাহীনুর আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন মাতৃ  ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৬৭৯১৬২৪৮৭ 

৫৬০ আফেরাজা বগম                ামী- বিশর আহে দ       এনআইিড-২৬১৩৮৬০১৩৬৮২৫           মাবা- ০১৬৩৪৯১৭৪৮২ 

াম- িমরপুর-১             ডাক- দা স সালাম    উপেজলা- দা স সালাম   জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী আফেরাজা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন হাপানী উ র চাপ শরীের ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা- ০১৬৩৪৯১৭৪৮২ 

৫৬১  মাছাঃ নাজমা বগম          িপতা- মাঃ হািমদুল রহমান    এনআইিড-৩৭০৭২০৪৭০১    মাবা-০১৯০৭৫৭০১৭৭  

 াম- উ রা                 ডাক- উ রা              উপেজলা- উ রা           জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ নাজমা বগম একজন অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৯০৭৫৭০১৭৭ 

৫৬২  ফারজানা আ ার                িপতা- শাহানুর ইসলাম       এনআইিড-১৫৯৬৫৪০৯৯০৯৬৫ মাবা-০১৬২২৮০৬৬৮৭  

 াম- িফসারী রাড         ডাক- িকেশারগ           উপেজলা- িকেশারগ      জলা- িকেশারগ   

 িনজ   আেবদনকারী ফারজানা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন উ র চাপ গ াি ক িকডিনেত িস  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৬২২৮০৬৬৮৭ 



৫৬৩  মাসাঃ ফােতমা                  িপতা- এমদাদুল আকন       এনআইিড-১৯৯০০৬১৬৯১১০০০২২০    মাবা-০১৭০৮৬৫৮৭৯৩  

 াম- শ ামলী                ডাক- মাঃপুর            উপেজলা- মাঃপুর          জলা- ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী মাসাঃ ফােতশা একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭০৮৬৫৮৭৯৩  

৫৬৪ বদানা বগম                    ামী- মাঃ শিফক িময়া       এনআইিড-৫৮১৮০৬৩৩৮০৭২৯            মাবা-০১৯০২৩৩৭৩৩৩    

াম- দি ন বািলগাও      ডাক- মশািরয়া            উপেজলা- রাজনগর       জলা- মৗলভীবাজার      

িনজ আেবদনকারী বদানা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন াক প ারালাইিসস রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০  মাবা-০১৯০২৩৩৭৩৩৩     

৫৬৫ মাঃ আ লু ওয়াদুদ আনছারী  িপতা- মাঃ তাজলু ইসলাম    এনআইিড-৫৮১৮০৪২৩৪৮৮০৭ মাবা- ০১৭১৫০৯৭১৮০ 

াম- বড় পাথর             ডাক- কিরমপুর           উপেজলা- রাজনগর       জলা- মৗলভীবাজার  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ লু ওয়াদুদ আনছারী একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর পাথর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০   মাবা- ০১৭১৫০৯৭১৮০  

৫৬৬ মাসাঃ পারভীন আ ার        ামী- মাঃ নজ ল             এনআইিড-২৬১৭২৯৪২২৫২১২ মাবা-০১৯৩০২৩৮৬২৩ 

াম- কাউড়া                ডাক- কাজলা            উপেজলা- তাড়াইল        জলা- িকেশারগ   

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ পারভীন আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন চমেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯৩০২৩৮৬২৩ 

৫৬৭ নাসিরন হক                     ামী- মা ফা কামাল           এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭১৬৬৯৯  মাবা-০১৭৬৪৮৩৫১৫০ 

াম- পূব দীেপ র         ডাক- হােসনপুর           উপেজলা- হােসনপুর      জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী নাসিরন হক একজন গৃহ িমক। িতিন িকডিন ও থাইরেয়েডর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০  মাবা-০১৭৬৪৮৩৫১৫০ 



৫৬৮ বলা রানী নাথ                  ামী- সজল দব নাথ          এনআইিড-৫৮১৮০৮৪৩৪১৪৭৬ মাবা-০১৭৬১৯৮৩০১৯ 

াম- উ রবাগ             ডাক- ইে র              উপেজলা- রাজনগর        জলা- মৗলভীবাজার      

িনজ আেবদনকারী বলা রানী নাথ একজন কৃিষ িমক। িতিন হাট এ াটাক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৬১৯৮৩০১৯ 

৫৬৯ ম জনা খাতন                    ামী- সাইফুল ইসলাম         এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩২৩৬১৪ মাবা-০১৯৮৮৯২৮৯১৪ 

াম- মের া               ডাক- বারপাড়া              উপেজলা- না াইল        জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ আেবদনকারী ম জনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন রােন ফাড়া র ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৯৮৮৯২৮৯১৪ 

৫৭০ মাছাঃ রািকয়া আ ার         ামী- মাঃ সািফর উ ন    এনআইিড-৪৮১৪২৮৬৬৬১৬৮৪ মাবা-০১৬২১৮৭৩১৪৪ 

াম- িশং য়া              ডাক- কিরমগ             উপেজলা- কিরমগ        জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রািকয়া আ ার একজন কৃিষ িমক। তার কামেড় ব াথা। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০  মাবা-০১৬২১৮৭৩১৪৪ 

৫৭১ আেয়শা খাতন                   ামী- মাঃ মা ফা            এনআইিড-৭২১৪০৫৯৭৯৮৬৪১ মাবা-০১৯০৪৯০০১৮৪ 

াম- রাধানগর              ডাক- লং রা বাজার      উপেজলা- কলমাকা া     জলা- ন েকানা  

িনজ আেবদনকারী আেয়শা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন িলভােরর সমস া জরায় ুসমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৯০৪৯০০১৮৪ 

৫৭২ র জয়া আ ার                 ামী- মৃত শহর আলী          এনআইিড-৭২১০৪৪৭৩৮০১৯৭ মাবা-০১৭৮২৪৪৪৯৪১ 

াম- সুতারপুর              ডাক- রমুিশয়া           উপেজলা- আটপাড়া       জলা- ন েকানা  

িনজ আেবদনকারী র জয়া আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড়র ব াথা মািসেকর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৮২৪৪৪৯৪১ 



৫৭৩ নু াহার                        ামী-আঃ গিন             এনআইিড-৩৩১৩২৫৭০০৪৫৩১         মাবা-০১৯২৬৮০৮৭৬৪     

াম- বড়চালা              ডাক- হাটিরয়াচালা           উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর 

িনজ আেবদনকারী নু াহার একজন গৃহ িমক। িতিন কম র চাপ কািশ ধরফর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৯২৬৮০৮৭৬৪    

৫৭৪ জসিমন আ ার                িপতা- মৃত হািলম বপারী    জ সনদ-১৯৯৬৩৩১৩২৫৭০৪০৯৫০     মাবা-০১৭২৩২২৪০৬৫ 

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

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ জসিমন আ ার একজন গৃহ িমক। তার কামেড় ব াথা তলেপেট ব াথা। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭২৩২২৪০৬৫ 

৫৭৫ মাঃ জিহ ল ইসলাম           িপতা- মাঃ িব াল হােসন     এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৫৮১ মাবা-০১৭২৬৬২০৮৯১ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ জিহ ল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন সাইনসুাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০  মাবা-০১৭২৬৬২০৮৯১ 

৫৭৬ মাসাঃ সাহারা খাতন         ামী- মাঃ সদর আলী সরকার এনআইিড-৩৩১৩২৬৬৮৮৫৫৮৪         মাবা-০১৭২১৬৫৩৪৬৯ 

াম- দীিঘবািড়             ডাক- বাশঁতলী            উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ সাহারা খাতন একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেক ব াথা উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭২১৬৫৩৪৬৯ 

৫৭৭ মাঃ িনজাম হাওলাদার         িপতা- মৃত সকা ার হাওলাদার এনআইিড-৭৮১৫৭৬৭৪১০৫৯৮ মাবা-০১৭৫৬৮৫৬৪৬৭ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ িনজাম হাওলাদার একজন কৃিষ িমক। িতিন সােব র  িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৭৫৬৮৫৬৪৬৭ 



৫৭৮ মাঃ ম ফা গাজী                িপতা- মৃত আঃ হক গাজী      এনআইিড-৭৮১৫৭৬৯৫৩০০৮৬           মাবা-০১৭১৭৯২২১৮৬ 

াম- চরচ াইল         ডাক- চরচ াইল          উপেজলা- গলািচপা        জলা- পটয়াখালী  

িনজ আেবদনকারী মাঃ ম ফা গাজী একজন কৃিষ িমক। তার পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭১৭৯২২১৮৬ 

৫৭৯ মাঃ িব াল হােসন              িপতা- মাঃ মাইন উ ন      এনআইিড-২৪০৫০৩২২৫৭     মাবা-০১৭৪৮২৫০৬০৯ 

াম- ইচাদী                 ডাক- চরচ াইন          উপেজলা-গলািচপা        জলা- পটয়াখালী   

িনজ আেবদনকারী মাঃ িব াল হাসাইন একজন কৃিষ িমক। িতিন পায়পুেথর আগাত ফুেটা হেয় গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৭৪৮২৫০৬০৯ 

৫৮০ খেতজা খাতন                    িপতা- খজান আলী          এনআইিড-৩২৫১০১৯৯২৭     মাবা-০১৭৫০৯০২৬৩২ 

াম- পঃ চাউিলয়া প ট    ডাক- সদর           উপেজলা-িদনাজপুর      জলা- িদনাজপুর  

িনজ আেবদনকারী খেতজা খাতন একজন িমক। িতিন িরউেমটেয়ট আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৭৫০৯০২৬৩২ 

৫৮১  মাঃ মাসুদ রানা                  িপতা- মাঃ সািকল             এনআইিড-৯১৪৭৪১০৯৪৯     মাবা-০১৭২৩০১৪৩৯৮  

 াম- নতন ঘািসপাড়া      ডাক- বাহাদুর বাজার      উপেজলা- িদন জপুর      জলা- িদনাজপুর   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ মাসুদ রানা একজন অেটা চালক। িতিন পন েয়টাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৪০০০০ মাবা-০১৭২৩০১৪৩৯৮ 

৫৮২  মাছাঃ মাহমুদা পারভীন        িপতা- মাঃ মামুনুর রিশদ    জ সনদ-১৯৯৬৯৪১৮২২৩০৩১৫২৩     মাবা-০১৭৪৪৪৯৯৭০৫  

 াম- ভবানীপুর              ডাক- বরচনা               উপেজলা- পীরগ           জলা- ঠাকুরগাও   

 িনজ   আেবদনকারী মাছাঃ মাহমুদা পারভীন একজন গৃহ িমক। িতিন থ ালািসিময়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৫০০০০ মাবা-০১৭৪৪৪৯৯৭০৫ 



৫৮৩  মাছাঃ পেবদা খাতন           ামী- মাঃ লাকমান আলী    এনআইিড-৯৪১৮২২৩৮০৪৯৬১ মাবা-০১৭৩৮১৫৮৩৭৪  

 াম- মধ  ভবানীপরু        ডাক- বরচনা              উপেজলা- পীরগ           জলা- ঠাকুরগাও  

 িনজ   আেবদনকারী মাছাঃ পেবদা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৫০০০০  মাবা-০১৭৩৮১৫৮৩৭৪  

৫৮৪ মাসাঃ শািহদা আ ার          ামী- বাচ্চ িময়া               এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৫৪০ মাবা-০১৭৪০৬৩২৯৩৫ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ শািহদা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ কামেড়র ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০   মাবা-০১৭৪০৬৩২৯৩৫  

৫৮৫ িমেসস ঝনা আ ার             ামী-সাইফুল ইসলাম          এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৫৮৯৯ মাবা-০১৭১৩৫০৪৫২০ 

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

িনজ আেবদনকারী িমেসস ঝনা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন ােবর ালা জ টলতা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০   মাবা-০১৭১৩৫০৪৫২০  

৫৮৬ মাঃ নাজমলু আলম            িপতা- মাঃ িব াল হােসন     জ সনদ-২০০০৩৩১৩২৫৭০২৯৩৬৭     মাবা-০১৭৮৯৬৫৭৯৩৭ 

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

িনজ আেবদনকারী নাজমলু আলম একজন কৃিষ িমক। িতিন মানিসক পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৭৮৯৬৫৭৯৩৭ 



৫৮৭ মাছাঃ িশিরন আ ার          িপতা- মাঃ রমজান আলী    জ সনদ- ২০০০৬৪১০৩৭৩০২১১৯৩    মাবা-০১৭৩৯৯২৬৭৭৭ 

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

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িশিরন আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন যৗন কেম ব াথা গ াি ক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৭৩৯৯২৬৭৭৭ 

৫৮৮ িশমুল খান                        িপতা- আ লু গিন             এনআইিড-৩৩১৩২৫৭০০৪৫১৫ মাবা-০১৯২২২১৪১৯৮ 

াম- বড়চালা              ডাক- হাটিরয়াচালা           উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর 

িনজ আেবদনবকারী িশমুল খান একজন কৃিষ িমক। িতিন গলায় সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০  মাবা-০১৯২২২১৪১৯৮ 

৫৮৯ মাসাঃ িশিরন বকুল           ামী- মাঃ জেুয়ল রানা        এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৫৮৫            মাবা-০১৭২২৪৪৪১৮৭ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ িশিরন বকুল একজন গৃহ িমক। িতিন ও যৗন কম ব াথা পায় ুপেথ র  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭২২৪৪৪১৮৭ 

৫৯০ মাঃ শমেসর আলী              িপতা- মাঃ মমতাজ আলী     এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০১৬৫ মাবা-০১৭৪০৬৪৪৯৩১ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ শমেসর আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন পেট ব াথা পায়খানায় র  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০  মাবা-০১৭৪০৬৪৪৯৩১ 

৫৯১   মাঃ দেলায়ার হােসন         িপতা- মাঃ সমেশর আলী     এনআইিড-২০০৩৩৩১৩২৫৭০৩৯৫৩৩   মাবা-০১৭৩৫২৪৭০১০  

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

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ দেলায়ার হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন নােকর সমস া াস িনেত অসুিবধা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৭৩৫২৪৭০১০ 



৫৯২  হ ািপ আ ার                    িপতা- মেনায়ার হােসন         এনআইিড-১৯৯৪৩৩১৩২৫১০০০৫০৬     মাবা-০১৭৮১৩০৬৭৫৫  

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

 িনজ   আেবদনকারী হ ািপ আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন িপ  থিলেত পাথর ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৭৮১৩০৬৭৫৫ 

৫৯৩  হনুফা আ ার                    ামী- কিফল উ ন           এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০২৯৪ মাবা-০১৮৫৯৫০৮৪৫৫  

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

 িনজ    আেবদনকারী হনুফা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন সাইনুসাই টস মূ  নািলেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৮৫৯৫০৮৪৫৫  

৫৯৪ ফরেদৗসী বগম                 ামী- মাঃ আঃ আলীম       এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৮৩৬৫১           মাবা-০১৬৪৪৪১৭২৮ 

াম- পলাশতলী           ডাক- সাকা র          উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর     

িনজ আেবদনকারী ফরেদৗসী বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন মূ  নালীেত দাহ গ াস টক দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০  মাবা-০১৬৪৪৪১৭২৮  

৫৯৫ মাঃ রাশন আলী                িপতা- আলী আজগর             এনআইিড-৯১০৯১০০৯৪২     মাবা-০১৭২৬১২৩৩২৪ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ রাশন আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন টাইফেয়ড বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০  মাবা-০১৭২৬১২৩৩২৪  

৫৯৬ খারেশদা বগম                   িপতা- মহরম আলী           এনআইিড-৮২০৯১০২৮৯৯     মাবা-০১৯৮৩৪৪৬৩৩৮ 

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

িনজ আেবদনকারী খারেশদা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯৮৩৪৪৬৩৩৮ 



৫৯৭ শাহানাজ                           ামী- ছােনায়ার                  এনআইিড-৩৩১৩০৬৭৬৩৬৬৩৬৯        মাবা-০১৭২৬১০৪১৯৫ 

াম- পাইনশাইল          ডাক- িমজাপুর বাজার     উপেজলা- গাজীপুর         জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী শাহানাজ একজন গৃহ িমক। িতিন হাট এট াক ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭২৬১০৪১৯৫ 

৫৯৮ মাঃ আশারাফুল               িপতা- মাঃ বাবুল রমািনক   এনআইিড-৩৩১৩২৬৬০৬৬০৪১           মাবা-০১৮৮০২০০১২১ 

াম- তিলর চালা          ডাক- মৗচাক           উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আশরাফুল একজন কৃিষ িমক। তার ডান পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৮৮০২০০১২১ 

৫৯৯ মাঃ তাজ ল ইসলাম            িপতা- মাঃ রিহম উ ন       এনআইিড-৮১১১০৭৯২৯৬৬৯৪ মাবা-০১৭৮৬৩৫৮৭১৩ 

াম- িমেরর গাও           ডাক- সালনা বাজার       উপেজলা- গাজীপুর      জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ তাজ ল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ ডান পেট ব াথা িকডিনর সমস া রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৮৬৩৫৮৭১৩ 

৬০০ ময়ফল বগম                    ামী- মৃত কুর আলী         এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০১২৮ মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬ 

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

িনজ আেবদনকারী ময়ফল বগম একজন কৃিষ িমক। তার ম দে র হাড় য় এবং হাড়  সের গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬ 

৬০১ মাহা দ এহসানুল হক          িপতা- মাহা দ আকবর আলী জ সনদ-১৯৯৫৩৩১৩২৫৭০৩২০৮৮     মাবা-০১৭৩৩১৭২৮৬৫ 

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

িনজ আেবদনকারী মাহা দ এহসানুল হক একজন কৃিষ িমক। িতিন ফুসফুেসর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৩৩১৭২৮৬৫ 



৬০২ মাঃ জিলল িময়া              িপতা- আঃ রা াক ফরাজী     এনআইিড-৭৮১৫৭৬৭৪১১১৮৭  মাবা-০১৯১১৮১৯৪৭১ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ আঃ জিলল একজন কৃিষ িমক। িতিন এেপনিডরাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯১১৮১৯৪৭১ 

৬০৩ মানািলসা আ ার মুন           িপতা- মাঃ আকবর আলী     জ সনদ-২০০৩৩৩১৩২৫৭০৩৮৩৫২    মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬ 

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

িনজ আেবদনকারী মানািলসা আ ার মুন একজ একজন কৃিষ িমক। িতিন সাইনসুাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬ 

৬০৪ ী সুশীল চ  দাস               িপতা- ী নপাল চ  দাস     এনআইিড-৩৩১৩২৫৭০২৩৮০৯          মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬         

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

িনজ আেবদনকারী ী সুশীল চ  দাস একজন কৃিষ িমক। িতিন উ র চাপ মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬     

৬০৫ মাছাঃ রখা আ ার            ামী- আ লু লিতফ ভূঞা     এনআইিড-৪১৮০২৬৯৮৩১     মাবা-০১৯৬১৭৭৯৩৯২ 

াম- সুতারপুর              ডাক- রমুিশয়া           উপেজলা- আটপাড়া       জলা- ন েকানা  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রখা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন িপ  থিলেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৯৬১৭৭৯৩৯২ 

৬০৬ মাঃ বুট্ট্  িময়া                    িপতা- মৃত ফজর রহমান      এনআইিড-৭২১০৪৪৭৩৮০২০৯ মাবা-০১৯৮০১৬০৮৭২ 

াম- সুতারপুর              ডাক- রমুিশয়া           উপেজলা- আটপাড়া       জলা- ন েকানা  

মাঃ ম্ু া িময়া  
( ছেল) জ সনদ-২০০৮৭২১০৪৪৭১০৩০৯৫ 

আেবদনকারী মাঃ বুট্ট িময়া একজন কৃিষ িমক। তার ছেল ার ফুট রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৯৮০১৬০৮৭২ 



৬০৭ ম জনা আ ার                    ামী- মাঃ জয়নাল আেবদীন এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৭৬১৯ মাবা-০১৭৩৩১৭২৮৬৫ 

াম- পলাশতলী           ডাক- ভাওয়াল িমজাপুর   উপেজলা- কািলয়াৈকর   জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী ম জনা বগম একজন গৃহ িমক। তার মাথা ব াথা বুেক ব াথা িন াহীনতা কাজ করেত অ ম। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৩৩১৭২৮৬৫ 

৬০৮ কানন আ ার                     ামী- মাহা দ লব ুিময়া     এনআইিড-৩৩১৩২৪৭০৩৪৮৯৭ মাবা-০১৭৫৩৭৮৭০৩২ 

াম- বাঘাইর               ডাক- ফুলবািড়য়া           উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর 

িনজ আেবদনকারী কানন আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন জরায় ুসমস া। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০  মাবা-০১৭৫৩৭৮৭০৩২ 

৬০৯ মাঃ বাবুল িময়া                 িপতা- মৃত সহর আলী         এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৭৭৭ মাবা-০১৭৫৬১৬৫২৯০ 

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

িনজ আেবদনাকারী বাবুল হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৫৬১৬৫২৯০ 

৬১০ মাঃ ফজর আলী                িপতা- মৃত হােফজ উ ন     এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৭৭৯ মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফজর আলী একজন কৃিষ িমক। তার পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০  মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬ 

৬১১ মাঃ িবদ া িময়া                 িপতা- মৃত খারেশদ আলী       এনআইিড-৭২১০৪৪৭৩৮২২২৮ মাবা-০১৯১৯২১৯৭২২ 

াম- প চ পুর         ডাক- রমুিশয়া           উপেজলা- আটপাড়া       জলা- ন েকানা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ িবদ া িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস িনউেরাপ ািথ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০  মাবা-০১৯১৯২১৯৭২২ 



৬১২ সাহারা বগম                      ামী- নূ  উ াহ                 এনআইিড-৫৮১৬৫১৩৬৪২৬২৭ মাবা-০১৭২৯৬৮৪২৭৪ 

াম- জগতপুর            ডাক- ভােটরা              উপেজলা- কুলাউরা        জলা- মৗলভীবাজার    

িনজ আেবদনকারী সাহারা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন উ র চাপ র াব জরায় ুসমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০  মাবা-০১৭২৯৬৮৪২৭৪ 

৬১৩ আরতী রানী                     িপতা- মাহ  চ  দাস        এনআইিড-৭৭৯৩১৮৬৬৫৬     মাবা-০১৭১৭৩৭৫৬৫৩ 

াম- প ম বর না        ডাক- বিরশাল             উপেজলা- বিরশাল        জলা- বিরশাল  

িনজ আেবদনকারী আরতী রানী একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস াসক  কামেড়র ব াথা হাটেত অসুিবধা। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭১৭৩৭৫৬৫৩ 

৬১৪ মাঃ সাইফুল ইসলাম            িপতা- মৃত হকুমু ন           এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৮৮১৯২ মাবা-০১৯৩৮৬৬৩০০৮ 

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

িনজ আেবদনাকারী মাঃ সাইফুল ইসলাম একজন কৃিষ শ িমক। িতিন মানিসক রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯৩৮৬৬৩০০৮ 

৬১৫ িবিব মিরয়ম                      িপতা- মৃত আব ুআ ু াহ     জন্মসনদ-১৯৮৩২৬৯২০০৭০৩৮০০৩    মাবা-০১৯১৯০৪০৯০৫ 

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

িনজ আেবদনকারী িবিব মিরয়ম একজন কৃিষ িমক। িতিন ওভারীেত িস  িকডিনর সমস া মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯১৯০৪০৯০৫ 

৬১৬ সালমা খাতন                     ামী- কন িমঞা             এনআইিড-৬১১৭২৯৪৩৪০৩৩৪ মাবা-০১৯২১৬০৮৭৪৫ 

াম- িসংরইল              ডাক- িসংরইল            উপেজলা- না াইল        জলা- ময়মনিসংহ      

িনজ আেবদনকারী সালমা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৯২১৬০৮৭৪৫ 



৬১৭ মাছাঃ শরীফা আ ার           ামী- মিফজলু ইসলাম      এনআইিড-৬১২৯৪০২৭০৩৩১৮ মাবা-০১৭৩১৪০৬৮৬৭ 

াম- শাল               ডাক- শাল              উপেজলা- শাল         জলা- ময়মনিসংহ 

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ শরীফা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন বুেক ব াথা উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০  মাবা-০১৭৩১৪০৬৮৬৭ 

৬১৮ অ না সূ ধর                     িপতা- গাপাল সূ ধর        এনআইিড-৫০৭৫১৭২৭৫৮     মাবা- ০১৭৯৪৬০২২০৯ 

াম- পাচঁদা                 ডাক- নীলগ              উপেজলা- িকেশারগ       জলা- িকেশারগ   

িনজ আেবদনকারী অ না সূ ধর একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড় ব াথা। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা- ০১৭৯৪৬০২২০৯ 

৬১৯ মাঃ আ লু বািরক              িপতা- মৃত জয়াদ আলী      এনআইিড-৪৮১৪৯৬০১২৩১৬৪  মাবা-০১৭২২৩১১৬৬২ 

াম- বড়বাগ               ডাক- া নকচরী         উপেজলা- িকেশারগ    জলা- িকেশারগ      

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ লু বািরক একজন কৃিষ িমক। িতিন ফুসফুেস সমস া দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭২২৩১১৬৬২ 

৬২০ মাছাঃ আছমা আ ার          ামী- মাঃ চ  ুিময়া           এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩৩৭৩৮৯            মাবা-০১৭৬৪১৫৯৬৮৪ 

াম- দাপুন হা ট           ডাক- চং ভােদরা            উপেজলা- না াইল        জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আছমা আ ার একজন িনমান িমক। তার িপ থিলেত পাথর। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৬৪১৫৯৬৮৪ 

৬২১ খ কার উছমান গিন           িপতা- মৃত আ লু মিতন খ কার                         এনআইিড-৬১১৭২৯৪৩৫৭০৭৮  মাবা-০১৮৪৫৭৪১১৪৭ 

াম- িকছমত কুচরী       ডাক- বারপাড়া             উপেজলা- না াইল        জলা- ময়মনিসংহ    

িনজ আ বদনকারী খ কার উছমান গিন একজন কৃিষ িমক। িতিন হাট এটাক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০  মাবা-০১৮৪৫৭৪১১৪৭ 



৬২২ মাঃ লাকমান আলী            িপতা- মাঃ রমজান আলী    এনআইিড-৪৮১৯২৫৪৮০৪৭৬২ মাবা- ০১৭৪১৮৮২৬৪৫ 

াম- বলাংকা              ডাক- তাড়াইল              উপেজলা- তাড়াইল       জলা-িকেশারগ    

িনজ আেবদনকারী মাঃ লাকমান আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা- ০১৭৪১৮৮২৬৪৫ 

৬২৩ িবলিকস                           ামী- আইনু ন             এনআইিড-৪৮১৪২২৫৬১১২২৫ মাবা-০১৭১১৪৬৭০২৩ 

াম- উ র আশতফা      ডাক- উরিদঘী            উপেজলা- কিরমগ       জলা- িকেশারগ   

িনজ আেবদনকারী িবলিকস একজন গৃহ িমক। িতিন িপ থিলেত পাথর রােগ আ । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭১১৪৬৭০২৩ 

৬২৪ মাঃ রািকব                      িপতা- িছ ক িময়া            জ সনদ-১৯৯৭০৯১২৯৮৫১০০৬৯৮       মাবা-০১৭৬৫০০৯৪০৪ 

াম- মেধ র চর            ডাক- শ ামলাপুর           উপেজলা- করানীগ      জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ রািকব একজন কৃিষ িমক। িতিন য া িপ থিলেত পাথর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৬৫০০৯৪০৪ 

৬২৫ মাহফুজা ফা ক                  িপতা- খিললুর রহমান        এনআইিড-১০২২৫৫৮১৮১      মাবা-০১৯০৯৯৮৮৩৬১ 

াম- ওয়ারী                  ডাক- ওয়ারী                উপেজলা- মিত ঝল      জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাহফুঝা ফা ক একজন গৃহ িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯০৯৯৮৮৩৬১ 

৬২৬ আব ুবকর মাঃ শাহেনওয়াজ   িপতা- মাহা দ আ রু রউফ  এনআইিড-৫৯৫৫৭৪০৯৪৮      মাবা-০১৯৮০২০১০৮০ 

াম- িখলগাও               ডাক- িখলগাও             উপেজলা- িখলগাও        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী আব ুবকর মাঃ শাহেনওয়াজ  একজন ির াচালক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৯৮০২০১০৮০ 



৬২৭ মাঃ আলল উ ন              িপতা- আঃ খােলক             এনআইিড-৩৭২২৬৭৯৮৫৩    মাবা-০১৭১২৩৭৩০৯৪ 

াম- পূব তারাপাশা       ডাক- িকেশারগ            উপেজলা- িকেশারগ    জলা- িকেশারগ   

মাছাঃ অ য় আ ার    ( মেয়)          জ সনদ-২০০২৪৮২৭৫৫০৭০৩৫৭৩১ 

আেবদনকারী মাঃ আলাল উ ন একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৭১২৩৭৩০৯৪ 

৬২৮ মাঃ নু ল হক                    িপতা- মৃত মাঃ আবদুল মাতািলব                       এনআইিড-২৬১৩৪৫১২০০৪৮৬ মাবা-০১৭৪৫৮১৩৪৫৮ 

াম- চর-ওয়াসপুর       ডাক-শ ামলাপুর           উপেজলা- কামরা ীরচর    জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ নু ল হক একজন ভ ান চালক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০  মাবা-০১৭৪৫৮১৩৪৫৮ 

৬২৯ রা জয়া বগম                  িপতা- নু ল আিমন             এনআইিড-৯৫৫৬৩০৪২৫২     মাবা-০১৮৪৬৭২৭২৫৮ 

াম-মেধ র চর            ডাক- দঃ িদঘলদী          উপেজলা- করানীগ      জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী রা জয়া বগম একজন গৃহ িমক। তার জরায় ুবিরেয় গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৮৪৬৭২৭২৫৮ 

৬৩০ মাছাঃ আেনায়ারা ইসলাম      ামী- মাঃ মািমনুল ইসলাম এনআইিড-১৯৫৮১০১৮১৩১০০০০০২     মাবা-০১৭২৭৭৯৬৮৮৭ 

াম- িমরপুর-১             ডাক- দা স সালাম    উপেজলা- দা স সালাম   জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আেনায়ারা ইসলাম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৭২৭৭৯৬৮৮৭ 

৬৩১ মাঃ ফা ক                      িপতা- মাঃ লাল িময়া        এনআইিড-১৯৯২৩৩১৩২৫৭০০০০৯১       মাবা-০১৭৪৬৯৭৪৩৭৬ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফা ক একজন কৃিষ িমক। িতিন িলভােরর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৪৬৯৭৪৩৭৬ 



৬৩২ মাসাঃ মােজদা                    ামী- মাঃ আফজাল হােসন   এনআইিড-৩৩১৩২৪৭০৩৪৭৫৮            মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬ 

াম- বাঘাইর               ডাক- ফুলবািড়য়া           উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর 

িনজ  আেবদনকারী মাসাঃ মােজদা একজন কৃিষ িমক। িতিন রনাল পইলু র রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬ 

৬৩৩ লূৎফর                             িপতা- রা াক                    এনআইিড-৫৬১৮২৪৩৪৮৫৪২২ মাবা- ০১৮৫০২৫৫৫৫১ 

াম- মেধ র চর            ডাক- শ ামলাপুর           উপেজলা- করানীগ      জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী লূৎফর রহমান একজন ভ ান চালক। িতিন িকডিনর সমস া উ র াপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা- ০১৮৫০২৫৫৫৫১ 

৬৩৪ মাঃ ছােলম                     িপতা- আবুল কালাম             এনআইিড-০৯১২৯৮৫৪৮৯৯৫৪ মাবা- ০১৭৭৪৭৪৮৩৬৫ 

াম- মেধ রচর             ডাক- শ ামলা পুর         উপেজলা- করানীগ      জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ ছােলম একজন ভ ান চালক। িতিন হাপানী উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা- ০১৭৭৪৭৪৮৩৬৫ 

৬৩৫ মাঃ রমজান                    িপতা- সুকুর মাহমুদ             এনআইিড-২৬৯৩০১৫০২৩৭০৮            মাবা-০১৯৮১৩৫৮৬৪১ 

াম- কাজলা িসং য়ার পা ডাক- কাজলা      উপেজলা- তাড়াইল         জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ রমজান একজন কৃিষ িমক। িতিন িলভােরর সমস া গ াি ক। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৯৮১৩৫৮৬৪১ 

৬৩৬ মাঃ জত িময়া                    িপতা- মৃত সানউ াহ ভূঞা  এনআইিড-৪৮১৩৩১৭৯৫৩৩৯৪ মাবা-০১৭৫৭৭৬০৮৫১ 

াম- থােন র            ডাক- বাদলা                উপেজলা- ইটনা             জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ জত ভূঞা একজন কৃিষ িমক। িতিন াসক  শরীের ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০  মাবা-০১৭৫৭৭৬০৮৫১ 



৬৩৭ িমলন রানী বমন                 ামী- হের  রানী বমন         এনআইিড-৪৮১৪৯৯৪১০০৪৪৩ মাবা-০১৭২৮২৬৬০১৮ 

াম- া নকচরী          ডাক- া নকচরী       উপেজলা- িকেশারগ    জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী িমলন রানী বমন একজন গৃহ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭২৮২৬৬০১৮ 

৬৩৮ মাছাঃ হােরছা আ ার           ামী- মাঃ জত ভূঞা         এনআইিড-৪৮১৩৩১৭৯৫৩৩৯৫ মাবা-০১৭৫৯৪৬৬০২৯ 

াম- থােন র            ডাক- বাদলা                উপেজলা- ইটনা             জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ হােরছা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন দেরাগ সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৫৯৪৬৬০২৯ 

৬৩৯ ির া আ ার                   িপতা- আঃ আলীম           জ সনদ-১৯৯৯১২১১৩৬৬০১৭০৪৮       মাবা-০১৭৪১৫৯১৯২৮ 

াম- বামু টয়া               ডাক- মুকু পুর            উপেজলা- িবজনগর       জলা- া নবািড়য়া  

িনজ আেবদনকারী ির া আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

২৫০০০ মাবা-০১৭৪১৫৯১৯২৮ 

৬৪০ কুলসুম নছা                     ামী- আবদুল খােলক          এনআইিড-১২১১৩৬৬৫৮১৯২২ মাবা-০১৭৭২৩১৭১২৬ 

াম- বামু টয়া               ডাক- মুকু পুর            উপেজলা- িবজনগর       জলা- া নবািড়য়া  

িনজ আেবদনকারী কুলসুম নছা একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রাগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৭৫০০০ মাবা-০১৭৭২৩১৭১২৬ 

৬৪১ ফােতমা বগম                    ামী- মাঃ িছ ক িময়া      এনআইিড-৬৮২৬৪০৮১৩৭৬০০ মাবা-০১৭৮৫৭৮৬৬৭৯ 

াম- মিনপুর               ডাক- পাক- হরষপুর      উপেজলা- িবজয়নগর     জলা- া নবািড়য়া    

িনজ আেবদনকারী ফােতমা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৭৫০০০ মাবা-০১৭৮৫৭৮৬৬৭৯ 



৬৪২ জামান খিলফা                   িপতা- মৃত সামেসর খিলফা     এনআইিড- ০৬১১০৬৩৭৩৩৬১৭           মাবা-০১৭৮৪৬৮৬৯২৩ 

াম- বতাল                ডাক- সিলয়া বাকপুর     উপেজলা- বানারীপাড়া    জলা- বিরশাল 

িনজ আেবদনকারী জামান খিলফা একজন িনমান িমক। তার পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৫০০০০ মাবা-০১৭৮৪৬৮৬৯২৩ 

৬৪৩ আ লু জ ার                    িপতা- আবুল হােসন          এনআইিড-৫৯৬৫০১৫৬০৪   মাবা-০১৭১১৭০৮৩১৫ 

াম- ২৭৪- িসপাইবাগ    ডাক- িখলগাও           উপেজলা- িখলগাও        জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী আ লু জ ার একজন সেনটারী িমক। তার ডান পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৫০০০০ মাবা-০১৭১১৭০৮৩১৫ 

৬৪৪ শফালী জয়ধর                  ামী- পিরমল ঝয়ধর          এনআইিড-৩৫১৯১৭৬৭০৬৯৪৮ মাবা-০১৭৬৭৯১১৮৪২ 

াম- বালাডাংগা         ডাক- টি পাড়া          উপেজলা- টি পাড়া       জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী শফালী জয়ধর একজন গৃহ িমক। তার সেবর পেথ িস । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

১৫০০০  মাবা-০১৭৬৭৯১১৮৪২ 

৬৪৫ জিসম িসকদার                  িপতা- মুজাহার িশকদার        এনআইিড-৫০৭০৭১৭১৯৩    মাবা-০১৭৬৫১১৬৯৬১ 

াম- মু িরয়া                ডাক- দেহরগিত           উপেজলা-বাবুগ            জলা- বিরশাল  

িনজ আেবদনকারী জিসম িশকদার একজন রাজিম ী। িতিন ইন টউমার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

৭৫০০০ মাবা-০১৭৬৫১১৬৯৬১ 

৬৪৬ মাঃ খাকন হাওলাদার         িপতা- মািনক হাওলাদার       এনআইিড-৫০৬৭৬৮০৬৬৯    মাবা-০১৮৫৩১৫৭১১৩ 

াম- তা য়া                  ডাক- তা য়া               উপেজলা- আ গ        জলা- া নবািড়য়া 

িনজ আেবদনকারী মাঃ খাকন হাওলাদার একজন রাজ িম ী। তার পুেরা পেট ব াথা। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

২৫০০০ মাবা-০১৮৫৩১৫৭১১৩ 



৬৪৭ হসেন আরা বগম             িপতা- সানা িময়া               এনআইিড-৮৬৯৮১৩৮৭৭৬     মাবা-০১৫৫৩৩৭০৬২৬ 

াম- তা য়া                  ডাক- তা য়া               উপেজলা- আ গ        জলা- া নবািড়য়া 

িনজ আেবদনকারী হসেন আরা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন বুেক টউমার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৫৫৩৩৭০৬২৬ 

৬৪৮ মেনায়ারা বগম                  িপতা- আেছার উ ন           এনআইিড-৮২২৩৯৬০০৫৮   মাবা-০১৯৩১৪০৫০৩৩ 

াম- নবাবগ               ডাক- নবাবগ            উপেজলা- নবাবগ        জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মেনায়ারা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০ মাবা-০১৯৩১৪০৫০৩৩ 

৬৪৯  ী সুধীর চ  রায়               িপতা- মধু সুধন রায়            এনআইিড-৯৫৬১৫৭৩৬৭৭    মাবা-০১৭৪০১৩৮৫০২ 

াম- কুমারপাড়া             ডাক- ল নপুর             উপেজলা- সয়দপুর        জলা- নীলফামারী 

িনজ আেবদনকারী ীসুধীর চ  রায় একজন কৃিষ িমক। িতিন হােড়র িবেলষ ধরেনর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৭৪০১৩৮৫০২ 

৬৫০ অন   কুমার সরকার             িপতা- মধুসুধন সরকার       এনআইিড-৩২১৮৮২৮২৮৯৩৯১ মাবা-০১৭২২৯৩৭২৩৪ 

াম- যাদুর তাইর       ডাক- সাঘাটা                 উপেজলা- সাঘাটা          জলা- গাইবা া 

িনজ আেবদনকারী অন  কুমার সরকার একজন িনমান িমক। িতিন মায়েলামা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭০০০০  মাবা-০১৭২২৯৩৭২৩৪ 

৬৫১  শফালী                           ামী- মাঃ কাজল িময়া        এনআইিড-১৯৭৫১২১৩৩৮৩০০০০০৪     মাবা-০১৮২৩১৩১১৮৯ 

াম- তা য়া                  ডাক- তা য়া               উপেজলা- আ গ        জলা- া নবািড়য়া 

িনজ আেবদনকারী শফালী একজন গৃহ িমক। িতিন িকডিনর সমস া উ র চাপ ক ানসার রােগ আ া । িতিন মায়েলামা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা 

৫০০০০ মাবা-০১৮২৩১৩১১৮৯ 



চেয় আেবদন কেরেছন।  

৬৫২ ী জেুগশ চ  রিবদাস           িপতা- মৃত শ ী বুচিন রিবদাস  এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩২৮৬৪০            মাবা-০১৯৪৮৫২১৫৯২ 

াম- বারপাড়া              ডাক- বারপাড়া              উপেজলা- না াইল       জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ আেবদনকারী ী জেুগশ চ  রিবদাস একজন িনমান িমক। িতিন ফুসফেসর সমস া চােখর সমস া দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৯৪৮৫২১৫৯২ 

৬৫৩ মার জনা আ ার                 িপতা- মাঃ সু জ আলী        এনআইিড-৬৪২১৪০৯৯৩৬     মাবা-০১৭৯২০৬৭৫৮৮ 

াম- বড়ভাগ            ডাক- া ন কচরী        উপেজলা- িকেশারগ     জলা- িকেশারগ      

িনজ আেবদনকারী মার জনা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস কামের ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭৯২০৬৭৫৮৮ 

৬৫৪ মাঃ লাল ুখানঁ                   িপতা- আঃ কালাম খানঁ        এনআইিড-৬৮৭১১৬০৯৮৯     মাবা-০১৭৭৪৮৯৪৭৮৬ 

াম- দঃ কড়াপুর          ডাক- পাচঁগাও              উপেজলা- বিরশাল সদর  জলা- বিরশাল  

িনজ আেবদনকারী মাঃ লালু খানঁ একজন িমক। তার দঘূনায় বা পা হাড়ােত হেয়েছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৭৭৪৮৯৪৭৮৬ 

৬৫৫ িরনা বগম                       িপতা- মহর আলী              এনআইিড-৮৬৮৩২৩৯১৫৯     মাবা-০১৮৮০১৫৩৪৪৯ 

াম- রহীম ব াটারী ঘাট    ডাক- মাঃ পুর              উপেজলা- মাঃ পুর        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী িরনা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন আথাই টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৮৮০১৫৩৪৪৯ 



৬৫৬ সািহদা বগম                     ামী- িশরাজলু হক               এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৯৫২৩ মাবা-০১৬৫১৯০৭২৪ 

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

িনজ আেবদনকারী সািহদা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন জরায় ুসমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০  মাবা-০১৬৫১৯০৭২৪ 

৬৫৭ িনপা রানী সূ ধর               িপতা- অরিব  ুসু ধর           এনআইিড-১৯৯৩৪৮১৭৬২৭০০০১৬১     মাবা-০১৭০৫০১৩১৭৪ 

াম- িম ী পাড়া           ডাক- দামপাড়া            উপেজলা- িনকলী          জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী িনপা রানী সু ধর একজন গৃহ িমক। িতিন িপ  থিলেত পাথর রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৭০৫০১৩১৭৪ 

৬৫৮ মাঃ িরপন িময়া                িপতা- মাঃ নু ল ইসলাম    এনআইিড-৫৯৭১১৬০৭৪১      মাবা-০১৮২৪৭৫০৩২৫ 

াম- অ বর্গ              ডাক- া ন কচরী        উপেজলা- িকেশারগ     জলা- িকেশারগ      

িনজ আেবদনকারী মাঃ িরপন িময়া একজন িনমান িমক। িতিন উ র চাপ ঘাের ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৮২৪৭৫০৩২৫ 

৬৫৯ মাঃ কিলমুল ইসলাম          িপতা- মৃত মকবুল িময়া      এনআইিড-১২১১৩৬৬৫৭৮০০২ মাবা- ০১৭১২৮৫৬০৮৬ 

াম- কামাল মুড়া          ডাক- মুকু পুর             উপেজলা- িবজয় নগর     জলঅ- া নবািড়য়া   

িনজ আেবদনকারী মাঃ কিলমুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা- ০১৭১২৮৫৬০৮৬ 

৬৬০ হােজরা খাতন                   িপতা- সাবল িময়া               এনআইিড-১৯৭২১২১৯০২৯৬৭০৩৬৭     মাবা-০১৭৬৩৮৯১৯৫৭ 

াম- বড়নগর               ডাক-চাতলপাড়া        উপেজলা- নািসরনগর     জলা- া নবািড়য়া  

িনজ আেবদনকারী হােজরা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন াস ক  মূ নালীেত দাহ িকডিনর সমস া রােগ আ ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭৬৩৮৯১৯৫৭ 



৬৬১ িবনা আ ার                  ামী- জািহদ হাং              এনআইিড-১৯৯০০৬১৩২৭১০০০১৫১       মাবা-০১৭৭২১৫৭১৭২ 

াম- িপ লাকাঠ           ডাক- হা জপাড়া           উপেজলা- গৗরনদী      জলা- বিরশাল 

িনজ আেবদনকারী িবনা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন ডান বুেকর দুেধ িস  ব াথা অপােরশন হেয়েছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭৭২১৫৭১৭২ 

৬৬২ রা জয়া সুলতানা                 িপতা- মরহম মহ দ আলী   এনআইিড-২৬৯৮৮৭৮৪০৬২০৪১           মাবা-০১৯১৫৮১২৫২০ 

াম- পূব মািনকনগর      ডাক- ওয়ারী               উপেজলা- মুগদা           জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী রা জয়া সুলতানা একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস গংিরব রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৯১৫৮১২৫২০ 

৬৬৩ সফুরা খাতন                     ামী- মৃত মেহব আলী        এনআইিড-১২১১৩৬৬৫৮১৪৭১ মাবা-০১৭৪১৭৬৬১৫১ 

াম- মিনপুর               ডাক- পাক- হরষপুর      উপেজলা- িবজয়নগর     জলা- া নবািড়য়া    

িনজ আেবদনকারী সফুরা খাতন একজন কৃিষ িমক। িতিন হাট এবং িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৭৪১৭৬৬১৫১ 

৬৬৪ মাঃ শিহদ িময়া                 িপতা- মৃত খিলল ব         এনআইিড-১২১১৩৬৬৫৬২৩২৬            মাবা-০১৭৫৬৯৪৬৩৪৬ 

াম- ধারানাল           ডাক- পাক- হরষপুর      উপেজলা- িবজয়নগর     জলা- া নবািড়য়া    

িনজ আেবদনকারী মাঃ শিহদ িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৭৫৬৯৪৬৩৪৬ 

৬৬৫ মাছাঃ রাশনারা আ ার        ামী- মাঃ নু ল হক খ কার  এনআইিড-১২১১৩৬৬৫৮২১৫৪ মাবা-০১৭৩৭৯৬৫৭৪৪ 

াম- ল ীপুর               ডাক- মুক পুর           উপেজলা- িবজয়নগর      জলা- া নবািড়য়া  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রাশনারা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন উ র চাপ মূ নালীেত দাহ িকডিনর সমস া ও পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আ বদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭৩৭৯৬৫৭৪৪ 



৬৬৬ ির জয়া বগম                 ামী- মৃত বাদশা হাওলাদার  এনআইিড-৫৪১৫৪৭১২২৫৭৭১ মাবা-০১৭৪০৯৯৬৫১১ 

াম- মরািদয়া              ডাক- িখলগাও            উপেজলা- িখলগাও        জলা- ঢাকা 

মাঃ রজাউল হাওলাদার ( ছেল)       এনআইিড-৬৮৮২১৯৭৯৮৮ 

আেবদনকারী মাঃ রজাউল হাওলাদার একজন রং িম ী। তার মা সায়া টক গ াি ক িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭৪০৯৯৬৫১১ 

৬৬৭ শাহানাজ বগম                  িপতা- ইয়াকুব আলী             এনআইিড-২৩৫৭২১০৩৫৬    মাবা-০১৭২৭৮৮০০২২ 

াম- জ এন শাহা         ডাক- পা া                উপেজলা- লালবাগ        জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী শাহানাজ বগম একজন গৃহ িমক। িতিন দেরােগ ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭২৭৮৮০০২২ 

৬৬৮ মাসাঃ মিন বগম             ামী- মাঃ ম জবুর রহমান    এনআইিড-৪২১৭৩৫২৩২২০০৩ মাবা-০১৯১৮৮৫৯৯১০ 

াম- হাড়দল                ডাক- নাচন মহল         উপেজলা- নলিচ ট         জলা- ঝালকা ঠ 

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ মিন বগম একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড় হাড় য় হাটেত অসুিবধা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৯১৮৮৫৯৯১০ 

৬৬৯ মাঃ ম জবুর রহমান            িপতা- মাঃ মা ার হােসন    এনআইিড-৪২১৭৩৫২৩২২১২৯  মাবা-০১৭১২৮৬৬৪৯৬ 

াম- নাচন মহল         ডাক- নাচন মহল         উপেজলা- নলিচ ট         জলা- ঝালকা ঠ 

িনজ আেবদনকারী মাঃ ম জবুর রহমান একজন িনমান িমক। িতিন বদুিতক দগূটনায় দু ট হাত কাটা পেরেছ হােত দাহ ব াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৭১২৮৬৬৪৯৬ 



৬৭০ মাঃ শাহজাহান                 িপতা- মৃত আ রু রিশদ      এনআইিড-৭৫১৮৩১৩৫০৯৭৯৬ মাবা-০১৭৩২৭৯৪১৭৬ 

াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহজাহান একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০  মাবা-০১৭৩২৭৯৪১৭৬ 

৬৭১ বাহার                             িপতা- ম াজরু রহমান         এনআইিড-৫১১৪৩৮৫৯৫৩৯০৯ মাবা-০১৭৫৬৭৭০৫৩০ 

াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী বাহার একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০  মাবা-০১৭৫৬৭৭০৫৩০ 

৬৭২ আ লু হাই                      িপতা- মৃত মনাই স ার      এনআইিড-৬৭১৫৮৬৩৫২৮৮৭৯           মাবা-০১৮৩৪০৯১৭৩৯ 

াম- নরিসংপুর           ডাক- নারায়নগ          উপেজলা- নারায়নগ       জলা- নারায়নগ  

িনজ আেবদনকারী আ লু হাই একজন কৃিষ িমক। িতিন হাটেত ব াথা কািশ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৮৩৪০৯১৭৩৯ 

৬৭৩ মাঃ আলাউ ন               িপতা- ওয়ােজদ আলী           এনআইিড-৫৫৩৬৭৩৯৯৯৭   মাবা-০১৯৮৫৮৬৭২১২ 

াম- সুিমল পাড়া          ডাক- আদমজীনগর       উপেজলা- িস রগ       জলা- নারায়নগ    

িনজ আেবদনকারী মাঃ আলালউ ন একজন কৃিষ িমক। িতিন উ র চাপ বুেক ব াথা াসক   রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯৮৫৮৬৭২১২ 

৬৭৪ মাজাে ল হক ধান      িপতা- মাঃ করামত আলী ধান                           এনআইিড-৯১৩৪৪৯৭৩২১      মাবা-০১৯৫৩৫৪৫৫৯১ 

াম- আ জবপুর            ডাক- িস রগ           উপেজলা- নারায়নগ     জলা- নারায়নগ  

িনজ আেবদনবকারী মাজাে ল ধান একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরাগ ফুসফুেসর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯৫৩৫৪৫৫৯১ 



৬৭৫ মাছাঃ আকিলমা বগম          ামী- হািববুর রহমান         এনআইিড-৩৯১৩৬৫৫৯৪১৫৬৯৪          মাবা-০১৭৮১৫৭২৮৪১ 

াম- বােতনপাড়া           ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ      জলা- নারায়নগ  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আকিলমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৭৮১৫৭২৮৪১ 

৬৭৬ িবিব দেলায়ারা                 ামী- নািছর                     এনআইিড-৫১১৩৩৯৫২৮২৮   মাবা-০১৮৩৩৭৩২৬০২ 

াম- বােতনপাড়া           ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ      জলা- নারায়নগ  

িনজ আেবদনকারী িব দেলায়ারা একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৮৩৩৭৩২৬০২ 

৬৭৭ মাঃ ম আলী                 িপতা- মৃত হােতম আলী        এনআইিড-৪২১৪৩৬৩৫৬৬৯৮৬           মাবা-০১৭১২৯৯৭৮১১ 

াম- মু রহা ট             ডাক- কামরা ীরচর       উপেজলা- কামরা ীরচর   জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ ম আলী একজন িনমান িমক। িতিন মূ  থিলেত দাহ িকডিনর সমস া িপ  থিলর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭১২৯৯৭৮১১ 

৬৭৮ ফজল ুিময়া                         িপতা- মাঃ মু ািলব          এনআইিড-১২১১৩৮১৬৫৮৯৮৯ মাবা-০১৭৭১১০১১৫৪ 

াম- বােতনপাড়া           ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ      জলা- নারায়নগ  

িনজ আেবদনকারী ফজল ুিময়া একজন অেটা চালক। তার বা পা র  স ালন কম হওয়ার কারেন কাটেত হেয়েছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৭১১০১১৫৪ 

৬৭৯ মাঃ আবুল কালাম আজাদ   িপতা- মাঃ কিবর আহে দ   এনআইিড-১৯১৬৭৬৫১৪৬৭৫০ মাবা-০১৬৭৬০৫১১৩৯ 

াম- বিশর উ ন রাড   ডাক- কলাবাগান           উপেজলা- কলাবাগান   জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আবুল কালাম আজাদ একজন িমক কম । িতিন িলভাের সমস া গ াি ক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০  মাবা-০১৬৭৬০৫১১৩৯ 



৬৮০ নু ল আিমন                     িপতা- মৃত আলী আহ দ     এনআইিড-৭৫১৮৩৫৯৪২২২৫১ মাবা-০১৬২৬০৬০৫১৪ 

াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী নু ল আিমন একজন কৃিষ িমক। িতিন মাংসেপশীয় সমস া ঘােরর হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৬২৬০৬০৫১৪ 

৬৮১ মাসাঃ হানুফা বগম            ামী- মাঃ আ সু ছালাম হাওলাদার                    এনআইিড-৬৭২৫৮১১৫৯৬৯০৫ মাবা-০১৯২৩৭৬৮৬৬৩ 

াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ হানুফা বগম একজন  গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৯২৩৭৬৮৬৬৩ 

৬৮২ সািদয়া ইসলাম                  িপতা- আ লু মােলক        জ সনদ-০১৭৭২৪৫৮৬৮৬    মাবা-০১৭৭২৪৫৮৬৮৬ 

াম- মুগদাপাড়া            ডাক- বাশােবা              উপেজলা- মুগদাপাড়া     জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী সািদয়া ইসলাম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৬০০০০ মাবা-০১৭৭২৪৫৮৬৮৬ 

৬৮৩ নু ামান                        িপতা- মিতয়র রহমান        এনআইিড-৫১১৪৩৯৫০০৮১৮১ মাবা-০১৮১৯০৭০৮৫৩ 

াম- িমজিম জ          ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী নু ামন একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৮১৯০৭০৮৫৩ 

৬৮৪ আেলয়া বগম                  িপতা- ইি ছ িমঞা             জনমসনদ-১৯৫৩৭৫১১০৮৫০২৩৭৭৭     মাবা-০১৭১১৭১১৭০৪ 

াম- িমজিম জ          ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী আেলয়া বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৭১১৭১১৭০৪ 



৬৮৫ এম, এ মা ান সােরায়ার         িপতা- আব ুতােহর খান        এনআইিড-৪১৬৪৬২০৩৭১      মাবা-০১৭১৬৮২৭০০৭ 

 াম- ফায়দাবাদ           ডাক- ফায়দাবাদ           উপেজলা- দি ণখান     জলা- ঢাকা 

তাহািসন রজা 
( ছেল)   জ সনদ-২০১১২৬১১০৩৮১২৪৯৬৯ 

আেবতনকারী এম, এ মা ান সােরায়ার একজন কৃিষ িমক। িতির ছেল িলভােরর সমস া িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৭১৬৮২৭০০৭ 

৬৮৬ মাঃ আব ুবকর                   িপতা- মাঃ নু ল ইসলাম      এনআইিড-১৯১৭২৬৩৫৯৩০৯৯ মাবা-০১৯৭৬২৩০৪৮৮ 

াম- নায়াপাড়া           ডাক- রাজাপুর             উপেজলা- লাকসাম     বেজালা- কুিম া 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আব ুবকর একজন িনমান িমক। িতিন ফুসফুেসর সমস া মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৯৭৬২৩০৪৮৮ 

৬৮৭  হািলমা খাতন িশখা             িপতা- মাঃ ইউসনুস আলী     এনআইিড-১৯৩৫৭২৭৪৬৯    মাবা-০১৮৩৬৫৭৭৪৬০ 

াম- ব ন বািড়          ডাক- আিমন বাজার     উপেজলা- সাভার          জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী হািলমা খাতন িশখা একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৮৩৬৫৭৭৪৬০ 

৬৮৮ মাঃ সিলম সরদার            িপতা - মাঃ গগন সরদার      এনআইিড-০৬১৩২৭১৪৯০০৩৪ মাবা-০১৯১৫৯৮০৩৯৫ 

াম- িপংলানকাঠ          ডাক- িপংলানকাঠ          উপেজলা- গৗরনদী       জলা- বিরশাল  

িনজ আেবদনকারী মাঃ সিলম সরদার একজন  কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০  মাবা-০১৯১৫৯৮০৩৯৫ 



৬৮৯ মাঃ ছাইদুল হাওলাদার          িপতা- মাঃ ইউসুফ আলী হাওলাদার                       জ সনদ-১৯৮০৪২১৭৩১৩০০৯১০৫     মাবা-০১৭৩৯১২১৮৫১ 

াম- ল ন কা ঠ           ডাক- াতাব               উপেজলা- নলিছ ট         জলা- ঝালকা ঠ 

িনজ আেবদনকারী মাঃ ছাইদলু হাওলাদার একজন কাট িম ী। িতিন এলা জ র দােতর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১০০০০ মাবা-০১৭৩৯১২১৮৫১ 

৬৯০ হাছনা আ ার                 ামী- হািফজরু রহমান           এনআইিড-৫১২৪৩১০৯২২৩৪০  মাবা-০১৬৭০৪৫৩৩১৪ 

াম- বােতনপাড়া           ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ      জলা- নারায়নগ  

িনজ আেবদনকারী হাছনা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রাগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৬৭০৪৫৩৩১৪ 

৬৯১ লাইলী বগম                 ামী-মাঃ কিবর িময়া          এনআইিড-৭৫১৮৭৬০২৪০৮৭১ মাবা-০১৯১২৭০১৪৩৬ 

াম- কেনল পাড়         ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ      জলা- নারায়নগ  

িনজ আেবদনকারী লাইলী বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ফুসফুেসর সমস া িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৯১২৭০১৪৩৬ 

৬৯২ হেলনা বগম                    িপতা- মাঃ রন ুিময়া           এনআইিড-৬৮৭৭০৮০৮৪৩   মাবা-০১৭১৫০২০৮০৪ 

াম- পড়াবািড়         ডাক- লাখাউড়া            উপেজলা- িসেলট           জলা- িসেলট  

িনজ আেবদনকারী হেলনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড় ব াথা আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭১৫০২০৮০৪ 

৬৯৩ মাছাঃ চােমলী খানম          ামী- মৃত হলাল িময়া         এনআইিড-৫৮১৬৫১৩৬৫০২৯৫           মাবা-০১৭২৬৫৮২৭৯০  

াম- হােসনপুর             ডাক- ভােটরা              উপেজলা- কুলাউড়া        জলা- মৗলভীবাজার   

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ চােমলী খানম একজন িনমান িমক। িতিন ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭২৬৫৮২৭৯০  



৬৯৪ শখ আ লু কািদর            িপতা- মৃত শখ মাহা দ আলীম                           এনআইিড-৫৮১৮০৮৪৩৪৫৪৬০            মাবা-০১৭৩৪৬১০২৮৫ 

াম- বড়দল               ডাক- ইে র             উপেজলা- রাজনগর        জলা- মৗলভীবাজার      

িনজ আেবদনকারী শখ আ লু কািদর একজন কৃিষ িমক। িতিন হাট এটাক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৭৩৪৬১০২৮৫ 

৬৯৫ মাঃ হােসন                       িপতা- মাঃ কিফলউ ন     এনআইিড-৮৬৬৯০২৭৫২৯    মাবা--০১৭১৫৭৫৩৯৯৮ 

াম- ১৩/১ নং সুভাশ      ডাক- সসূ াপুর            উপেজলা- সূ াপুর          জলা- ঢাকা 

িনজ আ বদনকারী মাঃ হােসন একজন িমক। িতিন কামেড়র সমস া হাড় য় ডােয়িব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা--০১৭১৫৭৫৩৯৯৮ 

৬৯৬ আছমা বগম                   ামী- বা  িময়া                  এনআইিড-২৬৯৭৬৮৩৬৫৬৭৮৬          মাবা-০১৬৩৬২৭৭৬৬৫ 

াম- আজনগর              ডাক- ফিরদাবাদ           উপেজলা- গ ািরয়া      জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী আছমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন অি ও আথই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৬৩৬২৭৭৬৬৫ 

৬৯৭ মাঃ জামাল উ ন             িপতা- মাঃ িকতাব আলী       এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩২০৩৪৪ মাবা-০১৯৩১৭৯৬৬৮৫ 

াম- উ র মু ী          ডাক- মু ী               উপেজলা- না াইল   জলা- ময়মনিসংহ 

িনজ আেবদনকারী মাঃ জামাল উ ন একজন িনমান িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০  মাবা-০১৯৩১৭৯৬৬৮৫ 

৬৯৮ মাছাঃ সিহতন নছা            ামী- মাঃ রিহজ উ ন মা া এনআইিড-৫৬১১০১৭৬২৮৭২৮  মাবা-০১৭৪৩২১৭৪৯৯ 

াম- বাচামারা               ডাক- বাচামারা             উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- মািনকগ  

িনজ আেবতদনকারী মাছাঃ সিহতন নছা একজন গৃহ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০  মাবা-০১৭৪৩২১৭৪৯৯ 



৬৯৯ মাঃ কন িময়া                 িপতা- মাঃ আঃ কিরম        এনআইিড-৮৫৭৪৯৫৬৩৩২     মাবা-০১৮১৬৩০৮৬৫৯ 

াম- সু ীরবন             ডাক- বারপাড়া             উপেজলা- না াইল    জলা- ময়মনিসংহ 

িনজ আেবদনকারী মাঃ কন িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন এেপনিডসাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৮১৬৩০৮৬৫৯ 

৭০০ সািনয়া বগম                 িপতা- বা  িময়া              এনআইিড-৯১২০৭৯৮৮৮০     মাবা-০১৬৪১৮২৭৬৮২ 

াম- িডি লারী রাড      ডাক- গ ািরয়া            উপেজলা- গ ািরয়া      জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী সািনয়া বগম একজন গৃহ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৬৪১৮২৭৬৮২ 

৭০১ মাঃ ফাইজলু ইসলাম          িপতা- আ ার হােসন        এনআইিড-১৯৭৯৬১১৭২৬৩৩২৯৪৮৯      মাবা-০১৭২১৬৫০১৮৭     

াম- মাড়াগালা           ডাক- বারপাড়া             উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ 

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফাইজলু ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন এেপনিডসাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭২১৬৫০১৮৭     

৭০২ নাজমা                           ামী- মাঃ হািববুর রহমান      এনআইিড-১৯৭৩৪৮১৯২৪০০০০০০৯     মাবা-০১৯৬৬২৪২৯১৮ 

াম- িসংধা                  ডাক- নামাপাড়া           উপেজলা- তা্ড়াইল       জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী নাজমা একজন গৃহ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৯৬৬২৪২৯১৮ 

৭০৩ শফালী আ ার                 িপতা- মাছেল উ ন          জ সনদ-১৯৯৩৫১১৬৫৫৭০০৫২৫০     মাবা-০১৭৭১৬২১৫৭১ 

াম- দঃ হাজীপুর         ডাক- পানপাড়া            উপেজলা- রামগ          জলা- ল ীপুর  

িনজ আেবদনকারী শফালী আ ার একজন দ জ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭৭১৬২১৫৭১ 



৭০৪ মাঃ আব ুতােহর                 িপতা- রমজান আলী          জ সনদ- ১৯৭০৫১১৬৫৫৭০০০৪৫৫      মাবা-০১৭৯৯৫৬২৪৮০ 

াম- দঃ হাজীপুর         ডাক- পানপাড়া            উপেজলা- রামগ          জলা- ল ীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আব ুতােহর একজন ভ ান চালক।িতিন মানিসক এবং হাইেপাথাইরেয়ড রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭৯৯৫৬২৪৮০ 

৭০৫ ফােতমা বগম                  ামী- িফেরজ আলম  এনআইিড-৫১১৬৫২৩১৩৬০১১ মাবা-০১৭৫৯২৬১৬৫৩                                                                                           

াম- পূব মািছনপরু         ডাক- কামারহাট           উপেজলা- রামগ          জলা- ল ীপুর 

িনজ আেবদনকারী ফােতমা বগম একজন দ জ িমক। িতিন উ র চাপ মাথা ব াথা চমেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৭৫৯২৬১৬৫৩    

৭০৬ মিরয়ম আ ার কুসুম           িপতা- আব ুতােহর            জ সনদ-১৯৯৩৫১১৬৫৫৭০০০৯৫০     মাবা-০১৭৯৯৫৬২৪৮০ 

াম- দঃ হাজীপুর         ডাক- পানপাড়া            উপেজলা- রামগ          জলা- ল ীপুর  

িনজ আেবদনকারী মিরয়ম আ ার কুসুম একজন দ জ িমক। িতিন মূ  নালীেত দাহ তলেপেট দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭৯৯৫৬২৪৮০ 

৭০৭ মাসাঃ রশমা আ ার          িপতা- মাঃ নািসর বপারী     এনআইিড-২৬৯৬৬৫৫৩০৭০৬৯          মাবা-০১৭০৬৩৬৫১০৪ 

াম- জামালপুর             ডাক- পানপাড়া           উপেজলা- রামগ          জলা- ল ীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ রশমা আ ার একজন দ জ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭০৬৩৬৫১০৪ 

৭০৮ মাঃ ডাবল ু শখ                 িপতা-মৃত চানঁ িময়া শখ      এনআইিড-০১১১৪৬৬০২১১৬৭ মাবা-০১৭৪৮৪৮৮৪৬২ 

াম- রহমতপুর             ডাক- রহমতপুর           উপেজলা- িচতলমারী      জলা- বােঘরহাট 

িনজ আেবদনকারী মাঃ ডাবলু শখ একজন কৃিষ িমক। িতিন আঘাত জিনত কারেন হাত এবং পােয়র হাড় ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৬০০০০ মাবা-০১৭৪৮৪৮৮৪৬২ 



৭০৯ মুকুল আ ার                   িপতা- জহ ল হক            এনআইিড-৩২৭৪৩৯১৩৯৪      মাবা-০১৭০৬৯৩২৭৪৮ 

াম- কালশী                ডাক- কালশী                উপেজলা- িমরপুর          জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মুকুল আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৭০৬৯৩২৭৪৮ 

৭১০ মাঃ মসবাহ উ ন             িপতা- মাঃ জােহর উ ীন      এনআইিড-৮২০৪২৫৫৮৯০   মাবা-০১৮৫৭৮১৭২২৬ 

াম-১৪৪ জনতা হাউ জং ডাক- িমরপুর     উপেজলা- িমরপুর-২     জলা- ঢাকা        

মুনতািসর আহেমদ মাহাথীর  ( ছেল)       জ সনদ-২০০৯২৬৯২৫১২০৬২৫৬৮ 

আেবদনকারী মাঃ মসবাহ উ ন একজন কৃিষ িমক। তার ছেল সমগত ভােব কােন েননা অপােরশেনর েয়াজন । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০ মাবা-০১৮৫৭৮১৭২২৬ 

৭১১ মাঃ ফরহাদ িময়া             িপতা- মাঃ ফজললু কিরম     এনআইিড-৪৮১৪২১৩৬৫৪৬৮৬ মাবা-০১৭৯৯০৯৬৪৪৫ 

াম- দঃ বারঘিরয়া        ডাক- িনয়ামতপুর        উপেজলা- কিরমগ        জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফরহাদ িময়া একজন িমক। িতিন তার বাহাতহ ভে  গেছ । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৭৯৯০৯৬৪৪৫ 

৭১২ ম জবর                           িপতা- মৃত সাবাহান            এনআইিড-৭৮১৫৭৫০৫১৩৫৩২ মাবা-০১৭৯০৪১৬১০৮ 

াম- পানখালী              ডাক- কালারাজা             উপেজলা- গলািচপা         জলা- পটয়াখালী  

িনজ আেবদনকারী ম জবর একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা মূ নালীেত দাহ ঘােরর হাড় য় ও ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৭৯০৪১৬১০৮ 

৭১৩ ফিরদা                           ামী- আঃ কিরম             এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৫৮২৮ মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬ 

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

িনজ আেবদনকারী ফিরদা একজন কৃিষ িমক। িতিন জরায়ু সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬ 



৭১৪ মারফত আলী                   িপতা- মৃত কুরবান আলী     এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৩২১ মাবা-০১৭৩৩১৭২৮৬৫ 

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

িনজ আেবদনকারী মারফত আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা হাড় য় উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭৩৩১৭২৮৬৫ 

৭১৫ মাঃ মােলক পােটায়ারী           িপতা- মৃত জিলল পােটায়ারী   এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৩৭৩৪           মাবা-০১৭৩৩১৭২৮৬৫ 

াম- ঠাকুরপাড়া            ডাক- সাকা র              উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মােলক পােটায়ারী একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭৩৩১৭২৮৬৫ 

৭১৬ মাসাঃ রািবয়া                   ামী- মাঃ আতাউর রহমান   এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৭৫৭ মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ রািবয়া একজন কৃিষ িমক।িতিন িকডিনর সমস া রক্ত তা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬ 

৭১৭  মেনায়ারা বগম                ামী- ঠান্ড িময়া                এনআইিড-৩৩১৩২১৯০০৫৩৯০             মাবা-০১৭৩৩১৫১৩৫৫ 

াম- গাসাই বাড়ী          ডাক- বড়ই বাড়ী          উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর         

িনজ আেবদনকারী মেনায়ারা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড় ব াথা মাথা ঘুরােনা ধরফর বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭৩৩১৫১৩৫৫ 



৭১৮  মাঃ মাতােলব িময়া            িপতা- আঃ কািদর             এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৬৯১  মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাতােলব িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন সাইনুসাই টস মাথা ব াথা টনশন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬ 

৭১৯ মাঃ আবুল কালাম িমলন      িপতা- মৃত-আব ুআ ু াহ      এনআইিড-২৬৯৪৮০৭৮১২২৩৩ মাবা-০১৯১৯০৪০৯০৫ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ আবুল কালাম িমলন একজন কৃিষ িমক। িতিন পােয়র দু ট হাড়ই ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৯১৯০৪০৯০৫ 

৭২০ ময়ফল বগম                    ামী- মৃত আঃ ছা ার       এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৪৪ মাবা-০১৭৩৪৬৬৭৪২৮ 

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

িনজ আেবদনকারী ময়ফল বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিন রাগ উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৩৪৬৬৭৪২৮ 

৭২১ ম জরন নছা                   ামী- মাঃ হািনফ             এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৯৯৮৪ মাবা-০১৭৩৩১৭২৮৬৫ 

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

িনজ আেবদনকারী ম জরন নছা একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া র  তা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৩৩১৭২৮৬৫ 

৭২২ আেমনা বগম                  ামী- রাশন আলী            এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৩৪৪ মাবা-০১৭৩৩১৭২৮৬৫ 

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

িনজ আেবদনকারী আেমনা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন ালা পাড়া পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৩৩১৭২৮৬৫ 



৭২৩ মাঃ রািফল উ ন             িপতা- মৃত অেহজ উ ন      এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৮৪৮৯ মাবা-০১৭৪০৬৩২৯১১ 

াম- কাঠঁাল তলী          ডাক-  চা- বাগান         উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ রািফল উ ন একজন কৃিষ িমক। তার বা পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৪০৬৩২৯১১ 

৭২৪ মাছাঃ জয়তন নছা            ামী- আঃ ক ুছ             এনআইিড-৩৩২৩২০৪৮১৫৫৪৮            মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬ 

াম- পাচঁলখী                ডাক- গায়ালবাথান        উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ জয়তন নছা একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড়র  হাড় য় এবং সের গেছ িকডিনর সমস া। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬ 

৭২৫ আঃ ছালাম িময়া               িপতা- মৃত আঃ ছামাদ         এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯১০৫১ মাবা-০১৭৩৪২৯৭৫৭১ 

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

িনজ  আেবদনকারী আঃ ছালাম িময়া একজন একজন কৃিষ িমক। িতিন িহপ জেয়  ইনসুের  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৩৪২৯৭৫৭১ 

৭২৬ মাসাঃ কুলসুম                 ামী- মাঃ কামাল হােসন     এনআইিড-৩৩১৩২১৯০১৬০৪৪ মাবা-০১৮৫৫৮৭৬৮৫৮ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ কুলসুম একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস চােখর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০  মাবা-০১৮৫৫৮৭৬৮৫৮ 

৭২৭ মাঃ রােসল রানা                 িপতা- মাঃ কামাল হােসন   এনআইিড-১৯৯৫৩৩১৩২১৯০০০২১৯     মাবা-০১৮৫৫৮৭৬৮৫৮ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ রােসল রানা একজন কৃিষ িমক। িতিন িলভােরর সমস া জ স রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৮৫৫৮৭৬৮৫৮ 



৭২৮ মাসাঃ আকিলমা বগম        ামী- িলটন খান               এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৬৩৯            মাবা-০১৭৩৬৭০৩৩৮২ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ আকিলমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন টকিসক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৩৬৭০৩৩৮২ 

৭২৯ মাসাঃ নাছিরন আ ার   ামী- ইিলয়াস ভূইয়া           এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৬৬৮            মাবা-০১৮৫১১৫৮১৭০ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ নাছিরন আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৮৫১১৫৮১৭০ 

৭৩০ মাঃ খারেশদ আলম            িপতা- ফিরদ আলী           এনআইিড-১৯৬৩৩৩১৩২৫৭০০০০০১    মাবা-০১৭৭৭৮৪০৮৭৯ 

াম- বরীচালা             ডাক- র নাথপুর         উপেজলা- কািলয়ােকর    জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ খারেশদ আলম একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস কামেড় ব াথা কামেরর হাগ য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৭৭৮৪০৮৭৯ 

৭৩১ হাসেন আরা আন্জ ু            ামী- মাঃ আলম িময়া        এনআইিড-৯৩১৬৬০৩০৫৬০৮৮           মাবা-০১৭২১৩৪২১১৯ 

াম- বাওয়ার               ডাক- িমজাপুর              উপেজলা- িমজাপুর       জলা- টা াইল  

িনজ আেবদনকারী হাসেন আরা একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা কািষ এলা জ নােকর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭২১৩৪২১১৯ 

৭৩২ মাঃ িমলন িময়া                িপতা- লাল িময়া               এনআইিড-৫০৭০০১৮০৭১     মাবা-০১৬২৫৩২৩২৩১ 

াম- িডি লারী রাড      ডাক- গ ািরয়া            উপেজলা- গ ািরয়া      জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ িমলন িময়া একজন িদন মজরু। িতিন িকডিনর ও  িলভােরর সমস া  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা 

৭৫০০০ মাবা-০১৬২৫৩২৩২৩১ 



চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৩৩ মাছাঃ মােশদা বগম         ামী- মাঃ সরাজলু ইসলাম   এনআইিড-৮৫১২৭৪২৮৩৪৪৭১ মাবা-০১৮৩৮৮১১৬৪২ 

াম- িন পুর            ডাক- জরােবা             উপেজলা- আ িলয়া       জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মােশদা বগম একজন িমক। িতিন কামেড় হােড় আঘাত এবং চলােফরা করেত অসুিবধা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৮৩৮৮১১৬৪২ 

৭৩৪ ইকবাল হােসন                  িপতা- মাঃ মাবারক আলী     জ সনদ-১৯৯৮৪৮১৯২৬৭০২৯১০৭      মাবা-০১৭১৬৩৬৮৬৭৫ 

াম- িন পুর            ডাক- জরােবা             উপেজলা- আ িলয়া       জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী ইকবাল হােসন একজন িমক।িতিন দঘূটনায় বা হাত কাটা পেরেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭১৬৩৬৮৬৭৫ 

৭৩৫ মাঃ নয়ন                       িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম   জ সনদ- ১৯৯১৫২১৫৫৭৩০০০৭২৩      মাবা-০১৬৮০০৪৩৮১৭ 

াম- িন পুর            ডাক- জরােবা             উপেজলা- আ িলয়া       জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ নয়ন একজন িমক। িতিন াসক  কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৬৮০০৪৩৮১৭ 

৭৩৬ ভান ুরানী                         ামী- পেরশ চ  সরকার      এনআইিড-৩৩১৩২৬৬৮৮৩২৪৬          মাবা-০১৭২৮৪৯৮৭২৪ 

াম- ইয়ারপরু              ডাক- জরােবা             উপেজলা- আ িলয়া       জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী ভান ুরানী একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড় ব াথা বুেক ব াথা টাইফেয়ট রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭২৮৪৯৮৭২৪ 



৭৩৭ আিমনুল ইসলাম                িপতা- লূৎফর রহমান        এনআইিড-১৯৯৯০৯১২১১৬০০০০৫১       মাবা-০১৭২০৩০৮৭৭৩ 

াম- মেধ রচর             ডাক- শ ামলা পুর         উপেজলা- করানীগ      জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী আিমনুল ইসলাম একজন ভ ান চালক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৭২০৩০৮৭৭৩ 

৭৩৮ নাজমা বগম                    ামী-আয়াস আলী             এনআইিড-৯১১৩৫৪৭৪৪৫৭৭১৬            মাবা-০১৭১৯৯৬৭৬০২ 

াম- আিশঘর উ র        ডাক- যুিধ পুর           উপেজলা- ফ ু গ         জলা- িসেলট 

িনজ আেবদনকারী নাজমা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৭১৯৯৬৭৬০২ 

৭৩৯ মাঃ আ জর মা া              িপতা- মৃত আজম আলী       এনআইিড-৩৩১৩৪৯৪৭৬৬৪৭৯ মাবা-০১৭৯৬৩৭৪৯৯৫ 

াম- ডমরা                 ডাক- তারাগ              উপেজলা- কািলগ        জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ জর মা া একজন কৃিষ িমক। িতিন প ারালাইিসস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০  মাবা-০১৭৯৬৩৭৪৯৯৫ 

৭৪০ ির া আ ার                   িপতা- আেখর আলী           এনআইিড-১৯৯৪৫৬১৭০২৮০০০১০৬      মাবা-০১৬১৩৭৪০৩৪৩ 

াম- পাইেকরেদাল         ডাক- পাইেকরেদাল       উপেজলা- নােটার           জলা- নােটার  

িনজ আেবদনকারী ির া আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন িলভােরর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৬১৩৭৪০৩৪৩ 

৭৪১ ম জবুর রহমান                   িপতা- মৃত  জয়নাল আবদীন   এনআইিড-১২২৪৫০৩৯২১০৫০ মাবা-০১৭৫৪৯৭৪২২১ 

াম- কাঠাসুর               ডাক- মাহা দপুর         উপেজলা- মাহা দপরু    জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী ম জবুর রহমান একজন িমক। িতিন ডায়ােব টস হাইেপাথাইরেয়ড রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৫৪৯৭৪২২১ 



৭৪২ মিরয়ম বগম                    ামী- জাহা ীর হােসন         এনআইিড-১৩১৫৮২৩৪৩১৭৮৭  মাবা-০১৮৬৩৮১২৫৭৮ 

াম- জাফরাবাদ       ডাক- মাহা দপুর        উপেজলা- মাহা দপরু    জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মিরয়ম বগম একজন গৃহ িমক। িতিন মািসেকর সমস া পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০  মাবা-০১৮৬৩৮১২৫৭৮ 

৭৪৩ ঝনা বগম                         িপতা- আবুল কােসম            এনআইিড-৮৬৮২৬৪৪৩৬৭    মাবা- ০১৭৪৪৫২২৯১৬ 

াম- কাটাসুর               ডাক- মাহা দপুর         উপেজলা- মাহা দপরু    জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী ঝনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা- ০১৭৪৪৫২২৯১৬ 

৭৪৪ কুলছমা বগম চীধুরী           ামী- ম আলী চৗধুরী      এনআইিড-৫৮১৬৫১৩৬৪২৬৭৩            মাবা-০১৭৮৩৬৫৮৯০৫ 

াম- জগৎপুর              ডাক- ভােটরা              উপেজলা-কুলাউড়া        জলা- মৗলভীবাজার   

িনজ আেবদনকারী কুলছমা চৗধুরী একজন কৃিষ িমক। িতিন ফুসফুেস পািন র রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৮৩৬৫৮৯০৫ 

৭৪৫ িদলীপ কমকার                   িপতা- মুকু  বালা কমকার   এনআইিড-৮৬৯৩২২৩০৪৫   মাবা-০১৭৩৩৭৯০৮৬৭ 

াম- পঃ ব রা রাড       ডাক-বিরশাল              উপেজলা- বিরশাল         জলা- বিরশাল  

িনজ আেবদনকারী িদলীপ কমকার একজন কৃিষ িমক। িতিন মূ  থিলেত সমস া েট  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৩৩৭৯০৮৬৭ 

৭৪৬ কুলছম বগম                    ামী- মৃত হা ন হাওলাদার    এনআইিড-৪২১৮৪৫৪৪৫৫৬১৬ মাবা-০১৭৬৫৬৭৮৭৪৭ 

াম- মেনাহরপুর          ডাক- মেনাহরপুর         উপেজলা- রাজাপুর       জলা- ঝালকা ঠ 

িনজ আেবদনকারী কুলছম বগম একজন গৃহ িমক।তার রকটার েলস পেট অপােরশন হেয়েছ। উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

৪০০০০  মাবা-০১৭৬৫৬৭৮৭৪৭ 



কেরেছন। 

৭৪৭ িশ া রানী শীল                 িপতা- গৗরা  চ  শীল      এনআইিড-৯৫৭০৮৫৭০০৪    মাবা-০১৭১৯৭৬৫৭৫০ 

াম- কাউিনয়া            ডাক- বিরশাল           উপেজলা- বিরশাল        জলা- বিরশাল  

িনজ আেবদনকারী িশ া রানী শীল একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৭১৯৭৬৫৭৫০ 

৭৪৮ তৃ া পাল                       িপতা- রামনাথ পাল          এনআইিড-৫৮১৫৬২৮০৩৬৩৬২           মাবা-০১৭২৩৯৬৪৫২৮ 

াম- কুরমা চা বাগান      ডাক- ইসলামপুর         উপেজলা- কমলগ       জলা- মৗলভীবাজর   

ল ী কা  পাল  আেবদনকারী তৃ া পাল একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭০০০০ মাবা-০১৭২৩৯৬৪৫২৮ 

৭৪৯ মাঃ শিহদ উ াহ                িপতা- মাঃ ম জবুল হক     এনআইিড-১৯৪৩৪৪৭৩৬৫    মাবা-০১৭১৬৩২৩৬৩০ 

াম- মানিত বাড়ী         ডাক- মাল ারহাট          উপেজলা- রায়পুর         জালা- ল ীপরু  

িনজ আেবদনকারী মাঃ শিহদ উ াহ একজন গাড়ী চালক। িতিন িহেমািফিলয়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৭১৬৩২৩৬৩০ 

৭৫০ মাঃ শিহদুল ইসলাম          িপতা- আ লু হক             এনআইিড-২৩৫৪৪৪৬৮৫৪    মাবা-০১৯৬৮৭১৯৭৫৯ 

াম- ধিনরাম               ডাক- উিলপুর             উপেজলা- উিলপুর         জলা- কুিড় াম   

িনজ আেবদনকারী মাঃ শিহদলু ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৯৬৮৭১৯৭৫৯ 



৭৫১ িনপা আ ার                     িপতা- শখ আ লু ওয়াদুদ    এনআইিড-২৮১৫৭২০০৩৮     মাবা-০১৯৫৯১৯৬৬৯১ 

াম- বিরশাল সদর        ডাক- বিরশাল            উপেজলা- বিরশাল      জলা- বিরশাল 

িনজ আেবদনকারী িনপা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৯৫৯১৯৬৬৯১ 

৭৫২ আ লু ওয়াদুদ                 িপতা- অিছয়ত আলী           এনআইিড-৬৮৫৪৪৪৫৯৭৭   মাবা-০১৭১৫৩০০১৮৩ 

াম- ধিনরাম               ডাক- উিলপুর             উপেজলা- উিলপুর         জলা- কুিড় াম   

িনজ আেবদনকারী আ লু ওয়াদুদ একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী েট বড় ম  দ র হাড় য় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৭১৫৩০০১৮৩ 

৭৫৩ মনুহার                             ামী- মাঃ িরয়াজ            এনআইিড-০৯১২৯৮৫৪৮৮৮২৬ মাবা-০১৭৫৮১৭৪৪৫৩ 

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

িনজ আেবদনকারী মনুহার একজন গৃহ িমক। িতিন িলভােরর সমস া আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৫৮১৭৪৪৫৩ 

৭৫৪ মাঃ আ াস আলী              িপতা- মাঃ িসরাজ আলী িব াস                          এনআইিড-৪৪২৮০০৯৮২৮১১৭ মাবা-০১৯৫১৭৮৭৯৬২ 

াম- ৭২৯/িস               ডাক- শলকুপা             উপেজলা- িখলগাও         জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ াস আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৯৫১৭৮৭৯৬২ 



৭৫৫ র জয়া খাতন                  ামী- মৃত আ লু গাফরান    জ সনদ-১৯৫৬৩০৯০৮০৬২৮২২৩৮   মাবা-০১৬৭০৯৯৩২৩৪ 

াম- পনগর             ডাক- প বী               উপেজলা- িমরপুর         জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী র জয়া খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন বুেক ব াথা ফুসফুেসর আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৬৭০৯৯৩২৩৪ 

৭৫৬ জােহদা খাতন                   িপতা- খােদম হাওলাদার        এনআইিড-৫৯৬৪০৪১৭৩৪     মাবা-০১৭১৫৬২২৩১২ 

াম- চরেদৗলতপরু         ডাক- সােহব রামপুর      উপেজলা- কালিকনী      জলা- মাদারীপুর  

িনজ আেবদনকারী জােহদা খাতন একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭১৫৬২২৩১২ 

৭৫৭ না                               িপতা- রমজান                 এনআইিড-১৪৬৪৪৫৪৫২৭     মাবা-০১৯৬৬০৮৪৫৮৪ 

াম- পূব রামপুরা          ডাক- িখলগাও            উপেজলা- িখলগাও      জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী না একজন গৃহ িমক। িতিন মানিসেকর সমস া র  রন ফারগাল ইনেফকশন জরায়রু সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯৬৬০৮৪৫৮৪ 

৭৫৮ মাসাঃ সালমা আ ার           িপতা- নুর মাহা দ             এনআইিড-২৩৮১০৩৪৪৫৯    মাবা-০১৯১৪৫৪৯৫৩৯ 

াম- পূব রামপুরা          ডাক- িখলগাও            উপেজলা- িখলগাও      জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ সালমা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন মূ  নালীেত পাথর ব াথা ইনেফকশন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯১৪৫৪৯৫৩৯ 

৭৫৯ মাঃ কা ন                      িপতা- মৃত জালাল আহে দ   এনআইিড-০৯১২১১৬০৪১৩৮২   মাবা-০১৭২২৩০৮৫৭৪ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ কা ন একজন কৃিষ িমক। িতিন ফুসফুেস দাহ পাইলস িফসটলা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭২২৩০৮৫৭৪ 



৭৬০ মিনেমাহন হালদার              িপতা- ী রাখাল চ  হালদার  এনআইিড-২৬৯১৬৪৯৪৬০৭২১   মাবা-০১৯৩২৯৩৯২১৬ 

াম- সখ মা টয়া           ডাক- ষালশত           উপেজলা- না জরপুর       জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মিনেমাহন হালদার একজন কৃিষ িমক। িতিন দঘূটনায় আহত। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০  মাবা-০১৯৩২৯৩৯২১৬ 

৭৬১ শ ামা বগম                       িপতা- আলাউ ন িময়া      এনআইিড-৪৬২০১১২৫০০     মাবা-০১৭৩৪০০৯৪৬৩ 

াম- চরমািনকদাহ       ডাক- গাপালগ           উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী শ ামা বগম একজন গৃহ িমক। তার মাইলর অপােরশন। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৭৩৪০০৯৪৬৩ 

৭৬২ িবথীকা বালা                      িপতা- অনাত রায়               এনআইিড-১৯০৩৮৩২৮০৪     মাবা-০১৯৯২৮৯১৮৪৩ 

াম- পহা ট                ডাক- পহা ট             উপেজলা- ট ীপাড়া      জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী িবথীকা বালা একজন কৃিষ িমক। িতিন হাটেত ব াথা পেট ব াথা মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৯৯২৮৯১৮৪৩ 

৭৬৩ সুেষন কুমার সমাজপিত       িপতা- শশধর সমাজপিত      এনআইিড-৪৭১৯৪২৭৯২২৯০৩ মাবা-০১৯৬৯৩২৯১২৯ 

াম- কািলনগর           ডাক- কািলনগর           উপেজলা- তরখাদা         জলা-খুলনা  

িনজ আেবদনকারী সুেষন কুমার সমাজপিত একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া শূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯৬৯৩২৯১২৯ 

৭৬৪ সুিম আ ার                       িপতা- আব ুমু              এনআইিড-৪১৫৭২৪৫৮০৬     মাবা-০১৬৮৫৯২৩৪৫২ 

াম- সবুজবাগ              ডাক- মাদারীপুর            উপেজলা- মাদারীপুর      জলা- মাদারীপুর 

িনজ আেবদনকারী সুিম আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

২৫০০০ মাবা-০১৬৮৫৯২৩৪৫২ 



ক রেছন। 

৭৬৫ আনজমুান নছা                 িপতা- কিরম মাত র           এনআইিড-৪৬৪৯৭৮৯১৩০    মাবা-০১৭৮১৫১৫৫৬৮ 

াম- শাি নগর             ডাক- মাদারীপুর            উপেজলা- মাদারীপুর      জলা- মাদারীপুর 

িনজ আেবদনকারী আনজমুান নছা একজন কৃিষ িমক। িতিন উ র চাপ কামেড়র হার য় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৮১৫১৫৫৬৮ 

৭৬৬ আ রু অেহদ                       িপতা- কাজল আকন          এনআইিড-৫৪২৫৪০৩১১৮৮৮৫ মাবা-০১৭৪০৮৭৯১৪৯ 

াম- শাি নগর             ডাক- মাদারীপুর            উপেজলা- মাদারীপুর      জলা- মাদারীপুর 

িনজ  আেবদনকারী আেবদনকারী আ লু অেহদ একজন িনমান িমক। িতিন কামেগর ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৪০৮৭৯১৪৯ 

৭৬৭ মাসাঃ িফেরাজা বগম          ামী- মাঃ ওয়ােহদ আলী    এনআইিড-৪১২০৪০৯৭৬৫৯৭১ মাবা-০১৮১৬৪৬৩০১৬ 

াম- রাজঘাট               ডাক- িমরপুর              উপেজলা- িমরপুর         জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ িফেরাজা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড়র হাড় য় ব াথা বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৮১৬৪৬৩০১৬ 

৭৬৮ মাসাঃ আসাতন নছা           ামী- মৃত  জালাল উ ন এনআইিড-৩৩২৩২০২৮০৯২১৮ মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬ 

াম- জােনরচালা           ডাক- িসও অিফস         উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ আসাতন নছা একজন কৃিষ িমক। িতিন মাথা ব াথা বাসার কাজ করেত পােরন না সাইনসুাই টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬ 



৭৬৯ িশিরনা                            িপতা-কাল ুসদার                 এনআইিড-৪১৫০০৭৬৯৯       মাবা-০১৬২৮৪৪৫৬৫৮ 

াম-একরামপুর,             ডাক-ব র                    উপেজলা-ব র         জলা-নারায়নগ  

িনজ আেবদনকারী িশিরনা একজন দ জ িমক। িতিন অিতির  র চাপ,এিনিময়া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৬২৮৪৪৫৬৫৮ 

৭৭০  িমনারা বগম               ামী-ইউনুছ প াদা               এনআইিড-৭৮১৫৭৬৭৪০৯৬৯৬   মাবা-০১৭০৩১১৭৬০৬ 

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

      ইউন ুপ াদা              এনআইিড-৭৮১৫৭৬৭৪০৯৭০৭ 

আেবদনকারী িমনারা বগম একজন গৃহ িমক। তার ামী াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০  মাবা-০১৭০৩১১৭৬০৬ 

৭৭১ হা ন ফিকর                       িপতা-মৃত আ জজ ফিকর       এনআইিড-৭৮১৫৭৬৭৪০৭৫০৮ মাবা-০১৭০০৮৪৮২৯৯          

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

িনজ আেবদনকারী হা ন ফিকর একজন জেল িমক। িতিন িকডিনর সমস ায় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭০০৮৪৮২৯৯  

৭৭২ আ লু খােলক                    িপতা- মৃত ইমান আলী          এনআইিড-৭২১০৪৪৭৩৮০৯৪২ মাবা-০১৭১১৭৮০১৭৮ 

াম- ভবারীপুর             ডাক- রমুিশয়া           উপেজলা- আটড়পাড়া     জলা- ন েকানা  

িনজ আেবদনকারী আ লু খােলক একজন কৃিষ িমক। িতিন তলেপেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০ মাবা-০১৭১১৭৮০১৭৮ 

৭৭৩ ফােতমা আ ার                ামী- মাঃ শাহাজালাল         এনআইিড-১৯৯৬১৯১৮৭৭৭০৩৮৪৩৮      মাবা-০১৮৩০০৭০৪৫৩ 

াম- ম পুর                 ডাক- ম পুর               উপেজলা- না লেকাট     জলা- কুিম া  

িনজ আেবদনকারী ফােতমা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৮৩০০৭০৪৫৩ 



৭৭৪ আিসফ আহেমদ                িপতা- মাঃ শিহদ উ া        এনআইিড- ৬৮৭৮২৫৫৭৯০   মাবা-০১৯২২৯৫০৭৩০ 

াম- ফিরদাবাদ            ডাক- গ ািরয়া             উপেজলা- গ ািরয়া       জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী আিসফ আহেমদ একজন িনমান িমক। িতিন িকডিন ও ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৯২২৯৫০৭৩০ 

৭৭৫ মাসাঃ মাহফুজা আ ার        ামী- মাঃ আবুল বসার        এনআইিড-১৯৯১১৯১৮৭৮০০২৩০৭১       মাবা-০১৮২৩৫০৮৭৫৯ 

াম- চাদঁপুর আবাসন      ডাক- আশারেকাটা         উপেজলা- না ল কাট     জলা- কুিম া 

িনজ আেবদনকারী মাসাঃমাহফুজা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস  এিলিময়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৮২৩৫০৮৭৫৯ 

৭৭৬ নু ল আিমন ভঁঞা               িপতা- মৃত জয়নাল আেবদীন ভঁঞা                              এনআইিড-১৯১৩১১০৫৩৬৬১৮ মাবা-০১৮৫৮২২০১২৪ 

াম- িছনাইমুিড়            ডাক- পদুয়া               উপেজলা- চৗ াম      জলা- কুিম া     

িনজ আেবদনকারী নু ল আিমন ভঞা একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া ডায়ােব টস উচ্ চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৮৫৮২২০১২৪ 

৭৭৭ েমাঃ িব াল হােসন            িপতা- করামত আলী           এনআইিড-৪৬২৯৭০৪০০০     মাবা-০১৭২০৯২৮৯৩২ 

াম- এ/িব/িস ৫            ডাক- ঢাকা পিলেটকিনক  উপেজলা- তজগাও        জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ িব াল হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭২০৯২৮৯৩২ 



৭৭৮ মােজদা খাতন                    ামী- মাঃ আলফাজ উ ন   এনআইিড-১৯১৮১৬৭৬৭১৯৭৩ মাবা-০১৯৬৩০৯৪০৪৭ 

াম- পলাশপরু             ডাক- ধিনয়া                উপেজলা- কদমতলী       জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মােজদা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৯৬৩০৯৪০৪৭ 

৭৭৯ মাঃ আ রু রা াক             িপতা- হােফজ আলী দওয়ান   এনআইিড-৮৬৭৮৫৯০৯৬২ মাবা-০১৬৮০২৫৬০৪০ 

াম- দি ণ ব ন বািড়   ডাক- ঢাকা পিলেটকিনক উপেজলা- তজগাও       জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ রু রা াক একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৬৮০২৫৬০৪০ 

৭৮০ মাঃ শাজাহান পােটায়ারী       িপতা- চপল পােটায়ারী         এনআইিড-২৩৭৩৫৪৩২৫১     মাবা-০১৭৩০৪৯৫২৬৮ 

াম- মগবাজার             ডাক- শাি নগর            উপেজলা-রমনা            জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাজাহান পােটায়ারী একজন িমক। িতিন চােখর অ েকােষ দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭৩০৪৯৫২৬৮ 

৭৮১ মাঃ নজ ল ইসলাম           িপতা- মাঃ নুর হােসন          এনআইিড-২৬৯৯২৩৭৫৭১৬৯১ মাবা-০১৭৪৯৫০৪৭৫৮ 

াম- ব ন বািড়          ডাক- ঢাকা পিলেটকিনক উপেজলা- তজগাও       জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ নু ল ইসলাম একজন িমক। িতিন পেটর সমস া ্শরীর ালা পাড়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭৪৯৫০৪৭৫৮ 

৭৮২ আ লু বািরক                    িপতা- মৃত আরব আলী          এনআইিড-১৯১৮৭৭৩৯৫৭৮৫৭ মাবা-০১৮৭৬৪৪৫৫৪৩ 

াম- ভূলূয়া পাড়া           ডাক- অিলপুর             উপেজলা- না লেকাট     জলা- কুিম া 

িনজ আেবদনকারী আ লু বািরক একজন কৃিষ িমক। িতিন হাট এটাক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৬০০০০ মাবা-০১৮৭৬৪৪৫৫৪৩ 



৭৮৩ মাছাঃ আছমা আ ার           ামী- মাঃ লাকমান হােসন   এনআইিড-১৯৮৭৬০২০০৭০০৪৬৫০      মাবা-০১৭৬২৪০৯৬১৮ 

াম- করপাতী             ডাক- চিডয়া বাজার       উপেজলা- না লেকাট     জলা-কুিম া  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আসমা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন পাছায় ব াথা ালা পাড়া মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৭৬২৪০৯৬১৮ 

৭৮৪ মাঃ তাজলু ইসলাম           িপতা- মৃত মাঃ আলতাব হােসন                         এনআইিড-১৯১৮৭৬০৯৯১০৬২ মাবা-০১৭১১৭১২৭৩২ 

াম- করপাতী             ডাক- চিডয়া বাজার       উপেজলা- না লেকাট     জলা-কুিম া  

িনজ আেবদনকারী মাঃ তাজলু ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৭১১৭১২৭৩২ 

৭৮৫ মাঃ আঃ কাইয়ুম                িপতা- আঃ খােলক              এনআইিড-৫০৭৮৪০৮৯৯৩    মাবা-০১৯২১৩৬১০৮২ 

াম- ব ন বািড়          ডাক- ঢাকা পিলেটকিনক উপেজলা- তজগাও       জলা- ঢাকা 

মাছাঃ সাওদা আ ার  ( মেয়)             জ সনদ-২০১৫৬১১৫২২৫১০৬২৭২ 

আেবদনকারী মাঃ আঃ কাইয়ুম একজন হােটল িমক। তার মেয় ইিপেলাপিস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৯২১৩৬১০৮২ 

৭৮৬  মাঃ আ লু হা ান              িপতা- মাঃ আ লু ওয়াদুদ    এনআইিড-১৪৭৮৩৯৮০৫৮    মাবা-০১৯১৫৮০৪৩১৩ 

াম- ব ন বািড়         ডাক- ঢাকা পিলেটকিনক উপেজলা- তজগাও       জলা- ঢাকা 

আেমনা খাতন (মা)  এনআইিড-৭৩২৭১৯৫৯১৮ 
আেবদনকারী মাঃ আ লু হা ান একজন কৃিষ িমক।তার মা দােঁতর এবং গােমর সমস া রােগ আ । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।         

২০০০০ মাবা-০১৯১৫৮০৪৩১৩ 



৭৮৭ মাঃ শাহাদাত হােসন          িপতা- মাঃ ফা ক হােসন    এনআইিড-৭৭৭৭১৭৩০৬৮     মাবা-০১৮১৯০৬১৯৬৪ 

াম- ব ন বািড়            ডাক- ঢাকা পিলেটকিনক উপেজলা- তজগাও       জলা- ঢাকা 

শারিমন আ ার 
(মা)    এনআইিড-৫৫২৭১৭৯৭৯৯ 

আেবদনকারী মাঃ আঃ লিতফ একজন সাধারন িমক। িতিন েজন শালডার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।         

১৫০০০ মাবা-০১৮১৯০৬১৯৬৪ 

৭৮৮ লতা বগম                        ামী- আেনায়ার হােসন        এনআইিড-২৬১৭২৭২৮৮২২৩০ মাবা-০১৭৫৫৮৮২৪৪২ 

াম-নতন পটকা           ডাক- ীপুর                উপেজলা- ীপুর           জলা- গাজীপুর             

িনজ আেবদনকারী লতা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।         

৭৫০০০  মাবা-০১৭৫৫৮৮২৪৪২ 

৭৮৯ মাছাঃ র া খাতন              িপতা- হােসন আলী              এনআইিড-১৯৯০৬১১৬৫১৬০০০৪৫৭     মাবা-০১৭৩০১৯৯৬৫২ 

াম- রঘুনাধপুর             ডাক- রঘুনাধপুর            উপেজলা- মু াগাছা       জলা- ময়মনিসংহ 

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ র া খাতন একজন গৃহ িমক। তার মাথায় হাড় ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।         

৪৫০০০ মাবা-০১৭৩০১৯৯৬৫২ 

৭৯০ মু া আ ার                     ামী- মাঃ আবুল কােসম     এনআইিড-২৬৯৯২৩৭৫৫২৫৬০          মাবা-০১৭৮৯৯১৯৩৪৯ 

াম- দি ণ কুনীপাড়া     ডাক- ঢাকা পিলেটকিনক উপেজলা- তজগাও       জলা- ঢাকা       

িনজ আেবদনকারী মু া আ ার একজন দ জ িমক। িতিন অেটা ইিসউন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।         

৪০০০০ মাবা-০১৭৮৯৯১৯৩৪৯ 

৭৯১ সিলম খান                        িপতা- নািসর খান             এনআইিড-৬৫২২৮০১৩৯৯৭৮৭ মাবা-০১৯১৩৫৯৯৩৭৪ 

াম- বড় কািলয়া        ডাক- কািলয়া               উপেজলা- কািলয়া        জলা- নড়াইল  

িনজ আেবদনকারী সিলম খান একজন ভ ান চালক। িতিন চমেরাগ িগড়ায় িগড়ায় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।         

৩০০০০  মাবা-০১৯১৩৫৯৯৩৭৪ 



৭৯২ জক ল হক সরদার             িপতা- আ লু হক সরদার     এনআইিড-১৪৬৯৩৩২৬১১     মাবা-০১৯৩০৪২৬৬২৭ 

াম- নবীনবাগ             ডাক- গাপালগ           উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ    

িনজ আেবদনকারী জক ল হক সরদার একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া াসতে র দাহ র রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।         

৩০০০০ মাবা-০১৯৩০৪২৬৬২৭ 

৭৯৩ মাসাঃ রায়হানা বগম           িপতা- মাঃ হল আিমন শরীফ জ সনদ- ১৯৯০৭৮১৫৭৬৯০০১০৯৬      মাবা-০১৭১৭৯৮০০৭৫ 

াম- শাি নগর            ডাক- চর চ াইল        উপেজলা- িস রগ      জলা- নারায়নগ  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ রায়হানা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন িগড়ায় ব াথা মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭১৭৯৮০০৭৫ 

৭৯৪ মাঃ আিমন উ া                 িপতা- আ লু ম ান           জ সনদ-১৯৯৯৭৫১৮৭৪০০৭৫৮৮৯      মাবা-০১৮২৫২৭২২৮৫ 

াম- বকু পুর             ডাক- বকু পুর            উপেজলা- নায়াখালী     জলা- নায়াখালী  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিমন উ া একজন িনমান িমক। িতিন দঘূটনায় হাত এবং পােয় আঘাত হােতর টনডন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৮২৫২৭২২৮৫ 

৭৯৫ মাসাঃ িনলফুা বগম            ামী- মাঃ মাজাে ল হক    এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩১৯২৯৬ মাবা-০১৭১৫৬৫৬৪৫৯ 

াম- কামালপুর            ডাক- মুসুলী                উপেজলা- না াইল        জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ িনলুফা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস জ টলতা উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭১৫৬৫৬৪৫৯ 



৭৯৬ রামানা আ ার পিল            ামী- মাঃ আবুল হােসন      এনআইিড-২৬১৩৮৯৪২৬৩২১৪ মাবা-০১৬৭৩৫৬৩৫৫৬ 

াম- হাজীরবাড়ী           ডাক- করানীগ           উপেজলা- করানীগ     জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী রামানা আ ার পিল একজন গৃহ িমক। িতিন দেরাগ াস ক  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৬৭৩৫৬৩৫৫৬ 

৭৯৭ মাঃ জিসম হােসন             িপতা- মাঃ আবুল হােসন    এনআইিড-৯১৪২২৩৩৮৪১      মাবা-০১৭২৩৫৬৬৯৭৯ 

াম- াম             ডাক- বিরশাল             উপেজলা- কাতয়ালী       জলা- বিরশাল  

িনজ আেবদনকারী মাঃ জিসম হােসন একজন িনমান িমক। ি◌িতিন হােত আঘাত নাভ ইনজিুর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭২৩৫৬৬৯৭৯ 

৭৯৮ মাঃ আ লু মা ান               িপতা- মাঃ কুর আলী সরদার এনআইিড-৬৪২৬০০১১০৬৭২৩            মাবা-০১৭৪৮৬৮৭১২১ 

াম- বাংগাবাড়ীয়া          ডাক- নওগা ঁ               উপেজলা- নওগা ঁ          জলা- নওগা ঁ 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ লু মা ান একজন রংিম ী। তার হাত ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১০০০০ মাবা-০১৭৪৮৬৮৭১২১ 

৭৯৯ মাঃ সিফর উ ীন              িপতা- মৃত ছিলম উ ীন       এনআইিড-৬৪১৬০৫১৫১১৭৪৬ মাবা- ০১৭৭৪৭৭৫৭৭০ 

াম- দুবলহা ট               ডাক- দুবলহা ট             উপেজলা- নওগা ঁ           জলা- নওগা ঁ

িনজ আেবদনকারী মাঃ সিফর উ ন একজন িনমান িমক। িতিন বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১০০০০ মাবা- ০১৭৭৪৭৭৫৭৭০ 

৮০০ সাহারা বগম                       ামী- মাঃ আবুব র িস ক  এনআইিড-৬৪২৬০০১১০২২৪৭ মাবা-০১৭৩৪৯৬৮২৫১ 

াম- কামাইগাড়ী         ডাক- নওগা ঁ               উপেজলা- নওগা ঁ          জলা- নওগা ঁ

িনজ আেবদনকারী সাহারা বগম একজন িনমান িমক। তার ডান হােত ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০ মাবা-০১৭৩৪৯৬৮২৫১ 



৮০১ মাসাঃ মেহ ে ছা               ামী- নজীর আহ দ    এনআইিড-৬১১২৪৩৩৫৪৫৬৬২           মাবা-০১৩১৬৩৪৮৭৩৫ 

াম- রােয়র বাজার        ডাক- মাহা দপুর        উপেজলা- মাহা দপরু  জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ মেহ ে ছা একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৩১৬৩৪৮৭৩৫    

৮০২ মাসাঃ নু ন নাহার               ামী- মাঃ রয়াজ উ ীন     এনআইিড-৬১১২৪৩৩৫৪৫৬৬১ মাবা-০১৩১৬৩৪৮৭৩৩ 

াম- রােয়র বাজার        ডাক- মাহা দপুর        উপেজলা- মাহা দপরু  জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ নু ন নাহার একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০  মাবা-০১৩১৬৩৪৮৭৩৩ 

৮০৩ সকা র বাদশা                  িপতা- মাঃ আঃ খােলক        এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭১৬০৫২  মাবা-০১৭৮২৯৪৮৯৫৪ 

াম- শওরাপাড়া           ডাক- কাজীপাড়া           উপেজলা- কাফ ল        উপেজলা- ঢাকা 

মিদনা আ ার (মা)   এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭১৫৪১৫ 

আেবদনকারী সকা র বাদশা একজন গাড়ী চালক। তার মা ডায়ােব টস পেট ব াথা িলভােরর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৭৮২৯৪৮৯৫৪ 

৮০৪ মাঃ আিমর হােসন             িপতা- মৃত হািফজ উ ন    এনআইিড-৩৩ ১৩৪৯৪৭৬৬৬১৯                মাবা-০১৭২৪৭১০৬৮৮ 

াম- ডমরা                  ডাক- তারাগ               উপেজলা- কালীগ        জলা- গাজীপুর 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিমর হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭২৪৭১০৬৮৮ 

৮০৫ কািরমা বগম                   ামী- মাঃ আিরফ               এনআইিড-৩৩১৩৪৯৪৭৫৮৬৫৪           মাবা-০১৭৪৩২৬২৪১৭ 

াম- বাথুরা                 ডাক- রাথুরা                উপেজলা- কািলগ        জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী কািরমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন িগড়ায় িগড়ায় দাহ িকডিনর সমস া সপ টক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭৪৩২৬২৪১৭ 



৮০৬ ভািশনী                        িপতা- মৃত িবপন চ  িব াস   এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩২৭১৮৫ মাবা-০১৯১৬৮০৮৮১৯ 

াম- মাইজহা ট            ডাক- বারপাড়া            উপেজলা- না াইল        জলা- ময়মনিসংহ 

িনজ আেবদনকারী ভািশনী একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড়র ব াথা াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৯১৬৮০৮৮১৯ 

৮০৭ মাঃ আবুল কালাম               িপতা- মৃত মাঃ ইমাম উ ন  এনআইিড-৪৮১৪৯৯৪১০১৬০১ মাবা-০১৭৫১৫০২৫৭২ 

াম- আলমপুর             ডাক- া নকুচরী        উপেজলা- িকেশারগ      জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আবুল কালাম একজন কৃিষ িমক। িতিন আলসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৭৫১৫০২৫৭২ 

৮০৮ জািম ন                           িপতা- জামাল উ ীন  এনআইিড-১৯৭৫৪৮১৪৯১৭১০২৩০৪       মাবা-০১৬৪৫৮৪৬৪৬২ 

াম- উঃ বাজকুি          ডাক- বৗলাই             উপেজলা-িকেশারগ        জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী জািম ন একজন গৃহ িমক। িতিন িপ ত থিলেত সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৬৪৫৮৪৬৪৬২ 

৮০৯ আঃ হািকম                     িপতা- আলী হােসন           এনআইিড-৫০৭১১৬৫৫৭৪     মাবা-০১৭২৪৬৮০৪৪৩ 

াম- বড়বাগ               ডাক- া নকচরী         উপেজলা- িকেশারগ    জলা- িকেশারগ      

িনজ আেবদনকারী আঃ হািকম একজন কৃিষ িমক। িতিন হাট এ াটাক রােগ আ া । উন্নত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭২৪৬৮০৪৪৩ 

৮১০ মাঃ জিহর উ ন               িপতা- মৃত মাঃ শামসু ন    এনআইিড-৪৮১৪২৪৪৩৬৭৭৭৮২        মাবা- ০১৯২৭২০৩৩৬০ 

াম- ফাইকুর িদয়া         ডাক- জ লবাড়ী          উপেজলা- কিরমগ        জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ জিহর উ ন একজন কৃিষ িমক। িতিন অি ও আথাই টস  ফুসফুেস এবং হাট এটাক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা- ০১৯২৭২০৩৩৬০ 



৮১১ মাছাঃ জাহানারা                  ামী- মাঃ কুতব উ ন       এনআইিড-৪৮১৪২৪৩৬৭৭৭৭৫ মাবা-০১৭৮১৩৩৪৯৯৯ 

াম- ফাইকুর িদয়া         ডাক- জ লবাড়ী          উপেজলা- কিরমগ        জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ জাহানারা একজন গৃহ িমক। িতিন হােড়র অি ও মসাই টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭৮১৩৩৪৯৯৯ 

৮১২ মাঃ আবুল হােসম                 িপতা-কাছম আলী সরকার      এনআইিড-৭৩০৭২০০৯২৮     মাবা-০১৯২৭৩৬০৬৪৫  

াম-রােয়র বাজার           ডাক-রােয়র বাজার          উপেজলা-হাজারীবাগ        জলা- ঢাকা     

িনজ  আেবদনকারী মাঃ আবুল হােসম একজন ভ ান চালক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৯২৭৩৬০৬৪৫  

৮১৩ মাহা দ আ লু আওয়াল    িপতা- মৃত আিমন হেসন        এনআইিড-৬১১৭২৫৫২২২৫০১ মাবা-০১৭১৯৫৭৭৪৯৫ 

াম- কােল া ঁ             ডাক- কােল া ঁবাজার      উপেজলা- না াইল        জালা- ময়মনিসংহ 

িনজ আেবদনকারী মাহা দ আ লু আওয়াল একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেক ব াথা কথায় জড়তা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭১৯৫৭৭৪৯৫ 

৮১৪ মাঃ জািময়ার রহমান            িপতা-মৃত গাদলা মামুদ        এনআইিড-৭৩১১২৪৭৩৫৪৯৮৩ মাবা-০১৭৪৮৮৯৯৪৫১ 

াম-খািলশ চাপানী         ডাক-কাকড়া বাজার         উপেজলা- িডমলা           জলা- নীলফামারী  

িনজ আেবদনকারী মাঃ জািময়ার রহমান একজন কৃিষ িমক । িতিন বুেক ব াথা পেট ব াথা বিম িপ  তিলেথ দাহ রােগ আ া  । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০  মাবা-০১৭৪৮৮৯৯৪৫১ 



৮১৫ মাঃমিমনুর রহমান             িপতা-মৃত তছর উ ন         এনআইিড-১৯৮৬৭৩১১২৪৭৩৫৪৪৩৬      মাবা-০১৭৪৮৮৭২৬৫৬        

াম-খািলশ চাপানী         ডাক-কাকড়া বাজার         উপেজলা- িডমলা           জলা- নীলফামারী  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিমনুর রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ  র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০ মাবা-০১৭৪৮৮৭২৬৫৬       

৮১৬ মাঃ আ লু লিতফ              িপতা-মৃত জহর উ ন মাসুদ    এনআইিড-৭৩১১২৪৭৩৫৪৭২৫  মাবা-০১৭৫১৯৩৯৮১৭ 

াম-খািলশ চাপানী         ডাক-কাকড়া বাজার         উপেজলা- িডমলা           জলা- নীলফামারী  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ লু লিতফ একজন কৃিষ িমক। িতিন দ রােগ আ া  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০   মাবা-০১৭৫১৯৩৯৮১৭ 

৮১৭ মাঃ সািহদুল ইসলাম            িপতা-মৃত ারাজ উ ন        এনআইিড-৭৩১১২৪৭৩৫৪৪২৬  মাবা-০১৭৫১৯৫৩৪৬৩ 

াম-খািলশ চাপানী         ডাক-কাকড়া বাজার         উপেজলা- িডমলা           জলা- নীলফামারী  

িনজ আেবদনকারী মাঃ সািহদুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন ব াথা কামেড়র হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০  মাবা-০১৭৫১৯৫৩৪৬৩ 

৮১৮ মাছাঃ আেমনা বগম            ামী- মাঃ মিশয়ার রহমান      এনআইিড-৭৩১১২৪৭৩৫৪৩৮১২            মাবা-০১৭৫১৯৬২৫৯৭ 

াম-খািলশ চাপানী         ডাক-কাকড়া বাজার         উপেজলা- িডমলা           জলা- নীলফামারী  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আেমনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন সায়া টকা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০ মাবা-০১৭৫১৯৬২৫৯৭ 

৮১৯ মাছাঃ মায়ালা িবিব             িপতা- চা  আলী               এনআইিড-৫০৬৫৫৫২৪৮০   মাবা-০১৭৪১৫৭৪৮৭৩ 

াম- মা া                   ডাক- আদাঐর             উপেজলা- মাধবপুর         জলা- হিবগ     

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মায়ালা িবিব একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৭৫০০০ মাবা-০১৭৪১৫৭৪৮৭৩ 



৮২০ মাছাঃ িমনা আ ার            িপতা- মাঃ কুতব উ ীন     এনআইিড-১৯৯৪৪৮১৪২৪৮০০০২৩৫      মাবা-০১৭১০৯৭০৪১২ 

াম- সু ীরবন             ডাক- বারপাড়া             উপেজলা- না াইল    জলা- ময়মনিসংহ 

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িমনা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল ান। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০ মাবা-০১৭১০৯৭০৪১২ 

৮২১ রন ুবালা সূ ধর                  ামী- মৃত কৃ  সূ ধর          এনআইিড-৪৮১৯২২৭৭২৯৯৩১  মাবা-০১৭৯৮০৮৩৭৩৬ 

াম- ধলা                    ডাক- সকা র নগর       উপেজলা- তাড়াইল       জলা- িকেশারগ  

িনজ  আেবদনকারী রন ুবালা একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

১৫০০০ মাবা-০১৭৯৮০৮৩৭৩৬ 

৮২২ আঃ খােলক                      িপতা- মাঃ আ াব উ ন      এনআইিড-৫৫২৫১১৫৮৫২    মাবা-০১৯৫৩২৮৮৭৮৫ 

াম- উ র রাজকুি       ডাক- বৗলাই          উপেজলা-িকেশারগ      জলা- িকেশারগ    

িনজ আেবদনকারী আঃ খােলক একজন কৃিষ িমক। িতিন আলসার পেট রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০ মাবা-০১৯৫৩২৮৮৭৮৫ 

৮২৩ নূরজাহান বগম                   ামী- খ কার মজনু িময়া      এনআইিড-৬১১৭২৯৪৩৫৭০৬০ মাবা-০১৭২৩১২১২৬২ 

াম- িকসমত কচরী       ডাক- বারপাড়া              উপেজলা- না াইল        জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী নুরজাহান বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস বুেক ব াথা িলভােরর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩৫০০০ মাবা-০১৭২৩১২১২৬২ 

৮২৪ মাঃ জামাল হােসন             িপতা- মৃত রিহজ উ ন      এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৮৫৫৬৭            মাবা-০১৭৬৬৫৭৭০৩৩ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ জামাল হােসন একজন ভ ান চালক। িতিন াসতে র দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

১৫০০০ মাবা-০১৭৬৬৫৭৭০৩৩ 



৮২৫ রা জয়া খাতন                    ামী- নািসর উ ন           এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৫৬৬৪             মাবা-০১৭৭৮৩১৭৪৮৮ 

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

িনজ আেবদনকারী রা জয়া খাতন একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০ মাবা-০১৭৭৮৩১৭৪৮৮ 

৮২৬ মাসাঃ কিল আ ার              ামী- মাঃ সাইফু ন         এনআইিড-১৯৯০৩৩১৩২৫৭০০০২৪৪     মাবা- ০১৭৪৬০২৭৭৫৮ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ কিলআ ার একজন গৃহ িমক। িতিন ডান বুেকর েন ফাড়া অপােরশন হেয়েছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০ মাবা- ০১৭৪৬০২৭৭৫৮ 

৮২৭ মাসাঃ আয়তে ছা             ামী- আ লু মােলক           এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০২৮০ মাবা-০১৮৩৮৫৯৭৫৪০ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ আয়তে ছা একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০ মাবা-০১৮৩৮৫৯৭৫৪০ 

৮২৮ মাঃ আিনছ                       িপতা- জমেশর আলী            এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৮৬৪২৩          মাবা-০১৭২৪৩৯৫৭১৭ 

াম- বগমপুর              ডাক- সাকা র             উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিনছ একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০ মাবা-০১৭২৪৩৯৫৭১৭ 

৮২৯ রািশদা বগম                   ামী- মাঃ আলমাছ           এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯১৬৭০ মাবা-০১৭৯৮৩৮০১৯১ 

াম- ফিকর চালা         ডাক- চা-বাগান            উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী রািশদা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন পায়পুেথ এবং জরায় ুিকছটা বাইের তলেপেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

৩৫০০০  মাবা-০১৭৯৮৩৮০১৯১ 



কেরেছন।   

৮৩০ মাসাঃ শাহীনরু বগম          ামী- মাঃ আ লু মােলক    এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৬২৭ মাবা-০১৭৯৮৩৮০১৮৮ 

াম- কুয়ার চালা           ডাক- চা-বাগান            উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ শাহীনুর বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সস া রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩৫০০০ মাবা-০১৭৯৮৩৮০১৮৮ 

৮৩১ ফিরদা                               িপতা- আ জজরু রহমান        এনআইিড-৩২৫৮৬২১৪১০      মাবা-০১৬৪৪৯০৮৮১৫ 

াম- হাওনাল                ডাক- গাজীপুর               উপেজলা- গাজীপুর         জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী ফিরদা একজন গৃহ িমক। িতিন ফাংগার ইনেফকশন পােয় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০ মাবা-০১৬৪৪৯০৮৮১৫     

৮৩২ মাঃ এসহাক                    িপতা- মৃত মবেজর আলী        এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৯৫০০ মাবা-০১৮১১৯৬৪৮৫৪    

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ এসহাক একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০  মাবা-০১৮১১৯৬৪৮৫৪    

৮৩৩ মাঃ আ লু মােলক            িপতা- মৃত আইয়ুব আলী        এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৭৮৪ মাবা-০১৭৩১৭৬০৭৯৯ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ লু মােলক একজন কৃিষ িমক। িতিন আঘাত জিনত কারেন হােতর কি েত ব াথা হাত নাড়ােত অসুিবধা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  

২০০০০  মাবা-০১৭৩১৭৬০৭৯৯ 



আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৮৩৪ মাঃ আজহা ল হক চৗধুরী    িপতা- মাঃ আ লু হক        এনআইিড-৩৩১২৩০০৪১৪৫২২৭          মাবা-০১৯০২৮৮৫৬৮৭ 

াম- উ র ছায়ািবষ        ডাক- গাজীপুর              উপেজলা-গাজীপুর          জলা- গাজীপুর 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আজহা ল হক একজন কৃিষ িমক। িতিন পেট অ ািবক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০ মাবা-০১৯০২৮৮৫৬৮৭ 

৮৩৫ মাঃ ম জবুর রহমান             িপতা- মাঃ আঃ সবরু িময়া     এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৪১৯ মাবা-০১৯১১৯৬৪৬৯৮ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ ম জবুর রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন ম দে র হােড় টউমার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৪০০০০  মাবা-০১৯১১৯৬৪৬৯৮ 

৮৩৬ মাঃ শাহজাহান                  িপতা- মৃতঃ কুর আলী       এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৫৫২ মাবা-০১৭৬৬০৮৩৭১৫ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ  শাহজাহান একজন কৃিষ িমক। িতিন আলসার কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০ মাবা-০১৭৬৬০৮৩৭১৫ 

৮৩৭ মাসাঃ জিরনা বগম            ামী- মৃত নহাজ উ ন      এনআইিড-৩৩১৩০২৩৭৫৭৬৫০           মাবা-০১৩১৬১৩১১৫৪ 

াম- ন ন                 ডাক- ক া বাজার         উপেজলা- জয়েদবপুর     জলা- গাজীপুর 

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ জিরনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন বুেক ব াথা কািশ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

১৫০০০ মাবা-০১৩১৬১৩১১৫৪ 



৮৩৮ জােবদা                             ামী- দওয়ান আলী            এনআইিড-৩৩১৩৬২৫২৯৮১৪৯ মাবা-০১৭১৭৬৩৯৫৩১ 

াম- একডালা            ডাক-তারাগ               উপেজলা-কাপািসয়া       জলা- গাজীপুর 

িনজ আেবদনকারী জােবদা একজন গৃহ িমক। িতিন ফুসফুেস পািন উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৫০০০০  মাবা-০১৭১৭৬৩৯৫৩১ 

৮৩৯ মাঃ জেুয়ল রানা                িপতা- মাঃ বাচ্চ িময়া          এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৫৪৩          মাবা-০১৯২২৪৪৪১৮৭ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ জেুয়ল একজন ভ ান চালক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

১৫০০০ মাবা-০১৯২২৪৪৪১৮৭ 

৮৪০ মাঃ মাছম                       িপতা- মৃত আ সু সাবাহান    এনআইিড-৩৩১৩৬২৫২৯৭৮৬৭           মাবা-০১৭৩১৬৭১৮০৯ 

াম- একডালা            ডাক-তারাগ               উপেজলা-কাপািসয়া       জলা- গাজীপুর 

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাছম একজন কৃিষ িমক। তার মাথা ঘুরায় ধরফর মূ  নালীেত সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৪০০০০ মাবা-০১৭৩১৬৭১৮০৯ 

৮৪১ সােহল িময়া                     িপতা-আঃ খােলক           জ সনদ-১৯৮৪৩৩১৩৪৯৪০৩২৩৮১     মাবা-০১৭৭৫৮৬৮৬৩৬   

াম- মাহ ারপুর           ডাক- সাওরাইদ বাজার    উপেজলা- কালীগ         জলা- গাজীপুর 

িনজ আেবদনকারী সােহল একজন কৃিষ িমক। িতিন পাইলস িপসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩৫০০০ মাবা-০১৭৭৫৮৬৮৬৩৬   

৮৪২ মাসাঃ জেুলখা আ ার         ামী- তাফা ল হােসন        এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৯৯০৫ মাবা-০১৭১৯৮৪৯৬৭৭ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ জেুলখা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন কামের ব াথা মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০  মাবা-০১৭১৯৮৪৯৬৭৭ 



৮৪৩ মাঃ মহসীন আলম             িপতা- জিসম উ ন           এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৫৬৮৩           মাবা-০১৭৩৪৩৮৮৯২৬ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ মহসীন একজন কৃিষ িমক। িতিন য া ফুসফুেসর ঘা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০ মাবা-০১৭৩৪৩৮৮৯২৬ 

৮৪৪ মাসাঃ ফিরদা ইয়াসিমন      ামী- মাঃ হািববুর রহমান      এনআইিড-৩৩১৩৬৪৩২৪২০৩৩           মাবা-০১৭২৬৫৫২৫৩০ 

াম- দসু  নারায়পুর       ডাক- দসুূ  নারায়পুর      উপেজলা- কাপািসয়া       জলা- গাজীপুর 

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ ফিরদা ইয়াসিমন একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০ মাবা-০১৭২৬৫৫২৫৩০ 

৮৪৫ মুকুল িময়া                       িপতা- মৃত হােছন আলী         এনআইিড-৩৩১৩৪৯৪৭৬০৮৩৫             মাবা-০১৭০৯৪২০২৪৮ 

াম- মা ারপরু          ডাক- সাওরাইদ বাজার    উপেজলা-কািলগ        জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মুকুল িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিনন আঘাত জিনত কারেন ম দে র হাড় য় ব াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৪০০০০ মাবা-০১৭০৯৪২০২৪৮ 

৮৪৬ রিহমা খাতন                   ামী- মাঃ আব ুহািনফ        এনআইিড-৩৩২৩০১৯৪৬৩৬৭০            মাবা-০১৯১২০৯৩৭৮২ 

াম- মরকুন                 ডাক- মু ু নগর             উপেজলা- গাজীপুর        জলা- গাজীপুর   

িনজ আেবদনকারী রিহমা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০   মাবা-০১৯১২০৯৩৭৮২ 



৮৪৭  মাছাঃ িরতা আ ার          িপতা- মাঃ বাচ্চ িময়া           এনআইিড-৪৬৪৭৩৫৫৯৩৪     মাবা-০১৭৭০৭৪৮২৩৭ 

াম- ভাটগাও              ডাক- া ন কচরী         উপেজলা- িকেশারগ      জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িরতা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০ মাবা-০১৭৭০৭৪৮২৩৭ 

৮৪৮ তাফা ল হােসন               িপতা- মৃত কিছম উ ন       এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৯৯১২ মাবা-০১৭২৪১২৭৮৮৫ 

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

িনজ আেবদনকারী তাফা ল হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা চােখ কম দেখ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০ মাবা-০১৭২৪১২৭৮৮৫ 

৮৪৯ মাঃ লাল িময়া                   িপতা- মৃত কিছম উ ন      এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৫৫৫            মাবা-০১৭৫৬৪২৭৭০৮ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ লাল িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন পায়পুেথ ব াথা ফালা কাট কা টন  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৫৬৪২৭৭০৮ 

৮৫০ মাসাঃ হািলমা বগম            ামী- মৗ মাঃ সু ামান িসরাজ                             এনআইিড-৩৩১৩২১৯০১২১৬৪ মাবা-০১৭৬১৭১৭১৫৪ 

াম- ঝ াহা ট            ডাক- চা-বাগান            উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ হািলমা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস ঘােরর হাড় য় বুেক কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৬১৭১৭১৫৪ 

৮৫১ মাঃ নািসমুল ইসলাম            িপতা- তাফা ল ইসলাম      জ সনদ-২০০১৩৩২৩০০৪০৪৮৪৮৭    মাবা-০১৯৮৩৮৬৮০৮৭ 

াম- উ র রাজবাড়ী      ডাক- গাজীপুর              উপেজলা- গাজীপুর        জলা- গাজীপুর 

িনজ আেবদনকারী মাঃ নািসমুল ইসলাম একজন ভ ান চালক। িতিন মূ নালীেত সমস া নােকর সমস া ােবর সমস া াব পায়কানা িনয় ন নয়। উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক 

৩০০০০ মাবা-০১৯৮৩৮৬৮০৮৭ 



সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৮৫২ মাঃ আশরাফ উ ন           িপতা- মাঃ ছােমদ আলী     এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৬১৬           মাবা-০১৭২৬৯৮০৫০৪ 

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

িনজ আ বদনকারী মাঃ আশরাফ একজন কৃিষ িমক। িতিন সােব র  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭২৬৯৮০৫০৪ 

৮৫৩ নাছিরন হক                      ামী- আিমনুল হক           এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৫৬৩৮          মাবা-০১৭৫৫০৭৩০০৭ 

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

িনজ আেবদনকারী নাছিরন হক একজন কৃিষ িমক। িতিন তলেপেট দাহ ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৫৫০৭৩০০৭ 

৮৫৪ িরনা                                 ামী- মাঃ আলম               এনআইিড-১৯৭৩৩৩১৩৬২৫০০০০১৫    মাবা-০১৭৪২৬৯৬৭১৬ 

াম- নােশরা               ডাক-তারাগ                উপেজলা-কাপািসয়া        জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী িরনা একজন গৃহ িমক। িতিন জহরায়ুর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৪২৬৯৬৭১৬ 



৮৫৫ মাঃ আফজাল হােসন          িপতা- মৃত আ রু রহমান িস কী                      এনআইিড-৩৩১৩২৪৭০৩৪৭৫৭ মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬  

াম- বাঘাইর               ডাক- ফুলবািড়য়া           উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আফজাল হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া উ  র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০  মাবা-০১৭২৪০৮৮৭৩৬  

৮৫৬ আিমনুল হক দুলাল             িপতা- মৃত রিফজ উ ন      এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৫৬৮১ মাবা-০১৭৩৩১৬৭৪১৩ 

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

িনজ আেবদনকারী আিমনুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস কামেড় ব াথা হাটেত অসুিবধা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০  মাবা-০১৭৩৩১৬৭৪১৩ 

৮৫৭ মাঃ িনয়ামুল হক               িপতা- আিমনুল হক দুলাল     এনআইিড- ১৯৯৩৩৩১৩২৫৭০০০৩২৬    মাবা-০১৮১৫০৪৯২৬৪ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ িনয়ামুল হক একজন কৃিষ িমক। িতিন র কািশ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৮১৫০৪৯২৬৪ 

৮৫৮ মৗসমুী সুলতানা সুমী             ামী- মাঃ এহসানুল হক িলপন এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৫৭৬৩ মাবা-০১৭৯৭৪৯৩৩৬৬ 

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

িনজ আেবদনকারী মৗসুমী সুলতানা সুমী একজন গৃহ িমক। িতিন াস ক  র বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৯৭৪৯৩৩৬৬ 



৮৫৯ নাজমা বগম                     ামী- আ লু রব িময়া          এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০০৫৮ মাবা-০১৭১৯৬৬৬২৭৫ 

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

িনজ আেবদনকারী নাজমা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন জরায়ুেত সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭১৯৬৬৬২৭৫ 

৮৬০ জাসনা বগম                    িপতা- ওেসদ আলী শখ       এনআইিড-৭৭৮৬৬৩৯৯২৭     মাবা-০১৯৩৬৭৫৩১৭৮ 

াম- ৩/িব R#০২         ডাক- লশান              উপেজলা- লশান         জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী জাসনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন িলভােরর এবং জরায় ুবড় ডায়ােব টস র তা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯৩৬৭৫৩১৭৮ 

৮৬১ মাসাঃ ছায়মা বগম             ামী- মাঃ আ সু সামাদ       এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৬৪৫  মাবা-০১৭০০৪৪৪৬২৫ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ সায়মা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন র চাপ িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭০০৪৪৪৬২৫ 

৮৬২ নুরজাহান                       ামী- মাঃ মিশউর রহমান      এনআইিড-১৯৯১৩৩১৩২৫৭০০০৩৬২      মাবাঃ ০১৭৯০২৭৭৯৯৯ 

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

িনজ আেবদনকারী নুরজাহান একজন কৃিষ িমক। িতিন মাথা এবং চােখ ব াথা  চলকািন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবাঃ ০১৭৯০২৭৭৯৯৯ 

৮৬৩ শখ িদদা ল ইসলাম             িপতা- শখ নুর বকত          এনআইিড-৮৭১০৪৪৩৬৩৭৪৪৮ মাবা-০১৯০৮৬০৯৪৬২ 

াম- দরগাপুর              ডাক- দরগাপুর             উপেজলা-আশা িন          জলা- সাত ীরা  

শখ তািনম ইসলাম 
( ছেল)   জ সনদ-২০০৪৮৭১০৪৪৩১০৩৯৫৪ 

আেবদনকারী শখ তািনম ইসলাম একজন কাঠিম ী।তার ছেল মূ  নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯০৮৬০৯৪৬২ 



৮৬৪ মাঃ মাসুম িব াল               িপতা-মৃত আবুল গাজী           এনআইিড-১৯৮৮৮৭১০৪১৭০০০০০৩     মাবা-০১৭৩৫২২০৫৬১ 

াম- আশা িন              ডাক- আশা িন            উপেজলা- আশা িন        জালা- সাত ীরা  

মাছাঃ আিকেরাে ছা  (মা)           এনআইিড- ৮৭১০৪১৭৬৮৮৭৭২  

আেবদনকারী মাঃ মাসুম িব াল একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৭৩৫২২০৫৬১ 

৮৬৫ মাঃ মা ান                        িপতা- মৃত মিতউর রহমান      এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৮৮১৪৫ মাবা-০১৭৮৬১৭৫৮৮০ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ মা ান একজন কৃিষ িমক। িতিন পেট ব াথা র ােব ালা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৮৬১৭৫৮৮০ 

৮৬৬ মাসুমা আ ার ইয়াসমীন        ামী- ফা ক আহ দ          এনআইিড-৩৩৫৩০৯৮২১৬৬৩০           মাবা-০১৯৩৫৭৩১০৪২ 

াম-দি ন শাি বাহন      ডাক- গাজীপুর              উপেজলা- গাজীপুর       জলা- গাজীপুর   

িনজ আেবদনকারী মাসুমা আ ার ইয়াসমীন একজন কৃিষ িমক। তার হরেমােন সমস া েন ব াথা এবং দুধ বর হয়। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯৩৫৭৩১০৪২ 

৮৬৭ সািনয়া বগম                  ামী- মাঃ ওয়াসীম            এনআইিড-৩৩১৩২৮৫৯৬১৬৫৭ মাবা-০১৭৪২৫৯৯১৯৯ 

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

িনজ আেবদনকারী সািনয়া বগম একজন িমক। িতিন বশী র য় অ  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০  মাবা-০১৭৪২৫৯৯১৯৯ 

৮৬৮ জিমলা বগম                     ামী- মাকরম হােসন         এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৪৬০ মাবা-০১৭৪৭৯৩৬৯০৭ 

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

িনজ আেবদনকারী জিমলা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন মূ নালীেত দাহ তলেপেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৪৭৯৩৬৯০৭ 



৮৬৯ রািকয়া আ ার                 ামী- মুত আ লু লিতফ ভূইয়া  এনআইিড-৭২১০৪৪৭৩৮১৩৭৯ মাবা- ০১৭৫৭৪৯১৩৩৬ 

াম- সুতারপুর              ডাক- রমুিশয়া           উপেজলা- আটপাড়া       জলা- ন েকানা  

িনজ আেবদনকারী রািকয়া আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা- ০১৭৫৭৪৯১৩৩৬ 

৮৭০ ফাইয়াজ মা ািকম              িপতা- মা ািফজরু রহমান     এনআইিড-০২৯৩৭              মাবা-০১৭৮০৬০১০১৭ 

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

িনজ আেবদনকারী ফাইয়াজ মা ািকম একজন কৃিষ িমক। িতিন ােসর সমস া মাথা ব াথা পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৮০৬০১০১৭ 

৮৭১ রইছ ন                        িপতা- মৃত জেবদ আলী        এনআইিড-৪৮১৯২৫৪৭৫৯৫৭৬  মাবা-০১৮২৪০৭৪৫১৫ 

াম- জগাতলা             ডাক- জগাতলা           উপেজলা- ধানম         জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী রইছ ন একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০  মাবা-০১৮২৪০৭৪৫১৫ 

৮৭২ িলজা মিন                        িপতা- মাঃ দেলায়ার হােসন  জ সনদ-১৯৯৯৩৩২৩০০২০১৮৪২২      মাবা-০১৭৭০৫২৯৩৭৫ 

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

িনজ আেবদনকারী িলজা মিন একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেকর েন টউমার রােগ আ ান্ত। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৭০৫২৯৩৭৫ 

৮৭৩ মােলকা বগম                   ামী- মাঃ ছামাদ আলী        এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৬২৮ মাবা-০১৭৭৪৭৯৭৯৬৪ 

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

িনজ আেবদনকারী মােলকা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন মূ নালীেত দাহ তলেপেট ব াথা পােফালা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০  মাবা-০১৭৭৪৭৯৭৯৬৪ 



৮৭৪ িগয়াস উ ন                    িপতা- মৃত জেবদ আলী          এনআইিড-৪৮১৯২৫৪৭৫৯৫১১  মাবা-০১৯৭৩৫৪০৩৮১ 

াম- হাজারীবাগ             ডাক- জগাতলা           উপেজলা- হাজারীবাগ    জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী িগয়াস উ ন একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৯৭৩৫৪০৩৮১  

৮৭৫ মাছাঃ শােহদা খানম চৗধুরী   ামী- মাঃ তমুছ আলী         এনআইিড-৫৮১৬৫৩৫৫৯১৬৪১ মাবা-০১৭১৫৩৫৮২৫৪ 

াম- কওলাকা           ডাক- ভইগাও               উপেজলা- কওলাকা     জলা- মৗলভীবাজার 

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ শােহদা খানম চৗধুরী । একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী িপ  থিলেত পাথর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭১৫৩৫৮২৫৪ 

৮৭৬ মাসাঃ হািলমা আ ার (মিন)   ামী- নু ল আিমন              এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৭০৬ মাবা-০১৭৭৬২০৯৪৫৬ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ হািলমা আ ার (মিন) একজন কৃিষ িমক। িতিন র ম দে র য় মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৭৬২০৯৪৫৬ 

৮৭৭ মাঃ িসরাজলু হক                িপতা- মৃত রিফজ উ ন      এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৫৬৩৪ মাবা-০১৭৩১৬৮০৮৩২ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ িসরাজলু ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা উ র চিপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০  মাবা-০১৭৩১৬৮০৮৩২ 



৮৭৮ মাঃ কাম ামন                িপতা- হাজী ইসহাক উ ন    এনআইিড-৩৩১৩০৬৭৫৯২৫৬৬ মাবা-০১৭১৬৩০৪৪৩৭ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ কাম ামান একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস বুেক ব াথা হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭১৬৩০৪৪৩৭ 

৮৭৯ মাঃ ইহসানুল হক িলপন        িপতা- কাজী মাঃ ইয়ািহয়া     এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৫৭৬২ মাবা-০১৭১৮০৩৮৫১৯ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইহসানুল হক একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেক ব াথা কামেড়র িগড়ায় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭১৮০৩৮৫১৯ 

৮৮০ মাছাঃ সারিমন বগম           ামী- মাঃ ধীন খান        এনআইিড-৩৩১৩২৫৭০০১৩০৯ মাবা-০১৭২৭৯৮৭২৮৪ 

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

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ সারিমন বগম একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড়র ব াথা মাথা ঘুরােন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭২৭৯৮৭২৮৪ 

৮৮১ মাঃ আঃ ছবুর িময়া              িপতা- মৃত নসুমু ন             এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৯৯৩৫ মাবা-০১৭৭৩৯৬৪৯৪২  

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ আঃ ছবুর িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৭৩৯৬৪৯৪২  



৮৮২ মাঃ ছােনায়ার হােসন           িপতা- মৃত মবদুল আলী        এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৯৪৩৪ মাবা-০১৭৭৩০৪৭৬৭৯ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ ছােনায়ার হােসন একজন ভ ান চালক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৭৩০৪৭৬৭৯ 

৮৮৩ মাঃ মন্জরু আলম              িপতা- রিফজল হক বপারী     এনআইিড-১৯৮২০৯১১৮৫১২৪৬৭৬৯     মাবা-০১৯১২০৮১৩৮১ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ মন্জরু আলম একজন কৃিষ িমক। িতিন েলনেবরী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৯১২০৮১৩৮১ 

৮৮৪ সােজদা বগম                    ামী- আঃ রহমান              এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৫৬৭৫ মাবা-০১৭৪২০৯৫০৬৩ 

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

িনজ আেবদনকারী সােজদা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৭৪২০৯৫০৬৩ 

৮৮৫ মাছাঃ চমকী                    ামী- মাঃ েবল হােসন      এনআইিড-১৯৯০৩৩১৩২৫৭০০০২৭৬    মাবা-০১৭৫৮৮৫৩৫৩২ 

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

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ চমকী একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৭৫৮৮৫৩৫৩২ 

৮৮৬ ফজল                             িপতা- মৃত মাহা দ আলী     এনআইিড-১৯৬৮৩৩১৩২৬৬০০০০২৫    মাবা-০১৭৪৭৪৪৯৫৮৫ 

াম- িসনাবহ               ডাক- বাশঁতলী             উপেজলা- কািলয়াৈকর      জলা- গাজীপুর 

িনজ আেবদনকারী ফজল একজন কৃিষ িমক। িতিন হাটেত ব াথা মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৭৪৭৪৪৯৫৮৫ 



৮৮৭ মাঃ আিতকুর রহমান           িপতা- মাঃ ছামাদ িময়া         এনআইিড-১৯৯০৩৩১৩২৫৭০০০৩৮৫     মাবা-০১৯৫৬৪২৪৫৮৫ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃআিতকুর রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া উ র চাপ মু নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৯৫৬৪২৪৫৮৫ 

৮৮৮ ইনছারা                           ামী- আঃ ক ুস                এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৮৫০৫ মাবা-০১৭৯১৫৩৯৫১৯ 

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

িনজ আেবদনকারী ইনছারা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৯১৫৩৯৫১৯ 

৮৮৯ হাইজু ন                        িপতা- মৃত জনুর উ ন        এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৯৬৯৯ মাবা-০১৭৭০১০৭৪৯১ 

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

িনজ আেবদনকারী হাইজু ন একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৭০১০৭৪৯১ 

৮৯০ িমেসস সালমা রহমান            ামী- মাঃ লূৎফুর রহমান    এনআইিড-১৯৮৩৩৩১৩২৫৭৯৯৫৬৮৫    মাবা-০১৯৯০৮৪২৯৯৯ 

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

িনজ আেবদনকারী িমেসস সালমা রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৯৯০৮৪২৯৯৯ 

৮৯১ মাসাঃ মা আ ার              ামী- মাঃ বাবুল সরকার      এনআইিড-৩৩১৩২৬৬৮৮৭২৬০          মাবা-০১৭০৬১৩০৬৮১          

াম- কািলরদহ             ডাক- বড়ই বািড়            উপেজলা-কািলয়াৈকর      জলা- গাজীপুর 

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ মা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর পাথর অপােরশন হেয়েছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭০৬১৩০৬৮১          



৮৯২ মাঃ নবীন খান                   িপতা- মৃত ম জত খান         এনআইিড-৩৩১৩২৫৭০০১৩১৫ মাবা-০১৭২৬২৬৫৭৮৫ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ নবীন খান একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭২৬২৬৫৭৮৫ 

৮৯৩ নািসর উ ন                     িপতা- মৃত হােফজ উ ন       এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৫৬৬৩ মাবা-০১৭০০৬৩৪১০৭ 

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

িনজ আেবদনকারী নািসর উ ন একজন ির াচালক।িতিন কামেড়র ব াথা সায়া টকা চােখর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০  মাবা-০১৭০০৬৩৪১০৭ 

৮৯৪ মাহাঃ ফা ক হােসন           িপতা- মৃত মাঃ সিফ উ ন     এনআইিড-৭০১১৮১৮৬৫২১৯০ মাবা-০১৭১৮৪৩৮৩৩৫  

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

িনজ আেবদনকারী মাহাঃ ফা ক হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন িলভােরর সমস া পা ফালা েট  বড় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭১৮৪৩৮৩৩৫  

৮৯৫ মাঃ আ লু মােলক িময়া        িপতা- আ লু ছামাদ             এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৬২৪  মাবা-০১৩১৬৮৬০৮২৮ 

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

িনজ আেবদনকা ী মাঃ আ লু মােলক িময়া একজন ির া চালক। িতিন আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৩১৬৮৬০৮২৮ 



৮৯৬ মাঃ সমর আলী                 িপতা- মৃত হািমদ মু          এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৫০৯ মাবা- ০১৭৩৬৪০৪৭৭২ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ সমর আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা- ০১৭৩৬৪০৪৭৭২ 

৮৯৭ মাঃ িরপন                         িপতা- মৃত আ লু রিশদ ব াপারী                          এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৫৬২৪  মাবা-০১৭৩১৭৪২৪১০         

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ িরপন একজন কৃিষ িমক। িতিন আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০  মাবা-০১৭৩১৭৪২৪১০        

৮৯৮ রািশদা বগম                    ামী- মাঃ আলাউ ন         এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০০৪০ মাবা-০১৭৩৫১৩৪০৩০          

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

িনজ আেবদনকারী রািশদা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন র ধরফর মাথাব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৩৫১৩৪০৩০          

৮৯৯ পন চ  দাস                   িপতা- মৃত জেত  চ  দাস    এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩২০৩৬৩ মাবা-০১৯১৩৪৩১০৫১ 

াম- উ র মু ী          ডাক- মু ী               উপেজলা- না াইল   জলা- ময়মনিসংহ 

িনজ আেবদনকারী পন চ  দাস একজন কৃিষ িমক। িতিন উ র চাপ ঘােরর হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৯১৩৪৩১০৫১ 



৯০০ মাঃ গালাপ িময়া                 িপতা- মাঃ মফজর রহমান    এনআইিড-৬১১৭২৯৪৩৩৮৫৭৭ মাবা-০১৭৫৯৮১৮২৮৭   

াম- উদং                   ডাক- িসংরইল             উপেজলা- না াইল        জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ  আেবদনকারী মাঃ গালাপ িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন বনাল ফইলুর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৫৯৮১৮২৮৭   

৯০১  মাছাঃ মর জনা বগম           ামী- মাঃ শিফকুল ইসলাম  এনআইিড- ২৭১৬৯২৫৫৬৪০১৮ মাবা-০১৭৪০২৯৪৬৬২  

াম- দঃ বায়ালমারী       ডাক- দাউদপুর             উপেজলা- নবাবগ          জলা- িদনাজপুর  

 িনজ   আেবদনকারী মাছাঃ মর জনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন গয় ার থাইফেয়েডর কায কািরতা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৭৪০২৯৪৬৬২  

৯০২ মাঃ বাবুল হােসন                িপতা- মৃত মাঃ মাবারক আলী এনআইিড-১০১৮৮৯৫০০১৫৭৩  মাবা-০১৭৫০৭৭৪৬২৪ 

াম- সাতাড়া আরা জ     ডাক- ছানকা               উপেজলা- শরপুর           জলা- ব ড়া  

িনজ আেবদনকারী মাঃ বাবুল হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০  মাবা-০১৭৫০৭৭৪৬২৪ 

৯০৩ মাঃ আলমগীর                    িপতা- আঃ সা ার               এনআইিড-৮২৪০৬৭৯৭৯৮     মাবা-০১৭১২২৬৪৭৬১ 

াম- দি ণ কুতব খালী    ডাক- দিনয়া                উপেজলা- যা াবাড়ী       জলা- ঢাকা 

মাঃ মাহামুদুল হাসান িশহাব 
( ছেল)        এনআইিড-৭৩২৯০১১৬০০ 

আেবদনকারী মাঃ আলমগীর একজন রাজিম ী। তার ছেলর পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭১২২৬৪৭৬১ 



৯০৪ আসমত মাল া                   িপতা- ইউছব মাল া            এনআইিড-২৯২১০০২৬১১৯১১৫ মাবা- ০১৯৩০৪২৪১৩৫  

াম- কুসুম বাগ             িপতা- কুতবপুর             উপেজলা- ফতল া         জলা- নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী আসমত মাল া একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০  মাবা- ০১৯৩০৪২৪১৩৫  

৯০৫ সিখনা বগম                      ামী- আঃ হািমদ িময়া          এনআইিড-৯৩১৬৬৩৯৮৮৭০৭৫ মাবা-০১৭৭৮৫৮৭৪৩০ 

াম- ইচাইল                ডাক- কুরনী               উপেজলা- িমজাপুর         জলা- টা াইল    

িনজ আেবদনকারী সিখনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন অি ও আথই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৭৮৫৮৭৪৩০ 

৯০৬ মাছাঃ নািছমা আ ার            ামী- মাঃ নবীন খানঁ           এনআইিড-৩৩১৩২৫৭০০১৩১৬ মাবা-০১৭৭৫৫৮৬১৮৯  

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

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ নািছমা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড় ব াথা চােখর ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৭৫৫৮৬১৮৯ 

৯০৭ রা জনা বগম                   ামী- মৃত আজমত আিল      এনআইিড-৩৩১৩২৫৫৭০০০৪০৮           মাবা-০১৭৪৩৫১৭১০৬ 

াম- আিতয়ার চালা       ডাক- হাটিরয়াচালা       উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর 

িনজ আেবদনকারী রা জনা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন উ র চাপ কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৪৩৫১৭১০৬ 



৯০৮ মিরয়ম বগম                   ামী- মাঃ জামাল উ ন িসকদার                         এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৮৩১৮৭ মাবা-০১৭২৭৮৬০৭৫০ 

াম- গলািচপা               ডাক- র নাথপুর            উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর   

িনজ আেবদনকারী মিরয়ম বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন পেট ব াথা মািসক সমস া কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭২৭৮৬০৭৫০ 

৯০৯ মাসাঃ শিরফা বগম            ামী- মাঃ মিনর হােসন      এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০০৩৬ মাবা-০১৭৭১০৮৫৫০৪ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ শিরফা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন গলায় ঘা পাপ ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৭৭১০৮৫৫০৪ 

৯১০ মাঃ িমজানুর রহমান            িপতা- মৃত রজব আলী          এনআইিড-৩৩১৩৪৯৪৭৬৫২৭৩ মাবা-০১৭৮৯৩৯২৭২৬ 

াম- ডমরা                 ডাক- তারাগ              উপেজলা- কািলগ        জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ িমজানুর রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড়র হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৮৯৩৯২৭২৬ 

৯১১ শ ামল ম ল                      িপতা- ম ল চ  ম ল        জ সনদ-১৯৮৫০৬১৯৪৫২০০৫২৫৩     মাবা-০১৯৩২৩৪১৫৫৬ 

াম- িখলগাও               ডাক- িখলগাও             উপেজলা- িখলগাও        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী শ ামল ম ল একজন িনমান িমক। িতিন ডান হাটর িগড়ায় আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৯৩২৩৪১৫৫৬ 



৯১২ মাঃ খিতবর রহমান             িপতা- মৃত ছপর উ ন         এনআইিড-৭৩১১২২৮৪৩০৮৬৩ মাবা-০১৭১৭৪৭৮৮৮০ 

াম- প ম খিড়বািড়     ডাক- গয়াবাড়ী             উপেজলা- িডমলা          জলা- নীলফামারী  

িনজ আেবদনকারী মাঃ খিতবর রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া উ র চাপ ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭১৭৪৭৮৮৮০ 

৯১৩ শিফকুল ইসলাম                  িপতা- মাঈন উ ন             এনআইিড-১৯৩৩৩১৩৬২৫০০০০১৮        মাবা-০১৭৫৬৯৬৮২৭১ 

াম- দিড়নােশরী           ডাক- তারাগ               উপেজলা- কাপািসয়া      জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী শিফকুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর পাথর য া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৫৬৯৬৮২৭১ 

৯১৪ মাছাঃ লিতফা আ ার ( লােলা) ামী- মাঃ ইয়াকুব আলী       এনআইিড-৭৩১১২৪৭৩৫৪৭২০  মাবা-০১৭৪৮৮০৯৮৯৩  

াম- খািলশা চাপানী        ডাক- কাকড়া বাজার        উপেজলা- িডমলা           জলা- নীলফামারী  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ লিতফা আ ার (লােলা) একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৭৪৮৮০৯৮৯৩  

৯১৫ রািহমা বগম                      ামী- আবুল হােসম           এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৯৮৭৮ মাবা-০১৭২৭১৩৫৬২০ 

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

িনজ আেবদনকারী রািহমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন তলেপেট এবং কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭২৭১৩৫৬২০ 



৯১৬ মাঃ আমজাদ হােসন খানঁ 
( সােহল)                          িপতা- ইছাহাক খান              এনআইিড-১৯৭৬৩৩১৩৪৯৪৭৬৬৪৩১      মাবা-০১৭১৩৫৩৪৯৪৯ 

াম- ডমরা                 ডাক- তারাগ              উপেজলা- কািলগ        জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আমজাদ হােসন খানঁ ( সােহল) একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭১৩৫৩৪৯৪৯ 

৯১৭ মাছাঃ রােহনারা বগম          ামী- মাঃ আ লু লিতফ      এনআইিড-৭৩১১২৪৭৩৫৪৭২৬ মাবা-০১৭৪৬৫৭৬৯০০ 

াম- খািলশা চাপানী        ডাক- কাকড়া বাজার        উপেজলা- িডমলা           জলা- নীলফামারী  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রােহনারা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস িকডিনর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৪৬৫৭৬৯০০ 

৯১৮   মাঃ আহসান উ াহ           িপতা- আ লু ওয়ােহদ          এনআইিড-৫০৮৭৬৬৮৩২২    মাবা-০১৭৩৯৬৬৮৪৭২ 

াম- কচরী                  ডাক- বাকচা া বাজার      উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ      

িনজ আেবদনকারী মাঃ আহসান উ াহ একজন কৃিষ িমক। িতিন আলসার ও ফংগাল ঘা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৩৯৬৬৮৪৭২ 

৯১৯ জাহানারা বগম               িপতা- মাজাফফর উ ন       এনআইিড-৬৪০২১৭৪৭১৫       মাবা-০১৯২০৬০৮৯৮১ 

াম- গজনুকা া            ডাক- রাজবাড়ী              উপেজলা- রাজবাড়ী         জলা- রাজবাড়ী 

িনজ আেবদনকারী জাহানারা বগম একজন গৃহ শিৃমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৯২০৬০৮৯৮১ 



৯২০ মাসাঃ িমনা আ ার             ামী- মাঃ ওয়ােরছ উ ন     এনআইিড-৬১১৭২৯৪৩৪৬৬৩৩ মাবা-০১৯৫৬৫১১২০০ 

াম- নারায়নপরু           ডাক- বাকচা া            উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ 

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ িমনা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড় হাড় য় শরীের ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৯৫৬৫১১২০০ 

৯২১ ী হািরবৎ চ  িসংহ             িপতা- মৃত অিশনী চ  িসংহ    এনআইিড-৬১১৭২৯৪৩৫৬২৫৪ মাবাঃ ০১৭৪৬৭২৩৩১৬ 

াম- কচরী                  ডাক- বাকচা া বাজার      উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ      

িনজ আেবদনকারী ী হািরবৎ চ  িসংহ একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরাগ িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবাঃ ০১৭৪৬৭২৩৩১৬ 

৯২২ সািহদা                           ামী- সামসু ন               এনআইিড-১৯৯০৩৩১৩৪৯৪০০০২৫৮      মাবা-০১৭২৭১৭২৭৬৫ 

াম- ডমরা                 ডাক- তারাগ              উপেজলা- কািলগ        জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী সািহদা একজন গৃহ িমক। িতিন মৃগা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭২৭১৭২৭৬৫ 

৯২৩ সুধীর চ  িব াস                 িপতা- মৃত িবিপন চ  িব াস   এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩২৬৯৪২ মাবা-০১৭৮৪৬৬১২৮৭ 

াম- মাইজহা ট            ডাক- বারপাড়া            উপেজলা- না াইল        জলা- ময়মনিসংহ 

িনজ আেবদনকারী সুধীর চ  িব াস একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড়র হাড় য় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৮৪৬৬১২৮৭ 

৯২৪ শািহন খান                      িপতা- আফতার খান              এনআইিড-১৪৯৩৯১৩০৩০     মাবা-০১৭৬২৯৯৮৯৩৭ 

াম- চাদঁমারী              ডাক- বিরশাল             উপেজলা- বিরশাল        জলা- বিরশাল      

মেনারা বগম( ী)    জ সনদ-১৯৭১০৬৯৫০১১২৬২৭৩৯ 

আেবদনকারী শািহন খান একজন কৃিষ িমক। তার ী জরায় ুসমস ার কারেন অপােরশন হেয়েছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৬২৯৯৮৯৩৭ 



৯২৫ মাঃ ই াহীম খিলল               িপতা- আ র্ু রিহম              এনআইিড-৩৩২৩০২১৫০৫৬৫০ মাবা- ০১৭১৪৮৩২৬২১ 

াম- দ পাড়া              ডাক- ইসলামপুর           উপেজলা- ট ী             জলা- গাজীপুর  

আেলয়া বগম ( ী)    এনআইিড-৩৩২৩০২১৫০৫৬৫১ 

আেবদনকারী মাঃ ই াহীম খিলল একজন টাইলস িম ী। তার ী মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা- ০১৭১৪৮৩২৬২১ 

৯২৬ মাঃ এমরাজ সরকার          িপতা- মাতােলব সরদার        এনআইিড-১৯৯৫০৬১৯৪৩১০০০৩৩২     মাবা-০১৭৪০৬৭০৬৪৮ 

াম- বা া                   ডাক- সেনরহাট           উপেজলা- উ জরপুর         জলা- বিরশাল  

িনজ আেবদনকারী মাঃ এমরাজ সরকার একজন ভ ান চালক। িতিন কামেড়র হাড় য় ব াথােরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৪০৬৭০৬৪৮ 

৯২৭ ী সে াষ চ  িসংহ            িপতা- ী চ  কুমার রানী িসংহ এনআইিড-৬১১৭২৯৪৩৫৬২৪৪ মাবা-০১৮৮৩২৩৬২৮০ 

াম- কচরী                  ডাক- বারপাড়া       উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ      

িনজ আেবদনকারী ী সে াষ চ  িসংহ একজন কৃিষ িমক। িতিন হাট এ টাক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৮৮৩২৩৬২৮০ 

৯২৮ আেমলা                          ামী- মিতউর                   এনআইিড-৩৩১৩৬২৫২৯৮৪২৭ মাবা-০১৭০৪০০৬২৬৭ 

াম- চকডালা               ডাক-তাড়াগ               উপেজলা- কাপািসয়া      জলা- গাজীপুর 

িনজ আেবদনকারী আেমলা একজন গৃহ িমক। িতিন বুেক ব াথা য া ফুসফুেস পািন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০  মাবা-০১৭০৪০০৬২৬৭ 

৯২৯ মাঃ লাল িময়া                    মৃত দােনছ ফিকর               এনআইিড-৩৩১৩৬৩৪১৭৬৩৭৬ মাবা-০১৭৯০৮২৭৩৭৬ 

াম- চর িখরাট            ডাক- িখরাট                উপেজলা- কাপািসয়া        জলা- গাজীপুর     

িনজ আেবদনকারী মাঃ লালা িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন পুের যাওয়া রােগী হাত এবং পুের গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৯০৮২৭৩৭৬ 



৯৩০ জয় ইসলাম বাব ু                িপতা- ইয়াকুব আলী হাওলাদার এনআইিড-৩৭১৮১৮৭৩৩৩     মাবা-০১৭২৭২৬২০২১ 

াম- আরেফিমশন          ডাক- ওয়ারী               উপেজলা- ওয়ারী           জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী জয় ইসলাম বাব ুএকজন সেনটারী িম ী। িতিন আলসার র রিস মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭২৭২৬২০২১ 

৯৩১ রহানা আ ার বিৃ             িপতা- আরাউ ন হাওলাদার    জ সনদ-১৯৯৫২৬১৯০৪৮৯৫২৭৩       মাবা-০১৯২৫৭৬৫৯৭১ 

াম- মধ  ইসলামনগর     ডাক- আ াফাবাদ           উপেজলা- কামরা ীরচর   জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী রহানা আ ার একজন দ জ িমক। িতিন হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯২৫৭৬৫৯৭১ 

৯৩২ মাঃ রিফক                       িপতা- মৃত জিলল ব াপারী     এনআইিড-২৬৯৯২৩৭৭২৭১৫৭ মাবা-০১৯২১৩০৮৮৫৫ 

াম- দি ণ ব নবািড়    ডাক- ঢাকা পিলেটকিনক  উপেজলা- তজগাওঁ       জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ রিফক একজন িমক। িতিন য া ফুসফুেসর ফাড়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯২১৩০৮৮৫৫ 

৯৩৩ িবউ ট বগম                      িপতা- তিরকুল ইসলাম           এনআইিড-৯১৪৬৫০৩২৪৯    মাবা-০১৭৮৩৯৩১৯২০ 

াম- ৭৩/এ ধলপুর         ডাক- যা াবাড়ী            উপেজলা- যা াবাড়ী        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী িবউ ট বগম একজন গৃহ িমক। িতিন িকডিনেত পাথর ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৮৩৯৩১৯২০ 

৯৩৪ হািসয়া বগম                    ামী- আঃ মােলক             এনআইিড-১৯১৪০৮৩২০৫৮৭৩ মাবা-০১৫৫৩৪৪৩০৫৫৭ 

াম- ভানী                 ডাক- মাধাইয়া বাজার     উপেজলা- দবী র       জলা- কুিম া  

িনজ আেবদনকারী হািসয়া বগম একজন দ জ িমক। িতিন ওভারীেত িস  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৫৫৩৪৪৩০৫৫৭ 



৯৩৫ মাঃ সােহল হােসন             িপতা- নু ল ইসলাম              এনআইিড-৫১১৬৫২৩১১৭৩০৯ মাবা-০১৮২৮৮৮১৩৮২ 

াম- আিরজপুর            ডাক- পানপাড়া             উপেজলা- রামগ         জলা- ল ীপুর 

িনজ আেবদনকারী মাঃ সােহল হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা র রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৮২৮৮৮১৩৮২ 

৯৩৬ মাঃ আিমর হােসন          িপতা- মৃত মাহা দ আলী       এনআইিড-১৯১১৫৬২৫৩৯১৮১ মাবা-০১৭২৫৯৬২৫৪২ 

াম- িমশনেরাড           ডাক- ওয়ারী               উপেজলা- ওয়ারী            জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিমর হােসন একজন দােরায়ান। িতিন আলসার বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭২৫৯৬২৫৪২ 

৯৩৭ ফিরদা আ ার                    ামী-আ লু মাতােলব          এনআইিড-৫১১৬৫৫৭২০৫৩৫০  মাবা-০১৯৮৭৫৮০৭৪৮ 

াম- দি ণ হাজীপরু       ডাক- পানপাড়া             উপেজলা- রামগ          জলা- ল ীপুর  

িনজ আেবদনকারী ফিরদা আ ার একজন দ জ িমক। িতিন থাইরেয়েডর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৯৮৭৫৮০৭৪৮ 

৯৩৮ আ লু মাতােলব                িপতা- মৃত সরফত উল া       এনআইিড-৯১৫৭৬৭৯০৯৪      মাবা-০১৯৮৭৫৮০৭৪৮ 

াম- দি ণ হাজীপরু       ডাক- পানপাড়া             উপেজলা- রামগ          জলা- ল ীপুর  

িনজ আেবদনকারী আ লু মাতােলব একজন কৃিষ িমক।িতিন লা ােগা তাইফেয়ড রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৯৮৭৫৮০৭৪৮ 

৯৩৯ মেনায়ারা বগম                  ামী- আিমর হােসন              এনআইিড-৫১১৬৫৫৭২০৫৪৬৭ মাবা-০১৭৩০৬৮২৬৬৮ 

াম- দি ণ হাজীপরু       ডাক- পানপাড়া             উপেজলা- রামগ          জলা- ল ীপুর  

িনজ আেবদনকারী মেনায়ারা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন হাপানী উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৩০৬৮২৬৬৮ 



৯৪০ নারিগস                            িপতা- হােছন আলী             এনআইিড-৬০০০২২৯২৫৯     মাবা-০১৫৩৫১০৮০৪৫ 

াম- বােচরচর              ডাক- মাদারীপুর           উপেজলা-মাদারীপুর        জলা- মাদারীপুর     

িনজ আেবদনকারী নারিগস একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী িগড়ায় িগড়ায় ব াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৫৩৫১০৮০৪৫ 

৯৪১ মাসাঃ মিন বগম               িপতা- আয়নাল হক মু ী        এনআইিড-১০২৫১৯৫৪০৩     মাবা-০১৬৭৩০২১২৭১ 

াম- চর কািলকাপুর       ডাক- মাদারীপুর           উপেজলা-মাদারীপুর        জলা- মাদারীপুর           

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ মিন বগম একজন গৃহ িমক। িতিন লা ােগা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৬৭৩০২১২৭১ 

৯৪২ হািসনা বগম                    ামী- জাকািরয়া শখ          এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৫১২৪৬৯  মাবা-০১৬৪৬৫৯৪৩৮৯ 

াম- গায়ালপাড়া            ডাক- িদঘিলয়া             উপেজলা- িদঘিলয়া        জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী হািসনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন মূ  থিলেত দাহ ােব ব াথা তলেপেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৬৪৬৫৯৪৩৮৯ 

৯৪৩ আলতাজ বগম                 িপতা- আ লু আ জজ মৃধা     এনআইিড-৫০৫২১৩৭৪৩৬      মাবা-০১৭৩১২০০২৭১ 

াম- িময়াবািড়             ডাক- দশিমনা              উপেজলা- দশিমনা         জলা- পটয়াখালী   

িনজ আেবদনকা ী আলতাজ বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন উ র চাপ কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭৩১২০০২৭১ 

৯৪৪ মাসাঃ নািসমা বগম           িপতা- আদুমত আলী িসকদার  এনআইিড-৫০৫১৭৮১৪৭৩      মাবা-০১৭১৮০৩০৫১২       

াম- িখলগাও               ডাক- িখলগাও             উপেজলা- িখলগাও        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ নািসমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস পেটর সমস া িপ  থিলর অপােরশন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৭১৮০৩০৫১২  



৯৪৫ মাছাঃ লশান আরা            ামী-  মাঃ আ লু লিতফ      এনআইিড-২৭১২১২৭৮৭৫৯২৯  মাবা-০১৭৩৪১৯৮৮৬৯       

াম- বনহারা              ডাক- মােহরপুর            উপেজলা- বাচাগ         জলা- িদনাজপুর     

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ লশান আরা একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৭৩৪১৯৮৮৬৯       

৯৪৬ মাঃ আইয়ুব আলী               িপতা- নঈম উ ন              এনআইিড-১৯৪২৪২৪৭১২       মাবা-০১৯৮০৩৩৩৬০৭ 

াম- চাপাদহ               ডাক- কুপতলা             উপেজলা- গাইবা া        জলা- গাইবা া  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আইয়ুব আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৯৮০৩৩৩৬০৭ 

৯৪৭ মাসাঃ হাসনা বগম             ামী- মৃত িফেরাজ সরদার     এনআইিড-২৬৯২৮৪৪৭১৪৯৬  মাবা-০১৭২৮৫৬৬৫১২ 

াম- ধানম                ডাক- জগাতলা             উপেজলা- ধানম        ঝলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ হাসনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন পেট ব াথা র চাপ র বিম রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭২৮৫৬৬৫১২ 

৯৪৮ মাসাঃ কুলসুম িবিব              িপতা- দুলু হাওলাদার          এনআইিড-৫০৫১৮৪৮৬০৩     মাবা-০১৭৫৪৪৮৬৪৯০ 

াম- িময়াবািড়             ডাক- দশিমনা              উপেজলা- দশিমনা         জলা- পটয়াখালী   

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ কুলসুম িবিব একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরাগ বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৭৫৪৪৮৬৪৯০ 

৯৪৯ শাহানারা বগম               ামী-আউয়াল কােশম হাওলাদার                       এনআইিড-৮৬৫২০৫৮৬৪৮    মাবা-০১৯১২২২৮৪১৯ 

াম- তালুকদার বািড়     ডাক- দশিমনা              উপেজলা- দশিমনা         জলা- পটয়াখালী  

িনজ আেবদনকারী শাহানারা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৯১২২২৮৪১৯ 



৯৫০ অিহদা বগম                     িপতা- হােসন িময়া              এনআইিড-৯৫৫১০৬৫৫০২    মাবা-০১৭৫৬২০১৫৪৬ 

াম- মু ী বাড়ী              ডাক- দশিমনা              উপেজলা- দশিমনা         জলা- পটয়াখালী  

িনজ আেবদনকারী অিহদা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন ক াটাের  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭৫৬২০১৫৪৬ 

৯৫১ িমত                               িপতা- রাকন                    জ সনদ- ২০০১২০৯০৮০২২৬৪১৮৯    মাবা-০১৯০৫৩১৮১৩০ 

াম-িমরপুর                ডাক- প বী                উপেজলা- িমরপুর          জলা- ঢাকা  

িনজ  আেবদনকারী িমত একজন গৃহ িমক। িতিন ফুসফুেস এবং পেট পািন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৯০৫৩১৮১৩০ 

৯৫২ লাল বানু                        ামী- মৃত আ লু জিলল       এনআইিড-১২১১৩৬৬৫৬২৮৩৮ মাবা-০১৭৩৫৮৩৪৬০২ 

াম- ল ীপুর               ডাক- পাক হরযপুর         উপেজলা- া নবািড়য়া     জলা- া নবািড়য়া  

িনজ আেবদনকারী লাল বান ুএকজন কৃিষ িমক। িতিন নন জিলং আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৭৩৫৮৩৪৬০২ 

৯৫৩ নাহাের তাসিলম                  িপতা- খিললুর রহমান তালুকদার                       এনআইিড-৪৬০২০৫০৭৬৯      মাবা-০১৭৮৩৬৯৮০১৫ 

াম- তালুকদার বািড়     ডাক- দশিমনা              উপেজলা- দশিমনা         জলা- পটয়াখালী  

িনজ আেবদনকারী নাহাের তাসিরম একজন গৃহ িমক। িতিন র  রন যৗন কােজ ব াথা কামেড় ব াথা জরায় ুসমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭৮৩৬৯৮০১৫ 

৯৫৪ মাঃ িশমুল                       িপতা- মাঃ সুলতান             এনআইিড-১৯৯৩০৯১২১১৬০০০১১১      মাবা-০১৭৭৫৪১৯৪৮৬  

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ িশমুল একজন ভ ান চালক। িতিন সাইনুসাই টস কামেড় ব াথা পােয় িসনিসন ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

৪০০০০ মাবা-০১৭৭৫৪১৯৪৮৬  



কেরেছন।  

৯৫৫ কােছদ আ লু কাইয়মু           িপতা- আ লু ওয়ালী           এনআইিড-৫৫০২০৬৩৭০৩    মাবা-০১৭১৯৩১৮৫৩২ 

াম- তালুকদার বািড়     ডাক- দশিমনা              উপেজলা- দশিমনা         জলা- পটয়াখালী  

িনজ আেবদনকারী কােছদ আ লু কাইয়ুম একজন কৃিষ িমক। িতিন ফুসফুেসর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭১৯৩১৮৫৩২ 

৯৫৬ আবদুল সালাম                   িপতা- মিত িময়া                এনআইিড-১০০১১৭৪৫৩৯      মাবা-০১৭৭৭০৯১৩৫৯ 

াম- প াদা বািড়          ডাক- দশিমনা              উপেজলা- দশিমনা         জলা- পটয়াখালী  

িনজ আেবদনকারী আবদুল সালাম একজন কৃিষ িমক। তার ডান পা ভে  গেছ সাইনাস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭৭৭০৯১৩৫৯ 

৯৫৭ রােশদ মাহা দ ছািদক        িপতা- আ লু ওয়ালা তালুকদার এনআইিড- ৯১০২০৫১৫৯৭    মাবা-০১৯৬৪৭৭৪১৯৩ 

াম- তালুকদার বািড়     ডাক- দশিমনা              উপেজলা- দশিমনা         জলা- পটয়াখালী  

িনজ আেবদনকারী রােশদ মাহা দ ছািদক একজন কৃিষ িমক। িতিনক াটাের  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৯৬৪৭৭৪১৯৩ 

৯৫৮ জাহা ীর আলম                   িপতা-আ লু হক মা ার       এনআইিড-৮৬৯১৮০৯৪৬৪     মাবা-০১৭১৮২৭৩৬৭৩ 

াম-বাসা-৬ লক রাড    ডাক- দিনয়া                উপেজলা- যা াবাড়ী        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী জাহা ীর আলম একজন কৃিষ িমক। িতিন মানিসক সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭১৮২৭৩৬৭৩ 



৯৫৯ লাকী বগম                       ামী- দেলায়ার হােসন        এনআইিড-২৯১১৮৭৫২৪৪৮৩৫ মাবা-০১৭৬১৫৭৫০১০ 

াম- জয়পাশা             ডাক- জয়পাশা           উপেজলা- বায়ালমারী     জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী লাকী বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন জরায়রু সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৭৬১৫৭৫০১০ 

৯৬০ জাহানারা বগম                 িপতা-আবদুল আ জজ খা ঁ       এনআইিড-১৯০২০৪৩৪২৯      মাবা-০১৯২২৭০৯৫৩৫ 

াম- হাওলাদার বাড়ী     ডাক- দশিমনা              উপেজলা- দশিমনা         জলা- পটয়াখালী  

িনজ আেবদনকারী জাহানারা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৯২২৭০৯৫৩৫ 

৯৬১ মাসুদা                            িপতা- আঃ জ ার বপারী       এনআইিড-৪১৭২৮৩৪১৪৭      মাবা-০১৮৩৬৬৭৪৭২৯ 

াম- হা ং ২৫৯         ডাক- িনউমােকট           উপেজলা- ধানমু     জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাসুদা একজন গৃহ িমক। িতিন দখেত অসুিবধা দইু চােখই ক াটাের  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৮৩৬৬৭৪৭২৯ 

৯৬২ বজলরু রহমান মু ী             িপতা- আবদুল ওহাব মু ী     এনআইিড-৪৬০২৩৪১৮১২     মাবা-০১৭৮১৭১৯৭৭২ 

াম- মু ী বাড়ী              ডাক- দশিমনা              উপেজলা- দশিমনা         জলা- পটয়াখালী  

িনজ আেবদনকারী বজলরু রহমান মু ী একজন কৃিষ িমক। িতিন উ র চাপ বা পােয়র হাটেত ফাড়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৭৮১৭১৯৭৭২ 

৯৬৩ মাঃ ম আলী ধান          িপতা- মৃত আলী আহ দ ধান  এনআইিড-১৩২৫৮০৫৫৬৩৯৫ মাবা-০১৭১০২৯২৪০১ 

াম- কাঠাসুর               ডাক- মাহা দপুর         উপেজলা- মাহা দপরু    জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ ম আলী ধান একজন িদন মজরু। িতিন উ র চাপ াস ক  এলা জ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭১০২৯২৪০১ 



৯৬৪ মাসাঃ ছবুরা খাতন              িপতা- সােহদ আলী বপারী      এনআইিড-৩৩০০৪৪১৩৬১     মাবা-০১৭১০২৩০৫০৭ 

াম- সীথানাথ              ডাক- মাদারীপুর           উপেজলা- মাদারীপুর       জলা- মাদারীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ ছবুরা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭১০২৩০৫০৭ 

৯৬৫ মাঃ িফেরাজ মাল া               িপতা- মাঃ ছােদক মাল া      এনআইিড-২৯১১৮২৫২০০৬১৬ মাবা- ০১৮৮৩০৯২৯১০ 

াম- হাসামিদয়া            ডাক- সূয িদয়া           উপেজলা- বায়ালমারী       জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ িফেরাজ মাল া একজন গৃহ িমক। িতিন কািশ মাথা ঘুরােনা আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা- ০১৮৮৩০৯২৯১০ 

৯৬৬ হািছসা িবিব                      িপতা- সুলতান আহা দ        এনআইিড-৫০৫৯৮২৬৮       মাবা-০১৭১৬৩২৪৩২৯ 

াম- দুয়ারীপাড়া            ডাক- পনগর               উপেজলা- পনগর          জলা- ঢাকা   

মাঃ হা ন ( ামী)   এনআইিড-৩২৫৯৮১৯৪২৭ 
আেবদনকারী মাঃ হা নএকজন ভ ান চালক।িতিন াক হােটর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭১৬৩২৪৩২৯ 

৯৬৭ মাছাঃ জাসনা বগম            িপতা- মাঃ তাফা ল হােসন  এনআইিড-৮৫১৫৮৩৭৭১০৪৪৭  মাবা-০১৭৪৮৮৮৯০৬০ 

াম- পাকুিরয়া               ডাক- বগম রােকয়া  উপেজলা- িমঠাপুকুর      জলা- রংপুর   

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ জাসনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন বুেক টউমার ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৬০০০০ মাবা-০১৭৪৮৮৮৯০৬০ 

৯৬৮ মাছাঃ তাহিমনা বগম          ামী- মাঃ মাজাহা ল ইসলাম এনআইিড-৪৯১৯৪৫৫৬১৮৪৯৮ মাবা-০১৭৪০১৩৬২৩৪ 

াম- কবলকৃ              ডাক- জু াহাট             উপেজলা- উিলপুর          জলা- কুিড় াম       

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ তাহিমনা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন উ র চাপ বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭৪০১৩৬২৩৪ 



৯৬৯ মাছাঃ আছমা বগম            ামী- মাঃ বলাল হােসন      এনআইিড-৮৫১৫৮৩৭৭১০২৮০ মাবা-০১৭৪৬৫০৯২৩১  

াম- পাকুিরয়া               ডাক- বগম রােকয়া উপেজলা- িমঠাপুকুর      জলা- রংপুর   

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আছমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৭৪৬৫০৯২৩১  

৯৭০ সিলম মাল া                     িপতা- রহমান মাল া           এনআইিড-১৯৯৩২৯১১৮৯৫০০০১২৬    মাবা-০১৭৫৩৯০৩০১৬ 

াম- িনিধপুর              ডাক- তরজিুড়           উপেজলা- বায়ালমারী    জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী সিলম মাল া একজন কৃিষ িমক। িতিন ােব দাহ বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৭৫৩৯০৩০১৬ 

৯৭১ মাঃ সিহদুল ইসলাম             িপতা- মৃত আবুল কােশম মাত র                         এনআইিড-৫৪১৫৪৪১৩১৪১৩৭  মাবা-০১৯৬৩৬৯৪৩২০ 

াম- উ র গাড়ান         ডাক- িখলগাওঁ            উপেজলা- িখলগাওঁ          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ সিহদলু ইষলাম একজন রং িম ী। িতিন িকডিনেত সমস া কামেড় এবং ঘাের ব াথা দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৯৬৩৬৯৪৩২০ 

৯৭২ মাঃ ইউনুচ ফিকর              িপতা- আঃ ম জদ ফিকর        এনআইিড-০৬১৯৪৩১২৯১০৮২  মাবা-০১৭৫৬২৯৫০৯৬ 

াম- বাৈরকা             ডাক- টয়া                উপেজলা- উ জরপুর         জলা- বিরশাল   

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইউনচু ফিকর একজন িনমান িমক। িতিন াস ক  কামের ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭৫৬২৯৫০৯৬ 



৯৭৩ মাঃ জন ুিময়া                    িপতা- রিফজ উ ন           এনআইিড-১৯৩৩৬৩০২৬৯    মাবা-০১৯৯৩০৫৮৮২২ 

াম- মরািদয়া              ডাক- িখলগাওঁ             উপেজলা- িখলগাওঁ          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ জন ুিময়া একজন িনমান িমক। িতিন িলভার িকডিনর এবং হাপানী সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৯৯৩০৫৮৮২২ 

৯৭৪ মাঃ আ লু রিশদ               িপতা- মৃত আ লু গফুর        এনআইিড-৬১১৮১৭৬২৪১১২০ মাবা-০১৭২৫৬৩৯৬৭৯ 

াম- বড়বািড় রাড      ডাক- িমরপুর               উপেজলা- িমরপুর          জলা- ঢাকা 

মাছাঃ ছহরা খাতন 
( ী)    এনআইিড-৬১১৮১৭৬২৪১১২১ 

আেবদনকারী মাঃ আ লু ঘফুর একজন ির া চালক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৭২৫৬৩৯৬৭৯ 

৯৭৫ হা ান খ কার                  িপতা- মৃত সইনুচ খ কার       এনআইিড-৪৭৯২১০৪০৫৪০৮১  মাবা-০১৯১৩৩৩০০৭১ 

াম- দয়ানা               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗরতপুর     জলা- খুলনা 

িনজ আেবদনকারী হা ান খ কার একজন ির া চালক। িতিন দঘূটনা জিনত কারেণ ডান হাত মারা ক ত ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৯১৩৩৩০০৭১ 

৯৭৬ রওশন আরা                     িপতা- মাঃ আবদু া             এনআইিড-১০১৩৯৪৭৯৫৫      মাবা-০১৮১১৬৩২০১৬ 

াম- রাড-১, লইন-৭      ডাক- হািলশহর            উপেজলা- হািলশহর       জলা- চ াম   

িনজ আেবদনকারী রওশন আরা একজন িনমান িমক। িতিন জরায় ুসমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৮১১৬৩২০১৬ 

৯৭৭ কশব মজমুদার                   িপতা- রাখাল মজমুদার        এনআইিড-৩৭২৮৪৫০৯২৯     মাবা-০১৮১২০৮৯২৪৮ 

াম- ১১নং ওয়াড         ডাক- কা ম একােডমী    উপেজলা-পাহাড়তলী      জলা- চ াম  

িনজ আেবদনকারী কশব মজমুদার একজন ইমারত িনমান িমক। িতিন াক ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৮১২০৮৯২৪৮ 



৯৭৮ ফিরদা ইসলাম                  িপতা- আইয়ুব আলী            এনআইিড-৭৩০৫৬৩১৭৫১     মাবা-০১৭১২২৬৩৯৪১ 

াম- পূব মিনপুর           ডাক- িমরপুর-২            উপেজলা- িমরপুর-২        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী ফিরদা ইসলাম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭১২২৬৩৯৪১ 

৯৭৯ মাঃ জািকর হােসন           িপতা- মাঃ আঃ ম জদ        এনআইিড-২৮১৪৭৭০০১৮      মাবা-০১৭৩৬১০২৫৬৩ 

াম- উ র গাড়ান         ডাক- িখলগাওঁ            উপেজলা- িখলগাওঁ          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ জািকর হােসন একজন িনমান িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭৩৬১০২৫৬৩ 

৯৮০ মাঃ আব ু জাবােয়র             িপতা- আঃ গফুর                 এনআইিড-৮৬৮৩৫১২৬৯৬    মাবা-০১৭১১১১৯৮৯৫ 

াম- বাড়ী-৬১২/িস         ডাক- িখলগাওঁ             উপেজলা- িখলগাওঁ         জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আব ুজাবােয়র একজন িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭১১১১৯৮৯৫ 

৯৮১  মাঃ জয়নাল িময়া              িপতা- মৃত সাধু িময়া           এনআইিড-৯৩১৯৫৪৭৫৬৫৭৫৪ মাবা-০১৬৭৩০৮৯৭০৭ 

াম- পয়লা                  ডাক- ট, ভাতকুড়া       উপেজলা- টা াইল        জলা- টা াইল            

িনজ আেবদনকারী মাঃ জয়নাল িময়া একজন ির া চালক। িতিন িকডিনর রাগ ও দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৬৭৩০৮৯৭০৭ 

৯৮২ তাজনাহার                   ামী- জিসম উ ন            এনআইিড-৭৫১৮৭২৩৩৮১৯৫৮ মাবা-০১৮৮০৯১৬৭৭৭ 

াম- হািমদ আলী বাড়ী    ডাক- বানদাও             উপেজলা- নায়াখালী       জলা- নায়াখালী  

িনজ আেবদনকারী তাজনাহার একজন গৃহ িমক। িতিন আলসার  কামেড়র হাড় য় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৮৮০৯১৬৭৭৭ 



৯৮৩ মাঃ নু ল হক                িপতা- মুনসরু আলী সরদার    এনআইিড-৫০৮৪৮৯৭৯৫১      মাবা-০১৭৫৪১৩৯২৫৮ 

াম- ভইয়া পাড়া           ডাক- িখলগাওঁ              উপেজলা- িখলগাওঁ         জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ নু ল হক একজন ইেলি ক িম ী।িতিন পাইলস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৭৫৪১৩৯২৫৮ 

৯৮৪ মাঃ িফেরাজ                    িপতা- কাজী মাঃ রােকা ন এনআইিড-২৮০০৭৩৮৪১৭      মাবা-০১৭১৮৪৩১৩৫৪ 

াম- উ র গাড়ান         ডাক- িখলগাওঁ            উপেজলা- িখলগাওঁ          জলা- ঢাকা  

মিকরন নছা (মা)    এনআইিড-৫৪১৫৪১০২৫৬১০৬ 

আেবদনকারী মাঃ িফেরাজ একজন িনমান িমক। তার মা রনাল ফইলু র রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৭১৮৪৩১৩৫৪ 

৯৮৫ আসমা বগম                      ামী- মাঃ দেলায়ার হােসন   এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৬০৪২ মাবা-০১৭৯৮৩৮০১৬৫ 

াম- রােয়র চালা          ডাক- হাটিরয়া চালা       উপেজলা কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর             

িনজ আেবদনকারী আসমা বগম একজন গৃহ িমক। তার জরায় ুএবং মূ থিলর সমস া পায় ুপথ পেট গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭৯৮৩৮০১৬৫ 

৯৮৬ আেলাক জান                   ামী- িমজানুর রহমান          এনআইিড-২৬১২৯৩৫৪৫৬০৫৯ মাবা-০১৮৭১৬৬১৪১২ 

াম- দঃ কুতব খালী     ডাক- দিনয়া             উপেজরা- যা াবাড়ী      জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী আেলাক জান একজন িনমান িমক। িতিন দ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৮৭১৬৬১৪১২ 

৯৮৭ মাঃ বিশর                        িপতা- মাঃ সােদক আলী        এনআইিড-২৬৯৪৮১০৯৭৭৩৬৩ মাবা-০১৮৬৪০৭৭৭৪৫ 

াম- গদারেটক             ডাক- িমরপুর ১২১০         উপেজলা- িমরপুর          জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ বিশর একজন িনমান িমক। িতিন হািনয়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৮৬৪০৭৭৭৪৫ 



৯৮৮ মাঃ সাইকুল ইসলাম          িপতা- মৃত আজাহার মু ী     এনআইিড-১৯৭৬৮১২২৫০৮০০০০০২     মাবা-০১৭১৮৬৭৬৮৬১ 

াম- মরামতপুর          ডাক- পরানপুর             উপেজলা- চারঘাট          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ সাইকুল ইসলাম একজন রাজ িম ী। িতিন চােখর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭১৮৬৭৬৮৬১ 

৯৮৯ শাহানুর বগম                   ামী- মাঃ ইি স                 এনআইিড-০৯১৫৪১৬০৩৫৯৬০ মাবা-০১৯৬১৬৯২০৮৮ 

াম- দঃ কুতব খালী     ডাক- দিনয়া             উপেজরা- যা াবাড়ী      জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী শাহানুর বগম একজন িমান িমক। িতিন মাইে ইন সাইনসুাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৯৬১৬৯২০৮৮ 

৯৯০ মাঃ কালাম হাং                  িপতা- মৃত জয়নাল হাং          এনআইিড-৭৮১৬৬৫৯৬২৭৩৬০ মাবা-০১৮৪০১৩০১৯২ 

াম- দঃ কাজলা নগর     ডাক- দিনয়া             উপেজরা- যা াবাড়ী      জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ কালাম হাং একজন িমান িমক। িতিন লা ােগা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৮৪০১৩০১৯২ 

৯৯১ মাঃ এমরাজ সরদার           িপতা- মাতােলব সরদার        এনআইিড-১৯৯৫০৬১৯৪৩১০০০৩৩২    মাবা-০১৭৪০৬৭০৬৪৮ 

াম- বা া                   ডাক- সেনরহাট           উপেজলা- উ জরপুর         জলা- বিরশাল  

িনজ আেবদনকারী মাঃ এমরাজ সরদার একজন ভ ান চালক। িতিন কামেড়র হাড় য় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৭৪০৬৭০৬৪৮ 

৯৯২ িফেরাজা আ ার                িপতা- আ লু কু ুস            এনআইিড-৭৭৯৭০৮৪৫২৭      মাবা-০১৯৯৭৬৪০৩৪৫ 

াম- দঃ যা াবাড়ী         ডাক- যা াবাড়ী           উপেজলা- যা াবাড়ী        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী িফেরাজা আ ার একজন ইমারত িনমান িমক। িতিন কামেড়র হাড় য় সায়া টকা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৯৯৭৬৪০৩৪৫ 



৯৯৩ মাঃ দেলায়ার হােসন দুলাল   িপতা- মাঃ সরাব আলী মা জ   এনআইিড-৪১৬৫০৪১৫৪৪       মাবা-০১৭১৬৮৬৮৯১৮ 

াম- রমজানকা ঠ          ডাক- দাঘলিচড়া          উপেজলা- ঝালকাঠ       জলা- ঝালকাঠ   

িনজ আেবদনকারী মাঃ দেলায়ার হােসন দুলাল একজন রং িম ী। িতিন হাট এটাক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭১৬৮৬৮৯১৮ 

৯৯৪ মাঃ শিহদুল ইসলাম             িপতা- মাঃ খিললুর রহমান    এনআইিড-৭৮১৫২৪২৭৪৮৩৫৭ মাবা-০১৭১৫৫৭৬০৭০ 

াম- িমর হাজারীবাগ    ডাক- গ ািরয়া            উপেজলা- যা াবাড়ী       জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ শিহদলু ইসলাম একজন ইমারত িনমান িমক। তার ডান পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭১৫৫৭৬০৭০ 

৯৯৫ মাঃ আলী আকবর               িপতা- মৃত মুসেলম উ ন       এনআইিড-৬১১১৩৫১৮১০৮২৭ মাবা-০১৭২৩৮৮৭৯৪১ 

াম- হিবরবাড়ী            ডাক- হিবরবাড়ী           উপেজলা- ভালকুা           জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আলী আকবর একজন ইমারত িনমান িমক। িতিন ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭২৩৮৮৭৯৪১ 

৯৯৬ মাঃ বাব ু                         িপতা- মাঃ ফাইজু ীন         এনআইিড-৮১২৯৪০৫৭১২৯৩২ মাবা-০১৭৭০৩২৫৮৭২ 

াম-তােনার                 ডাক- তােনার              উপেজলা- তােনার          জলা- রাজশাহী  

িনজ আেবদনকারী মাঃ বাব ুএকজন রাজ িম ী। তার বা পােয়র দু ট হাড় ভে  গেছ। উন্নত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭৭০৩২৫৮৭২ 

৯৯৭ মাঃ আেলফ উ ীন              িপতা- মৃত বিছর উ ীন ম ল  এনআইিড-৬৪১৬০১৩৩২৪৭৯৪ মাবা-০১৭৫৭১৭২৮৯৪ 

াম- হাল ঘাষপাড়া       ডাক- নওগা ঁ                উপেজলা- নওগা ঁ          জলা- নওগা ঁ

িনজ আেবদনকারী মাঃ আেলফ উ ীন একজন ইমারত িনমান িমক। িতিন দেরাগ উ র চাপ ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৫৭১৭২৮৯৪ 



কেরেছন।  

৯৯৮ মাঃ সাহাগ ইসলাম             িপতা- মাঃ নূর ইসলাম          এনআইিড-৬৪২৬০০১১০৬৪০০৭          মাবা-০১৭৩৭৬০০৬২৩ 

াম- বাংগাবাড়ীয়া          ডাক- নওগা ঁ               উপেজলা- নওগা ঁ          জলা- নওগা ঁ 

িনজ আেবদনকারী মাঃ সাহাগ ইসলাম একজন ইমারত িনমান িমক। িতিন দঘূটনায় হােত আঘাত পেয়েছন। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০ মাবা-০১৭৩৭৬০০৬২৩ 

৯৯৯ মাঃ মাফা ল  হােসন       িপতা- মাঃ আঃ খােলক        এনআইিড-৬১১৬৫৪৩০০০৫২১ মাবা-০১৬৪২০০৬৪১৬ 

াম- মধ  মিনপুর           ডাক- িমরপুর               উপেজলা- িমরপুর           জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাফা ল হােসন একজন িনমান িমক। তার পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৬৪২০০৬৪১৬ 

১০০০ মাঃ রা াক হাওলাদার         িপতা- মৃত আসমান হাং        এনআইিড-৭৮১৩৮৪৭৮০৮৯৬৬ মাবা-০১৭৮৮৩৭৫৭৬২ 

াম- দঃ কাজলা নগর     ডাক- দিনয়া             উপেজরা- যা াবাড়ী      জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ রা াক হাওলাদার একজন িনমান িমক। িতিন আথাই টস ফুসফুেসর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭৮৮৩৭৫৭৬২ 



১০০১ মাছাঃ সােমনা                     ামী- মাঃ আিমর আলী      এনআইিড-৭৭১৯০৬৭৬৩৩০৬০ মাবা- ০১৭৬৩৭২৪৯৩৩ 

াম- বাড়ী- ৬৬০            ডাক- উ রখান               উপেজলা- উ ররখান           জলা- ঢাকা         

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ সােমনা একজন িমক। িতিন চােখর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০  মাবা- ০১৭৬৩৭২৪৯৩৩ 

১০০২ মাসাঃ কুলসুম বগম             িপতা- রেমা িশকদার             এনআইিড-১৪৬৯৩১১৫৯৯     মাবা-০১৭৫৭৭৩০৫১০ 

াম- বতপাড়া               ডাক- িপ জালী         উপেজলা- গাজীপুর     জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাষাঃ কুলসুম বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন জরায়ুেত টউমার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭৫৭৭৩০৫১০ 

১০০৩ মাঃ আবুল হােসন                িপতা- মৃত মিমন মু ী            এনআইিড-১৯৫৪২৬৯৯২৩৭৫৬১৭৬৪       মাবা-০১৬৩৯৫৭৭০৬৮ 

াম- দঃ ব ন বাড়ী        ডাক- ঢাকা পিলেটকিনক উপেজলা- তজগাওঁ       জলা- ঢাকা 

শাহানাজ বগম 
( ী)    এনআইিড-৩৭৩৭২৪০১৭০ 

আেবদনকারী মাঃ আবুল হােসন একজন ির াচালক। তার ী ম দে র হাড় য় এবং ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৬৩৯৫৭৭০৬৮ 

১০০৪ মাঃ িফেরাজ হাওলাদার          িপতা- মৃত আঃ মােলক হাওলাদার                         এনআইিড-০৬১৯৪৩১২৯০৪৩৯ মাবা-০১৭২৯৭৬৫৫৪৭ 

াম- তরে াম              ডাক- টয়া                  উপেজলা- উ জরপুর        জলা- বিরশাল  

মাসাঃ রা জয়া বগম ( ী)            এনআইিড-০৬১৯৪৩১২৯০০০৬ 

আেবদনকারী মাঃ িফেরাজ হাওলাদার একজন রাজ িম ী। তার ী িকডিনর সমস া আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৭২৯৭৬৫৫৪৭ 



১০০৫ এ এফ এম এনামুল হক 
(হমায়ন)                             িপতা- মাঃ আসাদ আলী        এনআইিড-৬৪২৬০০১৫৯৫১৩০ মাবা-০১৭১৮৭৪৫৬৭৭ 

াম- বা াবািড়য়া          ডাক- নওগা ঁ                 উপেজলা- নওগা ঁ           জলা- নওগা ঁ  

িনজ আেবদনকারী এ এফ এম এনামুল হক (হমায়ন) একজন ইমারত িনমান িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।               

৩০০০০ মাবা-০১৭১৮৭৪৫৬৭৭ 

১০০৬ মাঃ ফজললু হক                  িপতা- মাঃ আ রু রহামন     এনআইিড-৩৭৪৩৮৩৫৬১৭     মাবা-০১৯২০৩৭১৮২৬ 

াম- ল ীপুর বাটাপাড়া   ডাক- জ.িপ.ও              উপেজলা- রাজপাড়া        জলা- রাজশাহী    

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফজললু হক একজন গৃহ িমক। িতিন কটমরত অব ায় পা এবং কামেড়র হার ভে  গেছ ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।                

৬০০০০ মাবা-০১৯২০৩৭১৮২৬ 

১০০৭ মাসাঃ শাহীনরু আ ার          ামী- মাঃ হাছান               এনআইিড-২০০৩১৯১৮৭৭৩১০০৭৫৯       মাবা-০১৮৩০৮৯৯০১২ 

াম- ভলুয়াপাড়া             ডাক- অিলপুর               উপেজলা- না ল কাট    জলা- কুিম া  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ শাহীনুর আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন িলভােরর সমস া পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৮৩০৮৯৯০১২ 

১০০৮ মাহা দ আলী                    িপতা- মাঃ ফাইজ ুউ ন        এনআইিড-৮১২৯৪০৫৭১৬৫৫৩ মাবা-০১৭২৪২৪৩৮৪২ 

াম- তােনার                 ডাক- তােনার                 উপেজলা- তােনার         জলা- রাজশাহী   

িনজ আেবদনকারী মাহা দ আল একজন রাজ িম ী। িতিন কামেড়র আগাত জিনত কারেন হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭২৪২৪৩৮৪২ 



১০০৯ আঃ হা ন িশকদার              িপতা- মৃত নজর আলী িশকদার এনআইিড-১৯৫০২৬৯৪৮১৩০০০০০৫      মাবা-০১৯৫৯৫২৬০৬৪ 

াম-দঃ মিনপুর            ডাক-িমরপুর                 উপেজলা- িমরপুর          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী আঃ হা ন িশকদার একজন ইমারত িনমান িমক। িতিন পােয়র দু ট হাড়ই ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৯৫৯৫২৬০৬৪ 

১০১০ নুরজাহান বগম                    িপতা- মৃত মােমদ আলী       জ সনদ-১৯৫৭২৬১২৯৯৫১১১৩৩০       মাবা-০১৭২৪৬৯৬৪১৩ 

াম- দঃ কাজলা নগর     ডাক- দিনয়া             উপেজরা- যা াবাড়ী      জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী নুরজাহান একজন ইমারত িনমান িমক। িতিন কামেড়র হাড় য় ব াথা হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭২৪৬৯৬৪১৩ 

১০১১ মাঃ জািকর হােসন            িপতা- মাঃ কা ন হাওলাদার  এনআইিড-২৬১৩৮৬৯০৫০১৮৭ মাবাঃ০১৭৩৯৩২৪৭৮২ 

াম- কাজলারপাড়         ডাক- মাতয়াইল        উপেজলা- যা াবাড়ী        জলা- ঢাকা   

িনজ আেবদনকারী মাঃ জািকর হােসন একজন িনমান িমক। িতিন ইেলক ক বান রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবাঃ০১৭৩৯৩২৪৭৮২ 

১০১২ মাঃ আ লু খােলক (ভেজ)      িপতা- মৃত গাদলা মামুদ        এনআইিড-৭৩১১২৪৭৩৫৫০২২ মাবা-০১৭৫১৯১৭৫৩৭ 

াম- খািলশা চাপানী        ডাক- কাকড়া বাজার        উপেজলা- িডমলা           জলা- নীলফামারী  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ লু খােলক (ভেজ) একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৫১৯১৭৫৩৭ 



১০১৩ মাঃ রিফকুল ইসলাম            িপতা- মৃত নছর উ ন         এনআইিড-৭৩১১২১৩৩০০২৫০ মাবা-০১৭১৭৪৬৫৭৯২ 

াম- দঃ সু রখাতা       ডাক- দঃ সু রখাতা        উপেজলা- িডমলা           জলা- নীলফামারী  

িনজ আেবদনকারী মাঃ রিফকুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন তলেপেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭১৭৪৬৫৭৯২ 

১০১৪ রওয়াব উ া                        িপতা- মৃত আিকল উ া          এনআইিড-৫৮১৮০২১৪২৭৬৫৮ মাবা-০১৭২৬০০৫৪৬৬ 

াম- প ান পুর            ডাক- তারাপাশা            উপেজলা- রাজনগর        জলা- মৗলভীবাজার  

িনজ আেবদনকারী রওয়াব উ া একজন িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৭২৬০০৫৪৬৬ 

১০১৫ শখ জােবদ আলী উসমান      িপতা- মৃত ফরজান আলী     এনআইিড-৫৮১৮০৮৪৩৪৫৬২৩ মাবা-০১৭১৫৫৮১৩৫১ 

াম- বড়দল               ডাক- ইে র             উপেজলা- রাজনগর        জলা- মৗলভীবাজার      

িনজ আেবদনকারী শখ জােবদ আলী উসমান একজন িমক। িতিন পির আল এবেসস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০  মাবা-০১৭১৫৫৮১৩৫১ 

১০১৬ নওয়া বগম                         ামী- মৃত নু ল ইসলাম         এনআইিড-৫৮২৭৪০২১০৬২৫২ মাবা-০১৮৬৩৩৬৮৮২০ 

াম- সানাপুর               ডাক- মৗলভীবাজার     উপেজলা- মৗলভীবাজার  জলা- মৗলভীবাজার  

িনজ আেবদনকারী নওয়া বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৮৬৩৩৬৮৮২০ 

১০১৭ সূয বগম                           ামী- মাঃ ইয়াকুব              এনআইিড-৫৮১৮০৬৩৩৯৩০৪৭ মাবা-০১৭৫৯৩৭৮৩৫৫              

াম- খারপাড়া                ডাক- রাজনগর               উপেজলা- রাজনগর        জলা- মৗলভীবাজার  

িনজ আেবদনকারী সূয বগম গৃহ িমক। িতিন হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৫৯৩৭৮৩৫৫  



১০১৮ িমন ুআকতার                      ামী- বাব ু                        এনআইিড-১৯৮৮৬৪২৬০০১০০০০২৭      মাবা-০১৭০৪৭৩১৫০৩ 

াম- কামাইগারী          ডাক- নওগা ঁ                উপেজলা- নওগা ঁ            জলা- নওগা ঁ

িনজ আেবদনকারী িমন ুআকতার একজন িনমান িমক। িতিন মাতৃ  কল ান। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭০৪৭৩১৫০৩ 

১০১৯ হালান বপারী                     িপতা- কােশম বপারী         এনআইিড-৮৫১৬৯৬৬১৩১৫৯৬ মাবা-০১৭৪৭৭৯৯৫৯৪ 

াম- লবাগ                ডাক- শাি নগর             উপেজলা- শাহজাহান পুর  জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী হালান বপারী একজন ইমারত িনমান িমক। িতিন হাট এটাক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৪৭৭৯৯৫৯৪ 

১০২০ মাঃ ম জবুর হাওলাদার        িপতা- আ লু হক হাওলাদার   এনআইিড-২৬১৭৬৩৫৪০৫৪৪৩ মাবা-০১৯২৫৯৫১৮৩৩ 

াম- গািব পুর             ডাক- ডমরা                 উপেজলা- যা াবাড়ী       জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ ম জবুর হাওলাদার একজন িনমান িমক। তার ডান পা এবং পােয় ইেলক ক লক। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯২৫৯৫১৮৩৩ 

১০২১ মাশারফ হােসন চৗিকদার     িপতা- আবুল কােশম চৗিকতদার                        এনআইিড-৭৮১৩৮৮৩৯৭২৭২৫ মাবা-০১৭১২১৭৯৭৩০ 

াম- মীরহাজার বাগ       ডাক- গ ািরয়া            উপেজলা- যা াবাড়ী       উপেজলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাশারফ হােসন চৗিকদার একজন ইমারত িনমান িমক। তার পােয়র টনডন কেট যায়  বা পােয়র আঘাত। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭১২১৭৯৭৩০ 



১০২২ মাঃ ওয়ােহদ দওয়ান           িপতা- মৃত  রিহম উ ন দওয়ান                              এনআইিড-৬৪২৬০০১১০৬৩৬৮ মাবা-০১৭৪০৭৮০৭৯৩ 

াম- বা াবািড়য়া          ডাক- নওগা ঁ                 উপেজলা- নওগা ঁ           জলা- নওগা ঁ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ ওয়ােহদ দওয়ান একজন ইমারত িনমান িমক। িতিন দেরােগ িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৪০৭৮০৭৯৩ 

১০২৩ আেয়শা আ ার                   ামী- মাঃ ল জব ামািনক   এনআইিড-৬৪২৬০০১১০৬৭৪৩ মাবা-০১৯২৫১০৮০৩১ 

াম- বা াবািড়য়া          ডাক- নওগা ঁ                 উপেজলা- নওগা ঁ           জলা- নওগা ঁ  

িনজ আেবদনকারী আেয়শা আ ার একজন ইমারত িনমান িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯২৫১০৮০৩১ 

১০২৪ মাঃ আইয়ুব হােসন             িপতা- মকবুল হােসন            এনআইিড-৬৪২৬০০১১০২০০১ মাবা-০১৭৩১৫৩৫৬০৬ 

াম- বামাইগাড়ী         ডাক- নওগা ঁ                 উপেজলা- নওগা ঁ           জলা- নওগা ঁ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আইয়ুব হােসন একজন িনমান িমক। িতিন করমরত অব ায় মাথায় এবং হােত আঘাত।িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৩১৫৩৫৬০৬ 

১০২৫ মাছাঃ হাবীবা খাতন            ামী- মাঃ মাহবুব আলম      এনআইিড৬৪২৬০০১১০৬৭৯৯  মাবা-০১৭৫৩১২৬৭৭৭ 

াম- বা াবািড়য়া          ডাক- নওগা ঁ                 উপেজলা- নওগা ঁ           জলা- নওগা ঁ  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ হাবীবা খাতন একজন ইমারত িনমান িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৫৩১২৬৭৭৭ 



১০২৬ মাঃ শািহন খিলফা               িপতা- মাঃ আিমর হােসন খিলফা                            এনআইিড-৫৫৪৩৩২৭৮৪৪       মাবা-০১৭২৮৪৬৫৬৫৩ 

াম- দঃ আেলকা া        ডাক- বিরশাল             উপেজলা- কাতয়ালী       জলা- বিরশাল 

িনজ আেবদনকারী মাঃ শািহন খিলফা একজন িনমান িমক। িতিন য া হািনয়া ঘাের ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭২৮৪৬৫৬৫৩ 

১০২৭ মাছাঃ মাহমুদা খাতন           ামী- মাঃ আ জজরু রহমান     এনআইিড-৮৯১৬৭৩৮৪৮১০৭৫ মাবা-০১৭৭৫২১১০৬২ 

াম- বারইকা              ডাক- গনপ ী               উপেজলা-নকলা             জলা- শরপুর  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মাহমুদা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ  র চাপ আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৭৫২১১০৬২ 

১০২৮ মাহা দ সান্ট                    িপতা- মেফজ মা া              এনআইিড-৫৪১৫৪৭৭১৮৭৮৬২  মাবা-০১৭১৩১৪০৬৬৮ 

াম- বােহরচর               ডাক- মাদারীপুর             উপেজলা- মাদারীপুর       জলা- মাদারীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাহা দ সান্ট একজন িনমান িমক। িতিন কামেড় এবং হাটেত ব াথােরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭১৩১৪০৬৬৮ 

১০২৯ িনিশ আ ার                        ামী- মাঃ িব াল হােসন      এনআইিড-২৬১৩৪৫১২১৭৫৩৬ মাবা-০১৯৪৯৬৫৩৫৬৩ 

াম- বাড়ীনং- ২৭           ডাক- নয়াগাও              উপেজলা- আ াফাবাদ      জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী িনিশ আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন জনিডস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৯৪৯৬৫৩৫৬৮ 



১০৩০ মাসাঃ জনা বগম              িপতা- মাঃ হািনফ                জ সনদ-২০০৮০৯২১৫৭৭১১৩৫০         মাবা-০১৯৪৭৭৮০৯০৪ 

াম- চরগাজীপুর           ডাক-দ ন বাজার            উপেজলা- বারহানউ ন  জলা- ভালা  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ জনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৯৪৭৭৮০৯০৪ 

১০৩১ মাঃ সাইদুল ইসলাম             িপতা- মাঃ ম আলী         এনআইিড-০৪১৪৭৮৩৬৭০০৮৯ মাবা-০১৭১০১৫৯৭৪১ 

াম- উ র ভার            ডাক- ভাড়া বতেমাড়     উপ জলা- বতাগী          জলা- বর না  

িনজ আেবদনকারী মাঃ সনাইদুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭১০১৫৯৭৪১ 

১০৩২ আঃ মা ান                           িপতা- মৃত আঃ হক             এনআইিড-৯৩২৯৫০৮২৬১১৫৮ মাবা-০১৯১২৭১০২০৩ 

াম- নয়ােটালা               ডাক- নয়ােটালা            উপেজলা- রমনা             জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী আঃ মা ান একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৯১২৭১০২০৩ 

১০৩৩ হাসেনয়ারা বগম               ামী- জািকর শখ                এনআইিড-২৯১১৮২৫২০১৪০৪  মাবা-০১৭৬৪৬১১৭৩১ 

াম- হাসমিদয়া             ডাক- সূযিদয়া                উপেজলা- বায়ালমারী     জলা- ফিরদপুর   

িনজ আেবদনকারী হাসেনয়ারা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৬৪৬১১৭৩১ 

১০৩৪ মাঃ জাহা ীর                      িপতা- মাঃ শাহাজাহান খান    এনআইিড-২৬৯৩৬২৪৭৩০২০০ মাবা-০১৭২৫৪১৪১০৪ 

াম- ৯৪২৪/এ িখলগাওঁ    ডাক- িখলগাওঁ              উপেজলা- িখলগাওঁ         জলা-ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ জাহা ীর একজন রাজ িম ী। তার কমরত অব ায় দঘূটনায় বশিকছ হাড় ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০০ মাবা-০১৭২৫৪১৪১০৪ 



১০৩৫ মাঃ আ সু ছালাম                িপতা- রিহম উ ীন হাওলাদার  এনআইিড-৭৭৫১৬০০৭২২     মাবা-০১৭৫১১১২৭১৮ 

াম- িসপাহীবাগ           ডাক- িখলগাওঁ              উপেজলা- িখলগাওঁ         জলা-ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ সু ছালাম একজন িনমান িমক। িতিন কামেড়র হাড় য় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৫১১১২৭১৮ 

১০৩৬ মাঃ আলম                          িপতা- আ লু ছা ার মা া     এনআইিড-২৩৯৮৫১৬১৭৫      মাবা-০১৯৩০১৭৮২৬০ 

াম- কাজলারপাড়         ডাক- দিনয়া      উপেজলা- যা াবাড়ী        জলা- ঢাকা   

িনজ আেবদনকারী মাঃ আলম একজন িমক। িতিন ক নসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৯৩০১৭৮২৬০ 

১০৩৭ মাঃ রােসল তালুকদার          িপতা- মাঃ আঃ লিতফ তালুকদার                        এনআইিড-১৯৯৮২৬৯২০২৪০৭১২২৮       মাবা-০১৯৩৬৫২৭২৯৫ 

াম- শিহদনগর              ডাক- পা া                 উপেজলা- লালবাগ         জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ রােসল তালুকদার একজন িনমান িমক। িতিন কমে ে  আঘাত কামেড়র হােড় আঘাত। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯৩৬৫২৭২৯৫ 

১০৩৮  মাঃ আলতাফ                    িপতা- লালিময়া হাওলাদার    এনআইিড-২৬৯৩৬২৫৮৮৯২৯৮            মাবা-০১৭৩২২৭৬৬৬৩ 

াম-দি ণ বন ী           ডাক- িখলগাওঁ               উপেজলা- িখলগাওঁ         জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আলতাফ একজন িনমান িমক। তার পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৩২২৭৬৬৬৩ 

১০৩৯  বাদল িক নীয়                   িপতা- মৃকু  িবহারী িক নীয়া এনআইিড-০৪২৮৫০৮৫৮৭৮১৩ মাবা-০১৭৬০০৫৪৫৩৩ 

াম- পাথরঘাটা             ডাক- পাথরঘাটা           উপেজলা- পাথরঘাটা      জলঅ- বর না  

িনজ আেবদনকারী বাদল িক নীয় একজন পান দাকানদার। বা হাত ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৬০০৫৪৫৩৩ 



১০৪০ আবদরু রহমান ভূইয়া              িপতা- আবুল কালাম ভূইয়া   এনআইিড-১৯৮৪৬৮১৫২৬১৩৭২৫৬০      মাবা-০১৭১৩৫২২২৭০ 

ডাক- ঢাকা াব িলঃ       ডাক- জ.িপ.ও               উপেজলা- রমনা              জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী আবদরু রহমান ভূইয়া একজন সুপারভাইজার। িতিন ইনেটস টনা অব াকশন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭১৩৫২২২৭০ 

১০৪১ মাঃ আঃ রিহম হাওলাদার       িপতা- মৃত ছােমদ হাওলাদার  জ সনদ-১৯৯৫০১১৭৭৩৮০০২৯৯০       মাবা-০১৭৪৬৭০৯৯৭২ 

াম- দঃ মিনপুর             ডাক- শরন খালা           উপেজলা- িমরপুর          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আঃ রিহম হাওলাদার একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৭৪৬৭০৯৯৭২ 

১০৪২ মাঃ ম জবর রহমান (বাব)ু      িপতা- মৃত মকবুল সরদার       এনআইিড-৬৪২৬০০১১০৬৫৭৭  মাবা-০১৭১২৭৫৩৩৪৩ 

াম- কেলজ পাড়া           ডাক- নওগা ঁ                  উপেজলা- নওগা ঁ            জলা- নওগা ঁ 

িনজ আেবদনকারী মাঃ ম জবর রহমান (বাব)ু একজন রং িম ী। িতিন ফুসফুসএবং হােটর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০  মাবা-০১৭১২৭৫৩৩৪৩ 

১০৪৩ মাঃ িমন্ট চৗধুরী                  িপতা- মাঃ খুরেশদ চৗধুরী    এনআইিড-৮১২২৫০৬৮৫০০৯২ মাবা-০১৭৩৭১৯৯৮৮৪ 

াম- চারঘাট                 ডাক- চারঘাট                উপেজলা- চারঘাট          জলা- রাজশাহী  

িনজ আেবদনকারী মাঃ িমন্ট চৗধুরী একজন রড িম ী। িতিন িতিন কমে ে  চােখ আঘাত পেয়েছন। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৩৭১৯৯৮৮৪ 



১০৪৪ মাঃ জিহ ল ইসলাম           িপতা- আ জজ উল া পাটওয়ারী এনআইিড-৩২৮৮৪৫১৫১৫     মাবা-০১৭১১৫৮৯৬২৪ 

াম- প ম দাশরা          ডাক- মািনকগ            উপেজলা- মািনকগ       জলা- মািনকগ   

িনজ আেবদনকারী মাঃ জিহ ল ইসলাম একজন িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭১১৫৮৯৬২৪ 

১০৪৫ নু ন নাহার                        িপতা- নু ল আিমন             এনআইিড-৯১৪৯৪০৪৬০১      মাবা-০১৭৪৩০৫৩২১১ 

াম- প ম দাশরা          ডাক- মািনকগ            উপেজলা- মািনকগ       জলা- মািনকগ   

িনজ আেবদনকারী নু ন নাহার একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৪৩০৫৩২১১ 

১০৪৬ মাঃ ইমরান হােসন (না ু)    িপতা- মাঃ ফজলরু রহমান     এনআইিড-২৯১৫৬৫২১২৭৮৬৮  মাবা-০১৭৯৬৮১৩০০০ 

াম- মীেরর কাপাস হা টয়া                          ডাক- মধুখালী               উপেজলা- মধুখালী           জলা- ফিরদপুর  

মাহাফুজা ইমরান 
( ী) এনআইিড-১৯৯৩২৯১৫৬৫২০০০৩১৩  

আেবদনকারী মাঃ ইমরান একজন কৃিষ িমক। তার ী মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০  মাবা-০১৭৯৬৮১৩০০০ 

১০৪৭ ঘালা িব াস                        ামী- হের নাথ িব াস       এনআইিড-৬৫১২৮৯৫৩৪৬৬৪০ মাবা-০১৯৩১৪১৬০৯৫ 

াম- হিরশপুর             ডাক- কািলয়া          উপেজলা- কািলয়া        জলা- নড়াইল  

িনজ আেবদনকারী ঘালা িব াস একজন গৃহ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৯৩১৪১৬০৯৫ 

১০৪৮ মাসাঃ তািনয়া খানম তৃষা িপতা- নবীন খান                  জ সনদ- ১৯৯৫৩৩১৩২৫৭৩৪২৬১        মাবা-০১৭৪৯২৯৫০০৭ 

াম- টােনরচালা          ডাক-হাটিরয়া চালা        উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর         

িনজ  আেবদনকারী মাসাঃ তািনয়া খানম তৃষা একজন গৃহ িমক। িতিন পেট ব াথা দবূলতা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৭৪৯২৯৫০০৭ 



১০৪৯ গৗতম ঘাষ                        িপতা- ফিন ঘাষ               এনআইিড-১৯৩৩০০৭৯১৪      মাবা-০১৬৪২৩২৭২৪৯ 

াম- বাশবাড়ী              ডাক- মাহা দপুর         উপেজলা- মাহা দপরু    জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী গৗতম ঘাষ একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস দেরাগ উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৬৪২৩২৭২৪৯ 

১০৫০ মাঃ আ ার িব াস              িপতা- মৃত আঃ সামাদ িব াস  এনআইিড-২৯১৫৬৩১০৬৩২৩৪ মাবা-০১৯৪২০১৮৫৪৫ 

াম- বকুননপুর           ডাক-মধুখালী                উপেজলা- মধুখালী         জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ার িব াস একজন কৃিষ িমক। তার ডান পােয়র হাড় ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০  মাবা-০১৯৪২০১৮৫৪৫ 

১০৫১ িমনারা খাতন                       িপতা- সাহান উল া সরদার     এনআইিড-৫৪০৪৬৪০৭৮৮       মাবা-০১৭১৫৩০০১৮৩ 

াম- রামদাশ ধিনয়া       উপেজলা- উ জরপুর         উপেজলা- উ জরপুর         জলা- কুিড় াম 

িনজ আেবদনকারী িমনারা খাতন একজন কৃিষ িমক।িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭১৫৩০০১৮৩ 

১০৫২ লুৎফা বগম                       ামী- ই াহীম                   এনআইিড-০৯১২৫৯৫৮৪৪০৭০  মাবা-০১৭০৩৯৪১৩৭৪ 

াম- হাসান গ            ডাক- হাসানগ             উপেজলা- চর ফ াশন      জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী লুৎফা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন মৃতৃ  কল ান। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭০৩৯৪১৩৭৪ 

১০৫৩ মাছাঃ মনজ ু বগম               ামী- মাঃ সাহরাব হােসন    এনআইিড-৪৯১১৮৬৭০৪৪৬২৬ মাবা-০১৭৩৯২৯৫৮৭৫ 

াম- দুয়ারীপাড়া            ডাক- পনগর               উপ জলা- পনগর          জলা- ঢাকা   

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মনজ ুবগম একজন গৃহ িমক। তার তলেপেট ব াথা । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৭৩৯২৯৫৮৭৫ 



১০৫৪ মাঃ আ সু সালাম               িপতা- মৃত বরকত আলী      এনআইিড-২৬১২৯৩৫৪২০৬২৯ মাবা-০১৮৫১১৩০৮৪৮ 

াম- চনেটক                 ডাক- দিনয়া                 উপেজলা- যা াবাড়ী        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ সু সালাম একজন িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৮৫১১৩০৮৪৮ 

১০৫৫ হািলমা বগম                        ামী- মৃত মিহবুর রহমান      এনআইিড-১২১৩৩৮৩১৭১৩৭১ মাবা-০১৯৯৫৭৮৮৭৮৪ 

াম- তা য়া                  ডাক- তা য়া               উপেজলা- আ গ        জলা- া নবািড়য়া 

িনজ আেবদনকারী হািলমা বগম একজন ইট ভাটার িমক। িতিন হােটর সমস া অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৯৯৫৭৮৮৭৮৪ 

১০৫৬ মাঃ কামাল চৗধুরী                িপতা- মৃত গালাম িকবিরয়া চ ধুরী                               এনআইিড-২৬৯৪৩০৩৫৮৪১১৭ মাবা-০১৯০৩২০৯৯৪১ 

াম- সকশন-১০ ক-িস  ডাক- িমরপুর-১২১৬     উৈপেজলা- িমরপুর          জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ কামাল চৗধুরী একজন গৃহ িমক। িতিন িপ  থিলেত পাথর ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯০৩২০৯৯৪১ 

১০৫৭ িনলফুার ইয়াছিমন               ামী- আজগর রহমান          এনআইিড-১৯৬৬২৬৯৬৪০৬৭২৭৬৬৫     মাবা-০১৬৩২২৭২৬৫৮ 

াম- সকশন-৭        ডাক- িমরপুর-১২১৬     উৈপেজলা- িমরপুর          জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী িনলুফার ইয়াছিমন একজন কু টর িশ  িমক। িতিন দেরাগ উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৬৩২২৭২৬৫৮ 



১০৫৮ সয়দ ওবায়দলু হক               িপতা- সয়দ আবুল বাশার    এনআইিড-১৯৬৫৪৭১৪০৫৭৫২০১৪৪        মাবা-০১৬৪৭২৩০৪৮৩ 

াম- দয়ারা                   ডাক- িদঘিলয়া              উপেজলা- িদগিলয়া         জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী সয়দ ওবায়দুল হক একজন িমক। িতিন উ র চাপ দেরােগ াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৬৪৭২৩০৪৮৩ 

১০৫৯ মাঃ তিহদুর রহমান               িপতা- মাঃ ইসলাম মা া       এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৩৫১৪৬৬  মাবা- ০১৭৬৩৩৪১০৪৪ 

াম- দয়ারা                   ডাক- িদঘিলয়া              উপেজলা- িদগিলয়া         জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ অিহদুর রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেক ব াথা াস কসট্ উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা- ০১৭৬৩৩৪১০৪৪ 

১০৬০ িব াস শাহীনু ামান              িপতা- মৃত আ লু খােলক িব াস                               এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৫২১১৪৮   মাবা-০১৯৬৯২৫৭২৭৮ 

াম- িদঘিলয়া             ডাক- িদঘিলয়া            উপেজলা- িদঘিলয়া       জলা- খুলনা     

িনজ আেবদনকারী িব াস শাহীনু ামান একজন কৃিষ িমক। িতিন পন েয়টাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯৬৯২৫৭২৭৮ 

১০৬১   মাহা দ িহ  মৃধা              িপতা- কােহল মৃধা                এনআইিড-১৯৬১২৯১১৮২৫২৮২২৯১        মাবা-০১৭৫১৬৪২১৩৩ 

াম- হাসামিদয়া            ডাক- সূয িদয়া           উপেজলা- বায়ালমারী       জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী মাহা দ িহ  মৃধা একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৭৫১৬৪২১৩৩ 



১০৬২ মাছাঃ জ ািত খাতন             িপতা- মাঃ ম আলী         জ সনদ-১৯৯৮৪১১৪৭৯২০৪৫৭২৩        মাবা-০১৩০৭১৭৩৫৭৯ 

াম- পনগর             ডাক- প বী               উপেজলা- িমরপুর         জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ জ ািত খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৩০৭১৭৩৫৭৯ 

১০৬৩ রািফয়া খাতন                       ামী- মে াফা                    এনআইিড-৪১১৪৭৭১৪২২৩৩৪   মাবা-০১৬৭১৩৫১৭৬৯ 

াম- ই ান হাউ জং       ডাক- পনগর              উপেজলা- িমরপুর           জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী রািফয়া খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন জরায়রু সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৬৭১৩৫১৭৬৯ 

১০৬৪ জিসম                               িপতা- হােসন মা ঝ              এনআইিড-৩২৫৯৫৮৬১৭৪      মাবা-০১৭৯৭৪৭৭০৬২ 

াম- দুয়ারীপাড়া            ডাক- পনগর               উপেজলা- পনগর          জলা- ঢাকা   

ইমন (ছেল) আেবদনকারী জিসম একজন ভ ান চালক। তার ছেল পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৭৯৭৪৭৭০৬২ 

১০৬৫ ইয়ািছন মাল া                    িপতা- মাঃ মুছা মাল া         জ সনদ-১৯৯৬৫১৭৬৮১০০২৮৮২         মাবা-০১৯২২২৯২২৩২ 

াম- দুয়ারীপাড়া            ডাক- পনগর               উপেজলা- পনগর          জলা- ঢাকা   

িনজ আেবদনকারী ইয়ািছন মাল া একজন ভ ান চালক। িতিন ৃিতডম রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ ৫৮৬১৭ 

১০৬৬ মাঃ মুছা মাল া                  িপতা- আ লু খােলক মাল া   এনআইিড-৮৬৯৪৫৫৮২৪১       মাবা-০১৩০৭০২৬৩৬৮ 

াম-  ই ান হাউ জং       ডাক- পনগর              উপেজলা- িমরপুর           জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মুছা মাল া একজন িদন মজরু। িতিন কামের ব াথা হাটেত অসুিবধা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৬৮০০৫০১৬৫ 



১০৬৭ আয়শা খাতন                     িপতা- গালাম সদার            এনআইিড-৬৪৪৪২৫৩৭৪১     মাবা-০১৯২২২৯২২৩২ 

াম-  ই ান হাউ জং       ডাক- পনগর              উপেজলা- িমরপুর           জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী আয়শা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন তলেপেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৯২২২৯২২৩২ 

১০৬৮ মাসাঃ আিমনা বগম            ামী- জেবদ আলী               এনআইিড-৪৬৩৭৬৯৫৩১৫     মাবা-০১৬৭২৭২৭৭৬৯ 

াম- ৩ ক                    ডাক- িমরপুর                উপেজলা- িমরপুর          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ আিমনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন কামেরর হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আ বদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৬৭২৭২৭৭৬৯ 

১০৬৯ ফািতমা খাতন                      ামী- মাঃ আব ু হলাল        এনআইিড-৮৭১৮২৮১৩৮১৫৮৩ মাবা-০১৮৬৫০৭৪১০০ 

াম- ই ান হাউ জং       ডাক- পনগর              উপেজলা- িমরপুর           জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী ফািহমা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন জরায়রু সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৮৬৫০৭৪১০০ 

১০৭০ মাঃ নু ল ইসলাম                িপতা- মৃত কালা িময়া         এনআইিড-০৯১২৫৮৫৭৪৪০৭২   মাবা-০১৭৪৬৬০৩৬২৬ 

াম- দুয়ারীপাড়া            ডাক- পনগর               উপেজলা- পনগর          জলা- ঢাকা   

িনজ আেবদনকারী মাঃ নু ল ইসলাম একজন ব ানচালক। িতিন হাত নাড়ােত অসুিবধা পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৭৪৬৬০৩৬২৬ 



১০৭১ রাসত্ম আলী                        িপতা- মৃত ফেত আলী শখ     এনআইিড-৪১১৪৭৯২৩৬৭২৭৮  মাবা-০১৩০৭০৭৩৫৭৯ 

াম- দুয়ারীপাড়া            ডাক- পনগর               উপেজলা- পনগর          জলা- ঢাকা   

িনজ আেবদনকারী রা ম আলী একজন ভ ান চালক। িতিন পেট ব াথা বিম রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৩০৭০৭৩৫৭৯ 

১০৭২ আহ দ আলী িশকারী            িপতা- আব ুবাকার িশকারী      এনআইিড১৪৭৭৩৭৬১৩৯        মাবা-০১৭২১৯১৯৮৮৮ 

াম- ই ান হাউ জং       ডাক- পনগর              উপেজলা- িমরপরু           জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী আহ দ আল িশকারী একজন িদন মজরু। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭২১৯১৯৮৮৮ 

১০৭৩ মাসাৎ আকিলমা আ ার        ামী- আবদুস সিহদ            এনআইিড-২৬৯৬৪০৬৬৮৬১৫৯             মাবা-০১৭৮১৩৭৩৭৪৮ 

াম- ২৩ ক িড              ডাক- প বী                 উপেজলা-িমরপুর           জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাসাৎ আকিলমা আ ার একজন  িশ  িমক। িতিন িকডিনর ফইলু র রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৭৮১৩৭৩৭৪৮ 

১০৭৪ আিফয়া আ ু াহ                   িপতা- শাহাবু ন ভূইয়া         এনআইিড-৪৬৪৩৭৭৩৫৬৯      মাবা-০১৭৫৯৯৪০১০৭ 

াম- ক িস                  ডাক- প বী                 উপেজলা-িমরপুর           জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী আিফয়পা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর ফইলু র রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৫৯৯৪০১০৭ 

১০৭৫ মু া আ ার                        িপতা- মাঃ জামাল শখ         এনআইিড-৫০৯২৭২২০৫৬       মাবা-০১৭১০৬৫৮৪৪৪ 

াম- রাড-১, সঃ ৭    ডাক- প বী                 উপেজলা-িমরপুর           জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মু া আ ার একজন িমক। িতিন পেট ব াথা িকডিনর সমস া মূ  থিলর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭১০৬৫৮৪৪৪ 



১০৭৬ মমতাজ বগম                    ামী- মৃত আলাউ ন শখ     এনআইিড-২৬৯৬৪০২৫২৭৬২২ মাবা-০১৭১৫৮১২১১০ 

াম- আদশবাগ               ডাক- িমরপুর                উপেজলা- প বী             জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মমতাজ বগম একজন িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭১৫৮১২১১০ 

১০৭৭ আঃ খােলক                          িপতা- জালাল উ ন             এনআইিড-৮২৪৪২১৪৫৭৬      মাবা-০১৯৪৮৮৫০০৩২ 

াম- রাড-১, সঃ ৭    ডাক- প বী                 উপেজলা-িমরপুর           জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী আঃ খােলক একজন ভ ানচালক। িতিন হাট এটাক রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯৪৮৮৫০০৩২ 

১০৭৮ আকরাম হােসন                   িপতা- মৃত সািহদ মা া       এনআইিড-৩৩১৩০৬৭৬২৭৬৩৫             মাবা-০১৭৭২৮৩৯৯১২  

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

িনজ আেবদনকারী আকরাম হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন মূ নালীেত দাহ বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৭২৮৩৯৯১২  

১০৭৯ হিরদাসী সূ ধর                     ামী-রিহদাস সূ ধর             এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০২৫৬ মাবা-০১৮১২৪৬৬৫২৮ 

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

িনজ আেবদনকারী হিরদাস সূ ধর একজন কৃিষ িমক। িতিন জরায় ুসমস া রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০  মাবা-০১৮১২৪৬৬৫২৮ 

১০৮০ নাজমা বগম                     ামী- নুরইসলাম                 এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৯৫৯৮ মাবা-০১৮৬৬৭৫৫২১৬ 

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

িনজ আেবদনকারী নাজমা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন টাইফেয়ড মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০  মাবা-০১৮৬৬৭৫৫২১৬ 



১০৮১ মাসাঃ আেনায়ারা বগম       ামী- মাঃ তােহর বপারী    এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৬৪৪ মাবা-০১৭৭৭৩৬০৮৩১ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ আেনায়ারা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৭৭৩৬০৮৩১ 

১০৮২ মাঃ আ সু ছা ার                 িপতা- তাফা ল হােসন     এনআইিড-৩৭৫৪৯২৬২২২      মাবা-০১৭৬৬৭৮৯০৯৫ 

াম- চর নিরনা              ডাক- নিরনা                 উপেজলা- শাহজাদপুর      জলা- িসরাজগ   

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ সু ছা ার একজন ভ ান চালক। িতিন িকডিনেত পাথর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৬৬৭৮৯০৯৫ 

১০৮৩ শািহদা বগম                      িপতা- লােয়বু াহ                এনআইিড-৩৭৪২৯৪৮৩৬১      মাবা-০১৭১৪৭৭৯৪৯২ 

াম- শাি বাগ               ডাক- ব ড়া                উপেজলা- ব ড়া             জলা- ব ড়া   

িনজ আেবদনকারী শািহদা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন র রন রােগ আ ান্ত। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭১৪৭৭৯৪৯২ 

১০৮৪ মাঃ সাজ ু াং                     িপতা- মাঃ ঠান্ড াং            এনআইিড-৬৪৪১৩৪৬৭৬১     মাবা-০১৭৬১৫৭৬১২০ 

াম- শাি বাগ               ডাক- ব ড়া                উপেজলা- ব ড়া             জলা- ব ড়া   

িনজ আেবদনকারী মাঃ সাজ ু াং একজন  কৃিষ িমক। িতিন আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৭৬১৫৭৬১২০ 

১০৮৫ মাঃ হল আিমন                 িপতা- মাঃ িব াল হােসন     এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৫৪৯  মাবা-০১৭৪০৬৩২৯৩৪ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ রহল আিমন একজন কৃিষ িমক। িতিন মূ  নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০  মাবা-০১৭৪০৬৩২৯৩৪ 



১০৮৬ মাসাঃ হােজরা খাতন           ামী- মাঃ রওশন আলী       এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৪৬৭ মাবা-০১৭৯৩৩৮৭৮০২ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ হােজরা খাতন একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৯৩৩৮৭৮০২ 

১০৮৭ আেনায়ার হােসন                  িপতা- ছােবদ আলী               এনআইিড-৩৩১৩২৪৭০৪৩৫০৯ মাবা-০১৭৩২৭৫৪৪১৯ 

াম- খািলশধানী            ডাক- ফুলবাড়ীয়া          উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী আেনায়ার হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড়র ব াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৭৩২৭৫৪৪১৯ 

১০৮৮ মািবয়া বগম                       ামী- মাঃ মাসুদুর রহমান মু ার                                 এনআইিড-৩৩১৩২৬৬৯১৭০১৪ মাবা-০১৯৩২০৩১৪২৪ 

াম- বরাব                   ডাক- সাকা র             উপেজলা- গাজীপুর        জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মািবয়া বগম একজন  কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৯৩২০৩১৪২৪ 

১০৮৯ মাঃ আবুল হােসন                িপতা- মৃত জেবদ আলী িসকদার                              এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৮৮৩৫২ মাবা-০১৮৩৪৩০৮৯৩৩ 

াম- রােয়রচালা           ডাক- হাটিরয়াচালা        উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আবুল হােসন একজন গৃহ িমক। িতিন কািশ র শরীর কাপুিন রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০  মাবা-০১৮৩৪৩০৮৯৩৩ 



১০৯০ বাহার জান                          ামী- মাঃ স লু               এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৯৫২৮ মাবা-০১৭৮৭৩২০৫২০ 

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

িনজ আেবদনকারী বাহার জান একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৮৭৩২০৫২০ 

১০৯১ রাজ ুআহে দ রিক                িপতা- মাঃ নু ল ইসলাম       এনআইিড-৩৩২৩২০৮৮৩১৮৮৩           মাবা-০১৩১৬৪৬২৭০৭ 

াম- পূব চা রা             ডাক- চা রা                উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর         

িনজ আেবদনকারী রাজ ুআহে দ রিক একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৩১৬৪৬২৭০৭ 

১০৯২ মাসাঃ মু ী আ ার              ামী- মাঃ বলাল ম ীক      এনআইিড-৩৩১৩০৬৭৬০১৬৪৩            মাবা-০১৮১৬৬০১৯৭৪ 

াম- কাইজানুল             ডাক- িমজাপুর              উপেজলা- গাজীপুর         জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ মু ী আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন  দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৮১৬৬০১৯৭৪ 

১০৯৩ আফেরাজা আ ার দীি          িপতা- মাঃ আইয়ুব আলী সরদার                              জ সনদ-১৯৯৫৩৩১৩২৫৭০৪০৫২০       মাবা-০১৯০৯৩৮৬২৭১ 

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

িনজ আেবদনকারী আফেরাজা আ ার দীি  একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯০৯৩৮৬২৭১ 

১০৯৪ মেহরা                                িপতা- মাঃ আ রু ছা ার       এনআইিড-৪৬৪৩১৯৫০৯৪      মাবা-০১৭১১৭৩৬৪৭২ 

াম- িশবমা ট                ডাক- ব ড়া                 উপেজলা- ব ড়া              জলা- ব ড়া  

িনজ আেবদনকারী মেহরা একজন গৃহ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭১১৭৩৬৪৭২ 



১০৯৫ মাঃ শিহদুল ইসলাম               িপতা- ইয়ািছন ম ল            এনআইিড-৩২৭০১১০৯৯৬      মাবা-০১৭৩৯৯৩৬৬৮১ 

াম- মালিত নগর           ডাক- ব ড়া                  উপেজলা- ব ড়া             জলা- ব ড়া   

িনজ আেবদনকারী মাঃ শিহদলু ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড়র ব াথা পলিপেটশন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৩৯৯৩৬৬৮১ 

১০৯৬ এে লা সীমা রানী বরাগী       িপতা- রতন মদক               এনআইিড-৩৭৪৩০৯৯৮৮৩     মাবা-০১৭২০৩১৪৩২৩ 

াম- শাি বাগ               ডাক- ব ড়া                উপেজলা- ব ড়া             জলা- ব ড়া   

িনজ আেবদনকারী এে লা সীমা রানী বরাগী একজন গৃহ িমক। িতিন াসক  র রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭২০৩১৪৩২৩ 

১০৯৭ ছালমা                                 িপতা- ছিলম উ ন ধান      এনআইিড-৮৬৯১৬২৬৪৫৪      মাবা-০১৭১১৭৩৬৪৭২ 

াম- মালিত নগর           ডাক- ব ড়া                  উপেজলা- ব ড়া             জলা- ব ড়া   

িনজ আেবদনকারী ছালমা একজন গৃহ িমক। িতিন হাপানী দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭১১৭৩৬৪৭২ 

১০৯৮ মাছাঃ রিম বগম                িপতা- িদেরছ উ ন              এনআইিড-৫০৯২২২৭২৬২       মাবা-০১৭৪৭১৩৪৩৪৩ 

াম- মালিত নগর           ডাক- ব ড়া                  উপেজলা- ব ড়া             জলা- ব ড়া   

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রিম বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৪৭১৩৪৩৪৩ 

১০৯৯ মাছাঃ পারভীন আ ার         ামী- মাঃ জহ ল ইসলাম খানঁ এনআইিড-১০১০৬১৩২৩৫১৪২ মাবা-০১৭৪৮১০৯৭৩২        

াম- আদমিদঘী             ডাক- আদমিদঘী            উপেজলা- আদমিদঘী      জলা- ব ড়া  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ পারভীন আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন রায় ুসমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৪৮১০৯৭৩২        



১১০০ মাছাঃ রেবকা বগম            িপতা- মাঃ গালাম মা ফা   এনআইিড-৬৮৯১৬৯৮৯৬৮    মাবা-০১৭২৫৮২২৮৯৬ 

াম- বতগাড়ী               ডাক- বতগাড়ী             উপেজলা- শাহাজাহানপুর  জলা- ব ড়া  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রেবকা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন মানিসক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭২৫৮২২৮৯৬ 

১১০১ মাছাঃ রকা বান ু                   িপতা- মাঃ কুতব উ ন       এনআইিড-৫৯৯২১১৩০৫৯      মাবা-০১৭৮৪৩৮৫৭৫৪    

াম- বতগাড়ী               ডাক- বতগাড়ী             উপেজলা- শাহাজাহানপুর  জলা- ব ড়া  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রকা বান ুএকজন গৃহ িমক। িতিন মাইে ন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৮৪৩৮৫৭৫৪    

১১০২ মাছাঃ সুিফয়া খাতন           ামী- মৃত তাফা ল হােসন এনআইিড-৮৮১৬৭৫৮৫৬৪১৬৬ মাবা-০১৬১১৭৯৩৩৩৯ 

াম- চর নিরনা              ডাক- নিরনা                 উপেজলা- শাহজাদপুর      জলা- িসরাজগ   

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ সুিফয়া খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন িলভােরর সমস া আলসার রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০  মাবা-০১৬১১৭৯৩৩৩৯  

১১০৩ মাছাঃ পালী আ ার             িপতা- মাঃ ইসমাইল হােসন  এনআইিড-৬০০৪০৮০৪৬৮     মাবা-০১৭৭৯১৯৫৭৯০ 

াম- শাি বাগ               ডাক- ব ড়া                উপেজলা- ব ড়া             জলা- ব ড়া   

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ পালী আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৭৯১৯৫৭৯০ 

১১০৪ মাঃ আেপল                         িপতা- নু ল আিমন             জ সনদ-২০০১৮৯১৭০৩০০১৪৯০১        মাবা- ০১৭৩২১৪২৯০৯ 

াম- দি ণবাণী গাও      ডাক- নালীতাবাড়ী      উপেজলা- নালীতাবাড়ী     জলা- শরপুর   

নু ল আিমন(বাবা) আেবদনকারী মাঃ আেপল একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন ক রেছন। 

১০০০০০ মাবা- ০১৭৩২১৪২৯০৯ 



১১০৫ খােলক গাল াজ                িপতা- মৃত আফছার উ ীন গাল াজ                          এনআইিড-০৬১১০৬৩৭৩৯৩৪৬ মাবা-০১৯৩০৪০৭৭৪৭ 

াম- মাদারকা ঠ          ডাক- খিলসােকাটা           উপেজলা- বানারীপাড়া    জলা- বিরশাল  

িনজ আেবদনকারী খােলক গাল াজ একজন কৃিষ িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯৩০৪০৭৭৪৭ 

১১০৬ িফেরাজা বগম                    ামী- মাছেলম উ ন           এনআইিড-৩৩১৩২৬৬৯১৭৬১৮             মাবা-০১৭২৭৪৬৯০৯৫ 

াম- বরাব                   ডাক- সাকা র             উপেজলা- গাজীপুর        জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী িফেরাজ আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭২৭৪৬৯০৯৫ 

১১০৭ মাঃ চানঁ িময়া                      িপতা- মৃত আিলম ন         এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৯৫৫৯ মাবা-০১৭৩৯৫০২৫৩৭ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ চানঁ িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৩৯৫০২৫৩৭ 

১১০৮ মাসাঃ হনা আ ার               ামী- মাঃ আলাউ ন        এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৮১৬ মাবা-০১৭৪৫১০৫০১৯ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ হনা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী উ র চাপ কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৪৫১০৫০১৯ 



১১০৯ মািহদ হাসান ( ছেল)            মাঃ হাইয়মু শখ                জ সনদ-২০০৮৪৭৯৩৩১২০৩৭৩১১  মাবা-০১৯৮৩১৩৬২১৪ 

াম- এইচ/১২৬ক া      ডাক- জিপও-৯০০০       উপেজলা- পুরাতন কেলানী জলা- খুলনা  

মাঃ হাইয়মু শখ      এনআইিড-৬৪৩৫৭০৪৫৩৮   
আেবদনকারী মাঃ হাইয়ুম শখ একজন ভ ান চালক। তার ছেল ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৯৮৩১৩৬২১৪ 

১১১০ িশউলী খাতন ( ী)             ামী- মাঃ হাইয়ুম শখ          এনআইিড-৮২৩৫৫৮৬১৯৮      মাবা-০১৯৮৩১৩৬২১৪ 

াম- এইচ/১২৬ক া      ডাক- জিপও-৯০০০       উপ জলা- পুরাতন কেলানী জলা- খুলনা  

মাঃ হাইয়মু শখ      এনআইিড-৬৪৩৫৭০৪৫৩৮   
আেবদনকারী মাঃ হাইয়ুম শখ একজন ভ ান চালক। তার ী পেট লাইপমা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৯৮৩১৩৬২১৪ 

১১১১ মাছাঃ মমতাজ খাতন         ামী- মাঃ রওশন আলী মা া  এনআইিড-৭৬১৩৩৮৪৭৬৭১৬৪  মাবা-০১৭১৬৮৮৩৬৭৬ 

াম- মধ  পুংগিল            ডাক- পাছ পুংগিল          উপেজলঅ- ফিরদপুর       জলা- পাবনা  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মমতাজ খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন জরায় ুসমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭১৬৮৮৩৬৭৬ 

১১১২ মাঃ খিব লহক                    িপতা- আিমর উ ন ম ল    এনআইিড-৬১১৫২২৫৪০২৮৮১  মাবা-০১৯১৩৪৮৬৯২০ 

াম- কায়দাপাড়া           ডাক- অ ধার বাজার      উপেজলা-ময়মনিসংহ    জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ খিব লহক একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনেত পাথর মূ নালীেত ইনেফকশন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯১৩৪৮৬৯২০ 



১১১৩ মাসাঃ ইসমতারা                 ামী- বলােয়ত                  এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৩৫২ মাবা-০১৭৫৮৭৩৪৬২২ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ ইসমতারা একজন  কৃিষ িমক। িতিন িপ  থিলেত পাথর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৫৮৭৩৪৬২২ 

১১১৪ মাঃ হযরত আলী                  িপতা- মাঃ ইয়াকুব আলী       এনআইিড-৩৩১৩২৬৬৯১২৮০৫             মাবা-০১৭৬৬৬৩১৭৯৭ 

াম- মাঝুখান               ডাক- রতনপুর               উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ হযরত আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৬৬৬৩১৭৯৭  

১১১৫ মাঃ শাহাজু ন                   িপতা- মৃত কুর আলী         এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০১২৪ মাবা-০১৭৪৩৪৯৩৫১০ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহাজু ন একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড়র হাড় য় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৪৩৪৯৩৫১০ 

১১১৬ মাঃ প জ ল ইসলাম            িপতা- মৃত জিসম উ ন আহা দ                           এনআইিড-২৬৯৯০৩৯৫২৮৪৮৮ মাবা-০১৭৩৩১৯৪৮৬৪ 

াম- ক চ/২                 ডাক- িমরপুর              উপেজলা-িমরপুর           জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ প জ ল ইসলাম একজন িমক। িতিন অি ও আথাই টস িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০  মাবা-০১৭৩৩১৯৪৮৬৪ 



১১১৭ আ লু আ জজ                     িপতা- মৃত আইন উ ন        এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৫৬৭৮ মাবা-০১৭১৪৭৭৪৫৫৫ 

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

িনজ আেবদনকারী আ লু আ জজ একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০  মাবা-০১৭১৪৭৭৪৫৫৫ 

১১১৮ ী গাপাল চ  সু ধর           িপতা- মৃত নারায়ন সু ধর      এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৫৫৮৩ মাবা-০১৭২১৭৪০২৩২ 

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

িনজ আেবদনকারী ী গাপাল চ  সু ধর একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ ক েরর  পিরবতন গলার িভতর টউমার রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭২১৭৪০২৩২ 

১১১৯ মাঃ আে ল আলী                 িপতা- মৃত ছিলম উ ন        এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৬০৭৬ মাবা-০১৭১২৩৪৯৬২৬ 

াম- রােয়রচালা           ডাক- হাটিরয়াচালা        উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আে ল আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭১২৩৪৯৬২৬ 

১১২০ জােহরা বগম                       ামী- মাঃ বাচ্চ িময়া          এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৪২২ মাবা-০১৭৬০৭৩১৩০৫ 

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

িনজ আেবদনকারী জােহরা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন এলা জ হাট ফালা উ র চাপ রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৬০৭৩১৩০৫ 



১১২১ তারা বান ু                           ামী- মাঃ ময়ুর আলী           এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯১২৮৮ মাবা-০১৮১৩২১৫০০৭ 

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

িনজ আেবদনকারী তারা বান ুএকজন কৃিষ িমক। িতিন দেরাগ ডায়ােব টস রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০  মাবা-০১৮১৩২১৫০০৭ 

১১২২ মাসাঃ মাহফুজা আ ার তািনয়া                               িপতা- মাঃ হা ান মা া        জ সনদ-১৯৯৩৮৫১৭৩৭৬০০০৫৪২       মাবা-০১৭১২৫৩২৭১৯ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ মাহফুজা আ ার তািনয়া একজন গৃহ িমক। িতিন হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭১২৫৩২৭১৯ 

১১২৩ সািবহা আিনস                      ামী- আিনসুল কােদর         এনআইিড-২৬৯১৬৪৯১০২৮১৪ মাবা-০১৭১৪২১৫১২৪ 

াম- লপাড়                ডাক- মাহা দপুর         উপেজলা- মাহা দপরু    জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী সািবহা আিনস একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭১৪২১৫১২৪ 

১১২৪ মাহা দ তানবীর আহেমদ      িপতা- মাহা দ রিফকুল ইসলাম                              এনআইিড-৩৩১৮৬৮৫৪৭৩১১৮ মাবা-০১৯৮৬৮৬০৮৭০ 

াম- জামালপুর             ডাক- সাকা র              উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাহা দ তানীর আহেমদ একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনেত পাথর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০  মাবা-০১৯৮৬৮৬০৮৭০ 



১১২৫ আ লু কিবর                       িপতা- মৃত ছিলমু ীন           এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৮৮১৩৫ মাবা-০১৭৬৭৬৪৮০০৫ 

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

িনজ আেবদনকারী আ িুল কিবর একজন কৃিষ িমক। িতিন িলভাের বড় মূ  থিলেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৬৭৬৪৮০০৫ 

১১২৬ মাসাঃ মমতাজ বগম          ামী- মাঃ শাহজাহান সরকার  এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৩৮২              মাবা-০১৭৭৮৮১৪৭৯৪ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ মমতাজ বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় এবং পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৭৮৮১৪৭৯৪ 

১১২৭ লাকী সুলতানা                     িপতা- বলােয়ত হােসন       এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৩৫৫ মাবা-০১৭৭৭৮৩৭৬৮৭ 

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

িনজ আেবদনকারী লাকী সুলতানা একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০  মাবা-০১৭৭৭৮৩৭৬৮৭ 

১১২৮ মাঃ ময়ুর আলী                   িপতা- ওয়ােহদ আলী           এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯১২৮৭ মাবা-০১৮১৩২১৫০০৭ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ ময়ুর আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরাগ ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৮১৩২১৫০০৭ 



১১২৯ মাসাঃ রিহমা খাতন              ামী- মাঃ জয়নাল আেবদীন   এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৬৫০ মাবা- ০১৭০৬২৭৭৩৬৮ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ রিহমা খাতন একজন কৃিষ িমক। িতিন ঘাের ব াথা হাড় য় রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা- ০১৭০৬২৭৭৩৬৮ 

১১৩০ মাসাঃ লাইলা আ ার           ামী- মাঃ কালাম ব াপারী   এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৬৪২ মাবা-০১৭১৫৮৭৭৬২৪ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ লাইলা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭১৫৮৭৭৬২৪ 

১১৩১ মাঃ আ লু জিলল               িপতা- মৃত আ সু ছাবান      এনআইিড-৬১১৮১১৮১৬৫২৩৮ মাবা-০১৭২৯৯৮৩৬৫৯৭ 

াম- মাড়ােদওয়া           ডাক- ভাইট কা           উপেজলা- ফুলপুর          জলা- ময়মনিসংহ 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ লু জিলল একজন কৃিষ িমক। তার পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭২৯৯৮৩৬৫৯৭ 

১১৩২ মাঃ শিরফুল ইসলাম             িপতা- মাঃ কাবাদ ম ল      এনআইিড-৮৮১৯৪৫১৯২৯৭৩৬ মাবা-০১৭২৪৪৮০৫১০                                    

াম- মা টেকাড়া             ডাক- সলপ                    উপেজলা- উ াপাড়া         জলা- িসরাজগ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ শিরফুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭২৪৪৮০৫১০          

১১৩৩ রাকসানা আ ার                 ামী- মিফজলু ইসলাম         এনআইিড-৬৭১৫৮৩৭৪১৪২৮৭  মাবা-০১৯৩০৪৩৪৮৩২ 

াম- উ র  গািব পুর    ডাক- বাকচা া          উপেজলা- হােসনপুর        জলা- িকেশারগ   

িনজ আেবদনকারী রােকসানা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন মূ  থিলেত দাহ ােব র  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯৩০৪৩৪৮৩২ 



১১৩৪ ল ী িব াস                       িপতা- -জা বী রায়                এনআইিড-৪১৭০১৩৭৪০২        মাবা-০১৭৬৫৬৮৭৪৪৬ 

াম- রঘুনাথপরু           ডাক- রঘুনাথপরু         উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী ল ী িব াস একজন গৃহ িমক। িতিন হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৭৬৫৬৮৭৪৪৬ 

১১৩৫ িপংিক                                িপতা- আ ারাখা                   এনআইিড- ১৯৪৩৫১৯১১৪       মাবা-০১৯১৩৬৩৫৫৪৮ 

াম- রাড-৪, সঃ ৭       ডাক- প বী                 উপেজলা- িমরপুর           জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী িপংিক একজন গৃহ িমক। িতিন ােব ালা পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৯১৩৬৩৫৫৪৮ 

১১৩৬ আেনায়ারা নাজনীন              িপতা- মাঃ আেনায়া ল ইসলাম                               এনআইিড-৬৮৭৮৩২৭২৯২      মাবা-০১৫৫৮১০৭০১১ 

াম- মা াসাপাড়া          ডাক- সাত ীরা             উপেজলা- সাত ীরা         জলা- সাত ীরা  

িনজ আেবদনকারী আেনায়ারা নাজনীন একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৫৫৮১০৭০১১ 

১১৩৭ মাঃ আমেছর িময়া              িপতা- মৃত ইসমাইল িময়া      এনআইিড-৯৩১৬৬৪৭৮১০২৭৪ মাবা-০১৬৩৯২৮৫০৬৭    

াম- িময়াবাড়ী              ডাক- থলপাড়া               উপেজলা- িমজাপুর        জলা- টা াইল 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আমেছর িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন য া রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৬৩৯২৮৫০৬৭    

১১৩৮ অজয় িব াস                       িপতা- অ জৎ িব াস              এনআইিড-৪১৬৯৭৮১৭৪৯        মাবা-০১৭০৪৩৮৪১০৮ 

াম- মািনকদাহ          ডাক- মািনকদাহ         উপেজলা- গাপালগ     জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী অজয় িব াস একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনেত পাথর রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭০৪৩৮৪১০৮ 



১১৩৯ মাঃ আ লু মােলক              িপতা- মৃত মাকেসদ আলী    এনআইিড-২৬৯২৯৮৪৬২৬৬০৫ মাবা-০১৮৪৪১৬৩৪৫৭ 

াম-ভানী                     ডাক- মাধাইয়া বাজার    উপেজলা- দবী ার        জলা- কুিম া  

িনজ বােবদনকারী মাঃ আ লু মােলক একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া হােটর সমস া উ র চাপ রােগ আ ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৮৪৪১৬৩৪৫৭ 

১১৪০ মাঃ িগয়াস উ ন বাদল        িপতা- মৃত আেনায়ার খা ঁ      এনআইিড-২৬৯৯২৩৭৫৭৪২৬৯ মাবা-০১৯২৫৯২৮২০৪ 

াম- পয়ারাকা          ডাক- জীবন নগর          উপেজলা- নবীনগর         জলা- া নবাড়ীয়া  

িনজ আেবদনকারী মাঃ িগয়াস উ  বাদল একজন িমক। িতিন াক ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯২৫৯২৮২০৪ 

১১৪১ সুিফয়া খাতন                       ামী- মৃত আবুল হােসন সরকার                               এনআইিড-১৩১৭৯৯৪২৮৮৭৫২  মাবা-০১৭২১৭৭৬৩৩৩ 

াম- সরকার ম ল        ডাক- যা াবাড়ী            উপেজলা- যা াবাড়ী        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী সুিফয়া খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন  াক হােটর সমস া ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭০০০০ মাবা-০১৭২১৭৭৬৩৩৩ 

১১৪২ মাহমুদুল হাসান রােসল         িপতা- বিশর শখ                 এনআইিড-৪১৭৭১৭০৮৬৯        মাবা-০১৬৭৪০৬৩৬১৫ 

াম- ব ন বাড়ী             ডাক- ঢাকা পিলেটকিনক  উপেজলা- তজগাওঁ         জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাহমুদুল হাসান রােসল একজন িমক। িতিন হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৬৭৪০৬৩৬১৫ 



১১৪৩ সালমা খাতন                       ামী- মাঃ আ লু ওয়ািহদ    এনআইিড-১৯৮৭৫৬১২২১১০০০০৩০       মাবা-০১৬৪৬১১২২৪৮ 

াম- িদ্িবমুখা                ডাক- বািনয়াজরুী            উপেজলা- িঘওর             জলা- মািনকগ  

িনজ আেবদনকারী সালমা খাতন একজন দ জ িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৬৪৬১১২২৪৮ 

১১৪৪ মাঃ মািহউ ন আহে দ       িপতা- কিফল উ ন আহে দ এনআইিড-৮৬৭৭১৬৮৯৫০     মাবা-০১৭১৪২৪৪২৪৮ 

াম- ব ন বাড়ী             ডাক- ঢাকা পিলেটকিনক  উপেজলা- তজগাওঁ         জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিহউ ন আহে দ একজন িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭১৪২৪৪২৪৮ 

১১৪৫ কাজী আঃ কােদর                 িপতা- কাজী সাখাওয়াৎ হােসন এনআইিড-১৯১৪৭৭৭৬৭৫       মাবা-০১৯৫১৩২৯৩১১ 

াম- চ  িদঘিলয়া          ডাক- চ  িদঘিলয়া            উপেজলা- িদঘিলয়া       জলা- খুলনা     

িনজ আেবদনকারী কাজী আঃ কােদর একজন কৃিষ িমক। িতিন চােখর হািন অপােরশন  কােছ দখেত পান না। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯৫১৩২৯৩১১ 

১১৪৬ িশবানী ম ল                        িপতা- ফ টক আির া            এনআইিড-৫০৭০১২৬২৪৭       মাবা-০১৭৪৫২৭৩৪৪০ 

াম- রঘুনাথপরু           ডাক- রঘুনাথপরু         উপেজলা- গাপালগ      জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী িশবানী ম ল একজন গৃহ িমক। িতিন হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৭৪৫২৭৩৪৪০ 

১১৪৭ হাসেন আরা                         ামী- আশরাফ ভইয়া           এনআইিড-১৫৯২৮২৩৫৯০৩২৭ মাবা-০১৭৮১৬১৮৫৭৭ 

াম- মিতয়ার পাল         ডাক- পাঠানটলী          উপেজলা-ডবলমিুড়ং       জলা- চ াম               

িনজ আেবদনকারী হাসেন আরা একজন গৃহ িমক। িতিন উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০ মাবা-০১৭৮১৬১৮৫৭৭ 



১১৪৮ শাভন বালা                          িপতা- গৗরা  বালা              এনআইিড-২৬৯৬৬৫৩২৭৫৪৯২ মাবা-০১৯৩৪৯৯২৫৪৪ 

াম- িসে রী রাড        ডাক- শাি নগর             উপেজলা- বাড়াশী          জলা- গাপালগ   

িনজ আেবদনকারী শাভন বালা একজন মটর িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০  মাবা-০১৯৩৪৯৯২৫৪৪ 

১১৪৯ লাভলী খাতন                       িপতা- শখ মাঃ মাজাফ্ফর হােসন                           এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৬১৫১৫৩৪৭             মাবা-০১৮৬৬২১৫০৮১ 

াম- গাতী              ডাক- িদঘিলয়া           উপেজলা- িদঘিলয়া          জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী লাভলী খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন াক য া রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৮৬৬২১৫০৮১ 

১১৫০ মাঃ অিহদ শখ                   িপতা- ম আলী                 এনআইিড-৪৬২৮৪০৮৩৮৯     মাবা-০১৯২০৩৭৪৩১২ 

াম- গাতী              ডাক- িদঘিলয়া           উপেজলা- িদঘিলয়া          জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ অিহদ শখ একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড়র হাড় য় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৯২০৩৭৪৩১২ 

১১৫১ মাসাঃ সিলনা আ ার           ামী- মাঃ কাম ল ইসলাম   এনআইিড-২৬১০৪৫৭০৪৫৬০৮ মাবা-০১৭৪৬৫৬৫৮৯৯ 

াম- জম াম             ডাক- বাউরা               উপেজলা- পাট াম        জলা- লালমিনরহাট  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ সিলনা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন গয়টার য া বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৪৬৫৬৫৮৯৯ 



১১৫২ সুধীর চ  িসকদার                 িপতা- গ  চরন িসকদার       এনআইিড-৪১৫২১০৪০৯৯       মাবা-০১৭২৮৩০৬৩৫৪         

াম- পূব ল ীপুর          ডাক- দশিমনা              উপেজলা- দশিমনা         জলা- পটয়াখালী  

িনজ আেবদনকারী সুধীর চ  িসকদার একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস কামের ব াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭২৮৩০৬৩৫৪          

১১৫৩  ফয়সাল মাহমুদ                িপতা- আলী আহে দ আকন   জ সনদ--১৯৮৮০৬১০৭৪৭০১৭৮০৮      মাবা-০১৭৭১৩৩০৪৫৬  

 াম- সানাপুরা            ডাক- ভাতসালা           উপেজলা- বােকরগ      জলা- বিরশাল        

 িনজ   আেবদনকারী ফয়সাল মাহমুদ একজন িদন মজরু। িতিন াক অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

৬০০০০  মাবা-০১৭৭১৩৩০৪৫৬  

১১৫৪  শিহদুল ইসলাম                িপতা- মাজাফ্ফর আলী       এনআইিড-১৯৯৫৮৯১৭০৩০০০০০৯০     মাবা-০১৯৫৩৮৯৯৫২৪  

 াম- শ ামলী              ডাক- মাহা দপুর      উপেজলা- মাহা ্দপরু    জলা- ঢাকা   

 িনজ   আেবদনকারী শিহদুল ইসলাম একজন মকািনক িমক। িতিন বনাল ফইলুর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

৭৫০০০  মাবা-০১৯৫৩৮৯৯৫২৪  

১১৫৫  মু  বালা                         িপতা- রন জত বালা             জ সনদ- ১৯৯৯৩৫১৩২৯০০০১৫১৫      মাবা-০১৭৩২৮৫৮৫৬৩  

 াম- রঘুনাথপরু            ডাক- রঘুনাথপরু          উপেজলা- গাপালগ       জালা- গাপালগ    

 িনজ   আেবদনকারী মু  বালা একজন কৃিষ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

২০০০০ মাবা-০১৭৩২৮৫৮৫৬৩ 

১১৫৬  মিনষা িব াস                  িপতা- মৃনাল কাি  িব াস      জ সনদ- ২০১১৩৫১৯১৭৬০৩০৯৯৬      মাবা-০১৯৯২৪০০৩১৩  

 াম- বালাডা া           ডাক- টঙগীপাড়া            উপেজলা- টংগীপাড়া       জলা- গাপালগ    

 িনজ   আেবদনকারী মালী রানী িব াস একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

১৫০০০  মাবা-০১৯৯২৪০০৩১৩  



১১৫৭  লিলতা ম ল                    িপতা- সুনীল ম ল             ি◌এনআইিড-৭৭৭০১৩৫৩৬১    মাবা-০১৮৬৪০৫১৪৪৮  

 াম- রঘুনাথপরু            ডাক- রঘুনাথপরু          উপেজলা- গাপালগ       জালা- গাপালগ    

 িনজ   আেবদনকারী লিলতা ম ল একজন গৃহ িমক। িতিন হাপানী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

১০০০০  মাবা-০১৮৬৪০৫১৪৪৮  

১১৫৮  আ লু কােদর িসকদার          িপতা- মকবুল আহেমদ িসকদার এনআইিড- ১০০৯৬৫৫৯৩৫   মাবা-০১৭৯৫৯৫৯৫৯২  

 াম- নবীন বাগ            ডাক- গাপালগ           উপেজলা- গাপালগ       জালা- গাপালগঞ্জ   

 িনজ   আেবদনকারী আ লু কােদর িসকদার একজন কৃিষ িমক। িতিন ম দে র হাড় য় সােব ালা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

২০০০০  মাবা-০১৭৯৫৯৫৯৫৯২  

১১৫৯  পারবতী িব াস                  িপতা- কলাল িব াস         এনআইিড-৭৩১৯৭৯০৪৫২      মাবা-০১৭৮১১২১২৩৮  

 াম- মািনকদাহ           ডাক- মািনকদাহ          উপেজলা- গাপালগ       জলা- গাপালগ    

 িনজ   আেবদনকারী পারভীন িব াস একজন গৃহ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আ বদন কেরেছন ।  

২০০০০  মাবা-০১৭৮১১২১২৩৮  

১১৬০  আয়শা আ ার                   িপতা- মাতােলব িময়া         জ সনদ- ১৯৯৫৯৩১৬৬৪৭০০৮৬১৬     মাবা-০১৭৬০৯৫৪৫৮৮  

 াম- থলপাড়া               ডাক- থলপাড়া           উপেজলা- িমজাপুর       জলা- টাংগাইল       

 িনজ   আ বদনকারী আয়শা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

১৫০০০  মাবা-০১৭৬০৯৫৪৫৮৮  

১১৬১  কল ানী ম ল                    ডাক- গনপিত ম ল             এনআইিড-২৮২০১৪১০৮৭       মাবা-০১৯৫৫৯৫৫৮৬৭  

 াম- রঘুনাথপরু            ডাক- রঘুনাথপরু          উপেজলা- গাপালগ       জালা- গাপালগ    

 িনজ   আেবদনকারী কল ানী ম ল একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

২০০০০  মাবা-০১৯৫৫৯৫৫৮৬৭  



১১৬২  মালতী িব াস                    িপতা- খেগন হীরা              এনআইিড-৪১৭০২১৬৫৩৭       মাবা-০১৯৮১৬৭৯৮৭৮  

 াম- রঘুনাথপরু            ডাক- রঘুনাথপরু          উপেজলা- গাপালগ       জালা- গাপালগ    

 িনজ   আেবদনকারী মালতী িব াস একজন গৃহ িমক। িতিন ঘাের ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

৫০০০  মাবা-০১৯৮১৬৭৯৮৭৮  

১১৬৩  মাঃ নািহদ                      িপতা- ইসমাইল                 এনআইিড-১৯৯৩৫১১৭৩২৩০০০২৩২      মাবা- ০১৯৪৫৮৯৫১৫২     

 াম- বাসা#৬৮ রাড ০৫ ডাক- উ রা               উপেজলা- উ রা          জলা- ঢাকা   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ নািহদ একজন িনমান িমক। িতিন আলসার রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

১০০০০  মাবা- ০১৯৪৫৮৯৫১৫২     

১১৬৪  মাঃ কাম ামান (পা ু)      িপতা- ছালাম মা া           এনআইিড-১৯৮৩৪৭৯৪৫১০০০০১২       মাবা-০১৯০২০২৪৭৭৫  

 াম- এমেক ৯২            ডাক- খািলশপরু           উপেজলা- খািলশপরু     জলা- খুলনা   

 মাসাঃ আেনায়ারা বগম(মা)          এনআইিড-১৯৩৬৮৩৫৮৪০  

 আেবদনকারী মাঃ কাম ামান বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

৭৫০০০  মাবা-০১৯০২০২৪৭৭৫  

১১৬৫  মাঃ শিহদ উল া                িপতা- মৃত আবদরু জ র      এনআইিড-৭৫১৮৩১৫৬০১৫১৬ মাবা-০১৮৭২৯৫৭৮৮৭  

 াম- বাড়ী- ৫৮            ডাক- উ রা               উপেজলা- উ রা           জলা- ঢাকা          

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ শিহদ উল া একজন িনমান িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

৩৫০০০  মাবা-০১৮৭২৯৫৭৮৮৭  

১১৬৬  মাঃ আলমাছ                    িপতা- আবদুল আ জজ ভূইয়া    এনআইিড-১৩১৭৯৯৪২৮৮৫৪৫  মাবা-০১৮৩০৭২৯৩৯৬  

 াম- বাড়ীকা             ডাক-গজরা বাজার         উপেজলা- মতলব         জলা- চাদঁপুর               

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ আলমাছ একজন ভ ান চালক। িতিন  দেরােগ াস নালীর দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

৫০০০০  মাবা-০১৮৩০৭২৯৩৯৬  



১১৬৭  মাঃ সাইফুল ইসলাম           িপতা- মৃত আ রু রা াক খানঁ  এননআইিড-৫৯১৯৪২৩৪০০০৭৭             মাবা-০১৯৪২২২২৬৬৮  

 াম- বলই                 ডাক- বলই                 উপেজলা- টংগী বাড়ী      জলা- মু ীগ   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ সাইফুল ইসলাম একজন িনমান িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ িপ থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

৪০০০০  মাবা-০১৯৪২২২২৬৬৮  

১১৬৮  মাছাঃ রািশদা বগম           িপতা- িময়া চান বপারী      এনআইিড-৭৭৬৮৩৮১৫২২     মাবা-০১৯৩০৪৭৭৯৭৪  

 াম- ামীবাগ            ডাক- ঢাকা সদর           উপেজলা- যা াবাড়ী       জলা- ঢাকা         

 িনজ   আেবদনকারী মাছাঃ রািশদা বগম একজন দ জ িমক। িতিন ম দ  হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

২৫০০০  মাবা-০১৯৩০৪৭৭৯৭৪  

১১৬৯  মা াক আহেমদ                িপতা- মৃত মুজাফ্ফর আহেমদ  এনআইিড-১৯৯১৭৫১০৭৭০০০০১৫৭        মাবা-০১৭১৮৫২৭০৯৯  

 াম- শন রাড          ডাক- তজকুিনপাড়া       উপেজলা- তজগাও      জলা- ঢাকা   

 িনজ   আেবদনকারী মা াক আহেমদ একজন বকারী িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

৩০০০০  মাবা-০১৭১৮৫২৭০৯৯  

১১৭০  মাঃ আঃ রিশদ                  িপতা- মৃত ছােহদ আলী বয়ািত এনআইিড-৭৮১৩৮৫৯৮২৮১২৮ মাবা-০১৭৬৫৩৩৪৮৪৩  

 াম- আড়াই নাও           ডাক- িছটকা ্              উপেজলা- বাউফল         জলা- পটয়াকালী         

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ আঃ রিশদ একজন কৃিষ িমক। িতিন হাট এটাক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আ বদন কেরেছন ।  

৪০০০০   মাবা-০১৭৬৫৩৩৪৮৪৩  

১১৭১  মাঃ িমজান                    িপতা- আঃ খােলক হাওলাদার   এনআইিড-১৯৮৪০৬১৫১৩৪০০০০০৫       মাবা-০১৭৩৪৪১৯১০৩  

 াম- মিনপুর               ডাক- িমরপুর              উপেজলা- িমরপুর         জলা- ঢাকা   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ িমজান একজন িনমান িমক্ িতিন আঘাত জিনত কারেন কামেড়র হাড় এবং হাত ভেঙাগ গেছ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

৫০০০০  মাবা-০১৭৩৪৪১৯১০৩  



কেরেছন ।  

১১৭২  মাঃ শাহ আলম গাজী          িপতা- মাঃ শিহদ গাজী         এনআইিড-১৩১২২১৮২২১১৮৪  মাবা-০১৬৩০৯৭০৬৩১  

 াম- িসপাহীবাগ            ডাক- িখলগাও             উপেজলা- িখলগাও        জলা-ঢাকা   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ শাহ আলম গাজী একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

৩০০০০  মাবা-০১৬৩০৯৭০৬৩১  

১১৭৩  তান জল  ভঁূইয়া                 িপতা- শর আলী ভইয়া        এনআইিড-২৯২৪৭০১১০৪৪২২৮৮           মাবা-০১৭১৭২১০১৯৭  

 াম- কসনু বাগ            ডাক- কুতবপুর            উপেজলা- ফত া         জলা- নারায়নগ   

 িনজ   আেবদনকারী তানিফল ভঁূইয়া একজন িনমান িমক। তার ডান পা ভে  গেছ মাথায় আঘাত রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

৪০০০০  মাবা-০১৭১৭২১০১৯৭  

১১৭৪  িব ু  বাৈড়                       িপতা- িবভূিত র ন বাৈড়       এনআইিড-৫৪১৮০১৩৪৬৪৭৪১  মাবা-০১৭২০৩১৩৩৯৮  

 াম- গাড়ান                 ডাক- িখলগাওঁ             উপেজলা- িখলগাওঁ         জলা-ঢাকা   

 িনজ   আেবদনকারী িব ু  বােড় একজন কাট িম ী। িতিন হপাটাই টস আলসার রােগ আ ান।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

২৫০০০  মাবা-০১৭২০৩১৩৩৯৮  

১১৭৫  সুলতান                           িপতা- হািনফ                    এনআইিড-৬৮৯৮৫৭৩৯৯০     মাবা-০১৯৬৮৮১৮২৩৫  

 াম- পূব ব নগর          ডাক- সা িলয়া            উপেজলা- ডমড়া          জলা- ঢাকা   

 িনজ   আেবদনকারী সুলতান একজন রড িম ী। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

৩০০০০  মাবা-০১৯৬৮৮১৮২৩৫  



১১৭৬   মাঃ ফিরদুল ইসলাম          িপতা- মাঃ আলম খিলফা    জ সনদ- ২০০০১৩২৩৫০৯০৪৫০৮০      মাবা-০১৭১২৯১২৬৯৫  

 াম- হাজী ইমাম ব  রাড                          ডাক- ফনী               উপেজলা- ফনী            জলা- ঢাকা   

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ ফিরদুল ইসলাম একজন িনমান িমক। িতিন পেড় মাথায় আঘাত রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

১০০০০  মাবা-০১৭১২৯১২৬৯৫  

১১৭৭  লাইজ ু                            িপতা- আঃ রব িসকদার       এনআইিড-৭৭৮৮৭৭০৯২৮     মাবা-০১৯৮৬৫৬৪১৫১  

 াম- দঃ যা াবাড়ী        ডাক- যা াবাড়ী            উপেজলা- যা াবাড়ী      জলা- ঢাকা   

 িনজ   আেবদনকারী লাইজ ুএকজন িনমান িমক। িতিন কামেড় আঘাত লা ােগা র রন জরায়রু সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

৩০০০০  মাবা-০১৯৮৬৫৬৪১৫১  

১১৭৮  মাছাঃ এিলনা আ ার          ামী- মাঃ পেয়জ উ ন      এনআইিড-৯৩১৪৭৫৮৪৪৫৬২৭  মাবা-০১৯৬৯১৫৬৩৮৪  

 াম- বা া                 ডাক- কাকডহরা          উপেজলা- কািলহািত      জলা- টাংগাইল     

 িনজ   আেবদনকারী মাছাঃ এিলনা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

২০০০০  মাবা-০১৯৬৯১৫৬৩৮৪  

১১৭৯ মাঃ দুলাল গাজী                িপতা- মৃত মাঃ আব ুছােয়দ গাজী                             এনআইিড-১৩১৪৭২৩৬৩৩৫৩৬  মাবা-০১৮২১৩৯৮৮১৭ 

 াম- আউকপাড়া            ডাক- আ িলয়া           উপেজলা- আ িলয়া         জলা- ঢাকা   

িনজ  আেবদনকারী মাঃ দুলাল গাজী একজন িনমান িমক। িতিন েট  সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন ।  

২০০০০ মাবা-০১৮২১৩৯৮৮১৭ 



১১৮০ মাঃ শাহআলম গাজী           িপতা- মাঃ হািনফ গাজী       এনআইিড-১৪৯১৯৪২৮৭৪       মাবা-০১৭১৬৩৫৯৬৬০ 

াম- ধান সড়ক         ডাক- দিনয়া                 উপেজলা- যা াবাড়ী      জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহআলম একজন িমক। িতিন িকডিনর সমস া মূ নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৭১৬৩৫৯৬৬০ 

১১৮১ মাঃ হােসন আলী               িপতা- মাঃ হজরত আলী        জ সনদ-২০০০২৬৯২০০৩০২৭২৯৪      মাবা-০১৮১৬৫৯৫৭৯৮ 

াম-ভইয়াপাড়া             ডাক-িখলগাও                উপেজলা-িখলগাও         জলা-ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ হােসন আলী একজন িনমান িমক। তার রােবয়া আ ার সুমা মাতৃ  কল াণ জন  আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৮১৬৫৯৫৭৯৮ 

১১৮২ মা আ ার                       ামী- মাঃ িশপন              এনআইিড-১৯৯৮০৪১০৯৭১১১২০২৬        মাবা-০১৭৪৬৪০১৭৭১ 

াম-বাদুরা                  ডাক-নলুয়াবানী             উপেজলা- গলািচপা        জলা- পটয়াখালী      

িনজ আেবদনকারী মা আ ার একজন িনমান িমক। িতিন মাতৃ  কল ারণর জন  আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৪৬৪০১৭৭১ 

১১৮৩ মাঃ তাফা ল হােসন         িপতা-মৃত ইনজত আলী  এনআইিড-১০২৪২১৬৩৫৮      মাবা-০১৯৪০৪১২৯৮১ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ তাফা ল হােসন একজন িনমান িমক। িতিন অ ও ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা ছেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৯৪০৪১২৯৮১ 

১১৮৪ মাঃ রতন িময়া                   িপতা- মাঃ িহরা িময়া           এনআইিড-৯৩২৯৫০৬২৫২৫৫৫  মাবা-০১৭১৯৬৮২০৯২ 

াম- িসিলমপুর              ডাক- বাংডা                  উপেজলা- কািলহাতী       জলা- টাংগাইল    

িনজ আেবদনকারী মাঃ রতন িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন ফুসফুেসর অপােরশন হেয়েছ। 
৩০০০০  মাবা-০১৭১৯৬৮২০৯২ 



১১৮৫ মাছাঃ জােবদা খাতন           ামী- আসালত সরদার         এনআইিড- ২৬৯২৯৮৬৬৪৬০১৬            মাবা-০১৮৫১৬২৭৯৮৭ 

াম- িমরহাজারী বাগ      ডাক- গ ািরয়া            উপেজলা- শ ামপুর        জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ জােবদা খাতন একজন িনমান িমক। িতিন িপেঠ িনউেরােফাই মা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৮৫১৬২৭৯৮৭ 

১১৮৬ মাছাঃ সুরাইয়া বগম           ামী- মাঃ খিলল উ ীন       এনআইিড-৯৪১৮২২৩৭৯৯৭৬৭  মাবা-০১৭৯১৮০৫৭৩৮ 

াম- নওডা া ঁ             ডাক- বরচনা              উপেজলা- পীরগ            জলা- ঠাকুরগাওঁ  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ সুরাইয়া বগম একজন গৃহ িমক। িতিন জরায়রু সমস া মূ  থিলথিলর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৭৯১৮০৫৭৩৮ 

১১৮৭ হােফজ সরদার                    িপতা- হািকম আলী সরদার      এনআইিড-৫৯৫২০৫৩১৮৮   মাবা-০১৯১৮২৩৯১৩৩ 

াম- দশিমনা               ডাক- দশিমনা              উপেজলা- দশিমনা          জলা- পটয়াখালী   

িনজ আেবদনকারী হােফজ সরদার একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেক ব াথা মাংশেপশীেত ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০ মাবা-০১৯১৮২৩৯১৩৩ 

১১৮৮ সুিফয়া বগম                        ামী- আঃ রহমান              এনআইিড-২৬১২৯৩৫৩৫৩৪৯৭ মাবা-০১৯৪৪৮৮৮০০৪ 

াম- কুতবখানা            ডাক- দিনয়া                উপেজলা- যা াবাড়ী       জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী সুিফয়া বগম একজন িনমান িমক। িতিন তরেপেট িস  জরায়ুর সমস া রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০  মাবা-০১৯৪৪৮৮৮০০৪ 

১১৮৯ খ কার আঃ মােলক              িপতা- খ কার আমজাদ আলী  িএআইিড-৮২৫৫০৭৮৫৬৩      মাবা- ০১৭৩১১২০১১০ 

াম- িদঘিলয়া             ডাক- িদঘিলয়া            উপেজলা- গাপালগ        জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী খ কার আঃ মােলক একজন কৃিষ িমক। িতিন হােটর সমস া িকডিনর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

৫০০০০ মাবা- ০১৭৩১১২০১১০ 



কেরেছন । 

১১৯০ আেয়শা বগম                      িপতা- িসরাজলু ইসলাম ভূইয়া  এনআইিড- ৬৮৮২২৫৪৮৮৮     মাবা-০১৯০৮৫০৫৬৩৫ 

াম- মধ ডা া             ডাক- দৗলতপুর             উপেজলা- দৗলতপরু        জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী আেয়শা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন জরায়ুেত টউমার রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৯০৮৫০৫৬৩৫ 

১১৯১ মাসাঃ সােজদা বগম            ামী- মৃত আয়নাল হক       এনআইিড-৩৩১৩০৬৭৬০৩৮৫২           মাবা-০১৭৬০০৩৭৫২৫ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ সােজদা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৭৫০০০ মাবা-০১৭৬০০৩৭৫২৫ 

১১৯২ মাঃ সুলতান আহ দ            িপতা- মৃত আলী আহ দ     এনআইিড-০৯১২১১৬১৩৯৭৫৮  মাবা-০১৭৪৮৭২৯১৪৮ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ সুলতান আহ দ একজন কৃিষ িমক। িতিন িপেট ব াথা রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১৫০০০ মাবা-০১৭৪৮৭২৯১৪৮ 

১১৯৩ মাসাঃ শাহিরন আ ার বষা   িপতা- মাঃ অিহদু া িময়া   জ সনদ-২০০৭৩৩৩২১৯০১৫২৩৭        মাবা-০১৭৪৫৬৪৬৩৪৮ 

াম- বায়ালী                ডাক- বায়ালী                উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ শাহিরন আ ার বষা একজন কৃিষ িমক। িতিন ওভারীেত িস  জরায়রু সমস া রােগ আ া । 

২৫০০০ মাবা-০১৭৪৫৬৪৬৩৪৮ 



১১৯৪ মাঃ তিমজ উ ীন                িপতা- মৃত হািসম ীন          এনআইিড-৯৪১৮২২৩৮০৫৪৮১  মাবা-০১৭৭৩১৫৫৯৮৫ 

াম- নওয়াডা ী           ডাক- বরচনা              উপেজলা- পীরগ            জলা- ঠাকুরগাওঁ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ তিমজ উ ীন একজন িদন মজরু। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া ।   উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৭৩১৫৫৯৮৫ 

১১৯৫ ি া িব াস                          িপতা- িব জীৎ িব াস          জ সনদ- ২০০১৩৫১৩২৭৩০১৭৪৮০     মাবা-০১৭২৭৩৫২৬৬৪ 

াম- রঘুনাথপরু             ডাক- রঘুনাথপরু            উপেজলা- গাপালগ       জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী ি া িব াস একজন গৃহ িমক। িতিন সােব ইন ফকশান কােন এবং গলায় সমস া রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১৫০০০ মাবা-০১৭২৭৩৫২৬৬৪ 

১১৯৬ মাঃ হািনফ                         িপতা- মাঃ আিল হােসন       এনআইিড-০৯২১৮০৩১৬৩২০০ মাবা-০১৭২৮২৮৮৬৯৭ 

াম- কািলবািড়               ডাক- ভালা              উপেজলা- ভালা             জলা- ভালা    

িনজ আেবদনকারী মাঃ হািনফ একজন রংিম ী । িতিন ক ানসার রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৭৫০০০ মাবা-০১৭২৮২৮৮৬৯৭ 

১১৯৭ এিলনা বগম                      িপতা- রা াক কা জ           এনআইিড-৫৫২১১৭৫২৬৪      মাবা-০১৭১২৯২৯৩৯১ 

াম- চ িদঘিলয়া           ডাক- চ িদঘিলয়া           উপেজলা- গাপালগ       জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী এিলনা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৭৫০০০ মাবা-০১৭১২৯২৯৩৯১ 

১১৯৮ র জয়া বগম                      িপতা- মমতাজ উ ন            এনআইিড-৫০৯৪০৯৮১৭৪       মাবা-০১৬৩৮৭৯৫৩৪৪ 

াম- রাড-৩ সঃ -৭      ডাক- িমরপুর               উপেজলা- প বী             জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী র জয়া বগম একজন গৃহ িমক। িতিন হাইেপাথাইরেয়ড রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১৫০০০ মাবা-০১৬৩৮৭৯৫৩৪৪ 



১১৯৯ িলিপ আ ার                        িপতা- শখ মুসিলম                এনআইিড-৭৭৯৩০৮৫৪৯৪       মাবা-০১৭১৬৭০৫৮২৪ 

াম- সঃ-৭ রাড- ৫        ডাক- প বী                   উপেজলা-িমরপুর           জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী িলিপ আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন আলসার নালীেত এবং থিলেত সমস ােরােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০ মাবা-০১৭১৬৭০৫৮২৪ 

১২০০ পারভীন বগম                       িপতা- আতহার হাওলাদার       এনআইিড-৫০৫৪৯৪৪৫৭৩       মাবা-০১৮৫১৮১১৩৯৮ 

াম- রাড-২  সঃ-৭        ডাক- িমরপুর               উপেজলা- প বী             জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী পারভীন একজন গৃহ িমক। িতিন জয় ুসমস া ওভারীেত িস  রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০   মাবা-০১৮৫১৮১১৩৯৮ 

১২০১ মাফা ল হােসন               িপতা- মৃত কমর ম ল         এনআইিড-৬৪১৬০২১৩৮৪৮৯৪ মাবা-০১৮১৪৯০৮৮৩১ 

াম- গািব পুর             ডাক- চক আিথতা          উপেজলা- নওগা ঁ            জলা- নওগা ঁ

িনজ আেবদনকারী মাফা ল হােসন একজন িমক। িতিন বাজার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৮১৪৯০৮৮৩১ 

১২০২ মাসাঃ পারভীন  আ ার         ামী- মাঃ শািকল আহে দ   এনআইিড- ১৯৫৬৭৯৮২১৯৪৬৫ মাবা-০১৭২৫১০৩৮৩০ 

াম- িমিডয়াম               ডাক- সনািনবাস এলাকা   উপেজলা- কুিম া          জলা- কুিম া  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ পারভীন আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন পাইলস র চাপ রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৭২৫১০৩৮৩০ 



১২০৩ মাঃ কাম ল ইসলাম            িপতা- মাঃ মুকবুল হােসন     এনআইিড-৩৯১২৯৮৭৬৬৪৩২৭ মাবা-০১৯১২৯২৮৯৩২ 

াম- ৫১৬িস                ডাক- িখলগাও              উপেজলা- িখলগাও          জলা- ঢাকা 

মাছাঃ রেহনা ( ী)    এনআইিড-১৯৮৯৩৯১২৯৮৭০০০০৬৪  

আেবদনকারী মাঃ মকাম ল ইষলাম একজন রড িম ী। তার ী মাথা ব াথা িযচনা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০  মাবা-০১৯১২৯২৮৯৩২ 

১২০৪ রওশন আ ার শামীমা           িপতা- মাজাহা ল হক         এনআইিড-২৩৭৭১২১৩১০       মাবা-০১৭০৪৬৭৯১২২ 

াম- ীপকু                 ডাক- সজারপাড়া           উপেজলা- উ র খান      জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী রওশন আ ার শামীমা একজন িনমান িমক। িতিন িকডিনর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৭০৪৬৭৯১২২ 

১২০৫ ছিকনা                              ামী- আহা দ উল াহ         এনআইিড-৭৫১৩৬৭৬৯৬৪৮৫৭  মাবা-০১৯১৩৩৮৯৩৯৭ 

াম- মা ারবািড়          ডাক- উ রখান             উপেজলা- উ রখান         জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী ছিকনা একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০  মাবা-০১৯১৩৩৮৯৩৯৭ 

১২০৬ নুরজাহান বগম                  ামী- হল আিমন               এনআইিড-৭৫১৩৬৩৮৯০১২৮৯ মাবা-০১৭৩৪১১৩০১০ 

া্ম- রাড-১৪/ সৎ ১৩    ডাক- উ রা                 উপেজলা- উ রা             জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী নুরজাহান একজন গৃহ িমক। িতিন ওভারীেত িস  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০  মাবা-০১৭৩৪১১৩০১০ 

১২০৭ নািছমা বগম                   ামী- মাঃ আবুল হােসন      এনআইিড-৭৫১৩৬৩৮৮৯০৩৭৫ মাবা- ০১৭১৭৫৫০৮২৫ 

াম- রাড-১৩/ সঃ ১৩     ডাক- উ রা                 উপেজলা- উ রা             জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী নািছমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন জরায়ুেত টউমার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০  মাবা- ০১৭১৭৫৫০৮২৫ 



১২০৮ মাঃ আলতাপ হােসন            িপতা- মাঃ হল আিমন       এনআইিড-২৬১৭২১৮৯৫৫৭৬৫  মাবা-০১৭১৭৫৫০৮২৫ 

াম- চর ই র                ডাক- ধনুিময়ার হাট        উপেজলা- উ রা          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আলতাপ হােসন একজন িনমান িমক। িতিন িকডিনর সম া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০  মাবা-০১৭১৭৫৫০৮২৫ 

১২০৯ িশিরন আ ার                      িপতা- মাঃ িসরাজলু ইসলাম  এনআইিড-৭৩২৭১৩০৬৪২      মাবা-০১৭১৮২৭৪৯৩৯ 

াম- সুজাবপাড়া            ডাক- উ রখান               উপেজলা- উ রখান          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী িশিশর আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৭১৮২৭৪৯৩৯ 

১২১০ রিহমা খাতন                      ামী- সামছল হক               এনআইিড-৭৫১৩৬১৯০৩৮৬৪৫  মাবা-০১৯১৩৩৮৯৩৯৭ 

াম- রাড-৫ সঃ ১৩      ডাক-প ম থানা           উপেজলা- প মথানা      জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী রিহমা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন উ র চাপ দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।      

২০০০০  মাবা-০১৯১৩৩৮৯৩৯৭ 

১২১১ মাঃ আফজাল হােসন            িপতা- মাঃ আবুল হােসন       এনআইিড- ৯১৪৯২৬৭৬৩৬    মাবা-০১৭১৮২৭৪৯৩৯ 

াম- বাসা-৩৬              ডাক- দঃ খান               উপেজলা- দঃ খান          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আফজাল হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া উ  র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭১৮২৭৪৯৩৯ 



১২১২ মাঃ আ রু রা াক               িপতা- মৃত সােবদ আলী          এনআইিড-১৯৬২৭০২৬৬১০০০০০০৪      মাবা-০১৭৭৯৬১৬৩১৩ 

াম- নয়ান কা              ডাক- নােমাশংকর বাঢী    উপেজলা- চাপাই নাবাবগ  জলঅ- চাপাই নবাবগ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ রু রা াক একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৭৭৯৬১৬৩১৩ 

১২১৩ মাঃ মাছদ শখ                    িপতা- মাঃ রিফজ উ ন       জ সনদ- ১৯৯৭৬১১৮১১৮০০২২৩          মাবা-০১৭৫০৪৩০১৬৭ 

াম- টািল অিফস রাড    ডাক- জগাতলা            উপেজলা- হাজারী বাগ    জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাছদ একজন কৃিষ িমক। িতিন পেট ব াথা যডায়ােব টস রােগ আ া ।   উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৭৫০৪৩০১৬৭ 

১২১৪ মাছাঃ া বগম                 ামী- মাঃ রা াক সখ         এনআইিড- ২৯২১৮০৪২৭৬৪৩৯ মাবা-০১৭৪৮৪৫৬৪৯৬ 

াম- সাতাশী               ডাক- সাতাশী              উপেজলা- বায়ালমারী      জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ া  বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ায়ুেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০  মাবা-০১৭৪৮৪৫৬৪৯৬ 

১২১৫ মাঃ ইি স আলী                   িপতা- মৃত মিফজ উ ন       এনআইিড-৮৫১৪৯৭৯৫৮৭১৮৪   মাবা-০১৬৪৫৯১৩৯৫৬ 

াম- বািনয়া পাড়া          ডাক- আ জজু াহ           উপেজলা- কাতয়ালী      জলা- রংপরু 

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইি স আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী বুেক ব াথা রােগ আ া । 

৩৫০০০ মাবা-০১৬৪৫৯১৩৯৫৬ 



১২১৬ মাছাঃ শা ী                       িপতা- মনেসর আলী             এনআইিড-১৯৪৫৭৭১৯০৬৭৬৩৩০৬১      মাবা০১৭৬৩৭২৪৯৩৩ 

াম- ছাপাগছ                ডাক- উ রা                   উপেজলা- উ রা              জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ শা ী একজন গৃহ িমক। িতিন াস ক  উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা০১৭৬৩৭২৪৯৩৩ 

১২১৭ মাঃ ম জবুর রহমান মা া      িপতা- মৃত আঃ হােসম মা া   এনআইিড-০৬১০৭৬৭৪৪১৮২২  মাবা-০১৯০৬৪৭৭৬২২ 

াম- দগূাপুর                ডাক- কলসকারী         উপেজলা- বােকরগনজ     জলা- বিরশাল  

িনজ আেবদনকারী মাঃ ম জবুর রহমান মা া একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস দেরােগ উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৯০৬৪৭৭৬২২ 

১২১৮ আব ুব র                           িপতা- আবুল খােয়র               এনআইিড-১২১৩৩৮৩১৭১৩৮৩ মাবা-০১৯৯৫৮৪৬৫০৮ 

াম- তা য়া                  ডাক- তা য়া               উপেজলা- আ গ        জলা- া নবািড়য়া 

িনজ আেবদনকারী আব ুব র একজন কৃিষ িমক। িতিন হাট এবং ফুসফুেসর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০  মাবা-০১৯৯৫৮৪৬৫০৮ 

১২১৯ মাসাঃ সালমা আ ার           ামী- মাঃ আিম ল বপারী  এনাআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৭৩৪৭ মাবা-০১৬২৪৮৭৪৮৮৪ 

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

িনজ আেবদনকারী মানসাঃ সালমা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন কানপাকা মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৬২৪৮৭৪৮৮৪ 



১২২০ রাজা মাত র                      িপতা- মৃত মুজান মাত র      এনআইিড-৫৪১৮৭৮৯৮৮০৩০৯ মাবা-০১৬৩০৭৬৯২১০ 

াম- উৎরাইল               ডাক- উৎরাইল               উপেজলা- িশবচর            জলা- মাদারীপরু          

িনজ আেবদনকারী রাজা মাত র একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৬৩০৭৬৯২১০ 

১২২১ জাসনা                                ামী- হােসন মা ঝ            এনআইিড-১৯৮৭২৬৫০৮৯৮২৪২৯৯২        মাবা-০১৭৯০১৪২১০৬ 

াম- দুয়ারীপাড়া            ডাক- পনগর               উপেজলা- পনগর          জলা- ঢাকা   

লামইয়া আ ার 
( মেয়) জ সনদ-২০১৩২৬৯২৫০৬০০৭৫৪৮৯ 

আেবদনকারী জাসনা একজন গৃহ িমক। তার মেয় অপিু  শরীের পািন কৃিম রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৯০১৪২১০৬ 

১২২২ হারাধন তালুকদার                িপতা- মৃত নারায়ন তালুকদার এনআইিড-৬৫১২৮৪৭৩৭৩১৪৭  মাবা-০১৭৩৩৬৪৮২০৮     

াম- চালনা মধ পাড়া       ডাক- কািলনগর             উপেজলা- কািলয়া          জলা- নড়াইল  

িনজ আেবদনকারী হারাধন তালুকদার একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৩৩৬৪৮২০৮     

১২২৩ আছমা খাতন                       ামী- আেনায়ার শখ          এনআইিড- ২৯১১৮২৫২০১৯৮৭ মাবা-০১৭৫৭২৪৮৫৫৬ 

াম- হাসামিদয়া            ডাক- সূয িদয়া           উপেজলা- বায়ালমারী       জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী আছমা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৫৭২৪৮৫৫৬ 

১২২৪ মাছাঃ চমিক সুলতানা           ামী- আলম দওয়ান           এনআইিড-৮২১৭৬২৯২১৬৭৩৮ মাবা-০১৯১১২৯৩৩৩৩ 

াম- ধুলিদ ল ীপুর         ডাক- খি পরু বাজার       উপেজলা-রাজবাড়ী         জলা-রাজবাড়ী  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ চমকী সুলতানা একজন গৃহ িমক।িতিন কামেড়র হাড় য় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৯১১২৯৩৩৩৩ 



১২২৫ মাহা দ আবুল কােশম         িপতা- মৃত আ লু আলীম    এনআইিড-১৯৪৭১২১১৩৬৬০০০০০১        মাবা-০১৭৯৯২১০০৭৭ 

াম- কামালমুড়া            ডাক- মুকু পরু             উপেজলা- িবযয় নগর      জলা- া নবাড়ীয়া  

িনজ আেবদনকারী মাহা দ আবুল কােশম একজন কৃিষ িমক। িতিন হাট এটাক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৯৯২১০০৭৭ 

১২২৬ মাঃ আ লু বাির গাজী          িপতা- মৃত মািনক গাজী         এনআইিড-৪৭৯৫১৩১৫৫৬৭২৫  মাবা-০১৭৩৬৫৯৪৩৫১ 

াম- মা ার হােসন রাড ডাক- িশপইয়াড            উপেজলা- লবন চরা        জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ লু বািড় গাজী একজন িমক। িতিন দঘূটনায় হাত ভে  যায় এবং পের হাত কাটেত হয়। উন্নত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৩৬৫৯৪৩৫১ 

১২২৭ মাঃ হমায়ুন কিবর                 িপতা- মাঃ খারেশদ আলম    এনআইিড-১৯৯২৬৯১০৯১৯০০০২৪৬       মাবা-০১৭২২২৫০৪০৬ 

াম- নূরপুর                   ডাক- তমালতলা            উপেজলা- বাগািতপাড়া    জলা- নােটার   

িনজ আেবদনকারী মাঃ হমায়ুন কিবর একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৭২২২৫০৪০৬ 

১২২৮ মাঃ জলুিফকার আলী            িপতা- মৃত কুরবান আলী       এনআইিড-৩৩১৩০৬৭৬০২৯৫১ মাবা-০১৭৪১৮৭০৪৫১ 

াম- িমজাপুর                ডাক- িমজাপুর               উপেজলা- জয়েদবপুর       জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ জলুিপকার আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন র  তা মুেখ এবং গলায় ঘা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৪১৮৭০৪৫১ 

১২২৯ মাঃ রজাউল                      িপতা- মাঃ কালু বাদশা          এনআইিড-৭৮১৫২৪২৭৪৯৯৯৩  মাবা-০১৭৬০৫২০৯১৭ 

াম- বড় গাপালদী          ডাক- বড় গাপালদী       উপেজলা- দশিমনা          জলা- পটয়াখালী      

িনজ আেবদনকারী মাঃ রজাউল একজন কৃিষ িমক। িতিন ইন টউমার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭০০০০ মাবা-০১৭৬০৫২০৯১৭ 



১২৩০ আি য়া ্খাতন (িবিব)            িপতা- আ লু সাবহান         এনআইিড-৪৬৪১৯৮২৩২৯       মাবা-০১৭২৬৮০৪৬১৬ 

াম- ইশাখা রাড         ডাক- দিনয়া                উপেজলা- যা াবাড়ী       জলা-ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী আি য়া খাতন 
(িবিব) একজন গৃহ িমক। িতিন মূ  নািলেত দাহ িস  জরায়রু সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭২৬৮০৪৬১৬ 

১২৩১ জয় ন                                ামী- মৃত দুলাল িময়া         এনআইিড-২৬১২৯৩৫৩৯৯১৩২ মাবা- ০১৭৭৬৭৩০১৯৪ 

াম- কুতব খালী            ডাক- দিনয়া                  উপেজলা- যা াবাড়ী       জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী জয় ন একজন িনমান িমক। িতিন দেরাগ লা ােগা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা- ০১৭৭৬৭৩০১৯৪ 

১২৩২ মাঃবজলুর রহমান                িপতা- মৃত আবুল কােশম      এনআইিড-৬১১৮১৯০১৩৩৬৫২ মাবা-০১৭০৩২৪৯১৯৬ 

াম- পু টয়া                ডাক- বংশপুর              উপেজলা- ফুলপুর          জলা- ময়মনিসংহ     

িনজ আেবদনকারী মাঃ বজলরু রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন উ র চাপ পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০  মাবা-০১৭০৩২৪৯১৯৬ 

১২৩৩ মাঃ দেলায়ার হােসন           িপতা- জিমর উ ন শরীফ     এনআইিড-২৬১৭৬৩৫৪৫৬০৮৩ মাবা-০১৯৫৩৫৪০৯১০ 

াম- কুতব খালী            ডাক- দিনয়া                  উপেজলা- যা াবাড়ী       জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ দেলায়ার হােসন একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০  মাবা-০১৯৫৩৫৪০৯১০ 

১২৩৪ মাছাঃ িনপা                        ামী- মাঃ ওয়ািহদুল ইসলাম  এনআইিড-২৬১৭৬৩৫৩৬৬৮৮৬           মাবা-০১৯৮৬৫৪২৭৭২০ 

াম- দিনয়া পুরাতনবাড়ী   ডাক- দিনয়া                  উপেজলা- যা াবাড়ী       জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িনপা একজন িনমান িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯৮৬৫৪২৭৭২০ 



১২৩৫ মাঃ রিফক উল াহ               িপতা- মৃত মাঃ নু ল হক মা া                                এনআইিড-৭৫১০৭৮৭৭৯১৪৯৯   মাবা-০১৭১২১৫৩৬৭৫ 

াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী মাঃ রিফক উল াহ একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার িপ  থিলেত পাথর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭০০০০ মাবা-০১৭১২১৫৩৬৭৫ 

১২৩৬ ওয়ােজদুে ছা বগম               ামী- মৃত আ লু ওয়ালী        এনআইিড-৭৮১৫২৫২৭৫৬০১৮  মাবা-০১৭৮৬২৯৫১৬১ 

াম- তালুকদার বািড়     ডাক- দশিমনা              উপেজলা- দশিমনা         জলা- পটয়াখালী  

িনজ আেবদনকারী ওয়ােজদুে ছা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন পােয় পািন হাড় য় অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৮৬২৯৫১৬১ 

১২৩৭ িমনা                                 ামী- আ লু নুর চৗধুরী       এনআইিড-২৬৯৬৮২৯৬৪১২২৩ মাবা-০১৭২৭৩১৫০৫০ 

াম- দরগামহ া            ডাহ মৗলভীবাজার         উপেজলা- মৗলভীবাজার   জলা- মৗলভীবাজার  

িনজ আেবদনকারী িমনা একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭২৭৩১৫০৫০ 

১২৩৮ পারভীন আ ার                   ামী- মাঃ আঃ মােলক        এনআইিড-৪৮২৪৯০৭৩৩৯০৪৯ মাবা-০১৮৩৬৯০০৫৬১ 

াম- পঃ তাড়াপাশা        ডাক- িকেশারগ            উপেজলা- িকেশারগ       জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী পারভীন আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৮৩৬৯০০৫৬১ 



১২৩৯ খােলদা বগম                      ামী- মাঃ আঃ মিতন িসকদার এনআইিড-২৬১২৯৩৫৪২৯০৪০ মাবা-০১৭১৫৩৭০৭৯৯ 

াম- দঃকাজলা              ডাক- দিনয়া                 উপেজলা- যা াবাড়ী        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী খােলদা বগম একজন িমক। িতিন আলসার মূ নালীেত দাহ িলভােরর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭১৫৩৭০৭৯৯ 

১২৪০ পিপ বগম                           ামী- জাহা ীর হােসন         এনআইিড-২৬৯১৬৪৮০৮৩১৮২ মাবা-০১৯১৪৫১৮৭৩০ 

াম- চরকঘাটা               ডাক- বাবপুাড়া               উপেজলা- পাংশা           জচলা- রাজবাড়ী  

িনজ আেবদনকারী পিপেবগম একজন গৃহ িমক। িতিন ইনেটস টনাল বাওেয়ল িসনে ািম বানপাকা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০  মাবা-০১৯১৪৫১৮৭৩০ 

১২৪১ বাবুল                                 িপতা- ইউনুছ হাওলাদার       এনআইিড-৩২৫০৪৬৬৭০৭      মাবা-০১৭৬০৬০১৩৪৯ 

াম- িসপাইবাগ              ডাক- িখলগাওঁ               উপেজলা- িখলগাওঁ        জলা- ঢাকা  

লািময়া আ ার( মেয়) জ সনদ-২০১৩২৬৯২০০২০৬০৯৩৮ 

আেবদনকারী বাবুল একজন িনমান িমক। িতিন র নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৬০৬০১৩৪৯ 

১২৪২ আছমা বগম                      ামী- মাঃ কু ুছ                  এনআইিড- ০৯১২৫৮৫৮০৭৪৬১ মাবা-০১৭৩৬১৮৫১৩৭  

াম- দুয়ারীপাড়া            ডাক- পনগর               উপেজলা- পনগর          জলা- ঢাকা   

িনজ আেবদনকারী আছমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন পেট ব াথা মূ  থিলেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৩৬১৮৫১৩৭  



১২৪৩ জয়তন                                িপতা- আ ারাখা                  এনআইিড-৪১৮৩৭০৮৮৩৫      মাবা-০১৯৮১০৩৪৮৩৮ 

াম- রাড-৪, সঃ ৭       ডাক- প বী                 উপেজলা- িমরপুর           জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী জয়তন একজন গৃহ িমক। িতিন গলায় দাহ টনিসলাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯৮১০৩৪৮৩৮ 

১২৪৪ মাঃ ফয়সাল হােসন           িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম    এনআইিড-১৯০১০১৬৬৬৫      মাবা-০১৭৩৯৩৮৮৫১৩ 

াম- লতান                ডাক- রােয়রবাজার        উপেজলা- মাহা দপরু     জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফয়সাল হােসন একজন িনমান িমক। িতিন হািনয়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৩৯৩৮৮৫১৩ 

১২৪৫ মাঃ আজমত হােসন          িপতা- মৃত সােহব উ ন      এনআইিড-১৯৭৫৯৩১৬৬৭১০০০০২৪       মাবা-০১৭৭৯৯৪৪০০১ 

াম- পমেহরা              ডাক- মেহরা                উপেজলা- িমজাপুর         জলা- টাংগাইল   

িনজ আেবদনকারী মাঃ আজমত হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন াক ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৭৯৯৪৪০০১ 

১২৪৬ তান জয়া ইসলাম               িপতা- মাঃ হা ান চৗধুরী      এনআইিড-২৮৪১০৩৮৫০৪      মাবা-০১৭৬৮১৫২৫৯০ 

াম- ৩৩/১৭নীচ তলা    ডাক- িমরপরু               উপেজলা- িমরপুর          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী তান জয়া ইসলাম একজন দ জ িমক। িতিন মানিস সমস া রােগ আ া । 
২০০০০ মাবা-০১৭৬৮১৫২৫৯০ 



১২৪৭ মাসা ৎ আেয়শা িবিব          ামী- মাঃ খাই ল আেনায়ার বাবুল                                 এনআইিড-১৯৮০২৬৯৬৬৪০৬৭১৪৩৩৩    মাবা-০১৯৩৫৯৪৫৬৯৪ 

াম- রাড-৪, সঃ ৭       ডাক- প বী                 উপেজলা- িমরপুর           জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাসা ৎ আেয়শা িবিব একজন গৃহ িমক। িতিন উ র চাপ মাইে ইন সলুিলই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯৩৫৯৪৫৬৯৪ 

১২৪৮ রা জয়া বগম                      িপতা- হািববুর রহমান           এনআইিড-৩২৫৩৮১৫৭৫১      মাবা-০১৭৯৪২৪৪১৮৬ 

াম- িমরপুর                   ডাক- িমরপুর                উপেজলা- িমরপুর         জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী রা জয়া বগম একজন গৃহ িমক। িতিন উ র চাপ ডায়ােব টস দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৯৪২৪৪১৮৬ 

১২৪৯ ফােতমা িবিব                       মাঃ আ া রামা                 এনআইিড-৮২৪৩৪৭৮৮২৬     মাবা-০১৯১৩৩৫৯১২১ 

াম- রাড-৪, সঃ ৭       ডাক- প বী                 উপেজলা- িমরপুর           জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী ফােতমা িবিব একজন গৃহ িমক। িতিন ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৯১৩৩৫৯১২১ 

১২৫০ িশিরমা হক                          িপতা- কা ন িসকদার           এনআইিড-৪১৯৩৮৫১৭৮১       মাবা-০১৮৩১৭৮৮৮৪৮ 

াম- দশিমনা               ডাক- দশিমনা              উপেজলা- দশিমনা          জলা- পটয়াখালী   

িনজ আেবদনকারী িশিরমা হক একজন কৃিষ িমক। িতিন শেরীের ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৮৩১৭৮৮৮৪৮ 



১২৫১ সুিম া হালদার                    ামী- মুকু  হালদার            এনআইিড-৬৫১২৮৪৭৩৭২৯২৮ মাবা-০১৩১৬৪৪১৮২৭ 

াম- হিরশপুর                ডাক- কািলনগর          উপেজলা- কািলয়া          জলা- নড়াইল      

িনজ আেবদনকারী সুিম া হালদার একজন গৃহ িমক। িতিন র নালীর সমস া িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৩১৬৪৪১৮২৭ 

১২৫২ মায়া রানী ম ল                 িপতা- আ েতাষ িব াস         এনআইিড-৫৫২০১৩৭০৬৭       মাবা-০১৯৫৫৬৫৯৬৭০    

াম- রঘুনাথপরু             ডাক- রঘুনাথপরু            উপেজলা- গাপালগ       জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী মায়া রানী ম ল একজন গৃহ িমক। িতিন বুেক ব াথা আলসার রােগ আ া । 
৫০০০ মাবা-০১৯৫৫৬৫৯৬৭০    

১২৫৩ িবিব আয়শা                         ামী- আ লু বােরক মীর       এনআইিড-০৯১২১৫৭০৬৩২৬৬ মাবা-০১৭৬৬৫৮০৯৯৭ 

াম- িহজলা                 ডাক- আ ট             উপেজলা- করানীগ      জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী িবিব আয়শা একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০  মাবা-০১৭৬৬৫৮০৯৯৭ 

১২৫৪ মাঃ িলটন                          িপতা- নুর ইসলাম             জ সনদ-১৯৯৮০৯১২৫৮৫০১২০৫০       মাবা-০১৭০৮৬৬৪১৮৬ 

াম- দুয়ারীপাড়া            ডাক- পনগর               উপেজলা- পনগর          জলা- ঢাকা   

িনজ আেবদনকারী মাঃ িলটন একজন িনমান িমক। িতিন দঘূটনায় আহত  পাংশেপশীর আঘাত রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭০৮৬৬৪১৮৬ 

১২৫৫ পারভীন আ ার                    িপতা- আ সু সা ার খান       এনআইিড-৭৭৫৭৭৫৯০৮৪        মাবা-০১৯৬৭১০৩০৭৩ 

াম- কা জর বাগ          ডাক- মালখানগর           উপেজলা- লালবাগ         জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী পারভীন আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৯৬৭১০৩০৭৩ 



১২৫৬ মা ফা হাওলাদার                িপতা- মাঃ আজাহার হাওলাদার                          এনআইিড-০৬১০৭২৭৩৪৭৩২৫ মাবা-০১৯৯১৯০৯২৪৪  

াম - মধুবাজার             ডাক- রােয়র বাজার       উপেজলা- হাজারীবাগ     জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মা ফা হাওলাদার একজন কৃিষ িমক। িতিন কািশ র রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০ মাবা-০১৯৯১৯০৯২৪৪  

১২৫৭  শামীমা আ ার                    িপতা- শাজাহান                  জ সনদ- ১৯৯৮৬৮১৫২৩৩০০৫৫৭১       মাবা-০১৭৫৫০৫৬৭৩৯ 

াম- চ ন বাড়ী             ডাক- মেনাহরদী            উপেজলা- মেনাহরদী       জলা- নরিসংদী  

িনজ আেবদনকারী শামীমা আ ার একজন িনমান িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৫৫০৫৬৭৩৯ 

১২৫৮ মাঃ হাসমত আলী                 িপতা- মৃত সােহব আলী       এনআইিড-৯৩১৬৬৭১৭৬৯৯৬২ মাবা-০১৭৯১৭০০০৯৩ 

াম- লস মেহরা          ডাক-  মেহরা               উপেজলা- িমজাপুর         জলা- টা াইল  

িনজ আেবদনকারী মাঃ হাসমত আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন হাট এট াক ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০  মাবা-০১৭৯১৭০০০৯৩ 

১২৫৯ ম র হােসন                       িপতা- জিহ ল  হক             এনআইিড-১৯৬০১২১৩৩৮৩০০০০০৩     মাবা- ০১৩১৮৫১৫৮২৪ 

াম- তা য়া                  ডাক- তা য়া               উপেজলা- আ গ        জলা- া নবািড়য়া 

িনজ আেবদনকারী ম র হােসন একজন মালী। িতিন ক ানসার রােগ আ া । 
৫০০০০ মাবা- ০১৩১৮৫১৫৮২৪ 



১২৬০ মাসাঃ িমি  আ ার             িপতা- মাঃ সাহরাফ উ ন    জ সনদ- ১৯৯৯২৬৯২৫০৬২৭১২১০      মাবা-০১৭৩৯২৯৫৮৭৫ 

াম- দুয়ারীপাড়া            ডাক- পনগর               উপেজলা- পনগর          জলা- ঢাকা   

িনজ আেবদনকারী মানাঃ িমি  আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ । উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৩৯২৯৫৮৭৫ 

১২৬১ শািহনুর                              ামী- মাঃ সিলম             এনআইিড-১৯৮০৮৮১৭৮৩৪০০০০১৪      মাবা-০১৭৩২৬৬২৯৩৭ 

াম- ভাওয়াল িমজাপুর   ডাক- ভাওয়াল িমজাপুর  উপেজলা- িমজাপুর      জলা- টাংগাইল  

িনজ আেবদনকারী শািহনুর একজন কৃিষ িমক। িতিন জরায়ু িকছটা বাইের মূ নািলেত দাহ  দঘূটনায় ডান পা হারান। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৩২৬৬২৯৩৭ 

১২৬২ মাঃ আলমগীর হােসন হাওলাদার                        িপতা- মৃত মাঃ মনাজ উ ীন হাওলাদার                     এনআইিড-৪২১৮৪৫৪৪৫৫৩৪৫  মাবা-০১৭৬৫৬৭৮৭৪৭ 

াম- মেনাহরপুর          ডাক- মেনাহরপুর         উপেজলা- রাজাপুর       জলা- ঝালকা ঠ 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আলমগীর হােসন হাওলাদার একজন ভ ান চালক।িতিন ডায়ােব টস মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৬৫৬৭৮৭৪৭ 

১২৬৩ রা জনা আ ার                    ামী- বিশর আহে দ          এনআইিড-২৬১৬২২৭৫৭৯০২৮  মাবা-০১৯৯৪৯৬১০০৮ 

াম- বা া                   ডাক- বা া                  উপেজলা- নওয়াবগ      জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী রা জনা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন াস ক  সায়া টকা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০  মাবা-০১৯৯৪৯৬১০০৮      



১২৬৪ লাকী                                 ামী- জয়াউর রহমান           এনআইিড-৪৮১৪৯৭৭১৪৪৭১২   মাবা-০১৯৪৮৬৫৫৪০২ 

াম- হা জরগল              ডাক- নীলগ                উপেজলা- িকেশারগ      জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী লাকী একজন িনমান িমক। িতিন িকডিনর সমস া মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯৪৮৬৫৫৪০২ 

১২৬৫ মাঃ সিলম িময়া                  িপতা- মৃত বাহাদুর রহমান    এনআইিড-২৬৯৬৮২৭৮৭৪৩৬১ মাবা-০১৯২০৯৩৬৬২১ 

াম- মধ  বাসােবা           ডাক- বাসােবা                 উপেজলা- সবুজবাগ       জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ সিলম িময়া একজন স ােনটারী িম ী। িতিন িলভােরর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৯২০৯৩৬৬২১ 

##### মাছাঃ আেনায়ারা বগম          িপতা- মাঃ আ লু মােলক    জ সনদ- ১৯৮৩১৫৯৩৫২৬০৪০২২২       মাবা-০১৮৭৮১৪৫৮৬০ 

াম- হািলশহর              ডাক- হািলশহর             উপেজলা- হািলশহর       জলা- চ াম    

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আেনায়ারা বগম একজন িনমান িমক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । 

১০০০০ মাবা-০১৮৭৮১৪৫৮৬০ 

১২৬৭ শািহদা বগম                       িপতা- আিমর হামজা            এনআইিড-২৮৪৪২৫৩৩২৪       মাবা-০১৯৮২১৬৭৩৫৮ 

াম- আউটফল                ডাক- ওয়ারী                উপেজলা- যা াবাড়ী        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী শািহদা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন তলেপেট ব াথা মূ থিলেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৯৮২১৬৭৩৫৮ 

১২৬৮ মাঃ আ লু হািমদ ামািনক  িপতা- মৃত আজাহার ামািনক  এনআইিড- ৮৮২৯৪০৭৭৭২০৫৪ মাবা-০১৭৫৪৫৯৯২৭৪ 

াম- নয়ানগাতঁী             ডাক- উ াপাড়া              উপেজলা- উ াপাড়া        জলা- িসরাজগ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ লু হািমদ ামািনক একজন িমক। িতিন কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০  মাবা-০১৭৫৪৫৯৯২৭৪ 



১২৬৯ আেনায়ারা বগম                 িপতা- হােফজ আলী             এনআইিড-৫০৭৭১৬২৩৯৩       মাবা-০১৬২৩০৬১০৩৬ 

াম- ব ন বািড়           ডাক- ঢাকা পিলেটকিনক  উপেজলা- তজগাওঁ      জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী আেনায়ারা বগম একজন গৃহ িমক।িতিন কামেড়র হাড় য় হােট সমস া জিনত রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৬২৩০৬১০৩৬ 

১২৭০ আঃ খােলক চৗিকদার          িপতা- কালু চৗিকদার           এনআাইিড-১০০১১৮০০১৫      মাবা-০১৭১৬০৫২০৬৬ 

াম- চৗিকদার বাড়ী         ডাক- দশিমনা             উপেজলা- দশিমনা         জলা- পটয়াখালী  

িনজ আেবদনকারী আঃ খােলক চৗিকদার একজন কৃিষ িমক। তার িকডিনর পাথর অপােরশন হেয়েছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭১৬০৫২০৬৬ 

১২৭১ মুকু  হালদার                   িপতা- ি েরাদ হালদার          এনআইিড-৬৫১২৮৪৭৩৭২৯২৭  মাবা-০১৯৩২৬২৪৫২১ 

াম- হিরশপুর                ডাক- কািলনগর          উপেজলা- কািলয়া          জলা- নড়াইল      

িনজ আেবদনকারী মুকু  হালদার একজন কৃিষ িমক। িতিন হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯৩২৬২৪৫২১ 

১২৭২ ফারিবন আ ার                   িপতা- আবুল কােশম              জ সনদ- ১৯৮৯৭৫১৪৭৭০০৩৭৩৫০       মাবা-০১৬৪১৪২৯০৪০ 

াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী ফারিবন আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৬৪১৪২৯০৪০ 

১২৭৩ মাসাঃ আিসফা বগম            ামী- মাঃ িস ক িময়া       এনআইিড- ৬৭২৫৮১১৫৯৪৬৮০ মাবা-০১৯৬৫৯১০৬৮০ 

াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ আিসফা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯৬৫৯১০৬৮০ 



১২৭৪ মাঃ আবুল বাশার                   িপতা- মৃত আ লু মিতন ধান এনআইিড-১৩১৭৯১৭২৭০৫৪২  মাবা-০১৯৮৩৯৩২৮৩৫ 

াম- িহরা জল             ডাক- িমজিম জ         উপেজলা- িস রগ      জলা- নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী মাঃ আবুল বাশার একজন কৃিষ িমক। িতিন র কািশ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯৮৩৯৩২৮৩৫ 

১২৭৫ মাঃ কুদরত আলী                  িপতা- মাঃ মুজাফর আলী    এনআইিড- ৬৭১০৪৯৪০০৬৩৯৭ মাবা০১৯৮১০৬৫৮৪৩ 

াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী মাঃ কুদরত আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা০১৯৮১০৬৫৮৪৩ 

১২৭৬ িমেসস মা বগম                  ামী- বাদল িম ঝ                এনআইিড-৫৯১৫৬২৩৩৪৫০৭৬ মাবা-০১৮২১৩০০৩৯৩ 

াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী িমেসস মা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন  পেট টউমার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০  মাবা-০১৮২১৩০০৩৯৩ 

১২৭৭ মাসাঃ িশ ী                       ামী- জােন আলম               এনআইিড-৬৭১০৪৯৪০০৩৫২১  মাবা-০১৮৭২৯৩৬১৭৮ 

াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ িশ ী একজন গৃহ িমক। িতিন নােক পিলস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৮৭২৯৩৬১৭৮ 

১২৭৮ মাঃ িমজানুর রহমান            িপতা- মাঃ আবদুল মােলক    এনআইিড-৭৫১৮৩৫৯৪২৪০৭৬  মাবা-০১৮১৮৬৪৪৫৩৪ 

াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী মাঃ িমজানুর রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৮১৮৬৪৪৫৩৪ 



১২৭৯ নুরজাহান                           ামী- আঃ রিশদ                  এনআইিড-১৩১৭৯২৫৩৪৪২৪৮   মাবা-০১৯৪৯৪০৭৮১০ 

াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী নুরজাহান একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড় ব াথা বুেক এবং শরীের ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯৪৯৪০৭৮১০ 

১২৮০ মাঃ দেলায়ার হােসন            িপতা- মৃত হল আিমন         এনআইিড-১৫১৭৮৩৫২৪৯৬৫৫  মাবা-০১৭৪১৯৭৯১০৯ 

াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী মাঃ দেলায়ার হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৪১৯৭৯১০৯ 

১২৮১  আবদুল কু ুস                     িপতা-আবদুস সাবহান            এনআইিড-৭৩১৭২৬১৪২৩         মাবা-০১৭২১৫৪৪৭৮৫৮  

 াম-ল ীনারায়নপুর         ডাক-মাইজদী কাট          উপেজলা-মাইজদী            জলা- নায়াখালী  

 িনজ   আেবদনকারী আবদুল কু ুস একজন কৃিষ িমক। িতিন মূ নালেতয় িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৭২১৫৪৪৭৮৫৮  

১২৮২  িসফাত ই জাহান অনন া         িপতা-কামাল চৗধুরী             এনআইিড-৬৮৬৫৮০৮৪৫২     মাবা-০১৭২১২৪৫৬৭৮  

 াম- সকসন ১০            ডাক-িমরপুর                উপেজলা-িমরপুর           জলা-ঢাকা  

 িনজ   আেবদনকারী িসফাত ই জাহান অনন া একজন গৃহ িমক/ ু  কু টর িশ  িমক। িতিন ক া ার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০  মাবা-০১৭২১২৪৫৬৭৮  

১২৮৩  মাঃ খিললুর রহমান             িপতা-মৃত আঃ ম জদ হাওঃ    এনআইিড-৭৮১৫৭৭৫৫৪৮২৬৩ মাবা-০১৭২৮৬৬৮৪৪৮  

 াম-বাশ বািড়য়া             ডাক-লামনা                উপেজলা-গলািচপা          জলা-পটয়াখালী  

িনজ আেবদনকারী মাঃ খিললুর রহমান একজন িনমান িমক। িতিন অ ও আথাই টস হাটেত অসুিবধা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা আেবদন কেরেছন। 

২০০০০  মাবা-০১৭২৮৬৬৮৪৪৮ 



১২৮৪  তহিমনা খানম                      ামী- মাঃ রিবউল ইসলাম        এনআইিড-২৮২১২১৮৩২৪        মাবা-০১৭১৪৭১৮৪৪৮  

 াম-চ িদঘিলয়া             ডাক-চ িদঘিলয়া          উপেজলা- গাপালগ          জলা- গাপালগ   

 িনজ   আেবদনকারী তহিমনা খানম একজন দ জ িমক। িতিন হাইেপাথাইবেয়ড ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা আেবদন কেরেছন।  

২০০০০  মাবা-০১৭১৪৭১৮৪৪৮  

১২৮৫  মাঃ আব ুহােসম                  িপতা-মৃত মাঃ জিমর আলী    এনআইিড-২৪২০০৫৬৩১১      মাবা-০১৭৪৩৯৬৩০০১  

 াম-িপ জালী বতাপড়া    ডাক-িপ জালী              উপেজলা-গাজীপুর          জলা-গাজীপরু  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আব ুহােসম একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৪৩৯৬৩০০১ 

১২৮৬  িশিরন বগম                      ামী- মাঃ মাতােলব িময়া      এনআইিড-৯৩১৬৬৪৭৮১১২৯৫  মাবা-০১৮১২৪৪১২৯৪  

 াম-থলপাড়া                ডাক-থলপাড়া                উপেজলা-িমজাপুর          জলা-টা াইল  

িনজ আেবদনকারী িশিরন বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন টাইফেয়ড রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা আেবদন কেরেছন। 

১০০০০  মাবা-০১৮১২৪৪১২৯৪   

১২৮৭  মাঃ িব াল হােসন              িপতা-জাহা ীর                   জ সনদ-২০০৮৬৮১৭৬৯৪০২৯৯২২      মাবা-০১৭৭০১৫৪৪৭৬  

 াম-দি ন সাধারচর        ডাক-দি ন সাধা উপেজলা-িশবপুর          জলা-নরিসংদী  

 িনজ  আেবদনকারী মাঃ িব াল একজন কৃিষকাজ। িতিন ক া ার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০  মাবা-০১৭৭০১৫৪৪৭৬                                       

১২৮৮ মাঃ বাহারােন সুলতান বাহার  িপতা- গালাম মাওলা            এনআইিড-৩২৭১৪০৬৯১৪        মাবা-০১৭১৬৮১৫৯৯৫ 

াম-হািতরপুর                ডাক-িনউমােকট              উপেজলা-ধানমু            জলা-ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ বাহারােন সুলতান বাহার  একজন িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭১৬৮১৫৯৯৫ 



১২৮৯ মাঃ রিফকুল ইসলাম             িপতা- মাঃ তেমজ উ ন        এনআইিড-৩৭১৭৯৭০৫৪৯         মাবা-০১৭৯৫৯৫৮৭৫৬ 

াম-গনাই                      ডাক-িদবাকরপুর             উপেজলা-পাচঁিবিব           জলা-জয়পুরহাট 

িনজ আেবদনকারী মাঃ রিফকুল ইসলাম একজন ির াচালক। িতিন সড়ক দুঘটনা কামের আঘাত চলােফরা করেত অসুিবধা। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০  মাবা-০১৭৯৫৯৫৮৭৫৬ 

১২৯০ ছেলমান                               িপতা-তিছমু ন                 এনআইিড-৬৪৩৭১৩৫৪৮৭৫     মাবা-০১৯৮০৬১০৩৩১ 

াম-ভাওয়ািলয়াপাড়া      ডাক-রাজফুল বািড়য়া      উপেজলা-সাভার              জলা-ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী ছেলমান একজন িনমান িমক। িতিন পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯৮০৬১০৩৩১ 

১২৯১ মাঃ কুর আলী                 িপতা- মাঃ ছামু ম ল            এনআইিড-১৯৭৬১৮১৫৫৩৮০০০০১০      মাবা-০১৯০৬৪৩৪৩১০ 

২৯/এ ভালা ব  দুয়ারীপাড়া িমরপুর, িমরপুর, ঢাকা 
িব াল ( ছেল) এনআইিড-নাই 

আেবদনকারী মাঃ কুর আলী ম ল একজন িরকসা চালক। তার ছেল িব াল  পনসাইেেটািনয়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৯০৬৪৩৪৩১০ 

১২৯২ মাঃ িলয়াকত হােসন খ কার  িপতা-মৃত না জর হােসন খ কার এনআইিড-৫২১৩৩১৫৭১৯০২৭              মাবা-০১৭১৬৪৩৭৩৩১ 

াম-পূব ফিকরপাড়া        ডাক-বড়খাতা                উপেজলা-হাতীবা া         জলা-লালমিনহাট 

িনজ আেবদনকারী মাঃ িলয়াকত হােসন খ কার একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিন ফইলরূ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭০০০০ মাবা-০১৭১৬৪৩৭৩৩১ 



১২৯৩  মাসাঃ আেয়শা আ ার       ামী-মৃত আঃ মিতন          এনআইিড-১৯১১৮৩১৭৫৫৬৪৭            মাবা-০১৬৮৩০৩৩৩৭৬  

 াম-ছয়ঘিরয়া            ডাক-পয়াত               উপেজলা-বুিড়চং        জলা-কুিম া  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ আেয়শা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিন ফইলরূ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭০০০০ মাবা-০১৬৮৩০৩৩৩৭৬ 

১২৯৪ িবমলা আ ার                   ামী- সিলম হােসন             এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৮৮১৪০  মাবা-০১৭৬০১৫৮৪২২ 

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

িনজ আেবদনকারী িবমলা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন টনিসেলরটিন গলার ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০   মাবা-০১৭৬০১৫৮৪২২ 

১২৯৫ মাসাঃ তােহনরু                   ামী- মাঃ কােদর              এনআইিড-৭০১৩৭৭৩৫৩৭৫১৮ মাবা-০১৮২৫৩৪২২৮৭       

াম- আে লপুর            ডাক- আে লপুর           উপেজলা- গাম াপরু       জলা- চাপাইনবাবগ  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ তােহনরু একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭০০০০  মাবা-০১৮২৫৩৪২২৮৭       

১২৯৬ মাহা দ আ লু কাইউম        িপতা-মৃত আ রু রউফ         এনআইিড-৩৬১৭১৩৪১১৮৪৪৩  মাবা- ০১৭১৮৩৭০৬৩৪ 

াম- মা া                   ডাক- আদাঐর             উপেজলা- মাধবপুর         জলা- হিবগ     

মাছাঃ নিূরয়া আ ার  জ সনদ-২০১০৩৬১৭১৩৪১০৪৫৯৪ 

আেবদনকারী মাহা দ আ লু কাইউম একজন কৃিষ িমক। তার মেয় রে র সমস া  আথাই টস রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০  মাবা-০১৭১৮৩৭০৬৩৪ 

১২৯৭ অ জফা বগম                     িপতা- সকানআর আলী শখ   এনআইিড-২৮৪৬০৮৬৬৭২     মাবা-০১৯৪৩৬৭৮৭২৬ 

াম- বুইচাকাঠ               ডাক-বাবুর হাট              উপেজলা- রােয়র বাজার   জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী আ জফা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৯৪৩৬৭৮৭২৬ 



১২৯৮ মাছাঃ িবয়া বগম             ামী-৬১১৫২২৫৪০২৩৯৩     এনআইিড-৬১১৫২২৫৪০২৩৯৩ মাবা-০১৯৮০৭৮১৫৭৭ 

াম- বাদাইল           ডাক- বিলভ বাজার    উপেজলা-আ িলয়া     জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িবয়া বগম একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  রােগ আ া ।   উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৯৮০৭৮১৫৭৭ 

১২৯৯ মাঃ আ রু রিহম                 িপতা- মাঃ হািববুর রহমান      এনআইিড-১৯৯৩৫৮২৮৩০৯০০০০১৯     মাবা-০১৭৯৬৯০৮৪৩৪ 

াম- কাটাসুর               ডাক- মাহা দপুর         উপেজলা- মাহা দপরু    জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ রু রিহম একজন ভ ান চালক। িতিন ক ান সার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭০০০০ মাবা-০১৭৯৬৯০৮৪৩৪ 

১৩০০ হীরালাল বসাক                     িপতা- হর কুমার বসাক       এনআইিড-৬০১২৯২৬৩২৩৭২২৭৫১      মাবা- ০১৮৫৫৭৬৩৫৭১  

াম- মমতােজর হাট        ডাক- মমতােজর হাট      উপেজলা- ফনী             জলা- ফনী  

িনজ আেবদনকারী হীরালাল একজন কৃিষ িমক। িতিন াক উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা- ০১৮৫৫৭৬৩৫৭১  

১৩০১ আ লু আওয়াল                   িপতা- মাঃ মুসিলম            এনআইিড-১৯৮১৪৮১৪২২৫৬১৮২৫৮        মাবা-০১৭২৭৬৫৭৭০৪ 

াম- চ ী                     ডাক- উরিদঘী              উপেজলা- কিরমগ         জলা- িকেশারগ  

মাঃ মুসিলম িময়া 
(বাবা)                এনআইিড-৪৮১৪২২৫৬১৮১৫৬ 

আেবদন কারী আ লু আওয়াল একজন কৃিষ িমক। তার বাবা এলজাইমার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৭২৭৬৫৭৭০৪ 

১৩০২ না জব শখ                       িপতা- আকমান উ ন          এনআইিড-০১১৫৬৪৭৯৬৬৯৬২ মাবা-০১৯৯০৪৪১৬৭১ 

াম- দুয়ারী পাড়া           ডাক- পনগর              উপেজলা- িমরপুর          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী না জর শখ একজন কাঠ িমক। তার কামেড় হাড় য় ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৯৯০৪৪১৬৭১ 



১৩০৩ ফরেদৗস                           িপতা- মাঃ কােদর            জ সনদ-১৯৯০২৬৪৩৮৪০০৯৬৪৮       মাবা-০১৩১৬৪২০৭৭৯ 

াম- ভালপাড়া ব        ডাক- দুয়ারীপাড়া          উপেজলা- িমরপুর          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী ফরেদৗস একজন পান দাকানদার।িতিন র করন জিনত ড ু রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৩১৬৪২০৭৭৯ 

১৩০৪ মেনায়ারা                          িপতা- জমুল ম ল             এনআইিড-৯১৪১৮৮৮১০৮      মাবা-০১৭৮৪৪৬৮২৩৮ 

াম- ভালাব              ডাক- প বী                উপেজলা- িমরপুর          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মেনায়ারা একজন কু ঠর িশ  িমক। িতিন ড ু ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭৮৪৪৬৮২৩৮ 

১৩০৫ সতারা বগম                     িপতা- আঃ গণী হাওলাদার    এনআইিড-১৯১৮৩৮৭৫৯৬    মাবা- ০১৯৩৫১১৯৩৫৩ 

াম- নরকাচী                ডাক- িসংেহরকাঠ           উপেজলা- বিরশাল         জলা- বিরশাল  

িনজ আবেদনকারী সতারা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা- ০১৯৩৫১১৯৩৫৩ 

১৩০৬ মাসাঃ সািফয়া বগম           িপতা- মেফজ চৗধুরী            এনআইিড-৯১০০৫২৮২৯৯      মাবা-০১৭৯২৬৪৫৪৩০ 

াম- পূব জনকা ঠ         ডাক- সহাকাঠ              উপেজলা- পটূয়াখালী      জলা- পটূয়াখালী       

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ সািফয়া বগম একজন কৃিষ িমক। তার মেয় িকলেয়ড রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭৯২৬৪৫৪৩০ 

১৩০৭ মাঃ িমন্ট মা া                িপতা- মেফজ মা া             এনআইিড-১৯৮৮৫৪১৫৪৭৭০০০০২৪      মাবা- ০১৬৪৭৭২৩০৮০ 

াম- বােহরচর               ডাক- মাদারীপুর             উপেজলা- মাদারীপুর       জলা- মাদারীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ িমন্ট মা া একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেরর হাড় য় ব াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা- ০১৬৪৭৭২৩০৮০ 



১৩০৮ মা্ঃ রন্ট মা া                  িপতা- মেফজ মা া            এনআইিড-৬৮৬০৫৯৫৯১৪     মাবা-০১৩১৬০৪৮২৩৮ 

াম- বােহরচর               ডাক- মাদারীপুর             উপেজলা- মাদারীপুর       জলা- মাদারীপুর  

িনজ  আেবদনকারী মাঃ রন্ট মা া একজন কৃিষ িমক।িতিন ালা পাড়া ধরফর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০ মাবা-০১৩১৬০৪৮২৩৮ 

১৩০৯ আবুল হােসম                      িপতা- মৃত ফা জল িময়া       এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭১১৮২২ মাবা-০১৯১৫৯২২৬৬৯ 

াম- তলাবাগ               ডাক- জগাতলা             উপেজলা- হাজারীবাগ      জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী আবুল হােসম একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৯১৫৯২২৬৬৯ 

১৩১০ মাঃ সাইফুল ইসলাম            িপতা- মাঃ ই াহীম খিলল    এনআইিড-১৯৯২৭৩১৬৪৫০০০০৩৯৫      মাবা-০১৭৫০৯১০৪০৫      

াম- শালহাট                 ডাক- পুলহাট              উপেজলা-নীলফামারী     জলা- নীলফমারী   

ইয়ািছন আরাফাত  জ সনদ-২০১৪৭৩১৬৪৫০০৪৯২৮৫   

আেবদনকারী মাঃ সাইফুল ইসলাম  একজন গৃহ িমক। তার ছেল চােখর সমস া িখচলা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭৫০৯১০৪০৫    

১৩১১ রা জয়া বগম                    িপতা- আবুল কােশম            এনআইিড-৮২০৭০৩০৫০৫    মাবা- ০১৯৭৪৩৯০০৮৮ 

াম- কেসদ নগর        ডাক- বায়ালমারী           উপেজলা- বায়ালমারী     জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী রা জয়া বগম একজন গৃহ িমক। িতিন সাইনুসাই টসটাইফেয়ড ধরফর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা- ০১৯৭৪৩৯০০৮৮ 

১৩১২ মাসাঃ মমতাজ বগম          ামী- মৃত শহর আলী         এনআইিড-৩৩১৩২৫৭০০০৩৪১             মাবা-০১৭১১৫১৯৫৪৮ 

াম- আিলয়ার চাল         ডাক- হাটিরয়া চালা        উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারীেমাসাঃ মমতাজ বগম একজন গৃহ িমক। িতিন থাইরেয়েড টউমার উ র চাপ িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

৩৫০০০ মাবা-০১৭১১৫১৯৫৪৮ 



কেরেছন।  

১৩১৩ মাছাঃ রােফজা বগম           ামী- মাঃ খােলক িময়া        এনআইিড-৩৩১৩২৫৭০০০১৫৪ মাবা-০১৭৮৬২২২৯১৬ 

াম- আিলয়ার চাল         ডাক- হাটিরয়া চালা        উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রােফজা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন কামের ব াথা ধরফর হাটেতব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০  মাবা-০১৭৮৬২২২৯১৬ 

১৩১৪ মাঃ বলােয়ত হােসন         িপতা- মাঃ আ লু খােলক হাওলাদার                        এনআইিড-২৬৯২৬১৯৪৭৮১০৯ মাবা-০১৭২০২১৬৮৮০ 

াম- তলাবাগ               ডাক- জগাতলা             উপেজলা- হাজারীবাগ      জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ বলােয়ত হােসন একজন গৃহ িমক। িতিন িকডিনর ফইলু র রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭২০২১৬৮৮০ 

১৩১৫ মাঃ শাহজাহান                  িপতা- আজম ন               এনআইিড-৩৩১৩২৭৬৮৪৭৬২৯            মাবা-০১৭৪৫৬৫৯৪২২ 

াম- গাবতলী               ডাক- বাশঁতলী               উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহজাহান একজন কৃিষ িমক। িতিন াস ক  ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৭৪৫৬৫৯৪২২ 



১৩১৬ সুিফয়া বগম                    ামী- মৃত ইয়ািছন আিল      এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৮০৬২            মাবা-০১৮২৯৯৭৮৭০০ 

াম- শলেখালা           ডাক- র নাথপুর            উপেজলা-কািলয়াৈকর      জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী সুিফয়া বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন াক িকডিনর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৮২৯৯৭৮৭০০ 

১৩১৭ কুলছম বগম                    ামী- মাঃ লবু িময়া      এনআইিড-৩৩১৩২৫৭০০২৩৬০      মাবা-০১৭২৯৭০৫৪৯২ 

াম- হাটিরয়া চালা         ডাক- হাটিরয়াচালা         উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী কুলছম বগম একজন কৃিষ িমক।  িতিন বিম পা ফাটনা পেট ফালা ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭২৯৭০৫৪৯২ 

১৩১৮ নবীরন                             ামী- আঃ বােছর িময়া       এনআইিড-৩৩১৩২৫৭০০২৪০০            মাবা-০১৭৪৩৯০৬৮৯১ 

াম- হাটিরয়া চালা         ডাক- হাটিরয়াচালা         উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী নবীরন বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন টনিসেল দাহ গলায় দাহ র রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৪৩৯০৬৮৯১ 

১৩১৯ মাঃ আ লু হক                  িপতা- মাঃ মাজাে ল হক    এনআইিড-২৮২৩১৫৩৬৬৯     মাবা-০১৯৩৯৮৭৬৮০১ 

াম- শালহাট                 ডাক- পুলহাট              উপেজলা-নীলফামারী     জলা- নীলফমারী   

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ লু হক একজন িদন মজরু। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৯৩৯৮৭৬৮০১ 

১৩২০ আ লু ওহাব খা কার          িপতা- আলী আহমদ খা কার এনআইিড-৩০১১৪৭৬৯৩০৫৪৩ মাবা-০১৮৬৯৮৮১৫৪২ 

াম- পাটাননগর            ডাক- পাঠাননগর            উপেজলা- ছাগল নাইয়া   জলা- ফনী  

িনজ আেবদনকারী আ লু ওহাব খা কার একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড়র হাড় য় হাড় সের গেছ হাটেত অসুিবধা ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৮৬৯৮৮১৫৪২ 



১৩২১ মাঃ হদায়ৎ- উল ইসলাম দীপক                               িপতা- সাইফুল ইসলাম        এনআইিড-৯১০০৮২৪২৬৮      মাবা-০১৯৮১৮০৭৫০৭   

াম- শরীেফর হাট          ডাক- জারগাছ              উপেজলা- িচলমারী         জলা- কুিড় াম 

           িনজ আেবদনকারী মাঃ হদায়ৎ- উল ইসলাম দীপক একজন কৃিষ িমক। িতিন িপ থিলেত পাথর হাট ও িলভার বড় াস ক  হােতর িগড়ায় দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।         

৩৫০০০ মাবা-০১৯৮১৮০৭৫০৭   

১৩২২   িলিপ রানী সরকার               িপতা- আেদশ চ  সরকার      এনআইিড-১৫০৫৪৬৯৭৬৫      মাবা-০১৭৭৯৮৭১৬৫৫          

াম- সাধুপাড়া              ডাক- সুসং                   উপেজলা-দুগাপুর           জলা- ন েকানা 

           িনজ আেবদনকারী িলিপ রানী সরকার একজন দ জ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭৭৯৮৭১৬৫৫       

১৩২৩ ম মনা বগম                      ামী- মৃত শাহাজু ীন          এনআইিড-২৬১০৪১৯০৮০৭৪৭ মাবা-০১৭১৫০৫৫৪০৫ 

াম- চা ার টক          ডাক- বড় বড়াইদ         উপেজলা- বা া             জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মেমনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৭১৫০৫৫৪০৫ 

১৩২৪ মাঃ েবল িময়া                 িপতা- চানঁ িময়া                এনআইিড- ১৯৪৪৩১৭৯০৬     মাবা-০১৯৫৭৪৪৯২৮০ 

াম- রিহমপুর               ডাক- বরদল               উপেজলা- কলমাকা া     জলা- ন েকানা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ েবল িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন সাইনুসাই টস টনিসল িস  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৯৫৭৪৪৯২৮০ 



১৩২৫ মাঃ আলী                         িপতা- তাফা ল হােসন      এনআইিড- ০৯১২১৫৭০৬৫৬১১ মাবা-০১৮৮৭৪৪৫৮৭৭ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০  মাবা-০১৮৮৭৪৪৫৮৭৭ 

১৩২৬ আেয়শা বগম                ামী- মাঃ আবুল কােশম      এনআইিড-২৬১০৪১৯০৮০৬৭২ মাবা-০১৮৮৭৪৪৫৮৮০ 

াম- বড় বরাইদ          ডাক- বড় বড়াইদ         উপেজলা- বা া            জলা-ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী আেয়মা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৮৮৭৪৪৫৮৮০ 

১৩২৭ আ লু গিন                       িপতা- মৃত দুদ িমঞা           এনআইিড- ২৬৯৫০৪৭০০৪৮৭২             মাবা-০১৯৪১১৩৩১৪২          

াম- কানাপাড়া            ডাক- মাতয়াইল           উপেজলা- যা াবাড়ী        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী আ লু গিন একজন ভ ান চালক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৯৪১১৩৩১৪২         

১৩২৮ মাহা দ সিলম                  িপতা- মৃত মতজ আলী         এনআইিড-৫৮১৬৫১৩৬৪২৪০৫ মাবা-০১৭২০১৫১৮১৬ 

াম- িসংহনাদ            ডাক- ভােটরা               উপেজলা- কুলাউড়া         জলা- মৗলভীবাজার  

িনজ আেবদনকারী মাহা দ সিলম একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড়র হাড় সের গেছ অপােরশন হেয়েছ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০  মাবা-০১৭২০১৫১৮১৬ 

১৩২৯ মা আ লু লিতফ               িপতা- মৃত সিফ উ ন        এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৫০৮            মাবা-০১৭১৭৭৬৯৭২৭ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ লু লিতফ একজন কৃিষ িমক। িতিন দ রােগ আ া  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০ মাবা-০১৭১৭৭৬৯৭২৭ 



১৩৩০ মাসাঃ নাজমা বগম             ামী- ফা ক হােসন            এনআইিড-৭০১১৮১৮৬৫২১৯১  মাবা-০১৭৪৫৬৭৮০৩৪   

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ নাজমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০ মাবা-০১৭৪৫৬৭৮০৩৪   

১৩৩১ মাঃ িনয়ন হােসন               িপতা- মাঃ ফা ক হােসন      জ সনদ-২০১৮৩৩১৩২৫৭০৪৫৫১২      মাবা-০১৯১৭৪৬৬৬৩৭ 

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

মাঃ ফা ক হােসন (বাবা) আেবদনকারী মাঃফা ক হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন তার ছেল িকডিনর এবং ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০ মাবা-০১৯১৭৪৬৬৬৩৭ 

১৩৩২ মাঃ জয়নাল আেবদীন িসকদার িপতা- আঃ জিলল িসকদার   এনআইিড-৪৬০১০০৭২০৮     মাবা-০১৭৬০১৫৭০৯২ 

াম- মধ পাড়া            ডাক- গাজীপুর            উপেজলা- গাজীপুর      জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ জয়নাল আেবদীন িসকদার একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড়র হাড় এবং হাড় সের গেছ ব াথা। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩৫০০০ মাবা-০১৭৬০১৫৭০৯২ 

১৩৩৩ মাঃ লুৎফুর রহমান              িপতা- মৃত শিফ উ ীন          এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৭৪২ মাবা-০১৭১২৫৫১৮৪৭ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ লুৎফুর রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন টনিসল অপােরশন মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০  মাবা-০১৭১২৫৫১৮৪৭ 



১৩৩৪ ফারজানা ইয়াসিমন              ামী- মাঃ আ লু লিতফ       এনআইিড-১৯৯৩৩৩১৩২৫৭০০০১১৩     মাবা-০১৭৪৫৭৭২৪৯১ 

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

িনজ আেবদনকারী ফারজানা ইয়াসিমন একজন কৃিষ িমক। িতিন িরউেমটেয়ট আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০ মাবা-০১৭৪৫৭৭২৪৯১ 

১৩৩৫ পারভীন সুলতানা              িপতা- মাঃ শওকত আলী      এনআইিড-৩২৯৯২৬৭৬২৯    মাবা-০১৭২৪০৭০২৭৪ 

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

িনজ আেবদনকারী পারভীন সুলতানা একজন কৃিষ িমক। িতিন উ র চাপ মূ নালীেত দাহ  রােগ আ ান্ত। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৭২৪০৭০২৭৪ 

##### মাঃ শরীফুল ইসলাম            িপতা- মাঃ শাহ আলম        এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৫৭৮৯ মাবা-০১৭৯৩০৩৩০৩৩ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ শরীফুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন টনিসল ও নােকর সমস া খেত অসুিবধােরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০ মাবা-০১৭৯৩০৩৩০৩৩ 

১৩৩৭ মাছাঃ িলিপ আ ার          িপতা- মাঃ জামাল উ ন      এনআইিড-৪৬৫৩৯৩২২২০    মাবা-০১৬২৯৭৬৮১৪০ 

াম- না জরপুর             ডাক- না জরপুর            উপেজলা- কলমাকা া      জলা- ন েকানা  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িলিপ আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন তলেপেট দাহ মূ  থিলেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০ মাবা-০১৬২৯৭৬৮১৪০ 



১৩৩৮ শিরফা আ ার                   ামী- মাঃ আ ার হােসন   এনআইিড-২৬৯৫০৪৬৯৩৭৮০০             মাবা-০১৯৬১৮২০০৯৫ 

াম- প ম কাটাসুর      ডাক- মাঃপুর               উপেজলা- মাঃপুর         জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী শরীফা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০ মাবা-০১৯৬১৮২০০৯৫ 

১৩৩৯ সুরাইয়া আ ার                 ামী- মাঃ বজর আলী        এনআইিড-৯১৪৯৫০৯৯১২      মাবা-০১৬২৩২৮৯৬৩৬ 

াম- মধ পাড়া            ডাক- গাজীপুর            উপেজলা- গাজীপুর      জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী সুরাইয়া আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন ফুসফুেসর এবং পেট পািন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০ মাবা-০১৬২৩২৮৯৬৩৬ 

১৩৪০ িপনজ ু                            িপতা- মাঃ বাবুর আলী        এনআইিড- ৩৩১৩২৫৭৯৯৫৭০৮            মাবা- ০১৭৪৪৯১৮৭৩০ 

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

িনজ আেবদনকারী িপনজ ুএকজন ভ ান চালক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০ মাবা- ০১৭৪৪৯১৮৭৩০ 

১৩৪১ হােজরা বগম                      ামী- মাঃ িসরাজলু ইসলাম   এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০০৫৪ মাবা-০১৭৭০৯২২৭০৭ 

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

িনজ আেবদনকারী হােজরা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ােব পেট ব াথা র মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০  মাবা-০১৭৭০৯২২৭০৭ 

১৩৪২ আিমর হােসন আকন           িপতা- মৃত গহর আলী আকন    এনআইিড-০৬১০৭৪৭৩৯৬২৫১              মাবা-০১৬৮২৫০৫০৬৬ 

াম- সানাপুর ভাতশালা   ডাক- ভাতশালা            উপেজলা- বােকরগ        জলা- বিরশাল  

িনজ আেবদনকারী আিমর হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৭৫০০০ মাবা-০১৬৮২৫০৫০৬৬ 



১৩৪৩ মাসাঃ লাকী আ ার             িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম     এনআইিড-৭৭৭৩৩০৭৫৭৯       মাবা-০১৯২৫৪৪৩৭৯১            

াম- কলাবাগান             ডাক- িনউমােকট          উপেজলা- কলাবাগান       জলা- ঢাকা     

           িনজ আেবদনকারী মাসাঃ লাকী আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন বুক ালা পেট ব াথা চােখর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০  মাবা-০১৯২৫৪৪৩৭৯১             

১৩৪৪ হাসনা                        ামী- আঃ কিরম        এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৫৯৮০ মাবা-০১৭৭৮৩১৭৪৮৮           

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

           িনজ আেবদনকারী হাসনা একজন কৃিষ িমক। তার বা হাত ভংেগ গেছ । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩৫০০০  মাবা-০১৭৭৮৩১৭৪৮৮ 

১৩৪৫ মাঃ আব ুব র                   িপতা- মৃত নসীব উ া            এনআইিড- ৩২১৮২৮৬৪৩১৪৯৫ মাবা-০১৭৯১৭২৭২৯০              

াম- তাব                  ডাক- নলডা া             উপেজলা- সাদুল াপরু      জলা- গাইবা া  

          িনজ আেবদনকারী মাঃ আব ুব র একজন িদন মজরু। িতিন হািনয়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০  মাবা-০১৭৯১৭২৭২৯০              

১৩৪৬  মাছাঃ শামছ াহার             িপতা- আফেছর আলী           এনআইিড-৯৫৬৭০৯৩৫৪৮    মাবা-০১৭২৯৩১৩৭৯৮ 

াম- মকবুল কেলজ       ডাক- মাঃ পুর              উপেজলা- মাঃ পুর        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ শামছ াহার একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৭০০০০ মাবা-০১৭২৯৩১৩৭৯৮ 

১৩৪৭ মাঃ হািববুর রহমান              িপতা- আ রু রা াক শখ       এনআইিড-৯১২১২০৫২৯৯        মাবা-০১৭৮৮৯১২৭৩৯         

াম- চানঁ িময়া হাউ জং   ডাক- মাঃ পুর            উপেজলা- মাঃ পুর         জলা- ঢাকা  

           িনজ আেবদনকারী মাঃ হািববুর রহমান একজন ভ ান চালক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৭০০০০ মাবা-০১৭৮৮৯১২৭৩৯          



১৩৪৮ িমনু বগম                    ামী-                           মাঃ নজ ল ইসলাম             এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০১৭          মাবা-০১৭৪৪৮৩৯৫৭৫ 

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

            িনজ আেবদনকারী িমনু বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আ বদন কেরেছন।   

২০০০০ মাবা-০১৭৪৪৮৩৯৫৭৫ 

১৩৪৯  মাঃ আলাউ ন             িপতা- মহর আলী                 এনআইিড- ৩৩১৩২৫৭৯৯১৬১৮ মাবা- ০১৭১১৫১৮৯৭৯            

াম- ফিকর চালা         ডাক- চা-বাগান            উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

           িনজ আেবদনকারী ডাঃ মাঃ আলাউ ন একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৪০০০০ মাবা- ০১৭১১৫১৮৯৭৯ 

১৩৫০ মাছাঃ মিনয়ারা বান ু           ামী- মাঃ বলাল উ ীন        এনআইিড-২৭১১৭৬৬৯৭৩২৪৩ মাবা-০১৭৯২০০৯০৫০           

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

         িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মিনয়ারা বান ুএকজন কৃিষ িমক। িতিন জরায়রু সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

১৫০০০ মাবা-০১৭৯২০০৯০৫০            

১৩৫১ মাছাঃ সািকনা আ ার          ামী- মৃত সা জমু ন           এনআইিড-৪৮১৩৩৬০৯৭৬৫৬৯            মাবা-০১৬৯০২৮৭৮০৪ 

াম- হাজারীবাগ             ডাক- জগাতলা           উপেজলা- হাজারীবাগ    জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ সািকনা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন িকডিন ফইলু র ও জরায়রু সমস া উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৭৫০০০ মাবা-০১৬৯০২৮৭৮০৪ 



১৩৫২ আসমানী নাহার শীলা             ামী- মাঃ ফজলরু রহমান      এনআইিড- ১৯৮২২৬৯৩৬২৪৭৭৭১৯৮       মাবা- ০১৭৪৩৭৯৯২৪১                                      

াম- মধুখালী                 ডাক- মধুখালী            উপেজলা- মধুখালী          জলা- ফিরদপুর  

            িনজ আেবদনকারী আসমানী নাহার  শীলা একজন গৃহ িমক। িতিন িকডিনর সমস া িলভােরর সমস া শরীের পািন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৫০০০০ মাবা- ০১৭৪৩৭৯৯২৪১     

১৩৫৩ ফ জতন নছা                       ামী- আব ুতােলব              এনআইিড- ৬৭১৫৮৩৭৪৩০৬০৯             মাবা- ০১৭৩৪৭২৮৬৭২ 

াম- দাপা                  ডাক- ফত া               উপেজলা- নারায়নগ      জলা- নারায়নগ   

            িনজ আেবদনকারী ফ জতন নছা একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৭৫০০০ মাবা- ০১৭৩৪৭২৮৬৭২ 

১৩৫৪ শখ মাহা দ মেহদী হাসান    িপতা- মাহা দ আ লু হািলম শখ                                এনআইিড- ১৯৮২২৯১৫৬৭৩০৬০৭৬১         মাবা-০১৯২১৮৯২৪৮৫ 

াম- মধুখালী                 ডাক- মধুখালী            উপেজলা- মধুখালী          জলা- ফিরদপুর  

             িনজ আ বদনকারী শখ মাহা দ মেহদী হাসান একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৫০০০০   মাবা-০১৯২১৮৯২৪৮৫ 

১৩৫৫ মেহরাজ হাসান মানিসব         িপতা- জািহদুল হাসান           জ সনদ- ২০০৪৪৩০৯০৪২২২৮৩৫২৫   মাবা-০১৭৬১০৪১৭২৮ 

াম- রামপুরা                ডাক- িখলগাওঁ             উপেজলা- রামপুরা           জলা- ঢাকা  

              িনজ  আেবদনকারী মেহরাজ হাসান মানিসব  একজন কৃিষ িমক। িতিন বাণ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৫০০০০ মাবা-০১৭৬১০৪১৭২৮ 



##### িমজা আিরফ হােসন 
( পন) িপতা- মৃত িমজা রিবউল আউয়াল                           এনআইিড-২৯১৫৬৭৩০৪৮৯১৬  মাবা-০১৭৫২৫১৮২৩১                                 

াম- মধুখালী                 ডাক- মধুখালী            উপেজলা- মধুখালী          জলা- ফিরদপুর  

            িনজ আেবদনকারী িমজা আিরফ হােসন পন একজন িদন মজরু। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৫০০০০  মাবা-০১৭৫২৫১৮২৩১                            

১৩৫৭ মাসাঃ শাবজান                  ামী- মৃত আ লু জা ার        এনআইিড- ৩৩১৩২৫৭৯৮৮১৩৯           মাবা- ০১৭৪৭৪৪৯২১৬  

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

              িনজ আেবদনকারী মাসাঃ শাবজান একজন কৃিষ িমক। তার পােয়র হাড় ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৪০০০০ মাবা- ০১৭৪৭৪৪৯২১৬  

১৩৫৮ িবমলা বগম                       ামী- কুমর আলী               এনআইিড- ৩৩১৩২৫৭৯৯৫০১০ মাবা-০১৭০৪৭০৫৮২৫           

াম- শলাকিল             ডাক- র নাপুর              উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর  

             িনজ আেবদনকারী িবমলা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন াসক  দাহ আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০ মাবা-০১৭০৪৭০৫৮২৫ 

১৩৫৯ সানার চানঁ                        িপতা- মৃত মাঃ রইচ আলী     এনআইিড- ৫৯৬৫৪২২৭৮৪     মাবা- ০১৭৯২৫৪১৮৭৭           

াম- ভা া য়া              ডাক- তিলয়াপাড়া         উপেজলা- মাধবপুর         জলা- হিবগ   

             িনজ আেবদনকারী সানার চানঁ একজন কৃিষ িমক। িতিন াস ক  উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২৫০০০ মাবা- ০১৭৯২৫৪১৮৭৭ 



১৩৬০ আ লু আ জদ                     িপতা- মৃত আ লু কািদর        এনআইিড- ৩৬১৭১৩৪১১৮৩৪৬ মাবা- ০১৭২৮৪০৮৪৯৯                                  

াম- মা া                   ডাক- আদাঐর             উপেজলা- মাধবপুর         জলা- হিবগ     

            িনজ            আেবদনকারী আ লু আ জজ একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৫০০০০ মাবা- ০১৭২৮৪০৮৪৯৯   

১৩৬১ মাঃ আফছর উ ন             িপতা- মাঃ ইছার উ ন        এনআইিড- ৬৪১৫৭৩০৩৩৯    মাবা- ০১৭১১১৩৩৩২৩         

াম- মা া                   ডাক- আদাঐর             উপেজলা- মাধবপুর         জলা- হিবগ     

              িনজ আেবদনকারী মাঃ আফছর উ ন একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী কািশ উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৫০০০০ মাবা- ০১৭১১১৩৩৩২৩          

১৩৬২ মাঃ শিফকুর রহমান            িপতা- িছ কুর রহমান          এনআইিড- ৫০৬৫৭১৯২৫৩    মাবা-০১৭৪৯০১৫৮৭৬           

াম- মা া                   ডাক- আদাঐর             উপেজলা- মাধবপুর         জলা- হিবগ     

              িনজ আেবদনকারী মাঃ শিফকুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র জচাপ াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৫০০০০ মাবা-০১৭৪৯০১৫৮৭৬    

##### খািদজা আ ার                    ামী- মাঃ ছাইদুর রহমান      এনআইিড- ৪৮১৯২১৩৭১১৬৭২ মাবা-০১৮৪৫০৬৭৭৩৩                            

াম- রামপুরা                ডাক- িখলগাওঁ             উপেজলা- রামপুরা           জলা- ঢাকা  

             িনজ আেবদনকারী খািদজা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন িপ থিলেত পাথর িলভােরর সমস া সাইনসুাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৬০০০০ মাবা-০১৮৪৫০৬৭৭৩৩  



১৩৬৪ মাঃ িনজামুল ইসলাম           িপতা- আঃ লিতফ খিলফা     এনআইিড-৯১২১০৭৩৮৪৬       মাবা-০১৭১৯৬৩৮২৪৬         

াম- রবী নগর             ডাক- মাধবপাশা            উপেজলা- বাবুগ          জলা- বিরশাল    

           িনজ আেবদনকারী মাঃ িনজামুল ইসলাম একজন ভ ান চালক। িতিন দটূনায় গাছ থেক পেড় আঘাত পিলআথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৪০০০০ মাবা-০১৭১৯৬৩৮২৪৬ 

##### মাঃ ফক ল ইসলাম 
( রাকন) িপতা- আঃ লিতফ খিলফা    এনআইিড- ৫০৭০৯৪২৮২৫     মাবা-০১৭৩১৫৪৪১০২ 

াম- রবী নগর             ডাক- মাধবপাশা            উপেজলা- বাবুগ          জলা- বিরশাল    

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফক ল ইসলাম ( রাকন) একজন কৃিষ িমক। িতিন দটূঘনায় হাত পােয়র আঘাত কামেড় তী  ব াথা পিলআথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৪০০০০ মাবা-০১৭৩১৫৪৪১০২ 

##### ডাঃ মাঃ মারেশদ আলম       িপতা- মৃত তাফােয়ল আহ দ এনআইিড- ৫১১৬৫৫৭১৯০৫৭৮ মাবাঃ ০১৭১৬২০৩৩৮৩ 

াম- প ম কািশমনগর  ডাক- কািশমনগর         উপেজলা- রামগ           জলা- ল ীপুর  

িনজ আেবদনকারী ডাঃ মাঃ মারেশদ আলম একজন কৃিষ িমক। তার কামেড়র ব াথা হাড় ক্ষয় হােড় অপােরশন হেয়েছ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৪০০০০  মাবাঃ০১৭১৬২০৩৩৮৩ 

১৩৬৭ িলজা আ ার                     িপতা- একলাজ কাজী            এনআইিড-৪৬১৭৭১৫৬১২      মাবা-০১৮৩৮০৭২৩৮৬ 

াম- ইউিনক               ডাক- ইউিনক           উপেজলা- আ িলয়া       জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী িলজা আ ার একজন গৃহ িমক। তার বান অপােরশন হেয়েছ আবার অপােরশন লাগেব। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৮৩৮০৭২৩৮৬ 



##### মাঃ আ রু রিহম                িপতা- মাঃ ইয়ািতম আলী     এনআইিড- ২৬৯৯০৪০৭২২৮২২ মাবা-০১৭১৩৫৭৯৩৩৬ 

াম- শেরবাংলানগর      ডাক- মাহা দপুর         উপেজলা- মাহা দপরু    জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ রু রিহম একজন নাইট গাট। িতিন মূ  নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৭১৩৫৭৯৩৩৬ 

১৩৬৯ মাঃ আিরফা                    িপতা- মাঃ সােহদ আলী      এনআইিড- ৮৭০৪২৩৭০৭৫    মাবা- ০১৭৯১৮৬৭০০৮ 

াম- শাি নগর             ডাক- িবরামপুর            উপেজলা- িবরামপুর       জলা- িদনাজপুর   

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিরফা একজন কৃিষ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা- ০১৭৯১৮৬৭০০৮ 

১৩৭০ দেলায়ারা বগম                িপতা- আ াব আলী            এনআইিড- ৩২৬৪০০৭৪৭৭    মাবা- ০১৭৪৯৫৪৪৫৫৭ 

াম- লালমা টয়া            ডাক- মাহা দপুর         উপেজলা- মাহা দপরু    জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী দেলায়ারা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন হােটর সমস া চােখর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা- ০১৭৪৯৫৪৪৫৫৭ 

১৩৭১ এছিমন আ ার ডিল         িপতা- মৃত আঃ রিহম সরকার   এনআইিড- ১৯৯৪৪৮১৩৩৪৭০০০১৬৪      মাবা-০১৯৪৬৫৮৭৪০৬         

াম- নয়ানগর              ডাক- এলংজিুর              উপেজলা- ইটনা             জলা- িকেশারগ   

            িনজ আেবদনকারী এছিমন আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন িপ  থিলেত পাথর দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৯৪৬৫৮৭৪০৬  

১৩৭২ মাছাঃ সাহারা খানম              ামী- মাঃ আ লু মা ান খান  এনআইিড-৪৮২৪৯০৭৩৩৮২৩০ মাবা-০১৬১৩৮০২৬৬৬         

াম- নায়ানগর            ডাক- িকেশারগ           উপেজলা- িকেশারগ      জলা- িকেশারগ   

           িনজ আেবদনকারী মাছাঃ সাহারা খানম একজন গৃহ িমক। িতিন হােটর সমস া ডায়ােব টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৬১৩৮০২৬৬৬          



১৩৭৩ মাঃ মাহন                      িপতা- মৃত বাহার ভূইয়া        এনআইিড-২৬১২৯৩৫৩৫৫২৯৫ মাবা-০১৭১৫৮৯২০৭১ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাহন একজন ভ ান চালক। িতিন ডায়ােব টস দেরাগ কামেড় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৭১৫৮৯২০৭১ 

১৩৭৪ আেনায়ারা বগম                  িপতা- মাঃ হযরত আলী ফিকর                           এনআইিড- ৪১৬৭৫৮৬৬৯৪    মাবা- ০১৬৭৫১৭২৩৪৭ 

াম- মহাজনপুর            ডাক- নবাবপুর              উপেজলা- সু াপুর           জলা- ঢাকা   

িনজ আেবদনকারী আেনায়ারা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা- ০১৬৭৫১৭২৩৪৭ 

১৩৭৫ মাসাঃ ফােতমা বগম          িপতা- আবদুল ম জদ হাওলাদা জ সনদ-১৯৯৬১২০৭৬৫৮০০৭১    মাবা-০১৩০৯৫৩১০২০ 

াম- কালীগ           ডাক- প বী               উপেজলা- িমরপুর         জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী . মাসাঃ ফােতমা বগম একজন হ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০ মাবা-০১৩০৯৫৩১০২০ 

১৩৭৬ মাছাঃ জয় ন                 ামী- মাঃ আবুল হােসন     এনআইিড-২৭২১০০২৮৫৯৪৪০ মাবা-০১৭৩৪৬০০৯৬৬ 

াম- শাি নগর             ডাক- িবরামপুর            উপেজলা- িবরামপুর       জলা- িদনাজপুর   

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ জয় ন একজন কৃিষ িমক। িতিন জরায়রু সমস া এবং অপােরশন হেয়েছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭৩৪৬০০৯৬৬ 

১৩৭৭ মাঃ মসিলম উ ীন            িপতা- মৃত বিছর উ ীন    এনআইিড-৬৪১৫০৬৬৭১২০৪৪ মাবা- ০১৭৫০৮৭০৫৭১ 

াম- িখলগাও               ডাক- িখলগাও             উপেজলা- িখলগাও        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মসিলম উ ীন একজন কৃিষ িমক। িতিন ে ট বড় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা- ০১৭৫০৮৭০৫৭১ 



১৩৭৮ মাঃ জয়নুল                      িপতা- মাঃ মাকেসদ          এনআইিড-১৯৭১১৩১৭৬৮২০০০০১০      মাবা- ০১৭৬৬৭৮৭০৭৫ 

াম- িখলগাও               ডাক- িখলগাও             উপেজলা- িখলগাও        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ জয়নুল একজন ভ ান চালক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৬০০০০ মাবা- ০১৭৬৬৭৮৭০৭৫ 

১৩৭৯ হােজরা                           িপতা- মু জবুল হক             এনআইিড-৩২৬৫৬৯৮৪৮৪    মাবা-০১৭২০৯৫৬৬৪১ 

াম- সাকুলার রাড        ডাক- িনউমােকট          উপেজলা- ধানম          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী হােজরা একজন গৃহ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭২০৯৫৬৬৪১ 

১৩৮০ মাঃ মা ািফজরু                িপতা- মাঃ নুর মাহা দ       এনআইিড-২৭২১০০২৮৫৯৩৮৬ মাবা-০১৭৪১৪৮২৩৮১ 

াম- শাি নগর              ডাক- িবরামপুর             উপেজলা- িবরামপুর        জলা- িদনাজপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মা ািফজরু একজন িমক। তার পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৭৪১৪৮২৩৮১ 

১৩৮১ মাছাঃ নুর বান ু                  ামী- মৃত আজাদ আলী       এনআইিড-২৭১৬৯৪৩৫০৩৭৬৬            মাবা-০১৭৮৫৪২২৩৩৩ 

াম- পঃ পলাশবাড়ী      ডাক- গালাপগ           উপেজলা- নবাবগ        জলা- িদনাজপুর 

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ নুর বান ুএকজন িমক। িতিন জরায় ুবড় এবং র রন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭৮৫৪২২৩৩৩ 

১৩৮২ মাছাঃ ফােতমা                  ামী- মাঃ হিববর              এনআইিড-২৭২১০০২৮৫৯৪৫০ মাবা-০১৭৫৫৩৪১৮৫৫ 

াম- শাি নগর              ডাক- িবরামপুর             উপেজলা- িবরামপুর        জলা- িদনাজপুর  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ফােতমা একজন ভ ান চালক। িতিন সাইনুসাই টস মাথা ব া বিম রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭৫৫৩৪১৮৫৫ 



১৩৮৩ মাঃইসরািফল                   িপতা- মাঃ কাম ামান     এনআইিড-৩৩০৪২০০৬১৫     মাবা-০১৭৬৭২৫৯২৪৪ 

াম- শাি নগর              ডাক- িবরামপুর             উপেজলা- িবরামপুর        জলা- িদনাজপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইসরািফল একজন িমক। িতিন হাট এবং ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৭৬৭২৫৯২৪৪ 

১৩৮৪ পা ল বগম                      ামী- মাঃ শােহ আলম        এনআইিড-০৯১২১১৬০৪১৩৫৪ মাবা-০১৭৪৮৪৯০১৮৪ 

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

িনজ আেবদনকারী পা ল বগম একজন গৃহ িমক। িতিন াক উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭৪৮৪৯০১৮৪ 

১৩৮৫ নু াহার                          িপতা- মা া আদুর রব          এনআইিড-৩২৬৮৪৭১৬৪০     মাবা-০১৬৮৪২০৮৪৮৪ 

াম- রাজারবাগ             ডাক- বাসােবা               উপেজলা- বা া           জলা-ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী নু াহার একজন গৃহ িমক। িতিন রনাল ফইলু র রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৬৮৪২০৮৪৮৪ 

##### মেনায়ারা বগম                   ামী- আবুল কালাম             এনআইিড-০৯১২৯৭৬৩৫৪৬৪৯ মাবা-০১৭৫২২৭৩৬৯৪ 

াম- আরিশনগর          ডাক- আ টবাজার          উপেজলা- করানীগ        জলা-ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মেনায়ারা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন সায়া টকা ক াটের  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০   

১৩৮৭ আলমগীর                        িপতা- হােসন আহমদ          এনআইিড-১৫৯৪৩০৯৭১৬৩৪১  মাবা-০১৮৮১৯২৫৫২০ 

াম- বকু পুর             ডাক- বকু পুর            উপেজলা- নায়াখালী     জলা- নায়াখালী  

িনজ আেবদনকারী আলমগীর একজন রাজিম ী। িতিন িকডিনেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৮৮১৯২৫৫২০ 



১৩৮৮ মাঃ ফজললু কিরম             িপতা- মাঃ ছেমদ বপারী       এনআইিড-৪৮১৪২১৩৬৫৪৬৮০ মাবা-০১৭৯৯০৯৬৪৪৫ 

াম- দঃ বারঘিরয়া        ডাক- িনয়ামতপুর        উপেজলা- কিরমগ        জলা- িকেশারগ  

মাঃ ফরহাদ িময়া 
( ছেল)          জ সনদ- ১৯৯৭৪৮১৪২১৩১০১৫৩৩ 

আেবদনকারী মাঃ ফজললু কিরম একজন কৃিষ িমক। িতিন অ হানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

১০০০০০  মাবা-০১৭৯৯০৯৬৪৪৫ 

১৩৮৯ শাহানাজ পারভীন লাবনী    িপতা-িলয়াকত আলী    এনআইিড-৬৪০৩৬৬৯৩৫৮ মাবা-০১৬২৬০০০৪৫ 

াম-কাফ ল           ডাক-ভায়ানেটক             উপেজলা-কাফ ল          জলা-ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী শাহানাজ পারভীন লাবনী একজন গৃহ িমক। িতিন ক া ার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৭৫০০০ মাবা-০১৬২৬০০০৪৫ 

১৩৯০  মাঃ নু ল আিমন (অ ম)      িপতা- আারফ উল াহ পাটওয়ারী এনআইিড-২৩৭৩৯৫৬০৪০              মাবা-০১৭৩১৬৯৪৫৪২  

 াম-মগবাজার                   ডাক-শাি নগর                 উপেজলা-রমনা                 জলা- ঢাকা  

 মাসাঃ মানছরা বগম স ক( ামী) এনআইিড-৫৫২৩৯৬১৩৭২  

 আেবদনকারী মাঃ নু ল আিমন একজন বাবুচ  । িতিন াক ডায়ােব টস ও উ  র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭০০০০  মাবা-০১৭৩১৬৯৪৫৪২ 

১৩৯১ শ ফা আ ার                    ামী- চান িময়া                এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭১১৮৩৯ মাবা-০১৯৭৩৮০৪৬৯৯ 

াম- িখলগাও               ডাক- িখলগাও             উপেজলা- িখলগাও        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী শ ফা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন িকডিন উ  র চাপ রনাল ফইলু র রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৯৭৩৮০৪৬৯৯ 

১৩৯২ কালাম িব াস                   িপতা- মাতাহার হােসন        এনআইিড-২৩৬৮৭১৯৫৩৬     মাবা-০১৮৪৯৫৮০৯৮২ 

াম- িসংেহর কাঠ         ডাক- িসংেহর কাঠ         উপেজলা- বিরশাল          জলা- বিরশাল  

িনজ আেবদনকারী কালাম িব াস একজন নলকুেপর িমক। তার বা পা ভে  গেছ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৮৪৯৫৮০৯৮২ 



১৩৯৩ িবজলী আ ার হািস              িপতা- মাঃ শাহজাহান ন ী     জ সনদ- ২০০৩০৬১৫১৯৪০২১৭০৫     মাবা-০১৭১৯২২৩২০৪ 

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

িনজ আেবদনকারী িবজলী আ ার হািস একজন গৃহ িমক। তার বুেক ব াথা বিম রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭১৯২২৩২০৪ 

১৩৯৪ মান                             িপতা- হায়েদার ন ী            জ সনদ-২০০১০৬১৫১৯৪০২২৯১৭        মাবা-০১৭০৪৬০৮৭৯৩ 

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

িনজ আেবদনকারী মান একজন কাঠ িম ী। িতিন মানিসক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭০৪৬০৮৭৯৩ 

১৩৯৫ রিহমা বগম                   িপতা- ফারক চিকদার        এনআইিড-৭৩১৯১৩১৩৮৪     মাবা-০১৯৩১৩৯৭০৮৪ 

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

িনজ আেবদনকারী রিহমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৯৩১৩৯৭০৮৪ 

১৩৯৬ মাঃ আছকান                     িপতা- মৃত আছমত আলী গাজী এনআইিড-০৬১৫১৯৪৮৭১২৬০ মাবা-০১৩১৭৫০৮৯৪৩ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ আছকান একজন িনমান িমক। িতিন চােখর সমস া রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৩১৭৫০৮৯৪৩ 

১৩৯৭ খািদজা বগম                     িপতা- আিনচ িময়া              এনআইিড-২৩৮৯৬৬৪৩৫৬    মাবা-০১৭৩৫৮৪৬৪৫৭ 

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

িনজ আেবদনকারী খািদজা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৩৫৮৪৬৪৫৭ 



১৩৯৮ মাঃ ওমর আলী                িপতা- মৃত মাঃ মহ ত আলী ন ী                                এনআইিড-০৬১৫১৯৪৮৭১৪০৯  মাবা-০১৭৩৮৯৫৩১৬৪ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ ওমর আলী একজন গৃহ িমক। িতিন কােনর সমস া িলভােরর সমস া মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উন্নত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৩৮৯৫৩১৬৪ 

১৩৯৯ মাসুমা আ ার                    িপতা- আলী হােসন মাত র   জ সনদ- ২০০১০৬১৫১৯৪০০২৩৫১      মাবা-০১৯৯৩১৯১৪৭১ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসুমা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন টনিসলাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯৯৩১৯১৪৭১ 

১৪০০ ছিকনা বগম                     ামী- মাঃ সুলতানখান       এনআইিড-০৬১৫১৯৪৮৭১১৫২ মাবা-০১৯১৩১৪২৮৩৭ 

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

িনজ আেবদনকারী ছিকনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন য া রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯১৩১৪২৮৩৭ 

১৪০১ পুতল রানী শীল                   িপতা- অন  শীল                এনআইিড-৩২৬৮৫২১৬৫৯     মাবা-০১৯৪১০৪৪৫৭২  

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

িনজ আেবদনকারী পতুল রানী শীল একজন কৃিষ িমক। িতিন হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯৪১০৪৪৫৭২  



১৪০২ আলম হাওলাদার                 িপতা- ছ ার হাওলাদার         এনআইিড-১৪৬৮৪৭১১১৩      মাবা-০১৩১৭৮৮৪৪৯৮          

াম- িবশারত               ডাক- মােহর হাট           উপেজলা- বিরশাল         জলা- বিরশাল  

িনজ আেবদনকারী আলম হাওলাদার একজন কৃিষ িমক। িতিন ডান পােয়র এবং কামের ব ােরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৩১৭৮৮৪৪৯৮  

১৪০৩ মাঃ ইউনুস হাওলাদার         িপতা-জয়নাল আেবদীন হাওলাদার                        এনআইিড-৭৩১৮৩৮৯৫১২     মাবা-০১৭৭১৯৫০১৫৮ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ উইনসু হাওলাদার একজন িমক। িতিন হােটর সমস া ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৭১৯৫০১৫৮ 

১৪০৪ জিুমনা খাতন                    ামী- কা াত আলী ন ী      এনআইিড-০৬১৫১৯৪৮৭১২০৯ মাবা-০১৭৮১৩৭৬৪৪৫ 

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

িনজ আেবদনকারী জিুমনা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন বাধ ক  জিনত সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৮১৩৭৬৪৪৫ 

১৪০৫ ম জবুর রহমান                    িপতা- বলােয়ত হােসন         এনআইিড-৪৬১৪২৭৯০৩৪     মাবা-০১৯২১০১৯৯৯৬ 

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

িনজ আেবদনকারী ম জবুর রহমান একজন কাঠিম ী। িতিন কামেরর হাড় য় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯২১০১৯৯৯৬ 



১৪০৬ রন ু বগম                       ামী- রমজান আলী             এনআইিড-৬৮১৬৩১৫১৭৩৩১৪ মাবা-০১৯৮৪৫৫৬৭১৫ 

াম- সুলতানপরু          ডাক- চরিস রু              উপেজলা-পলাশ             জলা- নরিসংদী           

িনজ আেবদনকারী রন ু বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেরর ব াথা হাড় য় মূ নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯৮৪৫৫৬৭১৫ 

১৪০৭ মা বগম                         ামী- মাঃ মাহমুদ হােসন     এনআইিড-৬৮১৬৩১৫১৭৩২০২ মাবা-০১৭৮৬৩৩৩৬৫৬ 

াম- সুলতানপরু          ডাক- চরিস রু              উপেজলা-পলাশ             জলা- নরিসংদী           

িনজ আেবদনকারী মা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন িলউেকিরয়া মূ  নালীেত দাহ চলকািন ব াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৮৬৩৩৩৬৫৬ 

১৪০৮ ফারজানা আফিরন              ামী- মাহতাব উ ন ভূইয়া    এনআইিড- ১৯৭৮৬৮১৭৬২১৪২০৭০৮      মাবা-০১৭৭৭৩৬৩৪৬০ 

াম- সকিরয়া              ডাক- বাখাব                 উপেজলা- িশবপুর         জলা- নরিসংদী    

িনজ আেবদনকারী ফারজানা আফিরন একজন কৃিষ িমক। িতিন সােব অসুিবধা পা ফালা হাপানী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৭৭৩৬৩৪৬০ 

১৪০৯ িশউিল বগম                     ামী- অিহদু াহ                 এনআইিড- ৬৮১৬৩১৫১৭৩৩৫৪            মাবা-০১৯৬৭৩৫৮০৬৩ 

াম- সুলতানপরু          ডাক- চরিস রু              উপেজলা-পলাশ             জলা- নরিসংদী           

িনজ আেবদনকারী িশউিল বগম একজন গৃহ িমক। িতিন াস ক  অি ও আথাই টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯৬৭৩৫৮০৬৩ 



১৪১০ রােফজা বগম                    ামী- আঃ রিহম িময়া         এনআইিড-৬৮১৬৩১৫১৭৩৩২৭ মাবা-০১৯৪৬৩৮৭১৭৩ 

াম- সুলতানপরু          ডাক- চরিস রু              উপেজলা-পলাশ             জলা- নরিসংদী           

িনজ আেবদনকারী রােফজা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন জরায় ুর রন কামেররহাড় য় ব াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০  মাবা-০১৯৪৬৩৮৭১৭৩ 

১৪১১ লাইলী বগম                     ামী- সািফজ উ ন ভূঞা     এনআইিড-৬৮১৬৩১৫১৭৩৩০৬            মাবা-০১৮৫৪৯৭৪৩৬৬ 

াম- সুলতানপরু          ডাক- চরিস রু              উপেজলা-পলাশ             জলা- নরিসংদী           

িনজ আেবদনকারী লাইলী বগম একজন গৃহ িমক। িতিন াস ক  কামেরর এবং িপেটর হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৮৫৪৯৭৪৩৬৬ 

১৪১২  মাঃ ম জবর রহমান               িপতা-ধল ুমি ক                  এনআইিড-৮৬৬৮৫৩৯৩৩৪       মাবা-০১৯৬৩৫৪৭৮৪৫  

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

 িনজ   আেবদনকাির মাঃ ম জবর রহমান একজন িদনমজরু। িতিন হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৯৬৩৫৪৭৮৪৫  

১৪১৩ মাঃ সুলতান গাজী               িপতা-জবান গাজী               এনআইিড-০৬১৫১৯৪৮৭১৩১০  মাবা-০১৭৮৩৯৪১৪৪৮ 

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

িনজ আেবদনকাির মাঃ সুলতান গাজী একজন কৃিষ িমক। িতিন আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০  মাবা-০১৭৮৩৯৪১৪৪৮ 

১৪১৪  ম জরন বগম                     ামী-মৃত মাঃ কেছম হাং      এনআইিড-০৬১৫১৩২৮২৮৯৩৫ মাবা-০১৭২২২৩৬৫২৮  

 াম-িহজলতলা              ডাক-িহজলতলা             উপেজলা-বিরশাল          জলা-বিরশাল  

 িনজ   আেবদনকারী ম জরন বগম একজন গৃহ িমক। িতিন াস ক  উ  র চাপ পট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০   মাবা-০১৭২২২৩৬৫২৮  



১৪১৫  তাহিমনা বগম                   ামী-বাবুল হাং                  এনআইিড-৯৫৫৯৪১৯৩৫৪    মাবা-০১৭৫৬২৮৩৯১৪  

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

 িনজ   আেবদনকারী তাহিমনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন জরায়রু সমস া জিনত রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০  মাবা-০১৭৫৬২৮৩৯১৪  

১৪১৬  তাছিলমা বগম                   ামী- মাঃ আঃ হািকম হাং     এনআইিড-২৮১৮৪৭০৫০৮      মাবা-০১৯৯২৩৮৭৪১৫  

 াম-িবশারদ                 ডাক-পতাং                 উপেজলা-বিরশাল          জলা-বিরশাল  

 িনজ   আেবদনকারী তাছিলমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন বুেক ব াথা মাথা ঘুড়ােনা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০  মাবা-০১৯৯২৩৮৭৪১৫  

১৪১৭  িফেরাজ সরদার                    িপতা- মাঃ সাবাহান সরদার    এনআইিড-০৬১৫১৯৪৮৭১১৭১  মাবা-০১৯৩০৯৭৭৮৫৬  

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

 িনজ   আেবদনকারী িফেরাজ সরদার একজন চােয়র দাকানদার। িতিন কামেরর হাড় য় এবং ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসা জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০  মাবা-০১৯৩০৯৭৭৮৫৬  

১৪১৮  জাহানারা বগম                    ামী- মাঃ কিবর আেকান       এনআইিড-৩৭১৮৩৮০৪৬৬     মাবা-০১৯২৫৪৩৭৯১১  

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

 িনজ   আেবদনকারী জাহানারা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ওভাররীেত টউমার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৯২৫৪৩৭৯১১  

১৪১৯  রশমা বগম                     ামী-শিফকুল ইসলাম          এনআইিড-৪৬৫৭৫৭৬৮০৯      মাবা-০১৭৭০৩৯৮৮৫৭  

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

 িনজ   আেবদনকারী রশমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ জন  আেবদন কেরেছন।উ ত িচিকৎসা জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০  মাবা-০১৭৭০৩৯৮৮৫৭  



১৪২০  মিরয়ম বগম                      ামী- মাঃ শাহআলম            এনআইিড-৫১১৬৫২৩১১৩৯০১  মাবা-০১৭৭০০২৩০১০  

 াম-মািছমপুর              ডাক-কামারহাট             উপেজলা-রামগ            জলা-ল ীপুর  

 িনজ   আেবদনকারী মিরয়ম বগম একজন গৃহ িমক। িতিন জরায়রু সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০   মাবা-০১৭৭০০২৩০১০  

১৪২১  আেয়শা বগম                    ামী-িব াল হােসন             এনআইিড-৫১১৫৮৫২৩৪৯১৬৩  মাবা-০১৭০৮০৭৬৮২৯  

 াম-পূব চরপাতা            ডাক-চরপাতা                উপেজলা-রায়পুর            জলা-ল ীপুর  

 িনজ   আেবদনকারী আেয়শা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন এিডেনামায়িসস হাইেপাথাইরেয়র রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০  মাবা-০১৭০৮০৭৬৮২৯  

১৪২২ তাজলু ইসলাম মামুন            িপতা- মাঃ আ সু সালাম     এনআইিড-১৯০৮৬৫৯৪২৬     মাবা-০১৬৮৪৯৫২৮৬৮ 

াম- মধ  পাইকপাড়া     ডাক- িমরপুর              উপেজলা- িমরপুর          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী তাজলু ইসলাম মামুন একজন ভ ানচালক। িতিন ডান হােতর বল কেয়ক ট আ ুল কেট গেছ। উ ত িচিকৎসা জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৬৮৪৯৫২৮৬৮ 

১৪২৩ রািহমা                           ামী- মৃত আফসার উ ন   এনআইিড-২৬৯৩০০৪৪৭২৩৯৮ মাবা-০১৭৫৫৯৫৪২২৬ 

াম- মসূয়া                ডাক- কাফ ল               উপেজলা- কাফ ল         জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী রািহমা একজন গৃহ িমক। িতিন হাপানী ফুসফুেসর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসা জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৫৫৯৫৪২২৬ 



১৪২৪ মাঃ মিহউ ন মািনক         িপতা- মাঃ আমজাদ আলী মা া                              এনআইিড-৩২৬৮৪১০১৪৩     মাবা- ০১৭১০০৯৯৪৬৩ 

াম- ধর ারেটক           ডাক- িনশাতনগর         উপেজলা- তরাগ           জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিহউ ন মািনক একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরােগ ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসা জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা- ০১৭১০০৯৯৪৬৩ 

১৪২৫ মাঃ শাহ আলম ফিকর          িপতা- মৃত জেবদ আলী ফিকর এনআইিড-৭৯১৮৭৩৮৬৫৯১০০ মাবা-০১৭১০৫৭০১১৩ 

াম- ভরতকা ঠ            ডাক- দহারী             উপেজলা- নছারাবাদ     জলা- িপেরাজপুর 

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহ আলম ফিকর একজন িমক। িতিন ক াটাের   রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৭১০৫৭০১১৩ 

১৪২৬ মাসাঃ জসিমন সুলতানা      িপতা- মাঃ আঃ ছালাম        এনআইিড-৫৫০৫৯৬৬৬৫৪    মাবা-০১৭১২০০৮৯৬৫ 

াম- ৭৯৬িপেরবাগ         ডাক- িমরপুর             উপেজলা- িমরপুর          জলঅ- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ জসিমন সুলতানা একজন গৃহ িমক। িতিন আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৭১২০০৮৯৬৫ 

১৪২৭ ির জয়া বগম                     িপতা- মৗজালী সরদার        এনআইিড- ২৩৬২৪২৬৩৯৩   মাবা- ০১৭২৩৩৩২৫১৪ 

াম- টাউন বহাল গািছয়া  ডাক- পটয়াখালী            উপেজলা- পটয়াখালী      জলা- পটয়াখালী  

িনজ আেবদনকারী ির জয়া বগম একজন ির জয়া িনমান িমক। িতিন উ র চাপ ডায়ােব টস মুেখ ঘা কামের ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা- ০১৭২৩৩৩২৫১৪ 



১৪২৮ খাকন সরকার                    িপতা- দেব  নাথ সরকার     এনআইিড-৪৭৯২১০১০০২৬৯০ মাবা-০১৬১২৯৪৭২২৮ 

াম- মজমুদার পাড়া       ডাক- কুেয়ট                উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী খাকন সরকার একজন িনমান িমক। িতিন দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০০ মাবা-০১৬১২৯৪৭২২৮ 

১৪২৯ শরভান ুিবিব                       ামী- মৃত আ লু হক খিলফা এনআইিড-৭৮১৫৭৬৭৪১১১৩৯ মাবা-০১৭৮১৩৩৬৩৮৪ 

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

িনজ আেবদনকারী শরবান ুএকজন িনমান িমক। িতিন পেট ব াথা আলসার িগড়ায় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৮১৩৩৬৩৮৪ 

১৪৩০ খােদজা                            িপতা- কা জম উ ন           এনআইিড- ১৯২১২৯২৪৮৬      মাবা-০১৭৭৫৪৩০৪৫২ 

াম- তালুক দলালী         ডাক- তালুক দুলালী        উপেজলা- আিদতমাির    জলা- লালমিনরহাট  

িনজ আেবদনকারী খােদজা একজন গৃহ িমক। িতিন কটাের  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৭৫৪৩০৪৫২ 

১৪৩১ মাসাঃ সুরাইয়া আকতার      ামী- মাঃ মিতয়ার রহমান   এনআইিড-৬৪১৭৫৫১৪১৫৭১৫ মাবা- ০১৭৫৪৩৯৩০৪২ 

াম- িখলগাও               ডাক- িখলগাও             উপেজলা- িখলগাও        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ সুরাইয়া আকতার একজন গৃহ িমক। িতিন ওভারীেত িস  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা- ০১৭৫৪৩৯৩০৪২ 

১৪৩২ মাছাঃ খাই ন নছা             ামী- মগর আলী               এনআইিড-৮৯১৭০৩৮৬৬৮৩৬৪            মাবা-০১৪০১৫৮১৬৯২ 

াম- পলািসয়া              ডাক- ঘাইলারা             উপেজলা- লািলতা বাড়ী   জলা- শরপুর  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ খাই ন নছা একজন গৃহ িমক। িতিন াস ক  উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৪০১৫৮১৬৯২ 



১৪৩৩ মাসাঃ রাকসানা বগম        িপতা- ইয়াকুব আলী            এনআইিড-১৯৫০০৫০৪২৫     মাবা- ০১৮৬৬৩০৭৮৭৭ 

াম- বাসা-১৩ রাড-২, স-১৩                           ডাক- আজমপুর            উপেজলা- উ রা            জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ রাকসানা বগম একজন গৃহ িমক। তার দইু পােয়র আ ুেল ব াথা। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা- ০১৮৬৬৩০৭৮৭৭ 

১৪৩৪ মাহা দ মািনক সদার         িপতা- মৃত মহ ত আলী সদার এনআইিড-৪৭১৭৫১৩৬০৬১৩২ মাবা- ০১৯৪২৪৭৫৯৮৪ 

াম- হাউজ#১৩ রাড#২  ডাক- আজমপুর             উপেজলা- উ রা           জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাহা দ মািনক সদার একজন কৃিষ িমক। িতিন হপাটাই টস িব রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০  মাবা- ০১৯৪২৪৭৫৯৮৪ 

১৪৩৫ িলমা বগম                        িপতা- মাশারফ হােসন        এনআইিড-১৯২৪৩৫২৯৬৪      মাবা-০১৭৩৬০৮৭৯৮৬ 

াম- দয়ান                ডাক- দৗলতপুর            উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী িলমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন থাইরেয়েডর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০ মাবা-০১৭৩৬০৮৭৯৮৬ 

১৪৩৬ নুর ইসলাম                       িপতা- সাহরাব শখ            এনআইিড-৬৪৩৪৮১৮০৭৩     মাবা-০১৯১১৬৮৪৯৪৯ 

াম- িময়াপাড়া              ডাক- খুলনা                উপেজলা- খুলনা           জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী নুর ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন বান রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৯১১৬৮৪৯৪৯ 

১৪৩৭ মাঃ বাবুল বগ                   িপতা- মাঃ আ াস আলী বগ  এনআইিড- ৪৭৯৪৫১৫২০৩৮১৮৮            মাবা-০১৭২১৭৬২২৬১ 

াম- গাবতলা               ডাক- খুলনা                 উপেজলা- খুলনা            জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ বাবুল বগ একজন িনমান িমক। িতিন ডায়ােব টস মূ  নালীেত দাহ উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন 

২৫০০০ মাবা-০১৭২১৭৬২২৬১ 



। 

১৪৩৮ িমেসস নািছমা খাতন            িপতা- মাঃ সেক ার মা া  এনআইিড- ৩২৭৩৯০৪৯০৮    মাবা-০১৭২৩০৯৬০৯৪ 

াম- ভরব া  রাড    ডাক- খুলনা                 উপেজলা- খুলনা          জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী িমেসস নািছমা খাতন একজন কৃিষ িমক। িতিন জরায় ুমানিসেকর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০ মাবা-০১৭২৩০৯৬০৯৪ 

১৪৩৯ মাঃ ইি স আলী                  িপতা- পাইজাল হাওলাদার    এনআইিড-২৩৮১৯০৫১৪৬     মাবা-০১৯৪১২৬৩৮৫৮ 

াম- কািতককুল           ডাক- কুেয়ট                 উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইি স আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৯৪১২৬৩৮৫৮ 

১৪৪০ খ কার এমদাদুল হক            িপতা- খ খার আঃ আ জজ   এনআইিড-১৯৬০৪৭৯২১০৬০৭৪৯৫৩      মাবা-০১৭২১৭৬২৩৯৬ 

াম- পাবলা                 ডাক- দৗলতপুর            উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী খ কার এমদাদুল হক একজন িনমান িমক। িতিন হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪৫০০০ মাবা-০১৭২১৭৬২৩৯৬ 

১৪৪১ সুশা  রায়                        িপতা- মৃত সতীষ চ  রায়    এনআইিড-৪৭৯৫১২৪৪৩৩৭১৫ মাবা- ০১৬৭২৮৪৯৯৫৩     

াম- ইসলাম পুর রাড     ডাক- খুলনা                উপেজলা- খুলনা            জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী সুশা  রায় একজন কৃিষ িমক। িতিন কামের ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১৫০০০ মাবা- ০১৬৭২৮৪৯৯৫৩     



১৪৪২ কািহনুর বগম                    িপতা- আব ুবকর মা া         এনআইিড-৭৭৭৩০০১১০৭     মাবা-০১৯৯৯৭৭৮৬৬৪    

াম- ীনল া              ডাক- খুলনা              উপেজলা- খুলনা            জলা-খুলনা  

িনজ আেবদনকারী কািহনুর বগম একজন গৃহ িমক। িতিন মাথায় আঘাত রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০ মাবা-০১৯৯৯৭৭৮৬৬৪   

১৪৪৩ গাকুল রায়                       িপতা- মেনার ন রায়          এনআইিড- ১৯২৪২৬৯২০০     মাবা-০১৬২০৯৭৯২০২ 

াম- বাইিতপাড়া           ডাক- খুলনা                উপেজলা- খুলনা           জলা খুলনা  

িনজ আেবদনকারী গাকুল রায় একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৬২০৯৭৯২০২ 

১৪৪৪ কাইয়মু মা া                     িপতা - ন জর মা া            এনআইিড- ৮২২২২৪২২১৯    মাবা-০১৯১৫৫২১৬৫৩ 

াম- নতন বাজার          ডাক- খুলনা                 উপেজলা- খুলনা            জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী কাইয়ুম মা া একজন কৃিষ িমক। তার বাধক জিনত সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০ মাবা-০১৯১৫৫২১৬৫৩ 

১৪৪৫ মাঃ শাহাজান জাহা ীর         িপতা- লহাজ উ ীন শখ    এনআইিড-৪৬২২০০৮০৬০    মাবা-০১৭১৪৫১০৫৮৫ 

াম- ঢাকা ম াচ কেলানী   ডাক- খুলনা                  উপেজলা- খুলনা           জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহাজান একজন িনমান িমক। িতিন টনিসলাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৭১৪৫১০৫৮৫ 

১৪৪৬ িশখা মজমুদার                    িপতা- ফু  কুমার আচারয    এনআইিড-৫৫২৩৪০৭২০২    মাবা-০১৭৫০০৩৮৮৮১ 

াম- ইসলাম পুর রাড     ডাক- খুলনা                উপেজলা- খুলনা            জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী িশখা মজমুদার একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৭৫০০৩৮৮৮১ 



১৪৪৭ মাঃ আিতয়ার রহমান মি ক   িপতা- মাঃ নােজর মি ক   এনআইিড- ৯৫৬১৯২৬২৯৭    মাবা- ০১৯১৫৫২১৬৫৩ 

াম- পূব বািনয়া খামার    ডাক- খুলনা                উপেজলা- খুলনা            জলঅ- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিতয়ার রহমান মি ক একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস াস ক  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা- ০১৯১৫৫২১৬৫৩ 

১৪৪৮ মাছাঃ নাজমা বগম            ামী- মাঃ মাফাে ল হােসন এনআইিড-৪৭১৭৫৫৪৬৭৪৪২৯ মাবা-০১৭২৬৬৮২৬৩১ 

াম- জাবুসা                  ডাক- জাবুসা               উপেজলা- পসা             জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ নাজমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন জরায়রু সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৭২৬৬৮২৬৩১ 

১৪৪৯ সালমা আ ার হনা             িপতা- শখ মকবুল হােসন    এনআইিড- ৯৫৬৫৭০৪৩৫১   মাবা-০১৬৪১০২৯৩৮৩ 

াম- আঞ্জমুান রাড       ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী সালমা আ ার হনা একজন গৃহ িমকক। িতিন চােখর সমস া ইনেফকশন রােগ আ ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৬৪১০২৯৩৮৩ 

১৪৫০ আেমনা বগম                    িপতা- আিফ িসকদার          এনআইিড- ৮২৩১৪২৩১৬৪    মাবা-০১৯৩৭৭৩০৮৬৬ 

াম- আঞ্জমুান রাড       ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী আেমনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন বুেক ব াথা  িলভােরর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৯৩৭৭৩০৮৬৬ 



১৪৫১ রািশদা বগম                     িপতা- হােসন আলী শখ       এনআইিড-৭৭৮১৬৩৭৩১৪     মাবা- ০১৯২৫৫০১৮৫৬ 

াম- দয়ানা                 ডাক- দৗলতপুর            উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী রািশদা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন জরায়রু সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা- ০১৯২৫৫০১৮৫৬ 

১৪৫২ মাঃ মিহবু াহ বাব ু              িপতা- হাজী িমজানুর রহমান   এনআইিড-৪৭৯২১০৪০৫৬৭৭৫ মাবা-০১৯১১৯৮৭৭৯৬ 

াম- দয়ানা                 ডাক- দৗলতপুর            উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মিহবু াহ বাব ুএকজন কৃিষ িমক। তার মাথার চামরার িস  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০ মাবা-০১৯১১৯৮৭৭৯৬ 

১৪৫৩ মাঃ হািববুর রহমান              িপতা- আকু র শখ            এনআইিড- ৭৩৩১৬৫৫৬৭৫   মাবা-০১৯১০৩৩৫০০৮ 

াম- দয়ানা                 ডাক- দৗলতপুর            উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ হািববুর রহমান একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৯১০৩৩৫০০৮ 

১৪৫৪ জা াতল ফরেদৗস               িপতা- মাঃ জািকর হােসন     এনআইিড- ১০২৬৪১৯৫৩৯    মাবা- ০১৭৬৮৪৬৯৩৬৩ 

াম- দয়ানা                 ডাক- দৗলতপুর            উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী জা াতল ফরেদৗস একজন গৃহ িমক।  তার বুেক টউমার িলমফেলেঢর সমস ােরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৬৮৪৬৯৩৬৩ 

১৪৫৫ মাঃ নািস ামান               িপতা- ওেতার উ ন           এনআইিড- ৮২২৪৩৫৭২৬২      মাবা-০১৭৮৪৪৯৩৪১৫ 

াম- িনউ কেলানী         ডাক- খুলনা                উপেজলা- খুলনা            জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ নািস ামান একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর এবং ফুসফুেসর সমস া আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

৪০০০০ মাবা-০১৭৮৪৪৯৩৪১৫ 



কেরেছন । 

১৪৫৬ মাঃ ম জবর রহমান             িপতা- আ লু মা ান হাওলাদার এনআইিড-৪৭৯৫১৩০৫১৬৪৮৬            মাবা- ০১৯৩৩৬২৮২৬০ 

াম- টট পাড়া              ডাক- খুলনা                 উপেজলা- খুলনা            জলা- খুলনা  

মাসাঃ আয়শা আ ার ( মেয়)          জ সনদ-২০১১৪৭৯৫১৩০০৩০২৫২  

আেবদনকারী মাঃ ম জবর রহমান একজন ডইিল লবার। িতিন সির াল পালস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৯৩৩৬২৮২৬০ 

১৪৫৭ মাঃ আ জমউ ন               িপতা- মাঃ হািববুর রহমান     এনআইিড-২৮৩৬০৪৫৭০৪    মাবা-০১৯৩৮৯০২৬৬১ 

াম- কািশপুর              ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ জমউ ন একজন কৃিষ িমক। তার পা ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৯৩৮৯০২৬৬১ 

১৪৫৮ মাঃ আ জজ শখ              িপতা- মৃত মাঃ করম আলী শখ                                 এনআইিড-৪৭৯২১০৪০৫৩৩৪৭ মাবা-০১৯২২৬৪৭৩৭৮  

াম- দয়ানা                 ডাক- দৗলতপুর            উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ জজ শখ একজন ভ ান চালক। তার িপ  থিলেত পাথর।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০  মাবা-০১৯২২৬৪৭৩৭৮  

১৪৫৯ মাঃ মাসেলম খান              িপতা- মাঃ শাহাজান খান      এনআইিড- ৮৬৮৫০৭২০৯৫   মাবা-০১৯২০১১০০৪৬ 

াম- দয়ানা                 ডাক- দৗলতপুর            উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাসেলম খান একজন সেনটারী িম ী। তার চােখর সমস া। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৯২০১১০০৪৬ 



১৪৬০ িসমা বগম                        িপতা- হিব খা ঁ                    এনআইিড-৪১৮২৪৮০২৮৭      মাবা-০১৯১৬৪০৬৯৪২ 

াম- কািতককুল           ডাক- কুেয়ট                 উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী িসমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৯১৬৪০৬৯৪২ 

১৪৬১ মাঃআহসান হািবব মৃধা         িপতা- মৃত মাঃ কু ত আলী মৃধা                                এনআইিড-৪৭৯২১০৩০৪৩৭৭৮ মাবা-০১৭১৫০৭২৩৯৬ 

াম- কািতককুল           ডাক- কুেয়ট                 উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আহসান হািবব মৃধা একজন কৃিষ িমক। তার ে ট এর সমস া। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৭১৫০৭২৩৯৬ 

১৪৬২ মাঃ রা জব খানঁ                  িপতা- মৃত আিতয়ার খান     এনআইিড-১৯৮৯৪৭৯২১০৩০০০০৯৮       মাবা-০১৯২১২৫০০৮৪ 

াম- কািতককুল           ডাক- কুেয়ট                 উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ রা জব খানঁ একজন িনমান িমক। িতিন য া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০ মাবা-০১৯২১২৫০০৮৪ 

১৪৬৩ মেহদী হাসান ছা র          িপতা- মাঃ িছ ক শখ        এনআইিড-৬৪৫২৫৩০৩০৩    মাবা-০১৯৯৮০৬৯২৪৫ 

াম- দয়ানা                 ডাক- দৗলতপুর            উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মেহদী হাসান একজন িনমান িমক। িতিন িলভােরর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৯৯৮০৬৯২৪৫ 



১৪৬৪ কসানা বগম                   ামী- মাঃ সবুর শখ            এনআইিড-৪৭৯২১০৩০৪৩৫১৬ মাবা- ০১৯১৯৮৮৫০৯৭ 

াম- কািতককুল           ডাক- কুেয়ট                 উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী কসানা বগম একজন গৃহ িমক। তার কামেড়র হােড়র সমস া। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০  মাবা- ০১৯১৯৮৮৫০৯৭ 

১৪৬৫ নুরনাহার বগম                    িপতা- মাঃ কাঞ্চন শখ      এনআইিড-৭৩৩২৩২৭৮৮৬    মাবা-০১৯৪৭৮৪০০৪৮ 

াম- কািতককুল           ডাক- কুেয়ট                 উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী নুর নাহার একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড়র ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১৫০০০ মাবা-০১৯৪৭৮৪০০৪৮ 

##### তাছিলমা বগম                  িপতা- সােহব আলী িদিহদার   এনআইিড-৭৭৮১৯০০৫৫৫     মাবা-০১৯৫৫০০৬৪৪৬ 

াম- কািতককুল           ডাক- কুেয়ট                 উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী তাছিলমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন আলমার রােগ আ া । িতিন উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৯৫৫০০৬৪৪৬ 

১৪৬৭ িমেসস সিলনা বগম            িপতা- আ লু খােলক মাতবর  এনআইিড-৪৬২৩৫৪৪৬৭৫    মাবা-০১৭১৫২৬৭৩০৩ 

াম- দয়ানা                 ডাক- দৗলতপুর            উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী িমেসস সিলনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন চােকর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৭১৫২৬৭৩০৩ 



১৪৬৮ আলী হােসন হাওলাদার       িপতা- মৃত এজামবার হাওলাদার                       এনআইিড-৪৭৯৪৫০৯১২১২৪১  মাবা- ০১৯২২৬৫০৫৩১ 

াম- বা হারা  কেলানী   ডাক- জিপও-৯০০০      উপেজলা- খািলশপরু      জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী আল হােসন হাওলাদার একজন কৃিষ িমক। তার পে ট বড়। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা- ০১৯২২৬৫০৫৩১ 

১৪৬৯ নুরজাহান বগম                  িপতা- মৃত জ ার শখ         এনআইিড- ৫৯৮২২৬৭০৫৫    মাবা-০১৯২৫৪২৯৯৫৬ 

াম- মধ ডা া               ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী নুরজাহান বগম একজন িনমান িমক। তার হাত ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৯২৫৪২৯৯৫৬ 

১৪৭০ মাছাঃ জ াতন নছা           িপতা- শখ মাবারক আলী    এনআইিড-৫০৮১৮৩৪৪৭৪    মাবা-০১৯৩৩৮৩৯৮৮৭ 

াম- মধ ডা া               ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী জ াতন নছা একজন গৃহ িমক। তার পেটলা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৯৩৩৮৩৯৮৮৭ 

১৪৭১ ম ল পয়াদা                     িপতা- মৃত আমেজদ পয়াদা   এনআইিড-৪৭৯২১০৩০৩৬৭৬৪ মাবা- ০১৭৯৯২৭২৪৯২ 

াম- কুিলবাগান           ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী ম ল পয়াদা একজন িনমান িমক। িতিন হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা- ০১৭৯৯২৭২৪৯২ 

১৪৭২ সিহদুল হাওলাদার              িপতা- গিন হাওলাদার          এনআইিড-৭৭৮২২৭৯৯৫৯       মাবা-০১৯২১৯৪২৫১৯ 

াম- হলাল বাগান         ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী সিহদুল হাওলাদার একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড়র হােড় ব াথা ভা া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা 

৩০০০০ মাবা-০১৯২১৯৪২৫১৯ 



চেয় আেবদন কেরেছন । 

১৪৭৩ িরিনয়া বগম                      িপতা- মিহদ সরদার            এনআইিড-২৩৮২৩৬৬৩৮৯    মাবা-০১৯১২৯৫৬৯৩১ 

াম- রিলেগট               ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী িরিনয়া বগম একজন গৃহ িমক। িতিন হাট এট াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৯১২৯৫৬৯৩১ 

১৪৭৪ মাঃ সিলমুর রহমান            িপতা- মাঃ আ লু মা ান     এনআইিড-৭৩২৩৪০৭৬১৪     মাবা- ০১৭১৯৬৩৭২৯৭    

াম- মা াপাড়া            ডাক- িশপইয়ড            উপেজলা- খুলনা            জলা- খুলনা   

িনজ আেবদনকারী মাঃ সিলমুর রকমান একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।  িতিন উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৬০০০০ মাবা- ০১৭১৯৬৩৭২৯৭   

১৪৭৫ মাঃ আ রু রব হাওলাদার     িপতা- মাঃ মােশদ আলী হাওলাদার                      এনআইিড-০৬১০৭৪৭৪০১৯৪৯ মাবা- 

াম- বয়রাট                ডাক- বয়রা                উপেজলা- খািলশপরু      জলা- খুলনা  

আরাফাত হাওলাদার ( ছেল) 
আেবদনকারী মাঃ আ রু রব হাওলাদার একজন িনমান িমক। তার ছেল দ রােগ আ া । িতিন উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৬০০০০   

১৪৭৬ আঃ রব মা া                   িপতা- মাঃ মিনর উ ন মা া                           এনআইিড-৫০৮১৮৬২৬১৬    মাবা- ০১৭৭০২৬১২৯২ 

াম- কুিলবাগান           ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী আঃ রব মা া একজন চা িমক। িতিন িপ  থিলেত দাহ দেরােগ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা- ০১৭৭০২৬১২৯২ 



১৪৭৭ আরিশদা বগম                  িপতা- মাহা দ আলী মগ া  এনআইিড-৩৭৩১৭৫৪৫৭২     মাবা-০১৯৫২৫১৫০৬০ 

াম- কদার নাথ রাড     ডাক- কুেয়ট                  উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা  

অনব( ছেল)             জ সনদ-২০০৮৪৭৯২১০১০২০০৭৫ 

আেবদনকারী আরিশদা বগম একজন িনমান িমক। তার ছেল মারা ক র তা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৯৫২৫১৫০৬০ 

১৪৭৮ রােবয়া বগম                      িপতা- ছালাম শখ              এনআইিড-৩৭৩২২৯৮৮৫০     মাবা-০১৭৬৩৩৭৮৫৭০ 

াম- হলাল বাগান         ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী রােবয়া বগম একজন িনমান িমক। িতিন পেট িস  রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৭৬৩৩৭৮৫৭০ 

১৪৭৯ মাঃ তফেসর আলী হাওলাদার  িপতা- মৃত ওয়ােহজউ ন হাওলাদার                        এনআইিড-৪৭১৬৯১৯৭৩৮৯৫৯ মাবা-০১৭৪১৬২৬৮৬৫ 

াম- মিশয়ালী              ডাক- আটরা                 উপেজলা- ফুলতলা         জলা- খুলনা  

িনজ    আেবদনকারী মাঃ তফেসর আলী হাওলাদার  একজন িনমান িমক। িতিন হােটর সমস া িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৭৪১৬২৬৮৬৫ 

১৪৮০ নািগস                              ামী- মাঃ না জম উ ীন   এনআইিড-৪৭৯২১০৫০৫৯০৬৭ মাবা-০১৬৭৭০৩৯৩৪১ 

াম- হলাল বাগান         ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী নািগস একজন গৃহ িমক। িতিন ধরফর হাটেত ব াথা াস ক  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৬৭৭০৩৯৩৪১ 

১৪৮১ জারজমুা বগম               ামী-  মৃত কাজী কু ুস      এনআইিড-৪৭৯৪৫১৪১৭৫১৪৮ মাবা-০১৯২৮২২২৯৩২ 

াম- রােয়রমহল           ডাক- জিপও -৯০০০      উপেজলা- খািলশপরু      জলা- খুলনা  

কাজী বদ ে াজা  
( ছেল)       এনআইিড-৪৭১৩০৩৩৩৩৮৪৫১ 

আেবদনকারী কাজী বদ ে াজা একজন ির া চালক। তার মা দেরাগ ও াসক  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

৩৫০০০ মাবা-০১৯২৮২২২৯৩২ 



কেরেছন । 

১৪৮২ মু া বগম                       িপতা- িসরাজলু ইসলাম ভইয়া এনআইিড-৮২৩১৮৬৫৭০৩    মাবা-০১৯৩৫৯৪৭৬০৯ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মু া বগম একজন িনমান িমক। িতিন মূ নালীেত দাহ তলেপেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০ মাবা-০১৯৩৫৯৪৭৬০৯ 

১৪৮৩ ফেয়জ খানঁ                       িপতা- মাঃ ইউসুফ খানঁ       এনআইিড-৭৩৩২৪৯৩৭৭৯     মাবা-০১৭৩৩২৫২৩৪৩ 

াম- হলাল বাগান         ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী ফেয়জ খানঁ একজন িনমান িমক। িতিন হািনয়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৭৩৩২৫২৩৪৩ 

১৪৮৪ মাঃ মািনক হাওলাদার          িপতা- সিফজ উ ীন হাওলাদার এনআইিড-৬৮৮২২৬০৯১৯   মাবা-০১৭৫১২১৮৫২৬ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মািনক হাওলাদার একজন িনমান িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৭৫১২১৮৫২৬ 

১৪৮৫ শখ আলতাফ হােসন           িপতা- মৃত আ লু ম জদ শখ এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৫২৩১০২ মাবা-০১৭১৩৩০০৩২৯ 

াম- িদঘিলয়া               ডাক- িদঘিলয়া             উপেজলা- িদঘিলয়া      জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী শখ আলতাফ হােসন একজন িনমান িমক। িতিন দেরাগ িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৭১৩৩০০৩২৯ 



১৪৮৬ কসানা বগম                    িপতা- আঃ িগন খা ঁ            এনআইিড-৭৭৮১৫৮৬৫২৯   মাবা-০১৭৯২৫৩৮০২১ 

াম- মধ ডা া               ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী কসানা বগম একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৭৯২৫৩৮০২১ 

১৪৮৭ হািলমা বগম                     িপতা- বাদশা খ কার           এনআইিড- ১৪৮২১০১৮১১      মাবা-০১৯৫৩৯৭৬৬৭৯ 

াম- হলাল বাগান         ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী হািলমা বগম একজন িনমান িমক। িতিন উ র চাপ আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৯৫৩৯৭৬৬৭৯ 

১৪৮৮ সিবতা রানী ম ল                িপতা- কািলপদ ম ল          এনআইিড-৪৬২৪৪২৫৯৯৯      মাবা- ০১৯৯৮৯২৪০৯২ 

াম- ইসলাম পুর রাড     ডাক- খুলনা                উপেজলা- খুলনা            জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী সিবতা রানী ম ল একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা- ০১৯৯৮৯২৪০৯২ 

১৪৮৯ মাসাঃ রােকয়া আ ার         িপতা- মাঃ রিফকুল ইসলাম খ কার                       জ সনদ-২০০০৪৭৯৫১২৭০০০১০৩       মাবা-০১৯৪৮৯১২৪০৮ 

াম- সুলতান আহে দ রাড                         ডাক- খুলনা                  উপেজলা- খুলনা          জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ রােকয়া আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন থলােসিময়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৯৪৮৯১২৪০৮ 

১৪৯০ সিলম সরদার                    িপতা- মািনক সরদার           এনআইিড-১৬১১৯২৪৩৭৮     মাবা-০১৯৮৫৯৬০৪৫৭ 

াম- িব ক ই  লন     ডাক- ইসলামপুর রাড    উপেজলা- খুলনা           জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী সিলম সরদার একজন ির া চালক। িতিন চােখর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৯৮৫৯৬০৪৫৭ 



১৪৯১ হাসনা                              িপতা- আমেজদ শখ         এনআইিড-৮৬৭৩৪৪০৩৫৩   মাবা-০১৯৪২০৩৩১৪৪ 

াম- িব ক ই  লন     ডাক- ইসলামপুর রাড    উপেজলা- খুলনা           জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী হাসনা একজন গৃহ িমক। িতিন মাথায় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০ মাবা-০১৯৪২০৩৩১৪৪ 

১৪৯২ মাঃ ফা ক হােসন             িপতা- আ লু রশীদ            এনআইিড-২৩৫০৬১৬৬০৯    মাবা-০১৭৮৬২৮৩০৯৩ 

াম- গালদারপাড়া        ডাক- জিপও-৯০০০      উপেজলা- সানাডা া     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফা ক হােসন একজন িনমান িমক। িতিন বান রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৭৮৬২৮৩০৯৩ 

১৪৯৩ মাঃ লােয়ক মা া                িপতা- মাঃ চান িময়া মা া   এনআইিড- ৪৭৯৫১২৭৪৬২২৭৪ মাবা-০১৭৯০৪৭৫৬০৯ 

াম- সুলতান আহে দ রাড                         ডাক- খুলনা                  উপেজলা- খুলনা          জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ লােয়ক মা া একজন ির া চালক। িতিন বুেক ব াথা কািশ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১৫০০০ মাবা-০১৭৯০৪৭৫৬০৯ 

১৪৯৪ রিফকুল ইসলাম শাহীন        িপতা- এস এম মাবােরক আলী এনআইিড-৫০৭২০৫২৩২৬    মাবা-০১৭৩৪৮০০৮৪৪ 

াম- পুিলশ লাইন          ডাক- খুলনা                উপেজলা- খুলনা            জলা- খুলনা     

িনজ আেবদনকারী রিফকুল ইসলাম শাহীন একজন কৃিষ িমক। তার বা হাত এবং পা ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৭৩৪৮০০৮৪৪ 

১৪৯৫ জাসনা বগম                      িপতা- আ লু ম জদ           এনআইিড- ৫৫৩২২৪৮৫৯৭    মাবা-০১৯৩৫২৭৬০৩২ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী জাসনা বগম একজন িনমান িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৯৩৫২৭৬০৩২ 



১৪৯৬ মাছাঃ মুি  বগম               িপতা- সয়দ আ লু মােলক    এনআইিড-৫৫২২৯৫৮০৫৬    মাবা-০১৭১৬৪১৮৬৩৫ 

াম- বড় বাজার            ডাক-খুলনা সদর           উপেজলা-খুলনা             জলা-খুলনা 

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মুি  বগম গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ  র চাপ দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৭১৬৪১৮৬৩৫ 

১৪৯৭ জেতন খা ঁ                         িপতা-ঠাকুর মেনাহর খা ঁ         এনআইিড-৫৫২৩৫৯২৪২৫      মাবা-আেবদনপ           মাবাইল ন র নাই 

াম-িমজাপুর রাড          ডাক-খুলনা                উপেজলা-খুলনা             জলা-খুলনা 

িনজ আেবদনকারী জেতন খা ঁএকজন িমক। িতিন ডায়ােব টস উ  র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০   

১৪৯৮ মাঃ ব াল হােসন              িপতা-দুলাল িসকদার            এনআইিড-৪২২৪২১৪৮১০       মাবা-০১৯১৫৫২১৬৫৩ 

৮ম গিলমিতয়াখািল         ডাক+উপেজলা+ জলা
-খুলনা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ ব াল হােসন একজন িমক। িতিন পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১৫০০০ মাবা-০১৯১৫৫২১৬৫৩ 

১৪৯৯ মাসাঃিশউলী আ ার           ামী-িলটন হােসন হাওলাদার এনআইিড-২৬৯৯২৩৭৫৯১৮৮২  মাবা-০১৯৬৩৭৭০৮৮৫ 

াম-িব/৩ হাউ জং   ৩তলা  ডাক-খুলনা          উপেজলা-খািলশপরু        জলা-খূলনা 

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ িশউলী আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন ক া ার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৬০০০০ মাবা-০১৯৬৩৭৭০৮৮৫ 

১৫০০ মাঃ মাফাে ল মাত র       িপতা-মৃত সাহাদত আলী মাত র এনআইিড-৪৭৯২১০৩০৩৬২২৭             মাবা-০১৭৩৯৯১২৮০২   

াম-ইসলাম বাগ            ডাক- দৗলতপুর             উপেজলা- দৗলতপরু        জলা-খুলনা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাফাে ল মাত র একজন আমদানী িমক। িতিন িন াহীনতা পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০ মাবা-০১৭৩৯৯১২৮০২   



১৫০১ দীপািল হাওলাদার                ামী-আেলম হাওলাদার        এনআইিড-২৩৮১৭৯০৫৪৮     মাবা-০১৯১০৯৩৯৪৪৫ 

রলেগট                      ডাক- দৗলতপুর             উপেজলা- দৗলতপরু       জলা-খুলনা 

িনজ আেবদনকারী দীপািল হাওলাদার একজন িনমান িমক। িতিন াক ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৯১০৯৩৯৪৪৫ 

১৫০২ মিরয়ম বগম                     ামী-মৃত আব ুতােহর গাম া  এনআইিড-৪৭১১২৭১৮২৩১৫৭  মাবা-০১৭১৭১৯৯৪১০ 

াম-সািচবিুনয়া           ডাক-জলমা                  উপেজলা-ব টয়াঘাটা        জলা-খুলনা 

িনজ আেবদনকারী মিরয়ম বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৭১৭১৯৯৪১০ 

১৫০৩ মাঃ নু ল হদা                    িপতা-মু ী মাহা দ চৗধুরী     এনআইিড-১৯৬০৪৭৯৪৫১২০১৪৯২৪        মাবা-০১৭৯৯৪৩৯৩৬৬ 

পৗরসভার মাড়             ডাক- জিপও ৯০০০        উপেজলা-খািলশপরু        জলা-খুলনা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ নু ল হদা একজন িনউজি  িমলস িমক। িতিন দেরাগ উ  র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৭৯৯৪৩৯৩৬৬ 

১৫০৪ সােজদা বগম                      ামী- রজাউল খা ঁ               এনআইিড-৩২৯৮২৫৮৫১২      মাবা-০১৯৬২০৫৪৮৭৮ 

মুসলমানপাড়া                ডাক+উপেজলা+ জলা
-খুলনা 

িনজ আেবদনকারী সােজদা বগম একজন দ জ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০   মাবা-০১৯৬২০৫৪৮৭৮ 

১৫০৫ মিন মালা সাহা                    ামী-অসীম চ সাহা             এনআইিড-৮২২১৭৪৬৭৮০       মাবা-০১৭৪২৯১১৬৫৮ 

াম-ইসলামপুর             ডাক+উপেজলা+ জলা
-খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মিন মালা সাহা একজন িমক। িতিন িনউেরালা জক াল সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৭৪২৯১১৬৫৮ 



১৫০৬ মাসাঃ কুলসুম বগম              ামী- মাঃ লুৎফর রহমান      এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৪৮ মাবা-০১৭১২৫৫১৮৪৭ 

াম-কুয়ারচালা              ডাক-চা বাগান               উপেজলা-কািলয়াৈকর      জলা-গাজীপরু 

িনজ  আেবদনকারী মাসাঃ কুলসুম বগম একজন িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ জন  আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭১২৫৫১৮৪৭ 

১৫০৭ আঃ বিছর                         িপতা-মৃত মাঞ্জজ িময়া        এনআইিড-৩৩১৩২১৯০১৩১২৪ মাবা-০১৭১১৩৭৭০৭২ 

াম-কড়ইতলী              ডাক-চা-বাগান               উপেজলা-কািলয়াৈকর      জলা-গাজীপরু 

িনজ আেবদনকারী আঃ বিছর একজন কৃিষ িমক। িতিন ক া ার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৬০০০০ মাবা-০১৭১১৩৭৭০৭২ 

১৫০৮ মাঃ তাফা ল হাসাইন      িপতা- আবুল কােশম  এনআইিড-১৯৮১১৯১৫৪২৮০০০০১২       মাবা- 

াম- ীনগর                ডাক- রামকৃ পুর          উপেজলা- হামনা           জলা-কুিম া 

িনজ আেবদনকারী মাঃ তাফা ল হাসাইন একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০০   

১৫০৯ মাঃ িগয়াস উ ন              িপতা- মাঃ সিলম             এনআইিড-৪৭৯২১০৩০৪৪২৭৫ মাবা-০১৭১৬৯৫১৮৫৯ 

াম- মধ ডা া               ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ িগয়াস উ ন একজন িনমান িমক। িতিন িকডিনর সমস ােরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৭১৬৯৫১৮৫৯ 

১৫১০ মাঃ খিলল ব াপারী              িপতা- মৃত হােমজ উ ন ব াপারী                           এনআইিড-৪৭৯২১০৩০৩১৮৩৯ মাবা-০১৯২৭২১৪৬৪৯ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

ফােতমা বগম (মা)      এনআইিড-৪৭৯২১০৩০৩১৮৩৯ 

আেবদনকারী মাঃ খিলল ব াপারী একজন কৃিষ িমক। তার মা ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০  মাবা-০১৯২৭২১৪৬৪৯ 



১৫১১ খুরশীদা বগম                    িপতা- আবদুল গিন             এনআইিড-৩৭৩১৫৮৭৫২৭     মাবা-০১৯২৭০৬৮৮৯২ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী খুরশীদা বগম একজন িনমান িমক। িতিন টনিসলাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা-০১৯২৭০৬৮৮৯২ 

১৫১২ আেমনা বগম                িপতা- আ জজ                  এনআইিড-৫৫৩২৩৮৪০১২     মাবা-০১৩১৭০৭৩৪১৮ 

াম- রিলর বাগান         ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী আেমনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা-০১৩১৭০৭৩৪১৮ 

১৫১৩ মাঃ েবল হােসন                িপতা- চান িময়া               এনআইিড-৯১৩২২৬৬৩১৪     মাবা-০১৭৮৭৬৬০৫৬২ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ েবল হােসন একজন িনমান িমক। িতিন চােখর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা-০১৭৮৭৬৬০৫৬২ 

১৫১৪ মাঃ মুনসরু আলী হাওলাদার    িপতা- সজাউ ন হাওলাদার  এনআইিড-৩৭৩১৭৯৯৭৬৭    মাবা-০১৭৩৭৯৭৫০৫২ 

াম- নগরখাট রিলেগট  ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মুনসুর আলী হাওলাদার একজন জটু িমক। িতিন বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা-০১৭৩৭৯৭৫০৫২ 

১৫১৫ মাঃ আেবদ হাওলাদার          িপতা- মাঃ জালাল হাওলাদার এনআইিড-৭৭৮২২৮৮২৭৩     মাবা-০১৯১২৪৪৫৮৬৭ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আেবদ হাওলাদার একজন িনমান িমক। িতিন নােকর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা-০১৯১২৪৪৫৮৬৭ 



১৫১৬ রন ু বগম                      িপতা-আবদুল ফারাজী         এনআইিড-৭৩৩২৪৮৫৬০১    মাবা-০১৭৬৩৮১৪৭৪৩ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী রন ু বগম একজন িনমান িমক। িতিন 
 এর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা-০১৭৬৩৮১৪৭৪৩ 

১৫১৭ িশ ী খাতন                      িপতা- হা ন খা ঁ                  এনআইিড-৪৭৯২১০৩০৩১৫৭৭ মাবা- ০১৯৯৩৩০০৭১৭ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী িশ ী খাতন একজন িনমান িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০ মাবা- ০১৯৯৩৩০০৭১৭ 

১৫১৮ মাসাঃ মিরনা বগম            িপতা- আমজাদ হােসন শখ  এনআইিড-৩৭৪৪৪৫৭৮৪১     মাবা-০১৯২৭০৬৮৮৯৩ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ মিরনা বগম একজন িনমান িমক। িতিন িগড়ায় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা-০১৯২৭০৬৮৮৯৩ 

১৫১৯ িলজা ইসলাম চায়না            িপতা- মাঃ বাদশা ধান       এনআইিড-৩২৮২৪৬০৬৪৫   মাবা-০১৯১৫৬২৮২৩৯ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী িলজা ইসলাম একজন িনমান িমক। িতিন কামেররহাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা-০১৯১৫৬২৮২৩৯ 

১৫২০ আেনায়ারা                         িপতা- ফেয়জ উ ন             এনআইিড-১৪৮১৮৭৮৫৯১      মাবা-০১৭৭৮৭০১৩১৫ 

াম- ই াহানী কেলানী  ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী আেনায়ারা একজন গৃহ িমক। িতিন ইনেফকশন রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা-০১৭৭৮৭০১৩১৫ 



১৫২১ আলাতন নছা                   িপতা- আ লু ম জদ হাওলাদার এনআইিড-৩২৮২২৬৪৫৭৫   মাবা-০১৯২৭০৬৮৮৯৪ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী আলাতন নছা একজন গৃহ িমক। িতিন র কািশ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা-০১৯২৭০৬৮৮৯৪ 

১৫২২ নুরজাহান বগম                  িপতা- হাজী মু                এনআইিড-১৪৯৫৬৬৩৪২৭     মাবা-০১৭৭৫৯০২২১৮ 

াম- রিলর বাগান         ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী নুরজাহান একজন গৃহ িমক। িতিন র তা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা-০১৭৭৫৯০২২১৮ 

১৫২৩ আকিলমা                         িপতা- শাহাদত শখ            এনআইিড-৬৪০৭৮৯১৪২০      মাবা- ০১৯৫৩৯৭৬৬৭৯ 

াম- হলাল বাগান         ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী আকিলমা একজন িনমান িমক। িতিন বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা- ০১৯৫৩৯৭৬৬৭৯ 

১৫২৪ লিতফা বগম                     িপতা- সরদার মা া             এনআইিড- ১৯৩২১৬১২৬৬    মাবা- ০১৯৫৩৯৭৬৬৭৯ 

াম- হলাল বাগান         ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী লিতফা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা- ০১৯৫৩৯৭৬৬৭৯ 

১৫২৫ িমন ু                                িপতা- পবন খ কার            এনআইিড-৯৫৬৬১২২৩০৬    মাবা-০১৭২৪৪৬১৪৪০ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী িমন ুএকজন গৃহ িমক। িতিন হােড় ব াথা রােগড় আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা-০১৭২৪৪৬১৪৪০ 



১৫২৬ ইিত বগম                        িপতা- বাবুল ধান              এনআইিড-৮৬৮২২৮৭৫২২     মাবা-০১৭২৪৪৬১৪৪০ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী ইিত আ ার একজন িনমান িমক। িতিন পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা-০১৭২৪৪৬১৪৪০ 

১৫২৭ আিছয়া বগম                   ামী- আ লু হক               এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯১২১৫ মাবা-০১৭১৩৫৯৩৭১৫ 

াম- দুয়ানী চালা          ডাক- চা-বাগান             উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী আিছয়া বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র  দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৭১৩৫৯৩৭১৫ 

১৫২৮ মাঃ জহ ল ইসলাম            িপতা- মাঃ ইউনুস আলী িময়া এনআইিড-৭৭৮১৩৩৩৪৪৩   মাবা-  

াম- হাজী ই াহীম রাড  ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ জহ ল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। তার পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০   

১৫২৯ সািহদা বগম                     িপতা- কােশম আলী িশকদার  এনআইিড-৭৩৩১৮৮৭৪২৭    মাবা-০১৯৫৬৯৮৪৩৪৫ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী সািহদা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন দেরাগ উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১৫০০০ মাবা-০১৯৫৬৯৮৪৩৪৫ 

১৫৩০ মা আ ার                      িপতা- ার শরীফ            এনআইিড-৬৪৫২৫২৯০৮১     মাবা-০১৯৫৩৯৭৬৬৭৯ 

াম- রিলেগট               ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন জরায় ুসমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা-০১৯৫৩৯৭৬৬৭৯ 



১৫৩১ জােহরা বগম                     ামী- আ লু রব গিড়য়া       এনআইিড-৪৭১৪০১০০৬৮৪৪১ মাবা-০১৯২০২৮৭৩৩৭ 

 াম- গাইকুড়         ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী জােহরা বগম একজন িনমান িমক। িতিন উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা-০১৯২০২৮৭৩৩৭ 

১৫৩২ িশয়া বগম                   িপতা- আঃ রশীদ হাওলাদার    এনআইিড-২৮৩২৪৬৬৪৮২    মাবা-০১৯৪৫৯৩৯৮৮২ 

াম- হলাল কেলািনী     ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী িশদা বগম একজন িনমান িমক। তার হােতর আ ুল ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা-০১৯৪৫৯৩৯৮৮২ 

১৫৩৩ নুর জাহান বগম                 ামী- মাঃ আতহার আলী    এনআইিড-১৯৩০৪৭৯২১০৩০০০০০২      মাবা-০১৭০৬৩৬৩১৯৭ 

াম- কদার নাথ রাড     ডাক- কুেয়ট                  উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী নুর জাহান একজন গৃহ িমক। িতিন উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা-০১৭০৬৩৬৩১৯৭ 

১৫৩৪ মাতােলব মাত র               িপতা- আেদল মাত র         এনআইিড- ২৮৩২৩৯২৪৪৯    মাবা- ০১৯২৪২২৮৩১২ 

াম- রিলর বাগান         ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাতােলব মাত র একজন ির া চালক। িতিন বেুক ব াথা এবং পেট ব াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা- ০১৯২৪২২৮৩১২ 

১৫৩৫ সিলনা আিমন                   িপতা- চান িময়া আকন        এনআইিড-৪১৮২২৬৩৩৫২     মাবা- ০১৯১৪৯১১৫৩৭ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী সিলনা আিমন একজন িনমান িমক। িতিন চমেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা- ০১৯১৪৯১১৫৩৭ 



##### মাঃ আ রু রিহম                 িপতা- আ রু হািমদ সরদার    এনআইিড-৬৪৩২২৭০১৮৬    মাবা-০১৭২০৫২৪১১৫ 

াম- শন রাড          ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদরনকারী মাঃ আ রু রিহম একজন িমর িমক। িতিন পেটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা-০১৭২০৫২৪১১৫ 

১৫৩৭ রানী বগম                         িপতা- জয়নাল মা া          এনআইিড-১৯৩২১০১১৫৫       মাবা-০১৭৯১৩১৩৯৬২ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী রানী বগম একজন িনমান িমক। িতিন র রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৭৯১৩১৩৯৬২ 

১৫৩৮ জসিমন বগম                  ামী- জািকর হােসন           এনআইিড-৪৭৯২১০৩০৩৫১৪২ মাবা- ০১৯৬৩৯৯৪৭২৯ 

াম- জে◌এম. িস কেলানী ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী জসিসন বগম একজন িনমান িমক। িতিন র রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা- ০১৯৬৩৯৯৪৭২৯ 

১৫৩৯ িমরাজ হােসন িরদয়             িপতা- মাঃ জয়নাল আেবদীন এনআইিড-৫৫২২০৪১০৯৩    মাবা-০১৯২৭৫৪৯১৮৪ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী িমরাজ হােসন একজন িনমান িমক। িতিন র রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৯২৭৫৪৯১৮৪ 

১৫৪০ রােবয়া খাতন কয়া              িপতা- মাঃ আ জজলু হক     এনআইিড-৫৯৮২৪৭৫৮১৫     মাবা-০১৯২৪৭৮৬৯৮৯ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী রােবয়া খাতন কয়া একজন িনমান িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০ মাবা-০১৯২৪৭৮৬৯৮৯ 



১৫৪১ মাঃ ফা ক হােসন              িপতা- মাঃ হােনফ সখ        এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৫১৪৯৬৬ মাবা-০১৯১৩৬৩৮১৯৪ 

াম- মধ ডা া               ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফা ক হােসন একজন িনমান িমক। িতিন ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৯১৩৬৩৮১৯৪ 

১৫৪২ িবলাস পাে                      িপতা- িনত ান  পাে           এনআইিড-৪৭৯২১০১০০৪০৪৯ মাবা-০১৭৮২৫৩৩৫১৬ 

াম- মধ পাশা              ডাক-  দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী িবলাস পাে  একজন কাঠ িম ী। িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৭৮২৫৩৩৫১৬ 

১৫৪৩ মীসমুী আ ার                    ামী- মাশারফ হােসন িলটন এনআইিড-১৯৯১৪৭৯২১০৩০০০৯৩        মাবা-০১৭১২৫৮৭৪১৩ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মৗসুমী আ ার একজন িনমান িমক। িতিন দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা-০১৭১২৫৮৭৪১৩ 

১৫৪৪ তাছিলমা বগম                  িপতা- মাে ােসর শখ         এনআইিড-৫৫৩১৫৯৪৬৮৬    মাবা-০১৭৪৪৭১৬৩০২ 

াম- মেহ রপাশা            ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা 

িনজ আেবদনকারী তাছিলমা বগম একজন িনমান িমক। িতিন তলেপেট দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০ মাবা-০১৭৪৪৭১৬৩০২ 

১৫৪৫ ছােলহা বগম                    িপতা- হােসম হাওলাদার        এনআইিড-৫৫৩২২৫২৮৪৭      মাবা-০১৬৩৮১৪৭৩৬ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ    আেবদনরকারী ছােলহা বগম একজন উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০ মাবা-০১৬৩৮১৪৭৩৬ 



১৫৪৬ অ জফা বগম                    িপতা- সকা ার আলী শখ   এনআইিড- ২৮৪৬০৮৬৬৭২   মাবা-০১৯৪৩৬৭৮৭২৬ 

াম- বুইচকাঠ               ডাক- বাবুর হাট            উপেজলা- না জরপুর       জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী অ জফা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০ মাবা-০১৯৪৩৬৭৮৭২৬ 

১৫৪৭ মাঃ আমজাদ আলী             িপতা- মাঃ আ লু বারী        এনআইিড-৯৪১৮২২৩৮০১০৬৪ মাবা- ০১৭২২৬২৯৬৪৪ 

াম- রামনা চে াহর        ডাক- বরচনা                উপেজলা- পীরগ          জলা- ঠাকুরগাওঁ 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আমজাদ আলী একজন অেটা চালক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা- ০১৭২২৬২৯৬৪৪ 

১৫৪৮ আিসফ                           িপতা- েবল                  জ সনদ-২০০৮৩৩১৩২৫৭০৪৫৩৬৭ মাবা-০১৭৫৮৮৫৩৫৩২ 

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

মাছাঃ চমকী   এনআইিড-১৯৯০৩৩১৩২৫৭০০০২৭৬  

আেবদনকারী মাছাঃ চমকী একজন গৃহ িমক। তার ছেলর ডান হাত ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৭৫৮৮৫৩৫৩২ 

১৫৪৯ শরীফ -উল- আলম খ কার   িপতা- আ জজরু রহমান খ কার                           এনআইিড-২৬৯৫০৪৪৮৮৬৩৮১            মাবা-০১৭১৪০৩৭২৮৬ 

াম- রা জয়া সুলতানা রাড                          ডাক- মাহা দপুর         উপেজলা- মাহা দপরু    জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী শরীফ -উল- আলম খ কার একজন কৃিষ িমক। িতিন রনাল ফইলু র এবং উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৭১৪০৩৭২৮৬ 

১৫৫০ হাসেনয়ারা বগম                িপতা- শখ আঃ মােলক        জ সনদ- ১৯৬৬৪২১৪০৯৫২০১৯৫৩      মাবা-০১৭১৫৪৭৬৩০০ 

াম- রাজপাশা              ডাক- ঝালকাঠ              উপেজলা- ঝালকাঠ         জলা- বিরশাল    

িনজ আেবদনকারী হাসেনয়ারা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৭৫০০০ মাবা-০১৭১৫৪৭৬৩০০ 



১৫৫১ মাঃ ফজল খা                    িপতা- সবুজ খা                 এনআইিড-৯১০৮৬২৯১৪৯      মাবা-০১৬৭৪৪৯৬৪৮০ 

াম- বরবাগ                  ডাক- িমরপুর               উপেজলা- িমরপুর         জলা- িমরপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফজল খা একজন ির া চালক। িতিন কামেরর ব াথা হাড় য় উ র চা রােগ আ া । 

৩৫০০০ মাবা-০১৬৭৪৪৯৬৪৮০ 

১৫৫২ মাসাঃ খােদজা বগম           ামী- মাঃ সািমউল হক     এনআইিড-২৬১৩৬৬০২৬৩২১৯            মাবা-০১৯৩৩২২৬৮৭২ 

াম- প ম ন ীপাড়া     ডাক- বাসােবা-১২১৪      উপেজলা- িখলগাওঁ         জলা- ঢাকা  

 মাঃ খুদ ু ( ছেল)                এনআইিড-২৬১৩৬৬০২৬৩১৮৬ 

আেবদনকারী মাসাঃ খােদজা বগম একজন িনমান িমক। িতিন িকডিনর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৯৩৩২২৬৮৭২ 

১৫৫৩ নু ল ইসলাম সুমন              িপতা- আবদুল খােলক         এনআইিড-১৯৫৫৬২৭১৬৯     মাবা-০১৭২৬৪৩৬৬৯৩ 

াম- মরকুন পঃ পাড়া     ডাক- ম িনগর            উপেজলা- টংগী            জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী নু ল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন মাথা ব াথা র রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৭২৬৪৩৬৬৯৩ 

১৫৫৪ মাঃ ফা ক  হােসন            িপতা- লৎফর রহমান          এনআইিড-১৯৯৬৫১১৬৫৫৭০০০২০৬     মাবা-০১৭৪৬৫৯২০৭১ 

াম- মরকুন পঃ পাড়া     ডাক- ম িনগর            উপেজলা- টংগী            জলা- গাজীপুর  

খুরিশদা বগম  এনআইিড-৫১১৬৫৫৭২০০৩৩৪ 

আেবদনকারী খুরিশদা বগম একজন গৃহ িমক। তার ছেল াস ক  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৭৪৬৫৯২০৭১ 

১৫৫৫ আর জনা বগম                  ামী- আ জজ সরদার           এনআইিড-৪৭৯২১০৩০৩১৩৭০ মাবা-০১৯৫০১৬৯৫৩৪ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী আর জনা বগম একজন িনমান িমক। িতিন দবূলতা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০  মাবা-০১৯৫০১৬৯৫৩৪ 



##### মাঃ আ লু ওয়াদুদ ল ার     িপতা- মৃত ইয়াকুব আলী ল ার এনআইিড-৪৪১৩৩৬১৫৬৮০৮৫            মাবা-০১৭৩২৭১৯১৬৯ 

াম- নের পুর              ডাক- নলডা া             উপেজলা- কালীগ          জলা- ঝনাইদহ 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ লু ওয়াদুদ ল ার একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৩২৭১৯১৬৯ 

১৫৫৭ মাঃ আ লু মা ান              িপতা- মৃত আ লু মাতােলব এনআইিড-৪৪২৩৩০৫৪১৮০৬৮           মাবা- ০১৯০৬৮০৬৬৮৭ 

াম- পাইকপারা            ডাক- নলডা া              উপেজলা- কালীগ        জলা- ঝনাইদহ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ লু মা ান একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা- ০১৯০৬৮০৬৬৮৭ 

১৫৫৮ মিন ল ইসলাম                 িপতা- নু ামান               এনআইিড-৪৭৯৪৫১২৪৩০৪৮৫ মাবা-০১৯১১১৩৮৭৫৭ 

াম- এে ট িল-৪৫         ডাক- মুজ ী              উপেজলা- খািলশপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মিন ল ইসলাম একজন িনমান িমক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৯১১১৩৮৭৫৭ 

১৫৫৯ মাছাঃ পারভীন খাতন           ামী- মাঃ আজহা ল হােসন  এনআইিড-৭৩১৬৪৩১৪৬৫৮৪৭ মাবা-০১৭২৪৭২৬০০২ 

াম- সব জ বাগান         ডাক- শাি নগর             উপেজলা- রমনা             জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ পারভীন আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন ফিরনজাই টস ও াস ক  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০  মাবা-০১৭২৪৭২৬০০২ 

১৫৬০  িহরন ব াপারী                    িপতা- মেছর ব াপারী          এনআইিড-১৪৮১৭৮৮৮১৬     মাবা-০১৯৮৪৭৩৯২২০ 

াম- রিলেগট               ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী িহরন ব াপারী একজন জটু িমলস িমক। িতিন আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৯৮৪৭৩৯২২০ 



১৫৬১ ির জয়া বগম                    ামী- মাসেলম আলী খা       এনআইিড-৪৭৯২১০৩০৩১৭২৬ মাবা-০১৭১৪৬৭২৭৭০ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী ির জয়া বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১৫০০০  মাবা-০১৭১৪৬৭২৭৭০ 

১৫৬২ মাঃ আব ু শখ                    িপতা- আবুলহােসম শখ        এনআইিড-১৪৮৫১১৯১৬৬      মাবা-০১৯৮২৪৩৫৬০১ 

াম- সানাকা র           ডাক- হমুজিুর                উপেজলা- িচতলমারী      জলা-খুলনা   

ছিকনা বগম   এনআইিড-৪৭৯৪৫১১১৪৫২৭৪ 

আেবদনকারী মাঃ আব ু শখ একজন কৃিষ শ িমন। িতিন কামেরর হাড় বেক গেছ এবং লা ােগা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৯৮২৪৩৫৬০১ 

##### আি য়া খাতন                     িপতা-আ রু রিশদ খান        এনআইিড-১৯১৩৮৮৪৯২৮      মাবা-০১৭৩৯৫০১৫২৯ 

াম- িগলাবুিনয়া            ডাক- ইটবািরয়া            উপেজলা- পপুয়াখালী     জলা- পটয়াখালী 

িনজ আেবদনকারী আি য়া খাতন একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৭৫০০০ মাবা-০১৭৩৯৫০১৫২৯ 

১৫৬৪ মাঃ নুর ইসলাম                িপতা- মৃত আঃ খােলক      এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭১৬৬৭৫ মাবা- ০১৭১৯৯৮২৪৪৯ 

াম- উিকলপাড়া           ডাক- িকেশারগ            উপেজলা- িকেশারগ      জলা-িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ নু  ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরাগ ও চােখর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা- ০১৭১৯৯৮২৪৪৯ 

##### মাঃ বাবুল                        িপতা- মাঃ শাহাদু া           এনআইিড-৪১৭৩৫১৫০৯১     মাবা-০১৭১৬৪৮০৬২৫ 

াম- হাউজ-৮৯             ডাক- জগাতলা            উপেজলা- ধানম         জলা-ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ বাবুল একজন িদন মজরু। িতিন িকডিন িড জজ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৭১৬৪৮০৬২৫ 



##### বন া                                ামী- সাইদুল ইসলাম খান     এনআইিড-৯৩১৩৮৬৫৫৮০১৯৬            মাবা-নাই 

াম- না চী                  ডাক- হমনগর              উপেজলা- গাপালপুর     জলা- টা াইল 

িনজ আেবদনকারী বন া একজন গৃহ িমক। তার পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৬০০০০   

১৫৬৭ মাসাঃ িনলফুার ইয়াসিমন     ামী- মাঃ নু ল ইসলাম      এনআইিড-৬৮৮১৬৬৬৯০৬০  মাবা-০১৭৭৪৯১৫০৯৫ 

 াম- িনউটাউন            ডাক- িকেশারগ           উপেজলা- িকেশারগ      জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ িনলুফার ইয়াসিমন একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৬০০০০ মাবা-০১৭৭৪৯১৫০৯৫ 

##### িশিরনা আ ার                   ামী- মাঃ হািলম উ ন      এনআইিড-৬১১২২৫০৮৭১৭৩৭ মাবা-০১৭৩৭২১৮৫৪৮ 

াম- িন য়ারী               ডাক- িন য়ারী               উপেজলা- গফরগাও     জলা- ময়মনিসংহ 

িনজ আেবদনকারী িশিরনা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস িকডিনর সমস া রস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৭৩৭২১৮৫৪৮ 

১৫৬৯ ওজফুা িবিব                       িপতা- নু ল হক মু            এনআইিড-৫০৮১৮৬৬৯৯৭    মাবা-০১৩০৭৫৯২০০৪        

াম- শন রাড          ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী ওজফুা একজন গৃহ িমক। িতিন এর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৩০৭৫৯২০০৪   

১৫৭০ জিমলা বগম                   ামী- আবলু কালাম আজাদ    এনআইিড-৪৭৯২১০৩০৩৫২৬০ মাবা-০১৭৫৯৭৬১০৩৬ 

াম- হলাল বাগান         ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী জিমলা বগম একজন িমক। িতিন হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০  মাবা-০১৭৫৯৭৬১০৩৬ 



১৫৭১ রািহমা আ ার িমম            িপতা- মাঃ সা াম হােসন  জ সনদ-২০০৯৪৭৯৪৮০২০১৩৮৭৩      মাবা-০১৯১৭৪২১৮০৫ 

াম- রিলেগট               ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

 মাঃ সা াম হােসন   (বাবা)         এনআইিড-২৩৮৮৪৬৯৩০২ 

আেবদনকারী রািহমা আ ার িমম একজন গৃহ িমক।তার মেয় র পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৯১৭৪২১৮০৫ 

১৫৭২ মাঃ হা নুর রশীদ               িপতা- হািবব হাওলাদার        এনআইিড-৪৬৩২১২৪৪০২     মাবা-০১৯৯৮৩১৭৩১৮ 

াম- রিল বাগান          ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা             

িনজ আেবদনকারী মাঃ হা নুর রশীদ একজন ির া চালক। িতিন ত রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৯৯৮৩১৭৩১৮ 

১৫৭৩ মাঃ িলটন আক               িপতা- মাঃ মাজাে ল আক  এনআইিড-৩২৮২৫৮৪১২১      মাবা-০১৮৪১৪৩১৫৫৬ 

াম- রিলেগট               ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ িলটন একজন মালী িমক। িতিন হাট এবং ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৮৪১৪৩১৫৫৬ 

১৫৭৪ রােকয়া বগম                    িপতা- হােসম ফরাজী           এনআইিড-৯১৩২৪৬৩২৫৯     মাবা-০১৯৪৫৯৩৯৮৮২ 

াম- হলাল             ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী রােকয়া বগম একজন িনমান িমক। িতিন হােতর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৯৪৫৯৩৯৮৮২ 

১৫৭৫ নািছর িময়া                        িপতা- মৃত আঃ আহাদ          এনআইিড-১২১৯৪১৯২৫৭৯০৪  মাবা-০১৭৬৩৮৭৫৯৯৯ 

াম- বড়াইাল               ডাক- চ া                   উপেজলা- সরাইল          জলা- া নবািড়য়া   

িনজ আেবদনকারী নািছর িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন বান রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০০ মাবা-০১৭৬৩৮৭৫৯৯৯ 



১৫৭৬ সুিফয়া বগম                      িপতা- িলয়াজ উ ন হাওলাদার                      এনআইিড-২৩৮১৮৭৭৬৪২      মাবা-০১৯৪৭২১২৫৩৪ 

াম- হলাল বাগান         ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী সুিফয়া বগম একজন িনমান িমক। িতিন াম ক  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৯৪৭২১২৫৩৪ 

১৫৭৭ মাঃ হমােয়ত শখ              িপতা- হােসন শখ             এনআইিড-৪১৮২৩৮৩৪৪০     মাবা-০১৯৩১২৯১৪২৯ 

াম- রিলর বাগান         ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ হমােয়ত শখ একজন ির া চালক। িতিন আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৯৩১২৯১৪২৯ 

১৫৭৮ আ লু মােলক                  িপতা- মৃত দিলল উ ন িসকদার                           এনআইিড-৪৭৯২১০৩০৩১২৬১ মাবা-০১৭২১৯৪৭৫০৪ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী আ লু মােলক একজন কৃিষ িমক। িতিন দঘূটনায় আহত। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৭২১৯৪৭৫০৪ 

১৫৭৯ নু বগম                          ামী- সাইফুল ইসলাম         এনআইিড-৪৭৯২১০২০১৭২১৩ মাবা-০১৯১৩৬০৩১০২ 

াম- মেহ রপাশা            ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা 

িনজ আেবদনকারী নু বগম একজন গৃহ িমক। িতিন কামেরর হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৯১৩৬০৩১০২ 

১৫৮০ মাঃ িমজানুর রহমান            িপতা- মাঃ আদীল উ ীন      এনআইিড-৫৫৩১৫৭৯৫৪৭     মাবা-০১৯২৫৪৯০৩৪২ 

াম- মধ ডা া               ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

আিছয়া বগম ( ী)   এনআইিড-৫৫৩১৫৭৯৮০২ 
আেবদনকারী মাঃ িমজানুর রহমান একজন িনমান িমক। িতিন আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৯২৫৪৯০৩৪২ 



১৫৮১ হািচনা বগম                       িপতা- ওেহেজা  হাওলাদার    এনআইিড-৯৫৬৬২৫৭৮০৫    মাবা-০১৯৫৯১৯৫৫৮৪ 

াম- মেহ রপাশা            ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা 

িনজ আেবদনকারী হািচনা বগম একজন িনমান িমক। িতিন দেরাগ উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯৫৯১৯৫৫৮৪ 

১৫৮২ ইসমাইল খা                       িপতা- আহ দ খা              এনআইিড-৭৩৩২৩৫৪০৫৪     মাবা-০১৯৮৪৪৬৭৭০৪ 

াম- মেহ রপাশা            ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা 

িনজ  আেবদনকারী ইসমাইল খা একজন িনমান িমক। িতিন মুেখ আঘাত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯৮৪৪৬৭৭০৪ 

১৫৮৩ মাঃ কিবর সরদার              িপতা- মােজদ আলী             এনআইিড-৭৭০২৪৯৪৫৭৪      মাবা-০১৯৫০৭৭০৮১৪ 

াম- সাহাপাড়া               ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ কিবর সরদার একজন িনমান িমক। িতিন হাটেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৯৫০৭৭০৮১৪ 

১৫৮৪ মাঃ নামর আলী তালুকদার   িপতা- মৃত মজিমল আলী তালুকদার                        এনআইিড-৫৮১৬৬৫১৩৬৪৩৫২১           মাবা-০১৭১২৬৪০৪১৯ 

াম- ইসলাম নগর          ডাক- ভােটরা                উপেজলা- কুলাউরা         জলা- মৗলভীবাজার   

িনজ আেবদনকারী মাঃ নামর আলী তালুকদার একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ মূ নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭১২৬৪০৪১৯ 



১৫৮৫ নাজনীন আ ার                 িপতা- আমান উ া               এনআইিড-১০০৩২৭১৩৫৮    মাবা-০১৯৩৬৯৭৩৩২৩ 

াম- নবাবগ                 ডাক- পা া                উপেজলা- হাজারীবাগ     জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী নাজনীন আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৯৩৬৯৭৩৩২৩ 

##### মাঃ মনু িময়া                    িপতা- মাঃ আঃ কােদর িময়া এনআইিড-১৯৩১৬৪১৫৪০     মাবা-০১৬২৩৩৭৭৩৫৬ 

াম- রিলেগট               ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আ বদনকারী মাঃ মনু িময়া একজন িনমান িমক। িতিন মাথাই ব াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৬২৩৩৭৭৩৫৬ 

১৫৮৭ বাবুল িসকদার                    িপতা- কােশম িসকদার        এনআইিড-৯৫৬৬১১৭৫০৪     মাবা-০১৭৬৭৯০২৮১৮           

াম- রিলেগট               ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী বাবুল িসকদার একজন িনমান িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১৫০০০ মাবা-০১৭৬৭৯০২৮১৮          

১৫৮৮ মাঃ আবদুল আ জজ            িপতা- মাঃ কু ত আলী মা া এনআইিড-২৬১৩৪৫১৩২৪৫৪৪ মাবা-০১৭৬৪১২৩১২৪ 

াম- বড় াম               ডাক- আ াফাবাদ          উপেজলা- কামরা ীরচর   জলা- ঢাকা   

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ লু আ জজ একজন িমক। িতিন িলভার িড জজ ইেসােফগােয় টউমার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০  মাবা-০১৭৬৪১২৩১২৪ 

১৫৮৯ ফরহাদুল ইসলাম               িপতা- ইয়ার মুহা দ            এনআইিড-৬৮৬২২৯২৪২৯     মাবা-০১৮৫৪৯৫৭৯০৩ 

াম- বড় াম               ডাক- আ াফাবাদ          উপেজলা- কামরা ীরচর   জলা- ঢাকা   

িনজ আেবদনকারী ফরহাদুল ইসলাম একজন িমক। িতিন ফুসফুেসর বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৮৫৪৯৫৭৯০৩ 



১৫৯০ ওিহদুল হক                      িপতা- আমসুর উ ন           এনআইিড-৭৭৬৭৭২৩৫৯১     মাবা-০১৩১৬৬৮৯৯৩২ 

াম- গজমহল               ডাক- জগাতলা            উপেজলা- ঢাকা            জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী ওিহদুল হক একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৩১৬৬৮৯৯৩২ 

১৫৯১ মাছাঃ আনজমুান               িপতা- মনসরু আলী চৗধুরী     এনআইিড-৬৪০৪১৯৮৬৫৪    মাবা-০১৭৭৩৩৭৪১৫৮ 

াম- মকবুল কেলজ       ডাক- মাঃ পুর              উপেজলা- মাঃ পুর        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আনজমুান একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ অ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৭০০০০ মাবা-০১৭৭৩৩৭৪১৫৮ 

১৫৯২ মাঃ খাই ল ইসলাম             িপতা- আঃ রা াক শখ       এনআইিড-১৯৮৮২৯১৫৬১০০০০০০৯    মাবা-০১৭১২৮১৭৯৬৭ 

াম- বাগাট প মপাড়া   ডাক- বাগাট                 উপেজলা- মধুখালী          জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ খাই ল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৭১২৮১৭৯৬৭ 

১৫৯৩ মাঃ ইসমাইল নয়ন ফা কী    িপতা- মাঃ ই াহীম             এনআইিড-২৬১১০৩৮৭৯৭৫১২ মাবা- ০১৬৮৮৪২৩৬৬০ 

াম- আ ু াহপুর           ডাক- আ ু াহপুর          উপেজলা- দি ণখান      জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইসমাইল নয়ন ফা কী একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া উ র াচাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা- ০১৬৮৮৪২৩৬৬০ 



১৫৯৪ ঝনা খাতন                      ামী- মাঃ রজাউল সখ       এনআইিড-২৯১৫৬৭৩০৪৮৮৩০            মাবা-০১৭৬৬৯৭৪৮৯৭ 

াম- গা ারিদয়া          ডাক- মধুখালী              উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী ঝনা খাতর একজন কৃিষ িমক। িতিন ওভারীেত িস  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৭৬৬৯৭৪৮৯৭ 

১৫৯৫ ির জয়া বগম                     িপতা- মাঃ হািনফ আলী সখ এনআাইিড-২৯১৫৬৭৩০৪৮৮৩৪            মাবা-০১৭১৫৩৪০৭৫১ 

াম- গা ারিদয়া          ডাক- মধুখালী              উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী ির জয়া বগম একজন গৃহ িমক। িতিন িকডিনর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৭১৫৩৪০৭৫১ 

১৫৯৬ খা কার আসাদু ামান         িপতা- খা কার মিতয়ার রহমান                            এনআইিড-২৯২৪৭০৩১২৪৩৮৪ মাবা-০১৯৭০৬৪৬৪৬৭ 

াম- পঃ কাজীপাড়া       ডাক- িমরপুর               উপেজলা- িমরপুর          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী খা কার আসাদু ামন একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস চােখর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৯৭০৬৪৬৪৬৭ 

১৫৯৭ হাসেনয়ারা বগম                ামী- খা কার আসাদু ামান এনআইিড-২৯২৪৭০৩১২৪৩৭৪ মাবা-০১৯১৬৮০০৮৯৯ 

াম- কাজীপাড়া            ডাক- িমরপুর              উপেজলা- িমরপুর         জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী হাসেনয়ারা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন নােকর সমস া মাথা ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৯১৬৮০০৮৯৯ 



১৫৯৮ মাছাঃ গাল ছােহরা বগম     ামী- নু ল হক রাড়ী           এনআইিড-৭৮১৫৭৬৭৪১১৮১০ মাবা-০১৭০৩৮৫৬০৩৪০ 

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

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ গাল ছােহরা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড়র হাড় য় বেক গেছ উ র চা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৭০৩৮৫৬০৩৪০ 

১৫৯৯ মাঃ ফিরদ হােসন               িপতা- মৃত আ রু রহমান জায়া ার                         এনআইিড-২৯১৫৬৫২১২৭৫৫১ মাবা-০১৭৬৮২৫২৫৩০ 

াম- মছর িদয়া           ডাক- মধুখালী             উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফিরদ হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন হাট এট াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০   

১৬০০ মাঃ আ ার সখ               িপতা- মৃত এেলম শখ         এনআইিড-২৯১৫৬৭৩০৪৯৭১০ মাবা-০১৬৩৮৬৯৪৯৬০ 

াম- গা ারিদয়া          ডাক- মধুখালী              উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ ার সখ একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৭০০০০ মাবা-০১৬৩৮৬৯৪৯৬০ 

১৬০১ শফালী বগম                    ামী- মাঃ মাশারফ হােসন   এনআইিড-২৯১৫৬৭৩০৫০৬৩৩           মাবা-০১৮৬৫৯০৩২২৬ 

াম-ল ণিদয়া        ডাক- মধুখালী              উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী শফালী বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৭০০০০ মাবা-০১৮৬৫৯০৩২২৬ 



১৬০২ মাছাঃ সুরাইয়া খাতন          িপতা- মেয়ল সখ             জ সনদ-২০১৯২৯১৫৬৭৩০০১৯৯৩    মাবা-০১৮৩৭৮১০৯৪৯ 

াম- উথলী                  ডাক- মধুখালী               উপেজলা- মধুখালী         জলা- মধুখালী  

মাঃ মেয়ন শখ 
(িপতা)                এনআইিড-২৯১৫৬৭৩০৫৪২২৩  

আেবদনকারী মাঃ মেয়ন শখ একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৮৩৭৮১০৯৪৯ 

১৬০৩ মাঃ হািনফ আলী সখ        িপতা- মৃত িনয়ামত সখ        এনআইিড-২৯১৫৬৭৩০৪৮৮৩৩           মাবা-০১৯২০৩৪২৩৮৭ 

াম- গা ারিদয়া          ডাক- মধুখালী              উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ হািনফ আলী সখ একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরাগ র তা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৯২০৩৪২৩৮৭ 

১৬০৪ আিরফা সুলতানা লাকী          িপতা- কাজী চান মাহা দ     এনআইিড-৪১৯৫৮৯৩৪০১     মাবা-০১৭৮২০৮২৯০২ 

াম- মকবুল কেলজ       ডাক- মাঃ পুর              উপেজলা- মাঃ পুর        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী আিরফ সুলতানা লাকী একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৭৫০০০ মাবা-০১৭৮২০৮২৯০২ 

১৬০৫ শামছ াহার বগম             িপতা- মাঃ আ লু আ জজ    এনআইিড-৯৫৫১৮৫৫০২৭     মাবা-০১৯১৫৫৫৯৯৭৮ 

াম- িখলগাও               ডাক- িখলগাও             উপেজলা- িখলগাও        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী শামছ াহার একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৭৫০০০ মাবা-০১৯১৫৫৫৯৯৭৮ 

##### মাছাঃ িশদা খাতন            ামী- মাঃ আজাহা র হক     এনআইিড-৬১১৫২৮৮৪৭৩২৪৯ মাবা- 

াম- ফিদয়ার চর          ডাক- অি কাগ            উপেজলা- ময়মনিসংহ    জলা- ময়মনিসংহ 

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িশদা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন তলেপেট ব াথা ও দাহ সােব ালা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ শামীম আশরাফ স ার 



১৬০৭ মা ার হােসন                  িপতা-মৃত আ াব আলী শখ   এনআইিড-৮৬১১৪৬০২৯৬৪৪৯ মাবা-০১৭৫২৫৭৭৫০৪ 

াম -আলামপুর            ডাক- মধুখালী              উপেজলা- মধুখালী         জলা-ফিরদপুর     

িনজ আেবদনকারী মা ার হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন হাট এট াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০  মাবা-০১৭৫২৫৭৭৫০৪ 

১৬০৮ কাকলী বগম                     ামী- মাঃ িফেরাজ হােসন খান                              এনআইিড-২৯১৫৬৫২১২২২০০ মাবা-০১৭৯৯৭২৩১৪৪ 

াম- মধুখালী                 ডাক- মধুখালী            উপেজলা- মধুখালী          জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী কাকলী বগম একজন গৃহ িমক। িতিন আথাই টস বান টউমার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৭৯৯৭২৩১৪৪ 

১৬০৯ িরনা বগম                        ামী- মাঃ ইসরাইল হােসন  এনআইিড-২৯১৫৬৫২১২০৫৫৯ মাবা-০১৭১৬২২৯৭৪৮ 

াম- গাড়ােখালা            ডাক- মধুখালী              উপেজলা- মধুখালী        জলা- ফিরদপুর 

িনজ আেবদনকারী িরনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন িকডিনর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৭১৬২২৯৭৪৮ 

১৬১০ মাঃ আ জজার সরদার          িপতা- মৃত িবষ ুসরদার        এনআইিড-২৯১৫৬৫২১৪৮৬৭২ মাবা-০১৭৬৮০১২৪৮৪ 

াম- মদৃড়িদয়া            ডাক- মধুখালী             উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ জজার সরদার একজন কৃিষ িমক। িতিন আলসার অপােরশন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৭৬৮০১২৪৮৪ 



১৬১১ মাঃ িফেরাজ হােসন খান      িপতা- মাঃ হা ন-অর-রশীদ খান                               এনআইিড-২৯১৫৬৫২১৩৫৪০০ মাবা-০১৭১২৩৪৭৯০৫ 

াম- মধুখালী                 ডাক- মধুখালী            উপেজলা- মধুখালী          জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ িফেরাজ হােসন খান একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড়র হাড় য় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০  মাবা-০১৭১২৩৪৭৯০৫ 

১৬১২ মাঃ কিবর উজ জামান খানঁ    িপতা- মাঃ দেলায়ারা খানঁ    এনআইিড-২৯১৫৬৭৩০৪৮২৮৪ মাবা- ০১৯২৪৬১৬৪৪৩ 

াম- গা ারিদয়া          ডাক- মধুখালী              উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ কিবর উজ জামান খানঁ একজন কৃিষ িমক। তার পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা- ০১৯২৪৬১৬৪৪৩ 

১৬১৩ আলমগীর                          িপতা- মৃত কােদর ঢালী         এনআইিড-৮৬২২৫০৮৫১৭৩৫৪ মাবা-০১৭৬৫৩৬৪০৮৮ 

াম- ীপুর                  ডাক- মধুখালী              উপেজলা- মধুখালী        জলা- ফিরদপুর 

িনজ আেবদনকারী আলমগীর একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৭৬৫৩৬৪০৮৮ 

১৬১৪ হাসেনরা                          ামী- আ রু রশীদ             এনআইিড-২৬৯৬৪০৬৭৪২১৪৬ মাবা-০১৯১৪২৩৫৬৫০ 

াম- মছর িদয়া           ডাক- মধুখালী             উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী হাসেনরা একজন গৃহ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০  মাবা-০১৯১৪২৩৫৬৫০ 



১৬১৫ সািহনুর সুলতানা                  িপতা- িমজা সাঈদ              এনআইিড-৫৯৮৫৭৩০৫৩৯    মাবা-০১৬১৬০২২৯৯০ 

াম- মথুরাপুর              ডাক- মধুখালী             উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর 

িনজ আেবদনকারী সািহনরু সুলতানা একজন কৃিষ িমক। িতিন ডান বুেক েন টউমার ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৬১৬০২২৯৯০ 

১৬১৬ মাঃ আবুল কালাম ভইয়া      িপতা- মৃত আেনায়ারাউ া ভইয়া                             এনআইিড-২৯১৫৬৪২১৩৭০৮৯ মাবা- 

াম- মসল পুর             ডাক- কামারখালী           উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আবুল কালাম ভইায়া একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০   

১৬১৭ মাঃ সুিফয়া বগম              ামী- মাঃ তনু খান              এনআইিড-৯৩১৭৬৪৩০৮২৩১৪            মাবা-০১৭০৩৩৯৯১৭৩ 

াম- িঘওরেকাল            ডাক- নাগরপুর              উপেজলা- নাগরপুর         জলা- টা াইল 

িনজ আেবদনকারী মাঃ সিফয়া বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেরর হাড় য় লা ােগা ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৭০৩৩৯৯১৭৩ 

১৬১৮ শাহানা বগম                    ামী- মাঃ আিরফউ ামান   এনআইিড-২৯১৫৬৫২১২৭৪৯২ মাবা-০১৭১৬২২৯৭৪৮ 

াম- মদৃড়িদয়া            ডাক- মধুখালী             উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর 

িনজ আেবদনকারী শাহানা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন থাইরেয়েডর সমস া জরায় ুএবং ওভারী সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৭১৬২২৯৭৪৮ 



১৬১৯ শারিমন ইসলাম                 ামী- আ লু মািলক চৗধুরী   এনআইিড-১৯৭১৫৮১৩৫২৯৭২৮৫২৯      মাবা-০১৭৫৬৪৬৮৩০৫ 

াম- মা রা                 ডাক- িশলুয়া               উপেজলা-জরুী               জলা- মৗলভীবাজার 

িনজ আেবদনকারী শারিমন ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৭০০০০ মাবা-০১৭৫৬৪৬৮৩০৫ 

১৬২০ মাঃ আিলফ হােসন           িপতা- মাঃ ফা ক হােসন    জ সনদ-২০১১৩৯১৩৬৫৯০৪৮৬৪৪     মাবা-০১৭২৪০৬৪১৪৬   

াম- বানােরর পাড়         ডাক- বানােরর পাড়      উপেজলা- জামালপুর      জলা- জামালপুর 

হািফজা হাসাইন হ ািপ        (মা)          এনআইিড-৩৯১৩৬৫৯৪২৪১১৭ 

আেবদনকারী হািফজা হাসাইন হ ািপ একজন গৃহ িমক। তার ছেল ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১০০০০০ মাবা-০১৭২৪০৬৪১৪৬   

১৬২১ মাছাঃ নূরজাহান                ামী- মাঃ চান িময়া          এনআইিড-৪০১৪২৬০৫০০৫৮৮ মাবা-০১৭৭৫৫৯১০০৬ 

াম- জাংগাল              ডাক- জ লবাড়ী           উপেজলা- কিরমগ       জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ নুরজাহান একজন িনমান িমক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০  মাবা-০১৭৭৫৫৯১০০৬ 

১৬২২ মাঃ জাকািরয়া ইসলাম        িপতা- মাঃ আ লু হা ান       এনআইিড-১৪৭৬৮৬৩২৭৭     মাবা-০১৯১৭৭৪৫৭০৩ 

াম- দি ন বা া         ডাক- লশান     উপেজলা-বা া       জলা- ঢাকা     

িনজ আেবদনকারী মাঃ জাকািরয়া ইসলাম একজন িনমান িমক। িতিন উ র চাপ  ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৯১৭৭৪৫৭০৩ 

১৬২৩ নািলতা র ন ম ল              িপতা- মৃদ সুের  নাথ ম ল   এনআইিড- নাই               মাবা- ০১৯১৭১৫৪৪৫০   

াম- ৮২ নং হা ং       ডাক- খুলনা                উপেজলা- খুলনা          জলা-খুলনা  

িনজ আেবদনকারী নািলতা র ন ম ল একজন নস  হরী। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৭০০০০ মাবা- ০১৯১৭১৫৪৪৫০ 



১৬২৪ নাজমা বগম                      িপতা- কুর আহেমদ         এনআইিড-২৮৩৫২৮৮৯৮২   মাবা-০১৬৭৩৬৩০৩৭০ 

াম- সাত ীরা রাড         ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী নাজমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন চােখর ছািন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন 

৪০০০০ মাবা-০১৬৭৩৬৩০৩৭০ 

১৬২৫ শািফয়া                           িপতা- শামসুর রহমান          এনআইিড-৬৪০২২০৭৩৬৬   মাবা-০১৯৩৬৬২৬৬৮৪ 

াম- িলংক রাড          ডাক- ৯১০০                উপেজলা- সানাডা া         জলা-খুলনা 

িনজ আেবদনকারী শিফয়া একজন গৃহ িমক। িতিন ক া ার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন 

৭০০০০ মাবা-০১৯৩৬৬২৬৬৮৪ 

##### মাসাঃ শািহনুর আ ার          ামী-শামসুল হক                 এনআইিড-৯৩২৮৫০৫৯৭৬২৫৩             মাবা-০১৭৫৮২০৪৬৯৭ 

াম-গড়েগািব পুর         ডাক-সিখপুর                উপেজলা-সিখপুর           জলা-টা াইল 

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ শািহনুর একজন গৃহ িমক। িতিন ক া ার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন 

১০০০০০ মাবা-০১৭৫৮২০৪৬৯৭ 

১৬২৭ মাঃ শাহীন                       ামী-মৃত মমতাজ উ ন ব াপারী                            এনআইিড-২৬৯৬৫৩৬০৯৭৩৫৯             মাবা-০১৯১৫৫৯৭৪৯১ 

াম-পুরান প ন           ডাক- জিপও               উপেজলা-প ন             জলা-ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহীন একজন কৃিষ । িতিন িকডিনর সমস া িলভােরর সমস া মূ নালীেত পাথর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন 

৪০০০০  মাবা-০১৯১৫৫৯৭৪৯১ 



১৬২৮ রাইদা  বগম                      ামী- মামতাজ উ ন বপারী   এনআইিড-৩৩১৩৬২৫২৯৭৫৩২             মাবা-০১৭৫২৪৭৬৮২৪ 

াম-িঘঘাট                   ডাক-তারাগ                উপেজলা-কাপািসয়া        জলা-গাজীপরু 

িনজ আেবদনকারী রাইদা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক অটাের  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন 

২৫০০০ মাবা-০১৭৫২৪৭৬৮২৪ 

১৬২৯ ছািকনা খাতন                   ামী-মৃত আঃ রহমান           এনআইিড-৬৮১৬৪৪০২৫৯৩৮৫             মাবা-০১৭৪৮৬৯৬৮৫২ 

াম- তিলপাড়া            ডাক- নায়ািদয়া             উপেজলা-রায়পুরা          জলা-নরিসংদী 

িনজ আেবদনকারী ছািকনা খাতন একজন গৃহ িমক।িতিন বাধ ক জিনত রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন 

৩০০০০ মাবা-০১৭৪৮৬৯৬৮৫২ 

১৬৩০ জােলখা বগম                    ামী- মাঃ জলুহাস               এনআইিড-৭৭৭৫২২২৭৩৬      মাবা-০১৯৪৩৮৫৯০২০ 

াম- রপাংিস               ডাক-দুরমুঠ                  উপেজলা- মলা হ          জলা-জামালপুর 

িনজ আেবদনকারী জােলখা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন গ াস ক আ ার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন 

৩০০০০ মাবা-০১৭৩২৬৭৯১৭৩ 

১৬৩১ কাজী আবদুল রব                িপতা-মৃত কাজী আ লু মিতন  এনআইিড-০৬১৩২৭১৪৯৯৭৪৭  মাবা-০১৭৩২৬৭৯১৭৩ 

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

িনজ আেবদনকারী কাজী আবদুল রব একজন কৃষক। িতিন ক া ার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন 

৭০০০০ মাবা-০১৭৩২৬৭৯১৭৩ 

১৬৩২ আিরফুল ইসলাম                 িপতা-ম জবুর রহমান            এনআইিড-২০০০৩৩১৩৪৯৪০৪১৮৬৪     মাবা-০১৭৬৮৬১৩০৮৭ 

াম- ভমরা                  ডাক-তারাগ                 উপেজলা-কালীগ          জলা-গাজীপরু 

িনজ  আেবদনকারী আিরফুর ইসলাম একজন চালক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন 

৩০০০০ মাবা-০১৭৬৮৬১৩০৮৭ 



##### মমতাজ বগম                    ামী-জামাল উ ন              এনআইিড-৩৩১৩৬২৫২৯৭৫৫৭            মাবা-০১৭৯১৭৮৩২৮৯ 

াম-িঘঘাট                   ডাক-তারাগ                উপেজলা-কাপািসয়া        জলা-গাজীপরু 

িনজ আেবদনকারী মমতাজ বগম একজন িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৯১৭৮৩২৮৯ 

১৬৩৪ মাঃ পিনর িময়া                  িপতা- মাঃ ম িময়া          এনআইিড-৬৮১৬০২৫৭৮১২০৫ মাবা-০১৭৮২১৮৮৮১৩ 

াম-জােময়া কােসিময়া     ডাক-নরিসংদী               উপেজলঅ-নরিসংদী        জলা-নরিসংদী 

িনজ আেবদনকারী মাঃ পিনর িময়া একজন কৃিষ। িতন ম দে র হাড় য় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০  মাবা-০১৭৮২১৮৮৮১৩ 

##### আ লু মািলক                    িপতা- মৃত মত ন আলী     এনআইিড-৯১১৩৮৪৩৮৪২৯৩৪ মাবা-০১৭১২০৭২০৪৮ 

াম- মহাখালী              ডাক- লশান             উপেজলা- লশান        জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী আ লু মািলক একজন গৃহ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন 

৪০০০০  মাবা-০১৭১২০৭২০৪৮ 

##### নাজমা বগম                    ামী- সাঈদ হােসন              এনআইিড-                       মাবা-০১৯৬৭৫১৬৭০৯ 

াম- লিলত মাহন দাস   ডাক-লালবাগ                উপেজলা- লালবাগ         জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী নাজমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন জরায়রু সমস া ব াথা র রন রােগ আা া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯৬৭৫১৬৭০৯ 

১৬৩৭ নািছমা বগম                    ামী-শাহাজালাল               এনআইিড-১৩১৭৬৪৩১১০১৩২ মাবা-০১৬৩৭৬৬৭৮৩৬ 

াম- পয়ালী                 ডাক- পয়ালী                উপ জলা- লালবাগ         জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী নািছমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ােজন পলিডস িপ  থিলেত অপােরশন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৬৩৭৬৬৭৮৩৬ 



##### নাজমুন নাহার                     ামী- মাঃ িব াল হােসন      এনআইিড-৫১১৬৫৬৬৯০৬৫৩৩           মাবা-০১৭৪৬২৯০৬৭৪ 

াম- নায়ঁাগাও             ডাক- নায়ঁাগাও            উপেজলা- রামগ           জলা- ল ীপুর  

িনজ আেবদনকারী নাজমনু নাহার একজন দ জ িমক। িতিন লা ােগা কামেরর হাড় য় চলােফরা করেত পােরনা। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৪৬২৯০৬৭৪ 

১৬৩৯ মাশােরফ হােসন                িপতা- মাসেলম হােসন        এনআইিড-৬৪০১৪১০২৪৩     মাবা-০১৯০৪৭৮৫৪৭৭ 

াম- গালাম মা ািদর   ডাক- খুলনা               উপেজলা- খুলনা           জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাশােরফ হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন ে ট বড় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৯০৪৭৮৫৪৭৭ 

১৬৪০ পারভীন আ ার                  ামী- ম জবর রহমান           এনআইিড-৪৭৯৫১২১৩৯১৩০১ মাবা-০১৯৮০৯৩৯৫৪৯ 

াম- ীনল া              ডাক- খুলনা              উপেজলা- খুলনা            জলা-খুলনা  

িনজ আেবদনকারী পারভীন আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯৮০৯৩৯৫৪৯ 

১৬৪১ মাসাঃ কািহনুর বগম          িপতা- মাঃ মাখেলস ফরাজী   এনআইিড-১০০০৬৪৩৫৬৭    মাবা-০১৭১১৯২৮৫১৬ 

াম- মা াপাড়া            ডাক- িশপইয়ড            উপেজলা- খুলনা            জলা- খুলনা   

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ কািহনুর বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন মূ  নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭১১৯২৮৫১৬ 

১৬৪২ িশকদার িমজানুর রহমান       িপতা- আবদুল হািকম িশকদার এনআইিড-৯১২১৭৮৪১১১      মাবা-০১৭১২১৯৭৫৮৫  

াম- বাগমারা মইন রাড ডাক- খুলনা                 উপেজলা- খুলনা           জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী িশকদার িমজানুর রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন  উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৭১২১৯৭৫৮৫  



১৬৪৩ সুক  সন                         িপতা- মৃত রামনী মহন সন   এনআইিড-৪৭৯৫১২৩৪২৪৬৪৬ মাবা- ০১৯১৫৫২১৬৫৩ 

াম- স ার ইকবাল রাড  ডাক- খুলনা               উপেজলা- খুলনা           জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী সুক  সন একজন কৃিষ িমক। িতিন প ারালাইিসস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০  মাবা-০১৯১৫৫২১৬৫৩ 

১৬৪৪ মাঃ আব ুতােহব িশকারী    িপতা- মাঃ হািমদউ র িশকারী                           এনআইিড-৩৭২২১১২৪৩৪      মাবা-০১৯৫৭৬১০৫৫৩ 

া্ম- কা মঘাট           ডাক- খুলনা                 উপেজলা- খুলনা          জলা- খুলনা  

িনজ  আেবদনকারী মাঃ আব ুতােলব িশকারী একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭০০০০ মাবা-০১৯৫৭৬১০৫৫৩ 

১৬৪৫ না বগম                         িপতা- মৃত মাহা দ আিদল উ ন                           এনআইিড-৪৭৯৮৫১৯২৭৯৪২৭  মাবা-০১৯৩৯৩৪৬৯৩৬ 

াম- গাবরচাকা           ডাক-খুলনা               উপেজলা- খুলনা            জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী না বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭০০০০ মাবা-০১৯৩৯৩৪৬৯৩৬ 

##### সুমনা জামান নীপ ু              িপতা- আ লু লিতফ           এনআইিড-৩৭২২০৪০৫৪৪      মাবা-৩৭২২০৪০৫৪৪           মাবা-০১৯১৫৫২১৬৫৩ 

াম- টট পাড়া              ডাক- খুলনা                 উপেজলা- খুলনা            জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী সুমনা জামান নীপ ুএকজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৯১৫৫২১৬৫৩ 



১৬৪৭ মাঃ দাউদ আলী শখ          িপতা- শর আলী শখ          এনআইিড-৬৪২৪২৪১৯২২       মাবা-০১৭৪৬২৪২৮২০ 

াম- সােহেবর কবর খানা ডাক- খুলনা                উপেজলা- খুলনা           জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ দাউদ আলী শখ একজন সাধারন িমক। িতিন ডায়ােব টস গ াংিরং সলুসাই টস রােগ আ ান্। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৪৬২৪২৮২০ 

১৬৪৮ মাঃ শাহআলম িলটন         িপতা- মাঃ আ লু গিন        এনআইিড-৪৭৯৮৫১৮২৬০৩৪১ মাবা-০১৯৭৭০৩৪৬৭০ 

াম- নবপ ী                ডাক- খুলনা                উপেজলা- খুলনা           জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহআলম িলটন একজন কৃিষ িমক। িতিন ঘােরর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০  মাবা-০১৯৭৭০৩৪৬৭০ 

১৬৪৯ মাঃ এনামুল হক জেুয়ল        িপতা- শামসুল হক দওয়ান  এনআইিড-৪৭৯৫১৩১৫৬০৭৬১ মাবা-০১৯৬৪৫৯৯৫৭৭ 

াম- মিতয়াঘালী           ডাক- খুলনা                উপেজলা- খুলনা            জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ এনামুল হক জেুয়ল একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরাগ টাইফেয়ড রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০  মাবা-০১৯৬৪৫৯৯৫৭৭ 

১৬৫০ অ ন পাল কুন্ড                    িপতা- হিরদাস পাল কুন্ড       এনআইিড-৩২৭৩৯৫৫৯৪২    মাবা-০১৭১৯৩৯২৬১৮ 

াম- িনউকেলানী          ডাক- খুলনা                   উপেজলা- খুলনা           জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী অ ন পাল কুন্ড একজন কৃিষ িমক। িতিন ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭১৯৩৯২৬১৮ 



১৬৫১ আেনায়ারা বগম                 িপতা- আ লু মা ান            এনআইিড-১৯৫১১২১১৩৬৬৫৬৪৩০৭     মাবা-০১৭২৯৬৪৯৩৬৫ 

াম- দিরয়াপুর              ডাক- হির পুর             উপেজলা- িবজয় নগর     উপেজলা- া নবিড়য়া  

িনজ আেবদনকারী আ নায়ারা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০০ মাবা-০১৭২৯৬৪৯৩৬৫ 

১৬৫২ মাঃ শাহজাহান খান            িপতা- মৃত মাঃ কাইয়ুম খান  এনআইিড-১২১৯০৫৮৭৩৪৬১৭ মাবা- ০১৭৫৭৪১৩১৫১ 

াম- জঠা াম              ডাক- জঠা াম              উপেজলা- নািসরনগর     জলা- া নবািড়য়া     

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহজাহান খান একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭০০০০ মাবা- ০১৭৫৭৪১৩১৫১ 

##### আবুল খােয়র                     িপতা- ধনু িময়া                 এনআইিড-৩৬২৭১০২১৮৯৪০২ মাবা- ০১৭১৯৭৭৪২২৪ 

াম- মাধবপুর               ডাক- মাধবপুর             উপেজলা- মাধবপুর        জলা- হিবগ  

িনজ আেবদনকারী আবুল খােয়র একজন িদন মজরু। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭০০০০ মাবা- ০১৭১৯৭৭৪২২৪ 

১৬৫৪ ক্কু িময়া                         িপতা-মৃত আ লু হক          এনআইিড-১২১৯০৭৩৭৫৩৯৪১ মাবা- ০১৭৩৬৯০৫৫৭৯ 

াম- নরহা                 ডাক- হিরনেবড়            উপেজলা- নািসর নগর    জলা- া নবািড়য়া   

িনজ আেবদনকারী ক্কু িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেরর হাড় য় ব াথা হাটা চলােফরা করেত পােরনা। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা- ০১৭৩৬৯০৫৫৭৯ 

##### মাঃ সিলম                      িপতা- শখ লাকু                 এনআইিড-৩২৮২২৭৯৬০৭     মাবা-০১৯১৩৫৮৮৮৪৯ 

াম- মধ ডা া               ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ সিলম একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭০০০০ মাবা-০১৯১৩৫৮৮৮৪৯ 



##### মাঃ সােরায়ার হােসন          িপতা- মাঃ দেলায়ার হােসন  এনআইিড-৭৩২৩৫২৮৪৩৫     মাবা-০১৯১৩৮৭১৩০০      

াম- হাজীবাগ লন       ডাক- খুলনা                 উপেজলা- খুলনা            জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ সােরােয়ার হােসন একজন িনমান িমক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৯১৩৮৭১৩০০      

১৬৫৭ মাঃ আতাহার উ ীন           িপতা- মাঃ আ লু হািলম    এনআইিড-২৮২২৬০৭০৭৯     মাবা-০১৭৯০৫৬৯৬২২ 

াম- হােসনেলন            ডাক- খুলনা                 উপেজলা- খুলনা           জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আতাহার উ ীন একজন দীন মজরু। িতিন ঘাের ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৭৯০৫৬৯৬২২ 

মাঃ ম জবর রহমান (তারা)    িপতা- মৃত আ রু রহমান      এনআইিড-৪৭৯৫১৩১৫৪৭২০৫ মাবা-০১৯১৩৯১৯৪৪৮ 

াম- মা াপাড়া            ডাক- িশপইয়ড            উপেজলা- খুলনা            জলা- খুলনা   

িনজ আেবদনকারী মাঃ ম জবর রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৯১৩৯১৯৪৪৮ 

১৬৫৯ আ রু রিশদ                      িপতা- মৃত সামসুল হক          এনআইিড-৪৭৯৫১৩০৫২৭৩৫০ মাবা-০১৭৮১৬০০৯৩৯ 

াম- আফতাবেলন        ডাক- িশপইয়ড            উপেজলা- খুলনা            জলা- খুলনা   

িনজ আেবদনকারী আ রু রশীদ একজন কৃিষ িমক। তার বুেক ব াথা। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৮১৬০০৯৩৯ 

১৬৬০ আলহা  আবুল হােসন ব    িপতা- নয়ন আলী ব          এনআইিড-৩৭৩১৪৫৩৬৭০    মাবা-০১৭১১৮২৭০৩৮ 

াম- ত ন সানা রাড    ডাক- খুলনা                উপেজলা- খুলনা            জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী আলহা  আবুলেহােসন ব  একজন ির া চালক। িতিন ডায়ােব টস াক উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০০ মাবা-০১৭১১৮২৭০৩৮ 



১৬৬১ মাঃ শরীফুল ইসলাম 
(আজীম) িপতা- মৃত ছােমদুল হক মা া এনআইিড-৯১৩৭১৫৫৭৯৩   মাবা-০১৭৭১৪৮৯৯৫০ 

াম- সুকতাইল               ডাক- সুকতাইল            উপেজলা- খািলশপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ শরীফুল ইসলাম (আজীম) একজন দাকান দার। িতিন হাট এট াক বাইপাস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০০ মাবা-০১৭৭১৪৮৯৯৫০ 

##### আরিত সাহা                     িপতা- মৃত কািলপদ সাহা     এনআইিড-৪৭৯৫১২৩৪২৪১১১  মাবা-০১৬৮৮৩২০০০৮ 

াম- ইকবাল রাড        ডাক- খুলনা                 উপেজলা- খুলনা           জলা- খুলনা       

িনজ আেবদনকারী আরিত সাহা একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৬৮৮৩২০০০৮ 

##### মাঃ ইয়াকুব আলী খ কার    িপতা- আিদল ই ন খ কার  এনআইিড-৪৬২২৫৯৪০৫১     মাবা-০১৭৬১৪২৮৩৫৭ 

াম- ম াচ কায়াটার      ডাক- খুলনা                উপেজলা- খুলনা           জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনাকারী মাঃ ইয়াকুব আলী খ কার একজন কৃিষ িমক। িতিন ফুসফুেসর দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৬১৪২৮৩৫৭ 

##### ছিনয়া ইসলাম জিুথ              িপতা- মাঃ তাফােয়ল গাজী   এনআইিড-৪২০৬৫৬০৮১৭    মাবা-০১৯৭৫৫১১৭১৮ 

াম- শাহাপুর                ডাক- শাহাপুর               উপেজলা- ডমুিরয়া        জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী ছিনয়া ইসলাম জিুথ একজন গৃহ িমক। িতিন জরায় ুএবং সােবর পেথ সমষ া ইিপেলপিস কান িদেয় র পাত রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯৭৫৫১১৭১৮ 



##### মাঃ ইউসুফ আলী হাওলাদার   িপতা- শফী উ ীন হাওলাদার  এনআইিড-৭৩২৩৪২৯৮৩২    মাবা-০১৮৫৪৪০৩৩৪৫ 

াম- সুলতান আহে দ রাড                         ডাক- খুলনা                  উপেজলা- খুলনা          জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইউসুফ আলী হাওলাদার একজন নাইট গাট। িতিন ফুফুেসর দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০ মাবা-০১৮৫৪৪০৩৩৪৫ 

##### আঃ রব                            িপতা- দুজান সরদার            এনআইিড-৪৭৯৮৫২৬৩১৭৩৭৯ মাবা-০১৬৮১৮৩৬৮৫৫ 

াম- নথ কাল ব াংক      ডাক- খুলনা                  উপেজলা- খুলনা           জলা- খুলনা 

িনজ আেবদনকারী আঃ রব একজন কৃিষ িমক। িতিন র কািশ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০  মাবা-০১৬৮১৮৩৬৮৫৫ 

##### সািহদা বগম                    িপতা- মকবুল হােসন         এনআইিড-৫৮৮৬৯০৪৬৬০   মাবা-০১৮৪২৮৫৭৪২০ 

াম- দি ন কািশপুর      ডাক- খুলনা                উপেজলা- খুলনা            জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী সািহদা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৮৪২৮৫৭৪২০ 

##### হািসনা খাতন                     িপতা- আ লু হািকম            এনআইিড-৩৭০০৫১৭৩৫৬    মাবা-০১৭৮৮৩৫৩৪৮৪ 

াম- জাড়ােগট             ডাক- খুলনা                উপেজলা- খুলনা             জলা- খুলনা 

িনজ আেবদনকািরী হািসনা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন জরায়রু সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৮৮৩৫৩৪৮৪ 

##### মাঃ আরমান                     িপতা- শখ আ ার কিবর     এনআইিড-১৯৭৯৪৭১৪০১০০০০০০৩     মাবা-০১৭১১০৭৫১৬৭ 

াম- আড়ংঘাটা           ডাক- আড়ংঘাটা            উপেজলা- িদঘিলয়া        জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আরমান একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭০০০০ মাবা-০১৭১১০৭৫১৬৭ 



১৬৭০ রােকয়া বগম                 িপতা- মাঃ হা ান               এনআইিড-৬৪০১৩০৭৪৬৪      মাবা-০১৯২২৩৫৯১০০ 

াম- সানার বাংলা রাড  ডাক- খুলনা                উপেজলা- খুলনা            জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী রােকয়া বগম একজন িনমান িমক। তার ইেনর সমস া। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯২২৩৫৯১০০ 

১৬৭১ মাঃ আজমুল শখ               িপতা- মাঃ আজাহার শখ      এনআইিড-১৯৯৪৪৭১৪০১০০০০০১৭       মাবা-০১৯৯৮৯৩০৫৪৭     

াম- আড়ংঘাটা           ডাক- আড়ংঘাটা            উপেজলা- িদঘিলয়া        জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আজমুল শখ একজন কৃিষ িমক। তার পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৯৯৮৯৩০৫৪৭     

১৬৭২ ীমিত ফুলবািসয়া দ য়ারা   ামী- ীজনম দ য়ারা         এনআইিড-৫৮১৬৫৮৯৬০১৪৩৭ মাবা-০১৭৫৯৯৬৯৮৫৬ 

াম- চাতলাপুর চা বাগান ডাক- শমেশর নগর       উপেজলা- কুলাউড়া         জলা- মৗলভীবাজার 

িনজ আেবদনকারী ীমিত ফুলবািসয়া দ য়ারা একজন কৃিষ িমক। িতিন ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০  মাবা-০১৭৫৯৯৬৯৮৫৬ 

১৬৭৩ এম,িড খােয়র ফিকর            িপতা- মাঃ দাউদ ফিকর       এনআইিড-০১১১৪১৯০০৬৩৮৩ মাবা-০১৮৮৭৮১২৩১১ 

াম- খালা বড় নী        ডাক- বড় নী              উপেজলা- িচতলমারী       জলা- বােগরহাট 

িনজ আেবদনকারী এম,িড খােয়র ফিকর একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস জ স উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৮৮৭৮১২৩১১ 

১৬৭৪ মাঃ মা ািফজরু রহমান িফ   িপতা- মমতাজ উ ন আহেমদ  এনআইিড-৪৭৯৪৫১২১৫২১৮০ মাবা-০১৯৯৭৫২১৬২৩ 

াম- রাড #১৬           ডাক- খািলশপরু             উপেজলা-খািলশপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মা ািফজরু রহমান িফ  একজন কৃিষ িমক। িতিন মিননজাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০০ মাবা-০১৯৯৭৫২১৬২৩ 



১৬৭৫ মাঃ মরাজলু িসকদার         িপতা- মাঃ ইি স িসকদার     এনআইিড-১৯৮৬৫৪১৫৪৭৭০০০০২৮     মাবা-০১৭৪০৮৭৯১৪৯ 

াম- পাচঁেখালা             ডাক- মাদারীপুর           উপেজলা- মাদারীপুর      জলা- মাদারীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মরাজলু িসকদার একজন কৃিষ িমক। িতিন কামের ব াথা হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৪০৮৭৯১৪৯ 

##### মাঃ সােহল মৃধা               িপতা- মাঃ হাসমত আলী মৃধা এনআইিড-৮৬১৬৯৮৫২৩১৪৫৭ মাবা-০১৬৪৭৭২৩০৮০ 

াম- গয়ঘর দি ন        ডাক- শৗলপাড়া            উপেজলা- শরীয়তপুর      জলা-শরীয়তপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ সােহল মৃধা একজন িনমান িমক। িতিন কামেরর হাড় য় ব াথা চলােফরা করেত পাের না। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০  মাবা-০১৬৪৭৭২৩০৮০ 

১৬৭৭ অ ন দাস                       িপতা- অিখল দাস              এনআইিড-৮২৪৯৭৫৭৪৯৬      মাবা-০১৯১১০৩৮৭৪৮ 

াম- চর মাদারীপুর        ডাক- মাদারীপুর           উপেজলা- মাদারীপুর       জলা- মাদারীপুর 

িনজ আেবদনকারী অ ন দাস একজন িনমান িমক। িতিন লা ােগা হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯১১০৩৮৭৪৮ 

১৬৭৮ মাঃ সিলম বপারী               িপতা- িগয়াসউ ন বপারী    এনআইিড-৮২৪৯৫৬২৮৫৪    মাবা-০১৭৪৫৪৪১৯৪৪ 

াম- পূব রা               উপেজলা- আহ ািদয়া আিলয়া মা াসা             উপেজলা- মাদারীপুর       জলা- মাদারীপুর  

িনজ আেবদনকারীেমাঃ সিলম বপারী একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৭৪৫৪৪১৯৪৪ 

১৬৭৯ মাসাঃ ইসমতারা                িপতা- মাঃ কােদর মৃধা        এনআইিড-১৯৯৩৫৪১৫৪৩৫০২০৩১      মাবা-০১৬৮৫৯২৩৪৫২ 

াম- কুলপ              ডাক- কুলপ              উপেজলা- মাদারীপুর      জলা- মাদারীপুর   

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ ইসমতারা একজন গৃহ িমক। িতিন অি ও আথাই টস হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৬৮৫৯২৩৪৫২ 



১৬৮০ আেনায়ার মু ী                   িপতা- মিমন উ ন মু ী       এনআইিড-৫১০০৩০৫৫৫৫     মাবা-০১৭১৩১৪০৬৬৮ 

াম- চরকািলকাপুর      ডাক- মাদারীপুর           উপেজলঅ- মাধারীপুর     জলা- মাধারীপুর  

িনজ আেবদনকারী আেনায়ার মু ী একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেরর হাড় য় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭১৩১৪০৬৬৮ 

১৬৮১ রশমা আ ার                  িপতা- আঃ লিতফ মাত র     এনআইিড-৯৫৭৫০৯৩৪৮০     মাবা-০১৫৩৫১০৮০৪৫ 

াম- বােহরচর               ডাক- মাদারীপুর             উপেজলা- মাদারীপুর       জলা- মাদারীপুর  

িনজ আেবদনকারী রশমা আ ার একজন িনমান িমক। িতিন হাপানী লা ােগা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৫৩৫১০৮০৪৫ 

১৬৮২ মাঃ এনামুল হক (সুমন)       িপতা- মাঃ আেনায়ার হােসন মু ী                               এনআইিড-৫৫৫০৩৪৭৪১২      মাবা-০১৬৭৩০২১২৭১ 

াম- চরকািলকাপুর      ডাক- মাদারীপুর           উপেজলঅ- মাধারীপুর     জলা- মাধারীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ এনামুল হক 
(সুমন) একজন িনমান িমক। িতিন সায়া টকা কামেরর হার য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৬৭৩০২১২৭১ 

##### মাঃ কােসম                       িপতা- সানা িমঞা              এনআইিড-২৩৫৩৫৯৬৯৫৬    মাবা-০১৭৮৫৩৯১২৭১ 

াম- দঃ বালগুাড়ী         ডাক-িদনাজপুর            উপেজলা- িদনাজপুর       জলা- িদনাজপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ কােসম একজন কােঠাের িমক। িতিন ডায়ােব টক গ াংিরং রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৮৫৩৯১২৭১ 

১৬৮৪ নািছমা বগম                    িপতা- ইি স কান               এনআইিড-৪১৯৯৭৪৩৫৫২     মাবা-০১৭৮১৫১৫৫৬৭ 

াম- শাি নগর            ডাক- মাদারীপুর            উপেজলা- মাদারীপুর      জলা- মাদারীপুর  

িনজ আেবদনকারী নািছমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন কামেরর হাড় য় ব াথা উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

৪০০০০ মাবা-০১৭৮১৫১৫৫৬৭ 



কেরেছন। 

##### হাওয়া বগম                      িপতা- লালচান ফিকর          এনআইিড-৪৬৫০৪০০৫৫১     মাবা-০১৭১০২৩০৫০৭ 

াম- চরকািলকাপুর      ডাক- মাদারীপুর           উপেজলঅ- মাদারীপুর   জলা- মাদারীপুর 

িনজ আেবদনকারী হাওয়া বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর রাগ উ র চাপ ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭১০২৩০৫০৭ 

##### মাঃ ইকরামুল ইসলাম          িপতা- মাঃ বাবুল হােসন      জ সনদ- ১৯৯৮৩৩১৩২৫৭০৩১১৫৫     মাবা- ০১৭৭৬৪১৯৪৬৯ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইকরামুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। তার হাত ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা- ০১৭৭৬৪১৯৪৬৯ 

১৬৮৭ মাতােলব মাত র              িপতা- আ াস মাত র         এনআইিড-৫৪১৫৪৭৭১৮২০৫৫ মাবা-০১৩১৬০৪৮২৩৮ 

াম- বােহরচর               ডাক- মাদারীপুর             উপেজলা- মাদারীপুর       জলা- মাদারীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাতােলব মাত র একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৩১৬০৪৮২৩৮ 

##### মাসাঃ লািক বগম             ামী- মাঃ িমযানুর রহমান    এনআইিড-৭৮১৫৭৩৪৩৩৭১১৬ মাবা-০১৭৬৪৪৯০১০৩ 

ডাক- চর মা াজ          ডাক- চর মা াজ          উপেজলা- গলািচপা       জলা- পটয়াখালী  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ লািক বগম একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ চক 



১৬৮৯ মাসাঃ খািদজা বগম            ামী- মৃত আঃ মিতন           এনআইিড-৭৮১৫৭৬৯৫৩০৪৮৫ মাবা-০১৭৩৭৩৪৪০২০ 

াম- চর চ াইল          ডাক- গজািলয়া           উপেজলা- গলািচপা        জলা- পটয়াখালী 

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ খািদজা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন হাট এবং চােখর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ চক 

১৬৯০ মাছাঃ সােহনা খাতন            ামী-আসলাম িময়া             এনআইিড-৩৬১১৪৪৩৬৬০৬২  মাবা-০১৯৯২১২৭৮৬১ 

াম-সুজাতপুর              ডাক-সুজাতপুর             উপেজলা-বািনয়ািচং       জলা-হিবগ  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ সােহনা খাতন একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেক ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ চক 

১৬৯১ মাঃ আহসানুল হক              িপতা-মৃত মাঃ িসরাজ িময়া     এনআইিড-১৯৮০৪৮১১১৮৩০০০০১২      মাবা-০১৯১৩৩৯০৭৪৪ 

াম-চানঁপুর                ডাক-িশমুলকা            উপেজলা- ভরব             জলা-িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আহসানুল হক একজন িনমান িমক। িতিন দ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ চক 

১৬৯২ িশমু বগম                        ামী-আবদরু রউফ             এনআইিড-১৯৯০৪৮১১১২১০০০০১৮       মাবা-০১৭৫২১৪৩৯১৪ 

াম-জগেমাহনপুর          ডাক-আগানগর             উপেজলা- ভরব             জলা-িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী িশমু বগম একজন গৃহকম । িতিন ফুসফুেসর দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ চক 

১৬৯৩ মাঃ িম াত িময়া                 িপতা- মাঃ জােহদুল িময়া      জ সনদ-১৯৯৭১০১৮১৩১০০০৫১২      মাবা-০১৭৭৩০২৭৮৫৬ 

ফ াম- ফুলবাড়ী            ডাক- হাট ফুলবাড়ী        উপেজলা- সািরয়া কা    জলা- ব ড়া 

িনজ আেবদনকারী মাঃ িম াত িময়া একজন ির া চালক। িতিন গ াংিরং রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ চক 



১৬৯৪ মাঃ িসরাজলু ইসলাম          িপতা- মৃত আফতাব উ ন খ কার                           এনআইিড-১২১১৩৬৬৫৮২১৮২ মাবা-০১৭৭১০৭৯২৯৩ 

াম-ল ীপুর                ডাক- মুক পুর             উপেজলা- িবজয় নগর     জলা- া নবািড়য়া  

িনজ আেবদনকারী মাঃ িসরাজলু ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ চক 

১৬৯৫ পুতল বগম                      ামী- মাঃ আ লু ছাবহান    এনআইিড- ১২১১৩৬৬৫৬২৩৬৬           মাবা- ০১৭২৯০১৩৬৯২ 

াম- ধারানাল           ডাক- পাক- হরষপরু      উপেজলা- িবজয়নগর     জলা- া নবািড়য়া    

িনজ আেবদনতকারী পুতল বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ চক 

##### মাঃ নু ল হক ভূইয়া           িপতা-মৃত ই াহীম ভূইয়া      এনআইিড-১৯১৮১৬৭৬৬৯৭২০ মাবা-০১৮৫২২১৯৬৮৬ 

াম- ধিনয়া                ডাক-ধিনয়া                 উপেজলা- কদমতলী      জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ নু ল হক ভূইয়া একজন ির া চালক।িতিন পন য়াস এবং িলভােরর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০  মাবা-০১৮৫২২১৯৬৮৬ 

১৬৯৭ মাঃ লিতফ বপারী              িপতা-বিশর উ ন বপারী           এনআইিড-২৮৪২৫৭৭৪০১       মাবা-০১৯৬০৬৬১৮৫৮ 

াম-িশ  পাক              ডাক+উপেজলা+ জলা
-বিরশাল 

মমতাজ  বগম 
( ী) আেবদনকারী মাঃ লিতফ বপারী একজন ির া চালক। তার ী মমতাজ বগম ক া ার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ চক 

১৬৯৮ আেনায়ার হােসন               িপতা- দিলল উ ন িব াস    এনআইিড-৮৬৯১৬৩৯২১৮    মাবা-০১৭৭৫২২১৬১৮ 

াম- নারায়নপরু           ডাক- বিগয়া-৭৬০০        উপেজলা- মা রা         জলা- মা রা  

আেনায়ারা বগম 
( ী)  এনআইিড-৯১৪১৫৯২৫৩৬ 

আেবদনকারী আেনায়ারা হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন জরায়রু সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৭৫২২১৬১৮ 



কেরেছন। 

১৬৯৯ তাপস শীল                       িপতা- রাধা কা  শীল           এনআইিড-৯৫৬৫৮২৬৩৮৬    মাবা-০১৭৮৬৬৪৩৭৪৬ 

াম- পাবনা                ডাক- দৗলতপুর            উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা  

িনজ  আেবদনকারী তাপস শীল একজন কৃিষ িমক। িতিন কােন দাহ পিলপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৮৬৬৪৩৭৪৬ 

১৭০০ আ সু সালাম হাওলাদার       িপতা- আ লু লিতফ হাওলাদার এনআইিড-৯১০০৫৯৬৮৭৪     মাবা-০১৭২৮৭৫০৯৪৪ 

াম- বয়রা স রাড     ডাক-িনউ মােকট           উপেজলা- সানাডা া     জলা- খুলনা   

সািবনা ইয়াসিমন 
( ী   এনআইিড-৪৭৯৮৫১৭২৪৭৫৪২ 

 আেবদনকারী আ সু সালাম হাওলাদার   একজন কৃিষ িমক। িতিন প ান য়ােস দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭২৮৭৫০৯৪৪ 

১৭০১ শখ গালাম রসুল                িপতা- শখ ীন মহ দ          এনআইিড-১৪৮৬০৫২২৬৭     মাবা-০১৭১১৩২৫৬২৯ 

াম- উ র কািশপুর      ডাক- দৗলতপুর            উপেজলা- খািলসপুর      জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনতকারী শখ গালাম রসুল একজন গৃহ িমক। তার হাত ভে  গেছ এবং পা কাটা পেরেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০০ মাবা-০১৭১১৩২৫৬২৯ 



১৭০২ মাঃ মা ফ হােসন             িপতা- মৃত মাঃ মাফা ল হােসন                          এনআইিড-৪৭৯৮৫২০২২৯৩২২৮          মাবা-০১৭১২৯৯৬২৮৪ 

াম- বরদা দ  লন      ডাক- খুলনা                উপেজলা- খুলনা          জলা- খুলনা   

িরশহা মাহজবুাহ উিব  ( মেয়)            জ সনদ-২০০৯৪৭৯৩৩২০০২৩৩৬৫ 

আেবদনতকারী মাঃ মা ফ হােসন একজন গৃহ িমক। তার মেয় হােটর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০০ মাবা-০১৭১২৯৯৬২৮৪ 

১৭০৩ রািহমা বগম                     ামী- সলমন িময়া             এনআইিড-২৬১৩৮২৫১০৮১২৪ মাবা-০১৭১০০১০৪১৪        

াম- লাক  কেলানী      ডাক- জিপও-৯০০০     উপেজলা- সানাডা া     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনতকারী রািহমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০০ মাবা-০১৭১০০১০৪১৪       

১৭০৪ মাঃ আেশকুর রহমান          িপতা- মাঃ দিবয়ার রহমান     এনআইিড-৫৫৩২২৯২১৭৩    মাবা-০১৯৭৩২২৩২৮৪ 

াম- খাতাপাড়া             ডাক- সাি বাড়ী           উপেজলা- আিদত মারী    জলা- লালমিনর হাট  

 িনজ আেবদকারী মাঃ আেশকুর রহমান একজন কৃিষ িমক। তার হাত ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০   

১৭০৫ আেলয়া রহমান                  িপতা- আনসার উ ন দান   এনআইিড-৫৯৮২৩২৪৬২৫    মাবা-০১৮১৯২৩২১৫৩ 

াম- বাসা-২৭              ডাক- মাঃপুর             উপেজলা- মাঃ পুর        জলা- ঢাকা  

মাঃ আিতকুর রহমান ( ছেল)            এনআইিড-২৮৪৫৫০৩৪৪৬ 

আেবদনকারী মাঃ আিতকুর রহমান একজন কৃিষ িমক। তার মােয়র ডান হাত ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০   

১৭০৬ মাছাঃ জিমলা খাতন            ামী- মাঃ রহমত আলী       এনআইিড-৬১১৫২২৫৪০২৯৭৬ মাবা-০১৭২৯৯১৭৭৬৮ 

াম- কায়দা পাড়া         ডাক- অ ধার বাজার     উপেজলা- সদর            জলা- ময়মনিসংহ    

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ জিমলা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০   



১৭০৭ মাঃ কিফল উ ন                িপতা- কাইম ন মু ী          এনআইিড-৬১১৫২২৫৪০৩০৫৮ মাবা-০১৯৯১৩৬১০৭৫ 

াম- কায়দা পাড়া         ডাক- অ ধার বাজার     উপেজলা- সদর            জলা- ময়মনিসংহ    

িনজ আেবদনকারী মাঃ কিফল উ ন একজন ভ ান চালক। িতিন াটাল এবেসস মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০   

১৭০৮ মাঃ মেহদী হাসান              িপতা- মাঃ আ রু রিহম       এনআইিড-১৯৯৫৩৯১৩৬১৭০০০১৩১     মাবা-০১৮৩৬৩০৭৯৬৯ 

াম- িচথিলয়া             ডাক- বড়ইকুড়া            উপেজলা- জামালপুর      জলা- জামালপুর         

িনজ আেবদনকারী মাঃ মেহদী হাসান একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেরর হােড় সমস া ্রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০   

১৭০৯ মাঃ িরফাত িময়া               িপতা- আ রু রিহম             এনআইিড-৭৮০৩৭৯৩০৭৯     মাবা-০১৮২৯০৪৬৮৬২ 

াম- িচথিলয়া             ডাক- বড়ইকুড়া            উপেজলা- জামালপুর      জলা- জামালপুর         

িনজ আেবদনকারী মাঃ িরফাত িময়া একজন কৃিষ িমক। তার পােয়র সমস া।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০   

১৭১০ মাঃ রিফকুল ইসলাম           িপতা- মৃত মাঃ িচমু ন সরকার                          এনআইিড-২৬৯০২৪৩৮৬৭৬৭৮           মাবা-০১৭০৪৫৩১৯৫২ 

াম- িচথিলয়া             ডাক- বড়ইকুড়া            উপেজলা- জামালপুর      জলা- জামালপুর         

িনজ আেবদনকারী মাঃ রিফকুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। তার দইু পােয় দবূলতা। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০   



১৭১১ মাছাঃ সুিফয়া বগম            ামী- মাঃ সাবহান আলী     এনআইিড-৬১১৫২২৫৪০৪৫২৫ মাবা-০১৭৭১০১৬৮৫৩ 

াম- সেনর চর          ডাক- অ ধার বাজার    উপেজলা- ময়মনিসংহ     জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ সুিফয়া বগম একজন কৃিষ িমক। তার পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০   

১৭১২ ফােতমা                           িপতা- কাইমু ন                জ সনদ-১৯৬০৬১১৫২২৫০০১০৮০     মাবা-০১৯৮২৯১৮৬১৪ 

াম- সেনর চর          ডাক- অ ধার বাজার    উপেজলা- ময়মনিসংহ     জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ আেবদনকারী ফােতমা একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০   

১৭১৩ মাঃ মতজা আলী মু ী          িপতা- মৃত তিরফ উ ন মু ী  এনআইিড-৩৯১৩৬৯৫৪৬০৭০২ মাবা-০১৯১২৭৪৯৪০০ 

াম- কা জয়ার চর         ডাক- ডৗয়াতলা           উপেজলা- জামালপুর      জলা- জামালপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মতজা আলী মু ী একজন কৃিষ। িমক। িতিন াক উ র চাপ ে ট বড় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০   

১৭১৪ মাঃ জামাল উ ন (ম া)       িপতা- মৃত সুলতান              এনআইিড-৩৯১৩৬৯৫৪৬০৭৭  মাবা-০১৭২৭৭৯৮২২২ 

াম- কা জয়ার চর         ডাক- ডৗয়াতলা           উপেজলা- জামালপুর      জলা- জামালপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ জামাল উ ন (ম া) একজন কৃিষ িমক। িতিন উ র চাপ ে ট বড় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০   

১৭১৫ মাঃ আেনায়ার হােসন         িপতা- মৃত ইয়ািসন সরকার    এনআইিড-৩৯১৩৬৮৯২৫১৩৭৩ মাবা-০১৭১৩৫৬১২৩৪ 

াম- প ম কা ারপাড়া  ডাক- ডফুলী বাড়ী        উপেজলা- জামালপুর      জলা- জামালপুর 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আেনায়ার হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭১৩৫৬১২৩৪ 



১৭১৬ িশিরনা                          িপতা- সুলতান আহা দ        এনআইিড-১৯৮৩০৯১২৯১৯৪৮০৬৩১     মাবা-০১৭২০৩৮২০০১  

াম- সু লপুর              ডাক- মধ  সু লপুর      উপেজলা- কিবরহাট       জলা- নায়াখালী  

িনজ আেবদনকারী িশিরনা একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস পেটর সমস া িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭২০৩৮২০০১  

১৭১৭ আরজ ু বগম                     ামী- মাঃ আজাদ              এনআইিড-০৯১২৯৭৬৩৫৪৭৬৬ মাবা-০১৭৮০৬৬০৩৫৩ 

াম- কুড়ািলয়া              ডাক- কালীগ             উপেজলা- বারহান উ ন জলা- ভালা  

িনজ আেবদনকারী আরজ ু বগম একজন গৃহ িমক। িতিন এিকউট এবেডােমর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৮০৬৬০৩৫৩ 

১৭১৮ মাঃ ছােলম                       িপতা- মৃত ওহাব আলী বপারী এনআইিড-২৬৯৫০৪৭০২৪৯২৬ মাবা-০১৮৮০৮১১৮৬৩ 

াম- রােয়র বাজার       ডাক- রােয়র বাজার        উপেজলা- মাঃ পুর        জলা- ঢাকা        

িনজ আেবদনকারী মাঃ ছােলম একজন ির া চালক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৮৮০৮১১৮৬৩ 

১৭১৯ মাঃ আিবর                       িপতা- আ লু ট আহম্মদ মাদবর   এনআইিড-৮৬১৯৪৬৫৭০৯৫৫৯ মাবা-০১৭৫২৩৯৪৪৪৩ 

াম- পাড়া ডগার           ডাক- পাড়া ডগার         উপেজলা- যা াবাড়ী        জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিবর একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৫২৩৯৪৪৪৩ 

১৭২০ মাতাহার উ ীন               িপতা- মাঃ মমতাজ উ ীন     এনআাইিড-৪৬৩৫   ২৯৭২৮৮    মাবা-০১৭১৫৮৫৬৮৮৫ 

াম- ট-৩৩ রাডঃ১৬   ডাক- জিপও-৯০০০      উপেজলা- খািলশপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাতাহার উ ীন একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০০ মাবা-০১৭১৫৮৫৬৮৮৫ 



১৭২১ মাঃ কাম ামান             িপতা-আঃ মাঃ মাঃ আ সু সবুর                               এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৬০৩ মাবা-০১৭১২৫২১৭৩৮ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ কাম ামান একজন কৃিষ িমক। িতিন টনিসিলকটিম রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০  মাবা-০১৭১২৫২১৭৩৮ 

১৭২২ রাজ ুআহেমদ রিক              িপতা- মাঃ আ লু               জ সনদ- ৩০০৮৯৩১৮১৭০০২৫৮৪৪     মাবা-০১৬৪৮১৬৫০৪৮ 

াম-উ র চায়ািবথী        ডাক- জয়েদবপুর          উপেজলা- গাজীপুর সদর  জলা- গাজীপরু 

িনজ আেবদনকারী রাজ ুআহেমদ রিক একজন  কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৬৪৮১৬৫০৪৮ 

১৭২৩ লুৎফর নাহার লতা             ামী- মাঃ নজ ল ইসলাম    এনআইিড-৩৩২৩২০৭৮২৮৩৮০          মাবা-০১৭৯১৯৩১৩৭৬ 

াম-হিরনহা ট             ডাক- সিফপুর            উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী লুৎফর নাহার লতা একজন কৃিষ িমক। িতিন ঘােরর হার য় পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৯১৯৩১৩৭৬ 

১৭২৪ মাঃ সামছল হক                িপতা- মৃত আ রু রিশদ হাওলাদার                       এনআইিড-৭৯১৫৮৭৭৩৯৩২৩৮ মাবা-০১৭৩৪১৭৮১৮০ 

াম- লচশাহ সড়ক        ডাক- িশলারগ             উপেজলা- বিরশাল        জলা- বিরশাল  

িনজ আেবদনকারী মাঃ সামছল হক একজন িমক। িতিন উ র চাপ কামেরর ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০  মাবা-০১৭৩৪১৭৮১৮০ 

১৭২৫ মাঃ জ াহ                      িপতা- মৃত মিতয়ার রহমান    এনআইিড-৯৩১৮৫৮১৯৪৭১৫৪ মাবা-০১৭৬৮৭২২৩৮১ 

াম- বলতলী               ডাক- বড়চওনা             উপেজলা- সিখপুর         জলা- টা াইল 

িনজ আেবদনকারী মাঃ জ াহ একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০০ মাবা-০১৭৬৮৭২২৩৮১ 



১৭২৬ পারভীন                          ামী- রিহম           এনআইিড-৯৩১৮৫১৩৮৪৩৫৩৬      মাবা-০১৭৭২১৭১২৯৫ 

াম- শাল মপুর            ডাক- িশিলমপুর            উপেজলা- সিখপুর          জলা- টা াইল 

িনজ আেবদনকারী পারভীন একজন কৃিষ িমক। িতিন বান রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৭২১৭১২৯৫ 

১৭২৭ আমীর আলী শখ                িপতা- আতাহার আলী শখ    এনআইিড-৫০৮৪৬৯৫১৮৭      মাবা-০১৭৭৭৩৯৯৭৬৬         

াম- মধ পাড়া             ডাকা- িপ িস কেলজ        উপেজলা- বােগরহাট     জলা- বােগরহাট  

িনজ আেবদনকারী আমীর আলী শখ একজন কৃিষ িমক। তার পগইটাল ওয়াল এবেসস পেট জিরেয় গেছ। উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৭৭৩৯৯৭৬৬      

১৭২৮ চােমলী বগম                     ামী- িদল ুিময়া                  জ সনদ- ২০০৭৮২০৭৪৭১০৩২৩৬৩     মাবা-০১৭৭৩১৯৬৪৫৭ 

াম- সকাড়া               ডাক- বহরপুর             উপেজলা- বািলয়াকা     জলা- রাজবাড়ী 

িনজ আেবদনকারী চােমলী বগম একজন িসিকউির ট গাড। িতিন ম দে র এবং মাম ার সমস া পােয় আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৭৩১৯৬৪৫৭ 

১৭২৯ তািনয়া আ ার                  িপতা- মাঃ ওলী িময়া         এনআইিড- ৮৭০২৬৬৭৩৬৪   মাবা-০১৯২৯৬৪৫৮৮০ 

াম- প ম নওডবা       ডাক-মাতয়াইল            উপেজলা- যা াবাড়ী       জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী তািনয়া আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭০০০০ মাবা-০১৯২৯৬৪৫৮৮০ 



১৭৩০ মাহা দ আিশকুর রহমান    িপতা- মাহা দ আ লু আ জজ মু ী                              এনআইিড-২৮৪৫৮৮৭৭২৪      মাবা-০১৯৩২৬৩৩৯২৪ 

াম- চানঁ িময়া হাউজ    ডাক- মাহা দপুর      উপেজলা- মাহা দপরু   জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাহা দ আিশকুর রহমান একজন ির া চালক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৯৩২৬৩৩৯২৪ 

১৭৩১ মাঃ শিরফ খান সাগর            িপতা- মাঃ বিশর খান         এনআইিড-৯১০৩০১৫৩৩৬     মাবা-০১৬৩১৭২৪২৮০ 

াম- শিহদ নগর            ডাক- শিহদ নগর         উপেজলা- করানীগ      জলা- ঢাকা  

ফােতমা ইসলাম তৃষা জ সনদ-২০০০৬৬২৬৯২০১৫২ 

আেবদনকারী মাঃ শিরফ খান সাগর একজন ভ ান চালক। তার ী মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৬৩১৭২৪২৮০ 

১৭৩২ মাঃ মাহাতাব উ ন            িপতা- আ সু শাহীদ           এনআইিড-৩৩১৩০৬০৮৯৪৮৭৯ মাবা-০১৯২৭৬০১৭২১ 

াম- জেয়র টক           ডাক- নীলনগর             উপেজলা- গাজীপুর         জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাহাতাব উ ন একজন কৃিষ িমক। িতিন হাট এট াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯২৭৬০১৭২১ 

১৭৩৩ মাঃ লাকমান শাহ              িপতা- মৃত মাঃ শাহ            এনআইিড-৩৩১৩০৮১৯৬৭৭৯১৬          মাবা- ০১৭১৬৯৪৪৮২৮ 

াম- কুদার মধ পাড়া       ডাক- পূবাইল             উপেজলা- পূবাইল         জলা- গাজীপুর 

িনজ আেবদনকারী মাঃ লাকমান শাহ একজন চা িবে তা। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা- ০১৭১৬৯৪৪৮২৮ 



১৭৩৪ রহানা ইয়াসিমন                 ামী- ম জবুর রহমান          এনআইিড- ২৬১৯৬৭৬১২৭৩৯০            মাবা-০১৭৩০২২৫৯৩৬ 

াম- নতনবাজার           ডাক- ম ুনগর             উপেজলা- ট ী             জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী রহানা ইয়াসিমন একজন গৃহ িমক। িতিন চােখর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৩০২২৫৯৩৬ 

১৭৩৫ ছািবনা বগম                     ামী- িরপন                     এনআইিড- ৩৩১৩০৮১৯৬৭৯১৯           মাবা-০১৯৩৬৯০১৬৬৭ 

াম- কুদার মধ পাড়া       ডাক- পূবাইল             উপেজলা- পূবাইল         জলা- গাজীপুর 

িনজ আেবদনকারী ছািবনা বগম একজন দ জ িমক। িতিন নােকর সমস া হাটর সমস া চােখর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৯৩৬৯০১৬৬৭ 

১৭৩৬ মাঃ িরয়াজ উ ন             িপতা- রাইজউ ন           এনআইিড-৩৩১৩০৬০৮৯৪৮৮২          মাবা-০১৯২২৭৫১২৭৪ 

াম- জেয়র টক           ডাক- নীলনগর             উপেজলা- গাজীপুর         জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ িরয়াজ উ ন একজন কৃিষ িমক। িতিন হাট এট াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯২২৭৫১২৭৪ 

১৭৩৭ মাসাঃ জিরনা বগম            ামী- মাঃ দারাজলু ইসলাম  এনআইিড- ৩৩২৩০১৯৪৭১৩৫৩             মাবা-০১৯৩৭১৯৬৪৮৮   

াম- মরকুন           ডাক- ম ুনগর            উপেজলা- টংগী            জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী একজন মাসাঃ জিরনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৯৩৭১৯৬৪৮৮   



১৭৩৮ মাঃ মািনক                      িপতা- মাঃ আজগর আলী      এনআইিড-৩৩১৩০২২৩৭৬৪১৬১         মাবা-০১৭৪১৩৬৮৬৫০ 

াম- ভাগরা                ডাক- জািতয় িব িবদ ালয় উপেজলা-গাজীপুর         জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মািনক একজন ির া চালক। িতিন িপ  থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৪১৩৬৮৬৫০ 

১৭৩৯ হািমদা খাতন                     ামী- িমলন িময়া               এনআইিড-৩৩১৩০২৩৭৫২৩১৮ মাবা- ০১৮১২৬৩৮৮৩৯ 

াম- নাওেজার              ডাক- ক াবাজার        উপেজলা+ জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী হািমদা খাতন একজন গৃহ িমক। তার পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৮১২৬৩৮৮৩৯ 

১৭৪০ মাছাঃ িমন ু                      ামী- মাঃ কােশম িময়া        এনআইিড-৩৩২৩০১৬৩৭৫৯১৩ মাবা-০১৯৮৬৮০৬৭৭৪ 

াম- আিরচপরু             ডাক- ম ুনগর             উপেজলা- ট ী              জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িমনু একজন গৃহ িমক। িতিন কামেরর য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯৮৬৮০৬৭৭৪ 

১৭৪১ শাহানা                            ামী- এরশাদ                   এনআইিড- ১৯৮৭৩৩১৩০২৩০০০০৮৪     মাবা-০১৭৮৫৯৪৬৬১০ 

াম- ইটাহাটা               ডাক- চা না              উপেজলা- গাজীপুর         জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী শাহানা একজন গৃহ িমক। তার হাত বে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৮৫৯৪৬৬১০ 

১৭৪২ আি য়া খাতন                    িপতা- শাহা আিল                এনআইিড-৩৩২৩০১৫৩৭০৫০১ মাবা-০১৯৭০৬০৬৫৭২ 

াম- ট ী ভরান           ডাক- ম ু নগর            উপেজলা- ট ী            জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী আি য়া খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন আলসার কামেরর হাড় ক্ষয় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০  মাবা-০১৯৭০৬০৬৫৭২ 



১৭৪৩ মাসাঃ নাজমা বগম            ামী- এমদাদুল হক            এনআইিড-৫০৭৮৯২০০৪৭      মাবা-০১৯৪৫৪৫৪০৬৫ 

াম- নায়াগাও             ডাক- ম ু নগর            উপেজলা- ট ী            জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ নাজমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন পন েয়টাই টস িলভােরর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯৪৫৪৫৪০৬৫ 

১৭৪৪ মাসাঃ মাহফুজা আ ার      িপতা- মাঃ রহম আলী          এনআইিড- ৩৩১৩০৮১৯৫৯৯৫৪৬          মাবা-০১৯২২০১৮৯১৬ 

াম- সাতেপায়া            ডাক হারবাইদ             উপেজলা- পূবাইল        জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ মাহফুজা আ ার একজন দ জ িমক। িতিন আথাই টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৯২২০১৮৯১৬ 

১৭৪৫ মাঃ সালায়মান                 িপতা- ম জবর রহমান           এনআইিড-৯৩১৩৮৫৮৫৫৯৬২৬           মাবা-০১৭৪১২০৬৪৮৫ 

াম- তিলপাড়া             ডাক- চা না             উপেজলা- গাজীপুর         জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ সালায়মান একজন চা িবে তা। তার নাত ইনজিুর পা কাটা গেছ হাত ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৪১২০৬৪৮৫ 

১৭৪৬ জােমনা খাতন                  ামী- নূর ইসলাম              এনআইিড-৬১১২৪৮৪৫০৯৩৭৩ মাবা-০১৯২৯৩৫২০২৪ 

াম- তিলপাড়া             ডাক- চা না             উপেজলা- গাজীপুর         জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী জােমনা খাতন একজন িনমান িমক। তার িলমফেকাড বড়হেয় গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০  মাবা-০১৯২৯৩৫২০২৪ 

১৭৪৭ আব ুতােহর                     িপতা- জালাল উ ন            এনআইিড-৫৯৬০১১৭০৯০      মাবা-০১৯৪২৬৯৬৬৬৭ 

াম- পঃ ধীরা ম           ডাক- ধীরা ম              উপেজলা- গাজীপুর         জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী আব ুতােহর একজন কৃিষ িমক। তার কামেরর হাড় য় এবং সের গেছ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯৪২৬৯৬৬৬৭ 



১৭৪৮ িব                               িপতা- আঃ গফুর               এনআইিড- ১৯২৯৪৫৩৯১৬    মাবা-০১৯২৭৬৯০৬৯২ 

াম- িহমায়িদঘী            ডাক- ম ুনগর              উপেজলা- ট ী            জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী িব একজন গৃহ িমক। িতিন তল পেট দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৯২৭৬৯০৬৯২ 

১৭৪৯ মাঃ নবীন                       িপতা- আ লু হািমদ হাওলাদার এনআইিড- ১৪৭৮৪০৫৫৯৮    মাবা-০১৭১২৭৬২৪৫৮ 

াম- িহমায়িদঘী            ডাক- ম ুনগর              উপেজলা- ট ী            জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ নবীন একজন কৃিষ িমক। িতিন লা ােগা কামেরর হাড় য় রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭১২৭৬২৪৫৮ 

১৭৫০ হািসনা খাতন                     িপতা- মিত িময়া              এনআইিড-৬১১২৪৮৪৫১০২১৪ মাবা-০১৯৬৪২৯৩৮২০ 

াম- তিলপাড়া             ডাক- চা না             উপেজলা- গাজীপুর         জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী হািসনা খাতন একজন িপঠা িবে তা। তার মূ  নালীেত এবং পেট অপােরশন হেয়েছ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৯৬৪২৯৩৮২০ 

১৭৫১ ফজললু হক ফুল ু               িপতা- সফর আলী আক        এনআইিড-৮৬৫৭৭৮৭৬৩৯     মাবা-০১৭২৬৮৫১২২১ 

াম- ভূ িলয়া                ডাক- ডেয়ট               উপেজলা- জয়েদবপুর       জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী ফজললু হক ফুল ুএকজন িনমান িমক। তার হাত ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭২৬৮৫১২২১ 

১৭৫২ মাসাঃ রািহমা খাতন            ামী- আ ব আলী             এনআইিড-৬৮৫৮০৫১৮৮৮    মাবা-০১৭৪৯৯৪৬১৯৬ 

াম- মধ  ভূ িলয়া         ডাক- জয়েদবপুর          জলা- জয়েদবপুর        জলা- গাজীপুর 

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ রািহমা খুতন একজন গৃহ িমক। তির িপ  থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৪৯৯৪৬১৯৬ 



১৭৫৩ মাঃ জ ত আলী মা া        িপতা- আব ুফেয়জ মা া     এনআইিড-২৩৫৯৩৩৭৯৫৯     মাবা-০১৭৭৭২২৫৯৯০ 

াম- দওয়ান বাড়ী        ডাক- িবওএফ          উপেজলা- গাজীপুর        জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ জ ত আলী মা া একজন দাকান কমচারী। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭০০০০ মাবা-০১৭৭৭২২৫৯৯০ 

১৭৫৪ ইউসুফ আিল                    িপতা- জামেসদ আলী        এনআইিড-১০০৪১১০৪৬৪     মাবা-০১৯৯৪০৫০৪৭৭ 

াম- ভূ িলয়া                ডাক- ডেয়ট               উপেজলা- জয়েদবপুর       জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী ইউসুফ আিল একজন টং দাকানদার। িতিন কামেরর হাড় য় উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৯৯৪০৫০৪৭৭ 

১৭৫৫ আবুল কালাম                   িপতা- ছমুর উ ন             এনআইিড-৩৩১৩০২৩৩১১৯৩৪ মাবা-০১৭১৮৩১০৩৪৬ 

াম- তিলপাড়া             ডাক- চা না             উপেজলা- গাজীপুর         জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী আবুল কালাম একজন াক িমক। িতিন হােটর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭১৮৩১০৩৪৬ 

১৭৫৬ মাসাঃ হািসনা আ ার 
(িরতা) িপতা- মাঃ হািফজ উ ন মৃধা  জ সনদ-১৯৭২৩৩৪৩০২৩০৯১৩৪১     মাবা-০১৮২০৫৭৩৯৩০ 

াম- িদঘীর চালা           ডাক- চা না               উপেজলা- গাজীপুর          জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ হািসনা আ ার (িরতা) একজন গৃহ িমক। তার তল পেট ব াথা। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৮২০৫৭৩৯৩০ 

১৭৫৭ ফিরদা বগম                     িপতা- রমজান শখ            এনআইিড-৮৬৭৮৯৬৪৯৬৯    মাবা- নাই        

ডাক- নায়াগাওঁ         ডাক- ম ুনগর           উপেজলা- ট ী       জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী ফিরদা বগম একজন গৃহ িমক। তার কােনর সমস া।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা- নাই        



১৭৫৮ মাঃ িসরাজলু ইসলাম          িপতা- মৃত আঃ খােলক          এনআইিড৩৩২৩০০১১০৬২৮৯ মাবা- নাই 

াম- পঃ ভূ িলয়া         ডাক- ডেয়ট                উপেজলা- জয়েদবপুর      জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ িসরাজলু ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন কামের ব াথা উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা- নাই   

১৭৫৯ র জয়া খাতন                   িপতা- রিছম উ ন             এনআইিড-৪৬২৭৬৬৭৯৪৪    মাবা-নাই  

াম- নায়াগাওঁ              ডাক- ম ুনগর             উপেজলা- ট ী             জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী র জয়া খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা- নাই   

১৭৬০ ছালমা বগম                      ামী- মাঃ হােসন              এনআইিড-৬৭১৬৮৫৫৮৩১৭৯২ মাবা-০১৮৪০২৯৪১২৮ 

াম- চনপাড়া                ডাক- পূব াম           উপেজলা- পগ            জলা- নারায়নগ  

িনজ আেবদনকারী ছালমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৮৪০২৯৪১২৮ 

১৭৬১ সুিফয়া খাতন                   িপতা- চরাগ আলী              এনআইিড-৯১০৮১০৯৩০৮      মাবা-০১৭২৪২৩৮০৬১ 

াম- কাফ ল               ডাক- িমরপুর-১২১৬      উপেজলা- িমরপুর          জলা- ঢাকা  

আ লু কােদর 
( ছেল)       এনআইিড-৫৯৫৯৪৪৭৪৫৮ 

আেবদনকারী সুিফয়া খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন াক ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭২৪২৩৮০৬১ 

১৭৬২ িমেসস খাই ন নাহার           িপতা- আফাজু ন শখ        এনআইিড-২৩৫৫৪৪১৯৩৮     মাবা-০১৯১৫৬০৪৯৮০ 

াম- ২-এইচ,৫-৮ বািড়  ডাক- িমরপুর-১২১৬     উপেজলা- িমরপুর          জলা- ঢাকা  

িমমা আ ার (মেয়)  এনআইিড-৩২৫৫৪৪৪১১৩ 
আেবদনকারী িমেসস খাই ন নাহার একজন একজন িনমান িমক। িতিন িকডিনর সমস া ইেলক লাইট ইমেবেলস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৯১৫৬০৪৯৮০ 



১৭৬৩ জাহরা বগম                    ামী- আমজাদ হােসন িমন্ট   এনআইিড-৪৭৯২১০৬০৮২৭৬৯ মাবা-০১৭১৬৭০৪৬৬১ 

াম- পাবলা বরাগী পাড়া ডাক- দৗলতপুর            উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী জাহরা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০০  মাবা-০১৭১৬৭০৪৬৬১ 

১৭৬৪ িবজয়া সাহা                      িপতা- জগ বন্ধু সাহা            এনআইিড-৪৬৩১৬৬৬০৩১    মাবা-নাই 

াম- পাবলা বরাগী পাড়া ডাক- দৗলতপুর            উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী িবজয়া সাহা একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০০ মাবা-নাই 

১৭৬৫ এ, এম ওবায়দু াহ              িপতা- এম, এ খােলক          এনআইিড-৩২৮২৩৬৮২১০     মাবা-০১৬২৫৮৪২১২৯ 

াম- মজমুদার পাড়া       ডাক- কুেয়ট                উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী এ, এম ওবায়দু াহ একজন পাট িমক। তার ডান পা ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আ বদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৬২৫৮৪২১২৯ 

##### মাঃ িলটন শখ                  িপতা- মাঃ আঃ জ ার শখ    এনআইিড-৪৭৯২১০৩০৩২৪৫৭ মাবা-০১৯৮৬২৩৮৩৪৫ 

াম- মেহ রপাশা            ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা 

শখ আঃ জ ার 
(বাবা)  এনআইিড-৪৭৯২১০৩০৩২২৪৮ 

আেবদনকারী মাঃ িলটন শখ একজন দ জ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০০ মাবা-০১৯৮৬২৩৮৩৪৫ 

১৭৬৭ সুমনা                             িপতা- সমেসর আলী          এনআইিড-৫৫৪০০৪৪২১০      মাবা-০১৭৭৪৪৮৯২৩৯ 

াম- িন পুর            ডাক- জরােবা              উপেজলা- আ িলয়া        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী সুমনা একজন গৃহ িমক। িতিন জরায়রু সমস া মূ নালীেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৭৪৪৮৯২৩৯ 



১৭৬৮ মাঃ শাহাজান হাওলাদার       িপতা- আফসার উ ন হাওলাদার                      এনআইিড-৪৬৩১৯০২২০৪     মাবা-০১৭০১৮৮২২০৫ 

াম- রলওেয় কেলানী    ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা    

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহাজান হাওলাদার একজন ঘাট িমক। িতিন দেরাগ উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭০১৮৮২২০৫ 

১৭৬৯ কালীপদ দাস                   িপতা- রােজ নাথ              এনআইিড-২৮৩১৫৯৬৫২৯     মাবা-০১৯১২৫৩৫৪৭৩ 

াম- মেহ রপাশা          ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা 

িনজ আেবদনকারী কালীপদ দাস একজন জটু িমক। িতিন িকডিনেত পাথর উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯১২৫৩৫৪৭৩ 

১৭৭০ সাবিরনা হািলম সািময়া         িপতা- মাঃ আ লু হািলম     জ সনদ-২০০৪৪৭৯২১০৩০২২৯২০     মাবা-০১৭১৬৮৬৭২০৬  

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

মাঃ আ লু হািলম(বাবা)         এনআইিড-৬৮৮২৪৪৫২৭০ 

আেবদনকারী আ লু হািলম একজন কৃিষ িমক। তার মেয় পিলিসেটশন বুেক ব াথা মাথা ঘুরােনা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭১৬৮৬৭২০৬  

১৭৭১ হেলনা বগম                     িপতা- মনসরু আলী              এনআইিড-৭৭৮১৮৭৩৪২২      মাবা-০১৯৪২০৯৮২৯৩ 

াম- রলওেয় কেলানী    ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা    

িনজ আেবদনকারী হেলনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন জরায়রু সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৯৪২০৯৮২৯৩ 



১৭৭২ মাঃ না ু তালুকদার            িপতা- মাহা দ তালুকদার    এনআইিড-৭৩৩১২৮৫৪৭৩     মাবা-০১৭৫৮৯২৬৫১৮ 

াম- জ াহ স রাড    ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ না ু তা কদার একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৫৮৯২৬৫১৮ 

১৭৭৩ বিব ঘাষ                        িপতা- িবনয় কৃ  ঘাষ         এনআইিড-৪৭৯২১০৬০৬৯৪০৯ মাবা-০১৭৮৭০২৯১২০ 

াম- কেলজ রাড           ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী বিব ঘাষ একজন গৃহ িমক। িতিন  টউমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৮৭০২৯১২০ 

১৭৭৪ িশ ী বগম                       িপতা- জলুমুত খা ঁ              এনআইিড-৭৭৮২৫০১১৩৯      মাবা-০১৭৮২৩১৬৬১৯ 

াম- পাবলা গালদার পাড়া   ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী িশ ী বগম একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০০ মাবা-০১৭৮২৩১৬৬১৯ 

১৭৭৫ লুৎফুন নছা                      ামী- আঃ সবুর িব াস        এনআইিড-৪৭৯২১০৬০৮৫৪৪৪ মাবা-০১৯৪৮১৬০১৯২ 

াম- পাবলাস               ডাক- দৗলতপুর            উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী লূৎফুন নছা একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০০ মাবা-০১৯৪৮১৬০১৯২ 

১৭৭৬ নুরজাহান                        িপতা- আলাউ  মাতববার     এনআইিড-৫০৮১৫৮১৫৬২     মাবা-০১৯৩০৬৭৯৪৭২ 

াম- িবেজিস ইউিনট-২   ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী নুরজাহান একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০০ মাবা-০১৯৩০৬৭৯৪৭২ 



১৭৭৭ দাস সুভাষ চ                   িপতা- অি নী কুমার দাশ      এনআইিড-৭৭৮১৪৬৩৩৯৮     মাবা-০১৭৪৩১৯৮৭৮৫ 

াম- পাবলা বিনকপাড়া   ডাক- বিনকপাড়া          উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী দাস সুভাষ চ  একজন িনমান িমক। িতিন িকডিন এবং ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৪৩১৯৮৭৮৫ 

১৭৭৮ আেলয়া বগম                    িপতা- সুনাম উ ন কাজী     এনআইিড-৭৭৮২৪৭৩৪১২      মাবা-০১৭৬১৫৭৪০৩৩ 

াম- রিলেগট               ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী আেলয়া বগম একজন গৃহ িমক। িতিন হােটর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৬১৫৭৪০৩৩ 

১৭৭৯ মাঃ সুজাউ ন আহেমদ         িপতা- আঃ হাই ম ল          এনআইিড-৬৮৫৭৯৪০৪৬১     মাবা-০১৭১২৬২২৮৪৭ 

াম- িপলজংগ             ডাক- িপরজংগ            উপেজলা- ফিকরহাট       জলা- বােগরহাট 

িনজ আেবদনকারী মাঃ সুজাউ ন আহেমদ একজন িমক। িতিন িকডিনর সমস া িকডিন িত াপন রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০০ মাবা-০১৭১২৬২২৮৪৭ 

১৭৮০ তিছরনেনসা                       ামী- মৃত আ লু ওহাব সদার এনআইিড-৪৭১৪০৭৫১৫৮২৪২ মাবা-০১৯৬১১৩৭৪০৫ 

াম- পূব সনপাড়া         ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

মাঃ গানজর আলী  ( ছেল)        এনআইিড-৭৩৩২৪২২৯৯২ 

আেবদনকারী তিছরনেনসা একজন িদন মজরু। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আ বদন কেরেছন। 

১০০০০০ মাবা-০১৯৬১১৩৭৪০৫ 

১৭৮১ সুিফয়া বগম                      ামী- আ রু রা াক          এনআইিড-২৮৩২৫৬৫৭৬২    মাবা-০১৭৫৮৯৯৪৪৭০ 

াম- রিলেগট               ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদরনকারী সুিফয়া বগম একজন গৃহ িমক। িতিন হাট িলভােরর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৫৮৯৯৪৪৭০ 



১৭৮২ সািবনা খাতন                   িপতা- কু ুস মা া             জ সনদ-১৯৯৩৪৭৯৪৮০২০১৩৮৮৬    মাবাঃ ০১৯২৫৫৬১৬৮৭ 

াম- িমেরর ডা া        ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী সািবনা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০০ মাবাঃ ০১৯২৫৫৬১৬৮৭ 

১৭৮৩ মাঃ তান জম                   িপতা- আব ুতােহর              জ সনদ-২০১৫৪৭৯৩৩০২১০১৯৫৬     মাবা-০১৯৫২৪২৭৫৪৪ 

াম- মেহ রপাশা            ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা 

আব ুতােহর(বাবা)     এনআইিড-৩২৮২৪০০৩২৮ 
আেবদনকারী আব ুতােহর একজন কৃিষ িমক। তাের মেয় হাই েনে ািসস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৯৫২৪২৭৫৪৪ 

১৭৮৪ মা ান হাওলাদার                িপতা- মাঃ হা ন হাওলাদার   গ সনদ-১৯৯৪৪৭৯৪৮০২০১০৩৩১      মাবা-০১৭২৯৩৬৫২৫১ 

াম- প ম সনপাড়া      ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মা ান হাওলাদার একজন িনমান িমক। িতিন এ ািস টক এিনিময়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭২৯৩৬৫২৫১ 

১৭৮৫ মাঃ আলািমন খান            িপতা- মাঃ আব ুতােহর খান   এনআইিড-৪৭১৪০৭৫০১৬৭০৮ মাবা-০১৭৬৮১৫৪৫৯ 

াম- জা ীপরু              ডাক- সানালী পাটকল-৯২০৬                      উপেজলা- খানজাহান আলী জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আলািমন একজন হলাপার িমক। িতিন ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৬৮১৫৪৫৯ 

১৭৮৬ মাঃ রাকন                        িপতা- মাঃ কু ট িময়া          এনআইিড-১০১৬২৯০৫২৮     মাবা-০১৯১১৮৫৪৮৩২ 

াম- হা ং নং-৫২      ডাক- কুেয়ট               উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ রাকন একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০০ মাবা-০১৯১১৮৫৪৮৩২ 



১৭৮৭ মাঃ দুলাল                       িপতা- কালা িময়া              এনআইিড-১৯৯৪৩০১৪১৬৭০০০২৮৪      মাবা-০১৬৩৭৬২২৩৮২ 

াম- িনজকু পুর          ডাক- গাপাল             উপেজলা- ছাগলনাইয়া    জলা- ফনী  

িনজ আেবদনকারী মাঃ দুলাল একজন িনমান িমক। িতিন িনক অি ওমাইলাই টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৬৩৭৬২২৩৮২ 

১৭৮৮ মা বগম                        ামী-জাহা ীর                 এনআইিড-০৯১২১৬৬০৬৭৮১৮  মাবা-০১৭৫৯০০৫৩২৪ 

াম- পি রা                ডাক- পি রা               উপেজলা- বারহানউ ন  জলা- ভালা    

িনজ আেবদনকারী মা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন মূ নালীওত দাহ আলসার পেট ব াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৫৯০০৫৩২৪ 

১৭৮৯ মাসুদা বগম                    ামী- আফ ন সরদার       এনআইিড-২৬১০৪১৯০৭৪৩৪৬ মাবা-০১৮৮৭০৫১২৩৫ 

াম- বড় বরাইদ          ডাক- বড় বরাইদ         উপেজলা- বা া           জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাসুদা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন িলভােরর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৮৮৭০৫১২৩৫ 

১৭৯০ জা াতল নাঈম                 িপতা- আ লু বােতন      এনআইিড-৭৮০০৯১৯৩৬২    মাবা-০১৬৮২৭৭২০৭৫ 

াম- মা া                  ডাক- বাসােবা              উপেজলা- সবুজবাগ        জলা- ঢাকা   

িনজ আেবদনকারী জা াতল নাঈম একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৬৮২৭৭২০৭৫ 

১৭৯১ শাহানুর বগম                   ামী- তাজল ইসলাম           এনআইিড-০৯১২৯৭৬৩৬০৪০৭ মাবা-০১৭০৮০৭৩৬৯৩ 

াম- মেধ রচর             ডাক- শ ামলাপুর          উপেজলা- করানীগ      জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী শাহানুর বগম একজন গৃহ িমক। তার অিতির  র াব িলভােরর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭০৮০৭৩৬৯৩ 



১৭৯২ হািকম খান                      িপতা- মৃত আসমান খান      এনআইিড-০৬১০৭৯৪৫০৭৬৯১ মাবা-০১৭১৫২৬৭৪৯৩ 

াম- বাহাদুরপুর           ডাক- বায়ািলয়া           উপেজলা- বােকরগ       জলা- বিরশাল   

িনজ আেবদনকারী হািকম খান একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী উ র চাপ রােগ আ া্ ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০   

১৭৯৩ মাঃ আিসব                      িপতা- নূর ইসলাম               জ সনদ- ২০১০৮৯১৭০৩০১০১২২৭      মাবা-০১৯৮৫৫৭৪৫৯৩ 

াম- উঃ রানী গাওঁ         ডাক- বাঘেবড়             উপেজলা-  নািলতাবািড়   জলা- শরপুর  

মাছাঃ আশরা বান ু
(মা) এনআইিড-৮৯১৭০৩০৭২৯১৫৭  

আেবদনকারী মাছাঃ আশরা বান ুএকজন কৃিষ িমক। তার ছেলর িনউেমািনয়া মূ নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৯৮৫৫৭৪৫৯৩ 

১৭৯৪ মুনমনু ফারজানা                 িপতা- আঃ কিরম হাওলাদার    এনআইিড-৯১১৯৩৪৯৫৩৯    মাবা-০১৬৭৬৯৩০৬৯০ 

াম- গাড়া খালা            ডাক- মধুখালী             উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী মুনমনু ফারজানা একজন গৃহ িমক। িতিন কামের ব াথা লা ােগা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৬৭৬৯৩০৬৯০ 

১৭৯৫ মাহমুদা কিবর                   ামী- মাঃ আলমগীর কিবর  এনআইিড-২৬৯৬৪০২৫৩৯১৩৯ মাবা-০১৯২০৪৬৭৯১৪    

াম- গ ারিদয়া             ডাক- মধুখালী             উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী মাহমুদা কিবর একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৯২০৪৬৭৯১৪ 

১৭৯৬ মাঃ জািহদ হােসন            িপতা- মাঃ কাবুল হােসন      এনআইিড-৩২৬৬৯০২৭৮৬    মাবা-০১৭২১৬৬৯৪৭১ 

াম-গাড়া ঘালা           ডাক- মধূখালী           উপেজলা- মধুখালী        জলা- মধুখালী  

িনজ আেবদনকারী মাঃ জািহদ হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন িলভােরর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭২১৬৬৯৪৭১ 



১৭৯৭ শিহদুল ইসলাম সজীব         িপতা- মাঃ আশরাফ আলী     এনআইিড-১৪৬৯৭৮৫৪৩৮     মাবা-০১৭১৬০৮৯৩৯৬ 

াম- চর মািনকদাহ     ডাক- মধুখালী               উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী শিহদুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। তার ডান িকডিনর উপর টউমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭১৬০৮৯৩৯৬ 

১৭৯৮ মাঃ রিকব উ ন                িপতা- মাঃ মিন ামন      এনআইিড-১৯১৫৪২২১৭৪৫০৩ মাবা- ০১৬৭৫০৫৬৬৯৬ 

াম- মছারিদয়া           ডাক- মধুখালী               উপেজলা- মধুখালী        জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ রিকব উ ন একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরাগ ডায়ােব টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা- ০১৬৭৫০৫৬৬৯৬ 

১৭৯৯ সাইদুল ইসলাম                 িপতা- মাঃ মাসেলম উ ন    এনআইিড-৩৯১৩৬৪৭২৪৪৮৫৬ মাবা-০১৮৫৩৯৬৬০১৩ 

াম- মাসকা              ডাক- মধুখালী            উপেজলা- মধুখালী        জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী সাইদুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেক ব াথা েট  িলভােরর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৮৫৩৯৬৬০১৩ 

১৮০০ মায়া রানী দ                     ামী- নেগ  দ                 এনআইিড-৭২২১৮০১৩৫৩৩৭৮ মাবা-০১৭২৬২০২৯৫১ 

াম- সাধুপাড়া              ডাক- সুসং                 উপেজলা- দুগাপুর         জলা- ন েকানা    

িনজ আেবদনকারী মায়া রানী দ একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরাগ  উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭২৬২০২৯৫১ 

১৮০১ দবী সরকার                    িপতা- দীপ চ  সরকার      এনআইিড-১৯৯৩৭২২১৮০১০০০০০৭      মাবা-০১৭৪৭৭৫৪৫৭৪           

াম- সাধুপাড়া              ডাক- সুসং                 উপেজলা- দুগাপুর         জলা- ন েকানা    

  আেবদনকারী দবী সরকার একজন দ জ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭৪৭৭৫৪৫৭৪    



১৮০২ আ লু হািকম মাত র         িপতা-তিমজ উ ন মাত র    এনআইিড-২৮৩২২৫৮৬৭৩    মাবা-০১৯৬২০৩৩৮৬০    

াম- মেহ রপাশা            ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা 

িনজ আেবদনকারী আ লু হািকম মাত র একজন জটু িমক। িতিন হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৯৬২০৩৩৮৬০    

১৮০৩ মাঃ হা ন মৃধা                  িপতা- মাঃ হােসন আলী মৃধা  এনআইিড-৭৩৩১৭১৭২০২     মাবা- ০১৭১৬৭৭৯৯৪০  

াম- মু পাড়া              ডাক- কুেয়ট                 উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ হা ন মৃধা একজন িমক। িতিন হািনয়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা- ০১৭১৬৭৭৯৯৪০  

১৮০৪ সুমনা আফেরাজ                 িপতা- মাঃ িব াল হােসন     এনআইিড-২৮১৩৬৯৩২৬০    মাবা-০১৯৬৭৫২১৩১৬ 

াম- দঃ বন ী             ডাক- িখলগাওঁ             উপেজলা- িখলগাওঁ        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী সুমনা আফেরাজ একজন গৃহ িমক। িতিন  এ টউমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০   

১৮০৫ আ জজার সখ                  িপতা- গাবদুল সখ             এনআইিড-২৯১৫৬৫২১২০৮৯৭ মাবা-০১৭১২১৬৭২৭৩ 

াম- গাড়ােখালা            ডাক- মধুখালী              উপেজলা- মধুখালী        জলা- ফিরদপুর 

িনজ আেবদনকারী আ জজার সখ একজন কৃিষ িমক। িতিন হােটর সমস া িলভােরর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭১২১৬৭২৭৩ 

১৮০৬ মাঃ ফজলরু রহমান            িপতা- মৃত ইউছফ আলী       এনআইিড-২৬৯৩৬২৪৭৭৭১৯৭ মাবা-০১৬৪২৬৯৬৭৭ 

াম- িখলগাও               ডাক- িখলগাও             উপেজলা- িখলগাও        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফজলরু রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন িলভােরর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৬৪২৬৯৬৭৭ 



১৮০৭ আ ু াহ মাছম                  িপতা- মাঃ জািকর হাসাইন   এনআইিড-২৬৯৩৬২৫৬৬৭২৭৭          মাবা-০১৭৪৩৭৯৯২৪১             

াম- িখলগাওঁ               ডাক- িখলগাওঁ             উপেজলা- িখলগাওঁ        জলা- ঢাকা  

িনজ আ ু াহ মাছম একজন একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস ও িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭৪৩৭৯৯২৪১ 

১৮০৮ আেনায়ারা বগম                 িপতা- আলাউ ীন ঢালী        এনআইিড-২৯১৫৬৭৩০৫০৭৫৪ মাবা-০১৮৬৫৯০৩২২৬ 

াম- ল ন িদয়া           ডাক- ল ন িদয়া           উপেজলা- মধুখালী        জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী আেনায়ারা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন টউমার উ র চাপ িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৮৬৫৯০৩২২৬ 

১৮০৯ িছ ক মাল া                  িপতা- খারেশদ মাল া         এনআইিড-২৯১৫৬৫২১৩৩২৩৪ মাবা-০১৭১৫৬৬১৩৫৪ 

াম- ঘাড়াখালী            ডাক- ভীমপুর            উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর 

িনজ আেবদনকারী িছ ক মাল া একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭১৫৬৬১৩৫৪ 

১৮১০ মমতাজ হাবীব                   ামী- ক এম হািবব উ াহ    এনআইিড-২৬৯১৬৪৯১২০১৩০ মাবা-০১৭১২৩১৪৯১৭ 

াম- িখলগাওঁ               ডাক- িখলগাওঁ             উপেজলা- িখলগাওঁ        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মমতাজ হাবীব একজন গৃহ িমক। িতিন ক া ার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭১২৩১৪৯১৭ 

১৮১১ মিরয়ম বগম                     ামী- মৃত মাসেলম মৃধা        এনআইিড-২৯১৫৬৫২১২০৫৩২ মাবা-০১৯৭২১৯৪২০০ 

াম- গাড়া খালা            ডাক-মধুখালী              উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর 

িনজ আেবদনকারী মিরয়ম বগম একজন গৃহ িমক। িতিন িলভােরর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৯৭২১৯৪২০০ 



১৮১২ নাজমুস সািকব                  িপতা- মাঃ গালাম হাসাইন   এনআইিড-৬৪২১৬৪১৯৭৫     মাবা-০১৯৩৫৯৫১০৩৮ 

াম- মরািদয়া             ডাক- িখলগাওঁ             উপেজলা- িখলগাওঁ         জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী নাজমসু সািকব একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৯৩৫৯৫১০৩৮ 

১৮১৩ মিকম আলী খান                িপতা- মৃত আসমান খান       এনআইিড-০৬১০৭৯৪৫০৭৬১৫ মাবা-০১৭১০০২১২০১ 

াম- বাহাদুরপুর           ডাক- বায়ািলয়া           উপেজলা- বােকরগ       জলা- বিরশাল   

িনজ আেবদনকারী মিকম আলী খান একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেরর ব াথা হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭১০০২১২০১ 

১৮১৪ মাঃ আমেজদ আলী খান       িপতা- আঃ হােমদ খা          এনআইিড- ৩২৬৯০৭৬৬৮৭   মাবা-০১৯১৯৪৭৪৪১১ 

াম- বাড়কা              ডাক- পতাং              উপেজলা- বিরশাল        জলা- বিরশাল    

িনজ আেবদনকারী মাঃ আমেজদ আলী খান একজন কৃিষ িমক। িতিন াসতে  সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৯১৯৪৭৪৪১১ 

১৮১৫ মাঃ আ রু রা াক শখ      এনআইিড-৭৬১১৬৫২১২১৭৩৯ মাবা- ০১৭৫৮২২০৩৩৪ 

াম- পগ                  ডাক- মাসুমিদয়া বাজার  উপেজলা- আিমনপুর      জলা- পাবনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ রু রা াক একজন কৃিষ িমক। িতিন য া নাভাস িসে ম রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা- ০১৭৫৮২২০৩৩৪ 

১৮১৬ মাঃ রােসল                       িপতা- সুলতান মাহমুদ          জ সনদ-২০১৪৪৮১৪২৭৭১১০৪৪৫       মাবা-০১৯৫২৯২৪৮১৯ 

াম- িনয়ামতপুর          ডাক- িনয়ামতপুর         উপেজলা- কিরমগ       জলা- িকেশারগ       

মাঃ সুলতান মাহমুদ(বাবা)          এনআইিড-৫৫০৩৭৯৬৬৯৯ 

আেবদনকারী মাঃ সুলতান মাহমুদ একজন পপার িমক। তার ছেল ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৯৫২৯২৪৮১৯ 



১৮১৭ মাঃ আ াছ িময়া                িপতা- আ লু জ ার             এনআইিড-৪৮১৪৯৯৪১০১০৯৬ মাবা-০১৭৬০৯৫৮৯৫০ 

াম- া ন কচরী         ডাক- া ন কচরী        উপেজলা- িকেশারগ      জলা- িকেশারগ   

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ াছ িময়া একজন ির া চালক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৭৬০৯৫৮৯৫০ 

১৮১৮ মাঃ হািববু াহ ্                 িপতা- মাঃ নু ল ইসলাম     এনআইিড-৪৮১৪২১৩৬৪৬৭০৮ মাবা-০১৯৮৩৩৫৯৭৮৩ 

াম- মাদারী খালা         ডাক- কিরমগ           উপেজলা- কিরমগ       জলা- িকেশারগ    

িনজ আেবদনকারীেমাঃ হািববু াহ একজন রাজিম ী। িতিন ঘােরর হাড় ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৯৮৩৩৫৯৭৮৩ 

১৮১৯ া দ                         ামী- রাজ কুমার দ            এনআইিড-২৯২৪৭০২১১৮২২৩ মাবা-০১৭২৫৭১৯০৩০ 

াম- রথেখালা             ডাক- ফিরদপুর            উপেজলা- কাতয়ালী      জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী া দ  একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭২৫৭১৯০৩০ 

১৮২০ মাছাঃ আেনায়ারা               ামী- মাঃ হা ন িময়া         এনআইিড-৬১২৭২০১১৬০৩৭৭ মাবা-০১৯৪০৩৮৪১৫৫ 

াম- কাঠালীপাড়া          ডাক- না াইল             উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ আেনায়ারা একজন গৃহ িমক। তার িপ  থিলেত পাথর। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৯৪০৩৮৪১৫৫ 

১৮২১ মাসাঃ ছােলমা আ ার         ামী- মাঃ আঃ কু ুস          এনআইিড-৬১২৭২০১১৬০০৭৬ মাবা-০১৯২৮৯২৫৮১২ 

াম- কাঠালীপাড়া          ডাক- না াইল             উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ ছােলমা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন িপ থিলেত পাথর তলেপেট দাহ ও পািন রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৯২৮৯২৫৮১২ 



১৮২২ মাঃ বাদল িময়া                  িপতা- মৃত আ লু গফুর        এনআইিড-৬১২৭২০১১৬০২৫৩ মাবা- ০১৭৬৬১২৪৫৫০ 

াম- কাঠালীপাড়া          ডাক- না াইল             উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ বাদল িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন র নালীেত সমস া রােগ আ া  ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা- ০১৭৬৬১২৪৫৫০ 

১৮২৩ মাসাঃ মােজদা আ ার        ামী- মাঃ লাল িময়া           এনআইিড-৬১২৭২০১১৬০০৮৮ মাবা-০১৭৪৬৭২৮৫০৯ 

াম- কাঠালীপাড়া          ডাক- না াইল             উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ মােজদা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন িপ  থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৭৪৬৭২৮৫০৯ 

১৮২৪ মাছাঃ মিরয়ম বগম           িপতা- মাঃ আ াফ উ ন ভইয়া                             এনআইিড-৬১১৯৪৬৬১৩৩৯   মাবা- ০১৭২২৯১৭৪৪৩ 

াম- চকরামপুর           ডাক- চকরামপুর          উপেজলা- শাল           জলা- ময়মনিসংহ   

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মিরয়ম বগম একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা- ০১৭২২৯১৭৪৪৩ 

১৮২৫ মাঃ জলুহাস উ ন             িপতা- মৃত জিহর উ ন        এনআইিড-১৯৮৫৯৩২৮৫০৬০০০০০৫    মাবা- ০১৮৫৩২০০৮১০ 

াম- গড়েগািব পরু        ডাক- সিখপুর              উপেজলা- সিখপুর         জলা- টা াইল     

িনজ আেবদনকারী মাঃ জলুহাস উ ন একজন ভ ান িমক। িতিন দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন ক রেছন।  

৪০০০০ মাবা- ০১৮৫৩২০০৮১০ 



১৮২৬ সিলনা বগম                    ামী- ছালাম বপারী            এনআইিড-০৬১৩২২৩৪৪৮৭৭৯ মাবা-০১৭৬১২৪০৫৫৬ 

াম- জহরাপাড়া            ডাক- মাতয়াইল            উপেজলা- যা াবাড়ী       জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী সিলনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৭৬১২৪০৫৫৬ 

১৮২৭ মাঃ মািমনুল ইসলাম          িপতা- মৃত মুনেসর আলী সরকার                          এনআইিড-১৯৫১১০১৮১৩১০০০০০২      মাবা-০১৭৩৬১০৩৩০০ 

াম- জহরা পাড়া           ডাক- মাতয়াইল          উপেজলা- যা াবািড়       জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মািমনুল ইসলাম একজন ভ ান চালক। িতিন ইেনর সমস া াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭৩৬১০৩৩০০ 

১৮২৮ রহানা শহীদ                    িপতা- আ লু মিতন লসকর   এনআইিড-১০০২৮০২৭৬৫     মাবা-০১৮৫৯৬১৭৫৭৭ 

াম- িমরপুর-২৩/০৯      ডাক- িব,িড শরীফ        উপেজলা- িমরপুর         জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী রহানা শহীদ একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উন্নত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৮৫৯৬১৭৫৭৭ 

১৮২৯ আিছয়া বগম                    ামী- আবুল হক                এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০২৬৯ মাবা-০১৭৩৪৩১৬৪০৭ 

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

িনজ আেবদনকারী আিছয়া বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেড় ব াথা মূ থিলেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১৫০০০ মাবা-০১৭৩৪৩১৬৪০৭ 



১৮৩০ মাঃ জিলল িময়া                িপতা- মাঃ আ লু ছােয়দ িময়া এনআইিড-৫০৮৯১২৯৬৭৯     মাবা-০১৭৬৮৫২০৫৬৯ 

াম- িপপড়ািছট             ডাক- বায়ালী             উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ জিলল িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৭৬৮৫২০৫৬৯ 

১৮৩১ মাঃ না জম িময়া               িপতা- মাঃ মাইনু ন িময়া    এনআইিড-৩৩১৩২৫৭০২৩৭৫৪ মাবা-০১৯৮১৮৪৮৪১৩ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ না জম িময়া একজন অেটা চালক। তার পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৯৮১৮৪৮৪১৩ 

১৮৩২ মাঃ রিশদুল হক                 িপতা- মাঃ আ লু জিলল     এনআইিড-৫২১৫৫৩৬১৬৫০৩৬           মাবা-০১৩১৭২৬৯৭৭২ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ রিশদুল হক একজন িনমান িমক। িতিন হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৩১৭২৬৯৭৭২ 

১৮৩৩ মাঃ রা                        িপতা- মাঃ রিফকুল ইসলাম   জ সনদ-২০০৮৪৮১৪৫৬৬১০২৩৮৯    মাবা-০১৭৫৪৮৬৯৫৮২ 

াম- দঃ লাহাজরুী         ডাক- লাহাজরুী            উপেজলা- ক টয়াদী      জলা- িকেশারগ   

মাঃ রিফকুল ইসলাম (বাবা)           এনআইিড-৪৮১৪৫৬৬০৯২৪২৮ 

আেবদনকারী মাঃ রিফকুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। তার ছেল থলািসিময়া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৫৪৮৬৯৫৮২ 

১৮৩৪ রিহমা আ ার                  ামী মাঃ নাঈম ন           এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৯১৯২ মাবা-০১৭৬৫২৮৭৬১৩ 

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

িনজ আেবদনকারী রিহমা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন গস াই টস তলেপেট দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৭৬৫২৮৭৬১৩ 



১৮৩৫ মাহা দ মিহউ ন চৗধুরী   িপতা- এম,ডাি ও,ইউ চৗধুরী   এনআইিড-২৬৯৩৬২৪৬১৪৬৬৬          মাবা-০১৯১৫০৭৪৯৯০ 

াম- তারাবাগ             ডাক- িখলগাওঁ             উপেজলা- িখলগাওঁ         জলা- ঢাকা   

িনজ আেবদনকারী মাহা দ মিহউ ন চৗধুরী একজন িনমান িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৯১৫০৭৪৯৯০ 

#####  িদলীপ ধর                       িপতা- দুলাল চ ধর           এনআইিড-৫৬১৭৮২৩০৩৪৬৭৭ মাবা-০১৭৪২০৫৪১৯৪ 

াম- মহােদবপরু            ডাক- মহােদবপরু         উপেজলা- িশবালয়         জলা- মািনকগ  

িনজ আেবদনকারী িদলীপ ধর একজন কৃিষ িমক। িতিন দঘূটনায় আহত।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৭৪২০৫৪১৯৪ 

১৮৩৭ মাছাঃ নাজমা খাতন            ামী- মাঃ রতন িময়া           এনআইিড-৬১২৭২০১১৬০৪০৪ মাবা-০১৯৯০৫৭০৬০২ 

াম- কাঠালীপাড়া          ডাক- না াইল             উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ নাজমা খাতন একজন কৃিষ শিমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৯৯০৫৭০৬০২ 

১৮৩৮ মাঃ ফজললু হক ম ল          িপতা- মৃত জােবদ আলী ম ল  এনআইিড-৬১১৮১৪০১৩১৯৯০ মাবা-০১৭২৫৬৩৯৬৭৯ 

াম- গায়াতলা             ডাক- তালিদঘী             উপেজলা- ফুলপুর           জলা- ময়মনিসংহ       

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফজললু হক ম ল একজন কৃিষ িমক। িতিন হাত পা ালা পাড়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০ মাবা-০১৭২৫৬৩৯৬৭৯ 

১৮৩৯ মাঃ দুলাল উ ীন               িপতা- মৃত ছিহর উ ীন        এনআইিড-৮১২১০০৯২৪৭৮০৪ মাবা-০১৭৫৪৮১০১৯১ 

াম- মুিশদপুর              ডাক- বাঘা                 উপেজলা- বাঘা            জলা- রাজশাহী   

িনজ আেবদনকারী মাঃ দুলাল একজন কৃিষ । িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৭৫৪৮১০১৯১ 



১৮৪০ মাসাঃ মার জনা খাতন         ামী- মাঃ মিহবুর রহমান     এনআইিড-৮১২১০০৫২৪১৩৫৯ মাবা- ০১৭৮৬৮১৬৭২৬ 

াম- উ র গাওপাড়া      ডাক- বাঘা                 উপেজলা- বাঘা            জলা- রাজশাহী  

িনজ  আেবদনকারী মাসাঃ মার জনা খাতন একজন কৃিষ িমক। িতিন আলসার পেট ব াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০ মাবা- ০১৭৮৬৮১৬৭২৬ 

১৮৪১ মাঃ সামছল হক                িপতা- আলহা  আফতাব আলী মীর                      এনআইিড-১০১৮৮১৭৯৮১৫৭৯ মাবা-০১৭২৮৪২৫৫৪৬ 

াম- চা পুর               ডাক- ছানকা              উপেজলা- শরপুর          জলা- ব ড়া  

িনজ আেবদনকারী মাঃ সামছল হক একজন কৃিষ িমক। তার হাত ভে  গেছ ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭২৮৪২৫৫৪৬ 

১৮৪২ আেলা বগম                      ামী- মাঃ শাজাহান বপারী   এনআইিড-২৬৯৫০৪৬৯৪৪৯২২ মাবা-০১৮৮৭৪৪৭২১৩ 

াম- কানাপাড়া             ডাক- মাতয়াইল          উপেজলা- যা াবাড়ী       জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী আেলা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন থাইরেয়েডর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৮৮৭৪৪৭২১৩ 

১৮৪৩ মাঃ আিমর উ ন              িপতা- মৃত মাঃ আঃ রহমান   এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭১৭৩৬১ মাবা- ০১৩০২৫৮০৫৩৩ 

াম- উ র বা া         ডাক- শাহজাদপুর         উপেজলা- বা া            জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিমর উ ন একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা- ০১৩০২৫৮০৫৩৩ 



১৮৪৪ দীলত আলী                     িপতা- মৃত ফজেল রহমান       এনআইিড-০৯১২১১৬১১৮৪৩৩ মাবা- ০১৭১৮৫৪৪৫৩৫ 

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

িনজ আেবদনকারী দৗলত আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা- ০১৭১৮৫৪৪৫৩৫ 

১৮৪৫ মাসাঃ কমলা আ ার          ামী- মাঃ জােহর উ ন      এনআইিড-৬১২৭২০১১৬০০৩৮ মাবা-০১৯৪৭৭২০৩৯৯ 

াম- কাঠালীপাড়া          ডাক- না াইল             উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ কমলা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন পেটর নারীর সমস া মূ নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৯৪৭৭২০৩৯৯ 

১৮৪৬ সােহরা খাতন                    ামী- আ লু বািরক          এনআইিড-১২১১৩৬৬৫৬২৯৮৬           মাবা-০১৭৪৩০৬৩৬৫৫ 

াম- বামু টয়া               ডাক- মুক পুর             উপেজলা- িবজয় নগর      জলা- া নবািড়য়া   

িনজ আেবদনকারী সােহরা খাতন একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭৪৩০৬৩৬৫৫ 

১৮৪৭ মাঃ টনু িময়া                    িপতা- মাঃ আঃ হক            এনআইিড-৪৮২৪৯০২৩০৪৯২৪ মাবা-০১৯৪৫১৪৭৯১৪ 

াম- গাইটাল নয়াপাড়া    ডাক- িকেশারগ          উপেহজলা- িকেশারগ    জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ টনু িময়া একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৯৪৫১৪৭৯১৪ 

১৮৪৮ মাঃ ছায়াদ িময়া                িপতা- মৃত আঃ হািমদ           এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭১৮০১৫  মাবা- ০১৩০৪৯৯৪১২০   

াম- পােটায়ারী গিল       ডাক- বাসােবা            উপেজলা- সবুবাগ          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী ছায়াদ িময়া একজন িনমান িমক্ িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০  মাবা- ০১৩০৪৯৯৪১২০   



১৮৪৯ কমলা বগম                    ামী- আফাজ উ ন          এনআইিড-৯৩১৬৬৫৫৯৪৮১০৮ মাবা-০১৭২০০০৭১৫৯ 

াম- রাজবািড়             ডাক- ক ােডট কেলজ     উপেজলা- িমজাপুর        জলা- টা াইল   

িনজ আেবদনকারী কমলা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭২০০০৭১৫৯ 

১৮৫০ মাঃ তাজ ু                      িপতা- মাঃ আ রু রা াক    জ সনদ-১৯৯২৬৭৮৮০০৪৫৬৯ মাবা-০১৩০৯৬০৭৪৬৬ 

াম- িমরপুর                ডাক- িমরপুর-১২         উপ জলা- িমরপুর          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী েমাঃ তাজ ুএকজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০  মাবা-০১৩০৯৬০৭৪৬৬ 

১৮৫১ মাঃ আঃ রিহম                  িপতা- মাঃ আঃ আিলম         জ সনদ-১৯৯৫২৭২৫৬৮৭৯১১ মাবা- ০১৮৬৫৪০৯৮৭৩ 

াম- কাকিল               ডাক- কাকিল              উপেজলা- বনানী         জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আঃ রিহম একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১০০০০০ মাবা- ০১৮৬৫৪০৯৮৭৩ 

১৮৫২ পন হাওলাদার                  িপতা- আনছার হাওলাদার     এনআইিড-৭৩৩১৭৭৬৯৪৩     মাবা-০১৭৯৮২৩৭২৪১ 

াম- সােহবপাড়া           ডাক- কুেয়ট               উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী পন হাওলাদার একজন ান চালক। িতিন গলার িভতর টউমার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭৯৮২৩৭২৪১ 

১৮৫৩ মাহা দ হািববুর রহমান        িপতা- আবুল হােশম খান       জ সনদ-১৯৯৫২৩০৮৭৭৬১১ মাবা-০১৬২০০৫৫৯২৩ 

াম- বাশপ               ডাক- শিনর আখড়া         উপেজলা- শিনর আখড়া   জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ হািববুর রহমান একজন িমক। িতিন াক ডায়ােব টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭০০০০ মাবা-০১৬২০০৫৫৯২৩ 



১৮৫৪ শািহনুর                            ামী-  আইয়ুব আলী        জ সনদ-১৯২৮০৮৮১৭৮৩৭২৪১    মাবা-০১৭৯৭৬৫৮৬৫৪ 

াম- মা টকাটা              ডাক- িমরপুর             উপেজলা- িমরপুর           জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী শািহনুর একজন কৃিষ িমক। িতিন ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৯৭৬৫৮৬৫৪ 

১৮৫৫ মাঃ নািসর উ ন               িপতা- মাঃ আঃ ছা ার       এনআইিড-৬৪৪৬২৪৭৫৬৮     মাবা-০১৭৮৪৩৩৯৭৫৭ 

াম- শাহজাদপুর           ডাক- বা া                 উপেজলা- বা া          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ নািসর উ ন একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০   

##### হল আমীন                     িপতা- মৃত রিশদ হাওলাদার   এনআইিড-৩৭৫৬১৪০৮২২     মাবা-০১৯৫৯৪৮৭১২২ 

াম- সােহব পাড়া          ডাক- কুেয়ট               উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা   

িনজ আেবদনকারী হল আমীন একজন াক চালক। িতিন এেপনিডসাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৯৫৯৪৮৭১২২ 

১৮৫৭ হািচনা বগম                      িপতা- তািচল  হাওলাদার   এনআইিড-৮৬৮১৭৮১৫৪১     মাবা-০১৯২৩৯৮৬৯৭৮  

াম- সােহব পাড়া          ডাক- কুেয়ট               উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা   

িনজ আেবদনকারী হািচনা বগম একজন িনমান িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন ক রেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯২৩৯৮৬৯৭৮  

১৮৫৮ ফেতমা বগম                     িপতা- ওয়ােজদ আলী খিলফা  এনআইিড-২৮৩২০৫০৮৯৮    মাবা-০১৯৮৫৩১৩০৫৬ 

াম- সােহব পাড়া          ডাক- কুেয়ট               উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা   

িনজ আেবদনকারী ফেতমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন হাপানী টনিসল সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৯৮৫৩১৩০৫৬ 



১৮৫৯ জাহানারা                        ামী- তন ুিময়া                 এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭১১৭৪৪ মাবা-মাবা-০১৩০৪২৩৩৪৮৭ 

াম- নািবে া রাড        ডাক- তজগাওঁ             উপেজলা- তজগাও        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী জাহানারা একজন িনমান িমক। িতিন িপ থিলেত সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৯০৩০২৬৪২৪ 

১৮৬০ মাঃ সয়দ িময়া                 িপতা- মৃত আঃ কিরম          এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭১৭৪৩৬ মাবা-০১৩০৩৩৪৩৯৮৮ 

াম- শাহজাদপুর           ডাক- বা া                 উপেজলা- বা া          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ সয়দ িময়া একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৩০৩৩৪৩৯৮৮ 

১৮৬১ মাছাঃ জাহানারা               ামী- মাঃ নজ ল               এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭১৭৮১৮ মাবা-০১৮৭০০৩৬০৭৩ 

াম- তজগাওঁ             ডাক- তজগাওঁ           উপেজলা- তজগাওঁ        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ জাহানারা একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৮৭০০৩৬০৭৩ 

১৮৬২ আিমর উ ন                   িপতা- মৃত আঃ ছেমদ          এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭১৬৩৫১ মাবা-০১৯২৮৩৯১৬৮৮ 

াম- বা া             ডাক- বা া                 উপেজলা- বা া          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী আিমর উ ন একজন িনমান িমক। িতিন পন েয় টক টউমার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৯২৮৩৯১৬৮৮ 

##### মাঃ মাহবুবুর রহমান (বাবুল)  িপতা- মৃত খিললুর রহমান   এনআইিড-৪৮১৯২৯৪৮০৭২৮৪ মাবা-০১৭১৬০১৬৯৪২ 

াম- শালািকয়া             ডাক- িকেশারগ         উপেজলা- িকেশারগ      জলা- িকেশারগ      

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাহবুবুর রহমান (বাবুল) একজন কৃিষ িমক। িতিন মূ  নালীেত পাথর ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭১৬০১৬৯৪২ 



১৮৬৪ আল আিমন                      িপতা- মাঃ শিহদুল ইসলাম ফিকর                          এনআইিড-৫০৫৮৬৪২১৯৯    মাবা-০১৭১৭৫৭০৫২৭ 

াম- মেহ রপাশা            ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা 

িনজ আেবদনকারী আল আিমন একজন িনমান িমক। তার পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭১৭৫৭০৫২৭ 

##### খািদজাতল কাবরা        িপতা- মাঃ মেহদী হাসান শামীম                         জ সনদ-২০১৫৪৭৯৩৩০২১০০১৯৯     মাবা-০১৯৬৮০৩০৫২৪ 

াম- সরদার বাড়ী          ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু      জরা- খুলনা  

সািফয়া খাতন(মা) এনআইিড-৯১৪১৯৮৯৮০৭ 
আেবদনকারী সািফয়া খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন মেয় মৃগী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৯৬৮০৩০৫২৪ 

##### মাঃ হািফজ িময়া               িপতা- মৃত আঃ কু ুস          এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭০৯৩০০  মাবা-০১৬৯০২৮৭৮৩৭ 

াম- প বী              ডাক- িমরপুর      উপেজলা- িমরপুর     জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ হািফজ িময়া একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসারেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৬৯০২৮৭৮৩৭ 

১৮৬৭ িবউ ট বগম                     িপতা- মাঃ জােবদ শখ        জ সনদ-১৯৯৪৪৭৯২১০১০২২৪৪৬     মাবা-০১৮৬৮৯১৭১৮২ 

াম- সােহব পাড়া          ডাক- কুেয়ট               উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা   

িনজ আেবদনকারী িবউ ট বগম একজন গৃহ িমক। িতার িপ  থিলেত পাথর। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৮৬৮৯১৭১৮২ 

##### শাহাদাত হােসন সাগর        িপতা- মজনু মাঝী              জ সনদ-১৯৮৭৪৭৯৩৩০১০২২৬১৬    মাবা-০১৭১৮৭৭১৪০৩ 

াম- মেহ রপাশা            ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা 

িনজ আেবদনকারী শাহাদাত হােসন সাগর একজন কৃিষ িমক। তার বা পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭১৮৭৭১৪০৩ 



১৮৬৯ শাহানারা বগম                িপতা- সালামত ঢালী           এনআইিড-১৯৩২৬৩৬৪৪০    মাবা-০১৯২৪১৮৯৭২৮ 

াম- মেহ রপাশা            ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা 

িনজ আেবদনকারী শাহানারা বগম একজন দ জ িমক। িতিন অি ও আথাই টস ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৯২৪১৮৯৭২৮ 

১৮৭০ মাঃ খিলল আকন              িপতা- মেনায়ারা বগম         এনআইিড-৫০৮২২৭১৬৩৫     মাবা- নাই 

াম- সাবু বাগান           ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা   

িনজ আেবদনকারী মাঃ খিলল আকন একজন পাট িমক। িতিন দেরাগ উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা- নাই 

১৮৭১ মাঃ আবুল কােশম ম্ু ী         িপতা- মাঃ মকদুম আলী মু ী  এনআইিড-২৩৮১৮৮২৮৮১    মাবা-০১৯১২৮৯০৬০৩ 

াম- সাবু বাগান           ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা   

িনজ আেবদনকারী মাঃ আবুল কােশম মু ী একজন কৃিষ িমক। িতিন ফুসফুেসর সমস া কামর ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৯১২৮৯০৬০৩ 

১৮৭২ মাঃ আবুল হােসন             িপতা- আলফাজ উ ন         জ সনদ-১৯৯৮২৩৯৮৭৬১১১  মাবা-০১৮৭৫৩৩২২৮৬ 

াম- পুরানা প ন        ডাক- প ন                 উপেজলা- প ন           জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আবুল হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০০ মাবা-০১৮৭৫৩৩২২৮৬ 

১৮৭৩ মাঃ আ াস উ ন             িপতা- মাঃ আলী            জ সনদ-১৯২৮৭০৯১২৫৭৬২০১        মাবা- ০১৬৫৯৫৫৬৩৭৪ 

াম- শ ামলী              ডাক- মাহা দপুর      উপেজলা- মাহা ্দপরু    জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ াস উ ন একজন িনমান িমক। তার দইু পােয়র হাড় ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা- ০১৬৫৯৫৫৬৩৭৪ 



১৮৭৪ মাঃ িমজানুর রহমান           িপতা- মাহা দ িময়া          জ সনদ-১৯৯৯২৩৪৫৬৭৮৯০০২    মাবা-০১৬৫৭৮৫৯৬৫৪ 

াম- নবীন বাগ            ডাক- মািলবাগ        উপেজলা- মগবাজার     জালা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ িমজানুর রহমান একজন হােটল িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৬৫৭৮৫৯৬৫৪ 

১৮৭৫  মাঃ সা র হােসন        িপতা- মাঃ রিফকুল ইসলাম   জ সনদ-২০১১৪৮১৪৫৬৬১০২৩৮৮ মাবা-০১৭৫৮৬৬৪৮১৩ 

াম- দঃ লাহাজরুী         ডাক- লাহাজরুী            উপেজলা- ক টয়াদী      জলা- িকেশারগ   

মাঃ রিফকুল ইসলাম (বাবা)           এনআইিড-৪৮১৪৫৬৬০৯২৪২৮ 

আেবদনকারী মাঃ রিফকুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। তার ছেল থলািসিময়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৫৮৬৬৪৮১৩ 

১৮৭৬ হািফজ িময়া                    িপতা- ওেহদ আলী             এনআইিড-৪৮১৩৩২৬৯৯২৮৬২            মাবা-০১৩১৭৯৫১৩১৩ 

াম- িবরািভটা              ডাক- কাজলা              উপেজলা- ইটনা            জলা- িকেশারগ  

িমলনা আ ার( ী)   এনআইিড-৪৮১৩৩২৬৯৯২৮৫৭ 

আেবদনকারী হািফজ িময়া একজন িনমান িমক। তার ামী ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৩১৭৯৫১৩১৩ 

১৮৭৭ মাঃ ফারািব তালুকার     িপতা- মেহদী হাসান তালুকদার (িমঠ)                    জ সনদ-২০০০৮৬১১৪৬৯১০২১৬১  মাবা-০১৮২৪৬২৭৮৭৮ 

াম- প বী              ডাক-প বী         উপেজলা- িমরপুর     জলা- ঢাকা  

মেহদী হাসান তালুকদার (িমঠ)     এনআইিড-১৯৮৯২৬৯৬৪০৬০০০৫১৯    

আেবদনকারী মেহদী হাসান তালুকদার (িমঠ) একজন িনমান িমক। তার ছেল ইিপেলপিস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৮২৪৬২৭৮৭৮ 

১৮৭৮ মাঃ আবুল কােশম              িপতা- মৃত আঃ হািমদ         এনআইিড-নাই                 মাবা-০১৬৭৩৬৪৭৩৪৪ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ আবুল কােশম একজন হকার িমক। িতিন সড়ক দুঘটনায় আহত। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৬৭৩৬৪৭৩৪৪ 



১৮৭৯ িবউ ট                            ামী- সয়দ হািববুর রহমান   এনআইিড-২৯২৪৭০২১১৭৬৮৫ মাবা-০১৯১৬৫৪৯৩৩৭ 

াম- মা াবাড়ী             ডাক- ীঅ ন              উপেজলা- ফিরদপুর      জলা- ফিরদপুর 

িনজ আেবদনকারী িবউ ট একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৯১৬৫৪৯৩৩৭ 

১৮৮০ মাঃ সাহরাব হােসন          িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম     এনআইিড-৫০৫১৮৬৭৫৪৬     মাবা-০১৯৭২১৯৪২০০ 

াম- িখলগাওঁ               ডাক- িখলগাওঁ             উপেজলা- িখলগাওঁ        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ সাহরাব হােসন একজন িনমান িমক। িতিন ডায়ােব টস হােটর সমষ া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৯৭২১৯৪২০০ 

১৮৮১ মাঃ বিদউ ামান                িপতা- মৃত জয়নাল আেবদীন   এনআইিড-১৯১৪০৭১১৫৪৭০২  মাবা-০১৭১৮৮৮৮৬০১ 

াম- এলাহাবাদ            ডাক- এলাহাবাদ          উপেজলা- দিব ার        জলা- কুিম া  

িনজ আেবদনকারী মাঃ বিদউ ামান একজন কৃিষ িমক। তার পা ভে  গেছ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৭১৮৮৮৮৬০১ 

১৮৮২ হািলমা বগম                     িপতা- আ রু আ জজ           এনআইিড-৪১৭৯৪৪২০৫০       মাবা-০১৭৫০৫৫৫০০০ 

াম- রাজা িময়ার গিল    ডাক- তজগাওঁ            উপেজলা- তজগাওঁ       জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী হািলমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ঘােরর হােড় দাহ ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৭৫০৫৫৫০০০ 

১৮৮৩ শ ামলী আ ার                  ামী- িলটন মাল া             এনআইিড-২৯১৪৭১৫২৫৪৭৭১  মাবা-০১৭৭৭৯৭১৪৫৫ 

াম- গ ারিদয়া             ডাক- মধুখালী             উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী শ ামলী আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন জরায়রু সমস া ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৭৭৯৭১৪৫৫ 



১৮৮৪ শরীফুল ইসলাম                   িপতা- আঃ রিশদ শখ          এনআইিড-২৬৯১৬৫০৪৭০৯৫৮  মাবা-০১৯১১৩৪৮১২৪ 

াম- পুকুর পাড়            ডাক- িনউমােকট           উপেজলা- ধানম         জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী শরীফুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৯১১৩৪৮১২৪ 

১৮৮৫ মাঃ সাহরাব হােসন           িপতা- মাঃ ই ত আলী       এনআইিড-৫০৬৭৭১৬০৪২     মাবা-০১৭১২৬২৮৮২২ 

াম- ছায়ািবথী              ডাক- বাসােবা             উপেজলা- সবুজবাগ       জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ সাহরাব হােসন একজন িনরআমন িমক। িতিন অি ও মাইলাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৭৫০০০ মাবা-০১৭১২৬২৮৮২২ 

##### িহমা                               িপতা- বজল ুিময়া               জ সনদ-২০০৭৪৮১০৬৫১১০২৯৩৪      মাবা-০১৬২৬১১৭৬৮১ 

াম- বাগমারা              ডাক- হািলমপুর            উপেজলা- বা জতপরু       জলা- িকেশারগ       

মাঃ বজল ুিময়া 
(বাব)  এনআ্ইিড-৪৮১০৬৫১৩২৬২৭৫  

আেবদনকারী মাঃ বজল ুিময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন সির াল পালিস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৬২৬১১৭৬৮১ 

১৮৮৭ না জর হােসন                   িপতা- মাঃ জামান িময়া       জ সনদ-২০১২৪৮১০৬৯৪১০৪২৪৫      মাবা-০১৯৮৫০৭৫৬৯৭ 

াম- কােলখার ভা া     ডাক- সরারচর            উপেজলা- বা জতপরু      জলা- িকেশারগ   

মাঃ জামান িময়া 
(বাবা)                  এনআইিড-৪৮১০৬৯৪৩০৮৬২৯ 

আেবদনকারী না জর হােসন একজন কৃিষ িমক। তার ছেল সির ল পালিস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৯৮৫০৭৫৬৯৭ 

১৮৮৮ কৗশল া রানী ম ল            ামী- িবধান চ  ম ল         এনআইিড-৮৭১৮৬৯৪৯৭৮৭০৫ মাবা-০১৯২১২৯১৩৯২ 

াম- কল াণপরু            ডাক- নকীপরু              উপেজলা- শ ামনগর       জলা- সাত ীরা    

িনজ আেবদনকারী কৗশল া রানী ম ল একজন কৃিষ িমক। িতিন ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৯২১২৯১৩৯২ 



১৮৮৯ পভান ু                          ামী- মাঃ আঃ মােলক        এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৮৩৩৯ মাবা-০১৮৭৪৪১০৭৭২ 

াম- গলািচপা              ডাক- র নাথপুর           উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী পভান ুএকজন কৃিষ িমক। িতিন দুবলতা মূ  নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

১৫০০০ মাবা-০১৮৭৪৪১০৭৭২ 

১৮৯০ মাঃ সবদর আলী (বকতার)    িপতা- মৃত ছিমর উ ন ভূইয়া  এনআইিড-৩৩২৩০২০৪৭৬২৬৪ মাবা-০১৭১৭৪৭৪০৬৯ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ সবদর আলী 
(বকতার) একজন গৃহ িমক। িতিন সড়ক দগূটনায় আহত। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৭১৭৪৭৪০৬৯ 

১৮৯১ রািকয়া                           ামী- আমজাদ হােসন        এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯১০১৮ মাবা-০১৭৭৭৮৩৯৪০৭ 

াম- জামালপুর            ডাক- সাকা র             উপেজলা-কািলয়াৈকর      জলা-গাজীপরু   

িনজ আেবদনকারী রািকয়া একজন কৃিষ িমক। িতিন জরায়ুর সমস া পেট ব াথা র রন চলকািশ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০ মাবা-০১৭৭৭৮৩৯৪০৭ 

১৮৯২ জিসম                           িপতা- মেছর সরকার          এনআইিড-১৯৮০৩৩১৩২৫৭০০০০৩২     মাবা-০১৭২৭৪৪২৫৬২ 

াম- হাটিরয়া চালা         ডাক- হাটিরয়াচালা         উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী জিসম একজন কৃিষ িমক। িতিন হাট এবং ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৭২৭৪৪২৫৬২ 

১৮৯৩ পা ল বগম                      ামী- আমীর হােসন        এনআইিড-২৬৯৪৮১৪৯৩৭৪৫২ মাবা-০১৭১৭২১৫৮৫২ 

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

িনজ আেবদনকারী পা ল বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন জরায়রু সমষ া তলেপেট দাহ রােগ আা া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৭১৭২১৫৮৫২ 



১৮৯৪ আঃ ছ ার খান                  িপতা- মৃত মাঃ সরাজ আলী খান                               এনআইিড-৭৮১৫৭৬৯৫৩২৩৪৫ মাবা-০১৭৫৯৬৪৭৬২৫ 

াম- ইচাদী                 ডাক- চরচ াইন          উপেজলা-গলািচপা        জলা- পটয়াখালী   

িনজ আেবদনকারী ছ ার খান একজন কৃিষ িমক। িতিন েট  হাড় মূ  থিলেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৫৯৬৪৭৬২৫ 

১৮৯৫ মাসাঃ গােলনুর বগম           ামী- মৃত মাঃ হািনফ গাজী   এনআইিড-৭৮১৫৭৬৯৫৩৪৯১১  মাবা-০১৭১৯৯৩৬৯৪৬ 

াম- হিরেদপুর              ডাক- চরচ াইন          উপেজলা-গলািচপা        জলা- পটয়াখালী   

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ গােলনুর বগম একজন িনমান িমক। িতিন বুেক এবং পেট ব াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৭১৯৯৩৬৯৪৬ 

১৮৯৬ মাঃ ফিরদ শরীফ               িপতা- মৃত ইউনুছ শরীফ       এনআইিড-৭৮১৫৭৬৯৫৩২৬০১ মাবা-০১৭৬৮১৬৪২৯৪ 

াম- ইচাদী                 ডাক- চরচ াইন          উপেজলা-গলািচপা        জলা- পটয়াখালী   

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফিরদ শরীফ একজন কৃিষ িমক। িতিন সােবর সমস া পােয়র গাড়ালীেত ব াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০  মাবা-০১৭৬৮১৬৪২৯৪ 

১৮৯৭ মাহা দ তিহন খান             িপতা- মাঃ কিলমু াহ খান    জ সনদ-২০০৩৭৮১৫৭৬৯০১৩০২৫     মাবা-০১৭১৬৬৪৬০২৭ 

াম- ইচাদী                 ডাক- চরচ াইন          উপেজলা-গলািচপা        জলা- পটয়াখালী   

িনজ আেবদনকারী মাহা দ তিহন খান একজন িনমান িমক। িতিন রবটাল পিলম রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৭১৬৬৪৬০২৭ 



১৮৯৮ মাঃ জাহা ীর হােসন         িপতা- আবদুল বােরক          এনআইিড-৪১৭৩৭৫৬৬৬১     মাবা-০১৭২৪৭৯৩৮৩৫ 

াম- েস  রাড         ডাক- িনউমােকট           উপেজলা- কলাবাগান     জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ জাহা ীর হােসন একজন গাড়ী চালক। িতিন ডায়ােব টস িকডিনর সমস া রােগ আ া ত। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭২৪৭৯৩৮৩৫ 

১৮৯৯ মাঃ বারহান হাওলাদার       িপতা-আ লু মা ান হাওলাদার এনআইিড-৪৬৩৩২৬২০২৯    মাবা-০১৭১৬৭১২৫৮৯ 

াম- িকসমত              ডাক- নহাট                উপেজলা- পসা            জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী  মাঃ বারহান হাওলাদার একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেরর সমষ া িলভােরর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭১৬৭১২৫৮৯ 

১৯০০ মাঃ জািহদ হাসান             িপতা- মাঃ ইসহাক শখ       এনআইিড-৮৬৭৩৪৪৮৪১৪     মাবা-০১৭৬৬৪৯৩০৩৩ 

াম- রাম নগর             ডাক- রিহমপুর            উপেজলা- পসা           জলা- খুলনা       

িনজ আেবদনকারী মাঃ জািহদ হাসান একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেরর হাড় য় র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৬৬৪৯৩০৩৩ 

১৯০১ মুরাদ শখ                       িপতা- আঃ লিতফ শখ         এনআইিড-৭৩৪৯২৬৪৫৬৯     মাবা-০১৯৫৯৭৭৯৮৪৫ 

াম- খুলনা                 ডাক- খুলনা               উপেজলা- খুলনা           জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মুরাদ শখ একজন গৃহ িমক। িতিন কামের ব াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯৫৯৭৭৯৮৪৫ 



১৯০২ আবদু াহ                       িপতা- মৃত মাহা দ আলী ফিকর                           এনআইিড-৪৭১৪০৮৫২০৪৪৭৬ মাবা-০১৯৬৩২৫৯০৮২ 

াম- হা জ াম              ডাক- সনহা ট            উপেজলা- িদগিলয়া         জলা- খুলানা   

িনজ আেবদনকারী আবদু াহ একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯৬৩২৫৯০৮২ 

১৯০৩ শখ মঈনুল ইসলাম মাহন     এনআইিড-৪৭৯৮৫২৬৩২১১৬৩ মাবা- ৪৭৯৮৫২৬৩২১১৬৩   মাবা-০১৯২৮৪৭০৭৯০ 

াম- না জরঘাট             ডাক- খুলনা               উপেজলা- খুলনা           জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী শখ মঈনুল ইসলাম মাহন একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেররহাড় য় ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯২৮৪৭০৭৯০ 

১৯০৪ মাছাঃ নাছিরন আ ার িলিপ   ামী- মাঃ টংকু মু            এনআইিড-১৯৭৮৪৭৯৫১৩০০০০০১৫     মাবা-০১৯১৮৯৬১৫১৪ 

াম- খুলনা                 ডাক- খুলনা               উপেজলা- খুলনা           জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ নাছিরন আ ার িলিপ একজন কৃিষ িমক। তার ছেল সড়ক দঘূটনায় পা হাড়ােত হেয়েছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৯১৮৯৬১৫১৪ 

১৯০৫ মাঃ মাহামুদুল হাসান           িপতা- মাঃ কিব ল ইসলাম    এনআইিড-১৯৯৯৪৭১৭৫৫৪০০০০২৩      মাবা-০১৯৯২৩১৪৫৮৪ 

াম- িকসমত              ডাক- নহাট                উপেজলা- পসা            জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাহামদুুল হাসান একজন ির া চালক। িতিন িলভােরর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৯৯২৩১৪৫৮৪ 



১৯০৬ মাঃ বকুল িসকদার             িপতা- সামসু িসকদার           এনআইিড-১০১৬৭৪৬৪৫৩     মাবা-০১৯৭৬২৭৯৩৫৮ 

াম- িনকলাপরু            ডাক- পূব পসা            উপেজলা- পসা           জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ বকুল িসকদার একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেক ব াথা পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯৭৬২৭৯৩৫৮ 

১৯০৭ শখ মাঃ পীর আলী            িপতা- শখ ছেবদ আলী        এনআইিড-৮২২৩৯০১৩১৮    মাবা-০১৭১৬৫৩৭৬০১ 

াম- খুলনা সদর           ডাক- খুলনা             উপেজলা- খুলনা            জলা- খুলনা   

িনজ আেবদনকারী শখ মাঃ পীর আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৭১৬৫৩৭৬০১ 

১৯০৮ সয়দ তািরকুল ইসলাম         িপতা- সয়দ কওছার আলী    এনআইিড-৮২০০৪৫৬৫০০     মাবা-০১৭১২২১৬৩০৮ 

াম- ছাট বয়রা          ডাক- জ.িপ.ও ৯০০০    উপেজলা- খুলনা           জলা- খুলনা      

িনজ আেবদনকারী সয়দ তািরকুল ইসলাম একজন িনমান িমক। িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭১২২১৬৩০৮ 

১৯০৯ মাঃ মিন ামান হােতম      িপতা- মাঃ জহর শখ          এনআইিড-৭৩৩৩৫৫০২১৩     মাবা-০১৯১৭১৫৩১৭৮ 

াম- ইলাইপুর              ডাক- িতলক              উপেজলা- পসা           জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিন ামান হােতম একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেরর হাড় ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৯১৭১৫৩১৭৮ 



১৯১০ মাঃ হায়দার আলী              িপতা- আ াব আলী             এনআইিড-৪৬৩৩৪০১৮৪১     মাবা-০১৯২৬৬৯১৫৪১ 

াম- রাম নগর             ডাক- রিহমপুর            উপেজলা- পসা           জলা- খুলনা       

িনজ আেবদনকারী মাঃ হায়দার আলী একজন িনমান িমক। িতিন কামেরর ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯২৬৬৯১৫৪১ 

১৯১১ আ লু মা ান                     িপতা- আ লু খােলক           এনআইিড-১৯২৩৫০৭৮০৮    মাবা-০১৯২১৬৩৯৯২০ 

া্ম- নয়ােটালা             ডাক- শাি নগর            উপেজলা- হািতর ঝল      জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী আ লু মা ান একজন াইভার। িতিন কামেরর হাড় য় হাড় বিরেয় গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯২১৬৩৯৯২০ 

১৯১২ মাঃ শািকল হােসন            িপতা- মাঃ আ জজ িময়া      এনআইিড-১৯৫৬৭৯৮৭৯৪৩৬২ মাবা-০১৭১৪৯৮১৭২১ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ শািকল হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন সায়া টকা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭১৪৯৮১৭২১ 

১৯১৩ নুরজাহান                        ামী- বাচ্চ িময়া                 এনআইিড-১৯৭৮৩৩১৩২৫৭০০০০২৩     মাবা-০১৭২৭২৬৫৭৫৪ 

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

িনজ আেবদনকারী নুরজাহান একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরাগ ফুসফুেসর সমষ া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭২৭২৬৫৭৫৪ 

১৯১৪ রিহমা বগম                    ামী- নু ল হক                 এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০২৪৯ মাবা-০১৭১০৬৯৪৪৪২ 

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

িনজ আেবদনকারী রিহমা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭১০৬৯৪৪৪২ 



১৯১৫ নজ ল ইসলাম                  িপতা- মৃত আ লু হাকীম      এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৯৯৭৩ মাবা-০১৭১২২৯১১২৮ 

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

িনজ আেবদনকারী নজ ল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭১২২৯১১২৮ 

১৯১৬ সািবনা আ ার                 িপতা- মাঃ হলাল িসকদার    এনআইিড-১৯৯৩৩৩১৩২৫৭০০০১৬৬    মাবা-০১৭২০২১৬৫৬০ 

াম- আিলয়ার চালা        ডাক- হাটিরয়া চালা        উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী সািবনা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭২০২১৬৫৬০ 

১৯১৭ মাছাঃ িমিল বগম               ামী- মাঃ মাতািলব িময়া    এনআইিড-৩৩১৩২৫৭০০০১৭৮ মাবা-০১৮৩২৭৭৪৪৬২ 

াম- আিলয়ার চালা        ডাক- হাটিরয়া চালা        উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িমিল বগম একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৮৩২৭৭৪৪৬২ 

১৯১৮ ফরহাদ িময়া                     িপতা- গালাম নবী             এনআইিড-৯৩১৬৬৪৭৮০৯৩৯৭ মাবা-০১৭৯৪৬৮৪৮৩২ 

াম- আিলয়ার চালা        ডাক- হাটিরয়া চালা        উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী ফরহাদ িময়া একজন ির া চালক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৯৪৬৮৪৮৩২ 

১৯১৯ মাঃ উ ল খান                 িপতা- মাঃ ওবাইদুর রহমান  এনআইিড-৩৩১৩২৫৭০২৩৭৬৩ মাবা-০১৭২৯৮৩৯০৪২ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ উ ল খান একজন কৃিষ িমক। িতিন লা ােগা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭২৯৮৩৯০৪২ 



১৯২০ মাঃ সা র িময়া               িপতা- মাঃ সিফকুল িময়া     জ সনদ- ২০০৪৩৩১৩২৫৭৩৪২১৫      মাবা-০১৭২০৩৩৮৬১৪ 

াম- আিলয়ার চালা        ডাক- হাটিরয়া চালা        উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী মাঃ সা র িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭২০৩৩৮৬১৪ 

১৯২১ মাহা দ আলী                 িপতা- মৃত মিফজ উ ন       এনআইিড-৩৩১৩২৫৭০০২৫২২ মাবা-০১৭৫১০৯৮৫৯৮ 

াম- হাটিরয়া চালা         ডাক- হাটিরয়াচালা         উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাহা দ আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস কািশ সােব ালা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৫১০৯৮৫৯৮ 

১৯২২ আিছয়া বগম                   ামী- মাঃ আফাজউ ন     এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৮৩৯ মাবা-০১৭৮০৯০৫৬৫৫ 

াম- ফিকর চালা         ডাক- চা-বাগান            উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী আিছয়া বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন থাইরেয়েডর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৮০৯০৫৬৫৫ 

১৯২৩ মাঃ মরাজ িময়া                 িপতা- মাঃ ছােদক িময়া        জ সনদ-২০১১৩৩১৩২৫৭০৪২৬৫০     মাবা-০১৭৩২৫১৫৪১০ 

াম- আিলয়ার চালা        ডাক- হাটিরয়া চালা        উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী মাঃ মরাজ িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন মূ নািলেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৭৩২৫১৫৪১০ 

১৯২৪ ছেলমন নছা                     ামী- মৃত ছিলম উ ন         এনআইিড-৩৩১৩২১৩৮৭৮৯০৩ মাবা-০১৯০৯০৮৭২০০ 

াম- চাতল িভ ট          ডাক- বাড়ই পাড়া          উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর   

িনজ আেবদনকারী ছেলমন নসা একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৯০৯০৮৭২০০ 



১৯২৫ মাঃ ম জবর রহমান             িপতা- মৃত নচমু ন িময়া      এনআইিড-৩৩১৩২৫৭০০১১৮১ মাবা-০১৭২৬৬৬৯৬৩০ 

াম- গািব পুর            ডাক-হাটিরয়াচালা         উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ ম জবুর রহামন একজন ভ ান চালক। িতিন ফুসফুেসর সমস া ঘােরর সমস া িকডিনর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭২৬৬৬৯৬৩০ 

১৯২৬ মাসাঃ মারেশদা আ ার      ামী- মাঃ শামীম িময়া         এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯১২১৬ মাবা-০১৭১৩৫৯৩৭১৫ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ মারেশদা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭১৩৫৯৩৭১৫ 

১৯২৭ মাসাঃ মা বগম               ামী- মাঃ জিসম িময়া         এনআইিড-৩৩১৩২১৯০০৭৯৬৪ মাবা-০১৭৬২৬৪০১২৬ 

াম- মদন খালী           ডাক- বায়ালী              উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ মা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন আথাই টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৬২৬৪০১২৬ 

১৯২৮ মাসাঃ িশিরন আ ার         ামী- মাঃ িপয়ার আলী        এনআইিড-৪৬৪৯৫৪৯৮০৭     মাবা-০১৭৯০২৭৭৯৯৯  

াম- ভাওইসিত            ডাক- সালনা               উপেজলা- গাজীপুর        জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ িশিরন আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন আথাই টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৯০২৭৭৯৯৯  

১৯২৯ মাঃ তৗিহদুর রহমান আকাশ এনআইিড-১৯৯৭৩৩৪৩০৫৪০৯১২৩৭     মাবা-০১৬৮১১৪৭৪১৮ 

াম- কুমল নাথ             ডাক- চা-বাগান            উপেজরা- কািলয়ৈকর     জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ তৗিহদুর রহমান আকাশ একজন িমক। িতিন উ র চাপ স ক  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৬৮১১৪৭৪১৮ 



১৯৩০ িশি                               ামী- ইকবাল হােসন মাল    এনআইিড-১৯৮১৫৯১৯৪৮৭০০০০১৩      মাবা-০১৭৪৩৪৯০৯২২ 

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

িনজ আেবদনকারী িশি  একজন কৃিষ িমক। িতিন ালা পাড়া কামের ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৪৩৪৯০৯২২ 

১৯৩১ মাঃ মােজদুল ইসলাম          িপতা- মাঃ আ লু খােলক     এনআইিড-৫২২৫৫০৪১১৭৩৯৮ মাবা-০১৮৮৬৫৩৫২৯৪ 

াম- জামালপুর            ডাক- সাকা র             উপেজলা-কািলয়াৈকর      জলা-গাজীপরু   

িনজ আেবদনকারী মাঃ মােজদুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরাগ  উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৮৮৬৫৩৫২৯৪ 

১৯৩২ মাঃ িপয়ার আলী                িপতা- মৃত শহর আিল          এনআইিড-৩৩১৩০৫৪৭৩০১৭৯  মাবা-০১৭১৬৫৩৩৫৮২ 

াম- ভাওরাইদ            ডাক- ইপসা                উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ িপয়ার আলী একজন কৃিষ িমক। তার বা পা ভে  গেছ। উন্নত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭১৬৫৩৩৫৮২ 

১৯৩৩ মাছাঃ রেহনা                   িপতা- মাঃ ওহাদ ব          এনআইিড-১৯৩৫২৫২৪৮৪     মাবা-০১৮৩৪২৭০৯৫৭ 

াম- ঝ াহা ট            ডাক- চা-বাগান            উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রেহনা একজন কৃিষ িমক। িতিন ইন টউমার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৮৩৪২৭০৯৫৭ 

১৯৩৪ মােশদা আ ার                 ামী- মাঃ এমদাদুল হক িমলন এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০১৯৮   মাবা-০১৭১৬৫৩৩৫৮২ 

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

িনজ আেবদনকারী মােশদা আ ার একজন িমক। িতিন তলেপেট ব াথা  বুেক ালা রােগ আ া উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০   মাবা-০১৭১৬৫৩৩৫৮২ 



১৯৩৫ মাঃ সায়মন জাকািরয়া         িপতা- মাঃ রাজন িময়া       জ সনদ-২০০৯৩৩০৩৩২৩০১৭৭৪০     মাবা-০১৭৯০২৭৭৯৯৯ 

াম- ভাওরাইদ            ডাক- ইপসা                উপেজলা- গাজীপুর      জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ সায়মন জাকািরয়া একজন াস ক  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৯০২৭৭৯৯৯ 

১৯৩৬ মাসাঃ বগম                    ামী- জামাল                    এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৭১৪ মাবা-০১৯২৪৯৬৫৩৭৯ 

াম- কুয়ার চালা           ডাক- চা-বাগান            উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ বগম একজন িমক। িতিন মূ  নালীেত দাহ বুেক ব াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯২৪৯৬৫৩৭৯ 

১৯৩৭ খািদজা আ ার সীমা            িপতা- মাঃ িপয়ার আলী      জ সনদ-১৯৯৪৩৩০৩৩২৩০২২১২২     মাবা-০১৯৯১৪৯৭০২৩ 

াম- ভাওরাইদ             ডাক- ইপসা                উপেজলা- গাজীপুর         জলা- গাজীপুর 

িনজ আেবদনকারী খািদজা আ ার একজন িমক। িতিন জরায়ুর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯৯১৪৯৭০২৩ 

১৯৩৮ মাসাঃ জা াতল মীম             িপতা- মাঃ ই য়ার উ ন  জ সনদ- ১৯৯৮৩৩১৩২৫৭৩০০৪২       মাবা-০১৭৯৮৭৮১৫১০ 

াম- কুয়ার চালা           ডাক- চা-বাগান            উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ জা াতল মীম একজন কৃিষ িমক। িতিন নাক এবং কােনর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৯৮৭৮১৫১০ 

১৯৩৯ শাহানাজ ই য়ার               ামী- মাঃ ই য়ার           এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৩৮৯ মাবা-০১৭৪৬৬৫৯০৮৫ 

াম- কুয়ার চালা           ডাক- চা-বাগান            উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী শাহানাজ ই য়ার একজন কৃিষ িমক। িতিন চম রােগ দােতর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৪৬৬৫৯০৮৫ 



১৯৪০ আজম আলী                       িপতা- মাইন উ ন           এনআইিড-৩৩২৮৬০৮০৪২৫৬৮           মাবা-০১৭৪৭৮০৯৮৪২ 

াম- কওয়া                ডাক- মাওনা               উপেজলা- ীপুর            জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী আজম আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন বুেক ব াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৪৭৮০৯৮৪২ 

১৯৪১ মাঃ আ াস                     িপতা- মাঃ রহমত উ া       এনআইিড-২৮১৪২৩১১৬৯      মাবা-০১৭১৫৩৬৬৬৪৯ 

াম- বকু পুর             ডাক- বকু পুর            উপেজলা- নায়াখালী     জলা- নায়াখালী  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ াস একজন গাড়ী চালক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭১৫৩৬৬৬৪৯ 

১৯৪২ মাঃ হলাল  উ ীন              িপতা- মাঃ আহমদ হােসন 
(বীর তীক)                    এনআইিড-১০০৬২৫৮০৩০     মাবা-০১৯৩৬৬৪৬৮২৫ 

াম- ফিকর পাড়া            ডাক- ঠাকুরগাওঁ         উপেজলা- ঠাকুরগাওঁ       জলা-ঠাকুরগাওঁ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ হলাল উ ীন একজন কৃিষ িমক। িতিন পেট ব াথা অ চা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯৩৬৬৪৬৮২৫ 

১৯৪৩ মাঃ আমীর আলী               িপতা-মৃত মাঃ আ লু হািসম   এনআইিড-৫৮১৫৬৮৫৯৪৯০৭১ মাবা-০১৭১১৭০৮৬৯৫ 

াম- শমেশরনগর           ডাক- শমেশরনগর        উপেজলা- কমলগ        জলা- মৗলভীবাজার      

িনজ আেবদনকারী মাঃ আমীর আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭১১৭০৮৬৯৫ 



১৯৪৪ মাঃ ফিরদ িময়া                িপতা- মৃত আহমদ িময়া        এনআইিড-৫৮১৫৬৮৫৯৪৮১৯৫ মাবা-০১৭১০০৩৯২৫৬ 

াম- কছলু ট               ডাক- শমেশরনগর        উপেজলা- কমলগ        জরা- মৗলভীবাজর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ ফিরদ িময়া একজন িমল িমক। তার বা আ ুল কেট পেড় গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭১০০৩৯২৫৬ 

১৯৪৫ আ লু কু ুস                     িপতা- খািরেশদ আলম        এনআইিড-১৯৬২০৯১২১১৬০৪১৩৪৫      মাবা-০১৮১৭৭০২১৪৩৭ 

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

িনজ আেবদনকারী আ লু কু ুস একজন কৃিষ িমক। িতিন ফুসফুেসর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৮১৭৭০২১৪৩৭ 

১৯৪৬ মাঃ আবদু াহ মা া            িপতা- মৃত ফিরদ উ ন মা া  এনআইিড-৪৪২৩৩০৪৪০৯৬৫৪ মাবা-০১৭৩৯৬১৪৪৬৭ 

াম- হলাই                ডাক- নলডা া            উপেজলা-কালীগ         জলা- ঝনাইদহ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আবদু াহ মা া একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরাগ ডায়ােব টস িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭৩৯৬১৪৪৬৭ 

১৯৪৭ মাঃ সুমন িময়া                 িপতা- আঃ হািমদ পািখ িময়া   এনআইিড-৫৮১৬৫৬৫২৪৮৬৪৮ মাবা-০১৭৯৩৫০১৩৯৫ 

াম- মাহলাল              ডাক- বরমচাল            উপেজলা- মাহলাল       জলা- মৗলভীবাজার     

িনজ আেবদনকারী মাঃ সুমন িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭৯৩৫০১৩৯৫ 



১৯৪৮ মাহা দ হািরছ িময়া           িপতা- মৃত মাহা দ শিফকুর রহমান                           এনআইিড-১৯৫৬৫৮১৬৫১৩০০০০০১      মাবা-০১৭২৭৬৩১০৮৫     

াম- মাইজগাওঁ             ডাক- ভােটরা               উপেজলা- কুলাউড়া        জলা- মৗলভীবাজর       

িনজ আেবদনকারী মাহা দ হািরছ িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন মািনিসক সমষ া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭২৭৬৩১০৮৫     

১৯৪৯ ‘ মাঃ ছ য়ার িমঞা             িপতা- মৃত মেয়জ উ ন িমঞা  এনআইিড-৯৩১২৩৪১৬৬০২৪৪  মাবা-০১৯১৯৪২৭৪০১ 

াম- ম া                ডাক- আরৈম া           উপেজলা- দলদুয়ার       ঝলা-টা াইল  

িনজ আেবদনকারী মাঃ ছ য়ার িমঞা একজন িমক। িতিন হােটর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৯১৯৪২৭৪০১ 

১৯৫০ আবুল হােসম                   িপতা- মৃত হােবজ উ ন      এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৫৯৬ মাবা-০১৮১১৫৩৫১২০ 

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

িনজ আেবদনকারী আবুল হােসম একজন কৃিষ িমক। িতিন ঘাের এবং কামের ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০  মাবা-০১৮১১৫৩৫১২০ 

১৯৫১ আি য়া বগম                     িপতা- আ লু লিতফ খা        এনআইিড-২৩৮১৫৮৩৯৫০    মাবা-০১৭২১১৪০৫৬৮ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী আি য়া বগম একজন গৃহ িমক। িতিন উ র চাপ রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭২১১৪০৫৬৮ 

১৯৫২ মাঃ শাহীন হােসন              িপতা- মাঃ নুর ইসলাম       এনআইিড-৪২০২৫৩৩৬৩৬   মাবা-০১৯৪০৫২০৪১৯                                                                    

ডাক- হলাল বাগান       ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহীন হােসন একজন পাঠ িমক। িতিন িপেটর হাড় বাকা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৯৪০৫২০৪১৯  



১৯৫৩ অজফুা বগম                    িপতা- কােদর কাজী             এনআইিড-৬৪৩১৫৮২২৫০     মাবা-০১৭৪২৬১৩৮১৩ 

াম- ই াহানী কেলানী  ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী অজফুা বগম একজন িনমান িমক। িতিন িগড়ায় ব াথা রােগড় আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০ মাবা-০১৭৪২৬১৩৮১৩ 

১৯৫৪ মাছাঃ মিরয়ম বগম           িপতা- মিনরউ ন               এনআইিড-৪১৮১৪২৯১৬০      মাবা-০১৯৫৩৯৭৬৬৭৯ 

াম- হলােলর বাগান      ডাক- দৗলতপুর            উপেজলা- দৗলতপরু      জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মিরয়ম বগম একজন িনমান িমক। িতিন আলসার খেত অসুিবধা রােগ আ াি । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৯৫৩৯৭৬৬৭৯ 

১৯৫৫ জেবদা বগম                     িপতা- মিমন উ ন শখ       এনআইিড-৬৪০২৪২৯১১৯     মাবা- ০১৮৬৫৬৪৪৪৯৮  

াম- কেলজ রাড           ডাক-খুলনা         উপেজলা- খুলনা      জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী জেবদা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন গ াি ক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১০০০০ মাবা- ০১৮৬৫৬৪৪৪৯৮  

১৯৫৬ মমতাজ বগম                 িপতা- আ সু সাবহান         এনআইিড-৭৭৮২০৪৩১৬৫     মাবা-০১৯২১৯৪২৫৩০ 

াম- মেহ রপাশা            ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা 

িনজ আেবদনকারী মমতাজ বগম একজন গৃহ িমক। িতিন দু  আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০ মাবা-০১৯২১৯৪২৫৩০ 

১৯৫৭ মুিহবু াহ সুমন                   িপতা- বাচ্চ সরদার            এনআইিড-৭৭৮২১১৭৯৫১      মাবা-০১৬৭৯০৭৮৫২৫ 

াম- মেহ রপাশা            ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা 

িনজ আেবদনকারী মুিহবু াহ সুমন একজন কৃিষ িমক। িতিন পায়পুেথ ব াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০ মাবা-০১৬৭৯০৭৮৫২৫ 



১৯৫৮ মাঃ হল আিমন               িপতা- মাঃ ইি স আলী        এনআইিড-৬৪৩২১০৪০৫৪     মাবা-০১৯৬৯৫০১১১৫ 

াম- রিলেগট               ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ হল আিমন একজন িনমান িমক। িতিন উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৯৬৯৫০১১১৫ 

১৯৫৯ তারা বগম                      িপতা- মাঃ মাকেছদ শখ     এনআইিড-১৯০১৬৯১১৩৭     মাবা-০১৮৬৬২৪০৩২৮ 

াম- িস িকয়া মহ া     ডাক- খুলনা                উপেজলা- সানাডা া     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী তারা বগম একজন িমক। িতিন হাপানী রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৮৬৬২৪০৩২৮ 

১৯৬০ বাদল ঘাষ                      িপতা- মৃত বাব ুলাল ঘাষ      এনআইিড-২৬৯৭৬৮৩২৭১৩২৩ মাবা- ০১৭২০০৮৯০৭৩        

াম- ামী ঘাট           ডাক- ফত া               উপেজলা- সু াপুর          জলা- ঢাকা   

িনজ আেবদনকারী বাদল ঘাষ একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা- ০১৭২০০৮৯০৭৩     

১৯৬১ সু জত বসাক                     িপতা- মৃত সুর  বসাক         এনআইিড-৩০১৯৪৫৭৯৮০৪৫৬ মাবা-০১৮৫২১৪৮৭৮৩ 

াম- আন পুর           ডাক- ব ারমু          উপেজলা- সানাগাজী       জলা- ফনী        

িনজ আেবদনকারী সু জত বসাক একজন কৃিষ িমক। িতিন ইিপেলপিস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৮৫২১৪৮৭৮৩ 

১৯৬২ ফজল িময়া                      িপতা- লাল িময়া                এনআইিড-১৪৬৫৪১১৪৫০     মাবা-০১৭৪২০৪৭৫৭৯ 

াম- ভা া য়া              ডাক- তিলয়াপাড়া         উপেজলা- মাধবপুর         জলা- হিবগ   

িনজ আেবদনকারী ফজল িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭৪২০৪৭৫৭৯ 



১৯৬৩ মাঃ আলম হাওলাদার         িপতা- মাঃ রেহন উ ন হাওলাদার                      এনআইিড-১০১৫৯৫২৭৮৯     মাবা-০১৭৫৯৮৯০৫৯৯ 

াম- হলাল বাগান         ডাক- দৗলতপুর           উপেজলা- দৗলতপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আলম হাওলাদার একজন ভ ান চালক। িতিন ডায়ােব টস হােটর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩০০০০ মাবা-০১৭৫৯৮৯০৫৯৯ 

১৯৬৪ আ লু হািকম                    িপতা- আ াব আলী             জ সনদ-১৯৬৯৯১১৩৫৪৭১০৮৭৫৪    মাবা- ০১৭৩০৮৩৮০৬৩ 

াম- িঘলাচরা              ডাক- যুিধ পরু           উপেজলা- ফ ু গ         জলা- িসেলট 

িনজ আেবদনকারী আ লু হািকম একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর ফইলূ র রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা- ০১৭৩০৮৩৮০৬৩ 

১৯৬৫ মহর জান                         িপতা- ও লিদ ছয়ার           এনআইিড-৮৬৭০১০৮৯২০     মাবা-০১৪০১৫৮৩৫১ 

াম- আ লুগিন রাড      ডাক- িখলগাওঁ             উপেজলা- িখলগাওঁ        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মহর জান একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭০০০০ মাবা-০১৪০১৫৮৩৫১ 

##### মাঃ আ লু ম াফ ফিকর      িপতা- আ লু কােদর ফিকর    এনআইিড-৪৬৩৪০৬৮৭৫৫     মাবা-০১৯১০৩৬০৩৪১ 

াম- িখলগাওঁ               ডাক- িখলগাওঁ             উপেজলা- িখলগাওঁ        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ লু ম াফ ফিকর একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৯১০৩৬০৩৪১ 

১৯৬৭ রিফক মা া                   িপতা- মৃত আকরাম মা া     এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৫০৯৪৫০  মাবা-০১৮৫৪০৮৫৩৭৮ 

াম- দয়াড়া                 ডাক- দয়াড়া              উপেজলা-িদঘিলয়া          জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী রিফক মা া একজন কৃিষ িমক। িতিন বা হাটর িগড়ায় ফাড়া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০ মাবা-০১৮৫৪০৮৫৩৭৮ 



১৯৬৮ মাঃ লাল িময়া                 িপতা- মৃত নবী হােসন       এনআইিড-৬১১৮১৪০৯৮০৮৯৫ মাবা-০১৯২৪৪৬০৮১৫ 

াম- কাকনী                ডাক- কাকনী             উপেজলা- ফুলপুর          জলা- ময়মনিসংহ            

িনজ আেবদনকারী মাঃ লাল িময়া একজন কৃিষ িমক। তার িলভােরর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৯২৪৪৬০৮১৫ 

১৯৬৯ মাঃ না জম উ ন ফিকর      িপতা- মৃত নিছম উ ন ফিকর এনআইিড-৬১১৮১১৩০৮৫৩৬১ মাবা-০১৭৯৫৬২৪৬৩০ 

াম- বারইপাড়া            ডাক- মা য়ালী            উপেজলা- ফুলপুর         জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ না জম উ ন ফিকর একজন ভ ান চালক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০  মাবা-০১৭৯৫৬২৪৬৩০ 

১৯৭০ মীর ইউনুছ                       িপতা- মৃত মীর আবদুল হািসম এনআইিড-১২১৯০৮৭৭৮৩৮৪২ মাবা-০১৭৪০৭৭৪০৯৪ 

াম- নািসরনগর            ডাক- নািসরনগর           উপেজলা- নািসরনগর     জলা- া ণবািড়য়া  

িনজ আেবদনকারী মীর ইউনছু একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭৪০৭৭৪০৯৪ 

১৯৭১ মাছাঃ ফােতমা                   ামী- মাঃ রিমজ উ ন       এনআইিড-৩৩১৩০৫৪৬৮৬৮৯৫ মাবা-০১৮৮৭৪৫০৬০৭ 

াম- ভাওরাইদ             ডাক- ইপসা                উপেজলা- গাজীপুর         জলা- গাজীপুর 

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ফােতমা একজন কৃিষ িমক। িতিন াক হাপানী রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৮৮৭৪৫০৬০৭ 

১৯৭২ তাছনুর বগম                    িপতা- রতন মু                  এনআইিড-৭৭৬০০৮২৮২১      মাবা-০১৯৫৩৫০২৪৫৭ 

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

িনজ আেবদনকারী তাছনুর বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন মূ  নালীেত দাহ পেট ব াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০ মাবা-০১৯৫৩৫০২৪৫৭ 



১৯৭৩ িমনারা বগম                     ামী- মাঃ আিরফ হােসন    এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৯৭৯৮ মাবা-০১৭২২৫১৫৪১৫ 

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

িনজ আেবদনকারী িমনারা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭২২৫১৫৪১৫ 

১৯৭৪ মাছাঃ িবনা বগম             িপতা- মজাহার আলী           এনআইিড-৫০৭৩০৪২৬৮০     মাবা-০১৭৯৭৫০১২৯৭ 

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

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িবনা বগম একজন িনমান িমক। িতিন চােখর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০ মাবা-০১৭৯৭৫০১২৯৭ 

১৯৭৫ জা াতল শখ                    িপতা- মাঃ রা াক শখ       এনআইিড-৬৫১৭৬২০২৩৬৫৫৪ মাবা-০১৯৩৪৭৮০২৩২ 

াম- আরজতপাড়া         ডাক- লশান              উপেজলা- লশান        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী জা াতল শখ একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৬০০০০ মাবা-০১৯৩৪৭৮০২৩২ 

১৯৭৬ মাসাঃ শাহানাজ বগম         ামী- মাঃ ফরদাউস িশকদার এনআইিড-০১১৫৮৫৯৩৭৯৪৫২ মাবা-০১৬৪৪৬৪১৮০৫ 

াম- মহাখালী              ডাক- লশান             উপেজলা- লশান        জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ শাহানা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ওভারীেত িস  হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৩৫০০০ মাবা-০১৬৪৪৬৪১৮০৫ 

১৯৭৭  মাহফুজা আ ার              ামী- মাঃ কামাল হােসন    এনআইিড-৪৭১৯৪৮১৯৪০৮৫৩ মাবা-০১৩১৬০৯৭১৬১ 

াম- পানিততা             ডাক- পানিততা            উপেজলা- তরখাতা       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাহফুজা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন াক ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৩৫০০০ মাবা-০১৩১৬০৯৭১৬১ 



১৯৭৮ মাঃ আ রু রহমান              িপতা- মিহউ ন আহমদ     এনআইিড-৭৩০৮৪৯৬৫৩৯     মাবা-০১৬৭১৫৯৬৭৬৫ 

াম- ছাট আলগী            ডাক- ভালা               উপেজলা- ভালা           জলা- ভালা   

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ রু রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন িলভােরর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

২০০০০ মাবা-০১৬৭১৫৯৬৭৬৫ 

১৯৭৯ মাঃ ছরাব আলী                 িপতা- মৃত মজর উ া          এনআইিড-৯১১০৮৫৫৬৭৪২০৬ মাবা-০১৪০২৯৮১৮৪৫ 

াম- বাসােবা               ডাক- সবুজবাগ             উপেজলা- সবুজবাগ        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ ছরাব আলী একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া  । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৬০০০০ মাবা-০১৪০২৯৮১৮৪৫ 

১৯৮০ মাছাঃ িফেরাজা খাতন          ামী- মাঃ ছাবান             এনআইিড-৬১১২৩২২৮০১২১১ মাবা-০১৯২০১৭৪৫৭০ 

াম-  পঃপাড়া         ডাক- রামেগাপালপুর    উপেজলা- গৗরীপুর        জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িফেরাজা খাতন একজন িনমান িমক। িতিন পপ টক আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৩০০০০ মাবা-০১৯২০১৭৪৫৭০ 

১৯৮১ মাঃ মিনর িময়া                  িপতা- মৃত সা জদ উ া        এনআইিড-৯১১০৮৫৫৬৭৫৩৭০ মাবা-০১৮৪৯৩৩৮১১০ 

াম- বাসােবা               ডাক- সবুজবাগ             উপেজলা- সবুজবাগ        জলা- ঢাকা  

িনজ    আেবদনকারী মাঃ মিনর িময়া একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উন্নত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৬০০০০ মাবা-০১৮৪৯৩৩৮১১০ 

১৯৮২ আিছয়া বগম                    িপতা- মৃত লাকমান িময়া      এনআইিড-০৯১২৯১৯৪৭১৬৩৫ মাবা-০১৬৪৮২৫৪১৫২ 

াম- ছাট আলগী            ডাক- ভালা               উপেজলা- ভালা           জলা- ভালা   

িনজ আেবদনকারী আিছয়া বগম একজন িশ  িমক। িতিন পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

১৫০০০ মাবা-০১৬৪৮২৫৪১৫২ 



১৯৮৩ মাসাঃ আেমনা খাতন           ামী- মৃত আবী আবদু াহ      এনআইিড-২৬৯৪৮০৭৮১২১৮৮ মাবা-০১৭২০০৯০৬৮০ 

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

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ আেমনা খাতন একজন কৃিষ িমক। িতিন িলভার এবং িপ  থিলেত সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৩০০০০ মাবা-০১৭২০০৯০৬৮০ 

১৯৮৪ মাসাঃ জাহানারা বগম          ামী- মাঃ আঃ কিরম         এনআইিড-৩৩১৩২১৯০১২৯০৪ মাবা- ০১৭২৫১১৪১৯৯ 

াম- ঝ াহা ট            ডাক- চা-বাগান            উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ জাহানারা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন তলেপেট ব াথা র য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

২৫০০০ মাবা- ০১৭২৫১১৪১৯৯ 

১৯৮৫ ফােতমা আ ার                 ামী- নু ল ইসলাম             এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩৩৬২২৮ মাবা-০১৬২৪২৪৪৩৯১ 

াম- ইউিনক               ডাক- ইউিনক           উপেজলা- আ িলয়া       জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী ফােতমা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৬০০০০ মাবা-০১৬২৪২৪৪৩৯১ 

১৯৮৬ প খান                          িপতা- না জম উ ন           এনআইিড-২৪০১৭১৯২৬১     মাবা-০১৭৭৮০৩৯২৬       

াম- মাদার কা ট         ডাক- খািলসা কাটা       উপেজলা- বানারী পাড়া   জলা- বিরশাল   

িনজ আেবদনকারী প খান একজন কৃিষ িমক।িতিন ক াটাের  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

১৫০০০ মাবা-০১৭৭৮০৩৯২৬      

১৯৮৭ ফােতমা                           ামী- কালাম                    এনআইিড-১৯৯০২৬৯৫০৪১০০০৩০১    মাবা- ০১৭৭৯৫৪৫৫৮৯ 

াম- পঃ আগারগাও       ডাক- মাহা দপুর        উপেজলা- মাহা দপরু    জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী ফােতমা একজন গৃহ িমক। িতিন পন য়ােসর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা- ০১৭৭৯৫৪৫৫৮৯ 



১৯৮৮ মাঃ সবুজ খান                   িপতা- মৃত আ জজ খান        এনআইিড-২৬৯৪৮১৪৯২২২৯৩ মাবা-০১৭৪৯৩২৮০২৫ 

াম- কােথারা               ডাক- সালনা বাজার      উপেজলা- জয়েদবপুর      জলা-গাজীপরু  

িনজ আেবদনকারী মাঃ সবুজ খান একজন কৃিষ িমক।িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৪৯৩২৮০২৫ 

১৯৮৯ শফালী বগম                    িপতা- মাজাে ল হক          এনআইিড-৯৫৫৪২৪০৭৫৫      মাবা-০১৩০৭১৯২২১২ 

াম- ছাট আলগী            ডাক- ভালা               উপেজলা- ভালা           জলা- ভালা   

িনজ আেবদনকারী শফালী বগম একজন গৃহ িমক।  িতিন গলায় ব াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৩০৭১৯২২১২ 

১৯৯০ মাঃ সবুজ হাওলাদার          িপতা- মৃত আরজ আলী হাওলাদার                      এনআইিড-১৯৬৬০৬১৬৯৫৯০০০০০৩    মাবা- ০১৬৪৪৬৪১৮০৬ 

াম- মহাখালী              ডাক- লশান             উপেজলা- লশান        জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ সবুজ হাওলাদার একজন ভ ান চালক। িতিন াক উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা- ০১৬৪৪৬৪১৮০৬ 

১৯৯১ লখন িময়া                        িপতা- মৃত খায়াজ আলী এনআইিড-৯১১০৮৫৫৬৬৯৫৪০  মাবা-০১৭৮১১৮১০৮০ 

াম- গাজীরচট            ডাক- আিলয়া মা াসা      উপেজলা- আ িলয়া       জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী লখন িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৭৮১১৮১০৮১ 

১৯৯২ মাঃ তাফা ল হােসন        িপতা- মাঃ শামসু ন          এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৯৩১২ মাবা-০১৭৪৫৩৪৬৩৮৩ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ তাফা ল হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন পাইলস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৪৫৩৪৬৩৮৩ 



১৯৯৩ মাসাঃ রােহলা বগম           িপতা- মাঃ আ সু শহীদ     এনআইিড-৯১১০৮৫৫৬৬৯৭৩৩ মাবা-০১৩০২৫২১১৯৩ 

াম- জােল র              ডাক- সাভার              উপেজলা- সাভার          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ রােহলা বগম একজন গৃহ িমক।  িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০  মাবা-০১৩০২৫২১১৯৩ 

১৯৯৪ লাকী                            িপতা- মিহউ ন আহ দ       এনআইিড-৩২৫৮৫০৬২৪৯     মাবা-০১৩০৭৫৩০৯১১ 

াম- ছাট আলগী            ডাক- ভালা               উপেজলা- ভালা           জলা- ভালা   

িনজ আেবদনকারী লাকী একজন িশ  িমক। িতিন মািসেকর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৩০৭৫৩০৯১১ 

১৯৯৫ মাঃ আশরাফ                    িপতা- আবুল কােশম            এনআইিড-৫০৫৮৫৮৭৬৮৩    মাবা-০১৮২০০৮৯৮১৪         

াম- ছাট আলগী            ডাক- ভালা               উপেজলা- ভালা           জলা- ভালা   

িনজ আেবদনকারী মাঃ আশরাফ একজন রাজ িম ী।  তার বুেক ব াথা।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৮২০০৮৯৮১৪      

১৯৯৬ মাছাঃ মুসিলমা খাতন           িপতা- আহ দ আলী িশকারী   এনআইিড-৮৭২৮২০৯১২৫৬০৭ মাবা-০১৯৪২৩৭৯৪৯২ 

া্ম- ই ান হাউজ        ডাক- মীরপুর              উপেজলা- পনগর       জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মুসিলমা খাতন একজন গৃহ িমক।িতিন মাতৃ  কল াণ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৯৪২৩৭৯৪৯২ 

১৯৯৭ মাছাঃ ফুল বগম               ামী- মাঃ আঃ জা ার        এনআইিড-৩৯১১৫৫৮৭৮৯১৮৫ মাবা-০১৯৯৮১২৭৬০৩ 

াম- রসুল বাগ            ডাক- রসুল বাগ           উপেজলা- লশান         জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ফুল বগম একজন িনমান িমক।  িতিন িকডিনর সমস া উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৯৯৮১২৭৬০৩ 



১৯৯৮ গালাম সােরায়ার মা য়া       িপতা- মৃত আ লু রা াক এম,এ মা য়া                    এনআইিড-৪৮১৪৫৬৬০৯২৪৯৩ মাবা-০১৭১৮০৫৮৫০১ 

াম- দঃ লাহাজরুী         ডাক- লাহাজরুী            উপেজলা- ক টয়াদী      জলা- িকেশারগ   

িনজ আেবদনকারী গালাম সােরায়ার মা য়া একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭১৮০৫৮৫০১ 

১৯৯৯ ফিরদা বগম                    ামী- গালাম সােরায়ার মা য়া এনআইিড-৪৮১৪৫৬৬০৯২৪৯৪ মাবা-০১৭৩৫৬৯৭৯৮১ 

াম- দঃ লাহাজরুী         ডাক- লাহাজরুী            উপেজলা- ক টয়াদী      জলা- িকেশারগ   

িনজ আেবদনকারী ফিরদা বগম একজন গৃহ িমক।িতিন িকডিন সািভস এবং তলেপেট িস  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭১৮০৫৮৫০১ 

২০০০ তািনয়া বগম                    ামী- মাঃ সিহদ               এনআইিড-১৯৯২০৯১১৮১৪০০০০২৫     মাবা-০১৮৬৮০৩৫২২৮ 

াম- বা া                 ডাক- ভালা               উপেজলা- ভালা           জলা- ভালা  

িনজ আেবদনকারী তািনয়া একজন িশ  িমক।িতিন র চাপ কম র রন রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৮৬৮০৩৫২২৮ 

২০০১ নািছমা বগম                    ামী- আইয়ুব আলী কাজী    এনআইিড-০১১৫৬৯৫৯১১৫৫২ মাবা-০১৭৯১০৬৮৯৬২ 

াম- িবলপাড়             ডাক- মা াহাট            উপেজলা- মা াহাট        জলা- বােঘরহাট  

িনজ আেবদনকারী নািছমা বগম একজন গৃহ িমক।িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৭৯১০৬৮৯৬২ 

২০০২ নুর মাহা দ শখ             িপতা- মাঃ গালাম আলী শখ  এনআইিড-১৯০২৭৩৫২১৪     মাবা-০১৬৪৮১৩৩৬৭৩ 

াম- যাগীরচালা            ডাক- মৗচাক            উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপুর   

িনজ আেবদনকারী নুর মাহা দ শখ একজন কৃিষ িমক।িতিন এিকউট এবেডােমন রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৬৪৮১৩৩৬৭৩ 



২০০৩ হােফজ মাঃ হািববুর রহমান  িপতা- মৃত ইসমাইল হােসন   এনআইিড-৬১২৫২০৮৬৩৫৪৩১ মাবা-০১৯১১৮৩০৫১৪ 

াম- আমলাপাড়া           ডাক- ময়মনিসংহ          উপেজলা- ময়মনিসংহ    জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ আেবদনকারী হােফজ মাঃ হািববুর রহমান একজন িনমান িমক।িতিন পন েয়টাই টস ডায়ােব টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০  মাবা-০১৯১১৮৩০৫১৪ 

২০০৪ জ াত আলী শখ                িপতা- মৃত হািববুর রহমান শখ এনআইিড-৩৫১৩২৮৬২৬১০৩০ মাবা-০১৪০২৬৩৯৬৯৭ 

াম- িনেকতন             ডাক- লশান             উপেজলা- লশান         জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী জ াত আলী শখ একজন দােরায়ান। িতিন আথাই টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৪০২৬৩৯৬৯৭ 

২০০৫ রান ুিবিব                        ামী- মাঃ আবুল বসার        এনআইিড-০৯১২৫৮৫৮০৭৫৩২ মাবা-০১৯৯৭৫০৯৮০৫ 

াম- আহা দপরু          ডাক- নুরাবাদ              উপেজলা- চর ফ াশন     জলা- ভালা  

িনজ আেবদনকারী রান ুিবিব একজন গৃহ িমক।িতিন হােটর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯৯৭৫০৯৮০৫ 

২০০৬ িলিপ                              ামী- মাইনু ন               এনআইিড-০৯১২৯৭৬২৩০৯০৫ মাবা-০১৭৯৩৭১২২৪৮ 

াম- মু বাড়ী             ডাক- মধ  জয়নগর       উপেজলা- দৗলতখান     জলা- ভালা  

িনজ আেবদনকারী িলিপ একজন কৃিষ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৯৩৭১২২৪৮ 

২০০৭ মুরাদ মা া                     িপতা- রেজায়ান মাল া       এনআইিড-৪৭১৬৯৭৬০১১০৬৯ মাবা-০১৭১৯৫৫৮২৯৮ 

াম- ব নবািড়য়া         ডাক- বুিড়য়া ডা া        উপেজলা- ফুলতলা        জলা-খুলনা    

িনজ আেবদনকারী মুরাদ মা া একজন িমলস িমক। িতিন প ু  িপেটর হাড় ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭১৯৫৫৮২৯৮ 



২০০৮ মাঃ রিফকুল ইসলাম            িপতা-মৃত আ াপ মাড়ল      এনআইিড-৪৭১৬৯৭৬৪৭৯৬৮৫ মাবা-০১৮৬৭৪০১২৯৮ 

াম- ঢাকুিরয়া            ডাক- বুিড়য়া ডা া        উপেজলা- ফুলতলা        জলা-খুলনা        

িনজ আেবদনকারী মাঃ রিফকুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক।তার ডান পা ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৮৬৭৪০১২৯৮ 

২০০৯ মেহ ে সা আ জজ             িপতা- এরশাদ আলী ভূইয়া    এনআইিড-৬৪৪৫৮৯২২৪০     মাবা-০১৭৫২৯১৮৯৬৭ 

াম- খান রাড            ডাক- ধনবািড়              উপেজলা- ধনবািড়         জলা- টা াইল    

িনজ আেবদনাকারী মেহ ে সা আ জজ একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭০০০০ মাবা-০১৭৫২৯১৮৯৬৭ 

২০১০ নুর নবী                           িপতা- অিলউর রহমান        এনআইিড-০৯১২৫৯৫৮৪৪৭৩৯ মাবা-০১৭৫৯৫১৬৪১৯ 

াম- সাবুর রাড           ডাক- মু  কল াণ রাড  উপেজলা- সাবুর রাড     জলা- া ণবািড়য়া   

িনজ আেবদনকারী নুর নবী একজন ভ ান চালক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭০০০০ মাবা-০১৭৫৯৫১৬৪১৯ 

২০১১ তাছনুর বগম                   ামী- মাঃ নুর নবী             এনআইিড-০৯১২৫৯৫৮৪৪৫৫৮ মাবা-০১৭৭৯০৯৪৭০০ 

াম- জলখানা রাড       ডাক- জলা               উপেজলা- িমঠাবািড়       জলা- া ণবািড়য়া  

িনজ আেবদনতকারী তাছনুর বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭০০০০ মাবা-০১৭৭৯০৯৪৭০০ 

২০১২ মাছাঃ রািহলা পাঠন            ামী- মাঃ আঃ রিশদ পাঠান  এনআইিড-৬১২১৩০১৬০২২৭৮ মাবা-০১৭২০৩০৯৫২২ 

াম- হাসপাতাল রাড    ডাক- ভালকুা-২২৪০      উপেজলা- ভালকুা          জলা- ময়মনিসংহ  

িনজ আেবদনকালরী মাছাঃ রািহলা পাঠান একজন গৃহ িমক। িতিন হােটর সমষ া রােগ আ া ।িতিন। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭২০৩০৯৫২২ 



২০১৩ গালাপ জান                   ামী- মৃত মাজাে ল হক     এনআইিড-৯৩২৬৬০৬০৬১৭০০ মাবাঃ ০১৭১১৩৭৮৫৯৪ 

াম- বাইম হা ট           ডাক- িমজাপুর             উপেজলা- িমজাপুর        জলা-টা াইল   

িনজ আেবদনকারী গালাপ জান একজন গৃহ িমক। িতিন হােটর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবাঃ ০১৭১১৩৭৮৫৯৪ 

২০১৪ রােবয়া বগম                 িপতা- ইসাহাক শখ            এনআইিড-৯১৩৮৪৭৬৫৮৬    মাবা-০১৯৩৩৩৪২৩২৮ 

াম- আমাদা                ডাক- আমাদা               উপেজলা- লাহাগড়া       জলা- নড়াইল   

িনজ আেবদনকারী রােবয়া বগম একজন গৃহ িমক।িতিন মুেখ এবং দােত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৯৩৩৩৪২৩২৮ 

২০১৫ নাজমা সামাদ                   ামী-সামাদ িসকদার          এনআইিড-৯৩১৬৬৮৭০১৫৬৮৫  মাবা-০১৭৪৫০১৬৪৮ 

াম- তরফ পুর             ডাক- তরফ পুর           উপেজলা- িমজাপুর         জলঅ- টা াইল   

িনজ আেবদনকারী নাজমা সামাদ একজন গৃহ িমক।িতিন কথা আটেক যায় মাথা ব াথা িলভােরর সমস া ডায়ােব টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৭৪৫০১৬৪৮ 

২০১৬ আ সু সামাদ িসকদার       িপতা- মৃত বােছদ িসকদার    এনআইিড-১৯৫১৯৩১৬৬৮৭০০০০০১    মাবা-০১৭২৭৫১৩৮৮১ 

াম- তরফ পুর             ডাক- তরফ পুর           উপেজলা- িমজাপুর         জলঅ- টা াইল   

িনজ আেবদনকারী আ সু সামাদ িসকদার একজন কৃিষ িমক।িতিনডায়ােব টস পাইলস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭২৭৫১৩৮৮১ 



২০১৭ শিহদুল গাজী                     িপতা- খােলক গাজী            এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৫২১০৯২  মাবা-০১৬৪৬৫৯৪৩৯৫  

াম- িদঘিলয়া               ডাক- িদঘিলয়া             উপেজলা- িদঘিলয়া      জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী শিহদুল গাজী একজন ভ ান চালক। িতিন াক উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৬৪৬৫৯৪৩৯৫  

২০১৮ মাঃ নু ল ইসলাম              িপতা- মাঃ কিরম জায়া ার   এনআইিড-৮২০০৮১৫২১৮    মাবা-০১৭৫১৩৫৭৪৭৫ 

াম- ছাট বয়রা          ডাক- জ.িপ.ও ৯০০০    উপেজলা- সানাডা া        জলা- খুলনা      

িনজ আেবদনকারী মাঃ নু ল ইসলাম একজন কৃিষ িমক।  িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৫১৩৫৭৪৭৫ 

২০১৯ মাঃ হা ন-অর রিশদ            িপতা-ইছহাক সরদার          এনআইিড-৩২৫২০৩৯৭৮৩    মাবা-০১৯৪৩৩১৩৪৫৩ 

াম- িব ক স রাড    ডাক- খুলনা িব িবদ াল   উপেজলা- সানাডা া জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ হা ন -অর রিশদ একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯৪৩৩১৩৪৫৩ 

২০২০ মাঃ মিনর হােসন              িপতা- মাঃ মাজাে ল হক    এনআইিড-৬৪৩৪৫১৫২২৪     মাবা-০১৬৪৪৬৪১৮০৩ 

াম- মহাখালী              ডাক- লশান             উপেজলা- লশান        জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ মিনর হােসন একজন িনমান িমক।  িতিন হাট এবং ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৬৪৪৬৪১৮০৩ 

২০২১ মাঃ হল আিমন               িপতা- মৃত অিল আহ দ িময়া  এনআইিড-১৩১৪৫২৩৮৯৯৪০৪ মাবা-০১৯২৭৭২০১৩২ 

াম- িবশকা টালী          ডাক-রামপুর বাজার       উপেজলা- ফিরদগ        জলা- চাদঁপুর 

িনজ আেবদনকারী মাঃ হল আিমন একজন কৃিষ িমক। িতিন াক ডায়ােব টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৯২৭৭২০১৩২ 



২০২২ মাঃ আঃ হািকম                িপতা- মৃত মাহবুবুর রহমান    এনআইিড-১৯৮৪৮৯১৯০৪৭০০০০০৩     মাবা-০১৯১৯২৪৬৩৪৫ 

াম- সালনা               ডাক- সালনা বাজার       উপেজলা- গাজীপুর সদর  জলা- গাজীপরু 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আঃ হািকম একজন কৃিষ িমক। তার বা পা ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৯১৯২৪৬৩৪৫ 

২০২৩ মাঃ সানাউ াহ                 িপতা- মাঃ আফজাল হােসন   এনআইিড-৭০১৩৭৪২২৬২৪৮৪ মাবা-০১৯৬৩৫৫৪৬৭০ 

াম- নািবে া রাড        ডাক- লশান          উপেজলা- লশান      জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদকারী মাঃ সানাউ াহ একজন িনমান িমক।  িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৯৬৩৫৫৪৬৭০ 

২০২৪ মাঃ জাকািরয়া                  িপতা- আ জজ মৃধা              এনআইিড-৫৯৬৫৪৬৯৪২১     মাবা-০১৭২৩৪৪৮২০৪ 

াম- পবূ হতািলয়া       ডাক- বহাল গািছয়া       উপেজলা- পেটায়াখালী     জলা- পেটায়াখালী  

িনজ আেবদনকারী মাঃ জাকািরয়া একজন কৃিষ িমক।  িতিন িপ  থিলেত পাথর রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭২৩৪৪৮২০৪ 

২০২৫ মেনায়ারা বগম                ামী- মাঃ বলােয়ত গাজী    এনআইিড-৭৮১৫৭৬৭৪১১৮০৩ মাবা-০১৭২৪৩৬৮৫২০ 

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

িনজ আেবদকারী মেনায়ারা বগম একজন কৃিষ িমক।  িতিন াক ডায়ােব টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭২৪৩৬৮৫২০ 

২০২৬ মাছাঃ িফেরাজা খাতন         ামী- মাঃ রিফকুল ইসলাম  এনআইিড-৬১১২৩২২৮০১৮০৮ মাবা-০১৭১৮৯১৫০৯২ 

াম-  প মপাড়া     ডাক-রাম গাপালপুর      উপেজলা- গৗরীপুর       জলা- ময়মনিসংহ 

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িফেরাজা খাতন একজন িনমান িমক। িতিন মূ  থিলেত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

১৫০০০ মাবা-০১৭১৮৯১৫০৯২ 



২০২৭ মাঃ মধু িময়া                     িপতা- মাঃ মােলক িময়া        এনআইিড-২৬১০৪১৩৯৮৮৪৪  মাবা-০১৬৪৪৬৪১৭৪৮ 

াম- পা  অিফস রাড   ডাক- লশান               উপেজলা- বা া          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মধু িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন হােটর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৩৫০০০ মাবা-০১৬৪৪৬৪১৭৪৮ 

২০২৮ মাঃ আব ুতােহর সরকার      িপতা- মৃত আ লু বারীক সরকার                         এনআইিড-৮৮১৯৪৫১৯২৫১৭৯ মাবা-০১৭৭১৯৬৬০৬১ 

াম- মিনরপুর              ডাক- বন াকা           উপেজলা- উ াপাড়া       জলা- িসরাজগ  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আব ুতােহর সরকার একজন কৃিষ িমক।িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৭৭১৯৬৬০৬১ 

২০২৯ মাসাঃ আখতারা বগম        ামী- মাঃ বজলরু রহমান     এনআইিড-৭০১৩৭৩১৯২৭৯৮৪ মাবা-০১৪০৩৪১৫৮৪২ 

াম- মহাখালী দঃ পাড়া    ডাক- লশান             উপেজলা- লশান        জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ আখতারা বগম একজন গৃহ িমক।  িতিন মাথা ঘুরােনা বুেক সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৪০৩৪১৫৮৪২ 

২০৩০ মাঃ আ লু মুতিলব            িপতা- মৃত ওয়ািছদ উ া       এনআইিড-৯১১০৮৫৫৬৭৪২০০ মাবা-০১৬৪৪৬৪১৭৯১ 

াম- থানা গাওঁ            ডাক- া ন শাসন       উপেজলা- বালাগ         জলা- িসেলট 

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ লু মুতিলব একজন কৃিষ িমক।  িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন্য আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৬৪৪৬৪১৭৯১ 

২০৩১ িছকু বগম                       ামী- মাঃ বাবুল               এনআইিড-০৯১২৯৮৫৩০৪৬২৬ মাবা-০১৭৯৩৯১১৯২০ 

াম- মাতা র বািড়        ডাক- নুরিময়ার হাট       উপেজলা- দৗলত খান     জলা- ভালা 

িনজ আেবদনকারী িছকু বগম একজন িশ  িমক।  তার কােনর সমস া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০  মাবা-০১৭৯৩৯১১৯২০ 



২০৩২ কাম ন নছা                     ামী- সয়দ আহমদ            এনআইিড-৯১৯৬২২৪৩৬৯৩৫৭ মাবা-০১৭৬৪৬৫৬৬৯৫ 

াম- দুয়ারীপাড়া            ডাক- দুয়ারীপাড়া           উপেজলা- ভালা        জলা- ভালা 

িনজ আেবদনকারী কাম ন নছা একজন গৃহ িমক।  িতিন ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০  মাবা-০১৭৬৪৬৫৬৬৯৫ 

২০৩৩ মাঃ সাইদুর রহমান হাওলাদার িপতা- মৃত মাহেফল হাওলাদার এনআইিড-১৯৭৬৩৫১৫৮৮৩০০০০০৩    মাবা-০১৭৯৯৮৬৪৪৩৭ 

াম-আ জমপুর            ডাক- পা া               উপেজলা-লালবাগ         জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ সাইদুর রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন ক াটাের  রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৯৯৮৬৪৪৩৭ 

২০৩৪ সুরাইয়া আ ার                 ামী- আবুল কােশম           এনআইিড-৯৩১৬৬১৩৯৯৭৬৮৪ মাবা-০১৭০৩০১৪৩১০      

াম- িচেত রী             ডাক- িচেত রী          উপেজলা- িমজাপুর        জলা-টা াইল  

িনজ আেবদনকারী সুরাইয়া আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭০৩০১৪৩১০     

২০৩৫ নািছমা বগম                   ামী- মাঃ আলমগীর হাওলাদার এনআইিড-০৬১০৭৬৭৪৩৮৬০১           মাবা-০১৬২৬৪৫৩০২৮ 

াম- কলসকারী           ডাক- কলসকারী         উপেজলা- বােকরগ      জলা- বিরশাল 

িনজ আেবদনকারী নািছমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৬২৬৪৫৩০২৮ 

২০৩৬ মাছাঃ রিহমা খাতন            ামী- মাঃ আ াফ উ ন ভইয়া এনআইিড-৬১১৯৪৬৬১৩৩৯৪৯  মাবা-০১৭১৬২২০৯৭৩ 

াম- চকরামপুর           ডাক- চকরামপুর          উপেজলা- শাল           জলা- ময়মনিসংহ   

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রিহমা খাতন একজন গৃহ িমক। তার িপ  থিলেত পাথর।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭১৬২২০৯৭৩ 



২০৩৭ আবদু াহ আল মামুন           িপতা- মাঃ নুর উ ন         জ সনদ-২০১৫৭৫২৬৬০২১০৩৪৯৭     মাবা-০১৮৮৫২৮২৬৫০ 

াম- পূব ফেতপুর         ডাক- কিবরহাট           উপেজলা- কিবরহাট       জলা- নায়াখালী 

মাঃ নুর উ ন   এনআইিড-৭৫২৪৭০২৯৭৫২৩২ 

আেবদনকারী আেবদনকারী নুর উ ন একজন ভ ান চালক। চমেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৮৮৫২৮২৬৫০ 

২০৩৮ লাইজ ু                         ামী- মাঃ আকতার           এনআইিড-০৯১২৫৫৩৮৮১৯৫৬ মাবা-০১৭১৮৮৫৯৭৪১ 

াম- হাসপাতাল রাড    ডাক- ভালা              উপেজলা- ভালা           জলা- ভালা   

িনজ আেবদনকারী লাইজ ুএকজন মাদুর তির িমক। িতিন র তলেপেট দাহ এবং পািন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০  মাবা-০১৭১৮৮৫৯৭৪১ 

২০৩৯ আশরাফুল ইসলাম সিলম      িপতা-আ রু রউফ             এনআইিড-৫৫৩১৫৭৬৮২৪    মাবা-০১৭১২২৪৮০৩০ 

াম- পালপাড়া               ডাক- দৗলতপুর          উপেজলা- দৗলতপরু     জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী আশরাফুল ইসলাম একজন সিলম একজন কৃিষ িমক। িতিন হজিকনস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৬০০০০ মাবা-০১৭১২২৪৮০৩০ 

২০৪০ মাঃ দেলায়ার হাসান িদলান   িপতা- মু ী বলােয়ত হােসন  এনআইিড-১৯৩৬৮২৪২৩২    
 মাবা-০১৮১৮৫৫৪৬৩৫ 

াম- িচ ালী বাজার      ডাক- জিপও-৯০০০       উপেজলা- খািলশপরু       জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ দেলায়ার হাসান িদলান একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৬০০০০ মাবা-০১৮১৮৫৫৪৬৩৫ 

২০৪১ কািহনুর বগম                 ামী-জগলুর রিশদ              এনআইিড-২৬৯৬৪০৬৬৯৩৭১৪ মাবা-০১৯৫৩৩১০৫৮৮ 

াম- মকরিদয়া           ডাক- মধুখালী             উপেজলা- মধুখালী          জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী কািহনুর বগম একজন গৃহ িমক। িতিন িকডিনর ফইলু র রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৬০০০০ মাবা-০১৯৫৩৩১০৫৮৮ 



২০৪২ হািমদ                            িপতা- ইউনুস খান              এনআইিড-১৯৯০১৩১৪৫৬৫০০০০৭৭      মাবা-০১৭০৪৬৬৪১১৬ 

াম- আর কা            ডাক- মধুখালী             উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী হািমদ একজন কৃিষ িমক। িতিন রনাল ফইলূ র রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৬০০০০ মাবা-০১৭০৪৬৬৪১১৬ 

২০৪৩ রা জনা আ ার                 িপতা- ম জবুর রহমান          এনআইিড-৫৫১৭৩৪২৪১৫      মাবা-০১৬৮৫৫৫৪৫৬০ 

াম- মধ  বা া            ডাক- বা া               উপেজলা- বা া          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী রা জনা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৬৮৫৫৫৪৫৬০ 

২০৪৪ মাঃ আল আফ ফারহান       িপতা- মাঃ ওমর ফা ক      জ সনদ-২০০৭২৬৯২৫০৬১৭৮৩৭৮    মাবা-০১৬৭৭০৭৯৫৭৮ 

াম- আর পাড়া            ডাক- মধুখালী              উপেজলা- মধুখালী        জলা- ফিরদপুর  

মাঃ ওমর ফা ক     এনআইিড-৫০৯২১৩১৬৫৪ 
আেবদনকারী মাঃ ওমর ফা ক একজন িনমান িমক। িতিন হজিকনস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৬৭৭০৭৯৫৭৮ 

২০৪৫ সিবতা রানী সাহা               ামী- কানাই লাল সাহা       এনআইিড-২৯১৫৬৫২১২৫০৭৪ মাবা-০১৭২০৫৫০৭০১ 

াম- পূবপাড়া              ডাক- মধুখালী             উপেজলা-মধখুালী          জলা- ফিরদপুর  

িনজ সিবতা রানী সাহা একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৭২০৫৫০৭০১ 

২০৪৬ খােলদা বগম                  ামী- হা ন অর রিশদ খানঁ   এনআইিড-২৯১৪৭৩৯২৩০৬০৭ মাবা-০১৬২৯৩৭৪৮৮৬ 

াম- গাড়ােখালা            ডাক- মধুখালী              উপেজলা- মধুখালী        জলা- ফিরদপুর 

িনজ আেবদনকারী খােলদা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন জরায়ুেত টউমার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২৫০০০ মাবা-০১৬২৯৩৭৪৮৮৬ 



২০৪৭ মাছাঃ স া খাতন             িপতা- মাঃ আঃ সবুর সরকার  এনআইিড-৪২০৩৫৬৭০৮৮    মাবা-০১৭৩৮৮০৮০৪৫ 

াম- রামনাথ পুর          ডাক- িব বািড়            উপেজলা- গািব পুর     জলা- গাইবা া  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ স াখাতন একজন গৃহ িমক। িতিন িলে ামা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৭৩৮৮০৮০৪৫ 

২০৪৮ সিবতা রানী দবী               ামী- ব ন চ  দবনাথ       এনআইিড-৬১১৭২৭১২৫১২৫৫ মাবা-০১৯১৭০৩৭৫০৩ 

াম- ভা ট সাভার         ডাক- হমগ              উপেজলা- না াইল        জলা- ময়মনিসংহ   

িনজ আেবদনকারী সিবতা রানী দবী একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৭৫০০০ মাবা-০১৯১৭০৩৭৫০৩ 

২০৪৯ মাছাঃ মেনায়ারা বগম         ামী- মাঃ আফাব আলী     এনআইিড-৩২১৩০১১৭১৭১০৬  মাবা-০১৭১২১৯৪২০০ 

াম- সাবগাজী            ডাক- িব বািড়           উপেজলা- গািব গ      জলা- গাইবা া   

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মেনায়ারা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৭৫০০০ মাবা-০১৭১২১৯৪২০০ 

২০৫০ িফেরাজা খাতন                 ামী- আ ছু ছামাদ          এনআইিড-৮৮১২৭২১১৯৯৭৩৪ মাবা-০১৯১৭৩৩৬২১১ 

াম- চরপাটেকাল         ডাক-িসংড়া              উপেজলা- িসংড়া          জলা- নােটার 

িনজ আেবদনকারী িফেরাজা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৭৫০০০ মাবা-০১৯১৭৩৩৬২১১ 

২০৫১ মাছাঃ িশউলী বগম            ামী- মাঃ িমঃ জয়া           এনআইিড-৩২১৩০১০৭২২২৫০ মাবা-০১৭৭৩২০০৮৮৪ 

াম- রামনাথ পুর          ডাক- িব বািড়            উপেজলা- গািব পুর     জলা- গাইবা া  

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ িশউলী বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৭৫০০০ মাবা-০১৭৭৩২০০৮৮৪ 



২০৫২ মাঃ শাহ আলম                 িপতা- মাঃ সােফজ উ ন মু  এনআইিড-৮২৪৩৬১০৪৩৬   মাবা-০১৬৩২৩৭৩১৬৮ 

াম- শ ামলী              ডাক- িমরপুর     উপেজলা- িমরপুর    জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ শাহ আলম একজন িনমান িমক।িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৬৩২৩৭৩১৬৮ 

২০৫৩ সােহল রানা                     িপতা- মাঃ ইমন উ ীন         এনআইিড-১৯৯০২৯১৫৬৭৩০০০২৬০    মাবা-০১৩০৬৪৯১৯৯৯ 

াম- উথািল                 ডাক- মধুখালী             উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর  

িনজ    আেবদনকারী সােহল রানা একজন কৃিষ িমক। িতিন সড়ক দঘূটনায় আঘাত এবং মাথার হাড় ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৩০৬৪৯১৯৯৯ 

২০৫৪ মেহ ন নছা                     িপতা- আ ু াহ িমঞা          এনআইিড-৪৬৪৩৭৭১৭৫৩     মাবা-০১৯৪৩৮৬১৩২৩ 

াম- মছর িদয়া           ডাক- মধুখালী             উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী মেহ ন নছা একজন গৃহ িমক। িতিন হাট এবং ফুসফুেসর সমষ া উি্চর চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৯৪৩৮৬১৩২৩ 

২০৫৫ ফক ল আজীম িময়া            িপতা- মৃত আলী আজম িময়া   এনআইিড-২৯১৫৬৫২১৩৭৪৬  মাবা-০১৭৭৫৯০০৯৪৯ 

াম- বনমািলিদয়া          ডাক- মধুখালী              উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী ফক ল আজীম িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন হােটর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৭৭৫৯০০৯৪৯ 

##### আফজাল হােসন মা া         িপতা- মৃত সমেসর মা া       এনআইিড-২৯১৫৬৫২১২৪৮৩৪ মাবা-০১৭১৪২৭৪১৮৬ 

াম- নদীয়া বাজার কা  ডাক- মধুখালী              উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী আফজাল হােসন মা া একজন কৃিষ িমক। িতিন হােটর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৭১৪২৭৪১৮৬ 



২০৫৭ মাঃ সােলমান                   িপতা- মৃত মাঃআকবর আলী  এনআইিড-২৬৯৬৪০৬৬৮১৮২২          মাবা-০১৭২৮৩৪০৫৮০ 

াম- মাসকা              ডাক- মধুখালী            উপেজলা- মধুখালী        জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ সােলমান একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর এবং হােটর সমষ া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৭২৮৩৪০৫৮০ 

২০৫৮ মাসাঃ জাহানারা বগম          িপতা- চান িময়া        এনআইিড-৩২৮৯৯৬৭৫৭৬  মাবা- ০১৭২০৫১০৪১৬ 

াম- গ ারিদয়া             ডাক- মধুখালী             উপেজলা- মধুখালী         জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ জাহানারা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৫০০০০ মাবা- ০১৭২০৫১০৪১৬ 

২০৫৯ দীপ সরকার                 িপতা- নৃেপন সরকার          এনআইিড-১৯৮২২৯২৪৭০৪১৩৩০৫২      মাবা-০১৭২১০৯০৮৯২ 

াম- পূব ঘাড়ােখালা       ডাক- মধুখালী             উপেজলা- মধুখালী        জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী দীপ সরকার একজন ির া চালক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৭২১০৯০৮৯২ 

২০৬০ এস এম খুরিশদুল আলম       িপতা- এস এম নু ল আলম    এনআইিড-৪২২৪০০৮১২৮৬৬৮ মাবা-০১৭২০৫৬৬২৭২ 

াম- মাসকা              ডাক- মধুখালী            উপেজলা- মধুখালী        জলা- ফিরদপুর  

িনজ আেবদনকারী এস এম খুরিশদুল আলম একজন িনমান িমক। িতিন পন েয়টাই টস ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৭২০৫৬৬২৭২ 



২০৬১ আপন িমজা সুমন                িপতা- আ লু হাই              এনআইিড-১৯২৬২৪৮৭২৩     মাবা-০১৯৩৬৯৩৯৩৩১ 

াম- মধ  বা া            ডাক- বা া               উপেজলা- বা া          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী আপন িমজা সুমন একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৯৩৬৯৩৯৩৩১ 

২০৬২ জাপিরন পাপরী                  িপতা- আ লু মােলক           এনআইিড-৫০৯২১৩৪৯১৪     মাবা-০১৭১২৫১১০২০ 

াম- বিধত প বী          ডাক- প বী                 উপেজলা- ঢাকা           জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী জাপিরন পাপির একজন একজন গৃহ িমক। িতিন মূ  নালীেত এবং মূ থিলেত দাহ উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৭১২৫১১০২০ 

##### মাহা দ রাজ ু                  িপতা- মাহা দ আলম          জ সনদ-১৯৯৮৩০৯০১৮৫২৫৭৭৮২     মাবা-০১৯১৮৩৭২২৬৭ 

াম- হরই                  ডাক- নলিস ট               উপেজলা- নলিস ট         জলা- ঝালকা ঠ 

িনজ আেবদনকারী মাহা দ রাজ ুএকজন াক চালক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০ মাবা-০১৯১৮৩৭২২৬৭ 

২০৬৪ মাসাঃ হােজরা বগম            ামী- আ লু হাই               এনআইিড-১৯৮৫৩৩১৩৪৯৯৪০০০০৫২    মাবা- ০১৭৭৪৭৩৩২৭৭ 

াম- ডমরা                 ডাক- তারাগ              উপেজলা- কািলগ        জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ হােজরা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন সায়া টকা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা- ০১৭৭৪৭৩৩২৭৭ 



##### িরনা বগম                       ামী- মাঃ জাহা ীর মা া    এনআইিড-২৯১৫৬৫২১২৫৩০৭ মাবা-০১৯১২৫৭৭৬৮৩ 

াম- ীপুর                  ডাক- মধুখালী              উপেজলা- মধুখালী        জলা- ফিরদপুর 

িনজ আেবদনকারী িরনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন নস হজিকনস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৯১২৫৭৭৬৮৩ 

##### মাঃ তৗিফকুল ইসলাম          িপতা- মাসেলম িব াস          এনআইিড-৪১৫৩৯৪১১৪৩      মাবা-০১৪০২৮৯৩৪৯২ 

াম- রাড-১০              ডাক- িখলগাওঁ              উপেজলা- িখলগাওঁ          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ তৗিফকুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৪০২৮৯৩৪৯২ 

২০৬৭ আ ু াহ- আল- মাহমুদ        িপতা- মাঃ আঃ গিন           এনআইিড-৪৮১৪২৮৬৬৫৯৮৮১ মাবা-০১৭৪৬৯১৩২৭৪  

াম- রাড-১০              ডাক- িখলগাওঁ              উপেজলা- িখলগাওঁ          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী আ ু াহ-আল-মাহমুদ একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিন এবং ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩৫০০০  মাবা-০১৭৪৬৯১৩২৭৪  

##### মাঃ অিলয়ার রহমান          িপতা- মাঘ ু মাহা দ            এনআইিড-৩৭৪৭৬৩৪০৭৩     মাবা-০১৩১৭২০৩৪৫৭ 

াম- শালেটাহরী            ডাক- শালেটাহরী          উপেজলা- ঠাকুরগাওঁ      জলা- ঠাকুরগাওঁ       

িনজ আেবদনকারী মাঃ অিলয়ার রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন ঘােরর সমষ া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

২০০০০ মাবা-০১৩১৭২০৩৪৫৭ 

##### পা ল                              ামী- বকুল িময়া               এনআইিড-২৬১০৪১৯০৮৩৬২৪ মাবা-০১৩১৬৫৬২১৩১ 

াম- মাড়লপাড়া            ডাক- বড় বরাইদ          উপেজলা- বা া            জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী পা ল একজন গৃহ িমক। িতিন িপ  থিলেত পাথর মূ নালীেত দাহ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৪০০০০ মাবা-০১৩১৬৫৬২১৩১ 



২০৭০ মার জয়া                          ামী- মাঃ ইকবাল হােসন    এনআইিড-০৯১২৯৭৬৩৬৩৭৪১ মাবা-০১৭৭৪৯৫২২৯২                       

াম- তারা নগর            ডাক- তারা নগর           উপেজলা- করানীগ       জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মার জয়া একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৬০০০০ মাবা-০১৭৭৪৯৫২২৯২    

২০৭১ মাছাঃ মিতয়া খানম             ামী- আহ দ হােসন           এনআইিড-৯৪২৯৪০৬১২৫৭৪৫ মাবা-০১৯৪০৬৩৮১০১ 

াম- ফিকরপাড়া            ডাক- ঠাকুরগাওঁ             উপেজলা-ঠাকুরগাওঁ         জলা- ঠাকুরগাওঁ   

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ মিতয়া খানম একজন গৃহ িমক। িতিন দেরােগ ও অি ও আথাই টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৯৪০৬৩৮১০১ 

২০৭২ মাঃ মাসুম                        িপতা- মাঃ মা ফা              এনআইিড-৩২১০৪৮২০৯১৯০৪  মাবা-০১৮৪৬৪৮৯৭৬৩ 

াম- পাচঁ খালা             ডাক- সাতারকুল           উপেজলা- বা া           জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাসুম একজন ভ ান চালক। িতিন িকডিন িলভার ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০  মাবা-০১৮৪৬৪৮৯৭৬৩ 

২০৭৩ ক না                             িপতা- মাঃ আে ল আিল      এনআইিড- ৬৮৮২৭৬৪৭৯৫    মাবা-০১৭৫১৯১৮২৮৭ 

াম- চা ার টক          ডাক- বড় বড়াইদ         উপেজলা- বা া             জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী ক না একজন গৃহ িমক। িতিন হাপানী দেরােগ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৩০০০০ মাবা-০১৭৫১৯১৮২৮৭ 

২০৭৪ মাঃ জাহা ীর হােসন         িপতা- আবদুল বােরক          এনআইিড-৪১৭৩৭৫৬৬৬১     মাবা-০১৭২৪৭৯৩৮৩৫ 

াম- িচথুিলয়া               ডাক- কােয়মপুর            উপেজলা- শাহজাদপুর     জলা- িসরাজগ   

িনজ আেবদনকারী মাঃ জাহা ীর হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৫০০০০ মাবা-০১৭২৪৭৯৩৮৩৫ 



২০৭৫ মেনায়ারা বগম                ামী- মাঃ বলােয়ত গাজী    এনআইিড-৭৮১৫৭৬৭৪১১৮০৩ মাবা-০১৭২৪৩৬৮৫২০ 

াম- মেধ র চর         ডাক- আ ট বাজার          উপেজলা- করানীগ      জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মেনায়ারা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৪০০০০ মাবা-০১৭২৪৩৬৮৫২০ 

২০৭৬ মাঃ ইসমাইল                    িপতা- মৃত আলী আহা দ     এনআইিড-০৯১২১১৬১৩৯৭২৯ মাবা-০১৭২২৬৭৪৯২০ 

াম- আরিশনগর          ডাক- আ টবাজার          উপেজলা- করানীগ        জলা-ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ ইসমাইল একজন ভ ান চালক। িতিন হাটেত সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০ মাবা-০১৭২২৬৭৪৯২০ 

২০৭৭ মাঃ রিশদুল ইসলাম            িপতা- মাঃ শিহদুল ইসলাম   এনআইিড-৭৩১১৫২৮৮৪৫২৬৪ মাবা-০১৯১৫৩৭৪২৬৭ 

াম- পূব বাড়াগাড়ী        ডাক- বাড়াগাড়ী          উপেজলা- ডামার           জলা- নীলফামারী        

মাছাঃ সানালী বগম  এনআইিড-৭৩১১৫২৮৮৪৫২৬৬৩ 

আেবদনকারী মাঃ রিশদুল ইসশাম একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭৫০০০ মাবা-০১৯১৫৩৭৪২৬৭ 

২০৭৮ মাঃ সিলম রানা                 িপতা- মৃত হলাল উ ন       এনআইিড-৯৩১৬৬১৩৯৭৯২৬৭ মাবা-০১৮৮০২৯৬২১৯ 

াম- সালনা               ডাক- সালনা বাজার       উপেজলা- গাজীপুর সদর  জলা- গাজীপরু 

িনজ আেবদনকারী মাঃ সিলম রানা একজন কৃিষ িমক। িতিন জ স রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২০০০০  মাবা-০১৮৮০২৯৬২১৯ 

২০৭৯ মাসাঃ মােলকা                   ামী- কাজী নুর ইসলাম        এনআইিড-৩৩১৩০৫৪৭২২৬৯৮ মাবা-০১৬০০২০০৭৭৬ 

াম-কােথারা             ডাক- সালনা বাজার       উপেজলা- গাজীপুর সদর  জলা- গাজীপরু 

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ মােলকা একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া কামেড়র ব াথা মাথা ঝম ঝম রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন 

২৫০০০ মাবা-০১৬০০২০০৭৭৬ 



কেরেছন।  

২০৮০ রািকয়া বগম                  ামী- মাঃ ম জবুর রহমান      এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৫৭০৪ মাবা-০১৭৩৯৬৮১৫২৬ 

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

িনজ আেবদনকারী রািকয়া বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ডায়ােব টস অি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৩৫০০০ মাবা-০১৭৩৯৬৮১৫২৬ 

২০৮১ রাকসানা                         ামী- মাঃ সালায়মান         এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯১৬৬৯ মাবা-০১৯৯৪৫৮১২৫৮ 

াম- ফিকর চালা         ডাক- চা-বাগান            উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী রাকসানা একজন কৃিষ িমক। িতিন কামের ব াথা আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

২৫০০০ মাবা-০১৯৯৪৫৮১২৫৮ 

২০৮২ মাঃ শিহদুল ইসলাম           িপতা- মৃত তেমজ উ ীন       এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৫০৩ মাবা-০১৭৬৫১৯০৭২৪ 

াম- কুয়ার চালা           ডাক- চা-বাগান            উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী মাঃ শিহদলু ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩৫০০০ মাবা-০১৭৬৫১৯০৭২৪ 

২০৮৩ মাঃ িদগ  রহমান (িলংকন)   িপতা- মাঃ লুৎফুর রহমান    জ সনদ-৩৩৩২৫৭২০০৬০৪৭৬১        মাবা-০১৭১২৫৫১৮৪৭ 

াম- কুয়ার চালা           ডাক- চা-বাগান            উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী মাঃ িদগ  রহমান (িলংকন) একজন কৃিষ িমক। িতিন সড়ক দঘূটনায় আহত।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

১৫০০০ মাবা-০১৭১২৫৫১৮৪৭ 



২০৮৪ মাঃ নাজমলু হক                িপতা- মাঃ মাখেলছর রহমান  এনআইিড-৩৩১৩০৫৪৭২৩৩৬৩ মাবা-০১৭১২৪২১৭১৪ 

াম- কােথারা               ডাক- সালনা বাজার      উপেজলা- জয়েদবপুর      জলা-গাজীপরু  

িনজ আেবদনকারী মাঃ নাজমুল হক একজন কৃিষ িমক। িতিন অ ও আথাই টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০ মাবা-০১৭১২৪২১৭১৪ 

২০৮৫ সামা আ ার                     িপতা- মাঃ সানা িময়া           এনআইিড-১৯৯৬৩৩১৩২৫৭০৩৯৭৯৬     মাবা-০১৭৫৮৮৫৩৫৩২ 

াম- কুয়ার চালা           ডাক- চা-বাগান            উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী সামা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০ মাবা-০১৭৫৮৮৫৩৫৩২ 

##### সালমা বগম                     ামী- আঃ সামাদ বপারী      এনআইিড-২৬১৩৪৫১৩১৫৮৬৫ মাবা-০১৭২০১৩০২০১ 

াম- কুয়ার চালা           ডাক- চা-বাগান            উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী সালমা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন হাপানী অি ও আথাই টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩০০০০ মাবা-০১৭২০১৩০২০১ 

২০৮৭ িরনা আ ার                     ামী- সানা িময়া               এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯০৭১৮ মাবা-০১৭৯১৬৯৬৪৯৪ 

াম- কুয়ার চালা           ডাক- চা-বাগান            উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর    

িনজ আেবদনকারী িরনা আ ার একজন কৃিষ িমক। িতিন জরায়রু এবং মািসেকর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০ মাবা-০১৭৯১৬৯৬৪৯৪ 

২০৮৮ মাকেলছ উ ন                  িপতা- মাঃ আফতাব উ ন     এনআইিড-৩৩১৩০৫৪৭২৩৩৭০ মাবা-০১৭৯৪৭১৩৪৬০ 

াম- কােথারা               ডাক- সালনা বাজার      উপেজলা- জয়েদবপুর      জলা-গাজীপরু  

িনজ আেবদনকারী মাকেলছ উ ন একজন কৃিষ িমক। িতিন কামেরর ব াথা লা ােগা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

২০০০০ মাবা-০১৭৯৪৭১৩৪৬০ 



২০৮৯ মাঃ আিমনুল ইসলাম 
(িমলন)  িপতা- মাঃ আজগর আলী     এনআইিড-৩৩১৩০৫৪৭০৯৫৯০ মাবা-০১৯২৩৭০৭৪৫৪ 

াম- খািলষা বথা           ডাক- কাউলিতয়া          উপেজলা- গাজীপুর সদর   উপেজলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিমনুল ইসলাম (িমলন) একজন িমক। িতিন হাট এট াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।   

৩৫০০০ মাবা-০১৯২৩৭০৭৪৫৪ 

২০৯০ আঞ্জমুান আরা                  ামী- মাঃ আশরাফ হােসন    এনআইিড-৩৩১৩২৬৬৮৮৫৫৪৩           মাবা-০১৬৪৩৪৯৬৬৩৯ 

াম- দীিঘবািড়            ডাক- বাশতলী              উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর     

িনজ আেবদনকারী আঞ্জমুান আরা একজন কৃিষ িমক। িতিন অ ও আথাই টস রােগ আ ান্থ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

২০০০০ মাবা-০১৬৪৩৪৯৬৬৩৯ 

২০৯১ বােনছা বগম                    ামী- মৃত নওয়াব আলী       এনআইিড-৯৩১৬৬৫৫৯৩৭৮০৮ মাবা-০১৪০২১০০২৬৯ 

াম- কােথারা               ডাক- সালনা বাজার      উপেজলা- জয়েদবপুর     জলা-গাজীপরু  

িনজ আেবদনকারী বােনছা বগম একজন কৃিষ িমখ। িতিন দেরাগ টাইফেয়ড রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৩০০০০ মাবা-০১৪০২১০০২৬৯ 

২০৯২ মাঃ আঃ রিশদ                 িপতা- মৃত আইব উ ন         এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৫৬৬৮ মাবা-০১৭৬১৮৮৬৯৩২ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ আঃ রিশদ একজন কৃিষ িমক। িতিন িপ  থিলেত সমস া পাক িলেত পিলপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৩৫০০০ মাবা-০১৭৬১৮৮৬৯৩২ 

২০৯৩ মােজদা বগম                     ামী- মাঃ ফ ুস িশকদার     এনআইিড-৩৩১৩২৪৭০২৯৬৩৬ মাবা-০১৭৩২২২৪৯৬০ 

াম- মাথাজিুর             ডাক- ফুলবািড়য়া           উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মােজদা বগম একজন কৃিষ িমক। িতিন গলগ  রােগ আগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

১৫০০০ মাবা-০১৭৩২২২৪৯৬০ 



২০৯৪ মাঃ আব ুতােহর                িপতা- মৃত সুলতান আলী       এনআইিড-৭৫১১০৮৫৬৪৬৬২৯ মাবা-০১৬৪১৬৭৬১৭৯ 

াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী মাঃ আব ুতােহর একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৬০০০০ মাবা-০১৬৪১৬৭৬১৭৯ 

২০৯৫ আবুল কালাম                   িপতা- মৃত আবদুল হক মা া  এনআইিড-৭৫১১০৮৫৬৩৯৬০৯ মাবা-০১৮২৩৭০৩৮৩৭ 

াম- বােতন পাড়া         ডাক- িমজিম জ            উপেজলা- িস রগ       জলা- নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী আবুল কালাম একজন ভ ান চালক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৬০০০০ মাবা-০১৮২৩৭০৩৮৩৭    

##### নুরজাহান বগম                   ামী-মিহউ ন                এনআইিড-১৩১৭৯১৭২৭৪১৭২ মাবা-০১৮৬৮৬৩৪০১১ 

াম-িহরাঝীল               ডাক-িমজিম জ             উপেজলা- িস রগ        জলা- নারায়নগ  

িনজ আেবদনকারী নুরজাহান বগম একজন গৃহ িমক। িতিন কামেরর হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৩০০০০ মাবা-০১৮৬৮৬৩৪০১১ 

২০৯৭ আ রু রিহম                      িপতা- মৃত িসরাজলু হক        এনআইিড-৭৫১১০৮৫৬৪৩৭৯১ মাবা-০১৬৪৭৬৭৬১৭৭ 

াম- রসুল বাগ            ডাক- থানার পাড়           উপেজলা- িস রগ       জলা- নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী আ রু রিহম একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।    

৩০০০০ মাবা-০১৬৪৭৬৭৬১৭৭ 

২০৯৮ িরনা                              ামী- মিনর হােসন            এনআইিড-১৯৮৯১৯১০৯৪৪০০০১০৬     মাবা- ০১৬৮৯৪৬৮৭৯৯ 

াম- বােতন পাড়া           ডাক- িমজিম জ            উপেজলা- িস রগ       জলা- নারায়নগ           

িনজ আেবদনকারী িরনা একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা- ০১৬৮৯৪৬৮৭৯৯ 



২০৯৯ দুলাল                              িপতা- আঃ কুর              এনআইিড-৫১১৪৩৪০৬৫০৩৯৬ মাবা-০১৬৩৫৫৯৯৫০১ 

াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী দুলাল একজন কৃিষ িমক। িতিন হজিকনস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৬৩৫৫৯৯৫০১ 

২১০০ মিমন উ া                       িপতা- আ লু হক               এনআইিড-৫১১৪৩৪০৮৯৭৬৯৩ মাবা-০১৮৩৭২৫৭১০১ 

াম- বােতন পাড়া           ডাক- িমজিম জ            উপেজলা- িস রগ       জলা- নারায়নগ           

িনজ আেবদনকারী মিমন উ া একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৮৩৭২৫৭১০১ 

২১০১ রিহমা বগম                      ামী- মাঃ আবদুল রব          এনআইিড-১৩১৪৫৬৫৭৯১৬০১ মাবা-০১৭১৬২৬৪২০৯ 

াম- িহরা জল             ডাক- িমজিম জ         উপেজলা- িস রগ      জলা- নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী রিহমা একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৭১৬২৬৪২০৯ 

২১০২ মাঃ হা ন                        িপতা- মৃত আবুল হােসন        এনআইিড-৫১১৪৩৪০৭৩১১৭৬ মাবা-০১৮৩৫৩৪৪২২৯ 

াম- রসুল বাগ             ডাক- থানার পাড়          উপেজলা- িস রগ       জলা- নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী মাঃ হা ন একজন কৃিষ িমক।িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৮৩৫৩৪৪২২৯ 

২১০৩ খারেসদ আলম                 িপতা- মৃত গালাম রহমান     এনআইিড-৫১১৪৩৪০৮৯৮০০৬ মাবা-০১৭৮৫৮২৯০০৪ 

াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী খারেসদ আলম একজন কৃিষ িমক।িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৭৮৫৮২৯০০৪ 



২১০৪ রােকয়া বগম                   ামী- নুর হােসন               এনআইিড-৭৫১১০৮৫৬৪৪০২৮ মাবা-০১৯৯২৫৪২৫৬১ 

াম- িহরা জল             ডাক- িমজিম জ         উপেজলা- িস রগ      জলা- নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী রােকয়া বগম একজন গৃহ িমক।িতিন িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯৯২৫৪২৫৬১ 

২১০৫ নুর নাহার                      ামী- মাঃ আ লু মিতন       এনআইিড-৭৫১১০৮৫৬৪৭৩৬৫ মাবা-০১৬২৪৫১৩৬১৩ 

াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী নুর নাহার একজন গৃহ িমক। তার মনিডবল ভে  গেছ  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৬২৪৫১৩৬১৩ 

২১০৬ মাহা দ মুরাদ                 িপতা- মাঃ হািফজরু রহমান    এনআইিড-১৯৮৫৭৫১১০৮৫০০০০৩৬      মাবা-০১৭৭৬৭৭৯০৬৪ 

াম- রসুল বাগ             ডাক- থানার পাড়          উপেজলা- িস রগ       জলা- নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী মাহা দ মুরাদ একজন অেটা চালক।িতিন ক ানসার সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৫০০০০ মাবা-০১৭৭৬৭৭৯০৬৪ 

২১০৭ মাঃ ই ািহম                    িপতা- মাঃ ইি স আলী        এনআইিড-৯১৩৯০৬৫৫৭৮     মাবা-০১৬৭১০৮৫১১৭ 

াম- গাদনাইল বাজার   ডাক- এল/এন,িমলস-১৪৩২ উপেজলা- িস রগ      জলা- নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী মাঃ ই ািহম একজন অেটা চালক।িতিন িলভার এবং িকডিনর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৬৭১০৮৫১১৭ 

২১০৮ মাঃ আলী আ ম              িপতা- মাঃ আবদুছ ছা ার    এনআইিড-৫১১৪৩১৫২১৩৭০৬ মাবা-০১৯১১৯৪৬২৯৩ 

াম- িহরা জল             ডাক- িমজিম জ         উপেজলা- িস রগ      জলা- নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী মাঃ আলী আ ম একজন কৃিষ িমক।িতিন ক ানসার সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৯১১৯৪৬২৯৩ 



২১০৯ মাসাঃ বগম                   িপতা- আ লু বােরক           এনআইিড-৯৫৬৭৭১৭৮৪৯      মাবা-০১৯৯৭৪০১২৫২ 

াম- পাইনািদ             ডাক- িমজিম জ           উপেজলা- িস রগ     জলা নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ বগম একজন গৃহ িমক।িতিন হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯৯৭৪০১২৫২ 

২১১০ মাঃ হজরত আলী               িপতা- আকালী মি ক           এনআইিড-৪৬১৬৮৯১২৭৩     মাবা- ০১৯৮০৯৬৪১০৩ 

াম- চা াইর               ডাক- গড়পাড়া              উপেজলা- মািনকগ        জলা- মািনকগ   

িনজ আেবদনকারী মাঃ হজরত আলী একজন কৃিষ িমক। তার পা ভা া অপােরশন হেয়েছ এবং অপােরশন ব থ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা- ০১৯৮০৯৬৪১০৩ 

২১১১  মাঃ সােহল খান                িপতা- মাঃ ইয়ািছন খান        এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৮৪২২ মাবা-০১৯৭২২৪১৪৩১  

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

 িনজ   আেবদনকারী মাঃ সােহল খান একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

৭০০০০ মাবা-০১৯৭২২৪১৪৩১ 

২১১২ মাঃ আওলাদ হােসন           িপতা- মৃত আ লু লিতফ      এনআইিড-৩৩১৩৪৯৪৭৬৬২৯৮ মাবা-০১৭২০০৬৭৪৯৭ 

াম- ডমরা                 ডাক- তারাগ              উপেজলা- কািলগ        জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আওলাদ হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন বলস পালিস পােয় ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭২০০৬৭৪৯৭ 

২১১৩ মাঃ আিমর হােসন            িপতা- মৃত হািফজ উ ন খান  এনআইিড-৩৩১৩৪৯৪৭৬৬৬১৯ মাবা-০১৭২৪৭১০৬৮৮ 

াম- ডমরা                 ডাক- তারাগ              উপেজলা- কািলগ        জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আিমর হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭২৪৭১০৬৮৮ 



২১১৪ মাঃ মন্জ ুিময়া                   িপতা- মৃত তাতা ফিকর        এনআইিড-৩৯১৫৮৫৯২৬৯৩৪৬ মাবা-০১৭৮৭৯৩৭২৮১ 

াম- হাট মা রা            ডাক-চর গালাপবাড়ী     উপেজলা- মাদারগ         জলা- জামালপুর     

িনজ আেবদনকারী মাঃ মন্জ ুিময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৭৮৭৯৩৭২৮১ 

২১১৫ মাঃ েবল                       িপতা- মাঃ আবুল বাশার       এনআইিড-৩৩০৭৫৯১০২৮     মাবা-০১৭৬২১৪০৯২৬ 

াম- দুয়ারীপাড়া            ডাক- দুয়ারীপাড়া           উপেজলা- ভালা        জলা- ভালা 

িনজ আেবদনকারী মাঃ েবল একজন িনমান িমক। িতিনঅি ও আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৬২১৪০৯২৬ 

২১১৬ সুিফয়া বগম                     ামী- কামালউ ন হাং        এনআইিড-০৯১২৫৫৩৮৮১৯০৬ মাবা-০১৭৬১৪৪১৬৫০ 

াম- পঃ এওয়াজপুর       ডাক- দঃ িশবা             উপেজলা- চর ফ াশন      জলা- ভালা  

িনজ আেবদনকারী সুিফয়া বগম একজন িশ  িমক। িতিন অি ও আথাই টস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৬১৪৪১৬৫০ 

২১১৭ মাঃ জািকর                       িপতা- মাঃ জালাল             জ সনদ-১৯৯৪০৯১১৮৫১১০৫০৮৮      মাবা-০১৩০৭৪৪৪১৭২ 

াম- ভালাব              ডাক- প বী                উপেজলা- িমরপুর          জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ জািকর একজন দােরায়ান।িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৭৫০০০ মাবা-০১৩০৭৪৪৪১৭২ 

২১১৮ সায়মা                        িপতা- আলাউ ন              এনআইিড-৬৪৪০০৮৩০৯২      মাবা-০১৬৮১১৯৩৫৪৯  

াম- ২২ এিভিনউ-৩       ডাক- িমরপুর              উপেজলা- প বী            জলা-ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী সায়মা একজন গৃহ িমক। িতিন হােত ব াথা র তা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৬৮১১৯৩৫৪৯  



২১১৯ জােলখা বগম                  িপতা- মৃত ইমিতয়াজ উ ীন ব াপারী                          এনআইিড-১৯৩৯৮৮১০১৫     মাবা-০১৮১১৯৩৫৪৯ 

াম- ভালাব             ডাক- দুয়ারী পাড়া          উপেজলা- পনগর          জলা- ঢাকা   

িনজ আেবদনকারী জােলখা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন নােকর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন 

১৫০০০ মাবা-০১৮১১৯৩৫৪৯ 

২১২০ মাঃ কিবর উ ন               িপতা- মাঃ তেফজ উ ন ম ল এনআইিড-৬৪৪০৫৪২১৬২     মাবা-০১৭১২০৩৯৪৩১ 

াম- রাড-১০              ডাক- িমরপুর           উপেজলা- পনগর        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ কিবর উ ন একজন দােরায়ান। চােখ সমস া বুেক ব াথা পেট ব াথা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭১২০৩৯৪৩১ 

২১২১ মাঃ মাসুদ হােসন               িপতা- মাঃ জবুল হক          এনআইিড-৫৫৫৭৫১১২৫৯      মাবা-০১৯৭৩৪৮৩৩৮৮ 

াম- ভালাব             ডাক- দুয়ারী পাড়া          উপেজলা- পনগর          জলা- ঢাকা   

িনজ আেবদনকারী মাঃ মাসুদ হােসন একজন দাকান িমক।িতিন পেট ব াথা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৯৭৩৪৮৩৩৮৮ 

২১২২ সািফয়া                            ামী- ছালাম শখ               এনআইিড-৮২১০৭১৯৮০৮৯৬৪ মাবা-০১৯৯৪৩০২৩৩০ 

াম- খাদেমগচামী         ডাক- মগচামী             উপেজলা- বািলয়াকা     জলা- রাজবাড়ী  

িনজ আেবদনকারী সািফয়া একজন গৃহ িমক। িতিন দেরােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৯৯৪৩০২৩৩০ 

২১২৩ িব বগম                        িপতা- আ লু মা া              এনআইিড-১৪৬৯০৯৭২১৪      মাবা-০১৯৯৯৮৯০৫৩৩ 

াম- মৗলভীপাড়া          ডাক- গাপালগ            উপেজলা- গাপালগ       জলা- গাপালগ  

িনজ আেবদনকারী িব বগম একজন গৃহ িমক। িতিন হােটর সমস া ফুসফুেসর সমস া উ র চাপ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৯৯৯৮৯০৫৩৩ 



২১২৪ িম হালদার                     িপতা- রতন হালদার            এনআইিড-৫৫২৬৪৫৯৫৩১     মাবা-০১৭৯৯১১৬৫৩০ 

াম- দীিঘয়া                 ডাক- দীিগয়া               উপেজলা- না জরপুর        জলা- িপেরাজপুর   

িনজ আেবদনকারী িম হালদার একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন ক রেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৯৯১১৬৫৩০ 

২১২৫ িছ ক বপারী                  িপতা- সােদক আলী বপারী    এনআইিড-১৯৭৭২৬৯৬৪০৬৪৮৭২৩৪     মাবা-০১৭২৫৮৭৮০২৮ 

াম- ল ীপুর              ডাক- কিরমগ               উপেজলা- কালিকিন      জলা- মাদারীপুর  

িনজ টআেবদনকারী িছ ক বপারী একজন িনমান িমক। িতিন হােতর া  ইনজিুর রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭২৫৮৭৮০২৮ 

২১২৬ মাসাঃ আিখ আ ার             িপতা- মাঃ দেলায়ার গাজী    জ সনদ-১৯৯৯০৬১০৭১২০১৫৩২৭      মাবা-০১৭৮১৭৪০৯২২ 

াম- কৃ কাঠ              ডাক- দঃ কৃ কাঠ        উপেজলা- বােকরগ        জলা- বিরশাল  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ আিখ আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ।এবং জ টলতা রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩৫০০০ মাবা-০১৭৮১৭৪০৯২২ 

২১২৭ খ কার মঞ্জরু হােসন          িপতা- মাফা ল হােসন খ কার                          এনআইিড-২৬৯৫০৪৪৮৮৩৩৯  মাবা-০১৮৫৬৪৫০৫৬৮ 

াম- কাটাসুর               ডাক- মাহা দপুর         উপেজলা- মাহা দপরু    জলা- ঢাকা 

িনজ আেবদনকারী খ কার মঞ্জরু হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন াক ডায়ােব টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৮৫৬৪৫০৫৬৮ 



২১২৮  নািসমা আ ার                  ামী- মাঃ জামাল উ ন       এনআইিড-২৬৯৫০৪৭০০৪১১২  মাবা-০১৯২৬৭১৮৬৬৫             

াম- নািসরনগর            ডাক- নািসরনগর           উপেজলা- নািসরনগর     জলা- া ণবািড়য়া  

িনজ আেবদনকারী নািসমা আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৯২৬৭১৮৬৬৫ 

২১২৯ মাঃ শিরফুল ইসলাম            িপতা- মাঃ শামছ ন           এনআইিড-১০২২৭৭৯৬১৩      মাবা-০১৯৮৭২৬৪১১০ 

াম- আঃ গিন রাড         ডাক- িখলগাওঁ              উপেজলা- িখলগাওঁ        জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ শিরফুল ইসলাম একজন একজন ভ ান চালক। িতিন হজিকনস রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯৮৭২৬৪১১০ 

২১৩০ মাঃ আ জয়ার রহমান           িপতা- মাঃ সানাই গাজী      এনআইিড-৮৭১৮৬৫৫৯০২০০৮ মাবা-০১৮৮০৮৫৯২১৩        

াম- কািশমাির            ডাক- কািশমাির            উপেজলা- শ ামনগর        জলা- িসাত ীরা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ জয়ার রহমান একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৮৮০৮৫৯২১৩        

২১৩১ মাছাঃ সালমা বগম              িপতা- মাঃ সালায়মান িময়া    এনআইিড-২৩৯৩৯৪৫৫৪৪      মাবা-০১৭৫১৯০৭০৯২ 

াম- বালাটারী              ডাক- মািহগ                উপেজলা- কাতয়াকালী    জলা- রংপুর       

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ সালমা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৭৫১৯০৭০৯২ 



২১৩২ মাঃ আমজাদ হােসন ামািনক িপতা- মৃত ফেয়জ উ ীন ামািনক হাজী                  এনআইিড-৮৮১১১৫৪১৭৩৮৪৩  মাবা-০১৭৪১১৪৮৩৫৩ 

াম- আজগড়া               ডাক- সােবর পাড়া         উপেজলা- বলকুিছ        জলা- িসরাজগ   

িনজ আেবদনকারী মাঃ আমজাদ হােসন ামািনক একজন কৃিষ িমক।িতিন মুেখ ফাড়া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৪১১৪৮৩৫৩ 

২১৩৩ আ লু কািদর                    িপতা- মাঃ সােলমান           এনআইিড-৬১১২৩৭২৮২৮৬৪৪ মাবা-০১৯১৩৮২১৬৪০ 

াম- চর ধ য়া             ডাক- রামেগাপালপুর       উপেজলা- গৗিরপুর       জলা-ময়মনিসংহ  

িনজ   আেবদনকারী আ লু কািদর একজন িনমান িমক। িতিন হাট এট াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯১৩৮২১৬৪০ 

২১৩৪ আ লু নুর                       িপতা- মৃত রইছ উ াহ       এনআইিড-৯১১০৮৫৫৬৭৩২৮০ মাবা-০১৮৩৯৯১৬৪৩২ 

াম- হাউজ িব ং        ডাক- উ রা                উপেজলা- উ রা           জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী আ লু নুর একজন িনমান িমক। িতিন িলভার এবং হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৮৩৯৯১৬৪৩২ 

২১৩৫ শাহীন িময়া                     িপতা- জজ িময়া                জ সনদ-১৯৯৯৪৮১৪৫৬৬০১১৯৯৫     মাবা-০১৭১৬০১৬৯৪২ 

াম- দঃ লুহাজিুর          ডাক- লুহাজরুী             উপেজলা- ক টয়াদী        জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী শাহীন িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন গ াংিলয়ন রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৭১৬০১৬৯৪২ 



২১৩৬ মাছাঃ ছােহরা খাতন            ামী- আঃ রা াক             এনআইিড-৪৮১৪৫৯৫১৩৯৩২৩ মাবা-০১৭৩৫৬৯৭৯৮১ 

াম- সহ াম                ডাক- গিছহাটা              উপেজলা- িকেশারগ      জলা- িকেশারগ   

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ ছােলহা খাতন একজন িমক। িতিন গলগ  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৩৫৬৯৭৯৮১ 

২১৩৭ ডিল বীিথ রাজািরও             ামী- িপউস সরকার         এনআইিড-২৬৯৯০৪০৬৯০০৮২ মাবা-০১৯২১০৬৮০১৮ 

াম- চয়ারম ান রাড     ডাক-ধনবািড়             উপেজলা- ধনবািড়         জলা- টা াইল  

িনজ আেবদনকারী ডিল বীিথ রাজািরও একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৯২১০৬৮০১৮ 

২১৩৮ আছরাফ আলী                 িপতা- মেছর আলী বপারী     এনআইিড-৬৮৮২৬৬৪৩৭৫    মাবা-০১৮৭৭৮০৫৩৯৮ 

াম- চা ার টক          ডাক- বড় বড়াইদ         উপেজলা- বা া             জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী আফছার আলী একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৮৭৭৮০৫৩৯৮ 

২১৩৯ রীনা বগম                        িপতা- শােহ আলম               এনআইিড-৭৩৩২৮০৬৭০৭     মাবা-০১৭৫০৭৮৬৮৩০ 

াম- বড় বড়াইদ          ডাক- বড় বড়াইদ         উপেজলা- বা া           জলা-ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী রীনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৭৫০৭৮৬৮৩০ 

২১৪০ আ লু বািছর                  িপতা- হাজী জােবদ আলী       এনআইিড-৫৮১৬৫১৩৬৪৩৮৬ মাবা-০১৭৭৬২৪৫১৬৯ 

াম- খার পাড়া             ডাক- ভােটরা               উপেজলা- কুলউড়া        জলা- মৗলভীবাজার  

িনজ আেবদনকারী আ লু বািছর একজন াইভার। িতিন পােয় সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০ মাবা-০১৭৭৬২৪৫১৬৯ 



২১৪১ মাঃ তহা                        িপতা- আবুল কালাম           জ সনদ-২০১০৫৮১৬৫১৩০১৫০৩৯    মাবা-০১৭৫৩৮৫৫৮৪০ 

াম- চাপাইন                ডাক- িস আরিপ            উপেজলা- সাভার           জলা- ঢাকা  

আবুল কালাম 
(বাবা)  জ সনদ-১৯৮৪৫৮১৬৫১৩০১৪৮৭২ 

আেবদনকারী আবুল কালম একজন াইভার। তার ছেল ক াটের  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৫৩৮৫৫৮৪০ 

২১৪২ অ ন  মালকার                   িপতা- সুিনল মালকার         জ সনদ-১৯৯৮৫৮১৬৫৩৫০৩৪৭৫৮      মাবা- ০১৩০২৬১৩২৩৮ 

াম- ফুলপুর                 ডাক- মনু                   উপেজলা- কুলাউড়া       জলা- মৗলভীবাজার     

িনজ আেবদনকারী অ ন মালকার একজন কৃিষ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।  উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা- ০১৩০২৬১৩২৩৮ 

২১৪৩ মুিমন আহমদ                     িপতা- আওলাদ হােসন পংিক  এনআইিড-৫৮১৬৫১৩৬৪৯২৩৯ মাবা-০১৭১৯৯৮৫১৬২      

াম- কিলমাবাদ            ডাক- ভােটরা               উপেজলা- কুলাউরা        জলা- মৗলভীবাজার  

িনজ আেবদনকারী মুিমন আহমদ একজন কৃিষ িমক। িতিন ঘাড় এবং কামেরর হাড় য় রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০  মাবা-০১৭১৯৯৮৫১৬২    

২১৪৪ আরজ ু বগম                     িপতা- আঃ ম ান               এনআইিড-১৯৯৭০৯২২১০৪০০০০২৬      মাবা-০১৭৯৩৩২৬৬৮২ 

াম- কুতবা                  ডাক- বারহান উ ন      উপেজলা- বারহান উ ন জলা- ভালা  

িনজ আেবদনকারী আরজ ু বগম একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭৯৩৩২৬৬৮২ 

২১৪৫ মাঃ িগয়াস উ ন              িপতা- মৃত রহমত উল া          এনআইিড-১৫৯২৮২৭৩৭৭১৬ মাবা-০১৮৮৬৩৩৮৫৮৮ 

াম- সু লপুর              ডাক- মধ  সু লপুর      উপেজলা- কিবরহাট       জলা- নায়াখালী  

িনজ আেবদনকারী মাঃ িগয়াস উ ন একজন গৃহ িমক। িতিন হাট এট াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৮৮৬৩৩৮৫৮৮ 



২১৪৬ সুরাইয়া আ ার                   ামী- মাঃ মাসুদুর রহমান    এনআইিড-২৬৫০৮৯৮২৩৭৯২৮ মাবা-০১৭১৯৯৫৫৯৮৮ 

াম- ধ া                    ডাক- ধ া বাজার           উপেজলা- িসংগাহর       জলা- মািনকগ  

িনজ আেবদনকারী সুরাি◌ইয়া আ ার একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২৫০০০ মাবা-০১৭১৯৯৫৫৯৮৮ 

২১৪৭ মিনর হােসন                     িপতা- মাঃ মাশারফ হােসন   এনআইিড-৬৪৪১১১৩২৯৪      মাবা-০১৭১৬৩১৬৫৩৯ 

াম- উঃ মাসদাইর         ডাক- নারায়নগ        উপেজলা- নারায়নগ      জলা- নারায়নগ   

িনজ আেবদনকারী মিনর হােসন একজন দ জ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭১৬৩১৬৫৩৯ 

২১৪৮ মাঃ আব ুহরায়রা                িপতা- মাঃ মাজােহর শখ      এনআইিড-৫৫৫২৫০২৩৯৪     মাবা-০১৬১১৪৭৩৬২৮         

াম- দয়াড়া                 ডাক- দয়াড়া              উপেজলা-িদঘিলয়া          জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আব ুহরায়রা একজন মায়াে ম। িতিন কামেড়র হােড় দাহ এবং নােভ ইনেফকশন রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৬১১৪৭৩৬২৮         

২১৪৯ আেনায়ারা                       ামী- মাঃ আ ম              এনআইিড-১২১১৩৫২৪৯৩৮৬০ মাবা-০১৭৬৬১৫৩৩৪৩ 

াম- ীপুর                 ডাক- ীপুর                  উপেজলা- িবজয়নগর      জলা- া নবাড়ীয়া  

িনজ আেবদনকারী আেনায়ারা একজন গৃহ িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন । 

৬০০০০ মাবা-০১৭৬৬১৫৩৩৪৩ 



২১৫০ মেনায়ারা                           ামী- মাঃ িসরাজ উ ীন      এনআইিড-৪৮১২৭৫৪৪৭৪৮১৮  মাবা-০১৭২৬৪১০৬৫৮  

াম- উ র পুমদী           ডাক- উ র পুমদী        উপেজলা- হােসনপুর      জলা- িকেশারগ   

িনজ আেবদনকারী মেনায়ারা একজন গৃহ িমক। িতিন উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৭২৬৪১০৬৫৮  

২১৫১ মাছাঃ রেহনা                    িপতা- মাঃ জামাল উ ন     জ সনদ-১৯৯০৬১১৭২৯৪১০৬২১৯     মাবা-০১৭৬০৬৯৪৩১৭   

াম- কচরী                  ডাক- বাকচা া বাজার      উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ      

িনজ আেবদনকারী মাছাঃ রেহনা একজন গৃহ িমক। িতিন মাতৃ  কল াণ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৬০৬৯৪৩১৭   

২১৫২ দেলায়ারা বগম                 িপতা- ইমান হােসন            এনআইিড-৯৫৫৩৩২৯৮৩১     মাবা- ০১৯১৪৫২৩২৬৪  

াম- পূব তারাপাশা       ডাক- িকেশারগ            উপেজলা- িকেশারগ    জলা- িকেশারগ   

িনজ আেবদনকারী দেলায়ারা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন কামেড়র ব াথা আলসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন।  

১৫০০০ মাবা- ০১৯১৪৫২৩২৬৪  

২১৫৩ মাসাঃ িবলিকস আ ার          ামী- মাঃ হা ন িময়া         এনআইিড-৬১১৭২৯৪৩৫৫৪১১  মাবা-০১৯৬৯৭১৪৮৪৩ 

াম- কচরী                  ডাক- বাকচা া বাজার      উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ      

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ িবলিকস একজন গৃহ িমক। িতিন গ াি ক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৯৬৯৭১৪৮৪৩ 

২১৫৪ মাঃ সাইফুল ইসলাম          িপতা- আঃ হািমদ             এনআইিড-৪১৭৩৪৭৩৮৯৫      মাবা-০১৭১০০৭৭৭৮৬ 

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

িনজ আেবদনকারী মাঃ সাইফুল ইসলাম একজন কৃিষ িমক। িতিন াক রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭১০০৭৭৭৮৬ 



২১৫৫ মাঃ জালাল উ ন             িপতা- মৃত হজরত আলী এনআইিড-৬১১৭২৩৯৪৩৬৭৭২ মাবা-০১৭৫০৭৬৬৩১০ 

াম- রিহমপুর               ডাক- জাহা ীরপুর         উপেজলা- না াইল         জলা- ময়মনিসংহ      

িনজ আেবদনকারী মাঃ জালাল উ ন একজন কৃিষ িমক। িতিন গাউট ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৫০৭৬৬৩১০ 

২১৫৬ মমতাজ বগম িশমু              ামী- মাঃ ই াহীম হাছান      এনআইিড-৫৬১৭৮৫৯৯৫৫৪১১  মাবা-০১৭৭২৮৮৮৮৯০ 

া্ম-দঃ তওতা             ডাক- তওতা                উপেজলা- আমিলেগালা     
 জলা- ঢাকা  

িনজ   আেবদনকারী মমতাজ বগম িশমু একজন গৃহ িমক। িতিন মূ  নালীওত দাহ রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১৫০০০ মাবা-০১৭৭২৮৮৮৮৯০ 

২১৫৭ মাঃ আ রু রহমান               িপতা- মাঃ আ লু বােরক      এনআইিড-৯৫৬৭৫৬০৭৭৭     মাবা-০১৭১৩৫০৯৬২৮ 

াম- কুিনয়া পাছর          ডাক- জাতীয় িব িবদ ালয় উপেজলা- গাজীপুর         জলা- গাজীপুর  

িনজ আেবদনকারী মাঃ আ রু রহমান একজন দাকান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৭১৩৫০৯৬২৮ 

২১৫৮ শােহন শাহ বগম                িপতা- তাতা িময়া               এনআইিড-১৯৪৮৬৮৬৩১৫১৮৫১৯       মাবা-০১৬৩১২৭৬৮৪৭ 

াম- সুলতানপরু          ডাক- চরিস রু              উপেজলা-পলাশ             জলা- নরিসংদী           

িনজ আেবদনকারী শােহন শাহ বগম একজন কৃিডষ িমক। তার পা ভে  গেছ। উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৬৩১২৭৬৮৪৭ 

২১৫৯ মাঃ আবুল হােসন               িপতা- মৃত তােলব আলী সরকার এনআইিড-৬৮১৬৩১৫১৭৩২২৪ মাবা-০১৭৫৩৫৫৮৪৫২ 

াম- সুলতানপরু          ডাক- চরিস রু              উপেজলা-পলাশ             জলা- নরিসংদী           

িনজ আেবদনকারী মাঃ আবুল হােসন একজন কৃিষ িমক। িতিন ক াটাের  রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

২০০০০ মাবা-০১৭৫৩৫৫৮৪৫২ 



২১৬০ িমনারা বগম                     ামী- মাঃ আিরফ হােসন    এনআইিড-৩৩১৩২৫৭৯৯৯৭৯৮ মাবা-০১৭২২৫১৫৪১৫ 

াম- সুলতানপরু          ডাক- চরিস রু              উপেজলা-পলাশ             জলা- নরিসংদী           

     িনজ  আেবদনকারী িমনারা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন মাি◌ইে ইন রােগ আ া ।উন্নত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

১০০০০ মাবা-০১৭২২৫১৫৪১৫ 

২১৬১ মিনরা খাতন                     ামী- িসরাজলু সরকার        এনআইিড-১৯৫৭৬৮১৬৩১৫১৭৩২৭৬      মাবা-০১৬৮১২২১৪৪৩ 

াম- সুলতানপরু          ডাক- চরিস রু              উপেজলা-পলাশ             জলা- নরিসংদী           

িনজ আেবদনকারী মিনরা খাতন একজন গৃহ িমক। িতিন সায় টকা রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৬৮১২২১৪৪৩ 

২১৬২ মাঃ সয়দ ভূইয়া               িপতা- মৃত ওসমান ভূইয়া       এনআইিড-০৬১৩২৩১৫১৫০১৬ মাবা-০১৭৮৯৬৬৪৯২৬ 

াম- নায়াপাড়া           ডাক- চনা াহার             উপেজলা- গৗরনদী          জলা- বিরশাল  

িনজ আেবদনকারী মাঃ সয়দ ভূইয়া একজন কৃিষ িমক। িতিন হাট ফুসফুেসর সমস া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৮৯৬৬৪৯২৬ 

২১৬৩ সািহদা বগম                     িপতা- হরমজু িময়া              এনআইিড-৭৮০১৪৬১৬৪৬      মাবা-০১৭১৯৪৩৭১৮৫ 

াম- উলাকা া            ডাক- পা া                উপেজলা- লালবাগ         জলা-ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী সািহদা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন সপ টেসিসয়া রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭১৯৪৩৭১৮৫ 

২১৬৪ মাঃ মা ফা দওয়ান           িপতা- মাঃ আঃ রিহম          এনআইিড-৮৯১৮৮৬৭৩৯৪৫৬০ মাবা-০১৭৯১১০৫১৬৮ 

াম- কিবরপুর               ডাক- রামপুর              উপেজলা- শরপুর           জলা- শরপুর   

িনজ আেবদনকারী মাঃ মা ফা দওয়ান একজন কৃিষ িমক। িতিন আথাই টস রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৯১১০৫১৬৮ 



২১৬৫ সু জ িময়া                       িপতা- আমজাদ িময়া            এনআইিড-৬৮১৬৩১৫১৯৪৯৮২ মাবা-০১৭৫৯১৮৭১৮৫ 

াম- সুলতানপরু          ডাক- চরিস রু              উপেজলা-পলাশ             জলা- নরিসংদী           

িনজ আেবদনকারী সু জ িময়া একজন িদন মজরু।িতিন হাট এট াক রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৭৫৯১৮৭১৮৫ 

##### মাসাঃ রা জনা বগম            ামী- কামাল বয়াতী            এনআইিড-০৬১৬৯৭১৭৩৫২০৩ মাবা-০১৭৪৭৯৮৭৬৭৮ 

াম- সােহেবরচর          ডাক- এন িপ ু ল          উপেজলা- মুলাদী            জলা-বিরশাল  

িনজ আেবদনকারী মাসাঃ রা জনা বগম একজন গৃহ িমক। িতিন ফুসফুেসর সমষ া হােটর সমস া রােগ আ া । উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৭৪৭৯৮৭৬৭৮ 

২১৬৭ আঃ খােলক িময়া                 িপতা- আঃ ক ুছ িময়া         এনআইিড-৪৮১৩৩১৭৯৫৬৫৯৬ মাবা-০১৯১৬৩৪৪৪১১ 

াম- বাদলা                 ডাক- বাদলা               উপেজলা- ইটনা            জলা- িকেশারগ  

িনজ আেবদনকারী আঃ খােলক িময়া একজন কৃিষ িমক। িতিন ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৩০০০০ মাবা-০১৯১৬৩৪৪৪১১ 

২১৬৮ জিললুর রহমান                  িপতা- আ লু কিরম মু ী        এনআইিড-৩২৮২১৫৪২৩০     মাবা-০১৯১৬৮২৩০৮৮ 

াম- রামপুরা                ডাক- িখলগাওঁ             উপেজলা- রামপুরা           জলা- ঢাকা  

িনজ আেবদনকারী জিললুর রহমান একজন িমক। িতিন াক ডায়ােব টস উ র চাপ রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৫০০০০ মাবা-০১৯১৬৮২৩০৮৮ 

২১৬৯ লাইলী বগম                     ামী- মাঃ জিলল শখ          এনআইিড-৪৭৯২১০৬০৭৫১৩৭  মাবা-০১৯৩৯১১৩৬৬০ 

াম- আলমনগর            ডাক- জিপও               উপেজলা- খািলশপরু        জলা- খুলনা  

িনজ আেবদনকারী লাইলী বগম একজন িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৯৩৯১১৩৬৬০ 



২১৭০ মাঃ িরপন তালুকদার            িপতা- আঃ রহমান তালুকদার  জ সনদ-১৯৮৬৮৬১২৫৪৭০০১৬৯৪     মাবা-০১৮৮৭৫৩৭৫৭৫ 

াম- আতলাকুিড়            ডাক- কেন র            উপেজলা- ডামডু া           জলা- শরীয়তপুর 

িনজ আেবদনকারী মাঃ িরপন তালুকদার একজন িনমান িমক। িতিন ক ানসার রােগ আ া ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৬০০০০ মাবা-০১৮৮৭৫৩৭৫৭৫ 

২১৭১ আবুল কােশম ঘরামী             িপতা-চান িময়া ঘরামী          এনআইিড-১৯৯৪৮৬১৬৯৪৭০০০০৬৬    
 মাবা-০১৯৮৫২০৯৯৭০  

াম- মজদুার কা          ডাক- মজমুদার কা      উপেজলা- পালং           জলা- শরীয়তপুর   

িনজ আেবদনকারী আবুল কােশম একজন িনমান িমক। তার পা ভে  গেছ।উ ত িচিকৎসার জন  আিথক সহায়তা চেয় আেবদন কেরেছন। 

৪০০০০ মাবা-০১৯৮৫২০৯৯৭০ 
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