
বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১  িমরয়ি মবগি                       

মিতা-মশখ মিাজাহার মহাদেন     

এনআইমি-৬৪৩২৪৬৫১৯০      

মিাবা-০১৯৩৩১৯৬৯৩৪

 গ্রাি-িদহশ্বর িাশা            

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মজলা-খুলনা

 মিাহাম্মে আলী (মেদল) 

এনআইমি-

৮৬৮২৫০০৩০৪

 আদবেনকারী িমরয়ি মবগি একজন জুট শ্রমিক। মতমন উচ্চ 

রক্ত চাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

২ মোহরাব মহাদেন                 

মিতা-মতাজাম্বর আলী           

এনআইমি-৪৭৯৪১১১৪২৫৬৮   

মিাবা-০১৭৩৬৪২৬৭৮৫

গ্রাি-বাদচলর মকায়াটার     

িাক-মজমিও              

উিদজলা-খামলশপুর         

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মোহরাব মহাদেন একজন জুট মিলে শ্রমিক। মতমন 

কি িদেদে অসুস্থ মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

৩ মনলা আক্তার                      

মিতা-ইউনুে মশখ               

এনআইমি-৭৩৩৬৮৮০৬০৯    

মিাবা-০১৯৪৮১০০৩৭৯

গ্রাি-চরগ্রাি                 

িাক-বাদগরহাট             

উিদজলা-বাদগরহাট        

মজলা-বাদগরহাট

মিাোঃ িাছুে আলী  

(স্বািী) এনআইমি-

৩২৮৬৯৭৯২৮৫

আদবেনকারী মিাোঃ িাছুে আলী একজন ট্রাক চালক। তার স্ত্রী 

বাি িাদয়র অিাদরশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ বাদগরহাট

৪  মিাোোঃ মবউটি মবগি              

মিতা-মিাৎ আব্দুল রমশে        

এনআইমি-১৯১৮৮৭৪৬৭৬        

মিাবা-০১৭৭৪০০০২৮২

 গ্রাি-বড় বন্দর               

িাক-েের                  

উিদজলা-মেনাজপুর    মজলা-

মেনাজপুর

 মনজ  আদবেনকারী মিাোোঃ মবউটি মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

হাদট ির েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  মেনাজপুর

৫  অমজত োশ                         

মিতা-মৃত অনন্ত োশ              

এনআইমি-০৩১১৪১৫১৪১১২০    

মিাবা-০১৮২৬৫৩১৬৭৪

 গ্রাি-মতশরী                   

িাক-িাটদকাটা              

উিদজলা-আদনায়ারা        

মজলা-চট্টগ্রাি

 মনজ  আদবেনকারী অমজত োশ একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন ঘাদড় 

হামিদত েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  চট্টগ্রাি

৬  মিাোঃ আবদুল িমজে              

মিতা-মৃত মিাোঃ ইেলাি মিয়া    

এনআইমি-১৫১০৪৮৫৮৩৯৮৩০ 

মিাবা-০১৮২০০৭৬৬১ঙ৯

 গ্রাি-মতশরী                   

িাক-িাটদকাটা              

উিদজলা-আদনায়ারা        

মজলা-চট্টগ্রাি

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ আবদুল িমজে একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হামিদত েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  চট্টগ্রাি

৭  েনজয় বগুয়া                        

মিতা-মৃত সুভাি বড়ুয়া          

এনআইমি-১৫১০৪৮৩৯৭৫৮    

মিাবা-০১৮২০২১৬৩৯৩

 গ্রাি-মতশরী                   

িাক-িাটদকাটা              

উিদজলা-আদনায়ারা        

মজলা-চট্টগ্রাি

 মনজ  আদবেনকারী েনজয় বড়ুয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন হাট ি 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  চট্টগ্রাি
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বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৮  মিাোঃ আবদুে মোবান              

মিতা-মিাোঃ ইেলাি মিয়া       

এনআইমি-১৫১০৪৮৫৮৩৮৫৭৬ 

মিাবা-০১৮৪৩০১৪০০৯

 গ্রাি-মশলামলয়া               

িাক-িাটনী                  

উিদজলা-আদনায়ারা        

মজলা-চট্টগ্রাি

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ আবদুে মোবান একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

ফুেফুদের েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  চট্টগ্রাি

৯  প্রশান্ত োে                         

মিতা-মৃত মনতাই চন্দ্র োে       

এনআইমি-৪১১০৪৬৩২৭২২৬৪  

মিাবা-০১৯২১৭২২৪৯৫

 গ্রাি-ড়িাক্তার বাড়ী          

িাক-মশমিয়াি ি             

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী প্রশান্ত োে একজন মরক্সা চালক। মতমন 

মিত্তথমলদত িাথর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা

১০  আেিা খাতুন                       

মিতা-মিাোঃ সুমবে আলী         

এনআইমি-৮২৩২৪৬৭৭২৩       

মিাবা-০১৯২৪৩৩২৫৪৪

 গ্রাি-কুমলবাগান               

িাক-মেৌলতপুর             

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মজলা-খুলনা

 মিাোঃ ইউসুফ মহাদেন 

(স্বািী)              

এনআইমি-

৪১৮২২৮৩০৬১

 আদবেনকারী মিাোঃ ইউসুফ মহাদেন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

িাতৃত্ব কল্যাণ ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা

১১  মিাোোঃ মরদহনা মবগি             

স্বািী-জয়নাল আদবেীন          

এনআইমি-২৬১৩৮৬৯৩৯৪৫৯৫ 

মিাবা-০১৯০৩৪৬২৩৩৭

 গ্রাি-িালিাড়া                 

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোোঃ মরদহনা মবগি একজন মনি িান শ্রমিক। 

মতমন হাইিার মটনশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা

১২  মিাোঃ শাহাোত মহাদেন             

মিতা-মিাোঃ োবাজ িেল         

এনআইমি-৮৬৬২৯৩৬০০৭      

মিাবা-০১৭২৬৭৬১৯৪৭

 গ্রাি-মেওয়ানিাড়া           

িাক-শ্যািপুর                

উিদজলা-িবা                 

মজলা-রাজশাহী

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ শাহাোত মহাদেন একজন জুট মিল শ্রমিক। 

মতমন  হাদট ির েিস্যা এবাং উচ্চরক্ত চাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  রাজশাহী

১৩ মিাোঃ রানা মিয়া                  

মিতা-মিাোঃ কুলতু মিয়া           

এনআইমি-৮৭০৩৯৭১৬৩৩     

মিাবা-০১৭৫৩৬০২২১৪

গ্রাি-িীদররবাগ            

িাক-মিরপুর               

উিদজলা-মিরপুর           

মজলা-ঢাকা

মোলানা খাতুন  (িাতা)  

এনআইমি-

১৪৫৭৮১৪৯৫০

আদবেনকারী মোলানা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন জদয়দে 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০

ঢাকা

১৪ মিাোঃ আলামিন মিয়               

মিতা-মিাোঃ নূরু মিয়া            

এনআইমি-৪৮১৩৩৫১৯৪১১১০ 

মিাবা-০১৯২৫১৪৫৪৪৪

গ্রাি-ঠাকুর হাটি             

িাক-ইটনা                  

উিদজলা-ইটনা             

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আলামিন মিয়া একজন ভযান চালক। 

মতমনদেইন টিউিার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  মকদশারগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৫ মিাোঃ োিছুল হক                 

মিতা-মিাোঃ শুকুর আলী মশখ     

এনআইমি-৫৯১৮৪৪০৭৪৮০৪৮ 

মিাবা-০১৭২৮২৭০৮৫০

গ্রাি-ধুের                    

িাক-নয়াবাড়ী             

উিদজলা-মশবালয়          

মজলা-িামনকগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাৎ োিসুল হক একজন শ্রমিক। মতমন চািড়ার 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িামনকগঞ্জ

১৬ মিাোঃ ইোি উদ্দীন                  

মিতা-মিাোঃ হামেে মিয়া        

জন্মেনে-

২০০৪৪৮১৩৩৫১১১৩৫৯৯      

মিাবা-৪৮১৩৩৫১৯৪৪৯৮৩

গ্রাি-উমেয়ারিাড়            

িাক-ইটনা                 

উিদজলা-ইটনা            

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মিাোঃ হামেে মিয়া 

(মিতা)             

এনআইমি-

৪৮১৩৩৫১৯৪৪৯৮৩

আদবেনকারী মিাোঃ হামেে মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মতমন ব্যাকদটমরয়া মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  মকদশারগঞ্জ

১৭  মিতু ইেলাি                       

মিতা-িমনর আহদম্মে            

জন্মেনে-

১৯৯২২৬১৭২৭২১০৪০৮৬         

মিাবা-০১৭১১৯০৮০১১

 গ্রাি-মেঘমলয়া                

িাক-মেঘলীয়া             

উিদজলা-মেঘমলয়া          

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিতু ইেলাি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন ব্লাি 

মপ্রোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

১৮  মিাোঃ আদলা                        

মিতা-নব মিয়া                  

এনআইমি-৯১৪৪৮৭৪৭০৯        

মিাবা-০১৯২০৩৩৪২৩৮

 গ্রাি-উত্তর যাোবাড়ী         

িাক-ফমরোবাে            

উিদজলা-যাোবাড়ী           

মজলা-ঢাকা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ আদলা একজন মিাটর মিকামনক।মতমন 

কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  ঢাকা

১৯  মিাোঃ জুদবর আহদিে               

মিতা-মৃত ইেকন্দর আলী        

এনআইমি-

১৯৯৩৯১১৩১৭৫০০০৪১           

মিাবা-০১৭৮৫০৪৮৮২২

 গ্রাি-পুড়ারখাল              

িাক-খাদলামুখ বাজার       

উিদজলা-েমেণ সুরিা      

মজলা-মেদলট

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ জুদবর আহদিে একজন িটর শ্রমিক। মতমন 

মচাদখর করমনয়ার প্রোহ েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  মেদলট

২০  মিাোঃ আমফল উমদ্দন                     

 মিতা-শরাফত আলী                 

এনআইমি-৭৩২৬৭১৩৯৯২           

মিাবা-০১৭১৫৭৬৩৬৬৯

 গ্রাি-মহামডাং শ-১০৬/২       

িাক-বািা                   

উিদজলা-উত্তর বািা          

মজলা-ঢাকা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ আমফল উমদ্দন একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন ব্লাি 

মপ্রোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  ঢাকা

২১  মিাোঃ আব্দুর রাজ্জাক              

মিতা-মিাোঃ মিাকদেে আলী      

এনআইমি-৪৬৩২৩৮২২৯৯       

মিাবা-০১৭৭২৭৫৮৪১৮

 গ্রাি-পুমলশ ফামড় মরাি     

িাক-কুদয়ট                 

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মেলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ আব্দু রাজ্জাক একজন ড্রাইভার শ্রমিক। 

মতমন গলায় েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২২  মিাোঃ নামের উমদ্দন                

মিতা-মিাোঃ সুরুজ আলী           

এনআইমি-৯০১৩৩২৭২৩৯৮০৪   

    মিাবা-০১৭৪৬৭৯৫২৮৯

 গ্রাি-বামজতপুর               

িাক-মোয়ারা বাজার        

উিদজলা-মোয়ারা    মজলা-

সুনািগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ নামের উমদ্দন একজন টাইেমিমস্ত্র শ্রমিক। 

মতমন মকিনী মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন। ( মিতার নাি, এনআইমি, 

মিাবাইল  মিল থাকায় েঠিক তথ্য োংদশােন করা হদয়দে। 

তামলকা নাং ১০৮১)

৪০০০০  সুনািগঞ্জ

২৩  শাজাহান                             

মিতা-মৃত মনিাই                  

এনআইমি-৫৬১১০১৯৬৪৮০১০  

মিাবা-০১৭৩৫৯০১৪১২

 গ্রাি-বাশাইল                  

িাক-মজয়নপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মজলা-োম্মনবাড়ীয়া

 মনজ  আদবেনকারী শাজাহান একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  িায়াদবটিে 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  োম্মনবাড়ীয়া

২৪  আমিন মবিারী                    

মিতা-মৃত তাদহজ মবিারী        

এনআইমি-৫৬১১০১৯৬৪৯৫০৬ 

মিাবা-০১৭৩১২১৪৯১২

 গ্রাি-ইেলািপুর            

িাক-মজয়নপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী আমিন মবিারী একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে-মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  িামনকগঞ্জ

২৫  মিাোঃ আোঃ রমশে                 

মিতা- মৃত িাদলক                

এনআইমি-৫৬১১০৬৬৬৬৫০৩২ 

মিাবা-০১৭৪২৫০২৮২৯

 গ্রাি-মজয়নপুর                

িাক-মজয়নপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ আোঃ রমশে একজন মরক্স চালক। মতমন 

িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  িামনকগঞ্জ

২৬  মিাোঃ মিয়ারুল ইেলাি           

মিতা-মিাোঃ ইয়াকুব আলী       

এনআইমি-৫৬১১০১৯৬৪৯৫৫০  

মিাবা-০১৭২৬৯৩৩৮০৮

 গ্রাি-ইেলািপুর               

িাক-মজয়নপুর             

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ মিয়ারুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

জ্বর মিদট ব্যাথা জনমিেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  িামনকগঞ্জ

২৭  আবুল মহাদেন                       

মিতা-মৃত িমজবর               

এনআইমি-৫৬১১০১৯৬৪৯৩৬৫ 

মিাবা-০১৭২০২৯০০২৮

 গ্রাি-ইেলািপুর              

িাক-মজয়নপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী আবুল মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  িামনকগঞ্জ

২৮  উহাব মবিারী                       

মিতা-মৃত তেমলি মবিরী        

এনআইমি-৫৬১১০১৯৬৪৯৫৩৫ 

মিাবা-০১৭৯৫১৯৮৫৮০

 গ্রাি-ইেলািপুর             

িাক-মজয়নপুর                

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী উহাব মবিারী একজন মরক্সা চালক।মতমন 

বেব্যামি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  িামনকগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২৯  মিাোঃ খমবর উমদ্দন মেক           

মিতা-মৃত বের উমদ্দন          

এনআইমি-৫৬১১০১৯৬৪৯৩৭৫ 

মিাবা-০১৭১৮৯২৯৫৫৬

 গ্রাি-ইেলািপুর              

িাক-মজয়নপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ খমবর উমদ্দন মেক একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন  অমিও আথ িাইটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  িামনকগঞ্জ

৩০  োদজো মবগি                  

স্বািী-িমতয়ার রহিান            

এনআইমি-৫৬১১০৮৫৬৭৬৫৩৪ 

মিাবা-০১৭৫৭৬৬২৭২৮

 গ্রাি-িার িাশুল              

িাক-চর িাশুল              

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী োদজো মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন গ্াাংমরন 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  িামনকগঞ্জ

৩১  আদনায়ার                           

মিতা-মৃত কাদের মশক           

এনআইমি-৫৬১১০১৯৬৪৯৫৯৭  

মিাবা-০১৭৮৬৫৬৫০৯৫

 গ্রাি-ইেলািপুর              

িাক-মজয়নপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী আদনায়ার একজন মরক্সা চালক। মতমন হাটু ব্যাথা 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০  িামনকগঞ্জ

৩২  জদবো                              

স্বািী- মিাহাম্মে আলী             

এনআইমি-৫৬১৭৮৮৩৯৭৪৪৬৪ 

মিাবা-০১৩০৮৫৯৯৭০৩

 গ্রাি-িমিকপুর                

িাক-নয়াবাড়ী              

উিদজলা-মশবালয়          

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী জদবো একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

১০০০০  িামনকগঞ্জ

৩৩  মেমলনা মবগি                      

স্বািী-মিাোঃ আফোর উমদ্দন      

এনআইমি-৪৭৯২১০৬০৮৪৭৮৩  

মিাবা-০১৭৪২৩২৪২৩২

 গ্রাি-িাবলা                     

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর          

মজলা- খুলনা

 এি ,এি, 

মতৌমহদুজ্জািান (মেদল) 

এনআইমি-

৪৭৯২১০৬০৮৪৭৮২

 আদবেনকারী এি, এি মতৌমহদুজ্জািান একজন গৃহ শ্রমিক। তার 

িা িানমেক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৩৪  ওয়াদহে-উজ-জািান বুলু        

মিতা- মিাোঃ আকবর আলী     

এনআইমি-৬৪০০৩১৬৬৪৯    

মিাবা-০১৭৯৯৪২৪২৫৯

 গ্রাি-ইোহীি মরাি           

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা            

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী ওয়াদহে-উজ-জািান-বুলু একজন শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা

৩৫  মিাোঃ গাউে                         

মিতা-মৃত শাহাজউমদ্দন         

এনআইমি-

১৯৭৭২৬১৩৪৫১০০০০৫৭        

মিাবা-০১৯২৩০৮৪৪৯৭

 গ্রাি-িমিি রসুলপুর         

িাক-আশ্রাবাে              

উিদজলা-লালবাগ           

মজলা-ঢাকা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ গাউে একজন েমজি শ্রমিক। মতমন  ব্লাি 

মপ্রোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  ঢাকা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৩৬  আদয়শা আফমরন                

মিতা-মিাোঃ ফারুক মহাদেন       

এনআইমি-৫৫২৯৯৪৯৯০০       

মিাবা-০১৯৩৫১১২৯৯৭

 গ্রাি-এে মব নগর             

িাক-িাহাড়তলী           

উিদজলা-খুলশী              

মজলা-চট্টগ্রাি

 মনজ  আদবেনকারী আদয়শা আফমরন একজন েমজি শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  চট্টগ্রাি

৩৭ িমফজ উমদ্দন                     

মিতা-মেমদ্দক মিয়া             

এনআইমি-৪৮১৩৩৮৬৯২২৮৪৭ 

মিাবা-০১৭১২৯২১০৪৯

গ্রাি-লাইিিাশা              

িাক-মৃগা                  

উিদজলা-ইটনা              

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী িমফজ উমদ্দন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন িাদয়  

েত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০ মকদশারগঞ্জ

৩৮  ওির ফারুক                      

মিতা-মৃত আবদুল লমতফ       

এনআইমি-৭৫১১০৮৫৬৪৭৮২৭  

মিাবা-০১৬৮২৯৫৩৮৪৩

 গ্রাি-পূব ি মশবরািপুর         

িাক-মোিিাড়া               

উিদজলা-চাটখালী           

মজলা-মনায়াখালী

 মনজ  আদবেনকারী ওির ফারুক একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন উচ্চ 

রক্তচাি িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মনায়াখালী

৩৯ মিাোঃ আব্দুল কুদ্দুে                 

মিতা-মৃত সুলতান মিয়া          

এনআইমি-২৬৯৩০১৬১০৪৫০৮ 

মিাবা-০১৭০৫৭৯৫৭০৩

গ্রাি-কাফরুল                 

িাক-মিাহাম্মেপুর          

উিদজলা-কাফরুল           

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুল কুদ্দুে একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ ঢাকা

৪০  মিাহাম্মে োদয়দুর রহিান       

মিতা-আবদুল ওহাব িাল        

এনআইমি-৫৪১৮৭৭৯৯১০৩০২  

মিাবা-০১৮২১০১৫৯০৩

 গ্রাি-চর বন্দরদখালা          

িাক-জামিয়াতুল ইেলামিয়া 

                উিদজলা-

মশবচর             মজলা-

িােরীপুর

 মনজ  আদবেনকারী মিাহাম্মে োদয়দুর রহিান একজন মনি িান শ্রমিক। 

মতমন মহিাটাইটিে বড় মলভার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িাোরীপুর

৪১  হুেদন আরা মবগি                

মিতা-মোনা মিয়া               

এনআইমি-৮৬৯৮১৩৮৭৭৬      

মিাবা-০১৭৭৫২৩০৮২৯

 গ্রাি-রাজনগর                

িাক-চেীোর               

উিদজলা-কেবা              

মজলা-োম্মনবাড়ীয়া

   মনজ  আদবেনকারী হুেদন আরা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  োম্মনবাড়ীয়া

৪২  হামেনা আক্তার                    

মিতা- মিাহাম্মে উল্যা           

এনআইমি-৬৮৮৮০১৪২৫২        

মিাবা-০১৭৮৭১১০৩৩৮

 গ্রাি-হােন্দী                    

িাক-হােন্দী                

উিদজলা-লেীপুর          

মজলা-লেীপুর

 মনজ  আদবেনকারী হামেনা আক্তার একজন মেলাই কিী। মতমন রক্ত 

শূন্যতা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  লেীপুর



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৪৩  মিাোঃ শাহ আলি                         

 মিতা-আোঃ রমশে                  

এনআইমি-৫৫৩৬৯৫২৬২৪         

মিাবা-০১৭৩৩১১০২৯১

 গ্রাি-উত্তর নওোিাড়া         

িাক-েপুরা                   

উিদজলা-শাহ িখদুি        

মজলা-রাজশাহী

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ শাহ আলি একজন শ্রমিক।মতমন হৃেদরাদগ  

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৩০০০০  রাজশাহী

৪৪  মিদেে লাকী                        

মিতা-মিাোঃ নামজর ফমকর        

এনআইমি-৮৬৮১৪১২৬৭৫       

মিাবা-০১৯৯৩০৯৩৩২৭

 গ্রাি-আন্জজুিান মরাি        

িাক-মেৌলতপুর             

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিদেে লাকী একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন লাম্বার 

স্পাইদন মিদজনামরভ মচদন্জজে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৪৫  মনরুফা মবগি                       

মিতা-মিাোঃ বাবুল মশখ            

এনআইমি-

১৯৮৫৪৭১৪০১০০০০০০৩         

মিাবা-০১৯৩০৫৬৮৫৯৩

 গ্রাি-আড়াংঘাটা               

িাক-আড়াংঘাটা              

উিদজলা-মেঘমলয়া          

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মনরুফা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন রক্তচাি 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা

৪৬  মিাোঃ িান্নান মিািা                

মিতা-মিাোঃ হাদেি মিািা         

এনআইমি-৪৭১৬৯৭৬০১০২০০  

মিাবা-০১৭১৭২৫১৩১২

 গ্রাি-িাকুমরয়া                

িাক-বুমড়য়ারিাঙ্গা          

উিদজলা-ফুলতলা           

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ িান্নান মিাল্যা একজন িাট শ্রমিক।মতমন 

িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৪৭  জমহর আহদিে                   

মিতা-মৃত ইেিাইল খাঁন          

এনআইমি-৫১১৫৮৫৯৫৪১০১৬  

মিাবা-০১৭২১৯৭৮৭৯৭

 গ্রাি-লুধুয়া                    

িাক-ভ ুঁইয়া বাড়ী            

উিদজলা-রায়পুর            

মজলা-লেীপুর

 মনজ  আদবেনকারী জমহর আহদিে একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন উচ্চ 

রক্তচাি  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  লেীপুর

৪৮  িদনায়ারা মবগি                   

মিতা-মিাোঃ অমলউিাহ             

এনআইমি-৫০৯৮৫১৬৭৭৫        

মিাবা-০১৭১৮২৫৬৩২৬

 গ্রাি-শ্যািপুর                

িাক-মিরাজনগর            

উিদজলা-কেিতলী         

মজলা-ঢাকা

 মনজ  আদবেনকারী িদনায়ারা মবগি একজন েমজি শ্রমিক। মতমন ব্লাি 

মপ্রোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  ঢাকা

৪৯  স্বিন কুিার োে                  

মিতা-আমশ্বনী কুিার োে         

এনআইমি-৭৩২৪২৮৩৩৯৪       

মিাবা-০১৭৮৪৭৪৭৪৯৯

 গ্রাি-রািপুর                

িাক-রািপুর                 

উিদজলা-িদনাহরেী         

মজলা-নরমোংেী

 মনজ  আদবেনকারী স্বিন কুিার োে একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

মকািদর ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নরমোংেী



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৫০  বােন্তী রানী োে                     

মিতা-রািা চন্দ্র োে                

এনআইমি-১৯২৯২০৪৭৫৬        

মিাবা-০১৯২১৪৪১০৪৫

 গ্রাি-বহরজিাটী              

িাক-চুঁচয়া                  

উিদজলা-মনেদকানা        

মজলা-মনেদকানা

 মনজ  আদবেনকারী বােন্তী রানী োে একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মিত্ত 

থমলদত িাথর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  মনেদকানা

৫১  মিাোঃ িন্নাে মিয়া                  

মিতা-মিাোঃ মরজন আলী          

এনআইমি-৪৮১৯২৬৭৭৮০৬৭৭  

মিাবা-০১৭১২০২১৪০১

 গ্রাি-রাউমত                   

িাক-বানাইল               

উিদজলা-তাড়াইল         

মজলা-মকদশারগঞ্জ

 ইয়ােমিন আক্তার (স্ত্রী) 

এনআইমি-

৪৮১৯২৬৭৭৭৩৪২৭

 আদবেনকারী ইয়ােমিন আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন  

টিউিার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মকদশারগঞ্জ

৫২  মিাোঃ জালাল ফকীর                

মিতা-মিাোঃ মগালাি মির        

এনআইমি-৪৬০১৯৯০৩৬১       

মিাবা-০১৯৩৯৪৬৫৫৭৮

 গ্রাি-লেীদকাল                

িাক-রাজবাড়ী                

উিদজলা-রাজবাড়ী         

মজলা-রাজবাড়ী

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ জালাল ফকীর একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন  

হাদট ির মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  রাজবাড়ী

৫৩  মিাোঃ আোে                         

মিতা- নুরুল ইেলাি              

এনআইমি-৬৪৩৩৯৮৬৯৬২     

মিাবা-০১৯২৭১১০৩১৬

 গ্রাি-কামের জঙ্গল         

িাক-কুরশাখালী            

উিদজলা-কমরিগগঞ্জ       

মজলা-মকদশারগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ আোে একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন কযানোর 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৭০০০০  মকদশারগঞ্জ

৫৪  রুস্তি মিয়া                         

মিতা-ইেহীি আলী               

এনআইমি-৫৯৯১৬৭০২৫৭        

মিাবা-০১৭৪১০৫৬৯৯৬

 গ্রাি-শ্রীরািপুর                

িাক-শ্রীরািপুর             

উিদজলা-েমেণ সুরিা     

মজলা-মেদলট

 মনজ  আদবেনকারী রুস্তি মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন িাথা ব্যাথা 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  মেদলট

৫৫  িারুল মবগি                              

  স্বািী-শািসু মশখ                       

 এনআইমি-৪৭৯৫১৩০৫১২৮৮৫    

মিাবা-০১৭০৬৫৪৪৩৫০

 গ্রাি-খানজাহান আলী মরাি 

িাক-খুলনা                    

উিদজলা-খুলনা               

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী িারুল মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  অেদহাদিমেয়া 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৩০০০০  খুলনা

৫৬  মরদহনা মবগি                            

  স্বািী-িাহাবুব মবশ্বাে             

এনআইমি-৭৮১৫৭৬৭৪০১২৪৭     

মিাবা-০১৭২৭৯৯৫৭১৯

 মগ্রাি-িাটিভাাংগা               

িাক-কামলকাপুর             

উিদজলা-গলামচিা           

মজলা-িটুয়াখালী

 মনজ  আদবেনকারী মরদহনা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মেি 

কারমেনিা  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  িটুয়াখালী



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৫৭  মিাোঃ জমহরুল হক                       

 মিতা-মিাোঃ মিাবারক আলী         

এনআইমি-২৩৭২৫৪১১০৮          

মিাবা-০১৭১০৩১৭৫৩৯

 গ্রাি-িািারিাড়া            

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ জমহরুল হক একজন মরক্সা চালক। মতমন 

িায়াদবটিে ল্যাকুনার ইনদফকশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা

৫৮  মিাোঃ মগালাি মিাস্তফা                

মিতা-মিাোঃ আব্দুল িান্নান ফমকর   

এনআইমি-৭৭৭২২৩৭৫৭৯          

মিাবা-০১৯২৩০৭৯০৯০

 গ্রাি-রুিো চর                 

িাক-খুলনা                    

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ মগালাি মিাস্তফা একজন মনি িন শ্রমিক। মতমন 

একুইট ইেদকমিক এযাটাক োংমকয়াল এজিাদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৫৯ মবপুলা রানী োে                   

স্বািী-মৃত শচীন্দ্র োে            

এনআইমি-৭২১৭৪৬৩১৬৮৩০২  

মিাবা-০১৯০৪৩৬৩৭১৫

গ্রাি-বহর জািাটী           

িাক-চচুঁয়া                

উিদজল-মনেদকানা        

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী মবপুল রানী োে একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  বাই 

মলটারাল অমিও মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মনেদকানা

৬০  েমহদুল ইেলাি                    

মিতা-িকদেে আমল              

এনআইমি-৪৭৯৫১২৩৪২৩৪৩৮ 

মিাবা-০১৯১৫৫২১৬৫৩

 গ্রাি-মবলীবাবু মরাি           

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী েমহদুল ইেলাি একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

িাইলি মিােদিি ইনলাজ মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৬১ মরামজনা মবগি                    

স্বািী-মিাোঃ িারুফ খান            

এনআইমি-৪৭১১২৪৭৮৮০৪৫১  

মিাবা-০১৪০৬৬০১৯৮১

গ্রাি-ভাোরদকাট          

িাক-ভাোরদকাট          

উিদজলা-বটিয়াঘাটা         

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মরামজনা মবগি একজন ফযাক্টরী শ্রমিক।মতমন িাথা 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৬২ তুমহন মিাড়ল                       

মিতা-মুমজবর মিাড়ল            

জন্মেনে-

২০১১৪৭৪৭৫৮১৮১৩৫৭৮        

মিাবা-০১৭৫৮৯৮৪৭৩৮

গ্রাি-মতলক                 

িাক-মতলক                 

উিদজলা-রুিো            

মজলা-খুলনা

মিাোঃ িমজবার মিাড়ল 

(মিতা)        এনআইমি-

৭৭৮৪৩৩৪৩৯৮

আদবেনকারী তুমহন মিাড়ল একজন ফুি শ্রমিক।মতমন  হৃেদরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৪০০০০  খুলনা

৬৩ িিতাজ মবগি                     

মিতা-মিাোঃ সুলতান আহদিে     

এনআইমি-২৮৪৭৭৯৩৮৫৪      

মিাবা-০১৯২৬৩১১৫৭২

গ্রাি-প্রিান েড়ক             

িাক-খুলনা                  

উিদজলা-মোনািাঙ্গা     

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী িিতাজ মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মকিনী 

মরাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৬৪  কমহনুর মবগি                      

মিতা-িাদজি আলী             

এনআইমি-৬৪০১৬২৮০০০      

মিাবা-০১৯১৫৫২১৬৫৩

 গ্রাি-মগাবরচাকা              

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী কমহনুর মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  খুলনা

৬৫ জাহানারা মবগি                    

মিতা-মৃহাম্মে আলী হাওলাোর 

এনআইমি-১৯৩১৯১০৯২৯       

মিাবা-০১৭৯৪৩২৭০৪৭

গ্রাি-িধ্যিাঙ্গা                

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা               

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী জাহানারা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন 

িায়াদবটিে উচ্চরক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা

৬৬ মিাোঃ মজহাে মচৌধুরী              

মিতা-মগাদঞ্জরা মচৌধুরী            

এনআইমি-৬৫১৫২১৮৫৩৮১৩৯ 

মিাবা-০১৭৫৯৬৪২২৯৩

গ্রাি-লাংকার চর             

িাক-িমকিপুর             

উিদজলা-মলাহাগড়া        

মজলা-নড়াইল

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মজহাে মচৌধুরী একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন 

এলামজি রাইনাইটিে-মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নড়াইল

৬৭  আদলি হাওলাোর                       

মিতা-ছুবানেী হাওলাোর         

এনআইমি-৬৮৮২৫৭৫৬১৩          

মিাবা-০১৯১০৯৩৯৭৪৫

 গ্রাি-মরলীর বাগান             

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর          

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী আদলি হাওলাোর একজন িাট শ্রমিক। মতমন 

মহিরদয়িে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা

৬৮ মিাোোঃ নুরুন্নাহার মবগি         

স্বািী-মিাোঃ রমবউল ইেলাি    

এনআইমি-৫২২৭০০৯৮৮৫২৮৮ 

মিাবা-০১৩০৪৬৫৮৪৩৯

গ্রাি-মিজিার মকাট          

গ্রাি-িাটগ্রাি                

উিদজলা-িাটগ্রাি          

মজলা-লালিমনরহাট

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ নুরুন্নাহার মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।মতমন উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  লালিমনরহাট

৬৯  মিাোঃ ফারুক শরীফ                 

মিতা-আমজজ শরীফ              

এনআইমি-৪৭১১৭১৩৪৯৫০৩৮  

মিাবা-০১৯৭৩৬৬৬৫৮৫

 গ্রাি- উত্তর বানীশান্তা         

িাক-বানীশান্তা               

উিদজলা-োদকাি            

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ ফারুক শরীফ একজন ভযান চালক।মতমন 

িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৭০  মিাোঃ ফমরে মশকোর               

মিতা- মবিাল মশকোর           

এনআইমি-৪৭১৪০৭৫১৫৮৪৪৯  

মিাবা-০১৭১২৭৯৩৯৬৮

 গ্রাি-ফুলবাড়ীদগট           

িাক-কুদয়ট                  

উিদজলা-মেঘমলয়া         

মজলা- খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ ফমরে মশকোর একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  

হাদট ির মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৭১  স্বিন কুিার োে                 

মিতা-েীদনশ চন্দ্র োে            

এনআইমি-৯১৪২৬৮৪৬০৫        

মিাবা-০১৯২৬১৬৩০৫০

 গ্রাি-বান্দদরাি                

িাক-বমরশাল              

উিদজলা-মকাতয়ালী        

মজলা-বমরশাল

 মনজ  আদবেনকারী স্বিন কুিার োে একজন নামিত শ্রমিক। মতমন 

হাইিার মটনশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  বমরশাল

৭২  মিাোঃ আব্দুল মোবাহান খাঁ         

মিতা-মজলাি খা                 

এনআইমি-৬৪১৫০২২২৫৭        

মিাবা-০১৩০৩০৫৬৭২৪

 গ্রাি-নুরনগর                  

িাক-মজমিও                 

উিদজলা-মোনািাঙ্গা         

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুল মোবাহান খাঁ একজন মনি িান শ্রমিক। 

মতমন প্যারালাইমেে ও মিাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  খুলনা

৭৩  মিাোঃ মগালাি কুদ্দুে                   

মিতা-মৃত মিাজাফ্ফর মহাদেন       

এনআইমি-৮৫১২৭৭৩৭৯৫৫৩৭   

মিাবা-০১৭১০৬৮৩০৯১

 গ্রাি-োন্দ্রাইন                  

িাক-েমহপুর                 

উিদজলা-গাংগাচরা          

উিদজলা-রাংপুর

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ মগালাি কুদ্দুে একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  রাংপুর

৭৪  মিাোঃ ফজল মিয়া                     

মিতা-মৃত মখায়াজ আলী মিয়া      

এনআইমি-৯৩২৮৫০৬৯৭৭৩৮    

মিাবা-০১৮২২৩০৩৮৮১

 গ্রাি-গড় মগামবন্দপুর          

িাক-েমখপুর                 

উিদজলা-েমখপুর           

মজলা-টাঙ্গাইল

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ ফজল মিয়া একজন ভযান চালক। মতমন মকিনী 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  টাঙ্গাইল

৭৫  মিাোঃ মলবু মিয়া                       

মিতা-মৃত মুক্তার আলী              

এনআইমি-৯৩১৮৫১৩৮৪০০৯৮   

মিাবা-০১৭২৫২৯৭৪০২

 গ্রাি-ঘাদটশ্বরী                 

িাক-বদহড়াততল            

উিদজলা-েমখপুর            

উিদজলা-টাঙ্গাইল

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ মলবু মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মকিনী 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  টাঙ্গাইল

৭৬  লাইজু মবগি                         

মিতা-নান্নু ফরাজী               

এনআইমি-৪১৫৪১৭৬৩৭৬         

মিাবা-০১৬২৫৫৯৪৭৬৮

 গ্রাি-বগীরচর                 

িাক-মেবীরচর             

উিদজলা-লালদিাহন          

মজলা-মভালা

 মনজ  আদবেনকারী লাইজু মবগি একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব 

কল্যাণ ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৫০০০  মভালা

৭৭ আব্দুল বামরক মশখ                 

মিতা-আব্দুল োিাে মশখ        

এনআইমি-৪৭১৬৯১৯৭৫২৩২১  

মিাবা-০১৯৩৫৬৩৬৪২৬

গ্রাি-মগলাতলী                

িাক-মশদরািমন             

উিদজলা-খান জাহান আলী 

মজলা-খুলনা

মিাোঃ তাদরক মহাদেন  

(মেদল)    এনআইমি-

১৯৯২৪৭১৬৯১৯০০০১৭

৪

আদবেনকারী মিাৎ তাদরক মহাদেন একজন মজদল শ্রমিক। তার 

মিতা িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৭৮ মিাোোঃ বমেরন                   

স্বািী-মিাোঃ রিজান আলী         

এনআইমি-২৭২৬৪০২১১২৪৬০   

মিাবা-০১৭২৩৭০১০৫০

গ্রাি-চাউমলয়ািমট্ট            

িাক-মেনাজপুর               

উিদজলা-মেনাজপুর         

মজলা-মেনাজপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ বমচরন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন হাদট ির 

েিস্যা উচ্চ রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ মেনাজপুর



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৭৯ মিাোোঃ মরয়া আক্তার মলিা      

মিতা-মিাোঃ আদবে আলী         

এনআইমি-৮৭০২১০৩৫০১        

মিাবা-০১৭৩৫২১৯৮৫৭

গ্রাি-আমুমলয়া                 

িাক- কাঞ্চন                 

উিদজলা- মবরল            

মজলা- মেনাজপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ মরয়া আক্তার মলিা একজন গৃহ শ্রমিক। 

মতমন হাদট ির েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০ মেনাজপুর

৮০  িাইশা হাওলাোর                 

মিতা-এনামুল হাওলাোর        

জন্মেনে-

২০১৫৪৭৯৩৩০৪১০২৮৬০        

মিাবা-০১৭২৪৫৩২৭৭২

 গ্রাি-মেয়ানা িধ্যিাড়া        

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মেলা-খুলনা

 এনামুল হাওলাোর 

(মিদয়)              

এনআইমি-

২৮৩১৮২৯৮৫৪

 আদবেনকারী এনামুল হাওলাোর একজন জুট শ্রমিক। তার 

মিদয় হাদট ির মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০  খুলনা

৮১  মিাোঃ আলভী হাোন                

মিতা-মৃত এনাদয়ত আলী মশখ  

জন্মেনে-

২০০৪৪৭৪৭৫৫৪০৪৯৭৭৭         

মিাবা-০১৯১২৪৪৫০৯৬

 গ্রাি-উত্তরিাড়া               

িাক-ফমকরহাট              

উিদজলা-ফমকরহাট        

মজলা-খুলনা

 হামলিা মবগি (িাতা) 

এনআইমি-

৯১২৫১৫৩৮৩৪

 আদবেনকারী হামলিা মবগি একজন ইট ভাটার শ্রমিক। মতমন  

জ্বর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা

৮২  মুরামর মিাহন োে                

মিতা-কামতিক চন্দ্র োে          

এনআইমি-৪১৮৫৯২৪৮০২        

মিাবা-০১৯৬২০৩৮২৮৪

 গ্রাি-রািপুর                    

িাক-লেীপুর               

উিদজলা-মলাহাগড়া        

মজলা-নড়াইল

 মনজ আদবেনকারী মুরামর মিাহন োে একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হাদট ির েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নড়াইল 

৮৩  মিাোঃ আবুল কাদশি               

মিতা-মিাোঃ সেয়ে আলী গাজী   

এনআইমি-৫৯৭১৭১৩৭১৩        

মিাবা-০১৯০৪১৩০৭৪৮

 গ্রাি-প্রামন্তকা                 

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা            

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আবুল কাদশি একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

জমেে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৮৪  রামজয়া মবগি                       

মিতা-দুলাল ব্যািারী              

এনআইমি-৫০৮১৫৫৫২০২         

মিাবা-০১৯৪৬৫৫৩৬৭৭

 গ্রাি-মকোরনাথ                

িাক-কুদয়ট                 

উিদজলা-কুমলবাগান       

মজলা-খুলনা

     হারুন মবিারী (স্বািী  

এনআইমি-         

৯১৩১৫৬১৪৭৫

 আদবেনকারী হারুন মবিারী একজন মনি িান শ্রমিক।তার স্ত্রী 

মিত্তথমলর অিাদরশন হদয়দে।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  খুলনা

৮৫  শীল েীিক কুিার               

মিতা-নদগন্দ্রনাথ শীল             

এনআইমি-২৮৩৫৮১৮০০২       

মিাবা-০১৭৩৪৫৩৩৫৯৮

 গ্রাি-রািপুন                  

িাক-লেীিাশা              

উিদজলা-মলাহাগড়া          

মজলা-নড়াইল

 মনজ আদবেনকারী শীল েমিক কুিার একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নড়াইল 



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৮৬ মিাোঃ আজাে মচৌধুরী              

মিতা-ি. মগালাি োরওয়ার 

মচৌধুরী  এনআইমি-

১০১৯৮৯৭০৪৬        মিাবা-

০১৫৩৪৫১১৯৭৬

গ্রাি-মেকশন-১১           

িাক-মিরপুর                 

উিদজলা-মিরপুর            

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আজাে মচৌধুরী একজন মোকান শ্রমিক।মতমন 

হাট ি এযাটাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ ঢাকা

৮৭  মিাোঃ আবুল কালাি আজাে            

মিতা-মিাোঃ মিােদলি আলী 

মজািাদ্দার  এনআইমি-

২৬৯৪৮১৩৮৭৫৭৫৭    মিাবা-

০১৭০০৮৫৫১৪০

 গ্রাি-িধ্য িমনপুর              

িাক-মিরপুর                   

উিদজলা-মিরপুর              

মজলা-ঢাকা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ আবূল কালাি আজাে একজন মনি িান শ্রমিক। 

মতমন িারাত্বক জখি ও অিাদরশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  ঢাকা

৮৮ মিাোঃ িমজবুল হক িজুিোর     

মিতা-আম্বর আলী িজুিোর    

এনআইমি-২৮৩৯৬৮৯৭২২    

মিাবা-০১৮৬৮১০৫৬০১

গ্রাি-জুরাইন                

িাক-মগোমরয়া              

উিদজলা-কেিতলী       

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ িমজবুল হক িজুিোর একজন মিাটর 

মিকামনক। মতমন অিাদরশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ ঢাকা

৮৯ মিাোোঃ মজেমিন আক্তার       

মিতা-মিাোঃ আোঃ োত্তার       

জন্মেনে-৬১২৩২২২০০১১৬৮৬৪ 

       মিাবা-০১৯৭৩৪৬৪০৪৫

গ্রাি-স্বল্প িমিিিাড়া       

িাক-রািদগািালপুর        

উিদজলা-মগৌরীপুর           

মজলা-িয়িনমোংহ

ইনজ আদবেনকারী মিাোোঃ মজেমিন আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। 

মতমন িাতৃত্ব কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ িয়িনমোংহ

৯০ সুিা মবশ্বাে                      

মিতা-মবশ্বমজৎ মবশ্বাে          

জন্মেনে-

১৯৯৮৩৫৩৪৩২৭১৫৭২৫         

মিাবা-০১৭৫১৫৫১৮০৮

গ্রাি-হামড়য়ারদঘাি         

িাক-বাগিাঙ্গা           

উিদজলা-কামলয়া           

মজলা-নড়াইল

মনজ আদবেনকারী সুিা মবশ্বাে একজনগৃহ শ্রমিক। মতমন গাটদনদকান 

মজকযান েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

নড়াইল

৯১ শাহ জািান                      

মিতা- মৃত চাঁন মিয়া উমকল     

এনআইমি-৫৮১৮৩৮৫০১৬৮১৮  

মিাবা-০১৭১৬৪১০৫২৯

গ্রাি-পূব ি শ্রীিঙ্গল           

িাক-শ্রীিঙ্গল             

উিদজলা-শ্রীিঙ্গল        

মজলা- মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী শাহ জািান একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  ব্লাি 

মপ্রোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০

মিৌলভীবাজার

৯২ মুহ্ মিিা আক্তার                  

মিতা- মিাোঃ আবুল কালাি       

এনআইমি-

১৯৯২৬১২৩১০৭০০০০১৮      

মিাবা-০১৯৩৫৭২০৪১১

গ্রাি-িািেী                     

িাক-ঈশ্বরগঞ্জ                

উিদজলা-ঈশ্বরগঞ্জ           

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মুহ্ মিিা একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব 

কল্যাণ ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২৫০০০ িয়িনমোংহ

৯৩ মরনু রানী                           

স্বািী-শ্বশ্মান মবশ্বাে               

এনআইমি-৬৫১২৩৩১৩২৮১১৫ 

মিাবা-০১৭৫৯৭৩৭২৭৫

গ্রাি-হামড়য়ারদঘাি         

িাক-বাগিাঙ্গা           

উিদজলা-কামলয়া           

মজলা-নড়াইল

মনজ আদবেনকারী মরনু রানী একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মরনু রানী 

মরাদগ মরাক আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০

নড়াইল



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৯৪ মকরন মিয়া                       

মিতা-মৃত োন্দু মিয়া            

এনআইমি-৪৮১৩৩৫১৯৩৬৭০৭ 

মিাবা-০১৭৩৪৪২৬৬২৪

গ্রাি-কচয়ারহাটি            

িাক-ইটনা                

উিদজলা-ইটনা             

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মকরন মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  

ফুেফুদের প্রোহ মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মকদশারগঞ্জ

৯৫ মিাোঃ আবুল খাদয়র মশখ          

মিতা-মৃত আোঃ শুকুর মশখ       

এনআইমি-২৯১০৩৪২৩৬২১১৮ 

মিাবা-০১৭২০৬৪৮৬৮৬

গ্রাি-িলাটিনাি               

িাক-মজমিও              

উিদজলা-খামলশপুর        

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আবুল খাদয়র মশখ একজন জুট মিলে 

শ্রমিক। মতমন িাদয় েত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

৯৬ রুিালী মবশ্বাে                  স্বািী-

রাজ কুিার মবশ্বাে        

এনআইমি-৬৫১২৮৩১৩২৭৮৭৩ 

মিাবা-০১৯৬০৪৪৪২৬৮

গ্রাি-হামড়য়ারদঘাি         

িাক-বাগিাঙ্গা           

উিদজলা-কামলয়া           

মজলা-নড়াইল

মনজ আদবেনকারী রুিালী মবশ্বাে একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মিদট 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

নড়াইল

৯৭ মিাোোঃ আক্তারা খাতুন           

স্বািী-মিাোঃ তারা মিয়া           

এনআইমি-৬১১৭২৬৩৩৩৬৪৯২ 

মিাবা-০১৪০২০২৬৫১০

গ্রাি-শুভমখলা                

িাক-মুশুিী                  

উিদজলা-নান্দাইল         

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ আক্তারা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িয়িনমোংহ

৯৮ মিাোোঃ ফাদতিা                   

স্বািী-মিাোঃ িেদলি উমদ্দন      

এনআইমি-৫০১৭১৪৩৫২৯৪৪১ 

মিাবা-০১৯৩১১৬৪২১০

গ্রাি-িহব্বতপুর             

িাক-হামেিপুর             

উিদজলা-কুিার খালী     

মজলা-কুমিয়া

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ ফাদতিা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মিরুেদে ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০

কুমিয়া

৯৯ উজ্জল শি িা                        

মিতা-অনীল শি িা              

এনআইমি-৫৮১৫৬১৯৯৮১৮৩৬ 

মিাবা-০১৭১০৭১৪২৭০

গ্রাি-িতুরািপুর             

িাক-কিলগঞ্জ             

উিদজলা-কিলগঞ্জ         

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী উজ্জল শি িা একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন হাড় ভাঙ্গা 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০

মিৌলভীবাজার

১০০ মিাোঃ এিোদুল হক তালুকোর  

মিতা-মিাোঃ নজরুল ইেলাি তাাং 

এনআইমি-৭২১০৪৪৭৩৮২২৯৪ 

মিাবা-০১৭২৯৭৮৯৭৩০

গ্রাি-রুিচন্দ্রপুর             

িাক-স্বরমুমশয়া          

উিদজলা-আটিাড়া        

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ এিোদুল হক তালুকোর একজন কৃমি 

শ্রমিক। মতমন  উচ্চরক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মনেদকানা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১০১ মশউলী আক্তার                  

মিতা-মিাোঃ িামনক মেকোর    

এনআইমি-৮২৪১৪৪৪২৫৯       

মিাবা-০১৭৬০৯৪৮৮১৫

গ্রাি-রসুলবাগ                

িাক-েমনয়া                  

উিদজলা-কেিতলী         

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মশউলী আক্তার একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

জরায়ুর টিউিার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ ঢাকা

১০২ আদনায়ার মহাদেন                 

মিতা- শািছুল হক মুন্সী         

এনআইমি-৩৭৪০৯৩৫২৭৯       

মিাবা-০১৯৮৬০৬৪৬৩৫

গ্রাি-কতুব খালী             

িাক-েমনয়া                  

উিদজলা-যাোবাড়ী          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী আদনায়ার মহাদেন একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ ঢাকা

১০৩ িকবুল মহাদেন                     

মিতা-মৃত মিদহর আলী           

এনআইমি-

১৯৫৬১৩১৭৯১১০০০০০২       

মিাবা-০১৭২২১৬৫০৮১

গ্রাি-ইোখালী                

িাক-বাগানবাড়ী            

উিদজলা-িতলব            

মজলা-চাঁেপুর

মরফাত সুলতানা (মিদয়) 

 জন্মেনে-

১৯৮৮১৩১৭৯১১১০৫০৫

৮

আদবেনকারী িকবুল মহাদেন একজন মনি িান শ্রমিক। তার মিদয় 

মকানীর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ চাঁেপুর

১০৪ মিাোোঃ হাওয়া মবগি             

স্বািী-মিাোঃ হামবব হাাং           

এনআইমি-০৬১৩২৭১৪৮৭৮৭৭  

মিাবা-০১৭৬৪০১৯৯২০

গ্রাি-বগলনা                 

িাক-হামজিাড়া              

উিদজলা-মগৌরনেী          

মজলা-বমরশাল

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ হাওয়া মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ বমরশাল

১০৫ লায়লা মবগি                       

মিতা-বজল আহিে               

এনআইমি-৩২৬৩৮৪৭৪০৬      

মিাবা-০১৮৪০১৬০০৮২

গ্রাি-বরুিচড়া               

িাক-বরুিচড়া                

উিদজলা-আদনায়ারা       

মজলা-চট্টগ্রাি

মনজ আদবেনকারী লায়লা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন কযান্সার 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ চট্টগ্রাি

১০৬ মিাোঃ োিসুল হক মবিারী       

মিতা- মিানতাজমদ্দন মবিারী   

এনআইমি-৫৫৫০২১১৬৩৪      

মিাবা-০১৮৮৯৩২৮২৫৭

গ্রাি-আলগী                  

িাক-মক আলগী            

উিদজলা-িাোরীপুর      

মজলা-িাোরীপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ োিসুল হক মবিারী একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন মেইন টিউিার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ িাোরীপুর

১০৭ োমহো মবগি                     

মিতা-মিাোঃ আজগর কাজী         

এনআইমি-৭৩৩৫১৩৬৬৪৯     

মিাবা-০১৭৪২২৫০০৩৩

গ্রাি-খান জাহান িিী       

িাক-বাদগরহাট             

উিদজলা-বাদগরহাট       

মজলা-বাদগরহাট

শামহন মশকোর (মেদল) 

এনআইমি-

৭৮০৬২৬০৪৮০

আদবেনকারী শামহন মশকোর একজন ভযান চালক। তার িাতা 

জরায়ুর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ বাদগরহাট

১০৮ োদিনা খাতুন                      

মিতা-মিাোঃ িিতাজ মিয়া      

এনআইমি-৪৬৩৪৬৫১৪৪৪       

মিাবা-০১৮৭৪৮৫৫৯৫০

গ্রাি-মিজমিমজ              

িাক-মিজমিমজ             

উিদজলা-নারায়নগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী োদিনা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মেি 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নারায়নগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১০৯ মিাোঃ আবুল বাোর                 

মিতা-মৃত আোঃ হাদেি হাওলাোর 

এনআইমি-৪২১৮৪৫৪৪৪২৭৫০ 

মিাবা-০১৬৮৫৪২৭৩৫৪

গ্রাি-আেশ ি িাড়া              

িাক-রাজাপুর              

উিদজলা-রাজাপুর          

মজলা-োলকাঠী

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আবুল বাোর একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

েদেইন েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ োলকাঠী

১১০ িামুন মিয়া                         

মিতা- িমফজ উমদ্দন             

এনআইমি-৬৪৫৩৮২৬২০৫      

মিাবা- ০১৯৯০৬১৬৭৪৩

গ্রাি-লাইিিাশা              

িাক-মৃগা                  

উিদজলা-ইটনা              

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী িামুন মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন কযানোর 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মকদশারগঞ্জ

১১১ মিাোঃ জাকামরয়া মহাদেন          

মিতা-মিাোঃ আবু বকর মেমদ্দক  

জন্মনেে-

১৯৯৯৬১৩৫২২৩০০১৯৮৪      

মিাবা-০১৭৯২২৬৭৪০৯

গ্রাি-বাদড়য়া                  

িাক-চরঘাগড়া              

উিদজলা-িয়িনমোংহ      

মজলা-িয়িনমোংহ

আবু বক্কর মেমদ্দক  

(মিতা)       এনআইমি-

৪৬০৫৪৯৪১৮৮

আদবেনকারী মিাোঃ জাকামরয়া একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

বুদক ব্যাথা   মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ িয়িনমোংহ

১১২ আেিা আক্তার মরখা              

মিতা-মিাোঃ মুেমলি উমদ্দন     

এনআইমি-৬৮৫৪৮১৫৯৯৭      

মিাবা-০১৯৩১৫১০৬৫১

গ্রাি-বাগানবামড়              

িাক-চকবাজার              

উিদজলা-লালবাগ         

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী আেিা আক্তার মরখা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  

তলদিদট মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা

১১৩ মিাোঃ ইউনুে আলী                 

মিতা- লমখবদ্দীন                  

এনআইমি-২৮২৮৪০৩২০০      

মিাবা-০১৭৩৭৬৪২৩৯৭

গ্রাি-গুয়াবাড়ী                 

িাক-মতরনইহাট             

উিদজলা-মততুমলয়া         

মজলা-িঞ্চগড়

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ ইউনুে আলী একজন কাট মিস্ত্রী। মতমন মিদট 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িঞ্চগড়

১১৪ আফদরাজা আক্তার                

স্বািী-মিাোঃ হামববুর রহিান     

এনআইমি-০১২০৮০৮১৩৫৮৯৯ 

মিাবা-০১৯৪৮১০০৩৭৯

গ্রাি-বাোবাঢী               

িাক-বাদগরহাট               

উিদজলা-বাদগরহাট         

মজলা-বাদগরহাট

িীর মেরাজুল ইেলাি 

(স্বািী)     এনআইমি-

৮২৩৪৮২৩৬৩৪

আদবেনকারী িীর মেরাজুল ইেলাি একজন ভযান চালক। মতমন 

মলভাদরর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ বাদগরহাট

১১৫ কাজী িারদভজ                    

মিতা-কাজী নামের               

এনআইমি-১৯২০০৩৬৭৮৫       

মিাবা-০১৭৯০৭০৬৬৪৫

গ্রাি-মেওয়ানবাগ             

িাক-িেনপুর               

উিদজলা-বন্দর               

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী কাজী িারদভজ একজন মোকান কি িচারী।মতমন 

মকাকাটমরয়া  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ নারায়নগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১১৬ মিাোঃ নঈি                          

মিতা-মিাোঃ ফয়জুর রহিান     

এনআইমি-

১৯৯৩২৬৯৫০৩৪০০০১৮৭        

মিাবা-০১৯১৩০৭০২৬৩

গ্রাি-স্বল্প িমিিিাড়া       

িাক-রািদগািালপুর        

উিদজলা-মগৌরীপুর           

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ নঈি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন ব্যাথা 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িয়িনমোংহ

১১৭ মিাোঃ জালাল                        

মিতা-ওেিান                  

এনআইমি-৪১৫১০৭০৩৯০        

মিাবা-০১৮২৮৬৫২৬৫০

গ্রাি-কাঞ্চন কদলানী         

িাক-বাহাদুর বাজার         

উিদজলা-মকাতয়ালী       

মজলা-মেনাজপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ জালাল একজন মেন িজুর। মতমন হৃেদরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২০০০০ মেনাজপুর

১১৮ মগাদলনুর মবগি                   

মিতা-আশ্রাব আলী মবগি        

এনআইমি-৫০৬২২০৫৫১২        

মিাবা-০১৭২৯৬৪৭৮২৯

গ্রাি-োমকিে হাউে           

িাক-িটুয়াখালী              

উিদজলা-িটুয়াখালী         

মজলা-িটুয়াখালী

মনজ আদবেনকারী মগাদলনুর মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মেইন 

মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ িটুয়াখালী

১১৯ কািরুল মশখ                      

মিতা-জামহে মশখ                 

এনআইমি-২৯১১৮২৫২০০২৭৬  

মিাবা-০১৭৪৮২৭০৬৪২

গ্রাি-হাোিমেয়া             

িাক-সূযমেয়া               

উিদজলা-মবায়ালিারী        

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী কািরুল মশখ একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন ব্যাথা 

পুরা শরীদর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ ফমরেপুর

১২০ মিাোঃ জীবন মিয়া                 

মিতা-মিাোঃ চাঁন মিয়া            

এনআইমি-১২১৮৫৯০৯৯৫৫৪৬৯  

          মিাবা-০১৬২৪৩৯৩০৯৬

গ্রাি-মগািালপুর              

িাক-মগািালপুর              

উিদজলা-নবীনগর           

মজলা-োম্মনবাড়ীয়া

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ জীবন মিয়া একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ োম্মনবাড়ীয়া

১২১ জাহান আহদম্মে                 

মিতা-রাজু মিয়া                 

জন্মেনে-

২০১১৪৮১৩৩৮৬১০৭৩২৩       

মিাবা-০১৯৪১১৩৬৬১২

গ্রাি-লাইিিাশা              

িাক-মৃগা                  

উিদজলা-ইটনা              

মজলা-মকদশারগঞ্জ

রাজু মিয়া (মিতা)         

     এনআইমি-

৪৮১৩৩৮৬৯২২৭৩১

আদবেনকারী রাজু মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন তার মেদল 

শারীমরক েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মকদশারগঞ্জ

১২২  মোমনয়া খাতুন                     

মিতা-মিাোঃ মরজাউল কমরি     

এনআইমি-

১৯৯৪২৬৯২৫০৬০৩৯৫৩১        

মিাবা-০১৪০৫২৪৬৭৪৬

 গ্রাি-কুমলবাগান               

িাক-মেৌলতপুর             

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মোমনয়া খাতুন একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব 

কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

১২৩  মিদেে মহনা ইেলাি               

মিতা-আদনায়ার মহাদেন          

এনআইমি-৬৮৮১৬৪৯৬০৯     

মিাবা-০১৯২১৯১৫১৩৭

 গ্রাি-ক্রে মরাি িাবলা       

িাক-মেৌলতপুর             

উিদজলা-মেৌলতপুর       

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিদেে মহনা ইেলাি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মেি েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১২৪  শামহো আক্তার                    

স্বািী- ইয়ামেন আলী             

এনআইমি-১৯২৩৬০৪৮৬৩৬২৯ 

মিাবা-০১৯৪৩২৬৪৮৭৫

 গ্রাি-তুজার িাঙ্গা            

িাক-োউেকামন্দ           

উিদজলা-োউেকামন্দ       

মেলা-কুমিিা

 মনজ  আদবেনকারী শামহো আক্তার একজনগৃহ শ্রমিক। মতমন  মরাদগ 

ব্যাথা আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০  কুমিিা

১২৫ মিাোঃ আমল আকবার খান        

মিতা-মিাোঃ মিােদলি আলী খান 

এনআইমি-৭৩৩৫৩৮৬৯৪৭      

মিাবা-০১৭০৩২৪২৬৬৫

গ্রাি-মরাি নাং-২২            

িাক-মজমিও-৯০০০         

উিদজলঅ-খামলশপুর       

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আমল আকবার খাণ একজন মিল শ্রমিক। 

মতমন বলাি মপ্রোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০

১২৬  করি আলী                         

মিতা-মৃত আহাম্মের             

এনআইমি-৭২১৭৪৪৭২৩৮৭৩৪  

মিাবা-০১৬৩৬৩৪১২৪১

 গ্রাি-আতকািাড়া           

িাক-লেীগঞ্জ              

উিদজলা-মনেদকানা         

মজলা-মনেদকানা

 মনজ  আদবেনকারী করি আলী একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মনেমক 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  মনেদকানা

১২৭ মিাোঃ রমফকুল ইেলাি              

মিতা-মৃত ইেিাইল মহাদেন     

এনআইমি-৬১১২৩২২৮০১৮০৭  

মিাবা-০১৯১৩৮২১৬৪০

গ্রাি-চরিাড়া                

িাক-চরিাড়া               

উিদজলা-িয়িনমোংহ     

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ রমফকুল ইেলাি একজনকৃমি শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িয়িনমোংহ

১২৮  মিাোোঃ হামেনা মবগি                

মিতা-মশখ শমফউর রহিান        

এনআইমি-৪৬৩০৯১২২৫৩        

মিাবা-০১৯১৯৮৬৬২২২

 গ্রাি-মগািাল নগর             

িাক-নবীপুর                 

উিদজলা-মেমবদ্বার          

মজলা-কুমিিা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোোঃ হামেনা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন ব্যাথা 

হাইিার মটনশন  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  কুমিিা

১২৯  মিে: মববী আক্তার                      

 মিতা-মিাোঃ বাচ্চু মিয়া             

জন্মেনে-১৯৯৩১৩২১৪০২১৩৩০৮২  

       মিাবা-০১৮২৪০৩৬৮১৬

 গ্রাি-৮ গাদি িন মরাি            

িাক-মতজগাঁও               

উিদজলা-মখলগাঁও            

মজলা-ঢাকা

 মিাোঃ নামের  (স্বািী)   

এনআইমি-৬৮৭৯২৪৮৯৮৪

 আদবেনকারী মিাোঃ নামের একজন রাং মিস্ত্রী। তার স্ত্রী িাতৃত্ব 

কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২০০০০  ঢাকা

১৩০  ইউসুফ মশকোর                    

মিতা-হােিত মশকোর            

এনআইমি-১৯৭৭০১১৫৬৯৫০০০০১৬ 

       মিাবা-০১৩১৪৪৬৭৮৪৪

 গ্রাি-উেয়পুর                   

িাক-মিািাহাট               

উিদজলা-মিািাহাট           

মজলা-বাদঘরহাট

 মনজ  আদবেনকারী ইউসুফ মশকোর একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মহিাটাইটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  বাদগরহাট



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৩১ মিাোঃ আলতাব মিয়া                 

মিতা-মৃত আোঃ জব্বার           

এনআইমি-৪৮১৯২১৩৭১৬৬৭৭   

মিাবা-০১৭৫৮৬৬৪৮১৩

গ্রাি-কাজলা                 

িাক-কাজলা              

উিদজলা-তাড়াইল       

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আলতাব মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হারমনয়া েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মকদশারগঞ্জ

১৩২ মিাোোঃ তাহারুন্নাহার (োফা)    

মিতা-মিাোঃ মিজানুর রহিান     

জন্মেনে-

২০০৯৭৮১৩৮৮৩০০৩৩৮৫      

মিাবা-০১৭২০০০৮৩৬৩

গ্রাি-বট কাজল              

িাক-নগদরর হাট           

উিদজলা-বাউফল          

মজলা-িটুয়াখালী

মিজানুর রহিান  

(মিতা)        এনআইমি-

৫০৯১০৫১৭৭০

আদবেনকারী মিজানুর রহিান একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

মিদয় মিঙ্গু মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  িটুয়াখালী

১৩৩ োমহো আক্তার                    

মিতা- মিাোঃইমলয়াে            

এনআইমি-৫০৯৫১১৪৪৫৯       

মিাবা-০১৯১৪৭৪০৪৫৮

গ্রাি-োয়া মবথী               

িাক- বাোদবা               

উিদজলা-েবুজবাগ          

মজলা-ঢাকা

মিাোঃ ইমলয়াে (মিতা)  

এনআইমি-

৯৫৫৮৭২৯৪০৭

আদবেনকারী মিাোঃ ইমলয়াে একজন কৃমি শ্রমিক। তার মিদয় 

গাইনী মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  ঢাকা

১৩৪ খামেজা আক্তার                    

স্বািী-মহলাল মিয়া             

এনআইমি-

১৯৯৪৪৮১৫৯৫৪০০০২৭৭        

মিাবা-০১৭২৮৩৮৫১৯৪

গ্রাি-িাোরদটক              

িাক-বাোদবা               

উিদজলা-েবুজবাগ          

মজলা-ঢাকা

জানু মবগি (িাতা)  

এনআইমি-

৩৬১১১৭৫১৪৩৬০৭

আদবেনকারী জানু মবগি একজন মনি িান শ্রমিক।তার মিদয়  

রহৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা

১৩৫ মিাোঃ িমনর হাওলাোর            

মিতা-রুি চাঁন মিয়া               

এনআইমি-২৩৫৩১৩১৬৩০     

মিাবা-০১৭৫৭৭৩৩১১৩

গ্রাি-িধ্য বাোদবা           

িাক-বাোদবা               

উিদজলা-েবুজবাগ         

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ িমনর হাওলাোর একজন মনি িান শ্রমিক। 

মতমন িান িাদয় েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা

১৩৬  মিাোঃ োেন মিয়া                  

মিতা-মিাোঃ কব্বাত আলী ফমকর 

এনআইমি-৫৪১৪০২৫৬৩৯৭৫০ 

মিাবা-০১৭১০৯২৫৪২৫

 গ্রাি-আর এন মি মরাি      

িাক-মিাস্তা                

উিদজলা-লালবাগ          

মজলা-ঢাকা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ োেন মিয়া একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

মলভার ও হাদট ির মকালাদিদরন েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ ঢাকা

১৩৭ মিাোোঃ মলিা মবগি              

মিতা-মিাোঃ আদনায়ার মহাদেন   

এনআইমি-৮২৪০৯০৪৩৮৬      

মিাবা-০১৬২৮১৭১১৫৯৮

গ্রাি-েমেণ কুতুবখালী      

িাক-েমনয়া                

উিদজলা-কেিতলী         

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ মলিা মবগি একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

িাতৃত্ব কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ ঢাকা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৩৮ মিাোঃ আহোন হামবব (বাচ্চু)    

মিতা-মিাোঃ নুরুল ইেলাি মিািা  

এনআইমি-৬৮৮৫২৪৪৭০৪     

মিাবা-০১৭১১৭০৫৪৯৫

গ্রাি-শ্রমিক কদলানী        

িাক-মজমিও               

উিদজলা-খামলশপুর       

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আহোন হামবব (বাচ্চু) একজন মিল শ্রমিক। 

মতমন  িায়াদবটিে ও হাইিারদটনশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

১৩৯ রমবউল ইেলাি                    

মিতা-মিােদলি মিয়া           

এনআইমি-৪৭১৪০৮৫১৩৪৮৪৪  

মিাবা-০১৯৫২৪১২৬২৮

গ্রাি-মেনহাটি                

িাক-মেনহাটি               

উিদজলা-মেঘমলয়া          

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী রমবউল ইেলাি একজন জুট মিলে শ্রমিক। মতমন 

উচ্চ রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

১৪০ মিাোঃ হযরত আলী                 

মিতা-িিতাজ উমদ্দন           

এনআইমি-৫০৮৫৮৩৭২০০      

মিাবা-০১৭৭৮৭১৯০৮০

গ্রাি-মখাোবক্সকাঠি           

িাক-চলাখালী              

উিদজলা-খামলশপুর        

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ হযরত আলী একজন জুট মিরে শ্রমিক। 

মতমন হাদট ির নালীদত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

১৪১ মিাোঃ আলাউমদ্দন মচৌধুরী          

মিতা-রিজান আলী মচৌধুরী     

এনআইমি-৪৭১৪০৮৫৫০৮১২১ 

মিাবা-০১৩০৬০৬৫৯৬০

গ্রাি-চন্দনীিহল             

িাক-চন্দনীিহল             

উিদজলা-মেঘমলয়া          

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আলাউমদ্দন মচৌধুরী একজন জুট মিল শ্রমিক। 

মতমন হামি জদয়দে েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

১৪২

মিাোঃ হামলি হাওলাোর          

মিতা-মৃত মেকান্দার আলী        

এনআইমি-০৬১০৭৬১৪২০৮৫৯  

মিাবা-০১৮৬০৫৭৬৮৩৮

 গ্রাি-মিয়ারপুর                

িাক-মশয়ালঘুনী            

উিদজলা-বাদকরগঞ্জ       

মজলা-বমরশাল

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ হামলি হাওলাোর একজন রাজমিস্ত্রী।মতমন 

বুদক ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  বমরশাল

১৪৩

মিাোঃ হামলি হাওলাোর          

মিতা-মৃত মেকান্দার আলী        

এনআইমি-০৬১০৭৬১৪২০৮৫৯  

মিাবা-০১৮৬০৫৭৬৮৩৮

 গ্রাি-মিয়ারপুর                

িাক-মশয়ালঘুনী            

উিদজলা-বাদকরগঞ্জ       

মজলা-বমরশাল

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ হামলি হাওলাোর একজন রাজমিস্ত্রী।মতমন 

বুদক ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন। ( একই আদবেন তামলকায় 

দুইটি থাকায় একটি বামতল করা হদয়দে। তামলকা নাং-১৪২)

২০০০০  বমরশাল

১৪৪  মিাোোঃ শামহনুর মবগি               

মিতা-কািরুল ইেলাি           

এনআইমি-১০১৯৩৮৯৬২৪         

মিাবা-০১৭২১৮৬৮৯৩৮

 গ্রাি-অনুরাগ                   

িাক-অনুরাগ                   

উিদজলা-নলমেটি             

মজলা-োলকাঠী

 মরয়াজ মহাদেন খান 

(স্বািী)          এনআইমি-

৪২২৭৩০৮২৭৮৭৯০

 আদবেনকারী মিাোোঃ শামহনুর মবগি একজন মনি িান শ্রমিক। তার স্ত্রী 

জরায়ুর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  োলকাঠী

১৪৫ মবমল আক্তার                       

মিতা-চান মিয়া                 

এনআইমি-২৮৪৮২২৫২৫২       

মিাবা-০১৭৬৫৩৩৯৩৩৭

গ্রাি-আেনউড়া             

িাক-চচুঁয়া                   

উিদজলা-মনেদকানা         

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী মবমল আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব 

কল্যাণ ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২০০০০  মনেদকানা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৪৬ মিাোঃ মহরন                        

মিতা-আব্দুল োত্তার               

এনআইমি-৫৫৩৪৯৬৫৫৮৬     

মিাবা-০১৯৬৭৫৬২১৬৮

গ্রাি-িমিি কাচাঁলাইল    

িাক-মজমিও              

উিদজলা-খামলশপুর        

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মহরন একজন জুট শ্রমিক। মতমন তলদিদট 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

১৪৭ েন্তুি চন্দ্র োে                      

মিতা-সুদরশ চন্দ্র োে             

এনআইমি-৭৭৭৯০৭৬৭১৫       

মিাবা-০১৭২৭৪৫৮০৮৬

গ্রাি-বহর জািাটী           

িাক-চচুঁয়া                

উিদজল-মনেদকানা        

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী েন্তুি চন্দ্র োে একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মেইন 

মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  মনেদকানা

১৪৮ মিাোঃ রহিত আলী                 

মিতা-োবুে আলী                

এনআইমি-৯১২৮৯০০২৫৬      

মিাবা-০১৭৩৮২৯৫৫১৭

গ্রাি-মটাংগা                  

িাক-চচয়া                

উিদজলা-মনেদকানা         

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ রহিত আলী একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মিত্ত থমলদত িাথর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  মনেদকানা

১৪৯ ইয়াকুব আলী                     

মিতা-ইমিে আলী                

জন্মেনে-

২০০১৩৬১২৬৪৭১১৬৫২২        

মিাবা-০১৭৫৯৪৬৩৬৭৭

গ্রাি-োত্তামলয়া               

িাক-মিরাশী               

উিদজলা-চনারঘাট           

মজলা-হমবগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী ইয়াকুব আলী একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন িাদয়র 

হামির েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৭০০০০ হমবগঞ্জ

১৫০ মশফালী মবগি                     

মিতা-মনজাি মশকোর            

এনআইমি-৮২৩৪৮৮৬৯৭৯     

মিাবা-০১৯৪৮১০০৩৭৯

গ্রাি- মগাবরমেয়া            

িাক-বাদগর হাট             

উিদজলা-বাদগরহাট       

মজলা-বাদগরহাট

মিাোঃ দুলাল িমিক 

(রাদেল)      (মেদল)  

এনআইমি-

১০১৭৪৪৯৪৩৮

আদবেনকারী মশফালী মবগি একজন ভযান চালক। তার িা 

গ্াাংমরাং জদয়ে ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ বাদগরহাট

১৫১ আদিনা মবগি                    

স্বািী-মনোর আহম্মে িাটওয়ারী 

এনআইমি-১৩১৪৫৭৭৯৬২২১৮  

মিাবা-০১৭১৮৩৭৪৭০৮

গ্রাি-মঘাড়াশালা              

িাক-রুিো                 

উিদজলা- ফমরেপুর        

মজলা-চাঁেপুর

মনজ আদবেনকারী আদিনা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন কযানোর 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০ চাঁেপুর

১৫২ মিাোঃ আলী আকবর               

মিতা-মৃত ইোহীি মিািা       

এনআইমি-৮২১৭৩১৮৫৯০৬৮৫ 

মিাবা-০১৭১২৬৬১২২২

গ্রাি-হাটগ্রাি                 

িাক-খাগিাঙ্গা             

উিদজলা-কেিতলী         

মজলা-ঢাকা

মিাোঃ আব্দুিাহ  (মেদল) 

এনআইমি-

৮২১৭৩১৮৫৯০৮৪৬

আদবেনকারী মিাোঃ আলী আকবর একজন টাইল মিস্ত্রী। মতমন  

মেইন েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ ঢাকা

১৫৩ মিাোঃ শমফকুল ইেলাি          

মিতা-ওহাব খান                  

এনআইমি-৫৫৩১১৭৯২৮০       

মিাবা-০১৭১২১৫৫৩৫৯

গ্রাি-িাোরদটক              

িাক-বাোদবা               

উিদজলা-েবুজবাগ          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ িমফকুল ইেলাি একজন মনরআিন শ্রমিক। 

মতমন বুদক ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৫৪ মিাোঃ হামববুর রহিান             

মিতা-আফাজ উমদ্দন হাওলাোর 

এনআইমি-১০২২৫২৬০৪৮      

মিাবা-০১৭১১২৪৬১৮৫

গ্রাি-টি মব ক্রে              

িাক-খুলনা                 

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ হামববুর রহিান একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন 

হাদট ি েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

১৫৫ লাইলী আক্তার মলিা             

মিতা-নসু মিয়া                  

এনআইমি-৩৭৫৭৮৬৬০০৩     

মিাবা-০১৬৪৩২৯৫৩১৭

গ্রাি-িলাশপুর              

িাক-েমনয়া                 

উিদজলা-কেিতলী          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী লাইলী আক্তার একজন মনরআিন শ্রমিক। মতমন 

িাতৃত্ব কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ ঢাকা

১৫৬ সুবন িা রায়                          

স্বািী-কাঞ্চন রায়               

এনআইমি-

১৯৯৪১৫১৫৩২৪০০০১০৩        

মিাবা-০১৭৩২৮০৮০৯০

গ্রাি-মব/৪৪৯                

িাক-মখলগাঁও                 

উিদজলা-মখলগাঁও          

মজলা-ঢাকা

কাঞ্চন রায় (স্বািী)   

এনআইমি-

২৬৯৩৬২৩৬০৫৭২৩

আদবেনকারী কাঞ্চন রায় একজন থাই মিস্ত্রী। মতমন িাতৃত্ব 

কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা

১৫৭ মিাোঃ হারুন                         

মিতা-মিাোঃ রহিত উিাহ         

এনআইমি-৫০৮১৬৯২৭৬৫     

মিাবা-০১৯১৬০৯৫২০৯

গ্রাি-কাজলা                  

িাক-েমনয়া                 

উিদজলা-যাোবাড়ী         

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেরনকারী মিাোঃ হারুন একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন রদক্ত 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ ঢাকা

১৫৮ মিাোঃ িমনরুল ইেলাি            

মিতা-মৃত আলী আজ্জি          

এনআইমি-৭৫১৮৩৬৯৪৩৪৯৯৪ 

মিাবা-০১৮৮৮২০৬৩৯২

গ্রাি-ভাওয়ার মকাট           

িাক-জয়াগ                

উিদজলা-মোনাইমুমড়       

মজলা-মনায়াখালী

মনজ আদবেনকারী মিাৎ িমনরুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হাদট ি েিস্যাা্ মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ মনায়াখালী

১৫৯ মিাোঃ শাহাবুমদ্দন                   

মিতা-নওয়াব উমদ্দন             

এনআইমি-৮২৩৬০০৩৪০৯      

মিাবা-০১৬৭৪২২৬৬৮০

গ্রাি-মবদুযৎ মকন্দ্র            

িাক-মেৌলতপুর            

উিদজলা- খামলশপুর        

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ শাহাবুমদ্দন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

১৬০ ফারুক িােবর                    

মিতা-রুিচাঁন                      

এনআইমি-৮৬১২৫৮৩৭১৭৮১০ 

মিাবা-০১৯৯২৮০০৯৬২

গ্রাি-িলাশপুর               

িাক-েমনয়া                 

উিদজলা-কেিতলা         

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী ফারুক িােবর একজন মনরআিন শ্রমিক। মতমন 

হামি িজ্জা েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ ঢাকা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৬১ োমহো আক্তার                     

মিতা- আলী আহদিে            

জন্মেনে-

১৯৮৯২৬১৩৪৫১১১৫২৮৪       

মিাবা-০১৯৮৫০৯৯৮২৬

গ্রাি-হােন নগর             

িাক-আশ্রাফাবাে          

উিদজলা-কািরাঙ্গীরচর   

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী োমহো আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িান 

হাদত েিস্যা  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা

১৬২ মবলাদয়ত মহাদেন িাল             

মিতা- আলী মহাদেন িাল       

এনআইমি-৬৮৫২১৩৮৮০৬     

মিাবা-০১৯১৯১৩১৬৯৮

গ্রাি-েশমিনা                 

িাক-েশমিনা                

উিদজলা-েশমিনা           

মজলা-িটুয়াখালী

মনজ আদবেনকারী মবলাদয়ত মহাদেন একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

মলভার ও েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িটুয়াখালী

১৬৩ মিাোঃ ফালান ফমকর                

মিতা-মিাোঃ আয়নাল ফমকর     

এনআইমি-৫৪১৪০৮৮৫২১১৫৯  

মিাবা-০১৭৭৭৮৯২৪৪৩

 গ্রাি-মকিার মিাড়            

িাক-মিাস্তা                  

উিদজলা-লালবাগ          

মজলা-ঢাকা

 মনজ  আবদেনকারী মিাোঃ ফালান ফমকর একজন মনি িান শ্রমিক।  

মতমন কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  ঢাকা

১৬৪ মিাোঃ দুলাল মিয়া                   

মিতা-মিাোঃ চান মিয়া            

এনআইমি-৬৮৮২৯৮০২০১      

মিাবা-০১৯১১০৩১১৫০

গ্রাি-গুলবাগ                   

িাক-শামন্তনগর             

উিদজলা-শাহজাহানপুর    

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ দুলাল মিয়া একজন রাং মিস্ত্রী। মতমন মেইন 

মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  ঢাকা

১৬৫ োদলহা মবগি                       

মিতা-মুমজবুর রহিান             

এনআইমি-২৬৯৪৮১৩৬০৩৭৫৯  

মিাবা-০১৯২২০৯৩৩০২

গ্রাি-িধ্যিাড়া                 

িাক-মিরপুর-১২১৬         

উিদজলা-মিরপুর           

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী োদলহা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  মতমন 

উিদরর মিদট ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা

১৬৬ শাহানাজ িারভীন                   

মিতা-মশখ োইদুর রহিান       

এনআইমি-৩৩২৩০১৭৪০৮৩৮৯  

মিাবা-০১৯৬২৬৬৭৯৮৫

গ্রাি-োলনা                   

িাক-োলনা                   

উিদজলা-গাজীপুর         

মজলা-গাজীপুর

মনজ আদবেনকারী শাহানাজ িারভীন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  

মতমন গলায় কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ গাজীপুর

১৬৭ খাদলো কানন প্রীমত               

মিতা-মিাোঃ মিাোঃ ফমরে উমদ্দন   

এনআইমি-৮৬৬০২৫১৯৭৯       

মিাবা-০১৭২৭৯১৩৭৭৮

গ্রাি-িমিি দ্বীদিশ্বর         

িাক-মহাদেনপুর               

উিদজলা-মহাদেনপুর         

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী খাদলো কানন প্রীমত একজন েমজি শ্রমিক। মতমন 

মেি এর েিস্যা জরায়ু েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  মকদশারগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৬৮ মিাোঃ হামববুর রহিান               

মিতা-মৃত সুরুজ মিয়া              

এনআইমি-৪৮১৯২১৩৭১৬৬০৭  

মিাবা-০১৭১৯৯৮২৪৪৯

গ্রাি-মশালামকয়া              

িাক-মশালামকয়া            

উিদজলা-মকদশারগঞ্জ       

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ হামববুর রহিান একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

উচ্চ রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মকদশারগঞ্জ

১৬৯ জাদহো মবগি                      

স্বািী-হামফজ উমদ্দন ভূঞা        

এনআইমি-৬৮১৫২৬১৩৭১৪৪০   

মিাবা-০১৭৯৫৬০৯১৮৯

গ্রাি-চলা                      

িাক-চলা বাজার              

উিদজলা-িদনাহরেী         

মজলা-নরমোংেী

মনজ আদবেনকারী জাদহো মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মবুদক 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নরমোংেী

১৭০ মিাোঃ রতন মিয়া                     

মিতা-ফালু মিয়া                 

এনআইমি-

১৯৭৫৯৮২৪৯০৫৩২৩৭৭৪         

মিাবা-০১৭৩৫৬৯৭৯৮১

গ্রাি-হারুয়া                     

িাক-হারুয়া                   

উিদজলা-মকদশারগঞ্জ      

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ রতন মিয়া  একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  

মতমন কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০০  মকদশারগঞ্জ

১৭১  মিাোঃ আব্দুর রাজ্জাক             

মিতা-মিাবারক মহাদেন          

এনআইমি-৭৩৩৬১০১৬৯১       

মিাবা-০১৯৪২৪৯০৯৭২

 গ্রাি-পূব ি উমড়য়াজানী       

িাক-জমরনা কদলজ       

উিদজলা-িামনকগঞ্জ        

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুর রাজ্জাক একজন ইদলমিক 

শ্রমিক।মতমন কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  িামনকগঞ্জ

১৭২  মিাোঃ িতদলব গাজী               

মিতা-কমলি বক্স গাজী         

এনআইমি-৫৯৮৮৬৫২২০১      

মিাবা-০১৯৫৫০০৫১৭৩

 গ্রাি-মেৌলতপুর             

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ িতদলব গাজী একজন মেন িজুর।মতমন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০০  খুলনা

১৭৩ মিাোঃ আমজজুল ঢালী             

মিতা-মিাোঃ জাহাঙ্গীর ঢালী      

এনআইমি-

১৯৯৩৪৭১৪০৫৭০০০০৭৮       

মিাবা-০১৯২৬১২৪৯০৯

গ্রাি-িদহশ্বর িাশা           

িাক-মেঘমলয়া              

উিদজলা-মেঘমলয়া           

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আমজজুল ঢালী একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মেইন টিউিার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৮০০০০  খুলনা

১৭৪  রমহে খান                            

মিতা-েদলিান খান             

এনআইমি-২৩৫৮৭১৯৪৯৬       

মিাবা-০১৯৬৩২৪৪৩৬৪

 গ্রাি-গািো                   

িাক-মিািাহাট               

উিদজলা-মিািাহাট        

উিদজলা-বাদঘরহাট

 মনজ  আদবেনকারী রমহে খান একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন ব্লাি মপ্রোর 

মকিনী মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  বাদগরহাট



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৭৫ োদলহা মবগি                     

মিতা-মৃত মিাোঃ আদনায়ার মহাদেন 

                         জন্মেনে-

২০০৮১৯১৮১২০১৫৯১১         

মিাবা-০১৬৮৬১৫৩৭৮৯

গ্রাি-ভাদরিা                 

িাক-ভাদরিা                 

উিদজলা-বুমড়চাং           

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী োদলহা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন হাদট ির 

মরাদগ আক্রান্ত । উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৪০০০০

কুমিিা

১৭৬ মফদরাজা মবগি                    

মিতা-মৃত সুলতান আহম্মে    

এনআইমি-১৯২৬৭১১০৭৮৬৬৭ 

মিাবা-০১৯৯৬৮৫৯৯৫৫

গ্রাি-োহািাড়া               

িাক-োহারিাড়           

উিদজলা-মেমবদ্বার          

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী মফদরাজা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন ব্লাি 

মপ্রোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

২০০০০

কুমিিা

১৭৭ মনি িল োে                        

মিতা-শচীন্দ্র োে                

এনআইমি-৩৩১৩৪১৫৬৩৮৫৮০ 

মিাবা-০১৮৬৭৪৯৭২৮৩

গ্রাি-খলািাড়া                

িাক-েমেণ বাগ            

উিদজলা-কালীগঞ্জ           

মজলা-গাজীপুর

মনজ আদবেনকারী মনি িল োে একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মচাদখ োমন 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

১৫০০০

গাজীপুর

১৭৮ মিাোোঃ নুরুন নাহার              

স্বািী-মিাোঃ নুর মহাদেন েরকার  

এনআইমি-৫৯১২৪৭৩০৭৭৭৮৭  

মিাবা-০১৩০৪৪২৬২৫১

গ্রাি-ইিািপুর               

িাক-রসুলপুর             

উিদজলা-গজামরয়া          

মজলা-মুন্সীগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ নুরুন নাহার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

হাদড় ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

১৫০০০

মুন্সীগঞ্জ

১৭৯ িাহমুো মবগি                     

স্বািী-আিজাে আলী            

এনআইমি-৫৯১২৪৬৩১০৭৪২২ 

মিাবা-০১৮১৫১৯০৮০৬

গ্রাি-মহাদেন্দী                

িাক-মহাদেন্দী             

উিদজলা-গজামরয়া          

মজলা-মুন্সীগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী িাহমুো মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন হাদট ির 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

১৫০০০

মুন্সীগঞ্জ

১৮০ মিাোোঃ িদনায়ারা                 

মিতা-আিদজে আলী            

এনআইমি-২৬৯৬৬৫৩২৫৮০১১ 

মিাবা-০১৭০৫৫৭১৫৪০

গ্রাি-বড় িগবাজার          

িাক-শামন্তনগর              

উিদজলা-রিনা             

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ িদনায়ারা  একজন মনি িান শ্রমিক। মতন 

মলভাদর িাথর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

২০০০০

ঢাকা

১৮১ মহােদনায়ারা মবগি               

মিতা-আোঃ কুদ্দুে                

এনআইমি-২৮৪১৬৪৪৩৫০      

মিাবা-০১৭৯৫৫০৯৯৪৩১

গ্রাি-েোঃ কাজালা            

িাক-েমনয়া                

উিদজলা-যাোবাড়ী         

মজলা-ঢাকা

মিাোঃ োইদুল হক 

(স্বািী)        এনআইমি-

১৪৯২০৫২৭৮০

আদবেনকারী মিাোঃ োইদুল হক একজন মনরআিন শ্রমিক। মতমন 

 --মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০

ঢাকা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৮২ মিাোোঃ রমশো মবগি              

মিতা-মিাোঃ ইউনুচ                

এনআইমি-৮৬৮৬৪৮৭৪৬৬    

মিাবা-০১৭৪২৮৫০০৩৩

গ্রাি-ভাতোলা              

িাক-মগাটািাড়া            

উিদজলা-বাদগরহাট        

মজলা-বাদগরহাট

মশখ আবু োঈে (স্বিী)   

  এনআইমি-

০১১০৮৫১২১১৫৯৮১

আদবেনকারী মিাোোঃ রমশো মবগি একজন শ্রমিক। মতমন ব্যাথা 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

২০০০০

বাদগরহাট

১৮৩ িামফয়া খাতুন                    

মিতা-আজাহার ফরাজী         

এনআইমি-১০১৬১৪৫১৯৩      

মিাবা-০১৮২৫৮৩৩৬৪৮

গ্রাি-মকোরনাথ                

িাক-কুদয়ট                 

উিদজলা-মেৌলতপুর     

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী িামফয়া খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন  --মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

১০০০০  খুলনা

১৮৪ আবদুল িাদলক                   

মিতা-শািসুল হক                

এনআইমি-৬৮৮৫০৬৭৬৪২    

মিাবা-০১৭২৭৮৮৩১৩৫

গ্রাি-িলাটিনাি               

িাক-মজমিও              

উিদজলা-খামলশপুর        

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী আবদুল িাদলক একজন জুট মিলে শ্রমিক। মতমন 

মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

২০০০০  খুলনা

১৮৫ মজােনা আক্তার                   

স্বািী- আোঃ গমন                  

এনআইমি-২৩৭৯০৫২৩৩১      

মিাবা-০১৭৩৪৪০৭৪১৮৬

গ্রাি-সেয়েপুর               

িাক-বড়ওয়ারী            

উিদজলা-মনেদকানা         

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী মজােনা আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন ব্লাি 

মলািদরে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

১৫০০০  মনেদকানা

১৮৬ মিাোঃ জািাল খান                   

মিতা- আলী মনওয়াজ খান     

এনআইমি-৮৭০৩৯৯৮৬৩৬     

মিাবা-০১৭১৩৮৭১২৭৮

গ্রাি-িােকান্দা              

িাক-চচুঁয়া                  

উিদজলা-মনেদকানা        

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ জািাল একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মেইন 

কযানোর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

৭০০০০  মনেদকানা

১৮৭ মিাোঃ শমহদুল ইেলাি (শমহে) 

মিতা-মিাোঃ সুলতান মৃিা          

এনআইমি-৩২৯২২৮৬৮৬৫     

মিাবা-০১৭১২৭০৩৪৬৫

গ্রাি-প্রিান েড়ক             

িাক-খুলনা                  

উিদজলা-মোনািাঙ্গা     

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ শমহদুল ইেলাি একজন মনি িান শ্রমিক। 

মতমন  িাদয়র মনদে ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

১০০০০  খুলনা

১৮৮ মিাোোঃ োনমজো আক্তার       

মিতা-মিাোঃ আোঃ িাদলক         

জন্মেনে-

২০০০৭৯১৮৭৭৬৬০১৫২৫      

মিাবা-০১৭৩৬৪৪১৯৩৯

গ্রাি-মোহাগেল              

িাক-মোহাগেল            

উিদজলা-মনোরাবাে       

মজলা-মিদরাজপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ োনমজো আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। 

মতমন িাতৃত্ব কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

১০০০০

মিদরাজপুর

১৮৯ মিাোঃ নুরুজ্জািান মৃিা              

মিতা-আমিন উমদ্দন মৃিা         

এনআইমি-৭৩৩৫৩০৪২৪৭       

মিাবা-০১৭৯২৮৫০০৩৩

গ্রাি-বাোবাটী               

িাক-বাদগরহাট             

উিদজলা-বাদগরহাট        

মজলা-বাদগরহাট

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ নুরুজ্জািান মৃিা একজন ট্রাক চালক। মতমন  

ব্লাি মপ্রোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

১০০০০

বাদগরহাট



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৯০ মিদেে লাভলী মবগি            

মিতা-আোঃ িাদলক মশখ          

এনআইমি-৭৭৮৪৯৩১৩৬৭      

মিাবা-০১৯৪৮১০০৩৭৯

গ্রাি-মগাবরমেয়া             

িাক-বাদগরহাট             

উিদজলা-বাদগরহাট       

মজলা-বাদগরহাট

আোঃ রমশে হাওলাোর 

(স্বািী) এনআইমি-

৭৭৮৫১০৩৫৬০

আদবেনকারী আোঃ রমশে হাওলাোর একজন কৃমি শ্রমিক। তার 

স্ত্রী ঘাদড় ব্যাথাদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০

বাদগরহাট

১৯১ বকুলজান মবমব                  

মিতা-মিামিন উমদ্দন হাওলাোর 

এনআইমি-২৩৭১৬২০৯৯৪      

মিাবা-০১৯৯০৯৪৪১০৪

গ্রাি-মশদর বাাংলা মরাি     

িাক-খুলনা                

উিদজলা-মোনািাঙ্গা     

মজলা-খুলনা

  িারুল (মিদয়)    

এনআইমি-

৯১০২০০৬৪৮৪

আদবেনকারী িারুল একজন গৃহ শ্রমিক। তার িা ব্লাি মপ্রোর 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা

১৯২ আল িামুন মশখ                  

মিতা-মিাোঃ হারুন মশখ           

এনআইমি-৩২৮৭২৩৩১৩৮     

মিাবা-০১৭৪২৮৫০০৩৩

গ্রাি-কলাবাড়ীয়া             

িাক-ফদতপুর             

উিদজলা-বাদগরহাট       

মজলা-বাদগরহাট

িদনায়ারা মবগি মিরু 

(িাতা) এনআইমি-

৮২৩৬৯২৫৫৯৩

আদবেনকারী িদনায়ারা মবগি মিরু একজন ট্রাক চালক। মতমন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০

বাদগরহাট

১৯৩ মিাোঃ হামেে মিয়া                  

মিতা-মৃত আোঃ িমজে            

এনআইমি-৪৮১৩৩৫১৯৪২৯১৩ 

মিাবা-০১৯০৮৬৩২৭২২

গ্রাি-শাহীপুর               

িাক-ইটনা                  

উিদজলা-ইটনা             

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মিাোঃ মবিাল মহাদেন 

(মেদল)   এনআইমি-

৩৭৫৩৮৩৪০৭০

আদবেনকারী মিাোঃ মবিাল মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িাদয় েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মকদশারগঞ্জ

১৯৪ মফৌজোর মিয়া                    

মিতা-কাজী মিয়া              

এনআইমি-৪৮১৩৩৫১৯৪২৭৯৫ 

মিাবা-০১৯৬৩৮৭২৩৮০

গ্রাি-শাহীপুর               

িাক-ইটনা                  

উিদজলা-ইটনা             

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মফৌজোর মিয়া একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

নামবদত েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  মকদশারগঞ্জ

১৯৫ মকতাব আলী মশখ                

মিতা-ওমেিদ্দীন মশখ            

এনআইমি-৯১৩৪৯০২২৭০      

মিাবা-০১৯৪৮১০০৩৭৯

গ্রাি-কাঠান েশানী          

িাক-েশানী             

উিদজলা-বাদগরহাট       

মজলা-বাদগরহাট

মনজ আদবেনকারী মকতাব আলী মশখ একজন ট্রাক চালক। মতমন 

তলদিদট রদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০

বাদগরহাট

১৯৬ আোঃ রমশে হাওলাোর         

মিতা-োেন আলী হাওলাোর   

এনআইমি-৭৭৮৫১০৩৫৬০     

মিাবা-০১৭৪২৮৫০০৩৩

গ্রাি-মগাবরেীয়া            

িাক-বাদগরহাট            

উিদজলা-বাদগরহাট        

মজলা-বাদগরহাট

মনজ আদবেনকারী আোঃ রমশে হাওলাোর একজন ট্রাক চালক। মতমন 

জ্বর  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৫০০০

বাদগরহাট

১৯৭ মিাোঃ জুদয়ল মিয়া                

মিতা-মিাোঃ আোঃ েমহে          

এনআইমি-৬১১২৩২২৮০১২০৪ 

মিাবা-০১৯২৩২৩৭২৩৯

গ্রাি-স্বল্প িমিিিাড়া       

িাক-রািদগািালপুর        

উিদজলা-মগৌরীপুর           

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ জুদয়ল মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মিরুেদের হাদর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ িয়িনমোংহ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৯৮ মশখ আবু োইে                  

মিতা-মৃত মশখ হারুন অর রমশে 

এনআইমি-০১১০৮৫১২১৫৯৮১ 

মিাবা-০১৭৪২৮৫০০৩৩

গ্রাি-ভাটশালা               

িাক-মগটািাড়া              

উিদজলা-বাদগরহাট        

মজলা-বাদগরহাট

মনজ আদবেনকারী মশখ আবু োইে একজন ট্রাক চালক। মতমন 

িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন। ( একই িমরবাদরর দুইটি 

আদবেন হওয়ায় তামলকা নাং-১৮২ একটি বামতল করা হদয়দে।

১০০০০

বাদগরহাট

১৯৯ মশফালী                            

স্বািী-মিাোঃ কাজাল মিয়া        

এনআইমি-

১৯৭৫১২১৩৩৮৩০০০০০৪       

মিাবা-০১৮৭৬৯৩২৫১০

গ্রাি-তারুয়া                  

িাক-তারুয়া               

উিদজলা-আশুগঞ্জ          

মজলা-োম্মনবামড়য়া

মনজ আদবেনকারী মশিালী একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন গ্ামরক মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

১৫০০০

োম্মনবাড়ীয়া

২০০ আরমজনা মবগি                  

মিতা-শাহাোত মহাদেন         

এনআইমি-১৪৫১৭০২৯৮৭       

মিাবা-০১৯২২১৪৫০৭০

গ্রাি-শহীে মোহরাওয়ােী   

িাক-খুলনা                

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী আরমজনা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব 

কল্যাা্ণ। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা

২০১ জাহাঙ্গীর মহাদেন                 

মিতা-টুকু মিয়া                 

এনআইমি-৬৮৮৫০৭১৩৭০      

মিাবা-০১৯২২৩২০০৯৬

গ্রাি-প্লাটিনাি কদলানী    

িাক-খামলশপুর             

উিদজলা-খামলশপুর        

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী জাহাঙ্গীর মহাদেন একজন জুট মিলে শ্রমিক। 

মতমন শারীমরক দূব িল মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০  খুলনা

২০২ আবুল খাদয়র                    

মিতা-আোঃ লমতফ মিাল্যা        

এনআইমি-৮২৩৪৯৭৯৩২৯      

মিাবা-০১৯৫২৪১১৯৮৮

গ্রাি-ফযামিমল মকায়াটার    

িাক-মজমিও              

উিদজলা-খামলশপুর       

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী আবুল খাদয়র একজন জুট মিলে শ্রমিক। মতমন 

মুদখ নাদভ ি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

২০৩ মিাোঃ জাদবর আহিে             

মিতা-মিাোঃ মুমহব আলী          

এনআইমি-

১৯৯০৯১১৩৮১৭০০০০২৮      

মিাবা-০১৭৩৪৮৭৬৮০৪

গ্রাি-িাইজবাগ              

িাক-োউত ভাদেশ্বর       

উিদজলা-মগালািগঞ্জ         

মজলা-মেদলট

মনজ মিাোঃ জাদবর আহিে একজন কৃমি শ্রমি্। মতমন ভাইরাল 

ব্যাকটমরয়া মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০

মেদলট

২০৪ মেদলায়ারা মবগি                 

মিতা- আোঃ হাদফজ             

এনআইমি-৪১৫৫৩২৬৮৩০      

মিাবা-০১৭৯৯৩২৪৯৮২

গ্রাি-বাদড়রা                  

িাক-চরঘাগড়া              

উিদজলা-িয়িনমোংহ      

মজলা-িয়িনমোংহ

মিাোঃ রমফকুল ইেলাি 

(স্বািী)         এনআইমি-

৯৫৫২৮৩৯৭৪৯

আদবেনকারী মিাোঃ রমফকুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িাতৃত্ব কল্যাণ ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ িয়িনমোংহ

২০৫ িামহলা মবগি                     

মিতা-মিাোঃ হারুন অর রমশে     

এনআইমি-৪২০৫০৪০৮৮৬      

মিাবা-০১৯৩৩৫৪৭৬৩৯

গ্রাি-স্বল্প িমিিিাড়া       

িাক-রািদগািালপুর        

উিদজলা-মগৌরীপুর           

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী িামহলা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন হৃেদরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২৫০০০ িয়িনমোংহ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২০৬ মবজন িাল                        

মিতা-হদরন্দ্র চন্দ্র িাল           

এনআইমি-৪৮৪৮৫৮২৫০২      

মিাবা-০১৭৪৭৪২২২৫৫

গ্রাি-ইেবপুর                

িাক-ভদবর বাজার          

উিদজলা-পূব িিলা           

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী মবজন িাল একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন এযজিা 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মনেদকানা

২০৭ নামেিা মবগি                     

মিতা-মিাোঃ আবদুল গফুর         

এনআইমি-৩২৭৬৫২৪৩৬৪     

মিাবা-০১৯৫১২০২০৩৬

গ্রাি-মিটুয়া                  

িাক-মিটুয়া               

উিদজলা-মনেদকানা        

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী নামেিা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন লাম্বর  

স্কাইদন ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  মনেদকানা

২০৮ অমনতা রানী জয়ির             

মিতা-মনমখল জয়ির            

এনআইমি-৩৫১৯১৭৬৭০৬৭২২ 

মিাবা-০১৭৩১০৩৭৩৪৯

গ্রাি-বালািাঙ্গা             

িাক-টুাংগীিাড়া            

উিদজলা-টুাংগীিাড়া        

মজলা-মগািালগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী অমনতা রানী জয়ির একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িাদয় মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০

মগািালগঞ্জ

২০৯ মিাোঃ হাোন মিয়া                

মিতা-আবু কালাি               

জন্মেনে-

১৯৯৫০৪১৮৫৩৫০২১৯১৬      

মিাবা-০১৬৩৫৮৯৭০২৯

গ্রাি-আলিবাগ              

িাক-ফমরোবাে            

উিদজলা-কেিতলী         

মজলা-ঢাকা

রুনা মবগি  (স্ত্রী)  

জন্মেনে-

১৯৯৫০৪১৮৫৩৫০০০১৫

২

আদবেনকারী রুনাদবগি একজন গৃহ শ্রমিক। তার স্বািী শরীর 

পুরা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০০

ঢাকা

২১০ মিাোোঃ খাদেজা মবগি           

স্বািী-শািছুল ইেলাি          

এনআইমি-৬১১২৩২২৮০০৭৩৩ 

মিাবা-০১৯৬১৭৪৭২৯২

গ্রাি-স্বল্প িমিিিাড়া       

িাক-রািদগািালপুর        

উিদজলা-মগৌরীপুর           

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ খাদেজা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

বুদক ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িয়িনমোংহ

২১১ চয়ন গাইন                         

মিতা-ভীিদেব গাইন            

এনআইমি-৫৯৫৭০৩৬২৮৭      

মিাবা-০১৭৬৩২৯৭৮৮২

গ্রাি-মলবুতলা               

িাক-ডুিমরয়া বজার       

উিদজলা-টুঙ্গীিাড়া       

মজলা-মগািালগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী চয়ন গাইন একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন ইউমনন 

ইনদফকশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

মগািালগঞ্জ

২১২ মিতু                              

মিতা-মিাোঃ শাহ আলি          

জন্মেনে-

২০০৯৬১১৭২৬৩১০০৫০৫     

মিাবা-০১৪০৭২৩৫৮৫২

গ্রাি-রসুলপুর               

িাক-মুশুিী                 

উিদজলা-নান্দাইল         

মজলা-িয়িনমোংহ

মিাোঃ শাহ আলি (মিতা) 

এনআইমি-

৭৩২৪১৮৪১২১

আদবেনকারী মিাোঃ শাহ আলি একজন ভযান চালক। মতমন 

ফুেফুদে  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ িয়িনমোংহ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২১৩ মিাোঃ মিজানুর রহিান            

মিতা-মিাোঃ মিাখদলছুর রহিান 

এনআইমি-৪৮১৩৩৫১৯৪১৫৩০ 

মিাবা-০১৭৭৭২৮২৪০৬

গ্রাি-িজমলশপুর             

িাক-ইটনা                 

উিদজলা-ইটনা           

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মিজানুর রহিান একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মনেদকানা

২১৪ হমরিাল                         মিতা-

সুনীল িাল                জন্মেনে-

২০০২৪৮১৩৩৮৬১০৬০৮২      

মিাবা-০১৬১৭৮৬৭১৮২

গ্রাি-ভাটি রামজবপুর        

িাক-মৃগা                

উিদজলা-ইটনা            

মজলা-মকদশারগঞ্জ

সুনীল িাল (মিতা) 

এনআইমি-

৪৮১৩৩৮৬৯২০৫৯৫

আদবেনকারী েনীল িাল একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন হাদট ি 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  মকদশারগঞ্জ

২১৫ মিাোোঃ িাইশা আক্তার           

মিতা-মিাকদলে মিয়া           

জন্মেনে-

২০১৩৪৮১৩৩৮৬১১২৪৮১      

মিাবা-০১৯৩৭৯৫৯৮৯৬

গ্রাি-রািকৃষ্ণপুর            

িাক-মৃগা                   

উিদজলা-ইটনা            

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মিাখদলে মিয়া (মিতা) 

এনআইমি-

৪৮১৩৩৮৬৯১৯৮৪৭

আদবেনকারী মিাখদলে মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন গলায় 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  মকদশারগঞ্জ

২১৬ মিাোঃ তারা মিয়া                    

মিতা- আেরব আলী           

এনআইমি-৫৫০৬০৩৯৫০১      

মিাবা-০১৭২৭৫৫৫১৬১

গ্রাি-মহাদেনপুর             

িাক-ভাদটরা                

উিদজলা-কুলাউড়া          

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ তারা মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হাদড়র েয় মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০ মিৌলভীবাজার

২১৭ িদনারঞ্জন মবশ্বাে                

মিতা-মনমখল মবশ্বাে             

এনআইমি-৮৬৭০১৫৩৬০৩     

মিাবা-০১৭৩৪৯১২৯৩৩

গ্রাি-রঘুনাথপুর              

িাক-রঘুনাথপুর              

উিদজলা-মগািালগঞ্জ        

মজলা-মগািালগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী িদনারঞ্জন মবশ্বাে একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

শরীর ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

মগািালগঞ্জ

২১৮ পুস্প রানী োে                  

মিতা-হদরন্দ্র চন্দ্র োে          

এনআইমি-৮০৯৭৩৯১১৯৮      

মিাবা-০১৭২৩৫৮৭১৭৬

গ্রাি-জালশুকা               

িাক-শ্যািগঞ্জ               

উিদজলা-পূব িিলা          

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী পুস্প রানী োে একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মনেদকানা

২১৯ মিাোঃ আদনায়ার মহাদেন         

মিতা-মৃত ফদয়জ উমদ্দন        

এনআইমি-৬১১৭২৬৩৩২১৬৩৭ 

মিাবা-০১৩০৬৬৫১৮৪৩

গ্রাি-রসুলপুর               

িাক-মুশুিী                 

উিদজলা-নান্দাইল         

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আদনায়ার মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন মপ্লাোর িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ িয়িনমোংহ

২২০ মিাোঃ চাঁন মশখ                    

মিতা-মৃত মিদহর মেখ           

এনআইমি-৮৮২৭৮০৯১৬০০৬৬  

মিাবা-০১৭২৫৩২১২৮৭

গ্রাি-একিালা              

িাক-মেরাজগঞ্জ            

উিদজলা-মেরাজগঞ্জ        

মজলা-মেরাজগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ চাঁন মশখ একজন িটন মিকামনক শ্রমিক। 

মতমন  ব্লাি মপ্রোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০

মেরাজগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২২১ সুিিা সবদ্য                       

মিতা-শচীনন্দ্র সবদ্য              

এনআইমি-৫০৭৭৫৩৭১০৭       

মিাবা-০১৯২৫২৮৬২৪৫

গ্রাি-রাজাপুর                

িাক-রািশীল              

উিদজলা-মকাটামলিাড়া     

মজলা-মগািালগঞ্জমনজ

িাংকজ তালুকোর 

(স্বািী)    এনআইমি-

৪১৫০৬৬০৮৩৭

আদবেনকারী িাংকজ তালুকোর একজন কাঠ মিস্ত্রী। তার স্ত্রী 

িাতৃত্ব কল্যাণ ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০

মগািালগঞ্জ

২২২ মরিা খাতুন                        

মিতা-কািরুজ্জািান            

এনআইমি-

২০০১৫০১৭৯৪৪০৩০১৪৪       

মিাবা-০১৭৩৯১০৭১৯৬

গ্রাি-হাটশ হমরপুর          

িাক-হাটশ হমরপুর         

উিদজলা-কুমিয়া         

মজলা-কুমিয়া

মিাোঃ কািরুজ্জািান 

(স্বািী)             

এনআইমি-

৫০১৭৯৪৪২৭০৭৬৫

আদবেনকারী মিাোঃ কািরুজ্জািান একজন মনি িান শ্রমিক। তার 

স্ত্রী মকিমন মরি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০

কুমিয়া

২২৩ েন িা মবশ্বাে                      

স্বািী-ভরত মবশ্বাে             

এনআইমি-৬৫১২৮৩১৩২৮১০৩ 

মিাবা-০১৯২৮৫৫২৩৯৬

গ্রাি-হামড়য়ারদঘাি         

িাক-বাগিাঙ্গা           

উিদজলা-কামলয়া           

মজলা-নড়াইল

মনজ আদবেনকারী েন িা মবশ্বাে একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন শারীমরক 

দূব িলতা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

নড়াইল

২২৪ কিলা জয়ির                    

মিতা-মবভূতী বাড়াই            

এনআইমি-৮৬৫৩২৩৩১৯০     

মিাবা-০১৯৩৫৬০৯০৪১

গ্রাি-বালািাঙ্গা             

িাক-টুাংগীিাড়া            

উিদজলা-টুাংগীিাড়া        

মজলা-মগািালগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী কিলা জয়ির একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িাদয় 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০

মগািালগঞ্জ

২২৫ সুনীত মবশ্বাে                     

মিতা-রািজয় মবশ্বাে            

এনআইমি-৫০৭০১৮৭৬৬০      

মিাবা-০১৭৪৮০৬১৮৯০

গ্রাি-রঘুনাথপুর              

িাক-রঘুনাথপুর              

উিদজলা-মগািালগঞ্জ        

মজলা-মগািালগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী সুনীত মবশ্বাে একজন গৃহ শ্রমিক মতমন ইউমরন 

ইনদফকশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

মগািালগঞ্জ

২২৬ মিাোঃ আলা উমদ্দন                

মিতা-মৃত আোঃ গমন              

এনআইমি-৬১১৭২৬৩৩২১১২২ 

মিাবা-০১৯৫৭৩৯৩৪৫০

গ্রাি-উত্তর মুশুিী           

িাক-মুশুিী               

উিদজলা-নান্দাইল         

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আলা উমদ্দন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

টনমেল ইনদফকশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ িয়িনমোংহ

২২৭ োথী মবগি                       

স্বািী-মিাোঃ মিন্টু খাঁন            

এনআইমি-২৯১৫৬৩১০৬২৫২২ 

মিাবা-০১৭৭৯২৬৭৮৯৪

গ্রাি-সবকুন্ঠপুর              

িাক-িধুখালী             

উিদজলা-িধুখালী         

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী োথী মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব 

কল্যাণ ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২৫০০০ ফমরেপুর

২২৮ মিাোঃ সতয়ব আলী মিাল্যা         

মিতা-মিাোঃ ওহাব মিাল্যা        

এনআইমি-২৯১৫৬৭৩০৫৫৮৭৩ 

মিাবা-০১৯৯৪০৬১০১৭

গ্রাি-েীতারািপুর           

িাক-নওিাড়া             

উিদজলা-িধুখালী          

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ সতয়ব আলী মিাল্যা একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০ ফমরেপুর



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২২৯ আন্জজুয়ারা মবগি                 

স্বািী-মিাোঃ রমফক মশকোর       

এনআইমি-২৯১৫৬৩১০৬২৫৫৭ 

মিাবা-০১৯৪৬৮১৬২২০

গ্রাি-সবকুন্ঠপুর              

িাক-িধুখালী             

উিদজলা-িধুখালী         

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী আন্জজুয়ারা মবগি একজন গৃহ শ্যমিক। মতমন মতমন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ ফমরেপুর

২৩০ মিাোোঃ মরাদকয়া মবগি           

স্বািী-মৃত সুলতান িমিক        

এনআইমি-২৯১৫৬৫২১২৩৬৭১ 

মিাবা-০১৮৪৮১৯২৬০৩

গ্রাি-বনিামলমেয়া           

িাক-িধুখালী              

উিদজলা-িধুখালী          

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ মরাদকয়া মবগি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

টিউিার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ ফমরেপুর

২৩১ মিাোঃ আবুল মহাদেন           মিতা-

মৃত ইবােত মেক        এনআইমি-

২৯১৫৬৪২০৩৩৮২৩ মিাবা-

০১৭২৮৫৫৬৯৫৫

গ্রাি-মকািরপুর               

িাক-কািারখালী         

উিদজলা-িধুখালী           

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আবুল মহাদেন একজনকৃমি শ্রমিক। মতমন 

মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ ফমরেপুর

২৩২ োথী আক্তার                    

মিতা-ইেলাি মিাল্যা             

এনআইমি-

১৯৯৮২৬১৫৬৩১০০০০৩৫   

মিাবা-০১৭৮৩৯০০৫৮৩

গ্রাি-িীদরর কািাে হাটিয়া 

িাক-িধুখালী              

উিদজলা-িধুখালী          

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী োথী আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব 

কল্যাণ ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন। ( এনআইমি না থাকায় িরব িতীদত এনআইমি প্রোন।)

২৫০০০ ফমরেপুর

২৩৩ রামবয়া আক্তার                    

মিতা-আলাল উমদ্দন             

এনআইমি-১৯৫৮১৭৭২৮৭      

মিাবা-০১৭৭০৯৩৫০০৩

গ্রাি-কেিতলী              

িাক-নানশ্রী                 

উিদজলা-কমরিগঞ্জ        

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী রামবয়া আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব 

কল্যাণ ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২০০০০  মকদশারগঞ্জ

২৩৪ মিাোঃ জামকর মহাদেন              

মিতা-মিাোঃ শাহজাহান হাওলাোর  

  এনআইমি-৯১৩৪১১৭৯৩৭        

মিাবা-০১৭৩৮৮৪৩০৭৭

গ্রাি-মকািরগামল            

িাক-মজমিও                 

উিজদলা-িমতমেল        

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ জামকর মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৭০০০০ ঢাকা

২৩৫ জয়নব মবগি                     

স্বািী-মৃত আবুর মহাদেন 

িাটওয়ারী এনআইমি-

১৩১৪৭১১৬০৮২৪১  মিাবা-

০১৭২৬৬৬০১৭

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী জয়নব মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন টিউিার 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ নারায়নগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২৩৬ মিাোোঃ েদবো খাতুন            

স্বািী-মিাোঃ হাদতি আলী        

এনআইমি-৬৯১৪১৮১৯৩৩২৪৩ 

মিাবা-০১৭৪১৬২৮৭৮১

গ্রা-আগপুরুমলয়া             

িাক-পুরুমলয়া              

উিদজলা-গুরুোেপুর       

মজলা-নাদটার

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ েদবো খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

ইনলাজি ইউদক্টরাে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নারায়নগঞ্জ

২৩৭ শািছুন্নাহার                      

মিতা-মিাোঃ এনামুল হক         

এনআইমি-৭২১৪৭৪০৮৯২১৪৪  

মিাবা-০১৭৪৫৫৮৪০৯২

গ্রাি-গো                    

িাক-গো                 

উিদজলা-মকন্দুয়া           

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী শািছুন্নাহার একজন গৃহ শ্রমিক।মিক। মতমন  মতমন  

হাদটর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  মনেদকানা

২৩৮ মিাোোঃ মিতু মবগি                

মিতা-ফমরে মিয়া              

এনআইমি-৩২৬০৪৬৮২৬৩     

মিাবা-০১৭৭৮৯৬৫৬৭৬১

গ্রাি-মকাি িা করাইল         

িাক-কমড়য়াইল             

উিদজলা-মকদশারগঞ্জ       

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ মিতু মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  

গভ িবতী িাতৃত্ব মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  মকদশারগঞ্জ

২৩৯ মবথী আক্তার                      

মিতা-আবদুল জমলল হাওলাোর 

জন্মেনে-

২০০৬০৬১০৭২০১০১৮১২       

মিাবা-০১৭২০৬২২৩৯১

গ্রাি-িমিি চরািেী         

িাক-চরািেী              

উিদজলা-বাদকরগঞ্জ        

মজলা-বমরশাল

মনজ আদবেনকারী মবথী আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মলভারদর 

মেি মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ বমরশাল

২৪০ মিাোোঃ মলিা খাতুন               

মিতা-খমললুর রহিান            

এনআইমি-৯১১১৭৩৩৭১৪        

মিাবা-০১৭২৬৪৭৭২২১

গ্রাি-মবষ্ণপুর                

িাক-শত্রুমজৎপুর          

উিদজলা-িাগুরা            

মজলা-িাগুরা

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ মলিা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

িাতৃত্ব মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ িাগুরা

২৪১ িিতা  বালা                        

মিতা-জগবন্ধু মবশ্বাে           

এনআইমি-৫৯৬৯৫৮২১৩৮     

মিাবা-০১৯২৪৫২৯৯৫৮

গ্রাি-মিািরাশুর              

িাক-িামেগাতী             

উিদজলা-মগািালগঞ্জ       

মজলা-মগািালগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী িিতা বালা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন উচ্চ 

রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০

মগািালগঞ্জ

২৪২ িমরিল িেল                    

মিতা-মেদবন্দ্রনাথ িেল           

এনআইমি-৪২০৩৮২১৮৭৪      

মিাবা-০১৭৩৫২৩৫৫৪০

গ্রাি-রিাহাটী               

উিদজলা-মশিলা           

উিদজলা-টুাংগীিাড়া        

মজলা-মগািালগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী িমরিল িেল একজন ভযানচালক। মতমন হাদট ির 

েিস্যা ও মকিমনর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০

মগািালগঞ্জ

২৪৩ মিাোঃ িনসুর আলী                  

মিতা-মিাোঃ জিদের             

এনআইমি-২৬১৩৪৫১২০১২২৬ 

মিাবা-০১৮৬৭২৯০৬৭৮

গ্রাি-চরওয়াশপুর            

িাক-শ্যািলাপুর           

উিদজলা-কািরাঙ্গীর চর  

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ িনসুর আমল একজন মরক্সা চালক। মতমন 

িায়ুিদথর কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ ঢাকা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২৪৪ আমবো সুলতানা                   

মিতা-মশখ মিাকদেদুর রহিান 

এনআইমি-

১৯৯০৪৭৯২১০৫০০০১০৫       

মিাবা-০১৭৫২০৪৪৩৪৭

গ্রাি-মেৌলতপুর             

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মজলা-খুলনা

মশখ মিাকদেদুর রহিান 

(মিতা)         

এনআইমি-

১৪৮১৫৩৪৭৯৮

আদবেনকারী আমবো সুলতান একজন  শ্রমিক। মতমন  ওভারীর 

কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  খুলনা

২৪৫ মিাোোঃ কহনুর                    

স্বািী-মিাোঃ জিদের আমল        

এনআইমি-২৬১৩৪৫১২০১০৭২ 

মিাবা-০১৮৯৩৮২৬১০৫

গ্রাি-চরওয়াশপুর            

িাক-শ্যািলাপুর           

উিদজলা-কািরাঙ্গীর চর  

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ কহনুর একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে উচ্চরক্তচাি ওভারী এর কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ ঢাকা

২৪৬ রনমজত কুিার মঘাি              

মিতা-মৃত শচীন্দ্রনাথ মঘাি       

এনআইমি-৪৭৯৫১২৩৪২৫১৯৮  

মিাবা-০১৯১৫৫২১৬৫৩

গ্রাি-স্যার ইকবাল মরাি    

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী রনমজত কুিার মঘাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

২৪৭ মশউলী মবগি                      

মিতা- আবুল মহাদেন            

এনআইমি-৭৩২২১০১৯১১       

মিাবা-০১৯৫১৭৬১০৪৪

গ্রাি-রুিো                   

িাক-মজমিও                

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মশউলী মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন বাি 

মকিমনর জটিল েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  খুলনা

২৪৮ মিাোোঃ োমিরুন                   

মিতা-মৃত আোঃ কামের মিয়া      

এনআইমি-৬৭১০২৬৩৯৯৫৯৫১ 

মিাবা-০১৮১৮৮১৭০৯৪

গ্রাি-মতদততলা              

িাক-নয়নাবাে             

উিদজলা- আড়াইহাজার    

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিােোঃ োমিরুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িান 

িাদয় ফ্রাকচার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নারায়নগঞ্জ

২৪৯ মিাোঃ ইমিে আলী                 

মিতা-মৃত মরােিত মবিারী     

এনআইমি-৪৮১৯২৬৭৭৭৪৭৮২ 

মিাবা-০১৭৭৮৮২১৬২২

গ্রাি-মশমুলাটী                

িাক-েমড়জাহাঙ্গীরপুর     

উিদজলা-তাড়াইল          

মজলঅ-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ ইমিে আলী একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন বাি 

ফুেফুদের কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  মকদশারগঞ্জ

২৫০ বজলু মিয়া                       

মিতা-মৃত রিজান আলী         

এনআইমি-৪৮১৯২৫৪৭৬৩০৯০  

মিাবা-০১৭৫২৭৩৬৬৩৪

গ্রাি-মকারগাঁও               

িাক-তাড়াইল               

উিদজলা-তাড়াইল          

মজলঅ-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী বজলু মিয়া একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

মিত্তথলীর অিাদরশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  মকদশারগঞ্জ

২৫১ রামজয়া মবগি                    

মিতা-েদিে উদ্দীন মশখ        

এনআইমি-১৯২৩২২৬৫৯৯     

মিাবা-০১৯৭৭৭৬২৪২৫

গ্রাি-বাবুখানদরাি            

িাক-খুলনা েের           

উিদজলা-খুলনা            

মজলা-খুলনা

মহােদনয়ারা মবগি 

(মিদয়)             

এনআইমি-

৯৫৬১৫৮৯৫৬৬

আদবেনকারী মহােদনয়ারা মবগি একজন েমজি শ্রমিক। মতমন উচ্চ 

রক্তচাি মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২৫২ রামজয়া খাতুন                    

স্বািী-মলটন                      

এনআইমি-২৬১৩৮৬০১৪৬১৪৬ 

মিাবা-০১৮৮৮১২২০৯৬

গ্রাি-োমড় িাড়া              

িাক-আটি                   

উিদজলা-মকরানীগঞ্জ       

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী রামজয়া খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন কযানোর 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৬৫০০০ ঢাকা

২৫৩ মিাোঃ রমফকুল ইেলাি            

মিতা-মৃত মগালাি মহাদেন িেল 

এনআইমি-১০১৮১৫৬৯৫৮৪৯৩ 

মিাবা-০১৭২৪৮০১৮৩৬

গ্রাি-শাহজােপুর            

িাক-গুলশান              

উিদজলা-গুলশান          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ রমফকুল ইেলাি একজন মনি িান শ্রমিক।  

মতমন িায়ুিদথ মফসুটলা অিাদরশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ ঢাকা

২৫৪ মিাোঃ স্বিন মিয়া                  

মিতা-িমজে মিয়া                 

এনআইমি-৫৫২১৯৩২০৮৬      

মিাবা-০১৭১৫৪৬১২৫০

গ্রাি-িধ্যি মবজয়পুর        

িাক-মবজয়পুর            

উিদজলা-কুমিিা            

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ স্বিন মিয়া একজন ড্রাইভার শ্রমিক। মতমন 

মতমন মিরুেদের হামিদত ভাঙ্গন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ কুমিিা

২৫৫ বাদকর মহাোইন                  

মিতা-মোলায়িান মিয়া          

এনআইমি-৭৩৪৩৪৯৮০৪৯      

মিাবা-০১৭৩৮৩০৮৮৮৪

গ্রাি-মবষ্ণপুর                

িাক-শত্রুমজৎপুর          

উিদজলা-িাগুরা            

মজলা-িাগুরা

মনজ আদবেনকারী বাদকর মহাোইন একজনকৃমি শ্রমিক। মতমন অদের 

নাড়ীর জট জমনত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ িাগুরা

২৫৬ মিাোোঃ োদলহা আক্তার         

স্বািী-মৃত আোঃ মিাতামলব ভূঞা 

এনআইমি-৪৮১৯২৬৭৭৭৫১২৮ 

মিাবা-০১৭১৯৬৯৯৫২৫

গ্রাি-মশমুলাটী                

িাক-েমড়জাহাঙ্গীরপুর     

উিদজলা-তাড়াইল          

মজলঅ-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ োদলহা আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

প্রোদব ইনদফকেন বাধ্যকজমনত েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মকদশারগঞ্জ

২৫৭ মিাোোঃ কমল্পতা আক্তার           

স্বািী-মিাোঃ আমজজুল হক        

এনআইমি-৪৮১৯২৬৭৭৭৫৪৭৮ 

মিাবা-০১৭১০০৯৬৭৩২

গ্রাি-মশমুলাঠী                

িাক-েমড় জাহাঙ্গীরপুর    

উিদজলা-তাড়াইল         

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ কমল্পতা আক্তার একজন মনি িান শ্রমিক। 

মতমন ঘাদড়র হামিদত েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  মকদশারগঞ্জ

২৫৮ হামলিা খাতুন                     

মিতা-জাদয়ে আলী               

এনআইমি-৪৬৩৫২৯২৪৫৩     

মিাবা-০১৮২৫২২৯৫৬৫

গ্রাি-িাইনামে                

িাক-মিজমিমজ               

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ     

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী হামলিা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন হাঁটুদত 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ নারায়নগঞ্জ

২৫৯ আোঃ আমজজ                       

মিতা-উেিান মশখ              

এনআইমি-৮৬৮৪৬০৭১৭২     

মিাবা-০১৬৮০৫১১৩৩৮

গ্রাি-আমজবপুর              

িাক-মেমদ্দরগঞ্জ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী আোঃ আমজজ একজন কৃমি শ্রমিমক। মতমন 

িায়াদবটিে মকািদর ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ নারায়নগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২৬০ কাজী মিাোঃ শাহাজাহান           

মিতা-কাজী িন্জজুর আলী       

এনআইমি-৯১৩৬২০৪৭৩৩     

মিাবা-০১৮১৭৫১১৭২৩

গ্রাি-কেিতলী              

িাক-আেিজী নগর        

উিজদললা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলঅ-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী কাজী মিাোঃ শাহাজাহান একজন কৃমি শ্রমিক।  

মতমন িায়াদবটিে মপ্রশার মরাক হাদট ির েিস্যা মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৪৫০০০ নারায়নগঞ্জ

২৬১ রিনী িেল                      

মিতা-েদজন িেল                

এনআইমি-১৪৬৯৬৮৫৬৪৬      

মিাবা-০১৯১২৫৯০০৭০

গ্রাি-মোনািাড়া              

িাক-মনলফা বয়রা          

উিদজলা-মগািালগঞ্জ       

মজলা-মগািালগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী রিনী িেল একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন টনমেদলর 

, প্রোদব ইনদফকশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০

মগািালগঞ্জ

২৬২ মিয়ারা মবগি                     

মিতা-মিাোঃ মেমদ্দক             

এনআইমি-২৮৩৬১৪২১৭০      

মিাবা-০১৬৭৭৩২০৭৩৫

গ্রাি-আইলিাড়া             

িাক-আেিজী              

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিয়ারা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন উচ্চ 

রক্তচাি ও হাদট ির েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ নারায়নগঞ্জ

২৬৩ িদনায়াা্রা মবগি                    

মিতা-শিদশর আলী            

এনআইমি-৬৮৮৫২৪৭৭২৩       

মিাবা-০১৯৪০৩৬৯৭৮৫

গ্রাি-িাইনামে                

িাক-মিজমিমজ               

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ     

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী িদনায়ারা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মতমন 

উচ্চ রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নারায়নগঞ্জ

২৬৪ আয়ামত                           

মিতা-রমশে িািার              

এনআইমি-৫৫১২৮১৮৫৬৭      

মিাবা-০১৭৮৭৮৯৯০১৭

গ্রাি-িাইনামে                

িাক-মিজমিমজ               

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ     

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী আয়ামত একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মতমন 

শ্বােতদন্তর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ নারায়নগঞ্জ

২৬৫ মিাোঃ আদনায়ার মহাদেন            

মিতা-মৃত ওেিান মিািা         

এনআইমি-০৬১১০৭৩৭৬৯৫৫৬  

মিাবা-০১৭১৬৬১০০৬২

গ্রাি-নলশ্রী                   

িাক-উত্তরকুল               

উিদজলা-বানারী িাড়া       

মজলা-বমরশাল

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আদনায়ার মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন উচ্চরক্ত চাি ও মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ বমরশাল

২৬৬ মিাোঃ রমবন মিয়া                   

মিতা-মিাোঃ আোঃ রামশে          

এনআইমি-৪৮১৯২৪০৭৩৫৩৭৩ 

মিাবা-০১৯৩১৪৭৬০৯৫

গ্রাি-মোংিা                    

িাক-নািািাড়া             

উিদজলা-তাড়াইল           

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ রমবন মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

ফ্রযাকচার বাি িাদয় মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মকদশারগঞ্জ

২৬৭ মিাোঃ িমজবুর রহিান             

মিতা-মৃত মুকসুে মিয়া         

এনআইমি-৬১১৭২৬৩৩২১৯০২ 

মিাবা-০১৭৪৫০৮৭৫৪২

গ্রাি-মকেিত রসুলপুর      

িাক-মুশুিী                 

উিদজলা-নান্দাইল           

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ িমজবুর রহিান একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

মতমন মকিমনর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ িয়িনমোংহ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২৬৮ মিাোঃ আব্দুর রমহি                 

মিতা-মিাজাফফর আলী           

এনআইমি-৩২৭৭০৭১৩১৬      

মিাবা-০১৭৩৬৩৬২৯৫৮

গ্রাি-মিাড়াবাড়ী              

িাক-লাখাউড়া               

উিদজলা-মেদলট           

মজলা-মেদলট

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুর রমহি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মপ্রাদিট কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ মেদলট

২৬৯ ফয়েল আলী                        

মিতা-ফারুক মিয়া                 

এনআইমি-৯৫৭৭৫৪৫২৮৯       

মিাবা-০১৭২১৩৪৮৭৫৭

গ্রাি-োেণ গাঁও              

িাক- কমরিপুর              

উিদজলা-রাজনগর         

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ যআদবেনকারী ফয়েল আলী একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মতমন 

মিঙ্গু জ্বর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ মিৌলভীবাজার

২৭০ মিাোঃ আকুল মিয়া                 

মিতা-মৃত নমেি আলী          

এনআইমি-৫৮১৮০৪২৩৫৭২১৪ 

মিাবা-০১৭১৫৪৯০১১৮

গ্রাি-োেণ গাঁও              

িাক- কমরিপুর              

উিদজলা-রাজনগর         

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আবুল মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মতমন উচ্চ রক্তচাি হাদট ির ,ফুেফুদে েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ মিৌলভীবাজার

২৭১ মিাোোঃ নামেিা মবগি              

স্বািী-মিাোঃ কািাল ভূঞা         

এনআইমি-৪৮১৯২৬৭৭৭৪৯০০  

মিাবা-০১৭৮৬১৫৯৮১১

গ্রাি-মশমুলাঠী                

িাক-েমড় জাহাঙ্গীরপুর    

উিদজলা-তাড়াইল         

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ নামেিা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন 

রক্ত শূন্যতা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  মকদশারগঞ্জ

২৭২ মিাোঃ আমতকুল হক               

মিতা-মৃত আোঃ মিাতামলব ভূঞা 

এনআইমি-৪৮১৯২৬৭৭৭৫৪৭৭  

মিাবা-০১৭১৬৯০৭১৭২

গ্রাি-মশমুলাঠী                

িাক-েমড় জাহাঙ্গীরপুর    

উিদজলা-তাড়াইল         

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আমতকুল হক একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

মতমন িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  মকদশারগঞ্জ

২৭৩ মরনা                                  

মিতা-রাজ্জাক                    

এনআইমি-৮২৪৪৮১৭৭৫৮      

মিাবা-০১৬৩৩৬২৯৩৯২

গ্রাি-েমেণ কিলপুর       

িাক-শামন্তনগর               

উিদজলা-িমতমেল          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মরনা একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন কাদন েিস্যা মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

১০০০০ ঢাকা

২৭৪ মবদরন চন্দ্র মবিারী                

মিতা-মৃত মবিল চন্দ্র মবিারী   

জন্মেনে-

১৯৭৬৭৮১৯৫১৩০০৪৪১৪       

মিাবা-০১৭২৭৬০২৮৯৯

গ্রাি-মোট মেঘাই           

িাক-মোট মেঘাই            

উিদজলা-িটুয়াখালী      

মজলা-িটুয়াখালী

মরিা রাজবাংশী (স্ত্রী) 

এনআইমি-

৫৯১৭৪৩৩০১৫৯৪৭

মবদরন চন্দ্র মবিারী একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মকিমন মরাগ উচ্চ 

রক্তচাি হাদট ি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০ িটুয়াখালী



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২৭৫ মিাোোঃ িারুল                      

স্বািী-মিাোঃ েমহে উিাহ 

তালুকোর                          

এনআইমি-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৫১৪ 

মিাবা-০১৮৩৫৩৮৭৮৮২

গ্রাি-িালাখালা                

িাক-মিিয়াকামন্দ            

উিদজলঅ-োউেকামন্দ      

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ িারুল একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন গ্ামিক 

েিস্যা ও গলা ব্যাথাদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ কুমিিা

২৭৬ মিাোঃ হুিায়ুন তালুকোর          

মিতা-হাজী আোঃ গমন              

এনআইমি-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৫২৯  

মিাবা-০১৯২৪০৯৪২৯৫

গ্রাি-িালাখালা                

িাক-মিিয়াকামন্দ            

উিদজলঅ-োউেকামন্দ      

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ হুিায়ুন তালুকোর একজন শ্রমিক। মতমন 

বুদক ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ কুমিিা

২৭৭ মিাোঃ িহমেন তালুকোর           

মিতা-হাজী আদয়ত আলী        

এনআইমি-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৫৬৬ 

মিাবা-০১৮৭২০০৩২৮২

গ্রাি-িালাখালা                

িাক-মিিয়াকামন্দ            

উিদজলঅ-োউেকামন্দ      

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ িহমেন তালুকোর একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন মকান মরাদগ নাই।

৫০০০ কুমিিা

২৭৮ ফয়োল আহদম্মে                  

মিতা-মিাোঃ নুরুল আমিন         

এনআইমি-৭৩৫১৮২৫১৩৩         

মিাবা-০১৮৮৬৫০৫০৮৪

গ্রাি-িালাখালা                

িাক-মিিইয়াকামন্দ        

উিদজলা-োউেকামন্দ        

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী ফয়োল আহদম্মে একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

মতমন বাদতর ব্যাথাদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ কুমিিা

২৭৯ মিাোঃ তমরকুল ইেলাি             

মিতা-মিাোঃ শাহাোত             

জন্মেনে-

২০০১১৩১৫৮৭১১০৬৭১৪         

মিাবা-০১৮১৪০৬৪৬২৫

গ্রাি-জয়নগর                 

িাক-বাদরকবাজার          

উিদজলা-কচয়া              

মজলা-চান্দপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ তমরকুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

ইনদফকন জমনত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ চাঁেপুর

২৮০ নাজিা আক্তার                    

মিতা- রহুল আিীন                

এনআইমি-৫০৯৫৭২০৬৬৯     

মিাবা-০১৬৩৫৮৪৪২৩৫

গ্রাি-মবশকাঠালী            

িাক-রািপুর বাজার        

উিদজলা-ফমরেপুর         

মজলা-চাঁেপুর

মনজ আদবেনকারী নাজিা আক্তার একজন শ্রমিক।  মতমন বাি কাদন 

মথদক িামন িরা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ চাঁেপুর

২৮১ মিাোোঃ নাজিা মবগি              

মিতা-মিাোঃ নওশাে আলী         

এনআইমি-৭৭৮৮৬৬৯৩৭৭      

মিাবা-০১৯০২৩৯৩৯২৭

গ্রাি-উমজরপুর                

িাক-মগাগ্রাি                

উিদজলা-মগাোগাড়ী        

মজলা-রাজশাহী

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ নাজিা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন  

মিঙ্গু মহদিামজব মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  রাজশাহী



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২৮২ মরািান মিয়া                        

মিতা-রহিত আলী               

এনআইমি-

১৯৯১১২১৯৯২৯০০০২৯৯        

মিাবা-০১৭২৪৪৯০৯২১

গ্রাা্ি-বড়নগর                 

িাক-চাতলিাড়া             

উিদজলা-নামেরনগর      

মজলা-োম্মনবাড়ীয়া

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ বমন আমিন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  

মকিমন মরাগ মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ োম্মনবাড়ীয়া

২৮৩ মিাোঃ ওির ফারুক                  

মিতা-দুলা মিয়া েরোর         

এনআইমি-৫০৭২৫১৭৭২৪       

মিাবা-০১৮৮৮৪৮৮০৮৭

গ্রাি-িালাখালা                

িাক-মিিইয়াকামন্দ        

উিদজলা-োউেকামন্দ        

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ ওির ফারুক একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন হাড় 

ভাঙ্গা হৃে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ কুমিিা

২৮৪ মিাোঃ রাদেল তালুকোর            

মিতা-মিাোঃ আবুল কালি 

তালুকোর  এনআইমি-

১৯১৩৬৭৩০০৩৬০৬ মিাবা-

০১৬৭২৮৭৭৮৯৪

গ্রাি-িালাকালা              

িাক-মিিইয়াকামন্দ         

উিদজলা-োউেকামন্দ        

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ রাদেল তালুকোর একজন মনি িান শ্রমিক।মন 

মতমন  মচাদখর ইনদফকশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ কুমিিা

২৮৫ হাদফজ মিাোঃ আলী আকবর     

মিতা-মৃত মেমদ্দকুর রহিান     

এনআইমি-১৩১৭৬৫৬০৬৫৫৭৯ 

মিাবা-০১৭৩৭৭৩৬৯৫১৮

গ্রাি-আিারা                   

িাক-নাদয়রগাঁও              

উিদজলা-িতলব েোঃ       

মজলঅ-চাঁেপুর

মনজ আদবেনকারী হাদফজ মিাোঃ আলী আকবর একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন হাদটর মরাগ ও উচ্চ রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ চাঁেপুর

২৮৬ রমজনা                              

মিতা-হাদেি                     

জন্মেনে-

১৯৯৮২৯১১৯০০০৩৮৭৫   মিাবা-

০১৯৮২৬৩১৬৪০

গ্রাি-কামেরেী                

িাক-মবায়ালিারী            

উিদজলা-মবায়ালিারী       

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী রমজনা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

১০০০০ ফমরেপুর

২৮৭ শািীি আরা িারভীন            

স্বািী-মিাোঃ আব্দুর রাজ্জাক        

এনআইমি-৬৪১৪৭২৮০৩২৬৭   

মিাবা-০১৭০৪৪৮০১২০

গ্রাি-োতবাড়ীয়া              

িাক-প্রোেপুর               

উিদজলা-িান্দা              

মজলা-নওগাঁ

মনজ আদবেনকারী শািীি আরা িারভীন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

জরায়ুর অিাদরশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০

নওগাঁ

২৮৮ মিনাখী হক                         

স্বািী-আমরফুল হক                

এনআইমি-৪৮১১১৮৩৬৩৫২২০ 

মিাবা-৪৮১১১৮৩৬৩৫২২০      

মিাবা-০১৮১৯৭৪৫০৯৮

গ্রাি-চানপুর                  

িাক-মশমুলকামন্দ           

উিদজলা-সভরব             

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিনাথী হক একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মতমন 

িাতৃত্ব জমনত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  মকদশারগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২৮৯ মিাোোঃ আমেয়া মবগি            

স্বািী-মিাোঃ তফাজ্জল মহাদেন     

এনআইমি-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৫০৫ 

মিাবা-০১৮১২৯৩০৪১৪

গ্রাি-িালাকালা              

িাক-মিিইয়াকামন্দ         

উিদজলা-োউেকামন্দ        

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ আমেয়া মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মিাষ্ট ম্যাদনা মেনদড্রাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ কুমিিা

২৯০ জাহাঙ্গীর আলি                   

মিতা-মৃত আমিন উমদ্দন 

হাওলাোর                       

এনআইমি-২৬১১৮৫২৪৯৮৪২৩ 

মিাবা-০১৭২০০৬৫৭৮৪

গ্রাি-মিাবাইর                 

িাক-আমিনবাজার           

উিদজলা-োভার             

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী জাহাঙ্গীর আলি একজন মিাটর মিকামনক। মতমন 

জটিল মকিমন মরাগ এবাং িায়ালাইমে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ ঢাকা

২৯১ মশখ নুর মহাদেন                   

মিতা-মশখ বাদের                  

এনআইমি-২৬১৩৮৮৬৫০৭০৫৫ 

মিাবা-০১৫৩৭৫৫৬৯৪৮

গ্রাি-িমিিেী                 

িাক-িমিিেী              

উিদজলা-মকরানীগঞ্জ       

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মশখ নুর মহাদেন একজন মিাটর মিকামনক। মতমন 

দূঘ িটনাজমনত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ ঢাকা

২৯২ রমশো মবগি                    স্বািী-

আবুল মহাদেন             

এনআইমি-৭৫১৮৩৫৯৪২৫৮৫০ 

মিাবা-০১৮৮৪৪৮২৯৬৪

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী রমশো মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন হামির 

কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ নারায়নগঞ্জ

২৯৩ আয়নুল হক                       

মিতা-মিাোঃ জাদহর আলী         

এনআইমি-৬৭২৫৮১৬৬৭০৬৬০ 

মিাবা-০১৯৫৯৯৯৭৭৯৮

গ্রাি-আইলিাড়া             

িাক-আেিজী              

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী আয়নুল হক একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন হাট ি  

উচ্চরক্তচাি রক্তনালীদত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ নারায়নগঞ্জ

২৯৪ মিাোঃ হুিায়ুন কমবর                

মিতা-হাজী বুজরত আলী খন্দকার 

  এনআইমি-১৩১৪৯৬০৫৯৪৮২৯ 

মিাবা-০১৯১১৮০৭৯৭৬

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ হুিায়ুন কমবর একজন কৃমি শ্রমিক।  মতমন 

হাদটর েিস্যা-মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ নারায়নগঞ্জ

২৯৫ আফদরাজা ইেলাি                

মিতা-মহলাল উদ্দীন               

এনআইমি-২৮৩১৩১৫৩৫৯      

মিাবা-০১৬৮২২৫৮৮৯৮

গ্রাি-কামচঝুমল               

িাক-িয়িনমোংহ            

উদিদজলা-িয়িনমোংহ    

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী আফদরাজা ইেলাি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন মিত্ত 

থমলদত কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ িয়িনমোংহ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২৯৬ মরশিা আক্তার                   

স্বািী-কািরুল ইেলাি          

এনআইমি-৪৮১৭৬৫৭২১৬৩৮৮ 

মিাবা-০১৩০৩৬৫৬০২৫

গ্রাি-তারািাশা               

িাক-তারািাশা              

উিদজলা-মকদশারগঞ্জ       

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মরশিা আক্তার একজন েমজি শ্রমিমক।মতমন 

মিত্তমলদত িাথর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  মকদশারগঞ্জ

২৯৭ মবদেনা আক্তার                   

স্বািী-আলী আকবর               

এনআইমি-

১৯৭০৪৮১৪২৮৬০০০০০৩       

মিাবা-০১৭৪১২৩৩৭৫৫

গ্রাি-হালগড়া                  

িাক-িাড়াবামলয়া           

উিদজলা-কমরিগঞ্জ        

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মবদেনা আক্তার একজন েমজি শ্রমিক। মতমন 

কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  মকদশারগঞ্জ

২৯৮ মরাদকয়া মবগি                    

মিতা-েওোগর আলী ভূইয়া      

এনআইমি-৩৭২০০১৯৮৫৪       

মিাবা-০১৮৬৩৫৪৮২৯৭

গ্রাি-মেওয়ানবাগ             

িাক-িেনপুর               

উিদজলা-বন্দর               

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মরাদকয়া মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

উচ্চরক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ নারায়নগঞ্জ

২৯৯ মিাোঃ শািীি িেল                

মিতা-মিাোঃ ঘুঘুর আলী িেল    

এনআইমি-২৯২৪৭০১১০৩৩১৪    

 মিাবা-০১৭৭০১২৩৯৯৫

গ্রাি-মখাো বক্স মরাি        

িাক-শ্রী অঙ্গন               

উিদজলঅ-মকাতয়ালী      

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ শািীি িেল একজন শ্রমিক। মতমন  বাি 

হাদতর রদগ আঘাত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।  ( এনআইমি না থাকায় 

িরব িতীদত এনআইমি প্রোন।)

১০০০০ ফমরেপুর

৩০০ োলিা মবগি                       

মিতা-মিাোঃ জালাল হাওলাোর   

এনআইমি-৬৪৩২৩৯১৩৮৮     

মিাবা-০১৩১৭০৭৩৪১৮

গ্রাি-মরমলরবাগান            

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী োলিা মবগি একজন শ্রমিক। মতমন   প্যানমক্রয়া 

কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  খুলনা

৩০১  িদনায়ারা মবগি                  

স্বািী- আবুল মশখ                 

এনআইমি-৪৭৯৫১২৯৫০২৯৮০  

মিাবা-০১৯৪৬৫৪৬৩৫২

 গ্রাি-বাবুখানদরাি            

িাক-খুলনা েের           

উিদজলা-খুলনা            

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী িদনায়ারা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  

িায়াদবটিে উচ্চ রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা

৩০২ মিাোঃ আবু মিয়া                     

মিতা-মৃত আব্বাে মিয়া         

এনআইমি-

১৯৬৪২৬১৩৪৫১০০০০০১         

মিাবা-০১৮৭১৪৭৬২০৯

গ্রাি-চরওয়াশপুর            

িাক-শ্যািলাপুর           

উিদজলা-কািরাঙ্গীর চর  

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আবু মিয়া একজন ভযান চালক। মতমন  

কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ ঢাকা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৩০৩ মিাোঃ সুিন                           

মিতা-মিাোঃ মহলাল                 

এনআইমি-৪৮১৪২৩৪৫৪৩৬৬৩ 

মিাবা-০১৯৪৫৫৭৬১৭৫

গ্রাি-শাহজােপুর            

িাক-গুলশান              

উিদজলা-গুলশান          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ সুিন একজন মনি িান শ্রমিমক। মতমন মলভার  

মেদরামেে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ ঢাকা

৩০৪ মিাোঃ োলাউমদ্দন                  

মিতা-মিাোঃ কাঞ্চন                

এনআইমি-৮৬৬২৬০৯৮২৮    

মিাবা-০১৩১৪৫৭৪৩১৫

গ্রাি-১৪৭/১                  

িাক-যাোবাড়ী              

উিদজলা-িাতুয়াইল        

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ োলাউমদ্দন একজন মরক্সা চালক। মতমন খাদ্য 

নালীর কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ ঢাকা

৩০৫ শাহীনুর মবগি                     

স্বািী-মিাক্তার মহাদেন          

এনআইমি-২৬১৭২২৭১৩২২১৩ 

মিাবা-০১৮৮৮১২২১০২

গ্রাি-লুদটর চর               

িাক-শ্যািলাপুর            

উিদজলা-শ্যািলাপুর        

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী শাহীনুর মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন কযান্সার 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মবষ্ট কযান্সার মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ ঢাকা

৩০৬ নুরজাহান মবগি                 

স্বািী-মিাোঃ শাহআলি ভূঞা      

এনআইমি-১৯১৩৬৭৩৯৯৬৩১৬ 

মিাবা-০১৮৭৬৪৪৪৯০২

গ্রাি-বায়পুর                  

িাক-মিিউয়াকামন্দ        

উিদজলা-োউেকামন্দ        

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী নুরজাহান মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন গ্ামষ্টক 

আলোর-মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ কুমিিা

৩০৭ মিাোঃ শাহাজাহান তালুকোর      

মিতা-আমবদুর রহিান             

এনআইমি-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৫৩৩ 

মিাবা-০১৮৫২৪৭৯৯১২

গ্রাি-িালাখালা                

িাক-মিিয়াকামন্দ            

উিদজলঅ-োউেকামন্দ      

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ শাহাজাহান তালুকোর একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন  টনমেদলর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ কুমিিা

৩০৮ মনলয় ভূইয়া                       

মিতা-মিাোঃমিলন ভূইয়া          

এনআইমি-১৪৬৯৯৬০৮২৫       

মিাবা-০১৯১৮৬৪৬০৬৫

গ্রাি-োদুিারচর              

িাক-োেণকুচরী            

উিদজলা-মকদশারগঞ্জ       

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মনলয় ভূইয়া একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন মতমন 

দূঘ িটনা জমনত আঘাত এদিেোইটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  মকদশারগঞ্জ

৩০৯ মখাকন মিয়া                         

মিতা-উেিান মিয়া              

এনআইমি-৪৮১১১৮৩৬৩৫৪৮৯ 

মিাবা-০১৯১৩৩৯০৭৪৪

গ্রাি-চানপুর                   

িাক-মশমুলকামন্দ             

উিদজলা-সভরব            

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মখাকন মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন হৃেদরাগ 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  মকদশারগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৩১০ মুহাম্মে শাখাওয়াত মহাদেন     

মিতা-মুহাম্মে আলী আকবর   

এনআইমি-৪২০১৬৮৬৭৮১       

মিাবা-০১৬২৮৫৮৯৮৬৬

গ্রাি-আিারা                   

িাক-নাদয়রগাঁও              

উিদজলা-িতলব েোঃ       

মজলঅ-চাঁেপুর

মনজ আদবেনকারী মুহাম্মে শাখাওয়াত মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন ইনদফকশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ চাঁেপুর

৩১১ তানমজলা আক্তার উিা           

মিতা-মিাোঃ আোঃ রউফ           

এনআইমি-

১৯৯৮৪৮১৪২৬০০০০০৭৯        

মিাবা-০১৯৯১৭৩৪১৪১

গ্রাি-গাাংগাইল               

িাক-মবৌলাই                 

উিদজলা-কমরিগঞ্জ         

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী তানমজলা আক্তার উিা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন   

মহিাটাটিে মব ভাইরাে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  মকদশারগঞ্জ

৩১২  মজন্নাতুনদনো                       

মিতা-ইেহাক মবিারী              

এনআইমি-৫০৭২৭৪০৩৮৩      

মিাবা-০১৯০৩৪৫৮৭৮৬

 গ্রাি-োিসুর রহিান         

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মজন্নাতুনদনো একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  

িায়াদবটিে উচ্চরক্ত চাি রক্ত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা

৩১৩  মিাোঃ আলী আক্তার                

মিতা-আব্দুল িমজে             

এনআইমি-৫০৭২৮৯৭০৪৩        

মিাবা-০১৯৩১০৪৫১৮১

 গ্রাি-মিস্ত্রী িাড়া            

িাক-খুলনা                    

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ আলী আক্তার একজন মরক্সা শ্রমিক। মতমন 

ফুেফুদে োংক্রিন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৩১৪  মহােদনয়ারা                       

মিতা-ইিান আলী মশখ           

এনআইমি-৯৫৭৩৩৯১৬১৩      

মিাবা-০১৯২৪৩৯১১৩৬

 গ্রাি-এি টি মরাি             

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা              

মজলঅ-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মহােদনয়ারা একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  উচ্চ 

রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা

৩১৫  িায়া রানী সুেির                   

মিতা-রািচন্দ্র োে               

এনআইমি-২৮২১৭৪৬১৭৫        

মিাবা-০১৬৮৩৫৪৩৪৯১

 গ্রাি-মোলদখালা               

িাক-খুলণা                  

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী িায়া রানী সুেির একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন   

জ্বরয়ামুদখ কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  খুলনা

৩১৬  মিাোঃ োখাওয়াত জিাদ্দার        

মিতা-নুর মিাহাম্মে জিাদ্দার    

এনআইমি-৪১৮৪৯০৪২৩৫        

মিাবা-০১৭৪১৩৪১৮১০

 গ্রাি-পুরাতন কদলানী        

িাক-মজমিও                 

উিদজলা-খামলশপুর         

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ োখাওয়াত জিাদ্দার একজন শ্রমিক। মতমন 

মিদটর নামড়দত মেি জমনত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৩১৭  মিাোঃ ইমিে আলী                  

মিতা-নুর িহাম্মে েরোর        

এনআইমি-৫০৫১৫৩৮৬৬৭       

মিাবা-০১৪৫৪৪৬৯২১৩

 গ্রাি-িািাোদরাি            

িাক-মোনািাঙ্গা            

উিদজলা-মোনািাঙ্গা        

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ ইমিে আলী একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন  

বাি বাহুর হামি মভদঙ্গ মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা

৩১৮  নামেি শাহমরয়ার                  

মিতা-অমলউর রহিান           

এনআইমি-২৮৫৪৪১৪৪৪৪       

মিাবা-০১৭২৭২৯৫৫৪১

 গ্রাি-িািাোদরাি            

িাক-মশিইয়াি ি            

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী নামেি শাহমরয়ার একজন কাট শ্রমিক। মতমন   

হামি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  খুলনা

৩১৯  মিাোোঃ নামেিা সুলতানা         

স্বািী-মিাোঃ হােিত আলী        

এনআইমি-৬১২২৩০৫৬৯৯৩০১ 

মিাবা-০১৭৭১১৮৩৮২১

 গ্রাি-মুশুিী                    

িাক-মুশুিী                  

উিদজলা- নান্দাইল           

মজলা-িয়িনমোংহ

 মনজ  আদবেনকারী মিােোঃ নামেিা সুলতানা একজন গৃহ শ্রমিক। 

মতমন িায়াদবটিে উচ্চ রক্তচাি টিউিার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০ িয়িনমোংহ

৩২০  িনজু মবগি                          

মিতা- আোঃ হাই                  

এনআইমি-৭৭৭৪২৯৭০৮৪       

মিাবা-০১৯১৩১৭০৬১৪

 গ্রাি-টিমব ক্রে মরাি         

িাক-খুলনা                  

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী িনজু মবগি একজন েমজি শ্রমিক।মতমন   িানমেক 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

৩২১  এ মক এি শরীফুল ইেলাি     

মিতা-এ মক এি োইফুল ইেলাি  

 এনআইমি-৮২৫০৭৬৫৯৬৬      

মিাবা-০১৫২১৪৪৪৭৭১

 গ্রাি-মুশুিী                    

িাক-মুশুিী                  

উিদজলা- নান্দাইল           

মজলা-িয়িনমোংহ

 মনজ  আদবেনকারী এ মক এি শরীফুল ইেলাি একজন মনি িান 

শ্রমিক। মতমন   কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ িয়িনমোংহ

৩২২ মিাোোঃ আমতয়া মবগি           

স্বািী-মিাোঃ আবু মিয়া            

এনআইমি-২৬১৩৪৫১২০০৫০৮  

মিাবা-০১৮৮৮১২২০৯৭

গ্রাি-চরওয়াশপুর            

িাক-শ্যািলাপুর           

উিদজলা-কািরাঙ্গীর চর  

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ আমতয়া মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন 

কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬৫০০০ ঢাকা

৩২৩ মিাোোঃ তামহনুর আক্তার          

স্বািী-মিাোঃ মুনছুর মহলাল         

এনআইমি-২৬১৩৪৫১২০১২২৪  

মিাবা-০১৮৯২৬৯৪৬০৬

গ্রাি-চরওয়াশপুর            

িাক-শ্যািলাপুর           

উিদজলা-কািরাঙ্গীর চর  

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ তামহনুর আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ ঢাকা

৩২৪ মিাোঃ আমরফ মহাদেন               

মিতা-আোঃ গমন                 

এনআইমি-১৫০৫৯৬৫৭৬৩৬৬     

মিাবা-

গ্রাি-চরওয়াশপুর            

িাক-শ্যািলাপুর           

উিদজলা-কািরাঙ্গীর চর  

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আমরফ মহাদেন একজন ভযান চালক। মতমন 

কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ ঢাকা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৩২৫ মিাোোঃ সুিা আক্তার             

স্বািী-মিাোঃ িাসুে                 

এনআইমি-২৬১৩৪৫১২০১৪০৫  

মিাবা-০১৮১৯২৯৩১২৭

গ্রাি-চরওয়াশপুর            

িাক-শ্যািলাপুর           

উিদজলা-কািরাঙ্গীর চর  

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিােোঃ সুিা আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন 

কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ ঢাকা

৩২৬ েদম্মদহর                            

স্বািী-আউয়াল মিয়া              

এনআইমি-২৬১৭২২৭১৩২২৭৩  

মিাবা-০১৯২১৯৭২৪২৮

গ্রাি-লুদটরচর                 

িাক-শ্যািলাপুর            

উিদজলা-শ্যািলাপুর        

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী েদম্মহর একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন কযান্সার মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৪৫০০০ ঢাকা

৩২৭  সুমফয়া খাতুন                       

মিতা-অন্নাত আলী মশখ            

এনআইমি-৪১৫১৩৬৮১৭৪      

মিাবা-০১৮৩৮৮৫৩২১৬

 গ্রাি-েবুজবাগ                

িাক-মজমিও                   

উিদজলা-মোনািাঙ্গা      

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী সুমফয়া খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  জরায়ু 

অিোরন  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা

৩২৮ মিতা মবগি                        

স্বািী-আোঃ হাই               

এনআইমি-৪৮১১১২১৫৬১১৪৩  

মিাবা-০১৭৫২১৪৩৯১৪

গ্রাি-নবীনগর                 

িাক-আগানগর                

উিদজলা-সভরব             

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিতা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন হাদড়র 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  মকদশারগঞ্জ

৩২৯ মিাোোঃ ফাদতিা মবগি            

মিতা-আোঃ িমজে িােবর      

এনআইমি-১৪৮৭০৯৫৩৩১       

মিাবা-০১৯৮৭৭১২৩১০

গ্রাি-মুরােপুর                

িাক-ফমরোবাে             

উিদজলা-ঢাকা মে,কদরাোঃ  

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ ফাদতিা মবগি একজন মিাটর মিকামনক। 

মতমন হৃে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ ফমরেপুর

৩৩০ মিাোঃ মিাকদলছুর রহিান         

মিতা-মিাোঃ আইয়ুব আলী       

এনআইমি-৮৬৮৮৬৪৩৭০২     

মিাবা-০১৯১৩৯৬৩৮৫৮

গ্রাি-উোঃ রসুলপুর            

িাক-কুতুবপুর                 

উিদজলা-ফতুিা            

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মিাকদলছুর রহিান একজন িটর 

মিকামনক।মতমন িায়দবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৩৩১  মিাোোঃ ফারজানা খাতুন           

মিতা-মিাোঃ রমফকুল ইেলাি   

জন্মেনে-

১৯৯৯০১১৩৪৪২০১৩৬৬৫১      

মিাবা-০১৭২০৫১৫১৪৬

 গ্রাি-জামরয়া কাহার িাঙ্গা 

িাক-লখপুর                 

উিদজলা-ফমকরহাট      

মজলা-বাদগরহাট

 রমফকুল ইেলাি   

(মিতা) এনআইমি -

৩২৭৫৪২১১০৯

 আদবেনকারী মিাোঃ রমফকুল ইেলাি  একজন শ্রমিক।   

িানমেক েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  বাদগরহাট



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৩৩২ তােমবহা                            

মিতা-মিাোঃ আজহারুল কমবর     

জন্মেনে-

২০১১৪৮১৪৫৪৭১১৫০৭৮    

মিাবা-০১৯১২৩৬৯৮৭৭

গ্রাি-করগাঁও                  

িাক-করগাঁও                

উিদজলা-কটিয়ােী          

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মিাোঃ আজহারুল কমবর 

(মিতা)            

এনআইমি-

৪৮১৪৫৪৭০৭২০২৩

আদবেনকারী মিাোঃ আজহারুল কমবর একজন মনি িান শ্রমিক। 

মতমন কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০  মকদশারগঞ্জ

৩৩৩  োমবহা আক্তার মবথী               

মিতা-মশখ িমতয়ার রহিান      

এনআইমি-১৪৭১৮৩৭৫৯৯       

মিাবা-০১৯১১০৭৩৫২০

 গ্রাি-মনরালা মরাি            

িাক-খুলনা                   

উিদজলা- খুলনা             

মজলা-খুলনা

 শামিি আশরাফ মশলী 

(স্বািী)              

এনআইমি-

৬৪২১৯২৩৩৫৭

 আদবেনকারী শামিি আশরাফ মশলী  একজন শ্রমিক। মতমন  

থাইরদড়র েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা

৩৩৪ বাবমল মবগি                      

মিতা-আোঃ হামকি খন্দকার      

এনআইমি-৪৬২০০১৩৬৯০      

মিাবা-০১৭৭৫৬৯০৩৪৪

গ্রাি-মেওয়নবাগ               

িাক-িেনপুর              

উিদজলা-বন্দর              

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আবেনকারী বাবমল মবগি একজন েমজি শ্রমিক।মতমন ইনসুমলন 

িাদয়দবটি মকিমন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ নারায়নগঞ্জ

৩৩৫ েন িা িেল                           

স্বািী-রিনী িেল               

এনআইমি-৩৫১৩২২১১৬২৫৬১ 

মিাবা-০১৯৮৮৮৬৯৭৭০

গ্রাি-মঘানািাড়া               

িাক-মনলফাবয়রা           

উিদজলা-মগািালগঞ্জ       

মজলা-মগািালগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী েন িা িেল একজন শ্রমিক।  মতমন হৃে উচ্চ 

রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০

মগািালগঞ্জ

৩৩৬ হাোন আল িামুন                 

মিতা- শহর আলী                

এনআইমি-৬০০৪৩৩৫৪৩৩      

মিাবা-০১৭১৪০৮১৯৯৪

গ্রাি-বািা                    

িাক-বািা                    

উিদজলা-বািা            

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী হাোন আল িামুন একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ ঢাকা

৩৩৭ মিাোোঃ জাহানারা আক্তার        

স্বািী-মিাোঃ বাবুল ভূইয়া         

এনআইমি-৭২১০৪৪৭৩৮১৩৮৭  

মিাবা-০১৯১৯২১৯৭২৩

গ্রাি-সুতারপুর             

িাক-স্বরমুমশয়া              

উিদজলা-আটিাড়া          

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ জাহানারা আক্তার একজন গৃহ 

শ্রমিক।মতমন  মিাো জাহানারা আক্তার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মনেদকানা

৩৩৮ মিাোঃ সুলতান হাওলাোর          

মিতা-মৃত েমলল উমদ্দন 

হাওলাোর                         

এনআইমি-০৬১৫১৭৭৩৩৯৫৫১ 

মিাবা-০১৬৮১৮০৪৯৯৫

গ্রাি-েমেণ কড়াপুর         

িাক-িাঁচগাও               

উিদজলা-বমরশাল          

মজলঅ-বমরশাল

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ সুলতান হাওলাোর একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ বমরশাল



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৩৩৯ োলাি ফমকর                     

মিতা-মৃত নুর মিাহাম্মে ফমকর  

এনআইমি-০৬১১০৭৩৭৭০৩৯২  

মিাবা-০১৯৭৬৬১০০৬১

গ্রাি-িাইনামে                

িাক-মিজমিমজ               

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ     

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী োলাি ফমকর একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

কযান্সারদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ নারায়নগঞ্জ

৩৪০ জান্নাত আরা মবগি               

স্বািী- িাদজদুল হক            

এনআইমি-৪৮১৯২১৩৭১৬৭৭৬  

মিাবা-০১৭১০৩৩৬৪২১

গ্রাি-বাোদবা                   

িাক-েবুজবাগ               

উিদজলা-েবুজবাগ          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী জান্নাত আরা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন স্তন 

কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ ঢাকা

৩৪১ মিাোোঃ নামেরা মবগি            

স্বািী-মিাোঃ আব্দুে োলাি      

এনআইমি-৮৫১৫৮৪৯৬৮২২৪৪ 

মিাবা-০১৭২২৪১৪৯৩৩

গ্রাি-মিজিাপুর                 

িাক-শটিবামড়               

উিদজলা-মিঠাপুকুর        

মজলা-রাংপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ নামেরা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

জ্বরয়ুর েিস্যা জমনত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ রাংপুর

৩৪২ মিাোঃ োদয়ি  হাোন              

মিতা-মিাোঃ হুিায়ন কবীর       

জন্মেনে-

২০০৫৮৮১৯২৬৭১০৫৪১৫       

মিাবা-০১৯২৫৭৩৩৮০৭

গ্রাি-মশমুলাটি                 

িাক-েমর জাহাঙ্গীরপুর     

উিদজলা-তাড়াইল        

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ োদয়ি হাোন একজন মনি িান শ্রমিক।  মতমন 

এদননমিোইটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  মকদশারগঞ্জ

৩৪৩ রাদেল                               

মিতা-রহুল আমিন                

জন্মেনে-

১৯৯২১৯২০৯০৭০০২১০১  মিাবা-

০১৮৭১৭৪১০৩৬

গ্রাি-শুশুো                     

িাক-বড়ুরা                  

উিদজলা-বড়ুরা              

মজলা-কুমিিা

শাদহনারা (িাতা)     

এনআইমি-

১৯২০৯০৭০৯৯৫০৯

আদবেনকারী শাদহনারা একজন শ্রমিক। মতমন  দুঘ িটনা জমনত 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ কুমিিা

৩৪৪  মনশাত িামশয়াত                  

মিতা-মিাোঃ নামের উমদ্দন ভূইয়া  

জন্মেনে-

২০০০৭২১০৪৪৭১০৩৯১৬         

মিাবা-০১৩০৩৩৪৩৯৮৮

 গ্রাি-উত্তর বািা             

িাক-বািা                  

উিদজলা-বািা             

মজলা-ঢাকা

 মনজ  আদবেনকারী মনশাত িামশয়াত একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন   -

খাদ্য নালীর কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  ঢাকা

৩৪৫ লমলতা মিািা                      

স্বািী-কুতুব উমদ্দন মিািা         

এনআইমি-৪৮১৪৫৪৭০৭২৩০৩  

মিাবা-০১৭০৯০৪৫০৩২

গ্রাি-করগাও                  

িাক-করগাও                 

উিদজলা-কটিয়ােী          

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী লমলতা মিািা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মচাদখরোমন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মকদশারগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৩৪৬ মিাহাম্মে এিোদুল হক         

মিতা-মিাোঃ সতমুে আলী     

এনআইমি-২৩৯১১৭৫৩৬৭       

মিাবা-০১৯২৮৯৮৮০৫৩

গ্রাি-মজগাতলা           িাক-

মজগাতলা        উিদজলা-

িানিমে      মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাহাম্মে এিোদুল হক একজন মনি িান শ্রমিক। 

মতমন কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  ঢাকা

৩৪৭ মিাোঃ নুর উমদ্দন মিািা             

মিতা-মিাোঃ োহাোত মিািা      

এনআইমি-১৩১৫৮৭১৬৪৯১৩৩ 

মিাবা-০১৬২২৭৯৯৪৪৭

গ্রাি-জয়নগর                

িাক-বাদরকবাজার         

উিদজলা-কচয়া            

মজলা-চাঁেপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ নুরউমদ্দন মিািা একজন মনি িান শ্রমিক।মতমন 

উচ্চ রক্ত চাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ চাঁেপুর

৩৪৮ মিাোোঃ মনলুফা মবগি              

মিতা-মিাোঃ ইউনুে মিািা         

এনআইমি-৫০৫০১৯৪৩৮৯      

মিাবা-০১৭৩৩৮৩২০৩৩

গ্রাি-িাইনামে                

িাক-মিজমিমজ              

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ মনলুফা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

যো মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০ নারায়নগঞ্জ

৩৪৯ ফাদতিা                              

মিতা- আব্দুর রউফ              

এনআইমি-৯৩১৮৫৮১৯৩৭৩৪০ 

মিাবা-০১৭৪৫৮৬১০১৮

গ্রাি-কামলয়া িাড়া          

িাক-কচয়া                   

উিদজলা-েমখপুর           

মজলা-টাঙ্গাইল

আব্দুর রউফ (স্বািী) 

এনআইমি-

৯৩১৮৫৮১৯৩৭৩৩৯

আদবেনকারী আব্দুর রউফ একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন কযান্সার 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ টাঙ্গাইল

৩৫০ মজাহরা মবগি                     

স্বািী-ইোহীি                     

এনআইমি-১৯২০৯০৩০৮৬৭৬৪ 

মিাবা-০১৮৪৬৩১২৯২৮

গ্রাি-দুগ িাপুর                   

িাক-মবজয়পুর               

উিদজলা-কুমিিা            

মজলা-কুমিিা

মিাোঃ ইোহীি (স্বািী)  

এনআইমি-

৭৩০৭৩২৫৭৯০

আদবেনকারী মিাোঃ ইোহীি একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

মকিনীদত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০ কুমিিা

৩৫১  মিাোঃ আবুল কালাি               

মিতা-মিাোঃ মিাজাফফার মহাদেন 

এনআইমি-৫৫২৩৮০৩৯৯৬     

মিাবা-০১৭৫৭৯৫৪২২৪

 গ্রাি-েমেণ টুটিাড়া          

িাক-খুলনা                  

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ আবুল কালাি একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন  

উচ্চ রক্তচাি িমস্তদস্ক রক্তেরনদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  খুলনা

৩৫২ েীমলি োে                        

মিতা-অনন্ত োে                 

এনআইমি-১৯৪৫৭৪৯৬৩৬      

মিাবা-০১৯১২৯৭৩১০১

গ্রাি-ইেলািাবাে             

িাক-ফমরোবাে              

উিদজলা-ঢাকা              

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী েীমলি োে একজন িটর মিকামনক।মতমন হাদট ির 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ ঢাকা

৩৫৩ লাভলী মবগি                      

মিতা-আফোর গাজী             

এনআইমি-২৩৭৩৩১৪৬৪৬      

মিাবা-০১৯৩১০৪৫১৮১

গ্রাি-লবনচরা                 

িাক-মশিইয়াি ি             

উিদজলা-খুলনা             

মজলঅ-খুলনা

মনজ আদবেনকারী  লাভলী মবগি একজন মোকান শ্রমিক। মতমন   

িায়াদবটিে উচ্চরক্ত চাি হাদট ির েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৩৫৪ মহােদনয়ারা মবগি                 

স্বািী-মিাোঃ মেরাজুল ইেলাি     

এনআইমি-৬৭২৫৮১১৫৯৭০২০  

মিাবা-০১৮৪০০৭০২২৪

গ্রাি-িাইনামে                 

িাক-মিজমিমজ             

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মহােদনয়ারা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন -

জ্বরহায়ুমুদখ কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ নারায়নগঞ্জ

৩৫৫ আবু জাফর                          

মিতা-হামবব উল্যাহ               

এনআইমি-৮২০৪৪৭৬৩৪৮       

মিাবা-০১৯১৬৬০৭১৪৪

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী আবু জাফর একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন মকিনীদত 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ নারায়নগঞ্জ

৩৫৬  মিাোঃ শাহজাহান ভইয়া          

মিতা-রমফক ভইয়া               

এনআইমি-৭৩৫০০৩০৫৬০       

মিাবা-০১৯৮২৯৬৫৬০৭

 গ্রাি-োদহবিাড়া               

িাক-কুদয়ট                 

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ শাহজাহান ভইয়া একজন শ্রমিক। মতমন   

মলভার ও মপ্রাদিট েিস্যা জমনত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  খুলনা

৩৫৭ িদনায়ারা মবগি                   

মিতা-আদনায়ার মহাদেন          

এনআইমি-

১৯৬৭১৩১৪৫২৩৮৯৯৪০৫ মিাবা-

০১৭৭২৫৫৯৫৭২

গ্রাি-মবশকাঠালী            

িাক-রািপুর বাজার        

উিদজলা-ফমরেপুর         

মজলা-চাঁেপুর

মনজ আদবেনকারী িদনায়ারা মবগি একজন শ্রমিক। মতমন শ্বােতদের 

ইনদফশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ চাঁেপুর

৩৫৮ মিাোঃ মিাস্তাক তালুকোর         

মিতা-োদয়ে আলী               

এনআইমি-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৫২১  

মিাবা-০১৮৬২৫৮৩৭২৭

গ্রাি-িালাখালা                

িাক-মিিয়াকামন্দ            

উিদজলঅ-োউেকামন্দ      

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মিাস্তাক তালুকোর একজন কৃমি 

শ্রমিক।মতমন হাদড়র মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ কুমিিা

৩৫৯ মিাোঃ শাহাোত মহাদেন মিািা     

মিতা-মৃত নুর মহাদেন মিািা     

এনআইমি-১৩১৫৮৭১৬৪৯১৩০  

মিাবা-০১৮৫০০২৯৯৩৬

গ্রাি-জয়নগর                 

িাক-বাদরকবাজার          

উিদজলা-কচয়া              

মজলা-চাঁেপুর

 ৃ  আদবেনকারী মিাোঃ শাহাোত মহাদেন মিািা একজন কৃমি 

শ্রমিক। মতমন উচ্চ রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ চাঁেপুর

৩৬০ মিাোঃ মোলাইিান                  

মিতা-আোঃ োিাে প্রািান          

এনআইমি-১৯১৩৬৮৪৯৮০৫৭২ 

মিাবা-০১৮১৪৮৭৮০২১

গ্রাি-রায়নগর                 

িাক-রায়নগর                

উিদজলঅ-োউেকামন্দ     

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মোলাইিান একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িায়দবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ কুমিিা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৩৬১ মেনমথয়া শারমিন                  

মিতা-ে.ি শহীদুিাহ মহাোইন   

এনআইমি-১৯৪১৪১৮৬৩২     

মিাবা-০১৯১৩৬০৪৬৫১

গ্রাি-তিালতলা              

িাক-মকদশারগঞ্জ            

উিদজলা-মকদশারগঞ্জ       

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মেনমথয়া শারমিন একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন 

টনমেল মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  মকদশারগঞ্জ

৩৬২ মিাোঃ তাজু তালুকোর               

মিতা-মৃত নুরুল ইেলাি        

এনআইমি-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৫০৮ 

মিাবা-০১৯১৭২৫১৬৬৭

গ্রাি-িালাখালা                

িাক-মিিয়াকামন্দ            

উিদজলঅ-োউেকামন্দ      

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ তাজু তালুকোর একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মতমন হৃে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ কুমিিা

৩৬৩ োইফুল ইেলাি                     

মিতা-েমহদুল ইেলাি            

এনআইমি-

১৯৮৯১৯১৩৬৭৩০০০০১৫       

মিাবা-০১৮২০১১৮৪৪০

গ্রাি-উোঃ মিাহাম্মেপুর        

িাক-মিাহম্মেপুর           

উিদজলা-োউেকামন্দ      

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী োইফুল ইেলাি একজন মনি িান শ্রমিক।মতমন 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত  আথ্রাইটিে মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ কুমিিা

৩৬৪  মিাোঃ নুরুল ইেলাি গাজী          

মিতা-িইজ উমদ্দন গাজী        

এনআইমি-৩৭২৩৭১২১৪১  মিাবা-

০১৯৩৪৮০৫৫৭০

 গ্রাি-রুিো                   

িাক-মজমিও                

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ নুরুল ইেলাি গাজী একজন মরক্সা শ্রমিক। 

মতমন  স্বায়ুতদে েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০  খুলনা  ( এনআইমি 

োংদশােন)

৩৬৫ মিাোঃ িালঞ্চা খাতুন                

মিতা-উইদজল মশখ             

এনআইমি-৬৪৩৬৬০৭২৬৪      

মিাবা-০১৭৯০৯৬১১৪৯

গ্রাি-কুিারগাতী              

িাক-হাজীপুর                

উিদজলা-জািালপুর        

মজলা-জািালপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ িালঞ্চা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক।  মতমন 

গ্ামিক েিস্যা গাইমন লমজকযাল  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ জািালপুর

৩৬৬ মব এি িামনক বাপ্পী               

মিতা-মব এি রাজা              

এনআইমি-১৯২৪৪৩৫২৮০       

মিাবা-০১৯১২২৯০৯৪০

গ্রাি-োিছুর রহিান মরাি  

িাক-খুলনা                 

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মব এি িামনক বাপ্পী একজন মরক্স শ্রমিক। মতমন  

মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৩৬৭  নঈি উদ্দীন মবিারী                

মিতা-জদয়ন উমদ্দন মবিারী       

এনআইমি-৪৬৩৫০৭২৩৬৮      

মিাবা-০১৭৪২৮৫০০৩৩

 গ্রাি-মগাবরমেয়া               

িাক-বাদগরহাট              

উিদজলা-বাদগরহাট          

মজলা-বাদগরহাট

 মনজ  আদবেনকারী নঈি উদ্দীন মবিারী একজন ভযালক।মতমন 

এদিমিোইটিে জটিলতা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  বাদগরহাট



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৩৬৮ মিাোঃ নুর ইেলাি                  

মিতা-মৃত আোঃ খাদলক          

এনআইমি-৪৮১৯২১৩৭১৬৬৭৫ 

মিাবা-০১৩১৫৬৮৪৭১১

গ্রাি-মশালামকয়া              

িাক-মশালামকয়া            

উিদজলা-মকদশারগঞ্জ       

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ নুর ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ মকদশারগঞ্জ

৩৬৯ মিাোোঃ ইয়ােমিন সুরতানা       

স্বািী-মিাোঃ িাহবুবুর রহিান 

(বাবলু)                         

এনআইমি-৪৮১৯২৯৪৮০৮১৯৩ 

মিাবা-০১৭৮৯৬৬১৪১০

গ্রাি-মশালামকয়া              

িাক-মশালামকয়া            

উিদজলা-মকদশারগঞ্জ       

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ ইয়ােমিন সুরতানা একজন গৃহ শ্রমিক। 

মতমন কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ মকদশারগঞ্জ

৩৭০ মিাোঃ নজরুল ইেলাি            

মিতা-মৃত বদয়জ উমদ্দন িেল  

এনআইমি-৪৯১৭৭৮৪৯৫৩৭৫০  

মিাবা-০১৭৪৭৯০৭১৪৯

গ্রাি-বালাকামন্দ             

িাক-ফরদকর হাট          

উিদজলা-রাজারহাট       

মজলা-কুমড়গ্রাি

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ নজরুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ কুমড়গ্রাি

৩৭১ মিাোঃ ইিরান খান                

মিতা-মিাোঃ নুদরআলি মেমদ্দকী   

এনআইমি-

১৯৮৫৪৭৯২১০৩০৪২৫২৯     

মিাবা-০১৯৫৩৩৬৫৩৪০

গ্রাি-কামতিককুল            

িাক-কুদয়ট                 

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মজলা-খুলনা

        মনজ আদবেনকারী মিাোঃ ইিরান খান একজন শ্রমিক। মতমন স্নায়ুমবক 

ও িানমেক েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  খুলনা

৩৭২ মিাোঃ আলী মহাদেন                

মিতা-মিাোঃ নামজি উমদ্দন        

এনআইমি-৯১৪২৯৯৪৩৭৫       

মিাবা-০১৪০৬৮০৬৬৪৯

গ্রাি-িলাশপুর                

িাক-েমনয়া                  

উিদজলা-যাোবাড়ী          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আলী মহাদেন একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

দূগ িটনা জমনত আঘাত ও হাদড়র েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ ঢাকা

৩৭৩ মিাোঃ মহলাল মিয়া                 

মিতা-মৃত িদফজ উমদ্দন        

এনআইমি-৮৫১৭৬৩৫৪১০২৯৬ 

মিাবা-০১৭৯৬৪৭২৭৩৩

গ্রাি-হাজীপুর                 

িাক-অনন্তরািপুর          

উিদজলা-িীরগঞ্জ           

মজলা-রাংপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মহলাল মিয়া একজন মরক্সা চালক।মতমন 

ফুেফুদের ও মকিনীদত েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ রাংপুর

৩৭৪ মিাোঃ মবিাল মহাদেন               

মিতা-মৃত ইমিে আলী           

এনআইমি-৪৭১৪০৮৫৫০৮৩০১  

মিাবা-০১৭১৭১২৫২৯৮

গ্রাি-চন্দনীিহল             

িাক-চন্দনীিহল             

উিদজলা-মেঘমলয়া          

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মবিাল মহাদেন একজন জুট মিল শ্রমিক। 

মতমন উচ্চরক্তচাি িায়াদবটিে হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৩৭৫ মুক্তা মবগি                          

মিতা-নবীন মশকোর            

এনআইমি-৮৬৮৫৮১৬২০২      

মিাবা-০১৯৩১৪৩১৩৬৫

গ্রাি-প্লাটিনাি কদলানী    

িাক-খামলশপুর             

উিদজলা-খামলশপুর        

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মুক্তা মবগি একজন জুট মিল শ্রমিক। মতমন উচ্চ 

রক্তচাি িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৩৭৬ মিাোঃ আব্দুল িাদলক               

মিতা-মৃত মখারদশে আলি 

হাওলাোর                         

এনআইমি-৪৭৯৪৫০৯১২৪৭৫২  

মিাবা-০১৭১১২৪৮৩১৮

গ্রাি-ফমকর বাড়ী            

িাক-মজমিও                

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুল িাদলক একজন িমেকা শ্রমিক। মতমন 

মিরুেদের ও িাথায় েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  খুলনা

৩৭৭  জাহানারা মবগি                 

মিতা-রাইি মিািা               

এনআইমি-৮৬৫২২০৮৭৬৩     

মিাবা-০১৬৪২১৯৭৯৩৪

 গ্রাি-মেমদ্দমকয়া িহিা        

িাক-খুলনা                

উিদজলা- খুলনা              

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী জাহানারা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।  মতমন 

রক্তস্বল্পতা বাি িকযজমনত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৩৭৮  শহীদুল ইেলাি                  

মিতা-মৃত নমজর আহিে       

এনআইমি-৪৭১৪০৭৫২৮৩৪৯১  

মিাবা-০১৬৮১৮০৯৯৮৩

 গ্রাি-মযাগীিাল              

িাক-মোনালী িাট কল    

উিদজলা-মেঘমলয়া         

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী শহীদুল ইেলাি একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

লাম্প কাটা হদয়দে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  খুলনা

৩৭৯ োমহো মবগি                    

মিতা- মিাোঃ আোঃ রহিান মশখ    

এনআইমি-৪১৫২৩৯৪৭৬৫      

মিাবা-০১৯১৩৯৫৯৭৫১

গ্রাি-কদলজ মরাি           

িাক-খুলনা                 

উিদজলা-খুলনা            

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী োমহো মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন ফুেফুদের 

েিস্যা হাদড়র েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  খুলনা

৩৮০ জামিনা খাতুন                    

মিতা-আহম্মে মুছুিী          

এনআইমি-৪১৬৬৪৭৯১২৩      

মিাবা-০১৭০৩১২১৯৩৮

গ্রাি-মবায়ামলয়া             

িাক-মবায়ামলয়া             

উিদজলা-গলামচিা          

মজলা- িটুয়াখালী

মিাোোঃ মলমি মবগি 

(মিদয়)        এনআইমি-

৪১৮০০৩০৭৬১

আদবেনকারী জামিনা খাতুন একজন েমজি শ্রমিক। মতমন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  িটুয়াখালী

৩৮১  ফাদতিা                        স্বািী-

 মিাোঃ শমহদুল              

এনআইমি-২৬৯৩৬২৬৬৭১১১২ 

মিাবা-০১৭৫৩৩৩৫৫৫৮

 গ্রাি-মিরামেয়া              

িাক-মখলগাঁও               

উিদজলা-যাোবাড়ী        

মজলা-ঢাকা

 মনজ  আদবেনকারী ফাদতিা একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব 

জমনত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ ঢাকা

৩৮২  হাদজরা খাতুন                   

স্বািী-মিাোঃ হামববুর রহিান      

এনআইমি-৪৮১৯২১৩৭১৬৬০৪ 

মিাবা-০১৭৩৯৩৯০৮৩২

 গ্রাি-মশালামকয়া              

িাক-মশালামকয়া            

উিদজলা-মকদশারগঞ্জ       

মজলা-মকদশারগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী হাদজরা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মিত্ত 

থমলদত অিোরন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  মকদশারগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৩৮৩  মিাোঃ আমবে আলী                  

মিতা-মিাোঃ ইয়ামেন             

এনআইমি-৫০৫২৪৪৮৪৬০       

মিাবা-০১৭১৯৯৭৭৭১২

 গ্রাি-নমজর ঘাট মরাি       

িাক-মজমিও                

উিদজলা- মোনািাঙ্গা       

মজলা- খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ আমবে আলী একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন  

িায়দবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা

৩৮৪  মিাোঃ সুিন মশখ                   

মিতা-মিাোঃ আলতাফ মহাদেন মশখ 

 এনআইমি-৫৯৮৫০২৫৩২৮     

মিাবা-০১৯৪৮১০০৩৭৯

 গ্রাি-মগাবরমেয়া             

িাক-বাদগরহাট             

উিদজলা-বাদগরহাট       

মজলা-বাদগরহাট

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ সুিন মশখ একজন ভযান চালক। মতমন 

মথাইরদয়ি গ্রমিদত েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ বাদগরহাট

৩৮৫ মেমবকা মবশ্বাে মিৌিী             

মিতা-োগর মবশ্বাে               

জন্মেনে-

২০১০৪৭৩৬৯৩৮১০৫২২৩       

মিাবা-০১৯১৪৮২৭৮৫৯

গ্রাি-আলফা                   

িাক-ফুলতলা               

উিদজলা-ফুলতলা          

মজলা-খুলনা

োগর কুিার মবশ্বাে 

(মিতা)   এনআইমি-

৪৭১৬৯৩৮৭৯১৬৯৭

আদবেনকারী োগর কুিার মবশ্বাে একজন কৃমি শ্রমিক। তার 

মিদয় মেইন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ খুলনা

৩৮৬ কাজী িমহবুিাহ                 

মিতা-কাজী হামববুিাহ         

এনআইমি-৪৬২২৬৬৬৩৩৯    

মিাবা-০১৭০৬৯০৫৫৯১

গ্রাি-মজন্নাহিাড়া           

িাক-মশিইয়াি ি             

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

মেলারা আক্তার (স্ত্রী)  

এনআইমি-

৩২৭২৬৪৪৭৬০

আদবেনকারী মেলারা আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন দুইটি 

মকিনী মবকল মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৩৮৭ আবু বক্কর মেমদ্দক                 

মিতা-আলাল উমদ্দন            

এনআইমি-৪৬০৫৪৯৪১৮৮      

মিাবা-০১৩০৪৯২৯০৩৪

গ্রাি-বাদড়য়া                  

িাক-চরঘাগড়া              

উিদজলা-িয়িনমোংহ      

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী আবু বক্কর মেমদ্দক একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মচাদখর েিস্যা  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ িয়িনমোংহ

৩৮৮ আব্দুল িাদলক                    

মিতা-মৃত আবুল মহাদেন        

এনআইমি-৪৮১৪২২৫৬১৮৬০৫ 

মিাবা-০১৯৬৬২৪২৯১৩

গ্রাি-ইন্দা চিী               

িাক-উরমেগী               

উিদজলা-কমরিগঞ্জ         

মজলা- মকদশারগঞ্জ

মিাোঃ শমফকুল ইেলাি 

(মেদল) এনআইমি-

৯১১৬২৫৩৫৫১

আদবেনকারী মিাোঃ শমফকুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক।  তার 

মিতা মপ্রাদিট বড়  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  মকদশারগঞ্জ

৩৮৯ েমরফা আক্তার                   

মিতা-মিাোঃ োইফুল ইেলাি    

জন্মেনে-

১৯৯৯২৬১৯০৩৮১৩২৮৫৩      

মিাবা-০১৬০০০১০২৯২

গ্রাি-নাদিাোংকর বাটি     

িাক-নাদিাোংকর         

উিদজলা-চাঁিাইনবাবগঞ্জ   

মজলা-চাঁিাইনবাবগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী েমরফা আক্তার একজন শ্রমিক। মতমন কযানোর 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ চাঁিাইনবাবগঞ্জ

৩৯০ মিাোঃ স্বিন                        

মিতা-জয়নাল আদবমেন         

এনআইমি-৬৮৮৪৮২১৫৫১     

মিাবা-০১৬৪৮৪৪২১৯০

গ্রাি-মশিরাইল              

িাক-োনারিার             

উিদজলা-নারায়নগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ স্বিন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  িানমেক 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ নারায়নগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৩৯১ আভা রানী                        

স্বািী-শুকুিার                    

এনআইমি-২৬১৭২৮৯০৭০০৯৪ 

মিাবা-০১৯২৩২৮৬৬৭৩

গ্রাি-মবলািামলয়া           

িাক-মহিাদয়তপুর          

উিদজলা-োভার            

মজলা-ঢাকা

শুকুিার চন্দ্র োে (স্বািী) 

এনআইমি-

৪৬৩৫৭৪৬৬০৭

আদবেনকারী আভা রানী একজন মিাটর মিকামনক। মতমন 

িায়াদবটিে এবাং মিরুেদের েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা

৩৯২ মেদতশ সূেির                   

মিতা-মচত্তরঞ্জন সূেির          

এনআইমি-৫৮১৮৩৮৫১২১০৯৫ 

মিাবা-০১৭৩৭৩৫৩৬৮৭

গ্রাি-শ্রীিঙ্গল                

িাক-শ্রীিঙ্গল               

উিদজলা-শ্রীিঙ্গল          

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী মেদতশ সূেির একজন মিাটর মিকামনক শ্রমিক। 

মতমন এক হাত এক িা ভাঙ্গা এবাং িাথাই আঘাত জমনত মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৩০০০০ মিৌলভীবাজার

৩৯৩ মিাোঃ কমবর মহাদেন               

মিতা- মৃত মোনা মিঞা        

এনআইমি-২৮৩৫৭৮৩২৩০    

মিাবা-০১৭৪৮৯২৭৮৬৪

গ্রাি-িমরচার মটক           

িাক-আমিনবাজার        

উিদজলা-োভার            

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ কমবর মহাদেন একজন মিাটর মিকামনক। 

মতমন বাি িাদয়র হাড় মকদট মগদে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ ঢাকা

৩৯৪ মিাোঃ আবুল কালাি               

মিতা-মৃত িমফজ আলী         

এনআইমি-৫৮১৫৬৩৮৯৬১৭২২ 

মিাবা-০১৭১৬০৬২০২২

গ্রাি-েোঃ বামলগাঁও           

িাক-মকরািত নগর        

উিদজলা-কিলগঞ্জ        

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আবুল কালাি একজন মিাটর মিকামনক 

শ্রমিক। মতমন হৃেদরাদগ মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ মিৌলভীবাজার

৩৯৫  তীে হাওলাোর                     

মিতা-মবকাশ চন্দ্র                

জন্মেনে-

২০০৬০৪১৮৫৮৩০১৭৬৩৩    

মিাবা-০১৭২৯৬৪৮৩৬৫

 গ্রাি-মগালবুমনয়া              

িাক-কালদিখা              

উিদজলা-িাথরঘাটা         

মজলা-বরগুনা

 শ্যািলী (িাতা) 

এনআইমি-

৪৬৩৪৭৪৯৩৪৭

 আদবেনকারী শ্যািলী একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন স্নায়ুমবক 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০  বরগুনা

৩৯৬  মিাজাফফর মেখ                  

মিতা-মৃত ইবােত মেখ          

এনআইমি-৪৭১৪০৫৭৫১৪৭৭৫    

মিাবা-০১৯১৭৭২০৬০২

 গ্রাি-েম্মগাতী               

িাক-মেঘমলয়া              

উিদজলা-মেঘমলয়া          

মেলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাজাফফর মেখ একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  খুলনা

৩৯৭  িাসুো মবগি                      

স্বািী-মশখ আরজান আলী       

এনআইমি-৪৭১৪০৫৭৫২৪৯০১   

মিাবা-০১৯৩৮১৩৭৪৪৭

 গ্রাি-িদহশ্বরপুর              

িাক-মেঘমলয়া              

উিদজলা-মেঘমলয়া         

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী িাসুো মবগি একজন গৃহ মশ্রমিক। মতমন হাদড়র 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৩৯৮  িিব কুিার োশ                  

মিতা-িঞ্চানন োশ              

এনআইমি-

১৯৮৯৪৭১৪০৫৭০০০০৬৭      

মিাবা-০১৯১৭৯৯৭৭৯০

 গ্রাি-মেঘমলয়া                

িাক-মেঘলীয়া             

উিদজলা-মেঘমলয়া          

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী িিব কুিার োশ একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হাদড়র েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  খুলনা

৩৯৯  মশল্পী মবগি                         

স্বািী-োইদুর রহিান            

এনআইমি-৪৭১৪০৫৭৫২৪৮৩৯ 

মিাবা-০১৯২৫৩২৭১০৬

 গ্রাি-িদহশ্বরপুর              

িাক-মেঘমলয়া              

উিদজলা-মেঘমলয়া         

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মশল্পী মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন উচ্চ 

রক্তচাি হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০  খুলনা

৪০০  মজেমিন মবগি                     

স্বািী- জািাল মশখ              

এনআইমি-৪৭১৪০৫৭৫৫২১৩৩৫ 

মিাবা-০১৯৫১৭৭১৯১৪

 গ্রাি-িদহশ্বরপুর              

িাক-মেঘমলয়া              

উিদজলা-মেঘমলয়া         

মজলা-খুলনা

 মিাোঃ জািাল মশখ 

(স্বািী)             

এনআইমি-

৪৭১৪০৫৭৫২৫০৫০

 আদবেনকারী মজেমিন মবগি একজন কৃমি শ্রমিক। তার স্ত্রী 

েীঘ ি মেদনর যকৃত েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  খুলনা

৪০১  আদিনা মবগি                   

স্বািী-মেদলাওয়ার মহাদেন        

এনআইমি-৭৫১০৭২৮৬০৯০১৬  

মিাবা-০১৬৪১৭১৮৯০৩

 গ্রাি-লেণপুর                

িাক-ভবানীজীবনপুর        

উিদজলা-মবগিগঞ্জ           

মজলা-মনায়াখালী

 মনজ  আদবেনকারী আদিনা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন জরায়ু 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মনায়াখালী

৪০২  লুৎফুর নাহার                      

স্বািী-শাহাোত মহাদেন           

এনআইমি-৭৫১০৭২৮৫৯৪০২২   

মিাবা-০১৬৪৪৩০৩৮৩৭

 গ্রাি-রুিপুর                  

িাক-রুিপুর                  

উিদজলা-মবগিগঞ্জ          

মজলা-মনায়াখালী

 মনজ  আদবেনকারী লু]ফুর নাহার একজন েমজি শ্রমিক। মতমন িমস্তদক 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  মনায়াখালী

৪০৩  ফাহমিো  িিতাজ                

মিতা-আব্দুল িমতন               

এনআইমি-২৮৪৬১৪০১৬৪       

মিাবা-০১৭১১৬৮৪২৭১

 গ্রাি-ব্লক মব মরাি ১৪-এ     

িাক-মিরপুর                

উিদজলা-মিরপুর             

মজলা-ঢাকা

 মনজ  আদবেনকারী ফাহমিো িিতাজ একজন েমজি শ্রমিক। মতমন 

ফুেফুদের েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  ঢাকা

৪০৪  আবু বক্কর                           

মিতা-আবুল খাদয়র            

এনআইমি-১২১৩৩৮১৭১১৩৮৩  

মিাবা-০১৭৬০৭৩২৭৬৫

 গ্রাি-িহাখালী                

িাক-িহাখালী              

উিদজলা-বনানী              

মজলা-ঢাকা

 মনজ  আদবেনকারী আবু বক্কর একজন িামল শ্রমিক। মতমন ফুেফুদের 

েিো মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  ঢাকা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৪০৫  আমলয়া খাতুন                      

স্বািী-আবুল  খাদয়র             

এনআইমি-১২১৩৩৮৩১৭১৩৮২ 

মিাবা-০১৭৬৮০৯১৭১৯

 গ্রাি-শালুক িাড়া             

িাক- তারুয়া               

উিদজলা-আশুগঞ্জ           

মজলা-োম্মনবাড়ীয়া

 মনজ  আদবেনকারী আমলয়া খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন হৃেদরাগ 

িায়াদবটিে উচ্চ রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  োম্মনবাড়ীয়া

৪০৬  জাদয়ো মবগি                   

স্বািী-আবদুল মহমকি          

এনআইমি-১২১৩৩৮৩১৭২০৪২ 

মিাবা-০১৭৪৭৭২৩৩৯০

 গ্রাি-মশকারমর বাড়ী        

িাক-তারুয়া                   

উিদজলা-আশুগঞ্জ          

মজলা-োম্মনবাড়ীয়া

 মনজ  আদবেনকারী জাদয়ো মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০  োম্মনবাড়ীয়া

৪০৭  মিাোঃ শহীদুিাহ                      

মিতা-িনছুরা আহদম্মে            

এনআইমি২৮৪৯২৫৭৭১৮         

মিাবা-০১৭৩২৮০৬০৯৯

 গ্রাি-মেনিাড়া                 

িাক-কাঁচপুর               

উিদজলা-মোনারগাঁও         

মজলা-নারায়নগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ শহীদুিাহ একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৪০৮  মিাোঃ লাবলু খান                   

মিতা-মৃত মিাোঃ জুলিত খান    

এনআইমি-৫৪১৮৭৮৯৮৯৩২৯৮ 

মিাবা-০১৯১৮৩৮৩৮৩৪

 গ্রাি-পূব ি কাদকর             

িাক-বদহরাতলা            

উিজদলা-মশবচর            

মজলা-িাোরীপুর

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ লাবলু খান একজন মেন িজুর। মতমন 

ফুেফুদের কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ িাোরীপুর

৪০৯  নামজি উমদ্দন মচৌধুরী             

মিতা-মিাোঃ জািান মচৌধুরী      

এনআইমি-৩৭০৪৬৮৮২৭৮       

মিাবা-০১৮১৮৫০১৪৩৭

 গ্রাি-উত্তর গুথুিা             

িাক-গুথুিা                 

উিদজলা-িরশুরাি         

মজলা-মফনী

 মনজ  আদবেনকারী নামজি উমদ্দন মচৌধুরী একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  

োমন অিাদরশন মচাদখর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  মফনী

৪১০ কািরুন নাহার মচৌধুরী            

স্বািী-নামজি উমদ্দন মচৌধুরী      

এনআইমি-৩০২৫১০৯৮০৬০৩২ 

মিাবা-০১৮১৮৫০১৪৩৭

গ্রাি-উত্তর গুথুিা             

িাক-গুথুিা                 

উিদজলা-িরশুরাি         

মজলা-মফনী

মনজ আদবেনকারী কািরুন নাহার মচৌধুরী একজন েমজি শ্রমিক। মতমন  

মচাদখর োমন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ মফনী

৪১১ মিাোঃ আব্দুজ জাদহর               

মিতা- শাহােৎ মহাদেন          

এনআইমি-৭৫১১০৭৬৬৫৩৯৯২  

মিাবা-০১৬২৬৬৬০৪১৬

গ্রাি-িি িপুর                   

িাক-মোিিাড়া              

উিদজলা-চাটমখল            

মজলা-মনায়াখালী

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুজ জাদহর একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মিৌমষ্টকতদের েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০ মনায়াখালী



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৪১২  মিাোঃ মলাকিান মিয়া             

মিতা- মিাোঃ ওয়াজ উমদ্দন       

এনআইমি-১৪৯৫৪৫২৪২৫       

মিাবা-০১৯৩৬১০৭০৯২

 গ্রাি-বামনমজযক এলাকা      

িাক-মজমিও               

উিদজলা-িমতমেল          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মলাকিান মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মকািদড় ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ ঢাকা 

৪১৩ রুহুল আিীন                       

মিতা-শাহ মনওয়াজ             

এনআইমি-৭২১৭৪৬৩১৬৯০৪২  

মিাবা-০১৭৪০১৪৫১৫২

গ্রাি-ফাদুমলয়া               

িাক-চচুঁয়া                    

উিদজলা-মনেদকানা        

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী রুহুল আিীন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মতমন 

িানমেক েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মনেদকানা

৪১৪  মিাোঃ শাহ আলি                 

মিতা-োইদুিাহ খান             

এনআইমি-৯১০০৫১৪০৭৫        

মিাবা-০১৮৪৯৭৫০১৮০

 গ্রাি-কুড়ার ঘাট              

িাক-আশ্রাফাবাে         

উিদজলা-কািরাঙ্গীরচর    

মজলা-ঢাকা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ শাহ আলি একজন শ্রমিক।মতমন ফুেফুদের 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০  ঢাকা

৪১৫  মিাোোঃ ফামহিা                     

মিতা-মিাোঃ আনোর গাজী         

এনআইমি-৭৩১৪৯৭৬৮৬৬       

মিাবা-০১৯৮০৪৮৯৫৩৭

 গ্রাি-হাোন নগর            

িাক-আশ্রাফাবাে           

উিদজলা-কািরাঙ্গীরচর    

মজলা-ঢাকা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোোঃ ফামহিা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মকািদড় ব্যাথা জরায়ুর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  ঢাকা

৪১৬  মেরাজুল ইেলাি                  

মিতা-মৃত আহাম্মে মিয়া        

এনআইমি-৭৫১১০৮৫৬৪০৭৯৩  

মিাবা-০১৭২৬৮৫৪৪২৮

 গ্রাি-পুদরাদিাত্তিপুর       

িাক-মোিিাড়া              

উিদজলা-চাটমখল            

মজলা-মনায়াখালী

 মনজ  আদবেনকারী মেরাজুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  

মিরুেদে েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  মনায়াখালী

৪১৭  িারভীন আক্তার                  

স্বািী-মশখ ফমরে                   

এনআইমি-৭৫১১০৮৫৬৪৬২৪৮ 

মিাবা-০১৬২১৮৬১৭৪৮

 গ্রাি-মগািাইর বাগ          

িাক-মোিিাড়া             

উিদজলা-চাটমখল          

মজলা-মনায়াখালী

 মনজ  আদবেনকারী িারভীন আক্তার একজন েমজি শ্রমিমক। মতমন 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  মনায়াখালী

৪১৮  আয়শা মবগি                       

স্বািী-আব্দুর রমশে              

এনআইমি-৭৫১১০৮৫৬৪৫৬৮০ 

মিাবা-০১৭৭১১৫৮১৫২

 গ্রাি-মগািাইর বাগ          

িাক-মোিিাড়া             

উিদজলা-চাটমখল          

মজলা-মনায়াখালী

 মনজ  আদবেনকারী আয়শা মবগি একজন েমজি শ্রমিক।মতমন  

মিরুেদের েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  মনায়াখালী



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৪১৯  শািীিা আক্তার                   

স্বািী-আবদুর রমহি              

এনআইমি-৭৫১১০৮৫৬৪৫৬৭৩  

মিাবা-০১৭২৬৮৫৪৪২৮

 গ্রাি-মগািাইর বাগ          

িাক-মোিিাড়া             

উিদজলা-চাটমখল          

মজলা-মনায়াখালী

 মনজ  আদবেনকারী শািীিা আক্তার একজন েমজি শ্রমিক। মতমন  

মকািদরর ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  মনায়াখালী

৪২০  মিাোঃ মবলাদয়ত মহাদেন            

মিতা-এ মক মিাহাম্মে উল্যাহ    

এনআইমি-১৯১৫৮৮৬১৬০       

মিাবা-০১৭৬৩৫২৮৫১৭

 গ্রাি-কৃষ্ণরািপুর            

িাক-েের                 

উিদজলা-মনায়াখালী        

মজলা-মনায়াখালী

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ মবলাদয়ত মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন মকিনীদত েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০  মনায়াখালী

৪২১  মরমজয়া িারভীন                   

মিতা-নুর মুহাম্মে                 

এনআইমি-৫৯৬২২৬৭৪০৬       

মিাবা-০১৮৪৯৭৫০১৮০

 গ্রাি-কুড়ার ঘাট              

িাক-আশ্রাফাবাে             

উিদজলা-কািরাঙ্গীরচর    

মজলা-ঢাকা

 মনজ  আদবেনকারী মরমজয়া িারভীন একজন েমজি শ্রমিক। মতমন 

হাদড়র েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  ঢাকা

৪২২  মিাোম্মৎ িমরয়ি মবগি        

স্বািী- মিাোঃ আোঃ কুদ্দুে         

এনআইমি-২৬৯৩০১৬১০৪৫০৯  

মিাবা-০১৮৮৪৩৪১৫১৬

 গ্রাি-িোঃ কাফরুল           

িাক-মিাহাম্মেনগর          

উিদজলা-মশদর বাাংলা নগর 

মজলা-ঢাকা

 মনজ  আদবেনরকারী মিাোম্মৎ িমরয়ি মবগি একজন েমজি শ্রমিক। 

মতমন মিরুেদের েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  ঢাকা

৪২৩  আদয়শা আক্তার                     

স্বািী-মগয়াে উমদ্দন               

এনআইমি-৭৫১১০৮৫৬৪৯৯৪০  

মিাবা-০১৮১২৬৪৬১০০

 গ্রাি-করটমখল               

িাক-োহাপুর                

উিদজলা-চাটমখল          

মজলা-মনায়াখালী

 মনজ  আদবেনকারী আদয়শা আক্তার একজন েমজি শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে হাইিারতনশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মনায়াখালী

৪২৪  মিাোঃ বাবুল মহাদেন                 

মিতা-শািছুল হক                

জন্মেনে-

১৯৬৫৭৫১১০৪৯০৪৪৯৩৩ মিাবা-

০১৭৫৩৮৭০৮৮৪

 গ্রাি-মনায়াখালী               

িাক-মোনাচাকা             

উিদজলা-চাটমখল         

মজলা-মনায়াখালী

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ বাবুল মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

যকৃত েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মনায়াখালী

৪২৫  লায়লা মবগি                      

স্বািী-আদনায়ার মহাদেন          

এনআইমি-৩০২১৪০৮৯০২২২৫  

মিাবা-০১৬৪১৫৪৬৪৫১

 গ্রাি-োগলনাইয়া            

িাক-িাহাড়তলী           

উিদজলা-খুলশী             

মজলা-চট্টগ্রাি

 মনজ  আদবেনকারী লাইলা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন ক্রানোর 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  চট্টগ্রাি



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৪২৬  মিাোঃ মতাতা মিয়া                 

মিতা-িতুজ আলী                

এনআইমি-৫৬১১০৮৫৬৭২২৩৫ 

মিাবা-০১৭৪৬০৫৫৯১৪

 গ্রাি-খলশী                  

িাক-খলশী                  

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ মতাতা মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মিরুেদের েিস্যা হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  িামনকগঞ্জ

৪২৭  রিজান আলী                       

মিতা-মৃত ভলু মবিারী           

এনআইমি-৫৬১১০১৯৬৪৯৬২৩ 

মিাবা-০১৯৬৫২৯৬৩৭৯

 গ্রাি-ইেলািপুর             

িাক-মজয়নপুর                

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী রিজান আলী একজন মরক্সা চালক। মতমন 

ইনদফকশন জমনত জ্বর জদয়ে ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  িামনকগঞ্জ

৪২৮  হামলিা খাতুন মশখা                

মিতা-মিাোঃ ইউনুে আলী          

এনআইমি-১৯৩৫৭২৭৪৬৯       

মিাবা-০১৭২১৪৩৮৮৬৭

 গ্রাি-উোঃ যাোবামড়           

িাক-যাোবাড়ী              

উিদজলা-যাোবাড়ী          

মজলা-ঢাকা

 মনজ  আদবেনকারী হামলিা খাতুন মশখা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০  ঢাকা

৪২৯  মশল্পী                                  

স্বািী-মিাোঃ আোঃ কমরি           

এনআইমি-৫৬১১০৮৫৬৭২১০১  

মিাবা-০১৭১৮৯৩১২৩৪

 গ্রাি-খানবাড়ী                 

িাক-খালশী                

উিদজলা-মেৌলতপুর          

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী মশল্পী একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িানমেক েিস্যা 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০  িামনকগঞ্জ

৪৩০  নামেিা খাতুন                       

স্বািী-মগালাি আজি             

এনআইমি-৫৬১১০১৯৬০৪        

মিাবা-০১৭৮৯৪১৩৫০৩

 গ্রাি-ইেলািপুর            

িাক-মজয়নপুর             

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী নামেিা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মিিটিক 

আলোর ইনদফকেন জমনত জ্বর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  িামনকগঞ্জ

৪৩১  মিাোঃ ইয়াকুব                       

মিতা-নূর মিাহাম্মে              

এনআইমি-৭৩৩৪৩২৪০৪৮        

মিাবা-০১৯৮৬৮২৮৯৪০

 গ্রাি-আমজজ িহিা         

িাক-মিাহাম্মেপুর        

উিদজলা-মিাহাম্মেপুমর    

মজলা-ঢাকা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ ইয়াকুব একজন মনরআিন শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  ঢাকা

৪৩২  মশমরন মবগি                         

মিতা-মিাোঃ মুকারি মহাদেন     

এনআইমি-৩২৫২০২৩৮১১      

মিাবা-০১৬৩৪৯৩৭২৭৬

 গ্রাি-লেীদকাল                

িাক-রাজবাড়ী                

উিদজলা-রাজবাড়ী         

মজলা-রাজবাড়ী

 মনজ  আদবেনকারী মশমরন মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন কযানোর 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  রাজবাড়ী



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৪৩৩ িমরদতাি চন্দ্র োে                 

মিতা-সুদরশ চন্দ্র োে             

এনআইমি-৯১২৮৮৯৬৭৩৬     

মিাবা-০১৯৯৩৪১৩৭১৫

গ্রাি-বহরজিাটী              

িাক-চুঁচয়া                  

উিদজলা-মনেদকানা        

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী িমরদতাি চন্দ্র োে একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মতমন হৃেদরাগ নাদকর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০  মনেদকানা

৪৩৪  খামেজা আফরীন লুরী            

স্বািী-মিাোঃ আবদুজ্জাদহর কাঞ্চন  

এনআইমি-৭৫১১০৭৬৬৬৬৩৫২ 

মিাবা-০১৮২৬০০৫২০৫

 গ্রাি-িি িপুর                   

িাক-মোিিাড়া              

উিদজলা-চাটমখল            

মজলা-ঢাকা

 মনজ  আদবেনকারী খামেজা আফরীন লুরী একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  

মরাক উচ্চ রক্তচাি হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০  ঢাকা

৪৩৫  শারিীন মবগি                     

মিতা-মিাোঃ বক্তার উমদ্দন       

জন্মেনে-

১৯৯৬৫৬১১০৯১১০৫৬০           

মিাবা-০১৭২২০৪২৬৭৭

 গ্রাি-ইেলািপুর              

িাক-মজয়নপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী শারিীন মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব 

জমনত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

১০০০০  িামনকগঞ্জ

৪৩৬  শমফকুল ইেলাি                    

মিতা- জনাব আলী            

এনআইমি-৫৬১১০১৯৬৪৯৫৫৯  

মিাবা-০১৯১৭২৯৪৫৯৮

 গ্রাি-ইেলািপুর              

িাক-মজয়নপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী শমফকুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাগ িানমেক েিস্যা  আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  িামনকগঞ্জ

৪৩৭  ফুলতারা                            

স্বািী- নামজর                       

এনআইমি-৫৬১১০১৯৬৫০২২৩ 

মিাবা-০১৭৫৪২১২৩৯৪

 গ্রাি-ইেলািপুর               

িাক-মজয়নপুর             

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী ফুলতারা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িায়াদবটিে 

েীঘ িমেদনর জ্বর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  িামনকগঞ্জ

৪৩৮  আেি                               

মিতা- মৃত মজদহল               

এনআইমি-৫৬১১০১৯৬৫০০৮২  

মিাবা-০১৯২৩৭৬৪০১৫

 গ্রাি-ইেলািপুর              

িাক-মজয়নপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী আেি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন ইনদফকশন 

জমনত জ্বর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  িামনকগঞ্জ

৪৩৯  মিাোঃ ওির আলী আকন          

মিতা-মৃত মিাোঃ গমন আকন      

এনআইমি-৪২১৭৩৩১৩৬১৫১৩ 

মিাবা-০১৭২৭৫৭০৩৪২

 গ্রাি-মেদহতা               

িাক-িানিাশা                

উিদজলা-নলমেটি            

মজলা-োলকাঠী

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ ওির আরী আকন একজন রাজ মিস্ত্রী। মতমন 

মবদুযৎ পৃি হদয় বান ি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  োলকাঠী



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৪৪০  চায়না                              

স্বািী-জমলল মেক                

এনআইমি-৫৬১৭৮৫৯৯৫৪৫৩৩ 

মিাবা-০১৭৮১৬৯৯১১৪

 গ্রাি-মিরপুর                  

িাক-জাফরগঞ্জ               

উিদজলা- মশবালয়          

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী চায়না একজন গৃহ শ্রমিমক। মতমন চি িদরাগ 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০  িামনকগঞ্জ

৪৪১  সুমফয়া                             

মিতা-হলই মশক                 

এনআইমি-৫৬১১০১৯৬৪৯৫২৪  

মিাবা-০১৭২৫৪৯৮৫৭২

 গ্রাি-ইেলািপুর              

িাক-মজয়নপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী সুমফয়া একজন েমজি শ্রমিক। মতমন কযানোর 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৬৫০০০  িামনকগঞ্জ

৪৪২  অমিন েরোর                     

মিতা-মৃত সনমুমদ্দন              

এনআইমি-৫৬১১০১৯৬৪৭৯৮১   

মিাবা-০১৭৪৬৮৭৯৩১৫

 গ্রাি-উত্তর বাশাইল          

িাক-মজয়নপুর               

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী অমিন েরোর একজন মরক্স চালক। মতমন হাদড়র 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  িামনকগঞ্জ

৪৪৩  মিাোোঃ মশফালী মবগি           

মিতা-তারা                       

এনআইমি-২৮২০১৭৬৭২১        

মিাবা-০১৭২২০৪২৬৭৭

 গ্রাি-ইেলািপুর               

িাক-মজয়নপুর             

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী মিাোোঃ মশফালী মবগড়ি একজন েমজি শ্রমিক। 

মতমন িাতৃত্ব জমনত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  িামনকগঞ্জ

৪৪৪  রামজয়া সুলতানা                   

স্বািী-মিাোঃ মেদলায়ার মহাদেন    

এনআইমি-৫৬১১০৬৬৬৫৭৮৪১ 

মিাবা-০১৭৭৯১০৮৭৩১

 গ্রাি-উত্তর আরা               

িাক-মজয়নপুর               

উিদজলা-মেৌলতপুর       

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী রামজয়া সুলতানা একজন েমজি শ্রমিক। মতমন 

ইনসুমলন মিদিদের িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  িামনকগঞ্জ

৪৪৫ আব্দুর রমশে                       

মিতা-মিাোঃ আব্দুে োমহি        

এনআইমি-৬৪৪১৫২৪৪৭৪        

মিাবা-০১৭৮৫৬০৯১৫৭

গ্রাি-েমনয়া                  

িাক-েমনয়া                 

উিদজলা-যােবাড়ী         

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী আব্দুর রমশে একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ ঢাকা

৪৪৬  মিাোঃ মিাস্তামফজুর রহিান        

মিতা-মৃত আব্দুল হামকি 

হাওলাোর  এনআইমি-

৪৭৯৪৫১০৩৪৭০৪২  মিাবা-

০১৭৮০৪৮৩৮৯৪

 গ্রাি-নতুন কদলানী           

িাক-মজমিও                

উিদজলা-খামলশপুর        

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ মিাস্তামফজুর রহিান একজন িাট শ্রমিক। 

মতমন উচ্চ রক্তচাি মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  খুলনা

৪৪৭  মুনশী আোঃ ওদুে                   

মিতা-মিাোদের মহাদেন মুন্সী   

এনআইমি-৮৬৮৪৯৯৫০২৩      

মিাবা-০১৭১২৬৬৪৪২৩

 গ্রাি-মিিলাে                 

িাক-মজমিও                

উিদজলা-খুলনা            

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মুনশী আোঃ ওদুে একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৪৪৮  মরাদকয়া জািান                   

মিতা-নওদশর আলী             

এনআইমি-৮৬৭৩৪৬৯২৫৩     

মিাবা-০১৯১৯৩১০৩৭০

 গ্রাি-খুলনা                   

িাক-খুলনা                     

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মরাদকয়া জািান একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন হাদতর 

েিস্যা মিরুেদের েিস্যৌদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০  খুলনা

৪৪৯  খােীজা জাহান শামিি             

মিতা-মিাোঃ শাহজাহান মশখ      

এনআইমি-৪১৮২০৫২১৬৯       

মিাবা-০১৭১৭৬১৪৬০২

 গ্রাি-োদহবিাড়া              

িাক-মেৌলতপুর             

উিদজলা-মেৌলতপুর       

মেলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী খােীজা জাহান শামিি একজন শ্রমিক।মতমন উচ্চ 

রক্তচাি জরায়ুর েিস্যা মিরুেদের েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  খুলনা

৪৫০  মিাোোঃ নামেিা মবগি             

স্বািী-মিাোঃ জামহে মুনমে         

এনআইমি-৪৭১৪০১৭১০৫৩৩৪  

মিাবা-০১৯৩৭২২২২৪৯

 গ্রাি-লাদখাহাটী               

িাক-মজ. বারাকপুর        

উিদজলা-মেঘমলয়া           

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোোঃ নামেিা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে উচ্চ রক্তচাি িানমেক েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০  খুলনা

৪৫১  িমজিনা মবগি                     

স্বািী-আব্দুল আমজজ মশখ       

এনআইমি-৪৭১৪০১৭১৪৮৯৪১   

মিাবা-০১৯৩৪৭১৫০৭৩

 গ্রাি-লাদখাহাটী               

িাক-মজ. বারাকপুর        

উিদজলা-মেঘমলয়া           

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী িমজিনা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে উচ্চ রক্তচাি হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  খুলনা

৪৫২  মিাোঃ আব্দুল গফুর                

মিতা-মৃত আব্দুল খাদলক         

এনআইমি-৫৬১১০২৮৬৮০১৬৬ 

মিাবা-০১৮১৯৯৪৮৮৭৪

 গ্রাি-েদতিপুর               

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর          

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুল গফুর একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

উচ্চ রক্তচাি মকিনীদত জন্মগত েিস্যা েহ আদরা অদনক েিস্যা 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  িামনকগঞ্জ

৪৫৩  হাদবজ উমদ্দন                      

মিতা-মৃত মিাকদেে আলী        

এনআইমি-৫৬১১০১৯৬৪৫৪৫৩ 

মিাবা-০১৯৬৮৯৪৬২৪৮

 গ্রাি-সকল                    

িাক-চর বাঘুটিয়া            

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা- িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী হাদবজ উমদ্দন একজন মরক্স চালক। মতমন মুে 

থমলদত মকিনীদত িাথর রক্ত স্বল্পতা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  িামনকগঞ্জ

৪৫৪ মিাোঃ োইফুল ইেলাি             

মিতা-মৃত মেমদ্দক ফমকর       

এনআইমি-

১৯৭৪৯৩২৮৫০৭৯৮২৮৯৬     

মিাবা-০১৭২৯৫৬৭৩৬১

গ্রাি-েমখপুর                 

িাক-েমখপুর              

উিদজলা-েমখপুর          

মজলা-টাঙ্গাইল

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ োইফুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মকিনী েিস্যা বাি অন্ত  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০           টাঙ্গাইল



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৪৫৫ মবমব আমেয়া                      

মিতা-মিাোঃ কাঞ্চন              

এনআইমি-৫১০৫৯১৮২৪৬     

মিাবা-০১৩১১৩৪০৭১৬

গ্রাি-িাতুয়াইল             

িাক-িাতুয়াইল             

উিদজলা-যাোবাড়ী        

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মবমব আমেয়া একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মেস্স্ি 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০ ঢাকা

৪৫৬ মিাোোঃ িারুল মবগি             

মিতা-মিাোঃ িদনায়ার মশখ        

এনআইমি-১০১৬১৯১৯৯৯      

মিাবা-০১৯৬৫৫২৬৪২৮

গ্রাি-োদহবিাড়া             

িাক-কুদয়ট                

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-খুলনা

মিাোঃ মলটন িাশা (স্বািী) 

এনআইমি-

৩২৮১৭৫৪৩০৩

আদবেনকারী মিাোঃ মলটন িাশা একজন ট্রাক চালক। মতমন 

জরায়ুদত ইদফকশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৪৫৭ মিাোঃ হামববুর রহিান             

মিতা-মিাোঃ আবু তাদহর মিয়া    

এনআইমি-৫৬১১০১৯৬৪৯৫৯৬ 

মিাবা-০১৭১১২২৯৪২১

গ্রাি-ইেলািপুর             

িাক-মজয়নপুর                

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-িামনকগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ হামববুর রহিান একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে ও মলভাদর চমব ি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িামনকগঞ্জ

৪৫৮ মিাোঃ মিাশাদরফ মহাদেন 

হাওলাোর  মিতা-মৃত আব্দুে 

েত্তার হাওলাোর   এনআইমি-

৪৭৯৫১৩১৫৪৬৩৫৭ মিাবা-

০১৭১১৩৪৫২৯০

গ্রাি-মিািািাড়া             

িাক-মশিইয়াি ি             

উিদজলা-লবনচড়া         

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাশাদরফ মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

তলদিদট ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িামনকগঞ্জ

৪৫৯ মিাোঃ জুলহাে মিয়া               

মিতা-মেরাজ মিয়া              

এনআইমি-৩৩১৩০৪৭০৭৮২৯০ 

মিাবা-০১৯০৮৯৫০০১৯

গ্রাি-স্বল্প িমিিিাড়া       

িাক-রািদগািালপুর        

উিদজলা-মগৌরীপুর           

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ জুলহাে মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  

িাথার খুমলদত আঘাত জমনত কারদন হামির ভাঙ্গন মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৩০০০০ িয়িনমোংহ

৪৬০ মিাোঃ হাদতি মিািা                

মিতা-মিাোঃ শািছু মিািা          

এনআইমি-৬৪০৩০৩৫৭০৯     

মিাবা-০১৩০৪৫০২২৮৯

গ্রাি-ভাটি সুলতানপুর      

িাক-খমললপুর            

উিদজলা-রাজবাড়ী         

মজলা-রাজবাড়ী

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ হাদতি মিািা একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মলভার মেদরামেে ও মলভার কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬৫০০০  রাজবাড়ী

৪৬১  মিাোোঃ সূয ি ভানু              স্বািী-

আোঃ িমজে                 

এনআইমি-৯৩২৮৫০৬৯৭৯৭১৭ 

মিাবা-০১৭৮২৬৪৯৩২৩

গ্রাি-েমখপুর                 

িাক-েমখপুর              

উিদজলা-েমখপুর          

মজলা-টাঙ্গাইল

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ সূয ি ভানু একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মকিনী 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০ টাঙ্গাইল

৪৬২ মিাোঃ কাঞ্চন                       

মিতা-মৃত রাজা মিয়া            

এনআইমি-০৯১২৫৯৫৮৪৬০৭৭ 

মিাবা-০১৩১৪৫৭৪২৩৪

গ্রাি-িাতুয়াইল             

িাক-িাতুয়াইল             

উিদজলা-যাোবাড়ী        

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ কাঞ্চন একজন ভযান চালক।মতমন বৃহোন্ত 

কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ ঢাকা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৪৬৩ মিাোঃ শুকুর আলি বাহাদুর       

মিতা-মৃত মোনা মিয়া সেয়াল  

এনআইমি-১৩২৭৬০৬০৭৬১৫৩ 

মিাবা-০১৯৩২৪৭৪৫২৮

গ্রাি-নবকলে              

িাক-িতলব                

উিদজলা-িতলব           

মজলা-চাঁেপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ শুকুর আলি বাহাদুর একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন উচ্চ রক্তচাি ও মিদট ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ চাঁেপুর

৪৬৪ খামেজা রহিান                    

মিতা-মশখ োলাি               

এনআইমি-৩২৭৩৩৪৭৫৩৪      

মিাবা-০১৯৩২২৬১৩৩০

গ্রাি-মজন্নাহিাড়া           

িাক-মশিইয়াি ি             

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী খামেজা রহিান একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন হাদট ির 

েিস্যা িায়াদবটিে মপ্রোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা

৪৬৫ মগািাল চন্দ্র োে                 

মিতা-েোনন্দ োে              

এনআইমি-৮২৪৫৬৯৭৬৬২    

মিাবা-০১৯২৩৭৬৫১৩২

গ্রাি-মিমিদকল মরাি         

িাক-ফমরোবাে            

উিদজলা-কেিতলী        

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মগািাল চন্দ্র োে একজন মিাটর মিকামনক। মতমন 

উচ্চ রক্তচাি িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০ ঢাকা

৪৬৬ মিাোঃ েমফকুর রহিান            

মিতা-নামেরউমদ্দন               

এনআইমি-৩২৯৪৬১৫৮৫৫      

মিাবা-০১৯২৬০৫৩০৫৪

গ্রাি-িািাো মরাি           

িাক-মগেমরয়া            

উিদজলা-কেিতলী        

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ েমফকুর রহিান একজন মিাটর মিকামনক। 

মতমন উচ্চ রক্তচাি মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা

৪৬৭ শ্যািল িজুিোর                  

মিতা-শ্রী িনরঞ্জন িজুিোর     

এনআইমি-৭৩১৩৮৩৬৯৩৯      

মিাবা-০১৭১৬১৯৮৬৪৫

গ্রাি-বাতঘর                  

িাক-বাতঘর              

উিদজলা-মকরানীগঞ্জ      

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী শ্যািল িজুিোর একজন িটর মিকামনক শ্রমিক। 

মতমন বাি হাদতর িধ্যিা কতিন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ ঢাকা

৪৬৮ োদয়রা মবগি                    

স্বািী-আব্দুল লমতফ মচৌধুরী    

এনআইমি-৪৭৯৮৫২৬৩২৩৯৯৫ 

মিাবা-০১৭৪২৮৫০০৩৩

গ্রাি-ক্রে মরাি              

িাক-খুলনা              

উিদজলা-মোনািাঙ্গা       

মজলা-খুলনা

আব্দুল লমতফ 

মচৌধুর(স্বািী)        

এনআইমি-

৪৭৯৮৫২৬৩২৩৯৯৪

আদবেনকারী আব্দুল লমতফ মচৌধুরী একজন ট্রাক চালক। তার স্ত্রী 

িাথা ব্যাথা ও মকািদড় ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০  খুলনা

৪৬৯ ইেিাইল মহাদেন আের         

মিতা-িদনায়ার মহাদেন মহরা   

জন্মেনে-

২০০৯৪৭৯৮৫১৯০১৭৩২৬     

মিাবা-০১৭৯৪১০০৩৭৯

গ্রাি-মবদকবাঘদরাি          

িাক-খুলনা                  

উিদজলা- খুলনা            

মেলা- খুলনা

িদনায়ার মহাদেন হীরা 

(মিতা)        এনআইমি-

৪৭৯৮৫১৯২৭৬২০৪

আদবেনকারী িদনায়ার মহাদেন হীরা একজন ট্রাক চালক।তার 

মেদল বাি ফুেফুদে োংক্রিন ও পু ুঁজ মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  খুলনা

৪৭০  মিাোঃ আককাে                     

মিতা-আমজি চাকলাোর          

এনআইমি-৬৮৮১৮৮০২০৪        

মিাবা-০১৯৯৩২১২৫৮১

 গ্রাি-মরমলদগট              িাক-

মেৌলতপুর            উিদজলা-

মেৌলতপুর          মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ আককাে একজন জুট শ্রমিক। মতমন বাি িাদয়র 

মিাড়ামলর হামি ভাঙ্গন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৪৭১ তােমলিা খাতুন                   

মিতা-আইয়ুব আলী              

এনআইমি-১০০১২০৯৫২৫      

মিাবা-০১৪০৮৩৫৩৬৯২

গ্রাি-মেমদ্দমকয়া িহিা        

িাক-খুলনা                

উিদজলা- খুলনা              

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী তােমলিা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মতমন  

মেি কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক। মতমন

৪৫০০০  খুলনা

৪৭২ মতশা িমন লাজুক                 

মিতা- মলটন খান               

জন্মেনে-

২০০৩০১১০৮৯৪১০৫১৪৪      

মিাবা-০১৭৯২৮৫০০৩৩

গ্রাি-সুন্দর মঘানা             

িাক-সুন্দরদঘানা           

উিদজলা-বাদগরহাট        

মজলা-বাদগরহাট

মলটন খান (মিতা) 

এনআইমি-

৬৪৩৬৬৮৭৮৬৪

আদবেনকারী মলটন খান  একজন ট্রাক চালক।তার মিদয় ওভারী  

এ মেি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০

বাদগরহাট

৪৭৩ আমশক জািান                    

মিতা-মৃত ইন্তাজ আলী          

এনআইমি-

১৯৭৬১২১৯০২৯০০০০০২       

মিাবা-০১৭৭৩৬৬৭৭৮৬

গ্রাি-বড় নগর                

িাক-চাতল িাড়            

উিদজলা-নামেরনগর       

মজলা-োম্মনবামড়য়া

মনজ আদবেনকারী আমশক জািান একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে ও মিত্তথমলদত অিাদরশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০ োম্মনবাড়ীয়া

৪৭৪ নমজবুল ইেলাি                  

মিতা-িাসুে আহিে             

এনআইমি-৫৮১৩৫৬৭৬০৮৭৯  

মিাবা-০১৭১২৩২৮০৪৯

গ্রাি-বড় িািাই              

িাক-নয়া বাজার           

উিদজলা-জুরী             

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী নমজবুল ইেলাি একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

হামিদত ফ্রাকচার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ মিৌলভীবাজার

৪৭৫ মিাোঃ িমহউমদ্দন িঈন            

মিতা-মিাোঃ মিাজাফফার মহাদেন 

জন্মেনে-

২০১০৪৭৯৩৩১৯২২৩৬৮   মিাবা-

০১৭৯৪১০০৩৭৯

গ্রাি-মবদক রায় মরাি      

িাক-খুলনা                

উিদজলা-মোনািাঙ্গা     

মজলা-খুলনা

মিাোঃ মেলু ঢালী (মিতা) 

এনআইমি-

৫৫০১১২৮০২৮

আদবেনকারী মেলু ঢালী একজন ট্রাক চালক। মতমন 

প্যানেমহদটাদিমনয়া মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।  ( 

একই িমরবাদরর দুইটি হওয়া বামতল করা হদয়দে)

৪০০০০  খুলনা

৪৭৬ িাহমুো আক্তার                  

স্বািী-জয়নাল আদবেীন        

এনআইমি-১৩১২২২২২৮১৪১৬  

মিাবা-০১৭২৭৭৯৪৬৬৩

গ্রাি-িমিি েকেী         

িাক-োদহব বাজার        

উিদজলা-চাঁেপুর          

মজলা-চাঁেপুর

মনজ আদবেনকারী িাহমুো আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে ও জরায়ুদত টিউিার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ চাঁেপুর

৪৭৭ শািসু মশখ                         

মিতা-রহিান মশখ               

এনআইমি-৪১৮১৬৯৫৩৫৬     

মিাবা-০১৯৪৩১৫৫৬০৪

গ্রাি-ক্রে মরাি              

িাক-খুলনা              

উিদজলা-মোনািাঙ্গা       

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী শািসু মশখ একজন শ্রমিক।মতমন কযানোর  মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৬০০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৪৭৮ আেিা খাতুন                    

স্বািী-মিাোঃ রাজ্জাক মিয়া       

এনআইমি-৬১১২৩২২৮০০৪৮৯ 

মিাবা-০১৭৬১২৬৬২২১

গ্রাি-স্বল্প িমিিিাড়া       

িাক-রািদগািালপুর        

উিদজলা-মগৌরীপুর           

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী আেিা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

এদিনমিোইটিে অিাদরশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ িয়িনমোংহ

৪৭৯ মিাোঃ হামিদুিাহ                  

মিতা-মগালাি মিয়া              

এনআইমি-৪৬৪৮১৭৫৭৯৪       

মিাবা-০১৭৩০৯৫৫৪৩৮

গ্রাি-ড়োগাইয়া              

িাক-আগানগর             

উিদজলা-সভরব              

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ হামিদুিাহ একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মকদশারগঞ্জ

৪৮০ মিাোঃ নুরুল ইেলাি                 

মিতা-মৃত বুজরত আলী         

এনআইমি-৯৩১৮৫১৩৮৪১৬৮২ 

মিাবা-০১৭২৭৩৫১২৬৩

গ্রাি-বদহড়াততল              

িাক-বদহড়াততল             

উিদজলা-েমখপুর            

মজলা-টাঙ্গাইল

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ নুরুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

উচ্চ রক্তচাি মকিমনর েিস্যা মচাদখর চািড়ার কযানোর  মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৬০০০০ টাঙ্গাইল

৪৮১ আমেয়া                                

স্বািী-মিাোঃ হায়োর আলী            

 এনআইমি-৯৩২৮৫০৬৯৭৮২৮২ 

মিাবা-০১৮৭৭০৪৩৮৬১

গ্রাি-গড় মগামবন্দপুর          

িাক-েমখপুর                 

উিদজলা-েমখপুর           

মজলা-টাঙ্গাইল

মনজ আদবেনকারী আমেয়া একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মচাদখর িাওয়ার 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ টাঙ্গাইল

৪৮২ মিাোঃ আব্দুল োলাি েরকার     

মিতা-মৃত মিাহাম্মে আলী েরকার 

                         এনআইমি-

৮৮১২৭৪৭০৯১১৮৬ মিাবা-

০১৭৬৪৩৬৩৪২৬

গ্রাি-মবমতল               িাক-

মবমতল হাটদখালা     

উিদজলা-মচৌহালী           

মজলা-মেরাজগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুল োলাি েরকার একজন গৃহ শ্রমিক। 

মতমন  মচাদখর অিাদরশন োমন অিাদরশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ মেরাজগঞ্জ

৪৮৩ মিাোঃ নুরুল ইেলাি               

মিতা-মৃত ইমিে আলী েরকার  

এনআইমি-

১৯৬৮৫৯১২৪৮৪০০০০০১      

মিাবা-০১৮৬৫২৯৯৩১২

গ্রাি-মটাংগারচর              

িাক-মটাংগারচর             

উিদজলা-গজামরয়া          

মজলা-মুন্সীগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ নুরুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মেইন মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ মুন্সীগঞ্জ

৪৮৪ হামলিা মবগি                     

মিতা-আব্দুল কামের            

জন্মেনে-

১৯৯৭৫৮১৮০৮৪১১৮৬৭০       

মিাবা-০১৭৭৯৫৫৪৫৭০

গ্রাি-বড়েল                   

িাক-ইদন্দশ্বর              

উিদজলা-রাজনগর         

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী হামলিা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব 

কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

১০০০০ মিৌলভীবাজার



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৪৮৫ জাহানারা                         

মিতা-কাঞ্চন ফরাজী বাড়ী      

এনআইমি-২৩৫৬৪৬৪৭৫৬     

মিাবা-০১৩১২২৫০৯৪২

গ্রাি-২৩৪/ক               

িাক-যাোবাড়ী              

উিদজলা-িাতুয়াইল       

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী জাহানারা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মলভাদর 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ ঢাকা

৪৮৬ মরজাউল হাওলাোর             

মিতা-শািছু হাওলাোর         

এনআইমি-৫৯৮৪৯২৭৬০৭     

মিাবা-০১৭৪২৮৫০০৩৩

গ্রাি-রািাবিব                

িাক-বাদগরহাট             

উিদজলা-বাদগরহাট        

মজলা-বাদগরহাট

মনজ আদবেনকারী মরজাউল হাওলাোর একজন ট্রাক চালক। মতমন 

মগাড়ালীদত ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন। ( একই িমরবাদরর দুইটি 

আদবেন হওয়ায় তামলকা নাং ৫২২ বামতল করা হদয়দে।)

৫০০০ বাদগরহাট

৪৮৭ মচৌধুরী আলিগীর মহাদেন        

মিতা-মচৌধুরী আব্দুে োত্তার     

এনআইমি-৪৭১৯৪৮১৯৩৬৭৯৩ 

মিাবা-০১৯১২৬৭৬৩১৯

গ্রাি-মতরখাো               

িাক-মতরখাো             

উিদজলা-মতরখাো         

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মচৌধুরী আলিগীর মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক। 

তার িা কাটা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  খুলনা

৪৮৮ মিাোঃ মেরাজুল হক                

মিতা-জনাব আমল               

এনআইমি-৫৯৯৩৬৫১৬২৮     

মিাবা-০১৯২৮৭৬০৭১৪

গ্রাি-জমেি উমদ্দন মরাি   

িাক- শামন্তনগর             

উিদজলা-িমতমেল          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মেরাজুল হক একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  

িায়াদবটিে উচ্চ্চ্চ রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ ঢাকা

৪৮৯  মিাোঃ মিজানুর রহিান            

মিতা-মিাোঃ িদয়জ উমদ্দন        

এনআইমি-৬৪১০৩৭৩৭৫৬০২৫ 

মিাবা-০১৭৯২৬৫২৪০৪

 গ্রাি-মবপ্রদবায়ামলয়া        

িাক-িমহিিাঙ্গা            

উিদজলা-আোই            

মজলা-নওগাঁ

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃমিজানুর রহিান একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  

মিরুেদের হাদড়র মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

নওগাঁ

৪৯০  ইেিত আরা িারভীন             

মিতা-মৃত আব্দুল জমলল         

এনআইমি-৪১২৪৭০১০১৪৭৩৮   

মিাবা-০১৭২৮৩৮৭৪৫৮

 গ্রাি-মিািািাড়া             

িাক-যদশার                 

উিদজলা-মকাতয়ালী       

মজলা-যদশার

 মনজ  আদবেনকারী ইেিাত আরা িারভীন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মেি কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  যদশার

৪৯১  মরদক্সানা িারভীন                  

স্বািী-মিাোঃ নওয়দশর আলী      

এনআইমি-০১১৭৩১১৬০১১৪৭   

মিাবা-০১৯৮৮৪৯২৪৮৭

 গ্রাি-যদশার মরাি             

িাক-খুলনা                 

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মরদক্সানা একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন মকািদড় ব্যাথা 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৪৯২  মিাোঃ মবিাল মহাদেন              

মিতা-মৃত আকা মিাল্যা           

এনআইমি-৬৫১২৮১৫৩৭৮৫৭৩ 

মিাবা০১৭৮২৫৭৬৭২৫

 গ্রাি-িার-বাঐদোনা         

িাক-বাঐদোনা              

উিদজলা-কামলয়া           

মজলা-নড়াইল

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ মবিাল মহাদেন একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

শ্বাে তদে েিষ্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  নড়াইল

৪৯৩  নূরজাহান মবগি                    

মিতা-হামজ মুমন্স                 

এনআইমি-১৪৯৫৬৬৩৪২৭       

মিাবা-০১৭৭৫৯০২২১৮

 গ্রাি-মরমলদগট              

িাক-মেৌলতপুর            

উিদজলা-মেৌলতপুর          

মজলা-খুলনা

 মিাোঃ িান্না মিয়া (মেদল) 

এনআইমি-

৫৯৮২৪১৪৬০৮

 আদবেনকারী নুরজাহান একজন কৃমি শ্রমিক। তার স্ত্রী মলভার 

মেদরামেে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  খুলনা

৪৯৪  িমরয়াি মবগি                    

স্বািী-মিাোঃ মিাস্তফা আকন      

এনআইমি-৪৭৯২১০২০১৭৬৮৮  

মিাবা-০১৭১৮৭৬৭১১৫

 গ্রাি-মরমলদগট              

িাক-মেৌলতপুর            

উিদজলা-মেৌলতপুর          

মজলা-খুলনা

 মিাোঃ মিাস্তফা আকন 

(স্বািী)            

এনআইমি-

৩৭৩২১২৫৩০১

 আদবেনকারী িমরয়াি মবগি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

অমনয়মিত িামেক থাইরদয়ি হরদিাদনর েিস্যা মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৪৯৫  রীনা মবগি                         

স্বািী-মিাোঃ মবিাল ফমকর        

এনআইমি-০১১১৪৩১০৬০৬০৯ 

মিাবা-০১৮৫৫৮৬৭৫৪১

 গ্রাি-িাবলা                     

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর          

মজলা- খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী রীনা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন প্রোদব 

ইনদফকশন ও গ্ামিদকর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

৪৯৬  মিাোঃ আনারুল ইেলাি            

মিতা-মিাোঃ নজরুল ইেলাি     

এনআইমি-৬৯০২৮৪৪৫৯৩       

মিাবা-০১৩১৭১৯৭১৪৭

 গ্রাি-িধ্য গমিিারী         

িাক-মনজ গমিিারী        

উিদজলা-হাতীবান্ধা          

মজলা- লালিমনরহাট

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আনারুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫৫০০০ লালিমনরহাট

৪৯৭ মিাোোঃ নুরজাহান মবগি         

স্বািী-মিাোঃ আমজজুল ইেলাি   

এনআইমি-৫২২৭০০৯৮৮৩৩২৪ 

মিাবা-০১৩০৪৬৫৫৭২২

গ্রাি-মিজিার মকাট          

গ্রাি-িাটগ্রাি                

উিদজলা-িাটগ্রাি          

মজলা-লালিমনরহাট

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ নুরজাহান মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন 

মেি কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ লালিমনরহাট

৪৯৮  মিাোোঃ রামহিা খাতুন               

স্বািী- নজরুল ইেলাি             

এনআইমি-৫২১৩৩৩৮৭৩৬২৯৮  

মিাবা-০১৩১৭১৯৭১৪৬

 গ্রাি-িধ্য গমিিারী            

িাক-মনজ গমিিারী          

উিদজলা-হাতীবান্ধা           

মজলা- লালিমনরহাট

 মনজ  আদবেনকারী মিাোোঃ রামহিা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন মেি 

কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  লালিমনরহাট



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৪৯৯  মশখ নামের উমদ্দন                  

মিতা-মশখ মিাখদলছুর রহিান   

এনআইমি-২৩৮১৬৩৮৭২১      

মিাবা-০১৯৩৯২৯৪৫৬৫

 গ্রাি-মেয়ানা িধ্যিাড়া        

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মেলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মশখ নামের উমদ্দন একজন মনি িান শ্রমিক।মতমন 

উচ্চ রক্তচাি ও মকিনীর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা

৫০০  নাদয়ব আলী মিাল্যা               

মিতা-মৃত কালু মিাল্যা           

এনআইমি-৪৭১৪০৫৭৩০৭৯২২   

মিাবা-০১৭১০৬২৪০৭৬

 গ্রাি-িামনগাতী              

িাক-হাজীগ্রাি             

উিদজলা-মেঘমলয়া           

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী নাদয়ব আলী মিাল্যা একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন 

িায়াদবটিে রদক্ত অমতমরক্ত চমব ি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৫০১  শাহজাহান মিাড়ল                  

মিতা-মবশাই মিাড়ল            

এনআইমি-৮২৩২২৫০৮১৪      

মিাবা-০১৯০৩৮৮৭১৫০

 গ্রাি-মজন্নাহ ক্রে মরাি       

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা- মেৌলতপুর       

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী শাহজাহান মিাড়ল একজন িাট শ্রমিক। মতমন 

মজহ্বার কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  খুলনা

৫০২  মিাোোঃ োমফয়া মবগি                  

 স্বািী-মিাোঃ লমতফ মশকোর        

এনআইমি-৫৪১৮৭৮৪৮৯৭৪২৭     

মিাবা-০১৭৬৩৩৩৪৯১৭

 গ্রাি-চর শ্যািাইল              

িাক-বরহািগঞ্জ             

উিদজলা-মশবচর             

মজলা-িাোরীপুর

 মনজ  আদবেনকারী মিাোোঃ োমফয়া মবগি একজন মেলাই কিী। মতমন 

হামির েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ িাোরীপুর

৫০৩  আোঃ কুদ্দুে মিয়া                    

মিতা-মৃত আোঃ জব্বার মিয়া     

এনআইমি-৫৪২৮৭০৪৬৪৬০২৭  

মিাবা-০১৭২৬২৮৪২০১

 গ্রাি-বসুন্ধরা                  

িাক-যাদুয়ার চর             

উিদজলা-মশবচর             

মজলা-িাোরীপুর

 মনজ  আদবেনকারী আোঃ কুদ্দুে মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

খাদ্যনালীর কযান্সার িায়াদবটিে উচ্চরক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ িাোরীপুর

৫০৪  আব্বাে মিািা                      

মিতা-নু মিাহাম্মে মিািা          

এনআইমি-৩২৫২৪৬৮৩৬২       

মিাবা-০১৭৮৭১১০৩৩৮

 গ্রাি-হােন্দী                    

িাক-হােন্দী                

উিদজলা-লেীপুর          

মজলা-লেীপুর

 মনজ  আদবেনকারী আব্বাে মিািা একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

থ্যালাদেমিয়া মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  লেীপুর

৫০৫  সুমফয়া মবগি                        

স্বািী-হাদলি িােবর            

এনআইমি-৫৪২৮৭০৩৬৪৫৫৪৩ 

মিাবা-০১৭২৪৮০৯১৯৮

 গ্রাি-গুয়াতলা                 

িাক-বরহািগঞ্জ              

উিদজলা-মশবগঞ্জ            

মজলা-িােরীপুর

 মনজ  আদবেনকারী সুমফয়া মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

খাদ্যনালীর কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ িাোরীপুর



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৫০৬ মনহার মবগি                      

স্বািী-মিাোঃ িাসুে                

এনআইমি-৫১১৪৩৭৫২১০৭৭৮  

মিাবা-০১৭৭১১৪৭০৬২

গ্রাি-কামফলাতলী            

িাক-কামফলাতলী         

উিদজলা-লেীপুর           

মজলা-লেীপুর

মনজ আদবেনকারী মনহার মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

োইদনাদবালমজকাথ মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ লেীপুর

৫০৭ ইেরাত জাহান                     

স্বািী-মিাোঃ আবেিাহ  আল িামুন 

                             এনআইমি-

১৯৯৫৫১১৫৮৫৯০০০১৮৩       

মিাবা-০১৭৮৯৩৭৮৬৭৫

গ্রাি-লুধুয়া                    

িাক-ভ ুঁইয়া বাড়ী            

উিদজলা-রায়পুর            

মজলা-লেীপুর

মনজ আদবেনকারী ইেরাত জাহান একজন েমজি শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব 

কল্যাণ ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

১০০০০ লেীপুর

৫০৮  মিাহাম্মে বাচ্চু                     

মিতা-েমির উদ্দীন              

এনআইমি-২৮৪৭৩৫৪৪৬৭       

মিাবা-০১৭২৩০৭৯০৪৮

 গ্রাি-কদলজিাড়া             

িাক-ঠাকুরগাঁও              

উিদজলা-ঠাকুরগাঁও         

মজলা-ঠাকুরগাঁও

 মনজ  আদবেনকারী মিাহাম্মে বাচ্চু একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন 

মিরুেদের হাড় োিদনর মেদক মবর হদয় আো মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২০০০০  ঠাকুরগাঁও

৫০৯  মিাোোঃ োজু মবমব                 

স্বািী-মিাোঃ মিাশাদরফ মশখ       

এনআইমি-০১১৩৮২৮৪৪৪৫৫৪  

মিাবা-০১৬৪৩৭৩৩৮২৫

 গ্রাি-মরমলদগট              িাক-

মেৌলতপুর            উিদজলা-

মেৌলতপুর          মজলা-খুলনা

মিাোঃ মিাশারফ মশখ 

(স্বািী)              

এনআইমি-

১৯৩২৬৩৮৪৩২

আদবেনকারী মিাোোঃ োজু মবমব একজন কৃমি শ্রমিক। তার স্ত্রী 

িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

৫১০  মিাোঃ শমহদুল ইেলাি োেন         

মিতা-মৃত কেি আলী হাওলাোর  

এনআইমি-৪৭৯২১০৫০৬৪১২৮   

মিাবা-০১৯৯৪৫১০৭৮১

 গ্রাি-িাবলা                     

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর          

মজলা- খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ শমহদুল ইেলাি োেন একজন িাট শ্রমিক। মতমন 

বাদতর ব্যাথা বাধ্যিকয জমনত নানা েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৫১১  মিাোম্মত রানী                   

স্বািী-মিাোঃ জামহদুল ইেলাি       

এনআইমি-

১৯৮৯৪৭৯২১০৩০০০০৬১ মিাবা-

০১৯৩৫৬৪৩৭৭৫

 গ্রাি-োধুবাগান               

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মজলা-খুলনা

মিাোঃ জামহদুল ইেলাি 

(স্বািী)         এনআইমি-

৪৭৯২১০৩০৩৬৫৬৩

আদবেনকারী মিাোঃ জামহদুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মকািদড় ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

৫১২  মিাোঃ দুলাল েরোর                 

মিতা-আেি আলী েরোর        

এনআইমি-৪১৮৯৪১১০৬১       

মিাবা-০১৭৪১১১৬৬৭৮

 গ্রাি-মোংদহরকাঠী           

িাক-মোংদহরকাঠী          

উিদজলা-বাউফল            

মজলা-িটুয়াখালী

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ দুলাল েরোর একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন 

হাদট ির েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  িটুয়াখালী



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৫১৩ জমিলা খাতুন                     

স্বািী-মৃত মোনা মিয়া           

এনআইমি-১৯১১৮০৬৭৬২৯৭০ 

মিাবা-০১৮৩১০২৩০৩২

গ্রাি-রাজাপুর                 

িাক-েয়গ্রাি              

উিদজলা-বুমড়চাং             

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী জমিলা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  

ফুেফুদের মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

৩০০০০

কুমিিা

৫১৪ প্রদেনমজত মবশ্বাে               

মিতা-মহরনিয় মবশ্বাে          

এনআইমি-৩২৫০১৫৯৫৪২      

মিাবা-০১৭১১৩৫৫১৪৫

গ্রাি-বালািাঙ্গা             

িাক-টুাংগীিাড়া            

উিদজলা-টুাংগীিাড়া        

মজলা-মগািালগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী প্রদেনমজত মবশ্বাে একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

ঠাো জমনত মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

মগািালগঞ্জ

৫১৫ যুগল বালা                         

মিতা-িদরশ বালা               

এনআইমি-২৪০১৫৮৪৮২২     

মিাবা-০১৮৬২৯২১৬২৮

গ্রাি-রগুনাথপুর             

িাক-রগুনাথপুর            

উিদজলা-মগািালগঞ্জ      

মজলা-মগািালগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী যুগল বালা একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মপ্রাদষ্টট 

মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০

মগািালগঞ্জ

৫১৬ রমন খান                           

মিতা-শমহদুল খান              

জন্মেনে-

২০০১২৯১৫৬৭৩০০৮৬১৫       

মিাবা-০১৭৫৬৮৯৭১৩২

গ্রাি-েমড়বাজার              

িাক-িধুখালী               

উিদজলা-িধুখালী           

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী রমন খান একজন মিাটর চালক। মতমন  এলাজী 

জমনত মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ ফমরেপুর

৫১৭ েন িা আক্তার                       

স্বািী-বাবুল মিয়া                

এনআইমি-১৯১১৮০৬৭৬২৯৬০ 

মিাবা-০১৯৫২৩৬১৪৫৪

গ্রাি-রাজাপুর                 

িাক-েয়গ্রাি              

উিদজলা-বুমড়চাং             

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী েন িা আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন জদয়দে 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

২৫০০০

কুমিিা

৫১৮ মিাোঃ খমলল মশখ                  

মিতা-মিাোঃ নুরুল মশখ            

এনআইমি-২৯১৫৬৪২০৩৪৫৬৬ 

মিাবা-০১৯৫৬৬৬২৬০৯

গ্রাি-হাচলা                 

িাক-কািারখালী           

উিদজলা-িধুখালী          

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ খমলল মশখ একজন ভযান চালক। মতমন মতমন 

ফুেফুদের েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ ফমরেপুর

৫১৯ আেরী খাতুন                    

মিতা-মিাোঃ কমবর ফমকর        

এনআইমি-৯১৫৫৪৫৪৯৭৯     

মিাবা-০১৭১৬৫৩৩৫৫০

গ্রাি-মিতাইন                

িাক-কািারখালী           

উিদজলা-িধুখালী          

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী আেরী খাতুন একজন গৃহ শ্রমিমক। মতমন মতমন 

িাতৃত্ব মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ ফমরেপুর

৫২০ মিাোোঃ মজাহরা মবগি            

স্বািী-মিাোঃ আোদুজ্জািান      

এনআইমি-৮২১০৭৫৭৮৩১৭১৪ 

মিাবা-০১৭১৭২০৫৬৩৩

গ্রাি-মকািরমেয়া             

িাক-নমলিা          

উিদজলা-বামলয়াকামন্দ     

মজলা-রাজবাড়ী

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ মজাহরা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  

িাতৃত্ব কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  রাজবাড়ী



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৫২১ মিাোঃ মরিন মিাল্যা                

মিতা-মিাহাম্মে মবগ            

এনআইমি-২৯২৪৭০১১০০২৪৭  

মিাবা-০১৭৯২৩৯০০৪৩

গ্রাি-িোঃ মগায়ালচািটা     

িাক-শ্রীঅঙ্গন               

উিদজলা-ফমরেপুর         

মজলা-ফমরেপুর

মরয়া িমন (মিদয়) আদবেনকারী মিাোঃ মরিন মিাল্যা একজন মরক্সা চালক। মতমন 

মিদট িামন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ ফমরেপুর

৫২২ চায়না সুলতানা                  

মিতা-হুিায়ুন মশখ             

এনআইমি-৩৭৩৪৯০৯০০৯     

মিাবা-০১৭৪২৮৫০০৩৩

গ্রাি-বািাবিব               

িাক-বাদগরহাট            

উিদজলা-বাদগরহাট        

মজলা-বাদগরহাট

মরজাউল হাওলাোর  

(স্বািী)         এনআইমি-

৫৯৮৪৯২৭৬০৭

আদবেনকারী মরজাউল হাওলাোর একজন ট্রাক চালক। মতমন 

িাাংদে ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ বাদগরহাট

৫২৩ বাবুল মিয়া                        

মিতা-আলী মহাদেন              

এনআইমি-৬১১২৩২২৮০০৪৬৪ 

মিাবা-০১৯৯৫১২৫৫৩১

গ্রাি-স্বল্প িমিিিাড়া       

িাক-রািদগািালপুর        

উিদজলা-মগৌরীপুর           

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী বাবুল মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন িান িাদয় 

ঘা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িয়িনমোংহ

৫২৪ মিাোঃ হারুন                        

মিতা- লমতফ িাতবর           

এনআইমি-৯১২২৭৭২৬৭৭      

মিাবা-০১৭৩৪৮৬৭৩৭৭

গ্রাি-নঢাদটালা              

িাক-শামন্তনগর             

উিদজলা-রিনা             

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিা হারুন একজন ড্রাইভার শ্রমিক। মতমন মিত্ত 

থমলদত িাথর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ ঢাকা

৫২৫ বকুল মবগি                      

মিতা-মকরািত আলী           

এনআইমি-৭৭৭৪২৮৩৯৮৫      

মিাবা-০১৯৪১৯৬৫৮৫২

গ্রাি-িমিি টুটিাড়া        

িাক-খুলনা                 

উিদজলা-খুলনা           

মেলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী বকুল মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন দূব িলতা 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

৫২৬ মিাোঃ জদবে আলী মিািা          

মিতা-মৃত মিাোঃ উজ্জল মিাল্যা    

এনআইমি-২৯১৫৬৫২১৩৩০৩২ 

মিাবা-০১৭৫৫৭৭০০৬০

গ্রাি-িীদরর কািাে হাটিয়া 

িাক-িধুখালী              

উিদজলা-িধুখালী          

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ জদবে আলী একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মতমন মেইন েিস্যােিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ ফমরেপুর

৫২৭ মরখা মবগি                       

স্বািী-মিাোঃ মিন্টু ফমকর          

এনআইমি-৫৬১৭৮৮৩৯৭১৩৫৮ 

মিাবা-০১৭০০৮৩৮৬৭৬

গ্রাি-ধুের                    

িাক-নয়াবাড়ী             

উিদজলা-মশবালয়          

মজলা-িামনকগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মরখা মবগি একজন েমজি শ্রমিক। মতমন হাদড় 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  িামনকগঞ্জ

৫২৮ মশমরনা মবগি                     

মিতা-রমশে খন্দকার           

এনআইমি-৯৫৫১০৯৭৩৫৬      

মিাবা-০১৬৪১৫২৭৫৯৭

গ্রাি-মেমদ্দমকয়া িহিা        

িাক-খুলনা                

উিদজলা- খুলনা              

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মশমরনা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন উচ্চ 

রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৫২৯ মিাোঃ দুরুে মিয়া                   

মিতা-মিাোঃ রমফক মিয়া         

জন্মেনে-

১৯৮৫৫৮১৫৬৩৮২১১৯৭       

মিাবা-০১৭১২৩২৫৩২৩

গ্রাি-বামলগাঁও               

িাক-মকরািতনগর        

উিদজলা-কিলগঞ্জ        

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ দুরুে মিয়া একজন মিকামনক। মতমন  

কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৮০০০০

মিৌলভীবাজার

৫৩০  মিাোঃ লামলি মহাদেন              

মিতা-মিাোঃ বাচ্চু মিয়া            

জন্মেনে-

২০০২৪৭৯৪৫০৮০০৬১০          

মিাবা-০১৭৪৭১০৮৬৮৮

 গ্রাি-মক্রদেে িাড়া কদলানী 

িাক-খুলনা                

উিদজলা- খামলশপুর        

মজলা-খুলনা

 মিাোঃ বাচ্চু মিয়া (মিতা) 

এনআইমি-

৫৫৩৫৬৫৪২৬২

 গ্রাআদবেনকারী মিাোঃ বাচ্চু মিয়া একজন কৃমি শ্রমি। তার মেদল 

মকিমন েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  খুলনা

৫৩১  মিাোঃ এরফান আলী               

মিতা-মৃত মিাোঃ সুলতান আহদিে 

এনআইমি-৪৭৯২১০১০০৮৮৩৭ 

মিাবাোঃ ০১৯৮৮০৩৪৫৭৬

 গ্রাি-িদহশ্বর িাশা            

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ এরফান আলী একজন িাট শ্রমিক।মতমন 

মট্রাক মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৫৩২ তানভীর আহদিে তিন          

মিতা-মিাোঃ নামের উদ্দীন েরোর 

এনআইমি-

১৯৭৩৬৫১২৮৭৯৩৮৭৬৬৩      

মিাবা-০১৭১১৯৮৬৩৩৪

গ্রাি-পুরাতন কদলানী        

িাক-মজমিও                

উিদজলা-খামলশপুর         

মজলা- খুলনা

মনজ আদবেনকারী তানভীর আহদিে তিন একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন 

মকািদড় ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা

৫৩৩  মলয়াকত আলী আকন             

মিতা-মৃত নাদজি আলী আকন  

এনআইমি-৪৭৯৪৫১৪১৮৬৩৮৫ 

মিাবা-০১৬৭০৭১৬২১৮

 গ্রাি-িালিাড়া                

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খামলশপুর        

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মলয়াকত আলী আকন একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন 

অন্ত মকাদির েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

৫৩৪  মিাোঃ রমফকুল ইেলাি             

মিতা-মিাোঃ হাদেি মিাল্যা        

এনআইমি-৬৫১২৮৩১৩২৩৬১৯ 

মিাবা-০১৯১৩৮৬২৯২৫

 গ্রাি-কালিাঙ্গা              

িাক-বনগ্রাি                 

উিদজলা-কামলয়া            

মজলা-নড়্রাইল

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ রমফকুল ইেলাি একজন মরক্সাচালক।মতমন 

মকািদড় ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  নড়াইল

৫৩৫  মিাোঃ রামহদুল                     

মিতা-মিাোঃ মিরাজুল হক       

এনআইমি-৫২১৩৩৩৮৭৩৬৮৭৯ 

মিাবা-০১৩০২১০৪৬৩১

 গ্রাি-িধ্য গমিিারী         

িাক-মনজ গমিিারী        

উিদজলা-হাতীবান্ধা          

মজলা- লালিমনরহাট

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ রামহদুল একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন মকিনী 

েিস্যা িায়াদবটিে উচ্চ রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ লালিমনরহাট



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৫৩৬ রুিালী আক্তার                   

মিতা-মিাোঃ রমফকুল ইেলাি    

জন্মেনে-

২০০৭৬১১৭২৬৩১০১০২৪      

মিাবা-০১৩৫০৫৪২৮৬৩

গ্রাি-মকেিত রসুলপুর      

িাক-মুশুিী               

উিদজলা-নান্দাইল        

মজলা-িয়িনমোংহ

মিাোঃ রমফকুল ইেলাি 

(মিতা)    এনআইমি-

৬১১৭২৬৩৩২১৮২২

আদবেনকারী মিাোঃ রমফকুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

নাইএ  মেৌড়া মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িয়িনমোংহ

৫৩৭ মিাোঃ আব্দুর রউফ (বাচ্চু)        

মিতা-মিাোঃ আব্দুল জমলল মশখ  

এনআইমি-১৪৮১০০০২৯৫     

মিাবা-০১৭১২১৫৯৪৪৮

গ্রাি-উত্তর বাোদবা         

িাক-বাোদবা              

উিদজলা-েবুজবাগ          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুর রউফ (বাচ্চু) একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমনিাথা ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা

৫৩৮ মফদরাজা মবগি                  

মিতা- আইয়ুব আলী মশখ       

এনআইমি-২৩৮৪৯৪৮১০১      

মিাবা-০১৭৪২৮৫০০৩৩

গ্রাি-মগাবরেীয়া            

িাক-বাদগরহাট            

উিদজলা-বাদগরহাট        

মজলা-বাদগরহাট

আোঃ োত্তার োনা (স্বািী) 

       এনআইমি-

৯৫৬৭৪৫৬৪৪৮

আদবেনকারী মফদরাজা মবগি একজন ট্রাক চালক। মতমন উচ্চ 

রক্ত চাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ বাদগরহাট

৫৩৯ মশখ মিাস্তফা কািাল বাবু       

মিতা-মৃত মশখ শািছুর রহিান  

এনআইমি-০১১৩৮১৫৪৩০১০৩ 

মিাবা-০১৭৪২৮৫০০৩৩

গ্রাি-োাংমেয়া               

িাক-মশালার মকালা        

উিদজলা-কচয়া             

মজলা-বাদগরহাট

মনজ আদবেনকারী মশখ মিাস্তফা কািাল বাবু একজন ট্রাক চালক। 

মতমন শরীদর ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ বাদগরহাট

 

৫৪০ মিাোঃ আব্দুল িমতন                

মিতা-মৃত িমফজ উমদ্দন আহম্মে  

 এনআইমি-৬১১৭২৬৩৩৩০৩   

মিাবা-০১৬৮১৬৪৯৩৭২

গ্রাি-মিাড়াগালা               

িাক-বারিাড়া             

উিদজলা-নান্দাইল         

মজলা-িয়িনমোংহ

মিাোোঃ আঙ্গুরা খাতুন 

(স্ত্রী)                    

এনআইমি-

৬১১৭২৬৩৩৩০৩৬৪

আদবেনকারী মিাোোঃ আঙ্গুরা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। তার 

স্বািী প্রদিট বড় মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০

িয়িনমোংহ

৫৪১  মিাোঃ মিাস্তফা আকন                    

 মিতা-জয়নাল আদবেীন িািার   

এনআইমি-৩৭৩২১২৫৩০১         

মিাবা-০১৭১৮৭৬৭১১৫

 গ্রাি-মরমলদগট              িাক-

মেৌলতপুর            উিদজলা-

মেৌলতপুর          মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ মিাস্তফা আকন একজন িাট শ্রমিক। মতমন ---

মগড়ায় মগড়ায় ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন। ( একই িমরবাদরর দুইজন হওয়া 

আদবেনটি বামতল করা হদয়দে)

১০০০০  খুলনা

৫৪২  মিাোঃ োঈে মিািা                       

  মিতা-মিাোঃ আলী মিািা              

এনআইমি-৪৭৯২১০৪০৫৪১১১      

মিাবা-০১৯১৬১৬৭৬৪৪

 গ্রাি-ওহাব েরনী             

িাক-মেৌলতপুর               

উিদজলা-মেৌলতপুর           

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ োঈে মিািা একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন কযান্সার 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৫০০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৫৪৩ মকামহনুর মবগি                     

মিতা-আোঃ িাদলক মশখ         

এনআইমি-৬৮৮২৬০৬৫৮২     

মিাবা-০১৯৩৩৮৪১৫৭০

গ্রাি-মশখিাড়া               

িাক-সিশদখালা             

উিদজলা-রুিো            

মজলা- খুলনা

মনজ আদবেনকারী মকামহনুর মবগি একজন গৃহ মশ্রমিক। মতমন 

মকািদড় ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা

৫৪৪ মিাোঃ মবিাল মহাদেন              

মিতা-মিাোঃ আলী আকবর     

জন্মেনে-

১৯৯০৪৭৯৩৩৩০০৩১৬৪৬     

মিাবা-০১৯০৮৯৬১৫১৪

গ্রাি-আলতাফ মহাদেন মলন 

িাক-খুলনা                

উিদজলা-খুলনা            

মজলা-খুলনা

মিাোোঃ নােমরন আক্তার 

মলমি (িাতা) এনআইমি-

৬৪২৮২১০৪৬৫

আদবেনকারী মিাোোঃ নােমরন আক্তার মলমি একজন গৃহ শ্রমিক। 

মতমন দূঘ িটনায় আহত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  খুলনা

৫৪৫ মিাোঃ আলা উমদ্দন                  

মিতা-মিাোঃ আোঃ গফুর           

এনআইমি-৬১১২৩৪৯৭১০৫১০ 

মিাবা-০১৯২৬৭৩৩৯৮০

গ্রাি-িইলকান্দা             

িাক-শ্যািগঞ্জ              

উিদজলা-মগৌরীপুর         

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আলা উমদ্দন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন উচ্চ 

রক্তচাি প্রদটি বড় মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ িয়িনমোংহ

৫৪৬ মজবমরন আকতার                  

মিতা-আবু জাদয়ে                

এনআইমি-

১৯৯৪৫৬১১০১৯০০০২৪০       

মিাবা-০১৭৬৭৭০৯৮১৫

গ্রাি-ইেলািপুর            

িাক-মজয়নপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মজলা-িামনকগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মজমবন আকতার একজন েমজি শ্রমিক। মতমনগাইমন 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িামনকগঞ্জ

৫৪৭ আয়শা আক্তার                    

মিতা-মিাোঃ মেরাজুল ইেলাি     

এনআইমি-৯৫৭৫৮৪২৪১৫      

মিাবা-০১৯৪৫৫৫৬৩৪৩

গ্রাি-িান্দারতমল             

িাক-িান্দারতমল           

উিদজলা-িতলব           

মজলা-চাঁেপুর

মনজ আদবেনকারী আয়শা আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন হাদট ির 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ চাঁেপুর

৫৪৮ মিাোঃ বমন আমিন                 

মিতা-মিাোঃ আব্দুল হামিে লস্কর 

এনআইমি-৮৭১০৪৭৭৭৭৭৩৬২ 

মিাবা-০১৯৫৩৪২৪৫০০

গ্রাি-িধ্যিাড়া                

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর      

মজলা-খুলনা

শারমিন সুলতানা 

(স্বািী)   এনআইমি-

১৯৯৪

আদবেগনকারী মিাোঃ বমন আমিন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  

মুদখ কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  খুলনা

৫৪৯ মিাোঃ জনাব আলী                 

মিতা-মৃত জাফর আলী            

এনআইমি-৬১১২৩২২৮০১১৭৮ 

মিাবা-০১৮৫৪৪৮৪৯৭৮

গ্রাি-স্বল্প িমিিিাড়া       

িাক-রািদগািালপুর        

উিদজলা-মগৌরীপুর           

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ জনাব আলী একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মিত্ত 

থমলদত িাথর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ িয়িনমোংহ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৫৫০ হাদজরা মবগি                  স্বািী-

িন্তাজ আলী              এনআইমি-

১৯১১৮০৬৭৫৯১৭০  মিাবা-

০১৭১৬৬৩৫১০২

গ্রাি-হমরপুর                  

িাক-োহারিাড়া           

উিদজলা-বুমড়চাং           

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী হাদজরা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মকিমনদত 

িাথর মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

৩০০০০

কুমিিা

৫৫১ মকামহনুর মবগি                  

মিতা-বাহারুল মশকোর         

এনআইমি-২৯১৫৬৩১০৬২৬২৮ 

মিাবা-০১৮৯৩২৪০৩৭২

গ্রাি-সবকুন্ঠপুর              

িাক-িধুখালী             

উিদজলা-িধুখালী         

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী মকামহনুর মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মতমন 

িাথা ব্যাথা জ্বর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ ফমরেপুর

৫৫২ মিাোঃ আবদুল বাদরক তালুকোর  

মিতা-মিাোঃ োদয়ে আলী         

এনআইমি-১৯১৩৬৭৩০০৩৬৪৭  

মিাবা-০১৬২৮৪৭৬০৯০

গ্রাি-িালাখালা                

িাক-মিিয়াকামন্দ            

উিদজলঅ-োউেকামন্দ      

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আবদুল বাদরক তালূকোর একজন কৃমি 

শ্রমিক।মতমন প্রোদব ইনদফকশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ কুমিিা

৫৫৩ মিাোঃ নুরুল ইেলাি               

মিতা-মৃত শািছুদ্দীন            

এনআইমি-৬১১৭২৯৪৩৫৫৭৩২ 

মিাবা-০১৭৫৪৮৩৭৩৩১

গ্রাি-কচরী িমিি িাড়া   

িাক-বাকচান্দা            

উিদজলা-নান্দাইল          

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ নুরুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  

হাদট ির েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ িয়িনমোংহ

৫৫৪ মিাোঃমবিাল মহাদেন েরোর        

মিতা-মৃত দুলা মিয়া েরোর      

এনআইমি-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৪৬৩ 

মিাবা-০১৮৩৯৬৪২৮৩০

গ্রাি-িালাখালা                

িাক-মিিয়াকামন্দ            

উিদজলঅ-োউেকামন্দ      

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মবিাল মহাদেন একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে ও মপ্রোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ কুমিিা

৫৫৫ সুকুিার োে                        

মিতা- মশবুোে                    

এনআইমি-৮২৩১৫৫৩৯৭৮       

মিাবা-০১৭৭৭০৪৫৫৩২

গ্রাি-মেৌলতপুর             

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী সুকুিার োে একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন প্রোদব 

ইনদফকশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

৫৫৬ মিাোঃ আবুল মেক                   

মিতা-মৃত মিাোঃ আমজে মেক    

এনআইমি-২৯১৫০৫২১৩৩১৭৬ 

মিাবা-০১৭৭২৪৬৫২৪৬

গ্রাি-িীদরর কািাে হাটিয়া 

িাক-িধুখালী              

উিদজলা-িধুখালী          

মজলা-ফমরেপুর

মনজ মিাোঃ জাদবর আহিে একজন কৃমি শ্রমিক। তার দুই িা কাটা 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ ফমরেপুর



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৫৫৭ মিাোোঃ আমম্বয়া খাতুন            

স্বািী-মিাোঃ আোঃ েমহে            

এনআইমি-৬১১২৩২২৮০১২০২ 

মিাবা-০১৯৯৪৭৬২২৬৯

গ্রাি-স্বল্প িমিিিাড়া       

িাক-রািদগািালপুর        

উিদজলা-মগৌরীপুর           

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ আমম্বয়া খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মিত্ত থমলদত ফাথর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ িয়িনমোংহ

৫৫৮ মিাোোঃ মরামজনা খাতুন         

স্বািী-মিাোঃ শািীি খান          

এনআইমি-

১৯৯০৮২১০৭১৭০০০১৪০       

মিাবা-০১৭৮২৫৬১২২৪

গ্রাি-মিািািাঙ্গী            

িাক-মকাড়কেী             

উিদজলা-িধুখালী           

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ মরামজনা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মতমন মিঠি ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ফমরেপুর

৫৫৯ রাদবয়া খাতুন                     

মিতা-আোঃ হামিে                

এনআইমি-৯৫৭৩৪১৭০২০       

মিাবা-০১৯৯৫০৫৭৭৫৮

গ্রাি-উেয়পুর                   

িাক-মিািাহাট               

উিদজলা-মিািাহাট           

মজলা-বাদঘরহাট

মনজ আদবেনকারী রাদবয়া খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন উচ্চ 

রক্তচাি মরাক মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০

বাদগরহাট

৫৬০ মক, এি, নুরুজ্জািান             

মিতা-মক, এি, মিাশাররফ 

মহাদেন                         

এনআইমি-৪১২৪৭০৩০৩৬০২৫ 

মিাবা-০১৬৮১৭১৭৪৬০

গ্রাি-উেয়পুর                   

িাক-মিািাহাট               

উিদজলা-মিািাহাট           

মজলা-বাদঘরহাট

মনজ আদবেনকারী মক, এি, নুরুজ্জািান একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

উচ্চ রক্তচাি হৃেদরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০

বাদগরহাট

৫৬১ আদনায়ারা মবগি                 

স্বািী-মিাোঃ শাহজালাল           

এনআইমি-২৬১৩৮৬৯৪৪৬০৬২ 

মিাবা-০১৭৮৯৯৯৩৪৭১

গ্রাি-হােনাবাে             

িাক-ঢাকা জুট মিল       

উিদজলা-মকরানীগঞ্জ       

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী আদনায়ারা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মরউিাটদয়ট আথরাইটিে মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০

ঢাকা

৫৬২ মিাোোঃ হামলিা খাতুন           

স্বািী-জমহরুল ইেলাি           

এনআইমি-১৯২২৭০২৯৮১৪৪৪  

মিাবা-০১৮৯০১১৮১৬৯

গ্রাি-উত্তর মগাড়ান           

িাক-কুমিিা               

উিদজলা-মখলগাঁও          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিােোঃ হামলিা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

এজিা মিউদিনাল আলোর উচ্চরক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০

ঢাকা

৫৬৩ মিাোঃ আব্দুল কাদের             

মিতা-মৃত রইেউমদ্দন আহদিে  

এনআইমি-৫৫০৬০৬৮৫৯১      

মিাবা-০১৭১৭৩৪৯২৭৪

গ্রাি-িামলগ্রাি               

িাক-মগাোগাড়ী              

উিদজলা-মেনাজপুর        

মজলা-মেনাজপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুল কাদের একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে আলোর এিপুদটশন  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০

মেনাজপুর



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৫৬৪ আব্দুল ওয়াহাব                   

মিতা-মরশিত আলী             

এনআইমি-৬৭১৫৮৩৭৪১৬২৭৭ 

মিাবা-০১৬২২০৬৩৪৮৮

গ্রাি-েস্তাপুর                

িাক-েস্তাপুর               

উিদজলা-নারায়নগঞ্জ      

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী আব্দুল ওয়াহাব একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন হাটুদত 

েীঘ িমেদনর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ নারায়নগঞ্জ

৫৬৫ মিাোঃ আবু তামলব                    

মিতা-মিাোঃ আবু তাদহর 

িাটওয়ারী  জন্মেনে-

২০০১১৩১৪৭১১০৩১৫৬১ মিাবা-

০১৮৩৯২৪৮৪৪১

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

আবু তাদহর িাটওয়ারী 

(মিতা)            

এনআইমি-

১৩১৪৭১১৬০৮৪৮৫

আদবেনকারী আবু তাদলব িাটওয়ারী একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন 

ফুেফুদের েিষ্যা োইনাদে েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ নারায়নগঞ্জ

৫৬৬  লাভলী                             

স্বািী- শমফকুল ইেলাি        

এনআইমি-৫৬১১০১৯৬৪৯৫৬০ 

মিাবা-০১৯৮৪১০০৯৫২

 গ্রাি-ইেলািপুর               

িাক-মজয়নপুর             

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-িামনকগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী লাভলী একজন েমজি শ্রমিক। মতমন িানমেক 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  িামনকগঞ্জ

৫৬৭ মিাোঃ খাদলে েরোর             

মিতা-মৃত জনবালী েরোর     

এনআইমি-৮৬১৩৬৩৫৭৩৭৫৯৩ 

মিাবা-০১৭৮৩৩৬৪৯১৬

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ খাদলে েরোর একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৫৬৮ মিাোঃ জাফর মিয়া                

মিতা-মৃত সেয়ে আহিে       

এনআইমি-৩৩১৩০৩১৮৪৩২৮০ 

মিাবা-০১৭১২৬০১৫৩৮

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ জাফর মিয়া একজন ভযান চালক। মতমন 

ফ্রযাকচার অিাদরশন িরবতী জটিলতা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৫৬৯ মুক্কমরদন্নো                        

স্বািী-আশ্বাে উল্যা             

এনআইমি-১৩১৪৫৩৫৯৩৮০৯৪ 

মিাবা-০১৭৪৪৮৯০২৬৫

গ্রাি-চরচােপুর             

িাক-রািপুর               

উিদজলা-ফমরেগঞ্জ      

মেলা-চাঁেপুর

মনজ আদবেনকারী মুক্কমরদন্নো একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

আদিমিোইটিে অিাদরশন । উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ চাঁেপুর

৫৭০ মিাোোঃ কািনা খাতুন           

স্বািী-আব্দুে োত্তার            

এনআইমি-২৬১৩৮৭৭০৭৯৪১৪  

মিাবা-০১৩১৬০৯২৪২৭

গ্রাি-মেউলী                 

িাক-মবউতা                 

উিদজলা-মকরানীগঞ্জ        

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ কািনা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ ঢাকা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৫৭১ মিাোোঃ োয়ারুন মবগি             

স্বািী-মিাোঃ আমজর উমদ্দন        

এনআইমি-৫৮১১৪৬৩৭৭০৪৩১ 

মিাবা-০১৭৯৭১২৪৩৫৯

গ্রাি-িাইজগ্রাি             

িাক-োদের বাজার         

উিদজলা-বড়দলখা          

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ োয়ারুন মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

রদক্তর ইনদফকশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ মিৌলভীবাজার

৫৭২ খয়রুন মবগি                     

স্বািী-গফুর মিয়া                

এনআইমি-৫৮১৮০২১৪২৪২৮০ 

মিাবা-০১৭৭৯৯৩৭৫৭১

গ্রাি-িশাজান               

িাক-তারািাশা             

উিদজলা-রাজনগর        

মেলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী খয়রুন মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন হাদট ির 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ মিৌলভীবাজার

৫৭৩ মবনয় িেল                        

মিতা-মৃত রাদজন্দ্র নাথ িেল    

এনআইমি-০১১০৮৩৫২০২৯৪৬ 

মিাবা-০১৭৬৮৫৫২৭৩৯

গ্রাি-বড়চােপুর             

িাক-মহোদয়তপুর          

উিদজলা-বাদগরহাট        

মজলা-বাদগরহাট

মনজ আদবেনকারী মবনয় িেল একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মেইন 

মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ বাদগরহাট

৫৭৪ মিাোঃ সেয়ে মহাদেন               

মিতা-মৃত মিাোঃ ইোহীি আলী   

এনআইমি-১২১৩৩৮৩১৭১৬৮০ 

মিাবা-০১৯৫০৮৫৪৫৬৬

গ্রাি-উোঃ যাোবামড়           

িাক-যাোবাড়ী              

উিদজলা-যাোবাড়ী          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ সেয়ে মহাদেন একজন শ্রমিক। মতমন মকিনী 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ ঢাকা

৫৭৫ মিাোঃ আলিগীর                   

মিতা-আব্দুল গফফার            

এনআইমি-৪৭১৪০৭৫১০৭৫০৭   

মিাবা-০১৯৬৪৫৬৯৭৬৪

গ্রাি-মযাগীদিাল             

িাক-মশদরািমন              

উিদজলা-খানজাহানআলী  

মজলা- খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আলিগীর একজন মেন িজুর। মতমন মরাক 

করার ফদল দুইটা মচাখ নি হদয় মগদে।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক। মতমন

১৫০০০  খুলনা

৫৭৬ েদতযন হালোর                  

মিতা-মৃত শশী কুিার হালোর 

এনআইমি-০১১৬০৭৭৮৬৮৯২৮ 

মিাবা-০১৭২৮৫০০৩৩

গ্রাি-িমহি চরনী             

িাক-টুলীগাতী             

উিদজলা-মিাদড়লগঞ্জ     

মজলা-বাদগরহাট

মনজ আদবেনকারী েদতযন হালোর একজন ট্রাক চালক। মতমন মতমন 

হাটুদত ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক। মতমন

১৫০০০

বাদগরহাট

৫৭৭ মিাোোঃ রমফয়া মবগি              

মিতা-শাহ আলি                 

এনআইমি-১৯১১৮১২৭০৫৪৭৬  

মিাবা-০১৩০৮২৪৬০৩৭

গ্রাি-েরকার বাড়ী          

িাক-ভাদরিা               

উিদজলা-বুমড় চাং           

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ রমফয়া মবগি একজন েমজি শ্রমিক। মতমন 

মিত্তথমলদত িাথর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

১০০০০

কুমিিা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৫৭৮ মকামহনুর                          

মিতা-আকবর                    

এনআইমি-১৪৫১১৯৭৭৩৩        

মিাবা-০১৭৯৪১০০৩৭৯

গ্রাি-মবদক রায় মরাি      

িাক-খুলনা                

উিদজলা-মোনািাঙ্গা     

মজলা-খুলনা

েমহে (স্বািী)  

এনআইমি-

৯৫৫০৫৯৫৫৯০   

১৪৫১১৯৭৭৩৩

আদবেনকারী েমহে একজন ট্রাক চালক।মতমন মকিনীদত িাথর 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

১০০০০  খুলনা

৫৭৯ মিাোঃ মলটন মশখ                  

মিতা-মিাোঃ আবজাল মশখ       

এনআইমি-৮৭০৭০২২৪৪১       

মিাবা-০১৩০৩০৬১৩৪৯

গ্রাি-মতমলগাতী              

িাক-কুদয়ট                

উিদজলা-আড়াংঘাটা        

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মলটন মশখ একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাদগ মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  খুলনা

৫৮০ োথী                              

মিতা-িমফজ                     

এনআইমি-৬৮৯৫৫৫১৮৮২    

মিাবা-০১৯৯৬৫৭৮৬২৬

গ্রাি-চাচই                    

িাক-চাচই                 

উিদজলা-মলাহাগড়া        

মজলা-নড়াইল

মনজ আদবেনকারী োথী একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন টনমেদল েীঘ ি 

মেদনর ইনদফকশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০

নড়াইল

৫৮১ মিাোঃ জুদয়ল মিয়া                  

মিতা-শমহে মিয়া                

এনআইমি-৬৮১০৭৭১০৪৯০৪২ 

মিাবা-০১৯০৩৮৩৮৪১২

গ্রাি-চমেিাড়া              

িাক-মিাড়ামেয়া          

উিদজলা-মবলাব            

মজলা-নরমোংেী

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ জুদয়ল মিয়া একজন কৃমি শ্রমিমক। মতমন 

িাদয়র হাদড় েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০

নরমোংেী

৫৮২ েফুরা মবগি                     

স্বািী-ইোহীি েরকার         

এনআইমি-৫৯১২৪৬৩১০৮১৩১ 

মিাবা-০১৭৩৪০৬০৭৯২

গ্রাি-িদয়স্ত মহাদেন্দী         

িাক-মহাদেন্দী             

উিদজলা-গজামরয়া          

মজলা-মুন্সীগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী েফুরা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন হৃেদরাদগ 

আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২০০০০

মুন্সীগঞ্জ

৫৮৩ মিাোঃ আবুল মহাদেন              

মিতা-মৃত আবদুল খাদলক       

এনআইমি-৭৫১৮০১৩৮৯০৬২৭ 

মিাবা-০১৮৩১৯৬৩২৫২

গ্রাি-িাইনামে                

িাক-মিজমিমজ               

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ     

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আবুল মহাদেন একজন ভযান চালক। মতমন 

মকািদড় ব্যাথা ফুেফুদের েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৫৮৪ তােমলিা                         

মিতা-মিাহাম্মে লুৎফর রহিান 

জন্মেনে-

২০১০৬৭৯৪৪০১৪০১২৯১       

মিাবা-০১৯৫৯৫৫৮৮৩৯

গ্রাি-িাইনামে                

িাক-মিজমিমজ               

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ     

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মিাহাম্মে লুৎফর 

রহিান (মিতা)    

এনআইমি-

৬৪৩৫১২৩৫৫৬

আদবেনকারী মিাহাম্মে লুৎফর রহিান একজন মনি িান শ্রমিক। 

মতমন িানমেক েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নারায়নগঞ্জ

৫৮৫ আব্দুল মিাতাদলব মিািা           

মিতা-ইয়াোলী মিািা           

এনআইমি-৩৭৩৫১৫৭৩৯২      

মিাবা-০১৯৬৬২৩৬৩৬৯

গ্রাি-িাইনামে                

িাক-মিজমিমজ               

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ     

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী আব্দুল মিাতাদলব একজন ভযান চালক। মতমন 

হাদড়র েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নারায়নগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৫৮৬ মিাোঃ মিারদশে আলি              

মিতা-নুরুল ইেলাি            

এনআইমি-১৩১৪৭১১৬০৮৭৫২ 

মিাবা-০১৭৮৭৮৯৯০১৭

গ্রাি-িাইনামে                  

িাক-মিজমিমজ              

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ          

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মিারদশে আলি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িমরিাক তদের েিস্যা ফুেফুদের েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৫৮৭ মিাোোঃ মিমরনা িারমভন           

মিতা-মিাোঃ িমের উদ্দীন িেল  

এনআইমি-৭৩২৭৫৪৯১৬৩      

মিাবা-০১৯০৮৭৮৬০৯০

গ্রাি-মুরােপুর               

িাক-বালুভরা                

উিদজলা-নওগা            

মজলা-নওগাঁ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ মিমরনা িারমভন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাগ স্তদন টিউিার ফুেফুদের েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০

নওগাঁ

৫৮৮ মিাোঃ মিাস্তফা                     

মিতা-আম্মে আলী             

এনআইমি-৭৭৭৭৫৩১৭১১       

মিাবা-০১৭১০৫২৩৯২৬

গ্রাি-মুরােপুর               

িাক-বালুভরা                

উিদজলা-নওগা            

মজলা-নওগাঁ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মিাস্তফা একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০

নওগাঁ

৫৮৯ মিাোঃ আমজজুর রহিান           

মিতা-হাোঃ মিাোঃ জামিল আহদিে 

এনআইমি-৪১৯৬৯৩৪৪৪৪       

মিাবা-০১৭২৪৬৮৩৭৫৯

গ্রাি-উেয়পুর                   

িাক-মিািাহাট               

উিদজলা-মিািাহাট           

মজলা-বাদঘরহাট

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আমজজুর রহিান একজন কৃমি শ্রমিক । 

মতমন উচ্চ রক্তচাি হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০

বাদগরহাট

৫৯০ মিাোোঃ কাজলী মবগি            

স্বািী-মিাোঃ ইোহাক মশখ        

এনআইমি-২৯১১৮৯৫২৩০৯৪৯ 

মিাবা-০১৪০৮১৫৪০৮৪

গ্রাি-মনমিপুর                 

িাক-মতলজুমড়               

উিদজলা-মবায়ালিারী      

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ কাজলী মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মকািদড় ব্যাথা স্তদন টিউিার মিলমভক ইনফ্লে িাটরী মিমজজ 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৪০০০০

ফমরেপুর

৫৯১ মিাোঃ িমনর মহাদেন                

মিতা-আবদুল িাদলক           

এনআইমি-৫৯৯৩১১৪০৬৪      

মিাবা-০১৮৪৭৩৪২২০৯

গ্রাি-উোঃ যাোবামড়           

িাক-যাোবাড়ী              

উিদজলা-যাোবাড়ী          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ িমনর মহাদেন একজন রাজমিস্ত্রী । মতমন 

ফুেফুদের মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা

৫৯২ মগয়াে উমদ্দন                     

মিতা-মৃত আব্দুিা                

এনআইমি-৫৮১৩৫৫৫৬৫৫৯১৯ 

মিাবা-০১৭৭৪৪৪৭৮৭৮

গ্রাি-কামেরপুর              

িাক-জুড়ী                  

উিদজলা-জুড়ী              

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী মগয়াে উমদ্দন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন হাদড়র 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক। মতমন

১৫০০০

মিৌলভীবাজার

৫৯৩ রুস্তি আলী                       

মিতা-হােন আলী               

এনআইমি-৬৪০৫৯৪২৩১৬     

মিাবা-০১৭৩৩৫৬৬২১০

গ্রাি-খাটগাঁও                 

িাক-ভাদটরা                

উিদজলা-কুলাউড়া         

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী রুস্তি আলী একজন কৃমি ম্রমিক। মতমন মিাক 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।+

৪০০০০

মিৌলভীবাজার



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৫৯৪ মিাোোঃ মশফালী মবগি          

স্বািী- আমিনুর ইেলাি         

এনআইমি-১০১৮৮৮৫০৬২০৩৮ 

মিাবা-০১৮৬৫৮৩৪১০৬

গ্রাি-মবটতখর                 

িাক-চান্দাইদকানা          

উিদজলা-মশরপুর           

মজলা-বগুড়া

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ মশফালী মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মিরুেদের হাদড়র েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

২০০০০

বগুড়া

৫৯৫ েমব রানী                          

স্বািী-নদরশ চন্দ্র রায়            

এনআইমি-২৭১৩০১৫২৮২৭৭   

মিাবা-০১৩০৩০৫৫৯২৭

গ্রাি-আদলাকমিমহ           

িাক-আদলাকমিমহ        

উিদজলা-মচমচরবন্দর      

মজলা-মেনাজপুর

মনজ আদবেনকারী েমব রানী একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মচাদখর 

কমন িকর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

১৫০০০

মেনাজপুর

৫৯৬ নদরশ চন্দ্র রায়                    

মিতা-িীর ভি রায়               

এনআইমি-২৭১৩০১৫২৮২০৭৬ 

মিাবা-০১৭৬১১৬২৪২৭

গ্রাি-আদলাকমিমহ           

িাক-আদলাকমিমহ        

উিদজলা-মচমচরবন্দর      

মজলা-মেনাজপুর

মনজ আদবেনকারী নদরশ চন্দ্র রায় একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মচাদখর 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

১০০০০

মেনাজপুর

৫৯৭ শ্রী তািে চন্দ্র রায়               

মিতা-শ্রী টাংক নাথ রায়       

এনআইমি-২৭১৩০১৫২৮১৭৪০ 

মিাবা-০১৭৩৩০৭০৬১৫

গ্রাি-আদলাকমিমহ           

িাক-আদলাকমিমহ        

উিদজলা-মচমচরবন্দর      

মজলা-মেনাজপুর

মনজ আদবেনকারী শ্রী তািে চন্দ্র রায় একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মচাদখর েিস্যা  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

২০০০০

মেনাজপুর

৫৯৮ তােমলিা মবগি                   

স্বািী-মিাোঃ হামকি               

এনআইমি-০১২০৮০৪১১৮৫৮৫ 

মিাবা-০১৯৪৮১০০৩৭৯

গ্রাি-েরুই                   

িাক-বাদগরহাট              

উিদজলা-বাদগরহাট        

মজলা-বাদগরহাট

মিাোঃ জামহে (মেদল)  

এনআইমি-

৫৫৩৫০৯৩৩০৫

আদবেনকারী মিাোঃ জামহে একজন ভযান চালক। তার িাদয়র 

জ্বর এবাং উির মিদট ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ বাদগরহাট

৫৯৯ মশখ মিাোঃ মতাফাজ্জল মহাদেন    

মিতা-মৃত মিাোঃ আক্রি মিয়া     

এনআইমি-

১৯৭৩৫৮১৮০৮৪৩৪৫৫৪২      

মিাবা-০১৭১৫০২০৮০৪

গ্রাি-বড়েল                   

িাক-ইদন্দশ্বর              

উিদজলা-রাজনগর         

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী মশখ মিাোঃ মতাফাজ্জল মহাদেন একজন কৃমি 

শ্রমিক। মতমন হাড় ভাঙ্গা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ মিৌলভীবাজার

৬০০ মিাোঃ রুহুল আমিন                 

মিতা-মিাোঃ রহিত উিাহ        

এনআইমি-২৬৯০৪২১৩৪৯৫১৯ 

মিাবা-০১৮৮২৩৪৬৯২২

গ্রাি-িমতমেল               

িাক-িমতমেল               

উিদজলা-িমতমেল        

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ রুহুল আমিন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাদগ ফুেফুদের েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০

ঢাকা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৬০১  োহানা আক্তার                      

মিতা-মিাোঃ েমফউদ্দীন আহিে    

এনআইমি-৪১৭৩৮১৮১৫৬        

মিাবা-০১৯৭৪৯১২৪২৬

 গ্রাি-টুটিাড়া             

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী োহানা আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  খুলনা

৬০২  মিাোঃ মিজানুর রহিান          

মিতা- আবদুল লমতফ আকন   

এনআইমি-৪১৭৬৯৯৭৬০১      

মিাবা-০১৭৪৬৭৮৯০০৫

 গ্রাি-চানপুর                  

িাক-চানপুর              

উিদজলা-মিদহন্দীগঞ্জ      

মজলা-বমরশাল

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ মিজানুর রহিান একজন শ্রমিক। মতমন-

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০ বমরশাল

৬০৩ মিাোঃ ফমরে মিয়া                    

মিতা-মৃত মিাোঃ আোঃ মেমদ্দকুর 

রহিান                           

এনআইমি-৭২১৩৮৪৪০৫৩৪৩৭২ 

মিাবা-০১৭০৫২৫৮৯২৩

গ্রাি-িমজব নগর              

িাক-খামলয়াজুরী             

উিদজলা-খামলয়াজুরী        

মজলা-মনেদকানা

মিাোোঃ িমজিনা আক্তার 

(স্ত্রী) এনআইমি-

৭২১৩৩৪৪০০০০০০১

আদবেনকারী মিাোোঃ িমজিনা আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  মনেদকানা

৬০৪ বাহাদরান                          

মিতা-আেয়াত আলী হাওলাোর 

এনআইমি-১৪৫৩১৭৪২৫০       

মিাবা-০১৭২৩০৬৫০২৪

গ্রাি-চামলতাবামড়           

িাক-হুগলাবুমনয়া           

উিদজলা-নামজপুর         

উিদজলা-মিদরাজপুর

মনজ আদবেনকারী বাহাদরান একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  হাইিার 

মটনশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক। মতমন

৩০০০০

মিদরাজপুর

৬০৫ নামের উমদ্দন                        

মিতা- আবদুর রহিান            

এনআইমি-৭৫১০৭৫৬৫৫৩০২৩  

মিাবা-০১৭৩৬৪০৪৭৯৯

গ্রাি-বারইচতল                

িাক- বাাংলা বাজার          

উিদজলা-মবগিগঞ্জ          

মজলা-মনায়াখালী

মনজ আদবেনকারী নামের উমদ্দন একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন কযানোর 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৭০০০০ মনায়াখালী

৬০৬ িঈনুদ্দীন শরীফ                     

মিতা-মিাোঃ দ্বারা শরীফ             

জন্মেনে-

২০০১২৯১১৮২৫০০৫১৫৩         

মিাবা-০১৮১৭১২৫৮১৮

গ্রাি-হাোিমেয়া             

িাক-সূযমেয়া               

উিদজলা-মবায়ালিারী        

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী িঈনদ্দীন শরীফ একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন িা 

মভদঙ্গ মগদে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ফমরেপুর

৬০৭ রুিা আক্তার মহিী                

স্বািী-মিাোঃ শাহজাহান খা      

এনআইমি-৬১১৭২৩১২৮১১৯৩ 

মিাবা-০১৭১১৮৪৬০১২

গ্রাি-গদয়শপুর             

িাক-গাাংগাইল            

উিদজলা-নান্দাইল         

মজলা-িয়িনমোংহ

মিাোঃ নজরুল ইেলাি 

(মেদল)         জন্মেনে-

১৯৯৪৭৯৩৭০১০১৭

আদবেনরকারী রুিা আক্তার মহিী একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  --

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িয়িনমোংহ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৬০৮  িাইনুল হক                          

মিতা-মৃত হামফজ উমদ্দন         

এনআইমি-৪৮১৩৩৮৬৯২৬৩০৫ 

মিাবা-০১৭৩৪৪০০৮৮৬

 গ্রাি-লাইিিাশা              

িাক-মৃগা                  

উিদজলা-ইটনা              

মজলা-মকদশারগঞ্জ

 োহাজ উমদ্দন (মেদল)  

এনআইমি-

৪৮১৩৩৮৬৯২৬৩০৭

 আদবেনকারী োহাজ উমদ্দন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  মকদশারগঞ্জ

৬০৯  সুলতান আহদম্মে               

মিতা-মৃত আলিাে আলী      

এনআইমি-৪৭৯৫১৩১৫৬৩৪০৪ 

মিাবা-০১৭৮০০৮২৬৫২

 গ্রাি-িমতয়ার খালী         

িাক-মশিইয়াি ি            

উিদজলা-খুলনা            

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী সুলতান আহদম্মে একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হাদট ির েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  খুলনা

৬১০ মিাোোঃ সুরাইয়া                       

মিতাোঃ শমফকুল ইেলাি         

জন্মেনে-

২০১১০৯১৯১৮৫১১০৯০৮          

মিাবা-০১৩০৫৪৮৯০২৭

গ্রাি-মশবপুর                 

িাক-ইন্দ্রনারায়নপুর          

উিদজলা-তজুমুমদ্দন          

মজলা-মভালা

মিাোঃ শমফক শমফকুল 

ইেলাি (মিতা) 

এনআইমি-

০৯১৯১৮৫৬২৮০৬১

আদবেনকারী মিাোঃ শমফকুল ইেলাি একজন মনি িান শ্রমিক। 

তার মিদয় মিামলতও আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ মভালা

৬১১  মিাজাদহর মিয়া                    

মিতা-মৃত সেয়ে আহিে        

এনআইমি-১৫১০৪৮৫৮৩৮৩৫৫ 

মিাবা-০১৮১১৫৫১৯৫৬

 গ্রাি-মশলামলয়া               

িাক-িাটনী                  

উিদজলা-আদনায়ারা        

মজলা-চট্টগ্রাি

 মনজ  আদবেনকারী মিাজাদহর মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন ঘাদড় 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  চট্টগ্রাি

৬১২ মিাোোঃ মবগি                     

স্বািী-মিাোঃ আবুল কাদেি         

এনআইমি-৬১১২৩২২৮০০৪৯২ 

মিাবা-০১৯১৪৩৬৭০০৯

গ্রাি-স্বল্প িমিিিাড়া       

িাক-রািদগািালপুর        

উিদজলা-মগৌরীপুর           

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন জ্বর বুদক 

ইনদফকশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িয়িনমোংহ

৬১৩ আব্দুল কমরি মিয়া                

মিতা- মৃত মিাোঃ আব্দুল খাদলক   

এনআইমি-৪৮১৩৩৮৬৯২১১৯০  

মিাবা-০১৭২৩৬৬২০১৮

গ্রাি-মশখিাড়া               

িাক- মৃগা                    

উিদজলা-ইটনা             

মজলা-মকদশারগঞ্জ

িয়নুল হাোন (মেদল) 

এনআইমি-

৪৮১৩৩৮৬৯১২০৬

আদবেনকারী িয়নুল হাোন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৭০০০০  মকদশারগঞ্জ

৬১৪ আব্দুল হান্নান                      

মিতা-আবু তাদহর             

এনআইমি-৪৮১০৬৮৬৩৭৩৬১৬   

 মিাবা-০১৭৩৫৬৯৭৯৮১

গ্রাি-মিয়াকান্দী              

িাক-মিমরজজপুর           

উিদজলা-বামজতপুর      

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী আব্দুল হান্নান একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন জ্বর 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০  মকদশারগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৬১৫  নাঈি খাঁন                          

মিতা- বকুল মিয়া                 

জন্মেনে-

২০১২৩৬১৭১৪৩১১০৫৬৪ মিাবা-

০১৩০৪০৪৫৮৬১

 গ্রাি-মনউ ইস্কাটন           

িাক-শামন্তনগর               

উিদজলা-রিনা               

মজলা-ঢাকা

 বকুল (মিতা)   

এনআইমি-

১৯৮৭৫৮২৭৪০৭১২৯৯৪

০

 আদবেনকারী বকুল খাঁন একজন মেন িজুর। তার মিদয় ব্লাি 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  ঢাকা

৬১৬ তাজুল মিয়া                          

মিতা-রইে মিয়া                  

এনআইমি-৬৪০৫৮৮৬৯৯২        

মিাবা-০১৭১৭২৭৮৯৬৩

গ্রাি- মিদতশ্বর                 

িাক-মগয়ােনগর               

উিদজলা-মিৌলভীবাজার    

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী তাজুল মিয়া একজন মিকামনক শ্রমিক। মতমন   

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৭০০০০ মিৌলভীবাজার

৬১৭  আোঃ িাদলক হাওলাোর           

মিতা-মৃত োেন আলী হাওলাোর 

এনআইমি-০১১০৮৬৯২৬৪৭৬১  

মিাবা-০১৭২৪৩৩০৭৩৬

 গ্রাি-মগাবরমেয়া              

িাক-বাদগরহাট             

উিদজলা-বাদগরহাট          

মজলা-বাদগরহাট

 মনজ  আদবেনকারী আোঃ িাদলক হাওলাোর একজন ভযান চালক। 

মতমন বুদক ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  বাদগরহাট

৬১৮ চন্দনা রানী মেন                 

স্বািী-মগৌরচন্দ্র মেন             

এনআইমি-৪৭৯২১০১০০৩১৭৪  

মিাবা-০১৩১৪৫৮৭২৮৫

গ্রাি-োদহবিাড়া            

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর       

মজলা-খুলনা

মগৌরচন্দ্র মেন (স্বািী) 

এনআইমি-

৪৭৯২১০১০০৩১৭১

আদবেনকারী মগৌরচন্দ্র মেন একজন ট্রাক চালক।তার স্ত্রীমুদখ 

কযানভার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৬১৯ মিাোঃ ইকবাল মৃিা               

মিতা-হাদেি মৃিা               

এনআইমি-

১৯৯০০১১৬০১০০০০০৬৩      

মিাবা-০১৭৪২৮৫০০৫৫

গ্রাি-শমনরদজাড়             

িাক-মিনাতলা             

উিদজলা-মিাড়লগঞ্জ        

মজলা-বাদগরহাট

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ ইকবাল মৃিা একজন ট্রাক চালক। মতমন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  বাদগরহাট

৬২০  িারুল মবগি                      

মিতা-আলি মশখ               

এনআইমি-৮৬৫২৮২৮২৭১     

মিাবা-০১৯১৫০৮৬১৭২

 গ্রাি-হাজী ইেিাইল মলাংক 

িাক-মোনািাঙ্গা           

উিদজলা-মোনািাঙ্গা     

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী িারুল মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মিরুেদের 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

৬২১  রানী মবগি                        

মিতা-আোঃ রশীে                  

এনআইমি-১৪৮১০৭৫৮৪৮         

মিাবা-০১৯৩৩২৯৯৭৬৩

 গ্রাি-নবিিী                   

িাক-খুলনা                 

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী রানী মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন নদখর 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৬২২ নুর জাহান                        

মিতা- রমহি উমদ্দন মশখ        

এনআইমি-৪১৭২৪৪৪৬৯৯       

মিাবা-০১৯৯৩৯৬৪৯২০

গ্রাি-চানিারী                

িাক-খুলনা                

উিদজলা-খুলনা           

মজলা-খুলনা

রানু মবগি (মিদয়) 

এনআইমি-

২৩৭২৫৯৯১৬৩

আদবেনকারী নুর জাহান একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন কযানোর 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

৬২৩ মিাদশ িো মবগি                   

স্বািী-মিাোঃ মেমলি েরোর       

এনআইমি-০৬১৩২৭১৪৯০০৭০ 

মিাবা-০১৭৩৩৬৩৫৮৭৬

গ্রাি-মিঙ্গলাকাঠী            

িাক-মিঙ্গলাকাটী          

উিদজলা-মগৌরনেী         

মজলা-বমরশাল

মনজ আদবেনকারী মিাদশ িো মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন জমেে 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০ বমরশাল

৬২৪ মিাোোঃ জদবো খাতুন           

মিতা-মিাোঃ বাচ্চু মিয়া           

এনআইমি-৩৭০১৫৪৭৪২৮      

মিাবা-০১৮৪৮২২৫৫৩২

গ্রাি-মেিাইবাগ              

িাক-মখলগাঁও              

উিদজলা-মখলগাঁও         

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ জদবো খাতুন একজন মনি িান শ্রমিক।মতমন 

বাি হাদড়র েয় মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা

৬২৫ মিাোোঃ শািছুন্নাহার              

স্বািী-মিাোঃ নবী মহাদেন         

এনআইমি-৬১১২৩২২৮০১১৫৭ 

মিাবা-০১৯৬৯৫৬৯৫৭৬

গ্রাি-স্বল্প িমিিিাড়া       

িাক-রািদগািালপুর        

উিদজলা-মগৌরীপুর           

মজলা-িয়িনমোংহ

ইনজ আদবেনকারী মিাোোঃ শািছুন্নাহার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন বাি 

িাদয়র ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ িয়িনমোংহ

৬২৬ মিাোঃ আবজাল                     

মিতা-মিাোঃ শমরয়াত িাতুব্বর   

এনআইমি-০৬১৬৯৩৫৭৬০৭২২ 

মিাবা-০১৭৮৩৩১৩৪৪৩

গ্রাি-পূব ি রসুলপুর       িাক-

আশ্রাফাবাে           

উিদজলা-কািরাঙ্গীরচর   

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আফজাল একজন মরক্সা চালক। মতমন 

মিরুেদের েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা

৬২৭ োমবনা আক্তার                   

স্বািী-হারুন মিঞা              

এনআইমি-৪৮১৪৫৬৬০৯২৩০৯ 

মিাবা-০১৮৪৯১২২৯৪৬

গ্রাি-মশালামকয়া              

িাক-মশালামকয়া            

উিদজলা-মকদশারগঞ্জ       

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী োমবনা আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন বুদক 

ব্যাথা িাকস্থমলদত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  মকদশারগঞ্জ

৬২৮ মিাোঃ শহীদুল ইেলাি (শাহীন)   

মিতা-ইউসুফ আলী     এনআইমি-

৪৮১৯২৯৪৮০৭২৬৩ মিাবা-

০১৮৮৮৪৮২১১৪

গ্রাি-েশমিনা                 

িাক-েশমিনা                

উিদজলা-েশমিনা           

মজলা-িটুয়াখালী

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ শহীদুল ইেলাি একজন ভযান চালক। মতমন 

বুদকর ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ িটুয়াখালী

৬২৯ মিাোঃ মবিাল                       

মিতা-মেরাজ মহাদেন           

এনআইমি-১৫০৫০৬৫৭০৪       

মিাবা-০১৮৪০৯৯৫৭৫৭

গ্রাি-স্বল্প িমিিিাড়া       

িাক-রািদগািালপুর        

উিদজলা-মগৌরীপুর           

মজলা-িয়িনমোংহ

ইনজ আদবেনকারী মিাোঃ মবিাল একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন বুদকর 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ িয়িনমোংহ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৬৩০ মিাোঃ কািাল মহাদেন                

মিতা-মৃত িহেীন মিািা          

এনআইমি-৪৭১৯৪৮১৯৪০৮৫০   

মিাবা-০১৭২৮৩৯৬৭০৯

গ্রাি-িানমততা               

িাকিানমততা               

উিদজলা-মতরখাো          

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ কািাল মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  খুলনা

৬৩১ মরাংমক                               

মিতা-আমজজুল মুন্সী              

জন্মেনে-

২০০১৪৭৪৪০৫৭০১৩২৬৪ মিাবা-

০১৫৫৩৯৩২৩৮৮

গ্রাি-েম্মগাতী                  

িাক-মেঘমলয়া                 

উিদজলঅ-মেঘমলয়া         

মজলা-খুলনা

আমজজুল মুমন্স (মিতা) 

এনআইমি-

৪৭১৪০৫৭৪১৫৭৩৭

আদবেনকারী আমজজুল মুন্সী একজন িাে মবদক্রতা।মতমন রক্ত 

শুন্যতা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৬৩২ মিাোোঃ সুভা খানি                 

মিতা-মিাোঃ চাঁন মিয়া             

জন্মেনে-

১৯৯৮২৯১১৮৯৫০২১৫৬৬         

মিাবা-০১৭৮২৪২২১২৪

গ্রাি-মনমিপুর                 

িাক-মতলজুমড়               

উিদজলা-মবায়ালিারী      

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ সুভা খানি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

িাতৃত্ব কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ফমরেপুর

৬৩৩ চন্দ্র বান মবমব                       

স্বািী- মৃত ফদতহ আলী           

এনআইমি-১৯২০৯০৩০৮৫৫১৮   

মিাবা-০১৮১৩০৭৯৫৩৯

গ্রাি-বরুড়া                    

িাক-বরুড়া                   

উিদজলা-বরুড়া              

মজলা-কুমিিা

মিাোঃ মেদলায়ার মহাদেন 

(মেদল) এনআইমি-

১৯২০৯০৩০৮৫৫২০

আদবেনকারী মিাোঃ মেদলায়ার মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক।  

মতমন ফুেফদের েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ কুমিিা

৬৩৪ িমজতা মবগি                      

স্বািী-মৃত আফের উদ্দীন        

এনআইমি-৪৮১৪৫৬৬০৯২২৮৫  

মিাবা-০১৯১৩৬৬০৫২৬

গ্রাি-েোঃ মলাহাজুরী         

িাক-মলাহাজুরী             

উিদজলা- কটিয়ােী          

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী িমজতা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মকদশারগঞ্জ

৬৩৫ মিাোোঃ নামেিা আক্তার           

মিতা- মিাোঃ আোঃ গফুর          

এনআইমি-৫০৫৮২৯৭৫৪৯        

মিাবা-০১৪০৭৫২২৮৫১

গ্রাা্ি-মটক কাদথারা            

িাক-োলনা                  

উিদজলা-গাজীপুর           

মজলা-গাজীপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ নামেিা আক্তার একজন কৃমি শ্রমিক।  

মতমন কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৭০০০০ গাজীপুর

৬৩৬ মিাোঃ রমফকুল ইেলাি               

মিতা-মিাোঃ মকরািত আলী      

এনআইমি-১৪৭০৬০৩১৬৬       

মিাবা-০১৮৩৯০৭২৭৪৭

গ্রাি-গাইটাল                  

িাক-মকদশারগঞ্জ            

উিদজলা- মকদশারগঞ্জ       

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ রমফকুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

বুদক ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মকদশারগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৬৩৭ শ্রী সুভাি চন্দ্র োে                  

মিতা-সুবল চন্দ্র োে              

এনআইমি-৬৮৫৪০২৯৫৩২      

মিাবা-০১৭২৫১৬৮৭৩৬

গ্রাি- েোঃ কািারিাড়া        

িাক-কুমড়গ্রাি               

উিদজলা-কুমড়গ্রাি          

মজলা-কুমড়গ্রাি

মনজ আদবেনকারী শ্রী সুভাি চন্দ্র োে একজন কৃমি শ্রমিক।  মতমন 

ফুেফুদের কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৭০০০০ কুমড়গ্রাি

৬৩৮ নুরু মিয়া                            

মিতা-আব্দুল িন্নাফ               

এনআইমি-৮২১৯১৪৫২৪৩        

মিাবা-০১৭৩৭৩৫৩২২৮

গ্রাি-বমশ িজুড়া                 

িাক-মিৌলভীবাজার         

উিদজলা-মিৌলভীবাজার     

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী নুরু মিয়া একজন মিকামনক শ্রমিক। মতমন জটিল 

চক্ষু মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ মিৌলভীবাজার

৬৩৯ মুনা                                    

মিতা-মিাোঃ েমলি                   

এনআইমি-৭৩৫৪৬৬০২৯৭      

মিাবা-০১৮৩৮৬০৫৯৬২

গ্রাি-মশালামকয়া              

িাক-মশালামকয়া            

উিদজলা-মকদশারগঞ্জ       

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মুনা একজন গৃহ শ্রমিক।  তার িাথর অিাদরশন 

হদয়দে।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৩০০০০  মকদশারগঞ্জ

৬৪০ হাদলিা খাতুন                     

স্বািী-ইোহীি মিয়া                

এনআইমি-৪৮১৩৩৬০৯৭৮৫০২  

মিাবা-০১৪০৮৪৭৮৮৫৩

গ্রাি-ডুইয়ারিাড়া               

িাক-জয়মেমদ্দ            

উিদজলা-ইটনা               

মজলা-মকদশারগঞ্জ

ইোহীি মিয়া (স্বািী) 

এনআইমি-

৪৮১৩৩৬০৯৭৮৪৯৪

আদবেনকারী হাদলিা ইোহীি খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

বুদকর ইনদফকশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  মকদশারগঞ্জ

৬৪১ মিাোঃ শািীি                       

মিতা-মৃত দুলাল মিয়া           

এনআইমি-৬৮১৭৬৪২৫৯৪৩৩৬ 

মিাবা-০১৭৭২৬০৯৮৯৩

গ্রাি-োতিাইকা             

িাক-গড়বাড়ী               

উিদজলা-মশবপুর           

মজলা-নরমোংেী

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ শািীি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মকিনী 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

নরমোংেী

৬৪২ মিাোোঃ িিতাজ                   

মিতা-ভলু মিয়া                  

এনআইমি-৯৫৭৫৩৫৫৯৫৪     

মিাবা-০১৯২৭৭৩০৬১২

গ্রাি-নামজরগঞ্জ              

িাক-িেনপুর               

উিদজলা-নারায়নগঞ্জ      

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ িিতাজ একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন কাদি 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ নারায়নগঞ্জ

৬৪৩ লামক মবগি                        

স্বািী-আবদুল রমহি            

এনআইমি-৭৫২০৭০৩৪৭২৬৯০ 

মিাবা-০১৬৭৩২৮৮১১২

গ্রাি-িাইনামে                  

িাক-মিজমিমজ              

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ          

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী লামক মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িায়াদবটিে 

হাইদি থাইরদয়ি ও আঘাত জমনত কারদন অদূ্ভত েিস্যা মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২০০০০ নারায়নগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৬৪৪ নারমগে মবগি                     

স্বািী-নুরুল আিীন িাটওয়ারী  

এনআইমি-১৩১৪৭১১৬২৩৭৩৩ 

মিাবা-০১৭৭৮৫২৫৬৮২

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী নারমগে মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন জরায়ু 

স্তর পুরু হদয় যাওয়া জমনত েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ নারায়নগঞ্জ

৬৪৫ মিাোঃ আব্দুল িমজে মিয়া        

মিতা-কালাচান মিয়া            

এনআইমি-৬৭২৫৮১১৫৯৪৯৫১ 

মিাবা-০১৭৪৭৫৬৪৫৯৬

গ্রাি-িাইনামে                

িাক-মিজমিমজ               

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ     

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুল িমজে মিয়া একজন মরক্স চালক। 

মতমন ফুেফুদের োংক্রিন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৬৪৬ মিাোঃ মেরাজুল ইেলাি মচৌধুরী   

মিতা-কুটিমিয়া মচৌধুরী          

এনআইমি-৫০৯৬৯৩৩১৭০     

মিাবা-০১৭৪১০৪২৭৯৪

গ্রাি-গাড়ফা                  

িাক-মিািাহাট             

উিদজলা-মিািাহাট         

মজলা-বাদগরহাট

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মেরাজুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মরাক মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

বাদগরহাট

৬৪৭ মিাোোঃ ইলিা                      

মিতা-মিাোঃ ইহোনুল আলি     

এনআইমি-১৪৯৬৯২৮৬৩৯     

মিাবা-০১৯১৫৮১১৪৩১

গ্রাি-উেয়পুর                   

িাক-মিািাহাট               

উিদজলা-মিািাহাট           

মজলা-বাদঘরহাট

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ ইলিা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন রদক্ত 

অমতমরক্ত চমব ি ও মেই কারদন সৃি জটিলতা  মরাদগ আক্রান্ত। 

উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

বাদগরহাট

৬৪৮ কািাল মশখ                       

মিতা-মৃত কাদের মশখ           

এনআইমি-৪৭১৭৫১৩৬০৬২৭৭ 

মিাবা-০১৭৯৩২৬৯৯৪২

গ্রাি-আইচগাতী             

িাক-মবলফুমলয়া            

উিদজলা-রুিো             

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী কািাল মশখ একজন মনি িান শ্রমিমক। মতমন 

িায়াদবটিে উচ্চরক্তচাি মরাক মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৬৪৯ মিাহাোঃ আবু তাদহর (িলার)     

মিতা-খমললুর রহিান           

এনআইমি-২৮৪২৩৫০৩২০     

মিাবা-০১৭১৬২১১৮৬৮

গ্রাি-নাখরাজিাড়া           

িাক-চাঁিাইনবাবগঞ্জ      

উিদজলা-চাঁিাইনবাবগঞ্জ  

মজলা-চাঁিাইনবাবগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাহাোঃ আবু তাদহর (িলার) একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন বুদক ব্যাথা  মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০

চাঁিাইনবাবগঞ্জ

৬৫০ শাহানা মবগি                    

মিতা-রমফকুল আলি েে িার     

এনআইমি-৩২৯৬৯৪৪৬১৮     

মিাবা-০১৭২৪৮৬৮৯৮৮

গ্রাি-উেয়পুর                   

িাক-মিািাহাট               

উিদজলা-মিািাহাট           

মজলা-বাদঘরহাট

মনজ আদবেনকারী শাহানা মবগি একজনগৃহ শ্রমিক। মতমন অযাজিা 

মরাদগ আক্রান্ত মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০

বাদগরহাট



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৬৫১ মলমল                              

মিতা-জদবে আলী                

এনআইমি-৩২৯৬৮৩৫৭০৯     

মিাবা-০১৯৫১৪৩৩৮৪৯          

মিাবা-০১৯৫১৪৩৩৮৪৯

গ্রাি-উেয়পুর                   

িাক-মিািাহাট               

উিদজলা-মিািাহাট           

মজলা-বাদঘরহাট

মনজ আদবেনকারী মলমল একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মকািদড় কযাথা 

মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৫০০০

বাদগরহাট

৬৫২ মিাোঃ কুদ্দুে                       

মিতা-িদয়ন উদ্দীন              

এনআইমি-৭৭৭৭৫৩১৭৭৮       

মিাবা-০১৭১৫০৫৪১১৮

গ্রাি-িমতমেল               

িাক-িমতমেল               

উিদজলা-িমতমেল        

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ কুদ্দুে একজন রাজ মিস্ত্রী। মতমন হৃেদরাদগ  

মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২৫০০০

ঢাকা

৬৫৩ মিাোোঃ িমজিনা মবগি              

মিতা-মেরাজ মিয়া              

এনআইমি-৭৭৮৬৫১১৩৬৫      

মিাবা-০১৮৩৬৪৭৩৮০১

গ্রাি-সুমিলিাড়া              

িাক-আেিজী              

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ িমজিনা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

থাইরদয়দির েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৬৫৪ িাহমুদুর রমশে                   

মিতা-মিাোঃ মলাকিান ভ ুঁইয়া     

এনআইমি-৫০৮৬০৬১৫৬০     

মিাবা-০১৬২৯৯৫৩২৯০

গ্রাি-মিজমিমজ              

িাক-মিজমিমজ             

উিদজলা-নারায়নগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী িাহমুদুর রমশে একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে উচ্চ রক্তচাি মকিনীর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৬৫৫ মিাোঃ নুর ইেলাি                   

মিতা-আব্দুল িমজে           

এনআইমি-৩৭৩৫২৮০০৩৮     

মিাবা-০১৮৫৫৪২৩৪১৯

গ্রাি-িাইনামে                

িাক-মিজমিমজ               

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ     

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ নুর ইেলাি একজন অদটা চালক। মতমন 

মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ নারায়নগঞ্জ

৬৫৬ মিাোঃ োইফুল ইেলাি            

মিতা-মিাোঃ অেীমুদ্দীন েরকার  

এনআইমি-১৯১৪০৭১১৫২৪০৫  

মিাবা-০১৭৩২৮৯১৬২৩

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ োইফুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  

মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নারায়নগঞ্জ

৬৫৭ মিাোঃ মুেমলি                     

মিতা-আবদুল িান্নান            

এনআইমি-৬৭২৫৮১৮২৮২৭০৭ 

মিাবা-০১৮৪৯৫৩১২৭২

গ্রাি-তাত খানা              

িাক-এল এন মিলে        

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ      

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মুেমলি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে ও মকিমনর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নারায়নগঞ্জ

৬৫৮ মিাোঃ হাোন আলী               

মিতা-কাদেি আলী            

এনআইমি-৮৬৮৫৬৬৫৪১৯     

মিাবা-০১৯৯০৫৩৪০৯৭

গ্রাি-কলাবাগ               

িাক-মেমদ্দরগঞ্জ             

উিদজলা-নারায়নগঞ্জ      

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ হাোন আলী একজন মরক্সা চালক। মতমন 

মতমন মলভার মেদরামেে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ নারায়নগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৬৫৯ মিাোঃ শমফকুল ইেলাি           

মিতা-মৃত আোঃ িান্নাে            

এনআইমি-২৬৯২৬১৮৪৯৫৭৯৬ 

মিাবা-০১৯১৩৭৭০০৬২

গ্রাি-শাহজােপুর            

িাক-গুলশান              

উিদজলা-গুলশান          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ শমফকুল ইেলাি একজন মনি িান শ্রমিক। 

মতমন মকিনী মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০ ঢাকা

৬৬০ রতন                               

মিতা-জাহাঙ্গীর আলি িাদটায়ারী 

   জন্মেনে-

২৩০১৬৭৪০৬৬৩০১১১৫       

মিাবা-০১৯৩১৩২৫২৪০

গ্রাি-মকথুরী                

িাক-মকথুরী             

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

উিদজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী রতন একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন বাি িাদয়র 

ফ্রযাকচার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৬৬১ মিাোঃ আহাম্মে                    

মিতা-িামনক ভূইয়া              

এনআইমি-৯১৫০১২৪১৪৮      

মিাবা-০১৯১১৯১০৮৫৩

গ্রাি-বালুমেঘীর িাড়      

িাক-আমিনপুর             

উিদজলা-মোনারগাঁও       

মজলা-নারায়নঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আহাম্মে একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মতমন 

দূঘ িটনা জমনত কারদন শারীমরক আঘাত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নারায়নগঞ্জ

৬৬২ মিাোঃ কািাল মহাদেন             

মিতা-আনোর আলী             

এনআইমি-৭৭৮৫৩০৮৩৪২      

মিাবা-০১৯২৩৪৯৭৭২৭

গ্রাি-মিজমিমজ              

িাক-মিজমিমজ             

উিদজলা-নারায়নগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ কািাল মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

ফুেফুদের োংক্রিন ও রদক্ত অমতমরক্ত চমব ি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ নারায়নগঞ্জ

৬৬৩ মিাোোঃ লুৎফুন মনো               

মিতা-মোনা মিয়া            

এনআইমি-৪৬৩৫১৬০৩৮৭     

মিাবা-০১৬৮১২৪৩০৩৩

গ্রাি-িাইনামে                

িাক-মিজমিমজ               

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ     

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ লুৎফুন মনো একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

বাদথর ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ নারায়নগঞ্জ

৬৬৪ নুোইবা জান্নাত লামিয়া           

মিতা-মিাোঃ ইউসুফ            

জন্মেনে-

২০১৮২৬৯২৫০৩৩২৭৩৪মিাবা-

০১৭১২৪৭২১৫৭

গ্রাি-আলিপুর               

িাক-ফামজলপুর           

উিদজলা-তারাগঞ্জ         

মজলা-রাংপুর

মিাোঃ ইউসুফ (মিতা) 

এনআইমি-

৫৯৫০৫৮৪৩৬৬

আদবেনকারী নুোইবা জান্নাত লামিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। তার 

মিদয় জন্মগত হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ রাংপুর

৬৬৫ মজােনা মবগি                   

স্বািী-হিায়ন কমবর            

এনআইমি-১৩১৪৯৬০৫৯৪৮০৪ 

মিাবা-০১৬৭৩০৯৬৯৫৪

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মজােনা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মতমন 

িায়াদবটিে মরাক মকিনীর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ নারায়নগঞ্জ

৬৬৬ মিাোঃ োিসুল হক                 

মিতা-মৃত আকািত আলী        

এনআইমি-১৯১১৮৩১৭৪০৪০১  

মিাবা-০১৬৩১৪৭৪৩৫১

গ্রাি-িাইনামে                  

িাক-মিজমিমজ              

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ          

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ োিসুল হক একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

বৃহোদন্তর কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ নারায়নগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৬৬৭ ফাদতিা মবগি                   

স্বািী-আলী নবাব               

এনআইমি-৭৫১৮৩৫৯৪২৪৫৩২ 

মিাবা-০১৬২৬৮৪৭৮৭৩

গ্রাি-িাইনামে                  

িাক-মিজমিমজ              

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ          

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী ফাদতিা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মকািদড় 

ব্যাথা  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৬৬৮ মিাোোঃ মশউমল                   

স্বািী-মিাোঃ আব্দুল িমতন        

এনআইমি-৬৪১০৬৪২২৬৩০০০ 

মিাবা-০১৭৩৮৩০৭৫৮৬

গ্রাি-িদহশপুর               

িাক-নামজরপুর           

উিদজলা-বেলগামে         

মজলা-নওগাঁ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ মশউমল একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন খাদ্য 

নালীদত কযানোর মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০

নওগাঁ

৬৬৯ মিাোোঃ চায়না মবমব               

মিতা-মিাোঃ মিাজাফফর মহাদেন  

এনআইমি-৭৩২৮০২৫৮৫৮     

মিাবা-০১৬৮০৮৬৬৬২৩

গ্রাি-িাঁচ বাড়ীয়া            

িাক-বালুভরা              

উিদজলা-নওগাঁ             

মজলা-নওগাঁ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ চায়না মবমব একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মকিনীদত িাথর  মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০

নওগাঁ

৬৭০ মিাোোঃ আকমলিা আক্তার         

মিতা-িদনাহর আলী            

এনআইমি-৮২১৫৬৫৯৭৩৪     

মিাবা-০১৭৯৬৩২১৫৩৩

গ্রাি-চারা িাাংগা            

িাক-ইটাদখালা              

উিদজলা-িািবপুর         

মজলা-হমবগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ আকমলিা আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। 

মতমন িাকস্থলীদত কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০

হমবগঞ্জ

৬৭১ মবলমকে মবগি                   

মিতা-হামরে আহম্মে           

এনআইমি-৭৩০৭১২০৩২৪      

মিাবা-০১৭৪৯৭৯৩০২০

গ্রাি-গজামরয়া              

িাক-গজামরয়া              

উিদজলা-লালদিাহন     

মজলা-মভালা

মনজ আদবেনকারী মবলমকে মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন জরায়ুর 

টিউিার অিাদরশন জমনত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৬৭২ মিাোোঃ তানমজরা মবগি          

স্বািী-মিাোঃ আমলয়ার মশখ       

এনআইমি-২৯১১৮২৫১৯৯৬৬৮ 

মিাবা-০১৭৭৮৬৩৬৯৬৪

গ্রাি-মিায়াইল                

িাক-মতলজুড়ী            

উিদজলা-মবায়ালিারী       

মজলা-ফমরেপুর

 মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ তানমজরা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মকািদড় ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

ফমরেপুর

৬৭৩ েন িা রানী                        স্বািী-

সুমিটি রাজ বাংশী          

এনআইমি-২৯১০৩৫২৩৩৮৩২৪ 

মিাবা-০১৭৬৬১৭৬৮৮২

গ্রাি-নারনমেয়া               

িাক-চর নারানমেয়া        

উিদজলা-আলফা িাঙ্গা  

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী েন িা রানী একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন গ্ােমিদকর 

েিস্যা  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

ফমরেপুর

৬৭৪ মিাোোঃ মনহারা খাতুন             

মিতা-মিাোঃ ইউনুে আলী          

এনআইমি-১২১৯০২১৬৫০৫৭০ 

মিাবা-০১৭৭৯৬০৯৯৯১

গ্রাি-চািরতলা            

িাক-চািরতলা            

উিদজলা-নামেরগঞ্জ        

মজলা-োম্মনবামড়য়া

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ মনোরা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  

মিদট ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

োম্মনবাড়ীয়া



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৬৭৫ সুমি আক্তার                     

মিতা-আব্দুর রাজ্জাক          

জন্মেনে-

১৯৯৮৩৬১৭৭২১১১০৫১৩      

মিাবা-০১৭৫৪৮৯২১১০

গ্রাি-মেবিাড়া               

িাক-েের ঘাট              

উিদজলা-নবীগঞ্জ          

মজলা-হমবগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী সুমি আক্তার একজন েমজি শ্রমিক। মতমন মেি 

টিউিার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০

হমবগঞ্জ

৬৭৬ িারভীন                           

মিতা-মিাোঃ চান মিয়া           

এনআইমি-২৬৯৬৪০৬৬২০৪৭৭ 

মিাবা-০১৩১৭৬০৮৯৬২

গ্রাি-রুিনগর                 

িাক-মিরপুর               

উিদজলা-িিবী             

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী িারভীন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মিত্ত থমলদত 

িাথর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০

ঢাকা

৬৭৭ মগয়াে মিয়া                      

মিতা-মৃত মরকাত উিা         

এনআইমি-৩৬১৭৭৪৩৭৫৬১১৭ 

মিাবা-০১৭২৮৯৬৭৪১৬

গ্রাি-শতক                  

িাক-মলাগাঁও                

উিদজলা-নবীগঞ্জ            

মজলা-হমবগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মগয়াে মিয়া উমদ্দন একজন মনি িান শ্রমিক।মতমন 

কাদনর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০

হমবগঞ্জ

৬৭৮ মিাোঃ আবু োঈে মশখ             

মিতা-মৃত রুস্তি আলী           

এনআইমি-৫৫০৪৯৮৪৬৬৬   

মিাবা-০১৯১১৯৬৭৮৬৪

গ্রাি-মেকশন-১০             

িাক-মিরপুর                  

উিদজলা-মিরপুর             

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আবু োঈে মশখ একজন শ্রমিক। মতমন আগুন 

মিাড়া িরবতী েিস্যা ও কাদনর েিস্যা  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০

ঢাকা

৬৭৯ কািাল মিস্ত্রী                     

মিতা-আোঃ রহিান               

এনআইমি-৫৫৩৪৭৯০৯৩৫     

মিাবা-০১৯১৩৫১৩৬১৫

গ্রাি-আমজবপুর              

িাক-মেমদ্দরগঞ্জ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী কািাল মিস্ত্রী একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমনিায়াদবটিে ও হাদট ির েিস্যা  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৬৮০ জাহানারা মবগি                 

স্বািী-আব্দুল িাদলক           

এনআইমি-৬৭২৫৮১১৫৯৭০২২ 

মিাবা-০১৮১২৭৪০৮৭০

গ্রাি-মিজমিমজ              

িাক-মিজমিমজ             

উিদজলা-নারায়নগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী জাহানারা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মকািদড় ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৬৮১ ইেরাত জাহান সুমি             

মিতা-মিাোঃ শাহ আলি হাওলাোর 

  এনআইমি-২৮০৩৭২৬৭৯৯      

মিাবা-০১৭০৭১৯২০৬৬

গ্রাি-কালনা                 

িাক-হাজীিাড়া              

উিদজলা-মগৌরনেী          

মজলা-বমরশাল

মনজ আদবেনকারী ইেরাত জাহান সুমি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মেি কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০

বমরশাল



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৬৮২ লাইলা মবগি                    

স্বািী- শাহআলি খান          

এনআইমি-০৬১৩২৭১৪৮৭৯১১  

মিাবা-০১৯৩২৩৬২৪২৩

গ্রাি-কালনা                 

িাক-হাজীিাড়া              

উিদজলা-মগৌরনেী          

মজলা-বমরশাল

মনজ আদবেনকারী লাইলা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন হাদট ির 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০

বমরশাল

৬৮৩ মেমলনা মবগি                     

মিতা-আল হাজ্ব আবজাল মহাদেন 

মজায়াদ্দার              এনআইমি-

২৩৫৪১৪৪৩০১      মিাবা-

০১৬৭০৭৩০০৩৭

গ্রাি-িাইকিাড়া            

িাক-মিরপুর               

উিদজলা-মিরপুর           

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মেমলনা মবগি একজন শ্রমিক। মতমন মেি 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০

ঢাকা

৬৮৪ মিাোঃ নাঈি                        

মিতা-মৃত সতয়ব খমলফা       

জন্মেনে-

১৯৯২৮১৯৮৫০২০২০৫২২ মিাবা-

০১৭৭৪৯৮১২৫৩

গ্রাি-হড়গ্রাি কদলানী        

িাক-রাজশাহী              

উিদজলা-রাজিাড়া         

মজলা-রাজশাহী

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ নাঈি একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন ঘাদড়র 

হাদড় ব্যাথা জমনত কারদন চার হাত িা অবে মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৫০০০০  রাজশাহী

৬৮৫ আব্দুিাহ রাজ                     

মিতা-মৃত আশ্ববউিা             

এনআইমি-৩৬১৭৭৪৩৭৫৬১১৩ 

মিাবা-০১৭১৮৫৩৬৯৬৯

গ্রাি-শতক                  

িাক-মলাগাঁও                

উিদজলা-নবীগঞ্জ            

মজলা-হমবগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী আব্দুিাহ রাজ একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন বুদক 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

হমবগঞ্জ

৬৮৬ আমিরন মনো                     

স্বািী-মৃত রমফক মিয়া          

এনআইমি-১২১৯০২১৬৫১৪৮২ 

মিাবা-০১৭৫৮৭৭৬৬০২

গ্রাি-চািরতলা            

িাক-চািরতলা            

উিদজলা-নামেরগঞ্জ        

মজলা-োম্মনবামড়য়া

মনজ আদবেনকারী আমিরন মনো একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন ওভারী 

মিম্বাশদয়র কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০

হমবগঞ্জ

৬৮৭ আব্দুল কামের                     

মিতা-মৃত আব্দুর ওয়ামহে      

জন্মেনে-

১৯৪৮৬৭১০৪২৪১০৭০৪৮       

মিাবা-০১৭৯৪১১৯০৩৬

গ্রাি-সুমিলিাড়া              

িাক-আেিজী              

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী আব্দুল কামের একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মতমন 

ইিপ্লাে অিোরন অিাদরশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ নারায়নগঞ্জ

৬৮৮ মিাোঃ আফাজ উমদ্দন               

মিতা-মিাোঃ ইয়াে আলী         

এনআইমি-৪১৭৯২৬৫৩৮৬     

মিাবা-০১৭৭০৩৬১২২৮

গ্রাি-সুমহলা               িাক-

োপুমনয়া               

উিদজলা-িয়িনমোংহ      

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আফাজ উমদ্দন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িাকস্থলীদত েত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ িয়িনমোংহ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৬৮৯ মিাোঃ রমফক মশকোর            

মিতা-মৃত মিামিন মশকোর      

এনআইমি-২৯১৫৬৩০৬২৫৫৬ 

মিাবা-০১৯১৭৮৩৫৩৫৭

গ্রাি-সবকুন্ঠপুর              

িাক-িধুখালী             

উিদজলা-িধুখালী         

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ রমফক মশকোর একজন মনি িান শ্রমিক। 

মতমন  িাকস্থলীদত েত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ ফমরেপুর

৬৯০ সুরিা মবগি                      

মিতা-আলতাফ মহাদেন           

এনআইমি-০৯১২৫৯৫৮৪৭৮১৯ 

মিাবা-০১৩১৬৬২৭৬০৭

গ্রাি-১১০/২                 

িাক-যাোবাড়ী             

উিদজলা-িাতুয়াইল       

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী সুরিা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন কযান্সার 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০ ঢাকা

৬৯১ আদয়শা মবমব                     

স্বািী- মিাোঃ কাঞ্চন ফরাজী     

এনআইমি-০৯১২৫৯৫৮৪৬০৬৮ 

মিাবা-০১৩১৪৫৭৪৩১৪

গ্রাি-িাতুয়াইল             

িাক-িাতুয়াইল             

উিদজলা-যাোবাড়ী        

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী আদয়শা মবমব একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  কযান্সার 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ ঢাকা

৬৯২ মরখা আক্তার মকয়া               

স্বািী-মিাোঃ শািীি মশখ        

এনআইমি-২৯১৫৬৫২১২০৯৪৫ 

মিাবা-০১৮১৪৭৩৬৮৩৩

গ্রাি-গাড়াদখালা              

িাক-িধুখালী               

উিদজলা-িধুখালী          

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী মরখা আক্তার মকয়া একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন 

িাতৃত্ব কল্যাণ ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০ ফমরেপুর

৬৯৩ মিাোঃ আলী আকবর খান          

মিতা-মৃত মিাোঃ মবশু খান       

এনআইমি-২৬১৫৬৫২১৪৮৮২২ 

মিাবা-০১৭৭৯২৫৭৮৯৪

গ্রাি-িীদরর কািাে হাটিয়া 

িাক-িধুখালী              

উিদজলা-িধুখালী          

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আলী আকবর খান একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন ক্রমনক োবডুরাল মহিাদটািা বাি মেদকর িমস্তদস্কর 

আবরদনর মনদচ রক্বতকরন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ ফমরেপুর

৬৯৪ মিাোঃ রানা                         

মিতা-মিাোঃ ইয়ার মহাদেন       

এনআইমি-৩৭৫২৬৯৭৯৪০       

মিাবা-০১৯২২৪৩৮৬১৩

গ্রাি-আটি                   

িাক-মেমদ্দরগঞ্জ           

উিদজলা-নারায়নগঞ্জ      

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ রানা একজন অদটা চালক। মতমন িান মকোর 

ফ্রাকচার স্পরবতীদত ফ্রযাকচার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ নারায়নগঞ্জ

৬৯৫ শ্যািলী আক্তার                   

মিতা-আবুল বাশার মুন্সী       

জন্মেনে-

১৯৯৮২৯১৯০৮৯১০৬৯৯৮      

মিাবা-০১৩১০৯২৩৪৬০

গ্রাি-িীদরর কািাে হাটিয়া 

িাক-িধুখালী              

উিদজলা-িধুখালী          

মজলা-ফমরেপুর

মিাোঃ উির আলী  

(স্বািী)        এনআইমি-

২৮৫৭৮৭৩৪৭১

আদবেনকারী মিাোঃ উির আলী একজন কৃমি শ্রমিক। তার স্ত্রী  

িাতৃত্ব কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০ ফমরেপুর



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৬৯৬ মিাোঃ আমজজুল হক              

মিতা-িোঃ আলী আক্কাে         

এনআইমি-৭২১৭৪২৩২৬১৮৮৭ 

মিাবা-০১৭৫০৩৭৫৪৮৮

গ্রাি-েমেণ মবমশউড়া        

িাক-েমেণ মবমশউড়া       

উিদজলা-মনেদকানা        

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আমজজুল হক একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  

মলদফািা এক িরদনর রদক্তর কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  মনেদকানা

৬৯৭ মিাোঃ োমহদুল মশকোর           

মিতা-মিাোঃ আত্তাব মশকোর    

এনআইমি-২৯১৫৬৩১০৬২৫১৯ 

মিাবা-০১৯৪৯৩০৬২০৩

গ্রাি-সবকুন্ঠপুর              

িাক-িধুখালী             

উিদজলা-িধুখালী         

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ োমহদুল মশকোর একজন ভযান চালক। মতমন 

হামন িয়া মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ফমরেপুর

৬৯৮ ইমত খাতুন                         

মিতা-ওয়াদুত মিািা             

এনআইমি-৮২৫৭৯০৬৫৫৫      

মিাবা-০১৩০৮৮৯৯৪৫৭

গ্রাি-িীদরর কািাে হাটিয়া 

িাক-িধুখালী              

উিদজলা-িধুখালী          

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী ইমত খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব 

কল্যাণ ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

১০০০০ ফমরেপুর

৬৯৯ মিাোোঃ মিয়ারী খাতুন            

মিতা-মিাোঃ ইউসুফ আলী মশখ  

জন্মেনে-

২০০১২৯১৫৬৫২০০৭২৩৫      

মিাবা-০১৩১১৭৮২৮৩২

গ্রাি-িীদরর কািাে হাটিয়া 

িাক-িধুখালী              

উিদজলা-িধুখালী          

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ মিয়ারী খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। 

মতমনিাতৃত্ব কল্যাণ ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ ফমরেপুর

৭০০ িনজু মবগি                        

স্বািী-মিাোঃ ইউসুফ মেক         

এনআইমি-২৯১৫৬৫২১৩৩০৮৮ 

মিাবা-০১৯১৫৮৮৪৩১৬

গ্রাি-িীদরর কািাে হাটিয়া 

িাক-িধুখালী              

উিদজলা-িধুখালী          

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী িনজু মবগি একজন গৃহ শ্যমিক।  মতমন কাদনর 

েিস্যা ও বুক িরফর করা  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ ফমরেপুর

৭০১  কমনকা মঘাি                             

  মিতা-িমরিল মঘাি               

এনআইমি-৬৪৫০২০৫৪৪৫           

মিাবা-০১৯৬৯৫৬৪৩৩৩

 গ্রাি-চাকুমন্দয়া                  

িাক-বরামতয়া                

উিদজলা-ডুমুমরয়া           

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী কমনকা মঘাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মিরুেদের 

হাদড় েিস্যা হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০  খুলনা

৭০২  হামিো                                    

   মিতা-মিাোঃ ফমরে আহম্মে খান     

এনআইমি-৩২৫১০১৮১৪৩            

মিাবা-০১৭৪৯১৮৬৪১৯

 গ্রাি-িরান্দী                    

িাক-িরান্দী                  

উিদজলা-িটুয়াখালী         

মজলা-িটুয়াখালী

 মনজ  আদবেনকারী হামিো একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন নাদকর েিস্যা 

োইনুোইটিে মিামলও মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  িটুয়াখালী



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৭০৩  িরীভানু                                   

   স্বািী-মিাস্তফা মেকোর           

এনআইমি-৭৮১৫৭৭২৪৭১৮৭০     

মিাবা-০১৭৫৮১৮৮৩৮২

 গ্রাি-নলুয়াবাগী                

িাক-নলুয়াবাগী              

উিদজলা-গলামচিা             

মজলা-িটুয়াখালী

 মনজ  আদবেনকারী িরীবানু একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মিরুেদের েিস্যা  

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২৫০০০  িটুয়াখালী

৭০৪  মিাোঃ খমললুর রহিান                    

মিতা-মৃত আবদুর রহিান        

এনআইমি-৬৮১৭৬৫২৫৪৮২০০   

মিাবা-০১৭২৮৯০৭৭৫০

 গ্রাি-মনৌকাঘাটা                

িাক-মনৌকাঘাটা               

উিদজলা-মশবপুর             

মজলা-নরমোংেী

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ খমললুর রহিান একজন জকৃমি শ্রমিক। মতমন 

কাদনর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  নরমোংেী

৭০৫  সুরাইয়া আক্তার সুখী                    

মিতা-মিাোঃ ইোহাক মিািা          

এনআইমি-৮৭০৫৪৫১৭১৭            

মিাবা-০১৯১৪১১৭০৪২

 গ্রাি-মিয়ািাড়া                

িাক-খুলনা                    

উিদজলা-খুলনা               

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী সুরাইয়া আক্তার সুখী একজন গৃহ শ্যমিক। মতমন হাদড়র 

েিস্যা গ্ামরক েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা

৭০৬ আেিা মবগি                       

মিতা-এনাদয়ত মহাদেন          

এনআইমি-৪৭৯৮৫১৭২৩৬২৪৩  

মিাবা-০১৭১২৬২৭৪০১

গ্রাি-বয়রা                   

িাক-মজমিও                  

উিদজলা-মোনািাঙ্গা       

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী আেিা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মিরুেদের 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৭০৭ আিজাত                             

মিতা-িইজ উমদ্দন               

এনআইমি-২৩৭৯২৫০৭৭৮        

মিাবা-০১৭১৯৭৯৭৯২৬

গ্রাি-হািামনয়া               

িাক-চচয়া                   

উিদজলা-মনেদকানা         

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী আিজাত একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন হৃেদরাগ 

িমরিাকতদে েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  মনেদকানা

৭০৮ োইমফ খানি                        

মিতা-েমবর মবিারী               

এনআইমি-৪১৭৬৫৫৯৭৮১        

মিাবা-০১৭০৯০৫০৮০৬

গ্রাি-এনাদয়ত নগর          

িাক-কমরিগঞ্জ হাট        

উিদজলা-কামলমকমন       

মজলা-িাোরীপুর

মনজ আদবেনকারী োইমফ খানি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িানমেক 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ িাোরীপুর

৭০৯ মিাোঃ আবুল কালাি                

মিতা-মিাোঃ িমিন উিাহ মুমন্স   

এনআইমি-৮৬৮২২৮১১৫২       

মিাবা-০১৯১৪০৬৫০৩১

গ্রাি-িধ্যিাঙ্গা                

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা               

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আবুল কালাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

উচ্চ রক্তচাি িায়দবটিে হৃেদরাগ মপ্রাদিট এনলাজিদিে যকৃত 

েিস্যা  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৭১০ আকমলিা খাতুন                    

মিতা-চাঁন মিাড়ল                 

এনআইমি-৪১৭৩১৭৩০৭৩        

মিাবা-০১৭৩৬৮৮৯৭৩১

গ্রাি-রুিো িযাে মরাি    

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী আকমলিা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মিলমবক ইনফ্লািাটর মিমজজ মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  খুলনা

৭১১ আেিা                                

স্বািী-মিাোঃ জমহরুল আলি       

এনআইমি-৫৪১৪০৩৭৫৭০০১৪   

মিাবা-০১৭৩৫৪১৫২৪৪

গ্রাি-েমড়চর লেীপুর        

িাক-কমরিগঞ্জ হাট         

উিদজলা-কালমকমন        

মজলা-িাোরীপুর

মনজ আদবেনকারী আেিা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িায়াদবটিে 

িায়াদবটিক ফুট মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ িাোরীপুর

৭১২ িারুফা মবগি                       

স্বািী- জামকর মশখ                

এনআইমি-৪৭১৭৫৫৪৬৮০৪৪৬  

মিাবা-০১৯৫১৪২৮২৩৭

গ্রাি-মনহাটী                 

উিদজলা-সনহাটী          

উিদজলা-রুিো              

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী িারুফা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন মকিনী 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০  খুলনা

৭১৩ ইিরান মুনশী                       

মিতা-আোঃ জমলল                

জন্মেনে-

১৯৯৯৪৭৯৫১২৩০১২৪০২ মিাবা-

০১৯৫৪০৩৯৭২৯

গ্রাি-মবলী বাবু মরাি         

িাক-খুলনা                  

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী ইিরান মুনশী একজন মনি িান শ্রমিক।মতমন 

কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  খুলনা

৭১৪ মিাোঃ িাহেী হাোন মরয়াে         

মিতা-মিাোঃ রমফকুল ইেলাি    

জন্মেনে-

২০০৩৪৭১৭৫৫৪৫৪০১২৬  মিাবা-

০১৬৩৮৯৪০২৬৮

গ্রাি-সনহাটী                   

িাক-মেবীপুর                  

উিদজলা-রুিো                

মজলা-খুলনা

ইেিত আরা (িাতা)   

এনআইমি-

৭৩৩৩২০৩৮১৩

আদবেনকারী মিাোঃ িাহেী হাোন মরয়াে একজন মনি িান 

শ্রমিক।তার মেদলর থাইরদয়দির েিষ্যা মচাদখর েিস্যা হাদড়র 

েিস্যা িমস্তদস্কর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০  খুলনা

৭১৫ মিাোোঃ তানমজরা জািান         

স্বািী-মিাোঃ কািরুজ্জািান 

(লুৎফর)  এনআইমি-

৪১১৬১৯৪৫৭৬৮১৫  মিাবা-

০১৭৬৬৭৩৯০৯৭

গ্রাি-আগরহাটি               

িাক-লাউড়ী             

উিদজলা-িমনরািপুর     

মজলা-যদশার

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ তানমজরা জািান একজন গৃহ শ্রিক।মতমন 

উচ্চ রক্তচাি মিাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০ যদশার 

৭১৬ সতদয়বুর রহিান িমিক           

মিতা-নবীত িমিক              

এনআইমি-৪১১০৪৮৪২৫০৯০৩  

মিাবা-০১৪০৭৪২২২৫১

গ্রাি-রানাগাতী                

িাক-শুভিাড়া              

উিদজলা-অভয়নগর         

মজলা-যদশার

মনজ আদবেনকারী সতদয়বুর রহিান িমিক একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন 

ফুেফুদের েিস্যা মিনমক্রয়াদে েিস্যা িায়াদবটিে মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৪৫০০০ যদশার 



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৭১৭  রনমজৎ হাওলাোর            ে        

  মিতা-শ্রী চরন হাওলাোর         

এনআইমি-০৪১০৯১৩১৪৮০৪৫     

মিাবা-০১৭৮৯৩৯০৭৯১

 গ্রাি-িমহি িাাংগা              

িাক-চলাভাাংড়া             

উিদজলা-আিতলী        মজলা-

বরগুনা

 মনজ  আদবেনকারী রনমজৎ হাওলাোর একজন মনি িান শ্রমিক।মতমন 

িায়াদবটিে হৃেদরাগ মকিনী েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০ বরগুনা 

৭১৮  মিাোঃ মনোর উদ্দীন                      

 মিতা-মিাোঃ মিাতাদলব হাাং        

এনআইমি-৫০৯১৪২০৩৫৫          

মিাবা-০১৭১০১২৩৫৮৭

 গ্রাি-টমর কাটা                 

িাক-তামরকাটা                

উিদজলা-আিতলী            

মজলা-বরগুনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ মনোর উদ্দীন একজন মনি িান শ্রমিক।মতমন যো 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২০০০০ বরগুনা 

৭১৯  মেমলি চন্দ্র মশখারী                     

মিতা-েীদনশ চন্দ্র মশখারী          

এনআইমি-০৪১০৯৮১৩১৪৮১৩৬  

মিাবা-০১৭২১৫৩২৯০৮

 গ্রাি-িমহি িাাংগা              

িাক-চলাভাাংড়া             

উিদজলা-আিতলী        মজলা-

বরগুনা

 মনজ  আদবেনকারী মেমলি চন্দ্র মশখারী একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

ফুেফুদের েিস্যা মলভাদর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ বরগুনা 

৭২০ মিাোোঃ ফাদতিা                  

মিতা-মিাোঃ আয়নাল হাওলাোর 

এনআইমি-৬৪৪৬৬৫৪৩৭৫   

মিাবা-০১৯৪৩৭১৩০১৯

গ্রাি-মিয়ার আলী গলী       

িাক-িাো                  

উিদজলা-েবুজবাগ         

মজলা-ঢাকা

মিাোঃ আবজাল খা 

(স্বািী)         এনআইমি-

৬৮৯৬৬৬৩১৮১

আদবেনকারী মিাোঃ আফজাল খা একজন মনি িান শ্রমিক।তার স্ত্রী 

িাতৃত্ব কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০ ঢাকা 

৭২১  মেমলনা মবগি                            

  স্বািী-জািাল হাওলাোর           

এনআইমি-০৪১০৯১৫৫৯৬১০৪     

মিাবা-০১৭৪১১০৫২৬৩

 গ্রাি-িাতাকাটা                

িাক-তামরকাটা              

উিদজলা-আিতলী           

মজলা-বরগুনা

 জািাল হাওলাোর (স্বািী) 

এনআইমি-

০৪১০৯১৫৫৯৬১৩৪

 আদবেনকারী মেমলনা মবগি একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন বাি হাদতর 

কুনুই ভাঙ্গা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০ বরগুনা 

৭২২  কািাল হাওলাোর                       

মিতা-িতদলব হাওলাোর           

এনআইমি-০৪১০৯১৫৫৯৬১৩৩   

মিাবা-০১৭৩৪৬১৬৯১১

 গ্রাি-িাতাফাটা                

িাক-তামরকাটা               

উিদজলা-আিতলী            

মজলা-বরগুনা

 মনজ  আদবেনকারী কািাল হাওলাোর একজন মনরািন শ্রমিক।মতমন উচ্চ 

রক্তচাি হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ বরগুনা 

৭২৩ মিাোোঃ েমনয়া আক্তার             

মিতা-মিাোঃ শমহে মিয়া          

জন্মেনে-১৯৯৯৩০৯০৪২৭২৯৪  

মিাবা-০১৭৫৫৯৭৬৯৮৭

গ্রাি-কামলমন্দ                 

িাক-োেণমকত্তা            

উিদজলা-মকরানীগঞ্জ      

মজলা-ঢাকা

শরীফ মহাদেন েমজব  

(স্বািী)            

এনআইমি-

১৯৮৩২৬১৩৮৩৪২১৫৩

২১

আদবেনকারী শরীি মহাদেন েমজব একজন মনি িান শ্রমিক।তার 

স্ত্রী িাতৃত্ব কল্যাণ মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ ঢাকা 

৭২৪ মিাোঃ আদনায়ার মহাদেন           

মিতা-মিাোঃ গাজী             

এনআইমি-৮২১৯২৮৯২৪৯       

মিাবা-০১৭১৪৩৬৭১০৯

গ্রাি-পূব ি িামনকনগর        

িাক-ওয়ারী                 

উিদজলা-েবুজবাগ         

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আদনায়ার মহাদেন একজন মনি িান 

শ্রমিক।মতমন অন্ননালী ও মলভাদর েীগ িমেদনর েিস্যা মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৪৫০০০ ঢাকা 



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৭২৫ আেিা মবগি                       

মিতা-মিাোঃ আলাউদ্দীন          

এনআইমি-১৯০৮৪৯৭১৮১        

মিাবা-০১৭১৪৭৪৩৫৩৭

গ্রাি-মখলগাঁও                 

িাক-মখলগাঁও                

উিদজলা-িমতমেল          

মজলা- ঢাকা

মশখ মিাোঃ বাবুল (স্বািী) 

এনআইমি-

৯৫৬৬১১৫১৪৪

আদবেনকারী আেিা মবগি একজন মনি িান শ্রমিক।মতমন 

গাইদনাকলমজকযাল েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা 

৭২৬ খামেজা মবগি                     

মিতা-কািাল েরোর             

এনআইমি-৭৯১৯০৫১৬৯৭২৩৮ 

মিাবা-০১৯১৫৫২১৬৫৩

গ্রাি-চরনী িত্তাশী           

িাক-িত্তাশী                 

উিদজলা-মজয়ানগর      

মজলা-মিদরাজপুর

মনজ আদবেনকারী খামেজা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন মকািদড় 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ মিদরাজপুর 

৭২৭ শ্রী িদনারঞ্জন বি িন               

মিতা-শ্রী িহান্দ বি িন           

এনআইমি-৫৯৭৫৬৫৪৩৪৩      

মিাবা-০১৯৪৩৭১৭১৯৩

গ্রাি-কণ িপুর                 

উিদজলা-মিাগলহাট        

উিদজলা-লালিমনরহাট     

মজলা-লালিমনরহাট

মনজ আদবেনকারী শ্রী িদনারঞ্জন বি িন একজন মনি িান শ্রমিক।মতমন 

অনুনালী মলভাদরর েীঘ িমেদনর েিষ্যা মকিনীদত েিস্যা মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৫০০০০ লালিমনরহাট

৭২৮ মবলমকে মবগি                     

স্বািী-মিাোঃ মুরাে মগালোর      

এনআইমি-৪৭১১২৪৭৮৭৯২৭২   

মিাবা-০১৬৩৬৯০৫২৩৯

গ্রাি-ভাোরদকাট          

িাক-ভাোরদকাট          

উিদজলা-বটিয়াঘাটা         

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মবলমকে মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

৭২৯  এি এ কাদের                      

মিতা-মৃত মশখ আবদুল গফুর    

এনআইমি-৪৭৯৫১২৯৫০৫৮৯৯ 

মিাবা-০১৯১৫৫২১৬৫৩

 গ্রাি-রুিো িযাে মরাি    

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী এি এ কাদের একজন মনি িান শ্রমিক।মতমন উচ্চ 

রক্তচাি মপ্রাদিট এনলাজম্যাে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০  খুলনা

৭৩০  মিাোঃ কাজী ইিীে আলী        

মিতা- কাজী িমিন উমদ্দন    

এনআইমি-৬৮৭২১৫৯৯৭২       

মিাবা-০১৯৬১১৫৬০৪৪

 গ্রাি-ইি োকুিলার মরাি     

িাক-খুলনা                 

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ কাজী ইিীে আলী একজন মনি িান 

শ্রমিক।মতমন উচ্চ রক্তচাি ফুেফুদের েিস্যা হৃেদরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৩৫০০০  খুলনা

৭৩১  আমিরুদন্নো                        

মিতা-আকুব আলী হওলাোর     

এনআইমি-৯১২৩১০০০০১        

মিাবা-০১৯১৫৫২১৬৫৩

 গ্রাি-মিজিাপুর মরাি          

িাক-খুলনা                  

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী আমিরুদন্নো একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন উচ্চ 

রক্তচাি মিাি মিদনাদিাজাল মেনদড্রাি হাদড়র েয় মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৩৫০০০  খুলনা

৭৩২  তাহমিনা খানি                   

মিতা-মিাৎ শাহাোত মহাদেন    

এনআইমি-৯১২৩০১৮৬১৭        

মিাবা-০১৮৮১০৯০৩৭১

 গ্রাি-মিয়ািাড়া                

িাক-খুলনা                    

উিদজলা-খুলনা               

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী তাহমিনা খানি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন মিিটিক 

আলোর মিমজজ মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৭৩৩  িারুল মবগি                              

 মিতা-মিাোঃ আশরাফ আলী 

হাওলাোর   এনআইমি-

৯১০১৫২৩৩৬৪          মিাবা-

০১৯১৪৪৪৩০৮৮

 গ্রাি-হাজী ইেলাি মরাি       

িাক-খুলনা                     

উিদজলা-খুলনা             

মজলা- খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী িারুল মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মকািদড় ব্যাথা 

মিরুেদে েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা

৭৩৪ মিাোঃ রাতুল                         

মিতা-মিাোঃ হারুল আর রমশে    

এনআইমি-১৯৪৪৯৯৮৮৯৫     

মিাবা-০১৯১৬০১৮৪৮৭

গ্রাি-খ্রীিানিাড়া            

িাক-চ্নেনীিহল            

উিদজলা-মেঘমলয়া          

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ রাতুমল একজন জুট মিলে শ্রমিক।মতমন 

িাথায় েিষ্যা স্নায়ুমবক েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  খুলনা

৭৩৫ আলী আহিাে                     

মিতা-আোঃ রাজ্জাক মশকোর     

এনআইমি-০১১১৪১৯০০৬৩০৫  

মিাবা-০১৯৩৮৭২১৮৪২

গ্রাি-মঘালা                    

িাক-বড়গুনী                

উিদজলা-মচতলিারী       

মজলা-বাদগরহাট

মনজ আদবেনকারী আলী আহিাে একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন উচ্চ 

রক্তচাি িায়াদবটিে হৃেদরাগ দূগ িটনা জমনত আঘাতদরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৪০০০০ বাদগরহাট

৭৩৬ এে এি আবু তালহা             

মিতা-মিাোঃ শািীমুজ্জািান মশখ  

জন্মেনে-

২০১৫৪৭১৫৩৭২১০১৭৪৫   মিাবা-

০১৭৪৫২১৩৮৬৭

গ্রাি-সেয়ে আলী            

িাক-োরুন িমিক           

উিদজলা-িাইকগাো       

মজলা- খুলনা

মিাোঃ শািীমুজ্জািান মশখ 

(মিতা)          

এনআইমি-

৪৭১৬৪২৭১০৯৯৬৬

আদবেনকারী মিাোঃ শািীমুজ্জািান মশখ একজন কৃমি 

শ্রমিক।মতমন কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  খুলনা

৭৩৭ মদিাোঃ আবুল মহাদেন মিাড়ল     

মিতা-মৃত বাবর আলী মিাড়ল  

এনআইমি-৪৭১৬৯৩৮৭৮৮৫০৭ 

মিাবা-০১৮৪৫৯৮০৮১৪

গ্রাি-োদিাের               

িাক-োদিাের               

উিদজলা-ফুলতান           

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আবুল মহাদেন মিাড়ল একজন জুট মিলে 

শ্রমিক।মতমন দুঘ িটনা জমনত কারদন হাড় ভাঙ্গা িায়দবটিে মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৪০০০০  খুলনা

৭৩৮ মজাহরা মবগি                     

স্বািী-মিাোঃ মিাস্তফ ভূঞা      

এনআইমি-১৩১৪৫২৩৯০১৬৮৭ 

মিাবা-০১৭৭৫৫৯৫৮৯৩

গ্রাি-মবশকাটালী             

িাক-রািপুর               

উিদজলা-ফমরেগঞ্জ        

মজলা-চাঁেপুর

মনজ আদবেনকারী মজাহরা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িাথা 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ চাঁেপুর

৭৩৯ হামলিা মবগি                      

স্বািী-মিাোঃ আোঃ কামের মিয়া    

এনআইমি-

১৯৮৩১২১৩৩৮৩০০০০০২      

মিাবা-০১৫৫৩৩৭০৬২৬

গ্রাি-তারুয়া                  

িাক-তারুয়া               

উিদজলা-আশুগঞ্জ          

মজলা-োম্মনবামড়য়া

মনজ আদবেনকারী হামলিা মবগি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

ফুেফুদের েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ োম্মনবাড়ীয়া



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৭৪০ মেমলনা মবগি                    

মিতা-রুস্তি খান তালুকোর     

এনআইমি-৪৬০২০৯০৮০৭      

মিাবা-০১৭১০৮২১৬০৫

গ্রাি-মেমদ্দমকয়া িহিা        

িাক-খুলনা                

উিদজলা- খুলনা              

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মেমলিা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন গলা 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৭৪১ িমনরা মবগি                       

মিতা-শিদের মজািাদ্দার        

এনআইমি-২৮০২৪১৮৫৮৮      

মিাবা-০১৯৬৩২৫০৩১৭

গ্রাি-মেমদ্দমকয়া িহিা        

িাক-খুলনা                

উিদজলা- খুলনা              

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী িমনরা মবগি একজনগৃহ শ্রমিক। মতমন মচাদখর 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।ন মনি িান শ্রমিক।

১০০০০  খুলনা

৭৪২ উমি ি খাতুন                         

মিতা-জাহাঙগীর মিািা         

এনআইমি-৫১০৪৩৭৭৪৫১       

মিাবা-০১৩১২৫০২৭৫১

গ্রাি-লেমেয়া               

িাক-খমললপুর             

উিদজলা-রাজবাড়ী        

মজলা-রাজবাড়ী

 মনজ আদবেনকারী উমি ি খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব 

কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

১০০০০  রাজবাড়ী

৭৪৩ স্বন িালী কুন্ডু                        

মিতা-অখীল কুন্ডু               

জন্মেনে-

১৯৯৯২৯১১৮১৫০০৬০৩১      

মিাবা-০১৪০৭৯৩১৮৮১

গ্রাি-সেয়েপুর               

িাক-মবায়ালিারী          

উিদজলা-মবায়ালিারী      

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী স্বন িালী কুন্ডু একজন গ্রহ শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব 

কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

১০০০০ ফমরেপুর

৭৪৪ মিাোঃ মেমদ্দক থান্দার             

মিতা-মৃত আমতয়ার থান্দার    

এনআইমি-২৯১০৩১০৩০৫৩১৯ 

মিাবা-০১৯৩৩১০০০৮৬

গ্রাি-জাটিগ্রাি                

িাক-িমহিারদঘাি         

উিদজলা-আলফািঙ্গা      

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মেমদ্দক থান্দার একজন কৃমি শ্রমিক্ মতমন 

িমস্তদস্ক রক্তেরন উচ্চ রক্তচাি ও লবদনর অোঞ্জস্যতা মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২০০০০ ফমরেপুর

৭৪৫ মিাোঃ োইদুর রহিান মিয়া          

মিতা-মিাখদলছুর রহিান মিয়া  

এনআইমি-৭৫১৮৩৫৯৪২৩২২৮ 

মিাবা-০১৮৪০৩৬৮০৮২

গ্রাি-মকহগনার খীল        

িাক-িাঁচ বাড়ীয়া           

উিদজলা-মোনাইমুড়ী      

মজলা-মনায়াখালী

মনজ আদবেনকারী মিাোইদুর রহিান একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  

হৃেদরাগ এবাং িান কদরানারী  অটিরীদত জটিল অিাদরশন েম্পন্ন 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ মনায়াখালী

৭৪৬ মিাোঃ ওেিান গমন                 

মিতা-মিাোঃ আমিন উমদ্দন        

এনআইমি-৬৯১৪১৮১৯৬৩১২  

মিাবা-০১৭০৩৩৭৭৪৯৮

গ্রাি-ইিাোরিাড়া            

িাক-বৃগাথুমরয়া            

উিদজলা-গুরুোেপুর       

মজলা-নাদটার

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ ওেিান গমন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

বাজিার মিমজজ মিমরদফরাে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নারায়নগঞ্জ

৭৪৭ মিাোঃ আকদেে আলী              

মিতা-মৃত ফদয়জ মশখ           

এনআইমি-৬৯১৪১৮১৯৪৬৮২  

মিাবা-০১৭১৩৬৪৩৪৩১

গ্রাি-চক আোলত খা       

িাক-পুরুমলয়া              

উিদজলা-গুরুোেপুর         

মজলা-নাদটার

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আকদেে আলী একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

দূঘ িটনা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ নারায়নগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৭৪৮ মিাোোঃ তহমিনা মবগি           

স্বািী-মিাোঃ আিজাে আলী       

এনআইমি-৬৯১৪১৮১৯৪৬৪০২ 

মিাবা-০১৭১০৭৫৮২৪৪

গ্রাি-ইিোরিাড়া            

িাক-পুরুমলয়া              

উিদজলা-গুরুোেপুর        

মজলা-নাদটার

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ তহমিনা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মকািড় ব্যাথা ও জরায়ুর মুখ বমি িত হদয় যাওয়া মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

১০০০০ নারায়নগঞ্জ

৭৪৯ মিাোোঃ মরদহনা মবগি            

মিতা-মিাোঃ জান্টু েরকার        

এনআইমি-৬৯১৪১৮১৯৩৮২১৫ 

মিাবা-০১৯৫৪৯৩১৭৯৩

গ্রাি-ডুবারিাড়া              

িাক-পুরুমলয়া            

উিদজলা-গুরুোেপুর       

মজলা-নাদটার

মনজ আদবেনকারী মরদহনা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মিত্তথমলদত িাথর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নারায়নগঞ্জ

৭৫০ আোঃ লমতফ িমিক               

মিতা- মৃত িহন িমিক          

এনআইমি-২৯১৫৬৫২১২৯৫৯   

মিাবা-০১৯৬৮৪৯০৫৩১

গ্রাি-িরীমেতপুর          

িাক-িধুখালী             

উিজদলা-িধুখালী          

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী আোঃ লমতফ িমিক একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

দূগ িটনা জমনত কারদন শারীমরক মৃদু েিষ্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ ফমরেপুর

৭৫১ মিাোঃ ইিরান মহাদেন (নান্নু)      

মিতা-মিাোঃ ফজলুর রহিান   

এনআইমি-২৯১৫৬৫২১২৭৮৬৮ 

মিাবা-০১৭৯৬৮১৩০০০

গ্রাি-িীদরর কািাে হাটিয়া 

িাক-িধুখালী              

উিদজলা-িধুখালী          

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ ইিরান মহাদেন (নান্নু ) একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন িাথা ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ ফমরেপুর

৭৫২ মরশিা খাতুন                     

মিতা-মিাোঃ আলাউমদ্দন          

এনআইমি-

১৯৯৪২৯১৫৬৮৪০০০১৮১       

মিাবা-০১৭৪৬৪১১৫৭৮

গ্রাি-লেী নারায়নপুর       

িাক-রায়পুর হাট           

উিদজলা-িধুখালী          

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী মরশিা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব 

কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

১০০০০ ফমরেপুর

৭৫৩ মিাোঃ মুদিন মিয়া                  

মিতা-মিাোঃ ভূটটু ভূ ুঁইয়া          

জন্মেনে-

১৯৯৮৭২১০৪৪৭০০০৪২৭   মিাবা-

০১৯৩৭৬৮৫০৪৮

গ্রাি-মজগাতলা           িাক-

িানিমে            উিদজলা-

িানিমে      মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মুদিন মিয়া একজন মরক্স চালক।মতমন মতমন 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ ঢাকা

৭৫৪ মিাোঃ শাহ আলি ফমকর          

মিতা-মৃত আোঃ আওয়াল ফমকর 

এনআইমি-৬৮১৫২২১৩৮৮১০৬ 

মিাবা-০১৬৪৭৬৬৯৩৩৫

গ্রাি-বািা                    

িাক-বািা                    

উিদজলা-বািা               

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ শাহ আলি ফমকর একজনমনি িান শ্রমিক। 

মতমন উচ্চ রক্তচাি োদথ মলভাদর েম্ভাব্য ককিট মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৪০০০০ ঢাকা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৭৫৫ োহানারা আক্তার                   

স্বািী-মিাোঃ িমজবুর রহিান     

এনআইমি-১৯১৩৬৭৩৯৯০৫৮৮ 

মিাবা-০১৫৫৩৩৮৮৬৭৪

গ্রাি-মিিইয়াকামন্দ         

িাক-মিিইয়াকামন্দ        

উিদজলা-োউেকামন্দ      

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী োহানারা আক্তার একজন শ্রমিক।মতমন 

গাইদনাকলমজকযাল মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ কুমিিা

৭৫৬  োলিা খাতুন                      

মিতা-আব্দুল রহিান মশখ        

এনআইমি-৫৯৫১৩৫২৭৭১       

মিাবা-০১৩১৪৫৩১০৪৩

 গ্রাি-েবুজবাগ                

িাক-মজমিও                   

উিদজলা-মোনািাঙ্গা      

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী োলিা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  

মকািদড়র হাদড় েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

৭৫৭ মিাোম্মৎ িাফুজা মবগি         

স্বািী-মিাোঃ িমজবুর রহিান      

এনআইমি-১৯১৩৬২৫৯৬৩৮৫৫ 

মিাবা-০১৮৭৭১৭৪১৭৪

গ্রাি-খাদনবাড়ী                

িাক-কাটারা িাড়া          

উিদজলা-োউেকামন্দ       

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী মিাোম্মৎিাফুজা মবগি একজনগৃহ শ্রমিক।  মতমন 

প্রোদবর ইনদফকশন ও িামেদকর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ কুমিিা

৭৫৮ মেমদ্দকুর রহিান                 

মিতা-মৃত মিাোঃ আোঃ আমজজ 

প্রিান  এনআইমি-

১৩১৭৬৮২০৮৩৯২০ মিাবা-

০১৮৫১৫১৩৫

গ্রাি-অমশ্বনপুর                

িাক-অমশ্বনপুর             

উিদজলা-িতলব            

মজলা-চাঁেপুর

মনজ আদবেনকারী মেমদ্দকুর রহিান একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন উচ্চ 

রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ চাঁেপুর

৭৫৯ মজেমিন খানি                  

স্বািী-মিাোঃ মিাস্তফা কািাল     

এনআইমি-২৬৯৬৬৫৪৯৯১৮১৬ 

মিাবা-০১৭৩৩৭৫৫১৭৫

গ্রাি-গ্রীনওদয় মরাি          

িাক-শামন্তনগর              

উিদজলা-রিনা            

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মজেমিন খানি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন জরায়ু 

মুদখ এবাং জরায়ুদত টিউিার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ ঢাকা

৭৬০ িয়না মবগি                         

মিতা-মিাোঃ কাচাই মবিারী        

এনআইমি-১৯০৭৭৭৭০৩৯       

মিাবা-০১৭৬৮৩৬৪১৯০

গ্রাি-আনন্দ নগর            

িাক-গুলশান                 

উিদজলা-বািা               

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী িয়না মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন রক্ত 

শুন্যতা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা

৭৬১ মিাোোঃ মোনাভানু                 

স্বািী-মিাোঃ হাি োদয়ব িমিক    

এনআইমি-৫৭১৮৭৫৭১৪৩৬২০ 

মিাবা-০১৯১৩২৪৯৪১৬

গ্রাি-মশবপুর                

িাক-উজলপুর            

উিদজলা-মিদহরপুর        

মজলা-মিদহরপুর

মখারদশে আলি (স্বািী) 

এনআইমি-

৮৬৯৭৬৭৪৮৪৭

আদবেনকারী মখারদশে আলি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মচাদখর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০

মিদহরপুর



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৭৬২ মিাোঃ ইেিাইল                    

মিতা-মৃত মিাকদেে আলী      

এনআইমি-৪৭১৪০৮৫১৩৩৩৫৮ 

মিাবা-০১৭৩১৮৯৯৩০৮

গ্রাি-চন্দনীিহল             

িাক-চন্দনীিহল             

উিদজলা-মেঘমলয়া          

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ ইেিাইল একজন জুট মিল শ্রমিক।মতমন 

িামন শুন্যতা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৭৬৩ হাদজরা মবগি                       

স্বািী-িমফজ উমদ্দন মিািা        

এনআইমি-৪৭১৪০৫৭৩৫১৪৩২   

মিাবা-০১৬২৫২১৮১৬৬

গ্রাি-মেয়াড়া                  

িাক-মেঘমলয়া               

উিদজলা-মেঘমলয়া          

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী হাদজরা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িাথাই 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৭৬৪ মিাোঃ শমহদুল ইেলাি হাওলাোর 

মিতা-রাদহন উমদ্দন হাওলাোর 

এনআইমি-৭৭৫৬৬৪২৭৬০     

মিাবা-০১৯৪৮১০০৩৭৯

গ্রাি-মচতলী                 

িাক-সবটপুর বাোিতলা    

উিদজলা-বাদগরহাট        

মজলা-বাদগরহাট

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ শমহদুল ইেলাি একজন ভ্রান চালক। মতমন 

মচাদখর ইনদফকশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০

বাদগরহাট

৭৬৫  মিনারা মবগি                     

মিতা-িমফজ মিয়া                

এনআইমি-৪৮১৩৩৮৬৯২২৭৩২  

মিাবা-০১৯১০০৩৩১৯৭

 গ্রাি-লাইিিাশা              

িাক-মৃগা                  

উিদজলা-ইটনা              

মজলা-মকদশারগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী মিনারা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন জ্বর 

িাদয়র েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  মকদশারগঞ্জ

৭৬৬ মিাোঃ আল িাসুে                   

মিতা- মিাোঃ হামফজ উমদ্দন      

এনআইমি-৬১২২৩০৪৬৯৮২৬৫  

মিাবা-০১৯২৬৩৮১৬৮৫

 গ্রাি-নয়ািাড়া                 

িাক-মগৌরীপুর              

উিদজলা-মগৌরীপুর           

মেলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আল িামুন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মলভাদরর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িয়িনমোংহ

৭৬৭  আমেয়া খাতুন                     

স্বািী-মিাোঃ নুর ইেলাি          

এনআইমি-৬১১২৩২২৮০০৪৯০  

মিাবা-০১৯৫৬০৬৬৪০১

 গ্রাি-স্বল্প িমিিিাড়া       

িাক-রািদগািালপুর        

উিদজলা-মগৌরীপুর           

মজলা-িয়িনমোংহ

 মনজ  আদবেনকারী আমেয়া খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িানমেক 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িয়িনমোংহ

৭৬৮ চন্নু মশখ                             

মিতা- মৃত মেলাল উদ্দীন মশখ   

এনআইমি-২৯১১৮২৫২০০২২২    

মিাবা-০১৯০২৪৬৩৯১০

গ্রাি-হাোিমেয়া             

িাক-সূযমেয়া               

উিদজলা-মবায়ালিারী        

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী চন্নু মশখ একজনকৃমি শ্রমিক। মতমন জ্বর মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২০০০০ ফমরেপুর



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৭৬৯ নুরজাহান                         

স্বািী-হামরে মিঞা               

এনআইমি-৪৮১৪৫৬৬০৯২২৬৩ 

মিাবা-০১৮৮০২২১২১২

গ্রাি-েোঃ মলাহাজুরী         

িাক-মলাহাজুরী             

উিদজলা- কটিয়ােী          

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী নুরজাহান একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  িায়াদবটিে 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০  মকদশারগঞ্জ

৭৭০ মিাোোঃ শান্তনা মবগি              

স্বািী-মিাোঃ রুহুল আমিন          

এনআইমি-৮৫১৫৮৪৯৬৯২২৪   

মিাবা-০১৯০৯২৪৮৬৮১

গ্রাি-শঠিবাড়ী                

িাক-শঠিবাড়ী               

উিদজলা-মিঠাপুকুর        

মজলা-রাংপুর

মনজ আদবেনকারীদিাোোঃ শান্তনা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন 

মিিটিক আলোর িানমেক অমস্তরতা মরাদগ আক্রান্ত।ন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  রাংপুর

৭৭১ মিাোোঃ নাজিা খাতুন              

মিতা-মিাোঃ ইোহাক আলী         

এনআইমি-৫০৫৫৫৬০৭৮২     

মিাবা-০১৭০৬৭৬৬৭৩০

গ্রাি-িধ্য কুিরপুর          

িাক-মভাগিাঙ্গা              

উিদজলা-কুমড়গ্রাি           

মজলা-কুমড়গ্রাি

মনজ আদবেনকারী মিাো নাজিা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন 

হৃেদরাগ জমনত েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০  কুমড়গ্রাি

৭৭২ দুলালী মবশ্বাে                     

মিতা-েয়াল মবশ্বাে               

এনআইমি-১৯৩১৫৭২২৯৯       

মিাবা-০১৭৯৩১৮৯৫৮৪

গড়্রাি-বালািাঙ্গা             

িাক-টুাংগীিাড়া               

উিদজলা-টুাংগীিাড়া         

মজলা-মগািালগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী দুলালী মবশ্বাে একজন মনি িান শ্রমিক।মতমন 

রািচার ইকদটামিক মপ্রগদনন্সী মিত্তথমলদত েিস্যা মরাদগ 

আক্রান্ত।ন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২৫০০০

মগািালগঞ্জ

৭৭৩ ননী েরকার                         

মিতা-িহারাজ েরকার           

এনআইমি-১৯০৩৭৯১৮১০       

মিাবা-০১৯৩৬১০৮৮৪১

গ্রাি-িাথরঘাটা               

িাক-মজায়ামরয়া             

উিদজলা-টুাংগীিাড়া         

মজলা-মগািালগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী ননী েরকার একজন ভযান চালক।মতমন মিত্ত 

থমলদত িাথর মরাদগ আক্রান্ত।ন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০

মগািালগঞ্জ

৭৭৪ মিাোঃ ফজল মিয়া                  

মিতা-কমিল উমদ্দন             

এনআইমি-৩৭৪৩৪৭৭৩৮৬       

মিাবা-০১৯৫১৯৮৬৮১০

গ্রাি-বালাটারী                 

িাক-িামহগঞ্জ               

উিদজলা-িামহগঞ্জ           

মজলা-রাংপুর

মনজ আদবেনকারী ফজল মিয়া একজন িটরযান শ্রমিক।  মতমন 

দূঘ িটনা জমনত কারদন অঙ্গহানী এবাং অিাদরশন মরাদগ 

আক্রান্ত।ন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৫০০০০ রাংপুর

৭৭৫ জান্নাতুল মফরদেৌে                

মিতা-মিাোঃ েমহোর রহিান     

জন্মেনে-২০০১৫২১৫৫৭৩০৩৬০ 

মিাবা-০১৭৫৫২৬৩৭৪৩

গ্রাি-োতিাটকী              

িাক-িদহন্দ্রনগর            

উিদজলা-লালিমনরহাট    

মজলা-লালিমনরহাট

মনজ আদবেনকারী জান্নাতুল মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।িাতৃত্ব কল্যাণ 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০ লালিমনরহাট



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৭৭৬  নামেরা                              

স্বািী-নামের উমদ্দন ভূইয়া         

এনআইমি-৬১১২৩১৫৭৫১৩৬১  

মিাবা-০১৭৬৮০৮৪৯৯৩

গ্রাি-সুতারপুর             

িাক-স্বরমুমশয়া              

উিদজলা-আটিাড়া          

মজলা-মনেদকানা

 মনজ আদবেনকারী নামেরা একজন গৃহ শ্রমিক।দরাদগ আক্রান্ত।মতমন 

মিত্ত থমলদত িাথর হাদড়র েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০  মনেদকানা

৭৭৭ মিাোঃ সুলতান মিয়া                 

মিতা- মিাোঃ িমতয়ার রহিান    

এনআইমি-৮৫১৫৮৪৯৫৯৯৭৬৬ 

মিাবা-০১৭৩৭৩৬৬১৩৯

গ্রাি-কানোে িাড়া          

িাক-শঠিবাড়ী              

উিদজলার-মিঠাপুকুর       

মজলা-রাংপুর

মনজ আদবেনকারী মিা সুলতান মিয়া একজন মনি িান  শ্রমিক। মতমন 

স্পাইনাল কি ি মেস্ক প্রলািে মিদজনাদরটিভ মচঞ্জ মরাদগ আক্রান্ত। 

উন্নত  মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ রাংপুর

৭৭৮ মিাোঃ বাচ্চু মিািা                     

মিতা-মৃত আমলমুমদ্দন মিািা     

এনআইমি-৩৫২৩২০২১১১৯৭৯  

মিাবা-০১৭৬৭৮৯৫৫৩৭

গ্রাি-মগটিাড়া                 

িাক-মগািালগঞ্জ            

উিদজলা-মগািালগঞ্জ         

মজলা-মগািালগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ বাচ্চু মিািা একজন মরক্সা চালক। মতমন 

হৃেদরাগ উচ্চ রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

মগািালগঞ্জ

৭৭৯  মিাোঃ িাদজদুল হক                  

মিতা-আোঃ োত্তার                  

এনআইমি-২৬৫৭২৯৮৮১২১২৭   

মিাবা-০১৭১০৩৩৬৪২১

 গ্রাি-তালতলা                 

িাক-মখলগাঁও                 

উিদজলা-মখলগাঁও            

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিা িাদজদুল হক মনি িান  শ্রমিক।মতমন কযান্সার 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ ঢাকা

৭৮০ মিাোঃ মিাস্তামফজার রহিান      

মিতা-মিাোঃ মিাফাজ্জল মহাদেন   

এনআইমি-৮৫১৫৮৪৯৫৯৭৬৩১  

মিাবা-০১৭২৩৬৪৭৮৮৭

গ্রাি-চান্দনী                    

িাক-শঠীবাড়ী                 

উিদজলা-মিঠাপুকুর         

মজলা-রাংপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মিাস্তামফজুর রহিান একজন মনি িান 

শ্রমিক।মতমন মরউিাটদয়ি আথ্রাইটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ রাংপুর

৭৮১ মিাোোঃ িন্জজুয়ারা মবগি          

স্বািী-মিাোঃ ফজলুল হক           

এনআইমি-

১৯৭২৮৫১৫৮২৬০০০০০৪        

মিাবা-০১৩১৯১৭০৬৪৮

গ্রাি-িােগ্রাি                  

িাক-মগড়াই             

উিদজলা-মিঠাপুকুর        

মজলা-রাংপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ িন্জজুয়ারা মবগি একজন গৃহ  শ্রমিক।মতমন 

িানমেক অমস্তরতা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ রাংপুর

৭৮২ মিাোোঃ মজােনা আক্তার          

স্বািী-মিাোঃ মগালাি রব্বানী ভূ ুঁইয়া 

এনআইমি-৭২১০৪৪৭৩৮১৩৭০   

মিাবা-০১৭১৩৫৯০৭৯৯

গ্রাি-সুতারপুর             

িাক-স্বরমুমশয়া              

উিদজলা-আটিাড়া          

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ মজােনা আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন 

স্তন কযানোর িায়াদবটিে উচ্চ রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  মনেদকানা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৭৮৩ মরাদিজা  মবগি                      

মিতা-কালু ফমকর                

এনআইমি-৬৮৬৯০৭৫৭৯৩        

মিাবা-০১৯২৪৬৩৯৫১৭

গ্রাি-ফায়ার োমভ িে           

িাক-মগািালগঞ্জ              

উিদজলাদৃ-মগািালগঞ্জ       

মজলা-মগািালগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মরাদিজা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন উচ্চ 

রক্তচাি হৃেদরাগ মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০

মগািালগঞ্জ

৭৮৪ িমজবুর মুন্সী                       

মিতা-আব্দুল রজ্জাক মুন্সী          

এনআইমি-৮৫১৯০৮৬৮৯৫        

মিাবা-০১৯২৪৬৩৯৫১৭

গ্রাি-ফায়ার োমভ িে           

িাক-মগািালগঞ্জ              

উিদজলাদৃ-মগািালগঞ্জ       

মজলা-মগািালগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী িমজবুর মুন্সী একজন মরক্সা চালক।মতমন  উচ্চ 

রক্তচাি হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

মগািালগঞ্জ

৭৮৫ সুমফয়া                             

মিতা-এমকন বক্স                   

এনআইমি-১৫০১০৬৩৫৫৪        

মিাবা-০১৯৩৩০৯৩৫৯৩

গ্রাি-ওয়ারদলে িাড়া         

িাক-ফমরেপুর                

উিদজলা-ফমরেপুর            

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী সুমফয়া একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন উচ্চ রক্তচাি 

মরাদগ আক্রান্ত।ন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০ ফমরেপুর

৭৮৬ মিাোঃ রমবউল ইেলাি              

মিতা-মুহাম্মে আলী মশখ        

জন্মেনে-

১৯৯৮২৯১৬২৫৫০২৯২৯১        

মিাবা-০১৭৫৩৬৯০৫৭৮

গ্রাি-মবদনাকমেয়া             

িাক-িামে কান্দা           

উিদজলা-নগরকান্দা         

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ রমবউল ইেলাি একজন মহাদটল শ্রমিক। 

মতমন দুরাদরাগ্ মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ ফমরেপুর

৭৮৭  নামের উমদ্দন ভূ ুঁইয়া               

মিতা- মৃত মহলাল উমদ্দন      

এনআইমি-৬১১১২৩১৫৭৫১৩৬০ 

মিাবা-০১৭১০৯৮৪৫১

 গ্রাি-সুতারিাড়া             

িাক-স্বরমুমশয়া              

উিদজলা-আটিাড়া          

মজলা-মনেদকানা

 মনজ আদবেনকারী নামের উমদ্দন ভূইয়া একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন 

মলভার ও িাকস্থমলদত কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  মনেদকানা

৭৮৮ মিাোোঃ স্বপ্না মবগি                 

স্বািী-মিাোঃ মরাকন মিয়া           

এনআইমি-৮৫১৫৮৪৯৯৩৯৮৯৭   

মিাবা-০১৭৮০৭৫৬৬৭৩

গ্রাি-দূগ িাপুর                

িাক-শঠিবাড়ী              

উিদজলা-মিঠাপুকুর         

মজলা-রাংপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ স্বপ্না মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন 

মলভার কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।ন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ রাংপুর

৭৮৯ মফরদেৌেী আক্তার                 

স্বািী-আশরাফুজ্জািান ভূঞা      

এনআইমি-৩৩১৩৬৫১২০৬৪৫৭ 

মিাবা-০১৭৬১৮৭৬২৪৬

গ্রাি-ইকুমরয়া                 

িাক-ইকুমরয়া            

উিদজলা-গাজীপুর       

মজলা-গাজীপুর

আদবেনকারী মফরদেৌেী আক্তার একজন  শ্রমিক।মতমন মকািদড় 

ব্যাথা িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।ন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ গাজীপুর



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৭৯০ মিাোোঃ আমরফা                      

স্বািী- এরশাদুিাহ                  

এনআইমি-৩৩১৩৬২৫২৯৭১১৫ 

মিাবা-০১৭৮৬১৭৭০৭১

গ্রাি-মঘঘাট                   

িাক-রামনগঞ্জ                 

উিদজলা-কািামেয়া          

মজলা-গাজীপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ আমরফা একজন গৃহ শ্রমিক।  মতমন 

শ্বােতে েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।ন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ গাজীপুর

৭৯১ মিাোঃ আদনায়ার মহাদেন             

মিতা-মৃত আোঃ খাদলক              

এনআইমি-৩৩১৩৬৫১২০৮২০২ 

মিাবা-০১৯৮৫৩৭৪১০৩

গ্রাি-ইকুমরয়া                  

িাক-ইকুমরয়া                  

উিদজলা-গাজীপুর             

মজলা-গাজীপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আদনায়ার মহাদেন একজন শ্রমিক।মতমন 

িায়াদবটিে উচ্চ রক্তচাি হাদট ির েিস্যা মরাক মরাদগ আক্রান্ত।ন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ গাজীপুর

৭৯২ মরাদকয়া মবগি                   

স্বািী- আব্দুল আউয়াল             

এনআইমি-৩৩১৩৬২৫২৯৮৫৭৮  

মিাবা-০১৭৪২৩০৭৪৬৪

গ্রাি-একিালা              

িাক-মেরাজগঞ্জ            

উিদজলা-মেরাজগঞ্জ        

মজলা-মেরাজগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মরাদকয়া মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন 

িায়াদবটিে উচ্চ রক্তচাি মকািদর ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।ন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ মেরাজগঞ্জ

৭৯৩ মিাোঃ িনছুর আলী                  

মিতা-মিাোঃ এজার উমদ্দন          

এনআইমি-

১৯৭৫৭৩২৩৬০৬৫২৬১৯৫      

মিাবা-০১৭০১৯৪১৩৩৯

গ্রাি-িন্তািাড়া                 

িাক-জলঢাকা                

উিদজলা-জলঢাকা           

মজলা-নীলফািারী

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ িনছুর আলী একজন  শ্রমিক।মতমন অঙ্গহানী 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ নীলফািারী

৭৯৪ আব্দুল িাদলক ফরাজী             

মিতা-নাদের আলী ফরাজী        

এনআইমি-৮২২২০৪২৭৭৫         

মিাবা-০১৬৭৩২৫৬৮১৫

গ্রাি-িািাো মরাি             

িাক-মশিইয়াি ি               

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী আব্দুল িাদলক ফরাজী একজন কাঠ মগালা  

শ্রমিক।মতমন গলগে মরাগ মিত্তথমলদথ িাথর ও িায়াদবটিে 

মরাদগ আক্রান্ত।ন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা

৭৯৫ নুরুন্নাহার মবগি                      

মিতা-আব্দুল কাদের হাওলাোর  

এনআইমি-৩৭২২৬৯৯৯৮৪        

মিাবা-০১৭২৯৬০৮৭১৭

গ্রাি-িমতয়ার খালী         

িাক-মশিইয়াি ি            

উিদজলা-খুলনা            

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী নুরুন্নাহার মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

িানমেক মরাদগ আক্রান্ত।ন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

৭৯৬ মিাোঃ  আব্দুল কাদের মশখ           

মিতা-মৃত সুফী মিাোঃ আবদুিাহ 

মশখ                                    

এনআইমি-৪৭১১২৭১৮১৯২৪৬   

মিাবা-০১৯৭৪৯১২৪২৬

গ্রাি-মবদক মিইন মরাি     

িাক-খুলনা                  

উিদজলা-খুলনা              

মজলা- খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুল কাদের মশখ একজন মনি িান 

শ্রমিক।মতমন উচ্চ রক্তচাি এজিা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৭৯৭ মখাদেজা মবগি                    

স্বািী- মিাোঃ আব্দুল কাদের মশখ  

এনআইমি-৪৭১১২৭১৮১৯২৪৫   

মিাবা-০১৯৩৩৮২৮১৭২

গ্রাি-মবদক মিইন মরাি     

িাক-খুলনা                  

উিদজলা-খুলনা              

মজলা- খুলনা

মনজ আদবেনকারী মখাদেজা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।  মতমন 

িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।ন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

৭৯৮ মিাোঃ আশরাফ আলী                 

মিতা-ওফাজ উমদ্দন মশখ          

এনআইমি-২৩৮৫৪০০৯০৪       

মিাবা-০১৮৫১৭৮৫৭১৩

গ্রাি-মব আই মিমে মরাি    

িাক-মজমিও                  

উিদজলা-খামলশপুর         

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আশরাফ আলী একজন চল কাঠা 

শ্রমিক।মতমন বািিাদশর মফদিারাল জদয়দের অিাদরশন মরাদগ 

আক্রান্ত।ন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৩০০০০  খুলনা

৭৯৯ মজয়াদুল হাওলাোর               

মিতা-তফদোর হাওলাোর       

এনআইমি-৮২০১০৫৩৫৯৫       

মিাবা-৮২০১০৫৩৫৯৫

গ্রাি-িািাো মরাি           

িাক-খুলনা                     

উিদজলা-মোনািাঙ্গা         

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মজয়াদুল হাওলাোর একজন ইিারত  

শ্রমিক।দপ্রাদিট এনলাজ মরাদগ আক্রান্ত।ন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা

৮০০ মিাোঃ বুট্টু মিয়া                     

মিতা-মৃত ফজর রহািান         

এনআইমি-৭২১০৪৪৭৩৮০০২০৯ 

মিাবা-০১৯৮০১৬০৮৭২

গ্রাি-সুতারপুর             

িাক-স্বরমুমশয়া              

উিদজলা-আটিাড়া          

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ বুট্ট মিয়া কৃমি শ্রমিক।মতমন োরমভ োইটিে 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  মনেদকানা

৮০১ শামহনুর মবগি                      

মিতা-িকবুল আলী মবিারী      

এনআইমি-৯১২২০৩৮৫৬৬       

মিাবা-০১৩০৭৬৪৭৩০০

গ্রাি-িািাো মরাি             

িাক-মশিইয়াি ি               

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী শামহনুর মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন জরায়ুর 

কযান্সাদর মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  খুলনা

৮০২ মিাোঃ আবুল মহাদেন               

মিতা- আব্দুর রমশে               

এনআইমি-১৯২২২৩২২৩৪        

মিাবা-০১৯১৮৮১৫৭৩১

গ্রাি-টুটিাড়া                   

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আবুল মহাদেন একজন মনি িান শ্রমিক।মতমন 

অন্ননালীদক কযানোর অযাজিা মরাদগ আক্রান্ত।ন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  খুলনা

৮০৩ িারুল রায়                            

স্বািী-অমজত রায়                  

এনআইমি-৪৭৯৫১২৪৪৪৭৭৬৭    

মিাবা-০১৯১২৭৪৫৩৫২

গ্রাি-স্কুল মরাি                 

িাক-খুলনা                   

উিদজলা- খুলনা              

মজলা- খুলনা

মবপ্লব কুিার রায় 

(মেদল) এনআইমি-

৪৭৯৫১২৪৪৪৭৭৬৬

আদবেনকারী মবপ্লব কুিার রায় একজন মনি িান  শ্রমিক। মতমন 

মিত্তথমলদত িাথর মলভার কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৮০৪  শরীফুল আলি                   

মিতা-মিাোঃ নজরুল ইেলাি      

এনআইমি-

১৯৯৩১৫৯৬৫৪১০০০১৪৯ মিাবা-

০১৭০৬০৮৭০৬

গ্রাি-বালাইে                   

িাক-িধুয়া খালী              

উিদজলা-আটিাড়া           

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী শরীফুল আলি একজন মরক্সা চালক।মতমন 

হৃেদরাগ জমনত অিাদরশন মরাদগ আক্রান্ত।ন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  মনেদকানা

৮০৫ মিাোঃ আব্দুর রমশে                 

মিতা-মিাোঃ আমজজার রহিান    

এনআইমি-৩৭৪৯৬৫৭০৩১     

মিাবা-০১৭৭৪০৪৮০৪৯

গ্রাি-কািারিাড়া             

িাক-রাংপুর                 

উিদজলা-মকাতয়ালী        

মজলা-রাংপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুর রমশে একজন ভযান শ্রমিক।মতমন 

হৃেদরাগ মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০

রাংপুর

৮০৬ আবুল খাদয়র                         

মিতা- োদয়েল হক                

এনআইমি-১৯১৫৩৮৪১৩৩        

মিাবা-০১৭১৮০৫৮৫৪২

গ্রাি-িাইনামে                 

িাক-মিজমিমজ             

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী আবুল খাদয়র একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন 

মনউদিমনয়া এজিা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৮০৭ জমিলা মবগি                       

স্বািী- আমির উমদ্দন                

এনআইমি-৮৬২৬৫০১২৬১০৪৯  

মিাবা-০১৯৯৬৫৫২৬৯

গ্রাি-মহরােীল                  

িাক-োনারিাড়             

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ         

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী জমিলা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন হাদড়রর 

েয় ও ইনদফকশন জমনত মরাদগ আক্রান্ত।ন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ নারায়নগঞ্জ

৮০৮ মিাোঃ এলাচ মিয়া                    

মিতা-মিাোঃ িন মিয়া               

এনআইমি-১২১৩৩১২১৪৪২৮০   

মিাবা-০১৮৪৬২১৯৪৩৮

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ এলাচ মিয়া মিিটিক আলোর মিজজ 

মকািদড় ব্যাথা  শ্রমিক।দরাদগ আক্রান্ত।ন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৮০৯ তামনজা রহিান মিৌ               

মিতা-মিাোঃ িমজবুর রহিান      

এনআইমি-৩৭৫২৬৬৫১০৩        

মিাবা-০১৭১৯৫৮৮৭৭৮

গ্রাি-বাতান িাড়া              

িাক-মিজমিমজ               

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ          

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী তামনজা রহিান মিৌ একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন 

িাতৃত্ব কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০ নারায়নগঞ্জ

৮১০ োদ্দাি গাজী                         

মিতা-মলাকিান মহাদেন            

জন্মেনে-

১৯৯৯৩০৯০৪২৭২৯১১০২          

মিাবা-০১৭১৬৬১০০৬২

গ্রাি-িাইনামে                 

িাক-মিজমিমজ             

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী োদ্দাি গাজী একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন দূগ িটনা 

জমনত কারদন মচমকৎো মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ নারায়নগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৮১১ আবুল মহাদেন                      

মিতা-মৃত লুৎদফর রহিান       

এনআইমি-১৩১৪৫৬৫৭৯৩৩৩৩ 

মিাবা-০১৮২৯৯০৭৬৭১

গ্রাি-বাতান িাড়া              

িাক-মিজমিমজ               

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ          

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী আবুল মহাদেন একজন অদটা চালক।মতমন 

েীঘ িদিয়ােী এদিমিোইটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ নারায়নগঞ্জ

৮১২ তাহমরি িােহাক তূয ি              

মিতা-নামের উমদ্দন ভূইয়া        

জন্মেনে-

২০০৬৭২১০৪৪৭১০২৯০৮       

মিাবা-০১৮৭০৪৭৭৬৭৯

গ্রাি-বািা                    

িাক-বািা                    

উিদজলা-বািা               

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী তাহমরি িােহাক তূয ি একজন মনি িান  

শ্রমিক।দস্স্স্কায়ািাে মেল কামে িদনািা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬৫০০০

ঢাকা

৮১৩ মিাোঃ শাহাোত মহাদেন            

মিতা-জমেি উমদ্দন েরকার     

এনআইমি-৫৫০৩৯৬৪৬৭৭        

মিাবা-০১৩০৯৪৪০২৯৬

গ্রাি-মখলগাঁও                  

িাক-মখলগাঁও               

উিদজলা-ঢাকা               

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ শাহাোত মহাদেন একজন শ্রমিক।মতমন 

ফুেফুদের কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০

ঢাকা

৮১৪ মিাোোঃ িদনায়ারা মবগি           

মিতা-িখদলছুর রহিান           

এনআইমি-৯৫৫৯৩৫১৬২৩       

মিাবা-০১৮৭৩৮৪৬৩৭৭

গ্রাি-েমেণখান বাজার      

িাক-হাজী কযাম্প           

উিদজলা-েমেণখান         

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাো িদনায়ারা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন 

মেি কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০

ঢাকা

৮১৫ মিাোোঃ ফারহানা আক্তার িামিয়া 

মিতা-মিাোঃ ফদয়জ আহদম্মে   

এনআইমি-৩৭৫৭৫৫১৪১৫        

মিাবা-০১৮৭৩৮৪৬৩৮৩

গ্রাি-আশদকানা বাজার        

িাক-হাজী কযাম্প          

উিদজলা-েমেণখান        

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ ফারহানা আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন 

ব্লাি কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।ন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০

ঢাকা

৮১৬ মলটন ব্যািারী                        

মিতা-মৃত সেজমদ্দন ব্যািারী      

এনআইমি-৭৯১৫৮৮৬২৪২০২৫  

মিাবা-০১৭৫২০৩৫৭৯৮

গ্রাি-মেদরনবাবু মরাি         

িাক-টিমককাটা িািাো     

উিদজলা-মোনািাড্গা       

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মলটন ব্যািারী একজন মনি িান শ্রমিক।মতমন 

মবদুযামতক নাফ মরাদগ আক্রান্ত।ন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৮১৭ মিাোঃ ফজলুর রহিান               

মিতা-আবু বকর মেমদ্দক          

এনআইমি-১৯১৮৭৫৫৮৭৫         

মিাবা-০১৮৭৩৮৪৬৩৭৬

গ্রাি-মরাশামেয়া                

িাক-মনশাত নগর              

উিদজলা-েমেণ খান         

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ ফজলুর রহিান একজন ভযান চালক। মতমন 

মস্কায়ািাে মেল কারমেদনািা (কযানোর) মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০

ঢাকা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৮১৮ মিাোঃ রাদশদুজ্জািান                 

মিতা-জমেি উমদ্দন                 

এনআইমি-০১৩০৯৪৪০২৯৮      

মিাবা-০১৩০৯৪৪০২৯৮

গ্রাি-পূব ি মগাড়াইন          

িাক-মখলগাঁও             

উিদজলা-মখলগাঁও          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ রাদশদুজ্জািান একজন ভযান চালক।মতমন 

ফুেফুদের কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০

ঢাকা

৮১৯ তামনয়া আক্তার                      

মিতা-মিাোঃ ফজলুর রহিান     

এনআইমি-৩৭২১৮৯৫৮৫৬৫৮   

মিাবা-০১৮৭৩৮৪৬৩৭৪

গ্রাি-আশদকানা বাজার        

িাক-হাজী কযাম্প          

উিদজলা-েমেণখান        

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী তামনয়া আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন ব্লাি 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।ন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০

ঢাকা

৮২০ মিাোঃ রানা                            

মিতা- শাহআলি                     

এনআইমি-২৬১৯৩৫১৯৬৩৭৪৯  

মিাবা-০১৮৭৩৮৪৬৩৮২

গ্রাি-পূব ি মগাড়াইন              

িাক-মখলগাঁও                 

উিদজলা-মখলগাঁও             

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ রানা একজন ভযান চালক। মতমন ফুেফুদের 

ইনদফকশন জমনত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০

ঢাকা

৮২১ িামজিয়া আক্তার                 

মিতা-োদরায়ার িারুয়া         

এনআইমি-

১৯৯৩৪৮২৪৫০২০০০০৪৫      

মিাবা-০১৮৩৯১৭৯৬০৩

গ্রাি-কটিয়ােী              

িাক-কটিয়ােী             

উিদজলা-কটিয়ােী        

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী িামজিয়া আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন বাি 

িাদশর ওভারী কযানোর উচ্চ রক্তচাি িায়াদবটিে হাইদিা 

থাইরয়মিজি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০  মকদশারগঞ্জ

৮২২ মরশিা আক্তার                    

স্বািী-মিাোঃ আোদুল ইেলাি     

এনআইমি-৪৮১৯২১৩৭১৬৬৭১   

মিাবা-০১৭৭৪৯১৫০৯৫

গ্রাি-উমকলিাড়া              

িাক-উমকলিাড়া             

উিদজলা-মকদশারগঞ্জ        

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মরশিা আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন বাি 

িাদশর ওভারী কযানোর হাইিার মটনশন িায়াদবটিে মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৪৫০০০  মকদশারগঞ্জ

৮২৩ মিাোঃ রাদেল মশখ                  

মিতা-আফোর মশখ              

এনআইমি-৪১৭৮৪৮২৮৭৫       

মিাবা-০১৯৫৪০৩৭৮৩৮

গ্রাি-িদহশ্বরপুর              

িাক-মেঘমলয়া              

উিদজলা-মেঘমলয়া         

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ রাদেল মশখ একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

দূগ িটনা জমনত অঙ্গহানী মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  খুলনা

৮২৪ মিাোঃ নান্নু মৃিা                      

মিতা-শানু মৃিা                   

এনআইমি-৭৩০০৭৭২২০৪       

মিাবা-০১৭৪৫২০৯৬৯১

গ্রাি-উত্তর মলাহামলয়া     

িাক-মলাহামলয়া             

উিদজলা-িটুয়াখালী        

মজলা-িটুয়াখালী

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ নান্নু মৃিা একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

PLID মগমিক আলোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০

িটুয়াখালী

৮২৫ মিাোোঃ ফাদতিা মবগি            

মিতা-মিাোঃ সুলতানা ঘরািী     

এনআইমি-১৯৪৭১৭২২৭৪         

মিাবা-০১৭৮৮৮০২৪২২

গ্রাি-মলাহামলয়া          িাক-

মলাহামলয়া             

উিদজলা-িটুয়াখালী        

মজলা-িটুয়াখালী

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ ফাদতিা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন 

িাতৃত্ব কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০

িটুয়াখালী



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৮২৬ েমহদুল ইেলাি                  

মিতা-িমফজমদ্দন িাতুব্বর       

এনআইমি-৩২৭১৬৬১১৭৯       

মিাবা-০১৭২০২৯৮৬০৬

গ্রাি-মতালাগ্রাি               

িাক-মতালাগ্রাি             

উিদজলা-ফমরেপুর          

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী েমহদুল ইেলাি একজন শ্রমিক। মতমন উচ্চ 

রক্তচাি িায়াদবটিে হাদট ির েিস্যা এবাং হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০

ফমরেপুর

৮২৭ হামে                                   

মিতা-শাহজুমদ্দন                   

এনআইমি-৩২৭২২৪৬৩৫০      

মিাবা-০১৯১০৩২৪৭০৬

গ্রাি-শ্যািগঞ্জ                

িাক-মশদরািমন                

উিদজলা-ফুলতলা         

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী হামে একজন গৃহ শ্রমিক।  মতমন িায়াদবটিে উচ্চ 

রক্তচাি মরাক মকিনী মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা

৮২৮ মিাোঃ এরশাে মিয়া                 

মিতা-নঈি উমদ্দন                

জন্মেনে-০০০০০০০০০০০০০০৮ 

মিাবা-০১৭৩৭৩৬৩০৭০

গ্রাি-সকলাং                     

িাক-সকলাং                  

উিদজলা-আটিাড়া         

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ এরশাে মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন 

মিরুেদের অিাদরশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  মনেদকানা

৮২৯ আফদরাজা আক্তার                  

মিতা- আব্দুল লমতফ              

এনআইমি-৯৫৭৩৬৩৪০৭৯       

মিাবা-০১৭৯৪৯৮৬১৬২

গ্রাি-বড়গাঁও                  

িাক-ভাদটরা                 

উিদজলা-কুলাউড়া          

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী আফদরাজা আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

প্রেব জমনতদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০

মিৌলভীবাজার

৮৩০ রামবয়া মবগি                      

মিতা-িকবুল আলী শাহ          

এনআইমি-৬৪৪৪২০৬৬৩২       

মিাবা-০১৭৩১৫৩২৯৯৪

গ্রাি-বড়গাঁও                  

িাক-ভাদটরা                 

উিদজলা-কুলাউড়া          

মজলা-মিৌলভীবাজার

মিাোঃ আব্দুর রমহি 

(স্বািী)   এনআইমি-

৯১০৫৯৩৬৫৮৮

আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুর রমহি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

তার স্ত্রী প্রেব জমনত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

মিৌলভীবাজার

৮৩১ জুদবমল আক্তার                    

মিতা-রয়াব আলী                

এনআইমি-৯১১৩৫২৩৪৫৮৪৪৩  

মিাবা-০১৭১০২৮৬০১৬

গ্রাি-বড়গাঁও                  

িাক-ভাদটরা                 

উিদজলা-কুলাউড়া          

মজলা-মিৌলভীবাজার

মেদলায়ার মহাদেন খাঁন 

মলটন (স্বািী)       

এনআইমি-

৬৪০৬০৩১২৭৫

আদবেনকারী জুদবমল আক্তার একজন কৃমি শ্রমিক। তার স্ত্রী 

প্রেব জমনত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০

মিৌলভীবাজার

৮৩২ আসুক মিয়া                       

মিতা-ফারুক মিয়া               

এনআইমি-৮২০১৫১৯৭৮৫       

মিাবা-০১৭৪০৩১৭৫৮২

গ্রাি-মেউলকািন             

িাক-ভাদটরা                 

উিদজলা-কুলাউড়া        

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী আসুক মিয়া একজন মেন িজুর। মতমন িমলমিক 

মকিনী মিমজজ ফুেফুদের ইনদফকশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০

মিৌলভীবাজার

৮৩৩ মিাোোঃ হামেনা খাতুন               

স্বািী-মিাোঃ আমজজুল হক         

এনআইমি-৬১২৯৪০২৭০৩৩৫৯ 

মিাবা-০১৯০৭০৮৮৫৩৫

গ্রাি-উজান িাড়া              

িাক-মেশাল                 

উিদজলা-মেশাল              

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ হামেনা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

োোস্রাব মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ িয়িনমোংহ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৮৩৪ রামবয়া জািান                       

স্বািী-মৃত বমেউজ্জািান          

এনআইমি-৬১২৯৪০৮৭১৫৬৮২ 

মিাবা-০১৭৩৫৯৮৯৫৯৮

গ্রাি-স্বপ্নীল েমররািপুর      

িাক-েমররািপুর              

উিদজলা-মেশাল             

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী রামবয়া জািান একজন গৃহ ম্রমিক।মতমন উচ্চ 

রক্তচাি জমনত েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ িয়িনমোংহ

৮৩৫ সুিা আক্তার                         

স্বািী-জাদহে মিয়া                 

এনআইমি-৭২১০৪২৩৫৮৬৩৯১ 

মিাবা-০১৯৩১০৩৮১৬৪

গ্রাি-সকলাং                     

িাক-সকলাং                  

উিদজলা-আটিাড়া         

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী সুিা আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন িানমেক 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  মনেদকানা

৮৩৬ মিাোঃ আতাহার আলী           

    মিতা-মিাোঃ আব্দুর রমশে  

      এনআইমি-

৬১১৯৪১৯৫১৯৪৬৫  মিাবা-

০১৯১১১৫৫৯৫০

গ্রাি-মবয়ারা                    

িাক-আউমলয়া নগর        

উিদজলা-মেশাল             

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মদিাোঃ আতাহার আলী একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন  

টাইফদয়ট জ্বর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ িয়িনমোংহ

৮৩৭ মিাোঃ জয়নাল আদবেীন           

মিতা-তাদজর আলী িেল       

এনআইমি-৯১০৩৯৩১৮৬২      

মিাবা-০১৭৭৯৬০৩৪৬৮

গ্রাি-কাথুমলয়া                

িাক-স্বমস্তপুর                  

উিদজলা-কুমিয়া             

মজলা-কুমষ্টয়া

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ জয়নাল আদবেীন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

দূঘ িটনা জমনত কারদন বৃদ্ধা তজিনী ও িধ্যিা মতনটি আঙ্গুল কতিন 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ কুমিয়া

৮৩৮ মরিা রানী োশ                      

মিতা-মৃত িদরশ োশ             

এনআইমি-

১৯৯২৯১১০৮৬৭০০০০৪৫         

মিাবা-০১৭২৯৮৪০৮৭৫

গ্রাি-িাইজগাঁও                

িাক-ভাদটরা                  

উিদজলা-কুলাউড়া         

মজলা-মিৌলভীবাজার

মিটন চন্দ্র োে  (স্বািী)  

এনআইমি-

২৮০৫৯৫৯৪৮৯

আদবেনকারী মিটন চন্দ্র োশ একজন ইদলমক্টমশয়ান।তার স্ত্রী 

িাতৃত্ব কল্যাণ মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ মিৌলভীবাজার

৮৩৯ অমহদুল ইেলাি                    

মিতা-মৃত ইয়াকুব আলী       

এনআইমি-১৩১৪৫৫৩৭৭০৭৯৪   

মিাবা-০১৭২২২৭৪১৪১

গ্রাি-বামলমুড়া                 

িাক-ঘমনয়া                   

উিদজলা-ফমরেগঞ্জ          

মজলা-চাঁেপুর

মনজ আদবেনকারী অমহদুল ইেলাি একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

মপ্রাদিট কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ চাঁেপুর

৮৪০ সুিাইয়া আকতার                   

মিতা-মিাোঃ বাচ্চু তালুকোর     

এনআইমি-৩৩০২৮৮১৫৬৪     

মিাবা-০১৮৭৩৮৪৬৩৭৩

গ্রাি-িমিি কাজীরচর      

িাক-আমিরগঞ্জ             

উিদজলা-মিদহন্দীগঞ্জ      

মজলা-বমরশাল

মনজ আদবেনকারী সুিাইয়া আকতার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

APL িান ফুেফুদে িামন এবাং কনদোমলমিশন মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৪০০০০ বমরশাল



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৮৪১ মিাোঃ রুকন উমদ্দন ভূ ুঁইয়া          

মিতা-মৃত আব্দুল জব্বার ভূ ুঁইয়া 

এনআইমি-৭২১০৪৪৭৩৮১৩৮২  

মিাবা-০১৭৩১৯৭০২১১

গ্রাি-সুতারপুর             

িাক-স্বরমুমশয়া              

উিদজলা-আটিাড়া          

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ রুকন উমদ্দন ভূইয়া একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন  এমিদনা ফামে িদনাফ কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০  মনেদকানা

৮৪২ মিাোঃ আমিরুল আজি              

মিতা-মিাোঃ নজরুল ইেলাি     

এনআইমি-

১৯৯৩৭২১০৪৫৯০০০০৪১         

মিাবা-০১৬২৮৬৯৯৮২২

গ্রাি-বালাইে                

িাক-িধুয়া খালী          

উিদজলা-আটিাড়া           

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আমিরুল আজি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মস্কায়ািাে মেল কামরেদনািা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০  মনেদকানা

৮৪৩ মিাোঃ জমহরুল ইেলাি            

মিতা-মিাোঃ আব্দুল জব্বার ভূইয়া 

এনআইমি-৯০১৩২৩৮৫২৬৩২৫ 

মিাবা-০১৭৩৬৩৪৩৮৪১

গ্রাি-শাহজােপুর            

িাক-শাহজােপুর            

উিদজলা-গুলশান          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ জমহরুল ইেলাি একজন মনি িান শ্রমিক। 

মতমন কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ ঢাকা

৮৪৪ নামেিা মবগি                       

মিতা-আরব আলী                  

এনআইমি-৬৮৭১২৪৭৩৯৮      

মিাবা-০১৭১৯১৯৩১৬১

গ্রাি-মহাদেনপুর             

িাক-ভাদটরা                

উিদজলা-কুলাউড়া          

মজলা-মিৌলভীবাজার

মিাোঃ শাহাজান মিয়া 

(স্বািী)          

এনআইমি-

৫০৫৬০৩৪৫৫৫

আদবেনকারী নামেিা মবগি একজন কৃমি শ্রমিক। তার স্ত্রী 

িাতৃত্ব কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০ মিৌলভীবাজার

৮৪৫ মিাোোঃ োমবনা ইয়ােমিন 

(লাভলী)   মিতা-মিাোঃ মেখ 

লুকিান হামকি এনআইমি-

৪১৭৩০৪৯০৬৭       মিাবা-

০১৬২৬৩২৪০০৮

গ্রাি-টুটিাড়া                   

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ োমবনা ইয়ােমিন লাভলী একজন গৃহ 

শ্রমিক। মতমন  জরায়ুদত টিউিার ও মকািদড়র কাদে মিরুের 

হাড় েরজমনত েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৮৪৬ মিাোঃ নজরুল ইেলাি            

মিতা-আব্দুল আমজজ হাওলাোর 

এনআইমি-৫৫২৪২০৪৩১৯        

মিাবা-০১৭৫৪৪৩৯১০৫

গ্রাি-িমতয়ার খালী         

িাক-মশিইয়াি ি            

উিদজলা-খুলনা            

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ নজরুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

বৃহোে অবেট্রাকশন ও প্যামক্রয়াটাইটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  খুলনা

৮৪৭ মিাোঃ আক্কাে আলী                  

মিতা-মিাোঃ আোঃ জমলল          

এনআইমি-৪৮১৪২৮৬৬৬৮৪৭৪ 

মিাবা-০১৯২৫১২২০৮৫

গ্রাি-হালগড়া                  

িাক-িাড়াবামলয়া           

উিদজলা-কমরিগঞ্জ        

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আক্কাে আলী একজন ভযান চলক।মতমন 

মিত্তথমলদত কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  মকদশারগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৮৪৮ নামহো                               

স্বািী-জমহরুল ইেলাি             

এনআইমি-৪৮১৯২১৩৭১৬৮৪০  

মিাবা-০১৭১৮৮০৯৪৬৪

গ্রাি-গাজীরচট                

িাক-আমলয়া িািাো       

উিদজলা-আশুমলয়া          

মেলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী নামহো একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন স্তন কযানোর 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০ ঢাকা

৮৪৯ বৃমি কি িকার                        

মিতা-দুলাল কি িকার            

জন্মেনে-

১৯৯৯৪৭৯৮৫১৮০১৩৫৬৫       

মিাবা-০১৪০৯৬৮৬১৩০

গ্রাি-বয়রা                   

িাক-মজমিও                  

উিদজলা-মোনািাঙ্গা       

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী বৃমি কি িকার একজন শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব 

কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

৮৫০ মিাোোঃ মুক্তা খানি                

স্বািী-মিাোঃ আব্দুল কুদ্দুে খন্দকার 

   এনআইমি-৪৭৯৫১৩০৫১৫৪৮৯ 

 মিাবা-০১৯৯৫৩৭৯৭৭৯

গ্রাি-ম্যাচ মকায়াটার         

িাক-মশিইয়াি ি             

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃমুক্তা খানি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

জরায়ু েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা

৮৫১ মখাদেজা খাতুন                      

স্বািী-আব্দুল খাদলক             

এনআইমি-৬১১৯৪১৯৫১৯৫৫৪  

মিাবা-০১৭৫৩৪৯০১৪৪

গ্রাি-মবয়ারা                    

িাক-আউমলয়া নগর        

উিদজলা-মেশাল             

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মখাদেজা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মিত্তথমলদত িাথর ও ইনদফকশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িয়িনমোংহ

৮৫২ মিদহর জান খানি                  

স্বািী-মৃত শািসুজ্জািান খান   

এনআইমি-৪৮১০২৯৯৮১১৪৫৪   

মিাবা-০১৯৮৮৬৩৫০০২

গ্রাি-বীরগাও                 

িাক-অিগ্রাি                

উিদজলা-অিগ্রাি            

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিদহর জান খানি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন উচ্চ 

রক্তচাি ও হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  মকদশারগঞ্জ

৮৫৩ মিাোোঃ সুমফয়া খাতুন              

স্বািী-মিাোঃ শাহজাহান            

এনআইমি-৬১২৯৪০২৭০৩৩৮৭ 

মিাবা-০১৭৬০০৮৮৭৫৮

গ্রাি-উজান িাড়া              

িাক-মেশাল                 

উিদজলা-মেশাল              

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ সুমফয়া খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক।  মতমন  

িায়াদবটিে ও এজিা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ িয়িনমোংহ

৮৫৪ মিাোঃ রাদেল মিয়া                 

মিতা-মিাোঃ েজ্জাে আলী        

এনআইমি-২৩৮৭৪৪১৩৭৭       

মিাবা-০১৭২৯৬৫০৯৬২

গ্রাি-মিড়াভূই                  

িাক-ভাদটড়া                 

উিদজলা-কুলাউড়া           

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ রাদেল মিয়া একজন টিউবওদয়ল মিস্ত্রী।মতমন 

মস্কায়ািাে মেল কামে িদনািা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ মিৌলভীবাজার



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৮৫৫ িইন উমদ্দন                           

মিতা-আাং খামলক                

এনআইমি-২৮০৬০৫০৭৪২       

মিাবা-০১৭৩১৭৪০৫০৭

গ্রাি-ইেলািপুর              

িাক-ভাদটরা                 

উিদজলা-কুলাউড়া          

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী িইন উমদ্দন একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন যো ও 

মপ্রেদিট এনলাজি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ মিৌলভীবাজার

৮৫৬ মিাোঃ আব্দুর রমহি খান            

মিতা-উমকল উমদ্দন খান            

এনআইমি-৫৫১৯২৪৮১২৩        

মিাবা-০১৯২৪৮৪৬২৮১

গ্রাি-িান্দারতলা         িাক-

মগািালগঞ্জ            

উিদজলা-মগািালগঞ্জ        

মজলা-মগািালগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুর রমহি খান একজন মরক্সা চালক 

শ্রমিক।মতমন উচ্চ রক্তচাি িানমেক েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

মগািালগঞ্জ

৮৫৭ আমম্বয়া খাতুনহাওলাোর          

মিতা-আরশাে আলী                

এনআইমি-৪৬২২৫২০৩৯৫  

মিাবা-০১৭৩০৯১৩৮৪১

গ্রাি- তাল তলা               

িাক-খুলনা                     

উিদজলা-খুলনা               

মজলা-খুলনা

মিাোঃ িমতন হাওলাোর 

(মেদল)   এনআইমি-

১৯২২০৬৫১৩৯

আদবেনকারী মিাোঃ িমতন হাওলাোর একজন শ্রমিক।তার িা  

হৃেদরাগ উচ্চ রক্তচাি মরাক মরাদগ আক্রান্ত।ন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা

৮৫৮ মিাোোঃ কুলুকজন                  

মিতা-আদলি উমদ্দন              

এনআইমি-৭৩০৩৮৯১০৭৬       

মিাবা-০১৩০৯৪৪০২৮৯

গ্রাি-শমনর আখড়া          

িাক-যাোবামড়             

উিদজলা-যাোবামড়          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ কুলুকজান একজন গৃহ  শ্রমিক।মতমন স্তন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।ন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০

ঢাকা

৮৫৯ োইদয়ো আক্তার                     

মিতা-মিাোঃ োনু মৃিা            

জন্মেনে-

১৯৯৬৭৮২৭৫০৩০৭৫৭৬৭       

মিাবা-০১৭০৬৪৬০২২১

গ্রাি-মলাহামলয়া          িাক-

মলাহামলয়া             

উিদজলা-িটুয়াখালী        

মজলা-িটুয়াখালী

মনজ আদবেনকারী োইদয়ো আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন িাতৃত্ব 

কল্যাণ ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

১০০০০

িটুয়াখালী

৮৬০ মিাোঃ িাহবুবুল হক                  

মিতা-আব্দুে েত্তার               

এনআইমি-৫৯৭৭৭৫৯৭৬৯       

মিাবা-০১৭১২২০৮৯৩৩

গ্রাি-প্রদফের িাড়া          

িাক-মনেদকানা              

উিদজলা-মনেদকানা         

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী িাহবুবুল হক একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন হাট ি 

মফউলুর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  মনেদকানা

৮৬১ মখাকন ঢালী                         

মিতা-েমবল উদ্দীন ঢালী         

এনআইমি-৭৪৯৫১৩১৫৪৯০৬৭   

মিাবা-০১৯১৫৯২৫৯২৫

গ্রাি-পুমরশ লাইন              

িাক-খুলনা                    

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

নমজরুন মনো  (স্ত্রী) 

এনআইমি-

৪৭৯৫১৩১৫৫৪৯০৫৬

আদবেনকারী মখাকন ঢালী একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

অকযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৮৬২ মিাোঃ িাসুদুজ্জািান                  

মিতা- মিাোঃ িমনরুজ্জািান        

এনআইমি-৬৮৯৪৫৪১৭৩৬      

মিাবা-০১৬১১৮৪০৪২৫

গ্রাি-মশয়ালিাঙ্গা             

িাক-আগড়োড়ী             

উিদজলা-োতেীরা         

মজলা-োতেীরা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আোদুজ্জািান মরক্স চালক। মতমন মকািদড়র 

হাদড় ভাঙ্গন ও ইনদফকশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ োতেীরা

৮৬৩ মিাোঃ বাচ্চু ফমকর                    

মিতা-মিাোঃ মলাকিান ফমকর      

এনআইমি-৪৭১৪০১০০৮২১৯২   

মিাবা-০১৯২৫৫০৬২৮৯

গ্রাি-আড়াংঘাটা               

িাক-আড়াংঘাটা              

উিদজলা-মেঘমলয়া          

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ বাচ্চু মিয়া একজন শ্রমিক। মতমন মটেটিে 

কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  খুলনা

৮৬৪ আব্দুল হামিে                        

মিতা-শামফজ উমদ্দন হাওলাোর 

এনআইমি-৭৭৮২১১৫৭৫৭         

মিাবা-০১৭৬৪৯৪৪৩১৯

গ্রাি-িদহশ্বরিাশা              

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী আব্দুল হামিে একজন শ্রমিক। মতমন িানমেক 

অমস্তরতা মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০  খুলনা

৮৬৫ মিাোঃ ফজলুল কমরি                 

মিতা-মিাোঃ আব্দুল জব্বার       

এনআইমি-৭২১০৪৪৭৩৮৪৪০২    

মিাবা-০১৭০৮৭৮৩০২০

গ্রাি-োতিাই                 

িাক-মনেদকানা               

উিদজলা-মনেদকানা         

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ ফজলুলকমরি একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

শ্বাে তদের কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  মনেদকানা

৮৬৬ মিাশাদরফ মহাদেন মলটন          

মিতা-এি.এ িমজে              

এনআইমি-৬৪৩২৪৪৬৯৫০       

মিাবা-০১৭১২৫৮৭৪১৩

গ্রাি-িালিাড়া              

িাক- মজমিও             

উিদজলা- খামলশপুর       

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাশাদরফ মহাদেন মলটন একজন শ্রমিক। মতমন 

িানমেক অমস্তরতা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০  খুলনা

৮৬৭ িারভীন আক্তার                      

স্বািী- আব্দুল িাদলক             

এনআইমি-৭৫১০৭৮০৬৩০৪৫০  

মিাবা-০১৯৫৯৬১২৪৭২

গ্রাি-মহরােীল                  

িাক-োনারিাড়             

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ         

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী িারভীন আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন উচ্চ 

রক্তচাি বুদক ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ নারায়নগঞ্জ

৮৬৮ িারুল মবগি                         

স্বািী-মিাোঃ তাওলাে মহাদেন      

এনআইমি-৬৭১০৪৯৪০০৪৮৮০   

মিাবা-০১৮৩৮৪৮১৮২০

গ্রাি-িাইনামে                 

িাক-মিজমিমজ             

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী িারুল মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন BPPV 

গলা ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ নারায়নগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৮৬৯ রাজ্জাক খালােী                   

মিতা-আেি আলী খালােী        

এনআইমি-৫৯৬৫৩৫৭০৮৯       

মিাবা-০১৭২৭৯২৯১০৪

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী রাজ্জাক খালালী একজন মরক্সা চালক। মতমন 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নারায়নগঞ্জ

৮৭০ মিাোোঃ োদলহা                      

মিতা-মবিা মিয়া                   

এনআইমি-৩৭৩৪৯৩১৩২৬      

মিাবা-০১৮২২৪৯৫৬১৯

গ্রাি-িাইনামে                 

িাক-মিজমিমজ             

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ োদলহা একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন 

িায়াদবটিে মকিনীর েিষ্যা রক্তশুন্যতা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ নারায়নগঞ্জ

৮৭১ হুিায়ুন কমবর                       

মিতা-মৃত বক্তার মিয়া            

এনআইমি-৭৫১০৭৮০৬১৮০৭৮  

মিাবা-০১৬২৮৪৪২৩৯৯

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী হুিায়ুন কমবর একজন অদটা শ্রমিক। মতমন মলভাদর 

েিস্যা রক্ত বমি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ নারায়নগঞ্জ

৮৭২ আমিন উল্যা                         

মিতা-নমের আহম্মে             

এনআইমি-২৩৬৫৯৩১২৫৮      

মিাবা-০১৮১৮৬২৪৯৪৬

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী আমিন উল্যা একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িায়ুিদথর কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ নারায়নগঞ্জ

৮৭৩ মিাোঃ রুহুল আমিন                   

মিতা-আতব আলী মবিারী       

এনআইমি-৩৭৩৫০৭৭৪০০       

মিাবা-০১৭১১১৬৫১৭

গ্রাি-িাইনামে                 

িাক-মিজমিমজ             

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ রুহুল আমিন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন উচ্চ 

রক্তচাি রদক্ত অমতমরক্ত মকাদলদিরল মচাদখর েিস্যা মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৩০০০০ নারায়নগঞ্জ

৮৭৪ মিাোঃ েমফ উমদ্দন                     

মিতা- আব্দুল কাদের              

এনআইমি-৮৬৭০১৫৭৪২২        

মিাবা-০১৮৫৬৪৯৬৩৭০

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ েমফ উমদ্দন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মিমরদফরাথ ভােকুলার মিমজজ হাদট ির েিস্যা মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৪৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৮৭৫ মিাহাম্মে মরফাত হােী           

মিতা-মিাোঃ জয়নাল আদবেীন   

জন্মেনে-০৩৫৫৬                 

মিাবা-০১৮৬০১৫৪০০২

গ্রাি-মিজমিমজ             

িাক-মিজমিমজ              

উিদজলা-নারায়নগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাহাম্মে মরফাত হােী একজন অদটা শ্রমিক। 

মতমন আঘাত জমনত কারদন হাড় ভাঙ্গা মচাদখর োমন মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৩০০০০ নারায়নগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৮৭৬ মিাোঃ মেরাজুল ইেলাি              

মিতা-মিাোঃ বমেন উমদ্দন         

এনআইমি-৪৬৪২০৬৭৫৩২       

মিাবা-০১৭১২৭০৬৯৩৬

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মেরাজুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িায়ুিদথর কযানোর ও উচ্চ রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ নারায়নগঞ্জ

৮৭৭ মিাোঃ আজাে                          

মিতা-মৃত রিজান আলী         

এনআইমি-৪৮১৯২৯৪৮১২১৫২   

মিাবা-০১৭১২০৬৯৬৫১

গ্রাি-বািা                    

িাক-বািা                    

উিদজলা-বািা               

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আজাে একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে উচ্চ রক্তচাি মকিনীর েিস্যা হাদট ির েিস্যা মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৩৫০০০ ঢাকা

৮৭৮ জমহরন                                

মিতা-িমহি মশখ                   

এনআইমি-৫৯৮০০৬৮৫৫৪       

মিাবা-০১৯৪৯৬৬৪৬০৪

গ্রাি-মতেলািাড়া             

িাক-মভেরচর             

উিদজলা-ইেলািপুর        

মজলা-জািালপুর

মনজ আদবেনকারী জমহরন একজন শ্রমিক। মতমন িান চািার 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ জািালপুর

৮৭৯ কামতিক চন্দ্র োে                     

মিতা-নারায়ন চন্দ্র োে          

এনআইমি-১৩১৪৫৬৫৮০৩০২৪  

মিাবা-০১৮৮০৩৩৬৯২২

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী কামতিক চন্দ্র োে একজন মরক্সা শ্রমিক। মতমন বাি 

িাশ অবে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নারায়নগঞ্জ

৮৮০ নামেিা আক্তার                   

স্বািী-শহীে মিয়া                   

এনআইমি-৪৮১৯২২৭৭২১০৭৭  

মিাবা-০১৭২৪১০০৪৭২

গ্রাি-মহরাজীল               

িাক-মিজমিমজ               

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

শহীে মিয়া  (স্বািী) 

এনআইমি-

৪৮১৯২২৭৭২১০৭৬

আদবেনকারী শহীে মিয়া একজন গৃহ শ্রমিক।তার স্ত্রী িায়ুিদথর 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ নারায়নগঞ্জ

৮৮১ মিাোঃ মতাফাদয়ল                     

মিতা-আরবান আলী              

এনআইমি-১৯৩৪৯৪৮১৫৭       

মিাবা-০১৬৪৫৭৪২০২৩           

মিাবা-০১৬৪৫৭৪২০২৩

গ্রাি-িাইনামে                 

িাক-মিজমিমজ             

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মতাফাদয়ল একজন মরক্সা চালক। মতমন উচ্চ 

রক্তচাি িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নারায়নগঞ্জ

৮৮২ মিাোঃ মেমদ্দক মিয়া                 

মিতা-মৃত মিাোঃ োদবে আলী    

এনআইমি-৬৭২৫৮১১৫৯৪৬৭৯   

মিাবা-০১৯৬৫৯১০৬৮০

গ্রাি-িাইনামে               

িাক-মিজমিমজ              

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মেমদ্দক মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  

উচ্চ রক্তচাি শ্বােকি েিস্যা িান মকিনীদত মেি মপ্রাদিট বড় 

জমনত েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ নারায়নগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৮৮৩ মেমলনা মবগি                        

মিতা-রমশে গাজী                

এনআইমি-৭৭৬২৮১৪৪৭৮         

মিাবা-০১৮৫৯৫৭৪২১৯

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মেমলনা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। তার উদিযখ 

মযাগ্ মকান েিস্যা মনই ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৮৮৪ মবিাল মহাদেন                        

মিতা-মৃত লুৎদফর রহিান       

এনআইমি-১৩১৪৫৬৫৭৯৩৩৩২ 

মিাবা-০১৮২৯৯০৭৬৭১

গ্রাি-িাইনামে                

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

খাদলো মবগি (স্বািী) 

এনআইমি-

১৩১৪৫৬৫৭৯৩৪৩৫

আদবেনকারী মবিাল মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িাকস্থলীদত কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ নারায়নগঞ্জ

৮৮৫ মিাোোঃ িারভীন মিামজব         

মিতা-মিাহাোঃ বজলুর রহিান    

এনআইমি-৪৬১৮৫৫৫২৩১        

মিাবা-০১৭৬৫৫৪২২২৭

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ িারভীন মিামজব একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন 

এজিা মনউমিমনয়া মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৮৮৬ আবদুল িমজে                       

মিতা-মৃত মুকবুল আহম্মে     

এনআইমি-৫১২৪৩০৮২৫৬৩৮১ 

মিাবা-০১৮১৯৯৯০৯৩৯

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী আবদুল িমজে একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মরাক 

উচ্চ রক্তচাি িায়াদবটিে রদক্ত অমতমরক্ত চমব ি মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৩০০০০ নারায়নগঞ্জ

৮৮৭ িমিন উল্যা                           

মিতা-োমবর মিয়া               

এনআইমি-২৮১৪৬৩৬৫৭৩       

মিাবা-০১৮৪৩৪৯৩৬৩৭

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী িমিন উল্যা একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মচাদখর 

োমন অিাদরশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নারায়নগঞ্জ

৮৮৮ িিতাজ মবগি                       

মিতা-মিাোঃ আবুল হাদেি         

এনআইমি-৭৭৭২১৯৭১১২         

মিাবা-০১৮২৩২৪১৭৭৮

গ্রাি-িাইনামে                  

িাক-মিজমিমজ              

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ          

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী িিতাজ মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন জটিল 

মকিনী মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৮৮৯ মিাোঃ শাহজাহান মিয়া             

মিতা-আহদম্মে মিয়া             

এনআইমি-৭৩৫৩৩৪২৮৩        

মিাবা-০১৮১৬৪৭৯১৩১

গ্রাি-বি িনবামড়                 

িাক-োরুে োলাি           

উিদজলা-োরুে োলাি     

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ শাহজাহান মিয়া একজন মনরআিন শ্রমিক। 

মতমন হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০ ঢাকা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৮৯০ মিাোঃ আমির মহাদেন                

মিতা- আব্দুল হামকি            

এনআইমি-২৩৮১৪৫০৬৫৫       

মিাবা-০১৮৭১৭৫২৭৩৫

গ্রাি-উত্তর মগাড়ান           

িাক-মখলগাঁও                 

উিদজলা-মখলগাঁও          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আমির মহাদেন একজন ভযান চালক। মতমন 

অদে কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ ঢাকা

৮৯১ মিাোম্মৎ মেমলনা আক্তার         

মিতা-আাবুল হাদেি              

এনআইমি-৪১৫৮৯৮২১৬৭       

মিাবা-০১৮৬৩৭০৪৬৮৫

গ্রাি-শালিানপুর             

িাক-এলাহীপুর               

উিদজলা-কুমিিা           

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী মিাোম্মৎ মেমলনা আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। 

মতমন উচ্চ রক্তচাি মখচনী মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ কুমিিা

৮৯২ মিাোঃ নুরু মিয়া                       

মিতা-মৃত আোঃ খাদলক             

এনআইমি-৪৮১৯২১৩৭১৬৬৭৩  

মিাবা-০১৭২১৯৯৪১৭০

গ্রাি-উমকলিাড়া              

িাক-উমকলিাড়া             

উিদজলা-মকদশারগঞ্জ        

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ নুরু মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন রদক্তর 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  মকদশারগঞ্জ

৮৯৩ িমনর মহাদেন                       

মিতা-মলহাজ উমদ্দন               

এনআইমি-৫৯১৭৪১১৯৬৯১৯৪   

মিাবা-০১৬২৬৮৪৭৮৭৩

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী িমনর মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক।  মতমন 

ফুেফুদের িামন জিা জমনত েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নারায়নগঞ্জ

৮৯৪ চাঁন মিয়া                             

মিতা-মচৌধুরী মিয়া                 

এনআইমি-৭৫১৮৫৩৫২৪৭৩২৪ 

মিাবা-০১৮১১৬৮২৬৭৮

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী চাঁন মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন রক্ত শুন্যতা 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৮৯৫ জমরনা মবগি                          

 মিতা-মশখ আদক্কল আলী         

এনআইমি-৫৯৮১৫৮৮৯২৩      

মিাবা-০১৭১২৯৯৪৭৫৯

গ্রাি-মকোরনাথ                

িাক-কুদয়ট                     

উিদজলা-মেৌলতপুর      

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী  জমরনা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন উচ্চ 

রক্তচাি িায়াদবটিে িমস্তদস্কর রক্তেরন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৮৯৬ নােমরন সুলতানা                   

মিতা-মিাোঃ শহীদুিাহ েরোর    

এনআইমি-১৪৮২৩৩৪৭৪৩       

মিাবা-০১৭২০৯৪৫৯০৭

গ্রাি-িালিাড়া              

িাক- মজমিও             

উিদজলা- খামলশপুর       

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী নােরীন সুলতানা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মিরুেদের হাড় েয় মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৮৯৭ মিাোঃ মহরন মিয়া                     

মিতা-মিাোঃ চাঁন মিয়া             

এনআইমি-৭৩০৩৪১৯০৫০      

মিাবা-০১৭১০৫৩৩৩৪৮

গ্রাি-িািালদকাট             

িাক-ঢাকা মকেোঃ          

উিদজলা-কাফরুল         

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মহরন মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

রদক্তর কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ ঢাকা

৮৯৮ আদনায়ার মহাদেন                    

মিতা-আব্দুর রব প্রিান         

জন্মেনে-

১৯৭৯১৩১৭৯১৭০০৩৫৪০ মিাবা-

০১৮৩৪৪০৫৯২৬

গ্রাি-েমেণ ফদতপুর         

িাক-এনাদয়তপুর            

উিদজলা-িতলব             

মজলা-চাঁেপুর

মনজ আদবেনকারী আদনায়ারা মহাদেন একজন শ্রমিক। মতমন মরাক 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০ চাঁেপুর

৮৯৯ মিাোঃ কমবর মহাদেন                 

মিতা-মৃত মকতাব আলী মিয়া   

এনআইমি-

১৯৬৩১৩১৭৯১৭২৭৯০৭৩        

মিাবা-০১৮১৮৪৩৭১৯৬

গ্রাি-েমেণ ফদতপুর         

িাক-এনাদয়তপুর            

উিদজলা-িতলব             

মজলা-চাঁেপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ কমবর মহাদেন একজন শ্রমিক। মতমন জন্মগত 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ চাঁেপুর

৯০০ মিাোোঃ লাবনী আক্তার              

মিতা-মিাোঃ আোঃ রসুল মিািা    

এনআইমি-

১৯৮৮৬৫১২৮৭৯০০০০১৮       

মিাবা-০১৯১৪৩৭৩৮৩৯

গ্রাি-িাো                   

িাক-মুগো               

উিদজলা-মুগো               

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ লাভনী আক্তার একজন শ্রমিক। মতমন উচ্চ 

রক্তচাি িায়াদবটিে মকািদড় ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা

৯০১ মিাোঃ মরিন খান                     

মিতা-মৃত কাদেরুজ্জািান খান   

এনআইমি-৮৯১৬৭৪৭৫১৭৩৪৭   

মিাবা-০১৭১৬২২১৬৯২

গ্রাি-মগৌড়দ্বার                 

িাক-মগৌড়দ্বার              

উিদজলা-নকলা             

মজলা-মশরপুর

মনজ আদবেনকারী ,মিাোঃ মরিন খান একজন িমরবহন শ্রমিক।মতমন  

অযাজিা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ মশরপুর

৯০২ মিাোোঃ িমেনা                        

মিতা-মৃত আমির মহাদেন      

এনআইমি-৯১০৩৬৬৮৫০৭      

মিাবা-০১৯২০৫৩৩৩৪৮

গ্রাি-বাদেরা                   

িাক-বাদেরা                  

উিদজলা-তাড়াইল          

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ িমেনা একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন ফুেফুদে 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  মকদশারগঞ্জ

৯০৩ আমজি উমদ্দন                     

মিতা-এিার উমদ্দন                

এনআইমি-৩২৭৮৫০৫৬৪৩      

মিাবা-০১৭১৭১৩৬১১৬

গ্রাি-মগৌড়দ্বার                 

িাক-মগৌড়দ্বার              

উিদজলা-নকলা             

মজলা-মশরপুর

মনজ আদবেনকারী আমজি উমদ্দন একজনিমরবহন শ্রমিক। মতমন বাি 

িা অবে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ মশরপুর



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৯০৪ মিাোঃ িমহর উমদ্দন খান             

মিতা- আব্দুল ফজল খান         

এনআইমি-৯১২৮৪৮৯৮২১       

মিাবা-০১৯২২৪৭৩২৭৩

গ্রাি-মগৌড়দ্বার                 

িাক-মগৌড়দ্বার              

উিদজলা-নকলা             

মজলা-মশরপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ িমহর উমদ্দন একজন িমরবহন শ্রমিক।মতমন 

উভয় হাটুদত বাতজমনত কারদন ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ মশরপুর

৯০৫ মিাোঃ আব্দুর রমফক                 

মিতা-আব্দুল হামলি               

এনআইমি-১০১৪৩২২৫৬২        

মিাবা-০১৯১৬৪০৪২১০

গ্রাি-মগৌড়দ্বার                 

িাক-মগৌড়দ্বার              

উিদজলা-নকলা             

মজলা-মশরপুর

         আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুর রমফক একজন িমরবহন শ্রমিক। 

মতমন অযাজিা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ মশরপুর

৯০৬ মিাোঃ আোঃ রাজ্জাক                 

মিতা-মৃত আমির মশখ      

এনআইমি-৫৫২৮৩৭৫৭১৯        

মিাবা-০১৭৬২৪৯৯৮৮৬

গ্রাি-মগৌড়দ্বার                 

িাক-মগৌড়দ্বার              

উিদজলা-নকলা             

মজলা-মশরপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আোঃ রাজ্জাক একজন রাজ মিস্ত্রী। মতমনে 

অযাজিা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ মশরপুর

৯০৭ মিাোঃ চাঁন মিয়া                       

মিতা-মৃত আোঃ রহিান           

এনআইমি-৪৮১৯২৪০৭৩৮০৮৩ 

মিাবা-০১৭৬২৬৫০৮৭৭

গ্রাি-মশালামকয়া              

িাক-মশালামকয়া            

উিদজলা-মকদশারগঞ্জ       

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ চাঁন মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  মকদশারগঞ্জ

৯০৮ আমিরুল মবগি                    

স্বািী-মিাোঃদিকদ্দে আলী       

এনআইমি-৫৮১৮০৪২৩৫২৭৯২    

 মিাবা-০১৭৪৭৬৩৮৭৩৭

গ্রাি-খমরেপুর                 

িাক-কমরিপুর               

উিদজলা-রাজনগর         

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী আমিরুল মবগি একজন শ্রমিক। মতমন িায়াদবটিে 

ও িান মকিনীদত মেি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ মিৌলভীবাজার

৯০৯ েমফনা খাতুন                       

স্বািী-মৃত ইেরাখ আলী          

এনআইমি-৫৮১৮০৪২৩৫৬৩০৮ 

মিাবা-০১৭৮০২০৪৪২৪

গ্রাি-খলাগাঁও                  

িাক-কমরিপুর               

উিদজলা-রাজনগর           

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী েমফনা খাতুন একজন শ্রমিক। মতমন দুগ িটনা 

জমনত কারদন হাড় মভদঙ্গ যাওয়া মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ মিৌলভীবাজার

৯১০ মিাোঃ শাহা আলি ফমকর          

মিতা-মৃত জয়নুমদ্দন ফমকর     

এনআইমি-৩৫১৫৮৮৩৮২৯১০৬ 

মিাবা-০১৯১১৮৯৭২১১

গ্রাি-মবরাইে                   

িাক-মবরাইে                 

উিদজলা-বািা              

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ শাহা আলি ফমকর একজন মনি িান 

শ্রমিক।মতমন মিত্তথমলদত কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ ঢাকা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৯১১ মিাোঃ মেমলি                          

মিতা-এনামুল হক                 

এনআইমি-০৯১২১১৬১১২১৬১   

মিাবা-০১৭২৫৪৪৭৮৫৮

গ্রাি-শমহেনগর               

িাক-শমহেনগর             

উিদজলা-মকরানীগঞ্জ        

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মেমলি একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন অদের 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ ঢাকা

৯১২ মরনা মবগি                           

স্বািী-মৃত কাঞ্চন                   

এনআইমি-

১৯৩৪০৯১২৯৯৫০০০০০৪         

মিাবা-০১৭৭১৬৫৫৯৪৭

গ্রাি-বড় মবরাইে             

িাক-মবরাইে       উিদজলা-

বািা              মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মরনা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন কযানোর 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ ঢাকা

৯১৩ মিাোঃ জুদয়ল                           

মিতা-আোঃ হাই                    

এনআইমি-০৯১২৯৭৬৩৬৬২৯৯৩ 

          মিাবা-০১৭৭৪৯৫৬৩৭৯

গ্রাি-মহজলা                    

িাক-মহজলা                  

উিদজলা-মকরানীগঞ্জ          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ জুদয়ল একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

ফুেফুদের মকিনীর কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ ঢাকা

৯১৪ মিাোঃ িকদ্দে আলী                

মিতা- মৃত োমলি উিা          

এনআইমি-৫৮১৮০৪২৩৫২৭৯১  

মিাবা-০১৩১৫৮০৮১৮৩

গ্রাি-খমরেপুর                 

িাক-কমরিপুর               

উিদজলা-রাজনগর         

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ িকদ্দে আলী একজন কজৃমি শ্রমিক। মতমন 

মরাক উচ্চ রক্তচাি হাদট ির েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ মিৌলভীবাজার

৯১৫ রমফকুল ইেলাি                    

মিতা- মৃত ফজদল কমরি        

এনআইমি-১৫৯৫৫০৯১৭৮৬৩৮  

মিাবা-০১৭৭৪৭৪৮৩৬৫

গ্রাি-মকানা িাড়া              

িাক-মকানা িাড়া            

উিদজলা-যাোবাড়ী       

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী রমফকুল ইেলাি একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন  

অদে কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ ঢাকা

৯১৬ শাহানাজ আউয়াল োথী          

স্বািী-আউয়াল বাপ্পী              

এনআইমি-২৬৯১৬৪৮০৭৫২৭৬ 

মিাবা-০১৭০৩৭৭২৩৩৮

গ্রাি-বালুর চর                

িাক-আটি বাজার          

উিদজলা-মকরানীগঞ্জ        

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী শাহানাজ আউয়াল একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন 

দূগ িটনা জমনত কারদন বাি িাদয়র হামির ভাঙ্গন মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৩০০০০ ঢাকা

৯১৭ মিাোঃ আব্দুল গমন                    

মিতা-মৃত মিাহাম্মে আলী      

এনআইমি-০৯১২১৫৭০৬১৮৫০  

মিাবা-০১৭৬৬৫৮০৯৯৭

গ্রাি-চান্দার মটক            

িাক-চান্দারদটক           

উিদজলা-বািা              

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুল গমন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মজহ্বার কযানোর ও ফুেফুদে যো মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ ঢাকা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৯১৮ িাসুো মবগি                         

স্বািী-মিাোঃ আোঃ খাদলক            

এনআইমি-২৬১০৪১৯০৮০৮২৫   

মিাবা-০১৭০১৮৩২৮৫৩

গ্রাি-বড় মবরাইে             

িাক-মবরাইে       উিদজলা-

বািা              মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী িাসুো মবগি একজন গৃহ মশ্রমিক।মতমন জরায়ু 

মুদখর কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ ঢাকা

৯১৯ মিাোঃ কালু খাঁ                        

মিতা-মৃত কাদজি খাঁ             

এনআইমি-

২২৫০০০৯০২০১১০২০৭ মিাবা-

০১৯৮০৯২০৬৩৪

গ্রাি-মরমলরবাগান            

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ কালু খা একজন জুট শ্রমিক। মতমন উচ্চ 

রক্তচাি হাটুদত ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

৯২০ মিাোঃ েমহদুর রহিান               

মিতা-মিাোঃ মেমদ্দকুর রহিান    

এনআইমি-১৯১২৭৭১৮৬৭৭২৫  

মিাবা-০১৮১৪৭২৩৪৮৯

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ েমহদুর রহিান একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন  

রদক্তর কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ নারায়নগঞ্জ

৯২১ আেিা মবগি                          

স্বািী-েমহে উিা গাজী           

এনআইমি-১৩১৪৭১১৬০৯০৪৯  

মিাবা-০১৭৫৩১১০২৪৯

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী আেিা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মিদট 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ নারায়নগঞ্জ

৯২২ মিাোঃ হামববুর রহিান িাটওয়ারী    

  মিতা- মৃত আোঃ িমজে 

িাটওয়ারী এনআইমি-

১৩১৪৭১১৬০৯০৪৭   মিাবা-

০১৬৪৪৬৪৪১৩৪

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ হামববুর রহিান িাটওয়ারী একজন কৃমি 

শ্রমিক। মতমন উচ্চ রক্তচাি মরাক িাথাদঘাড়া মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২০০০০ নারায়নগঞ্জ

৯২৩ মিাোোঃ োদলহা মবগি             

স্বািী-মৃত আব্দুল লমতফ         

এনআইমি-৬৭২৫৮১১৫৯৭২৭৬  

মিাবা-০১৭৮১৫৭২৮৪১

গ্রাি-িাইনামে              

িাক-মিজমিমজ              

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ োদলহা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মিত্তথমলদত িাথর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ নারায়নগঞ্জ

৯২৪ মিাোঃ মিাক্তার আহদিে মবিারী  

মিতা-আোঃ লমতফ মবিারী       

এনআইমি-১৪৫৩৫৩৩৯৭৪      

মিাবা-০১৭৮০০৮১৫৬০

গ্রাি-মিজমিমজ              

িাক-মিজমিমজ             

উিদজলা-নারায়নগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মিাক্তার মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মরাক উচ্চ রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নারায়নগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৯২৫ মিাোঃ আদনায়ার মহাদেন খান     

মিতা-মৃত মিাফাজ্জাল মহাদেন 

খান  এনআইমি-

৮৯১৬৭৪৭৫১৮৪৫০   মিাবা-

০১৭১৭৩৬৭২৩১

গ্রাি-মগৌড়দ্বার                 

িাক-মগৌড়দ্বার              

উিদজলা-নকলা             

মজলা-মশরপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আদনায়ার মহাদেন খান একজন মনি িান 

শ্রমিক। মতমন এযজিা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ মশরপুর

৯২৬ োলিা আক্তার                    

স্বািী-মিাোঃ িহমেন েরকার     

এনআইমি-১৩১৭৯১৭২৭৭৬৬১  

মিাবা-গ১৯২১১৮২১০০

গ্রাি-এনাদয়ত নগর          

িাক-এনাদয়ত নগর         

উিদজলা-িতলব উত্তর 

মজলা-চাঁেপুর

মনজ আদবেনকারী োলিাআক্তার একজন শ্রমিক। মতমন িায়াদবটিে 

ও অমনি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ চাঁেপুর

৯২৭ মিাোঃ মখারদশে আলি              

মিতা-আোঃ খাদলক                 

এনআইমি-১৩১৭৯১৭২৭৭৬৭৫   

মিাবা-০১৯১৭৮২১৬২৩

গ্রাি-এনাদয়ত নগর          

িাক-কমরিগঞ্জ হাট        

উিদজলা-কামলমকমন       

মজলা-িাোরীপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মখারদশে আলি একজন শ্রমিক।মতমন মিট 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ িাোরীপুর

৯২৮ মখারদশে মবগি                    

স্বািী-মিাোঃ তাফাজ্ঝল মহাদেন 

েরকার                              

এনআইমি-

১৯৪২১৩১৭৯১৭০০০০০২          

মিাবা-০১৯২৩০৯৮৭৯৭

গ্রাি-এনাদয়ত নগর          

িাক-কমরিগঞ্জ হাট        

উিদজলা-কামলমকমন       

মজলা-িাোরীপুর

মনজ আদবেনকারী মখারদশে মবগি একজন শ্রমিক। মতমন উচ্চ্জ 

রক্তচাি িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িাোরীপুর

৯২৯ হাজী মিাহাম্মে মনজাি উমদ্দন   

মিতা-মৃত আবদুল জমলল        

এনআইমি-১৩১৭৯১৭২৭৪১৫৪    

মিাবা-০১৯৫৪৭০৪০৭৫

গ্রাি-িহাকাজ কামন্দ       

িাক-এনাদয়ত নগর       

উিদজলা-চাঁেপুর              

মজলঅ-চাঁেপুর

মনজ আদবেনকারী হাজী মিাহাম্মে মনজাি উমদ্দন একজন কৃমি 

শ্রমিক। মতমন  মিট ব্যাথা ও মকািড় ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ চাঁেপুর

৯৩০ খাদলো বানী                        

মিতা-আব্দুল খাদলক             

এনআইমি-৪৬৪৩০২৩৫৭৭       

মিাবা-০১৯৮৯২৫১৯০৮

গ্রাি-বারহামতয়া              

িাক-এনাদয়তপুর           

উিদজলা-িতলব             

মজলা-চাঁেপুর

মনজ আদবেনকারী খাদলো বানী একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  িাতৃত্ব 

কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৫০০০ চাঁেপুর

৯৩১ মিমলয়া খানি                      

স্বািী-জমেি উমদ্দন               

এনআইমি-৪৮১০২৯৯৮১১৯৮০   

মিাবা-০১৪০৪৩৮৫৯২৫

গ্রাি-বীরগাও                 

িাক-অিগ্রাি                

উিদজলা-অিগ্রাি            

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিমলয়া খানি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  িাথার 

হাড় আক্রান্ত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪৫০০০  মকদশারগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৯৩২ মিাোঃমেরাজ মশখ                    

মিতা-মৃঙত আমির আলী মশখ  

এনআইমি-

১৯৬৫২৬৯৪৮১৪৯২৭৪৬৪        

মিাবা-০১৮২২১৫০৪৮১

গ্রাি-িমিি মশওড়ািাড়া    

িাক-মিরপুর                   

উদিদজলা-মিরপুর          

মজলা-ঢাকা

মিাোঃ আল আমিন 

(মেদল)    এনআইমি-

২৮০৬৭৬৪৭৭১

আদবেনকারী মিাোঃআল িামুন একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন  উচ্চ 

রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ ঢাকা

৯৩৩ শাহানু                                 

স্বািী-মিাোঃ মরাস্তি আলী খা    

এনআইমি-২৬৯৪৮১৩৮৬৭৪৭৬ 

মিাবা-০১৯৬০৭১২১৫৫

গ্রাি-বড়বাড়                   

িাক-মিরপুর                  

উিদজলা-মিরপুর           

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী শাহানু একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন হাদড়র েিস্যা 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা

৯৩৪ উদম্ম োইফুন নাহার             

স্বািী-িোঃ মিাজাম্মল হক        

এনআইমি-১৩১৫৮৮৭৪৮৭৭৬৮ 

মিাবা-০১৮৩৮৬২২৮৪১

গ্রাি-িাইনামে                  

িাক-মিজমিমজ              

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ          

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী উদম্ম োইফুন নাহার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

হাইদিাথাইরদয়ট মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ নারায়নগঞ্জ

৯৩৫ মিাবারক উল্যাহ                     

মিতা-মৃত আমজজ                  

এনআইমি-

১৯৬৬৭৫১৮৩৫৯০০০০০৯      

মিাবা-০১৮২৪১৬০১০০

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাবারক উল্যাহ একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  

মেদিমিক মস্কদরামেে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ নারায়নগঞ্জ

৯৩৬ আবু হজাইফা ওহী             

মিতা-মিাোঃ শাহাোত মহাদেন  

জন্মেনে-

২০১৪৭৫১৮৩৫৯১০৪৫৬৮    

মিাবা-০১৮২৫৯৮৭৭৭৫

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মিাোঃ শাহাোত মহাদেন 

(মিতা)         

এনআইমি-

১৯৮১৭৫১৮৩৫৯০০০০৫

২

আদবেনকারী মিাোঃ শাহাোত মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক। তার 

মেদল মবক্টা মথলাদেমিয়া মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৯৩৭ িন্টু মিয়া                             

মিতা-মৃত মুজাফ্ফর আলী       

এনআইমি-৪২১৮৪১৩৪৯৪৩১৬  

মিাবা-০১৭৬০৬০৭০১০

গ্রাি-মি ব্লক                   

িাক-যাোবাড়ী               

উিদজলা-যাোবাড়ী        

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী িন্টু মিয়া একজন ভযান চালক। মতমন উচ্চ রক্তচাি 

মরাক হাদট ির েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ ঢাকা

৯৩৮ রওশন আরা মবগি               

স্বািী-মৃত মিাোঃ োদেক          

এনআইমি-১৩২৭৬০৩০০২৬৩৫ 

মিাবা-০১৯২৩০৯৮৭৯৭

গ্রাি-এনাদয়ত নগর          

িাক-এনাদয়ত নগর        

উিদজলা-িতলব উত্তর      

মজলা-চােপুর

মনজ আদবেনকারী রওশন আরা মবগি একজন শ্রমিক। মতমন িাথা 

মঘাড়া ও হাদট ির েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ চাঁেপুর



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৯৩৯ আমফ্রহা আক্তার                     

মিতা- আব্দুল মিাতাদলব ফরাজী 

এনআইমি-৩২৫০৯৭৩২৫৮     

মিাবা-০১৮২৪০২৯৫৫৪

গ্রাি-গোিারা                

িাক-গোিারা               

উিদজলা-হাইিচর          

মজলা-চাঁেপুর

মনজ আদবেনকারী আমফ্রহা আক্তার একজন শ্রমিক। মতমন নরিাল 

মিমলভারীর িাধ্যদি েন্তান প্রেব মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ চাঁেপুর

৯৪০ েরনা মবগি                        

স্বািী-আোঃ োত্তার                 

এনআইমি-২৬১৩৮৭৭১০৩৭৫১  

মিাবা-০১৯৫৪৫১৪৮১৩

গ্রাি-বািা                    

িাক-বািা                    

উিদজলা-বািা               

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী েরনা মবগি একজনগৃহ শ্রমিক। মতমন বাি স্তদনর 

কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ ঢাকা

৯৪১ নামেিা মবগি                      

স্বািী-োিসুল হক                

এনআইমি-২৬১৩৮৭৭০৯৫৩৭৭ 

মিাবা-০১৭৯০৩১৪২৬৫

গ্রাি-গুলশান                   

িাক-গুলশান                 

উিদজলা-গুলশান           

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী নামেিা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন স্তন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ ঢাকা

৯৪২ মিাহাম্মে অমল                    

মিতা-মিাহাম্মে ওয়াদহে আলী  

এনআইমি-১৩১৭৯১৭২৭৪১৩১   

মিাবা-০১৯৬৪২২১৩৪০

গ্রাি-শাহানাজ কামন্দ        

িাক-এনাদয়তপুর         

উিদজলা-িতলব            

মেলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাহাম্মে অমল একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন 

িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ ঢাকা

৯৪৩ মিাোঃ রুহুল আমিন                   

মিতা- মেরাজুল ইেলাি           

এনআইমি-

১৯৮২১৩১১৭৯১৭২৭৭২৮৩      

মিাবা-০১৯২০০১১৮০৭

গ্রাি-এনাদয়তপুর            

গ্রাি-এনাদয়তনগর          

উিদজলা-িতলব             

মেলা-চাঁেপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ রুহুল আমিন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

ইুলদয়ািমি অিাদরশন  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ চাঁেপুর

৯৪৪ মিাোঃ মিলন                           

মিতা-মিাোঃ রত্তন মবশ্বাে           

এনআইমি-১০২৬০০১৮৭৩       

মিাবা-০১৭২০৩০৮৭৭৩

গ্রাি-মঘােিাড়া              

িাক-িাতুয়াইল             

উিদজলা-যাোবাড়ী         

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মিলন একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন চািড়ার 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ ঢাকা

৯৪৫ মিােোঃ োদহরা খাতুন             

স্বািী-মিাোঃ আবদুল হক           

এনআইমি-২৬১৩৮৭৭০৭৬৩৫৭ 

মিাবা-০১৮৮০৮৬৫৯৬২

গ্রাি-মবউতা                 

িাক-মবউতা               

উিদজলা-মকরানীগঞ্জ       

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ োদহরা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

বাি স্তদনর কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ ঢাকা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৯৪৬ জুলহাে উদ্দীন                     

মিতা-মৃত মিাোঃ বমেউজ্জািান   

এনআইমি-২৬৯৫০৪৭০১২২৫৯  

মিাবা-০১৮৮৭৪৪৭২১৩

গ্রাি-রাদয়র বাজার           

িাক-মুহাম্মেপুর          

উিদজলা-মিাহাম্মেপুর     

মেলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী জুলহাে উদ্দীন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন শ্বাে 

তদের কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ ঢাকা

৯৪৭ কুলসুি মবগি                        

স্বািী-মিাোঃ আলিগীর আলি  

এনআইমি-৯৪১৯৪৯৪২৪৪৬৫৫   

মিাবা-০১৭৭১২০৫৫৭২

গ্রাি-গুলশান                   

িাক-গুলশান                 

উিদজলা-গুলশান           

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী কুলসুি মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন নন 

হস্স্েমকন্স মলদম্বগিা কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ ঢাকা

৯৪৮ োমহো মবগি                        

মিতা-তাদিজ উমদ্দন কামরকর  

এনআইমি-৮২১৮৮৮০১৫৪       

মিাবা-০১৯১৭১৪০৬৫৪

গ্রাি-মরাি-৩/১               

িাক-বািা                   

উিদজলা-বািা              

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী োমহো মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন জরায়ু 

টিউিার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ ঢাকা

৯৪৯ জাহানারা মবগি                    

স্বািী-আব্দুল হামশি              

এনআইমি-০৯১২১১৬১২১৬০৯  

মিাবা-০১৬৩১৩৮০৪৬৪

গ্রাি-জাফরাবাে              

িাক-মিাহাম্মেপুর           

উিদজলা-মিাহাম্মেপুর     

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী জাহানারা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন মলভার 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ ঢাকা

৯৫০ নাজিা মবগি                        

মিতা-মিাোঃ মিন্টু মিয়া            

এনআইমি-৭৩৩৪৫৯৬৮১৯     

মিাবা-০১৭০৮০৭৩৬৯৩

গ্রাি-নমবপুর                 

িাক-মজগাতলা             

উিদজলা-হাজারীবাগ      

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী নাজিা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন স্তদন বার 

বার পুজ হওয়া মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ ঢাকা

৯৫১ িমনরুজ্জািান                      

মিতা-মিাোঃ নজরুজ্জািান         

এনআইমি-২৩৯৬৬৬৯৫৭০      

মিাবা-০১৭১০৩৪৪২৩৫

গ্রাি-বাবুখান মরাি           

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ িমনরুজ্জািান একজন শ্রমিক। মতমন দূঘ িটনা 

জমনত মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত  মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

৯৫২ িমহউমদ্দন                           

মিতা-মৃত মিাফাজাজল         

এনআইমি-৮৯১৬৭৪৭৫১৮৭২০   

মিাবা-০১৬২৮৭১২০১৮

গ্রাি-মগৌড়দ্বার                 

িাক-মগৌড়দ্বার              

উিদজলা-নকলা             

মজলা-মশরপুর

মনজ আদবেনকারী িমহউদ্দন একজন িমরবহন শ্রমিক।মতমন দূগ িটনা 

জমনত কারদন সৃদু শারীমরক েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন। ।

১০০০০ মশরপুর



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৯৫৩ োনমজো আক্তার                 

মিতা-মিাোঃ মিাশারফ মহাদেন 

মচৌিরী                              

এনআইমি-১৩১৭৯১৭২৮২৩৯০ 

মিাবা-০১৮৭১৭৮৭৮০৩

গ্রাি-সচটামলয়া               

িাক-এনাদয়ত নগর          

উিদজলা-িতলব            

মজলা-চাঁেপুর

মনজ আদবেনকারী োনমজো আক্তার একজন শ্রমিক। মতমন  িাতৃত্ব 

কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

১০০০০ চাঁেপুর

৯৫৪ মিাোঃ আমনছুর রহিান              

মিতা-মিাোঃ ফজলুর রহিান      

এনআইমি-৫৯৫৫১২৬৬৮৪       

মিাবা-০১৮৭৩৮৪৬৩৭২

গ্রাি-জহুরিাড়া               

িাক-যাোবাড়ী              

উিদজলা-যাোবাড়ী         

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আমনছুর রহিান একজন ভযান চালক। মতমন 

ফুেফুদের কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ ঢাকা

৯৫৫ মিাোঃ হামনফ                          

মিতা-মৃত মিাোঃ রত্তন               

এনআইমি-০৯১২১৫৭২৬৮৫২৮  

মিাবা-০১৭২২৬৭৪৯২০

গ্রাি-আরমশ নগর             

িাক-আরমশ নগর          

উিদজলা-মকরানীগঞ্জ       

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ হামনফ একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন রদক্তর 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ ঢাকা

৯৫৬ িমরয়ি মবগি                    

স্বািী-মৃত তদহর মিয়া          

এনআইমি-১৩১৭৯১৭২৭৬৯১৮   

মিাবা-০১৮১৮৯৯৩৩৫৬

গ্রাি-এনাদয়তপুর            

গ্রাি-এনাদয়তনগর          

উিদজলা-িতলব             

মেলা-চাঁেপুর

মনজ আদবেনকারী িমরয়ি মবগি একজন শ্রমিক। মতমন বয়ে জমনত 

েিস্যা  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ চাঁেপুর

৯৫৭ বাহাদুর োে                         

মিতা-গদনশ                       

এনআইমি-৪৬২৮১১৯৪৬৫       

মিাবা-০১৭৬৪৮৪১৬৪০

গ্রাি-মগৌড়দ্বার                 

িাক-মগৌড়দ্বার              

উিদজলা-নকলা             

মজলা-মশরপুর

মনজ আদবেনকারী বাহাদুর োে একজন নামিত। মতমন শাস্ব তদের 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ মশরপুর

৯৫৮ মিাোঃ মেনদে আলী আকন         

মিতা-রদফজ উমদ্দন আকন      

এনআইমি-১৯১৮৯৪২১৩৫        

মিাবা-০১৮৫৮৬৩৬৮৮৩

গ্রাি-বািা                    

িাক-বািা                    

উিদজলা-বািা               

মজলা-ঢাকা

ইনজ আদবেনকারী মিাোঃ মেনদে আলী আকন একজন ভযান চালক। 

মতমন উচ্চ রক্তচাি ও হাদট ির েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ ঢাকা

৯৫৯ মিাোোঃ োমহো মবগি              

স্বািী-ইয়াকুব                    

এনআইমি-২৬১৩৪৫১২০০৭৮৬ 

মিাবা-০১৮৩৯০৮১৫৭১

গ্রাি-৬২/১ই                  

িাক-েোঃযাোবাড়ী           

উিদজলা-যাোবাড়ী         

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ োমহো মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ ঢাকা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৯৬০ োদজো মবগি                       

স্বািী-ইেলাি িাটুয়ামর           

এনআইমি-৩৩২৩০২২৫১৪৫৯৩ 

মিাবা-০১৭২২৩০১৭৮৭

গ্রাি-এরশাে নগর            

িাক-এরশাে নগর         

উিদজলা-টাংগী                

মজলা-গাজীপুর

মিাোঃ ইেিাইল 

িাদটায়ারী (স্বািী)       

এনআইমি-

৩৩২৩০২২৫৩০১৩৯

আদবেনকারী মিাোঃ ইেিাইল িাদটায়ারী একজন মরক্সা চালক। 

তার স্ত্রী জরায়ু মুদখর কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ গাজীপুর

৯৬১ স্বপ্না মবগি মচৌধুরী                   

স্বািী-িমজর উমদ্দন মচৌধুরী        

এনআইমি-৯১১১৭২৫০০৫৬৪৩  

মিাবা-০১৭২০৯৮৩৩০২

গ্রাি-পূব ি রাজাবাজার         

িাক-মতজগাঁও              

উিদজলা-মশদর বাাংলা নগর 

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী স্বপ্না মবগি মচৌধুরী একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন উচ্চ 

রক্তচাি জরায়ুদত গ্ামিদকর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা

৯৬২ আব্দুল বমশর                         

মিতা-মৃত মিাোঃ কািরু মিয়া   

জন্মেনে-

১৯৫৫৫৮১৬৫৬৫০০৪৪৮৩       

মিাবা-০১৭৩২৭৯০৫৯৯

গ্রাি-বনগাঁও                   

িাক-কুলাউড়া              

উিদজলঅ-কুলাউড়া       

মজলা-মিৌলভীবাজার

মশমুল আহিে(মিদয়) 

এনআইমি-

৯৫৭২১৬৬০৬৫

আদবেনকারী মশমুল আহিে একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০ মিৌলভীবাজার

৯৬৩ মিাোঃ আপ্তাব মিয়া                

মিতা-হািছু মিয়া                

এনআইমি-৮২০৫৯৩০৯২১       

মিাবা-০১৭৭২২৭২৭০২

মগ্রাি-করইতলা              

িাক-ভাদটরা                 

উিদজলা-কুলাউড়া         

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আপ্তাব মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ মিৌলভীবাজার

৯৬৪ মিাোঃ মেমলক মিয়া                 

মিতা-মিাোঃ মচনু মিয়া             

এনআইমি-৪৬০৯০৪৮৬৩৭      

মিাবা-০১৭৪৩৭২২২৭৭

গ্রাি-ইেলািপুর              

িাক-ভাদটরা                 

উিদজলা-কুলাউড়া          

মজলা-মিৌলভীবাজার

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মেমলক মিয়া আকজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

বাি হাটুদত অমিও আথ িাইটিে মরাদগ আক্রান্ত।।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ মিৌলভীবাজার

৯৬৫ আদনায়ারুন মনো                   

মিতা-আমের িািন্দ              

এনআইমি-৭৭৫৫৭২৭১৬৬        

মিাবা-০১৭৭০২৮২৪৩০

গ্রাি-খার িাড়া               

িাক-ভাদটরা                 

উিদজলঅ-কুলাউড়া       

মজলা-মিৌলভীবাজার

আব্দুল বামের (মেদল)  

এনআইমি-

৭৭৫৫৭২৭১৬৬

আদবেনকারী আব্দুল বামের একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন উচ্চ 

রক্তচাি মরাক লবদনর অোি শুন্যতা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ মিৌলভীবাজার

৯৬৬ োদলহা মবগি                         

মিতা-আবদুল গমন                

এনআইমি-৭৩৪৩১৮২৭৯১       

মিাবা-০১৭৭২৮২৫১১৫

গ্রাি-নতুন িহিা             

িাক-মিজমিমজ             

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী োদলহা মবগি একজন েমজি শ্রমিক। মতমন মকিমন 

িায়ালাইেে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬৫০০০ নারায়নগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৯৬৭ আদনায়ারা মবগি                    

মিতা-আলী মহাদেন               

এনআইমি-২৩৫০১৮৮৫৪২       

মিাবা-০১৭৪৮৯৯৪৩০২

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী আদনায়ারা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

উচ্চরক্তচাি ও মরাক  মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৯৬৮ োইফুল ইেলাি                    

মিতা-িমনর মহাদেন               

এনআইমি-২৩৭৮১২৫৫৪২        

মিাবা-০১৭৩৭২৬৪৭০০

গ্রাি-েমড়দতঘমর              

িাক-মগৌড়দ্বার               

উিদজলা-নকলা              

মজলা-মশরপুর

মনজ আদবেনকারী োইফুল ইেলাি একজন িমরবহন  শ্রমিক।মতমন 

গ্ামিদকর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ মশরপুর

৯৬৯ মিাোঃ তমের আহাম্মে              

মিতা-জয়নাল আদবেীন        

এনআইমি-৫১১৭৩২৩১৫৮৭০১  

মিাবা-০১৮৭১৪৭৯৪৫২

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ তমের আহাম্মে একজন কৃমি শ্রমিমক। মতমন 

বাি হাদতর হাড় মভদঙ্গ মগদে। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ নারায়নগঞ্জ

৯৭০ মিাোোঃ নারমগে আক্তার          

মিতা-মিাোঃ জইনাব আলী      

এনআইমি-১৪৮৩৩৩৯০৫৫      

মিাবা-০১৭৩০৭১৪৯৯৪৮

গ্রাি-আমজি িাদকিট        

িাক-মিজমিমজ              

উিদজলা-নারায়নগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ টআদবেনকারী মিাোোঃ নারমগে আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। 

মতমন মিরু েদের হাদড়র জটিল মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ নারায়নগঞ্জ

৯৭১ মিাোঃ জাফর আলী                  

মিতা-সুরুজ মিয়া                  

এনআইমি-১৯৩৪৫৫১৯৯৩       

মিাবা-০১৯২১০৭২৭৮৫

গ্রাি-আমজিপুর               

িাক-মেমদ্দরগঞ্জ              

উিদজলা-নারায়নগঞ্জ      

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ জাফর আলী একজন িমরবহন শ্রমিক।মতমন 

বুদক ব্যাথা মরাদগ  উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০ নারায়নগঞ্জ

৯৭২ আবু মহাদেন                         

মিতা-মেরাজুল ইেলাি            

এনআইমি-৪৬১৭৯১০০১৫       

মিাবা-০১৮২৩৬৩১০০৭

গ্রাি-বড় নগর                  

িাক-বড়নগর                 

উিদজলা-মোনারগাঁও       

মেলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী আবু মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মলভার 

অযাবদেে মরাদগ আক্তান্ত।  উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নারায়নগঞ্জ

৯৭৩ ফাদতিা মবগি                      

মিতা-মিাোঃ চাঁন মিয়া              

এনআইমি-২৩৬৪৯২৫৭০৭       

মিাবা-০১৮৭৯৯২৮০০০

গ্রাি-মহরামেল               

িাক-মেমদ্দরগঞ্জ             

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ      

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী ফাদতিা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব 

মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০ নারায়নগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৯৭৪ হনুফা খাতুন                       

মিতা-নমজর আহম্মে             

এনআইমি-৫৫২৪১১৭২০৬        

মিাবা-০১৭৫৩১০৮২৬৯

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী হনুফা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মলভাদর  

মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নারায়নগঞ্জ

৯৭৫ মিাোঃ িাঈন উমদ্দন                 

মিতা-অমল উল্যাহ                

এনআইমি-৯১৪৮৩৮১৪৯৫        

মিাবা-০১৭১১১৩৮৩৩৫

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ িাঈন উমদ্দন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িাক্সথমলদত টিউিার মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ নারায়নগঞ্জ

৯৭৬ নূর মিাহাম্মে মেমলি              

মিতা-মিাোঃ মিাস্তফা               

এনআইমি-৫১২৭৩০৭৫০৫৫২     

মিাবা-০১৭২৪৫০২৫২২

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী নূর মিাহাম্মে মেমলি একজন িমরবহি শ্রমিক। 

মতমন হাদট ির েিস্যা মকাদলষ্টদরাল মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ নারায়নগঞ্জ

৯৭৭ মিাোোঃ মরহানা                        

মিতা-মিাোঃ হামনফ                

এনআইমি-৬৮৮৫২৮০৩৪৪       

মিাবা-০১৬২৫৮৯৮১৯৮

গ্রাি-কলাবাগান              

িাক-মেমদ্দরগঞ্জ          

উিদজলা-নারায়নগঞ্জ       

মজলঅ-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ মরহানা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  গ্ামষ্টক 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৯৭৮ রতনা আক্তার                      

মিতা-মিাোঃ আলীদহার             

এনআইমি-৫০৮৪৪৪৬২১৯        

মিাবা-০১৯৪৩৮৬৩২৩৬

গ্রাি-মেমদ্দরগঞ্জ               

িাক-মিজমিমজ              

উিদজলা-নারায়নগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী রতনা আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন বাদতর 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৯৭৯ ফারহানা আক্তার                   

মিতা -লাতু মিয়া                  

এনআইমি-৫০৬৬১৫২৬১১       

মিাবা-০১৯১৬৯৫৫৩২৮

গ্রাি-আলীপুর               

িাক-মবগিগঞ্জ            

উিদজলা-মচৌমুহনী         

মজলা-মনায়াখালী

মনজ আদবেনকারী ফারহানা আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ মনায়াখালী

৯৮০ তাজ নাহার                        

স্বািী- িমহন উমদ্দন               

এনআইমি-৭৫১৮৩৭৩৪৫৫৮১৮  

মিাবা-০১৮৬৭৭১৬৬৯০

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী তাজ নাহার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

থাইরদড়দির েিস্যা। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নারায়নগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৯৮১ মিাহাম্মে িমহউমদ্দন               

মিতা-আবদুল লমতফ            

এনআইমি-৫১১৭৩২৩১৫১১০৮  

মিাবা-০১৮১১৭৪৪২৪৩

গ্রাি-িাইনামে                  

িাক-মিজমিমজ              

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ          

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাহাম্মে িমহউমদ্দন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  

মিত্তথলীর িমলি হামনয়া ও লাইদিা মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ নারায়নগঞ্জ

৯৮২ মিাোোঃ আদিনা আক্তার            

মিতা- মিাোঃ আফজাল মহাদেন    

জন্মেনে-

২০১২৬৭৯৪৪০১৪০৭০৫৩        

মিাবা-০১৯১৬৫৭২৯৯৮

গ্রাি-িাইনামে                 

িাক-মিজমিমজ             

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মিাোঃ আফজাল মহাদেন 

(মিতা) এনআইমি-

১৯৩৫২১২২৬৪

আদবেনকারী মিাোঃ আফজাল মহাদেন একজন শ্রমিক। মতমন িান 

িাদয়র  আঙবগুল কতিন িান িাদয়র িাতায় টিউিার মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

১০০০০ নারায়নগঞ্জ

৯৮৩ মফরদেৌেী মবগি                  

মিতা-মহোদয়ত উিা             

এনআইমি-৫৫০৪০২৬৯৫৫       

মিাবা-০১৯০৬৭৮০৭৮২

গ্রাি-িাইনামে                  

িাক-মিজমিমজ              

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ          

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মফরদেৌেী মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

অগ্নাশদয়র প্রোহ ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ নারায়নগঞ্জ

৯৮৪ কালা মিয়া                          

মিতা-ইউছুফ আলী                

এনআইমি-৩২৭৬৫৫০৬৩৩    

মিাবা-০১৭১০৮৪৩৪৫৪

গ্রাি-নতুন িহিা             

িাক-মিজমিমজ             

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী কালঅ মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন রদক্ত 

অমতমরক্ত চমব ি ও মপ্রাদিট গ্রমি বড় মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ নারায়নগঞ্জ

৯৮৫ োিছুন নাহার                       

মিতা-ফজল কমরি              

এনআইমি-৪৬২৯৩৮৩০৮৫      

মিাবা-০১৮৪৩৭১৪১১৬

গ্রাি-নতুন িহিা             

িাক-মিজমিমজ             

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী োিছুন নাহার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মরাক 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ নারায়নগঞ্জ

৯৮৬ মিাোঃ আবুল কালাি               

মিতা-মৃতত িহরি আলী        

এনআইমি-৫৯৫০৬৩৬৫০৫     

মিাবা-০১৭৩৫৮৮৯৫৩৯

গ্রাি-িাইনামে               

িাক-মিজমিমজ              

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ          

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আবুল মহাদেন একজন মোকান কি িচারী । 

মতমন মবানম্যাদরা কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৯৮৭ হুোইন মিািা                        

মিতা-মিাোঃ আব্দুল কাদের        

জন্মেনে-

২০১১৬৭১০৪৪৩০৪২৪৮১        

মিাবা-০১৭৭৮৭২৮৯৯৯৮

গ্রাি-মবহাতকর                 

িাক-কাঁচপুর                 

িাক-মোনারগাঁও            

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মরদবকা খাতুন (িাতা) 

এনআইমি-

৭৩৪৯২৭৭৫৫৩

আদবেনকারী হুোইন মিািা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িানমেক 

মখচমন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ নারায়নগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৯৮৮ মিাোঃ মেমদ্দক আলী                

মিতা-ওেিান েমজি               

এনআইমি-১৪৯০০৫৭৪২৭         

মিাবা-০১৯০৭৯৪৩৪৮০

গ্রাি-শহীে নগর              

িাক-নারায়নগঞ্জ           

উিদজলা-নারায়নগঞ্জ      

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মেমদ্দক আলী একজন মরক্সা চালক।  মতমন 

কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ নারায়নগঞ্জ

৯৮৯ মিাোম্মৎ তানমজনা আক্তার 

(টুম্পা) মিতা-মিাোঃ নামের িীর     

     জন্মেনে-

১৯৯৭৬৭৪০৬৬৩০১৯০৬৯      

মিাবা-০১৯৪৫১৩২০৮৫

গ্রাা্ি-মেওয়ানবাগ             

িাক-িেনপুর                 

উিদজলা-বন্দর              

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোম্মৎ তানমজনা আক্তার টুম্পা একজন গৃহ 

শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব কল্যাণ ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ নারায়নগঞ্জ

৯৯০ েমঞ্জত চন্দ্র োে                    

মিতা-িাদল চন্দ্র োে             

এনআইমি-৬৮৯৯৬৫৭৩৫৪      

মিাবা-০১৬৪৬৩৭১৯৬৬

গ্রাি-মরবর                    

িাক-বারেী বাজার          

উিদজলা-মোনারগাও      

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী েমঞ্জত চন্দ্র োে একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

ফুেফুদের কযান্সার  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ নারায়নগঞ্জ

৯৯১ মিাোঃ মুোমব্বর                         

মিতা-জয়নাল আদবেীন        

এনআইমি-১৪৯৫৬৯৭৪৮২          

   মিাবা-০১৯১৩২১৬৬০১

গ্রাি-গুলিাড়                  

িাক-মিাহাম্মেপুর           

উিদজলা-মিাহাম্মেপুর    

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মুোমব্বর একজন শ্রমিক। মতমন মরউিাটদয়ট 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা

৯৯২ নাজিা মবগি                          

মিতা-মিাহাম্মে মিাড়ল            

এনআইমি-৮৬৮১৫১২৭৪৮          

  মিাবা-০১৮৭০৪১০৩৬৭

গ্রাি-িাবলা                   

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী নাজিা মবগি একজন েমজি শ্রমিক। মতমন িানমেক 

েিস্যা িাাংদে ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা

৯৯৩ মিরী মবগি                            

স্বািী-মিাোঃ জাহাঙ্গীর আলি    

এনআইমি-২৬১২৯৩৫৪২৩৩৫৫   

    মিাবা-০১৭১৮২৭৩৬৭৩

গ্রাি-েমেন কাজলা         

িাক-েমনয়া                 

উিদজলা-েমনয়া              

মজলা-ঢাকা

মিাোঃ জাহাঙ্গীর আলি 

(স্বািী)   এনআইমি-

২৬১২৯৩৫৪২৩৩৫৪

আদবেনকারী মিাোঃ জাহাঙ্গীর আলি একজন মনি িান শ্রমিক। 

মতমন িানমেক মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ ঢাকা

৯৯৪ মিাোঃ ইমিে মিাড়ল                   

   মিতা-মহাদেন আলী মিাড়ল      

     এনআইমি-

৪২১৮৪৫৪৪৫৪৯৭৬        মিাবা-

০১৭৫৭২১৯৪২১

গ্রাি-িদনাহরপুর             

িাক-রাজাপুর               

উিদজলা-রাজাপুর           

মজলা-োলকাঠী

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ ইমিে আলী মিাড়ল একজন মরক্সা চালক। 

মতমন আথ িাইটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ োলকাঠী



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

৯৯৫ মিাোোঃ লায়লা মবগি                 

মিতা-মিাোোঃ এিোদুল হক         

  এনআইমি-৯৪১৮২২৩৮০১৭৫৫  

     মিাবা-০১৭৭৬৮৬৫১৮২

গ্রাি-জগন্নাথপুর              

িাক-সবরচনা                

উিদজলা-িীরগঞ্জ           

মজলা-ঠাকুরগাঁও

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ লায়লা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মফমেয়াল িালমে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ ঠাকুরগাঁও

৯৯৬ মিাোঃ িমতয়ার রহিান               

মিতা-মিাোঃ নবীেদ্দীন             

এনআইমি-৮২২৩৭৬৮৮০৮       

মিাবা-০১৯২৮২৭৭৭৬০

গ্রাি-স্বরুিপুর                 

িাক-কুসুিপুর               

উিদজলা-িদহশপুর         

মজলা-মেনাইেহ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ িমতয়ার রহিান একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হাদড়র েিষ্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ মেনাইেহ

৯৯৭ মিাোোঃ জামকয়া মহাদেন             

 স্বািী- মিাোঃ জাহাঙ্গীর মহাদেন     

   এনআইমি-৪২১৮৪৫৪৪৫৪৯০৪  

      মিাবা-০১৭৮২৯০৫৩২৮

গ্রাি-িদনাহরপুর             

িাক-রাজাপুর               

উিদজলা-রাজাপুর           

মজলা-োলকাঠী

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ জামকয়া মহাদেন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

উচ্চরক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ োলকাঠী

৯৯৮ মিাোঃ বাবলু                             

  মিতা-মৃত সনইমুমদ্দন               

  এনআইমি-৬৪০৩৭৩৯৩৪২       

     মিাবা-০১৭৮০৭৭১৯৭৮

গ্রাি-চরহমরদকশ            

িাক-কুমড়গ্রাি               

উিদজলা-কুমড়গ্রাি          

মজলা-কুমড়গ্রাি

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ বাবলু একজন কাট মিস্ত্রী।মতমন িায়াদবটিে 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০ কুমড়গ্রাি

৯৯৯ মতিা                                   

মিতা- মিনহাজুর রহিান            

 জন্মেনে-

২০১৬৪৪১৩৩৫৪৪১২৯২১ মিাবা-

০১৮৪৬০৯১৬৭৭

গ্রাি-বাড়ীিাড়া               

িাক-োদিােরপুর           

উিদজলা-কালীগঞ্জ          

মজরা-মেনাইেহ

মিনাহাজুর রহিান 

(মিতা) এনআইমি-

৪৪১৩৩৫৪৫৫৯৩৩৭

আদবেনকারী মিনাহাজুর রহিান একজন কৃমি শ্রমিক। তার 

মিদয় মরদকটমেয়াল মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  মেনাইেহ

১০০০ নামেিা মবগি                          

স্বািী-শাহাজালাল                    

এনআইমি-১৩১৭৬৪৩১১০১৩২    

  মিাবা-০১৬২৫৮৬৭৫৬৬

গ্রাি-বাড়ীিাড়া               

িাক-োদিােরপুর           

উিদজলা-কালীগঞ্জ          

মজরা-মেনাইেহ

মনজ আদবেনকারী নামেিা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

এদিনমিোইটিে তলদিদট ব্যাথা জরায়ু বড় মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ মেনাইেহ

১০০১ োিন কুিার েরকার           

মিতা-দুলাল চন্দ্র েরকার        

জন্মেনে-

১৯৯৬৬৫১২৮৩১০১০১৫৮      

মিাবা-০১৯১৫৯৩৭৮৭২

গ্রাি-হামড়য়ারদঘাি         

িাক-বাগিাঙ্গা           

উিদজলা-কামলয়া           

মজলা-নড়াইল

মনজ আদবেনকারী োিন কুিার েরকার একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

মনউদরা োজিারী  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০

নড়াইল



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১০০২ মিাোঃ তারা মিয়া                   

মিতা- মিাোঃ মোনা মিয়া         

এনআইমি-৬১১৭২৬৩৩৩৬৪৯৪ 

মিাবা-০১৪০২০২৬৫১৪

গ্রাি-শুভমখলা                

িাক-মুশুিী                  

উিদজলা-নান্দাইল         

মজলা-িয়িনমোংহ

মিাোোঃ আক্তারা 

খাতুন(স্ত্রী)    এনআইমি-

৬১১৭২৬৩৩৩৬৪৯২

আদবেনকারী মিাোোঃ আক্তারা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  

হাদড়র েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ িয়িনমোংহ

১০০৩ মেিালী বালা                       

মিতা-িহারাজ মবশ্বাে         

এনআইমি-৫৫২০৩৬৬৬৪১     

মিাবা-০১৭৩৪২৯৮৫৪৯

গ্রাি-রগুনাথপুর             

িাক-রগুনাথপুর            

উিদজলা-মগািালগঞ্জ      

মজলা-মগািালগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মেিালী বালা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন নাক গলায় 

ইনদফকশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

মগািালগঞ্জ

১০০৪ নান্নু িমিক                       

মিতা-েত্তার িমিক              

জন্মেনে-

১৯৭৭০১২২৫০৮০৭৪৬৮২     

মিাবা- ০১৭৭২৮৫০০৩৩

গ্রাি-পূব িবাবাটী              

িাক- বাদগরহাট            

উিদজলা-বাদগরহাট      

মজলা-বাদগরহাট

মনজ আদবেনকারী নান্নু িমিক একজন ট্রাক চালক। মতমন িাদয়র 

আঙ্গুদল ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ বাদগরহাট

১০০৫  মিাোঃ জাদয়ে হাোন                 

মিতা-মিাোঃ রমফকুল হাোন     

জন্মেনে-

২০১২৪৭৯২১০৩০২৬১৮২          

মিাবা-০১৭১৬২৫৯০৭৪

 গ্রাি-িাফ মকায়াটার         

িাক-মেৌলতপুর               

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মজলা-খুলনা

ফারহানা আফমরন 

(িাতা)              

এনআইমি-

৯৫৫০৩৯০২৮১

আদবেনকারী ফারহানা আফমরন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মেদল 

 িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

১০০৬  দুলাল কৃষ্ণ েত্ত                    

মিতা-নমলমন কান্ত েত্ত             

এনআইমি-৫০৮৫৭৯৭৭৭৬        

মিাবা-০১৭৩৬৭৬১৩৬০

 গ্রাি-রািপুর                    

িাক-লেীপুর               

উিদজলা-মলাহাগড়া        

মজলা-নড়াইল

 মনজ আদবেনকারী দুলাল কৃষ্ণ েত্ত একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন িাথায় 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ নড়াইল 

১০০৭  লমতফা মবগি                       

মিতা-আকবার আলী মশখ        

এনআইমি-৮৬৮৩৪৬০৮৬২      

মিাবা-০১৯১২৪৪৫০৯৬

 গ্রাি-আিোবাে               

িাক-মতলক                   

উিদজলা-রুিো            

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী লমতফা মবগি একজন গৃহ শ্রমিমক। মতমন  জরায়ু 

অিাদরশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা

১০০৮ মফদরাজ আহদম্মে                 

মিতা-এ.মক,এি হারুনাল রমশে  

এনআইমি-৬৪২৬৫৪১৭০৯       

মিাবা-০১৬১৯০৮২৪৮০

গ্রাি-েমেন বািা            

িাক-গুলশান              

উিদজলা-বািা             

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মফদরাজ আহদম্মে একজন শ্রমিক। মতমন কযানোর 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৯০০০০ ঢাকা

১০০৯ কাকলী সবরাগী                     

মিতা-অমৃত িেল               

এনআইমি-৯১২৭৮৩৬৫৯২        

মিাবা-০১৮৩৫৮৫৩১৪৯

গ্রাি-রাজাবাজার              

িাক-মতজগাঁও                 

উিদজলা-মতজগাঁও          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী কাকলী সবরাগী একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ ঢাকা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১০১০ োমবেী রানী োে               

স্বািী-মৃত িদরশ চন্দ্র োে       

এনআইমি-৬১১৭২৬৩৩২০৫৯৯ 

মিাবা-০১৭৯৯৮২৮১০১

গ্রাি-উত্তর মুশুিী           

িাক-মুশুিী               

উিদজলা-নান্দাইল         

মজলা-িয়িনমোংহ

শ্রী েয়াল চন্দ্র োে 

(মেদল) এনআইমি-

৬১১৭২৬৩৩২০৫৯৭

আদবেনকারী শ্রী েয়াল চন্দ্র োে একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

চি িদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িয়িনমোংহ

১০১১ সুমিয়া মবগি                      

মিতা-জয়নুমদ্দন ব্যািারী        

এনআইমি-৮৬৮৪৯১১৮০৬       

মিাবা-০১৭৪২৮৫০০৩৩

গ্রাি-মগাবরমেয়া              

িাক-বাদগরহাট             

উিদজলা-বাদগরহাট          

মজলা-বাদগরহাট

মিাোঃ িামুন আকন 

(মেদল) এনআইমি-

৮৭০৩৩৪২৮৫০

আদবেনকারী মিাৎ িামুন আকন একজন কভারভযান চালক।  

তার িা বািিাদশর কাদি ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ বাদগরহাট

১০১২  মরাদকয়া মবগি                   

মিতা-মিাোঃ আব্বাে আলী        

এনআইমি-৬৪২২৫২৩৬২৬    

মিাবা-০১৭২০৬১০৬১৪

 গ্রাি-গাইটাল                  

িাক-মকদশারগঞ্জ            

উিদজলা- মকদশারগঞ্জ       

মজলা-মকদশারগঞ্জ

 মনজ  আদবেনকারী মরাদকয়া মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  মকদশারগঞ্জ

১০১৩ আবুল মহাদেন                     

মিতা-আোঃ মিাতামলব           

এনআইমি-৪৮১৪৫৬৬৬০৯২২৪৫ 

মিাবা-০১৬৪৬৩৪০৩১৮

গ্রাি-েমেণ মলাহাজুরী      

িাক-মলাহাজুরী             

উিজদলা-কটিয়ােী        

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী আবুল মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন জমেে 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  মকদশারগঞ্জ

১০১৪ মিাোঃ োইফূল ইেলাি            

মিতা- মিাোঃ নবী মহাদেন          

এনআইমি-৩২৮২৫৯৬১১৭        

মিাবা-০১৯৫০৫০১৩৪৬

গ্রাি-কলদিশ্বর               

িাক-জাতীয় মবশ্বোঃ          

উিদজলা-গাজীপুর          

মজলা-গাজীপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ োইফুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

োইদনা োইটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ গাজীপুর

১০১৫ খমললুর রহিান                     

মিতা-মৃত িেদ্দর আলী          

এনআইমি-৯১১৯৪১৫৭৬১০৪১   

মিাবা-০১৭৩১৭৫২৪১৮

গ্রাি-িরচক                     

িাক-িরচক                  

উিদজলা-জমকগঞ্জ         

মজলা-মেদলট

মনজ আদবেনকারী খমললুর রহিান একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

গলায় টিউিার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ মেদলট

১০১৬ মিাোঃ মুমহত আলী                  

মিতা-মিাোঃ আব্দুর রমশে        

এনআইমি-৫৮১৫৬৮৫৯৫৩১৮৮  

মিাবা-০১৭৫৭৫৭৫২৭৯

গ্রাি-মশাংরাউলী               

িাক-শিদশর নগর           

উিদজলা-কিলগঞ্জ         

মজলা-মিৌলভীবাজার

মিাোোঃ রুমি আক্তার 

(স্ত্রী) এনআইমি-

৫৮১৫৬৮৫৯৩২১১

আদবেনকারী মিাোোঃ রুমি আক্তার একজন িটর মিকামনক 

শ্রমিক। তার স্বািী মিরুেদের হাড় ভাঙ্গা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচময় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ মিৌলভীবাজার



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১০১৭ খন্দকার শািসুমদ্দন               

মিতা-খন্দকার রমশে              

এনআইমি-২৬৯২৯৮৫৯৪৪২৪৫ 

মিাবা-০১৯১৩১৬১৬২০

গ্রাি-িলপুর                   

িাক-ওয়ারী                  

উিদজলা-যাোবাড়ী         

মজলা-ঢাকা

 আদবেনকারী খন্দকার শািসুমদ্দন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মকািদড় হাদড়র ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা

১০১৮ মগািাল েরকার                   

মিতা- কালী িে েরকার         

এনআইমি-৩২৭২৭১৯৬৯৫        

মিাবা-০১৮৩৫৫০৫১৮০

গ্রাি-শ্যািপুর                 

িাক-মহিাদয়তপুর            

উিদজলা-োভার             

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মগািাল েরকার একজন িটর মিকামনক শ্রমিক।   

মতমন বাি িাদয়র হাড় ভাঙ্গা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ ঢাকা

১০১৯ আবদুল িান্নান গাজী              

মিতা-মৃত হােিত আলী গাজী   

এনআইমি-৪৭১৪০৫৭৫২০৪৩২   

মিাবা-০১৬১৫৩২৭৪৪৬

গ্রাি-মেয়াড়া                  

িাক-মেঘমলয়া               

উিদজলা-মেঘমলয়া          

মজলা-খুলনা

িিতাজ মবগি (স্ত্রী)   

এনআইমি-

৪৭১৪০৫৭৫২০৪৩১

আদবেনকারী িিতাজ মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। তার স্বািী 

এজিা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

১০২০ জাদহো মবগি                       

স্বািী-মিাোঃ আমলি মবিারী        

এনআইমি-০৬১৬৯৩৫৭৫৬০১৫  

মিাবা-০১৭০১৮০৩০৫৩

গ্রাি-োউচর                   

িাক-আশ্রাফাবাে             

উিদজলা-কািরাঙ্গীরচর    

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী জাদহো মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মকিনী 

েিস্যা  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা

১০২১ রুমব মবগি                          

মিতা-আবদুল হান্নান মিয়া       

এনআইমি-২৩৮২৭৪২৫৫৫       

মিাবা-০১৮২৭৮৮৩৬৩২

গ্রাি-হাজীিাড়া               

িাক-মখলগাঁও               

উিদজলা-মখলগাও          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী রুমব মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িায়াদবটিে 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা

১০২২ আদনায়ারা মবগি                  

মিতা- কাদেি আলী মশখ        

এনআইমি-৬৮৮৪৮৬৭৭৪৫       

মিাবা-০১৯৪৮১০০৩৭৯

গ্রাি-মগাবরমেয়া              

িাক-বাদগরহাট             

উিদজলা-বাদগরহাট          

মজলা-বাদগরহাট

আলাল মশখ (মেদল) 

এনআইমি-

২৪০৩৩৬৩৪১৫

আদবেনকারী আলাল মশখ একজন ভযান চালক। মতমন মেইন 

টিউিার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ বাদগরহাট

১০২৩ মিাোোঃ ফমজলাতুন মনো          

মিতা-মিাোঃ আবু মেমদ্দক ভূঞা     

জন্মেনে-

১৯৯৫৬১২৪০০৭০২২৫৭৩         

মিাবা-০১৭৭৩৯৫২২৭১

গ্রাি-িািেী                     

িাক-ঈশ্বরগঞ্জ                

উিদজলা-ঈশ্বরগঞ্জ           

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ ফমজলাতুন মনো একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

িাতৃত্ব কল্যাণ ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িয়িনমোংহ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১০২৪ জাহানারা মবগি                   

মিতা- মিাোঃ আব্দুল হাদফজ        

এনআইমি-৫৯৫৫৪৭২৪৬৮       

মিাবা-০১৩০৪৯২৯০৩৪

গ্রাি-বাদড়রা                  

িাক-চরঘাগড়া              

উিদজলা-িয়িনমোংহ      

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী জাহানারা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।  মতমন 

গ্ামরক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িয়িনমোংহ

১০২৫ মিাোঃ মোদহল মুন্সী                 

মিতা-মিাোঃ আমলফ মুন্সী         

জন্মেনে-

২০০১২৯২১৮০৫০৩৮৪০০         

মিাবা-০১৯৯১৮৪৪৩১২

গ্রাি-মশবপুর                 

িাক-মবায়ালিারী            

উিদজলা-মবায়ালিারী       

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মোদহল মুন্সী একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

মেইন মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ ফমরেপুর

১০২৬ মিাোঃ িমিনুল ইেলাি (রামজব)   

মিতা-মিাোঃ আোঃ মিাতামলব       

জন্মেনে-

২০০২৬১১২৩২২০৩৩৭২৬        

মিাবা-০১৯৩৫৬৯১৮১৬

গ্রাি-মেশঘর                  

িাক-মবাকাইনগর             

উিদজলা-মগৌরীপুর           

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ িমিনুল ইেলাি রামজব একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন মচাদখর ঘা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ িয়িনমোংহ

১০২৭ চাদিলী খানি                      

মিতা- মিাোঃ ফজলূল হক         

এনআইমি-৮২৫৫৬২০২৫৭       

মিাবা-০১৭১১৯৩৫৩৩৯

গ্রাি-বাকাল                   

িাক-বাকাল                   

উিদজলা- আতগলোড়া     

মজলা-বমরশাল

মনজ আদবেনকারী চাদিলী খানি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন িাতৃত্ব 

কল্যাণ  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ বমরশাল

১০২৮ মিাোঃ ফজলুল হক                  

মিতা-মেদরাে আলী              

এনআইমি-১৪৮৬৩৪২৯৮১         

মিাবা-০১৭৭১৩৩১৬২২

গ্রাি-বাকাল                   

িাক-বাকাল                   

উিদজলা- আতগলোড়া     

মজলা-বমরশাল

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ ফজলুল হক একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

োদতর ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ বমরশাল

১০২৯ মিাোঃ আশরাফুল ইেলাি          

মিতা-মিাোঃ আবুল কাদেি       

এনআইমি-৯৫৭৮৯৮৮৬৭৯৭     

মিাবা-০১৭৯৯৪৬২৫৮৫

গ্রাি-স্বল্প িমিিিাড়া     

িাক-রািদগািালপুর       

উিদজলা-মগৌরীপুর          

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আশরাফুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন হাদড়র অিাদরশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ িয়িনমোংহ

১০৩০ মিাোঃ কালাি মহাদেন               

মিতা-আব্দুে োলাি               

এনআইমি-৬৯১১৫৩৫২০৬৬৮৭  

মিাবা-০১৭২৪৫০৮৬৭৯

গ্রাি-মশবপুর                 

িাক-গড়িাটি                

উিদজলা-বড়াইগ্রাি         

মজলা-নাদটার

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ কালাি মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হাদট ির েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ নারায়নগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১০৩১  মিাোোঃ োলিা মবগি             

মিতা-মশখ আব্দুর রাজ্জাক       

এনআইমি-৬৪৩২৪৪১২৫৮      

মিাবা-০১৯৯৪৯৯২২৬৩

 গ্রাি-িধ্যিাঙ্গা                

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা               

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোোঃ োলিা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

িান িাদশ ওভারমেে মেি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা

১০৩২ মিাোঃ আব্দুল হান্নান                

মিতা- ক্বারী আব্দুল িাদলক     

এনআইমি-৪৯১১৫৮৮৫৫৩২৪৮ 

মিাবা-০১৭৩৩৯৩৫৭১৯

গ্রাি-মোনালী জুট মিল     

িাক-মোনালী িাট কল    

উিদজলা-খানজাহান আলী 

মজলা- খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুল হান্নান একজন জুট শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা

১০৩৩ আব্দুল কুদ্দুে                   মিতা-

মিাোঃ আবুল মহাদেন মিাল্যা 

এনআইমি-৫০৮২৩৫৬৮৮১    

মিাবা-০১৯৬৪৫৭৯৯৩৮

গ্রাি-জুট মিল কদলানী      

িাক-মেৌলতপুর             

উিদজলা-খান জাহান আলী 

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী আব্দুল কুদ্দুে একজন জুট শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

১০৩৪ আলী মহাদেন                     

মিতা-কাজী আবুল মহাদেন       

এনআইমি-৪৬৩২০৪৮৭৮৩     

মিাবা-০১৪০৫২৪৬৮৬৩

গ্রাি-বমনকিাড়া             

িাক-কুদয়ট                

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-খুলনা

কাজী োজ্জাে মহাদেন 

(মেদল)        এনআইমি-

৬৯০২৫১৬০৩৫

আদবেনকারী কাজী োজ্জাে মহাদেন একজন মনি িান শ্রমিক। 

মতমন রক্তচাি িায়াদবটিে শ্বােকি হাট ি মিমজজ মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

১০৩৫ মিাোঃ শাহাোত মহাদেন            

মিতা-মিাোঃ মতাফাদয়ল উমদ্দন 

তালুকোর                      

এনআইমি-৪৬৩১৫৪২০২৬      

মিাবা-০১৭৫৬৬৬২০০০

গ্রাি-আয়ুব আলী মরাি       

িাক-মেৌলতপুর          

উিদজলা-মেৌলতপুর       

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ শাহাোত মহাদেন একজন চাদয়র 

মোকানোর।মতমন বুদকর ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

১০৩৬ আব্দুল কাদের মশখ              

মিতা-ইয়াে আলী মশখ          

এনআইমি-১৪৮১৮৮২০৯৮    

মিাবা-০১৯৮১২৯৮০৬৩

গ্রাি-কুমলবাগান              

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা- খুলনা

মনজ আদবেনকারী আব্দুল কাদের মশখ একজন জুট শ্রমিক। মতমন উচ্চ 

রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা

১০৩৭  মিাোঃ আমজজুর রহিান             

মিতা-মিাোঃ মেদলায়ার মহাদেন খান  

এনআইমি-১৩১২২৮১৩৯০২৪      

মিাবা-০১৮৪৯৬৪৮৬৪৬

 গ্রাি-ভাদটরগাঁও                 

িাক-শাহতলী                

উিদজলা-চাঁেপুর              

মজলা-চাঁেপুর

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ আমজজুর রহিান একজন কাঠ মিস্ত্রী। মতমন দুই 

িা ভাঙ্গা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  চাঁেপুর



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১০৩৮ মিাোঃ মশদরগুল                      

মিতা-মকয়ািত আলী            

এনআইমি-২৩৭৭৬১৮০৯১      

মিাবা-০১৭৫৫৮৪৬৫০১

গ্রাি-িমতমেল               

িাক-িমতমেল               

উিদজলা-িমতমেল        

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মশদরগুল একজন মরক্সা চালক। মতমন 

প্যারালাইমেে মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

ঢাকা

১০৩৯ মিাোঃ খেরু মিয়া                   

মিতা-িাংলা মিয়া               

এনআইমি-৪৬৩১৫২৪৪৩৮      

মিাবা-০১৭২২২৬৩৯৮

গ্রাি-শত্রুিে িন                 

িাক-িাগলা                

উিদজলা-েমেণ সুনািগঞ্জ 

মজলা-সুনািগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ খেরু মিয়া একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

মেইন টিউিার মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০

সুনািগঞ্জ

১০৪০ শাহানাজ মবগি                    

মিতা-মরৌশন আলী             

এনআইমি-৫০৬৪৩৩৩৭৯১      

মিাবা-০১৩০৭৯৭৭১৩৫

গ্রাি-দূগ িাপুর                  

িাক-হরিপুর             

উিদজলা-িািবপুর         

মজলা-হমবগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী শাহানাজ কৃমি শ্রমিক। মতমন মকিনীদত 

ইনদফকশন মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

হমবগঞ্জ

১০৪১ মিাোোঃ মবউটি মবগি             

মিতা-মগালাি মিাস্তফা            

এনআইমি-২৩৯৬৮৬২৩১৬    

মিাবা-০১৭২৪৮৬৮৯৮৮

গ্রাি-উেয়পুর                   

িাক-মিািাহাট               

উিদজলা-মিািাহাট           

মজলা-বাদঘরহাট

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ মবউটি মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

মহাটুদত েয়  মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০

বাদগরহাট

১০৪২ মচরনমজৎ েত্ত                    

মিতা-মবক্রি মজৎ েত্ত          

এনআইমি-১৫০২৮১০৬৪৯      

মিাবা-০১৭৭০৬৪৬৫৩০

গ্রাি-মিয়ারী িদহান মরাি   

িাক-যদশার                

উিদজলা-যদশার           

মজলা-যদশার

মশফালী রানী রায় 

(িাতা)         এনআইমি-

৫০৯৯৬১৭৯১১

আদবেনকারী মশফালী রানী েত্ত একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  

মকিনী মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০

যদশার

১০৪৩ মিাোঃ শাহজাহান                   

মিতা-মিাোঃ মরেে আলী প্রিান   

এনআইমি-৭৭৬২৮৭২৭৭৩      

মিাবা-০১৭৬৮২৬৬১১৭

গ্রাি-জাউচর               

িাক-আশরাবাে           

উিদজলা-কািরাঙ্গীরচর   

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ শাহজাহান একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

বুদকর  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০

ঢাকা

১০৪৪ রুমবনা আক্তার                   

মিতা-দুলাল উমদ্দন হাওলাোর  

এনআইমি-৫৫০৮০০৪৯২৫      

মিাবা-০১৭৯২০৭৯৬২২

গ্রাি-োউচর                   

িাক-আশ্রাফাবাে             

উিদজলা-কািরাঙ্গীরচর    

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী রুমবনা আক্তার একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

ওভারীদত েত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০

ঢাকা

১০৪৫ সুিা খাতুন                         

মিতা-শাহজান েরোর        

এনআইমি-১৯১৮২৫৫৫৩৮     

মিাবা-০১৭২৪২১৭৯৪৩

গ্রাি-উোঃ কুমলয়া             

িাক-কুমলয়া              

উিদজলা-মেবহাটী         

মজলা-োতেীরা

মনজ আদবেনকারী সুিা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন  জরায়ুদত 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০

োতেীরা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১০৪৬ োগীরা সুলতানা                   

িাক-আনোর কারীকর          

এনআইমি-৪৬০২০৯৮৯৩৩     

মিাবা-০১৭৪৭৫৩০০০৬

গ্রাি-তাবালী                 

িাক-োতেীরা           

উিদজলা-কামলগঞ্জ         

মজলা-োতেীরা

মনজ আদবেনকারী োগীরা সুলতানা একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০

োতেীরা

১০৪৭ মনদহরা খাতুন                    

স্বািী-োহাজ উমদ্দন            

এনআইমি-১২১১৩৬৬৫৮১৪১৯ 

মিাবা-০১৭৬৮৮০৫৬৮৩

গ্রাি-িমনপুর                  

িাক-হরবপুর               

উিদজলা-োম্মনবামড়য়া     

মজলা-োম্মনবামড়য়া

মনজ আদবেনকারী মনহারা খাতুন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মকিনী 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০

োম্মনবাড়ীয়া

১০৪৮ আলী আহাম্মে                   

মিতা-মৃত আককাে আলী       

এনআইমি-১২১১৩৬৬৫৮১৪৪৭ 

মিাবা-০১৭৭৬৭৯৯৭৭৯

গ্রাি-িমনপুর                  

িাক-হরবপুর               

উিদজলা-োম্মনবামড়য়া     

মজলা-োম্মনবামড়য়া

মনজ আদবেনকারী আলী আহাম্মে একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন 

ফুেফুদে কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০

োম্মনবাড়ীয়া

১০৪৯ মিাোঃ মখাকন মিয়া                

মিতা-মিাোঃ েকরু মিয়া           

এনআইমি-৯০১৪৭৮৫১২৯৭৯১ 

মিাবা-০১৭৩১০২৯২৬২

গ্রাি-সেয়েপুর                

িাক-সেয়েপুর              

মদউাজলা-জগন্নাথপুর        

মজলা-মোনািগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মখাকন মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মরাদগ আক্রান্ত। মতমন িাতৃত্ব কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০

মোনািগঞ্জ

১০৫০ িমরস্কার মবগি                   

স্বািী-মিাোঃ দুলাল মিয়া          

এনআইমি-৭২১০৪৪৭৩৮০০৭৫  

মিাবা-০১৭২৬৫৪০২০৯

গ্রাি-সুতারপুর             

িাক-স্বরমুমশয়া              

উিদজলা-আটিাড়া          

মজলা-মনেদকানা

মিাোঃ লাক মিয়া  (মেদল) 

এনআইমি-

৭৩৩৫২৩৮৬৬৮

আদবেনকারী িমরস্কার মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মিত্ত 

থমলদত িাথর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  মনেদকানা

১০৫১ কমবর মহাদেন                     

মিতা-হযরত আলী              

জন্মেনে-৩৫০৩                  

মিাবা-০১৯৬৯১৫৩০০৫

গ্রাি-োমরগাপুর              

িাক-ইটনা                

উিদজলা-ইটনা             

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী কমবর মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন হাদড়র 

অিাদরশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মকদশারগঞ্জ

১০৫২ মিাোঃ মিাহাতাব আলী             

মিতা-মুকবুল আলী িেল        

এনআইমি-৬৮৭৭৭৮৬৮৭৮      

মিাবা-০১৭১৯১৫৫৯২৮

গ্রাি-িাঁচ বাড়ীয়া            

িাক-বালুভরা              

উিদজলা-নওগাঁ             

মজলা-নওগাঁ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মিাহাতাব আলী একজন মনি িান ম্রমিক। মতমন 

মিত্ত থমলদত িাথর মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

নওগাঁ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১০৫৩ মক,এি, মেমলি আহিাে          

মিতা-মক,এি,িাছুোর রহিান  

এনআইমি-০১১৫৬৯৫৯১২৯১৬ 

মিাবা-০১৭২৪৮৬৮৯৮৮

গ্রাি-উেয়পুর                   

িাক-মিািাহাট               

উিদজলা-মিািাহাট           

মজলা-বাদঘরহাট

মনজ আদবেনকারী মক, এি, মেমলি আহিাে একজন শ্রমিক। মতমন 

ভাইরাে জমনত জ্বর মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০

বাদগরহাট

১০৫৪ মিাোঃ রুদবল ভূ ুঁইয়া                

মিতা-মৃত মিাোঃ আোঃ কমরি ভূ ুঁইয়া 

জন্মেনে-

১৯৯৬৭২১০৪৪৭০০২৪৫৩      

মিাবা-০১৯১০২১১২৭৯

গ্রাি-সুতারপুর             

িাক-স্বরমুমশয়া              

উিদজলা-আটিাড়া          

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ রুদবল ভূ ুঁইয়া একজন কৃমি শ্রমিক।মতমন 

মিরুেদের হাড় ভাঙ্গা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  মনেদকানা

১০৫৫  মিাোঃ রুস্তি আলী                   

মিতা-মিাোঃ চদকািালী            

এনআইমি-৪১১৯০১৭৫৩৩৫৮৩ 

মিাবা-০১৯৯৩০৮১৩৮৬

 গ্রাি-স্বরবাাংহুো              

িাক-িান্যদখালা              

উিদজলা-শাশ িা               

মজলা-যদশার

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ রুস্তি আলী একজন মনরআিন শ্রমিক।মতমন 

উচ্চ রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  যদশার

১০৫৬  মিাোঃ িমনর মহাদেন                   

মিতা-আবুল ফজল ব্যািারী        

এনআইমি-৩২৬৪২৯১৯৩৫        

মিাবা-০১৮৫১৭০১২৯৫

 গ্রাি-পূব ি রসুলপুর             

িাক-আশ্রাফাবাে             

উিদজলা-কািরাঙ্গীরচর      

মজলা-ঢাকা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ িমনর মহাদেন একজন মরক্সা চালক।মতমন 

ফুেফুদের েত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  ঢাকা

১০৫৭  মিাোঃ আবুল বাশার                

মিতা-মিাোঃ আক্তারুজ্জািান      

এনআইমি-৪৬৪৪৯৫৯২৮২        

মিাবা-০১৭২৯১৩৯৪৯৮

 গ্রাি-মিাহরিাড়া               

িাক-মোনাকুড়া             

উিদজলা-মশবপুর           

মজলা-নরমোংেী

নামেরা মবগি (স্ত্রী)  

এনআাইমি-

৬৮১৭৬৩১৫৪১৩৫৮

আদবেনকারী নামেরা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। তার স্বািী 

মকিনী েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ নরমোংেী

১০৫৮  েমঞ্জতা েরকার বৃমি              

মিতা-সুদবাি েরকার               

জন্মেনে-

২০০৫০৬৯৫০১৮২৪৯৩০৫        

মিাবা-০১৭৪৮৯৭৫৭০২

 গ্রাি-ফমকরবামড়               

িাক-বমরশাল               

উিদজলা-বমরশাল          

মজলা-বমরশাল

সুদবাি চন্দ্র েরকার 

(মিতা)            

এনআইমি-

৩২৯২৭৩২৪৩৯

আদবেনকারী সুদবাি চন্দ্র েরকার একজন নামিত। তার মিদয় 

এযাদিমেোইটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ বমরশাল

১০৫৯  মজেমিন আক্তার                 

মিতা- মিাোঃ আবুল কালাি     

এনআইমি-২৮২৩৯০৪৭৮০      

মিাবা-০১৯৭৪৯১২৪২৬

 গ্রাি-মিস্ত্রীিাড়া              

িাক-খুলনা                 

উিদজলা- খুলনা            

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মজেমিন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িাদয়র হাটুদত 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা

১০৬০ মিমু মবগি                         

মিতা-রামজ আলী হাওলাোর   

এনআইমি-৫০৫১৯০৫৪৮৬     

মিাবা-০১৯১৬৩৬১৮২৩

গ্রাি-মেমদ্দমকয়া িহিা        

িাক-খুলনা                

উিদজলা- খুলনা              

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিমু মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন ভাইরাে জ্বর 

  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১০৬১ একরামুল হক                   

মিতা- মিাহাম্মে মিয়া           

এনআইমি-২৩৮২০৮১৪৭৫     

মিাবা-০১৮৬৩১২৪১৯০

গ্রাি-মোনালী জুট মিল     

িাক-মোনালী িাট কল    

উিদজলা-খানজাহান আলী 

মজলা- খুলনা

মনজ আদবেনকারী একরামুল হক একজন জুট শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

১০৬২ মিাোঃ িাহবুব আলি              

মিতা-মিাোঃ খাজুর আলী          

এনআইমি-৭২১০৪৪৭৩৮৫৮৯৯ 

মিাবা-০১৯৮৮৮২৭৫০৩

গ্রাি-স্বরমুমশয়া              

িাক-স্বরমুমশয়া              

উিদজলা-আটিাড়া        

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ িাহবুব আলি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৭৫০০০  মনেদকানা

১০৬৩ মহিাদয়ত মশখ                     

মিতা- আশরাফ মশখ            

এনআইমি-

১৯৭৮৪৭১৯৪৬৭০০০০০৪      

মিাবা-০১৯৯৫৭৯৭৫৫৭

গ্রাি-কুমিরিাঙ্গা            

িাক-মিদর মকােলা        

উিদজলা-মতরখাো         

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মহিাদয়ত মশখ একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন দূগ িটনা 

জমনত কারদন িা মকদট মগদে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

১০৬৪ িাইদুর রহিান                   

মিতা-মিাোঃ শািেমদ্দন আহদিে  

এনআইমি-৪৭৯৪৫১৪১৮৫৪৩১  

মিাবা-০১৭৯৫৭১৫৪০৪

গ্রাি-িালিাড়া              

িাক- মজমিও             

উিদজলা- খামলশপুর       

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী িাইদুর রহিান একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

ফুেফুদের িামন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

১০৬৫ মিাোঃ কাজী মিয়া                   

মিতা-মৃত আোঃ িমজে            

এনআইমি-৪৮১৩৩৫১৯৪২৭৮৯ 

মিাবা-০১৯৮১৪৫২১৫৮

গ্রাি-শাহীপুর               

িাক-ইটনা                  

উিদজলা-ইটনা             

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ কাজী মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

আলোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

মকদশারগঞ্জ

১০৬৬ মিাোঃ ফমরদুল ইেলাি             

মিতা-মিাোঃ আবুল মহাদেন       

এনআইমি-২৬৯১৬৪৯৪৫৭৫০৭ 

মিাবা-০১৭৩০০১৪০৯৬

গ্রাি-১২/এ                   

িাক-মজগাতলা              

উিদজলা-িানিমে          

মেলা-ঢাকা

  মনজ আদবেনকারী মিাোঃ ফমরদুল ইেলাি একজন মনি িান শ্রমিক। 

মতমন ফুেফুদের েত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ ঢাকা

১০৬৭ মিাোঃ কামের মিয়া                 

মিতা-মৃত আদক্কল আলী         

এনআইমি-৪৮১৩৩৬০৯৮১৯৪০ 

মিাবা-০১৯৬৭৩১৪৭১৭

গ্রাি-আলগািাড়া            

িাক-জয়মেমদ্দ             

উিদজলা-ইটনা             

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ কামের মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মতমন মচাদখর ইনদফকশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  মকদশারগঞ্জ

১০৬৮ রামবয়া                             

মিতা-ইয়াশুমদ্দন                

এনআইমি-১৯৩৫৩৮৭৪৬২      

মিাবা-০১৯৯৪০৬৯৫৫৪

গ্রাি-মিজমিমজ              

িাক-মিজমিমজ             

উিদজলা-নারায়নগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী রামবয়া একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন হাদট ির েিস্যা  

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ নারায়নগঞ্জ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১০৬৯ শহীদুল ইেলাি শহীে            

মিতা-আব্দুল আলী             

এনআইমি-৭২১৪৭৪৭০০৭২২১  

মিাবা-০১৭২৭৬৮০০১০

গ্রাি-কুেলী                

িাক-মকন্দুয়া               

উিদজলা-মকন্দুয়া           

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী শহীদুল ইেলাি একজন শহীে একজন কৃমি 

শ্রমিক। মতমন হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মনেদকানা

১০৭০  মিাোঃ আমনছুর রহিান             

মিতা-মিাোঃ িকবুল মহাদেন      

এনআইমি-৬৪১৭৫৩৪৪৫৮৯৮৬ 

মিাবা-০১৯২২০৮৭৩১৮

 গ্রাি-বাগিার                 

িাক-গগনপুর              

উিদজলা-িত্নীতলা          

মজলা-নওগাঁ

 মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আমনছুর রহিান একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হাদড়র অিাদরশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০

নওগাঁ

১০৭১  মিাোঃ মগালাি ফারুক              

মিতা-মিাোঃ শমফর উমদ্দন িেল  

এনআইমি-৪১৭৫৯৯৮৩৭৮        

মিাবা-০১৭৬৮৯১৫৪৯৫

 গ্রাি-খমলশাখুড়ী               

িাক-নওগাঁ                   

উিদজলা-নওগাঁ               

মজলা-নওগাঁ

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ মগালাি ফারুক একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

উচ্চ রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০

নওগাঁ

১০৭২  মিাোঃ মিাস্তামফজুর েরোর        

মিতা-মিাোঃ িদয়ন েরোর        

এনআইমি-৩২৭৭৩৭২৮৫৪        

মিাবা-০১৯১১৮৮০৭৪৬

 গ্রাি-চকরািপুর               

িাক-নওগাঁ                   

উিদজলা-নওগাঁ              

মজলা-নওগাঁ

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ মিাস্তামফজুর রহিান একজন েমজি শ্রমিক। 

মতমন হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০

নওগাঁ

১০৭৩  আফোরী মবগি                     

মিতা-মশখ মিাহাম্মে মেমলি   

এনআইমি-১৪৮২৪৭০৯৮৪        

মিাবা-০১৭১৬৯৫১৮৫৯

 গ্রাি-োধুবাগান               

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী আফোরী মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মকিমন 

অিাদরশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

১০৭৪  ফাইরুজ রহিান                     

মিতা-মিাোঃ রুহুল আমিন          

এনআইমি-

২০০১৪৭৯২১০৩০০০২২৪          

মিাবা-০১৭১৬০৮২২৮৬

 গ্রাি-িালিাড়া                 

িাক-মেওলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-খুলনা

 মিাোঃ রুহুল আমিন 

(মিতা)         

এনআাইমি-

৪৭৯২১০৩০৩১০০১

 আদবেনকারী মিাোঃ রুহুল আমিন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  খুলনা

১০৭৫  মশখ িাহেী মুহাম্মে                 

মিতা-মিাোঃ আোদুজ্জািান       

জন্মেনে-

২০০৪৪৭৯২১০৩০২৫৫২৬          

মিাবা-০১৭১২৬২৬২৯৭

 গ্রাি-কবরখানা মরাি         

িাক-কুদয়ট               

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-খুলনা

মিাোঃ আোদুজ্জািান 

(মিতা)              

এনআইমি-

৫৯৮৪০০৭৬২৪

আদবেনকারী মিাোঃ আোদুজ্জািান একজন কৃমি শ্রমিক। তার 

মেদল মচাদখর দৃমি জমনত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১০৭৬  হামেনা খাতুন                       

মিতা-ওযাদজে আলী খান        

এনআাইমি-৭৩৩২৪৯২৩২৬       

মিাবা-০১৯৬৮০৩০৫২৫

 গ্রাি-মরমলদগট              

িাক-মেৌলতপুর            

উিদজলা-মেৌলতপুর          

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী হামেনা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

ফুেফুদের ইনদফকশান মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

১০৭৭  মশউলী মবগি                        

মিতা-কাজী মিাশারফ মহাদেন   

এনআইমি-৪১৮১৬৬৯৯১৪         

মিাবা-০১৯৬৮২৮৩২৪১

 গ্রাি-িাবলা                     

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর          

মজলা- খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মশউলী মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমনইউটারাে  

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  খুলনা

১০৭৮  মশউলী মবগি                        

মিতা-কাজী মিাশারফ মহাদেন   

এনআইমি-৪১৮১৬৬৯৯১৪         

মিাবা-০১৯৬৮২৮৩২৪১

 গ্রাি-িাবলা                     

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর          

মজলা- খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মশউলী মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমনইউটারাে  

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন। ( তামলকা নাং ১০৭৭ একই ব্যমক্তর দুইটি 

আদবেন হওয়া একটি বামতল করা হদয়দে)

৩০০০০  খুলনা

১০৭৯  মুমন্ন খাতুন                           

মিতা-ফজদল রব মবশ্বাে         

এনআইমি-

১৯৯১৮৭১৯০৭৯০০০৫৩১          

মিাবা-০১৭১২৬৬২০২০

 গ্রাি-মচৌগাো                  

িাক-িাটদকলঘাটা          

উিদজলা-তালা              

মজলা-োতেীরা

 মশখ আোঃ আমলি 

(স্বািী)            

এনআইমি-

৮৭১৯০৭৯৪৯৮৯০০২

 আদবেনকারী মশখ আোঃ আমলি একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন  

বালমক ইউদটরাে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  োতেীরা

১০৮০  োগর কুিার োে                   

মিতা-প্রতীি কুিার োে          

এনআইমি-১৯৩১৪৪১৭৫০         

মিাবা-০১৭১০৮৪৯৯৪৪

 গ্রাি-িাবলা                     

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর          

মজলা- খুলনা

 প্রেীি কুিার োে   

এনআইমি-

৫৫৩১৩৪৯৭৭২

 আদবেনকারী প্রেীি কুিার োে একজন কৃমি শ্রমিক। তার 

মেদল স্নায়ু মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা

১০৮১  মিাোঃ নামের উমদ্দন                

মিতা-মৃত মেলবার মশখ           

এনআইমি-৪৭১৪০৬৬০৭৮১৮২  

মিাবা-০১৮৫৬৯৯৪১০৪

 গ্রাি-জুঙ্গুমশয়া               

িাক-জুঙ্গুমশয়া                

উিদজলা-মেঘমলয়া           

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মদিাোঃ নামের উমদ্দন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  খুলনা

১০৮২  আদিনা মবগি                      

মিতা-মিাকদশে েরোর          

এনআইমি-৪১৭৪০৯২৮৯২          

মিাবা-০১৯২৭৬১৫৬২৫

 গ্রাি-িধ্যিাঙ্গা                

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা               

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী আদিনা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মকিনী 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১০৮৩ মিােদলি িাতুব্বর                 

মিতা-আোঃ হামিে িাতুব্বর       

এনআইমি-১০১৬০১২৫৯১       

মিাবা-০১৯৯৪৭৪০৩৬১

 গ্রাি-মিইন মরাি              

িাক-কুদয়ট                  

উিদজলা-খুলনা

মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ মিােদলি িাতুব্বর একজন জুট 

শ্রমিক।মতমন উচ্চ রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

১০৮৪ মিাোঃ িমজিনা মবগি               

স্বািী-মিাোঃ নমেরুল হক          

এনআইমি-

১৯৬০৩২১৯১৩৭০০০০০১          

মিাবা-০১৭৩৪৯৪৩৫৪৯

গ্রাি-কবরস্থান              

িাক-মেিাহীবাগ             

উিদজলা-মেিাহীবাগ         

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ িমজিনা মবগি একজন গৃহ শ্রমকক। মতমন 

বুদক এবাং মিদট ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা

১০৮৫ মিাোোঃ এমলজা মবগি             

মিতা-মিাোঃ আলাউদ্দীন          

এনআইমি-৩২৮৬৭৬১৭৬৬        

মিাবা-০১৭৪৪৩০৬৬৩৩

গ্রাি-উোঃ নওোিাড়া         

িাক-েপুরা                  

উিদজলা-শাহ্ িখদুি        

মজলা-রাজশাহী

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ এমলজা মবগি একজন েমজি শ্রমিক। মতমন 

িিাকস্থমলদত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  রাজশাহী

১০৮৬ মিাোঃ আব্দুল আমজজ               

মিতা-ফালু িেল                

এনআইমি-৮২০৩২৫৪৮১১       

মিাবা-০১৯০৬৮৬৩৮৬১

গ্রাি-মগায়াল ঘন্নী        িাক-

মরকাবী বাজার        

উিদজলা-মুন্সীগঞ্জ          

মজলা-মুন্সীগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুল আমজজ একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন  

িাদয়র অিাদরশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ মুন্সীগঞ্জ

১০৮৭ আমখ আক্তার                     

মিতা-োদেক মিয়া               

জন্মেনে-

১৯৯৯৭২১৭৪৬৩০১৫৯৬৭        

মিাবা-০১৬৩৭৫৬৪২৯৪

গ্রাি-কয়রাটী                 

িাক-চচয়া বাজার          

উিদজলা-মনেদকানা          

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী আমখ আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব 

কল্যাণ ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

১৫০০০  মনেদকানা

১০৮৮ আমম্বয়া                              

স্বািী-িমজবর খাঁন                 

এনআইমি-৬৮১৬৪৫০২৯৭০১৪ 

মিাবা-০১৭৭৫৩২২০৬৫

গ্রাি-িরজাল                  

িাক-িরজাল               

উিদজলা-রায়পুর              

মেলা-নরমোংেী

মনজ আদবেনকারী আমম্বয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন িায়াদবটিে 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ নরমোংেী

১০৮৯ সুবাে কি িকার                      

মিতা-জদগন্দ্র নাথ কি িকার        

এনআইমি-৬৮৫১৫২০০১২     

মিাবা-০১৭১২৬৬৯৪৭২

গ্রাি-মেলািপুর              

িাক-লালপুর               

উিদজলা-কেিতলী        

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী সুবাে কি িকার একজন মোকান কি িচারী।মতমন 

হাদড়র অিাদরশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ ঢাকা

১০৯০  মিাোঃ আব্দুল িাদলক                 

মিতা-মৃত আব্দুল ওয়াহাব          

এনআইমি-২৭১৭৭২৫৫৯৭৯৯৯     

মিাবা-০১৭১৯৩৪৯৮১৬

 গ্রাি-রািরায়পুর               

িাক-হাবড়া               

উিদজলা-িাব িতীপুর          

মজলা-মেনাজপুর

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুল িাদলক একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মলভার 

কযান্সার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  মেনাজপুর



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১০৯১  মিাোোঃ আেিা মবগি                   

 মিতা-মিাোঃ আফোর আলী       

এনআইমি-৯১৩৬০১১৪৩৫          

মিাবা-০১৭০৭৪৩২৬৩৩

 গ্রাি-িবা নতুন িাড়া           

িাক-েপুরা                    

উিদজলা-শাহ িখদুি         

মজলা-রাজশাহী

 মিাোঃ আোদুজ্জািান 

(মেদল)              

এনআইমি-

২০০০৮১৯৬৬১৮১০০৯১৬

 আদবেনকারী মিাোোঃ আেিা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  রাজশাহী

১০৯২  োমবনা                            

মিতা-ইিোে আলী হাওলাোর  

জন্মেনে-

১৯৯৪৪৭৯৪৫১৬০১৬৭১৯         

মিাবা-০১৯২৯০৩৮৮১৯

 গ্রাি-নুর নগর                 

িাক-মজমিও                 

উিদজলা-খামলশপুর        

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী োমবনা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মেি অিাদরশন 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

১০৯৩  মিাোঃ আবুল কাদেি               

মিতা-আব্দুল কমরি               

এনআইমি-৭৭৫১১১৯০৩৮      

মিাবা-০১৭৭৪৬৬২৮১৮

 গ্রাি-লালবাগ                  

িাক-রািনগর               

উিদজলা-মকাতয়ালী       

মজলা-মেনাজপুর

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ আবুল কালাি একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  মেনাজপুর

১০৯৪  মিাোঃ আলি                          

মিতা-মিাোঃ আব্দুল গফুর          

এনআইমি-৭৩০১০২৩৫৪০         

মিাবা-০১৭৩৬৬২৭২০৭

 গ্রাি-চাউমলয়ািমট্ট            

িাক-মেনাজপুর               

উিদজলা-মেনাজপুর         

মজলা-মেনাজপুর

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ আলি একজন মেন িজুর।মতমন হৃেদরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

১৫০০০  মেনাজপুর

১০৯৫  মিাোঃ শহীে খাঁন                    

মিতা-মিাোঃ রমশে খাঁন            

এনআইমি-০৬১৫১৩৩৮৮৬৩৩৬ 

মিাবা-০১৯৫২৩০৪০৭৭

 গ্রাি-মভদুমরয়া               

িাক-চন্দ্রদিাহান         

উিদজলা-বমরশাল          

মজলা-বমরশাল

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ শহীে খাঁন একজন জুট শ্রমিক। মতমন  মেন 

মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  বমরশাল

১০৯৬  তিন কুিার খােদকল             

মিতা-শারোচরন খােদকল     

এনআইমি-৭৩৪৩৪১৫৫৩০        

মিাবা-০১৭১৬১৫১৬৭৬

 গ্রাি-শ্রীনাথ চযাটাজী মলন    

িাক-কালী বাড়ী মরাি       

উিদজলা-মকাতয়ালী        

মজলা-বমরশাল

 মনি িল চন্দ্র খােদকল 

(মেদল)          

এনআইমি-

৫০৯৩৩৫০৮৪০

 আদবেনকারী মনি িল চন্দ্র খােদকল একজন মরক্সা চারক। মতমন 

মচাদখর অিাদরশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  বমরশাল

১০৯৭  মবমথকা বি িন                    

মিতা-ঠাকুর োশ                

এনআইমি-৭৩২২৭৩৪০১৮        

মিাবা-০১৭২৫৫০৯৭৫০

 গ্রাি-স্যার ইকবাল মরাি    

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মবমথকা বি িন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমনইউট্রদে 

িমলত মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১০৯৮  েমনয়া মবগি                       

মিতা-মিাোঃ খায়রুল মশখ         

এনআইমি-৪৬২৯৪৬৮৫৫৬      

মিাবা-০১৯২৬৫৫০৩৫৫

 গ্রাি-উত্তর তারাবুমনয়া        

িাক-তারাবুমনয়া             

উিদজলা-নামজরপুর        

মজলা-মিদরাজপুর

 মনজ  আদবেনকারী েমনয়া মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব 

কল্যাণ ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৩০০০০  মিদরাজপুর

১০৯৯  মিাোঃ মিাফাদজ্জল মহাদেন আকন 

মিতা-মৃত মিাোঃ আহম্মে আকন  

এনআইমি-০৬১০৭২০৩২০৪৫০ 

মিাবা-০১৭৪১৩৭৮২৭১

 গ্রাি-উত্তর কাটামেয়া         

িাক-চরািমদ্দ               

উিদজলা-বাদকরগঞ্জ        

মজলা-বমরশাল

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ মিাফাদজ্জল মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিমক। 

মতমন মচাদখ ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  বমরশাল

১১০০  মিাোঃ কমবর মহাদেন খান           

মিতা- আদনায়ার মহাদেন খান   

এনআইমি-১৪৮২৪৬৪৭৬৩       

মিাবা-০১৯১৫৫২০১৩৩

 গ্রাি-মরমলদগট              

িাক-মেৌলতপুর            

উিদজলা-মেৌলতপুর          

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ কমবর মহাদেন খান একজন গৃহ শ্রমিক। 

মতমন বুদক ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

১১০১  মিাোঃ মৃদুল ফমকর                

মিতা-মিাোঃ িমনরুল জািান ফমকর 

  জন্মেনে-

২০০৩০১১০৮২৫০০৩২৮৬        

মিাবা-০১৩১৮৬৩৫২৫৯

 গ্রাি-সুলতানপুর              

িাক-বাদগরহাট              

উিদজলা-বাদগরহাট         

মজলা-বাদগরহাট

 মিাোোঃ খুরমশো মবগি 

(িাতা) এনআইমি-

১৯৩৬৮১৭২৬৯

 আদবেনকারী মিাোঃ মৃদুল ফমকর একজন গৃহ শ্রমিক। তার মেদল 

জ্বর এবাং িাদয় ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  বাদগরহাট

১১০২  মিাোঃ আলিগীর খান               

মিতা-মিাোঃ মোহরাব খান         

এনআইমি-১৪৫০৭৯৯৬১২        

মিাবা-০১৭৮২৪৮৯৮৪৮

 গ্রাি-নুর নগর                 

িাক-মজমিও                 

উিদজলা-খামলশপুর        

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ আলিগীর খান একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন  

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  খুলনা

১১০৩  মিাোোঃ রুকশানা হাোন          

স্বািী-মিজিা শওকত হাোন     

এনআইমি-

১৯৭৭৪৭৯৫১৩০৫৩৮০৩৪        

মিাবা-০১৭৭২৪৭০৭২৩

 গ্রাি-েোঃটুটিাড়া              

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোোঃ রুকশানা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

ফুেফুদের েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

১১০৪  েমখনা মবগি                        

মিতা-বাজুিক আমল মশখ          

এনআইমি-৪১৫০৪১৯৫৬৪       

মিাবা-০১৭১০৬৫৪৫২২

 গ্রাি-বয়রা                   

িাক-মজমিও                  

উিদজলা-মোনািাঙ্গা       

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী েমখনা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মকিনী 

ইনদফকশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১১০৫  শমহদুল ইেলাি দুলাল            

মিতা-আোঃ রহিান               

এনআইমি-৭২১৭৪৬৩১৬৮১১৪  

মিাবা-০১৭২১১৭৭৯২০

 গ্রাি-ফাদুমলয়া               

িাক-চচুঁয়া                    

উিদজলা-মনেদকানা        

মজলা-মনেদকানা

 মনজ  আদবেনকারী শমহদুল ইেলাি দুলাল একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মুেনালীদত িাথর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মনেদকানা

১১০৬  নামগ িে আক্তার                    

মিতা-আোঃ আমজজ               

এনআইমি-৫৫২৯০২১০০৭       

মিাবা-০১৭২৯৩৩৪৫৩৫

 গ্রাি-আেনউড়া             

িাক-চচুঁয়া                   

উিদজলা-মনেদকানা         

মজলা-মনেদকানা

 মনজ  আদবেনকারী নামগ িে আক্তার একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন িাতৃত্ব 

কল্যাণ ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২০০০০  মনেদকানা

১১০৭  মিাোোঃ রদিজা আক্তার           

মিতা-মিািোঃ েজদতর রহিান   

এনআইমি-৯৫৬৫৬৩০২৩৪      

মিাবা-০১৭৫৩৭১৪০০৫

 গ্রাি-আিলী মকশবপুর       

িাক-কুিড়ী               

উিদজলা-মনেদকানা       

মজলা-মনেদকানা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোোঃ রুদিজা আক্তার একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন ফাদরশন ওভারী মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মনেদকানা

১১০৮  কল্পনা আক্তার                    

মিতা-জহুর উমদ্দন                

এনআইমি-৫০৭৯০১০৬২৪        

মিাবা-০১৯০২৬৫৫৬৭৮

 গ্রাি-আেনউড়া             

িাক-চচুঁয়া                   

উিদজলা-মনেদকানা         

মজলা-মনেদকানা

 মনজ  আদবেনকারী কল্পনা আক্তার একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মকিনীদত ইনদফকশন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৭৫০০০  মনেদকানা

১১০৯  মিাোঃ বাবুল মিয়া                   

মিতা-জালাল উমদ্দন             

এনআইমি-৭৭৮৯৪৯০৬৭৪        

মিাবা-০১৭৮৭৩৯৬৮১৯

 গ্রাি-ইেবপুর                

িাক-ভদবর বাজার          

উিদজলা-পূব িিলা           

মজলা-মনেদকানা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ বাবুল মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০  মনেদকানা

১১১০  মিাোোঃ মলমি আক্তার            

স্বািী-মিাোঃ রুহুল আমিন         

এনআইমি-১৯১৪০৭৭১৬৭৪৪২   

মিাবা-০১৯৮৯৮৮১২৬৯

 গ্রাি-রাজাদিহার             

িাক-রাজাদিহার             

উিদজলা-মেমবদ্বার          

মজলা-কুমিিা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোোঃ মলমি আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

িাকস্থলীদত ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  ঢাকা

১১১১  মরহানা                                

মিতা-আোঃ কাদের মবশ্বাে         

এনআইমি-১৯৪২১৮৯৮৮৫       

মিাবা-০১৯৬৩০৯৪০৪৭

 গ্রাি-িলাশপুর                

িাক-মিরাজ নগর          

উিদজলা-কেিতলী        

মজলা-ঢাকা

 মনজ  আদবেনকারী মরহানা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন ইউট্রাে মেি 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০  ঢাকা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১১১২  মিাোঃ মুনছুর হাওলাোর           

মিতা-মিােদলি হাওলাোর      

এনআইমি-৩২৭৩০৫৬৪৩৬       

মিাবা-০১৯১৬০৬৪৩৫৫

 গ্রাি-িোঃ টুটিাড়া           

িাক-খুলনা                   

উিদেলা-খুলনা            

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ মুনছুর হাওলাোর একজন মরক্সা চালক। 

মতমন  উচ্চ রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

১১১৩  মিাোঃ মুনছুর হাওলাোর           

মিতা-মিােদলি হাওলাোর      

এনআইমি-৩২৭৩০৫৬৪৩৬       

মিাবা-০১৯১৬০৬৪৩৫৫

 গ্রাি-িোঃ টুটিাড়া           

িাক-খুলনা                   

উিদেলা-খুলনা            

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী মিাোঃ মুনছুর হাওলাোর একজন মরক্সা চালক। 

মতমন  উচ্চ রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন। ( একই আদবেন নাি 

তামলকায় দুইটি থাকায় একটি বামতল করা হদয়দে। তামলকা নাং-

১১১২)

২০০০০  খুলনা

১১১৪  আব্দুর রহিান                      

মিতা-আব্দুে োলাি হাওলাোর  

জন্মেনে-

২০০১৪৭১৫১৩০০১০১৮৬         

মিাবা-০১৯২৬৪৫০২৮৯

 গ্রাি-িািারিাড়া            

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

 রুমলয়া মবগি (িাতা)    

         এনআইমি-

৪৭৯৫১৩০৫১৫৫৮৮

 আদবেনকারী রুমলয়া মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। তার মেদল 

িানমেক ভারোম্যহীনতা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

১১১৫  মবলমকে মবগি                    

মিতা-রুস্তি িামে                

এনআইমি-৫৯৭১৫৭২৩১৭       

মিাবা-০১৯১৫৫২১৬৫৩

 গ্রাি-মনরালা                  

িাক-খুলনা                    

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

 মনজ আদবেনকারী মবলমকে মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন িাইলে 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

১১১৬  মিাোঃ ইমিে আলী খমলফা         

মিতা-মিাৎ কাঞ্চন আরী খমলফা 

এনআইমি-৭৭৭৩০৯৩১১২         

মিাবা-০১৯১৫৫২১৬৫৩

 গ্রাি-মিজিাপুর মরাি          

িাক-খুলনা                  

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ ইমিে আলী খমলফা একজন মনি িান শ্রমিক। 

মতমন উচ্চ রকাতচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা

১১১৭  িাকসুো মবগি                     

মিতা-মিনাজ উদ্দীন গাজী        

এনআইমি-৬৮৫১১৯১২০২       

মিাবা-০১৯১৫৫২১৬৫৩

 গ্রাি-মশখিাড়া             

িাক-খুলনা                 

উিদজলা-খুলনা               

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী িাকসুো মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মকিনী 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  খুলনা

১১১৮  জমরনা মবগি                             

  স্বািী-মৃত আবদুর রহিান          

এনআইমি-৬৮১৭৬৫২৫৪৮১৯৯    

মিাবা-০১৭২৮৯০৭৭৫০

 গ্রাি-মনৌকাঘাটা                

িাক-মনৌকাঘাটা               

উিদজলা-মশবপুর             

মজলা-নরমোংেী

 মনজ  আদবেনকারী জমরনা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন জ্বর মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২০০০০  নরমোংেী



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১১১৯  টি,এি,মনজামুল হক                     

মিতা-মৃত হামববুর রহিান তালুকোর 

   এনআইমি-৪৭৯৫১২৮৪৮৭৫৭৯     

মিাবা-০১৭১২২৭৮৬২০

 গ্রাি-কমব নজরুল               

িাক-খুলনা                  

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী টি,এি,মনজামুল হক একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মকিমনদত টিউিার  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০  খুলনা

১১২০  িদনারঞ্জন রায়                           

 মিতা-মৃত কালীিে রায়             

এনআইমি-৪৭১১২৮৩৮৬০৪৪৪     

মিাবা-০১৭১৯৭৬১১১৭মিাৎ

 গ্রাি-গমরয়ার িাঙ্গা            

িাক-গমরয়ারিাঙ্গা            

উিদজলা-বটিয়াঘাটা          

মজলা-খুলনা

 মনজ  আদবেনকারী িদনারঞ্জন রায় একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন মকিনীদত 

িাথর  মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা

১১২১  মিাোোঃ হামিো আজিী             

মিতা-মিাোঃ আকবার              

জন্মেনে-২০১২৪৭৯৩৩০২১০০৯১৪   

      মিাবা-০১৯৩৫২৯৬৪৫১

 গ্রাি-মেনিাড়া                 

িাক-মেৌলতপুর               

উিদজলা-মেৌলতপুর          

মজলা-খুলনা

 মিাোঃ আকবার (মিতা) 

এনআইমি-১০১৭৮৫৭৫৮০

 আদবেনকারী মিাোোঃ হামিো আজিী একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

ভাইরাে জ্বর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

১১২২  মিাোঃ ইউনুে মশখ                        

  মিতা-মুনসুর মশখ                 

এনআইমি-১৯৮৮৪৭১৭৫৫৪০০০০৪৯ 

   মিাবা-০১৯৬৯২৬২৫৫৩

 গ্রাি-সনহাটী                   

িাক-মেবীপুর                  

উিদজলা-রুিো                

মজলা-খুলনা

              তােমলিা 

মবগি (স্ত্রী)               

এনআইমি-৭৭৭৩২১৫৩৯২

 আদবেনকারী মিাোঃ ইউনুে মশখ একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন োন মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

১১২৩  রামশো মবগি                         

  মিতা-মিাৎ মিজানুর রহিান 

ফমকর এনআইমি-

১৩১৭৬৩৪০৪৮১৫৫      মিাবা-

০১৮৫৬২১৭১৪৭

গ্রাি-লমলত মিাহন           

িাক-লালবাগ                 

উিদজলা-হাজারীবাগ       

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী রামশো মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন মলভাদরর 

েিষ্যা জরায়ুর মেি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ ঢাকা

১১২৪ মিাোঃ মিারদশে মিয়া                  

  মিতা-মৃত আমির মিয়া            

    এনআইমি-

৩৩১৩০৬০৯০৬৩৮৩    মিাবা-

০১৯১৫৪১২৬৫২

গ্রাি-হমরনাচালা               

িাক-মকানাবাড়ী            

উিদজলা-মকানাবাড়ী        

মজলা-গাজীপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মিারদশে মিয়া একজন ট্রাক চালক। মতমন 

মকিমনর েিস্যা মূে থমলর প্রোহ উচ্চরক্তচাি িায়াদবটিে মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৪০০০০ গাজীপুর

১১২৫ মিাোঃ ইিাি মহাদেন                   

   মিতা-এিোদুল হক               

   এনআইমি-

৯৩১৬৬১৩৯৯০০১৩      মিাবা-

০১৮১৯৫০৯৩৬৩

গ্রাি-লমতফপুর               

িাক-টাকীয়া কেি          

উিদজলা-মিজিপুর           

মজলা-টাঙ্গাইল

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ ইিাি মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হািানী মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ টাঙ্গাইল



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১১২৬ িামফি মেওয়ান মপ্রতি              

  মিতা-িাহাবুব মেওয়ান             

 জন্মেনে-

২০০৬৩৩১৩২৫৭০৪০৯৩৯         

  মিাবা-০১৭১২৫৩১৯৭০

গ্রাি-মোয়ারীচালা           

িাক-িধ্যিাড়া              

উিদজলা-কামলয়াতকর      

মজলা-গাজীপুর

মিাোঃ িাহাবুব মেওয়ান 

(মিতা)   এনআইমি-

৩৩১৩২৫৭৯৯১৯৭৩

আদবেনকারী িামহি মেওয়ান মপ্রতি একজন কৃমি শ্রমিক। তার 

মেদল মেইন টিউিার মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ গাজীপুর

১১২৭ মবউটি                                   

   মিতা-মৃতোঃ মেকান্দার আলী 

খন্দকার জন্মেনে-

১৯৬৭৭৮২২৫০১০০১০২৫          

   মিাবা-০১৭২৫৪২১৯৫০

গ্রাি-নতুন বাজার            

গ্রাি-গলামচিা               

উিদজলা-গলামচিা           

মজলা-িটুয়াখালী

মনজ আদবেনকারী মবউটি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন টিউিার মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৩০০০০ িটুয়াখালী

১১২৮ মিাোঃ আবুল কালাি                   

   মিতা-হায়ের আলী খমলফা       

 এনআইমি-৭৮১৫৭৭৮৪১৭৮৩৮   

    মিাবা-০১৭৩৫৩১৮৮৩৪

গ্রাি-গ্রািদ্দিন                

িাক-িানিমট্ট                

উিদজলা-গলামচিা         

মজলা-িটুয়াখালী

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আবুল কালাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০ িটুয়াখালী

১১২৯ মিাোঃ উেিান িেল                   

মিতা-তদয়ব আলী িেল             

 এনআইমি-৮৬৮৭৪৩৩১৭০        

    মিাবা-০১৭২৪৮৫৫৬২৫

গ্রাি-িাচগামে                

িাক-হামজপুর                

উিদজলা-জািালপুর       

মজলা-জািালপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ উেিান িেল একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

আথ িাইটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ জািালপুর

১১৩০ মিাোোঃ রমহিা মবগি                 

  মিতা-মিাোঃ নুরুল আেলাি         

   এনআইমি-৪৬৩৭৪৩২৫৫২      

    মিাবা-০১৭৯২৫৯৫১৮৩

গ্রাি-িাচগামে                

িাক-হামজপুর                

উিদজলা-জািালপুর       

মজলা-জািালপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ রমহিা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

বুদক ব্যাথা আথ িাইটিে মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ জািালপুর

১১৩১ িমহন                                    

মিতা-চান মিাড়ল                     

এনআইমি-৫৯৮৭০৩৯০৪৬         

    মিাবা-০১৯৫০৫৯৮১৯৫

গ্রাি-মিঘুলা                    

িাক-মিঘুলা                 

উিদজলা-মোহার            

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী িমহন একজন মনরআিন শ্রমিক। তার িা মভদঙ্গ 

মগদে। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৩০০০০ ঢাকা

১১৩২ মিাোঃ আকবর মুমন্স                    

মিতা-মৃত বমের িরািামনক         

 এনআইমি-৪৯১০৮৫৭৪৫৫৮৪২   

    মিাবা-০১৯৯৮৭৫৯৪০৮

গ্রাি-িাইকামোরী িাড়া    

িাক-মকাোল কাটি          

উিদজলা-রামজবপুর         

মজলা-কুমড়গ্রাি

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আকবর মুমন্স একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে গদয়টার উচ্চরক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ কুমড়গ্রাি



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১১৩৩ মিাোঃ আমতকুল ইেলাি              

  মিতা-মিাোঃ কািরুল ইেলাি      

  এনআইমি-৭৭৭৪৫৯৫১৭২         

     মিাবা-০১৭৫১১৫৮২৭২

গ্রাি-কচকাটা বন্দর িাড়া  

িাক-মিলা কুচকাটা         

উিদজলা-নীলফািারী      

মজলা-নীলফািারী

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আমতকুল ইেলাি কৃমি শ্রমিক। মতমন 

আলোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ নীলফািারী

১১৩৪ মিাোঃ িমিনুল ইেলাি                

  মিতা-হাজু িেল                    

  এনআইমি-৩২৭৩৭৬৩৪৯৪       

     মিাবা-০১৯১১৬৫৫৮১৮

গ্রাি-স্বরুিপুর                 

িাক-কুসুিপুর               

উিদজলা-িদহশপুর         

মজলা-মেনাইেহ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ িমিনুল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ মেনাইেহ

১১৩৫ মিাোোঃ মশউলী খাতুন                 

 মিতা- মিাোঃ আমজজুর রহিান     

  এনআইমি-৩৭২১৯১৮৬১৭        

  মিাবা-০১৭২৯৯৪৬৪৪১

গ্রাি-বমলভিপুর             

িাক-সুন্দরপুর               

উিদজলা-িদহশপুর         

মজলা-মেনাইেহ

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ মশউলী খাতুন একজন েমজি শ্রমিক। মতমন 

মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ মেনাইেহ

১১৩৬ মিাোঃ আদনায়ার মবশ্বাে               

মিতা-মিাোঃ ইেিাইল মবশ্বাে        

 এনআইমি-৫৫২৩৮০৫২৮০        

    মিাবা-০১৯৪৫৯১৩৫৯২

গ্রাি-কুসুিপুর               

িাক-কুসুিপুর                

উিদজলা-িদহশপুর        

মজলা-মেনাইেহ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আদনায়ার মবশ্বাে একজন কৃমি শ্রমিক। তার 

িা মভদঙ্গ মগদে।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ মেনাইেহ

১১৩৭ মিাোঃ মোহাগ খাঁন                     

  মিতা-মিাোঃ িমফজুর খাঁন          

   এনআইমি-৮৬৯৯৮৯৪৭৮৭৯    

      মিাবা-০১৯২৫৫২৩৬৬১

গ্রাি-জমললপুর               

িাক-িদহশপুর              

উিদজলা-িদহশপুর         

মজলা-মেনাইেহ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মোহাগ খাঁন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মলভাদরর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ মেনাইেহ

১১৩৮ িাসুরা                                   

স্বািী-মিাস্তফা লস্কার             

এনআইমি-৪৪১৩৩৫৪৫৫৯৩৩০   

 মিাবা-০১৭৪২০৪৮৩১৫

গ্রাি-রাড়ীিাড়া              

িাক-োদিােরপুর           

উিদজলা-কামলগঞ্জ          

মজলা-মেনাইেহ

      মিাস্তফা লস্কার 

(স্বািী)               

এনআইমি-

৪৪১৩৩৫৪৫৫৯৩৩৬

আদবেনকারী মিাস্তফা লস্কার একজন কৃমি শ্রমিক। তার স্ত্রী 

উচ্চরক্তচাি মকািদড় ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ মেনাইেহ

১১৩৯ মিাোঃ মবপ্লব মিয়া                      

 মিতা-মিাোঃ আব্দুল আমলি          

  এনআইমি-২৮২৩৭৭৩৪২৫       

    মিাবা-০১৯০২৮১০৭৫৫

গ্রাি-স্বরুিপুর                 

িাক-কুসুিপুর               

উিদজলা-িদহশপুর         

মজলা-মেনাইেহ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মবপ্লব মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। তার 

ঘাদড়র হাড়র েদর মগদে।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০ মেনাইেহ



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১১৪০ যতন চন্দ্র সুেির                      

  মিতা-রমহোে                       

  এনআইমি-৩৩১৩২৫৭৯৯০২৫৮ 

    মিাবা-০১৩১৬৪৫৯৯৪৮

গ্রাি-কুয়ারচালা             

িাক-চা-বাগান               

উিদজলা-কামলয়াতকর     

মজলা-গাজীপুর

মনজ আদবেনকারী যতন চন্দ্র সুেির একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

ফুেফুদের েিস্যা জ্বর শ্বাে কি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর 

জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ গাজীপুর

১১৪১ মিাোোঃ ফাদতিা আক্তার             

  স্বািী-মিাোঃ আমলি                  

  এনআইমি-৩৩১৩২৫৭৯৯০৭২৬ 

    মিাবা-০১৭৬৬৫৭৮৮৫৬

গ্রাি-কুয়ারচালা             

িাক-চা-বাগান               

উিদজলা-কামলয়াতকর     

মজলা-গাজীপুর

মনজ আদবেনকারী মদিাোোঃ ফাদতিা আক্তার একজন গৃহ শ্রমিক। 

মতমন মচাদখর েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ গাজীপুর

১১৪২ রামশো মবগি                          

মিতা-মিাোঃ হুিায়ুন মবগি            

 এনআইমি-৩৩১৩২৬৬৮৮৭৫৪   

   মিাবা-০১৭৬৮৬৩০৯২০

গ্রাি-োদহববাে             

িাক-বাঁশতলী                

উিদজলা-কামলতকর        

মজলা-গাজীপুর

মনজ আদবেনকারী রামশো মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন হাত 

িাদয়র দূব িলতা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ গাজীপুর

১১৪৩ জাহানারা মবগি                       

মিতা-মৃত েমলি মিািা              

এনআইমি-

৪৭৯২১০৩০০২২৮৬৩৩  মিাবা-

০১৮২৫৪৭৩৮৮৭

গ্রাি-িধ্যিাঙ্গা             

িাক-মেৌলতপুর               

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী জাহানারা মবগি একজন জুট মিলে শ্রমিক। মতমন 

মরাক মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  খুলনা

১১৪৪ িায়া মবগি                             

  মিতা-আব্দুল গমন                   

 এনআইমি-৪৬৩১৬১৭৩৬৪        

    মিাবা-০১৮৭০৭৪৯৭১৬

গ্রাি-মিশনদরাি            

িাক-মেৌলতপুর               

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী িায়া মবগি একজন গৃহ শ্রমিমক। মতমন মকািদড়র 

ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা

১১৪৫ মিাোোঃ োমহো                      

মিতা-মিাোঃ আফাজ উমদ্দন        

এনআইমি-৬৮৭৭২২৪৪৫৮      

মিাবা-০১৭১৫৭৩৪২২৪

গ্রাি-েবুকার বামড়           

িাক-০িনু নগর             

উিদজলা-গাজীপুর          

মজলা-গাজীপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ োমহো একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন মকিমন 

মফইলুযর মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ গাজীপুর

১১৪৬ মবলাদয়ত মহাদেন                    

মিতা-ওয়াদহে মিাল্যা               

এনআইমি-৬৮৫১৪২৭০৯৩         

  মিাবা-০১৭২২৬৫৫৭৮২

গ্রাি-েয়ারািপুর            

িাক-ঈশানপুর             

উিদজলা-ফমরেপুর        

মজলা-ফমরেপুর

মনজ আদবেনকারী মবলাদয়ত মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মকিমনর  েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ ফমরেপুর



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১১৪৭ মিাোঃ আফজাল মহাদেন             

মিতা-আব্দুল জমলল               

এনআইমি-৭৩০৪৭৪৭১১১        

মিাবা-০১৯১১৮৮৮৪৪৯

গ্রাি-বলমেিাড়া              

িাক-উমলপুর                

উিদজলা-উমলপুর             

মজলা-কুমড়গ্রাি

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আফজাল মহাদেন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

 উচ্চরক্তাচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ কুমড়গ্রাি

১১৪৮ মিাোঃ ইোহীি                        

মিতা-মৃত মিাোঃ আব্দুল কামের      

 এনআইমি-২৩৯৪৪৩৬৬৬৭        

  মিাবা-০১৭১১৬৯৪৫১৮

গ্রাি-ইলুহার                

িাক-েলুহার               

উিদজলা-বানারীিাড়া      

মজলা-বমরশাল

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ ইোহীি একজন কৃমি শ্রমিক। েড়ক দূঘ িটনা  

বুদকর হাড় মবখা মকছু মভদঙ্গ মগদে।  উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ বমরশাল

১১৪৯ মিাোঃ আবু জাফর                      

মিতা-মিাোঃ আব্দুল জব্বার েরোর  

 এনআইমি-৫০৮১৫৮৫৪৩১         

   মিাবা-০১৯৬০২৫২৭৭৭

গ্রাি-মিশন মরাি         

িাক-মেৌলতপুর             

উিদজলা-মেৌলতপুর       

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আবু জাফর একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে কানিাকা মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০  খুলনা

১১৫০ মিাোঃ আব্দুল জব্বার েরোর          

 মিতা-নুর মিাহাম্মে েরোর        

  এনআইমি-৫০৮১৫৮১১৬৬       

     মিাবা-০১৭৩০১৯৫৩১৫

গ্রাি-মিশন মরাি         

িাক-মেৌলতপুর             

উিদজলা-মেৌলতপুর       

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুল জব্বার েরোর একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন ফুেফুদের এবাং হাদট ির েিষ্রা মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  খুলনা

১১৫১ ফুল বানু                                

   মিতা-এেদকন্দার আলী 

মশকোর     এনআইমি-

৩৭৩১৬০১৬৪১           মিাবা-

০১৯৪১২৬৪১৭৭

গ্রাি-মিশন মরাি         

িাক-মেৌলতপুর             

উিদজলা-মেৌলতপুর       

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী ফুল বানু একজন জুট শ্রমিক। মতমন ফুেফুদের 

এবাং হাদট ির েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  খুলনা

১১৫২ মিাোঃ রমবউল ইেলাি                 

মিতা-মিাোঃ আবু বক্কার মেমদ্দক     

 এনআইমি-৪২০২৫২৬০৯৩        

   মিাবা-০১৯১৫০৯২০৫৬

গ্রাি-মিশন মরাি         

িাক-মেৌলতপুর             

উিদজলা-মেৌলতপুর       

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ রমবউল ইেলাি একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  খুলনা

১১৫৩ শমরফুল                                 

  মিতা-মিাোঃ োমহে গাজী           

    জন্মেনে-

২০১৫৪৭৯৩৩১৪০২৪৩৮৭ মিাবা-

০১৯২৩৯৪১২৫৯

গ্রাি-মরমলদগট                 

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর          

মজলা-খুলনা

রাদবয়া খাতুন (িা)        

    এনআইমি-

১৯৯৪৪৭৯২১০২০০৪০৩

৬

আদবেনকারী রাদবয়া একজন গৃহ শ্রমিক। তার মেদল মকিমনর 

েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০  খুলনা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১১৫৪ মিাোঃ িমতয়ার রহিান                

  মিতা-মৃত হাদিজউমদ্দন মবিারী  

 এনআইমি-৪৭৯২১০২০১৭৮৩৫   

    মিাবা-০১৯১২২৯৯৬৬৫

গ্রাি-নগরঘাট                

িাক-মেৌলতপুর             

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃিমতয়ার রহিান একজন কৃমি শ্রমিক। তার 

িা মভদঙ্গ মগদে। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০  খুলনা

১১৫৫ মরমনয়া মবগি                          

  স্বািী-আকদের আহদিে           

  এনআইমি-৪৭৯২১০১০০৪৪৫৪   

     মিাবা-০১৯১২৯৫৬৯৩১

গ্রাি-মরমলদগট              

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মরমনয়া মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন হৃেদরাদগ 

আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৩৫০০০  খুলনা

১১৫৬ নামেরা সুলতানা (রুিা)               

স্বািী-মিাোঃ আদনায়ারা মহাদেন      

 এনআইমি-৫৪৭৯২১০৩০৮০০     

    মিাবা-০১৯০৪৮৮২৫০০

গ্রাি-িালিাড়া               

িাক-মেৌলতপুর              

উিদজলা-মেৌলতপুর         

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী নামেরা সুলতানা (রুিা) একজন জুট শ্রমিক। মতমন 

থাইরদয়দির েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা

১১৫৭ মিাোঃ নমের ফরাজী                    

মিতা-মিাোঃ মেরাজুল হক            

এনআইমি-১৪৮২৩৯৪৪৫৭          

   মিাবা-০১৯১৬৭১৭৩৫১

গ্রাি-মেনিাড়া               

িাক-মেৌলতপুর             

উিদজলা-মেৌলতপুর        

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ নমের ফরাজী একজন কৃমি ম্রমিক। মতমন মূে 

থমলদত প্রোহ মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০  খুলনা

১১৫৮ মিাোঃ মেদলায়ার মহাদেন            

মিতা- জমির উমদ্দন           

এনআইমি-৬৮৫৭০৯০৮৩৮     

মিাবা-০১৭২২৭০২৯৯৫

গ্রাি-মজএন োহা মরাি    

িাক-মিাস্তা              

উিদজলা-লালবাগ          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ মেদলায়ার মহাদেন একজন মনি িান শ্রমিক। 

মতমন কযাটাদরক্ট মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ ঢাকা

১১৫৯ কমবতা                                

মিত-মজাদগল                       

এনআইমি-৭৩৫৩৩২৮৩৭৫      

মিাবা-০১৭৭৮৭২১৭৪৪

গ্রাি-চর কাউয়া               

িাক-চর কাউয়া             

উিদজলা-বমরশাল           

মেলা-বমরশাল

মনজ আদবেনকারী কমবতা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন আথ িাইটিে 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০ বমরশাল

১১৬০ শারমিন আক্তার ফমরো          

স্বািী-আোঃ জব্বার খান          

এনআইমি-০৬১০৭২০৩২৩১৬১ 

মিাবা-০১৭১২৮৮৭৯৯৪

গ্রাি-েটিদখালা               

িাক-চরািমে                 

উিদজলা-চরািমে           

মজলা-বমরশাল

মনজ আদবেনকারী শারমিন আক্তার ফমরো একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

উচ্চ রক্তচাি মকািদড় ব্যাথা হাত িাদয় অনুভমত কি মরাদগ 

আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৩০০০০ বমরশাল



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১১৬১ মিাহাম্মে হায়োর মহাদেন       

মিতা-মিাোঃ োদবর মশখ           

এনআইমি-৪৬৩৯০৯৮১৯৫      

মিাবা-০১৭৬২৩২১১৪২

গ্রাি-আমলয়া মরাি            

িাক-কুঞ্জ নগর              

উিদজলা-উত্তরা     মজলা-

ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাহাম্মে হায়োর মহাদেন একজন গৃহ শ্রমিক। 

মতমন কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ ঢাকা

১১৬২ মরনু বালা                            

স্বািী-মৃত রদফত উিাহ        

এনআইমি-৯৩১৯৫৩৭৪৬৪৮৩৭ 

মিাবা-০১৬৮৭৮২৯৫৬৪

গ্রাি-কাঠুয়া                    

িাক-বামগল                   

উিদজলা-টাঙ্গাইল           

মেলা-টাঙ্গাইল

মনজ আদবেনকারী মরনু বালা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন ফুেফুদের 

েিস্যা আথ িাইটিে মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩৫০০০ টাঙ্গাইল

১১৬৩ জানু                                    

আবদুল িমতউর রহিান          

এনআইমি-৩২৯২৪২৫৯৯২      

মিাবা-০১৮৭৪৭৪২১১৯

গ্রাি-মকরানীবাড়ী            

িাক-বমরশাল               

উিদজলা-বমরশাল          

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী জানু একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন আথ িাইটিে মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

২৫০০০ ঢাকা

১১৬৪ আব্দুর রাজ্জাক                      

মিতা-রদফত উিাহ              

এনআইমি-৮৬৭২৩৮০১৪৭        

মিাবা-০১৭৩৫১৯৮২৭৩

গ্রাি-কাঠুয়া মযাগী          

িাক-বামঘল                   

উিদজলঅ-টাঙ্গাইল        

মজলা-টাঙ্গাইল

মনজ আদবেনকারী আব্দুর রাজ্জাক একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন হাট ি 

এট্যাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০ টাঙ্গাইল

১১৬৫ রমহিা মবগি                        

মিতা-জনাব োনা                  

এনআইমি-৫৫২২২৫১৯৩২       

মিাবা-০১৯৭৭৩২৪২৫৮

গ্রাি-ওয়াবো                  

িাক-খুলনা                    

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী রমহিা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন কযানোর 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৬০০০০  খুলনা

১১৬৬ মিাোোঃ মবউটি মবগি               

স্বািী-মিাোঃ িনজু মিয়া           

এনআইমি-৭৯১৮৭১৭৫৪৩৬৫৭  

মিাবা-০১৭৬৬৮৪০৯২৯

গ্রাি-িাহমুেকাঠী            

িাক- িাহমুেকাঠী        

উিদজলা-মনোরাবাে       

মজলা-মিদরাজপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ মবউটি মবগি গৃহ শ্রমিক। মতমন কযানোর 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ মিদরাজপুর

১১৬৭ তািে চন্দ্র রায়                     

মিতা-স্বিন চন্দ্র রায়             

এনআইমি-৮২৪৩২৩৫৯২৯     

মিাবা-০১৭২১৩৬৬৬১

গ্রাি-বমরশাল                 

িাক-বমরশাল                

উিদজলা-বমরশাল           

মজলা-বমরশাল

মনজ আদবেনকারী তািে চন্দ্র রায় একজন শ্রমিক। মতমন িাইলে 

মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০ বমরশাল



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১১৬৮ সুমফয়া মবগি                        

মিতা-রশীে হাাং                  

এনআইমি-৪৬৪১৯২৭৫০৬        

মিাবা-০১৯২২০৭৮৯৩০

গ্রাি-গাউয়াের               

িাক-বমরশাল                 

উিদজলা-বমরশাল          

মজলা-বমরশাল

মনজ আদবেনকারী সুমফয়া মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

আমথ িাইটিে মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ বমরশাল

১১৬৯ হারুনুর রমশে                        

মিতা-আব্দুল িাদলক             

এনআইমি-১৯৯৩৬০২৩৩০     

মিাবা-০১৭১৬৭৪৭৯৩০

গ্রাি-ভাোনদটক           

িাক-ঢাকা কযােোঃ           

উিদজলঅ-ভািানদটক     

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী হারুনুর রমশে একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

হৃেদরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ ঢাকা

১১৭০ মিাোঃ লুৎফর রহিান               

মিতা-মৃত আলী আহিে 

হাওলাোর                         

এনআইমি-৪২১৮৪৫৪৪২৯৪৭      

মিাবা-০১৭১৯৪৮০২১২

গ্রাি-রাজাপুর                 

িাক-রাজাপুর                

উিদজলা-রাজাপুর          

মজলা-োলকাঠী

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ লুৎফর রহিান একজন শ্রমিক। মতমন 

োয়াটিকা মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ োলকাঠী

১১৭১ মপ্রয়নাথ চন্দ্র রায়                   

মিতা-ভূদিন চন্দ্র রায়            

এনআইমি-৬৪০৪৫৭৫৫৭০       

মিাবা-০১৭১৫৩০০১৮৩

গ্রাি-িমররাি                   

িাক-উমলপুর                

উিদজলঅ-উমলপুর          

মজলা-কুমড়গ্রাি

মনজ আদবেনকারী মপ্রয়নাথ চন্দ্র রায় একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০ কুমড়গ্রাি

১১৭২ খাদলো মবগি                      

মিতা-মবিাল তালুকোর          

এনআইমি-২৩৯৪৩৩৮৪১৮       

মিাবা-০১৭২১৮৭৪৪২৮

গ্রাি-ইোকাঠী               

িাক-কামশপুর               

উিদজলা-বমরশাল          

মজলা-বমরশাল

মনজ আদবেনকারী খাদলো মবগি একজন শ্রমিক। মতমন কযানোর 

মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ বমরশাল

১১৭৩ মিাোোঃ সুলতানা রামজয়া         

মিতা-আবু বক্কর মেমদ্দক        

এনআইমি-১৪৫৬৩৪৫২৪৬       

মিাবা-০১৭১৫৪৮৭২০৩

গ্রাি-রায়িাড়া                

িাক-উমলপুর               

উিদজলা-উমলপুর           

মজলা-কুমড়গ্রাি

মনজ আদবেনকারী মিাোোঃ সুলতানা রামজয়া একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন িােত্ব কল্যাণ।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ কুমড়গ্রাি

১১৭৪ মকামহনুর মবগি                        

 স্বািী-মৃত েগীর আহদিে           

 এনআইমি-২৬৯২৯৩০০৩৫২০৬  

    মিাবা-০১৬৭৭৯৭৪৩৪৯

গ্রাি-িামনকনগর            

িাক-ওয়ারী                

উিদজলা-মুগো             

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মকামহনুর মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন 

িায়াদবটিে উচ্চরক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১৫০০০ ঢাকা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১১৭৫ ভজন মবশ্বাে                         

মিতা-নারায়ন মবশ্বাে              

এনআইমি-৩২৭০৪১৩৪৬৫       

মিাবা-০১৭০৬৩৬৬৫৭২১

গ্রাি-রঘুনাথপুর              

িাক-রঘুনাথপুর              

উিদজলা-মগািালগঞ্জ        

মজলা-মগািালগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী ভজন মবশ্বাে একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন ব্যাথা 

মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২০০০০

মগািালগঞ্জ

১১৭৬ মিাোঃ আব্দুল আলী                  

মিতা- মৃত আলী মনওয়াজ       

এনআইমি-৬১১২৩২২৮০১২২২  

মিাবা-০১৩০২৫০৪৮২৮

গ্রাি-চরিাড়া                

িাক-চরিাড়া               

উিদজলা-িয়িনমোংহ     

মজলা-িয়িনমোংহ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুল আলী একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

ফুেফুদের েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।  উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ িয়িনমোংহ

১১৭৭ তােমলিা আক্তার                  

স্বািী-িমনর                          

এনআইমি-

১৯৮৭২৬৯৪৮১১০০০০৪৬         

মিাবা-০১৯৬৫৭০১৬৯১

গ্রাি-কল্যাণপুর             

িাক-মিাহাম্মেপুর        

উিদজলা-মিরুপুর            

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী তােমলিা আক্তার একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

িাতৃত্ব কল্যাণ। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ ঢাকা

১১৭৮ মিাোঃ আবদুল হামিে               

মিতা-হাজী আবদুল খাদলক     

এনআইমি-৮৬৮৮৪৫৭৮০৬     

মিাবা-০১৮১৯২৫৩৩১৯

গ্রাি-মকাো                   

িাক-নগরদকাো           

উিদজলা-োভার           

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আবদুল হামিে একজন মিাটর মিকামনক। 

মতমন িাদয় ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ ঢাকা

১১৭৯ শাহানা মবগি                         

মিতা-কাঞ্চন মিয়া                    

  এনআইমি-২৯১৫৬৫২১২৭৪৯২   

   মিাবা-০১৩০৩৩৪৩৯৮৮

গ্রাি-আটনায়া              

িাক-মিাহনগঞ্জ            

উিদজলা-মিাহনগঞ্জ         

মজলা-মনেদকানা

মনজ আদবেনকারী শাহানা মবগি একজনগৃহ শ্রমিক। মতমন অযাজিা 

মরাদগ আক্রান্ত মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৪০০০০  মনেদকানা

১১৮০ হামশয়া মবগি                      

স্বািী-মৃত আমতকুর রহিান      

এনআইমি-১৯১১৮৬৯৬৩৪৩৮২ 

মিাবা-০১৬২৯২০২৯৩১

গ্রাি-কামকয়ার চর           

িাক-মকারিাই               

উিদজলা-বুমড়চাং            

মজলা-কুমিিা

মনজ আদবেনকারী হামশয়া মবগি একজন হৃগ শ্রমিক। মতমন 

েীঘ িমেদনর এজিা মিিটিক আলোর উচ্চ রক্তচাি মরাদগ আক্রান্ত। 

উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ কুমিিা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১১৮১ িারজাহান আক্তার                

স্বািী-িামনক মহাদেন             

এনআইমি-৫১১৬৫৪৭১৪২২৯৭   

মিাবা-০১৮৬০০৬৫৫৬৬

গ্রাি-িাইনামে                  

িাক-মিজমিমজ               

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ        

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী িারজাহান আক্তার একজন েমজি শ্রমিক। মতমন 

মকিনীর েিস্যা উচ্চ রক্তচাি এজিা থমহরদরট েিষ্যা মরাদগ 

আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

৬০০০০ নারায়নগঞ্জ

১১৮২ মিাোোঃ স্বপ্না মবগি                

স্বািী-মিাোঃ রমফক              

এনআইমি-৮৭১৭৩৪৯৯৭৯৮৯৭৫ 

মিাবা-০১৩০২৫২১১৯৩

গ্রাি-শমফপুর           িাক-

শমফপুর              উিদজলা-

তারাকান্দা       মজলা-

িয়িনমোংহ

       মিাোঃ রমফক 

(স্বািী)             

এনআইমি-

৪৮১৯২১৩১৯৯৬৩২

আদবেনকারী মিাোোঃ স্বপ্না মবগি একজন গৃহ শ্রমিক।মতমন  

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।ন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬৫০০০ িয়িনমোংহ

১১৮৩ নােমরন                           

মিতা-মিাোঃ নামের হাওলাোর   

জন্মেনে-

১৯৯৮৪৭৯৮৪১৮০২১২৯৪   মিাবা-

০১৭৪০৩২৫৮৩৯

গ্রাি-মগাবরচাকা              

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা             

মজলা-খুলনা

মনজ আদবেনকারী নােমরন একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন ব্যাথা মরাদগ 

আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন 

কদরদেন।

১০০০০  খুলনা

১১৮৪ মিাোঃ মবিাল মহাদেন                 

মিতা-ফারুক                         

জন্মেনে-১৯৬৪৭৬৫৫৮৭৯৮৯    

মিাবা-০১৮৩৯৯১৬৪৩২

গ্রাি-চরিাড়া           িাক-

িােকান্দা              

উিদজলা-িয়িনমোংহ      

মজলা-িয়িমোংহ

       ফারুক (মিতা)      

   এনআইমি- 

৪৮১৯২১৩৮১৬৮০৭

আদবেনকারী ফারুক একজন কৃমি শ্রমিক। তার মেদল কযানোর 

মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

৭৫০০০ িয়িনমোংহ

১১৮৫ মিাোঃ আমির উমদ্দন                   

 মিতা- আব্দুল বামরক মবিারী       

   জন্মেনে-

১৯৪৮৭৫৫৭৮৪৫৭৪৩২   মিাবা-

০১৬৪৪৬৪১৮০৩

গ্রাি-মশালামকয়া              

িাক-মশালামকয়া            

উিদজলা-মকদশারগঞ্জ       

মজলা-মকদশারগঞ্জ

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ আমির উমদ্দন একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

হাট ি ফুেফুদের েিস্যা মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৫০০০০  মকদশারগঞ্জ

১১৮৬ আব্দুল হামিে                     

মিতা- মৃত আবদুর রহিান      

এনআইমি-৬৮১৭৬৫২৫৪৮২০১ 

মিাবা-০১৭২৮৯০৭৭৫০

গ্রাি-মনৌকাঘাটা            

িাক-মনৌকাঘাটা               

উিদজলা-মশবপুর             

মজলা-নরমোংেী

মনজ আদবেনকারী আব্দুল হামিে একজন কুমি শ্রমিক। মতমন 

শারীমরক দূব িলতা মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

১০০০০ নরমোংেী

১১৮৭ তানজীে মতাহা                      

মিতা-মিাবারক মহাদেন              

জন্মেনে-

২০১১১৩১৭৬৮৬১০৩১৫৫ মিাবা-

০১৬২৫১৫৮৫৯৩

গ্রাি-েকমেরািপুর          

িাক-চান্দ্রা                   

উিদজলা-ফমরেগঞ্জ        

মজলা-চাঁেপুর

তাহমিনা মবগি  (িাতা) 

   এনআইমি-

১৯৮০১৩১৪৫১১৬৯১৬২

৯

আদবেনকারী তাহমিনা মবগি একজন গৃহ শ্রমিক। তার মেদল 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।  উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৭০০০০ চাঁেপুর



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১১৮৮ মরনা                                   

মিতা- আব্দুে োত্তার          

এনআইমি-৫৫৪০৮২৫৭৯০          

মিাবা-০১৭১৮৭১০৩২৬

গ্রাি-৬মি/১৯               

িাকিিবী                 

উিদজলা-িিবী            

মজলা-ঢাকা

মনজ বআদবেনকারী মরনা একজন গৃহ শ্রমিক। মতমন গলারগ 

েিস্রাএবাং বুদকর ব্যাথা মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২০০০০ ঢাকা

১১৮৯ মিাোঃ িমহউমদ্দন িঈন            

মিতা-মিাোঃ মিাজাফফার মহাদেন 

জন্মেনে-

২০১০৪৭৯৩৩১৯২২৩৬৮ মিাবা-

০১৭৯৪১০০৩৭৯

গ্রাি-মিটি এে টি কদলানী  

িাক-মজমিও             

উিদজলা-িমতমেল         

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ িমহউমদ্দন একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

মতমন কযানোর মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।   ইমতিদধ্য মচকটি প্রোন 

করা হদয়দে।

৯০০০০

ঢাকা

১১৯০ শাহ মিাহাম্মে আবু জাফর      

মিতা-আব্দুল আমজজ            

এনআইমি-৪৬০৪৮১৭৬৫২       

মিাবা-০১৭১১৯৫৬৬১৪

গ্রাি-ইকবাল মরাি           

িাক-মিাহাম্মেপুর        

উিদজলা-মিাহাম্মেপুর    

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী শাহ মিাহাম্মে আবু জাফর একজন মট্রি 

ইউমনয়মনি। মতমন মরাক মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত মচমকৎোর জন্য 

আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন। ইমতিদধ্য মচকটি 

প্রোন করা হদয়দে।

১০০০০০ ঢাকা

১১৯১ মিাোঃ সুলতান মশখ                

মিতা-আোঃ গফুর মশখ            

এনআইমি-৪৬১৮২০১৯০১      

মিাবা-০১৭১২০৬৯৫৭৮

গ্রাি-রাজারবাগ              

িাক-বাোদবা                

উিদজলা-েবুজবাগ         

মজলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী একজন শ্রমিক। মতমন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ ঢাকা

১১৯২ ফাহমিো িান্নান                  

মিতা-মৃত আব্দুল িান্নান          

এনআইমি-২৬৯৫০৪৬৯৫৩৮৪২  

মিাবা-০১৫৩৩৯৯২৯৩৮

গ্রাি-নুর মরদয়ল               

িাক-মিাহাম্মেপুর          

উিদজলা-মিাহাম্মেপুর    

মেলা-ঢাকা

মনজ আদবেনকারী একজন শ্রমিক। মতমন মরাদগ আক্রান্ত।উন্নত 

মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ ঢাকা

১১৯৩ মিাোঃ শািছুল আলি                

মিতা-মিাোঃ কালু মিয়া              

এনআইমি-৫০৮০৪৭৩০১৯       

মিাবা-০১৯০৮৮৩২১১৭

গ্রাি-েিদেরাবাে            

িাক-লেীপুর             

উিদজলালেীপুর            

মজলা-লেীপুর

মনজ আদবেনকারী মিাোঃ শািছুল আলি একজন মনি িান শ্রমিক। মতমন 

মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা মচদয় 

আদবেন কদরদেন।

২৫০০০ লেীপুর

১১৯৪ মবষ্ণু িে নাথ                       

মিতা-েজ সুন্দর নাথ              

এনআইমি-৭৩১৬৫৫৩৪৭৩      

মিাবা-০১৭১৫৫০২১০০

গ্রাি-বাতানিাড়া           

িাক-মিজমিমজ            

উিদজলা-মেমদ্দরগঞ্জ       

মজলা-নারায়নগঞ্জ

মবজয় কুিার নাথ 

(মিতা)       এনআইমি-

৯১৪১১৪৭৭৪৫

আদবেনকারী মবষ্ণু িে নাথ একজন কৃমি শ্রমিক। মতমন 

কযানোর মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক েহায়তা 

মচদয় আদবেন কদরদেন।

৬০০০০ নারায়নগঞ্জ

১১৯৫ এ,মক,এি, মিজানুর রহিান      

মিতা-মিাোঃ ইেিাইল              

এনআইমি-৭৭৭৪৯৯৭২৭৯        

মিাবা-০১৭২০৯৮৫৯৮৬

গ্রাি-বাড়ই খালী             

িাক-িািব িাশা            

উিদজলা-বাবুগঞ্জ           

মজলা-বমরশাল

মনজ আদবেনকারী এ,মক,এি মিজানুর রহিান একজন মনি িান 

শ্রমিক।মতমন মরাদগ আক্রান্ত। উন্নত মচমকৎোর জন্য আমথ িক 

েহায়তা মচদয় আদবেন কদরদেন।

৩০০০০ বমরশাল



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১১৯৬

১১৯৭

১১৯৮



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১১৯৯

১২০০

১২০১

১২০২

১২০৩

১২০৪

১২০৫

১২০৬

১২০৭

১২০৮

১২০৯

১২১০

১২১১

১২১২

১২১৩

১২১৪

১২১৫

১২১৬

১২১৭

১২১৮

১২১৯

১২২০

১২২১

১২২২

১২২৩

১২২৪

১২২৫

১২২৬

১২২৭

১২২৮

১২২৯

১২৩০

১২৩১

১২৩২

১২৩৩

১২৩৪



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১২৩৫

১২৩৬

১২৩৭

১২৩৮

১২৩৯

১২৪০

১২৪১



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১২৪২

১২৪৩

১২৪৪

১২৪৫

১২৪৬

১২৪৭

১২৪৮

১২৪৯

১২৫০



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১২৫১

১২৫২

১২৫৩

১২৫৪

১২৫৫

১২৫৬

১২৫৭

১২৫৮

১২৫৯

১২৬০

১২৬১

১২৬২

১২৬৩

১২৬৪

১২৬৫

১২৬৬

১২৬৭

১২৬৮

১২৬৯

১২৭০

১২৭১

১২৭২

১২৭৩

১২৭৪

১২৭৫

১২৭৬

১২৭৭

১২৭৮

১২৭৯

১২৮০

১২৮১

১২৮২

১২৮৩

১২৮৪

১২৮৫

১২৮৬



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১২৮৭

১২৮৮

১২৮৯

১২৯০

১২৯১

১২৯২

১২৯৩

১২৯৪

১২৯৫

১২৯৬

১২৯৭

১২৯৮

১২৯৯

১৩০০

১৩০১

১৩০২

১৩০৩

১৩০৪

১৩০৫

১৩০৬

১৩০৭

১৩০৮

১৩০৯

১৩১০

১৩১১

১৩১২

১৩১৩

১৩১৪

১৩১৫

১৩১৬

১৩১৭

১৩১৮

১৩১৯

১৩২০

১৩২১

১৩২২



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৩২৩

১৩২৪

১৩২৫

১৩২৬

১৩২৭

১৩২৮

১৩২৯

১৩৩০

১৩৩১

১৩৩২

১৩৩৩

১৩৩৪

১৩৩৫

১৩৩৬

১৩৩৭

১৩৩৮

১৩৩৯

১৩৪০

১৩৪১

১৩৪২

১৩৪৩

১৩৪৪

১৩৪৫

১৩৪৬

১৩৪৭

১৩৪৮

১৩৪৯

১৩৫০

১৩৫১

১৩৫২

১৩৫৩

১৩৫৪

১৩৫৫

১৩৫৬

১৩৫৭

১৩৫৮



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৩৫৯

১৩৬০

১৩৬১

১৩৬২

১৩৬৩

১৩৬৪

১৩৬৫

১৩৬৬

১৩৬৭

১৩৬৮

১৩৬৯

১৩৭০

১৩৭১

১৩৭২

১৩৭৩

১৩৭৪

১৩৭৫

১৩৭৬

১৩৭৭

১৩৭৮

১৩৭৯

১৩৮০

১৩৮১

১৩৮২

১৩৮৩

১৩৮৪

১৩৮৫

১৩৮৬

১৩৮৭

১৩৮৮

১৩৮৯

১৩৯০

১৩৯১

১৩৯২

১৩৯৩

১৩৯৪



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৩৯৫

১৩৯৬

১৩৯৭

১৩৯৮

১৩৯৯

১৪০০

১৪০১

১৪০২

১৪০৩

১৪০৪

১৪০৫

১৪০৬

১৪০৭

১৪০৮

১৪০৯

১৪১০

১৪১১

১৪১২

১৪১৩

১৪১৪

১৪১৫

১৪১৬

১৪১৭

১৪১৮

১৪১৯

১৪২০

১৪২১

১৪২২

১৪২৩

১৪২৪

১৪২৫

১৪২৬

১৪২৭

১৪২৮

১৪২৯

১৪৩০



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৪৩১

১৪৩২

১৪৩৩

১৪৩৪

১৪৩৫

১৪৩৬

১৪৩৭

১৪৩৮

১৪৩৯

১৪৪০

১৪৪১

১৪৪২

১৪৪৩

১৪৪৪

১৪৪৫

১৪৪৬

১৪৪৭

১৪৪৮

১৪৪৯

১৪৫০

১৪৫১

১৪৫২

১৪৫৩

১৪৫৪

১৪৫৫

১৪৫৬

১৪৫৭

১৪৫৮

১৪৫৯

১৪৬০

১৪৬১

১৪৬২

১৪৬৩

১৪৬৪

১৪৬৫

১৪৬৬



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৪৬৭

১৪৬৮

১৪৬৯

১৪৭০

১৪৭১

১৪৭২

১৪৭৩

১৪৭৪

১৪৭৫

১৪৭৬

১৪৭৭

১৪৭৮

১৪৭৯

১৪৮০

১৪৮১

১৪৮২

১৪৮৩

১৪৮৪

১৪৮৫

১৪৮৬

১৪৮৭

১৪৮৮

১৪৮৯

১৪৯০

১৪৯১

১৪৯২

১৪৯৩

১৪৯৪

১৪৯৫

১৪৯৬

১৪৯৭

১৪৯৮

১৪৯৯

১৫০০

১৫০১

১৫০২



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৫০৩

১৫০৪

১৫০৫

১৫০৬

১৫০৭

১৫০৮

১৫০৯

১৫১০

১৫১১

১৫১২

১৫১৩

১৫১৪

১৫১৫

১৫১৬

১৫১৭

১৫১৮

১৫১৯

১৫২০

১৫২১

১৫২২

১৫২৩

১৫২৪

১৫২৫

১৫২৬

১৫২৭

১৫২৮

১৫২৯

১৫৩০

১৫৩১

১৫৩২

১৫৩৩

১৫৩৪

১৫৩৫

১৫৩৬

১৫৩৭

১৫৩৮



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৫৩৯

১৫৪০

১৫৪১

১৫৪২

১৫৪৩

১৫৪৪

১৫৪৫

১৫৪৬

১৫৪৭

১৫৪৮

১৫৪৯

১৫৫০

১৫৫১

১৫৫২

১৫৫৩

১৫৫৪

১৫৫৫

১৫৫৬

১৫৫৭

১৫৫৮

১৫৫৯

১৫৬০

১৫৬১

১৫৬২

১৫৬৩

১৫৬৪

১৫৬৫

১৫৬৬

১৫৬৭

১৫৬৮

১৫৬৯

১৫৭০

১৫৭১

১৫৭২

১৫৭৩

১৫৭৪



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৫৭৫

১৫৭৬

১৫৭৭

১৫৭৮

১৫৭৯

১৫৮০

১৫৮১

১৫৮২

১৫৮৩

১৫৮৪

১৫৮৫

১৫৮৬

১৫৮৭

১৫৮৮

১৫৮৯

১৫৯০

১৫৯১

১৫৯২

১৫৯৩

১৫৯৪

১৫৯৫

১৫৯৬

১৫৯৭

১৫৯৮

১৫৯৯

১৬০০

১৬০১

১৬০২

১৬০৩

১৬০৪

১৬০৫

১৬০৬

১৬০৭

১৬০৮

১৬০৯

১৬১০



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৬১১

১৬১২

১৬১৩

১৬১৪

১৬১৫

১৬১৬

১৬১৭

১৬১৮

১৬১৯

১৬২০

১৬২১

১৬২২

১৬২৩

১৬২৪

১৬২৫

১৬২৬

১৬২৭

১৬২৮

১৬২৯

১৬৩০

১৬৩১

১৬৩২

১৬৩৩

১৬৩৪

১৬৩৫

১৬৩৬

১৬৩৭

১৬৩৮

১৬৩৯

১৬৪০

১৬৪১

১৬৪২

১৬৪৩

১৬৪৪

১৬৪৫

১৬৪৬



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৬৪৭

১৬৪৮

১৬৪৯

১৬৫০

১৬৫১

১৬৫২

১৬৫৩

১৬৫৪

১৬৫৫

১৬৫৬

১৬৫৭

১৬৫৮

১৬৫৯

১৬৬০

১৬৬১

১৬৬২

১৬৬৩

১৬৬৪

১৬৬৫

১৬৬৬

১৬৬৭

১৬৬৮

১৬৬৯

১৬৭০

১৬৭১

১৬৭২

১৬৭৩

১৬৭৪

১৬৭৫

১৬৭৬

১৬৭৭

১৬৭৮

১৬৭৯

১৬৮০

১৬৮১

১৬৮২



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৬৮৩

১৬৮৪

১৬৮৫

১৬৮৬

১৬৮৭

১৬৮৮

১৬৮৯

১৬৯০

১৬৯১

১৬৯২

১৬৯৩

১৬৯৪

১৬৯৫

১৬৯৬

১৬৯৭

১৬৯৮

১৬৯৯

১৭০০

১৭০১

১৭০২

১৭০৩

১৭০৪

১৭০৫

১৭০৬

১৭০৭

১৭০৮

১৭০৯

১৭১০

১৭১১

১৭১২

১৭১৩

১৭১৪

১৭১৫

১৭১৭

১৭১৮

১৭১৯



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৭২০

১৭২১

১৭২২

১৭২৩

১৭২৪

১৭২৫

১৭২৬

১৭২৭

১৭২৮

১৭২৯

১৭৩০

১৭৩১

১৭৩২

১৭৩৩

১৭৩৪

১৭৩৫

১৭৩৬

১৭৩৭

১৭৩৮

১৭৩৯

১৭৪০

১৭৪১

১৭৪২

১৭৪৩

১৭৪৪

১৭৪৫

১৭৪৬

১৭৪৭

১৭৪৮

১৭৪৯

১৭৫০

১৭৫১

১৭৫২

১৭৫৩

১৭৫৪

১৭৫৫



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৭৫৬

১৭৫৭

১৭৫৮

১৭৫৯

১৭৬০

১৭৬১

১৭৬২

১৭৬৩

১৭৬৪

১৭৬৫

১৭৬৬

১৭৬৭

১৭৬৮

১৭৬৯

১৭৭০

১৭৭১

১৭৭২

১৭৭৩

১৭৭৪

১৭৭৫

১৭৭৬

১৭৭৭

১৭৭৮

১৭৭৯

১৭৮০

১৭৮১

১৭৮২

১৭৮৩

১৭৮৪

১৭৮৫

১৭৮৬

১৭৮৭

১৭৮৮

১৭৮৯

১৭৯০

১৭৯১



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৭৯২

১৭৯৩

১৭৯৪

১৭৯৫

১৭৯৬

১৭৯৭

১৭৯৮

১৭৯৯

১৮০০

১৮০১

১৮০২

১৮০৩

১৮০৪

১৮০৫

১৮০৬

১৮০৭

১৮০৮

১৮০৯

১৮১০

১৮১১

১৮১২

১৮১৩

১৮১৪

১৮১৫

১৮১৬

১৮১৭

১৮১৮

১৮১৯

১৮২০

১৮২১

১৮২২

১৮২৩

১৮২৪

১৮২৫

১৮২৬

১৮২৭



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৮২৮

১৮২৯

১৮৩০

১৮৩১

১৮৩২

১৮৩৩

১৮৩৪

১৮৩৫

১৮৩৬

১৮৩৭

১৮৩৮

১৮৩৯

১৮৪০

১৮৪১

১৮৪২

১৮৪৩

১৮৪৪

১৮৪৫

১৮৪৬

১৮৪৭

১৮৪৮

১৮৪৯

১৮৫০

১৮৫১

১৮৫২

১৮৫৩

১৮৫৪

১৮৫৫

১৮৫৬

১৮৫৭

১৮৫৮

১৮৫৯

১৮৬০

১৮৬১

১৮৬২

১৮৬৩



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৮৬৪

১৮৬৫

১৮৬৬

১৮৬৭

১৮৬৮

১৮৬৯

১৮৭০

১৮৭১

১৮৭২

১৮৭৩

১৮৭৪

১৮৭৫

১৮৭৬

১৮৭৭

১৮৭৮

১৮৭৯

১৮৮০

১৮৮১

১৮৮২

১৮৮৩

১৮৮৪

১৮৮৫

১৮৮৬

১৮৮৭

১৮৮৮

১৮৮৯

১৮৯০

১৮৯১

১৮৯২

১৮৯৩

১৮৯৪

১৮৯৫

১৮৯৬

১৮৯৭

১৮৯৮

১৮৯৯



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৯০০

১৯০১

১৯০২

১৯০৩

১৯০৪

১৯০৫

১৯০৬

১৯০৭

১৯০৮

১৯০৯

১৯১০

১৯১১

১৯১২

১৯১৩

১৯১৪

১৯১৫

১৯১৬

১৯১৭

১৯১৮

১৯১৯

১৯২০

১৯২১

১৯২২

১৯২৩

১৯২৪

১৯২৫

১৯২৬

১৯২৭

১৯২৮

১৯২৯

১৯৩০

১৯৩১

১৯৩২

১৯৩৩

১৯৩৪

১৯৩৫



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৯৩৬

১৯৩৭

১৯৩৮

১৯৩৯

১৯৪০

১৯৪১

১৯৪২

১৯৪৩

১৯৪৪

১৯৪৫

১৯৪৬

১৯৪৭

১৯৪৮

১৯৪৯

১৯৫০

১৯৫১

১৯৫২

১৯৫৩

১৯৫৪

১৯৫৫

১৯৫৬

১৯৫৭

১৯৫৮

১৯৫৯

১৯৬০

১৯৬১

১৯৬২

১৯৬৩

১৯৬৪

১৯৬৫

১৯৬৬

১৯৬৭

১৯৬৮

১৯৬৯

১৯৭০

১৯৭১



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

১৯৭২

১৯৭৩

১৯৭৪

১৯৭৫

১৯৭৬

১৯৭৭

১৯৭৮

১৯৭৯

১৯৮০

১৯৮১

১৯৮২

১৯৮৩

১৯৮৪

১৯৮৫

১৯৮৬

১৯৮৭

১৯৮৮

১৯৮৯

১৯৯০

১৯৯১

১৯৯২

১৯৯৩

১৯৯৪

১৯৯৫

১৯৯৬

১৯৯৭

১৯৯৮

১৯৯৯

২০০০

২০০১

২০০২

২০০৩

২০০৪

২০০৫

২০০৬

২০০৭



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২০০৮

২০০৯

২০১০

২০১১

২০১২

২০১৩

২০১৪

২০১৫

২০১৬

২০১৭

২০১৮

২০১৯

২০২০

২০২১

২০২২

২০২৩

২০২৪

২০২৫

২০২৬

২০২৭

২০২৮

২০২৯

২০৩০

২০৩১

২০৩২

২০৩৩

২০৩৪

২০৩৫

২০৩৬

২০৩৭

২০৩৮

২০৩৯

২০৪০

২০৪১

২০৪২

২০৪৩



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২০৪৪

২০৪৫

২০৪৬

২০৪৭

২০৪৮

২০৪৯

২০৫০

২০৫১

২০৫২

২০৫৩

২০৫৪

২০৫৫

২০৫৬

২০৫৭

২০৫৮

২০৫৯

২০৬০

২০৬১

২০৬২

২০৬৩

২০৬৪

২০৬৫

২০৬৬

২০৬৭

২০৬৮

২০৬৯

২০৭০

২০৭১

২০৭২

২০৭৩

২০৭৪

২০৭৫

২০৭৬

২০৭৭

২০৭৮

২০৭৯



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২০৮০

২০৮১

২০৮২

২০৮৩

২০৮৪

২০৮৫

২০৮৬

২০৮৭

২০৮৮

২০৮৯

২০৯০

২০৯১

২০৯২

২০৯৩

২০৯৪

২০৯৫

২০৯৬

২০৯৭

২০৯৮

২০৯৯

২১০০

২১০১

২১০২

২১০৩

২১০৪

২১০৫

২১০৬

২১০৭

২১০৮

২১০৯

২১১০

২১১১

২১১২

২১১৩

২১১৪

২১১৫



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২১১৬

২১১৭

২১১৮

২১১৯

২১২০

২১২১

২১২২

২১২৩

২১২৪

২১২৫

২১২৬

২১২৭

২১২৮

২১২৯

২১৩০

২১৩১

২১৩২

২১৩৩

২১৩৪

২১৩৫

২১৩৬

২১৩৭

২১৩৮

২১৩৯

২১৪০

২১৪১

২১৪২

২১৪৩

২১৪৪

২১৪৫

২১৪৬

২১৪৭

২১৪৮

২১৪৯

২১৫০

২১৫১



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২১৫২

২১৫৩

২১৫৪

২১৫৫

২১৫৬

২১৫৭

২১৫৮

২১৫৯

২১৬০

২১৬১

২১৬২

২১৬৩

২১৬৪

২১৬৫

২১৬৬

২১৬৭

২১৬৮

২১৬৯

২১৭০

২১৭১

২১৭২

২১৭৩

২১৭৪

২১৭৫

২১৭৬

২১৭৭

২১৭৮

২১৭৯

২১৮০

২১৮১

২১৮২

২১৮৩

২১৮৪

২১৮৫

২১৮৬

২১৮৭



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২১৮৮

২১৮৯

২১৯০

২১৯১

২১৯২

২১৯৩

২১৯৪

২১৯৫

২১৯৬

২১৯৭

২১৯৮

২১৯৯

২২০০

২২০১

২২০২

২২০৩

২২০৪

২২০৫

২২০৬

২২০৭

২২০৮

২২০৯

২২১০

২২১১

২২১২

২২১৩

২২১৪

২২১৫

২২১৬

২২১৭

২২১৮

২২১৯

২২২০

২২২১

২২২২

২২২৩



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২২২৪

২২২৫

২২২৬

২২২৭

২২২৮

২২২৯

২২৩০

২২৩১

২২৩২

২২৩৩

২২৩৪

২২৩৫

২২৩৬

২২৩৭

২২৩৮

২২৩৯

২২৪০

২২৪১

২২৪২

২২৪৩

২২৪৪

২২৪৫

২২৪৬

২২৪৭

২২৪৮

২২৪৯

২২৫০

২২৫১

২২৫২

২২৫৩

২২৫৪

২২৫৫

২২৫৬

২২৫৭

২২৫৮

২২৫৯



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২২৬০

২২৬১

২২৬২

২২৬৩

২২৬৪

২২৬৫

২২৬৬

২২৬৭

২২৬৮

২২৬৯

২২৭০

২২৭১

২২৭২

২২৭৩

২২৭৪

২২৭৫

২২৭৬

২২৭৭

২২৭৮

২২৭৯

২২৮০

২২৮১

২২৮২

২২৮৩

২২৮৪

২২৮৫

২২৮৬

২২৮৭

২২৮৮

২২৮৯

২২৯০

২২৯১

২২৯২

২২৯৩

২২৯৪

২২৯৫



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২২৯৬

২২৯৭

২২৯৮

২২৯৯

২৩০০

২৩০১

২৩০২

২৩০৩

২৩০৪

২৩০৫

২৩০৬

২৩০৭

২৩০৮

২৩০৯

২৩১০

২৩১১

২৩১২

২৩১৩

২৩১৪

২৩১৫

২৩১৬

২৩১৭

২৩১৮

২৩১৯

২৩২০

২৩২১

২৩২২

২৩২৩

২৩২৪

২৩২৫

২৩২৬

২৩২৭

২৩২৮

২৩২৯

২৩৩০

২৩৩১



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২৩৩২

২৩৩৩

২৩৩৪

২৩৩৫

২৩৩৬

২৩৩৭

২৩৩৮

২৩৩৯

২৩৪০

২৩৪১

২৩৪২

২৩৪৩

২৩৪৪

২৩৪৫

২৩৪৬

২৩৪৭

২৩৪৮

২৩৪৯

২৩৫০

২৩৫১

২৩৫২

২৩৫৩

২৩৫৪

২৩৫৫

২৩৫৬

২৩৫৭

২৩৫৮

২৩৫৯

২৩৬০

২৩৬১

২৩৬২

২৩৬৩

২৩৬৪

২৩৬৫

২৩৬৬

২৩৬৭



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

২৩৬৮

২৩৬৯

২৩৭০

২৩৭১

২৩৭২

২৩৭৩

২৩৭৪

২৩৭৫

২৩৭৬

২৩৭৭

২৩৭৮

২৩৭৯

২৩৮০

২৩৮১

২৩৮২

২৩৮৩

২৩৮৪

২৩৮৫

২৩৮৬

২৩৮৭

২৩৮৮

২৩৮৯

২৩৯০

২৩৯১

২৩৯২

২৩৯৩

২৩৯৪

২৩৯৫

32850000

23085000

32935000

32935000

32935000

32935000

32935000

32935000



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-

 মববরন অনুোন িমরিান মজলা

32935000

32935000

32935000

32935000

32935000

32935000

32935000

32935000

32935000

32935000

32935000

32935000

32935000

32935000

32935000

8305000

32935000

32935000

32935000


