
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

১  নুরুল ইসলাি                         

মিতা-তারা মিয়া                    

এনআইমি-১৯৪৬৪৮১১১২১৫৬১১৪৭ 

মিাবা-০১৭৮৮৮৫৪৫৫১

 গ্রাি-নবীপুর                     

িাক-আগানগর                 

উিদজলা-ভৈরব                 

মজলা-মকদশারগঞ্জ

 হারুন মিয়া ( মেদল)   

এনআইমি-৭৩৫৩৯১৪৬৬১

 আদবেনকারী নুরুল ইসলাি একজন কৃমি শ্রমিক। তার মেদল হারুন 

মিয়া ঢাকা প্রদকাশলী ও প্রযুমি মবশ্বমবদ্যালদয় যন্ত্রদকৌশল মবৈাদগ ২য় 

বদি ে  অধ্যয়নরত।

৪০০০০ মকদশারগঞ্জ

২  আব্দুল মিাতামলব মিয়া          

মিতা-মিাোঃ সুরুজ আলী           

এনআইমি-

১৯৬৬৬৮১৬৩১৫১৯০৩৪৬     

মিাবা-০১৭১৪৮৭৯২৪০

 গ্রাি-দুলালপুর                

িাক-দুলালপুর               

উিদজলা-মশবপুর           

মজলা-নরমসাংেী

 মিাোঃ মিাস্তফা ওয়ামসফ 

ইসহাক (মেদল)     

এনআইমি-

১৯৯৯৬৮১৭৬৪২০১৩৭২

০

 আদবেনকারী আব্দুল মিাতামলব মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। 

তার মেদল মিাোঃ মিাস্তফা ওয়ামসফ ইসহাক রাজশাহী  প্রদকাশলী 

ও প্রযুমি মবশ্বমবদ্যালদয় মব এস মস ইমঞ্জমনয়ামরাং  ১ি বদি ে 

অধ্যয়নরত।

৪০০০০ নরমসাংেী

৩  মিাোঃ সিদসর আলী                

মিতা-মিাোঃ বাবর আলী           

এনআইমি-৬৪৪৭৩৬৯২৫৪       

মিাবা-০১৮৩৯৯৬৮৬০৭

 গ্রাি-ভবরচুনা                   

িাক-ভবরচুনা                 

উিদজলা-িীরগঞ্জ          

মজলা-ঠাকুগাঁও

 শামকলা খাতুন মশলী 

(মিদয়)          জন্মসনে-

৯৪১৮২২৩০২৬১২৩

 আদবেনকারী মিাোঃ িসদসর আলী একজন মবদুুৎ শ্রমিক। তার 

মিদয় শামকলা খাতুন মশলী খুলনা প্রদকৌশলী ও প্রযুমি 

মবশ্বমবদ্যালদয় ইমসই মবৈাদগর ১ি বদি ে  অধ্যয়নরত।

৪০০০০ ঠাকুগাঁও

৪  টি. এি.বাবুল ইসলাি             

মিতা-আব্দুর রউফ তালুকোর  

এনআইমি-৪৭৯৪৫১১১৩৭৩২৫  

মিাবা-০১৭৬৫৫১৬২৬১

 গ্রাি-িাইজকামি             

িাক-ওড়াকামি              

উিদজলা-কামশয়ানী       

মজলা-মগািালগঞ্জ

ফামরয়া আফমরন মতশা 

(মিদয়)           

জন্মসনে-

২০০০৪৭৯৪৫১০০০৩৩৪

৫

আদবেনকারী টি. এি. বাবুল ইসলাি একজন শ্রমিক। মতমন তার 

মিদয় ফামরয়া আফমরন মতশা  রাজশাহী প্রদকৌশলী ও প্রযুমি 

মবশ্বমবদ্যালদয় তমরৎ কমিউটার মকৌশল মবৈাদগ ১ি বদি ে 

অধ্যয়নরত।

৪০০০০ মগািালগঞ্জ

৫  মিাোঃ আব্দুল িাদলক                

 মিতা-মৃত বের উমিন িেল    

এনআইমি-২৭২১০০৪৮৬৪৫২২  

মিাবা-০১৭৬৫৪৮৫৬৫৯

 গ্রাি-কৃষ্টচােপুর                

িাক-মবরািপুর               

উিদজলা-মবরািপুর         

মজলা-মেনাজপুর

মিাোঃ সামির মহাদসন 

শুৈ (মেদল)   এনআইমি-

নাই

আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুল িাদলক একজন শ্রমিক। মতার মেদল 

মিাোঃ সামির মহাদসন শুৈ রাজশাহী প্রদকৌশলী ও প্রযুমি 

মবশ্বমবদ্যালদয় ইন্ড্রাশমিয়াল এে মপ্রািাকশান ইমঞ্জমনয়ামরাং 

মবৈাদগ ১ি বদি ে অধ্যয়নরত।

৫০০০০ মেনাজপুর

২১০০০০

 বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন তহমবল হদত আমথ েক সহায়তার প্রোদনর তামলকা “ইমঞ্জমনয়ামরাং ও প্রদকৌশলী মবশ্বমবদ্যালয় ৫জন”



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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
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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
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