
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  মৃত মিাোঃসাইজুমিন                   

মিতা-আবুল ম াদসন                 

এনআইমি-৮৬৮৬১১৭১০৫         

মিাবা-০১৬৪৭৭০৬৪৩০

 গ্রাি-বড়দেশী পূব ব               

িাক-আমিনবাজার             

উিদজলা-সাভার                

মজলা-ঢাকা

 আফদরাজা খাতুন  (স্ত্রী) 

এনআইমি-৪১৮৫৬৯৯৭৫০

 আদবেনকারী স্বািী মৃত মিাোঃ সাইজুমিন একজন মিাটর মিকামনক 

শ্রমিক। মতমন গত ৬/৭/২০১৯ তামরদখ গামড়র কাজ করদত মগদে মৃতুু 

বরণ কদরন।

২৫০০০ ঢাকা

২  মৃত এখলাস উমিন                  

মিতা-মৃত রমফক উমিন           

এনআইমি-৫৯৫৮৫০৩১৬০        

মিাবা-০১৯৭০৩৭৭৫১০

 গ্রাি-নািািাড়া মকাটবামড়   

 িাক-গাবতলী                

উিদজলা-োরুসসালাি       

মজলা-ঢাকা

 আলিগীর ম াদসন 

(মেদল) এনআইমি-

৩৭৩৪২১৭২৪৭

 আদবেনকারী মিতা মৃত এখলাস উমিন একজন মিাটর 

মিকামনক। মতমন গত ২১/৪/২০১৯ তামরদখ অসুস্থ্ু  দে মৃতুু 

বরণ কদরন।

২৫০০০ ঢাকা

৩  মৃত  াবুল                            

মিতা-মৃত আেি আলী           

এনআইমি-২৬১৭২১৫০৯৫৩০৩   

মিাবা-০১৬২৮৮২৩১২১

 গ্রাি-মবগুনবামড় পূব বিাড়া     

িাক-আমিনবাজার            

উিদজলা-সাভার              

মজলা-ঢাকা

মিাোোঃ োদল া আক্তার 

(স্ত্রী) এনআইমি-

১৯৮৭৫৬১১০১৭০০০০১

৬

আদবেনকারী স্বািী মৃত  াবুল একজন মিমটাং মিকামনক। মতমন 

গত১৪/২/২০১৯ তামরদখ অসুস্থ্  দে মৃতুু বরণ কদরন।

২৫০০০ ঢাকা

৪  মৃত প্রান মগামবন্দ রাজবাংশী          

মিতা-মগািাল রাজবাংশী             

এনআইমি-২৬৭১২৫০০৪৮৫২৩   

মিাবা-০১৬৭৬৩৪৭৫২৪

 গ্রাি-িামিরমেো                 

িাক-আমিনবাজার           

উিদজলা-সাভার                

মজলা-ঢাকা

 জেন্ত রাজবাংশী জে 

(মেদল) এনআইমি-

৪৬৫৪০৫২৩২৫০

 আদবেনকারী মিতা মৃত প্রান মগামবন্দ রাজবাংশী একজন ইমিন 

মিকামনক। মতমন গত ২২/০৫/২০১৯ তামরদখ মেন মরাক জমনত 

কারদন মৃতুু বরণ কদরন।

২৫০০০ ঢাকা

৫  মৃত মিাোঃ িমনর ম াদসন            

মিতা-মিাোঃ জম র উমিন          

জন্মসনে-

২০০২৬১১১৩৩৪০১১৮২৩          

মিাবা-০১৭৪৩২৩৬৪১৮

 গ্রাি-কাতলািারী              

 িাক-আাংগারিাড়া            

 উিদজলা-ভালূকা             

মজলা-িেিনমসাং 

মিাোঃ জম র উমিন 

(মিতা) এনআইমি-

৬১১১৩৩৪৭৫২৭২১

আদবেনকারী মেদল মৃত মিাোঃ িমনর ম াদসন একজন 

িটরদিকামনক। মতমন গত২১/৬/২০১৯ তামরখ গ্যাদরজ কি বরতব 

অবস্থ্া মৃতুু বরণ কদরন।

২৫০০০ িেিনমসাং 

৬  মৃত মিাোঃ নুরল ইসলাি             

মিতা-মিাোঃ মিদের আলী            

এনআইমি-৫৫৩৪৮৩৩৮০০      

মিাবা-০১৯৬১৭৫৮৬৬৪

 গ্রাি-মভাগড়া                  

িাক-জাতীে মবশ্বমবদ্যালে  

উিদজলা-গাজীপুর             

 মজলা-গাজীপুর

মিাোোঃ সালিা মবগি 

(স্ত্রী) এনআইমি-

৪১৮৪৮০১১২৬

আদবেনকারী স্বািী মৃত মিাোঃ নুরুল ইসলাি একজন 

মিাটরদিকামনক। মতমন েীর্ বমেন যাবত অসুস্থ্ অবস্থ্াে মেদলন 

গত ১৫/৯/২০১৯ তামরদখ অসুস্থ্ অবস্থ্াে মৃতুু বরণ কদরন।

২৫০০০ গাজীপুর

৭  মৃত মিাোঃ মিাজাম দুল ইসলাি     

মিতা-মিাোঃ রিজান আলী     

এনআইমি-৩২৭২১৭৮৪২১         

মিাবা-০১৬৭৯১১০৯৭৯

 গ্রাি-মিলার মটক              

িাক-মিরপুর                  

উিদজলা-সাভার              

মজলা-ঢাকা

 মরাদকো আক্তার (িা) 

এনআইমি-

৪১৯০০৩৮৯৫২

আদবেনকারী মেদল মৃত মিাোঃ মিাজাম দুল ইসলাি একজন মলে 

মিমস্ত্র। মতমন গত ২২/১১/২০১৮ তামরদখ ববদুুমতক স্পস  দে 

মৃতুু বরণ কদরন।

২৫০০০ ঢাকা

 বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন ত মবল  দত আমথ বক স ােতার প্রোদনর তামলকা “মৃত ৩৮ জন”



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 জািাল উমিন                 

মিতা-মৃত ওোদ ে আলী        

এনআইমি-৬১১৮১৫৪২৫১৮৭৬  

মিাবা-০১৯৪৩০৭৬৬১

 গ্রাি-সুমতো িোরী           

 িাক-িোরী                  

উিদজলা-ফুলপুর            

মজলা-িেিনমসাং 

 মুমশ বো খাতুন (স্ত্রী) 

এনআইমি-

৬১১৮১৫৪২৫১৭৮৪

 আদবেনকারী স্বািী মৃত মিাোঃ জািাল উমিন একজন কৃমি 

শ্রমিক। মতমন গত ১৩/০৭/২০১৯ তামরদখ বজ্রিাদত মৃতুু বরণ 

কদরন।

২৫০০০ িেিনমসাং 

৯  মৃত মিাোঃ মসমলি                  

মিতা-মৃত আব্দুর রব               

এনআইমি-৭৯১৫৮৩৪৩২৬৯৪৫   

মিাবা-০১৭৮৩০৪১০২২

 গ্রাি-মগলাবাে                  

িাক-মগলাবাে                 

উিদজলা-িঠবাড়ীো           

মজলা-মিদরাজপুর

 মশউমল মবগি (স্ত্রী) 

এনআইমি-

৭৯১৫৮৩৪৩২৬৯৪৪

 আদবেনকারী স্বািী মৃত মিাোঃ মসমলি একজন এি.মভ ইিাি 

 াসান-২ গ্রীজারম্যান। মতমন গত ২৩/৬/২০১৮ তামরদখ প্রদিলার 

মেমকাং কমরদত িামন ডুদব মৃতুু বরণ কদরন।

২৫০০০ মিদরাজপুর

১০  মৃত মিাোঃ ফজলুর র িান          

 মিতা-মৃত মিাোঃ জমসি উমিন 

প্রািামনক                       

এনআইমি-৬৪১০৩৩১৭৬৬৭২৮

 গ্রাি-সিসিাড়া               

িাক-সিসিাড়া                

উিদজলা-আত্রাই               

মজলা-নওগাঁ

 মিাোোঃ সা ারা খাতুন 

(স্ত্রী) এনআইমি-

৬৪১০৩৩১৭৬৬৭২৯

 আদবেনকারী স্বািী মৃত মিাোঃ ফজলুর র িান একজন 

রাজমিমস্ত্র। মতমন গত১২/৪/২০১৯ তামরদখ মৃতুু বরণ কদরন।

২৫০০০ নওগাঁ

১১  মৃত মিাোঃ তাদরক                    

মিতা-মিাোঃ আবু জাফর            

এনআইমি-

১৯৯৯৩২১৩০৩৯১০০৭৬২         

মিাবা-০১৮১১৩৩১৭১২

 গ্রাি-পূব ব কাঁটােড়া            

 িাক-বঙ্গনূর                  

উিদজলা-মিরসরাই           

মজলা-েট্রগ্রাি

 মিাোঃ আবু জাফর 

(মিতা) এনআইমি-

১৫১৫৩৪১৫১২৫০৭

 আদবেনকারী মেদল মৃত মিাোঃ তাদরক একজন মশমিাং শ্রমিক। 

মতমন গত ৩০/০৭/২০১৮ তামরদখ জা াজ নেীদত ডুদব যাে নেী 

ডুদব মৃত্যু বরণ কদরন।

২৫০০০ েট্টগ্রাি

১২  মৃত মিাোঃ মিাফাজ্জল ম াদসন      

 মিতা- যরত আলী                  

এনআইমি-৬১১৩১৯০৬৪৮৯২৯    

মিাবা-০১৯২০৪৭৬৩৫১

 গ্রাি-মটমলিাড়া                

িাক-োন্দনা                    

উিদজলা-জেদেবপুর         

মজলা-গাজীপুর

 মিাসাোঃ কুলসুি (স্ত্রী) 

এনআইমি-

২৬১১০৩৮৮১০৩৬৩

 আদবেনকারী স্বািী মৃত মিাোঃ মিাফাজ্জল ম াদসন একজন 

িমরব ন শ্রমিক। মতমন গত ২৫/৫/২০১৯ তামরদখ সড়ক 

দূর্ বটনাে মৃতুু বরণ কদরন।

২৫০০০ গাজীপুর

১৩  মৃত মিাোঃ খমললুর র িান          

মিতা-মৃত মিাোঃ খইর প্রািামনক   

এনআইমি-৬৪১০৩৭৩৭৭১৯৬৩৪  

মিাবা-০১৭১৩১৭৭৪৬১

 গ্রাি-সাদ বগি               

িাক-আ িানগি             

উিদজলা-আত্রাই               

মজলা-নওগাঁ

মিাোোঃ সুমফো মবগি  

(স্ত্রী) এনআইমি-

৬৪১০৩৭৩৭৭১৯৬৩৩

আদবেনকারী স্বািী মৃত মিাোঃ খমললূর র িান একজন মনি বান 

শ্রমিক। মতমন গত ১০/৬/২০১৯ তামরদখ মেন মরাক কদর মৃতুু 

বরণ কদরন।

২৫০০০ নওগাঁ

১৪  মৃত মিাোঃ ওোদ ে আলী 

প্রািামনক মিতা-মিাোঃ িমনর 

প্রািামনক      এনআইমি-

৬৪১০৩৫২৭২৩৭২১   মিাবা-

০১৭৬০১০৭৭৮২

 গ্রাি-িাইকড়া                 

িাক-িাইকড়া                  

উিদজলা-আত্রাই               

মজলা-নওগাঁ

মিাোোঃ মিমনোরা মবমব 

(স্ত্রী) এনআইমি-

৬৪১০৩৫২৭২৩৭৫০

আদবেনকারী স্বািী মৃত মিাোঃ ওোদ ে আলী একজন মনি বান 

শ্রমিক। মতমন গত ১৯/৫/২০১৯ তামরদখ হৃেদরাদগ আক্রান্ত  দে 

মৃত্যু বরণ কদরন।

২৫০০০ 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

১৫  মৃত মিাোঃ মতৌম দুললা              

     মিতা-োদেে মিো               

  এনআইমি-৪৮১০৬৭৭৩৯৩৩৫৭ 

     মিাবা-০১৮৫১৬৮৮০৯৫

 গ্রাি-রাদ রবামল               

 িাক-হুিাইপুর                 

উিদজলা-বামজতপুর          

মজলা-মকদশারগি

 োদেে মিো (মিতা) 

এনআইমি-

৪৮১০৬৭৩৯৩৩৪৭

 আদবেনকারী মেদল মিাোঃ মতৌম দুললা  একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন গত ২২/৪/২০১৮ তামরদখ বজ্রিাদত মৃতুু বরণ কদরন।

২৫০০০ মকদশারগি

১৬  মৃত বেতন্য বি বন                   

মিতা-মিলন বি বন                  

জন্মসনে-

২০০১৬১১২০৯৪১০৮১৮৫          

মিাবা-০১৭৭৬২৭৯৪৬

 গ্রাি- াতীদলইট               

  িাক-রাঙ্গািাটিো            

 উিদজলা-ফুলবাড়ীো         

 মজলা-িেিনমসাং 

 মিলন েন্দ্র বি বন 

(মিতা) এনআইমি-

৬১১২০৯৪৩৭০০৮

 আদবেনকারী মেদল মৃত বেতন্য বি বন একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন ১৩/৭/২০১৯ তামরদখ বজ্রিাদত মৃতুু বরণ কদরন।

২৫০০০ িেিনমসাং 

১৭  মৃত মিাোঃ জািাল উমিন (েিা)    

মিতা-বমশর মশখ                    

এনআইমি-৮১৯২২২৭২১৫৫১৬    

 মিাবা-৮১৯২২২৭২১৫৫১৬

 গ্রাি-বামলোপুকুর            

িাক-মর্াড়ািারা                

উিদজলা-মবাোমলো          

মজলা-রাজশা ী

 মিাসাোঃ মিরা মবগি 

(স্ত্রী) এনআইমি-

২৮০১২৮৩৯০০

 আদবেনকারী স্বািী মৃত মিাোঃ জািাল উমিন একজন কৃমি 

শ্রমিক। মতমন গত ১৬/০৬/২০১৯ তামরদখ অসুস্থ্ জমনত কারদন 

মৃতুু বরণ কদরন।

২৫০০০ রাজশা ী

১৮  মৃত মসা াগ মশখ                     

মিতা-মিাোঃ আোঃ িমজত মশখ       

এনআইমি-

১৯৯৭৬১১৮১২৭০০০১৬৬         

মিাবা-০১৯৪৫৬৫৫৮৪৭

 গ্রাি-রািদসানা                

িাক-আজিপুর               

উিদজলা-ফুলপুর            

মজলা-িেিনমসাং 

 মিাোঃ আোঃ িমজত মশখ 

(মিতা) এনআইমি-

০১৯৪৫৬৫৫৮৪৭

 আদবেনকারী মেদল মৃত মসা াগ মশখ একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন গত ১৩/৭/২০১৯ তামরদখ বজ্রিাদত মৃতুু বরণ কদরন।

২৫০০০ িেিনমসাং 

১৯  মৃত এনামুল  ক                     

মিতা-মিা াম্মে আলী              

এনআইমি-

২০০০৭২১৪০৯৫১০৩৯৪১         

মিাবা-০১৭৩২২৯১৫৪৮

 গ্রাি-সন্যাসীিাড়া             

 িাক-বরুোদকানা          

উিদজলা-কলিাকান্দা        

মজলা-মনত্রদকানা

 মিা াম্মে আলী ( 

মিতা) এনআইমি-

৭২১৪০৯৫৫১৭৭০৭

 আদবেনকারী মেদল মৃত এনামুল  ক একজন কৃমি শ্রমিক। 

মতমন গত ১৩/০৭/২০১৯ তামরদখ বজ্রিাদত মৃতুু বরণ কদরন।

২৫০০০ মনত্রদকানা

২০  মৃত মিজানুর র িান মরিন      

মিতা-মিাোঃ আবুল ম াদসন       

এনআইমি-৮৬৯১১৫২৩৩৭         

মিাবা-০১৯২৭৫৫৭৪৭৮

 গ্রাি-মসকশন-৬               

িাক-মিরপুর                 

উিদজলা-িল্লবী              

উিদজলা-ঢাকা

 সাদজো সাজু  (স্ত্রী)   

এনআইমি-

৭৭৯১১২৭২২৩

 আদবেনকারীর স্বািী মৃত মিজানুর র িান সাজু একজন শ্রমিক 

মেদলন।মতমন মৃতুু বরন কদরন।

২৫০০০ ঢাকা

২১  মৃত মিাোঃ আজীি উমিন            

মিতা-মিাোঃ িাদলক মিাল্লা          

এনআইমি-৩৩২৩০৯৭৪১৬৭২২    

মিাবা-০১৬২১১৫৯৮৩০

 গ্রাি-মোনপুর                   

িাক-আকমে                   

উিদজলা-িাগুরা               

মজলা-িাগুরা

 শািীিা িারভীন (স্ত্রী) 

এনআইমি-

৩৩২৩০১৭৪১৬৭২৩

 আদবেনকারী স্বািী মৃত মিাোঃ আজীি উমিন টাম্পাদকা ফেলে 

মলোঃ একজন শ্রমিক। মতমন কি বস্থ্দল ১৬/০৯/২০১৬তামরদখ 

অমিকাদে মৃতুু বরণ কদরন।

৬০০০০ িাগুরা



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  মৃত িাসুি আ দিে                 

মিতা-মৃত মতাফাজল ম াদসন     

এনআইমি-২৬৯৫৪৩২৯৮৪১৪    

মিাবা-০১৪০৪৬৭৫৭১০

 গ্রাি-টনকী                   

িাক-টনকী                     

উিদজলা-মুরােনগর           

মজলা-কুমিল্লা

 মিাসাোঃ রুিালী মবগি 

(স্ত্রী) এনআইমি-

৩৩০৬২৫০৮৫৭

 আদবেনকারী স্বািী মৃত িাসুি আ দিে টাম্পাদকা ফেলে মলোঃ 

একজন শ্রমিক। মতমন কি বস্থ্দল ১০/০৯/১৬ তামরদখ অমিকাদে 

মৃতুু বরণ কদরন।

৬০০০০ কুমিল্লা

২৩  মৃত বসেে মিা াম্মে আলী িলাশ 

মিতা-বসেে মলোকত আলী      

এনআইমি-৫৮১৭৪৮০২৭৬৪১০  

মিাবা-০১৭২২১০৩৬১৫

 গ্রাি-ম লালপুর                

 িাক+উিদজলা+মজলা-

মিৌলভীবাজার

 মিাোোঃ মেলারা মবগি 

(স্ত্রী) এনআইমি-

৪১৮৮৮১২৮৯৭

 আদবেনকারী স্বািী মৃত বসেে মিা াম্মে আলী একজন 

মিাটরদিকামনক। মতমন মৃতুু বরন কদরন।

২৫০০০ মিৌলভীবাজার

২৪  মৃত মিাোঃ মিাস্তাক আ িে         

 মিতা-মিাোঃ আফের আলী 

এনআইমি-২৪৫৪৮৩৩৭০০      

মিাবা-০১৭৩৮৪২৭৭৮০

 গ্রাি-জেিাড়া                 

িাক-কুলাউড়া                 

উিদজলা-কুলাউড়া মজলা-

মিৌলভীবাজার

 মিাোঃ আেির আলী 

এনআইমি-

১৪৫৩৫৫৩৬৮৫

 আদবেনকারী স্বািী মৃত মিাোঃ মিাস্তাক আ দিে একজন মিাটর 

মিকামনক। মতমন কি বস্থ্দল কি বরত অবস্থ্াে মৃতুু বরণ কদরন।

৫০০০০ মিৌলভীবাজার

২৫  মৃত মিাোঃ ইউছুফ                   

মিতা-আবু কালাি                  

এনআইমি-০৯১৫৪৭০১৩২৩৯৪   

মিাবা-০১৭৫১৭৪৮৯১১

 গ্রাি-িাাংগামশো               

িাক-গজামরো                

উিদজলা-লালদিা ন          

মজলা-মভালা

 আাংকুর (স্ত্রী)  আদবেনকারী স্বািী মৃত মিাোঃ ইউসুফ একজন লস্কর  শ্রমিক। 

মতমন কি বস্থ্দল ২০১৮ সাদল দূর্ বটনাে মৃতুু বরণ কদরন।

২৫০০০ মভালা

২৬  মৃত মিাোঃ শ ীদুল ইসলাি          

 মিতা-আনা মিো                  

এনআইমি-৬৯০৫৯১২৭৩৬       

মিাবা-০১৮৭৪২৫০৭৪৯

 গ্রাি-গমন আ ম্মে বামড়      

িাক-মিঠাজরা                 

উিদজলা-মিরশরাই           

মজলা-েট্টগ্রাি

 মসমলনা আক্তার (স্ত্রী)   

এনআইমি-

১৫১৫৩৭৭৪৬১৩৬৭

 আদবেনকারী স্বািী মৃত মিাোঃ শ ীদুল ইসলাি একজন মস, এন, 

মজ োলক। মতমন সড়ক দূর্ বটনাে মৃতুু বরণ কদরন।

২৫০০০ েট্টগ্রাি

২৭  মৃত ইউসুফ মিো                   

মিতা-মিাোঃ মিারমশে মিো         

এনআইমি-৪৬৫৭২৪৭৬৩৩         

মিাবা-০১৭০৫০৬৮৯৪০

 গ্রাি-েরমশবপুর                 

িাক-আইয়ুবপুর              

উিদজলঅ-বাঞ্চারািপুর       

মিলা-োম্মণবামড়ীো

 মিাোঃ মিারমশে মিো 

(মিতা)      জন্মসনে-

১৯৭০১২১০৪৮৩১০৭৩৫১

 আদবেনকারীর মেদল  মৃত ইউসুফ মিো একজন রুজা  াইদটক 

মকদশামরতা মকাম্পানীর শ্রমিক মেদলন। মতমন মৃতুুবরন কদরন।

২৫০০০ োম্মণবাড়ীো

২৮  মৃত রাদশে আলি                 

মিতা-কািাল ম াদসন            

এনআইমি-

১৯৮৮৩৩১৮৬৫৭০০০০৫৫       

মিাবা-০১৭৬০৩৯৪০২০

 গ্রাি-িাতবা                    

িাক-িারতা                

উিদজলঅ-শ্রীপুর          

মজলা-গাজীপুর

 কািাল ম াদসন  

(মিতা) এনআইমি-

৩৩১৮৬৫৭৪২৬৫৯৫

 আদবেনকারীর মেদল একজন রুজা  াইদটক মকদশামরতা 

মকাম্পানীর শ্রমিক মেদলন।মতমন মৃতুুবরন কদরন।

২৫০০০ 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

২৯  মৃত তমরকুল ইসলাি             

মিতা-আব্দুল মসমলি            

জন্মসনে-

২০১৯৬১১৫২৪০০০০১৮৬        

মিাবা-০১৯১০৫৩৪৫৬৬

 গ্রাি-রার্বপুর                 

িাক-রার্বপুর               

উিদজলা-িেিনমসাং      

মজলা-িেিনমসাং 

 মিাোঃ আব্দুল মসমলি 

(মিতা)      এনআইমি-

৫৯৫৯০৪৫৫৫৯

 আদবেনকারীর মেদল মৃত তমরকুল ইসলাি একজন রুজা 

 াইদটক মকদশামরতা মকাম্পানীর শ্রমিক মেদলন। মতমন মৃতুুবরন 

কদরন।

২৫০০০ িেিনমসাং 

৩০  মৃত মিাোঃ সজল মিো             

মিতা-মিাোঃ িাজু মিো            

জন্মসনে-

২০০১৬৮১০৭২৫০০৪৯৪০        

মিাবা-০১৩০৮৬৪০৪২৯

 গ্রাি-ের কামশিপুর         

িাক-ের কামশিপুর       

উিদজলা-মবলাব             

মজলা-নরমসাংেী

 মিাোঃ িাজু মিো 

(মিতা) এনআইমি-

৬৮১০৭২৫০৬২৭১৩

 আদবেনকারীর মেদল মৃত মিাোঃ সজল মিো রুজা  াইদটক 

মকদশামরতা মকাম্পানীর একজন শ্রমিক মেদলন। মতমন মৃতুুবরন 

কদরন।

২৫০০০ নরমসাংেী

৩১  মৃত মিাোঃ ফমরে মিো            

মিতা-মিাোঃ তাজুল ইসলাি      

মৃতুুসনে-

২০১৯৮৫১৪২৫৪০০০১৬৯        

মিাবা-০১৭৯৭৭৪৭৩১৫

 গ্রাি-বকুলতলা               

িাক-ভমগরত িাে াড়ী   

উিদজলা-কাউমনো        

মজলা-রাংপুর

 মিাোঃ তাজুল ইসলাি 

(মিতা)     এনআইমি-

৮৫১৪২৫৪২৬৭৬২০

 আদবেনকারীর মেদল মৃত মিাোঃ ফমরে মিো রুজা  াইদটক 

মকদশামরতা মকাম্পানীর একজন শ্রমিক মেদলন।মতমন কি বস্থ্দল 

মৃতুুবরন কদরন।

৫০০০০ রাংপুর

৩২  মৃত মিাোঃ আকতারুলজ্জািান 

মলিন                                  

মিতা-মিাোঃ আব্দুল  ামিে        

মৃতুুসনে-

২০১৯২৭১৫৬৭৯০০০১৪১         

মিাবা-০১৭৮৪০৮১৯৭৮

 গ্রাি-বারিাটিো              

িাক-সুন্দরপুর              

উিদজলা-কা াদরাল         

মজলা-মেনাজপুর

 মিাোঃ আব্দুল  ামিে 

(মিতা)     এনআইমি-

২৭১৫৬৭৯৯৪৮০২১

 আদবেনকারীর মেদল  মৃত মিাোঃ আকতারুলজ্জািান রুজা 

 াইদটক মকদশামরতা মকাম্পানীর একজন মেদলন। মতমন কি বরত 

অবস্থ্াে মৃতুুবরন কদরন।

৫০০০০ মেনাজপুর

৩৩  মিাোঃ ফেসাল খান হৃেে         

মিতা-সাইফুল ইসলাি            

মৃতুুসনে-

২০১৯৩৩১৩০২৫০০১১৬২        

মিাবা-০১৯৪৭৮৮৪৯৯০

 গ্রাি-কালনী                    

িাক-কালনী                  

উিদজলা-গাজীপুর          

মজলা-গাজীপুর

 মিাসাোঃ ফাদতিা মবগি 

(িাতা)        এনআইমি-

৫৫২৩২৪৬১৭০

 আদবেনকারীর মেদল মৃত মিাসাোঃ ফেসাল খান হৃেে  রুজা 

 াইদটক মকদশামরতা মকাম্পানীর একজন শ্রমিক মেদলন। মতমন 

মৃতুুবরন কদরন।

৫০০০০ গাজীপুর

৩৪  মৃত আশাদুল  ক                  

মিতা-মৃত কমিল উমিন         

মৃতুুসনে-

২০২০৭৩১৪৫৬০০০০৬৭৫       

মিাবা-০১৮৯২৯২৬৬৫০

 গ্রাি-আকলীিাড়া           

িাক-িাগুড়া                  

উিদজলা-মকদশারগি       

মজলা-নীলফািারী

 মিাোোঃ আদনাোরা 

মবগি (স্ত্রী) এনআইমি-

৬৮৭০৫৭৭৬৬২

 আদবেনকারী মৃত আশাদুল  ক একজন শ্রমিক মেদলন। মতমন 

কি ব মেদত্র মৃতুুবরন কদরন।

২০০০০ নীলফািারী

৩৫  মৃত মিাোঃ ইিরান ম াদসন          

     মিতা-মিাোঃ িমনর মশখ         

জন্মসনে-

২০০০৪৭৯৪৫১২০২০৮৮৫৯      

মিাবা-০১৬২৬০৭৯৪৩৩

 গ্রাি-আলিনগর              

িাক-মজমিও               

উিদজলা-খামলশপুর         

মিলা-খুলনা

 মিাোঃ িমনর মশখ 

(মিতা)  এনআইমি-

৩২৮৫০৫২৮৮৬

 আদবেনকারী মৃত মিাোঃ ইিরান ম াদসন একজন মনি বান শ্রমিক। 

মতমন কি বস্থ্দল ০৮/০৯/২০১৯ তামরদখ মৃতুুবরন কদরন।

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

৩৬ মৃত রুনা আইমভ (স্ত্রী)           

স্বািী-মিাোঃ রা াত  াওলাোর  

এনআইমি-৯১২৩৭৭৮৪৭৫   

মিাবা-০১৯৭৪৯১২৪২৬

গ্রাি-মিৌলভীবাজার          

িাক-খুলনা                

উিদজলা-খুলনা            

মজলা-খুলনা

 মিাোঃ রা াত  াওলাোর 

 (স্বািী) এনআইমি-

৩৭৫২৬৩৭৯১২

আদবেনকারী মৃত রুনা আইমভ একজন গৃ  শ্রমিক। মতমন 

০৭/১০/২০১৯ তামরদখ মৃতুুবরন কদরন।

২৫০০০ খুলনা

৩৭ মৃত আদলো মবগি                  

স্বািী-মৃত আপ্তার আলী খান      

মৃতুুসনে-

২০২০৪৭৯৩৩৩০০০০২৪৮        

মিাবা-০১৭১২২৯৬২৬৫

গ্রাি-টুটিাড়া                   

িাক-খুলনা                   

উিদজলা-খুলনা              

মজলা-খুলনা

আসাদুজ্জািান খান 

মরিন (মেদল)    

এনআইমি-

১০১১০১৬৯৪৪

আদবেনকারী মৃত আদলো মবগি   একজন গৃ  শ্রমিক।মতমন 

২২/০৩/২০২০ তামরদখ মৃতুুবরন কদরন।

২৫০০০ খুলনা

৩৮ মৃত মিাোঃ আব্দুল্লা                   

মিতা- মৃত আশরাফ উল্যা    

মৃতুুসনে-

২০২০৫১১৩৩৬৩০০০২৮২ মিাবা-

০১৮৪৬৩৪৬৪৮৫

গ্রাি-েোঃ ের কামেরা        

িাক-করুনা নগর            

উিদজলা-কিল নগর       

মজলা-লেীপুর

রম িা মবগি (স্ত্রী)   

এনআইমি-

৫১১৩৩৬৩২৭৪৩৪৩

আদবেনকারী রম িা মবগি একজন মনি বান শ্রমিক। 

মতমন১৬/০৩/২০২০ তামরদখ মৃতুুবরন কদরন।

২৫০০০ লেীপুর

১১১০০০০



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-
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 মববরন অনুোন িমরিান মজলা



বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-

 ঠিকানা  যার জন্য আদবেন /ময 

আদবেন কদরদেন 

নাি/এনআইমি/মিাবা-
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