
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 মূল তামলকা নাম্বার

১  মিাোঃ খমললুর রহিান                 

মিতা-মৃতোঃ আদনায়ার আলী 

মজািাদ্দার                            

এনআইমি-৭৯১১৪১১৮০৫২৮৪      

মিাবা-০১৭২৭৯৬৩৪৭১

 গ্রাি-ভাোমরয়া                  

িাক-ভাোমরয়া                 

উিদজলা-ভাোমরয়া           

মজলা-মিদরাজপুর

 জান্নাতুন নাহার মলয়া  

(মিদয়)   এনআইমি-

১৫০৪১০৭৬২২

 আদবেনকারী মিাোঃ খমললুর রহিান একজন কৃমি শ্রমিক। তার মিদয় 

জান্নাতুন নাহার মলয়া িটুয়াখালী মবজ্ঞান ও প্রযুমি মবশ্বমবদ্যালদয় ভূত্ত 

মবভাদে ৩য় বদি ে অধ্যয়নরত।

৪০০০০ মিদরাজপুর

২  সদতাি কুিার োস                  

মিতা-মৃত ফমনভুিন োস         

এনআইমি-২৯১৬২১০৯৩৮১০০  

মিাবা-০১৯১৯৪০৪৩২১

 গ্রাি-আটঘর                   

 িাক-চাঁেপুর                  

উিদজলা-সালথা           

মজলা-ফমরেপুর

 সুব্রত োস (মেদল)    

এনআইমি-

৬০০১৭৪২৯৪৬

 আদবেনকারী সদতাি কুিার োস একজন কৃমি শ্রমিক। তার 

মেদল সুব্রত োস রাজশাহী মবশ্বমবদ্যালদয় ব্যবস্থািনা মবভাদে ২য় 

বদি ে অধ্যয়নরত।

৩০০০০ ফমরেপুর

৩  মেলীি কুিার োস                     

মিতা-িঞ্চানন োস                  

এনআইমি-৬৪৩২৩৪৩১৫৭         

মিাবা-০১৯৬১১৪০৪৮৬

 গ্রাি-িদহশ্বরিাশা                

িাক-কুদয়ট                      

উিদজলা-মেৌলতপুর           

মজলা-খুলনা

 মিাহনা োস ( মিদয়) 

জন্মসনে-২৯০৬৭

 আদবেনকারী মেলীি কুিার োস একজন কৃমি শ্রমিক। তার মিদয় 

মিাহনা োস খুলনা মবশ্বমবদ্যালদয় চারুকলা মবভাদে ১ি বদি ে 

অধ্যয়নরত।

২৫০০০ খুলনা

৪  এ মক এি আশরাফুল ইসলাি 

মেওয়ান                              

মিতা-মিাোঃ আব্দুর রহিান 

মেওয়ান                              

এনআইমি-৯১৩৫৯৬৬০৫০       

মিাবা-০১৭৫৮৭৮৪১৩৫

 গ্রাি-মতরখামেয়া              

িাক-মসনামনবাস            

উিদজলা-রাজিাড়া          

মজলা-রাজশাহী

আিানী জান্নাত (মিদয়) 

এনআইমি-

৩৭২৫২৪৮২২৭

আদবেনকারী এ মক এি আশরাফুল ইসলাি মেওয়ান একজন 

মোকান কি েচারী। তার মিদয় আিানী জান্নাত রাজশাহী 

মবশ্বমবদ্যালদয় আরমব মবভাদে ৪থ ে বদি ে অধ্যয়নরত।

২৫০০০ রাজশাহী

৫  মিাোঃ ফারুক মিয়া                  

মিতা-সন্জব আলী                

এনআইমি-৫৫৩৫৯৯৭৯৬৮      

মিাবা-০১৭৩৪৮৫৫৮৫৩

 গ্রাি-মিাহনপুর               

িাা্ক-হমবেঞ্জ                 

উিদজলা-হমবেঞ্জ            

মজলা-হমকেঞ্জ

মিাোঃ িাসুক মিয়া 

(মেদল)   এনআইমি-

(নাই)

আদবেনকারী মিাোঃ ফারুক মিয়া একজন কৃমি শ্রমিক। তার  

মেদল মিাোঃ িাসুক মিয়া  শাহজালাল  িটুয়াখালী মবজ্ঞান ও 

প্রযুমি মবশ্বমবদ্যালদয় ৪থ ে বদি ে বাাংলায়  অধ্যয়নরত।

২৫০০০ হমবেঞ্জ

৬  শ্রী নারায়ন চন্দ্র রায়               

মিতা-মৃত মকানা কাটা            

এনআইমি-৭৩১৩৬৫১৫৫৯১৬    

মিাবা-০১৭৫০৪৯৭৩০৭

 গ্রাি-মিৌজা মশৌলিারী       

িাক-ককিারী       উিদজলা-

জলঢাকা         মজলা-

নীলফািারী

 প্রশাত কুিার রায় 

মেদল) জন্মসনে-

১৯৯৭৭৩৩৬৫১৪৬৯৭

আদবেনকারী শ্রী নারায়ন চন্দ্র রায় একজন কৃমি শ্রমিক। তার 

মেদল হাজী োদনশ মবজ্ঞান ও প্রযুমি মবশ্বমবদ্যালদয় মসমভল 

ইমঞ্জমনয়ামরাং এ ২য় বদি ে  অধ্যয়নরত।

৩০০০০ নীলফািারী

৭  রাদহলা মবেি                       

স্বািী-মৃত তাদজি িল্লান          

এনআইমি-৭৮১৫৭৭৮৪১৫৩৬০   

মিাবা-০১৭৮১৪০৫৭২৪

 গ্রাি-মকাকাইতাবক         

িাক-িানিটি                

উিদজলা-েলামচিা           

মজলা-িটুয়াখালী

 মিাোঃ জািাল উদ্দীন 

(মেদল)        এনআইমি-

নাই

 আদবেনকারী রাদহলা মবেি একজন গৃহ শ্রমিক। তার মেদল 

মিাোঃ জািাল উদ্দীন  িটুয়াখালী মবজ্ঞান ও প্রযুমি মবশ্বমবদ্যালদয় 

ব্যাবস্থািনা মবভাদে ২য় বদি ে অধ্যয়নরত।

৩০০০০ িটুয়াখালী
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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 মূল তামলকা নাম্বার

৮  মিাোঃ সািসুল হক                  

মিতা-মৃত দুলু মিয়া               

এনআইমি-২৭১৫৬৩১৯১৭৮৬৫ 

মিাবা-০১৭৪২১৯৩৩০২

 গ্রাি-িাইক িাড়া             

িাক-িহারাজেঞ্জ            

উিদজলা-কাহাদবাল        

মজলা-মেনাজপুর

 মিাোঃ রামশদুল ইসলাি 

(মেদল)        এনআইমি-

৭৮০৪২৫১৭৬২

 আদবেনকারী মিাোঃ সািসুল হক একজন নাইট োট ে। তার মেদল 

মিাোঃ রামশদুল ইসলাি রাজশাহী মবশ্বমবদ্যালদয় ICT মবভাদে 

২য় বদি ে অধ্যয়নরত।

২৫০০০ মেনাজপুর

৯  আব্দুল কাদের                        

মিতা- মৃত আলফু মিয়া         

জন্মসনে-

১৯৭৫৪১২১৬০৮২৮০৯৪০         

মিাবা-০১৭৬৫০৭৯৯৯৯

 গ্রাি-আলিপুর                

িাক-মবদ্যােরপুর            

উিদজলা-িদহশ্বর পুর       

মজলা-মিনাইেহ

 মিাোঃ শাহীন আলি 

(মেদল) জন্মসনে-

১৯৯৭৪৪১৭১১০০১০৬৯

৩

 আদবেনকারী আব্দুল কাদের একজন মনি োন শ্রমিক। তার মেদল 

মিাোঃ শাহীন আলি ঢাকা মবশ্বমবদ্যালদয় রাস্ট্রমবজ্ঞান মবভাদে ৪থ ে 

বদি ে অধ্যয়নরত।

৩০০০০ মিনাইেহ

১০  মিাোঃ আব্দুল হাই                     

মিতা-মৃত আমির মহাদসন        

এনআইমি-৪৮১৯২৫৪৭৫৩৩৮৭  

মিাবা-০১৭১৫৬৫০২৭৭

 গ্রাি-জাওয়ার                  

 িাক-জাওয়ার              

উিদজলা-তাড়াইল          

মজলা-মকদশারেঞ্জ

 মিাশারফ মহাদসন  

(মেদল)            

জন্মসনে-

১৯৯৮৪৮১৯২৫৪১০৪৯২

৭

 আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুল হাই একজন কৃমি শ্রমিক। তার মেদল 

মিাশারফ মহাদসন   ঢাকা মবশ্বমবদ্যালদয় িদনামবজ্ঞান মবভাদে 

২য় বদি ে অধ্যয়নরত।

৩০০০০ মকদশারেঞ্জ

১১  মিাোঃ সিদসর আলী                

মিতা-মিাোঃ বাবর আলী           

এনআইমি-৬৪৪৭৩৬৯২৫৪       

মিাবা-০১৮৩৯৯৬৮৬০৭

 গ্রাি-কবরচুনা                   

িাক-কবরচুনা                 

উিদজলা-িীরেঞ্জ          

মজলা-ঠাকুোঁও

 মিদহরুন মনো মিরী  

(মিদয়)    জন্মসনে-

৯৪১৮২২৩০২৬১২২

 আদবেনকারী মিাোঃ িসদসর আলী একজন মবদুুৎ শ্রমিক। তার 

মিদয় মিদহরুন মনো মিরী জাহাঙ্গীর নের মবশ্বমবদ্যালদয় 

ফাদি েসী মবভাদে ৩য় বদি ে অধ্যয়নরত।

২৫০০০ ঠাকুরোঁও

১২  মিাোঃ মোলাি মকবমরয়া             

    মিতা-মৃত হযরত আলী মিয়া   

    এনআইমি-৮২৩৩৮৪৩৩৫১    

   মিাবা-০১৭১৩০৬১২২৭

 গ্রাি-চরফুরাপুর                

িাক-গুনাইোো               

উিদজলা-চাটদিাহর          

মজলা-িাবনা

মিাোঃ রাইসুল মকবমরয়া 

বাধন (মেদল) এনআইমি-

নাই

আদবেনকারী মিাোঃ মোলাি মকবমরয়া একজন সহকামর 

ম্যাদনজার িমতন মিমনাং মিলস মলোঃ। তার মেদল মিাোঃ রাইসুল 

মকবমরয়া ঢাকা মবশ্বমবদ্যালয় আই.মব.এ মবভাদে এি মব এ 

অধ্যায়নরত।

২৫০০০ িাবনা

১৩  মিাোঃ িমফজুল ইসলাি মিাল্লা     

মিতা-সাবুে মিয়া মিাল্লা             

এনআইমি-১৯১৩১৯০৩৬১৪৯৭    

      মিাবা-০১৭১৮২৯৯২৪৬

 গ্রাি-যশপুর                    

 িাক-নালঘর বাজার          

 উিদজলা-মচৌদ্দগ্রাি           

 মজলা-কুমিল্লা

িাজেনা ইসলাি হুািী 

(মিদয়) জন্মসনে-

১৯৯৮১৯১৩১৯০১০১৬২

০

আদবেনকারী মিাোঃ  িমফজুর ইসলাি একজন মিসাস ে িমলকন 

মলোঃ সুিারভাইজার। তার মিদয় িাজেন ইসলাি হুািী শাহজালাল 

মবজ্ঞান ও প্রযুমি মবশ্বমবদ্যালয় রসায়ন মবভাে ৪থ ে বদি ে 

অধ্যায়নরত।

২৫০০০ কুমিল্লা

১৪  বােল মকত্তেনীয়                     

মিতা-মৃকুন্দ মবহারী মকত্তেনীয়া   

এনআইমি-০৪২৮৫০৮৫৮৭৮১৩  

মিাবা-০১৭৪৬১৬৭২৭০

 গ্রাি-িাথরঘাটা               

িাক-িাথরঘাটা              

উিদজলা-িাথরঘাটা        

মজলা-বরগুনা

 মরিন মকত্তেনীয়া  

(মেদল) এনআইমি-

৪৬১৬২৬৭৮৪৭

 আদবেনকারী বােল মকত্তেনীয়া একজন িান মোকানোর। তার 

মেদল মরিন মকত্তেনীয়া যদশার মবজ্ঞান ও প্রযুমি মবশ্বমবদ্যালদয় 

িমরদবশ মবজ্ঞান ও প্রযুমি মবভাদে ৪থ ে অধ্যয়নরত।

২৫০০০ বরগুনা



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 মূল তামলকা নাম্বার

১৫  মিাোঃ িনদজল িমল্লক              

মিতা-মিাোঃ িকবুল মহাদসন িমল্লক 

                               

এনআইমি-২৯১৫৬২১০৮৮৫৯৪  

মিাবা-০১৯৩৪১৮৯৪৫৭

 গ্রাি-িধ্যআরিাড়া            

িাক-কািারখালী            

উিদজলা-িধুখালী           

মজলা-ফমরেপুর

 মিাোঃ আবু ইো িমল্লক 

(মেদল)     জন্মসনে-

১৯৯৯২৯১৫৬১৩০০০৬৮

 আদবেনকারী মিাোঃ িনদজল িমল্লক একজন মনি োন শ্রমিক। তার 

মেদল মিাোঃ আবু ইো িমল্লক  ইসলািী মবশ্বমবদ্যালদয় োওয়াহ 

এে ইসলামিক স্টামিজ মবভাদে ১ি বদি ে অধ্যয়নরত।

২৫০০০ ফমরেপুর

১৬  মিাোঃ এনামুল হক                    

মিতা-মিাোঃ বজলুর রশীে          

এনআইমি-৫২১৫৫২০২৫৭৭২৮  

মিাবা-০১৭৮৬৮৯৬২৫৫

 গ্রাি-বমলরাি                  

িাক-মখোবােহাট          

উিদজলা-বমলরাি           

মজলা-লালিমনরহাট

 মিাোোঃ শমি েলী 

সাফাইয়াত এমি (মিদয়) 

এনআইমি-নাই

 আদবেনকারী মিাোঃ এনামুল হক একজন কৃমি শ্রমিক। তার  

মিদয় মিাোোঃ শমি েলী সাফাইয়াত এমি রাজশাহী মবশ্বমবদ্যালদয় 

সিাজ মবজ্ঞান মবভাদে ১ি বদি ে অধ্যয়নরত।

২৫০০০ লালিমনরহাট

১৭  মিাোঃ আদনায়ার আলী            

মিতা-মৃত মসমলি                  

এনআইমি-৮৫২৪৯১২১৫২৪৫৭   

মিাবা-০১৭৩৭১৩৮৫৪৯

 গ্রাি-আলিনের             

িাক-আলিনের             

উিদজলা-রাংপুর              

মজলা-রাংপুর

 মিাোোঃ সুইটি মবেি  

(মিদয়)       এনআইমি-

১৯৯৬৮৫৯৪৯৫২০০০০০

৮

 আদবেনকারী মিাোঃ আদনায়ার আলী একজন মেন িজুর। তার 

মিদয় মিাোোঃ সুইটি মবেি  মবেি মরাদকয় মবশ্বমবদ্যালয়  রাংপুর 

সিাজ মবজ্ঞান মবভাদে ৩য় বদি ে  অধ্যয়নরত।

২৫০০০ রাংপুর

১৮ আবদুর রহিান (িানু)             

মিতা-মিাহাম্মে আলী            

এনআইমি-৮৫২৪৯০৭০৯১৩০৭   

মিাবা-০১৮১৮৫০৯৩২০

 গ্রাি-কািারিাড়া             

িাক-বাবুখাঁ                     

উিদজলা-রাংপুর              

মজলা-রাংপুর

মিৌষুিী মবেি (মিদয়) 

এনআইমি-

১৯৯৪৮৫২৪৯০৭০০০০৪

১

 আদবেনকারী আবদুর রহিান িানু একজন কৃমি শ্রমিক। তার  

মিদয় মিৌষুিী মবেি মবেি মরাদকয় মবশ্বমবদ্যালয় রাংপুর 

ব্যাবস্থািনা মবভাদে ৪থ ে বদি ে অধ্যয়নরত।

২৫০০০ রাংপুর

১৯ আবদুল হক                          

মিতা-মৃত িমজবুল হক          

এনআইমি-৭৫১৮৫৩১২৭৬৬২২৮  

          মিাবা-০১৮৫০২৬৪১৭০

গ্রাি-িধ্য চরবাটা             

িাক-চরবাটা            

উিদজলা-সূবণ েচর           

মজলা-মনায়াখালী

আদনায়ার মহাদসন 

(মেদল)  জন্মসনে-

১৯৯৮৭৫১৮৫৩১১০১৪৯

৬

আদবেনকারী আবদুল হক একজন কৃমি শ্রমিক। তার মেদল 

আদনায়ার মহাদসন ঢাকা মবশ্বমবদ্যালদয় তথ্য মবজ্ঞান ও গ্রন্থাকার 

মবভাদে ৪থ ে বদি ে অধ্যয়নরত।

৩০০০০ মনায়াখালী

২০ মিাোঃ মিাখদলে মশখ                 

মিতা-মৃত মসকান্দার আলী        

এনআইমি-৬৮১৭৬৩১৫৩০১০৩ 

মিাবা-০১৭৩৩৫৭৪২৬২

গ্রাি-লাকুমি                    

িাক-সাতিাড়া               

উিদজলা-মশবপুর             

মজলা-নরসীাংেী

বাবুল মশখ (মেদল)   

এনআইমি-নাই

আদবেনকারী মিাোঃ মিাখদলে মশখ একজন কৃমি শ্রমিক। তার 

মেদল বাবুল মশখ  ঢাকা মবশ্বমবদ্যালদয় রাস্ট্র মবজ্ঞান মবভাদে ২য় 

বদি ে অধ্যয়নরত।

৩০০০০ নরমসাংেী

২১ মিাোঃ নুরুল কবীর                    

মিতা-মৃত মিাোঃ খমললুর রহিান 

এনআইমি-১২১৩৩২৬১৩৫৯৮৩ 

মিাবা-০১৮১৩২৫১২৮১

গ্রাি-উত্তর িজুপুর            

িাক-িিতাজ মিয়ার হাট 

উিদজলা-আশুেঞ্জ            

মজলা-ব্রাম্মনবাড়ীয়া

সুলতানা িারভীন লুনা 

(মিদয়) এনআইমি- নাই

আদবেনকারী মিাোঃ নুরুল কবীর একজন সার কারখানা শ্রমিক। 

তার মিদয় সুলতানা িারভীন লুনা ঢাকা মবশ্বমবদ্যালদয়  

অধ্যয়নরত।

২৫০০০ ব্রাম্মণবাড়ীয়া



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 মূল তামলকা নাম্বার

২২ মিাোঃ আবুল মহাদসন মিয়া          

মিতা-মৃত আব্দুল জব্বার মিয়া  

এনআইমি-৬৮১৬৩১৫১৮৫৮৬৯ 

মিাবা-০১৮১৮৩৬০৩৪৯

গ্রাি-বাসাইল                   

িাক-বাসাইল                

উিদজলা-বাসাইল           

মজলা-টাঙ্গাইল

মিাোঃ রাইসুল ইসলাি 

রাহাত (মেদল)   

জন্মসনে-

২০১০৬৮৬৩০১০০০১৪৮

আদবেনকারী মিাোঃ আবুল মহাদসন মিয়া  একজন সার কারখানা 

শ্রমিক। তার মেদল মিাোঃ রাইসুল ইসলাি ঢাকা মবশ্বমবদ্যালদয় 

সফট ইমঞ্জমনয়ামরাং মবভাদে ১ি বদি ে অধ্যয়নরত।

৩০০০০ টাঙ্গাইল

২৩ মিাোঃ কাওোর                        

মিতা-মৃত ফুলজার মহাদসন     

এনআইমি-৯৩১১৯৬৭৬৪৮৩০৫ 

মিাবা-০১৭৬১৬৩৮২১২

গ্রাি-রাউৎবাড়ী               

িাক-মোমবন্দাসী            

উিদজলা-ভূয়াপুর            

মজলা-টাঙ্গাইল

মিাোঃ খাদলে হাা্সান 

(মেদল)         

এনআইমি-

১৯৯৬৯৩১১৯৬৭০০০৩২

৮

আদবেনকারী মিাোঃ কাওচার একজন কৃমি শ্রমিক। তার মেদল 

মিাোঃ খাদলে হাা্সান  রাজশাহী মবশ্বমবদ্যালদয় ফাদি েসী মবভাদে 

১ি বদি ে অধ্যয়নরত।

৩০০০০ টাঙ্গাইল

২৪ রমফক আহদিে                    

মিতা-মিাোঃ জািাল উমদ্দন      

এনআইমি-৪৮১৩৩১৭৯৫৬১০৯  

মিাবা-০১৭২৪০৬৩২৩৬

গ্রাি-কুমশ ে                       

িাক-বােলা                  

উিদজলা-ইটনা              

মজলা-মকদশারেঞ্জ

মিাোঃ আশরাফুল ইসলাি 

(মেদল)      এনআইমি- 

নাই

আদবেনকারী রমফক আহদিে একজন কৃমি শ্রমিক। মতার মেদল 

মিাোঃ আশরাফুল ইসলাি ইসলািী মবশ্বমবদ্যালয় ফমলত পুমি ও 

খাদ্য মবভাদে ৩য় বদি ে  অধ্যয়নরত।

২৫০০০ মকদশারেঞ্জ

২৫  মিাোঃ ইব্রাহীি খমলল                 

মিতা-মিাোঃ ইিান আলী            

এনআইমি-৬৮১৬৩১৫১৮৫৮১১     

মিাবা-০১৭৪০৮৮৪৬৮৮

 গ্রাি-হাা্নুয়ার                    

িাক-রাজেঞ্জ                 

উিদজলা-িমনরািপুর         

মজলা-যদশার

 মিাোঃ ইফদতখার খমলল 

(মেদল)   জন্মসনে-

১৯৯৬৪১১৬১৩৯০০৪৮৭৭

 আদবেনকারী মিাোঃ ইব্রাহীি খমলল একজন সার কারখানা শ্রমিক। 

তার মেদল মিাোঃ ইফদতখার খমলল  িটুয়াখালী মবজ্ঞান ও প্রযুমি 

মবশ্বমবদ্যালদয় বাদয়া মকমিমস্ট্র মবভাদে অধ্যয়নরত।

৩০০০০ যদশার

২৬  মিাোঃ আলতাফ মহাদসন               

মিতা-মিাোঃ তমিজ উদ্দীন প্রধান    

এনআইমি-

১৯৬৪৬৮১৬৩১৫০০০০০৮         

মিাবা-০১৭২৩০০৯৭৬৮

 গ্রাি-পুঠিিারা                    

িাক-পুটিিারা                   

উিদজলা-নবাবেঞ্জ            

মজলা-মেনাজপুর

 সানমজো আফদরাজ 

(মিদয়)        এনআইমি-

১৯৯৫৬৮২৬৩০১০০০১৬৫

 আদবেনকারী মিাোঃ আলতাফ মহাদসন একজন সার কারখানা শ্রমিক। 

তার মিদয় সানমজো আফদরাজ ঢাকা মবশ্বমবদ্যালদয় ব্যাাংমকাং মবভাদে 

এিমবএ অধ্যয়নরত।

২৫০০০ মেনাজপুর

২৭  বুলবুল আহদিে োজী              

মিতা-মিাোঃ ইমিস আলী োজী   

এনআইমি-

১৯৬২৬৮১৭৬৯৪৫৭৯৭১৪         

মিাবা-০১৯১৪৯১৬৮৯৫

 গ্রাি-েোঃসাধারচর             

িাক-েোঃসাধারচর          

উিদজলা-মশবপুর            

মজলা-নরমসাংেী

 মিাোঃ রামব্ব আহদম্মে 

োজী  (মেদল)   

এনআইমি-

০১৯১৪৯১৬৮৯৫

 আদবেনকারী বুলবুল আহদম্মে োজী একজন সার কারখানা 

শ্রমিক। তার মেদল মিাোঃ রামব্ব আহদম্মে  হাজী োদনশ মবজ্ঞান ও 

প্রযুমি মবশ্বমবদ্যালদয়দিকামনকুাল ইমঞ্জমনয়াাং মবভাদে ১ি বদি ে 

অধ্যয়নরত।

৩০০০০ নরমসাংেী

২৮  মিাোঃ হামে ইসলাি                  

    মিতা-মিাহাম্মে আলী            

     এনআইমি-

৪৮১৯২৮১৭৮৪৬৭১       মিাবা-

০১৭৪৪১২৭৬৬৪

 গ্রাি-কুন্দ্রাটি                   

িাক-তালজাাংো               

উিদজলা-তাড়াইল            

মজলা-মকদশারেঞ্জ

মিাোঃ রমফকুল ইসলাি 

(মেদল) এনআইমি-

৪২০৪৫৯৭৯৫১

আদবেনকারী মিাোঃ হামে ইসলাি একজন কৃমি শ্রমিক। তার 

মেদল মিাোঃ রমফকুল ইসলাি  ঢাকা মবশ্বমবদ্যালদয় আইন মবভাদে 

২য় বদি ে অদ্যয়নরত।

৩০০০০ মকদশারেঞ্জ



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 মূল তামলকা নাম্বার

২৯  কমনকা মেবনাথ                     

মিতা-মনকুঞ্জ মেবনাথ             

জন্মসনে-

১৯৭১১৯১৮১১১০১১০৫০          

মিাবা-০১৭৪৬৬৮০৪৯৬

 গ্রাি-িালিা                    

িাক-িাক মেওড়া           

উিদজলা-মুরােনের       

মজলা-কুমিল্লা

 মৃনাল মেবনাথ (মেদল) 

এনআইমি-

১৯৯৪১৯১৮১১১০০০০৩

৪

 আদবেনকারী কমনকা মেবনাথ একজন গৃহ শ্রমিক। তার মেদল 

মৃনাল মেবনাথ চট্টগ্রাি মবশ্বমবদ্যালদয় মহসাব মবজ্ঞান মবভাদে ৩য় 

বদি ে অধ্যয়নরত।

৩০০০০ কুমিল্লা

৩০  ফমরে উমদ্দন                         

মিতা-মৃত আলী আজ্জি         

এনআইমি-১৯১৩১৬১৩০২২২৬  

মিাবা-০১৮১৪৪৬৯১৮১

 গ্রাি-জয়িঙ্গল                 

িাক-জয়িঙ্গল              

উিদজলা-মচৌদ্দগ্রাি          

মজলা-কুমিল্লা

 মজয়াউর রহিান 

(মেদল) এনআইমি-নাই

 আদবেনকারী ফমরে উমদ্দন একজন অদটা চালক। তার মেদল 

মজয়াউর রহিান কুমিল্লা মবশ্বমবদ্যালদয় মলাক প্রসাশন মবভাদে 

২য় বদি ে অধ্যয়নরত।

২৫০০০ কুমিল্লা

৩১  জহুরা খাতুন                         

স্বািী-মিাোঃ জহুরুল হক            

এনআইমি-৫৫১৬৬৫২৬৩৪১১৯ 

মিাবা-০১৭১১৩৯২১২৪

 গ্রাি-রাধানের                 

িাক-িহাম্মেপুর              

উিদজলা-িহম্মেপুর        

মজলা-িাগুরা

 ফাদতিা ইসরাত যুথী 

(মিদয়)       এনআইমি-

১৯৯৮৫৫১৬৬৫২০০০০৯

৬

 আদবেনকারী জহুরা খাতুন একজন গৃহ শ্রমিক। তার মিদয় 

ফাদতিা ইসরাত যুথী ঢাকা মবশ্বমবদ্যালদয় সিাজ মবজ্ঞান 

মবভাদে ২য় বদি ে অধ্যয়নরত।

৩০০০০ িাগুরা

৩২  আবুল কাদশি                        

মিতা-মৃত মকতাব আলী           

এনআইমি-১৯১৮১১১৫৪১৩৩২   

মিাবা-০১৭৪৬১৭০৬১৯

 গ্রাি-িালিা                    

িাক-িাক মেওড়া           

উিদজলা-মুরােনের       

মজলা-কুমিল্লা

 মিাোঃ কািরুল হাসান  

(মেদল)জন্মসনে-

২০০৮১৯৮১০৯০২৮৫৩

৬

 আদবেনকারী আবুল কাদশি একজন কৃমি শ্রমিক। তার 

মেদলদিাোঃ কািরুল হাসান  ঢাকা মবশ্বমবদ্যালদয় সিাজ কল্যাণ  

মবভাদে ৩য় বদি ে অধ্যয়নরত।

৩০০০০ কুমিল্লা

৩৩  মিাোঃ িারুফুল  কমবর               

 মিতা-আব্দুল জমলল               

এনআইমি-

১৯৬৬৩৩২৩০১৩৩৩৪৩৫৩    

মিাবা-০১৭১২৫৩২৩৬৮

 গ্রাি- রাধানের               

িাক-িাবনা                   

উিদজলা-িাবনা            

মজলা-িাবনা

 মিাোঃ হামসবুল কমরি 

প্রাত (মেদল)   জন্মসনে-

১৯৯৮৩৩২৬৬০৩০৫৮৩

১৫

 আদবেনকারী মিাোঃ িারুফুল কমরি একজন ঔিধ মকাম্পানী 

শ্রমিক। তার মেদল মিাোঃ হামসবুল কমরি  িাবনা মবজ্ঞান ও 

প্রযুমি মবশ্বমবদ্যালদয় অথ েমনথী মবভাদব ৩য় বদি ে অধ্যয়নরত।

২৫০০০ িাবনা

৩৪  এনামুল হক                         

মিতা-আবদুল হক                 

এনআইমি-৬৮১০৭৫৯০৮৩১১০  

মিাবা-০১৭৭৬৪৯৭৫৬৮

 গ্রাি-মহাদসন নের             

িাক-মহাদসন নের           

উিদজলা-মবলাব            

মজলা-নরমসাংেী

 মিাবারক মহাদসন 

(মেদল)      এনআইমি-

নাই

 আদবেনকারী এনামুল হক একজন মেন িজুর । তার মেদল 

মিাবারক মহাদসন ঢাকা মবশ্বমবদ্যালদয় মিি এে ফদটাগ্রামফ 

মবভাদে ২য় বদি ে অধ্যয়নরত।

৩০০০০ নরমসাংেী

৩৫  মিাোঃ মবল্লাল হাওলাোর           

মিতা-মিামিন উদ্দীন হাওলাোর 

এনআইমি-৮২০২৪৬৬০৩৬       

মিাবা-০১৯১০৫১৯৫৯৫

 গ্রাি-মশদর বাাংলা মরাি       

িাক-খুলনা                  

উিদজলা-মসানািাঙ্গা      

মজলা-খুলনা

 সানমজো আিার বন্যা 

(মিদয়)    জন্মসনে-

২০০০৪৭৯৮৫১৮০২০০২

২

 আদবেনকারী মিাোঃ মবল্লাল হাওলাোর একজন  হকার। তার 

মিদয় সানমজো আিার বন্যা বঙ্গবন্ধু মশখ মুমজবুর রহিান 

মবজ্ঞান ও প্রযুমি মবশ্বমবদ্যালদয় িদনামবজ্ঞান মবভাদে ২য় বদি ে  

অধ্যয়নরত।

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 মূল তামলকা নাম্বার

৩৬  মিাোঃ আবুল মহাদসন                 

মিতা-মৃত মিাোঃ মিাখদলছুর 

রহিান                                 

এনআইমি-৫১১৪৩২৫৭২২৩৮১   

মিাবা-০১৭২৭৬১২০৯৭

 গ্রাি-চরশাহী                   

িাক-চরশাহী                  

উিদজলা-লক্ষীপুর          

মজলা-লক্ষীপুর

 হাসান আল িামুন 

(মেদল) টএনআইমি- নাই

 আদবেনকারী মিাোঃ আবুল মহাদসন একজন কৃমি শ্রমিক। ততার 

মেদল হাসান আল িামুন ঢাকা মবশ্বমবদ্যালদয় েশ েন মবভাদে ৪থ ে 

বদি ে অধ্যয়নরত।

৩০০০০ লক্ষীপুর

৩৭  মিাোঃ মলবু খান                      

মিতা-মৃত মিজানুর রহিান      

এনআইমি-৩৩২৩০১২৩১৫০৫০ 

মিাবা-০১৯৩৪৭৩০৮২২

 গ্রাি-িনকানীয়া              

িাক-িনকামনয়া            

উিদজলা-কসাইল           

মজলা-টাঙ্গাইল

 মজাবাদয়র মহাদসন 

(জামহে) (মেদল)     

জন্মসনে-

১৯৯৭৯৩১০৯৩৫০২৫৫৫

৬

 আদবেনকারী মিাোঃ মলবু খান একজন মবমিিদকা ফাি ো শ্রমিক। 

তার মেদল মজাবাদয়র মহাদসন রাজশাহী মবশ্বমবদ্যালদয় মশক্ষা ও 

েদবিনা মবভাদে ২য় বদি ে অধ্যয়নরত।

২৫০০০ টাঙ্গাইল

৩৮  মিাোঃ আমিনুল ইসলাি             

মিতা-মিাোঃ সদিজ উমদ্দন        

এনআইমি-৮৫১৭৬৮২৬১০৫৪০   

মিাবা-০১৭৭৬০৭৯১২৮

 গ্রাি-দ্বামরয়াপুর               

িাক-মখজিতপুর            

উিদজলা-িীরেঞ্জ          

মজলা-রাংপুর

 মিাোোঃ আঁমখতারা 

খাতুন (মিদয়) 

এনআইমি-নাই

 আদবেনকারী মিাোঃ আমিনুল ইসলাি একজন কৃমি শ্রমিক। তার 

মিদয় মিাোোঃ আঁমখতারা মবেি মরাদকয়া মবশ্বমবদ্যালদয় বাাংলা 

মবভাদে ৪থ ে বদি ে  অধ্যয়নরত।

২৫০০০ রাংপুর

৩৯  মিাোঃ আবুল বাসার                  

মিতা-মৃত আব্দুল হাদসি 

হাওলাোর                         

এনআইমি-নাই                     

মিাবা-০১৬৩১০৯৯০৭২

 গ্রাি-রাজাপুর                 

িাক-রাজাপুর                

টউিদজলা-রাজাপুর          

মিলা-িালকাঠী

 িাইদুল ইসলাি  

(মেদল) জন্মসনে-

২০০০৪২৩৮৪৫৪০০১৫৯

৯

 আদবেনকারী মিাোঃ আবুল বাসার একজন শ্রমিক। তার মেদল 

িাইদুল ইসলাি  চট্টগ্রাি মবশ্বমবদ্যালদয় মশক্ষা ও েদবিনা 

মবভাদে ১ি বদি ে অধ্যয়নরত।

২৫০০০ িালকাঠি

৪০  নুদর আলি                           

 মিতা-আোঃ রাজ্জাক ফমকর       

এনআইমি-৪১৯৯৪১২২২৪        

মিাবা-০১৯৬১০৪৯৫৩৩

 গ্রাি-নানাখী                   

িাক-অলীপুরা                

উিদজলা-মসানারোও      

মজলা-নারায়নেঞ্জ

 তািান্না (মিদয়)     

জন্মসনে-

২০০০৬৭১০৪৭৭০৩৩১২

১

 আদবেনকারী নুদর আলি একজন মনি োন শ্রমিক। তার মিদয় 

তািান্না  ঢাকা মবশ্বমবদ্যালদয় িদনামবজ্ঞান মবভাদে ১ি বদি ে 

অধ্যয়নরত।

৩০০০০ নারায়নেঞ্জ

৪১  মিাোঃ আব্দুর রহিান শরীফ        

মিতা-মৃত আব্দুর সািাে শরীফ 

এনআইমি-৪৭১৪০৭৫৩১২৮০৩   

মিাবা-০১৯২৫২৩২০৬৬

 গ্রাি-মযােীপুল                

িাক-মশদরািমন            

উিদজলা-খান জাহান আলী 

মজলা- খুলনা

 িানসুরা আিার মরাজ 

(মিদয়) এনআইমি-

৯১৫৪০৪৮৩১৯

 আদবেনকারী মিাোঃ আব্দুর রহিান শরীফ একজন জুট মিলস 

শ্রমিক। তার মিদয় িানসুরা আিার মরাজ  খুলনা মবশ্বমবদ্যালদয় 

ব্যবসায় প্রসাশন মবভাদে ৩য় বদি ে অধ্যয়নরত।

৩০০০০ খুলনা

১১৪০০০০



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 মূল তামলকা নাম্বার
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বাাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউদেশন

ক্র/নাং  আদবেনকারী শ্রমিদকর 

নাি/মিতা/এনআইমি/মিাবা-
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