
 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “পাবিলক িব িব ালয়------” 

িম
ক নং

   আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

   কানা    যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

   িববরন অ দান পিরমান    চক 
নং/তািরখ

   মাবাইল না ার

১ মাঃ আ ল বাশার          িপতা-
মাঃ মিফ ল ইসলাম এনআইিড-

৬৭১০৪৪৩০৬৪২৮৮      মাবা-
০১৭২৬২৫৬১৭৬

 াম- সানা র             
ডাক-ক চ র              
উপেজলা- সানারগ       
জলা-নারায়নগ

 মাসাঃ মেহ ন নছা ( মেয়) 
জ সনদ-

২০০০৫১১৫৮৫২০০১৫২২

 আেবদনকারী মাঃ আ ল বাশার একজন িষ 
িমক। তার মেয় মাসাঃ মেহ ন নছা 

নায়াখালী িব ান ও ি  িব িব ালয় অনাস 
১ম মেনজেম  িবভােগ অ ায়নরত।

৩০০০০

২  শাহআলম খ ন                       
িপতা- ত আঃ ওয়ােজদ খ ন   
এনআইিড-২৯১১০১৫৭৬২২১৪     
মাবা-০১৬৮৭৪১৭৪৬৯

 াম- া নপাড়া              
ডাক-তারাইল                
উপেজলা-ভাংগা              
জলা-ফিরদ র

 জয়নব আ ার ( মেয়) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী শাহআলম খ ন একজন ----। 
তার মেয় জয়নব আ ার জগ াথ 
িব িব ালয় িবিবএ ২য় বেষ অ ায়নরত।

৩০০০০

৩  মাঃ ইমান আলী                   
িপতা- মাঃ আেহর উ া             
এনআইিড-৭৩১১২৩৮৬৮০১৮৯   
মাবা-০১৭৮৯৮৯২৭৪৯

 াম-দ নাগাছ চাপানী       
 ডাক-চাপানীহাট              
উপেজলা-িডমলা              
জলা-নীলফামারী

 মাঃ রজাউল ইসলাম 
( ছেল) এনআইিড-

৬৯০৪৪১৪৯৪০

 আেবদনকারী মাঃ ইমান আলী একজন িষ 
িমক। তার ছেল মাঃ রজাউল ইসলাম 

পাবনা িব ান ও ি  িব িব ালয় 
সমাজিব ান িবভােগ ৩য় বেষ অ ায়নরত।

৩০০০০

৪  মাঃ  িময়া                         
িপতা- মাঃ িশদ িময়া               
এনআইিড-৪৮১৯২৪০৭৩৭০২৬      
মাবা-০১৯২৫৭৩৫০১৫

 াম-কাউরা                    
ডাক-কাজলা                    
উপেজলা-তাড়াইল              
জলা-িকেশারগ

 মাঃ শামীম ( ছেল) এনআইিড-
১৯৯৯১৪৮৯২৪০২১২৫৫

 আেবদনকারী মাঃ  িময়া একজন ষক। 
তার ছেল শামীম ঢাকা িব িব ালয় িশ া ও 
গেবষণা ইনিসইটউট ১ম বেষ অ ায়নরত।

৩০০০০

৫  মাঃ আ  তােহর                    
িপতা- মাঃ শম  িমঞা             
এনআইিড-৪৮২৪৯০৩৩১৪৭৯৫   
মাবা-০১৯২৫৫৫৯৫৩৫

 াম-কলাপাড়া                
 ডাক-িকেশারগ               
 উপেজলা-িকেশারগ         
    জলা-িকেশারগ

আয়শা আ ার ( মেয়) 
এনআইিড-

১৯৯৮৪৮১৪৯৬৯০০০০২০

আেবদনকারী মাঃ আ  তােহর একজন 
িনমান। তার মেয় আয়শা আ ার ঢাকা 
িব িব ালয় সমাজিব ান িবভােগ ৩য় বেষ 
অ ায়নরত।

৪০০০০ িজ ল হক ার

৬  মাঃ আিম ল ইসলাম              
িপতা- ত কিলম উি ন          
এনআইিড-৯৪১৮৬৭১৭৬৩৮০৪   
মাবা-০১৭১৬৭৪৯৭১৪

 াম-স ারই                   
ডাক-বনগ ও                   
উপেজলা-রানীশংৈকল       
জলা-ঠা রগ ও

মাঃ সাজন িব াস ( ছেল) 
এনআইিড-৯৪১৮৬৭১০২৫২৬৮

আেবদনকারী মাঃ আিম ল ইসলাম একজন 
মটর। তার ছেল মাঃ সাজন িব াস 
জাহা ীর নগর িব িব ালয় মা াস পাবিলক 
হলথ অ ায়নরত।

৩০০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “পাবিলক িব িব ালয়------” 

িম
ক নং

   আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

   কানা    যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

   িববরন অ দান পিরমান    চক 
নং/তািরখ

   মাবাইল না ার

৭  বলী রহমান                         
ামী-মর ম শখ আইফার রহমান 

এনআইিড-৫৯৫২১৮৮৯১৯        
মাবা-০১৭৫৪৪৩৯৩৬৯

 াম-বানরগাতী                
 ডাক- লনা                   
উপেজলা- লনা              
জলা- লনা

 অ না আইফার ( মেয়) 
এনআইিড-৫০৫৩৩৩১৩৪৩

আেবদনকারী বলী রহমান একজন হ 
িমক। তার মেয় অ না আইফার 

বাংলােদশ েকৗশল ও ি  িব িব ালয় 
মা াস অ ায়নরত।

৩০০০০

৮  র জা বগম                         
ামী- ত র চ ন                

এনআইিড-৬৮১৭৬৩১৫৩৯২০৮   
মাবা-০১৭৬২০২৫৯৮৩

 াম-মজিলশ র              
ডাক-মজিলশ র             
উপেজলা-িমর র             
জলা-নরিসংদী

 ইবরািহম খিলল ( মেয়) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী র জা বগম একজন িহনী। 
তার ছেল ইবরািহম খিলল চ াম 
িব িব ালয় িব.িবএ ২য় বেষ অ ায়নরত।

৩০০০০

৯  খাকন চ  মি ক                   
িপতা- ত িনতাই চ  মি ক      
এনআইিড-৫৫১৮৫২৩৪৪৭২৯০   
মাবা-০১৭২৩১৪৬৬৯৬

 াম-বাকলবাড়ীয়             
  ডাক- নাগািত                
উপেজলা-শািলখা             
জলা-মা রা

 মিক মি ক ( মেয়) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী খাকন চ  মি ক একজন 
িষ। তার মেয়  মিক মি ক জগ থ 

িব িব ালয় সমাজিব ান মা াস 
অ ায়নরত।

৩০০০০

১০  আ স সালাম হাওলাদার          
িপতা-আ ল লিতফ হাওলাদার  
এনআইিড- ৯১০০৫৯৬৮৭৪     
মাবা-০১৭২৮৭৫০৯৪৪

 াম-বাদলপাড়া               
ডাক-বাদলপাড়া               
উপেজলা- সানাডা া         
জলা-বিরশাল

 মাঃ সা াদ হােসন ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী আ স সালাম হাওলাদার 
একজন রাজিমি । তার ছেল মাঃ সা াদ 
হােসন লনা িব িব ালয় ইএমিবএ 

অ ায়নরত।

৩০০০০

১১  মাঃ আলাল হােসন                 
িপতা- মাঃ আ ল আিজজ         
এনআইিড-২৮১৭০৬৭০৮১        
মাবা-০১৭৩৬০৫৫৬৭০

 াম-রাধা নগর                
ডাক-পাবনা                  
উপেজলা-পাবনা              
জলা-পাবনা

 তােয়বা ইসলাম ( মেয়) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ আলাল হােসন একজন 
িষজীিব। তার মেয় তােয়বা ইসলাম পাবনা 

িব ান ও ি  িব িব ালয় েগাল ও 
পিরেবশ িবভােগ অ ায়নরত।

৩০০০০

১২  মাঃ মিতয়ার রহমান               
িপতা- ত আ স ছাবান         
এনআইিড-৫০১১৫৮১১২৩৫৬৫    
মাবা-০১৭৫৭১২২৪৮৫

 াম- ভড়ামারা                
 ডাক- গালাপনগর             
উপেজলা- ভড়ামারা          
জলা- ি য়া

 আির ামান ( ছেল) 
এনআইিড-

১৯৯৩৫০১১৫৮১০২৯২৩৫

 আেবদনকারী মাঃ মিতয়ার রহমান একজন 
িষজীিব। তার ছেল মাঃ আির ামন 

রাজশাহী িব িব ায় এম.এস উি দিব ান 
অ ায়নরত।

৩০০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “পাবিলক িব িব ালয়------” 

িম
ক নং

   আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

   কানা    যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

   িববরন অ দান পিরমান    চক 
নং/তািরখ

   মাবাইল না ার

১৩  মাঃ একিল র রজা               
িপতা-মিহউি ন আহেমদ         
এনআইিড-৭৭৯৮২৩৫০০৩        
মাবা-০১৭২৯৬১৭৯৮৩

 াম- ত িলয়া                
ডাক-ভাউলার হাট             
উপেজলা-ঠা রগ ও          
জলা-ঠা রগ ও

ফািরহা রজা ( মেয়) 
এনআইিড-৪১৭৭৯৮৪৭৯৮

আেবদনকার মাঃ একিল র রজা একজন --
-। তার মেয় ফািরহা রজা বাংলােদশ িষ 
িব িব ালয় এম এস িফসার ােনজেম  
অ ায়নরত।

৩০০০০

১৪  মাঃ িনজাম উি ন                  
িপতা- মাঃ হািব র রহমান         
এনআইিড-৪৪১১৯১১৩২১৬১৭     
মাবা-০১৭৩৪৫৭৩৫৬০

 াম- দা য়া                
ডাক-হাটেপাপাল র          
উপেজলা-িঝনাইদহ সদর    
জলা-িঝনাইদহ

িন ফার ইয়াসিমন ( মেয়) 
এনআইিড-

১৯৯৫৪৪১১৯১১০০০০৪৮

আেবদনকারী মাঃ িনজাম উি ন একজন 
িষ িমক। তার মেয় িন ফার ইয়াসিমন 

জগ াথ িব িব ালয় সমাজিব ান িবভােগ 
৪থ বেষ অ ায়নরত।

৩০০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “পাবিলক িব িব ালয়------” 

িম
ক নং

   আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

   কানা    যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

   িববরন অ দান পিরমান    চক 
নং/তািরখ

   মাবাইল না ার

১৫  আ ল কােশম আক                
িপতা- ত ল আিমন            
এনআইিড-৬১১৮১৯৪০৯৯৯৩৬   
মাবা-

 াম-ধলীরকা া              
 ডাক-তারাকা া               
উপেজলা-তারাকা া        
জলা-ময়মনিসংহ

 শাহীন আক  ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী আ ল কােশম আক  একজন 
িদনম র। তার ছেল শাহীন আক  ঢাকা 
িব িব ালয় রা িব ান িবভােগ ৩য় বেষ 
অ ায়নরত।

৩০০০০

১৬  মাঃ কদম আলী                  
িপতা- ত বািছর উি ন         
এনআইিড-৬১১৮১৪০৯৮০৬৩৯ 
মাবা-০১৯১২৩৪৫৮৬৪

 াম-কাকনী                 
ডাক-কাকনী                 
উপেজলা-তারাকা া        
জলা-ময়মনিসংহ

 মাঃ তানিজ ল ইসলাম 
( ছেল) এনআইিড-

৬৯০৪৫৪৬৩৬

 আেবদনকারী মাঃ কদম আলী একজন িষ 
িমক। তার ছেল মাঃ তানিজ ল ইসলাম 

ঢাকা িব িব ালয় স ান ২য় সমাজ িব ান 
িবভােগ অ ায়রনত।

৩০০০০

১৭  আনেছর শখ                        
িপতা- ত আেবদ আলী শখ     
এনআইিড-৫৪১৮৭৭৯৯২৩৭৪৫    
মাবা-০১৬৮৭৮৬৬৩২৫

 াম- া নপাড়া              
ডাক-তারাইল                
উপেজলা-ভাংগা              
জলা-ফিরদ র

 েয়ল শখ ( ছেল)    
জ সনদ-

১৯৯৬১৫৯৮৭৭৯০০২৩৫২

 আেবদনকারী আনেছর শখ একজন িষ 
িমক। তার ছেল েয়ল শখ জগ াথ 

িব িব ালেয় দশন িবভােগ ৩য় বেষ 
অ য়নরত।

৩০০০০

১৮  মাঃ নজ ল ইসলাম               
িপতা- মাঃ রাপ ম ল           
এনআইিড-৮১১১০৬৩৩১৩২৫০  
মাবা-০১৭৬০৪০৭৭০৪

 াম-মহদী র                 
 ডাক-মীরগ                  
উপেজলা-বাঘা                
জলা-রাজশাহী

 মাঃ মিহর উি ন  ( ছেল)    
      এনআইিড-
৬০০৩৫২৫৩৫৬

 আেবদনকারী মাঃ নজ ল ইসলাম একজন 
িষ িমক। তার ছেল মাঃ মিহর উি ন 

রাজশাহী িব িব ালেয় উি দ িবভােগ ১ম 
বেষ অ য়নরত।

৩০০০০

১৯  হােসন িময়া                        
িপতা- ত আব ল হািসম        
এনআইিড-১২১০৪৩০১০৫০২১   
মাবা-০১৭৩৩৬০৪১২৯

 াম-উ কাি                 
ডাক-মিরচাকাি              
উপেজলা-বা ারাম র        
জলা- া নবাড়ীয়া

 রােসল িময়া ( ছেল)  
জ সনদ-

১৯৯৮১২১০৪৩০১০৪৬০০

 আেবদনকারী হােসন িময়া একজন িদন 
ম র। তার ছেল রােসল িময়া ঢাকা 
িব িব ালেয় আথ এ  এনভায়রনেম ল 
িবভােগ ১ম বেষ য়নরত।

৩০০০০

২০  মাঃ জয়নাল আেবদীন িচমতী    
িপতা- ত দিছজল হক            
এনআইিড-৪৯১৭৯৭১৪০০৯০৭    
মাবা-০১৭৭৮৬৬৭৮৫৪

 াম-ম ল পাড়া              
 ডাক- রামাির                  
উপেজলা- রৗমারী             
জলা- িড় াম

 আরমান হােসন ( ছেল) 
এনআইিড-৮২৫৩১৯৮৩৪৮

 আেবদনকারী মাঃ জয়নাল আেবদীন 
একজন িষ িমক।তার ছেল আরমান 
হােসন ঢাকা িব িব ালেয় ত  িবভােগ 

১ম বেষ অ য়নরত।

৩০০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “পাবিলক িব িব ালয়------” 

িম
ক নং

   আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

   কানা    যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

   িববরন অ দান পিরমান    চক 
নং/তািরখ

   মাবাইল না ার

২১  মাঃ শহর আলী                    
িপতা- ত বাহা র                 
এনআইিড-৪৯১৭৯১১৩৪১০৮২    
মাবা-০১৭৫৭৭৮৮০৮৫

 াম- সানা র             
ডাক-ক চ র              
উপেজলা- সানারগ       
জলা-নারায়নগ

 িশপন আহেমদ ( ছেল) 
জ সনদ-

১৯৯৯৪৯১৭৯১৭১০০১০৭

 আেবদনকারী মাঃ শহর আলী একজন িষ 
িমক। তার ছেল িশপন আহেমদ ঢাকা 

িব িব ালেয় গিণত িবভােগ ১ম বেষ 
অ য়নরত।

৩০০০০

২২  মাঃ শিহ ল ইসলাম বা         
িপতা- ত ইি স িময়া             
এনআইিড-৭২১৪৭১৩৯৫৩০৪৯   
মাবা-০১৭৬৭৭৫৬৯৩৫

 াম-বলাই িশ ল             
ডাক-অ িজয়া               
উপেজলা- ক য়া           
জলা- ন েকানা

 আ  তালহা আিরফ ( ছেল)    
        এনআইিড-
২৮৫৪৫৯২১৬৪

 আেবদনকারী মাঃ শিহ ল ইসলাম বা  
একজন িদন ম র। তার ছেল আ  তালহা 
আিরফ ঢাকা িব িব ালেয় আথ এ  
এনভায়রনেম াল সােয়  িবভােগ ১ম বেষ 
অ য়নরত।

৩০০০০

২৩  মাঃ ল ইসলাম হাওলাদার    
িপতা- ত মাঃ নােদর হােসন 
হাওলাদার                            
এনআইিড-০১১৬০২৩৭৪৯৯৫২   
মাবা-০১৯১৮৯৭০১৫৬

 াম-বাস া                    
ডাক- ল বাড়ীয়া          
উপেজলা- মােড়লগ         
জলা-বােগরহাট

 মাঃ ফয়সাল  ( ছেল)  
এনআইিড-৯১৫৪১৪২৭০৮

 আেবদনকারী মাঃ ল ইসলাম হাওলাদার 
একজন িদন ম র।তার ছেল মাঃ ফয়সাল 
ঢাকা িব িব ালেয়  আরািব িবভােগ ২য় 
বেস অ য়নরত।

৩০০০০

২৪  মাঃ রিবউল                        
িপতা- ত র আলী          
এনআইিড-৭০১৬৬৮৩৪০২১৩৭  
মাবা-০১৯৮১৪৪৭০৯০

 াম-রামচ র               
 ডাক-রামচ র             
উপেজলা-চ পাইনবাবগ     
জলা-চ পাইনবাবগ

 মাসাঃ শাহানাজ আকতার 
( মেয়)    জ সনদ-

১৯৯৭৭০১৬৬৮৩০৩৪৮২৩

 আেবদনকারী মাঃ রিবউল একজন িষ 
িমক। তার মেয় মাসাঃ শাহানাজ 

আকতার ঢাকা িব িব ালেয় ইিতহাস 
িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৩০০০০

২৫  মাঃ িজয়া উলহক                 
িপতা- ত হােছন আলী            
এনআইিড-৩৩১৩৬৯৪১১৭৬৮৭   
মাবা-০১৬২৮০৩১৪৭৫

 াম- ভ রদী                 
ডাক-িব জলী                
উপেজলা-কাপািসয়া          
জলা-গাজী র

 আিশক রা ানী ( ছেল) 
জ সনদ-

১৯৯৮৩৩১৩৬৯৪০৪৫৪২৪

 আেবদনকারী মাঃ িজয়া উলহক একজন 
িষ িমক। তর ছেল আিশক রা ানী 

ইসলািমক ািডজ িবভােগ ২য় বেষ 
অ য়নরত।

৩০০০০

২৬  মাক ল হাসা ামান           
িপতা-আব ল হােসম              
এনআইিড-৫০৬২০৫১৪৪৫       
মাবা-০১৭১৮৪৮০২৮৬

 াম-ল িনারায়ন র         
ডাক-মাইজদীেকাট           
উপেজলা- ধীরাম           
জলা- নায়াখালী

 নািবদ সাদমান  ( ছেল) 
এনআইিড-৩২৭৭০৩২৫৪০

 আেবদনকারী মাক ল হাসা ামান 
একজন িমল িমক। তার ছেল নািবদ 
সাদমান নায়াখালী িব ান ও ি  
িব িব ালেয় ইংেরিজ িবভােগ ১ম বেষ 
অ য়নরত।

৩০০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “পাবিলক িব িব ালয়------” 

িম
ক নং

   আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

   কানা    যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

   িববরন অ দান পিরমান    চক 
নং/তািরখ

   মাবাইল না ার

২৭ মাঃ আ  ব র                       
িপতা- ত র মাহা দ          
এনআইিড-৪৯১৭৯১১৩৬৩০১৮   
মাবা-০১৭০৯৩৪৯০৩৫

 াম-খ নমারা                
ডাক- রামারী                  
উপেজলা- বৗমারী             
জলা- িড় াম

হা ন অর রিশদ ( ছেল) 
এনআইিড-

১৯৯৭৪৯১৭৯১১০০০৪১৩

 আেবদনকারী মাঃ আ  ব র একজন িদন 
ম র। তির ছেল হা ন অর রিশদ ঢাকা 
িব িব ালেয় ইসলাম িশ া িবভােগ ৩য় 
বেষ অ য়নরত।

৩০০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “পাবিলক িব িব ালয়------” 

িম
ক নং

   আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

   কানা    যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

   িববরন অ দান পিরমান    চক 
নং/তািরখ

   মাবাইল না ার

২৮ মাঃ সােদ ল সরদার              
িপতা- ত আেলক সরদার        
এনআইিড-
১৯৭৬৮৭১০৪১৫০০০০০১         
মাবা-০১৯৯৩২১২২৪৮

াম- য়া                    
ডাক-আ িলয়া               
উপেজলা-আশা িন          
জলা-সাত ীরা

মাঃ নাজ ল হােসন ( ছেল)  
       এনআইিড-

১৯৯৮৮৭১০৪১৫০০০০৯৪

আেবদনকারী মাঃ সােদ ল সরদার একজন 
িদন ম র। তার ছেল মাঃ নাজ ল হােসন 
ঢাকা িব িব ালেয় ব াপনা িবভােগ ১ম 
বেষ অ য়নরত।

৩০০০০

২৯ মাঃ লাইমান হােসন             
িপতা-শাখাওয়াত হােসন জায়াদার  
                        এনআইিড-
১৪৯১০০২০৪২        মাবা-
০১৭১৮৩২৬৭০০

াম-হাজী র                
ডাক- হাজী র               
উপেজলা-মা রা             
জরা-মা রা

মেনায়ার হােসন আিরফ 
( ছেল)             এনআইিড-
১৯৯৭০৬১০৩৬৭০০০১৮৪

আেবদনকারী মাঃ লাইমান হােসন 
একজন িষ িমক। তার ছেল ঢাকা 
িব িব ালেয় গনেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা 
িবভােগ ২য় বেষ অ য়নরত।

৩০০০০

৩০ আ র রা াক সরদার              
িপতা- ত মা ান সরদার         
এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৩২৯৭২৬   
মাবা-০১৯১০৬৯৭৬৮৪

াম- গাতী                 
ডাক-িদগিলয়া              
উপেজলা- িদঘিলয়া          
জলা- লনা

ইমরান সরদার ( ছেল) 
জ সনদ-

১৯৯৫৪৭৪৪০৫৭০০৮৭৮০

আেবদনকারী আ র রা াক সরদার একজন 
িমল িমক। তার ছেল ইমরান সরদার 
লনা িব িব ালেয় পদাথ িব ান িবভােগ 

৪থ বেষ অ য়নরত।

৩০০০০

৩১ মাহা দ মা দ                     
িপতা- ত সিল র রহমান      
এনআইিড-১৫৯৪১২২৬৫৯৫২২   
মাবা-০১৮১৬০৯৯০১৬

াম-আ া                     
ডাক- ভালাইন বাজার      
উপেজলা-না লেকাট        
জলা- িম া

ইসমাইল হােসন ( ছেল) 
এনআইিড-

১৯৯৫১৯১৮৭১১০০০৪৩২

আেবদনকারী মাহা দ মা দ একজন িষ 
িমক। তার ছেল ইসমাইল হােসন িম া 

িব িব ালেয় িফনা  এ  াংিকং িবভােগ 
২য় বেষ অ য়নরত।

৩০০০০

৩২ মাঃ নজ ল ইসলাম শখ         
িপতা-আ ল কােসম শখ          
এনআইিড-১৫৯৪৩০৮৭০৬৬১৬  
মাবা-০১৯৮৫৩২৭৮১৮

াম-আিড়য়াম ন            
ডাক-ক য়া                    
উপেজলা-ক য়া               
জলা-বােগরহাট

মাঃ মিহ ল সখ ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

আেবদনকারী মাঃ নজ ল ইসলাম শখ 
একজন িষ িমক। তার ছেল মাঃ 
মিহ ল সখ ঢাকা এরািবক িবভােগ 
অ য়নরত।

৩০০০০

৩৩ গীতা রানী িব াস                  
িপতা- ত িসে র িব াস      
জ সনদ-১৯৭৫৮২১০৭৫৭১০০৭৭৯  
        মাবা-০১৭৭০৯৯৯৮৫৯

াম-আেলাকিদয়া            
ডাক-নিলয়া                 
উপেজলা-বািলয়াকাি       
জলা-রাজবাড়ী

িনলয় মার িব াস ( ছেল)    
       জ সনদ-

১৯৯৭৮২১০৭৫৭১০০৭৮৯

আেবদনকারী গীতা রানী িব াস একজন হ 
িমক। তার ছেল িনলয় মার িব াস ঢাকা 

িব  িব ালেয় গণেযাগােযাগ ও 
সাংবািদকতা িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৩০০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “পাবিলক িব িব ালয়------” 

িম
ক নং

   আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

   কানা    যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

   িববরন অ দান পিরমান    চক 
নং/তািরখ

   মাবাইল না ার

৩৪ ফজ ল কিরম                      
িপতা- মাঃ হািনফ                 
এনআইিড-৫১১৪৩৮৯৯৬৯৭২৭    
মাবা-০১৮৬৬০৪০৫১৮

াম-কািলরচর                
ডাক- মচর মা াসা           
উপেজরা-ল ী র            
জলা-ল ী র

ইউ ফ আলী  ( ছেল)  
জ সনদ-

১৯৯৩৫১১৪৩৮৫০০৯৬০২

আেবদনকারী ফজ ল কিরম একজন িষ 
িমক। তির ছেল ইউ ফ আলী  িম া 

িব িব ালেয় ইংেরিজ িবভােগ ২য় বেষ 
অ য়নরত।

৩০০০০

৩৫ মাঃ তিমজ উি ন                  
িপতা- মাঃ খ  িময়া              
এনআইিড-৭৭৮২৩১৮১৭৯       
মাবা-০১৯৫৫৯৬৮১৩৯

াম-িখলগ ও                  
ডাক-িখরগ ও                
উপেজলা-িখলগ ও           
জলা-ঢাকা

মাঃ শাজাহান িময়া ( ছেল)    
         জ সনদ-

১৯৯৯৯৩১৬৬১৩১০৩৮৩৬

আেবদনকারী মাঃ তিমজ উি ন একজন 
িনমান িমক। তার ছেল মাঃ শাজাহান 
িময়া ঢাকা িব িব ালেয় মােক ং িবভােগ 
১ম বেষ অ য়নরত।

৩০০০০

৩৬  মাঃ শিফ ল ইসলাম               
িপতা- ত রফাজ উি ন তা কদার 
এনআইিড-৪৯১৬১৬৯১৭১৬৮১    মাবা-
০১৬৪৩৪১১৭৮৪

 াম-পি ম নওয়ািশ         
ডাক- খািত                  
উপেজলা-নােগ রী            
জলা- িড় াম

 মাঃ রািক ল হাসান ( ছেল)     
     এনআইিড-৬৪০৪৭৪০৪৬৩

 আেবদনকারী মাঃ শিফ ল ইসলাম একজন 
িষ িমক। তার ছেল মাঃ রািক ল হাসান 

ঢাকা িব িব ালেয় পিরসং ান িবভােগ ২য় বেষ 
অ য়নরত।

৩০০০০

৩৭  মাঃ আয়নাল হক                     
িপতা- মাঃ আজাদ আলী           
এনআইিড-৪৯১৬১৬৩২৩৪১৬৬    
মাবা-০১৭৫৫৪৩৭৮৭৭

 াম-ঢাকডহর               
ডাক-নারায়ন র             
উপেজলা-নােগ রী             
জলা িড় াম

 মাঃ আতাউর রহমান ( ছেল)    
          এনআইিড-

১৯৯৮৪৯১৬১৬৩০০০০১৪

 আেবদনকারী মাঃ আয়নাল হক একজন িষ 
িমক। তার ছেল মাঃ আতাউর রহমান ঢাকা 

িব িব ালেয় মৎ  িবভােগ ২য় বেষ অ য়নরত।

৩০০০০

৩৮  মাঃ তসেলম উি ন                
িপতা- ত আেয়ন উি ন মা া   
এনআইিড-৬৯১১৫৪৭০৭৯৮৮৩   
মাবা-০১৭১০৪১৪৬১৩

 াম-কােয়মেকালা            
ডাক-আহেমদ র            
উপেজলা-বড়াই াম          
জলা-নােটার

 মাঃ িল  হােসন  ( ছেল)    
       এনআইিড-
৫৫৫৪৯৮২৬২৮

 আেবদনকারী মাঃ তসেলম উি ন একজন 
একজন িদন ম র। তার ছেল মাঃ িল  
হােসন  ঢাকা িব িব ালেয় ভত  িবভােগ 

১ম বেষ অ য়নরত।

৩০০০০

৩৯  মাঃ বা ক চ ন                    
িপতা- মাঃ ফিকর চ ন            
এনআইিড-৯৩১৪৭৫৮৪৪৩৫২০   
মাবা-০১৭০৭৫৩০৯৫০

 াম- কাকডহর               
ডাক- কাকডহর              
উপেজলা-কািলহাতী         
জলা-টা াইল

 রােসল রানা সকত ( ছেল)   
         জ সনদ-

১৯৯৭৯৩১৪৭৫৮০০১৬৮৪

 আেবদনকারী মাঃ বা ক চ ন একজন িষ 
িমক। তার ছেল রােসল রানা সকত ঢাকা 

িব িব ালেয় ত  িবভােগ ১ম বেষ 
অ য়নরত।

৩০০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “পাবিলক িব িব ালয়------” 

িম
ক নং

   আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

   কানা    যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

   িববরন অ দান পিরমান    চক 
নং/তািরখ

   মাবাইল না ার

৪০  গাজী আিম ল ইসলাম           
িপতা-লাল িময়া গাজী             
এনআইিড-০১১৫৬৭৬৯৭৮৯৭২   
মাবা-০১৬২৮৬৮৪০৩৪

 াম- কাদািলয়া               
ডাক- কাদািলয়া              
উপেজলা- মা াহাট           
জলা-বােগরহাট

 িজ, এম,িহরক   ( ছেল)  
এনআইিড-৪২০৩৯৮৩১৭৮

 আেবদনকারী গাজী আিম ল ইসলাম 
একজন িষ িমক। তার ছেল িজ, এম, 
িহরক ঢাকা িব িব ালেয় গণেযাগােযাগ ও 
সাংবািদকতা িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৩০০০০

৪১  মাঃ বা ল হাসান                 
িপতা- ত আমান উ াহ        
এনআইিড-
১৯৬১৯১১৬২৪২০০০০০৬        
মাবা-০১৭৬২৪০২৫৩৩

 াম- নায়াগ ও                
 ডাক-খািদমনগর            
উপেজলা-িসেলট সদর        
জলা-িসেলট

 তাওহীদ হাসন দাহা ( ছেল)  
            এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ বা ল হাসান একজন 
িদন ম র। তার ছেল তাওহীদ হাসান দাহা 
ঢাকা িব িব ালেয় গণেযাগােযাগ 
সাংবািদকতা িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৩০০০০

৪২  মাহা দ আলী                     
িপতা- মাঃ শাফা া             
এনআইিড-৩২৯০৯৯১০৩৭        
মাবা-০১৭২৫৭৬৬৯১৫

 াম- ব পা ল                
ডাক-মা াসা সয়দ র      
উপেজলা-পীরগাছা            
জলা-রং র

 মাঃ কাওছা ল ইসলাম 
( ছেল)            জ সনদ-
১৯৯৮৮৫১৭৩৬৬০৪৪৮৯০

 আেবদনকারী মাহা দ আলী একজন িদন 
ম র।তার ছেল মাঃ কাওছা ল ইসলাম 
ঢাকা িব িব ালেয় স  িব ান িবভােগ ৩য় 
বেষ অ য়নরত।

৩০০০০

৪৩  মাঃ আঃ হা ান সাঈদী           
িপতা- ত জেবদ আলী গাজী      
এনআইিড-৪৭৯২১০৩০৩৪৩৭০   
মাবা-০১৯১৩২২৬৯৬৮

 াম- েনাপাড়া                
ডাক- দৗলত র              
উপেজলা- দীলত র         
জলা- লনা

 মায়রা জাহান  ( মেয়)  
জ সনদ-

২০০০৪৭৯২১০৩০০০৯২১

 আেবদনকারী মাঃ আঃ হা ান সাঈদী 
একজন িষ িমক। তার মেয় মায়রা 
জাহান লনা িব িব ালেয় 
এে ােটকেনারিজ িডিসি ন িবভােগ ১ম বেষ 
অ য়নরত।

৩০০০০

৪৪  মাঃ হা র রিশদ                
িপতা- ত জাে ল হক         
এনআইিড-০৯২৫৪০৭৫৪৯৫৮২   
মাবা-০১৭৮৯৪৯৮০২১

 াম- প ার হাওলা           
ডাক-লালেমাহন              
উপেজলা-লালেমাহন          
জলা- ভালা

 মাঃ আিম ল ইসলাম 
( ছেল)            জ সনদ-

৯২৮৩০৭০১১২৭৫

 আেবদনকারী মাঃ হা র রিশদ একজন 
িষ িমক। তার ছেল মাঃ আিম ল 

ইসলাম ঢাকা িব িব ালেয় িশ া ও 
গেবষনা িবভােগ ৩য় বেষ অ য়নরত।

৩০০০০

৪৫  মাছাঃ সিলনা বগম             
ামী- ত উ ামান          

এনআইিড-৭৭১২৫৯৪৪৩৯৪২৫   
মাবা-০১৭৫০৩৬৪০৩৮

 াম-নগর সােকায়া           
ডাক-সােকায়া              
উপেজলা- বাদা                
জলা-প গড়

 মাঃ নাজ ল হাসান সাহান 
( ছেল)      এনআইিড-

১৯৯৭৭৭১২৫৯৪০০০২৫৮

 আেবদনকারী মাছাঃ সিলনা বগম একজন 
হ িমক। তার ছেল মাঃ নাজ ল হাসান 

জগ াথ িব িব ালেয় ইসলািমক ািডজ 
িবভােগ ২য় বেষ অ য়নরত।

৩০০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “পাবিলক িব িব ালয়------” 

িম
ক নং

   আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

   কানা    যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

   িববরন অ দান পিরমান    চক 
নং/তািরখ

   মাবাইল না ার

৪৬  মাঃ সাহাজাহান আলী             
িপতা- মাঃ দীন আলী সরদার     
এনআইিড-
১৯৬০৪১১৯০৪৩৫৭৩৭০৫         
মাবা-০১৭২৫৫৯১৮২৬

 াম-তালা                     
ডাক-তালা                    
উপেজরা-তালা              
জলা- সাত ীরা

 মাঃ িশহাব শাহিরয়ার  
( ছেল)              জ সনদ-

২০০৭৮৭৯০৮৭০০০৭৯৫

 আেবদনকারী মাঃ শাহাজাহান আলী 
একজন িষ িমক। তার ছেল িশহাব 
শাহিরয়ার ব ব  শখ িজ র রহমান 
িব ান ও ি  িব িব ালেয় ইেল িনকস 
এ  টকিনিশয়ান িবভােগ ২য় বেষ 
অ য়নরত।

৩০০০০

৪৭  বলােয়ত হােসন চৗ রী         
িপতা- ত মিজদ হােসন চৗ রী 
এনআইিড-০৬২৬২০১০৮৮৭৩৬ 
মাবা-০১৫৫১২৪৭৯৫১

 াম-চরেহাগলা              
ডাক-পাতারহাট             
উপেজলা- মেহি গ         
জরা-বিরশাল

 সােব ন নছা চৗ রী  
( মেয়)              এনআইিড-

৩৭৫৫৪৮৮৫৩০

 আেবদনকারী বলােয়ত হােসন চৗ রী 
একজন িষ িমক। তার মেয় জগ াথ 
িব িব ালেয় মেনািব ান িবভােগ ২য় বেষ 
অ য়নরত।

৩০০০০

৪৮  মাঃ চ ন িময়া                        
িপতা-দীন মাহা দ              
এনআইিড-৭৭১৭৩৩৬২০৬৯৫৩  
মাবা-০১৭৪৩৪৯২০৯০

 াম-নেলহা পাড়া             
ডাক-ধা ামারা                
উপেজলা-প গড়             
জলা-প গড়

 মাছাঃ পারভীন আ ার 
( মেয়)               এনআইিড-

৬৪০১১৯৩৯৩০

 আেবদনকারী মাঃ চ ন িময়া একজন িদন 
ম র। তার মেয় মাচাঃ পারভীন আ ার 
বগম রােকয়া িব িব ালেয় অথনীিত 

িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৩০০০০

৪৯  দী ী রানী করী                    
ামী-প ম করী                  

এনআইিড-৫৮১৫৬৪৭০২১৯১৬   
মাবা-০১৭৫৯৮৯৬২৬৭

 াম-কাটািবল                 
 ডাক-পা েখালা               
উপেজলা-কমলগ            
জলা- মৗলভীবাজার

 শরৎ করী ( ছেল)  
এনআইিড- নাই

 আেবদনকারী দী ী রানী করী একজন িষ 
িমক। তার ছেল শাহজালাল িব ান ও 
ি  িব িব ালেয় অথনীিত িবভােগ ২য় 

বেষ অ য়নরত।

৩০০০০

৫০  আ ল গ র                          
িপতা- মাঃ ওয়ােহদ আলী          
এনআইিড-৪৯১৭৯১১৩৬৩৩০৯   
মাবা-০১৯৫৪৬২০০২৭

 াম-বাইটকামারী            
ডাক-বা য়ারচর               
উপেজলা- রৗমারী              
জলা- িড় া

 জাহা ীর আলম ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী আ ল গ র একজন 
িদনম র। তার ছেল জাহা ীর আলম ঢাকা 
িব িব ালয় ইিতহাস িবভােগ ২য় বেষ 
অ ায়নরত।

৩০০০০

৫১  মাঃ আ ল মা ান আক            
 িপতা- ত কােদর আলী আক  
এনআইিড- ৯৩১৪৭৮৭২৮২২৬১      
মাবা-০১৭২৪১৭৫৬১৫

 াম-নরদিহ                   
 ডাক-য া                      
উপেজলা-কািলহািত          
জলা-টা াইল

 মাঃ কতার হােসন ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ আ ল মা ান আক  
একজন িষ িমক। তার ছেল  কতার 
হােসন ঢাকা িব িব ালয়  িবভােগ ২য় 

বেষ অ ায়নরত।

৩০০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “পাবিলক িব িব ালয়------” 

িম
ক নং

   আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

   কানা    যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

   িববরন অ দান পিরমান    চক 
নং/তািরখ

   মাবাইল না ার

৫২  মাঃ জয়নাল আেবদীন             
িপতা- ত িমিছর উি ন বগম   
এনআইিড-৪৯১০৯৮৩৫২৪০৯২   
মাবা-০১৫২১৪২৪৭৯২

 াম-ম ল পাড়া              
 ডাক- রামাির                  
উপেজলা- রৗমারী             
জলা- িড় াম

 মাঃ মান হাসান ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ জয়নাল আেবদীন 
একজন িষ িমক।তার মাঃ মান হাসান 
ঢাকা িব িব ালেয় পিরসং ান িবভােগ ১ম 
বেষ অ য়নরত।

৩০০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “পাবিলক িব িব ালয়------” 

িম
ক নং

   আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

   কানা    যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

   িববরন অ দান পিরমান    চক 
নং/তািরখ

   মাবাইল না ার

৫৩  এম.এম তেয় র রহমান            
িপতা-আিকল উি ন              
এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৩২৯৭৫৩   
মাবা-০১৯১৫০০৮৯৭৮

 াম- গাতী                 
ডাক-িদঘিলয়া                
উপেজলা-িদঘিলয়া            
 জলা- লনা

 আ া রহমান সবা ( মেয়) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী এম.এম তেয় র রহমান 
একজন িষ  িমক। তার মেয় আ া 
রহমান সবা লনা িব িব ালয় ইিতহাস  
িবভােগ ২য় বেষ অ ায়নরত।

৩০০০০

৫৪  মাঃ আ ল কািদর                 
িপতা- মাঃ আ ল মােলক          
এনআইিড-৪১৫৪৭৯৮০৮৩৬৩৬  
মাবা-০১৮৬৪১৮১০৫৫

 াম-বা নপাড়া              
 ডাক- া নপাড়া              
 উপেজলা- া নপাড়া         
জলা- িম া

 মাঃ নািহদ হাসান ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ আ ল কািদর একজন 
মসাস উ ল ডাস ক ািশয়ার। তার ছেল 
মাঃ নািহদ হাসান মাওলানা ভাসানী ি  

িব িব ালয় অ ায়নরত।

৩০০০০

৫৫  মেহদ আলী                          
িপতা-কছি                         
এনআইিড-৫৫০৫৩৫৭৩২৬       
মাবা-০১৭৬৬৫০১৩৮০

 াম-চরিসতাই ঝড়           
ডাক- মাগলবাসা               
উপেজলা- িড় াম            
জলা- িড় াম

 মাঃ এনা ল হক ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মেহদ আলী একজন 
িদনম র। তার ছেল মাঃ এনা ল হক ঢাকা 
িব িব ালয় পিরসং ান িবভােগ ২য় বেষ 
অ ায়নরত।

৩০০০০

৫৬  মাঃ আ ল কােশম                  
িপতা- ত মিফজ উি ন           
এনআইিড-১৫৯২০৩৮৫৭৪৫০৬   
মাবা-০১৯৫৫৬০২৮২০

 াম- রৗমারী                  
 ডাক- রৗমারী               
উপেজলা- রৗমারী             
জলা- িড় াম

 সিজব আল মা ন ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ আ ল কােশম একজন 
িষ িমক। তার ছেল সিজব আল মা ন 

ঢাকা িব িব ালয় মােক ং িবভােগ ২য় বেষ 
অ ায়নরত।

৩০০০০

৫৭  আ ল জিলল                       
িপতা- ত কসব উি ন           
এনআইিড-৪৯১৭৯৮৩৩৩৯২৫১   
মাবা-০১৯২৩৫৬৭৯৩৬

 াম- রৗমারী                  
  ডাক- রৗমারী                  
উপেজলা- রৗমারী              
জলা- িড় াম

 জয়নব আ ার ( মেয়) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী আ ল জিলল একজন িষ 
িমক। তার ছেল জয়নব আ ার ঢাকা 

িব িব ালয় CRIMINOLOGY 
িবভােগ অ ায়নরত।

৩০০০০

৫৮  িমজা র রহমান                      
িপতা- ত র মাহা দ             
এনআইিড-৪৯১৭৯৭১৩৭৩৩১৫   
মাবা-০১৯৯৮২০৩৫২৭

 াম- রৗমারী                  
 ডাক- রৗমারী               
উপেজলা- রৗমারী             
জলা- িড় াম

 মা মা আ ার এনআইিড-নাই  আেবদনকারী িমজা র রহমান একজন িষ 
িমক। তার মেয় মা মা আ ার ঢাকা 

িব িব ালয় ইংেরিজ িবভােগ ১ম বেষ 
অ ায়নরত

৩০০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “পাবিলক িব িব ালয়------” 

িম
ক নং

   আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

   কানা    যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

   িববরন অ দান পিরমান    চক 
নং/তািরখ

   মাবাইল না ার

৫৯  মাঃ মিজবর রহমান               
িপতা- মাঃ শাহা আলী            
এনআইিড-৮৯১৩৭৪৩৭৮৭৭৬৪   
মাবা-০১৯২৫৩০৯০১১

 াম-কাংশা                    
  ডাক- চরন ধনই         
উপেজলা-িঝনাইগািত         
জলা- শর র

 মাঃ মা দ রানা ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ মিজবর রহমান একজন 
িদনম র। তার ছেল মাঃ মা দ রানা ঢাকা 
িব িব ালয় ইসলােমর ইিতহাস িবভােগ ৩য় 
বেষ অ ায়নরত।

৩০০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “পাবিলক িব িব ালয়------” 

িম
ক নং

   আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

   কানা    যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

   িববরন অ দান পিরমান    চক 
নং/তািরখ

   মাবাইল না ার

৬০  ল ইসলাম                        
িপতা-সািহদা ইসলাম              
এনআইিড-৪৯১৭৮৭১৩৭৮৪৮৩    
মাবা-০১৭৭১৬২৯১২০

 াম- গায়াল াম             
ডাক- রৗমারী                  
উপেজলা- রৗমারী             
জলা- িড় াম

 আ  সা াদ িবন ইসলাম 
( ছেল) এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী ল ইসলাম একজন িষ 
িমক। তার ছেল আ  সা াদ িবন ইসলাম 

ঢাকা িব িব ালয় রা িব ান িবভােগ ১ম 
বেষ অ ায়নরত।

৩০০০০

৬১  মাঃ আ ল হােশম                   
িপতা- ত ইয়ািছন আলী           
এনআইিড-৪৯১৭৯১১৩৭২২৮৬    
মাবা-০১৭০৭৯২০৭১৭

 াম-ব ারড়                  
ডাক- রৗমারী                  
উপেজলা- রৗমারী              
জলা- িড় াম

 ইমরান আহেমদ ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ আ ল হােশম একজন 
িশ িমক। তার ছেল ইমরান আহেমদ 

ঢাকা িব ি ালয় িবএিসএন অনাস ৪থ বেষ 
অ ায়নরত।

৩০০০০

৬২  মাছাঃ রওশন আরা               
ামী- মাঃ রিফ ল ইসলাম       

এনআইিড-৪৯১৭৯১১৩৫৪৯৪৮    
মাবা-০১৯৪৩৬৩৮৫২৫

 াম-বাইটকামারী            
ডাক-বা য়ারচর               
উপেজলা- রৗমারী              
জলা- িড় া

 মাছাঃেরেহনা আ ার 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাছাঃ রওশন আরা একজন 
িদনম র। তার মেয় মাছাঃ রেহনা আ ার 
ঢাকা িব ি ালয় াতক স ান িবভােগ ১ম 
বেষ অ ায়নরত।

৩০০০০

৬৩  আ ল জিলল                       
িপতা-জাহা ীর আলম     
এনআইিড-৪৯১৭৯১১৩৬৬৯৮৭  
মাবা-০১৭১৬১০৩৭০২

 াম-ব েবড়                  
 ডাক- রৗমারী                  
 উপেজলা- রৗমারী             
 জলা- িড় াম

 বিশর আহেমদ ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী আ ল জিলল একজন িষ 
িমক। তার মেয় বিশর আহেমদ ঢাকা 

িব িব ালয় িরচাজ অব টিনং ১ম িবভােগ 
অ ায়নরত।

৩০০০০

৬৪  মাঃ আয়নাল হক                   
িপতা- ত আ ল স            
এনআইিড-৪৯১৭৯১১৩৬৬৯৭৬   
মাবা-০১৭৪৭৬৪৭৩৩৪

 াম-ব েবড়                  
 ডাক- রৗমারী                  
 উপেজলা- রৗমারী             
 জলা- িড় াম

 রােশ ল ইসলাম ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ আয়নাল হক একজন 
িষ িমক। তার ছেল রােশ ল ইসলা ঢাকা 

িব িব ালয় ইসলােমর ইিতহাস িবভােগ ৩য় 
বেষ অ ায়নর

৩০০০০

৬৫  মাঃ কাওছার আলী                 
িপতা- ত মাঃ মক ল হােসন 
এনআইিড-৮৮১৯৪৭৩৮৬৯৮৬৪   
মাবা-০১৬২৭৫২২১০৩

 াম-বড়েগাজা                
ডাক-সলংগা                
উপেজলা-উ াপাড়া            
জলা-িসরাজগ

 মাঃ হদােয় ল ইসলাম 
( ছেল) এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ কাওছার আলী একজন 
িদনম র। তার ছেল মাঃ হদােয় ল 
ইসলাম ঢাকা িব িব ালয় গনসংেযাগ ও 
সাংবািদক িবভােগ ২য় বেষ অ ায়নরত।

৩০০০০

৬৬  আব ল মা দ                      
িপতা- র আহমদ                  
এনআইিড-৪১৬১৫৫৮৯৬২          
মাবা-০১৯০৬৭৫৯০১২

 াম- তলার ীপ              
ডাক- তলার ীপ              
উপেজলা-আেনায়ারা          
জলা-চ াম

 সাঈদ মাহ দ সাহরাব 
( ছেল) এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী আব ল মা দ একজন 
িদনম র। তার ছেল সাঈদ মাহ দ সাহরাব 
ঢাকা  িব িব ালয় গনসংেযাগ ও সাংবািদক 
িবভােগ ২য় বেষ অ ায়নরত।

৩০০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “পাবিলক িব িব ালয়------” 

িম
ক নং

   আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

   কানা    যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

   িববরন অ দান পিরমান    চক 
নং/তািরখ

   মাবাইল না ার

৬৭  মাঃ আলী হােসন                  
িপতা- ত আঃ কােদর ফরাজী     
এনআইিড-৭৯২৫৮০২২২৩৭২৬   
মাবা-০১৭৭৭৫৩২১২১

 াম-দি ন ব র             
 ডাক-মঠবািড়য়া               
উপেজলা-মঠবািড়য়া          
জলা-িপেরাজ র

 মাঃ আহেমদ আলী ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ আলী হােসন একজন 
িদনম র। তার ছেল মাঃ আহেমদ আলী 
ঢাকা িব িব ালয় সমাজক াণ িবভােগ ২য় 
বেষ অ ায়নরত।

৩০০০০

৬৮  মাঃদাউদ আলী                      
িপতা- ত ই ািহম িময়া           
এনআইিড-১৯৪৬০৯০৪১৫         
মাবা-০১৭২২৯৩৬৯০২

 াম- রাম র                
 ডাক- কাড়াকদী               
উপেজলা-ম খালী             
জলা-ফিরদ র

 আি য়া আকতার পা ( মেয়) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ দাউদ আলী একজন 
িমক নােটার গার িমলস। তার মেয় 

আি য়া আকতার পা যেশার িব ান ও 
ি  িব িব ালয় গিনত িবভােগ ৪থ বেষ 

অ ায়নরত।

৩০০০০

৬৯  িব ম সাংমা                         
িপতা- লাকা মারাক                 
এনআইিড-৮২০৪৭৫১৮৫৬         
মাবা-০১৯৮৩৬৭৯৭৪৫

 াম-বাসবা কাঠগড়          
  ডাক- শর র                 
 উপেজলা- শর র             
 জলা- শর র

 নব নকেরক ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী িব ম সাংমা একজন চাউল 
কল িমি । তার ছেল নব নকেরক ঢাকা 
িব িব ালয় বাংলা িবভােগ ৪থ বেষ 
অ ায়ন শষ।

৩০০০০

৭০  মার িব াস                      
িপতা-ফািন  নাথ িব াস          
এনআইিড-৪৭১৬৪৫০০৮৪৯৪৬   
মাবা-০১৭৫৮৯৯৫৯৪১

 াম-িশেলমান র             
ডাক-আগড়ঘাটা              
উপেজলা-পাইকগাছা        
জলা- লনা

 ভ িব াস ( ছেল) এনআইিড-
নাই

 আেবদনকারী মার িব াস একজন 
িমক। তার ছেল ঢাকা িব িব ালয় সমাজ 

ক াণ ও গেবষনা ইনি উট ৩য় বেষ 
অ ায়নরত।

৩০০০০

৭১  মাঃ শাহজাহান আ াদ             
িপতা- মাঃ মাবারক আলী আ াদ 
এনআইিড-৬৮১৭৬৩১৫২৯৩৪৪  
মাবা-০১৯৪৩১৫৫১৭৯

 াম-িননগ ও                
ডাক-িননগ ও বাজার        
উপেজলা-িশব র              
জলা-নরিসংদী

 মাঃ মাহ ল ইসলাম 
( ছেল) এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ শাহজাহান আ াদ 
একজন ষক। তার ছেল ঢাকা িব িব ালয় 
গনসংেযাগ ও সাংবািদক িবভােগ ২য় বেষ 
অ ায়নরত।

৩০০০০

৭২  নওেশর আলী তা কদার           
িপতা- ত রােহন উি ন           
এনআইিড-৪৭১৯৪৬৭৯৮৬৬০৫   
মাবা-০১৯২০৬৫০৮৪২

 াম- নারী                    
 ডাক- নারী                   
 উপেজলা- তরখাদা           
 জলা- লনা

 িরয়াজ তা কদার ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী নওেশর আলী তা কদার 
একজন িষ িমক। তার ছেল িরয়াজ 
তা কদার রাজশাহী ত  িবভাগ ১ম বেষ 
অ ায়নরত।

৩০০০০

৭৩  খাকন মার সাহা                  
িপতা-িবনত চ  সাহা             
এনআইিড-৪৭১৯৪৬৭৯৮৮১০৯    
মাবা-০১৯১৭১৪৪১৪০

 াম- তরখাদা                 
 ডাক- নারী                   
উপেজলা-ম ি য়া            
জলা- লনা

 িবজন মার সাহা ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী খাকন মার সাহা একজন 
িদনম র। তার ছেল ব ব  শখ িজ র 
রহমান িব ান ও ি  িব িব ালয় 
অ ায়নরত।

৩০০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “পাবিলক িব িব ালয়------” 

িম
ক নং

   আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

   কানা    যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

   িববরন অ দান পিরমান    চক 
নং/তািরখ

   মাবাইল না ার

৭৪  মাঃ আকরাম কাজী                 
িপতা- মাঃ িময়অ কািজ       
এনআইিড-৪৭৯৫১২৭৪৬০০৭৯    
মাবা-০১৯৫৭৬০৯৫৫১

 াম-িশব র                   
ডাক-মািজগািত                
উপেজলা- গাপালগ          
জলা- গাপালগ

 জািহ ল ইসলাম (জািহদ) 
এনআইিড নাই

 আেবদনকারী মাঃ আকরাম কাজী একজন 
িদনম র। তার ছেল জািহ ল ইমলাম ঢাকা 
িব িব ালয়  পিরসং ান িবভােগ 
অ ায়নরত।

৩০০০০

৭৫  রাম  িব াস                      
িপতা-ধীেরন চ  িব াস           
এনআইিড-২৩৯৬৭৫২৯৬২        
মাবা-০১৯১১৬৬২৫৯৭

 াম-রাজা র                  
ডাক- বল িলয়া               
উপেজলা- পসা              
জলা- লনা

 ত য় িব াস বাধন 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী রাম  িব াস একনজ----। 
তার ছেল ত য় িভ াস বাধন লনা 
িব িব ালয় ফােমস  িবভােগ অ ায়নরত।

৩০০০০

৭৬  মাছাঃ রওশন আরা               
ামী- ত সােদ ল ইসলাম     

এনআইিড-৭৩১৪৫৪৩০০২১৪৮    
মাবা-০১৭৭৩৯১১৯৯০

 াম-গাড়া াম                 
 ডাক-খামার গাড়া াম        
 উপেজলা-িকেশারগ         
 জলা-নীলফামারী

 মাঃ মেহদী হাসান ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাছাঃ রওশন আরা একজন --
-। তার মাঃ মেহদী হাসান রাজশাহী  
িব ি ালয় াতক স ান ফিলত রসায়ন  
িবভােগ ১ম বেষ অ ায়নরত।

৩০০০০

৭৭  মনাদাস                            
িপতা- ত িগরীশ দাশ           
এনআইিড-৩৭০১৩৬১০৯৩        
মাবা-০১৭১৮৭১১০৪০

 াম- ী পাড়া              
 ডাক-িদনাজ র               
 উপেজলা-িদনাজ র          
জলা-িদনাজ র

 িরচাড দাস ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মনাদাস একজন িদনম র। 
তার ছেল িরচাড দাস জাহা ীরনগর 
িব িব ালয় দশন িবভােগ ২য় বেষ 
অ ায়নরত।

৩০০০০

৭৮  মাঃ রিফ ল ইসলাম               
িপতা- ত আে ল হােসন দফাদার 
এনআইিড-৫০১৩৯৪৭৮৩৭৩৩৪      
         মাবা-০১৭৭০৯৯৮৩০৮

 াম-খিলসা ি               
ডাক-খিলসা ি              
উপেজলা- দৗলত র          
জলা- ি য়া

 মাঃ স জ আলী 
( ছেল)এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ রিফ ল ইসলাম একজন 
িদনম র । তার ছেল মাঃ স জ আলী ঢাকা 
িব িব ালয় ইিতহাস িবভােগ ২য় বেষ 
অ ায়নরত।

৩০০০০

৭৯  তাই ল ইসলাম                    
িপতা- ত আিশদ আক          
এনআইিড-৭২১৪৭৬৭০৯৯৮৮৩   
মাবা-০১৮৪৯৫৬২২৫০

 াম-চািরতলা                 
 ডাক-সািজউড়া                
উপেজলা- ক য়া              
জলা- ন েকাণা

 সােনায়ার হােসন ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকার  তাই ল ইসলাম একজন িষ 
কাজ । তার ছেল সােনায়ার হােসন ঢাকা 
িব িব ালয় ইিতহাস িবভােগ অ ায়নরত।

৩০০০০

৮০  িরপন গায়ালা                       
িপতা-বস  গায়ালা                 
এনআইিড-৩২৭৭৩৭৮৯৮৪        
মাবা-০১৬২৮০২০২৩২

 াম-লা া রা চা বাগান     
 ডাক-িসেলট                   
 উপেজলা-িসেলট              
 জলা-িসেলট

 অ  গায়ালা ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী িরপন গায়ালা একজন চা 
িমক। তার ছেল অ  গায়ালা শাহজালাল 

িব ান ও ি  িব িব ালয় সমাজক ান 
িবভােগ ২য় বেষ অ ায়নরত।

৩০০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “পাবিলক িব িব ালয়------” 

িম
ক নং

   আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

   কানা    যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

   িববরন অ দান পিরমান    চক 
নং/তািরখ

   মাবাইল না ার

৮১  মাঃ আ ল কিরম  সরকার         
িপতা- ত তয়র আলী সরকার   
এনআইিড-৬৮৭৫১৩৭৬৬০       
মাবা-০১৭৮১৮১৫০৯৯

 াম- লহার                   
ডাক-ব লাগাড়ী               
উপেজলা- গািবগ            
জলা-গাইবা া

 মাঃ আ  তালহা এনআইিড-
নাই

 আেবদনকারী মাঃ আ ল কিরম সরকার 
একজন িষ িমক। তার ছেল মাঃ আ  
তালহা ঢাকা িব িব ালয় ইিতহাস ২য় 
িবভােগ অ ায়নরত।

৩০০০০

৮২  মিন চাকমা                     
িপতা-ম ম ল চাকমা             
এনআইিড-৪৬১৭৭১৯৭৩৯৭২০     
মাবা-০১৮৭২৪৭৫০৭২

 াম-জগৎ মাহর পাড়া      
 ডাক-পানছিড়                
উপেজলা-পানছিড়            
জলা-খাগড়াছিড়

 িনেকল চাকমা এনআইিড-নাই  আেবদনকার মিন চাকমা একজন িষ 
িমক। তার  ছেল িনেকল চাকমা ইিতহাস 

িবভােগ ৩য় বেষ অ ায়নরত।

৩০০০০

৮৩  দীন মহম দ িশকদার            
িপতা- ত আ ল রহমান         
এনআইিড-৪৭১৪০৮৫৫০৫৮৩৭   
মাবা-০১৯০৩১০৯৩৫০

 াম-চ িনমহল               
 ডাক-চ িনমহল              
উপেজলা-িদঘিলয়া           
জলা- লনা

 ফরেদৗসী আ ার ( মেয়) 
এনআইিড-

 আেবদনকারী দীন মহ দ িশকদার একজন 
ার ট িমলস িমক। তার মেয় ফরেদৗসী 

আ ার ঢাকা িব িব ালয় িবিবএ 
অ ায়নরত।

৩০০০০

৮৪   িবপীন শমা                       
িপতা-রতন শমা                   
এনআইিড-১৯৪৪৮৬৫৩৫৯        
মাবা-০১৭৮৫৪০০০২১

 াম-বড়হাট                   
 ডাক-লােটর হাট              
 উপেজলা-বীরগ              
জলা-িদনাজ র

 গােপশ শমা ( ছেল)  আেবদনকারী  িবপীন শমা একজন ষক। 
তার ছেল গােপশ শমা ঢাকা িব িব ালয় 
ইিতহাস ৩ িবভােগ অ ায়নরত

৩০০০০

৮৫  বিব চরন িব াস                    
িপতা-যতী  চ   িব াস এনআইিড-
৪৮১৪২৩৪৫২৯৩৮৭   মাবা-
০১৭৪৯৪২৪০৭৭

 াম-চরকরনশী               
ডাক- জািদয়া               
উপেজলা-কিরমগ          
জলা-িকেশারগ

 কমল চ  িব াস ( ছেল)  আেবদনকারী  বিব চরন িব াস একজন 
িষ িমক। তার ছেল কমল চ  িব াস 

ঢাকা িব িব ালয় ইিতহাস ২ িবভােগ 
অ ায়নরত

৩০০০০

৮৬  কমলা বগম                         
ামী- মাঃ আঃ আওয়াল           

এনআইিড-৩৯১৬১১৯৬১২৫০৩    
মাবা-০১৭৯৮৫৬৯৬২৯

 াম-মে চর                  
 ডাক-ভাবকী বাজার          
  উপেজলা- মলা হ           
 জলা-জামাল র

 মাঃ আন  িময়া ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী কমলা বগম একজন দিজ। 
তার ছেল মাঃ আন  িময়া ঢাকা 
িব িব ালয় ইিতহাস ১ িবভােগ অ ায়নরত

৩০০০০

৮৭  মাঃ শিহ ল ইসলাম               
িপতা- ত ইসমাইল দফাদার      
এনআইিড-৪১১২৩৭১৮৭১০৭৯     
মাবা-০১৭৮৬২১২১৮৬

 াম-র নাথ নগর             
ডাক-র নাথ নগর           
উপেজলা-িঝকরগাছা          
জলা-যেশার

 মাঃ ফয়সাল হােসন  
( ছেল)  এনআইিড-

 আেবদনকারী মাঃ শিহ ল ইসলাম একজন 
িশ িমক। তার ছেল মাঃ শিহ ল 

ইসলাম ঢাকা িব িব ালয় ইিতহাস ৪ 
িবভােগ অ ায়নরত

৩০০০০



 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “পাবিলক িব িব ালয়------” 

িম
ক নং

   আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

   কানা    যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

   িববরন অ দান পিরমান    চক 
নং/তািরখ

   মাবাইল না ার

৮৮  মাঃ আলীম উি ন খান            
িপতা- মাঃ জ খা                
এনআইিড-৭২১৪৭১৩৯৫১৯৪১     
মাবা-০১৭০৬৫০৪২৩৭

 াম-বলাইিশ ল              
ডাক-আ িজয়া               
উপেজলা- ক য়া            
জলা- ন েকাণা

 মাঃ িনজাম উি ন খান 
( ছেল) এনআইিড-নাই

আেবদনকারী মাঃ আলীম উি ন খান 
একজন ষক। তার ছেল মাঃিনজাম উি ন 
খান ঢাকা িব িব ালয় ইিতহাস ২ িবভােগ 
অ ায়নরত

৩০০০০

৮৯  মাঃ সিফ ল ইসলাম              
িপতা- মাঃ আ র রা াক         
এনআইিড-৫২১৭০১৩৮৪৬১২৪   
মাবা-০১৭৯৪৭৭৪২০৩

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

 মাঃ আশা র জামান ( ছেল) আেবদনকারী মাঃ সিফ ল ইসলাম একজন 
িদনম র িমক। তার ছেল মাঃ আশা র 
জামান ঢাকা িব িব ালয় উ  িবভােগ 
অ ায়নরত।

৩০০০০

৯০  মাঃ জয় ল আেবদন সরকার    
িপতা- মাঃ রমজান আলী          
এনআইিড-৩২২২৪০৬১২৭৫৭০   
মাবা-০১৯২৬০৭৬২৯৭

 াম-মা ার পাড়া            
ডাক-গাইবা া সদর          
উপেজলা-গাইবা া            
জলা-গাইবা া

 জািহদ আেবদীন ( ছেল) আেবদনকারী মাঃ জয় ল আেবদীন একজন 
রংিমি । তার ছেল জািহদ আেবদীন ঢাকা 
িব িব ায় িবিবএ অ ায়নরত।

৩০০০০

৯১  আ ল হাই                              
িপতা-আ ল মিজদ                 
এনআইিড-১৯৭৭৪৮১১১২১০০০০৪৫ 
মাবা-০১৮২৫৬৩৯৫১৮

 াম-নবী র                  
ডাক-আগানগর               
উপেজলা- ভরব               
জলা-িকেশারগ

 সািদয়া আফিরন িশ ী 
( মেয়) এনআইিড-

১৯৯৫৪৮১১১২১০০০২৮৪

আেবদনকারী আ ল হাই একজন িষ 
িমক। তার মেয় সািদয়া আফিরন িশ ী 

একজন ঢাকা িব িব ালেয় ত িব ার ও 
গ াগার িবভােগ অ য়নরত।

৩০০০০

৯২  মাসাঃ কিহ র বগম                 
ামী- মাঃ ফজ ল হক              

এনআইিড-২৬৯৩৬২৪৭৭৮০৮২     
মাবা-০১৭১০৪০৭৪৮৬

 াম-মািঝপাড়া               
ডাক- লতা                    
উপেজলা- পগ             
জলা-নারায়নগ

 ফারিজনা হক ( মেয়) 
এনআইিড-

১৯৯৪২৬৯৩৬০১০০০০৩৫

আেবদনকারী মাসাঃ কিহ র একজন িষ 
িমক। তার মেয় ঢাকা িব িব ালেয় 

মা াস অ য়নরত।

৩০০০০

২৭৭০০০০


