
বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

১  ǯমাঃ নািসর উিʸন                   

িপতা-খিলӗর রহমান                

এনআইিড-৫০৮৪৯৪৭৩১৫          

ǯমাবা-০১৭৩৪৩৮২৫৯০

 Ɋাম-̲মড়ী                      

ডাক-̲মড়ী                  

উপেজলা-ǯলাহাগড়া         

ǯজলা-নড়াইল

 তানিজলা আɳার িমিম  

(ǯমেয়)               

জ˒সনদ-

২০০২৪৭৯৪৫১১০০৪৬৯৪

 আেবদনকারী ǯমাঃ নািসর উিʸন একজন ҟট িমলস ɢিমক। তার 

ǯমেয় তানিজলা আɳার িমিম  Ҏলনা ɛেকৗশল ও ɛӔিɳ 

িব͵িবΑলেয় আিকȟেটকচার িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত।

২৫০০০ নড়াইল

২  ǯসখ ǯমাঃ নজͰল ইসলাম         

িপতা-ӓত ǯসখ ফজӗর রহমান  

এনআইিড-৪৭১৪০৭৫২৮৫০০১    

ǯমাবা-০১৯১৪৩২৫৯২৪

 Ɋাম-ǯযাগীӅল                

ডাক-িশেরামিন               

উপেজলা-খানজাহান আলী 

ǯজলা-Ҏলনা

 এস, এম সাদাত 

তানভীর মািহন (ǯছেল) 

জ˒সনদ-

২০০২৪৭১৪০৭৫০১৮৪১৪

 আেবদনকারী ǯসখ নজͰল ইসলাম একজন ҟট ɢিমক। তার 

ǯছেল Ҏলনা ɛেকৗশল ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় তিড়ৎ ও 

ইেলকɑিনক ǯকৗশল িবভাগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত।

২৫০০০ Ҏলনা

৩  ǯমাঃ ǯমাজাে˰ল হক             

িপতা-ǯমাতরাজ আলী           

এনআইিড-১৪৭৩৫৪৯০৯৩      

ǯমাবা-০১৯১২৪৪৫৬৯৩

 Ɋাম-কাҪর                    

ডাক-ҟমারবাড়ী            

উপেজলা-সাঘাটা           

ǯজলা-গাইবাːা

  রািকӋল হক (ǯছেল)   

এনআইিড-

২০০০৬৮৬৩২০১০০১২৯

২

 আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমাজাে˰ল হক একজন সারকারখানা 

ɢিমক। তার ǯছেল Ҏলনা ɛেকাশলৗ ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয়  

২য় বেষ ȟ অΒয়নরত।

২৫০০০ গাইবাːা

৪  ǯমাঃ ফাͰক ম˅ল                  

িপতা-ӓত নজলার রহমান        

এনআইিড-১৫৯৬৫৪১৮২৭৫২২  

ǯমাবা-০১৭৫০৬৬৫৭০২

 Ɋাম-ɊীধারীӅর              

ডাক-পলাশবাড়ী           

উপেজলা-পলাশবাড়ী       

ǯজলা-গাইবাːা

 ǯমাঃ ʹভ ম˅ল (ǯছেল) 

এনআইিড- নাই

 আেবদনকারী ǯমাঃফাͰল ম˅ল একজন ɢিমক। তার ǯছেল 

ǯমাঃ ʹভ ম˅ল  Ҏলনা ɛেকৗশলী ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় 

িসিভল উিʛিনয়ািরং িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত।

২৫০০০ গাইবাːা

৫  ǯমাঃ আӋ রায়হান ম˅ল          

িপতা-হাজী ǯগালাম ǯহােসন      

এনআইিড-৯৩১১৯২৭৬২৭০৮৫   

ǯমাবা-০১৭১২৫৬৩২৭৮

 Ɋাম-ভারই                     

ডাক-িনকলা                  

উপেজলা-ӏঞাӅর           

ǯজলা-টাʊাইল

 মিমӂল ইষলাম 

(ǯছেল)  এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ রায়হান ম˅ল একজন ইেলিɯক 

ɢিমক। তার ǯছেল মিমӂল ইসলাম রাজশাহী  ɛেকৗশলী ও 

ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় িসিভল উিʛিনয়ািরং িবভােগ ১ম বেষ ȟ 

অΒয়নরত।

২৫০০০ টাʊাইল

৬  ǯমাঃ আেনায়ার ǯহােসন ǯমা̂া   

িপতা-ǯমাঃ ইɝাহীম ǯমা̂া       

এনআইিড-৭৬১৩৯৪২৬৭৭০৩৮ 

ǯমাবা-০১৭৬৪৮৮৩৯৩৪

 Ɋাম-ǯগায়াল বাতান         

ডাক-ӑলাҭিল               

উপেজলা-ঈ͵রদী            

ǯজলা-পাবনা

 ǯমাঃ আিশক ǯমা̂া 

(ǯছেল)       জ˒সনদ-

২০০০৭৬১৩৯৪২০০৯৫৮

৩

 আেবদনকারী ǯমাঃ আেনায়ার ǯহােসন ǯমা̂া একজন ҍিষ 

ɢিমক। তার ǯছেল রাজশাহী ɛেকৗশলী ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় 

ǯকিমেকল এ˅ ӈড ɛেসস ইিʛিনয়ািরং িবভােগ ১ম বেষ ȟ 

অΒয়নরত।

২৫০০০ পাবনা

 বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন তহিবল হেত আিথȟক সহায়তার ɛদােনর তািলকা “ɛেকৗশলী িব͵িবΑলয়-১৭ ”



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৭  িদলীপ পাল                           

িপতা-কালী পদ পাল              

এনআইিড-৮২২৩৬০৯৩৬৬     

ǯমাবা-০১৯১৩০৩৯৫৪৮

 Ɋাম-Νার ইকবাল ǯরাড     

ডাক-Ҏলনা                  

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-Ҏলনা

 িব͵িজৎ পাল (ǯছেল)  

এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী িদলীপ পাল একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল 

িব͵িজৎ পাল রাজশাহী ɛেকৗশলী ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় ১ম 

বেষ ȟ অΒয়নরত।

২৫০০০ Ҏলনা

৮  ǯমাঃ জΈͰল হক                    

 িপতা-ӓত আӋ বকর              

এনআইিড-৪৯১৭৯৮৩৩২৯০৫৭ 

ǯমাবা-০১৯২৪১৩১৯৪৪

 Ɋাম-কলেমরচর             

ডাক-ǯশালমারী              

উপেজলা-ǯরৗমারী       

ǯজলা-̲িড়Ɋাম

 শিহদ মাӟম আহেমদ 

(ǯছেল)     জ˒সনদ-

১৯৯৭৪৯১৭৯৮৩১০৮০৭

০

 আেবদনকারী ǯমাঃ জΈͰল হক একজন িরɼা চালক। তার 

ǯছেল শিহদ জΈͰল হক Ҏলনা ɛেকৗশলী ও ɛӔিɳ 

িব͵িবΑালেয় ইেলিɯক এ˅ কিমউিনেকশন ইিʛিনয়ািরং 

িবভােগ  ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত।

২৫০০০ ̲িড়Ɋাম

৯  ǯরহানা ǯবগম                         

িপতা-ǯনছাͰিʸন হাওলাদার    

এনআইিড-১৪৫১৭৪৬৯৮৪        

ǯমাবা-০১৭১২৫০৩৫৭৬

 Ɋাম-ǯশখ পাড়া               

ডাক-Ҏলনা                    

উপেজলা-Ҏলনা              

ǯজলা-Ҏলনা

 ǯরাকসানা ইসলাম 

(ǯমেয়)                

জ˒সনদ-

২০০২৪৭৯৮৫২০০০২১০

৪

 আেবদনকারী ǯরহানা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমিক। তার ǯমেয় 

ǯরাকসানা ইসলাম Ҏলনা ɛেকাশল ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় 

Ӆরেকৗশল িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত।

৪০০০০ Ҏলনা

১০  ǯমাঃ সমেসর আলী                 

িপতা-ǯমাঃ বাবর আলী          

এনআইিড-৬৪৪৭৩৬৯২৫৪      

ǯমাবা-০১৯৯২৬৮৬৮৪২

 Ɋাম-ǯশখ পাড়া               

ডাক-Ҏলনা                    

উপেজলা-Ҏলনা              

ǯজলা-Ҏলনা

 শািকলা খাҶন ǯশলী 

(ǯমেয়)        জ˒সনদ-

৯৪১৮২২৩০২৬১২৩

 আেবদনকারী ǯমাঃ সমেসর আলী একজন িব͍ৎ ɢিমক। তার 

ǯমেয় শািকলা খাҶন ǯশলী Ҏলনা ɛেকৗশল ও ɛӔিɳ 

িব͵িবΑালেয় ইেলɯিনক এ˅ কিমউিনেকশন িবভােগ ১ম বেষ ȟ 

অΒয়নরত।

৪০০০০ Ҏলনা

১১  ǯমাঃ হািবӋর রহমান              

িপতা-ǯসরাজ উিʸন              

এনআইিড-৬৪১২৭৪৯৩০৮        

ǯমাবা-০১৭১২৯১৭৯৮২

 Ɋাম-রাজশাহী উপশহর      

ডাক-সӅরা                    

উপেজলা-ǯবায়ািলয়া       

ǯজলা-রাজশাহী

 আদনান হাসান ǯমেহদী 

জয় (ǯছেল)       

এনআইিড-

৫১০২৪০৩১৫০

 আেবদনকারী ǯমাঃহািবӋর রহমান একজন সার কারখানা 

ɢিমক। তার ǯছেল আদনান হাসান ǯমেহদী রাজশাহী ɛেকৗশল 

ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় যˈেকৗশল িবভােগ ৩য় বেষ ȟ 

অΒয়নরত।

৪০০০০ রাজশাহী

১২  কামͰʕামান                        

িপতা-ǯমাɳার আলী               

এনআইিড-২৩৭৩০৮৮৪৮৯       

ǯমাবা-০১৯১৬৯০৫৫০৩

 Ɋাম-৪০৫/িব                   

ডাক-আসেকানা              

উপেজলা-দিɻণখান        

ǯজলা-ঢাকা

ǯমাঃ নািহҼʕামান 

(ǯছেল)   জ˒সনদ-

২০০০২৬১৯০৩৮০০৩৯

৯০

আেবদনকারী কামͰʕামান একজন Δান Δািসিফক ǯসানাগϲও 

ǯহােটল কম̭। তার ǯছেল রাজশাহী ɛেকৗশল ও ɛӔিɳ 

িব͵িবΑালেয় যˈেকৗশল িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত।

৪০০০০ ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

১৩  ǯসিলম আহেমদ                     

 িপতা-ӓত আঃ রহমান খϲ        

এনআইিড-

১৯৬৪২৬১৩৮২৫১০৮৯৮৩      

ǯমাবা-০১৫১১৪৪৪৪৪৭

 Ɋাম-ফেতনগর                 

ডাক-কলািতয়া               

উপেজলা-হাজারীবাগ       

ǯজলা-ঢাকা

সাইফ আহেমদ খান 

(ǯছেল)      জ˒সনদ-

২০০০৩০৯০৩৪৮০৬৯৫

২৮

আেবদনকারী ǯসিলম আহেমদ একজন Δান Δািসিফক 

ǯসানাগϲও ǯহােটল কম̭। তার ǯছেল ঢাকা ɛেকৗশল ও ɛӔিɳ 

িব͵িবΑালেয় কি˫উটার এ˅ ইিʛিনয়ািরং ২য় বেষ ȟ 

অΒয়নরত।

৪০০০০ ঢাকা

১৪  ǯমাঃ আসালাম ǯহােসন             

িপতা-সিহҼর রহমান             

এনআইিড-৯৫৬৪১৪৮৮৯৯       

ǯমাবা-০১৯১৬৬৬৯৯৬০

 Ɋাম-মিনӅরীপাড়া            

ডাক-খামারবাড়ী             

উপেজলা-ǯতজগϲও           

উপেজলা-ঢাকা

 ǯমাঃ আিশক রাজ 

(ǯছেল)      জ˒সনদ-

২০০০৪৪২৩২০৬০৩৪১৯

২

আেবদনকারী ǯমাঃ আসলাম ǯহােসন একজন Δান Δািসিফক 

ǯসানাগϲও ǯহােটল কম̭। তার ǯছেল Ҏলনা  ɛেকৗশল ও ɛӔিɳ 

িব͵িবΑালেয় ǯমটািরয়াল সােয়˓ এ˅ ইিʛিনয়ািরং িবভােগ ১ম 

বেষ ȟ অΒয়নরত।

৪০০০০ ঢাকা

১৫  ǯমাঃ আশরাফ ǯশখ                 

িপতা-ছােয়ӂিʸন ǯশখ             

এনআইিড-৩৭৩৪৯৭৭৬৮৩      

ǯমাবা-০১৭১০৩৭০৮৫০

 Ɋাম-ӑকӟদӅর                

 ডাক-ǯগাপালগʛ            

উপেজলা-খািলশӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

 ǯমাঃ আলাউিʸন ǯশখ 

(ǯছেল)  জ˒সনদ-

২০০২৪৭৯৪৫০৮০০১৫৪

০

 আেবদনকারী ǯমাঃ আশরাফ ǯশখ একজন ҟট িমল ɢিমক। 

তার ǯছেল ǯমাঃ আলাউিʸন ǯশখ Ҏলনা ɛেকৗশল ও ɛӔিɳ 

িব͵িবΑালেয় ǯটɼটাই ইিʛিনয়ািরং িবভােগ ১ম বেষ ȟ 

অΒয়নরত।

৪০০০০ Ҏলনা

১৬  ǯমাঃ সােহব আলী                   

িপতা-সেলমান ǯমা̂া            

এনআইিড-৬৮৯৫৬৮৯০১৩      

ǯমাবা-০১৭১১৩৩৯০১৩

 Ɋাম-ҧটপাড়া                  

ডাক-Ҏলনা                    

উপেজলা-Ҏলনা              

ǯজলা-Ҏলনা

 ӂসরাত জাহান (ǯমেয়) 

এনআইিড-

৮২৫৪৪৩৩৮২৭

 আেবদনকারী ǯমাঃ সােহব আলী একজন ҍিষ ɢিমক। তার 

ǯমেয় ӂসরাত জাহান Ҏলনা ɛেকৗশল ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় 

৪থ ȟ বেষ ȟ িব͵িবΑালেয় অΒয়নরত।

৪০০০০ Ҏলনা

১৭  শািমমা মােলক িনপা             

িপতা-ǯমাঃ শাপােয়ত ǯহােসন    

এনআইিড-৯১৩৬৯৩৭২৩৩       

ǯমাবা-০১৭১১৩২৫৩৫৪

 Ɋাম-ǯগায়ালপাড়া             

ডাক-িজিপও                   

উপেজলা-Ҏলনা            

ǯজলা-Ҏলনা

 ফারহানা মােলক 

অতসী (ǯমেয়)         

জ˒সনদ-

২০০০৪৭৯৪৫১২০২২৬১

৩৯

 আেবদনকারী শািমমা মােলক িনপা একজন Ғহ ɢিমক। তার 

ǯমেয় ফারহানা মােলক অতসী Ҏলনা ɛেকৗশল ও ɛӔিɳ 

িব͵িবΑালেয় িসিভল ইিʛিনয়ািরং িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত।

৪০০০০ Ҏলনা

৫৬০০০০



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

১৯

২৫

২৬

২৭



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

২৮

২৯

৩০

৩১

৩২

৩৩



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৩৪

৩৫

৩৬

৩৭

৩৮

৩৯

৪০



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৪১

৪২

৪৩

৪৪

৪৫

৪৬

৪৭

৪৮

৪৯

৫০

৫১

৫২

৫৩

৫৪

৫৫

৫৬

৫৭

৫৮

৫৯

৬০

৬১

৬২



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৬৩

৬৪

৬৫

৬৬

৬৭

৬৮

৬৯

৭০

৭১

৭২

৭৩

৭৪

৭৫

৭৬

৭৭

৭৮

৭৯

৮০

৮১

৮২

৮৩

৮৪

৮৫

৮৬

৮৭

৮৮

৮৯

৯০



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৯১

৯২

৯৩

৯৪

৯৫

৯৬

৯৭

৯৮

৯৯

১০০



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

১০১

১০২

১০৩

১০৪

১০৫

১০৬

১০৭

১০৮

১০৯

১১০

১১১

১১২

১১৩

১১৪

১১৫

১১৬

১১৭

১১৮

১১৯

১২০

১২১

১২২

১২৩

১২৪

১২৫



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

১২৬

১২৭

১২৮

১২৯

১৩০

১৩১

১৩২

১৩৩

১৩৪

১৩৫

১৩৬

১৩৭

১৩৮

১৩৯

১৪০

১৪১

১৪২

১৪৩

১৪৪

১৪৫

১৪৬

১৪৭

১৪৮

১৪৯

১৫০

১৫১

১৫২

১৫৩

১৫৪

১৫৫

১৫৬

১৫৭

১৫৮

১৫৯



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

১৬০

১৬১

১৬২

১৬৩

১৬৪

১৬৫

১৬৬

১৬৭

১৬৮

১৬৯

১৭০

১৭১

১৭২

১৭৩

১৭৪

১৭৫

১৭৬

১৭৭

১৭৮

১৭৯



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা

৩৯৮

৩৯৯

৪০০



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

 িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

 ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয 

আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ǯমাবা-
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