
বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১  ǯমারছািলনা আɳার                    

িপতা-̲Ҷব ǯহােসন                 

এনআইিড-১৯৯৭৪৭৯৮৫১৯০১৩২৮৯ 

ǯমাবা-০১৯৫২৪৭৫৭৬৪

 Ɋাম-নবীনগর                

ডাক-িনউমােকȟট                

উপেজলা-ǯসানাডাʊা           

ǯজলা-ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমারছািলনা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

২  ǯশখ আঃ মাˑান                        

িপতা-ӓত আদীল উিʸন ǯশখ         

এনআইিড-৪৭৯৮৫১৮২৬১৮৯৭       

ǯমাবা-০১৮৩১৫৮২৩৮৯

 Ɋাম-ǯসানারবাংলা           

ডাক-িনউমােকȟট             

উপেজলা-ǯসানাডাʊা       

ǯজলা-ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী ǯশখ আঃ মাˑান একজন ǯলভার ɢিমক। িতিন হাড় 

ভাʊা / ফɇাকচার ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

৩  ǯমাঃ হাছান আলী                     

িপতা-ǯমাঃ আӋ বকর িসʸীক       

এনআইিড-৩৩১৩০৪৭০৮৬৭৪৫    

ǯমাবা-০১৭২৪৮৬২৯৪০

 Ɋাম-সারদাগʛ             

ডাক-সারদাগʛ            

উপেজলা-কািশমӅর       

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ হাছান আলী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ǯকামেড় 

Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ গাজীӅর

৪  মিরয়ম ǯবগম িলিপ                 

·ামী-জািকর                       

এনআইিড-৫১১৫৮৫৯৫৪১১৪৬       

ǯমাবা-০১৭৫৯৩২৭৭০৩

 Ɋাম-ӗҿয়া                   

ডাক-ӏইয়া                 

উপেজলা-রায়Ӆর         

ǯজলা-লɻীӅর

 িনজ  আেবদনকারী মিরয়ম ǯবগম িলিপ একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

হরেমােনর সমΝা ও জরাөেত ɪউমার ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  লɻীӅর

৫  ǯমাঃ ইকবাল ǯহােসন                  

িপতা-ӓত ǯমাঃ আবҼল রিসদ      

এনআইিড-৬৮১০৭৭১০৪৮৭৬৩     

ǯমাবা-০১৭৩৪৬৬৬৭০২

 Ɋাম-চি˅পাড়া                 

ডাক-ǯপাড়ািদয়া             

উপেজলা-ǯবলাব              

ǯজলা-নরিসংিদ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ ইকবাল ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ́র 

ǯরােগ আɳাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০  নরিসংদী

৬ ǯরিজয়া                               

·ামী-ӓত আিজҟল হক        

এনআইিড-১৯৮৬৪৮১৭৯৫৭০০০০৩৩  

       ǯমাবা-০১৭৩৬৮১৯৭০৯

Ɋাম-তারাকািˍ               

ডাক-তারাকািˍ             

উপেজলা-পা̲িˍয়া        

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯরিজয়া একজন Ғহ ɢিমক। িতিন পাক̝লীেত কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০  িকেশারগʛ

৭  বাӋল চɈবʯ̭                          

িপতা-ӓত রেয়জ চɈবʯ̭          

এনআইিড-৭৫১০৭২৮৫৯৪২১৩     

ǯমাবা-০১৫১৮৪৬৪৫১৯

 Ɋাম-গংগাবর               

ডাক-ͰɘӅর                 

উপেজলা-ǯবগমগʛ       

ǯজলা-ǯনায়াখালী

 িনজ  আেবদনকারী বাӋল চɈবʯ̭ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন উʎরɳȧপ ও 

হােট ȟর সমΝা ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০  ǯনায়াখালী

 বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শেনর িচিকৎসা তািলকা-২১৩৬



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৮  পারভীন ǯবগম                         

·ামী-কিবর                          

এনআইিড-০৯১২১৫৭২৬৬২১৮     

ǯমাবা-০১৮৫০৮৮১৯১৮

 Ɋাম-পাহাড়ীকা               

ডাক-পাহাড়তলী            

উপেজলা-Ҏলশী            

ǯজলা-চʞɊাম

 িনজ  আেবদনকারী পারভীন ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন খাΑনালীর 

কɇানসার ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  চʞɊাম

৯  নীিলমা হালদার                       

·ামী-বাӋল চˌ হালদার           

এনআইিড-৭৯১৭৬৬৩৪৯১৬১৯     

ǯমাবা-০১৭৫৪৬০৮৮২৫

 Ɋাম-ǯসখ মাɪয়া            

ডাক-ǯষালশত              

উপেজলা-নািজরӅর       

ǯজলা-িপেরাজӅর

 িনজ  আেবদনকারী নীিলমা হালদার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  িপেরাজӅর

১০  িসরাজ িময়া                            

িপতা-ছিফ উΙা                    

এনআইিড-৫১১৫৮৫৯৫৪১০০২    

ǯমাবা-০১৭২৬৫৭৮৪৩৭

 Ɋাম-ӗҿয়া                   

ডাক-ӏইয়া                 

উপেজলা-রায়Ӆর         

ǯজলা-লɻীӅর

 িনজ  আেবদনকারী িসরাজ িময়া একজন খাΑ ̶দাম ɢিমক। িতিন ǯɛাে̙ট 

এনলাজȟেম˂ অপােরশন ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɳাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  লɻীӅর

১১ মিনরা                                িপতা-

নজͰল ইসলাম              এনআইিড-

২৩৯৫৫৮১০৩২      ǯমাবা-

০১৭৬২৪৯৪৭২২

Ɋাম-ӑʹ̂ী                   

ডাক-ӑʹ̂ী                  

উপেজলা-নাˍাইল         

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 আেবদনকারী মিনরা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার ǯরােগ 

আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৬০০০০  ময়মনিসংহ

১২ নাজӑল ইসলাম নািহদ              

িপতা-ǯমাঃ আলা উিʸন           

জ˒সনদ-২০০৯৭৫১০৭১০১০৬৭০৩ 

ǯমাবা-০১৮৩৫২৮১১৬৭

 Ɋাম-জগদীশӅর           

ডাক-চˌগʛ              

উপেজলা-ǯবগমগʛ       

ǯজলা-ǯনায়াখালী

িনজ  আেবদনকারী  নাজӑল ইসলাম নািহদ একজন ǯহােটল ɢিমক। িতিন 

জ˒গত Ήদেরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ǯনায়াখালী

১৩ িবজয় ǯচৗҿরী                           

িপতা-বাӋল ǯচৗҿরী                  

এনআইিড-৭৫১০৭২৮৫৯৪২১৫     

ǯমাবা-০১৬৭৯১৩৭৮৮৮

Ɋাম-গংগাবর               

ডাক-ͰɘӅর                 

উপেজলা-ǯবগমগʛ       

ǯজলা-ǯনায়াখালী

িনজ  আেবদনকারী  িবজয় ǯচৗҿরী একজন মট ɢিমক। িতিন পাө পেথ Ӆজঁ 

ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১৫০০০  ǯনায়াখালী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৪ মাহӈজা ǯবগম                       

·ামী-ইয়া̲ব আলী                  

এনআইিড-৮৭১৯০৩১৫১০৬৫০     

ǯমাবা-০১৯২০২৭৭৫৬২

Ɋাম-মহাˍী                  

ডাক-মহাˍী                 

উপেজলা-তালা            

ǯজলা-সাতɻীরা

িনজ  আেবদনকারী মাহӈজা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন থাইরেয়ড 

Ɋিˉর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০  সাতɻীরা

১৫ আіস সালাম                          

িপতা-িসরাজ িময়া                    

এনআইিড-১৯৩৪৭১৮৮০৮           

ǯমাবা-০১৮১৯৫৩০৮৫৯

Ɋাম-সˍীপ                  

ডাক-ǯডইরী ফাম ȟ           

উপেজলা-সাভার           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ  আেবদনকারী আіস সালাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ӑেখ কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

১৬ ҟেলখা ǯবগম                          

·ামী-এফ,এম িমজাӂর রহমান      

এনআইিড-৫৪১৪০১৮৫৬৮৩৪৬     

ǯমাবা-০১৭২২২৬২৮৪৫

Ɋাম-উʯর উরার চর        

ডাক-খােসর হাট            

উপেজলা-কালিকিন      

ǯজলা-মাদারীӅর

িনজ  আেবদনকারী ҟেলখা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার ǯরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০  মাদারীӅর

১৭ ǯরিজয়া ǯবগম                        

·ামী-ӓত জয়নাল আেবদীন         

এনআইিড-৭৫১০৭২৮৫৯৪০১৬     

ǯমাবা-০১৩০২০২৪৪১১

Ɋাম-ͰɘӅর               

ডাক-ͰɘӅর               

উপেজলা-ǯবগমগʛ        

ǯজলা-ǯনায়াখালী

িনজ  আেবদনকারী ǯরিজয়া ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন হােট ȟ ভালেভর 

সমΝােরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ǯনায়াখালী

১৮ আӋ ǯনদান ǯমাহা˰দ শাহীন      িপতা-

ǯমাঃ শাহজাহান            এনআইিড-

৩২৮০৪৭১৯৯০        ǯমাবা-

০১৭৩৪৫০৬৬৮৩

Ɋাম-ʹভিখলা                 

ডাক-ӑʹ̂ী                   

উপেজলা-নাˍাইল           

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ  আেবদনকারী আӋ ǯনদান ǯমাহা˰দ শাহীন একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন ɪউমার (ইউংস সারেকামা) ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ময়মনিসংহ

১৯ ǯমাসাঃ ফিজলােতর ǯনছা        ·ামী-

ǯমাঃ আӋ িছিʸক               

এনআইিড-৫১১৬৫২৩১১৭২২২     

ǯমাবা-০১৮১৩২৭৮২৫২

Ɋাম-আিরচӅর              

ডাক-পানপাড়া             

উপেজলা-রামগʛ          

ǯজলা-লɻীӅর

ǯমাঃ আӋ িছিʸক (·ামী)   এনআইিড-

৫১১৬৫২৩১১৭২২১

 আেবদনকারী ǯমাসাঃ ফিজলােতর ǯনছা একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

মাজায় ɻয় ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  লɻীӅর

২০ শারমীন আɳার ӟমী                  

িপতা-ডিল ӑ˓ী                     

এনআইিড-৪৬২৭৯৩৭৮০০         

ǯমাবা-০১৩১৪৭১৩৫৬৫

Ɋাম-মািঝগাতী             

ডাক-মািজগাতী             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ      

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ  আেবদনকারী শারমীন আɳার ӟমী একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২১  তাছিলমা আɳার                      ·ামী-

ǯমাঃ ইসমাইল                  এনআইিড-

৫১১৫৮৪৭৬৩১৩০০       ǯমাবা-

০১৭২৩৩২৩৩৩২

 Ɋাম-চর ǯমাহনা              

ডাক-চরেমাহনা              

উপেজলা-চরেমাহনা         

ǯঝলা-লɻীӅর

 িনজ  আেবদনকারী তাছিলমা আɳার একজন দিজȟ ɢিমক।িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  লɻীӅর

২২  ӂর জাহান ǯবগম                    

·ামী-জিসম উিʸন বҶ িময়া        

এনআইিড-৫১১৬৫২৩১১৭৪৩৫     

ǯমাবা-০১৭৫২৬১৮৯৮০

 Ɋাম-জামালӅর             

ডাক-পানপাড়া             

উপেজলা-রামগʛ          

ǯজলা-লɻীӅর

 িনজ  আেবদনকারী ӂর জাহান আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন জরাө 

এবং ǯপনিডক সংɈাˉ ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  লɻীӅর

২৩  ǯদলওয়ার ǯহােসন                    

িপতা-আবҼর রহমান              

এনআইিড-৭৫১০৭২৮৬০৯০১৫    

ǯমাবা-০১৭১১০১৮১৬৩

 Ɋাম-লɻনӅর                 

ডাক-ভবানী                

উপেজলা-ǯবগমগʛ       

ǯজলা-ǯনায়াখালী

 িনজ  আেবদনকারী ǯদলওয়ারেহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন যҍেতর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ǯনায়াখালী

২৪ রাজন                                িপতা-

ǯমাঃ নজͰল ইসলাম      এনআইিড-

৪৮১৭৯৫৭৮২৩৮৯৭  ǯমাবা-

০১৭৪৮০২৯৩৬৮

Ɋাম-মািনকিদ          ডাক-

মািনকিদ বাজার     

উপেজলা-িমরӅর       ǯজলা-

ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী রাজন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন Ήদেরাগ ও 

কɇানসার ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

২৫ আবҼল হািলম                        

িপতা-ӓত আলী িময়া             

এনআইিড-১৯১৮৭৭৩৯৫৭৪০৭     

ǯমাবা-০১৮৮২৮৬৮৪৮৭

 Ɋাম-ӎӘয়াপাড়া            

ডাক-অিলӅর বাজার      

উপেজলা-নাʊলেকাট    

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ  আেবদনকারী আবҼল হািলম  একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ӈসӈেস 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ ̲িম̂া



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২৬ পারভীন ǯবগম                        

·ামী-শাহজাহান                       

এনআইিড-৫১১৫৮৫৯৫৪১০০৭   ǯমাবা-

০১৭৩৬০৫৯৭৪৮

Ɋাম-ӗҿয়া                   

ডাক-ӏইয়া                 

উপেজলা-রায়Ӆর         

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ  আেবদনকারী পারভীন ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন জরাө সমΝা 

উʎরɳচাপ ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  লɻীӅর

২৭ িসরাজ উΙা ӏইঁয়া                    

িপতা-ӓত এমদাদ উΙা ӏইঁয়া       

এনআইিড-৫১১৫৮৫৯৫৩০৪৫৬      

ǯমাবা-০১৭৩৫৬১৯৬৫৩

Ɋাম-দিɻণ ǯকেরায়া       

ডাক-ǯমা̂ার হাট           

উপেজলা-রায়Ӆর           

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ  আেবদনকারী িসরাজ উΙা ӏইয়া একজন ҍিষ  ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১৫০০০  লɻীӅর

২৮ জাহানারা ǯবগম                        

িপতা-ইসমাইল ǯহােসন            

এনআইিড-৯১৪৪৩৮৩৮৩৪        

ǯমাবা-০১৭১২৫৪০৭৯৫

Ɋাম-ӆব ȟ দীেপ͵র            

ডাক-ǯহােসনӅর             

উপেজলা-ǯহােসনӅর         

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ  আেবদনকারী জাহানারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ̜ন কɇানসার 

ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৬০০০০  িকেশারগʛ

২৯ ǯজাহরা                                  

·ামী-কােদর কািজ                   

এনআইিড-৫৪১৫৪৮৩৪৫২৩৮৩    

ǯমাবা-০১৭৪২৬১৩৮১৩

Ɋাম-ǯপয়ারӅর                 

ডাক-ǯপয়ারӅর                

উপেজলা-মাদারীӅর           

ǯজলা-মাদারীӅর

িনজ  আেবদনকারী  ǯজাহরা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ӈসӈেসর সমΝা 

ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ মাদারীӅর

৩০ ǯমাঃ ӑিজবর খϲ                       

িপতা-ǰসয়দ আলী খϲ                

এনআইিড-৯৫৬৫৭৯০৪৫৯          

ǯমাবা-০১৭৪২৬১৩৮১৩

Ɋাম-সাҿবাগান             

ডাক-ǯদৗলতӅর            

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-ҏলনা

িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ ӑিজবর খϲ একজন ҟট িমল ɢিমক। িতিন 

ডায়েবɪস উʎরɳচাপ ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০  Ҏলনা

৩১ ӑিশদ ȟা ǯবগম                            

·ামী-ǯমাঃ মিনর ǯশখ                 

এনআইিড-৪৭৯২১০৪০৫১৫৬১         

ǯমাবা-০১৭৩৫৬২৬১৫৪

Ɋাম-ǯদয়ানা ӆব ȟ পড়া       

ডাক-ǯদৗলতӅর            

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-ҏলনা

িনজ  আেবদনকারী ӑিশদ ȟা ǯবগম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন থাইরেয়ড 

সমΝা গাইনী সমΝা ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

৩২ ǯমাঃ জািকর ǯহােসন িশকদার       

িপতা-ǯমাঃ বা̲ িশকদার            

এনআইিড-৫৯৬৯৮১২২০৪          

ǯমাবা-০১৭১৫৬০৭৩১৩

Ɋাম-মািঝগাতী             

ডাক-মািজগাতী             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ      

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ জািকর ǯহােসন িশকদার একজন ҍিষ 

ɢিমক।িতিন হাত ভাʊা এবং উʎ রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ǯগাপালগʛ

৩৩ সােলহা আɳার (Ңমা)                

িপতা-আіল সালাম                

এনআইিড-৩৭০৫৮৪৮৫৮২          

ǯমাবা-০১৮৫১৫২৫৩৩৩

Ɋাম-সˍীপ                  

ডাক-ǯডইরী ফাম ȟ           

উপেজলা-সাভার           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ  আেবদনকারী সােলহা আɳার (Ңমা) একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৩৪  আӋ সাইদ ǯমাΙা                        

িপতা-ǯমা̜াক ǯমাΙা                    

জ˒সনদ-২০০৭৩৫১৫৮৬৭০০৭৬৯৯   

ǯমাবা-০১৭৭৮৫২৫২৬১

 Ɋাম-ǯদািবলা                  

ডাক-ǯমাচনা                  

উপেজলা-ӑকӟদӅর          

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

 িনজ  আেবদনকারী আӋ সাইদ ǯমাΙা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ӈসӈেসর 

সমΜা ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ǯগাপালগʛ

৩৫  আেনায়ারা ǯবগম                           

িপতা-ǯমাসেলম ǯশখ                     

এনআইিড-৫৯৮২৫১১৯৩২                

ǯমাবা-০১৯৫৪৬৬৩৯৫৯

 Ɋাম-কািতকӅল ǯমইনেরাড 

ডাক-̲েয়ট-৯২০৩       

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী আেনায়ারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯচােখর চািন 

ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

৩৬  লাভলী                                 

িপতা-ǯমাঃ আলমগীর ǯশখ       

এনআইিড-৬০০৩০০৬৭৩৮       

ǯমাবা-০১৪০৮৩৫৩৭৯৬

 Ɋাম-এসএস কেলজ বাই 

ǯলন ডাক-ǯসানাডাʊা       

উপেজলা-ǯসানাডাʊা       

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী লাভলী একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ӑɖনালীেত পাথর 

ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

৩৭  রীনা খাҶন                               

·ামী-ǯমাঃ জামাল উিʸন              

এনআইিড-৪৭৯৮৫২৫৩১৩২৭৮        

ǯমাবা-০১৯১৪১৮৬৪৪৩

 Ɋাম-এসএস কেলজ বাই 

ǯলন ডাক-ǯসানাডাʊা         

   উপেজলা-ǯসানাডাʊা      

   ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী রীনা খাҶন একজন Ғিহনী দিজȟ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇা˓ার ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  Ҏলনা

৩৮  ছেরায়ার িব͵াস                          

িপতা-ӓত ছেলমান িব͵াস             

এনআইিড-৪৭১১২৮৩৮৭৫৪২৭         

ǯমাবা-০১৯২৬৯৪১৮৭৮

 Ɋাম-ӟˍরমহল               

  ডাক-বার আিড়য়া            

 উপেজলা-বɪয়াঘাটা         

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী ছেরায়ার িব͵াস ɢিমক। িতিন কােনর পদ ȟায় দীঘ ȟিদেনর 

সমΝা ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

৩৯  িশউলী খাҶন                         

িপতা-ǰসয়দ আিল হাওলাদার      

এনআইিড-৭৭৫১১০০১৭৮             

ǯমাবা-০১৯৩৩৬২৮১৪৮

 Ɋাম-ǯসানারবাংলা           

ডাক-িনউমােকȟট             

উপেজলা-ǯসানাডাʊা       

ǯজলা-ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী-িশউলী খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ӈসӈেসর 

সমΝা ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

৪০  িশউিল ǯবগম                         

িপতা-জাহাʊীর ǯমা̂া              

এনআইিড-১৯২১২৪৫৬৩৩             

ǯমাবা-০১৬৪৪০৪১৬৫২

 Ɋাম-শহীদ ǯসাহরাওয়াদী   

ডাক-Ҏলনা                  

উপেজলা-ǯসানাডাʊা         

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী িশউিল ǯবগম একজন ǯবকার Ғিহনী। িতিন ӈসӈেসর 

সমΝা ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

৪১  মাহাӋব ǯমাΙা                        

িপতা-ӓত সӋর ǯমাΙা            

এনআইিড-৪৭৯৮৫১৮২৬৩০৩০        

ǯমাবা-০১৭৮৮৪৫৬১৮৬

 Ɋাম-ǯসানারবাংলা           

ডাক-িনউমােকȟট             

উপেজলা-ǯসানাডাʊা       

ǯজলা-ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী মাহাӋব ǯমাΙা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন উʎরɳচাপ 

ও রেɳ অিতিরɳ চিব ȟ ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৪২  ǯবӂ চˌ ǯদব                           

িপতা-মিনˌ চˌ ǯদব                

এনআইিড-৫৫১৫৭৩৪৫৪৮           

ǯমাবা-০১৭৩৫৮৯০৫২৬

 Ɋাম-ইটােখালা                

 ডাক-সায়হামনগর            

 উপেজলা-মাধӅর             

ǯজলা-হিবগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯবӂ চˌ ǯদব একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন িজহবােত 

কɇানসার ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  হিবগʛ

৪৩  িধͰ পাল                                

িপতা-হিরধন পাল                    

এনআইিড-৫০৮৬৪৩২৩৭৩          

ǯমাবা-০১৭৭১৮৬০৮৩১

 Ɋাম-চানӅর                   

ডাক-ӟরাবই                  

উপেজলা-হিবগʛ             

ǯজলা-হিবগʛ

 ɛিমলা পাল (̛ী)  এনআইিড-

৫০৮৬৪৩৪০০৭

 আেবদনকারী ɛিমলা পাল একজন Ғহ  ɢিমক। তার ·ামী িধͰ পাল 

পাক̝লীেত কɇানসার ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  হিবগʛ

৪৪  ǯমাঃ Ҽӗ িময়া                         

িপতা-ǯমাঃ হরজত আলী        

এনআইিড-৫৮১৮৩৮৫১০৫৫৪৭       

ǯমাবা-০১৭৭১৮৬০৮৩১

 Ɋাম-ӆব ȟ িবরািহমӅর        

ডাক-ভাড়াউড়া                

উপেজলা-Λমʊল            

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ Ҽӗ িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন পাক̝লীর 

কɇানসার ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ǯমৗলভীবাজার

৪৫  অͰন ǯদবনাথ                           

িপতা-উেমশ ǯদবনাথ                 

এনআইিড-৯৫৬৮২২৮৩৭৪           

ǯমাবা-০১৯৯৯২৭১২১৪

 Ɋাম-চানӅর                   

ডাক-ӟরাবই                  

উপেজলা-হিবগʛ             

ǯজলা-হিবগʛ

 পাব ȟতী ǯদব নাথ (·ামী)     এনআইিড-

৮২৩৬৪৬৯২৬১

 আেবদনকারী পাব ȟতী ǯদব নাথ একজন Ғহ ɢিমক। তার ·ামী অͰন 

ǯদব নাথ ǯ̘াক উʎরɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  হিবগʛ

৪৬  ǯমাছাঃ ǯজাছনা ǯবগম                   

·ামী-ǯমাহা˰দ আলমগীর            

এনআইিড-১৫৯৪৩০৮২৪৭৯৪৯        

ǯমাবা-০১৯৯৯২৭১২১৪

 Ɋাম-িহলিভউ                  

ডাক-িপɪ আই                

উপেজলা-Ҏলশী               

ǯজলা-চʞɊাম

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯজাছনা ǯবগম একজন দিজȟ  ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  চʞɊাম

৪৭  ইমরান ǯহােসন                          

িপতা-ǯমাঃনজͰল ইসলাম          

এনআইিড-৪২০৪৫৮৪১৮১           

ǯমাবা-০১৭৬৩১৭৮৬৪৬

 Ɋাম-চˌা                 

ডাক-কািলয়াৈকর          

উপেজলা-গাজীӅর     ǯজলা-

গাজীӅর

 িনজ  আেবদনকারী ইমরান ǯহােসন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০  গাজীӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৪৮  খােলদা আɳার পিপ                 

·ামী-ҟˑাөন ǯহােসন রােসল      

এনআইিড-১৯৯৩১৩১৪৫৩৫০০০১৬০  

       ǯমাবা-০১৭৫৪২০৬১১৬

 Ɋাম-চর বড়ালী           

ডাক-কািলর বাজার        

উপেজলা-ফিরদগʛ      

ǯজলা-চϲদӅর

 িনজ  আেবদনকারী খােলদা আɳার পিপ  একজন দিজȟ ɢিমক। িϐҙনী ও 

Δারালাইিসস ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  চϲদӅর

৪৯  শাহানাজ ǯবগম                      

·ামী-আলতাফ ǯহােসন ӏইঁয়া       

এনআইিড-৫১১৫৮৫৯৫৩৭২৭৩   

ǯমাবা-০১৭২৫২৫০৪৩

 Ɋাম-ӗҿয়া                   

ডাক-ӏইয়া                 

উপেজলা-রায়Ӆর         

ǯজলা-লɻীӅর

 িনজ  আেবদনকারী শাহানাজ ǯবগম  একজন দিজȟ  ɢিমক। িতিন কােন িছɘ 

ও জরাө অপােরশন ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  লɻীӅর

৫০  আʹরা ǯবগম                        

·ামী-ӓত ǯমাঃ ইসমাইল          

এনআইিড-৫১১৫৮৫৯৫৪০৯৬৪     

ǯমাবা-০১৭৬৩৮৫৫৭১০

 Ɋাম-ӗҿয়া                   

ডাক-ӏইয়া                 

উপেজলা-রায়Ӆর         

ǯজলা-লɻীӅর

 িনজ  আেবদনকারী আʹরা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯ̘াক ও 

হাইপার ǯমেɑাপɪক ǯɛসবােয়ািপয়া ǯরােগ আɳাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  লɻীӅর

৫১  ǯমাজাে˰ল হক                        

িপতা-শামҜʸীন                      

এনআইিড-১৪৯৪৪১৩০১৪          

ǯমাবা-০১৭৭০৩৪৭৮৩৫

 Ɋাম-শােহদল               

ডাক-ǯহােসনӅর            

উপেজলা-ǯহােসনӅর      

ǯজলা-িকেশারগʛ

 ইনজ  আেবদনকারী ǯমাজাে˰ল হক  একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন ӈসӈেসর 

কɇানসার ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  িকেশারগʛ

৫২  ǯমাঃ ǯখাকন                            

িপতা-ǯমাঃ ͰΈল আিমন            

এনআইিড-৬৪৩৫৫৪১৭৯৯           

ǯমাবা-০১৭৭৩৫৫২৫৯৯

 Ɋাম-ǯতঘিরয়া                 

ডাক-নাইেকরেদাল            

উপেজলা-নােটার              

 ǯজলা-নােটার

 ǯমাছাঃ মিজȟনা (̛ী)  এনআইিড-

৮৬৮৫৭০৭৬৫৮

 আেবদনকারী ǯমাছাঃ মিজȟনা একজন Ғহ ɢিমক। তার ·ামী ǯমাঃ 

ǯখাকন রেɳ কɇানসার ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  নােটার

৫৩  ǯমা̜ািফҟর রহমান                   

িপতা-আেবদ আলী                    

এনআইিড-৮২৫১৭০৫০৩৭           

ǯমাবা-০১৭৪৬৮৫২০৬১

 Ɋাম-ΛকʙӅর                

ডাক-ইয়ািছনӅর              

উপেজলা-নােটার              

ǯজলা-নােটার

 ǯমাঃ আেবদ আলী ɛামািনক (িপতা)    

 এনআইিড-৬৪৩৪০৬১৪৬৮

 আেবদনকারী ǯমাঃ আেবদ আলী ɛামািনক একজন ҍিষ ɢিমক। তার 

ǯছেল  ǯমা̜ািফҟর রহমান ɜɇাকচার ǯরােগ আɳাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  নােটার

৫৪  ǯমাঃ শিরӈল ইসলাম                  

িপতা-ǯমাঃ ইউӟফ আলী ম˅ল    

এনআইিড-৬৯১০৯৪২৬৮৩৭৫৮    

ǯমাবা-০১৭৪৬৩৩৭৯৮১

 Ɋাম-সাইলেকানা            

ডাক-নািজরӅর              

উপেজলা-বাগািতপাড়া        

ǯজলা-নােটার

 ǯমাছাঃ ӋলӋিল খাҶন (̛ী)     

এনআইিড-৬৯১০৯৪২৬৮২৬৫৩

 আেবদনকারী ǯমাছাঃ ӋলӋিল খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। তার ·ামী 

ǯমাঃ শিরӈল ইসলাম দীঘ ȟ িদেনর যҍত িডিড ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  নােটার



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৫৫  ǯমাছাঃ ǯজােলখা ǯবগম               

িপতা-উমর উিʸন                    

এনআইিড-৮৬৮৩৮৬৪২৮৭           

ǯমাবা-০১৭৪৬৩৩৭৯৮১

 Ɋাম-চকΛҍষӅর            

ডাক-ইয়ািছনӅর              

উপেজলা-নােটার              

ǯজলা-নােটার

 ǯমাঃ ǯমাতাহার ǯহােসন  (ǯছেল) 

এনআইিড-২৮৩৩৮২১২৫৫

 আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমাতাহার ǯহােসন একজন ফািন ȟচার িমি̛ ɢিমক। 

তার মাতা ǯমাছাঃ ǯজেলখা ǯবগম এর পিরতেˈর কɇানসার ǯরােগ 

আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৬০০০০  নােটার

৫৬ ǯমািশদা খাҶন                     িপতা-

ǯমহছন খারার             এনআইিড-

১০২২১৮৭৫১০        ǯমাবা-

০১৭৫৪৪৬২৯৭৯

Ɋাম-বীরপাইকশা           

ডাক-̲িড়মারা            

উপেজলা-ǯহােসনӅর        

ǯজলা-িকেশাগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমািশদা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ̜ন কɇানসার 

ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০  িকেশারগʛ

৫৭  গীতা রানী পাল                        

·ামী-ǯগাপাল চˌ পাল           

এনআইিড-৫৮১৫৬৭৬৯১৪৬৯০    

ǯমাবা-০১৭৯১৮৩২৭৪২

 Ɋাম-জসমতӅর               

ডাক-ӑ˓ীবাজার               

উপেজলা-কমলগʛ           

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

 িনজ  আেবদনকারী গীতা রাণী পাল একজন Ғহ ɢিমক। িতিন গল ˣাডার 

অপােরশন উʎরɳচাপ ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ǯমৗলভীবাজার

৫৮  শারিমন িলজা                         

িপতা-ǯমাঃ শাহজাহান িসকদার    

এনআইিড-৭৮০৫৫১০৯১৯  

ǯমাবা০১৮৪৯৪৩৯৫৭৪

 Ɋাম-কািলয়ানগʛ            

ডাক-কҙয়া              

উপেজলা-সিখӅর         

ǯজলা-টাʊাইল

 িনজ  আেবদনকারী শারিমন িলজা  একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন টনিসল ও 

ǯচােখর সমΝা ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০  টাʊাইল

৫৯  শাহাজান                               

িপতা-ӓত হািবব উΙা              

এনআইিড-৫১১৫৮৫৯৫৪০৯৮৪      

ǯমাবা-০১৭৩৬০৫৯৭৪৮

 Ɋাম-ӗҿয়া                   

ডাক-ӏইয়া                 

উপেজলা-রায়Ӆর         

ǯজলা-লɻীӅর

 িনজ  আেবদনকারী শাহাজান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন িকডনীেত পাথর 

ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০  লɻীӅর

৬০  সাবানা ǯবগম                          

িপতা- আіল হািমদ                  

এনআইিড-৫০৬৫০৩৫৬৩৫           

ǯমাবা-০১৯৪৬৪০৯০৬৭

 Ɋাম-ӟলতানӅর               

ডাক-ǯতিলয়াপাড়া            

উপেজলা-মাধবӅর            

ǯজলা-হিবগʛ

 িনজ  আেবদনকারী সাবানা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন জরাөেত 

সমΝা ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  হিবগʛ

৬১  ǯমাছাঃ ǯহেলনা আɳার ǯনছা     

িপতা- ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম        

জ˒সনদ-১৯৯৩৩৬৭১৮৬০০১৯৬৮    

ǯমাবা-০১৬৪২৯২৮০৩৪

 Ɋাম-উঃেনায়াপাড়া           

 ডাক-সায়মানগর              

উপেজলা-মাধবӅর            

ǯজলা-হিবগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯহেলনা আɳার ǯনছা একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  হিবগʛ

৬২  ǯমাছাঃ সামҜˑাহার                   

·ামী-ǯমাঃ আহে˰দ আলী       

এনআইিড-৩৬১২৬১৯৯১৪২৩১        

ǯমাবা-০১৭৩১৫৯৮২৪২

 Ɋাম-ঘরগϲও                   

ডাক-নরপিত                

উপেজলা-ҙনাͰঘাট            

ǯজলা-হিবগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ সামҜˑাহার একজন দিজȟ  ɢিমক। িতিন 

উʎরɳচাপ ও ǯ̘াক ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  হিবগʛ

৬৩  ǯমাছাঃ আেনায়ারা পাͰল             

·ামী- ǯমাঃ আіল আওয়াল       

এনআইিড-৩৬১২৬১৯৯১৪১৭৭          

 ǯমাবা-০১৭৬১৮৭৩৩৪৭

 Ɋাম-ঘরগϲও                   

ডাক-নরপিত                

উপেজলা-ҙনাͰঘাট            

ǯজলা-হিবগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ আেনায়ারা পাͰল একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন 

িপʯ থিলেত অপােরশন ও ডায়েবɪস ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  হিবগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৬৪  চˍনা নমঃ                              

িপতা- আʹ নম                জ˒সনদ-

১৯৯৪১২১৯০৫৮১০১৬০৮   ǯমাবা-

০১৭৭০১৩৩১১১

 Ɋাম-ǰচয়ার̲িড়               

  ডাক-ǯগাবান                  

উপেজলা-নািসরনগর         

ǯজলা-ɝাɻনবাড়ীয়া

 িনজ  আেবদনকারী চˍনা নমঃ একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন উʎরɳ চাপ 

ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

৬৫  ǯমাছাঃ নািজরা আɳার              

িপতা- ǯমাঃ হািনফ িময়া             

জ˒সনদ-২০০০৩৬১৪৪৬৬১০২৫৮৯ 

ǯমাবা-০১৭৬৭৮৩১৪৭৩

 Ɋাম-গদাইনগর              

ডাক-ӟরাবই                   

উপেজলা-হিবগʛ             

ǯজলা-হিবগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ নািজরা আɳার একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

মাҶ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  হিবগʛ

৬৬  ফিরদা ǯবগম                          

িপতা-ǯমাঃ রওশন আলী                

এনআইিড-৩৭১৫৬৭৪৯২৯            

ǯমাবা-০১৭৪১৮৬৯০৫৯

 Ɋাম-বােন͵র                  

ডাক-Ӌ̂া                       

 উপেজলা-মাধবӅর           

 ǯজলা-হিবগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ফিরদা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন রেɳ অিতিরɳ 

চিব ȟ ও Όাি̘েকর সমΝা ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  হিবগʛ

৬৭  মকӋল ǯহােসন                           

িপতা-উিজর উিʸন                     

এনআইিড-৩৩০৭৬৯১২১৬           

ǯমাবা-০১৭৯৬৮৮৯৪৩৬

 Ɋাম-চকΛҍষӅর            

ডাক-ইয়ািছনӅর              

উপেজলা-নােটার              

ǯজলা-নােটার

 িনজ  আেবদনকারী মকӋল ǯহােসন একজন সবিজ ǯদাকান ɢিমক। িতিন 

ǯমͰদে˅র সমΝা অপােরশন ɛেয়াজন ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  নােটার

৬৮  ǯমাঃ বাӋল িময়া                          

িপতা-ǯমাঃ ӟͰজ আলী                  

এনআইিড-৭৩১৫৬৩০৪৮৮           

ǯমাবা-০১৭২৭৮৯৩১১৮

 Ɋাম-ӑড়ালাড়া                 

ডাক-সায়হামনগর             

উপেজলা-মাধবӅর       

ǯজলা-হিবগʛ

 িনজ  আেবদনকারী  ǯমাঃ বাӋল িময়া একজন ইটভাটা ɢিমক। িতিন ǯ̘াক 

ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  হিবগʛ

৬৯  ǯমাছাঃ মানҜরা খাҶন                   

·ামী-ǯমাঃ ǯসাহরাব ǯহােসন            

এনআইিড-৮৭১৪৭৯৪৩৯২০৯৪      

ǯমাবা-০১৯৫৫৪৫৭৬০৭

 Ɋাম-তারালী                   

 ডাক-কািলগʛ                

উপেজলা-কালীগʛ            

ǯজলা-সাতɻীরা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ মানҜরা খাҶন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িপʯথিলেত পাথর ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  সাতɻীরা

৭০  বাদল বӣয়া                               

িপতা- ǰশেলˌ বӣয়া               

এনআইিড-৩২৯৩০৫৮৭৮৪              

ǯমাবা-০১৮২১৬৩৮৬২৬

 Ɋাম-বনͰপা পাড়া            

 ডাক-বাˍরবান সদর         

 উপেজলা-বাˍরবান          

  ǯজলা-বাˍরবান

 িনজ  আেবদনকারী  বাদল বӣয়া একজন Ζােনজার ɢিমক। িতিন ǯকামেড়র 

হাড় ɻয় ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  বাˍরবান

৭১  ǯমাঃ ǯসােহল রানা                      

িপতা-ӓত আলতাব ǯহােসন         

এনআইিড-১৯৯১৫৬১৭৮২৩০০০১৯৪  

ǯমাবা-০১৭০৫৫১৯৭২৫

 Ɋাম-মািনকনগর              

 ডাক-আমডালা                

উপেজলা-িশবালয়             

ǯজলা-মািনকগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ ǯসােহল রানা একজন ӑц অɇােটয়ার িলঃ ɢিমক। 

িতিন হাড় ভাʊা/ ɜাকচার ɪিবয়া ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  মািনকগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৭২  ǯমাসা˰ৎ সাথী                      

িপতা-আіর রউফ                  

এনআইিড-৯১৩৪৩১৭৯৪১          

ǯমাবা-০১৬৪৪৪০৭৫৩১

 Ɋাম-ǯগͰয়া                 

ডাক-ǯডইরী ফাম ȟ            

উপেজলা-সাভার           

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাসা˰ৎ সাথী একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ওভার িস̙ 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  ঢাকা

৭৩  জাহানারা ǯবগম                       

িপতা-ছােয়ӂিʸন কাজী            

এনআইিড-৭৭৬৯৭৭৫৮৮৮          

ǯমাবা-০১৬২৯০৫৩৯১১

 Ɋাম-মািঝগাতী             

ডাক-মািজগাতী             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ      

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

 িনজ  আেবদনকারী জাহানারা ǯবগম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন ǯ̘াক 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০  ǯগাপালগʛ

৭৪  ǯমাঃ আিলফ                             

িপতাঃ ǯমাঃ Έমাөন পােটায়ারী   

জ˒সনদ-২০০২১৩১২২৮১০২৫৮০০ 

ǯমাবা-০১৮১২৯১৫১৬৬

 Ɋাম-দমেকর গϲও         

ডাক-মহামায়া বাজার  

উপেজলা-চϲদӅর সদর      

ǯজলা-চϲদӅর

           Έমাөন পাটওয়ারী  (িপতা)     

         এনআইিড-৭৩১১৩০৩৪৯৪

 আেবদনকারী Έমাөন পাটওয়ারী একজন িরɼা চালক।তার ǯছেল 

আিলফ ΐালােসিময়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  চϲদӅর

৭৫  ǯমাঃ ফজӗর রহমান                    

িপতা-ǯমাঃ ӂর ইসলাম       

এনআইিড-৭৩৪১৬০১৩০৫            

ǯমাবা-০১৭১০৩৭৬৯৫১

 Ɋাম-উʯর কালশী            

 ডাক-িমরӅর                  

উপেজলা-প̂বী                

ǯজলা-ঢাকা

  িসপন িশকদার (ǯছেল)     এনআইিড-

৭৩৪১৬০৬৭৯১

 আেবদনকারী  িসপন িশকদার একজন িনম ȟান ɢিমক ɢিমক। তার 

িপতা অ˅েকােষর Ӆজঁ ও হিজেɓািɼল ǯরােগ আɳাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

৭৬  হােজরা ǯবগম                          

িপতা-সেদান ǯশখ                     

এনআইিড-৩২৫২৯৪৫৯৯৭           

ǯমাবা-০১৯৬৯৫১৪৬০৬

 Ɋাম-পাটগািত সʸারপাড়া   

 ডাক-পাটগািত                

 উপেজলা-ҧংগীপাড়া         

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

        ǯমাঃ সӋজ ǯচৗҿরী (ǯছেল) 

এনআইিড-৬৭১৫৮৭৯৩০০০৩২

 আেবদনকারী ǯমাঃ সӋজ ǯচৗҿরী একজন িনম ȟান ɢিমক। তার মাতা 

হােজরা ǯবগম ǯɝ̙ কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ǯগাপালগʛ

৭৭  ӟিফয়া ǯবগম                       

·ামী-সামҜল হক                  

এনআইিড-৫৬১৭৮১১০১৪২৯৪     

ǯমাবা-০১৭৬২৮৪৯৩১৯

 Ɋাম-শালজানা              

ডাক-মাӗচী                  

উপেজলা-িশবালয়           

ǯজলা-মািনকগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ӟিফয়া ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  মািনকগʛ

৭৮  রািশদা আɳার                         

িপতা- িশিকন আলী                    

এনআইিড-৫০৫৫৬৫০৬৫৮            

ǯমাবা-০১৯০৫৬৫৩৫৩১

 Ɋাম-মঃ পাইকপাড়া         

ডাক-ǯমাহা˰দӅর          

উপেজলা-িমরӅর         

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী রািশদা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন হϲҧেত Εাথা 

ও ডায়ােবɪস ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

৭৯  ǯমাঃ মািনক হাওলাদার               

িপতা-সিফজ উʸীন হাওলাদার    

এনআইিড-৬৮৮২২৬০৯১৯            

ǯমাবা-০১৭৫১২১৮৫২৬

 Ɋাম-পালপাড়া                

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর          

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ মািনক হাওলাদার একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯচােখর ছািন অপােরশন ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

৮০ ǯমাঃ আিজҟল হক                িপতা-

আমজাদ ǯহােসন            এনআইিড-

২৩৯৫৫৮২৩৮৬     ǯমাবা-

০১৭৪৯৬১৮৪৯৭

Ɋাম-দিɻণ Ӆমদী           

ডাক-Ӆমদী                   

উপেজলা-ǯহােসনӅর        

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ আিজҟল হকএকজন িনম ȟান  ɢিমক। িতিন িলভার 

কɇানসার ও উʎরɳচাপ ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  িকেশারগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৮১  ǯমাঃ খিলӗর রহমান                    

িপতা-ǯমাঃ ǯহােসন আলী খান          

এনআইিড-৭৩৩২৩১২২২৭              

ǯমাবা-০১৭১৪৮০৭৯২৮

 Ɋাম-মাҿবাগান ̲িলবাগান  

 ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ খিলӘর রহমান একজন ҟট ɢিমক। িতিন হািন ȟয়া 

অপােরশন ও ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

৮২  নািগ ȟস ǯবগম                              

 িপতা-ǯমাঃ বɮার ǯমাড়ল             

এনআইিড-৪৬৩২১৫৩৮৬৪            

ǯমাবা-০১৯৪০০২৭৫৯৯

 Ɋাম-ǯদয়ানা ӆব ȟ পড়া       

ডাক-ǯদৗলতӅর            

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী নািগ ȟস ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাস ইন 

ǯসালডার ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১৫০০০  Ҏলনা

৮৩  ǯমাঃ তািমম িশকদার ǰসকত         

িপতা-ǯমাঃ ǯসাহাগ িশকদার         

জ˒সনদ-২০১২৪৭৯৩৩০৩০২৭০০৬   

        ǯমাবা-০১৭১০২৯৪৯৬১

 Ɋাম-সােহবপাড়া              

 ডাক-̲েয়ট                    

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-Ҏলনা

      ǯসাহাগ িসকদার     (িপতা) 

এনআইিড-১৯৯১৪৭৯২১০৩০০০১৮৯

 আেবদনকারী ǯসাহাগ িসকদার একজন িদনমҟর ɢিমক। িতিন 

টনিসলাইɪস ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০  Ҏলনা

৮৪  ǯমাছাঃ মাͰফা আɳার নািদয়া         

 িপতা-ǯমাঃ ইউӂস িময়ার            

এনআইিড-১৯৯৫১২১৬৩৫০০০০০১৯   

   ǯমাবা-০১৭১৮১৭৪৬৯৭

 Ɋাম-বাড়াই                    

ডাক-ǯগাজীনামӅর            

উপেজলা-কসবা               

ǯজলা-িব-বািড়য়া

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ মাͰফা আɳার নািদয়া একজন ǯসলাই ɢিমক। 

িতিন ǯব̙ কɇানসার ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

৮৫  কাөম ӏইয়া                          

িপতা-ӓত ǯমা মােলক ӏইয়া     

এনআইিড-১২১৩৩১২১৪০৯৩৬       

ǯমাবা-০১৭৩১০৭৪৬২১

 Ɋাম-দগীবাসার                

 ডাক-আড়াইসমেΒ           

 উপেজলা-আʹগʛ            

ǯজলা-িব-বািড়য়া

িনজ  আেবদনকারী কাөম ӎইয়া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন দীঘ ȟিদেনর 

ɪডনী সমΝা ǯɛাে̙ট এনলাজȟΝা˂ ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

৮৬  ǯমাছাঃ আিছয়া খাҶন                    

·ামী-কাөম ӏইয়া                      

এনআইিড-১২১৩৩১২১৫৩১৮৪       

ǯমাবা-০১৭৬২৪১০৯০৮

 Ɋাম-দগীবাসার                

 ডাক-আড়াইসমেΒ           

 উপেজলা-আʹগʛ            

ǯজলা-িব-বািড়য়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ আিছয়া খাҶন একজন Ғহকম̭। িতিন উʎ 

রɳচাপ ǯরাগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

৮৭  তাছিলমা আɳার                         

·ামী-ǯমাঃ তাҟল ইসলাম              

এনআইিড-১২১৩৩৭৭১৮০০৪৬         

ǯমাবা-০১৭২৪১৯৬২৩১

 Ɋাম-তাͰয়া                    

 ডাক-তাͰয়া                   

উপেজলা-আʹগʛ            

ǯজলা-ɝাɻনবািড়য়া

িনজ আেবদনকারী তাছিলমা আɳার একজন Ғহকম̭। িতিন জরাө 

সমΝা ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

৮৮  লািক ǯবগম                              

·ামী-ǯখাকা িময়া                         

 এনআইিড-১২১৩৩৮৩১৭১৩৮৪      

ǯমাবা-০১৭৯৪৫০৬৭৪০

 Ɋাম-তাͰয়া                    

 ডাক-তাͰয়া                   

উপেজলা-আʹগʛ            

ǯজলা-ɝাɻনবািড়য়া

িনজ আেবদনকারী লািক ǯবগম একজন ǯসলাইকম̭ ɢিমক। িতিন 

িপʯথলীেত পাথর ও জরাөেত অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৮৯  মিজবর রহমান                       

িপতা-ӓত গিন িময়া              

এনআইিড-১২১৩৩৮৩১৭২০২৮        

ǯমাবা-০১৮২১১৮৩৫১০

 Ɋাম-তাͰয়া                    

 ডাক-তাͰয়া                   

উপেজলা-আʹগʛ            

ǯজলা-ɝাɻনবািড়য়া

িনজ আেবদনকারী মিজবর রহমান একজন িরɼা চালক। িতিন Ӌেক 

Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

৯০  নজͰল ইসলাম                           

িপতা-আবҼল ǯহিকম                  

এনআইিড-১২১৩৩৮৩১৭২১০৮         

 ǯমাবা-০১৭২৯৮২১১৫৪

 Ɋাম-শাӗকপাড়া                

ডাক-তাͰয়া                    

উপেজলা-আʹগʛ             

ǯজলা-িব-বািড়য়া

 িনজ  আেবদনকারী নজͰল ইসলাম একজন িরɼা চালক। িতিন হােট ȟর 

ভােȽভর সমΝা ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

৯১  ǯরশমা ǯবগম                             

িপতা-গিন হাওলাদার                   

এনআইিড-৭৩২১৩৫২৩২৫             

ǯমাবা-০১৯২৭৪০৮১৪৩

 Ɋাম-সােহবপাড়া               

ডাক-̲েয়ট                    

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-Ҏলনা

 আলমিগর হাওলাদার (·ামী)  এনআইিড-

৫৯৫০৩১০৪৯৯

 আেবদনকারী আলমগীর হাওলাদার একজন মটর ɢিমক। িতিন ́র 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০  Ҏলনা

৯২  ǯমাঃ ইিɘস ǯমা̂া                       িপতা-

আহা˰দ ǯমা̂া               এনআইিড-

৮২৫১৫১৬৭৩১             ǯমাবা-

০১৩০৬০২৫৮৪৩

 Ɋাম-ǯহাগলাӋিনয়া            

ডাক-তারাӋিনয়া           

উপেজলা-নািজরӅর       ǯজলা-

িপেরাজӅর

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ ইিɘস ǯমা̂া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন Ήদেরাগ 

সমΝা ও রɳনালীেত অিতিরɳ চিব ȟ জেম ·ʎ অনΓা শারীিরক ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  িপেরাজӅর

৯৩ ফিরদা ǯবগম                       িপতা- 

ǯমাঃ ǯমাজাে˰ল হক এনআইিড-

৪৮১৪৫৬৬০৯২৪৯৪  ǯমাবা-

০১৭১৬০১৬৯৪২

Ɋাম-ǯলাহাҟড়ী                

ডাক-ǯলাহাҟরী               

উপেজলা-কɪয়াদী         

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ফিরদা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক । িতিন ǯ̖ায়ামাস ǯসল 

কািস ȟেলামা িলভার িডিডজ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  িকেশারগʛ

৯৪ মিজȟয়া আɳার                    ·ামী-

ǯমাঃ ӂরল ইসলাম         এনআইিড-

৪৮১৯২১৩৭১৬৬৭০ ǯমাবা-

০১৭৫৮৬৬৪৮১৩

Ɋাম-ǯশালািকয়া              

ডাক-িকেশারগʛ           

উপেজলা-িকেশারগʛ      

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ  আেবদনকারী মিজȟয়া আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০  িকেশারগʛ

৯৫  ǯমাঃ ইমাͰল ইসলাম                      

িপতা-ইসমাইল িসকদার                  

এনআইিড-৪৬২৮৯৪৭৫৭৬               

ǯমাবা-০১৬৮১৫১২৮০১

 Ɋাম-মΒ বাʡা               

ডাক-̶লশান                  

উপেজলা-বাʡা                

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ ইমাͰল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

উʎরɳচাপ িকডনী (ǯশেষর িদেক) ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

৯৬  ǯমাঃ রИ িময়া                            

িপতা-ǯমাঃ শাহজাহান আলী              

এনআইিড-৯১০৫৮৫৩০০৭               

ǯমাবা-০১৬৩৮৯৪৫২৩৮

 Ɋাম-ǯশওড়াপাড়া               

ডাক-িমরӅর                   

উপেজলা-িমরӅর              

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ রИ িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯʃােমͰেলােনɜাইɪস উʎ রɳচাপ ও িকডিনর সমΝা ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

৯৭ ǯমাছাঃ ̲ӟম                        

িপতা-অসীম উিʸন               

এনআইিড-৭৩৪৪৮৩১৯২৫       ǯমাবা-

০১৭১২৫৪০৭৯৫

Ɋাম-বীরপাইকশা           

ডাক-̲িড়মারা            

উপেজলা-ǯহােসনӅর        

ǯজলা-িকেশাগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ ̲ӟম একজন Ғহ ɢিমক । িতিন ǯɝ̙ কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০  িকেশারগʛ  ‘ 



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৯৮  শাহনাজ পারভীন                            

িপতা-এ. খােলক গাজী                   

এনআইিড-৭৮০৩২৯৩৮৩১                

ǯমাবা-০১৪০৯৩১৬৫৪৪

 Ɋাম-মΒ বাʡা               

ডাক-̶লশান                  

উপেজলা-বাʡা                

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী শাহনাজ পারভীন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িকডনীর 

সমΝা (Ɉিনক ǯ̥েরািসকেʃােমͰেলােনɜাইɪস) ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

৯৯  ǯমাঃ মাӟҼর ǯরজা                      

িপতা-ӓত আіল হািমদ                  

এনআইিড-৩৩১৩৬৭৭০৮৪৮২৬        

ǯমাবা-০১৪০৯৩১৬৫৩৭

 Ɋাম-কΙাণӅর                

ডাক-কΙাণӅর                 

উপেজলা-িমরӅর               

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ মাӟҼর ǯরজা একজন ҍিষ  ɢিমক। িতিন িকডনীর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

১০০  পারভীন ǯবগম                          িপতা-

 জ͡ার মি̂ক                   এনআইিড-

৮৬৯৭১৭৩১৪৭                ǯমাবা-

০১৯৭১৪৪৩৭৬১

 Ɋাম-চর ǯমাছা͡ার            

ডাক-ǰমশাғনী                  

উপেজলা-Ͱপসা                

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী পারভীন ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҶ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১০১  ǯমাঃ নািসর উিʸন হাওলাদার      িপতা-

ӓত আіল আিজজ হাওলাদার   

এনআইিড-৪৭৯৫১২৩৪২৬৪৪১     ǯমাবা-

০১৮৬১৭৭৫২৫০

 Ɋাম-িসেমˁ ǯরাড             

ডাক-Ҏলনা                  

উপেজলা-Ҏলনা               

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ নািসর উিʸন হাওলাদার একজন িনম ȟান 

ɢিমক। িতিন িনউেমািনয়া ও ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১০২  ǯমাঃ আӋ তােলব ǯশখ           িপতা-

ӓত ӟলতান ǯশখ          এনআইিড-

২৬১০৪১৩৯৩৬০৪৫ ǯমাবা-

০১৭৪৫৬১৫৮৭৫

 Ɋাম-ǯঘালা                    

ডাক-বড̶়নী               

উপেজলা-িচতল মারী       

ǯজলা-বােগরহাট

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ তােলব ǯশখ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

উʎরɳচাপ ǯɛাে̙ট এনলাজȟΖা˂ অসɪও আথ ȟাইɪস ǯরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০  বােগরহাট

১০৩  ওিহদ ফিকর                        

িপতা-সােয়ন উʸীন ফিকর    

এনআইিড-৭৩০৩৫১৬৮৮৯      ǯমাবা-

০১৭২৭৬৮৮৯২২

 Ɋাম-িণলফা                 

ডাক-িনলফা                 

উপেজলা-ҧংগীপাড়া       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী ওিহদ ফিকর একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন দীঘ ȟিদেনর 

যҍেতর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ǯগাপালগʛ

১০৪  ǯমাসাঃ আসমা আɳার              ·ামী- 

ǯমাঃ নজͰল ইসলাম      এনআইিড-

৭২১০৪৪৭৩৮১২৩৮     ǯমাবা-

০১৭৪৪৮২৪৮৫৮

 Ɋাম-হিরӅর                     

ডাক-·রӑিশয়া                 

উপেজলা-আটপাড়া            

ǯজলা-ǯনɖেকানা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাসাঃ আসমা আɳার একজন Ғহ ɢিমক।িতিন 

যҍেতর সমΝা িপʯথিলর পাথর অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ǯনɖেকানা

১০৫  তহিমনা খাҶন                   িপতা-

আলী আহ˰দ ফরািজ    এনআইিড-

৩৭৪৬৯৯৭০২৬        ǯমাবা-

০১৯৭১৫১১৩৮৮

 Ɋাম-জািড়য়া বাͰডাʊা     

ডাক-রখӅর                 

উপেজলা-ফিকরহাট        

ǯজলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী তহিমনা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক।িতিন পিরপাক 

তেˈর ɪউমার, ওভারীেত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  বােগরহাট

১০৬  িমেসস আИেমানায়ারা খানম    িপতা-

আіর রহমান              এনআইিড-

১৯০২২৭৮২০৭        ǯমাবা-

০১৬৩০৭৭০৯৯৮

 Ɋাম-Ɉস ǯরাড               

ডাক-Ҏলনা                  

ডাক-ǯসানাডাʊা           

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী িমেসস আИেমানায়ারা খানম একজন Ғহ ɢিমক। 

িতিন যҍেতর সমΝা ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০  Ҏলনা

১০৭  সােলহা খাҶন                      িপতা-

ӓতঃ কালাই খˍকার     এনআইিড-

৪৭৯৮৫১৯২৭৫৪১৩   ǯমাবা-

০১৭৬৫০১৬০৭১

 Ɋাম-Ɉস ǯরাড               

ডাক-Ҏলনা                  

ডাক-ǯসানাডাʊা           

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী সােলহা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ӈসӈেসর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১০৮  সািহদা খাҶন                      িপতা-

ǯমােছদ আলী Εাপারী   এনআইিড-

২৮০০৩৪৭০১১       ǯমাবা-

০১৯১৩২৮৭৩৭১

 Ɋাম-কিরমনগর              

ডাক-িনউমােক ȟট            

উপেজলা-ǯসানাডাʊা      

ǯজলা-Ҏলনা

 ǯমাঃ মকӋল ǯশখ (·ামী)           

এনআইিড-১৪৫০২১৩১৪৩

আেবদনকারী ǯমাঃ মকӋল ǯশখ একজন িনম ȟান ɢিমক। তার ̛ী 

ǯচােখর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  Ҏলনা

১০৯  ǯমাঃ আরমান আলী                

িপতা-Ͱপচϲদ ঢালী               

এনআইিড-৩৭৩০৮৭২০৭৮      ǯমাবা-

০১৭৩৩১১৫৭২০

 Ɋাম-বাগান বাড়ী           

ডাক-সাতɻীরা             

উপেজলা-সাতɻীরা         

ǯজলা-সাতɻীরা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আরমান আলী একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০  সাতɻীরা

১১০  ǯমাঃ ǯদেলায়ার ǯহােসন           

িপতা-ǯমাঃ জয়নাল আেবদীন    

এনআইিড-৪৭৯৪৫০৯১২১৮৯০  ǯমাবা-

০১৩১৫০২৭৫৮৩

 Ɋাম-বা̜হারা কেলানী      

ডাক-িজিপও                

উপেজলা-খািলশӅর         

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯদেলায়ার ǯহােসন একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন মানিসক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০  Ҏলনা

১১১  ǯমাঃ ফয়ҟ̂াহ ӏঞা             িপতা-

ӓত ফেয়জ আলী ӏঞা    এনআইিড-

১৯৬৯৭২১০৪৪৭০০০০০১ ǯমাবা-

০১৭১১৭৮০১৭৮

 Ɋাম-ɝা˰প̂ী                

ডাক-ময়মনিসংহ            

উপেজলা-ময়মনিসংহ      

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ফয়ҟ̂াহ ӏঞা একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িলভার িসেরািসস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ময়মনিসংহ

১১২  ǯমাঃ পারেভজ                       

িপতা-ǯমাঃ ছােলহ উিʸন       

এনআইিড-২৩৯০৪৫৪৯১২         

ǯমাবা-০১৭৬৪৯০৮৯৬০

 Ɋাম-̲লӟম বাগ           

ডাক-̲লӟম বাগ           

উপেজলা-চর ফɇাশন       

ǯজলা-ǯভালা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃপারেভজ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন িকডনীর 

সমΝা ǯʃােম͞েলােনɜাইɪস)ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ǯভালা

১১৩  মাͰপা ǯবগম                       িপতা-

লনী ӏইয়া                 এনআইিড-

৪৬১১২৯৫৩৭১        ǯমাবা-

০১৭৫১৫৬৬৪৩৬

 Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী মাͰপা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Ӓɖ 

নালীেত কɇানসার উʎরɳচাপ  থাইরেয়ড সমΝা ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০ নারায়নগʛ

১১৪  ӂর ইসলাম                         িপতা-

ӓত কানচন মািজ        এনআইিড-

০৯১২৫৬৬৮৫০১৯৫ ǯমাবা-

০১৭১৬৬৫১৩৯০

 Ɋাম-দিɻণ ফɇাশন           

 ডাক-চর ফɇাশন            

উপেজলা-চর ফɇাশন       

ǯজলা-ǯভালা

 িনজ আেবদনকারী ӂর ইসলাম একজন ҍিষ  ɢিমক। িতিন গােড়র 

হািʡর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ǯভালা

১১৫  আউিলয়া ǯবগম                    ·ামী-

আজীদ িময়া               এনআইিড-

১৯৯৪১২১৯০৪৩০০০১৭৮        ǯমাবা-

০১৮২৭০৭২৩৫২

 Ɋাম-ফাˍাউক               

ডাক-ফাˍাউক             

উপেজলা-নািসরনগর       

ǯজলা-ɝা˰নবাড়ীয়া

 িনজ আেবদনকারী আউিলয়া ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

১১৬  জাˑাҶল ǯশখ                     িপতা-

ǯমাঃ রাʕাক ǯশখ          এনআইিড-

৬৫১৭৬২০২৩৬৫৫৪ ǯমাবা-

০১৭৯৬৪৪২১৭০

 Ɋাম-ӆব ȟ পাড়া                 

ডাক-ব̲লতলা             

উপেজলা-নড়াইল            

ǯজলা-নড়াইল

 িনজ আেবদনকারী জাˑাҶল ǯশখ একজন ভɇান চালক ɢিমক। িতিন 

কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  নড়াইল



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১১৭  ǯছেকলা খাҶন                  িপতা-

বিদͰিʸন ǯমাΙা           এনআইিড-

৬৮৯৩৭৬৭২৮২       ǯমাবা-

০১৯১৮৭১০৩০৭

 Ɋাম-দািরয়াӅর               

 ডাক-দািরয়াӅর            

উপেজলা-নড়াইল           

ǯজলা-নড়াইল

 ӂͰন নাহার ǯবগম (ǯমেয়)       

এনআইিড-৮২৪৫১৬৪৫৫৬

আেবদনকারী ӂͰন নাহার ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। তার মাতা 

এজমা, ǯ̘াক পারিকনসিনজম উʎরɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ নড়াইল

১১৮  ǯমাঃ কােদর ǯমাΙা                  

িপতা-হািবӋর রহমান ǯমাΙা  

এনআইিড-৬৫২২৮০৩৪০১৪৫১  ǯমাবা-

০১৭১৬৪৯৬৪১৯

 Ɋাম-চϲদӅর                  

ডাক-কািলয়া               

উপেজলা-কািলয়া          

ǯজলা-নড়াইল

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ কােদর ǯমাΙা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

দীঘ ȟিদেনর িকডনী সমΜা উʎ রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ নড়াইল

১১৯  ǯমাসাঃ ǯদােলনা ǯবগম          িপতা-

আӋল ǯহােসন ǯমাΙা     এনআইিড-

৪১৮৭০৮৭০৯৫         ǯমাবা-

০১৭৬৮৫৫২৭৩৯

 Ɋাম-রােম͵রӅর             

ডাক-কািশনগর             

উপেজলা-ǯলাহাগড়া        

ǯজলা-নড়াইল

 িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ǯদােলনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯ̘াক এজমা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ নড়াইল

১২০ ǯমাঃ আজমল ǯহােসন সােহব   িপতা-

ǯদেলায়ার ǯহােসন         এনআইিড-

৮৬৭৪০৭৫৭১১        ǯমাবা-

০১৯৩১০৪৫১৮১

 Ɋাম-ǯমইন ǯরাড             

ডাক-Ҏলনা                    

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আজমাল ǯহােসন সােহব একজন িনম ȟান  

ɢিমক। িতিন িলͯািডেনােপা Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১২১  ǯমাঃ নʹ সরদার                   

িপতা-ӓত আঃ ওহাব সরদার     

এনআইিড-৪৭৯২১০২০২৩৮১৪   ǯমাবা-

০১৯৫২৪৪০০৫৩

 Ɋাম-িমেররডাʊা            

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-খানজাহান আলী 

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ নʹ সরদার একজন ভɇান চালক ɢিমক। 

িতিন পাইলস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১২২  ǯমাসাঃ ӂͰল নাহার ǯবগম         

িপতা-ǯমাঃ Ҷҟম উিʸন হাওলাদার 

এনআইিড-২৩৭৩৩৮৭৭১৭       ǯমাবা-

০১৯১১৪৫৩৮২৩

 Ɋাম-ӆব ȟ ǯমা̂াপাড়া          

ডাক-িশপউয়াড ȟ             

ǯজলা-লবনচরা               

ǯজলা-Ҏলনা

 ǯমাসাঃ নাসরীন আɳার (ǯমেয়) 

এনআইিড-৬৪২৩৩৯১৬১১

আেবদনকারী ǯমাসাঃ নাসরীন আɳার একজন Ғহ ɢিমক। তার 

মাতা ǯমাসাঃ ӂͰল নাহার ǯবগম উʎ রɳচাপ অি̙ও আথ ȟাইɪস 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১২৩  ǯমাঃ আঃ বােরক হাওলাদার    িপতা-

ǯমাঃ কােশম আলী হাওলাদার  

এনআইিড-৮৬৭২০৬৮২৭০      ǯমাবা-

০১৯২৭০৩৮২৩২

 Ɋাম-ǯরজা সড়ক             

ডাক-িশপউয়াড ȟ           

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-Ҏলনা

 ǯমাছাঃ ӂরজাহান ǯবগম (̛ী)   

এনআইিড-৪৭৯৫১৩০৫৩১০১৫

আেবদনকারী ǯমাছাঃ ӂরজাহান ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। তার 

·ামী ǯমাঃ আঃ বােরক হাওলাদার ǯপিরেপারাল আট ȟািরয়াল 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১২৪  ঝরনা ǯবগম                          

িপতা-ӓত জেবদ আলী         

জ˒সনদ-২০০১৯৫৭১২৩৪৫৯০৭৫      

  ǯমাবা-০১৭৩৪৪২৯৯৭০

 Ɋাম-ӑʹ̂ী                   

ডাক-ӑʹ̂ী                  

উপেজলা-নাˍাইল         

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 িনজ আেবদনকারী ঝরনা ǯবগম একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ময়মনিসংহ

১২৫ ǯমাহা˰দ মাӟদ কিরম               

িপতা-ӓত এ ǯক এম ফজӗল হক   

এনআইিড-২৬৯৯০৩৯৫৭৫৮০১    

ǯমাবা-০১৮১৮৩৩৬৩৩৬

 Ɋাম-ǯতজ̲নী পাড়া        

ডাক-ǯতজগϲও              

উপেজলা-ǯতজগϲও       

ǯজলা-ঢাকা

শািমম আরা  (̛ী)    এনআইিড-

১৯০৭৭৮৬২৯৫

আেবদনকারী শািমম আরা একজন ҍিষ ɢিমক। তার ·ামী 

ǯমাহা˰দ মাӟদ কিরম কেরানায় আɈাˉ হেয় আইিসইউেত ভিȼত ȟ 

িছল।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১২৬ ǯমাঃ জামাল িসকদার             িপতা-

আіল লিতফ িসকদার   এনআইিড-

৪৭৯৫১৩০৫৩৮৮৭২  ǯমাবা-

০১৩০৩০৫৬৭২৪

Ɋাম-দিɻণ ҧটপাড়া        

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-Ҏলনা            

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জামাল িশকদার একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

 রɳ কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  Ҏলনা

১২৭ িমেসস ǰসয়দা িরিজয়া ǯবগম     িপতা-

ǰসয়দা ডাঃ ওবায়Ҽল হক এনআইিড-

১৯২৪০৯৭১৩০       ǯমাবা-

০১৯৩১০৪৫১৮১

Ɋাম-ǯমইন ǯরাড             

ডাক-Ҏলনা                    

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী িমেসস ǰসয়দা িরিজয়া ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। 

িতিন উʎ রɳচাপ ǯপপɪক আলসার িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  Ҏলনা

১২৮ সʛয় ̲মার গাংগলী             িপতা-

নীল মাধব গাংগলী      এনআইিড-

১৯২২৮৬৪৩৯০       ǯমাবা-

০১৯২১২৯৩২৩৭

Ɋাম-ইসলামӅর ǯরাড       

ডাক-Ҏলনা                 

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-Ҏলনা

আেবদনকারী সʙয় ̲মার গাংগলী একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯকামেড় Εাথা যা ডান পােয় ছিড়েয় যায় সমΝা ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১২৯ ǯমাঃ হািলӑর রহমান            িপতা-

ফিকর ǯরাকন উিʸন      এনআইিড-

১৪৯৫২৬০৭৬০       ǯমাবা-

০১৭৪৭৩৩১৬৯৪

Ɋাম-দািরয়াӅর                

ডাক-দািরয়াӅর            

উপেজলা-নড়াইল           

ǯজলা-নড়াইল

ǯমাসাঃ লিতফা রহমান (̛ী)       

এনআইিড-২৮৪৫২৪৫৪১০

আেবদনকারী ǯমাসাঃ লিতফা রহমান একজন Ғহ ɢিমক। তার 

·ামী ǯমাঃ হািলӑর রহমান  উʎ রɳচাপ ডায়ােবɪস িপʯথিলেত 

পাথর ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নড়াইল 

১৩০ িমরা রানী িব͵াস                   িপতা-

Λ ӟিনল ̲মার মҟমদার এনআইিড-

৯১৪৪৪৪৪৮০০         ǯমাবা-

০১৯৪৮০৮৬৬৮৭

Ɋাম-িশকারӅর               

ডাক-কালীচরনӅর         

উপেজলা-িঝনাইদহ         

ǯজলা-িঝনাইদহ

িনজ আেবদনকারী িমরা রানী িব͵াস একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িগড়ায় 

Εাথা হােট ȟর ভােȽভর সমΜা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ িঝনাইদহ

১৩১ মিজȟনা ǯবগম                        

িপতা-এ ǯক এম সাইӈল ইসলাম 

এনআইিড-৮২৩১৪০৬৬৯৮      ǯমাবা-

০১৯২২৪৫৯৩১৩

Ɋাম-̲রপাড়                  

ডাক-ǯনɖেকানা              

উপেজলা-ǯনɖেকানা        

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী মিজȟনা ǯবগম একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন ӑেখর 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ǯনɖেকানা 

১৩২  ব̲লী রানী শীল                         

িপতা-কাʯ̭ক চˌশীল              

এনআইিড-৬৮৮১৬৭০৯৫১           ǯমাবা-

০১৭৮৬৬৪৩৭৪৬

 Ɋাম-পাবলা                     

ডাক-ǯদৗলতӅর                

উপেজলা-ǯদৗলতӅর           

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ব̲ল রানী শীল একজন Ғহ ɢিমক। িতিন হািন ȟয়া 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১৩৩  ǯমাঃ আӋল কালাম                       

িপতা-ӓত আিদল উʸীন                

এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৫১৪৮০১             

ǯমাবা-০১৯৩৭২৮৬৪৭৭

 Ɋাম-ɝɻগাতী                  

ডাক-িদঘিলয়া                 

উপেজলা-িদঘিলয়া           

ǯজলা-ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋল কালাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

পারিকনসনস িডিজজ উʎরɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১৩৪  হােজরা খাҶন                      

িপতা-ǯমাঃ ǯমা̜ফা মাত͡র     

এনআইিড-৫০৬৫০১৭৮৪৯      ǯমাবা-

০১৯২১১৪৯৩১৫

 Ɋাম-ӂর নগর                

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-ǯসানাডাʊা        

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী হােজরা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Ɉিনক 

িলভার িডিজজ (ǯহপাটাইɪস িব পেজɪব) ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৩৫  কাজল লতা িব͵াস               িপতা-

মহারাজ িব͵াস           এনআইিড-

৬৮৫৯৬৫৯০৫১      ǯমাবা-

০১৭৮৩৪০৯০৯৭

 Ɋাম-কেলজ ǯরাড           

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-ǯসানাডাʊা       

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী কাজল লতা িব͵াস একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ও Ӌেক Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৩৬  ҧҧল ǯশখ                            

িপতা-ǯদেলায়ার ǯহােসন          

এনআইিড-৭৩০০৮৪৬৯০৯       ǯমাবা-

০১৩০০৮২৬০২৩

 Ɋাম-বড় বয়রা               

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-ǯসানাডাʊা       

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ҧҧল ǯশখ একজন ɞান চালক। িতিন Ήদেরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

১৩৭  বাহাͰন ǯনছা                            

িপতা-জয়নাল ǯশখ                

এনআইিড-৩৭৩১৩৬৩৩৪১     ǯমাবা-

০১৭৬৬১৬০৭৯৯

 Ɋা্ম-কলা বাগান            

ডাক-Ҏলনা                 

উপেজলা-ǯসানাডাʊা       

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী বাহাͰন ǯনছা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ডায়ােবɪস 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৩৮  মাӟদ                                   

িপতা- ǯমাঃ ǯগালাম র͡ানী     

এনআইিড-৯৫৭৯০৩৯৩৩১      ǯমাবা-

০১৯৭১৫৯০৭৯৯

 Ɋাম-̲ড়পাড়                  

 ডাক-ǯনɖেকানা               

উপেজলা-ǯনɖেকানা       

ǯজলা-ǯনɖেকানা

 িনজ আেবদনকারী মাӟদ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন িজহবার 

কɇানসার ও যɻা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ǯনɖেকানা

১৩৯  ǯমাঃ জািহদ হাসান                 

িপতা-ӓত জয়নাল আেবিদন    

এনআইিড-১৯৮৪২৬১২৯৮০৮০০৮৩১  

      ǯমাবা-০১৭৭৭০৪৫৫৩২

 Ɋাম-সӋর ǯরাড              

ডাক-Ҏলনা                    

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জািহদ হাসান একজন ইমারত ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ও ɛɤােব ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৪০  ǯমাঃ বাদশা খান                   

িপতা-ǯমাঃ কােশম আলী খান    

এনআইিড-৬৮৬৫০২২০২১       ǯমাবা-

০১৯১২২৮৬৯৯৪

 Ɋাম-ӑি˓পাড়া               

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-ǯসানাডাʊা       

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ বাদশা খান একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

উʎরɳচাপ ও হাট ȟ অɇাটাক ও ӈসӈেস সংɈমন ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৪১  ǯদােলনা আɳার                   িপতা-

ǯশখ আіল লিতফ         এনআইিড-

১৪৭৩৪০৭১৩৬       ǯমাবা-

০১৯০২১৯১৫৫১

 Ɋাম-িবেক ǯমইন ǯরাড       

 ডাক-Ҏলনা                 

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯদােলনা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

টনিসলাইɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০  Ҏলনা

১৪২  হািফজা ǯবগম                    ·ামী-

ǯমামেরজ িব͵াস          এনআইিড-

৪৭১৪০১০০৬৩৭৮২  ǯমাবা-

০১৭৬১৯০৬১০৭

 Ɋাম-সরদার ডাʊা           

ডাক-আরংঘাটা             

উপেজলা-আড়ংঘাটা    

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী হািফজা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িলভার 

িসসটাইিসস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৪৩  পিল ǯবগম                          

িপতাপ-ǯমাকেছদ সরদার       

এনআইিড-১৪৭৪১৭০৪৫১         ǯমাবা-

০১৯২৬৬১১৬৫১

 Ɋাম-ҧটপাড়া                  

ডাক-Ҏলনা                    

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী পিল ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন আই িস এম 

এবং ǯভনɪ̲লার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১৪৪  ǯমাসাঃ সািহদা ǯবগম              

িপতা-মীর শাহ আলম            

এনআইিড-৩২৮১৮৭২০২২       ǯমাবা-

০১৯১৫৯৬৯০২৭

 Ɋাম-ǯকদারনাথ              

ডাক-̲েয়ট                   

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ সািহদা ǯবগম একজন  ɢিমক। িতিন িড 

ǯজনােরিভভ পিরবত ȟন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

১৪৫  ǯমাছাঃ ǯসতারা ǯবগম           ·ামী-

আঃ মাˑান ǯশখ             এনআইিড-

৪৭৯৫১৩০৫১৫৭২৭   ǯমাবা-

০১৬৮১৩০৮৮০০

 Ɋাম-ǯমা̂াপাড়া               

ডাক-িশপইয়াড ȟ              

উপেজলা-Ҏলনা              

ǯজলা-ҏলনা

 ǯমাঃ ওবায়Ҽল হক (ǯছেল) এনআইিড-

৯৫৬৬৬৮৬৪৮২

আেবদনকারী ǯমাঃ ওবায়Ҽল হক একজন Ғহ ɢিমক। তার মাতা 

ǯমাছাঃ ǯসতারা ǯবগম উʎ রɳচাপ নােক পিলপাস ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৪৬  লাবনী ӟলতানা                     

িপতা-আіল মাˑান ভাʊী       

জ˒সনদ-১৯৯৮৪৭১৪০১০০০২২৪৮ 

ǯমাবা-০১৯১৫০৩২৬৭৪

 Ɋাম-কািশӅর                 

ডাক-আড়ংগাটা             

উপেজলা-আড়ংঘাটা     

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী লাবনী ӟলতানা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

িরভেমɪক িফভার ও হােট ȟর ভােȽভর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। 

উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৪৭  এ.িব.এম িমজাӂর রিশদ         িপতা-

ǯমাঃ আӋ তােলব          এনআইিড-

৭৩২২২৩২৫৫৯       ǯমাবা-

০১৯৩১০৪৫১৮১

 Ɋাম-ҧটপাড়া                  

ডাক-Ҏলনা                    

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী এ,িব,এম িমজাӂর রহমান একজন ঘাট ɢিমক। 

িতিন ӈসӈেসর সমΝা অˑনালীেত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৪৮  রতন ̲মার ধর                   িপতা-

ӟিদর ̲মার দর            এনআইিড-

৩২৭২৭০৬৬৮৪      ǯমাবা-

০১৭৪০৯৮০১৭২

 Ɋাম-তালতলা               

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-Ҏলণা              

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী রতন ̲মার ধর একজন ইমারত ɢিমক। িতিন 

রেɳ অিতিরɳ চিব ȟ ও ǯকামেড় Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৪৯  ǯমাঃ আইҶল                        

িপতা-হােদস িময়া                 

এনআইিড-৬৯০৪২৮৬৯৭৫      ǯমাবা-

০১৩১২৮৯৩৫৮৮

 Ɋাম-বͰয়া                     

 ডাক-বͰয়া                    

উপেজলা-িখলেɻত         

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আইҶল একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

চামড়ার কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

১৫০  হােফজা ǯবগম                     ·ামী-

ǯমাছা িময়া               এনআইিড-

১২১৩৩৮৩১৭১৪৯৮  ǯমাবা-

০১৭২৭২০৫৩৫৪

 Ɋাম-তাͰয়া                  

ডাক-তাͰয়া                

উপেজলা-আʹগʛ          

ǯজলা-ɝা˰নবাড়ীয়া

 িনজ আেবদনকারী হােফজা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

উʎরɳচাপ ডায়ােবɪস ও ডায়ােবɪস জিনত নানা সমΝা ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

১৫১  ǯমাঃ আӋল কালাম ǯসখ           

িপতা-আӋল হােসম ǯসখ         

এনআইিড-৩৭৩৩৪০১১৮০      ǯমাবা-

০১৮৫৪৮৭০৪৪৩

 Ɋাম-তািলমӅর               

ডাক-ӆব ȟ Ͱপসা             

উপেজলা-Ͱপসা             

ǯঝলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋল কালাম ǯসখ একজন ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস উʎরɳচাপ হাট ȟ এɇাটাক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৫২  িশখা ম˅ল                         ·ামী-

ভীম ম˅ল                   এনআইিড-

৪৭১১২৮৩৮৭৪৪২৯  ǯমাবা-

০১৮৩৪৭৩৩৮৪৭

 Ɋাম-শͤ নগর               

ডাক-বােরাআিড়য়া         

উপেজলা-বɪয়াঘাটা       

ǯজলা-ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী িশখা ম˅ল একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  Ҏলনা

১৫৩  ǯসানাভান মাখাল                   

িপতা-িনলা পদ মাখাল            

এনআইিড-৭৩২৮০১২৫৬৭      ǯমাবা-

০১৭৩৭৪০৪৯৪৩

 Ɋাম-বাগবাটী                 

ডাক-বাকাল                

উপেজলা-সাতɻীরা         

ǯজলা-সাতɻীরা

 িনজ আেবদনকারী ǯসানাভান মাখাল একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

হাড় ভাʊা/ সাবেɑােক˂ািরবা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  সাতɻীরা

১৫৪  ǯমাসাঃ Ͱনা আɳার               ·ামী-

ǯমাঃ জΈͰল ইসলাম     এনআইিড-

৭৮১৫৭৭৫৫৪৭৮৬১ ǯমাবা-

০১৭৬০৫২০৫৪৬

 Ɋাম-ɛধান সরক              

ডাক-দিনয়া          

উপেজলা-যাɖাবাড়ী         

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ Ͱনা আɳার একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

১৫৫  নাসিরন হক                       িপতা-

ӓত ǯমাঃ আіল সাʯার  এনআইিড-

৪৮১৯২১৩৭১৬৬৯৯ ǯমাবা-

০১৭৬৪৮৩৫১৫০

 Ɋাম-বােড়রা                 

ডাক-ময়মনিসংহ            

উপেজলা-ময়মনিসংহ     

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 িনজ আেবদনকারী নাসিরন হক একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ̜ন লা˫ 

এবং ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ময়মনিসংহ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৫৬  ǯমাসাঃ ǯকািহӂর ǯবগম          িপতা-

আіল জ͡ার হাওলাদার  এনআইিড-

২৩৫২৪৬৭৩০৮     ǯমাবা-

০১৯২১৫১৬১৮০

 Ɋাম-কҙয়া                    

ডাক-কҙয়া                   

উপেজলা-কাঠািলয়া       

ǯজলা-ঝালকাঠী

 িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ǯকািহӂর ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

জরাөর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ঝালকাঠী

১৫৭  ǯমাসাঃ ইিলনা খাҶন             িপতা-

ǯমাঃ ǰতয়ব িব͵াস       জ˒সনদ-

১৯৯৯৫৫১৫৭২১০১৭৪২৪  ǯমাবা-

০১৯০৫৬৬৭৬৬৯

 Ɋাম-ǰব̲˃Ӆর               

ডাক-মҿখালী                

উপেজলা-মҿখালী          

ǯজলা-ফিরদӅর

 িনজ আেবদনকারী ইিলনা খাҶন একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কɡাণ ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ ফিরদӅর

১৫৮  ǯমাছাঃ আশা আɳার             ·ামী-

উিজর আলী                এনআইিড-

১৯৯৪৫৫১৬৬৩১০০০১০৮       ǯমাবা-

০১৯৬৮৪৯০৫৩১

 Ɋাম-নারায়নӅর              

ডাক-িবেনাদӅর              

উপেজলা-মҿখালী           

ǯজলা-ফিরদӅর

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ আশা আɳার একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

Ҽঘ ȟটনা জিনত ǯপলিভক ǯɜকচার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ফিরদӅর

১৫৯  আইিরন ӟলতানা Ͱনা             

িপতা-ǯমাঃ নওেশর আলী       

জ˒সনদ-২০০১২৯১৫৬৫২০২৩৭৫০   

ǯমাবাইল-০১৩০২৪০০১৭৫

 Ɋাম-ǯখাকসাহাট              

ডাক-ভীমӅর                

উপেজলা-মҿখালী         

ǯজলা-ফিরদӅর

 িনজ আেবদনকারী আইিরন ӟলতানা Ͱনা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ফিরদӅর

১৬০  ǯমাঃ মেনাহর আলী                

িপতা-ӓত ǯমাঃ আӋ হািনফ   

এনআইিড-৩৬১৭৭৪৩৭৪৯৩৪৭  ǯমাবা-

০১৭১৮৫৩৬৯৬৯

 Ɋাম-মাহমদӅর              

ডাক-ǯলাগাও               

উপেজলা-নবীগʛ             

ǯজলা-হিবগʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মেনাহর আলী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন Ӓɖ 

নালীেত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  হিবগʛ

১৬১  ǯমাঃ সজল হাওলাদার            িপতা-

ǯমাঃ িফেরাজ হাওলাদার  এনআইিড-

১৯৩২৬৮৭২৪৫      ǯমাবা-

০১৭৩১৬৩৬৯৪৯

 Ɋাম-উঃ িশিহপাশা          

ডাক-ǰগলা                   

উপেজলা-আৈগনঝাড়া      

ǯজলা-বিরশাল

 ǯমাঃ িফেরাজ হাওলাদার (িপতা) 

এনআইিড-২৬১০৪৫৭০৪৬৪২৩

আেবদনকারী ǯমাঃ িফেরাজ হাওলাদার একজন ҍিষ ɢিমক। 

তার ǯছেল ˣাডাের ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  বিরশাল

১৬২  ǯমাছাঃ িনপা মিরয়ম               

িপতা-ǯমাঃ রিহম উ̂াহ          

এনআইিড-১৫০৬০২২২০৬৮    ǯমাবা-

০১৭১৮৪২৫১২৬

 Ɋাম-নািরেকল তলা         

ডাক-বাΈবল                  

উপেজলা-বাΈবল            

ǯজলা-হিবগʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ িনপা মিরয়ম একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉কΙাণ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  হিবগʛ

১৬৩  ǯমাঃ কিবর হাওলাদার            

িপতা-ǯমাঃ খােলক হাওলাদার  

এনআইিড-৪২১৪৩৯৪৫৭৪৪১৬  ǯমাবা-

০১৯২১৫৭৩৫৯৭

 Ɋাম-কҙয়া                    

ডাক-কҙয়া                   

উপেজলা-কাঠািলয়া       

ǯজলা-ঝালকাঠী

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ কিবর হাওলাদার একজন িদন মҟর । িতিন 

̞াөর সমΝা (ɝািকরাল ǯ˚ɼাম ইনҟির) ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ঝালকাঠী

১৬৪  ǯমাসাঃ কিহӂর  ǯবগম             

·ামী-ǯমাঃ আӋল কালাম     

এনআইিড-৪২১৪৩৯৪৫৭৩৭৫০  ǯমাবা-

০১৭৬৬৮৯৯৮০৩

 Ɋাম-কҙয়া                    

ডাক-কҙয়া                   

উপেজলা-কাঠািলয়া       

ǯজলা-ঝালকাঠী

 িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ কিহӂর ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙান।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ঝালকাঠী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৬৫  আӋল হাসান                       িপতা-

আবҼল মাˑান মҟমদার এনআইিড-

১৯৭৯১৩১৪৫১৩৭০৭৪৯৫        ǯমাবা-

০১৮১৩০৩৩৩৯৫

 Ɋাম-সরখাল                   

ডাক-Ӓলপাড়া               

উপেজলা-ফিরদগʛ        

ǯজলা-চϲদӅর

 িনজ আেবদনকারী আӋল হাসান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন শরীল 

Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  চϲদӅর

১৬৬  তাছিলমা আɳার                 িপতা-

ǯমাঃ শাহজাহান          এনআইিড-

২৪০৬১৯৬২০০     ǯমাবা-

০১৬৯০০৩৪৪৪০

 Ɋাম-চর আɈাӑিʸন        

ডাক-চর লɻী              

উপেজলা-ӟবন ȟচর         

ǯজলা-ǯনায়াখালী

 ǯমাঃ ǯসােলমান (·ামী)  এনআ্ িড-

১৯৯১৭৫১৮৫৪৩০০০৩৩৩

আেবদনকারী ǯমাঃ ǯসােলমান একজন িনম ȟান ɢিমক। তার ̛ী 

তাছিলমা আɳার মাҸ͉ কΙাণ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ǯনায়াখালী

১৬৭  িɛয়া আɳার                        

িপতা-ǯমাঃ ǯগালাম র͡ানী ӏইয়া  

এনআইিড-১৯৯৯৩৭২১০৪৪৭০০০১১০  

    ǯমাবা-০১৯১৯২১৯৭০৭

 Ɋাম-অিচনӅর               

ডাক-ǯগৗিরӅর             

উপেজলা-ǯগৗিরӅর    ǯজলা-

ময়মনিসংহ

 িনজ আেবদনকারী িɛয়া আɳার একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন লাইেপামা 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ময়মনিসংহ

১৬৮  ӑ̲ল                                িপতা-

ǯসাবাহান খিলফা          জ˒সনদ-

১৯৮৭০৬৯৫০০৪২৭২৫০০       ǯমাবা-

০১৭১৫১৬০৮০৬

 Ɋাম-ভাɪখাণা                

ডাক-বিরশাল               

উপেজলা-বিরশাল          

ǯজলা-বিরশাল

 িনজ আেবদনকারী ӑ̲ল একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ডায়ােবɪস, হাট ȟ 

অɇাটাক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  বিরশাল

১৬৯  ǯমাঃ রািকব Δাদা                  

িপতা-আঃ জিলল Δাদা         

জ˒সনদ-১৯৯৯৭৮১৫৭৬৭০০১১৭৯ 

ǯমাবা-০১৭৬৮৮৭১২০৪

 Ɋাম-ǯবায়ািলয়া             

ডাক-ǯবায়ািলয়া             

ǯজলা-গলািচপা              

ǯজলা-পҧয়াখালী

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রািকব Δাদা একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন  

নানািবধ সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  পҧয়াখালী

১৭০  চােমলী ǯবগম                       

িপতা-ǯমাঃ চϲন ǯমাΙা ওয়ারেলছ 

পাড়া সড়ক                  এনআইিড-

৯১৫০৯৯৬৫২৯        ǯমাবা-

০১৭২৮৮৬৯০২৯৯

 Ɋাম-ওয়ারেলছ সড়ক      

ডাক-Λ অʊন             

উপেজলা-ǯকাতয়ালী      

ǯজলা-ফিরদরӅর

 িনজ আেবদনকারী চােমলী ǯবগম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন ̜ন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ফিরদӅর

১৭১  আӋল বাসার                       িপতা-

আӋদল অিহদ              এনআইিড-

১৯২০৯০৬০৯৪৯০৫  ǯমাবা-

০১৮২৪০০৯৫৮৬

 Ɋাম-কশামী                 

ডাক-শরাফিত               

উপেজলা-বͰরা              

ǯজলা-̲িম̂া

 নািছমা ǯবগম (̛ী)    এনআইিড-

১৯৯০১৯২০৯০৬০০০০১৩

আেবদনকারী আӋল বাসার একজন ɓাইভার ɢিমক। িতিন হাত 

পােয় আঘাত ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ̲িম̂া

১৭২  ǯমাছাঃ ǯমেহর বাӂ খাҶন        ডাক-

ǯমাছাঃ আіল ǯজাববার সরকার        

                    এনআইিড-

১৯৭৩৫২১৫৫৩৬১৫৮২৩৫      ǯমাবা-

০১৩০৬১৪৮৩৭৩

 Ɋাম-িহরামািনক            

ডাক-মেহˌনগর           

উপেজলা-লালমিনরহাট   

ǯজলা-লালমিনরহাট

 ǯমাঃ মতӗবর রহমান (·ামী)    

এনআইিড-১৯৬৬৫২১৫৫৩৬১৫৮২৩৬

আেবদনকারী ǯমাঃ মতӗবর রহমান একজন ǯকা˹ ǯ̙ােরজ 

ɢিমক। তার ̛ী ̜ন কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  লালমিনরহাট



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৭৩  ǯমাঃ ফিরদ আহেমদ বাকী        

িপতা-ӓত ǯকরামত আলী সরকার   

এনআইিড-৩২২২৪০৪১১৪৩২১  ǯমাবা-

০১৯৫৬১৬০৩৩৬

 Ɋাম-থানাপাড়া                

ডাক-গাইবাːা              

উপেজলা-গাইবাːা         

ǯজলা-গাইবাːা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ফিরদ আহেমদ বাকী একজন িরɼা চালক। 

িতিন ΐালাসািময়া ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  গাইবাːা

১৭৪  রিফ̲ল ইসলাম                   িপতা-

িজয়াͰল হক ӑ˓ী        এনআইিড-

৩৭২০৭৮৫৫০৪       ǯমাবা-

০১৭৩১১৯৮৫৭১

 Ɋাম-চঃবাড়ীয়া                

ডাক-চঃ বাড়ীয়া           

উপেজলা-কাউিনয়া          

ǯজলা-বিরশাল

 িনজ আেবদনকারী রিফ̲ল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

পাকȿথলীেত অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  বিরশাল

১৭৫  ǯমাঃ তানভীর ӏইঁয়া              িপতা-

ǯমাঃ ফয়ҟ̂া ӏঞা       এনআইিড-

২৮৫৪২৮৭৭১৭       ǯমাবা-

০১৯৭১৭৮০১৭৮

 Ɋাম-ӟতারӅর               

ডাক-·রӑিশয়া            

উপেজলা-আটপাড়া         

ǯজলা-ǯনɖেকাণা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ তানভীর ӏইঁয়া একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িলভার কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ǯনɖেকানা 

১৭৬  শাহীন                               িপতা-

ছানা উΙা                  এনআইিড-

১৯১৭২১৭৫৭৪৬০৬   ǯমাবা-

০১৮১৫৩২৯৪০৭

 Ɋাম-বাকই                   

ডাক-হাজীӅর               

উপেজলা-লাকসাম          

ǯজলা-̲িম̂া

 িনজ আেবদনকারী শাহীন একজন রং িম̛ী ɢিমক। িতিন হােতর 

অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ̲িম̂া

১৭৭  জািকর ǯহােসন                    িপতা-

আঃ কিরম ǯচৗিকদার       এনআইিড-

৫০৯১৭৫৯৭৩৭        ǯমাবা-

০১৭৪৫৭৭২১৭১

 Ɋাম-ǯজৗতা                   

ডাক-নগেরর হাট            

উপেজলা-বাউফল           

ǯজলা-পҧয়াখালী

 িনজ আেবদনকারী জািকর ǯহােসন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯ˝ভার ǯড˓ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ পҧয়াখালী

১৭৮  ǯমাঃ শাহআলম                     

িপতা-কাজী নজͰল ইসলাম   

এনআইিড-৫৫৪২০৯১৭৯৭        ǯমাবা-

০১৮৪৩৩৩১৮২৬

 Ɋাম-িনউ ভাɪখাণা         

ডাক-বিরশাল                

উপেজলা-কাউিনয়া          

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শাহআলম একজন Ғহ ɢিমক।িতিন নাভ ȟাস 

িসে̙ম সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  বিরশাল

১৭৯  ǯমাঃ িরপন ǯচৗিকদার               

িপতা-শামӟল হক ǯচৗিকদার   

এনআইিড-৪১৯২৪৭০৬৬৬       ǯমাবা-

০১৭৪৮৭৮৬৮৭৬

 Ɋাম-হাটেখালা               

ডাক-বিরশাল                

উপেজলা-বিরশাল          

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িরপন ǯচৗিকদার একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  বিরশাল

১৮০  িমতালী ম˅ল                     িপতা-

পেরশ চˌ বালা             এনআইিড-

৬৪০৩৭১৫৩৭৫      ǯমাবা-

০১৮৮৯৩৬১৭৭৫

 Ɋাম-Ͱপাহাɪ                

ডাক-িশলনা                 

উপেজলা-ҧংগীপাড়া        

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী িমতালী ম˅ল একজন Ғহ ɢিমক।িতিন  এ̲ইট 

এবেডােমন ও ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০  ǯগাপালগʛ

১৮১  িবধান চˌ জয়ধর                 িপতা-

যতীˌ নাথ জয়ধর             

এনআইিড-২৩৫৩২২৫২৫৯      ǯমাবা-

০১৬২২৩৯৭১৭৩

 Ɋাম-বালা ডাʊা            

ডাক-ҧংগীপাড়া             

উপেজলা-ҧংগীপাড়া      

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী িবধান চˌ জয়ধর একজন ভɇান চালক । িতিন 

ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ǯগাপালগʛ

১৮২  ǯমাঃ রইছ আলী                    

িপতা-ǯমাঃ আіল ওয়াব         

এনআইিড-৫৮১৩৫৪৭৬৯৫৬৪৬ ǯমাবা-

০১৭৪৬৭০৫০৯২

 Ɋাম-নয়াɊাম                 

ডাক-ҟড়ী                    

উপেজলা-ҟড়ী              

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রইছ আলী একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯ̘াক হাইপার ǯটনেশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ǯমৗলভীবাজার



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৮৩  শাহানা আɳার                    িপতা-

ǯমাঃ আঃ মিজদ           এনআইিড-

৫৫০৩২০৩৭৪৬       ǯমাবা-

০১৭৭৪৮৮২০৩২

 Ɋাম-আসন উড়া               

ডাক-ҙҙয়া                    

উপেজলা-ǯনɖেকানা          

ǯজলা-ǯনɖেকানা

 িনজ আেবদনকারী শাহানা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কɇাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ ǯনɖেকানা 

১৮৪  ǯমাঃ ӑসিলম িময়া                      

িপতা-ӓত কাӗ িময়া                  

এনআইিড-১৯৪৯৪৮১১১২১০০০০০১    

ǯমাবা-০১৭৪৯৬৮৬৪৭০

 Ɋাম-ছাগাইয়া                

ডাক-আগানগর               

উপেজলা-ǰভরব              

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӑসিলম িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ বাম হােতর হাড় ভাʊা অˑɇাশেয়র সমΝা ǯরােগ 

আɈাˉ।

৪০০০০  িকেশারগʛ

১৮৫  িরপন িময়া                                 

িপতা-ইছাব আলী                    

এনআইিড-১৪৭৯৩১০২৮৪            ǯমাবা-

০১৭৬২২৬৩৪৪৯

 Ɋাম-আসন উড়া               

ডাক-ҙҙয়া                    

উপেজলা-ǯনɖেকানা          

ǯজলা-ǯনɖেকানা

 িনজ আেবদনকারী িরপন িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ӈসӈেসর 

সমΜা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ǯনɖেকানা 

১৮৬  িজসান িময়া                              

িপতা-কামাল িময়া                 জ˒সনদ-

২০১৯৬৮১৬০৭৭১১১৫৮৩ ǯমাবা-

০১৭০৩৩৫১০১৩

 Ɋাম-নবীӅর                     

ডাক-নজরӅর                

উপেজলা-নরিসংদী            

ǯজলা-নরিসংদী

 ҟেলখা ǯবগম (মাতা) এনআইিড-

১৪৫১২৯২২২৯
আেবদনকারী ҟেলখা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন জরাөর 

সমΝা  ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  নরিসংদী

১৮৭  ঝরনা ǯবগম                              

িপতা-িদনমহ˧ ǯমাড়ল             

এনআইিড-৪৬৩১৮৯১৩০৮          ǯমাবা-

০১৯০২৬২৩৩৫৪

 Ɋাম-সাҿবাগান                  

ডাক-ǯদৗলতӅর               

উপেজলা-ǯদৗলতӅর          

ǯজলা-Ҏলনা

 ǯমাঃ বাӋল ঘরামী (·ামী)      এনআইিড-

৮১৮১৯০৯০০১
আেবদনকারী ǯমাঃ বাӋল ঘরামী একজন ҟট িমল ɢিমক। িতিন 

ǯকামেড় হাড় ɻয় ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৮৮  আেমনা আɳার                          

িপতা-িমরাশ আলী                   

এনআইিড-১৯৩২০৭৬৯২৮          ǯমাবা-

০১৭৫৯৫৬৩৮০০

 Ɋাম-আসন উড়া               

ডাক-ҙҙয়া                    

উপেজলা-ǯনɖেকানা          

ǯজলা-ǯনɖেকানা

 িনজ আেবদনকারী আেমনা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯচােখর 

ছািন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ǯনɖেকানা 

১৮৯  ǯসিলনা ইসলাম                          

িপতা-এ ǯক এম সাইӈল ইসলাম  

এনআইিড-৪৬৩১৩৪৩৬২৩          ǯমাবা-

০১৯১৮২৪৯৬৮৫

 Ɋাম-ǯগালাপজান ǯরাড        

ডাক-ময়মনিসংহ               

উপেজলা-ময়মনিসংহ        

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 িনজ আেবদনকারী ǯসিলনা ইসলাম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন নন 

হসি̖ন িলে˭ামা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ময়মনিসংহ

১৯০  ǯমাঃ বিন আিমন মািঝ                 

িপতা-ӓত ছাদন আলী মািঝ           

এনআইিড-৭৯১৪৭৬৩৭৩৫০০৮     ǯমাবা-

০১৮৯৩০৭২৬৫৩

 Ɋাম-ǯলন ৫                    

ডাক-ǯসকশন-১০             

উপেজলা-িমরӅর              

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ বিন আিমন মািঝ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

পাক̝লেত কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

১৯১  ǯমাঃ ǯসালায়মান ǯশখ                  

িপতা-ǯশখ মিজদ িশকদার        

এনআইিড-৪৭৯৮৫১৬২১৬১০১      ǯমাবা-

০১৮৫৮০৯৬০৮৮

 Ɋাম-ǯছাট বয়রা                

ডাক-িজিপও                

উপেজলা-ǯসানাডাʊা           

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯসালায়মান ǯশখ একজন িমল ɢিমক। িতিন 

উʎ রɳচাপ ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৯২  ӟজন                                        

িপতা-ǯমাঃ আদম আলী             

এনআইিড-৬৮৭৮২৩৪০৯২         ǯমাবা-

০১৯১২৪৪২৬৯৩

 Ɋাম-আসন উড়া               

ডাক-ҙҙয়া                    

উপেজলা-ǯনɖেকানা          

ǯজলা-ǯনɖেকানা

 িনজ আেবদনকারী ӟজন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন িকডনীেত সমΝা 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ǯনɖেকানা 



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৯৩  রিব̲ল                                     

িপতা-আঃ মˑাফ                  এনআইিড-

৩২৭৯১৭৯৪৯৭            ǯমাবা-

০১৯০৪৫৪০১৬৮

 Ɋাম-আসন উড়া               

ডাক-ҙҙয়া                    

উপেজলা-ǯনɖেকানা          

ǯজলা-ǯনɖেকানা

 িনজ আেবদনকারী রিব̲ল একজন ɪলার চালক ɢিমক। িতিন 

হাড়ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ǯনɖেকানা 

১৯৪  কাজী খােলদ (বӂ)                   

িপতা-ӓত কাজী ইমদাҼল হক       

এনআইিড-১৯৮৮৩০১২৯৫১২০৪৭৬৭   

    ǯমাবা-০১৩১২০৪৯৭২২

 Ɋাম-৫/৬ ৪ িডিভশন         

ডাকঘর-পাইকপাড়া        

উপেজলা-িমরӅর            

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী কাজী খােলদ (বাӂ) একজন ভɇান চালক। িতিন 

Ήদেরাগ দীঘ ȟিদেনর িকডনী সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৯৫  ǯমাঃ আӋল হাসনাত ম˅ল          

িপতা-হিববর রহমান ম˅ল          

এনআইিড-৯৫৬৮২৮৮২১২            

ǯমাবা-০১৯৫৩৭৬৭১৪৬

 Ɋামপাইকপাড়া        

ডাকঘর-িমরӅর     

উপেজলা-িমরӅর              

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ আӋল হাসনাত ম˅ল একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন ডায়ােবɪস উʎরɳচাপ িকডনী িডিজজ (ডায়ােবɪস) ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

১৯৬  ӑɳা ǯবগম                              

·ামী-ǯমাঃ ǯগালাম নবী         

এনআইিড-৪৬৩৩৭৯৯৮১৪             

ǯমাবা-০১৭০৭১০৭২৫২

 Ɋাম-কΙাণӅর              

ডাক-কΙাণӅর       

উপেজলা-িমরӅর          

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী ӑɳা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯʃােমͰেলােনɜাইɪস, উʎরɳচাপ Ɉিনক িকডনী িডিজজ 

(ডায়ােবɪস)ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

১৯৭  ǯমাঃ জয়নাল সরকার                   

িপতা-ǯমাঃ ǯমেছর আলী সরকার    

এনআইিড-৮৮১৬৭৮৭৪৩৭৩৫০       

ǯমাবা-০১৭৪৩৯৬৭১৫২

 Ɋাম-ǯঘাষ Λফলতলা        

 ডাক-Λকলতলা             

উপেজলা-শাহজাদӅর      

ǯজলা-িসরাজগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ জয়নাল সরকার একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

হােট ȟর ভােȽভর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  িসরাজগʛ

১৯৮  ǯমাঃ মহিসন                           

িপতা-ӓত ǯমাঃ শামҜল হক         

এনআইিড-১৫১৭৮৭৫২৫৭৫৪৪       

ǯমাবা-০১৮৭২১৫০২৮৬

 Ɋাম-ӑছাӅর                 

ডাক-আলী িময়ার বাজার  

উপেজলা-সˍীপ           

ǯজলা-চʞɊাম

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ মহিসন একজন ҍিষ ɢিমক।িতিন Ήদেরাগ 

পাөতেˉর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  চʞɊাম

১৯৯  এস.এম.ইিɘস                          

িপতা-এম.এ বােরক           

এনআইিড-৩২৫৮৬৬৭২৩১            

ǯমাবা-০১৭০৭১৯০৬৯৩

 Ɋাম-বড়বাগ                   

ডাক+উপেজলা-িমরӅর     

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী এস এম ইিɘস একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস উʎ রɳচাপ িকডনীর সমΜা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

২০০  ǯমাঃ ফখͰল ইসলাম                  

িপতা-ǯমাঃ ফাͰ̲ল ইসলাম       

এনআইিড-১৯৯১১৯১৮১৫৪০০০৩৫০   

    ǯমাবা-০১৮৪০৭১৭৩৯৩

 Ɋাম-ǯসানাӅর              

ডাক-ǯঘায়াশাল             

উপেজলা-ӑরাদনগর           

ǯজলা-̲িম̂া

 িনজা  আেবদনকারী ǯমাঃ ফখͰল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

উে̂খ ǯযাΌা ǯকান ǯরােগর সমাধান পাওয়া যায়িন।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ̲িম̂া

২০১  রািন                                   

·ামী-শͤশ চˌ সরকার               

এনআইিড-৮২৪০১৮৮৫৮৪    ǯমাবা-

০১৭৪৯৫৬৫৭৫১

 Ɋাম-আলীনগর              

ডাক-আɢাফবাদ           

উপেজলা-কামরাʊীচর     

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী রািন একজন িনম ȟান ɢিমক । িতিন মাҸ͉ 

কɡাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২০২  ǯমাঃ ইিলয়াস ǯবপারী             িপতা-

আঃ জিলল ǯবপারী               

এনআইিড-৫৯১৪৪৫৫৫৮৩২৪৫        

ǯমাবা-০১৭৪৯৫৬৫৭৫১

 Ɋাম-আলীনগর              

ডাক-আɢাফবাদ         

উপেজলা-কামরাʊীচর  

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ ইিলয়াস ǯবপারী একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন িপʰথিলেত পাথর ǯɛাে̙ট এনলাজȟেম˂ ǯরােগ আɈাˉ। 

উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

২০৩  ǯমাঃ শাহিরয়ার ইসলাম              

িপতা-ǯমাঃ শিরӈল ইসলাম        

জ˒সনদ-২০১২৮৭১৪৭৭৯১০০৮৩১  

ǯমাবা-০১৭২৭৯৬৬৬৭৯

 Ɋাম-খানিজয়া                 

 ডাক-খানিজয়া                

 উপেজলা-কালীগʛ           

 ǯজলা-সাতɻীরা

         ǯমাঃ শিরӈল ইসলাম             

    এনআইিড-৮৭১৪৭৭৯৪৪৭২১১

 আেবদনকারী ǯমাঃ শিরӈল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। তার 

ǯছেল ǯমাঃ শাহিরয়ার ইসলাম মানিসক ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  সাতɻীরা

২০৪  ǯমাঃ ǯখারেশদ আলম                 

িপতা-রজব আলী                     

এনআইিড-৩৭৩৮৪৪২৩৮৭              

ǯমাবা-০১৭৪১২৭৩৪৪৯

 Ɋাম-রғরামӅর             

ডাক-লɻীӅর             

উপেজলা-আতাই̲লা         

ǯজলা-পাবনা

 ǯমাঃ জাকািরয়া (ǯছেল)   এনআইিড-

৯১০৯৩২৯৮৪৮

 আেবদনকারী ǯমাঃ ǯখারেশদ আলম একজন ҍিষ ɢিমক। তার 

িপতা ǯমাঃ ǯখারেশদ আলম কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  পাবনা

২০৫  আদরী উরাং                          

·ামী-Κামল উরাং                 

এনআইিড-৫৮১৫৬২৮০৩৯৪৯০       

ǯমাবা-০১৭৩৩৯৭৩২২৮

 Ɋাম-চা˫ারায় চা বাগান    

 ডাক-ইসলামӅর              

উপেজলা-কমলʛ             

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

 িনজ  আেবদনকারী আদরী উরাং একজন চা ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।’

৫০০০০  ǯমৗলভীবাজার

২০৬  শাহানা আɳার                   িপতা-

ǯমাঃ হািবӋর রহমান         জ˒সনদ-

১৯৯৭৩৮৬২৪৯৭৫১৩৩২১ ǯমাবা-

০১৩০২৫২১১৯৩

 Ɋাম-ӟতারӅর               

ডাক-·রӑিশয়া            

উপেজলা-আটপাড়া         

ǯজলা-ǯনɖেকাণা

 িনজ  আেবদনকারী িলিপ একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০ ǯনɖেকানা 

২০৭  ɛদীপ হালদার                       

িপতা-হারান হালদার               

জ˒সনদ-১৯৭৭৩৫১৫৮২২০২২৮১৯    

ǯমাবা-০১৭৫৫৩৯৪৮৪

 Ɋাম-বাɪকামারী              

ডাক-বাɪকামারী              

উপেজলা-ӑকӟদӅর          

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ɛদীপ হালদার একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ পিরপাক তেˈর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০  ǯগাপালগʛ

২০৮  Ҝিফয়া ǯবগম                           

·ামী-আіল ǯশখ            এনআইিড-

৬৮৯৬৫৭২০৯৩           ǯমাবা-

০১৭১৪৬৬৪০৭০

 Ɋাম-ҙӑরদী                   

ডাক-ҙӑরদী              

উপেজলা-ভাঙগা               

ǯজলা-ফিরদӅর

 িনজ  আেবদনকারী Ҝিফয়া ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ ǯ̘াক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ফিরদӅর

২০৯  ǯমাঃ ফিকর চϲন                        

িপতা- মেনার উিʸন             

এনআইিড-৪১৫২২৮৯২৩৯              

ǯমাবা-০১৮৩২৪৭০২০০

 Ɋাম-শািˉ ভাওনা             

ডাক-ইউ এম িস ҟট িমলস  

উপেজলা-মাধবদী              

ǯজলা-নরিসংদী

 িনজ  আেবদনকারী ফিকর চϲন একজন ইউ তম িস ҟট িমলμ ɢিমক। 

িতিন দীঘ ȟিদেনর ǯকান ǯরােগর সমাধান পাওয়া যায়িন।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  নরিসংদী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২১০  ǯমাঃ কিরম িময়া                     

িপতা-ӓত ǯজাহর আলী              

এনআইিড-৬৮২৬০১৮৭০৬৯০১     

ǯমাবা-০১৯৪২৯০৫৩২৪

 Ɋাম-নাগিরয়াবাˍী          

ডাক-ইউ এম িস ҟট িমলস  

উপেজলা-নরিসংদী           

ǯজলা-নরিসংদী

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃকিরম িময়া একজন ইউ তম িস ҟট িমলμ 

ɢিমক। িতিন এনাল িফসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  নরিসংদী

২১১ িগয়াস উিʸন                       িপতা-

ӓত ҟেবদ আলী          এনআইিড-

৪৮১৯২৫৪৭৫৯১১    ǯমাবা-

০১৯৭৩৫৪০৩৮১

Ɋাম-ӑʹি̂                   

ডাক-ӓʹি̂                   

উপেজলা-নাˍাইল          

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ  আেবদনকারী িগয়াস উিʸন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ময়মনিসংহ

২১২  মায়া ǯবগম                              

·ামী-ǯমাঃ িগয়াস উিʸন            

এনআইিড-৫০২৭৯১১১৬৬৩৫৩   

ǯমাবা-০১৯০৪৮২৯৪১৯

 Ɋাম-আনˍীӅর              

ডাক-আনˍীӅর              

উপেজলা-ǯসানাইӑড়ী      

ǯজলা-ǯনায়াখালী

 ǯমাঃ িগয়াস উিʸন (·ামী)   

এনআইিড-২৬৯৬৬৫৫৩৪২৬৩৫

 আেবদনকারী ǯমাঃ িগয়াস উিʸন একজন Ғহ ɢিমক। তার ̛ী 

মায়া ǯবগম কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ǯনায়াখালী

২১৩  রীিত ইসলাম সাথী                    

িপতা-ǯমাঃ আজাহার ǯশখ            

এনআইিড-২৪০৩০২০১০৬     ǯমাবা-

০১৯১১৫৯০৯৭৬

 Ɋাম-ǯছাট বয়রা               

ডাক-বয়রা                     

উপেজলা-ǯসানাডাʊা         

 ǯজলা-Ҏলনা

          ǯমাঃ খায়Ͱল ইসলাম             

    এনআইিড-১৯৫৩১১১৭৫২

 আেবদনকারী ǯমাঃ খায়Ͱল ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। তার 

̛ী মাҸ͉ কালীন যҍেতর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

২১৪  হািফজা ǯবগম                         

িপতা-আমজাদ ǯহােসন              

এনআইিড-৩২৮২০২০৯৮৫          

ǯমাবা-০১৯২৪৬৩৭৩৭৩২

 Ɋাম-ǯপাশা ǯমইন ǯরাড      

 ডাক-̲েয়ট                    

উপেজলা-ǯদৗলতӅর          

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী হািফজা ǯবগম একজন পাট  ɢিমক। িতিন ǯচােখর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

২১৫  ǯমাঃ শওকত ǯমাড়ল                  

িপতা-সামҜর রহমান ǯমাড়ল (Κাম) 

এনআইিড-৮৬৮২৪৭০৫৫৭           

ǯমাবা-০১৯০২৫১১৬৪৪

 Ɋাম-ǯদয়ানা দিɻনপাড়া     

  ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর          

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ শওকত ǯমাড়ল একজন ҍিষ  ɢিমক। িতিন 

হােড়র সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  Ҏলনা

২১৬  মমতাজ  ǯবগম                        

·ামী-ӓত ǯগালাম সেরায়ার িময়া  

এনআইিড-৪৭৯৫১২৪৪৩৭৩২২       

ǯমাবা-০১৮১৪৭৯৭১৫৮

 Ɋাম-বারাকӅর                

 ডাক-িনউ বারাকӅর          

উপেজলা-িদঘিলয়া           

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী মমতাজ ǯবগম একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন 

দীঘ ȟিদেনর িলভােরর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

২১৭  মমতাজ  ǯবগম                          

িপতা-আіল হক                    

জ˒সনদ-১৯৭৪৪৭৯২১০৩০০৫৩৭৭ 

ǯমাবা-০১৪০৬৪৪০২৯৬

 Ɋাম-নয়াপাড়া                 

 ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর          

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী মমতাজ ǯবগম একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন জরাөর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২১৮  রােহলা ǯবগম                          

িপতা-ǯহােসন হাওলাদার               

এনআইিড-৫০৮১৮৯৮৯৭৪               

ǯমাবা-০১৯৫২৯৮৯৪৫৪

 Ɋাম-ঋিষপাড়া               

ডাক-̲েয়ট                  

উপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী রােহলা ǯবগম একজন  Ғহ ɢিমক। িতিন জরাө 

অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

২১৯  ǯমাঃ আজগর ǯমাΙা                     

িপতা-ǯমাঃ মিজদ ǯমাΙা               

এনআইিড-৭৭৮২৬১৮১৭২              

ǯমাবা-০১৬৪০৩৯০৬২৭

 Ɋাম-ǯদয়ানা                  

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ আজগর ǯমাΙা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

যҍেতর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

২২০  ӂরজাহান                                

িপতা-বিছর উিʸন ǯশখ        

এনআইিড-৪৬২১৯১৬৬১০            

ǯমাবা-০১৪০২৭৬৬৮৫৭

 Ɋাম-কােশমনগর             

 ডাক- Ҏলনা িসɪ             

উপেজলা-Ҏলনা সদর       

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী ӂরজাহান  একজন িভЀক। িতিন ǯ̘াক ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩৫০০০  Ҏলনা

২২১ িফেরাজা আɳার Ͱӂ                 

·ামী-ǯমাঃ হােসম আলী              

এনআইিড-৪৭১৬৯১৯৭৬৩০৩২     

ǯমাবা-০১৭১৪৪৪২০০৯

Ɋাম-িশেরামিন মΒপাড়া     

 ডাক-িশেরামিন              

উপেজলা-ӈলতলা            

ǯজলা-Ҏলনা

           ǯমাঃ হােসম আলী              

এনআইিড-৪৭১৬৯১৯৭৬৩০৩১

 আেবদনকারী ǯমাঃ হােসম আলী একজন ҟট িমলস ɢিমক। 

তার ̛ী িপʯথিলেত অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

২২২ লািক ǯবগম                             

িপতা-ফজӗ খিলফা                   

এনআইিড-৯১৩২২৫৯৮১৪             

ǯমাবা-০১৯৬২৭১৯৯৭৬

Ɋাম- সােহবপাড়া             

ডাক-̲েয়ট                    

উপেজলা-ǯদৗলতӅর          

ǯজলা-Ҏলনা

            ǯমাঃ জয়নাল আেবদীন         

   এনআইিড-৫৫২৩৪০২৬৫৮

 আেবদনকারী ǯমাঃ জয়নাল আেবদীন একজন ҟট িমল ɢিমক। 

তার ̛ী িকডনীেত পাথর ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

২২৩  ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম িলটন            

িপতা-ওয়াজ উʸীন হাওলাদার         

এনআইিড-৪৬১৭৩৫৩৬৩৮            

ǯমাবা-০১৭৬৫৬৮৫২৭৭

 Ɋাম-ǯসনহাট                  

 ডাক-ǯসনহাট                  

 উপেজলা-িদঘিলয়া           

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম িলটন একজন ҟট িমল  

ɢিমক। িতিন উʎরɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  Ҏলনা

২২৪ ǯমাঃ আіল হািমদ                        

িপতা-ǯমাঃ িরয়াজ উʸীন                

এনআইিড-৪৬০৯৯৫৬৫১৩             

ǯমাবা-০১৭২৮৯০৫০৪৯

Ɋাম-Ҷলসীডাʊা               

ডাক-কলােরায়া                

উপেজলা-কলােরায়া          

ǯজলা-সাতɻীরা

িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ আіল হািমদ একজন  িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

Ήদেরাগ যҍেতর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  সাতɻীরা

২২৫ ǯমাঃ আিমর উিʸন                  

িপতা-ǯমাঃ আঃ মাˑান             

জ˒সনদ-১৯৯৬৪২৩২১৮২০৪৩৯৪৬ 

ǯমাবা-০১৮৪৫৪৮৬৮৪৭

Ɋাম-ӆব ȟ ͏ীেপ͵র            

ডাক-ǯহােসনӅর             

উপেজলা-ǯহােসনӅর       

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ আিমর উিʸন একজন িনম ȟান  ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  িকেশারগʛ

২২৬  ওҟফা িবিব                           

িপতা-ӂͰল হক ӑি˓         এনআইিড-

৫০৮১৮৬৬৯৯৭              ǯমাবা-

০১৩০৭৫৯২০০৪

 Ɋাম-ǯ̌শন ǯরাড              

ডাক-ǯদৗলতӅর               

উপেজলা-ǯদৗলতӅর          

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী ওҟফা িবিব একজন  Ғিহনী ɢিমক। িতিন 

বাধ ȟকɇজিনত ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২২৭  ǯমাসাঃ মােলকা ǯবগম                 

·ামী-ӓত ǯমাঃ সাইҼর রহমান ǯশখ 

এনআইিড-০১১৬০৬৫৮৪২০৬৫       

ǯমাবা-০১৭৫৬৪২৫৭২৫

 Ɋাম-পি̃ম সরািলয়া        

 ডাক-ǯমােড়লগʛ             

 উপেজলা-Ͱপসা চর          

 ǯজলা-বােগরহাট

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাসা মােলকা ǯবগম একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন 

যҍেতর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  বােগরহাট

২২৮  ǯমাসাঃ সালমা ǯবগম                   

িপতা-ͰΈল আিমন গাজী            

জ˒সনদ-১৯৯২৪৭৯৫১২৪০২৮২২৬   

ǯমাবা-০১৯৮০৪৪২৮০২

 Ɋাম-কােশমনগর             

 ডাক- Ҏলনা িসɪ             

উপেজলা-Ҏলনা সদর       

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাসাঃ সালমা ǯবগম একজন িনম ȟান  ɢিমক। 

িতিন িল˩ািডনাইɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

২২৯  ǯমাঃ ǯসাহরাব ·ন ȟমত                   

িপতা-ӓত ӟরত আলী ·ন ȟমত    

এনআইিড-১৯৬২৪৭৯৮৫১৬২০৮০৬২  

    ǯমাবা-০১৭৭৬১৮৭৪২৪

 Ɋাম-চরিদয়াӟর               

ডাক-ǯগৗরনদী                  

উপেজলা-ǯগৗরনদী           

ǯজলা-বিরশাল

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ ǯসাহরাব ·নমত একজন ভɇান চালক  

ɢিমক। িতিন ӈসӈেসর সমΝা দীঘ ȟিদেনর ӈসӈেসর সমΜা 

যҍেতর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  বিরশাল

২৩০  ǯমাঃ জাহাʊীর আলম                 

িপতা- হািকম উিʸন ǯশখ           

এনআইিড-৮৬৮২২৯৩৯১৮            

ǯমাবা-০১৭৩৩৫৮৪৪২৬

 Ɋাম-মেহ͵র পাশা            

ডাক-ǯদৗলতӅর               

উপেজলা-ǯদৗলতӅর          

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ জাহাʊীর আলম একজন ǯবিব ɑɇািɼ 

ɢিমক।  িতিন হােড়র সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

২৩১  িশফালী খাҶন                        

িপতা-জিলল ǯশখ            এনআইিড-

১৯২১১৭৪৪১১               ǯমাবা-

০১৯৬৯৮২০৬২৩

 Ɋাম-মেহ͵র পাশা            

ডাক-ǯদৗলতӅর               

উপেজলা-ǯদৗলতӅর          

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী ǯশফালী খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

জিনত জরাөর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।  িতিন হােড়র সমΝা 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

২৩২  ǯমাছাঃ ӂর জাহান ǯবগম            

িপতা- ǯমাঃ আশরাফ ǯমাড়ল      

এনআইিড-১০১৫৭৯৪৭২৮               

ǯমাবা-০১৮৯২৯১৯০৯৪

 Ɋাম-ǯঘাষ পাড়া               

ডাক-̲েয়ট                     

উপেজলা-ǯদৗলতӅর          

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ ӂর জাহান ǯবগম একজন  Ғহ ɢিমক। 

িতিন সােয়লািজয়া ǯরােগ আɈাˉ। িতিন হােড়র সমΝা ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০  Ҏলনা

২৩৩  আিছয়া ǯবগম                           

িপতা-ӑিজবর ǯশখ                    

এনআইিড-৪৬৪০০৮৪৮৮৭            

ǯমাবা-০১৮২০২৮০৩১৭

 Ɋাম-ই̌ান হাউিজং         

ডাক-িমরӅর              

উপেজলা-প̂বী              

ǯজলা-ঢাকা

           ǯমাঃ িব˚ব িময়া                 

  এনআইিড-৭৭৯০১৮৩৪৭৪

 আেবদনকারী ǯমাঃ িব˚ব িময়া একজন ɓাইভার ɢিমক। তার 

মাতা অি̙ও আথ ȟাইɪস ডায়ােবɪস উʎরɳচাপ ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

২৩৪  রচনা দাস                              

িপতা-ɝেহɘ ভɳ                     

এনআইিড-৪১৭৪২৭২০৪৯          

ǯমাবা-০১৭৮৪৭৪৭৪৯৯

 Ɋাম-রামӅর               

ডাক-রামӅর                

উপেজলা-মেনাহরদী       

ǯজলা-নরিসংদী

 ·পন ̲মার দাস (·ামী)    এনআইিড-

৭৩২৪২৮৩৩৯৪

 আেবদনকারী ·পন ̲মার দাস একজন িনম ȟান ɢিমক।তার ̛ী 

রচনা দাস ǯমͰদে˅র অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  নরিসংদী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২৩৫  তাকিরমা আɳার                     

িপতা-ǯমাঃ ফজӗর রহমান          

জ˒সনদ-২০০১১২১১৩৭২০০৩১৬৮ 

ǯমাবা-০১৭৩৬০১৭৯৭৪

 Ɋাম-ǯধারানাল                

ডাক-ӑ̲ˍӅর              

উপেজলা-িবজয় নগর     

ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া

 িনজ  আেবদনকারী তাকিরমা আɳার একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

২৩৬  ǯমেহরজান ǯবগম                      

িপতা-মিমন উিʸন হাওলাদার      

এনআইিড-৫৫৩২২৪৯৩৮৯             

ǯমাবা-০১৭৭০২৬০০৪৯

Ɋাম-পালপাড়া                

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর          

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমেহরজান ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯচােখর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

২৩৭  ǯমাঃ ইিɘস আলী                    

িপতা-ӓত ǯরাছমত ǯবপারী        

এনআইিড-৪৮১৯২৬৭৭৭৪৭৮২     

ǯমাবা-০১৩০২৫৮০৫৩৩

 Ɋাম-খারৈনই                 

ডাক-খারৈনই                

উপেজলা-ӆব ȟধলা         

ǯজলা-ǯনɖেকাণা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ ইিɘস আলী একজন ভɇান চালক  ɢিমক। 

িতিন পাөপেথ কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ ǯনɖেকানা 

২৩৮  ঝন ȟা ǯবগম                           

িপতা-ӓত হািবӋর রহমান             

এনআইিড-৭৭৮২৪৪৯৪১৮            

ǯমাবা-০১৬৭৫৬০২৮৮২

 Ɋাম-মΒডাʊা নগর          

 ডাক-ǯদৗলতӅর               

উপেজলা-ǯদৗলতӅর          

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী ঝন ȟা ǯবগম একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন িলভােরর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

২৩৯  নাছিরন ǯবগম                         

·ামী-ǯমাঃ আলমগীর ǯশখ             

এনআইিড-৪৭১৪০১০০৫৯৩৫৮        

ǯমাবা-০১৯২৯৮৮৬৩৩০

 Ɋাম-আড়ংঘাটা              

ডাক-আড়ংঘাটা            

উপেজলা-িদঘিলয়া          

ǯজলা-ҏলনা

 িনজ  আেবদনকারী নাছিরন ǯবগম একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন জরাөর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

২৪০  তানিজলা আɳার                িপতা-

তানিজӗর রহমান             জ˒সনদ-

২০০৭৪৭৯৫১৩১০৩৫৮৪৭ ǯমাবা-

০১৬৩০১৩২৫৯১

 Ɋাম-মিদনাবাগ               

 ডাক-জলমা                    

 উপেজলা-বɪয়াঘাটা         

 ǯজলা-Ҏলনা

        ǯমাঃ তানজীӗর রহমান            

এনআইিড-৪৭১১২৭১৮৩২১৬২

 আেবদনকারী ǯমাঃ তানজীӗর রহমান একজন িনম ȟান  ɢিমক। 

তার ǯমেয় তানিজলা আɳার অˑণালীেত সমΝা ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

২৪১  আঃ ওহাব ǯমাΙা                    

িপতা-ӓত গিন ǯমাΙা             

এনআইিড-২৯১১৮২৫২০০৭৮৭       

ǯমাবা-০১৭৪৪৮৪৩২০৫

 Ɋাম-হাসামিদয়া              

 ডাক-Ӡযিদয়া                 

উপেজলা-ǯবায়ালমাির         

ǯজলা-ফিরদӅর

 িনজ  আেবদনকারী আঃ ওহাব ǯমাΙা একজন ҍিষ  ɢিমক। িতিন 

উʎরɳচাপ Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ফিরদӅর

২৪২  ǯমাসাঃ আিͯয়া ǯবগম                   

িপতা-তােলপ আলী               

এনআইিড-৫৫২৮৪৭৭৫৭২             

ǯমাবা-০১৩০৭১২০২৬৬

 Ɋাম-রিশকনগর               

 ডাক-ছɖািজতӅর             

উপেজলা-িশবগʛ            

ǯজলা-হিবগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাসাঃ আিͯয়া ǯবগম একজন  Ғহ ɢিমক। িতিন 

̜ন কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  হিবগʛ

২৪৩  ɛদীপ শীল                               

িপতা-মিনˍ শীল                

এনআইিড-২৮১৫৮৮৬৪৪১             

ǯমাবা-০১৭১০১৫৭৭১১

 Ɋাম-ইটােখালা                

 ডাক-সায়হামনগর            

 উপেজলা-মাধӅর             

ǯজলা-হিবগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ɛদীপ শীল  একজন ǯসӗন ǯদাকান  ɢিমক। িতিন 

Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  হিবগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২৪৪  ǯমাঃ আঃ আিজজ  ǯচৗҿরী আফজাল 

িপতা-ӓত আঃ শহীদ ǯচৗҿরী           

এনআইিড-৩৬১০৫৪৭৩২২৬৬০     

ǯমাবা-০১৭৭১৮৮১১০৬

 Ɋাম-ǯনায়াগϲও                

 ডাক-Ҷেʊ͵র                

উপেজলা-বাΈবল              

ǯজলা-হিবগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ আঃ আিজজ ǯচৗҿরী একজন  ҍিষ ɢিমক। 

িতিন ǯলােবক ǯপইন ইিরেটবল আউল ӑভেম˂ ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০  হিবগʛ

২৪৫  ǯমাঃ িমনহাজ িময়া                     

িপতা-ǯমাঃ ǯসিলম িময়া             

জ˒সনদ-২০১১৩৬১০৫৪৭০২৮৪৩৩    

       ǯমাবা-০১৭৫৬২৩৫৬৪৪

 Ɋাম-চকমҹরা                 

 ডাক-নˍনӅর              

উপেজলা-বাΈবল             

ǯজলা-হিবগʛ

     ǯমাছাঃ মেনায়ারা আɳার             

  এনআইিড-৩৬১০৫৩৫৩৩৫৪৯৬

 আেবদনকারী ǯমাছাঃ মেনায়ারা আɳার একজন Ғহ ɢিমক।তার 

ǯছেল িমনহাজ িময়া এেপনিডসাইɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  হিবগʛ

২৪৬  ǯমাছাঃ আছমা ǯচৗҿরী                 

িপতা-ǯমাঃ আঃ রিহম ǯচৗҿরী      

জ˒সনদ-১৯৯৫৩৬১০৫৪৭০০৪০৯৬  

ǯমাবা-০১৭৩২৯৯৮১১৬

 Ɋাম-ǯনায়াগϲও                

 ডাক-Ҷেʊ͵র                

উপেজলা-বাΈবল              

ǯজলা-হিবগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ আছমা ǯচৗҿরী একজন  Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙা্ণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  হিবগʛ

২৪৭  ǯমাছাঃ সািমনা ǯচৗҿরী                   

·ামী-ǯমাহা˰দ আলী                  

এনআইিড-৩৬১৭১৮৬১৩৬৭৪৯       

ǯমাবা-০১৯৯৯২৭১২১৪

 Ɋাম-ǯবʊােডাবা              

ডাক-সায়মানগর             

উপেজলা-মাধবӅর            

ǯজলা-হিবগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ সািমনা ǯচৗҿরী একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

Ήদেরাগ হাইেপাথাইরয়িডজম উʎরɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  হিবগʛ

২৪৮ ǯমাছাঃ ҟিলয়া খাҶন ҟিল      িপতা-

ǯমাঃ আঃ গӈর              জ˒সনদ-

২০০০৪১২৪৭১৬০৭৯০৩০         

ǯমাবা-০১৭৩৪৬৮৮০১৩

Ɋাম-ӆব ȟ বারািˍপাড়া     

ডাক-কাঠালতলা            

উপেজলা-যেশার            

ǯজলা-যেশার

িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ ҟিলয়া খাҶন ҟিল একজন Ғহ ɢিমক। 

িতিন এিɼলাির িল˫ািডেনাΔািথ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  যেশার

২৪৯ ǯমাঃ হািবӋর রহমান                 

িপতা-ӓত তিরপ আলী            

এনআইিড-৪৮১৯২৪০৭৪৭৭৬৩  ǯমাবা-

০১৩০২৫২১১৯৩

Ɋাম-গাংগাইল               

ডাক-গাংগাইল              

উপেজলা-নাˍাইল           

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ হািবӋর রহমান একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

টনিসেল কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ময়মনিসংহ

২৫০ ӟিফয়া ǯবগম                       িপতা-

 ӟরাҟল ǯশখ              এনআইিড-

৩২৮৫৩১৪৫৩৪      ǯমাবা-

০১৯০৮৬৮৫৩১১

Ɋাম-রােয়র মহল            

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-ǯসানাডাʊা       

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ  আেবদনকারী ӟিফয়া ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯকামেড় 

হাড়ɻয় ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

২৫১ ǯহনা ǯবগম                           

·ামী-ǯমাঃ আবজাল ǯশখ       

এনআইিড-৪৭১৪০১৭৩১০০৫৯  ǯমাবা-

০১৯৪৯৮৮২১৪৮

Ɋাম-ǯঘাষগাতী                

ডাক-িজ বারাকӅর         

উপেজলা-িদঘিলয়া          

ǯজলা-Ҏলনা

ǯমাঃ আবজাল ǯশখ (·ামী) এনআইিড-

৪৭১৪০১৭৩১০০৫৭

 আেবদনকারী ǯমাঃ আবজাল ǯশখ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

২৫২ জিলল                                 

িপতা-ǯগানেজর আলী হাওলাদার   

এনআইিড-২৩৫২১৪৩৪৯৫       ǯমাবা-

০১৯৪৪৯৮৬৪৮৬

Ɋাম-ǯশখপাড়া                

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-Ҏলনা            

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ  আেবদনকারী জিলল একজন িসিকউিরɪ ɢিমক। িতিন হােড় 

ɻয় ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২৫৩ ǯমাছাঃ ǯশফালী খাҶন             ·ামী-

ǯমাঃ বজӗ আলী            এনআইিড-

৬৯১০৯১৯৬৪১৮৩০  ǯমাবা-

০১৭৮৪০১৪২৮৫

Ɋাম-ǯযাগীপাড়া                

ডাক-লɻন  হাটী         

উপেজলা-বাগাতীপাড়া    

ǯজলা-নােটার

িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯশফালী একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

উʎরɳচাপ ও আঘাত ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  নােটার

২৫৪ ǯমাঃ ǯকতাব আলী                  

িপতা-Ӄর ǯমাহা˰দ             

এনআইিড-৬৮৮৫৬৬৫৬৯২      ǯমাবা-

০১৭২০৬১৪২৮৫

Ɋাম-িপরজীপাড়া              

ডাক-পাইেকর ǯদাল         

উপেজলা-নােটার             

ǯজলা-নােটার

িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ ǯকতাব আলী একজন ҍিষ  ɢিমক। িতিন 

ɛসােব ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  নােটার

২৫৫ ǯমাছাঃ রািশদা ǯবগম            ·ামী-

ǯমাঃ বােছদ তাӗকদার    এনআইিড-

৯৩১১৯৬৭২০৭৭৭৮  ǯমাবা-

০১৭৬২৩৬১২০৩

Ɋাম-বাগবাড়ী                 

ডাক-বাগবাড়ী               

উপেজলা-ӏঞাӅর          

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ রািশদা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  টাʊাইল

২৫৬ ǯমাঃ মˑাছ                           

িপতা-ӓত হারӑজ আলী          

এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭১১৭৬৬  ǯমাবা-

০১৭৮১১৮১০৮০

Ɋাম-আঠারবািড়             

ডাক-আঠারবািড়           

উপেজলা-ঈ͵রগʛ          

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ মˑাছ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িপҧইটারী Ɋˉীর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ময়মনিসংহ

২৫৭ ǯমাছাঃ িশিরন আɳার বাӂ        

·ামী-ǯমাঃ  মনাͰল ইসলাম     

এনআইিড-২৭১১৭২৮০০৪৭৩৯  ǯমাবা-

০১৯০৬১৫০৩৯৭

Ɋাম-পাক পাহারӅর          

ডাক-সদর                  

উপেজলা-ǯকাতয়ালী      

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ িশিরন আɳার বাӂ একজন Ғহ ɢিমক। 

িতিন জরাөেত/ǯপলিকেস ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  িদনাজӅর

২৫৮ মােজদা হক                         িপতা-

মকӋল ǯশখ                   এনআইিড-

৯১৪০৮১৫৯৮৭         ǯমাবা-

০১৯৬৯৩৩৯১৬৬

Ɋাম-বাসা-১৪                  

ডাক-িমরӅর                

উপেজলা-প̂বী             

ǯজলা-ঢাকা

িনজ  আেবদনকারী মােজদা হক একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ডায়ােবɪস 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

২৫৯ িদলͰবা ǯচৗҿরী                     িপতা-

আіল ǯহােসন ǯচৗҿরী     এনআইিড-

৫৯৫৭৬৯৪০২৮        ǯমাবা-

০১৭১১১৬৮৮১৩

Ɋাম-মΒ মিনӅর             

ডাক-িমরӅর                   

উপেজলা-িমরӅর           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ  আেবদনকারী িদলͰবা ǯচৗҿরী একজন Ғহ ɢিমক। িতিন হাট ȟ 

িডিজজ উʎরɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

২৬০ ǯমাঃ শাহজাহান                    িপতা-

ӓত হজরত আলী হাওলাদার  

এনআইিড-৪২১৪৩৬৩৫৬৯১১৪  ǯমাবা-

০১৭১০৩৬৬৬৪০

Ɋাম-মশাӋিনয়া             

ডাক-ǯহতালӋিনয়া          

উপেজলা-কাঠািলয়া       

ǯজলা-ঝালকাঠী

িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ শাহজাহান একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ ঝালকাঠী

২৬১ ǯমাঃ আӋ ইউӟফ                     

িপতা-ӓত আঃ রাʕাক              

এনআইিড-৫৯১৭৪২০০২৪৩২৪    

ǯমাবা-০১৯৩২৮১৮১০৮

Ɋাম-বােহরঘাটা              

ডাক-পাউলিদয়া             

উপেজলা-িসরাজিদখান     

ǯজলা-ӑি˓গʛ

িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ ইউӟফ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

পাক̝লীর কɇানসার ǯমটাে̙ািসস িলভার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ӑ˓ীগʛ

২৬২ ǯমাসাঃ রােশদা িবিব              ·ামী-

ǯমাঃ আঃ লিতফ           এনআইিড-

৮১১৯৪৭৭৮২৮৯৯০  ǯমাবা-

০১৭৫২০৫৪২১৪

Ɋাম-সরনজাই               

ডাক-সরনজাই              

উপেজলা-তােনার           

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ  আেবদনকারী ǯমাসাঃ রােশদা িবিব একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

অɇাজমা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  রাজশাহী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২৬৩ আӋল কােশম                       িপতা-

ӓত আনছার আলী         এনআইিড-

১৯১০৯১৮১০৮২০০  ǯমাবা-

০১৮৩৮৪৪৩৭৭৭

Ɋাম-িবজয়Ӆর                 

ডাক-শারাফিত              

উপেজলা-বͰড়া             

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ  আেবদনকারী আӋল কােশম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িকডনীেত ɛদাহ ও মানিসক সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ̲িম̂া

২৬৪ শাহ আলম                           

িপতা-কাӟিময়া                    

এনআইিড-৬৪২৬০৬৪৬০১      ǯমাবা-

০১৯৫০৪৮৩৩৬৭

Ɋাম-দিɻণ বাʡা             

ডাক-বাʡা                  

উপেজলা- বাʡা             

ǯজলা-ঢাকা

িনজ  আেবদনকারী শাহ আলম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন হািন ȟয়া 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

২৬৫ নাজিনন আɳার আশা             িপতা-

আіল কিরম              জ˒সনদ-

১৯৯৫৪১২১৬০১২১৮৩৯৫        ǯমাবা-

০১৯৫৬৪৪৩৯৫৪

Ɋাম-বারাˍীপাড়া             

ডাক-যেশার                  

উপেজলা-যেশার             

ǯজলা-যেশার

িনজ  আেবদনকারী নাজিনন আɳার আশা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

হাইেপাথাইরেয়ড ও িডͯাশেয় িস̙ও রɳ ʹΓতা  ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০  যেশার

২৬৬ ǯমাঃ রানা                            

িপতা- ǯমাঃ সাʯার                

এনআইিড-১৯১২১৩৭৭৩২        ǯমাবা-

০১৭৬৮৪৬৯৩৬৩

Ɋাম-বারাˍীপাড়া             

ডাক-যেশার                  

উপেজলা-যেশার             

ǯজলা-যেশার

িনজ  আেবদনকারী রানা একজন িরɼা ɢিমক। িতিন ɪিব ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০  যেশার

২৬৭ রইҜʸীন                            িপতা-

ӓত জােবদ আলী           এনআইিড-

৪৮১৯২৫৪৭৫৯৫৭৬  ǯমাবা-

০১৮২৪০৭৪৫১৫

Ɋাম-চাˍӅর                   

ডাক-চাˍӅর                 

উপেজলা-কɪয়াদী         

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ  আেবদনকারী রইҜʸীন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  িকেশারগʛ

২৬৮ িগতা রানী দাস                    ·ামী-

ҍ̏ চˌ দাস              এনআইিড-

১৯৯১৯৩১১৯৮১০০০২৪৮         

ǯমাবা-০১৯৯৭৯৯২৩৭০

Ɋাম-িনকরাইল              

ডাক-িনকরাইল             

উপেজলা-ӏঞাӅর          

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ  আেবদনকারী িগতা রানী দাস একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  টাʊাইল

২৬৯ ǯমাছাঃ নািছমা ǯবগম              িপতা-

ǯমাঃ ইসলাম ǯশখ         এনআইিড-

৬৮৬১৪৪৫১৯২       ǯমাবা-

০১৭৬৮৪৬৯৩৬৩

Ɋাম-বারাˍীপাড়া             

ডাক-যেশার                  

উপেজলা-কেতায়ালী       

ǯজলা-যেশার

িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ নািছমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

িডͯাশেয় িস̙ জিনত কারেন জরাөর অপােরশন ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০  যেশার

২৭০ ǯমাঃ শাজাহান                       

িপতা-ǯমাঃ ইনছান আলী       

এনআইিড-৪৬৩২৪৯১৮৩৫      ǯমাবা-

০১৯০৭৫০৫৪৩০

Ɋাম-Ӌেনাপাড়া               

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ শাজাহান একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

শতকরা ৭০ ভাগ ইেলিɯক বান ȟ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

২৭১ ঝন ȟা রানী দাস                      িপতা-

·পন চˌ দাস               এনআইিড-

৯৩১১৯৮১৭১৭৪৫২    ǯমাবা-

০১৭৫৯১৬৭৯০০

Ɋাম-িনকরাইল              

ডাক-িনকরাইল             

উপেজলা-ӏঞাӅর          

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ  আেবদনকারী ঝন ȟা রানী দাস একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙান।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  টাʊাইল

২৭২ ǯমাঃ ইউӂস আলী                 িপতা-

হােমজ আলী ǯশখ          এনআইিড-

৬৪৪১৩৬৯১৪৪      ǯমাবা-

০১৭১৪৭২৯৫০০

Ɋাম-ঝন ঝিনয়া             

ডাক-নামাজӅর              

উপেজলা-িপেরাজӅর      

ǯজলা-িপেরাজӅর

িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ ইউӂস আলী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯ̘াক ও উʎরɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  িপেরাজӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২৭৩ ʹ̲র কাজী                          

িপতা-ӓত ছামাদ কাজী          

এনআইিড-২৯১১৮৯৫২২৩৮৫২ ǯমাবা-

০১৭৩৬৭৫৬৭৬৩

Ɋাম-ӎল বাড়ীয়া্              

ডাক-ǯশখর                 

উপেজলা-ǯবায়ালমারী     

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ  আেবদনকারী ʹ̲র কাজী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ӈসӈেসর 

কɇানসার ǯɛাে̙ট এনলাজȟেম˂ িকডনী সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।

৬০০০০  ফিরদӅর

২৭৪ আіল ǯমাতােলব                 িপতা-

ǯমাঃ কদম আলী হাওলাদার   

এনআইিড-৩৭৩৫২৪৬৮৬৪      ǯমাবা-

০১৭২৫৬৯৯৬৩৫

Ɋাম-ǰবদারাӅর                

ডাক-গাবখান                 

উপেজলা-ঝালকাঠী        

ǯজলা-ঝালকাঠী

িনজ৮  আেবদনকারী আіল ǯমাতােলব একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস উʎ রɳচাপ Ήদেরাগ ǯ̘াক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ঝালকাঠী

২৭৫ ǯমাসাঃ মাӟরা ǯবগম                

িপতা-ӓত ǯহােসন িমঞা          

এনআইিড-৪৭৯২১০১০০৮৪০১  ǯমাবা-

০১৭২১৭৫৮৫৬৪

Ɋাম-মেহ͵রপাশা              

ডাক-̲েয়ট                

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-ҏলনা

িনজ  আেবদনকারী ǯমাসাঃ মাӟরা ǯবগম একজন ҍিষ  ɢিমক। িতিন 

উʎ রɳচাপ ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

২৭৬ ǯরিজনা ইয়াসিমন                িপতা-

ǯসখ ǯলাকমান হািকম     এনআইিড-

৮৬৭৩১১১৫১৭       ǯমাবা-

০১৯৩৫৬৩৯১৩৬

Ɋাম-ҧটপাড়া                   

ডাক-Ҏলনা                    

উপেজলা-Ҏলনা              

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ  আেবদনকারী ǯরিজনা ইয়াসিমন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

২৭৭ Ͱনা আɳার িনিশ                  িপতা-

ǯমাঃ কাʙন িময়া           এনআইিড-

৪২১৪২২৬৪৬৮       ǯমাবা-

০১৬৩৫২৪৭২৯৫

Ɋাম-পাইকপাড়া             

ডাক-িমরӅর                

উপেজলা-িমরӅর            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ  আেবদনকারী Ͱনা আɳার িনিশ একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

২৭৮ কালাচϲন শীল                        

িপতা-ӓত নাӗ শীল              

এনআইিড-২৬১১৮২১৪৭৩৮২২  ǯমাবা-

০১৭২৭৯৯৫৬৫৪

Ɋাম-কািত ȟকӅর              

ডাক-̲ӟমহাɪ               

উপেজলা-ǯদাহার             

ǯজলা-ঢাকা

িনজ  আেবদনকারী কালাচϲন শীল একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন ǯ̘াক 

উʎ রɳচাপ ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

২৭৯ ǯমাছাঃ শাˉা ǯবগম                ·ামী- 

ǯমাঃ আɳার ǯহােসন ǯমাΙা   

এনআইিড-২৯১০৩১০৩৬০৩৮৬ ǯমাবা-

০১৬৪৪০২৫৭২৫

Ɋাম-িমঠাӅর                  

ডাক-আলফাডাʊা           

উপেজলা-আলফাডাʊা     

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ শাˉা ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

উʎ রɳচাপ ডায়ােবɪস Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ফিরদӅর

২৮০ ǯমাঃ কওছার ǯমাΙা               িপতা-

ӓত ǯমাঃ আেলক ǯহােসন  এনআইিড-

২৯১১৮৯৫২৮৩১৮১ ǯমাবা-

০১৭৮৭৩২৫০২১

Ɋাম-ӎলবাড়ীয়া              

ডাক-ǯশখর                   

উপেজলা-ǯবায়ালমারী     

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ কওছার ǯমাΙা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯচােখর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ফিরদӅর

২৮১  সািব̲ন নাহার                         

িপতা-কামͰল ইসলাম              

জ˒সনদ-২০১৩২৬৯২৫৩২০৪৮৪৭৩ 

ǯমাবা-০১৬২৮৬৯৬৯৫৫

 Ɋাম-দিড়হাওলা             

ডাক-পলাশ                 

উপেজলা-ǯঘাড়াশাল        

ǯজলা-নরিসংদী

 ফাল̶নী আɳার (মাতা)     এনআইিড-

১৯৯৪৬৮২৬৩০২০০০০৭১

 আেবদনকারী ফাল̶নী আɳার একজন Ғহ  ɢিমক। তার ǯমেয় 

িনউেমািনয়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  নরিসংদী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২৮২  ǯমাছাঃ মিরয়ম খাҶন                

িপতা-ইয়াদ আলী                 

এনআইিড-১৯৬৭৪৯১৯৪৭৫৮২৭১৪৯ 

ǯমাবা-০১৮১৭৮৭২৮২৮

 Ɋাম-আইর মারীর চর      

ডাক-দই খাওয়ার চর       

উপেজলা-উিলӅর        

ǯজলা-̲িড়Ɋাম

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ মিরয়ম খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

Όািসএকর সমΝা ও িপʯ থিলেত পাথর ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ̲িড়Ɋাম

২৮৩  শাহনাজ ǯবগম                         

িপতা-আরজান ম˅ল            

এনআইিড-২৮১২৭০৬৮৩২          

ǯমাবা-০১৬৪৪৩৪২৬৮১

 Ɋাম-ঝাউচর                 

ডাক-িজগাতলা             

উপেজলা-কামরাʊীচর      

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী শাহনাজ ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

আɖালিজয়া উʎ রɳচাপ, ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

২৮৪  ǯমাছাঃ িনӗফা ǯবগম                

িপতা-আіল রহমত গাজী            

এনআইিড-২৮১১৭১০০০৯            

ǯমাবা-০১৭৮৮৪৪৭০০৮

 Ɋাম-ঝাউচর                 

ডাক-আɢাফাবাদ           

উপেজলা-কামরাʊীচর      

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ িনӗফা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

জরাө অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

২৮৫  ǯমাঃ নজͰল ইসলাম                

িপতা-ӓত আঃ হািমদ              

এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭১১৮৫৬     

ǯমাবা-০১৩০৩৩৪৩৯৮৮

 Ɋাম-̲ড়পাড়               

ডাক-ǯনɖেকাণা            

উপেজলা-ǯনɖেকানা       

ǯজলা-ǯনɖেকানা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ নজͰল ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ǯনɖেকানা 

২৮৬  ǯমাঃ ইউӂস                           

িপতা-ǯমাঃ আবҼর রহমান           

এনআইিড-২৬৯৫০৪২৭৮০৭০৪     

ǯমাবা-০১৭১৪৪৮০৪৫৩

 Ɋাম-জাˑাতবাগ              

ডাক-ǯমাহা˰দӅর          

উপেজলা-ǯমাহা˰দӅর     

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ ইউӂস একজন ɓাইভার ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

২৮৭  তপন রায় ǯচৗҿরী                     

িপতা-ঈ͵র ӟ̲মার রায় ǰচҿরী    

এনআইিড-৩৭০৮৭৪১৩৪৭           

ǯমাবা-০১৮৭৪৩৬০৯৯৪

 Ɋাম-পাইকপাড়া             

ডাক-িমরӅর                

উপেজলা-িমরӅর            

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী তপন রায় ǯচৗҿরী ভɇান চালক। িতিন রɳনালীর 

সমΝা ও ঘােড় Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ঢাকা

২৮৮  জািহҼর                                 

িপতা-আঃ ছʯার ফিকর            

এনআইিড-২৯১০৩৩১৩৫০১৭১       

ǯমাবা-০১৮৩৩৯৯৮৭৯১

 Ɋাম-িহদা ডাʊা              

ডাক-আলফা ডাʊা           

উপেজলা-আলফাডাʊা 

ǯজলা-ফিরদӅর

 িনজ  আেবদনকারী জািহҼর একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন িফসার 

ǯɛকচার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ফিরদӅর

২৮৯  কািʯȟক চˌ দাস                        িপতা-

জগˑাথ দাস                   এনআইিড-

৭৭৮২৪৬২০৩৫          ǯমাবা-

০১৭৪৭৯৮০৩০৪

 Ɋাম-মেহ͵র পাশা             

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী কািʯȟক চˌ দাস  একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯকামেড় হােড়র সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

২৯০  ǯমাছাঃ সাহানা আবɳার                

িপতা-ǯমাঃ আӋল হােসম              

এনআইিড-৪৮১৯২৮১৭৮৮৯৮১      ǯমাবা-

০১৬৪০৮৬৩৫০০

 Ɋাম-উঃ নাগিরয়া কািˍ      

ডাক-ইউ এমিস              

উপেজলা-নরিসংদী          

ǯজলা-নরিসংদী

         ǯমাঃ আӋল হােসম (·ামী)             

  এনআইিড-১৪৬৪৯১৫৭৭৪
আেবদনকারী ǯমাবাঃ আӋল হােসম একজন ҟট িমল ɢিমক।তার 

̛ী ǯমাছাঃ শাহানা আɳার িপʯথিলেত অপােরশন ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০  নরিসংদী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২৯১  িলিপ ӟলতানা                           ·ামী-

হাͰন অর রিশদ              এনআইিড-

৬৮১০৭১৩০৩২৬৪৪    ǯমাবা-

০১৭৩৩৬৫১২৬৪

 Ɋাম-বীর বাঘেবর            

উপেজলা-চˍনӅর           

উপেজলা-ǯবলাব                

ǯজলা-নরিসংদী

 িনজ আেবদনকারী িলিপ ӟলতানা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯব̙ এ 

িস̙ ও জরাөেত ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নরিসংদী

২৯২  জালাল আহেমদ                         

িপতা-আবতাব উʸীন হাওলাদার  

এনআইিড-১৯৩১৬৯৫৩২২         ǯমাবা-

০১৯২৩৫৮৪৫৬১

 Ɋাম-পাবলা                     

ডাক-ǯদৗলতӅর                

উপেজলা-ǯদৗলতӅর           

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী জালাল আহেমদ একজন িরɼা চালক।িতিন 

িকডনীেত িস̙ ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

২৯৩  খািদজা আɳার িপংিক                িপতা-

ǯমাঃ িপͰ িময়া ǯশখ        জ˒সনদ-

২০০৩৪৭৯২১০৩০২৫৪০৭        ǯমাবা-

০১৯৪৯৬৩৫৯৫৬

 Ɋাম-ǯহলােলর বাগান           

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

 ǯমাঃ িপͰ িময়া ǯশখ (িপতা) এনআইিড-

৫৯৮২৪৮৮৮৮৩
আেবদনকারী ǯমাঃ িপͰ িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। তার ̛ী 

আ̶েন ǯপাড়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

২৯৪ সানজানা আফেরাজ ǯমৗ          িপতা-

ǯমাঃ আিমর ǯহােসন      এনআইিড-

৩৭৪১৭৮৮৭০১      ǯমাবা-

০১৯৩২৬০৩৭১১

Ɋাম-কাটা বাড়ীয়া           

ডাক-ɝাɻণ ̲ҙরী         

উপেজলা-িকেশারগʛ       

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ আেবদনকারী সানজানা আফেরাজ ǯমৗ একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  িকেশারগʛ

২৯৫ ӂͰˑাহার                            িপতা-

ӓত ǯমাঃ মহারাজ ӏইঁয়া এনআইিড-

৬৯০৫৬৪৪৭৮৪       ǯমাবা-

০১৪০৮৭৪২৮০৫

Ɋাম-সাҼ̂ার চর            

ডাক-বাɻন কҙরী          

উপেজলা-িকেশারগʛ     

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ আেবদনকারী ӂͰˑাহার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯচােখ ছািন 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  িকেশারগʛ

২৯৬  ǯমাসাঃ িরিন ǯবগম                      

·ামী-খˍকার Ҽলাল                

এনআইিড-৩৫১৫৮৬১৮৬৩৫৫৫   ǯমাবা-

০১৭৫০৩০৯৫৭১

 Ɋাম-মহারাজӅর              

ডাক-ǯলাহাҙড়া               

উপেজলা-ӑকӟদӅর           

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ িরিন ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

হরেমােনর সমΝা (হাইপার ǯɛােলকেটনেয়িময়া) ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ

২৯৭  ǯমাসাঃ বিব                              ·ামী-

ǯমাঃ আӋ তােহর             এনআইিড-

৭০২৩৭০৫২৫১৩৭৩    ǯমাবা-

০১৭৯৮৭১৩০৪০

 Ɋাম-কািশনাথӅর            

ডাক-কািশনাথӅর            

উপেজলা-সািথয়া            

ǯজলা-পাবনা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ বিব একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯকামেড় 

Εাথা ও ɛসােব ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  পাবনা

২৯৮ ǯমাঃ সӋজ ইসলাম                িপতা-

ǯমাঃ আіল কিরম          এনআইিড-

১৯৫১৭৭৪১১৪         ǯমাবা-

০১৭৩৫৩৭২৭৯৮

Ɋাম-বনেবল                 

ডাক-নােটার                 

উপেজলা-নােটার           

ǯজলা-নােটার

ǯমাঃ আіল কিরম (িপতা)   এনআইিড-

৭৩৩৩৮৮১১১৩

আেবদনকারী ǯমাঃ সӋজ ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। তার 

ǯছেল ǯমাঃ সӋজ ইসলাম ǯহপাটাইɪ িস পিজɪব ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  নােটার

২৯৯ িফেরাজা খাҶন                    ·ামী-

ǯমাঃ ওহাব গাজী          এনআইিড-

৪১১৩৮১৭২৯৬০৭৮   ǯমাবা-

০১৭৯৩৩২৬৮৩৭

Ɋাম-পরচɈা                

ডাক-িবΑানকাɪ          

উপেজলা-ǯকশবӅর        

ǯজলা-যেশার

িনজ আেবদনকারী িপেরাজা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

অʁাশেয়র ɛদাহ ও িলভার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  যেশার

৩০০ আіর রিহম                        িপতা-

ǯমাঃ কিবর িময়া          এনআইিড-

৫৮১৮৩১৫১৯০৩৪৫ ǯমাবা-

০১৭৬১৮৫৯৫২৬

Ɋাম-িজলাতӅর             

ডাক-সাতগϲও              

উপেজলা-Λমʊল           

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী আіর রিহম একজন িরɼা চালক।িতিন হাড়ভাʊা 

এবং পা কাটা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ǯমৗলভীবাজার



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৩০১ ǯমাঃ আঃ কাইөম                 িপতা-

ǯমাঃ আ͡াস আলী        এনআইিড-

৪৮১৯২৯৪৮০৭২৭০ ǯমাবা-

০১৮৬১৭০৫০৯৪

Ɋাম-দশɘন                    

ডাক-দির জাহাʊীরӅর     

উপেজলা-তাড়াইল          

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আঃ কাইөম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

·রযেˈর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  িকেশারগʛ

৩০২ ǯমাঃ আতাӋর রহমান              িপতা-

ӓত নাҪয়া ǯমাহা˰দ      এনআইিড-

২৭১২১২৭৮৮৪১৬৩ ǯমাবা-

০১৭৭৭৬৪০১৮৪

ǯɊাম-পরেম͵রӅর           

ডাক-পরেম͵রӅর         

উপেজলা-ǯবাচাগʛ          

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আতাӋর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িকডনীেত পাথর ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  িদনাজӅর

৩০৩ ছােহরা খাҶন                      িপতা-

মহ͡ত আলী হাওলাদার  এনআইিড-

৭৭৮২৩৯৫৬৫৬      ǯমাবা-

০১৭১৫৭৮০৮৮৫

Ɋাম-ǯহলােলর বাগান         

  ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ছােহরা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন অɇাজমা 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০  Ҏলনা

৩০৪  শাহানাজ ǯবগম                   ·ামী-

ӓত আলাউʸীন            এনআইিড-

২৭২৬৪০২১১৯৩৪৭  ǯমাবা-

০১৭৭৪২৯৫৫৮৪

 Ɋাম-চাউিনয়াপিʞ            

 ডাক-ɛধান ডাকঘর      

উপেজলা-িদনাজӅর         

ǯজলা-িদনাজӅর

 িনহজ আেবদনকারী শাহানাজ ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

িনউেমািনয়া িসেজােɜািনয়া ও রɳʹΓতা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  িদনাজӅর

৩০৫ ǯমাঃ মাˑান ӓধা                  িপতা-

ӓত জ͡ার ӓধা           এনআইিড-

২৯১১৮৪০২৬৯৩৯৮ ǯমাবা-

০১৮৭৩২৫৭৭৮৩

Ɋাম-ӑɳারӅর               

ডাক-নেদর চϲদ             

উপেজলা-ǯবায়ালমারী     

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মাˑান ӓধা  একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯɝন ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ফিরদӅর

৩০৬ ӑিশ ȟদা ǯবগম                       ·ামী-

আӋ ইউӟফ ǯবপারী      এনআইিড-

৫৯১৭৪২০০২৫৩০১  ǯমাবা-

০১৭৩৫৬৯৭৯৮১

Ɋাম-বােহরঘাটা              

ডাক-পাউলিদয়া             

উপেজলা-িসরাজিদখান     

ǯজলা-ӑি˓গʛ

িনজ আেবদনকারী ӑিশ ȟদা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন পাক̝লীর 

কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ӑ˓ীগʛ

৩০৭ ছামিছয়া আɳার                  ·ামী-

ǯহলাল                       এনআইিড-

৪৮১৯২১৩৭১৪৯৪২   ǯমাবা-

০১৭১৯৯৮২৪৪৯

Ɋাম-রাজগাতী                

ডাক-রাজগাতী               

উপেজলা-নাˍাইল          

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী ছামিছয়া আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ময়মনিসংহ

৩০৮ অিনক খϲ                            িপতা-

জািমল খϲ                  জ˒সনদ-

২০০৫৪৭৯২১০৩০১৮৮০৩       ǯমাবা-

০১৯৩২৬২৭০১৪

Ɋাম-মΒডাʊা              

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

ǯমাঃ জিলল খϲ (িপতা)      এনআইিড-

৫০৮১৮৩৩৮৩১

আেবদনকারী ǯমাঃ জিলল খϲ একজন ҟট িমল ɢিমক। িতিন 

ɛসােব ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  Ҏলনা

৩০৯ ǯমাঃ মিশয়ার রহমান             িপতা-

ǯমাঃ আরেশদ আলী       এনআইিড-

৪৪১৩৩৩৩৪২৭৪২৫ ǯমাবা-

০১৭০৫১৪০৩৬০

Ɋাম-কািদরেকাল            

ডাক-ফািজলӅর            

উপেজলা-কালীগʛ          

ǯজলা-িঝনাইদহ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মিশয়ার রহমান একজন ҍিষ  ɢিমক। িতিন 

ǯɛাে̙ট Ɋিˊর সমΝা হািন ȟয়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  িঝনাইদহ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৩১০ ǯমাঃ জিহͰল হক সেˉাষ         িপতা-

ӓত ফিকর চাদ ম˅ল    এনআইিড-

৪৪১৭১৮৯১৩৩১২৪   ǯমাবা-

০১৯৮৬৩৫০৮০০

Ɋাম-·ͰপӅর                 

ডাক-̲ʹমӅর              

উপেজলা-মেহশӅর       

ǯজলা-িঝনাইদহ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জিহͰল ইসলাম সেˉাষ একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন হােড়র ও হাҧেত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  িঝনাইদহ

৩১১  ǯমাঃ রােসল ǯশখ                        

িপতা-ǯমাঃ আকবর ǯশখ          

এনআইিড-১৯৩৩৯৭২৮৯৩          ǯমাবা-

০১৯১০৩১৩৯১৩

 Ɋাম-সামˉেসানা               

ডাক-আলাইӅর               

উপেজলা-Ͱপসা               

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রােসল ǯশখ একজন ইট বাটা ɢিমক। িতিন 

হাড় ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

৩১২  আিছয়া                                     

িপতা-হাˑান িময়া                   

এনআইিড-৮৬৬৯৪৬১২৩১          ǯমাবা-

০১৭২৫৪২৮৫৬০

 Ɋাম-পাҙিরয়া                   

ডাক-ǯগাপালগʛ            

উপেজলা-ǯগাপালগʛ         

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

 িনজ আেবদনকারী আিছয়া একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Ɉিনক িলভার 

িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ǯগাপালগʛ

৩১৩  রতন িময়া                                

িপতা-িমলন িময়া                  

এনআইিড-৩৭৫৭৮২৯০৩৫           ǯমাবা-

০১৮৭৬৮৭১২৫৫

 Ɋাম-ǰচতনা                      

ডাক-ǰচতনা                   

উপেজলা-িশবӅর              

ǯজলা-নরিসংদী

 িনজ আেবদনকারী রতন িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ӈসӈেসর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  নরিসংদী

৩১৪  শারিমন আɳার Ͱমা                    

িপতা-ǯমাঃ মিনͰʕামান             

এনআইিড-২৩৫৪৬৫০০৭৫           ǯমাবা-

০১৮২৫৭৭৮০৪৬

 Ɋাম-নওপাড়া                   

ডাক-নওপাড়া                

উপেজলা-নরিসংদী           

ǯজলা-নরিসংদী

 িনজ আেবদনকারী শারিমন আɳার Ͱমা একজন ǯসলাই ɢিমক। িতিন 

মািসেকর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  নরিসংদী

৩১৫  হােসম ǯদওয়ান                            

িপতা-হােমদ ǯদওয়ান               

এনআইিড-১৪৮১৮৪৬২৬৭           ǯমাবা-

০১৯১৪০৮০১০২

 Ɋাম-মΒডাʊা              

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী হােসম ǯদওয়ান একজন তϲত ɢিমক। িতিন 

ɝিʊয়াল অɇাজমা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

৩১৬ নািসমা খাҶন                       ·ামী-

মীর ǯমাজাে˰ল হক     এনআইিড-

৪৮২৪৯০৯৩৫১৫০৭  ǯমাবা-

০১৭৫৮৬৬৪৮১৩

Ɋাম-বিɖশ                   

ডাক-বিɖশ                    

উপজেলা-িকেশারগʛ      

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী নািসমা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  িকেশারগʛ

৩১৭ শািˉ আɳার                      ·ামী-

ছিলম উিʸন               এনআইিড-

৪৮১৪২৬০৫১৯৫৯২  ǯমাবা-

০১৭৭৪৯১৫০৯৫

Ɋাম-রাজগাতী                

ডাক-রাজগাতী               

উপেজলা-নাˍাইল          

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী শািˉ আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ময়মনিসংহ

৩১৮ ǯহাসেন আরা ǯবগম               ·ামী-

ӓত ǯদওয়ান আলী আহেমদ   

এনআইিড-৫৯১৭৪২০০২৪৫০৮   

ǯমাবা-০১৭১৮০৫৮৫০১

Ɋাম-বােহরঘাটা              

ডাক-পাউলিদয়া             

উপেজলা-িসরাজিদখান     

ǯজলা-ӑি˓গʛ

িনজ আেবদনকারী ǯহাসেন আরা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ̜ন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ӑ˓ীগʛ

৩১৯ ǯমাঃ বাӋল িময়া                   িপতা-

ǯমাঃ ǯমাকেছদ ǯদওয়ান   এনআইিড-

৮৬৬০৪৮৭৬৭২      ǯমাবা-

০১৮৪০৮৬২৩০৯

Ɋাম-আলমবাগ               

ডাক-ফিরদাবাদ             

উপেজলা-কদম আলী       

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ বাӋল িময়া একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ঘােড়র হািʡর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৩২০ ǯমাঃ আіর রব                    িপতা-

ǯমাঃ লিতফর রহমান     এনআইিড-

২৭২৬৪০২১১২৮৪৩ ǯমাবা-

০১৭৫৬৫৩৮৬৪১

Ɋাম-চাউিলয়াপিʞ          

ডাক-িদনাজӅর             

উপেজলা-িদনাজӅর       

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আіর রব একজন িদন মҟর। িতিন 

পাক̝লীেত কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  িদনাজӅর

৩২১ ǯমাঃ ǯমাজাফফর ǯহােসন         িপতা-

আরফান আলী           এনআইিড-

৩৭৪৮৮১৩০৭২       ǯমাবা-

০১৯৮৭৩২৮৬৭৩

Ɋাম-চক কাʙন            

ডাক-ফরɮাবাদ            

উপেজলা-িবরল        ǯজলা-

িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমাজাফফর ǯহােসন একজন িদন মҟর । 

িতিন দীঘ ȟিদেনর অি̙ও ও মাইলাইɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০  িদনাজӅর

৩২২ ǯমাঃ সাইҼর রহমান              িপতা-

শিমর উিʸন                এনআইিড-

৭৭৮৭৪০৬৬০৭      ǯমাবা-

০১৯৫৪২৯৮৩০৭

Ɋাম-মালঝার                  

ডাক-ফরɮাবাদ              

উপেজলা-িবরল             

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃসাইҼর রহমান একজন িদন মҟর। িতিন 

ǯɜকচার ɪিবয়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  িদনাজӅর

৩২৩ িদলͰবা খাҶন                       

িপতা-ǯমাঃ আɳার            

এনআইিড-৩৭০৪০৬০০৫৬     ǯমাবা-

০১৭৫০৩৫৯৮৪৬

Ɋাম-ধামাহার                  

ডাক-ӑজািহদӅর             

উপেজলা-িদনাজӅর       

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী িদলͰবা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন জরাө 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  িদনাজӅর

৩২৪ ǯমাঃ আলতাফ ǯহােসন             

িপতা-ǯমাঃ জান ǯমাহা˰দ ǯশখ 

এনআইিড-৪৬১২৫৩১০৭১       ǯমাবা-

০১৯৮৭২১৪০১৫

Ɋাম-ǯভালাবাড়ী             

ডাক-পবা                     

উপেজলা-নওহাটা           

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আলতাফ ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িপʯথিলেত পাথর অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ রাজশাহী

৩২৫ ǯমাঃ কালাম                        িপতা-

ǯমাঃ Ͱ̜ম                   এনআইিড-

২৬৯৪৮১৪৯১২৩৯৬ ǯমাবা-

০১৭৮৯৬৬১৪১০

Ɋম-রাজগাতী                 

ডাক-রাজগাতী               

উপেজলা-নাˍাইল          

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ কালাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

পাক̝লীেত কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ময়মনিসংহ

৩২৬ ǯমাঃ জালাল িময়া                িপতা-

ǯমাঃ আঃ মােলক         এনআইিড-

১২১০২৯০৭২২৫৭৩  ǯমাবা-

০১৭৬৩৬৫১৫৩৯

Ɋাম-রাজাӅর                

ডাক-আজমӅর              

উপেজলা-আখাউড়া        

ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জালাল িময়া একজন কাঠ িম̛ী।  িতিন 

ǯɜকচার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

৩২৭ ǯমাছাঃ ǯরািজনা                    িপতা-

ӂͰল ইসলাম             এনআইিড-

৪৮১৯২১৩৭১৬৭৯৬  ǯমাবা-

০১৭১৩৫৯৯৯১৪

Ɋাম-রাজগাতী                

ডাক-রাজগাতী               

উপেজলা-নাˍাইল          

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯরািজনা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

খাΑণালীেত কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ময়মনিসংহ

৩২৮  ǯমাঃ িব̂াল ǯহােসন              িপতা-

ǯমাঃ আӋ তােহর         এনআইিড-

৪১১৯০৬৯৪৮১৬২১  ǯমাবা-

০১৯১০৩১৯২২০

 Ɋাম-ǯগাড়পাড়া              

ডাক-লɻনӅর                

উপেজলা-শাশা              

ǯজলা-যেশার

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িব̂াল ǯহােসন একজন িনম ȟান ɢিমক। তার 

ডাɳােরর Εাব̝াপেɖ ǯকান ǯরাগ পাওয়া যায়িন।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  যেশার

৩২৯  ǯমাঃ এনােয়ত ǯহােসন খান       

িপতা-আঃ কিরম খান             

এনআইিড-৩৭৪২১২২৯৪২       ǯমাবা-

০১৭১৮২০৭৪৮০

 Ɋাম-উঃ কাউিনয়া           

ডাক-বিরশাল               

উপেজলা-ǯকাতয়ালী       

ǯজলা-বিরশাল

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ এনােয়ত ǯহােসন খান একজন পিরবহন  

ɢিমক। িতিন যҍেতর সমΝা ǯɛাে̙ট এনলাজȟেম˂ ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  বিরশাল



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৩৩০  ǯমাছাঃ ক˾না ǯবগম                

·ামী-ǯমাঃ হািফҟল             

এনআইিড-৯৩১৫৭২৪৩৬৯৫৬১ ǯমাবা-

০১৭৩৮৬৩৮৯৪২

 Ɋাম-ǯবরীবাইদ             

ডাক-জলছɖ              

উপেজলা-মҿӅর             

ǯজলা-টাʊাইল

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ক˾না ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ টাʊাইল

৩৩১  ǯমাসাঃ ǯজাসনা  ǯবগম           িপতা-

ӓত ফরজ আলী            এনআইিড-

১৯৯৪৯৩১৫৭২৪০০০৩৫৯ ǯমাবা-

০১৯১৭৬৭০৩০২

 Ɋাম-ǯবরীবাইদ             

ডাক-জলছɖ              

উপেজলা-মҿӅর             

ǯজলা-টাʊাইল

 িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ǯজাসনা ǯবগম একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ টাʊাইল

৩৩২  কালা চϲন দাস                     িপতা-

ӓত কাত̭ক চˌ দাস   এনআইিড-

০৬৯৫১১৯২৪০৯৮০  ǯমাবা-

০১৭১৬৩১৯২৩৩

 Ɋাম-নҶন বাজার              

ডাক-বিরশাল                 

উপেজলা-বিরশাল            

ǯজলা-বিরশাল

 িনজ আেবদনকারী কালা চϲন দাস একজন পিরবহন ɢিমক। িতিন 

িফসার ǯɜকচার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ বিরশাল

৩৩৩ ǯমাছাঃ লাকী আɳার             িপতা-

ǯমাঃ িলয়াকত আলী     জ˒সনদ-

১৯৯৯৯৩২৮৭০৪০০৩৪৫৩      ǯমাবা-

০১৬২০৯৩৬১৩০

Ɋাম-সার পলিশয়া           

ডাক-িনকরাইল        

উপেজলা-ӏঞাӅর          

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ লাকী আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ টাʊাইল

৩৩৪ ǯমাঃ রিন                            িপতা-

ǯমাঃ আিখম উিʸন      এনআইিড-

১৯৯২৭১১৭৬৬৯৬৩২৪০        ǯমাবা-

০১৭৬৩১৪৩৫৪৭

Ɋাম-সদর ডাʊা             

ডাক-ফরɮবাদ             

উপেজলা-িবরল             

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রিন একজন িদন মҟর। িতিন Ҽঘ ȟটনা জিনত 

কারেন ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  িদনাজӅর

৩৩৫ মাহӋব রহমান                   িপতা-

ǯমাঃ িজˑাত আলী        এনআইিড-

১৯২০৬০৮০৬২      ǯমাবা-

০১৭২১০৯৮৬২৫

Ɋাম-ӆব ȟপাশা                 

ডাক-বিরশাল                

উপেজলা-বাӋগʛ      ǯজলা-

বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মাহӋব রহমান একজন ɓাইভার ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস উʎরɳচাপ হােট ȟর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ বিরশাল

৩৩৬ বাӋল চˌ দাস                   িপতা-

িহমাংʹ ǯশখর দাস     এনআইিড-

৩২৯১৭৭০৫৬২      ǯমাবা-

০১৭৩৯০৩৮৬১৩

Ɋাম-কাউিনয়া                

ডাক-কাউিনয়া              

উপেজলা-কাউিনয়া         

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী বাӋল চˌ দাস একজন পিরবহন ɢিমক। িতিন ডান 

ডােয় ̶Ͱতর ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ বিরশাল

৩৩৭ ǯমাঃইসহাক আলী তাӗকদার   িপতা-

ӓত আіল কােসম      এনআইিড-

৯৩২৯৫১৪৩০৪০৩৩ ǯমাবা-

০১৭১৫০৩৩৯৬২

Ɋাম-ǯগাডাউন ǯরাড          

ডাক-টাংগাইল            

উপেজলা-টাংগাইল       

ǯজলা-টাংগাইল

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ইসহাক আলী তাӗকদার একজন ফাম ȟা 

ɢিমক।িতিন ǯকামেড়র হািʡর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ টাʊাইল

৩৩৮ ǯমাঃ মিফজ উিʸন তাӗকদার   িপতা-

ӓত সামҜল হক          এনআইিড-

৮৫১৪২২৭৬২৭২৫০  ǯমাবা-

০১৭৪৩৯২৮৭৩৩

Ɋাম-হির͵র                 

ডাক-কাউিনয়া              

উপেজলা-কাউিনয়া       

ǯজলা-রংӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মিফজ উিʸন তাӗকদার একজন ҍিষ 

ɢিমক। িতিন ডায়ােবɪস উʎরɳচাপ হাট ȟ অɇাটাক ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০ রংӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৩৩৯ ǯমাছাঃ কিহӂর ǯবওয়া             

িপতা-ǯমাহা˰দ আলী           

এনআইিড-৪৬৩৬৬৫৮৯৯১     ǯমাবা-

০১৫১৭৩১৬৬৬৭

Ɋাম-উঃপাড়া               

ডাক-ǯসনািনবাস             

উপেজলা-রাজপাড়া        

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ কিহӂর ǯবওয়া একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন 

ǯকামেড় Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ রাজশাহী

৩৪০ ǯমাঃ িলটন                          িপতা-

ǯমাঃ নািছর আহা˰দ       এনআইিড-

০৯১২৯১৯৪৭৭২২২   ǯমাবা-

০১৭৫৬০৪১১৯৬

Ɋাম-িদদারাΙাহ            

ডাক-িদদারাΙাহ          

উপেজলা-ǯদৗলতখান       

ǯজলা-ǯভালা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িলটন একজন ǯমাটরজান চালক ɢিমক। 

িতিন সড়ক ҽঘ ȟটনা জিনত কারেন ǰদিহক অɻমতা ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০ ǯভালা

৩৪১ ǯমাঃ কিবর িময়া                 িপতা-

আঃ মিজদ                 এনআইিড-

৬৪০৩৬৭৬৮৪১       ǯমাবা-

০১৭৮৩৩২৮৬৬৭

Ɋাম-উঃ ǯহউӋিনয়া          

ডাক-ǯহউӋিনয়া          

উপেজলা-বর̶না            

ǯজলা-বর̶না

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ কিবর িময়া একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

হাড় ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ বর̶না

৩৪২  ǯমাঃ শহীদ খϲন                          

িপতা-ǯমাঃ রিশদ খϲন             

এনআইিড-০৬১৫১৩৩৮৮৬৩৩৬ ǯমাবা-

০১৩১৭৫৯৫৭৪৯

 Ɋাম-ǯভҼিরয়া                  

ডাক-চˌেমাহন               

উপেজলা-বিরশাল             

ǯজলা-বিরশাল

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শহীদ খϲন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯ̘াক ও মি̜ি̖র জɪল ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ বিরশাল

৩৪৩  তািনয়া আɳার                         ·ামী-

ǯমাঃ আতাউর রহমান খান  এনআইিড-

৩৩১৩০২৩৭৮৯৯৩০  ǯমাবা-

০১৭৫৮৬৬৪৮১৩

 Ɋাম-ǯতিলপাড়া             

ডাক-চাˍনা                    

উপেজলা-গাজীӅর            

ǯজলা-গাজীӅর

 িনজ আেবদনকারী তািনয়া আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন বলআড 

কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ গাজীӅর

৩৪৪  ǯমাঃ আতাউর রহমান                 িপতা-

ইɝাহীম খান                এনআইিড-

৬৪৩৩৯৯২১৯২         ǯমাবা-

০১৯১৬৭৮২০৭১

 Ɋাম-ǯতিলপাড়া               

ডাক-চাˍনা                    

উপেজলা-গাজীӅর            

ǯজলা-গাজীӅর

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আতাউর রহমান  একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ˣাড কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ গাজীӅর

৩৪৫ ǯরজাউল কিরম                   িপতা-

শিফ̲ল ইসলাম          এনআইিড-

৭৩৫০২০২০৬০      ǯমাবা-

০১৯১৬৭৮২০৭১

Ɋাম-নবীনগর                 

ডাক-নবীনগর               

উপেজলা-নবীনগর          

ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী ǯরজাউল কিরম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন  গলায় 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

৩৪৬ ǯসামা আɳার                     িপতা-

ӓত আিমর ǯহােসন         এনআইিড-

৫১০৫৩৯২১১১      ǯমাবা-

০১৯৩২৬০১৭০৪

Ɋাম-ӋͰʊার চর             

ডাক-িকেশারগʛ              

উপেজলা-িকেশারগʛ      

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯসামা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  িকেশারগʛ

৩৪৭ আіল রিশদ                       িপতা-

আіল মিজদ খান        এনআইিড-

৪৬৩২৪৮৫৭৮৭       ǯমাবা-

০১৮৫৬১৩০২৯২

Ɋাম-ǯরিলেগট                

ডাক-ǯদৗলতӅর            

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-ҏলনা

িনজ আেবদনকারী আіল রিশদ একজন পাট ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস উʎরɳচাপ ǯকামেড় Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

৩৪৮  ǯহলালউিʸন হাওলাদার           

িপতা-িসরাজ উিʸন               

এনআইিড-৫০৮১৭৩৮৩০৩     ǯমাবা-

০১৯৫২৩০৪০৭২

 Ɋাম-সােহব পাড়া            

ডাক-̲েয়ট               

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯহলালউিʸন হাওলাদার একজন ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৩৪৯  ǯমাঃ এমরাӂল হক                 

িপতা-ӓত এরশাҼল হক ӏইয়া  

এনআইিড-৬৮১০৭৭১০৪৭৯৩৯  ǯমাবা-

০১৬৭১৮৩১৮০৮

 Ɋাম-ǯেপাড়ািদয়া             

ডাক-ǯপাড়ািদয়া            

উপেজলা-ǯবলাব             

ǯজলা-নরিসংদী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ এমরাӂল হক একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

Ɉা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ নরিসংদী

৩৫০  Ͱনা ǯবগম                          ·ামী-

জািহদ মীর                 এনআইিড-

৪৭৯২১০৬০৮৩৮০৮            ǯমাবা-

০১৯১৩৪৩৭০৪৯

 Ɋাম-পাবলা                 

ডাক-ǯদৗলতӅর         

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-Ҏলনা

ǯমাঃ জািহদ মীর  (·ামী)    এনআইিড-

৭৩৩১৯৯১২৫২

আেবদনকারী ǯমাঃ জািহদ মীর একজন ǯবিব চালক। তার ̛ী 

জরাө ӑেখ কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

৩৫১  ǯমাঃ অিহҼর রহমান              িপতা-

রমজান আলী             এনআইিড-

৪৬৩৯৫৯৬৫৯৪      ǯমাবা-

০১৭৮৩১৯১৭২৩

 Ɋাম-ɝɻӅর                  

ডাক-িবরল                  

উপেজলা-িবরল            

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ অিহҼর রহমান একজন িদন মҟর। 

িতিনে̘াক ও উʎরɳচাপ শরীর ঘা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  িদনাজӅর

৩৫২  হািলমা ǯবগম                             

িপতা-ǯমাকেছদ Εাপারী            

এনআইিড-২৮৩২৩৮৭০০১           ǯমাবা-

০১৭২২১২৬৫২২

 Ɋাম-ǯরিলেগট                

ডাক-ǯদৗলতӅর            

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী হািলমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯকামেড় 

Εাথা  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  Ҏলনা

৩৫৩  মাকӟদ ǯবগম                      

িপতা-আіর ছʯার হাওলাদার 

এনআইিড-২৩৮৩৬৪০৪৫১      ǯমাবা-

০১৮৩২২২৮৬২০

 Ɋাম-জয়Ӆর                    

ডাক-ӆব ȟ Ͱপসা               

উপেজলা-Ͱপসা               

ǯজলা-Ҏলনা

ǯহমােয়ত গাজী  (·ামী) এনআইিড-

৩০২২৯১০১০৫১৭১

আেবদনকারী ǯহমােয়ত গাজী একজন ভɇান চালক।তার ̛ী 

মাকӟদা ǯবগম কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

৩৫৪ আেমনা খাҶন                     িপতা-

রিহম বɼ                 এনআইিড-

৯১২১১৯১৪৩২         ǯমাবা-

০১৫৮৫০৭৬১১০

Ɋাম-সাҼ̂ার চর            

ডাক-বাɻন কҙরী          

উপেজলা-িকেশারগʛ     

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ আেবদনকারী আেমনা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িকডনী 

সমΝা অˑনালীেত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  িকেশারগʛ

৩৫৫  ǯমাঃ সইজʸীন                    িপতা-

ǯমাঃ দিলল উʸীন        এনআইিড-

৯৪১৮২২৩৮০৫১৭৫ ǯমাবা-

০১৭৯৬০৫৩২১৯

 Ɋাম-ভবানীӅর               

ডাক-ǰবরҙনা                

উপেজলা-পীরগʛ           

ǯজলা-ঠা̲রগϲও

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ সইজʸীন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ǯচােখর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ঠা̲রগϲও

৩৫৬  আয়শা িছিʸকা                   িপতা-

আӋ বকর বাড়ী             এনআইিড-

১৪৭৮৬৮১৭৬৮      ǯমাবা-

০১৭৭৬১৮৯২১২

 Ɋাম-কােদরাবাদ            

ডাক-হাজারীবাগ          

উপেজলা-হাজারীবাগ       

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী আয়শা িছিʸকা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

৩৫৭  ǯমাঃ ǰতӈর রহমান সরকার     িপতা-

Ͱকন উিʸন সরকার     জ˒সনদ-

১৯৯৬৭২১৮৩৫৫০০৩০১৬       ǯমাবা-

০১৯৩২৮১২৫১৭

 Ɋাম-ইসবӅর                  

ডাক-ভেবর বাজার          

উপেজলা-ӆব ȟধলা            

ǯজলা-ǯনɖেকানা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǰতӈর রহমান সরকার একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন এেপনিডসাইɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ǯনɖেকানা 

৩৫৮  ǯমাহা˰দ আলী                    িপতা-

ӓত হাজী আিফল উিʸন এনআইিড-

৩৬১৪৪৬৬১৭৬৬৬৫ ǯমাবা-

০১৭৭১৮৬০৮৩১

 Ɋাম-গদাইনগর               

ডাক-ӟরাবই                

উপেজলা-হিবগʛ          

ǯজলা-হিবগʛ

 ǯমাঃ িবলাল িময়া  (ǯছেল)     

এনআইিড-২৮৩৬৯৩২৫৪৭

আেবদনকারী ǯমাঃ িব̂াল িময়া একজন িনম ȟান ɢিমক। তার  

উʎরɳচাপ ডায়ােবɪস ӈসӈেসর সমΝা ǯও হােট ȟর সমΝা  

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ হিবগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৩৫৯ ǯমাঃ ǯনছার উিʸন                  

িপতা-ӓত হােছন আলী ӏঞা   

এনআইিড-৪৮১৯২৬৭৭৭৫১৩৬  ǯমাবা-

০১৯১৮২৫৩৩৮১

Ɋাম-িশӑল আɪ            

ডাক-দিরজাহাʊীরӅর    

উপেজলা-তাড়াইল          

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯনছার উিʸন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯɛাে̙ট Ɋিˊ সমΝা  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  িকেশারগʛ

৩৬০  ফােতমা আɳার সাথী             

িপতা-সাখােয়ত                  

এনআইিড-১৯৯৬০১২০৮০৪০০০০৬৩  

   ǯমাবা-০১৯৪৭২৮১৯২০

 Ɋাম-দাসপাড়া                

ডাক-িজিপও                

উপেজলা-খািলসӅর          

ǯজলা-Ҏলনা

 সাখােয়ত (িপতা)  এনআইিড-

৭৭৮৫৫০১৫৯৯

আেবদনকারী সাখােয়ত একজন িদন মҟর  ɢিমক। তার ̛ী 

কেরািসেক বান ȟ জিনত কারেন খাΑণালী সͰ হেয় ǯগেছ ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

৩৬১  নিজরা খাҶন                       

িপতা-জ͡র আলী              

এনআইিড-৪১৮১১০০২৫৮      ǯমাবা-

০১৬০৯১০০৯২৮

 Ɋাম-̶লশান                  

ডাক-̶লশান                 

উপেজলা-̶লশান           

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী নিজরা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ӑেখর 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

৩৬২  আশরাӈল ইসলাম                 

িপতা-নজͰল ইসলাম           

এনআইিড-৫৫২৪৮৩৬১৪৪       ǯমাবা-

০১৭০১০৫৮৩৯০

 Ɋাম-ǯশাভনদ˅ী             

ডাক-ǯশাভনদ˅ী            

উপেজলা-পɪয়া              

ǯজলা-চʞɊাম

 নজͰল ইসলাম  (িপতা) এনআইিড-

৭৩১৯৮২৯১৭৭

আেবদনকারী নজͰল ইসলাম একজন  ɢিমক। িতিন ˣাড 

কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  চʞɊাম

৩৬৩  আিͯয়া খাҶন                          

িপতা-ইমিতয়াজ উিʸন তাӗকদার 

এনআইিড-৫৯৮১৮৯৭০৪৩       ǯমাবা-

০১৭৫৭৮০২১৮৮

 Ɋাম-ǯরিলেগট                

ডাক-ǯদৗলতӅর            

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী আিͯয়া খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯপপɪক 

আলসার িডিজজ বা Όি̙েকর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  Ҏলনা

৩৬৪ ҟেলখা ǯবগম                      ·ামী-

মারফত আলী             এনআইিড-

৪৮১৪৯৬০১২১২৮২  ǯমাবা-

০১৯৩৯৭৩৭৯৭৫

Ɋাম-সাҼ̂ার চর            

ডাক-বাɻন কҙরী          

উপেজলা-িকেশারগʛ     

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ আেবদনকারী ҟেলখা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯচােখ 

ছািন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  িকেশারগʛ

৩৬৫  নাসিরন ӟলতানা                      

িপতা-ǯমাঃ বজӗর রহমান           

এনআইিড-৬৪৫২৫২৩৫৮৯          

ǯমাবা-০১৭৫৮৯৯৪৪৭০

 Ɋাম-ǯরিলবাগান              

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

           ǯমাঃ রিবউল ӓধা                

  এনআইিড-৪৭৯২১০২০১৮০২৬

আেবদনকারী ǯমাঃ রিবউল ӓধা একজন ǯɛস হাউজ  ɢিমক।তার 

̛ী যɻা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

৩৬৬  ǯমাঃ আওলাদ ǯহােসন               

িপতা-আলী আহা˰দ                

এনআইিড-৬৮৮২৮১৭৪৯৪           

ǯমাবা-০১৭১২১৯১৩০৬

 Ɋাম-ǯমরািদয়া               

ডাক-িখলগϲও              

উপেজলা-িখলগϲও        

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাৎ ওলাদ ǯহােসন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

উʎ রɳচাপ ও িকডনীর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

৩৬৭  ǯমাঃ নািসর উʸীন বাӋল        িপতা-

আঃ ওহাব               এনআইিড-

৪১৭৩১৪১১০৪       ǯমাবা-

০১৭৮৪৩৬৫৭৫৪

 Ɋাম-নয়ােটালা               

ডাক-শািˉনগর              

উপেজলা-রমনা             

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ নািসর উʸীন বাͰল  একজন ভɇান চালক  

ɢিমক। িতিন ӈসӈেসর কɇা˓ার  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

৩৬৮  ǯমাঃ নাজӑল হক                  

িপতা-ǯমাঃ আіল জ͡ার        

এনআইিড-৯৪১৮২২৩৭৯৫৪০৯  ǯমাবা-

০১৭৯২৯৫১৯৬২

 Ɋাম-ǰবরচনা                  

ডাক-ǰবরҙনা                

উপেজলা-পীরগʛ          

ǯজলা-ঠা̲গϲও

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ নাজӑল হক একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

অɇাজমা ও হােট ȟর ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ঠা̲রগϲও



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৩৬৯  ǯমাছাঃ লায়লা ǯবগম                   ·ামী-

ǯমাঃ আіস সামাদ           এনআইিড-

২৭১২১২৭৮৮২২১৫     ǯমাবা-

০১৭৩৭৭৬৩২৪১

 Ɋাম-ǯতেতড়া                 

ডাক-মােহরӅর                  

উপেজলা-ǯবাচাগʛ          

ǯজলা-িদনাজӅর

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ লাইলা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  িদনাজӅর

৩৭০  ǯমাহা˰দ আিজҟল ইসলাম      

িপতা-ӓত রিফজ উিʸন         

এনআইিড-৮৫১৭৩৪৭১৪৯৯৩১  ǯমাবা-

০১৭৮০৬৬৪০৫০

 Ɋাম-িবহারী                 

ডাক-বড়দরগাহাট         

উপেজলা-পীরগʛ           

ǯজলা-রংӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাহা˰দ আিজҟল ইসলাম একজন ҍিষ  ɢিমক। 

িতিন ডায়ােবɪস উʎক ȟতচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০ রংӅর

৩৭১  ǯমাছাঃ আনҟরা ǯবগম            

িপতা-ǯখাদা বকেসা            

এনআইিড-১৪৯৯২৬৩৫৯৬      ǯমাবা-

০১৭২৬৮১০৯৯৯

 Ɋাম-িছӗমӅর                

ডাক-আমদাবাদ বাজার    

উপেজলা-যেশার          

ǯজলা-যেশার

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ আনҟরা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯɝ̙ কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ যেশার

৩৭২  ǯমাছাঃ ̶ল বাহার                  

িপতা-আসর উʸীন              

এনআইিড-৮৬৬১২৪৯১৮৮     ǯমাবা-

০১৭৩৭৮২৩৪১৯

 Ɋাম-ǰবরচনা                  

ডাক-ǰবরҙনা                

উপেজলা-পীরগʛ          

ǯজলা-ঠা̲গϲও

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ̶ল বাহার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন হােট ȟ 

ভােলেভর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ঠা̲রগϲও

৩৭৩  ǯমাঃ আলতাব আলী              িপতা-

 ǯমাঃ Ҏরেশদ আলী       এনআইিড-

২৩৬১১২৫০০৪       ǯমাবা-

০১৭৮৪৯৭০৭৬১

 Ɋাম-নওডাʊা                 

ডাক-ǰবরҙনা                

উপেজলা-পীরগʛ          

ǯজলা-ঠা̲রগϲও

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আলতাব আলী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িকডনীর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ঠা̲রগϲও

৩৭৪  ǯমাঃ বাӋল                        িপতা-

শােহ আলম                 এনআইিড-

৭৩৫২২৫৮৬১৫     ǯমাবা-

০১৭৪৫৮৭০৮৪৮

 Ɋাম-আিˍরপাড়           

ডাক-মনӅরা                  

উপেজলা-মনӅরা            

ǯজলা-ǯভালা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ বাӋল একজন ̲িণ ɢিমক। িতিন Ҽঘ ȟটনা 

জিনত কারেন হাড়ভাʊা ǯকেট ǯফলা হেয়েছ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ǯভালা

৩৭৫  আіল মাˑান                      িপতা-

ǯমাখেলӟর রহমান       এনআইিড-

৭৩৪৫২৭১৬৭৫        ǯমাবা-

০১৭৭৯৪৯৬৫৮২

 Ɋাম-পঃ যাɖাবািড়           

ডাক-ফিরদাবাদ            

উপেজলা-যাɖাবাড়ী       

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী আіল মাˑান  একজন ভɇান চালক ।িতিন 

খাΑনালীর কɇা˓ার ও িলভার ӈসӈেস ছিড়েয় িগয়ােছ ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

৩৭৬  Ͱনা আɳার Ͱিম                      

িপতা-ǯমাঃ আঃ রাʕাক              

জ˒সনদ-২০১৫৯৪১৮২২৩১০৩২১    

ǯমাবা-০১৭৭৪৮২৩৬৪২

 Ɋাম-রামনা চােˍাহর      

ডাক-ǰবরҙনা                

উপেজলা-পীরগʛ          

ǯজলা-ঠা̲রগϲও

            আіল রাʕাক    (িপতা)      

এনআইিড-৯৪১৮২২৩৮০০২২৭

আেবদনকারী আіল রাʕাক একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িখҙনীর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ঠা̲রগϲও

৩৭৭  ǯসতারা ǯবগম                      িপতা-

কাӗ ӓধা                এনআইিড-

৭৩১৮৩৭৫৫১১       ǯমাবা-

০১৮৭৩৮৪৬৩৭৫

 Ɋাম-নয়ানগর               

ডাক-িনশাত নগর           

উপেজলা-Ҷরাগ            

ǯজলা-ঢাকা

আেবদনকারী ǯসতারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ɛসােবর 

থিলর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

৩৭৮ ǯমাঃ ǯবারহান উিʸন রা͡ানী    িপতা-

ӓত আঃ হািফজ ӏঞা    এনআইিড-

৪৮১৯২৬৭৭৭৫১২৭   ǯমাবা-

০১৭২৯৪৬৭২৩৩

Ɋাম-িশӑল আɪ            

ডাক-দিরজাহাʊীরӅর    

উপেজলা-তাড়াইল          

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯবারহান উিʸন রা͡ানী একজন িনম ȟান 

ɢিমক। িতিন িকডনীেত পাথর ও ǯɛাে̙ট সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। 

উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  িকেশারগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৩৭৯  ǯমাঃ নানক ǯসরিনয়াবাত        িপতা-

ӓত আіর রউফ ǯসরিনয়াবাত 

এনআইিড-০৬১০২৪৭৬১৮৪৫১  ǯমাবা-

০১৭২৯৮৪৪৮৬০

 Ɋািম-ǯসরাল                  

ডাক-ǯসরাল                  

উপেজলা-আৈগলঝাড়া       

ǯজলা-বিরশাল

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ নানক ǯশরিনয়াবাত একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন হাড় ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ বিরশাল

৩৮০ সাওদা আɳার                       

িপতা-ǯমাঃ মিহউিʸন            

জ˒সনদ-২০০১৪৮১৯২৬৭১০৩৬৪২    

   ǯমাবা-০১৭৮৫৬০৫২৪৪

Ɋাম-িশӑল আɪ            

ডাক-দিরজাহাʊীরӅর    

উপেজলা-তাড়াইল          

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ আেবদনকারী সাওদা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  িকেশারগʛ

৩৮১  Κামলী                                

িপতা-সব ȟানˍ                    

এনআইিড-২৮৩৪৮৮৩৬০১     ǯমাবা-

০১৭১৯১৬০১৯১

 Ɋাম-ӆব ȟ খটখɪয়া           

ডাক-খটখɪয়া             

উপেজলা-রংӅর             

ǯজলা-রংӅর

 িনজ আেবদনকারী Κামলী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন হাড় ভাʊা 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ রংӅর

৩৮২  ǯমাঃ রӟল মাӑন                         

িপতা-ǯমাঃ ফকͰল ইসলাম       

এনআইিড-৭৭৮৪৬৪৯৭৮৭            ǯমাবা-

০১৯৮৬৫২৫০৫৩

 Ɋাম-তালতলা                  

ডাক-খটখɪয়া                

উপেজলা-রংӅর               

ǯজলা-রংӅর

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রӟল মাӑন একজন িরɼা চালক। িতিন 

ӑেখর কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ রংӅর

৩৮৩  ǯরােকয়া ǯবগম                     

িপতা-আіল ওহাব               

এনআইিড-৮২৪৪৭৬৮৪৭২        ǯমাবা-

০১৭৭৯৫০২৩৪৯

 Ɋাম-যাɖাবাড়ী              

ডাক-ফিরদাবাদ             

উপেজলা-যাɖাবাড়ী        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯরােকয়া ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

৩৮৪ ǯমাঃ আӋ সাঈদ                    িপতা-

ǯমাঃ খাজ উʸীন          এনআইিড-

৭৩০৫১৪৫২৩২      ǯমাবা-

০১৭৩৭৪৬৩৭৫৪

Ɋাম-কািশӅর               

ডাক-িশকদারহাট            

উপেজলা-িদনাজӅর         

ǯজলা-িদনাজӅর

আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ সাঈদ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন হাড় 

ভাʊা (ɜাকচার ɪিবয়া) ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  িদনাজӅর

৩৮৫ ǯমাঃ িজয়াউর রহমান              

িপতা-ǯমাঃ ӂͰল হক ӏইয়া     

এনআইিড-৯১০১৮৯৯৫২৫         

ǯমাবা-০১৮৬৯৩৮২৯৬৯

Ɋাম-শাӑকজািন             

ডাক-তাড়াইল               

উপেজলা-তাড়াইল          

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িজয়াউর রহমান একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯকামেড় হােড়র সমΝা  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  িকেশারগʛ

৩৮৬ মেনায়ারা ǯবগম                   িপতা-

আঃ হািমদ                এনআইিড-

৫৯৭১৩৬১৯৯২      ǯমাবা-

০১৯৫৩২১৫১৬৩

Ɋাম-ডাউিকয়া               

ডাক-ɝাɻণ̲ҙরী          

উপেজলা-িকেশারগʛ     

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী মেনায়ারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

পাকȿথলীেত ঘা ও ӑেখর Ɋিˊেত ইনেফকশন ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  িকেশারগʛ

৩৮৭  ǯমাছাঃ Ңমা আɳার               

িপতা-ǯমাঃ মজӂ িময়া          

জ˒সনদ-১৯৯৫৭২১৭৪৩১১০৩০৭৮  

ǯমাবা-০১৯৬১৯৬৭১৫২

 Ɋা্ম-আসনউড়া               

ডাক-ҙҙয়া বাজার           

উপেজলা-ǯনɖেকানা        

ǯজলা-ǯনɖেকানা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ Ңমা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ǯনɖেকানা 



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৩৮৮  ǯমাছাঃ রিহমা ǯবগম                

িপতা-শামҜল হক              

এনআইিড-৭৭৮৪৯৮৬৮৮২     ǯমাবা-

০১৭১৩৭৬০৭১৮

 Ɋাম-তালতলা                 

 ডাক-খটখɪয়া                

উপেজলা-রংӅর               

ǯজলা-রংӅর

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ রিহমা ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

Ӌেক Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  রংӅর

৩৮৯  ǯমাঃ আӋল ǯহােসন              িপতা-

ӓত শহর আলী           এনআইিড-

৮৫১২৭৪২৮৩৮৯০৪ ǯমাবা-

০১৯৫৪৩৭৯৯৯০

 Ɋাম-রমাকাˉ                

ডাক-গজগ˂া         

উপেজলা-গংগাচরা         

ǯজলা-রংӅর

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋল ǯহােসন একজন  ɢিমক। িতিন Ѐɘˉ 

ও Ӎহদােˈর সংেযাগ ӑেখ ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ রংӅর

৩৯০  ǯস̶˖া ইয়াছিমন                  িপতা-

শাহজাহান িময়া          জ˒সনদ-

২০০৭৪৮১৭৯৫৭০২৪৭৫৮ ǯমাবা-

০১৭৯০৪৮৭১৮৮

 Ɋাম-বড় বাজার              

ডাক-ময়মনিসংহ            

উপেজলা-ময়মনিসংহ     

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 িনজ আেবদনকারী ǯস̶˖া ইয়াছিমন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝে̙র 

Ɉিনক ɛদাহ/ডাɰ এেɰিশয়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ময়মনিসংহ

৩৯১  Ͱমা আɳার আকিলমা            

িপতা-ǯমাঃ কাʙন হাওলদার   

এনআইিড-৬৪৫২৩৬৯৯১৮     ǯমাবা-

০১৮৭২৭৮৮৬৭০

 Ɋাম-পাইকপাড়া             

ডাক-িমরӅর                

উপেজলা-িমরӅর            

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী Ͱমা আɳার আকিলমা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাইেɊন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

৩৯২  লিɻ কাˉ ব˰ন                   িপতা-

ӓত জীবন চˌ বম ȟন   এনআইিড-

৮৫১৪৯৩৯৩৯৩৬৩০   ǯমাবা-

০১৭৩৮৫৫৫৪২৪

 Ɋাম-ǯদবʯর                  

ডাক-খটখɪয়া             

উপেজলা-রংӅর             

ǯজলা-রংӅর

 িনজ আেবদনকারী লɻী কাˉ ব˰ন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িসওিপিড /Ɉিনক পালেমানারী অব̘াকিবক িডিজজ ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০ রংӅর

৩৯৩  জবা রায়                           ·ামী-

লɻী চˌ ǯমাহন          এনআইিড-

১৯৯১৮৫১৪৯৩৯০০০০০৭       ǯমাবা-

০১৩০৫০৬৬৯১৪

 Ɋাম-আরাজী                 

ডাক-খটখɪয়া             

উপেজলা-রংӅর           

ǯজলা-রংӅর

 িনজ আেবদনকারী জবা রায় একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ রংӅর

৩৯৪  Λ ӟিশল চˌ মহˉ               িপতা-

ӓত রাজব̂ভ চˌ মহˉ      এনআইিড-

৮৫১৪৯৩৯৩৯২৭৯৭  ǯমাবা-

০১৭০৯৬৪২২৮৪

 Ɋাম-আরাজী                  

ডাক-খটখɪয়া                

উপেজলা-রংӅর           

ǯজলা-রংӅর

 িনজ আেবদনকারী Λ িӟিশল চˌ মহˉ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

Ήদেরাগ ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ রংӅর

৩৯৫  ǯমাছাঃ ছািবনা ǯবগম              

িপতা-ǯমাঃ সামӟল আলম       

এনআইিড-৩২৮৪৯৭৯৮০৮     ǯমাবা-

০১৭২৪৫৩০৯৮৫

 Ɋাম-ӆব ȟ খটখɪয়া           

ডাক-খটখɪয়া             

উপেজলা-রংӅর             

ǯজলা-রংӅর

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ছািবনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ঘােড় Εাথা অি̙ও ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ রংӅর

৩৯৬  ǯমাছাঃ রািবনা খাҶন            িপতা-

ǯমাঃ ǯশখ ফিরদ          এনআইিড-

৭৩৫৭৯৫৭৫৫৯      ǯমাবা-

০১৯৯২৯১৬১৯৪

 Ɋা্ম-আসনউড়া               

ডাক-ҙҙয়া বাজার           

উপেজলা-ǯনɖেকানা        

ǯজলা-ǯনɖেকানা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ রািবনা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ǯনɖেকানা

৩৯৭  ǯমাঃ আӋল কালাম               িপতা-

ǯছয়ান আিল               এনআইিড-

১৪৮৫৫৯০২০০      ǯমাবা-

০১৩১৫২৫৫১৭৫

 Ɋাম-কাচনা                   

ডাক-সােহবগʛ             

উপেজলা-রংӅর            

ǯজলা-রংӅর

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋল কালাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯকামেড় Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  রংӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৩৯৮  ǯমাছাঃ নাজӑন নাহার           িপতা-

নয়া িময়া                  এনআইিড-

৭৭৮৪৯৭৩০৮৮       ǯমাবা-

০১৯০৯৩৪০৫৮২

 Ɋাম-ǯদবʯর                  

ডাক-খটখɪয়া             

উপেজলা-রংӅর             

ǯজলা-রংӅর

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ নাজӑন নাহার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

টনিসল অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  রংӅর

৩৯৯  ǯমাঃ ǯমােনায়ার ǯহােসন          

িপতা-ӓত মেনাহর ǯশখ          

এনআইিড-৫০১৭১৫১৫০০৭৩৪   ǯমাবা-

০১৮৩৭৭৯১২৪৭

 Ɋাম-বাড়াদী                  

ডাক-কয়া                    

উপেজলা-̲মারখালী      

ǯজলা-̲িɀঠয়া

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমােনায়ার ǯহােসন একজন পিরʑˑ ɢিমক। 

িতিন কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ̲ি̌য়া

৪০০  আলী আহে˰দ ǯমাড়ল           িপতা-

নািসর উিʸন ǯমাড়ল     এনআইিড-

৫৯৮২৫৫৭১৮২     ǯমাবা-

০১৯২৫২১২২১২

 Ɋাম-মেহ͵র পাশা            

 ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী আলী আহে˰দ ǯমাড়ল একজন িরɼা চালক। 

িতিনɛসােব ɛদাহ/ ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  Ҏলনা

৪০১  শািকলা জাহান                    িপতা-

ǯমাঃ শাহাব উিʸন        এনআইিড-

১৯৯৩৪৮১৭৯৯৫০০০১৬৮       ǯমাবা-

০১৭৪০৩৯৭৫৭৪

 Ɋাম-আʹিতয়া                

ডাক-ǯকাদািলয়া            

উপেজলা-পা̲িˍয়া        

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ আেবদনকারী শািকলা জাহান একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  িকেশারগʛ

৪০২  জিল সরকার                     িপতা-

কািত ȟক সরকার          এনআইিড-

৭৩৩৪৭৫০৩২৫      ǯমাবা-

০১৮৫৫৬১২৭৪৩

 Ɋাম-ǯতরখািদয়া             

ডাক-ǯসনািনবাস             

উপেজলা-রাজেপাড়া         

ǯজলা-রাজশাহী

 িনজ আেবদনকারী জিল সরকার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ রাজশাহী

৪০৩  পারভীন ǯবগম                    ·ামী-

ǯমাঃ জািকর ǯহােসন        এনআইিড-

৬৮১৭৬৮৪৪৭৪০৯৮  ǯমাবা-

০১৬১০৭৭৯০৫২

 Ɋাম-হাসান হাটা             

ডাক-বাʊা বাজার           

উপেজলা-পলাশ             

ǯঝলা-নরিসংদী

 িনজ আেবদনকারী পারভীন ǯবগম একজন িমল ɢিমক। িতিন ǯকামেড় 

Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নরিসংদী

৪০৪  ǯমাঃ জািকর ǯহােসন             িপতা-

ӓত আঃ গӈর ӑ˓ী      এনআইিড-

৬৮১৬৩৩১১৬৩৩৬৩         ǯমাবা-

০১৬১০৭৭৯০৫২

 Ɋাম-হাসান হাটা             

ডাক-বাʊা বাজার           

উপেজলা-পলাশ             

ǯঝলা-নরিসংদী

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জািকর ǯহােসন একজন িমল ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নরিসংদী

৪০৫  জিন আɳার                        

িপতা-ӓত আӋল হােশম         

এনআইিড-১৯৯১১৫১৮৬৮৫০০০০৩০  

    ǯমাবা-০১৮৬০২৭০৪৪৬

 Ɋাম-ǯমাহরা                 

ডাক-চাˍগϲও              

উপেজলা-চʞɊাম            

উপেজলা-চʞɊাম

 িনজ আেবদনকারী জিন আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  চʞɊাম

৪০৬  ǯমাছাঃ মমতাজ খাҶন           ·ামী-

ӓত শামҜল হক           এনআইিড-

৮৫১৪৯৩৯৩৯৩৭২৮ ǯমাবা-

০১৭৪৪৩৪৯৪৩১

 Ɋাম-তালতলা                 

 ডাক-খটখɪয়া                

উপেজলা-রংӅর               

ǯজলা-রংӅর

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ মমতাজ খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

এেপিড̲লার এবেসস অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ রংӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৪০৭  ǯমাঃ ǯসাহাগ আহে˰দ           িপতা-

ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম   এনআইিড-

৪১৮৩৬১৫৫৩৫      ǯমাবা-

০১৯২১৫৩৪৪৪৪

 Ɋাম-কΙাণӅর              

ডাক-কΙাণӅর             

উপেজলা-িমরӅর           

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯসাহাগ আহে˰দ একজন িরɼা চালক। িতিন 

ӈসӈেসর ফাইেɝাথাস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

৪০৮  রিহমা ǯবগম                       িপতা-

ǯমাঃ ইউӟফ খˍকার    এনআইিড-

১৯৩২৬২৯৩৭৯      ǯমাবা-

০১৯৯১১০৩৬৩৯

 Ɋাম-ǯসন পাড়া                

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর      

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী রিহমা ǯবগম একজন ̶দাম ɢিমক। িতিন  

ডায়ােবɪস ও এর জɬলতা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

৪০৯  ǯমাঃ Ͱ̜ম আলী                       

িপতা-ӓত রহমান ɛামািনক         

এনআইিড-৬৯১১৫৮৩১৭১০৩২      

ǯমাবা-০১৭৬৬৮৯৫৯৩৩

 Ɋাম-পϲচ বািড়য়া            

ডাক-পϲচ বািড়য়া         

উপেজলা-বড়াইɊাম       

ǯজলা-নােটার

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ Ͱ̜ম আরী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ডান 

উͰেত ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নােটার

৪১০  ǯমাছাঃ আিমͰেˑসা                

·ামী-ǯমাঃ সাহাব উিʸন        

এনআইিড-৪৮১৭৯৯৫৯৮০৯৮৪  ǯমাবা-

০১৯৬৬১০১৯৭৩

 Ɋাম-ӟিখয়া                    

ডাক-ǯকাদািলয়া             

উপেজলা-পা̲িˍয়া        

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ আিমͰেˑছা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  িকেশারগʛ

৪১১  ǯমাঃ আবজাল ǯহােসন              

িপতা-ӓত আলীম ǯহােসন          

এনআইিড-৫৮১৮৩৮৫০১২২০২    

ǯমাবা-০১৯২০০০৬১৮৩

 Ɋাম-ভাড়াউড়া            

ডাক-Λমʊল               

উপেজলা-Λʊল            

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আফজাল ǯহােনর একজন মটর ǯমকািনক 

ɢিমক। িতিন Ήদেরাগ ও ǯ̘াক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ǯমৗলভীবাজার

৪১২  ওমর ফাͰক                            

িপতা-সােবদ আলী ɛাঃ               

এনআইিড-৯১১৫৯৭৯৮৯১          

ǯমাবা-০১৭২৪৩৪২৬০০

 Ɋাম-সাতগািʑ             

ডাক-হাজরাহাɪ            

উপেজলা-িমরӅর          

ǯজলা-̲ি̙য়া

 িনজ আেবদনকারী ওমর ফাͰক একজন মটর ǯমকািনক ɢিমক। িতিন 

হােড়র অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ̲ি̌য়া

৪১৩  লাইҟ আɳার                      

িপতা-আঃ আিজজ হাং           

জ˒সনদ-১৯৯৩০৬১০৩২৭০২২৩৯১    

ǯমাবা-০১৭৩৫৮১০৭৩২

 Ɋাম-রায়Ӆরা                

ডাক-ǰনিমɖ                

উপেজলা-বিরশাল          

ǯজলা-বিরশাল

 ǯমাঃ আিরӈর রহমান (·ামী)     

এনআইিড-৭৭৭০২৬৭৭০১

আেবদনকারী ǯমাঃ আিরӈর রহমান একজন রং িম̛ী ɢিমক। 

িতিন মাҸ͉ কΙাণ িসজার অপােরশন ও জরাө ɪউমার ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  বিরশাল

৪১৪  ǯমাসাঃ Ҽলী ǯবগম                 

িপতা-ǯমাঃ ছালাম হাওলাদার  

এনআইিড-৯৫৫২০৫২৭৬৪       ǯমাবা-

০১৭২৮১৫৩৭১৬

 Ɋাম-উʯর ̶িদঘাটা         

ডাক-̶িদঘাটা              

উপেজল-বামনা              

ǯজলা-বর̶না

 ǯরজাউল (·ামী)    এনআইিড-

০৪১১৯৭১৬৮০১৫১

আেবদনকারী ǯরজাউল একজন টাইলস িম̛ী ɢিমক। তার ̛ী 

মাংস ǯপশীেত Ӌেকর Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ বর̶না

৪১৫  ǯমাসাঃ আমেজর ভাӂ            ·ামী-

ǯমাঃ আবҼল আিজজ ӑ˓ী এনআইিড-

০৪১০৯৪৭১৯৪৮২৪      ǯমাবা-

০১৭২২৪৪৯৫০৩৮

 Ɋাম-পঃ ঘটখালী            

ডাক-ঘটখালী               

উপেজলা-আমতলী         

ǯজলা-বর̶না

 ǯমাঃ আӋ বাসার  (ǯছেল) এনআইিড-

০৪১০৯৪৭১৯৪৮২৯

আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ বাসার একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন দীঘ ȟ 

িদেনর িকডনী সমΝা Ήদেরাগ ও ডায়ােবɪস ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩৫০০০  বর̶না

৪১৬ নাজমা আɳার                       

িপতা-আেনায়ার ǯহােসন         

এনআইিড-১০২৪৪৭১৪৬৬       ǯমাবা-

০১৬৮৭৮১৩৮৮৭

Ɋাম-পি̃ম ǯটংরা            

ডাক-সাͰিলয়া              

উপেজলা-ǯডমরা           

ǯজলা-ঢাকা

ǯমাঃ ǯসিলম (·ামী)  এনআইিড-

৭৩৪৮৯৬১৪৯৬

আেবদনকারী ǯমাঃ ǯসিলম একজন িনম ȟান ɢিমক। তার ̛ী 

িগড়ায় Εাথা হঠাৎ অʗান হেয় যাওয়া ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৪১৭ ইসরাত জাহান ҈িত               িপতা-

ǯমাঃ ǯমাজাে˰ল হক তারা     

এনআইিড-৮২৪৪৪১৫৪৭০       ǯমাবা-

০১৮৮৬৭৩৪৮১৯

Ɋাম-চি˅পাশা                 

ডাক-নাˍাইল               

উপেজলা-নাˍাইল           

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী ইসরাত জাহান ҈িত একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ওভাির কɇানসার থাইরেয়ড সমΝা ডায়ােবɪস ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০  ময়মনিসংহ

৪১৮  ǯমাসাঃ নাজমা ǯবগম             িপতা-

মিজӋর রহমান            এনআইিড-

২৩৯৩৭৬৯১৪২       ǯমাবা-

০১৮৩৪২৩২৫৭৫

 Ɋাম-আটপাড়া                

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-রাজপাড়া         

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ নাজমা ǯবগম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িকডনী ǯরাগ উʎ রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ রাজশাহী

৪১৯ ǯমাছাঃ সেখজান িবিব             ·ামী-

ǯমাঃ আঃ জ͡ার ɛাং    এনআইিড-

৮১১১২৫৬১৮৮২৯৫ ǯমাবা-

০১৭২২০১৮৫৮৯

Ɋাম-হািমর Ҏৎসা             

ডাক-ǯগায়াল কিˍ         

উপেজলা-বাগমারা         

ǯজলা-রাজশাহী

ǯমাঃ ǯখাদা বɼ ɛাং (ǯছেল) এনআইিড-

৮১১১২৫৬১৮৮২৭৮

আেবদনকারী ǯমাঃ ǯখাদা বɼ ɛাং একজন  িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

হােড়র সমΝাসহ অΓাΓ সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ রাজশাহী

৪২০ ǯমাসাঃ শাবানা আɳার           ·ামী-

ǯমাঃ আӋ ছালাম          এনআইিড-

৭২১৪৭২৭৮৫০২২৮  ǯমাবা-

০১৯৩১৪৭১৯৩৭

Ɋাম-দলপা                   

ডাক-দলপা                  

উপেজলা-ǯকоয়া           

ǯজলা-ǯনɖেকানা

ǯমাঃ আӋ ছালাম (·ামী) এনআইিড-

৭২১৪৭২৭৮৫০২২৭

আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ ছালাম একজন িনম ȟান ɢিমক।তার ̛ী 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ǯনɖেকানা

৪২১  ǯমাঃ িম̂াত িময়া                   

িপতা-ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম        

এনআইিড-৪৮১৯২৬৭৭৭৫২১৫  ǯমাবা-

০১৭৪৫৪৮৫০২১

 Ɋাম-িশӑল আɪ            

ডাক-দিরজাহাʊীরӅর    

উপেজলা-তাড়াইল          

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িম̂াত িময়া একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯচােখর সমΝা ও ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  িকেশারগʛ

৪২২  ǯমাঃ ফারদীন হাসান সীয়াম    িপতা-

ǯমাঃ আӋ বাɮার          জ˒সনদ-

২০০৮৬১১৭২৩১০১২০০৫         

ǯমাবা-০১৭১২৪৬৯৯১৪

 Ɋাম-ӟরাɢম                  

ডাক-গাংগাইল             

উপেজলা-নাˍাইল          

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 ǯমাঃ আӋ বɮর (িপতা) এনআইিড-

৮৬৮৭৩০১৮৩১

আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ বɮর একজন  িনম ȟান ɢিমক। তার ǯছেল 

হােট ȟর বােȽভর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ময়মনিসংহ

৪২৩  ǯমাছাঃ মিরয়ম আɳার            

·ামী-ǯমাঃ িসরাজ আলী ǯচৗҿরী 

এনআইিড-৪৮১৯২৪০৭৪১৪২৫   ǯমাবা-

০১৭১১৮৪৬০১২

 Ɋাম-করাতী                   

ডাক-নামাপাড়া              

উপেজলা-তাড়াইল         

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ মিরয়ম আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

িকডনীেত সমΝা যɻা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০  িকেশারগʛ

৪২৪  ǯমাঃ কবীর ǯহােসন                 

িপতা-ǯসেহর ম˅ল              

এনআইিড-১৪৯৩৭৭১৭৩৫       ǯমাবা-

০১৭১৯৬৬৯৮১৯

 Ɋাম-মিহষবাতান            

ডাক-রাজশাহী              

উপেজলা-রাজশাহী          

ǯজলা-রাজশাহী

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ কবীর ǯহােসন একজন রড িম̛ী  ɢিমক। 

িতিন  Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  রাজশাহী

৪২৫  মমতাজ ǯবগম                     িপতা-

ӓত আіল মিজদ িমঞা এনআইিড-

২৮০৫৮৩৫৪৬৫     ǯমাবা-

০১৭০৭১৯০৭০১

 Ɋাম-ӆব ȟ কাজীপাড়া        

ডাক-িমরӅর                

উপেজলা-কাফͰল          

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী মমতাজ ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Ήদেরাগ 

ӈসӈেসর সমΜা ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

৪২৬  ǯমাছাঃ হাজরা ǯবগম              ·ামী-

 আіল মাˑান ɛামািনক  এনআইিড-

৭৬১১৬৫২১৬১৩১৪  ǯমাবা-

০১৭০৭১৩২৮৭৩

 Ɋাম-৩৫/১ ǯলন-২১        

ডাক-ˣক িড ǯসকশন-১০  

উপেজলা-িমরӅর           

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ হাজরা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

হােড়র ɻয়সহ অΓাΓ সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৪২৭  রিন আɳার                        িপতা-

আӋল হােশম              জ˒সনদ-

১৯৯৬১৫৯১৬১০১০২৪৫৯  ǯমাবা-

০১৮৬১২২৬১৪১

 Ɋাম-বিসর ǯমাহা˰েদর 

বাড়ী                           

ডাক-কেন ȟল হাট            

উপেজলা-আকবর শাহ    

ǯজলা-চʞɊাম

 িনজ আেবদনকারী রিন আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  চʞɊাম

৪২৮  মালতী রানী                        ·ামী-

 উেমশ চˌ িব͵াস        এনআইিড-

০৪১০৯৯৪৬৭২৫১২  ǯমাবা-

০১৭৯২১৬৩৬৪৪

 Ɋাম-চরপাড়া                

ডাক-ǯছাট বগী            

এনআইিড-আমতলী        

ǯজলা-বর̶না

 ǰশেলন চˌ িব͵াস  (ǯছেল)       

এনআইিড-০৪১০৯৯৪৬৭২৫১৪

আেবদনকারী ǰশেলন চˌ িব͵াস একজন িনম ȟান ɢিমক। তার 

মাতা Ήদেরাগ যɻা কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ বর̶না

৪২৯  ӂর বাӂ                              

·ামী-জালাল আহা˰দ         

এনআইিড-১৫১৫৩২৮৬৪৭৮৪৮ ǯমাবা-

০১৮৪০০৫৬৪১৬

 Ɋাম-ǯমেহদীনগর            

ডাক-িহং̶লী               

উপেজলা-িমের͵রাই         

ǯজলা-চʞɊাম

 ǯমাঃ আলমগীর (ǯছেল) এনআইিড-

১৫১৫৩২৮৬৪৭৮৫৪

আেবদনকারী ǯমাঃ আলমগীর একজন িনম ȟান ɢিমক। তান মাতা 

জরাө অপােরশন, Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  চʞɊাম

৪৩০  ǯমাঃ ǯসাহাগ িময়া                   

িপতা-আঃ রিশদ                 

এনআইিড-২৮৪৪৬০৬২১৬      ǯমাবা-

০১৭৪১৪৮৪৯১২

 Ɋাম-চ˅ীপাশা                 

 ডাক-নাˍাইল               

উপেজলা-নাˍাইল          

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯসাহাগ িময়া একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ময়মনিসংহ

৪৩১  আতাউর রহমান                    

িপতা-ǯমাঃ ǯমাবারক ǯহােসন খϲন    

এনআইিড-৩৭৩১১২৬৮২১     ǯমাবা-

০১৭২৬৩০২৪৫৭

 Ɋাম-ӆব ȟ ǯগাড়ান             

ডাক-িখলগϲও               

উপেজলা-িখলগϲও        

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী আতাউর রহমান একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ঢাকা

৪৩২  মেহশ ̶˖                                  

িপতা-ӈেদন লাল ̶˖            এনআইিড-

৫০৫১০০৪৬৭৮            ǯমাবা-

০১৩১৭১৭৬৪৩৫

 Ɋাম-ঘািষপাড়া                

ডাক-িদজӅর                  

উপেজলা-িদনাজӅর           

ǯজলা-িদনাজӅর

 িদপালী ̶˖  (̛ী)     এনআইিড-

১৯০১০৬৩৩৩৭
আেবদনকারী িদপালী ̶˖ একজন িদন মҟর।তার ·ামী ǯলৗেহর 

অভাবজিনত রɳʹΓতা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  িদনাজӅর

৪৩৩  ǯমাসাঃ ǯরӂফা ǯবগম              

িপতা-ǯমাঃ আককাশ আলী     

এনআইিড-৬৮৯৩৭৩৫১০৭      ǯমাবা-

০১৭৭১৫৭৬২১৬

 Ɋাম-মিহষবাতান            

ডাক-রাজশাহী              

উপেজলা-রাজপাড়া        

ǯজলা-রাজশাহী

 িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ǯরӂফা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

জরাөর ɪউমার িকডনীেত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০  রাজশাহী

৪৩৪  ǯমাসাঃ ӟমাইয়া                         

িপতা-ফিরদ খˍকার                 

জ˒সনদ-১৯৯৬০৬১৬৯৫৯১০০৭৭১ 

ǯমাবা-০১৬৮৫৪১৭৬২৫

 Ɋাম-উঃ ǯগাড়ান             

ডাক-িখলগϲও               

উপেজলা-িখলগϲও         

ǯজলা-ঢাকা

 ǯমাঃ ǯতাফােয়ল আহমাদ (·ামী)   

এনআইিড-২৩৫০৫৩৮০৭৬

আেবদনকারী ǯমাঃ ǯতাফােয়ল আহমাদ একজন িনম ȟান ɢিমক। 

তার ̛ী মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

৪৩৫  ǯমাছাঃ মিন আɳার                     

িপতা-ǯমাঃ মিতউর রহমান আকˍ     

                         জ˒সনদ-

১৯৯৭৬১১৮১৭২০২০০১০       ǯমাবা-

০১৯২৯৩২১৭০১

 Ɋাম-চাˍӅর                

ডাক-চাˍӅর              

উপেজলা-তারাকাˍা       

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 রহমত উ̂াহ   (·ামী)  এনআইিড-

১৯৯৪৬১১৮১২২০০০১৪০

আেবদনকারী রহমত উ̂াহ একজন িনম ȟান ɢিমক। তার ̛ী 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ময়মনিসংহ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৪৩৬  ǯমাসাঃ তাছিলমা ǯবগম            

িপতা-ǯমাঃ লাল শরীফ ӓধা    

এনআইিড-৬৪০৩৩১১৬৯৬      ǯমাবা-

০১৭৩৬৭১১২২১

 Ɋাম-ǯগাড়ান                  

ডাক-িখলগϲও               

উপেজলা-িখলগϲও         

ǯজলা-ঢাকা

  ǯগালাম রӟল  (·ামী) এনআইিড-

৩২৯১৭৬৩৭২৪

আেবদনকারী ǯগালাম রӟল একজন িনম ȟান ɢিমক। তার ̛ী 

িপʯথিলেত পাথর িকডনীেত পাথর থাইরেয়ড সমΜা ӈসӈেসর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

৪৩৭  তাসӂর                              িপতা-

আবҼল জিলল             এনআইিড-

০৯১৫৪১৬১০৪৮৪০   ǯমাবা-

০১৭০৭৫৭৪৫৭৬

 Ɋাম-বগীরচর                 

ডাক-ǯদবীরচর              

উপেজলা-লালেমাহন       

ǯজলা-ঢাকা

 ǯমাঃ সӋজ  (·ামী)   এনআইিড-

০৯১৫৪১৬১০৭৮৩৯

আেবদনকারী ǯমাঃ সӋজ একজন িনম ȟান ɢিমক। তার ̛ী মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

৪৩৮  িমেসস রািবয়া আকতার          

িপতা-িব̂াল ǯহােসন          জ˒সনদ-

১৯৯৯১৩১৭৬৫৬০১০৫৮৭  ǯমাবা-

০১৯৫২৭৪৯৩৮০

 Ɋাম-নবীনবাগ               

ডাক-িখলগϲও              

উপেজলা-িখলগϲও         

ǯজলা-ঢাকা

 ǯমাঃ মাӟদ হাজরা (·ামী)  এনআইিড-

২৬৯৬৮৩০৯১৯৪৯২

আেবদনকারী ǯমাঃ মাӟদ হাজরা একজন িনম ȟান ɢিমক। তার ̛ী 

মাҸ͉ কΙাণ ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

৪৩৯  ǯমাঃ আফছার আলী               িপতা-

ӓত মিহর উʸীন          এনআইিড-

২৭১২১২৭৮৮৭৯৫৩  ǯমাবা-

০১৭২৭৩৭৪২১৮

 Ɋাম-ǯশখরӅর                

ডাক-মিহরӅর               

উপেজলা-ǯবাচাগʛ         

ǯজলা-িদনাজӅর

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আফছার আলী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯ̘াক উʎ রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  িদনাজӅর

৪৪০  ǯমাঃ ӂͰল ǯহাদা                   

িপতা-আіস ǯসাবহান           

এনআইিড-৫৫৪৩৩২০২৯৪       ǯমাবা-

০১৯২০৬২১৪১৫

 Ɋাম-লɻীӅর                

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-রাজপাড়া        

ǯজলা-রাজশাহী

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӂͰল ǯহাদা একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

কম ȟ̝ েল ҽঘ ȟটনায় ǯচােখ সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  রাজশাহী

৪৪১  ǯমাঃ মজӂ ǯসখ                     

িপতা-ǯমাঃ পলান উিʸন     এনআইিড-

৫০১৭১২৫৬০২০৯৬    ǯমাবা-

০১৭৩৪১৪৭৭২৩

 Ɋাম-িসংদহ                 

ডাক-চাপড়া               

উপেজলা-̲মারখালী       

ǯজলা-̲ি̙য়া

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মজӂ ǯশখ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯকামেড় Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ̲ি̌য়া

৪৪২  ǯমাঃ রােশদ সরদার                

িপতা-ӂর ǯমাহা˰দ সরদার     

এনআইিড-৬৪৩১৮৫৬১৯১     ǯমাবা-

০১৭৭৫৬৬৩৫৯৪

 Ɋাম-মΒডাʊা              

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রােশদ সরদার একজন ҟট িমল ɢিমক। 

িতিন উʎ রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

৪৪৩  তপন সাহা                          িপতা-

িনতɇানˍ সাহা           জ˒সনদ-

১৯৭২৪১২৩৮০৭০১৪৪৮৮      ǯমাবা-

০১৭১২৬২৪২৩৫

 Ɋাম-মΒ̲ল                 

ডাক-ǯকশবӅর              

উপেজলা-ǯকশবӅর         

ǯজলা-যেশার

 িনজ আেবদনকারী তপন সাহা একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন যҍেতর 

সমΝা Ήদেরাগ উʎরɳচাপ দীঘ ȟিদেনর িকডিনী সমΝা ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০  যেশার

৪৪৪  পারভীন আকতার                 িপতা-

ӓত রােহন ǯশখ            এনআইিড-

৪৭১৪০১০০৬৮৩১৫  ǯমাবা-

০১৯৩৫২৯৬৪৫১

 Ɋাম-ǯসন পাড়া                

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর      

ǯজলা-Ҏলনা

 ǯমাঃ আকবার (·ামী)  এনআইিড-

১০১৭৮৫৭৫৮০

আেবদনকারী ǯমাঃ আকবার একজন িমল ɢিমক।তার ̛ী 

িডͯ·ের িস̙ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

৪৪৫  ǯমাঃ ǯসােহল িময়া                 

িপতা-ǯমাঃ আবҼল রািশদ      

এনআইিড-৬৮৯৪৫৯২৫৯৮      ǯমাবা-

০১৭৪৯২০৭২৮৯

 Ɋাম-তারঘাট                 

ডাক-তারঘাট              

উপেজলা-নাˍাইল          

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯসােহল একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ময়মনিসংহ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৪৪৬  ǯমাঃ রহমত উΙা                  

িপতা-আিমন উΙা               

এনআইিড-৮৬৬৪০৮০৮০৪     ǯমাবা-

০১৮১১৫৬১১৮

 Ɋাম-ǰব̲˃Ӆর               

ডাক-ǰব̲˃Ӆর             

উপেজলা-ǯনায়খালী       

ǯজলা-ǯনায়াখালী

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রহমত উΙা একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

উʎরɳচাপ হাট ȟ অɇাটাক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০ ǯনায়াখালী

৪৪৭  ǯমাঃ ছাӋ ǯমা̂া                       

িপতা-ӓত আিজর উʸীন ǯমা̂া     

এনআইিড-৬৯১১৫৩৫২১৩৬৫৪    

ǯমাবা-০১৭৫৭০২১২১২

 Ɋাম-গড়মাɪ                

ডাক-গড়মাɪ               

উপেজলা-বড়াইɊাম       

ǯজলা-নােটার

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ছাӋ ǯমা̂া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯচােখর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নােটার

৪৪৮  ǯমাঃ ǯহমােয়ত উিʸন হাওলাদার 

িপতা-ӓত ইিɘস আলী হাওলাদার    

জ˒সনদ-১৯৬৫৪৭৯৩৩১৮০৩৫৮৬৯   

   ǯমাবা-০১৭১৯৮১৭১০৯

 Ɋাম-সӋজ বাগ               

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-ǯসানাডাʊা      

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯহমােয়ত উিʸন হাওলাদার একজন Ғহ 

ɢিমক। িতিন ǯɛাে̙ট কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  Ҏলনা

৪৪৯  আেলয়া ǯবগম                       

·ামী-ǯমাঃ চϲন িময়া ǯমা̂া     

এনআইিড-৫৪১৮০১৯৩৬৭৮৯২  ǯমাবা-

০১৭১২৯১০৭৮৫

 Ɋাম-গːবিদ                

ডাক-নয়নগর              

উপেজলা-রাৈজর           

উপেজলা-মাদারীӅর

 িনজ আেবদনকারী আেলয়া ǯবগম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

Ήদেরােগ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  মাদারীӅর

৪৫০  ǯমাসাঃ ҟেলখা ǯবগম              

িপতা-ǯসর আলী                 

এনআইিড-৪৬৩৭৫০৬৫১২      ǯমাবা-

০১৭৩২১৬১৭৪৭

 Ɋাম-নবীনগর                 

ডাক-আɢাফাবাদ            

উপেজলা-কামরািʊরচর    

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ҟেলখা ǯবগম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

৪৫১  ǯমাছাঃ ӑনҜরা ǯবগম             িপতা-

শিফর উʸীন               এনআইিড-

৮২১১২৯১১৯৩       ǯমাবা-

০১৭৬১৮৪৫১৬৯

 Ɋাম-নওডাʊা                 

ডাক-ǰবরҙনা                

উপেজলা-পীরগʛ          

ǯজলা-ঠা̲রগϲও

 িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ӑনҜরা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

জরাө অপােরশন এেপনিডɼ অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ঠা̲রগϲও

৪৫২  ǯমাঃ আিজҟর রহমান             

িপতা-আেমর আলী              

এনআইিড-৮২১১৭২৪৩৪২      ǯমাবা-

০১৭৮৪৯০৯৬২৫

 Ɋাম-Ӎিʺগϲও                

ডাক-রনিশয়া              

উপেজলা-পীরগʛ          

ǯজলা-ঠা̲রগϲও

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আিজҟর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

পিরপাকতেˈর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০ ঠা̲রগϲও

৪৫৩  আবҼর রিশদ ǯবপারী               

িপতা-ӓত আদারী ǯবপারী         

এনআইিড-৫৪১৪০২৫৫২৯৮০০   

ǯমাবা-০১৯১৩১২৫১৭০

 Ɋাম-আলমবাগ               

ডাক-ফিরদাবাদ             

উপেজলা-ΚামলাӅর ǯজলা-

ঢাকা

 আӋল কালাম আজাদ(ǯছেল) 

এনআইিড-৯৫৭৩১৯৫৫০১

আেবদনকারী আӋল কালাম আজাদ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

হািন ȟয়া উʎরɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ঢাকা

৪৫৪  ӗৎফা ǯবগম                         

িপতা-ǯমাঃ জনাব আলী          

এনআইিড-৮২৪৪৬২৫১০২      ǯমাবা-

০১৭০৫০৮৩৮৯২

 Ɋাম-ӆব ȟ দীেপ͵র            

ডাক-ǯহােসনӅর             

উপেজলা-ǯহােসনӅর         

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ আেবদনকারী ӗৎফা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ̜ন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  িকেশারগʛ

৪৫৫  ǯমাছাঃ মিজȟনা আɳার            

িপতা-ǯমাঃ আউয়াল রাজ      

এনআইিড-৮২০৯৯৯৯১১২       ǯমাবা-

০১৭৪২৮৭৭০২৭

 Ɋাম-বͰরা                    

ডাক-বͰরা                  

উপেজলা-িখলেɻত       

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ মিজȟনা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

Ӓɖ ণালীেত ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৪৫৬  ǯহলাল িময়া                          

িপতা-ǯগলাম ǯহােসন                  

এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭১৪৯৪১      

ǯমাবা-০১৭৩৯৯৯২১৬৯

 Ɋাম-ǯশালািকয়া              

ডাক-িকেশারগʛ           

উপেজলা-িকেশারগʛ      

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯহলাল িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

পাক̝লীেত কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  িকেশারগʛ

৪৫৭  নাছিরন আɳার                       

িপতা- রিফ̲ল ইসলাম              

এনআইিড-২৮৪৩৯৮৫১৩২            

ǯমাবা-০১৯১৮২১৪১২৬

 Ɋাম-ӑц নগর              

ডাক-ӑцনগর              

উপেজলা-গাজীӅর        

ǯজলা-গাজীӅর

 িনজ আেবদনকারী নাছিরন আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  গাজীӅর

৪৫৮  সািকল আহেমদ                    

িপতা-আিতয়ার সওয়ার         

এনআইিড-২৮০৩৮০৯২৮০       ǯমাবা-

০১৮৩১০৯৪২৯৯

 Ɋাম-নাউিল                  

ডাক-িসিʸপাশা            

উপেজলা-অভয় নগর     

ǯজলা-যেশার

 িনজ আেবদনকারী সািকল আহেমদ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন হাড় 

ভাʊা (ɜাকচার) বাম পা এর ɪিবয়া ও িফӋলা ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০  যেশার

৪৫৯  ǯমাঃ আӋল হােশম                  

িপতা-ӓত আঃ মিজদ              

এনআইিড-৪৮১৪২৯৪৫৯৪৬২৬    

ǯমাবা-০১৭১০৭৫৪৭৫২

 Ɋাম-ঢাকা উΑান           

ডাক-ǯমাহা˰দӅর          

উপেজলা-ǯমাহা˰দӅর   

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋল হােশম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

যҍেতর (িলভার) কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

৪৬০  আিছয়া ǯমা̂া                       

িপতা-ǯমাঃ আӋ বকর ǯমা̂া   

জ˒সনদ-২০১২৫৪১৮০১৯১০৫৭৮০  

ǯমাবা-০১৭১০৫৬১০০৯

 Ɋাম-উমার খালী             

ডাক-নয়ানগর              

উপেজলা-রাৈজর            

ǯজলা-মাদারীӅর

 ǯমাঃ আӋ বকর ǯমা̂া (িপতা) 

এনআইিড-৭৮০০৯০১০৮৯

আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ বকর ǯমা̂া একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন হােড়র অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  মাদারীӅর

৪৬১  ǯমাঃ জািকর আহ˰দ ӏঞা ӈরকান 

িপতা- ǯমাঃ িমজাӂর রহমান ӏঞা 

এনআইিড-৭২২৪৭০৩৮১৪৭১৯     

ǯমাবা-০১৯৯৯৯৪০০৬৭

 Ɋাম-িজরানী               

ডাক-িজরানী                

উপেজলা-আʹিলয়া      

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জািকর আহ˰দ ӏঞা ӈরকান একজন 

িনম ȟান ɢিমক। িতিন Ɉিনক িলভার িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

৪৬২  িবথী আɳার                        

িপতা-িব̂াল িময়া               

এনআইিড-৬৯০২৬৮১৫৩২     ǯমাবা-

০১৮৬৮১৫৩০৬২

 Ɋাম-ǯমাহা˰দ নগর         

ডাক-আɢাফাবাদ          

উপেজলা-কামরাʊীরচর    

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী িবথী আɳার একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

৪৬৩  সারিমন মি̂ক                      

িপতা-আলী আজগর মি̂ক    

জ˒সনদ-২০০৭৮৬৬৬০৩০১৪২৩৪     

    ǯমাবা-০১৭৪৯৫৬৫৭৫১

 Ɋাম-নাসির                   

ডাক-আɢাফাবাদ           

উপেজলা-কামরাʊীরচর    

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী সারিমন মি̂ক একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কɡাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

৪৬৪  িদেলায়ারা আɳার                িপতা-

ফজӗল হক                এনআইিড-

৫৯৯৪৬৫৩৪০৯      ǯমাবা-

০১৪০৪৮৩৪২৫৭

 Ɋা-ӆব ȟ দীেপ͵র            

ডাক-ǯহােসনӅর           

উপেজলা-ǯহােসনӅর  ǯজলা-

িকেশারগʛ

 িনজ আেবদনকারী িদেলায়ারা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

িলউেকািময়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  িকেশারগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৪৬৫  পিল আɳার                       িপতা-

ǯমাঃ িসরাজ                 এনআইিড-

৫৯৯৮৮৭১০৩১       ǯমাবা-

০১৭৪৯৫৬৫৭৫১

 Ɋাম-আিলনগর              

ডাক-আɢাফাবাদ            

উপেজলা-কামরাʊীরচর     

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী পিল আɳার একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কɡাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

৪৬৬  ǯমাছাঃ Έসনা পারিভন              

·ামী-ǯমাঃ বদͰেʸৗজা ǯচৗҿরী       

এনআইিড-১৯৮০৪৮১৪২৬০০০০০০৬  

         ǯমাবা-০১৭১৯৯৮২৪৪৯

 Ɋাম-রাজগাতী                

ডাক-রাজগাতী               

উপেজলা-নাˍাইল          

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ Έসনা পারিভন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

জরাө কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ময়মনিসংহ

৪৬৭  ǯমাছাঃ মােলকা খাҶন                

·ামী-ǯমাঃ মিজবর রহমান          

এনআইিড-৩৯২৮৫০৫৯৫১৭৯৬         

ǯমাবা-০১৮৩৯০৭২৭৪৭

 Ɋাম-িশমলা                 

ডাক-সিরষারবািড়          

উপেজলা-সিরষাবািড়     

ǯজলা-জামালӅর

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ মােলকা খাҶন একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন 

কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  জামালӅর

৪৬৮  ǯমাছাঃ মােলকা                  ·ামী-

ǯমাঃ ফজӗল হক         এনআইিড-

৯৩১৪৭৪৩২৬৩৮৯৩  ǯমাবা-

০১৭৮৪৩৪৪৬৬৫

 Ɋাম-সরাৈতল                 

ডাক-িনকরাইল            

উপেজলা-কািলহাতী       

ǯজলা-টাʊাইল

 ǯমাঃ ফজӗল হক (·ামী) এনআইিড-

১৯৭০৯৩১৪৭৪৩২৬৪০০০

আেবদনকারী ǯমাছাঃ ফজӗল হক একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িকডনীেত সমΝা ডায়েবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  টাʊাইল

৪৬৯  মাহӑҼল হাসান জািমল              

িপতা-মাহাӋӋর রহমান        

এনআইিড-২৪০২০১৮৯৯৪       ǯমাবা-

০১৮৩৮৬০৫৯৬২

 Ɋাম-সিরষা বািড়            

ডাক-সিরষা বািড়          

উপেজলা-সািরষাবািড়    

ǯজলা-জামালӅর

 িনজ আেবদনকারী মাহӑҼল হাসান জািমল একজন Ғহ ɢিমক।  

ɢিমক। িতিন ত˗ɇাশেয়র কɇানসার  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  জামালӅর

৪৭০  ǯমাছাঃ শািহদা ǯবগম             ·ামী-

ǯমাঃ আӋ বɮর িসিʸক  এনআইিড-

৮৪১৫৮৮১৪০৫১৮১  ǯমাবা-

০১৮৮১৭৩১২২৪

 Ɋাম-হাজাছড়া                

ডাক-মাইনীӑখ             

উপেজলা-লংগҼ             

ǯজলা-রাʊামাɪ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ শািহদা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

হােড়র অপােরশন যҍেতর সমΝা িকডনী সমΝা ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০  রাʊামাɪ

৪৭১  ӟিম আɳার                       িপতা-

আঃ হাকীম               এনআইিড-

৬৪৪৭৯৯৫৫৩৮       ǯমাবা-

০১৯২৯২০৫৫৪৩

 Ɋাম-ǯমাছা͡ারӅর           

ডাক-ǯবলӈিলয়া           

উপেজলা-Ͱপসা             

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ӟমী আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

৪৭২  হযরত আলী                        িপতা-

রӟল                           এনআইিড-

৫৫৪৪৩৮১৮৯৯         ǯমাবা-

০১৭৫৪৪৬২৯৭৯

 Ɋাম-বােরড়া                  

ডাক-চরপাড়া                 

উপেজলা-ময়মনিসংহ      

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 িনজ আেবদনকারী হযরত আলী একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ময়মনিসংহ

৪৭৩  ǯমৗӟমী আɳার                     

িপতা-ǯমাতােলব সরদার      

এনআইিড-৯১৫৪৮৩২১২৬      ǯমাবা-

০১৭৪৯৫৬৫৭৫১

 Ɋাম-হাসান নগর            

ডাক-আɢাফাবাদ           

উপেজলা-কামরাʊীরচর    

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী ǯমৗӟমী আɳার একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৪৭৪  িমҶ                                    

িপতা-ӂͰ কাজী                    

এনআইিড-২৩৮৭৭৩৬৮৭৫     ǯমাবা-

০১৭১২৯৯৭৮১১

 Ɋাম-ӑি˓রহাট               

ডাক-আɢাফাবাদ            

উপেজলা-কামরাʊীরচর   

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী িমҶ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

৪৭৫  Ͱমা আɳার                        িপতা-

িসরাজ ǯদওয়া              এনআইিড-

৮২৫১০৫৭৩৭১       ǯমাবা-

০১৮৬৮১৫৩০৬২

 Ɋাম-ǯমাহা˰দ নগর         

ডাক-আɢাফাবাদ          

উপেজলা-কামরাʊীরচর    

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী Ͱমা আɳার একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

৪৭৬  সাথী                                িপতা-

আশরাӈিʸন               এনআইিড-

১৯৯০৬৭১৫৮৩৭০০২৭৮০       ǯমাবা-

০১৭১২৯৯৭৮১১

 Ɋাম-নিবনগর                

ডাক-আɢাফাবাদ            

উপেজলা-কামরাʊীরচর   

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী সাথী একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কɡাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

৪৭৭  ǯমাঃ ইউӂছ (রানা)                  

িপতা-আলীম উিʸন িময়া      

এনআইিড-১৯২৯২৫৪৫৯৫       ǯমাবা-

০১৭৭৭১৩৯৫৪০

 Ɋাম-এরশাদ নগর            

ডাক-এরশাদ নগর          

উপেজলা-টংগী            

ǯজলা-গাজীӅর

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ইউӂছ (রানা) একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

দীঘ ȟিদেনর িকডনী সমΝা উʎরɳচাপ থাইরেয়েডর সমΝা ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০ গাজীӅর

৪৭৮  আেমনা ǯবগম                      

িপতা-আইনিʸন ǯমা̂া           

এনআইিড-৫০৫৭৫৩৮৫৮৮      ǯমাবা-

০১৭২১৪০০১৩৫

 Ɋাম-িমরӅর ǯরাড           

ডাক-িমরӅর                

উপেজলা-িমরӅর            

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী আেমনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ, হােট ȟর সমΝা িকডনী ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

৪৭৯  ǯমাছাঃ সাইমা আɳার                 

িপতা-ǯমাঃ সেরায়ার             

জ˒সনদ-২০০২১৫১৩৭৫৯৮৫৪০২৯ 

ǯমাবা-০১৮১২৮৩৬৩৭১

 Ɋাম-মΒম িমেরর িখল    

ডাক-িমেরর হাট            

উপেজলা-হাটহাজারী      

ǯজলা-চʞɊাম

 সেরায়ার (িপতা)   এনআইিড-

৯৫৭৭৭৩৫৭১৬

আেবদনকারী সেরায়ার একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯমেয় ǯমাছাঃ 

সাইমা আɳার িকডনী (ডাইলাইিসস)  ǯরােগ আɈাˉ।

৫০০০০  চʞɊাম

৪৮০  ǯমাঃ ӗৎফর রহমান                

িপতা-ǯমাঃ সӋজ িময়া               

এনআইিড-৪৮১৪২৭৭৫৮৬৯০৫     

ǯমাবা-০১৯৩২৭০৩৪৯৩

 Ɋাম-তািত বাজার          

ডাক-কামরাʊীরচর       

উপেজলা-কামরাʊীরচর   

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӗৎফর রহমান একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

৪৮১  ǯমাঃ মিফজ                         

িপতা-ӓত ওহাব আলী          

এনআইিড-০৯২২১০৫২২১০৫৮ ǯমাবা-

০১৯৮৯০৫৯২৯৭

 Ɋাম-মΒ বাʡা              

ডাক-̶লশান                

উপেজলা-বাʡা              

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মিফজ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

পাক̝লীর কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

৪৮২  ǯমাঃ শাহাব উিʸন                 

িপতা-ӓত ইˉাজ আলী           

এনআইিড-৪৮১৭৯৯৫৯৮০৯৫৬  ǯমাবা-

০১৯৬৬১০১৯৭২

 Ɋাম-ӟিখয়া                    

ডাক-ǯকাদািলয়া             

উপেজলা-পা̲িˍয়া        

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শাহাব উিʸন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

অেˈর কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  িকেশারগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৪৮৩  ǯমাছাঃ ǯজছিমন খাҶন             

·ামী-ǯমাঃ আӋল ǯহােসন       

এনআইিড-৪১১৬১৯৪৫৫০৮৪৩  ǯমাবা-

০১৭৮৩৪২২৫২৯

 Ɋাম-আিমনӅর               

ডাক-িচনােটালা               

উপেজলা-যেশার            

ǯজলা-যেশার

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯজছিমন খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ যেশার

৪৮৪  ǯমাছাঃ আেলয়া আɳার             

·ামী-সজীব িময়া                    

এনআইিড-৪৮১৩৩৯৪৯০২৭৯৩    

ǯমাবা-০১৩১১৪২৮৭৪১

 Ɋাম-বিসলা                 

ডাক-ǯমাহা˰দӅর         

উপেজলা-ǯমাহা˰দӅর   

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ আেলয়া আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

কɇা˓ার উʎরɳচাপ থাইরেয়ড এর সমΝা  ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

৪৮৫  ǯমাছাঃ মিজȟলা আɳার τিখ       

·ামী-ǯমাঃ আіল গিন              

এনআইিড-৪৮১৪২৭৭৫৮৮৩৩১     

ǯমাবা-০১৭১৬৩৫৬৮৪২

 Ɋাম-বাইপাল                

ডাক-বাইপাল            

উপেজলা-আʹলয়া        

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ মিজȟলা τিখ একজন Ғহ ɢিমক।িতিন নন 

হজিক˓ িলে˭ামা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

৪৮৬  ǯরেবকা ǯবগম                          

·ামী-ǯমাঃ আіল কােদর        

এনআইিড-৪১১৬১৯৪৫৫৩৯১৪   ǯমাবা-

০১৯৫১৯০৭৬৫২

 Ɋাম-আিমনӅর               

ডাক-িচনােটালা               

উপেজলা-যেশার            

ǯজলা-যেশার

 িনজ আেবদনকারী ǯরেবকা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ডায়েবɪস 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ যেশার

৪৮৭  মহিসন উʸীন                       

িপতা-আজাহার আলী           

এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৫১৯৬২৫   ǯমাবা-

০১৬২৫২১৮১৬৬

 Ɋাম-ǯদয়াড়া                  

ডাক-ǯদয়ারা                

উপেজলা-িদঘিলয়া         

ǯজলা-ҏলনা

 আিছয়া খাҶন  (·ামী) এনআইিড-

১৯৬২৪৭১৪০৫৭৩৫১৪৩৩

আেবদনকারী আিছয়া খাҶন একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

ডায়েবɪস ও িকডনীর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

৪৮৮  ǯমাহা˰দ হামজা                  িপতা-

ӓত আіস ছাʯার         এনআইিড-

৪৮১৯২১৩৭১৬৬৮৪ ǯমাবা-

০১৭১৯৬৯৯৫২৫

 Ɋাম-গাজীরচট              

ডাক-আিলয়া মাɘসা        

উপেজলা-আʹিলয়া       

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাহা˰দ হামজা একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

Ӎহদােˉর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

৪৮৯  ǯমাঃ ǯমাজাহার আলী               

িপতা-ǯমাঃ এরশাদ আলী ǯমাΙা 

এনআইিড-৪১১৬১৯৪৫৫০৮৫২ ǯমাবা-

০১৭৩১৭০০৫৭৬

 Ɋাম-আিমনӅর               

ডাক-িচনােটালা               

উপেজলা-যেশার            

ǯজলা-যেশার

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমাজাহার আলী একজন িদন মҟর ɢিমক। 

িতিন হϲҧেত Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ যেশার

৪৯০  ǯমাছাঃ আেলয়া খাҶন                 ·ামী-

ǯমাঃ আіল মািজদ ǯমাΙা  এনআইিড-

৪১১৬১৯৪৫৫০৮৪৭      ǯমাবা-

০১৬২৬১৭৫৫১৬

 Ɋাম-আিমনӅর               

ডাক-িচনােটালা               

উপেজলা-যেশার            

ǯজলা-যেশার

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ আেলয়া খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ যেশার

৪৯১  বািরলা ǯবগম                             

·ামী-আরজ খˍকার             এনআইিড-

৬৫১২৮৩১৩২৫৯৭০   ǯমাবা-

০১৬৪৬১২২৬৭৭

 Ɋাম-িবѴӅর                   

ডাক-বাশɊাম                  

ডাক-কািলয়া               ǯজলা-

নড়াইল

 িনজ আেবদনকারী বািরলা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯ̘াক হাট ȟ 

অɇাটাক ডায়ােবɪস উʎরɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০ নড়াইল

৪৯২  ǯমাঃ নািসর ǯশখ                         

িপতা-ǯমাঃ আতাহার আলী ǯশখ  

এনআইিড-৯১২২০৮৩৩৮০          ǯমাবা-

০১৯২৬২৩১১২৮

 Ɋাম-চর মসিজদ               

ডাক-Ҏলনা                    

উপেজলা-Ҏলনা              

ǯজলা-ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ নািসর ǯশখ একজন িরɼা চালক। িতিন 

Εােডর কɇানসার/ননহজিকনস িলে˭ামা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৪৯৩  নাঈম িব͵াস                              

িপতা-সােনায়ার িব͵াস             জ˒সনদ-

২০০৭৬৫১৭৬১৩০০৬১৪৯          ǯমাবা-

০১৭৬৮৫৫২৭৩৯

 Ɋাম-ǯদৗলতӅর                 

ডাক-দািরয়াӅর              

উপেজলা-Ҏলনা               

ǯঝলা-ҏলনা

 ǯমাঃ ছােনায়ার িব͵াস (িপতা)   এনআইিড-

১৯৭৭৬৫১৭৬১৩২৩৯১৩৬
আেবদনকারী নাঈম িব͵াস একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন িকডনীর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

৪৯৪  ǯমাঃ রািকӋল ইসলাম                    

িপতা-নয়া িময়া                          

এনআইিড-২০০২০৪২২০০৮০২০৯৯৬  

ǯমাবা-০১৭৬৬৫৬৯৪৩৯

 Ɋাম-নয়াভাংগলী               

ডাক-আমতলী                 

উপেজলা-আমতলী            

ǯজলা-বর̶না

 নয়া িময়া (িপতা)                 এনআইিড- 

০৪২০৯০৮৩৬৯৮৯৮
আেবদনকারী ǯমাঃ রািকӋল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। তার 

ǯছেল গলায় ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ বর̶না

৪৯৫  শাহীন আɳার                           িপতা-

ǯমাঃ তিরকউΙা                   এনআইিড-

৬৪০৪২৩৬৭১০            ǯমাবা-

০১৮১৫৪০৬০৯৫

 Ɋাম-ǯসকশন -২             

ডাক-িমরӅর                

উপেজলা-িমরӅর            

ǯঝলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী শাহীন আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িকডনী 

সমɤা উʎ রɳচাপ ǯপপɪক আলসার িডিজজ ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  ঢাকা

৪৯৬  জনতা ǯবগম জাӂ                        

িপতা-হাͰন ǯবপারী               এনআইিড-

৩২৯৬২০৭৩৬২          ǯমাবা-

০১৯১০৬০৭৫৩৪

 Ɋাম-চর ǯটপােখালা            

ডাক-ǯগо ǯমা̂ার হাট       

উপেজলা-ফিরদӅর            

ǯজলা-ফিরদӅর

 িনজ আেবদনকারী জনতা ǯবগম জাӂ একজন ɢিমক। িতিন হােট ȟর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ফিরদӅর

৪৯৭  শাবানা ǯবগম                             

িপতা- হাͰন অর রিশদ              

এনআইিড-৫৯৮৬৯৮৮১৯৩         ǯমাবা-

০১৪০৭৮৪৪৯৬৩

 Ɋাম-িরӈিজপাড়া             

ডাক-তাতখানা             

উপেজলা-িসিʸরগʛ         

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ আেবদনকারী শাবানা ǯবগম একজন িমল ɢিমক। িতিন এ̲ইট 

হাট ȟ ǯফইӗর ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ নারায়নগʛ

৪৯৮  আেয়ব আিল িমর                       

িপতা-ӓত লিতফ আিল িমর        

এনআইিড-২৯১১৮২৫২০০২৩৯    ǯমাবা-

০১৯৮৪৮৭৩৯০৮

 Ɋাম-হাসামিদয়া            ডার ɇ 

                উপেজলা-

ǯবায়ালমারী          ǯজলা-

ফিরদӅর

 িনজ আেবদনকারী আেয়ব আিল িমর একজন ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ হােট ȟর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ফিরদӅর

৪৯৯  শারিমন আɳার ǯজিরন               িপতা-

ǯমাঃ জযনাল আেবদীন     এনআইিড-

৫০৭৮১৬৮৪১৫           ǯমাবা-

০১৭৪৪৭৩৪৬০৬

 Ɋাম-নাখাল পাড়া            

ডাক-ǯতজগϲও                

উপেজলা-ǯতজগϲও          

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী শারিমন আɳার ǯজিরন একজন ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

৫০০  নািছমা ǯবগম                            ·ামী-

মিহউʸীন                     এনআইিড-

১৫৯২০৩৯৫৩২০২৬   ǯমাবা-

০১৮৪৮৩৯৪০১৩

 Ɋাম-ǯসিলম কেলানী           

ডাক-কেলানী                 

উপেজলা-ইিপেজট           

ǯজলা-চʞɊাম

 িনজ আেবদনকারী নািছমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ɛসােব 

ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  চʞɊাম

৫০১  ǯমাহা˰দ তােলӋর রহমান       িপতা-

ӓত আবҼল খােলক িসকদার 

এনআইিড-৭৮১৫৭১১৪৩৮২৮৪   

ǯমাবা-০১৭৩৫৭৩৫৯০৫

 Ɋাম-উʯর ত̂া              

ডাক-ফҶ̂া                 

উপেজলা-ফҶ̂া            

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাহা˰দ তােলӋর রহমান একজন  ɢিমক। িতিন 

উʎ রɳচাপ ও ǯ̘াক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৫০২

ǯমাঃ শহীদ উΙাহ                 িপতা-

ӓত আіল হাˑান     এনআইিড-

১৯৫৫১৫১৭৮৭০০০০০১০        ǯমাবা-

০১৭১০২০১৬০৫

 Ɋাম-মাইটভাংগা             

ডাক-মাইটভাংগা           

উপেজলা-িশিবরহাট       

ǯজলা-চʞɊাম

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শহীদ উΙাহ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস উʎ রɳচাপ ǯ̘াক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  চʞɊাম

৫০৩ আেনায়ারা ǯবগম                 ·ামী-

হািফজ আহা˰দ          এনআইিড-

১৫১৭৮৬৫৩৯৪৪৪১  ǯমাবা-

০১৬৭২৪৪৪০৫০

 Ɋাম-মগপাড়া                 

ডাক-ǯপিলΚার বাজার    

উপেজলা-সːীপ            

ǯজলা-চʞɊাম

 িনজ আেবদনকারী আেনায়ারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন হাট ȟ 

অɇাটাক িনɘাহীনতা Ӌেক Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  চʞɊাম

৫০৪ ǯমাঃ আমজাদ ǯহােসন            িপতা-

গӈর সরদার            এনআইিড-

৫৫৪৬২২৩৫৩৭      ǯমাবা-

০১৯২১৬০৩০৭৭

Ɋাম-ডাংগী                  

ডাক-ǯমাΙার হাট          

উপেজলা-ফিরদӅর         

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আমজাদ ǯহােসন একজন ɢিমক। িতিন 

হােট ȟর বােȽভর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ফিরদӅর

৫০৫ িমҶ পাল                            িপতা-

শািˉ রʛন সরকার         এনআইিড-

১৪৭৩৫৬৭২৯৩      ǯমাবা-

০১৭৯৭৩০৭১৬৬

Ɋাম-ǯবনী বাӋ                

ডাক-Ҏলনা                 

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯঝলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী িমҶ পাল একজন Ғহ ɢিমক। িতিন হাইপার 

থাইরয়িডজম ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

৫০৬  জাহানারা ǯবগম                       

িপতা- ǯমাঃ আঃ রউফ               

জ˒সনদ-১৯৬৫৪৮১৪২৬০৮০২১২১    

 ǯমাবা-০১৮৪৯৩৩৮১১০

Ɋাম-খারৈনই                  

ডাক-খারৈনই                

উপেজলা-ӆব ȟধলা            

ǯজলা-ǯনɖেকাণা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ জাহানারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯɝ̙ কɇা˓ার উʎ রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ ǯনɖেকানা

৫০৭ ি̞ʀা আɳার                        িপতা-

কিবর আহেমদ             এনআইিড-

২৩৭৪১৬২৪৫৭       ǯমাবা-

০১৭২৮২৮০৯৩৩

Ɋাম-িজˑাহ পাড়া            

ডাক-শিপইয়াড ȟ              

উপেজলা-লবনচরা          

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ি̞ʀা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন অɇাজমা 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

৫০৮ ǯরশমা                                

িপতা-বাদশা                       

এনআইিড-৬৭১০৬৭৯১৫৩১৫৭  ǯমাবা-

০১৭৯৩৬৬৬০৩৫

Ɋাম-িমনার বাড়ী             

ডাক-িমনার বাড়ী          

উপেজলা-বˍর              

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯরশমা একজন িমল ɢিমক। িতিন ডায়ােবɪস 

ǯ̘াক কািড ȟও মােরাΔািব ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ নারায়নগʛ

৫০৯  মেনায়ারা                            

িপতা-হািমদ ǯজামাʸার         

এনআইিড-৮২২২৬৫২৬৯৮     ǯমাবা-

০১৯৩৫০০৯৯৩২

 Ɋাম-িজˑাহ পাড়া            

ডাক-শিপইয়াড ȟ              

উপেজলা-লবনচরা          

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী মেনায়ারা একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন ǯ̘াক উΣ 

রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০  Ҏলনা

৫১০ ǯমাঃ আঃ গӈর                   িপতা-

ӓত কিরম বকস ǯমাড়ল  এনআইিড-

৪১১৬১৯৪৫৫০৮৬৫  ǯমাবা-

০১৭১৮৮৬৮৭৩৬

Ɋাম-আিমনӅর               

ডাক-িচনােটালা               

উপেজলা-যেশার            

ǯজলা-যেশার

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আঃ গӈর একজন িদন মҟর। িতিন 

পাক̝লীর ɛদাহ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ যেশার



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৫১১ ǯমাছাঃ ছািবনা খাҶন             ·ামী-

ǯমাঃ আӋ বককার িসিʸক এনআইিড-

৪১১৬১৯৪৫৫০৯০৪  ǯমাবা-

০১৭৮৩৫৬৩২১৪

Ɋাম-আিমনӅর               

ডাক-িচনােটালা               

উপেজলা-যেশার            

ǯজলা-যেশার

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ছািবনা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

থাইরেয়ড সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ যেশার

৫১২ ǯমাঃ আিমͰল ইসলাম            িপতা-

ӓত আіল মােলক সরদার   

এনআইিড-৮৭১০৪২৫৮৭৪৩৯৫  ǯমাবা-

০১৩০০৩৮১১৮১

Ɋাম-ӑি˓রহাɪ               

ডাক-আɢাফাবাদ            

উপেজলা-কামরাʊীরচর   

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আিমͰল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন রɳʹΓতা ও িকডনীর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০  ঢাকা

৫১৩ মাҜম আহমদ                      িপতা-

ӓত ӑিজӋর রহমান     এনআইিড-

৯১১১৭৮৬৬৮৭৯৯৬  ǯমাবা-

০১৭১৪৪১৬১৩৬

Ɋাম-ǯতরাদল                 

ডাক-ǯতরাদল              

উপেজলা-িবয়ানী বাজার    

ǯজলা-িসেলট

িনজ আেবদনকারী মাҜম আহমদ একজন কাট িম̛ী ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস িকডনীেত পাথর ইউেরাΔাথী ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ িসেলট

৫১৪ বাӋল ǯহােসন                      িপতা-

ӓত মছʸর আলী        এনআইিড-

৯১১১৭২৫০০৭৪২৯  ǯমাবা-

০১৭৭১০৪০৩২১

Ɋাম-জালাল নগর           

ডাক-চারখাই              

উপেজলা-িবয়ানী বাজার    

ǯজলা-িসেলট

িনজ আেবদনকারী বাӋল ǯহােসন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

পাক̝লেত কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ িসেলট

৫১৫ ǯমাছাঃ আফতাͰর ǯনসা          ·ামী- 

ǯমাঃ মনাফ আলী           এনআইিড-

৯১১১৭৮৮৬৬৭৮৯১৭ ǯমাবা-

০১৭৫১৪১৬৮৯১

Ɋাম-িদগলবাক              

ডাক-ǯশিলয়া বাজার         

উপেজলা-িবয়ানী বাজার   

ǯজলা-িসেলট

ǯমাঃ হাͰন আহমদ (ǯছেল)     

জ˒সনদ-১৯৮৯৯১১৭৮৬০২০২৫৫৩৬

আেবদনকারী ǯমাঃ হাͰন আহমদ একজন রাজ িম̛ী। তার মাতা 

ইউেরটাের কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ িসেলট

৫১৬ আলকাছ উিʸন                   িপতা-

ӓত আіল হািফজ       এনআইিড-

৯১১১৭৮৬৬৭৭৬৬১  ǯমাবা-

০১৭৮২০১৪২৫৫

Ɋাম-ǯডউ নগর             

ডাক-ǯশিলয়া বাজার        

উপেজলা-িবয়ানী বাজার  

ǯজলা-িসেলট

িনজ আেবদনকারী আলকাছ উিʸন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িহেমােরিজক ǯ̘াক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ িসেলট

৫১৭ ǯলাকমান আহমদ িশকদার      িপতা-

ӗৎӈর রহমান িশখদার  এনআইিড-

৯১১১৭২৫০১৭২৮৮   ǯমাবা-

০১৭১৫৪৪৭৩৭০

Ɋাম-দিɻণ মাˍার  Ɋাম   

ডাক-কা̲রা               

উপেজলা-িবয়ানী বাজার  

ǯজলা-িসেলট

িনজ আেবদনকারী ǯলাকমান আহমদ িশকদার একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন Ӌেক Εাথা ও Ӌক ধরফর ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ িসেলট

৫১৮ ǯসাবাহান ӓধা                       িপতা-

ধӗ ӓধা                     এনআইিড-

৩৭১৩৮৮৪৪৮৮      ǯমাবা-

০১৭২৫০৯৮২৪০

Ɋাম-কািলয়া চাˑা          

ডাক-Ӆ̲র জানা            

উপেজলা-পҧয়াখালী     

ǯজলা-পҧয়াখালী

িনজ আেবদনকারী ǯসাবাহান ӓধা একজন  ҍিষ ɢিমক। িতিন ·র 

নালীেত কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ পҧয়াখালী

৫১৯ ǯমাঃ এনাম উিʸন                িপতা-

ӓত ইˉাজ আলী         এনআইিড-

৯১১১৭৮৬৬৭৯০৭৫  ǯমাবা-

০১৭৪৬৪৬৩৬০৯

Ɋাম-িদগলবাক              

ডাক-ǯশিলয়া বাজার         

উপেজলা-িবয়ানী বাজার   

ǯজলা-িসেলট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ এনাম উিʸন একজন  িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯকামের Εাথা ও হাҧেত Εাথা ɛসােব ইনেফকশন ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ িসেলট

৫২০ ǯমাঃ হািফҟর রহমান            িপতা-

ǯমাঃ আঃ জ͡ার         এনআইিড-

৩৭০৮৬৪৩৮৮১     ǯমাবা-

০১৭৫৭৯৮১২৬৭

Ɋাম-রাম ɛসাদ               

ডাক-সাতদরগাহ          

উপেজলা-উিজরӅর        

ǯজলা-̲িড়Ɋাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ হািফҟর রহমান একজন িরɼা চালক।। িতিন 

Ҽঘ ȟটনা জিতন কারেন অʊহািন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ̲িড়Ɋাম



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৫২১ ǯমাঃ সাইӈল ইসলাম                

িপতা-ǯমাঃ আіল লিতফ   এনআইিড-

১৮১০৭৪৭৬২৮০৩১     ǯমাবা-

০১৭১৪৬৭৪১৫১

Ɋাম-হারদী                  

ডাক-হারদী                 

উপেজলা-আলমডাʊা      

ǯজলা-ҙয়াডাʊা

ǯমাছাঃ ǯরােকয়া খাҶন (̛ী)  

এনআইিড-১৮১০৭৪৭৬২৮০৩২

আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯরােকয়া খাҶন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস উʎ রɳচাপ িকডনী  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ҙয়াডাʊা

৫২২ আӋল কােশম ǯমা̂া             িপতা-

ӓত আіল জ͡ার ǯমাΙা এনআইিড-

২৯১২১১৯৪৪৬০৮৭ ǯমাবা-

০১৭৯৫৪০৬৯৪৯

Ɋাম-চর ভɘসন              

ডাক-চরভɘসন              

ǯেউাজলা-চরভɘসন          

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী আӋল কােশম ǯমা̂া একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

িপʯথিলেত পাথর অি̙ও আথ ȟাইɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ফিরদӅর

৫২৩ আিতয়ার ǯশখ                    িপতা-

গনক ǯশক                 এনআইিড-

২৯১১৮২৫২০১৬৩১  ǯমাবা-

০১৮৮৩০৯২৮৯৬

Ɋাম-হাসামিদয়া            

ডাক-ӠΗȟিদয়া                 

উপেজলা-ǯবায়ালমারী         

 ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী আিতয়ার ǯশখ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ǯকামেড় 

Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ফিরদӅর

৫২৪ ǯমাঃ আঃ সালাম                    

িপতা-আіস সাʯার              

এনআইিড-৪২০১০১৩৩৫৮     ǯমাবা-

০১৬৩০৭৫৬৪৩৮

Ɋাম-ǯচৗরাপাড়া              

ডাক-লɻনেখালা       

উপেজলা-বˍর              

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আঃ সালাম একজন িমল ɢিমক। িতিন হাট ȟ 

অɇাটাক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০ নারায়নগʛ

৫২৫ িশউলী ǯবগম                         

িপতা-আয়র আিল িমর            

এনআইিড-২৯১১৮২৫২০০২৪০  ǯমাবা-

০১৭০৯১৬১০৩৫

Ɋাম-হাসামিদয়া            

ডাক-ӠΗȟিদয়া                 

উপেজলা-ǯবায়ালমারী         

 ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী িশউলী ǯবগম একজন ɢিমক। িতিন টাইফেয়ট 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ফিরদӅর

৫২৬ ǯমাঃ ӂͰল ǯহােসন কাӋল         িপতা-

হাজী ǯমাঃ হািরছ আলী  এনআইিড-

১৯৭১৯১১১৭৮৬০০০০০১        ǯমাবা-

০১৭২০২৩৩০৫০

Ɋাম-দিɻণবাগ               

ডাক-ǯশিলয়া বাজার      

উপেজলা-িবয়ানী বাজার   

ǯজলা-িসেলট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӂͰল ǯহােসন কাӋল একজন িনȼম ȟান ɢিমক। 

িতিন  ǯটি̙̲লার কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ িসেলট

৫২৭ ǯমাঃ ইসলাম উিʸন                 

িপতা-ӓত িছেদক আলী       

এনআইিড-৯১১১৭৮৬৬৭৯৯৭৩ ǯমাবা-

০১৭২৬৬৯১২৮০

Ɋাম-িদগরবাক              

ডাক-ǯশিলয়া বাজার      

উপেজলা-িবয়ানী বাজার   

ǯজলা-িসেলট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ইসলাম উিʸন একজন িনম ȟান  ɢিমক। িতিন 

রেɳ অিতিরɳ চিব ȟ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০ িসেলট

৫২৮ ǯমাঃ আিমন উিʸন (ӟˍই)      িপতা-

ӓত সইব আলী           এনআইিড-

৯১২১১৭০২৬৫২৫১২ ǯমাবা-

০১৭৯৬৪৭৩৬৭৪

Ɋাম-কসবা                    

ডাক-Λধরা                

উপেজলা-িবয়ানী বাজার    

ǯজলা-িসেলট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আিমন উিʸন (ӟˍই) একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন ˣােডর Ɉানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ িসেলট

৫২৯ শাহানা ǯবগম                     ·ামী-

ǯমাঃ আӋ বɮর           এনআইিড-

৫০১৭১৬৯৫৬৬৯০৫ ǯমাবা-

০১৯২৩২৫৮৪৬০

Ɋাম-ӋজͰখ                  

ডাক-̲মারখালী          

উপেজলা-̲মারখালী       

ǯজলা-̲িɀঠয়া

ǯমাঃ আӋ বɮর  (·ামী) এনআইিড-

৫০১৭১৬৯৫৬৬৯০৪

আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ বɮর একজন ҍিষ ɢিমক। তার ̛ী 

শাহানা ǯবগম জরাө অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ̲ি̌য়া

৫৩০ আেনায়ারা ǯবগম                  ·ামী-

ǯগালাপ িময়া               এনআইিড-

৪৮১৯২১৩৭১১৭৮৬  ǯমাবা-

০১৬৯০২৮৭৮৩৭

Ɋাম-িচরাং                    

ডাক-িচরাং                   

উপেজলা-ǯকоয়া          

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী আেনায়ারা ǯবগম একজন  Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ǯনɖেকানা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৫৩১ ǯমাঃ মিনͰল হক সরদার         িপতা-

ӓত ǯমাঃ মিহউিʸন       এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৭৪৫২ ǯমাবা-

০১৬২০৯৯৫২৬৫

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মিনͰল হক সরদার একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন উʎ রɳচাপ Ӌেক Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ̲িম̂া

৫৩২ ǯসিলনা আকতার                 ·ামী-

আӋ আবҼ̂াহ ӏইয়া     এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৬৩৩৮ ǯমাবা-

০১৭৩৫৭১৭৬৭১

Ɋাম-রায়Ӆর                   

ডাক-রায়Ӆর                

উপেজলা-দাউদকািˍ       

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯসিলনা আɳার একজন Ғহɢিমক। িতিন  ǯকামেড় 

Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১৫০০০  ̲িম̂া

৫৩৩ িমেসস ӟিচɖা দাস                  

িপতা-িমঃ িশেমান ম˅ল         

এনআইিড-২৩৭২৪১২৮৭০       ǯমাবা-

০১৯২০৪০৪১৮৬

Ɋাম-িমশনপাড়া               

ডাক-লালমিনরহাট        

উপেজলা-লালমিনরহাট   

ǯজলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী  িমেসস ӟিচɖা দাস একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

মি̜ে̖র সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  লালমিনরহাট

৫৩৪ ǯমাছাঃ িরনা ǯবগম                ·ামী-

ǯমাঃ ǯহলাল িময়া         এনআইিড-

৮৫১৪৯৭৯৫৮৬৮৭৫ ǯমাবা-

০১৯৯২৯৯৫৩৪৪

Ɋাম-ব̶ড়া পাড়া           

ডাক-আিজҟ̂াহ           

উপেজলা-রংӅর            

ǯজলা-রংӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ িরনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

জরাөর অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ রংӅর

৫৩৫ ǯমাঃ ওবায়Ҽর রহমান             িপতা-

ইসমাইল ǯহােসন         এনআইিড-

৮২২২৬৯১২৪১        ǯমাবা-

০১৭৩৯৬৯৪৮৭৭

Ɋাম-নামাটারী                

ডাক-লালমিনরহাট          

উপেজলা-লালমিনরহাট     

ǯজলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ওবাইҼর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

হাҧেত ɜɇাকচার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ লালমিনরহাট

৫৩৬ Ҷষার সাহা                         িপতা-

িবমল সাহা                 এনআইিড-

২৬৯৫৪৩২৯৮৯৬২৩ ǯমাবা-

০১৭৩৫৩৪১৩৯৫

Ɋাম-হাটঘাটা                  

ডাক-রায়Ӆর                 

উপেজলা-মҿখালী          

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী Ҷষার সাহা একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন পাইলস 

ǯহেমারেয়ড ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ফিরদӅর

৫৩৭ শাহানাজ ǯবগম                   িপতা-

ǯমাঃ আіস সামাদ গাজী  এনআইিড-

৪১১৬১১৬৫৫৯৩২৫ ǯমাবা-

০১৬৩৯৩৫০৩৬৫

Ɋাম-হাসান নগর            

ডাক-আɢাফাবাদ           

উপেজলা-কামরাʊীরচর    

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী শাহানাজ ǯবগম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

৫৩৮ আӋল কালাম                       িপতা-

অিজ উΙা িময়া          এনআইিড-

১৯১৬০১৬৪৪৫       ǯমাবা-

০১৮৫০০০৬৬৮৪

Ɋাম-মহতাӅর                

ডাক-ǰব̲˃Ӆর             

উপেজলা-ǯনায়াখালী       

ǯজলা-ǯনায়াখালী

িনজ আেবদনকারী আӋল কালাম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ҽরঘটনা জিনত কারেন ডান হাত কতȟন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ǯনায়াখালী

৫৩৯ ǯমাঃ আӋ তােহর                   িপতা-

আলী আহা˰দ              এনআইিড-

৪২০২৪১২৪৩৫      ǯমাবা-

০১৮২১৭১০৩৫৯

Ɋাম-Έগিল                   

ডাক-ɝɻӅর                  

উপেজলা-ǯনায়াখালী     

ǯজলা-ǯনায়াখালী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ তােহর একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

অɇাজমা আঘাত জিনত কারেন শরীর Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ǯনায়াখালী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৫৪০ ǯমাঃ ǯমাশােরফ ǯহােসন সরকার িপতা-

ǯমাঃ মিফҟিʸন সরকার  এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৭৪২১    ǯমাবা-

০১৮১৮০৮১৫২৩

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমাশােরফ ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন বােতর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ̲িম̂া

৫৪১ এ এɪ এম আঃ বােতন            িপতা-

ӓত আঃ হািলম           এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৪৭০১  ǯমাবা-

০১৭২১৩৭৮৯২৮

Ɋাম-ǯমাহা˰দӅর            

ডাক-ǯমাহা˰দӅর          

উপেজলা-দাউদকািˍ       

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী এ এɪ এম আঃ বােতন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

মাথা ǯঘাড়ােনা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ̲িম̂া

৫৪২ ǯমাঃ মাӑন ӎইঁয়া                  িপতা-

ǯমাঃ ǯগালাম র͡ানী ӏইয়া    

এনআইিড-৭২১০৪৪৭৩৮১৩৯২  ǯমাবা-

০১৯১৯২১৯৭১২

Ɋাম-ǯকানাবাড়ী             

ডাক-ǯকানাবাড়ী            

উপেজলা-কািলয়াৈকর       

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মাӑন ӏইয়া একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ি̖ন কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ গাজীӅর

৫৪৩ ǯমাঃ ӂর ইসলাম                   িপতা-

ӓত ধӂ িময়া            এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৭২১৫  ǯমাবা-

০১৯১১৪৫১৮৭৮

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӂর ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ́র 

ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ̲িম̂া

৫৪৪ ǯমাসাঃ জাহানারা ǯবগম            

·ামী-ǯমাঃ কামͰল ইসলাম      

এনআইিড-১৩১৫৮১৫৪১০৬৮৭ ǯমাবা-

০১৮৭৫৩৪৩৭৩৪

Ɋাম-উঃ মািঝগাছা           

ডাক-মািঝগাছা             

উপেজলা-কҙয়া             

ǯজলা-চϲদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ জাহানারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

জরাө সমΝা ও ɛসােবর থিলর ɛদাহ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ চϲদӅর

৫৪৫ ǯমাঃ ǯহদােয়ত উ̂াহ              িপতা-

ǯমাঃ তােলӋ̂াহ            এনআইিড-

১৯১৮১৭২৬৮৮৭৪৭  ǯমাবা-

০১৮৩১৬৫০৩০০

Ɋাম-লাৈজর                    

ডাক-ইিলয়টগʛ           

উপেজলা-ӑরাদনগর        

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯহদােয়ত উ̂াহ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

উʎ রɳচাপ ডায়েবɪস রেɳ অিতিরɳ চিব ȟ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ̲িম̂া

৫৪৬ আіল বারী                         িপতা-

আলী আজগর              এনআইিড-

৪১৬৩২৮৮১৮৮      ǯমাবা-

০১৭১১৩১৬৩২৭

Ɋাম-রӟলӅর                

ডাক-বহরা                  

উপেজলা-মাধবӅর        

ǯজলা-হিবগʛ

িনজ আেবদনকারী আіল বারী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ӈসӈেসর 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ হিবগʛ

৫৪৭ িমনারা ǯবগম                       িপতা-

আপতাব জমাʸার         এনআইিড-

৯১৩২২৫৯৯৫৪     ǯমাবা-

০১৯৯৩৩০০৭১৭

Ɋাম-পালপাড়া                

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী িমনারা ǯবগম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ডায়েবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  Ҏলনা

৫৪৮ মিজȟনা ǯবগম                         

·ামী-িসরাজ কাজী               

এনআইিড-১৯৬৭৪৭৯২১০৩০০০০০৫ 

ǯমাবা-০১৯৯৩৫০৪৩৩৫

Ɋাম-̲িল বাগান             

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী মিজȟনা ǯবগম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

উʎরɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  Ҏলনা

৫৪৯ িরপা আɳার                          

িপতা-ǯমাঃ আলী ǯহাসাইন            

এনআইিড-১০২৫৮২০৫৬২           

ǯমাবা-০১৭১৪৬৩০৭২৩

Ɋাম-আিলনগর              

ডাক-আɢাফাবাদ            

উপেজলা-কামরাʊীরচর     

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী  িরপা আɳার একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৫৫০ সােলহা ইসলাম                   িপতা-

ǰসয়দ ফজӗল করীম     এনআইিড-

১০০৬২৬০৭৮৮      ǯমাবা-

০১৯৮৯৩৮২৮৭৪

Ɋাম-ǯমাহা˰দ নগর         

ডাক-আɢাফাবাদ          

উপেজলা-কামরাʊীরচর    

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী সােলহা ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িনɘহীনতা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ঢাকা

৫৫১ নাজমা আɳার                     িপতা- 

ǯমাঃ ӑসা হাওলাদার      এনআইিড-

৭৩১১১৯৮৬৭০        ǯমাবা-

০১৭১২৯৯৭৮১১

Ɋাম-ӑি˓র হাɪ             

ডাক-আɢাফাবাদ           

উপেজলা-কামরাʊীরচর   

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী নাজমা আɳার একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

৫৫২ ǯমাঃ হািনফ িময়া                 িপতা-

ӓত আিলম উʸীন       এনআইিড-

৯৩১৮৫২৭৯৮২৪৩৭  ǯমাবা-

০১৭৮০০৫৭২৭১

Ɋাম-ɛিতমা বংকী       

ডাক-সিখӅর                  

উপেজলা-সিখӅর           

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ হািনফ িময়া একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

উʎ রɳচাপ িকডনীর সমΝা হাট ȟ অɇাটক Όাি̙ক আরসার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ টাʊাইল

৫৫৩ আসরাফ                           িপতা-

ǯমাঃ ঈমান আলী ফিকর  এনআইিড-

৫৯৫৭৫৪৮৪০৬       ǯমাবা-

০১৯০২২৩২৮৬৫

Ɋাম-১ম বি̜                 

ডাক-িমরӅর                  

উপেজলা-িমরӅর          

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী আসরাফ একজন ভɇান চালক। িতিন উʎ রɳচাপ 

িকডনীর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০  ঢাকা

৫৫৪ শাˉা আɳার আফিরদা           িপতা-

ǯমাঃ সাইӈল ইসলাম   জ˒সনদ-

৩৭০১                   ǯমাবা-

০১৪০৮৭৩৭৭৬২

Ɋাম-িশেরামিন               

ডাক-িশেরামিন               

উপেজলা-ӈলতলা         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী শাˉা আɳার আফিরদা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

৫৫৫ ǯশখ ইয়ািসর আরাফাত          িপতা-

ǯশখ আরজান আলী       এনআইিড-

৫০৭৮৭০৭৭৯০          ǯমাবা-

০১৯৩৮১৩৭৪৪৭

Ɋাম-মেহ͵রӅর               

ডাক-িদঘিলয়া              

উপেজলা-িদঘিলয়া         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯশখ ইয়ািসর আরাফাত একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

আ̶েন ǯপাড়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

৫৫৬ ǯমাঃ বদͰেʸাজা ǯচৗҿরী              

িপতা-আঃ রিহম ӑি˓                

এনআইিড-৪৮১৪২৬০৫২০৫৪১          

ǯমাবা-০১৮৮৮৩৯২০৮৯

Ɋাম-রাজগাতী           ডাক-

রাজগাতী     উপেজলা-

নাˍাইল    ǯজলা-

ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ বদͰেʸাজা ǯচৗҿরী  একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন সারেকামা (এক ɛকােরর কɇানসার) ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ময়মনিসংহ

৫৫৭ ǯমাছাঃ পারভীন আɳার             

·ামী-ǯমাঃ আিমӂল ইসলাম         

এনআইিড-৪৮১৪২৬০৫২০২১০          

ǯমাবা-০১৮৩৯১৭৯৬০৩

Ɋাম-কািদরজʊল          

ডাক-জʊলবািড়            

উপেজলা-কিরমগʛ       

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ পারভীন আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯɝ̙ কɇানসার  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  িকেশারগʛ

৫৫৮ ǯমাঃ হাসমত আলী                িপতা-

ǯমাঃ আіল গӈর          এনআইিড-

৬৪০১৯৬৩৮১১      ǯমাবা-

০১৮৪৫৬৫৪৩৬৩

Ɋাম-উঃ ӑি˓পাড়া           

ডাক-িদনাজӅর              

উপেজলা-িদনাজӅর       

ǯজলা-িদনাজӅর

ǯমাছাঃ গাওিসয়া খাҶন (̛ী)এনআইিড-

৩২৫১৪৭২৯৮৫

আেবদনকারী ǯমাছাঃ গাউিসয়া খাҶন একজন ҍিষ ɢিমক। তার 

·ামী ǯমাঃ হাসমত আরী হাট ȟ অɇাটাক হাট ȟ এর ভােȽভর সমΝা 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০  িদনাজӅর

৫৫৯ ǯমাঃ আঃ হাˑান িব͵াস           িপতা-

ǯমাঃ ছেবদ আলী িব͵াস  এনআইিড-

১৯৩২২৫৯২০১       ǯমাবা-

০১৯৮২৬৯২১৪৮

Ɋাম-পাবলা                  

ডাক-ǯদৗলতӅর          

উপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আঃ হাˑান িব͵াস একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন ǯকামেড় Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৫৬০ ǯমাঃ ছালামত উ̂াহ ӏইঁয়া      িপতা-

ӓত আলী আহােমদ ӏইয়া এনআইিড-

১৯১৩৬৮৪৯৮৭৭০২  ǯমাবা-

০১৮৩৫৯৭১২৫৫

Ɋাম-তােলর ǯছও            

ডাক-কালােসানা            

উপেজলা-দাউদকািˍ       

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ছালামত উ̂াহ ӏইয়া একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন িসওিপিড ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ̲িম̂া

৫৬১ ǯরাকসানা আɳার                িপতা-

ǯমাঃ সাইҼʕামান শহীদ এনআইিড-

১৯২৮১১৮৮২৫        ǯমাবা-

০১৬৩১৪০৫৪৩৪

Ɋাম-ǯশওড়াপাড়[            

ডাক-ǯশওড়াপাড়া         

উপেজলা-িমরӅর        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯরাকসানা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

৫৬২ ǯমাঃ ͰΈল আিমন                   

িপতা-আবҼল গিন              

এনআইিড-১৯১৩৬৭৩০০৩৫২৫ ǯমাবা-

০১৭২১৩৭৬৭২২

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ͰΈল আিমন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন হাɪ ȟ 

অɇাটাক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ̲িম̂া

৫৬৩ ফারজানা আɳার                  িপতা-

আӋল ǯহাসাইন             এনআইিড-

৮৭১৪৬৯৯৮৫০       ǯমাবা-

০১৮৫৯১৯৮২১৯

Ɋাম-িপপইয়া কািˍ         

ডাক-িপপইয়াকািˍ        

উপেজলা-দাউিদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ফারজানা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯগাড়ালী ɜɇাকচার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ̲িম̂া

৫৬৪ শারিমন সরকার                    ·ামী-

রাম ɛসাদ ǯদবনাথ        এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৭২২৩ ǯমাবা-

০১৮১৯৮২৪৩০০

Ɋা্ম-মালাখালা              

ডাক-িপপউয়াকািˍ        

উপেজলা-দাউদকািˍ        

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী শারিমন নসরকার  একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

রɳʹΏতা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ̲িম̂া

৫৬৫ রিহমা ǯবগম                        ·ামী-

জামাল ǯহােসন            এনআইিড-

২৬৯২৬১৯৪০০৯১১ ǯমাবা-

০১৯৬৫৩৩০৪১৬

Ɋাম-কালীকা বাড়ী          

ডাক-ফিকরহাট             

উপেজলা-ǯবতাগী           

ǯজলা-বর̶না

িনজ আেবদনকারী রিহমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িডͯশেয়র 

িস̙ রɳʹΓতা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ বর̶না

৫৬৬ Ҏিক                                    

িপতা-কালা চান সরদার          

এনআইিড-১০২৫৫৭৫৫৭০        ǯমাবা-

০১৬৭৯৩১০৮২১

Ɋাম-আিজবӅর               

ডাক-িসিʸরগʛ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ।

িনজ আেবদনকারী Ҏিক একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ডায়ােবɪস ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

৫৬৭ ফিরদা ǯবগম                       িপতা-

আইөব আলী কাজী     এনআইিড-

৮৬৯৮২৫৯২৪২     ǯমাবা-

০১৯৭০২০২৪০০

Ɋাম-পাড়া ডগাইর          

ডাক-পাড়া ডগাইর          

উপেজলা-যাɖাবাড়ী        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ফিরদা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কািশ 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ঢাকা

৫৬৮ বাӋল িময়া                         িপতা-

ǯমাঃ এছাক আলী         এনআইিড-

৯৩১৮৫১৩৮৪১৮৬৭ ǯমাবা-

০১৭১৬১১৩৭৪৮

Ɋাম-বেহড়াৈতল              

ডাক-বেহড়াৈতল           

উপেজলা-সিখӅর            

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী বাӋল িময়া একজন ɢিমক। িতিন ডায়ােবɪস ও 

ডায়ােবɪেসর জɪলতা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০ টাʊাইল

৫৬৯ ǯমাজাফফর ǯমাΙা                িপতা-

ӓত নওয়াব আলী ǯমাΙা এনআইিড-

২৯১৮৪১৫৪৬৭৩০৪ ǯমাবা-

০১৬৮৫৯৪৬৪২৪

Ɋাম-ǯমালােমর ডাʊী      

ডাক-আকেটর চর          

উপেজলা-সদরӅর            

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাজাফফর ǯমাΙা একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িপʯথিলেত ɛদাহ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ফিরদӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৫৭০ নাসিরন আɳার                    িপতা-

ӂͰল আিমন               এনআইিড-

১৫৯৩৫২৫৩২৭২৪৩ ǯমাবা-

০১৮১৯৮৪১৫৬৫

Ɋাম-আিমর মিʛল         

ডাক-হািলশহর              

উপেজলা-হািলশহর         

ǯজলা-চʞɊাম

িনজ আেবদনকারী নাসিরন আɳার একজন ɢিমক। িতিন জরাөর 

ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  চʞɊাম

৫৭১ ǯমাঃ বাদশাহ আলমগীর          িপতা- 

ӓত কােশম আলী     এনআইিড-

৪৯১০৯৫৯৫৩৩৩২৮ ǯমাবা-

০১৯৪৯০৩১২২৮

Ɋাম-রমনা                     

ডাক-রমনা                   

উপেজলা-িচলমারী          

ǯজলা-̲িড়Ɋাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ বাদশাহ আলমগীর একজন ̲িল ɢিমক। 

িতিন িকডনীেত পাথর ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ̲িড়Ɋাম

৫৭২ কামͰন নাহার                      ·ামী-

ǯমাঃ রতন সরকার      এনআইিড-

১৯১৩৬৪৭৮৮৮০৯০ ǯমাবা-

০১৮৭৮৬৪০৩৬৪

Ɋাম-ছাˌা                     

ডাক-রায়Ӆর                

উপেজলা-দাউদকািˍ     

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী কামͰন নাহার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

অিনয়িমত মািসক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০  ̲িম̂া

৫৭৩ উিম ȟ আɳার                         িপতা-

িফেরাজ িময়া             এনআইিড-

৪৬৪৮৩১১৭৭৯       ǯমাবা-

০১৭৭২৬৩৭৫৩৫

Ɋাম-ǯদশীউড়া                

ডাক-অভয়পাশা           

উপেজলা-আটপাড়া        

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী উিম ȟ আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন পিরপাক 

তেˈর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ ǯনɖেকানা

৫৭৪ ǯমাসাঃ মেনায়ারা ǯবগম         ·ামী-

ӓত আবҼর রিশদ সরদার এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৭৪৫৩ ǯমাবা-

০১৬২১৮৩৫৮২২

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ মেনায়ারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

পাক̝লির ɛদাহ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ̲িম̂া

৫৭৫ তািনয়া আɳার                        

িপতা-সӋজ িময়া                     

এনআইিড-১৯৯২৪৮১৪২৭৭০০০০৭৪ 

ǯমাবা-০১৭৬২৮৪৮৩৭০

Ɋাম-জেল͵র                

ডাক-সাভার                 

উপেজলা-সাভার           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী তািনয়া আɳার একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

৫৭৬ ǯমাঃ হাসান িময়া                    

িপতা-ǯমাজাে˰ল হক               

জ˒সনদ-১৯৯৫৬৯১১৫৩৫১০১৫৫২ 

ǯমাবা-০১৩৬৫২২২৮৫৬

Ɋাম-নারায়নӅর             

ডাক-গড়মাɪ              

উপেজলা-বড়াইɊাম        

ǯজলা-নােটার

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ হাসান িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ɜɇাকচার (হাড় ভাʊা) অেˈ িছɘ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ নােটার

৫৭৭ ǯমাছাঃ ӂরজাহান ǯবগম             

·ামী-শিফ̲ল ইসলাম               

এনআইিড-৬৯১১৫৩৫২০৮২৯০    

ǯমাবা-০১৭২২৩০৩০২০

Ɋাম-িশবӅর                  

ডাক-গড়মাɪ                

উপেজলা-বড়াইɊাম       

ǯজলা-নােটার

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ӂরজাহান ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

িপʯথিলেত অɇােপি˅েɼর অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নােটার

৫৭৮ ǯমাঃ মিহҼল ইসলাম               

িপতা-ӓত হাসান আলী              

এনআইিড-১৯৯২৬৯১১৫৩৫০০০০৬৪   

       ǯমাবা-০১৭৪৪৪০৩২৪৩

Ɋাম-গড়মাɪ                

ডাক-গড়মাɪ               

উপেজলা-বড়াইɊাম       

ǯজলা-নােটার

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মিহҼল ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯমাঃ মিহҼল ইসলাম ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ নােটার



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৫৭৯ ǯমাঃ ফরহাদ আহে˰দ               

িপতা-ǯমাঃ িমজাӂর রহমান        

এনআইিড-২৮৩৬৭৬১০৩৭         

ǯমাবা-০১৯২১৬১৫২১২

Ɋাম-উʯর গাজীরচট        

ডাক-উʯর গাজীরচট     

উপেজলা-আʹিলয়া       

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ফরহাদ আহে˰দ একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন ি̖ন কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

৫৮০ ǯমাছাঃ শিহদা খাҶন                

·ামী-ǯমাঃ নবͰল ইসলাম সরকার  

এনআইিড-৬৯১১৫৩৫২১০১৭৩      

ǯমাবা-০১৭২৫১৯০৩০২

Ɋাম-গড়মাɪ                

ডাক-গড়মাɪ               

উপেজলা-বড়াইɊাম       

ǯজলা-নােটার

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ শিহদা খাҶন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯলা ǯবক ǯপইন উʎ রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নােটার

৫৮১ ǯমাছাঃ ǯরােকয়া ǯবগম              

·ামী-আіস সালাম                   

এনআইিড-৬৯১১৫৩৫২০৮২৮৯     

ǯমাবা-০১৭৬৬০৮৭২৩০

Ɋাম-িশবӅর                

ডাক-গড়মাɪ              

উপেজলা-বড়াইɊাম       

ǯজলা-নােটার

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯরােকয়া ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়েবɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নােটার

৫৮২ ǯমাঃ শিফ উিʸন                     

িপতা-ӓত ছরাব ɛামািনক           

এনআইিড-৬৯১১৫৩৫২০৭২৭০    

ǯমাবা-০১৭৬১২৮৮৯০০

Ɋাম-িশবӅর                

ডাক-গড়মাɪ              

উপেজলা-বড়াইɊাম       

ǯজলা-নােটার

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শিফউিʸন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ǯ̘াক 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নােটার

৫৮৩ আশা                                      

িপতা-ǯমাঃ ফজӗ িময়া               

এনআইিড-২৪০৩৯১৭৩৮৪         

ǯমাবা-০১৭৫২৯৫৩৫৬৯

Ɋাম-নҶন বাজার          

ডাক-ময়মনিসংহ           

উপেজলা-ময়মনিসংহ     

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী আশা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ӑেখর কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ময়মনিসংহ

৫৮৪ ǯমাঃ রমজান আলী                    

িপতা-ǯমাঃ ̲ӑর উিʸন             

এনআইিড-৯১০৬৩২৫৪৭৬          

ǯমাবা-০১৭২৫২৯৩৪২৮

Ɋাম-মিরচার ǯটক            

ডাক-আিমনবাজার      

উপেজলা-সাভার           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রমজান আলী একজন মটর ǯমকািনক 

ɢিমক। িতিন থাইরেয়ড কɇানাসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

৫৮৫ কনক রানী বӟ                     িপতা-

মেহˌ নাথ বӟ           এনআইিড-

৩২৭১৫৭০৮০০       ǯমাবা-

০১৯০৯৮১২৮২০

Ɋাম-িনরালা                 

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-Ҏলনা              

ǯজলা-Ҏলনা

িবধান চˌ রায় (·ামী) এনআইিড-

৪১৭১৫৭৮২৭৩

আেবদনকারী কনক রানী বӟ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

দীঘ ȟিদেনর িকডনী সমΝা Ήদেরাগ থাইরেয়ড সমΝা ডায়েবɪস 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

৫৮৬ ǯমাঃ তবারক উΙাহ              িপতা-

আӋল বশর                 এনআইিড-

১৯৯০১৯১৮৭৭৩০০০১৯০        ǯমাবা-

০১৮১১৯০৫৮১৫

Ɋাম-ӎӗয়াপাড়া               

ডাক-অিলӅর                  

উপেজলা-নাʊলেকাট      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ তবারক উΙাহ একজন িদন মҟর। িতিন 

ǯমͰদে˅র সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ̲িম̂া 

৫৮৭ আিমনা খাҶন                    িপতা- 

হাসান আলী              এনআইিড-

৫০৬৫৯০৩৮৯৯     ǯমাবা-

০১৯৮৩৩২৯৯২৮

Ɋাম-বͰয়াই                 

ডাক-িতলাɪয়া            

উপেজলা-ӈলӅর           

ǯজলা-ময়মনিসংহ

নওয়াব আলী (·ামী) এনআইিড-

৮২১৫৯২৬৮৫১

আেবদনকারী আিমনা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ময়মনিসংহ

৫৮৮ িরনা ǯবগম                              

·ামী-ӓত ӟˍর খান                

এনআইিড-৫৮১৮০৩১৪৪০৫১৯     

ǯমাবা-০১৯১৯৭৯৪৫৩৫

Ɋাম-আɢাকাপন           

ডাক-কদমহাট              

উপেজলা-রাজনগর        

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী িরনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন থাড ȟ িডɊী 

ǯɛালাপস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ǯমৗলভীবাজার



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৫৮৯ ǯমাসাঃ ӑɳা ǯবগম                    

িপতা-ǯমাঃ আঃ আলী ǯমাΙা      

এনআইিড-২৮০৫২৯৭৪৪৩          

ǯমাবা-০১৭২৮০৬১৫৪১

Ɋাম-পি̃মিদ              

ডাক-পি̃মিদ            

উপেজলা-ǯকরানীগʛ     

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ǯমাɳা ǯবগম একজন মটর ǯমকািনক  

ɢিমক। িতিন িকডনী সমΝা ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

৫৯০ আіল কািদর                        

িপতা-ӑসিলম িময়া                  

এনআইিড-৪৬০৬৮২৪৬৬৪         

ǯমাবা-০১৯৮৬০৫৭৯৪৯

Ɋাম-আমবাগ                

ডাক-ফিরদাবাদ            

উপেজলা-ΚামӅর         

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী আіল কািদর একজন ǯমকািনক ɢিমক।  িতিন 

িকডনীেত সমΝা কােনর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

৫৯১ ǯদেলায়ার ǯহােসন আিদল            

িপতা-ǯমাঃ সӋজ িময়া               

এনআইিড-৩৭৬১৬৯৪৪৪            

ǯমাবা-০১৩০৩০১২৭৯১

Ɋাম-Εাংক টাউন          

ডাক-Εাংক টাউন          

উপেজলা-সাভার          

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯদেলায়ার ǯহােসন আিদল একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন গলˣাডাের পাথর ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

৫৯২ মেনায়ারা  ǯবগম                   িপতা-

ǯশখ আঃ গিন              এনআইিড-

৯৫৬৭৭৬২৩১৬      ǯমাবা-

০১৯৮২৫৯২১২৮

Ɋাম-বাড়ী নং-১০            

ডাক-̶লশান              

উপেজলা-বাʡা             

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মেনায়ারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন নােকর 

অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ঢাকা

৫৯৩ অҟȟ ̲মার দাস (রিক)            িপতা-

অͰন দাস                 এনআইিড-

২৮২২৪৫৬২৪৬       ǯমাবা-

০১৯৩২৩৯৮৮৬৯

Ɋাম-ǯখাʸ সাপটানা          

ডাক-লালমিনরহাট         

উপেজলা-লালমিনরহাট    

ǯজলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী অҟȟ ̲মার দাস (রিক) একজন িমল ɢিমক। িতিন 

সাবসেট˓ এিক উজ Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০ লালমিনরহাট

৫৯৪ ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম            িপতা-

ǯমাঃ ǯহােসন আলী        এনআইিড-

১৯২২৫৭৫৯৭০         ǯমাবা-

০১৯২৪৩৭০৭৭০

Ɋাম-ǯখাচাবািড়ী             

ডাক-লালমিনরহাট            

উপেজলা-লালমিনরহাট   

ǯজলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম একজন িমল ɢিমক। িতিন 

কাট ইনҟির ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ লালমিনরহাট

৫৯৫ ǯমাছাঃ মািবয়া                     িপতা-

সমত উ̂াহ                  এনআইিড-

৭৭৭২৬২১২২৮        ǯমাবা-

০১৭২৪৫১০৯৬২

Ɋাম-ǯখাচাবািড়ী             

ডাক-লালমিনরহাট            

উপেজলা-লালমিনরহাট   

ǯজলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ মািবয়া একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

দীঘ ȟিদেনর যҍেতর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ লালমিনরহাট

৫৯৬ িমনারা ǯবগম                       ·ামী-

ǯমাঃ িহরন ǯমা̂া         এনআইিড-

২৬৯২৬১৯৪০০৭৮৩ ǯমাবা-

০১৭৩৬৫১৯৬৬০

Ɋাম-ǯখাদাবাকশা             

ডাক-নারায়নӅর            

উপেজলা-বানারীপাড়া    

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী িমনারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

গলˣােডাের পাথর ওভারীেত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ বিরশাল

৫৯৭ ǯমাসাঃ রািবয়া খাҶন              ·ামী-

ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম        এনআইিড-

৬১১৭২৯৪৩৫৫৭৮৩ ǯমাবা-

০১৯১৩৭৮০৯২২

Ɋাম-পি̃মপাড়া             

ডাক-বাকচাˍা            

উপেজলা-নাˍাইল         

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ রািবয়া খাҶন একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

গল ˣাডাের ǯ̙ান Ήদেরােগ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ময়মনিসংহ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৫৯৮ ǯমাঃ িসরাҟল ইসলাম            িপতা-

ǯমাঃ মনҜর রহমান সরকার  

এনআইিড-৮৫১৪২২৭৬২৪৭০৩ ǯমাবা-

০১৭৯৭৮১১৯২৬

Ɋাম-হির͵র                 

ডাক-কাউিনয়া              

উপেজলা-কাউিনয়া       

ǯজলা-রংӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িসরাҟল ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ রংӅর

৫৯৯ ǯমাঃ িছিʸক                          

িপতা-ӓত ছিকӗিʸন মাদবর    

এনআইিড-৫৯১৮৪১৩৬৯২৮৯২  ǯমাবা-

০১৭৮৮৯৬৮৮৫২

Ɋাম-পলাশӅর                

ডাক-দিনয়া                 

উপেজলা-Λনগর            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িছিʸক একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

৬০০ জв                                   

িপতা-ǯমাতাহার হাওলাদার    

এনআইিড-২৮০২০৮৯৩৬৩     ǯমাবা-

০১৭২৭৯০৫১৪৭

Ɋাম-কদম তলী              

ডাক-বাসােবা             

উপেজলা-সӋজবাগ           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী জв একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন ҽঘ ȟটনা জিনত 

কারেন ̖া˾ ইনҟির ও িরব ɜɇাকচার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০  ঢাকা

৬০১ ǯমাঃ িজয়াউল ǯহােসন              

িপতা-ӓত ইসলাম ǯহােসন       

এনআইিড-৬৮২৬৩০৬১২৮৮৮৯ 

ǯমাবা-০১৭১৮৭৪০৩৮৩

Ɋাম-ǯশরশাহ ǯরাড            

ডাক-ঈ͵রদী               

উপেজলা-ঈ͵রদী           

ǯজলা-পাবনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িজয়াউল ǯহােসন একজন িমল ɢিমক। িতিন 

হাড়ভাʊার অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ পাবনা

৬০২ ǯমাঃ রােসল                        িপতা-

আіস সালাম            এনআইিড-

৬৭১০৬৭৯১৩৮৯৬৩ ǯমাবা-

০১৯২৮৫৩৯৩৬৭

Ɋাম-ǯচৗরাপাড়া              

ডাক-লɻনেখালা       

উপেজলা-বˍর              

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রােসল একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন দীঘ ȟিদেনর 

িকডনী সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ নারায়নগʛ

৬০৩ ǯমাছাঃ ӑɳা বাӂ                  ·ামী-

মিশয়ার রহমান            এনআইিড-

৭৩১১২৩৮৬৭৫৭১৭ ǯমাবা-

০১৭৭৩৪৩০৪৮৪

Ɋাম-িনি̃ˉӅর              

ডাক-িজরােবা               

উপেজলা-আʹিলয়া        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ӑɳা বাӂ একজন অɻম ɢিমক। িতিন 

ɑমাɪক  রাȶচার অফ ɪম ǯপিনক ǯমমেɝন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

৬০৪ নাছিরন ǯবগম                      িপতা-

ইয়াসীন ǯবপারী          এনআইিড-

৭৭৫৩৮৩৭৬৫২       ǯমাবা-

০১৮৮০২৪১৩০৫

Ɋাম-পʙসার                  

ডাক-পʙসার                

উপেজলা-ӑি˓গʛ         

ǯজলা-ӑ˓ীগʛ

িনজ আেবদনকারী নাছিরন ǯবগম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

গলˣাডাের পাথর নাভ ȟাস িসে̙ম কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ӑ˓ীগʛ

৬০৫ ǯমাছাঃ ӟি̤তা আɳার                

িপতা-ǯমাঃ সাহাӋল ǯহােসন          

এনআইিড-৪২০৪০৫২৬৮৪          

ǯমাবা-০১৭৫৩৬৭৩১৮১

Ɋাম-বাঘইল হাজীপাড়া    

ডাক-পাকশী                

উপেজলা-ঈ͵রদী        

ǯজলা-পাবনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ӟি̤তা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন  

মাҸ͉ কɇাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ পাবনা

৬০৬ ǯমাঃ কাইөম                          

িপতা-ǯমাঃ ǯখাকন িময়া             

এনআইিড-৮২০৮৫৪৯৭৮৫          

ǯমাবা-০১৩০৫৩৬৮৩৩৭

Ɋাম-িনেত͵র                

ডাক-িগয়াসনগর            

উপেজলা-ǯমৗলভীবাজার    

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ কাইөম একজন ǯমকািনক ɢিমক।   িতিন 

ҽঘ ȟটনা জিনত কারেন ӑখ ম˅ল আঘাত ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০ ǯমৗলভীবাজার

৬০৭ ǯরেɼানা খানম                    িপতা-

আӋল কালাম নকীব      এনআইিড-

৩২৮১৯১৭৯২৬       ǯমাবা-

০১৭৩২৭১৭৯১১

Ɋাম-মেহ͵রপাশা            

ডাক-̲েয়ট                  

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-Ҏলনা

ǯমাঃ আনসার আলী ǯশখ (·ামী) 

এনআইিড-৪৭৯২১০৩০৪১৪৩৯

আেবদনকারী ǯমাঃ আনসার আলী ǯশখ একজন িমল ɢিমক। তার 

̛ী ǯরেɼানা খানম Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৬০৮ ǯমাঃ ইসলাম উʸীন                 

িপতা-ছাʯার মািলথা                

এনআইিড-১৯০৮২২৩১২৪           

ǯমাবা-০১৭১২০৮৭৭৩৬

Ɋাম-হাটশ হিরӅর         

ডাক-হাটাশ                 

উপেজলা-̲ি̌য়া          

ǯজলা-̲ি̌য়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ইসলাম উʸীন একজন ইʛীল িমি̛। িতিন 

Ήদেরাগ উʎ রɳচাপ থাইরেয়ড সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ̲ি̌য়া

৬০৯ ǯগালাম ǯমা̜ফা                        

িপতা-ӓত আফাজ উʸীন            

এনআইিড-৫০৫৩২০৩৮৭২         

ǯমাবা-০১৬৪১৪৯৪২৩১

Ɋাম-পি̃ম মҟমপাড়া     

ডাক-̲ি̌য়া               

উপেজলা-̲ি̌য়া           

ǯজলা-̲ি̌য়া

িনজ আেবদনকারী ǯগালাম ǯমা̜ফা একজন মটর ǯমকািনক ɢিমক। 

িতিন Ήদেরাগ উʎ রɳচাপ ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ̲ি̌য়া

৬১০ আরাফাত জাহান ӟরাইয়া             

িপতা-ǯমাঃ ফজӗল হক            

এনআইিড-৫৬৬৩৪৪০১০৬        

ǯমাবা-০১৭৫৯৩৫২৫১৭

Ɋাম-বড় বাজার              

ডাক-ময়মনিসংহ            

উপেজলা-ময়মনিসংহ     

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী আরাফাত জাহান ӟরাইয়া একজন Ғহ ɢিমক। 

িতিন ওভারীেত ɪউমার যҍেতর সমΝা ӈসӈেসর সমΝা 

পাইলস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ময়মনিসংহ

৬১১ Λ ধীেরˌ ǰবΑ                       

িপতা-ӓত তারানী ǰবΑ               

এনআইিড-৯১১২০৫২৬০৪৯৯৭      

ǯমাবা-০১৭৩৪৬৭৭২৭৪

Ɋাম-বͰনী                  

ডাক-দশঘর                

উপেজলা-িব͵নাথ          

ǯজলা-িসেলট

িনজ আেবদনকারী Λ ধীেরˌ ǰবΑ একজন মটর ǯমকািনক ɢিমক। 

িতিন ǯ̘াক হদেরাগ ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ িসেলট

৬১২ ǯমাঃ ইউӂস                        িপতা- 

নািছর হাওলাদার    জ˒সনদ-

২০০৫৪৭৯২১০৩০০৮৬৮৯       ǯমাবা-

০১৯১৫৫১২৮৩৩

Ɋাম-ঋিষ পাড়া               

ডাক-̲েয়ট                  

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-Ҏলনা

নািছর হাওলাদার (িপতা) এনআইিড-

৩২৮২৩১৮১৩২

আেবদনকারী নািছর হাওলাদার একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল 

ǯমাঃ ইউӂস এেপনিড̲লার এবেসস অপােরশন ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

৬১৩ আӋল ǯহােসন                    িপতা-

ǯসানািময়া তাӗকদার   এনআইিড-

১০০২৫৭৩৭৩৯       ǯমাবা-

০১৯৪৩৬৩৬০১৩

Ɋাম-চরপাপড়া              

ডাক-ǯকওয়ার               

উপেজলা-ӑ˓ীগʛ          

ǯজলা-ӑ˓ীগʛ

িনজ আেবদনকারী আӋল ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন Ήদেরাগ 

উʎ রɳচাপ ডায়েবɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ӑ˓ীগʛ

৬১৪ ǯমাসাঃ Ͱিজনা ǯবগম             ·ামী-

ǯদেলায়ার ӏইয়া            এনআইিড-

৩৩১৩৪৯৭৬৬০৮৩৯ ǯমাবা-

০১৭৯৭৪০৩২৪৫

Ɋাম-ɪউরী                   

ডাক-ǯসাম  নҶন           

উপেজলা-কালীগʛ       

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ Ͱিজনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

পাইলস অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ গাজীӅর

৬১৫ ӂͰল Έদা                             

িপতা-ইɝাহীম পাঠান             

জ˒সনদ-২০০৫৩৩১৩৪৯৪০৪৩০৭২   

     ǯমাবা-০১৭১৮৬৯৪১০৭

Ɋাম-ǯডমরা                   

ডাক-তারাগʛ                 

উপেজলা-কালীগʛ          

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ӂͰল Έদা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ইিপেলপিস 

ǯরিপেয়টরী ɑা̙ ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ গাজীӅর

৬১৬ িশপন িময়া                         িপতা-

ǯরামান িময়া               এনআইিড-

১৯৯০৩৩১৩৪৯৪০০০৫০৪         

ǯমাবা-০১৭১৮৭২৯৭৬৭

Ɋাম-ǯমাɳারӅর               

ডাক-সাওরাইদ               

উপেজলা-কালীগʛ           

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী িশপন িময়া একজন ভɇান চালক। িতিন Όাি̙েকর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ গাজীӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৬১৭  রতনা ǯবগম                        িপতা-

বাদশা হাওলাদার         এনআইিড-

৪১৬৭৫৪০২৮৭        ǯমাবা-

০১৮১১১২৭২৪৩

 Ɋাম-মাদারেটক              

ডাক-বাসােবা               

উপেজলা-সӋজবাগ         

ǯজলা-ঢাকা

আেবদনকারী রতনা ǯবগম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ননেসপিশিপক ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ঢাকা

৬১৮ ǯজনী                                   

িপতা-হাͰন-অর-রশীদ           

এনআইিড-২৩৫৩৭৭৬৭৩১      ǯমাবা-

০১৭৭২৯৫৭৪৫০

 Ɋাম-বড়চাপা                  

 ডাক-বড়চাপা                  

উপেজলা-মেনাহরদী          

ǯজলা-নরিসংদী

িনজ আেবদনকারী ǯজনী একজন  ɢিমক। িতিন পােয়র হােড়র  

অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নরিসংদী

৬১৯  মমতাজ ǯবগম                        

িপতা- ӓত মকӋল ǯহােসন     

এনআইিড-৪৪১৪২৪০৬৫৭২৮৭   ǯমাবা-

০১৭১৮০২৯৮৪২

 Ɋাম-িবি˹ঙ নং-৩          

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-খািলশӅর          

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী মমতাজ ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Ήদেরাগ 

উʎ রɳচাপ ডায়েবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

৬২০  ফখͰল ইসলাম                    িপতা-

ǯমাঃ ӂͰল আিমন          এনআইিড-

১৫১৪৬৫৩৪২৫        ǯমাবা-

০১৮৩৮৩১৪৬২৩

 Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

 িনজ আেবদনকারী ফখͰল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

যҍেতর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ̲িম̂া

৬২১  ǯমাঃ ӂͰউিʸন                       

িপতা-সাইҟিʸন                    

এনআইিড-১৯৩৫৩০৩৯০৭      ǯমাবা-

০১৮৩৮৯১৩৬৪৩

 Ɋাম-মািলগϲও                 

ডাক-কালােসানা            

উপেজলা-দাউদকািˍ       

ǯজলা-̲িম̂া

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӂͰিʸন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

মাইেɊেনর Εাথা  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ̲িম̂া

৬২২  ǯমাঃ ওসমান গিন                    

িপতা-আরেশদ আলী ǯশখ          

এনআইিড-৩৭০৪৯১২৬৬০         

ǯমাবা-০১৮২২৮৬১৮২৪

 Ɋাম-̲মারপাড়া            

ডাক-̲ি̌য়া                

উপেজলা-̲ি̌য়া          

ǯজলা-̲ি̌য়া

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ওসমান গিন একজন ǯমকািনক ɢিমক। িতিন 

িকডনীেত পাথর ǯসӗসাইɪস অফ ǯলফট ǯলগ ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০ ̲ি̌য়া

৬২৩  রািশҼল হক                          

িপতা-ইয়ার আলী                     

এনআইিড-৯১৩৬৯৯৩১৫২          

ǯমাবা-০১৭১৬৬৩৯৮৭৬

 Ɋাম-হাটশ হিরӅর         

ডাক-হাটাশ                 

উপেজলা-̲ি̌য়া          

ǯজলা-̲ি̌য়া

 িনজ আেবদনকারী রািশҼল হক একজন ǯমকািনক ɢিমক। িতিন 

দীঘ ȟিদেনর িকডনী সমΝা ǯপা̙ কালা́র িডিজজ উʎ রɳচাপ 

ঢায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ̲ি̌য়া

৬২৪  ǯমাঃ রিবউল ইসলাম পােটায়ারী 

িপতা-ӓত তাҟল ইসলাম পােটায়ারী 

এনআইিড-১৯১৩৬২৫৯৬৩৮৮৯ ǯমাবা-

০১৮৭৪২১৮১৭০

 Ɋাম-খােনবািড়               

ডাক-কাটারা পাড়া           

উপেজলা-দাউদকািˍ       

ǯজলা-̲িম̂া

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রিবউল ইসলাম পােটায়ারী একজন িনম ȟান 

ɢিমক। িতিন ননে̡িশিফক ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ̲িম̂া

৬২৫  ǯরামানা আɳার (মায়া)          িপতা-

ǯমাঃ ǯমাশারফ ǯহােসন   এনআইিড-

১৯১২৭৯৪৮৭১২৬২  ǯমাবা-

০১৭২৭০৪৫১১৩

 Ɋা্ম-ӟিহলӅর                

ডাক-ইিলয়টগʛ            

উপেজলা-চািˍনা           

ǯজলা-̲িম̂া

 িনজ আেবদনকারী ǯরামানা আɳার (মায়া) একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

যҍেতর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ̲িম̂া



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৬২৬  শামӟˑাহার ǯবগম                    

·ামী-ǯমাঃ বাЊ ӎঞা                  

এনআইিড-৬৮১০৭৭১০৪৮৯২০      

ǯমাবা-০১৭২৪০০৮৬৫৬

 Ɋাম-ǯেপাড়ািদয়া             

ডাক-ǯপাড়ািদয়া            

উপেজলা-ǯবলাব             

ǯজলা-নরিসংদী

 িনজ আেবদনকারী শামӟˑাহার ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়েবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নরিসংদী

৬২৭  নািহদা আɳার (িরɳা)             

·ামী-ǯদওয়ান সিফ̲ল ইসলাম    

এনআইিড-৫৯১৭৪২০০২৪৪৩৬    

ǯমাবা-০১৮৪৬৩৯৯৯৯৯

 Ɋাম-বােগরহাট              

ডাক-বােহরঘাটা            

উপেজলা-িসরাজিদখান    

ǯজলা-ӑ˓ীগʛ

 িনজ আেবদনকারী নািহদা আɳার (িরɳ) একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

িলউেকিময়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ ӑ˓ীগʛ

৬২৮  ǯদওয়ান সিফ̲ল ইসলাম          

িপতা-ӓত ǯদওয়ান আলী আহেমদ  

এনআইিড-৫৯১৭৪২০০২৪৪৩৭     

ǯমাবা-০১৯৩২৮১৮১০৮

 Ɋাম-বােহরঘাটা              

ডাক-পাউলিদয়া             

উপেজলা-িসরাজিদখান     

ǯজলা-ӑি˓গʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯদওয়ান সিফ̲ল ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন এেপনিডɼ Ɉানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ӑ˓ীগʛ

৬২৯ ǯমাঃ মাহӑҼল ইসলাম            িপতা-

ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম       জ˒সনদ-

২০০৯৭৫২৩৩০৪১৫৭৮৮৫      ǯমাবা-

০১৮৪৩৪৪৮৪৬৫

Ɋাম-কিরমӅর                

ডাক-ǯচৗӑনী                

উপজেলা-ǯবগমগʛ         

ǯজলা-ǯনায়াখালী

িবিব ফােতমা (মাতা)  এনআইিড-

৫০৫০৪০৪৮৪৬

আেবদনকারী িবিব ফােতমা একজন দিজȟ ɢিমক। তার ǯছেল 

ǯমাঃ মাহӑҼল ইসলাম ҟেভনাইল আথরাইɪস ǯরােগ আɈাˉ। 

উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ǯনায়াখালী

৬৩০ ǯমাছাঃ তাছিলমা ӟলতানা       ·ামী-

ǯমাঃ িরপন িময়া           এনআইিড-

৬১১৭২৯৪৩৫৫৭৭১ ǯমাবা-

০১৯৫৬৯৮২২২৬

Ɋাম-কҙরী পি̃মপাড়া    

ডাক-বাকচাˍা             

উপেজলা-নাˍাইল         

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ তাছিলমা ӟলতানা একজন দিজȟ ɢিমক। 

িতিন  যҍেতর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ময়মনিসংহ

৬৩১ ǯমাঃ Ҽলাল িময়া                   িপতা-

ǯসলামত                   এনআইিড-

৪৮১৪২১৭৫৭১৫১৮  ǯমাবা-

০১৬০০১৩৩১৮৮

Ɋাম-িনয়ামতӅর             

ডাক-িনয়ামতӅর          

উপেজলা-কিরমগʛ       

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ Ҽলাল িময়া একজন ভɇান চালক। িতিন 

িকডনীেত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  িকেশারগʛ

৬৩২ ǯমাসাঃ পাˑা ǯবগম               িপতা-

তারা িময়া ǯচৗҿরী         এনআইিড-

৫৯৮৫৪৭০০০৩       ǯমাবা-

০১৭৩৯২৪০৭৪৪

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ পাˑা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

যҍেতর সমΝা উʎ রɳচাপ ডায়ােবɪস জরাө অপােরশন 

এেপনিডɼ অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ নারায়নগʛ

৬৩৩ ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম                 িপতা-

আіল হািমদ           এনআইিড-

৪৬২২৬৮২০৯৬     ǯমাবা-

০১৯৪৮৩৮৬৩১৩

Ɋাম-ӆব ȟ তারাপাশা          

ডাক-িকেশারগʛ            

উপেজলা-িকেশারগʛ       

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম একজন ভɇান চালক। িতিন 

ǯ̘াক ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  িকেশারগʛ

৬৩৪ ·˗া ǯবগম                           ·ামী-

জাহাʊীর ǯহােসন             এনআইিড-

৫৮১৫৬৮৫৯৫২২৩১      ǯমাবা-

০১৭০০৮৪৫৩৭৫

Ɋাম-িশংরাউলী             

ডাক-শমেশর নগর        

উপেজলা-কমলগʛ      

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী ·˗া ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Ήদেরাগ 

ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ǯমৗলভীবাজার



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৬৩৫ ǯমাঃ ইয়ািছন আলী                 

িপতা-রইছ িময়া                     

এনআইিড-৪৬১৭৮৭৩১৯৭          

ǯমাবা-০১৭১৮৬৭২৯৯৪

Ɋাম-পি̃মবড়হাট           

ডাক-ǯমৗলভীবাজার        

উপেজলা-ǯমৗলভীবাজার  

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী ইয়ািছন আলী একজন মটর ǯমকািনক ɢিমক।িতিন 

Ήদেরাগ ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ǯমৗলভীবাজার

৬৩৬ আিমনা আɳার                      

িপতা-বজӗ িময়া                     

এনআইিড-১৪৯০৫১৫১৬৮          

ǯমাবা-০১৭৬০৩৯৪২৮২

Ɋাম-নҶন বাজার            

ডাক-ময়মনিসংহ           

উপেজলা-ময়মনিসংহ    

ǯজলা-ময়মিসংহ

িনজ আেবদনকারী আিমনা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ӑɖ 

থিলেত কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ময়মনিসংহ

৬৩৭ ǯসিলনা আিমন                      

িপতা-চান িময়া আকন           

এনআইিড-৪১৮২২৬৩৩৫২      ǯমাবা-

০১৯১৪৯১১৫৩৭

Ɋাম-পালপাড়া                

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

ǯমাঃ খাইͰল আমীন (·ামী)     

এনআইিড-৮২৩২২৬৮০৩০

আেবদনকারী ǯমাঃ খাইͰল আমীন একজন ҟট িমল ɢিমক। তার 

̛ী চম ȟ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  Ҏলনা

৬৩৮ ǯমাঃ বাদশা আলী                    

িপতা-ǯমাঃ মকেছদ আলী         

এনআইিড-১৯০৮৭৬০৪১৪           

ǯমাবা-০১৭৭৪৯২৩৫৩৫

Ɋাম-হাটশ হিরӅর         

ডাক-হাটাশ                 

উপেজলা-̲ি̌য়া          

ǯজলা-̲ি̌য়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ বাদশা আলী একজন মটর ǯমকািনক ɢিমক। 

িতিন Ήকেরাগ যҍেতর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ̲ি̌য়া

৬৩৯ ǯমাসাঃ তাছিলমা আɳার           

িপতা-ǯমাঃ আজগর আলী           

এনআইিড-৫৫৪০৩৯৮৬২৪          

ǯমাবা-০১৭৯৮২৫১২৪২

Ɋাম-খাӑিরয়া                

ডাক-ভা̲ত ȟা              

উপেজলা-সাভার           

ǯজলা-ঢাকা

ǯমাঃ আমান উ̂াহ    (·ামী)     

এনআইিড-৬৪৪০৩৩৩৫৬২

আেবদনকারী ǯমাঃ আমান উ̂াহ একজন মটর ǯমকািনক 

ɢিমক।িতিন Ήদেরাগ ডায়েবɪস জরাөর সমΝা ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩৫০০০  ঢাকা

৬৪০ ǯমাঃ ইয়াͰল ইসলাম                

িপতা-ǯমাঃ গাজীর উিʸন          

এনআইিড-৫০১১৫৪০১৬৬৫৫৩    

ǯমাবা-০১৭২১৮৪৭৯৭৪

Ɋাম-ӆব ȟ ǯভড়ামাড়া        

ডাক-ǯভড়ামারা           

উপেজলা-ǯভরামাড়া       

ǯজলা-̲ি̎য়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ইয়াͰল ইসলাম একজন মটর ǯমকািনক 

ɢিমক। িতিন ɛােরাɪড ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০ ̲ি̌য়া

৬৪১ রােবয়া ǯবগম                     ·ামী-

ӓতঃ ওয়াҼদ ǯচৗҿরী     এনআইিড-

৪১১০৪৬৩২৬৬০৫৭ ǯমাবা-

০১৯৮০৪৫১৭৮২

Ɋাম-গারােখালা              

ডাক-গারােখালা             

উপেজলা-ӈলতলা         

ǯজলা-ҏলনা

িতলক ǯবগম (ǯমেয়)   এনআইিড-

৪৬৪৯৭০৯৭৭৩

আেবদনকারী িতলক ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। তার মাতা 

রােবয়া ǯবগম ̜ন কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

৬৪২ ҧӅর                                   

িপতা-ɛভাশ                     জ˒সনদ-

২০১১৪১১৬১১০০০৪৫৮৬        ǯমাবা-

০১৯৩৩৮৫৩০৫৩

Ɋাম-ǯদৗলতӅর                 

ডাক-ǯদৗলতӅর            

উপেজলা-ǯদৗলতӅর          

ǯজলা-ҏলনা

҈িত দাস (মা)    এনআইিড-

১৯৯২৪১১৬১১০০০০২১১

আেবদনকারী ҈িত দাস একজন Ғহ  ɢিমক। তার ǯমেয় ҧӅর 

িনউেমািনয়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

৬৪৩  রীমা আɳার                         

িপতা-কািদর িময়া             জ˒সনদ-

২০০০৪৮১৪৯১৭১১৫৩২০       ǯমাবা-

০১৬৭৩৩৯২৭৫২

 Ɋাম-তারাপাশা              

ডাক-িকেশারগʛ            

উপেজলা-িকেশারগʛ     

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ আেবদকারী রীমা আɳা একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  িকেশারগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৬৪৪  ǯমাঃ তাҟল ইসলাম                

িপতা-ǯমাঃ ইসরাইল            

এনআইিড-১৯৯৩৫১২৪৩০৬০০০১৩৮  

   ǯমাবা-০১৭৪০৫৮৯০০৬

 Ɋাম-িমজিমিজ              

ডাক-িমজিমিজ             

উপেজলা-িসিʸরগʛ        

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ তাҟল ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯপনিɈয়াস কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ নারায়নগʛ

৬৪৫  শিরӈল ইসলাম                  িপতা-

আіল মাˑাফ             জ˒সনদ-

১৯৭২৪৮২৭৫০৭১৪০৩৬৫       ǯমাবা-

০১৭৪৬১৫১০৮৪

 Ɋাম-িনউটাউন               

ডাক-িকেশারগʛ            

উপেজলা-িকেশারগʛ     

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ আেবদনকারী শিরӈর ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯরােগ পাөপেথর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  িকেশারগʛ

৬৪৬ শারমীন ӟলতানা                     

িপতা-ǯমাঃ ӂͰল আমীন            

এনআইিড-৬৪১৭১৮৭৩৪৮       ǯমাবা-

০১৭১৬০১৬৯৪২

Ɋাম-বনাɪ                  

ডাক-আউটারঘর           

উপেজলা-নাˍাইল         

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী শারমীন ӟলতানা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ̜ন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ময়মনিসংহ

৬৪৭ ǯমাঃ ӃͰল আমীন                 িপতা-

ӓত আіল ওয়ােহদ          এনআইিড-

৬১১৭২৭৯৩১৪৩৩৫    ǯমাবা-

০১৭২১৯৯৪১৭০

Ɋাম-বনাɪ                  

ডাক-আউটারঘর           

উপেজলা-নাˍাইল         

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӃͰল ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ময়মনিসংহ

৬৪৮ ǯমাছাঃ জ˾না আকতার             

িপতা-আӋল কালাম আজাদ        

এনআইিড-৬৯০১৯৬৭৮৪১          

ǯমাবা-০১৭৪৮৭১৭০৯২

Ɋাম-সিরষা                   

ডাক-সিরষা বািড়          

উপেজলা-সািরষাবািড়    

ǯজলা-জামালӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ জ˾না আকতার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ জামালӅর

৬৪৯ ǯমাঃ শাহাদাত ǯহােসন             

িপতা-ǯমাঃ ছাকাҶΙা দফাদার  

এনআইিড-১৪৬০৪৪৮১৭৬       ǯমাবা-

০১৭৯৭৪৬০০১১

Ɋাম-আলাইӅর              

ডাক-হািমদӅর              

উপেজলা-কলােরায়া         

ǯজলা-সাতɻীরা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শাহাদাত ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

জ˒গত Ήদেরাগ িনউেমািনয়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ সাতɻীরা

৬৫০ ǯমাসাঃ কাজল ǯরখা                     

·ামী-ǯমাঃ ছালামত ӏইয়া      

এনআইিড-১৯১৩৬৮৪৯৮৭৬৬৪ ǯমাবা-

০১৮৪০৯৯৩৮৯০

Ɋাম-তােলর ǯছও            

ডাক-কালােসানা            

উপেজলা-দাউদকািˍ       

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ কাজল ǯরখা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ɛসােবর ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ̲িম̂া

৬৫১ আজহাͰল হক                     িপতা-

িসরাজ িময়া             এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯০৩২৯  ǯমাবা-

০১৮১৭০১২৭২১

Ɋাম-দঃ ǯমাহা˰দӅর       

ডাক-ǯমাহা˰দӅর         

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী আজহাͰল হক একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন হাড় 

ভাʊা অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ̲িম̂া

৬৫২ িমেসস মািফয়া খাҶন            ·ামী-

ǯমাঃ ǯদেলায়ার ǯহােসন  এনআইিড-

১৯১৩৬৬৪৯৭৩১০৪ ǯমাবা-

০১৭২১৩৭৬৭২২

Ɋাম-ǯগাপালӅর             

ডাক-ǯগাপালӅর          

উপেজলা-দাউদকািˍ       

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী িমেসস মািফয়া খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ɝনিɈয়াল এজমা িসসটাইɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ̲িম̂া

৬৫৩ ǯমাঃ জিলল খা                      

িপতা-আসমত আলী  খা        

এনআইিড-৪৭৯২১০১০০৩৫৮৩  ǯমাবা-

০১৯৪৯২৩৮৮৬৯

Ɋাম-মেহ͵রপাশা            

ডাক-̲েয়ট                  

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জিলল খা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৬৫৪ ǯমাছাঃ সালমা খˍকার           িপতা-

ǯমাঃ ǯরাক িময়া            এনআইিড-

৪১৯৮৬৮৬৪৮৯      ǯমাবা-

০১৭২৪৯২৯৩৬২

Ɋাম-লɻীӅর                

ডাক-পাক হরমӅর          

উপেজলা-িবজয়নগর       

ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ সালমা খˍকার একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

৬৫৫ তানিজনা আɳার                িপতা-

আіল আিজজ            এনআইিড-

৫৫০০৩১৬০৩৮     ǯমাবা-

০১৬৮৫৫৯০৯৬৬

Ɋাম-ভাҼঘর                 

ডাক-ভাҼঘর                

উপেজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া     

ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী তানিজনা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

৬৫৬  নাসিরন িশলা                     িপতা-

ǯমাঃ আিজҟল ইসলাম    জ˒সনদ-

২০০০৬১১৯৪৫৭১০৬৯৬০     ǯমাবা-

০১৭৩৬০৭৫৮৩৯

 Ɋাম-হেʸর িভটা              

ডা্ক-হেʸর িভটা          

উপেজলা-িɖশাল           

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 িনজ আেবদনকারী নাসিরন িশলা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ময়মনিসংহ

৬৫৭  ǯমাছাঃ নািদরা ǯবগম              

িপতা-ǯমাঃ নাজӑল হক        

জ˒সনদ-২০০০৬১১২৪২১০১৫০২০     

   ǯমাবা-০১৭১২৮২৮০৪৯

 Ɋাম-িনি̃ˉӅর              

ডাক-আҶয়াজʊল         

উপেজলা-হাӗয়াঘাট        

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ নািদরা ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ময়মনিসংহ

৬৫৮  Ͱপালী আɳার                       

িপতা- ǯমাঃ আіর ǯহােসন         

এনআইিড-৪১৮৫৭৭৩৮৭৮           

ǯমাবা-০১৯৩৩৫৩৮৫৬৭

 Ɋাম-ҿিলহর                 

ডাক-ǯহােসনӅর           

উপেজলা-ǯহােসনӅর       

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ আেবদনকারী Ͱপালী আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Ӓɖ 

নালীেত কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  িকেশারগʛ

৬৫৯ মনҟ হাওলাদার                   িপতা-

ǯমাঃ আঃ মিজদ হাওলাদার   

এনআইিড-৫৯৮২০৪২৬০৭       ǯমাবা-

০১৭৩৬০২১২২৫

Ɋাম-মেহ͵রপাশা            

ডাক-̲েয়ট                  

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী মনҟ হাওলাদার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯমͰদে˅র সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

৬৬০  আӋল কালাম                       

িপতা-আঃ রিশদ ফিকর          

এনআইিড-৮৬৮৮৪০৮২৫৪      ǯমাবা-

০১৯১৯৮২১০৯২

 Ɋাম-ǯমাকামӅর             

ডাক-ǯমাকামӅর              

উপেজলা-ǯতরখাদা          

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী আӋল কালাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ӑখ 

গহবের কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  Ҏলনা

৬৬১  রওশনারা খাҶন                    

িপতা-ǯমাঃ ӂরউʸীন সরদার    

এনআইিড-৫৯৬০২৮৯২৮৭       ǯমাবা-

০১৭২৮২৪১৭৩৪

 Ɋাম-Ҷলশীডাʊা              

ডাক-কলােরায়া           

উপেজলা-সাতɻীরা          

ǯজলা-সাতɻীরা

 িনজ আেবদনকারী রওশনারা খাҶন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ǯব̙ 

লা˫ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ সাতɻীরা

৬৬২ ǯমাসাঃ মিন                       িপতা-

ǯমাঃ লাল িময়া           এনআইিড-

৭৮০৪২২২৭৭১      ǯমাবা-

০১৯৭৪৬৬২৩৩৬

Ɋাম-হায়াতӅর               

ডাক-বারপাড়া             

উপেজলা-নাˍাইল         

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ মিন একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কɡাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ময়মনিসংহ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৬৬৩ ǯমাঃ শামҜল হক                  িপতা-

ӓত রমজান আলী পরামািনক  

এনআইিড-৮৮২৭৮১৫১৯৭৬১৪ ǯমাবা-

০১৭২৬৬৬২৩৭৩

Ɋাম-িমরӅর উʯর          

ডাক-িসরাজগʛ            

উপেজলা-িসরাজগʛ       

ǯজলা-িসরাজগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শামҜল হক একজন ǯজলা মটর ɢিমক। 

িতিন গলˣাডার Ɉানসার ӈসӈেসর সমΝা উʎ রɳচাপ ǯরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৬০০০০ িসরাজগʛ

৬৬৪ ǯমাঃ চϲন ǯসখ                      িপতা-

ӓত ǯমেহর ǯসখ            এনআইিড-

৮৮২৭৮০৯১৬০০৬৬ ǯমাবা-

০১৭২৫৩২১২৮৭

Ɋাম-একডালা               

ডাক-িসরাজগʛ           

উপেজলা-িসরাজগʛ       

ǯজলা-িসরাজগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ চϲন ǯসখ একজন ǯজলা মটর ɢিমক।  িতিন 

ǯসক অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ িসরাজগʛ

৬৬৫ আবҼল কাইөম                   িপতা-

আলী ӑʸীন               এনআইিড-

৩৩১৩৬৬৯১৯৫৩৮০ ǯমাবা-

০১৩১৮৫১৭৭৫৭

Ɋাম-ǯরনী লɻী              

ডাক-ǯরনীলɻী              

উপেজলা-কাপািসয়া         

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী আবҼল কাইөম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

আঘাত জিনত কারেন হাপাতােল িচিকৎসা Ɋহন ǯরােগ আɈাˉ। 

উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ গাজীӅর

৬৬৬ ǯমাঃ িব̂াল িময়া                 িপতা-

ǯমাঃ বজӗ িময়া            এনআইিড-

২৮৩১৮৫৬২৬১      ǯমাবা-

০১৭৪১৪৮৫১৮২

Ɋাম-কΙাণӅর              

ডাক-িমরӅর                

উপেজলা-িমরӅর            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িব̂াল িময়া একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

͵স তেˈর Ɉানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

৬৬৭ আলী আহা˰দ                     িপতা-

ǯমাঃ ǯসানাবালী           এনআইিড-

৬৪৪৮৭৪১৮৭৩      ǯমাবা-

০১৭২৮৪৩৩৬০৯

Ɋাম-খাটগা                  

ডাক-ӑকˍӅর              

উপেজলা-িবজয়নগর        

ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী আলী আহা˰দ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন দীঘ ȟ 

িদেনর িকডনী সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

৬৬৮ ǯমাঃ ǯমা̜ািফҟর রহমান        িপতা-

ӓত ǯমাহা˰দ ǯহােসন     এনআইিড-

১৯৬৭১২১৯০২৯০০০০১১      ǯমাবা-

০১৭৭১৯৫২১৯৩

Ɋাম-ইছাӅর                 

ডাক-চাতলপাড়              

উপেজলা-নািসরনগর     

ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমা̜ািফҟর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন ǯচােখর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

৬৬৯ ǯমাঃ আলফাজ উিʸন             িপতা-

ǯমাঃ মিত িময়া           এনআইিড-

২৮৪১১৮১৮৬৬      ǯমাবা-

০১৭৩৫৯২৯০৮২

Ɋাম-কাঠালকািˍ            

ডাক-চাতলপাড়া            

উপেজলা-নািসরনগর       

ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আলফাজ উিʸন একজন ɢিমক। িতিন 

গলগ˅ অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

৬৭০ ǯমাঃ আіর রিশদ (রিক)         িপতা-

আবҼর রহমান           এনআইিড-

৩২৫৯৫১১৯৯০      ǯমাবা-

০১৭২৪৬৯৫৯৪২

Ɋাম-·ন ȟেখালা ǯরাড        

ডাক-নҶন বাজার          

উপেজলা-চϲদӅর          

ǯজলা-চϲদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আіর রিশদ (রিক) একজন পিরবহন ɢিমক। 

িতিন Ɉিনক ও সɪও সাইলাইɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০ চϲদӅর

৬৭১ ফিরদা ǯবগম                     িপতা-

ফজেল রহমান            এনআইিড-

৫১১৬৫৫৭২০১৫১৪ ǯমাবা-

০১৭২১৪২৪১৪৮

Ɋাম-রӟলӅর                

ডাক-পাটওয়ারী            

উপেজলা-রামগʛ          

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ আেবদনকারী ফিরদা ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন পাইলস 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  লɻীӅর

৬৭২ ǯমাঃ আিরӈর রহমান                

িপতা-ফরহাদ িময়া             

এনআইিড-২৮৬৩২৯৪০৯২      ǯমাবা-

০১৭৭৭৪৩৯০০৯

Ɋাম-কΙাণӅর              

ডাক-িমরӅর      উপেজলা-

িমরӅর            ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আিরӈর রহমান একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৬৭৩ ফােতমা ǯবগম ǯচৗҿরী                  

·ামী-িপেরাজ আলম ǯচৗҿরী  

এনআইিড-৫১১৫৮৮৩৬৪১৮৪৭ ǯমাবা-

০১৭২০৬৯৭০৪৫

Ɋাম-রাখািলয়া              

ডাক-রাখািলয়া             

উপেজলা-রায়Ӆর           

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ আেবদনকারী ফােতমা ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  লɻীӅর

৬৭৪ মাকҜদা ǯবগম                     ·ামী-

ǯগালাম রহমান            এনআইিড-

৫১২৬৫০৩৮৬৬২৬৮    ǯমাবা-

০১৭২৬২৮২৭১৭

Ɋাম-রতনӅর                 

ডাক-রামগʛ               

উপেজলা-রামগʛ           

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ আেবদনকারী মাকҜদা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯকামেড় 

হািʡর ɻয়জিনত সমΜা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  লɻীӅর

৬৭৫ হাজী ǯজাহরা খাҶন              ·ামী-

হাজী আলী আকবর        এনআইিড-

৫১২৬৫০৩৮৬৭৪১৭ ǯমাবা-

০১৭২৯৪৪৩১২৭

Ɋাম-আউগানখালী           

ডাক-রামগʛ              

উপেজলা-রামগʛ           

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ আেবদনকারী হাজী ǯজাহরা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ǯমͰদে˅র Εাথা  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  লɻীӅর

৬৭৬ ব̲ল                              িপতা-

ӓত আӋ বাɮার            এনআইিড-

৪৮১৯২১৩৭১৬০৯৯ ǯমাবা-

০১৯২৬০০৫৯৩১

Ɋাম-প̂ী িবҼɇৎ             

ডাক-নিবনগর             

উপেজলা-সাভার           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ব̲ল একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন ӈসӈেসর 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

৬৭৭ মািজȟয়া ǯবগম                        

·ামী-ǯমাঃ ইমাইল              

এনআইিড-৫১১৬৫৫৭২০৫৪১৫ ǯমাবা-

০১৭৩৫৫০৬৯৯১

Ɋাম-দঃ হাজীӅর           

ডাক-পানপাড়া              

উপেজলা-রামগʛ            

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ আেবদনকারী মািজȟয়া ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

িডͯাশেয় িস̙ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ লɻীӅর

৬৭৮ সাʕাҼল কিরম                  িপতা-

ǯমাঃ কিবর                এনআইিড-

১৯৯৩২২১৬৬৭৬০০০০৬৪    ǯমাবা-

০১৮৩০০৯৬০৪৮

Ɋাম-হাজীরপাড়া             

ডাক-রাӑ                    

উপেজলা-রাӑ            

ǯজলা-কɼবাজার

ǯমাঃ কিবর (িপতা) এনআইিড-

২২১৬৬৭৬৭০৮০৮৪

আেবদনকারী ǯমাঃ কিবর একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল 

সাʕাҼল কিরম ˣাড কɇানসার  ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  কɼবাজার

৬৭৯ ӂর জাহান ǯবগম                 ·ামী-

ǯমাঃ আӋল ǯহাসাইন       এনআইিড-

৫১২৬৫০৩৮৬৭৫১৩ ǯমাবা-

০১৭২৫৮১৩৫৪৬

Ɋাম-ǯমেহর আলী পােটায়ারী 

                  ডাক-রামগʛ 

              উপেজলা-

রামগʛ           ǯজলা-

লɻীӅর

আіল আহাদ (ǯছেল) এনআইিড-

১৯৯৪৫১২৬৫০৩০০০০২০

আেবদনকারী আіল আহাদ একজন Ғহ ɢিক। তার মাতা ӂর 

জাহান ǯবগম ɛসােবর থিলর ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  লɻীӅর

৬৮০ ǯমাঃ িফেরাজ আলম              িপতা-

ӓত আবҼল মিতন             

এনআইিড-৫১১৪৩৭৫২১১৭৯৮ ǯমাবা-

০১৮২৭২৬১৮৫১

Ɋাম-ছিবলӅর               

ডাক-ɢামগʛ                

উপেজলা-লɻীӅর          

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃিফেরাজ আলম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ডায়েবɪস উʎ রɳচাপ Όাি̙ক আলসার ডায়ােবɪস ǯরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০  লɻীӅর

৬৮১ ǯমাঃ আিজҟর রহমান             িপতা-

ӓত মিতয়ার রহমান      এনআইিড-

১৯৭৫৮৭২৪৩০৮৯৯১০৪২         

ǯমাবা-০১৭৪৫৮৬৩৬৯৮

Ɋাম-ӑরারী কাɪ           

ডাক-ӑরারী কাɪ   

উপেজলা-কলােরায়া        

ǯজলা-সাতɻীরা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আিজҟর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন  

িকডনীর সমΝা উʎরɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  সাতɻীরা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৬৮২ ǯজাছনা ǯবগম                     িপতা-

ǯগালাম মওলা             এনআইিড-

৩২৭২৯৩৯৪৮৩      ǯমাবা-

০১৬৮২৬৮৬৬৫৬

Ɋাম-ইসলাম বাগ            

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

ǯগালাম মওলা (িপতা) এনআইিড-

৬৮৮১৮৭২৫৫৭

আেবদনকারী ǯগালাম মাওলা একজন ҟট িমল ɢিমক। তার 

ǯমেয় ͵স ক̙ ও থাইরেয়েডর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

৬৮৩ ǯমাঃ আনছার আলী ǯমাড়ল       িপতা-

বরকত উ̂াহ ǯমাড়ল    এনআইিড-

৮৬৭৮৬৯৫০৯২      ǯমাবা-

০১৯২৯৩৯০৮৪১

Ɋাম-িদঘিলয়া              

ডাক-িদঘিলয়া             

উপেজলা-িদঘিলয়া          

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আনছার আলী ǯমাড়ল একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন ফɇাট িলভার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

৬৮৪ ǯমাঃ জাফর ǯমাΙা                িপতা-

ǯমাঃ আকবার ǯমাΙা    এনআইিড-

৪১১০৪৬৩২৮০০৩২ ǯমাবা-

০১৯১৯৮৮১৮৬৩

Ɋাম-িসিʸপাশা               

ডাক-ǯসানাতলা            

উপেজলা-অভয়নগর        

ǯজলা-যেশার

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জাফর ǯমাΙা  একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

পাক̝লীেত ঘা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ যেশার

৬৮৫ আসাҼল ǯশখ                       িপতা-

ǯগালাম ǯমা̜ফা ǯশখ      এনআইিড-

৫০৮৬৭৩৯৯৭৫        ǯমাবা-

০১৯৬০২২৭৭৮২

Ɋাম-মেহ͵রӅর              

ডাক-িদঘিলয়া               

উপেজলা-িদঘিলয়া         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী আসাҼল ǯশখ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন িকডনী 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

৬৮৬ খািদজা ӟলতানা                  িপতা-

মв ǯবগম                  এনআইিড-

১৪৭১৬৯৩০৮৩       ǯমাবা-

০১৯৪৯৬২৯৩৮০

Ɋাম-মেহ͵রӅর               

ডাক-িদঘিলয়া              

উপেজলা-িদঘিলয়া         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী খািদজা ӟলতানা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

৬৮৭ ǯমাঃ মИর ǯহােসন                িপতা-

ǯমাঃ আіল আউয়াল     এনআইিড-

২৬১৩৪৫১২০১৬৮৫ ǯমাবা-

০১৮৫১১৫৩৯৮৫

Ɋাম-মাҶয়াইল               

ডাক-যাɖাবাড়ী               

উপেজলা-মাҶয়াইল        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মИর ǯহােসন একজন ভɇান চালক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

৬৮৮ ǯমাঃ Ҽলাল ǯহােসন                িপতা-

ӓত ʹ̲র আলী             এনআইিড-

৬০০৬৩৭১৬৫৯      ǯমাবা-

০১৭৫৮৮০৬৬০৬

Ɋাম-১২/২ ǯলন ২১          

ডাক-ɝক িড                 

উপেজলা-িমরӅর           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ Ҽলাল ǯহােসন একজন ভɇান চালক। িতিন 

ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

৬৮৯ ǯমাঃ আলতাӈর রহমান         িপতা-

ǯমাঃ রিশҼল আলম       এনআইিড-

৩৭২২৩২২৬২৯      ǯমাবা-

০১৭২৩৮৯৩১৭২

Ɋা্ম-বাগদহ                   

ডাক-ǯচংঠী                 

উপেজলা-ǯদবীগʛ          

ǯজলা-পʙগড়

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আলতাӈর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িনউেরাসাজȟারী/ǯɝন ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ পʙগড়

৬৯০ ǯমাছাঃ হািছনা খাҶন             ·ামী-

ǯমাঃ সারওয়ার ǯহােসন          

এনআইিড-৯৪১৮২২৩৮০০৩৮২ ǯমাবা-

০১৭০৫৮৪৩১৮৮

Ɋাম-রামনা চেˍাহর        

ডাক-ǰবরҙনা                

উপেজলা-পীরগʛ            

ǯজলা-ঠা̲রগϲও

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ হািছনা খাҶন একজন ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ ঠা̲রগϲও

৬৯১ আі̂াহ িবন আিলফ            িপতা-

ǯমাঃ ǯসােহল হাওলাদার  জ˒সনদ-

২০১১৫৯১৫৬৪৭১১১০৪৪  ǯমাবা-

০১৯১৪১২২৫৫৫

Ɋাম-দিɻণ মহাখালী       

ডাক-ǯকওয়ার              

উপেজলা-ӑ˓ীগʛ          

ǯজলা-ӑ˓ীগʛ

ǯমাঃ ǯসােহল হাওলাদার (িপতা) 

এনআইিড-৫০৫৫১০৫৫০৫

আেবদনকারী ǯমাঃ ǯসােহল হাওলাদার একজন িনম ȟান ɢিমক। 

তার ǯছেল জ˒গত ϼɪ জিনত ҭিশিন মাস̲লার ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০ ӑ˓ীগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৬৯২ ǯমাছাঃ আিছয়া খাҶন             িপতা-

আশমত আলী            এনআইিড-

৫০৬৫৯০৩৮২৪       ǯমাবা-

০১৯২৬৮১৫৭৭৫

Ɋাম-বͰয়াই                 

ডাক-িতলাɪয়া            

উপেজলা-ӈলӅর           

ǯজলা-ময়মনিসংহ

ǯমাঃ ͰΈল আিমন (ǯছেল)           

এনআইিড-৯১২২৭৫৪১৪৭

আেবদনকারী ǯমাছাঃ আিছয়া খাҶন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯ̘াক ও বাম পােশর ҽব ȟলতা (Δারালাইিসস) ǯরােগ আɈাˉ। 

উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ময়মনিসংহ

৬৯৩ রােশҼল ইসলাম                    িপতা-

ӓত আিজজার রহমান     এনআইিড-

১৯৮০৫২১৩৩৪৭০০০০২২        ǯমাবা-

০১৭৪৪৬৩১৯৭৩

Ɋাম-যাɖাবাড়ী              

ডাক-যাɖাবাড়ী               

উপেজলা-যাɖাবাড়ী        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী রােশҼল ইসলাম একজন িরɼা চালক।িতিন ǯ̘াক 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

৬৯৪ ǯমাঃ সােহব আলী                িপতা-

ǯমাঃ শাহাজামাল        এনআইিড-

১৯৮২৪৯১৭৯৩৫০০০০১১        ǯমাবা-

০১৮২৪৮৫৪৭১৪

Ɋাম-১২৫/৬                  

ডাক-যাɖাবাড়ী              

উপেজলা-মাҶয়াইল      

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ সােহব আলী একজন িরɼা চালক।  িতিনউʎ 

রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

৬৯৫ ǯমাসাঃ ǯজাসনা ǯশখ               িপতা-

ǯমাঃ ফিকর চান ӏইয়া   এনআইিড-

৫৫৪০৯০৪২০৭       ǯমাবা-

০১৭১৪৮৫৬২০২

Ɋাম-বাসা-২১               

ডাক-Ҽয়ারীপাড়া            

উপেজলা-Ͱপনগর          

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ǯজাসনা ǯশখ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

৬৯৬ ǯরেহনা                               ·ামী-

ӓতঃ মিজӋর              এনআইিড-

০৪১০৯৮৭১৮০৬০৫  ǯমাবা-

০১৬২৯৭২৪৮৬৪

Ɋাম-বায়বালা               

ডাক-হাট ҙনাবালী          

উপেজলা-আমতলী         

ǯজলা-বর̶না

িনজ আেবদনকারী ǯরেহনা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন থাইরেয়ড 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ বর̶না

৬৯৭ রওশনা                             ·ামী-

জΈͰল                      এনআইিড-

৮৮২৭৮০৯১৫৭০৮৮  ǯমাবা-

০১৩০৯২৪১৯৭৭

Ɋাম-৩১৮/২                 

ডাক-িমরӅর               

উপেজলা-িমͰӅর           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী রওশনা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

৬৯৮ ǯমাছাঃ ӂরজাহান ӏইয়া           িপতা-

আলম চান                   এনআইিড-

৬৪৪০৮৬৬০৭৪       ǯমাবা-

০১৮২৮১৭৬১০৮

Ɋাম-বাসা-২১               

ডাক-Ҽয়ারীপাড়া            

উপেজলা-Ͱপনগর          

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ӂরজাহান ӏইয়া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ডায়েবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ঢাকা

৬৯৯ ǯমাঃ কামͰল ইসলাম বাӋ        িপতা-

ǯমাঃ তারাজ উিʸন ӏইয়া এনআইিড-

৫৯৫৯৩৩৮৫৮২      ǯমাবা-

০১৭১১০৫১৫০৩

Ɋাম-উঃ সািদӅর           

ডাক-বায়Ҷল আমান       

উপেজলা-ǯকাতয়ালী        

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ কামͰল ইসলাম বাӋ একজন ɢিমক। িতিন 

ডায়েবɪস হাট ȟ অɇাটাক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ফিরদӅর

৭০০ হাছনা ǯবগম                        িপতা-

ӂর ইসলাম                এনআইিড-

৯১৩৫৪৪৮৪১৪        ǯমাবা-

০১৭৫৪৩৬০৩৩৫

Ɋাম-নািছরӅর                

ডাক-লাʊলেজাড়া           

উপেজলা-জামালӅর         

ǯজলা-জামালӅর

িনজ আেবদনকারী হাছনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ িস̙ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ জামালӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৭০১ ӂরজাহান                            িপতা-

ӂর ǯমাহা˰দ হক         জ˒সনদ-

১৯৯০২৭২২৮০৬০৭০৫৭০       ǯমাবা-

০১৭৬৩২৩৭৫০৩

Ɋাম-ǯশরশাহেমাড়            

ডাক-সদর                     

উপেজলা-ǯকাতয়ালী       

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ӂরজাহান একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িপʯথিলেত 

পাথর ও রɳʹΏতা  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  িদনাজӅর

৭০২ ǯমাছাঃ ফারিজনা খাҶন         িপতা-

ǯসানা িমঞা                জ˒সনদ-

১৯৯০৯৪১৮২২৩০০৯৪৪১ ǯমাবা-

০১৭২২৪৮৫১১৮

Ɋাম-ǰবরচনা                  

ডাক-ǰবরҙনা                

উপেজলা-পীরগʛ          

ǯজলা-ঠা̲গϲও

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ফারিজনা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ঠা̲রগϲও

৭০৩ মািবয়া ǯবগম                        

িপতা-ӓত ইয়া̲ব আলী         

এনআইিড-৪৭৯২১০২০২১৮৩২  ǯমাবা-

০১৯১৮৭১৮৯৯৬

Ɋাম-ҟট িমল কেলানী      

ডাক-ǯসানালী ҟট িমল    

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী মািবয়া ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Ӎহদােˉর 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  Ҏলনা

৭০৪ িসӑ আɳার                         িপতা-

িদল ǯমাহা˰দ ǯমা̂া      এনআইিড-

৬৪৪০৮৬৮৪৬৮      ǯমাবা-

০১৯১২১৫২৬৭০

Ɋাম-Ҽয়ারীপাড়া              

ডাক-প̂বী                

উপেজলা-Ͱপনগর           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী িসӑ আɳার একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িডͯশেয়র িস̙ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

৭০৫ হাসিনন জাহান ǯɛমা             িপতা-

হািবӋর রহমান            এনআইিড-

৭৩৫২৩৩২৫০১     ǯমাবা-

০১৬৩৫৪৩৬৬৮১

Ɋাম-ˣক এইচ                 

ডাক-িমরӅর                

উপেজলা-িমরӅর            

ǯঝলা-ঢাকা

ইয়াসিমন রহমান (ǯমেয়)     এনআইিড-

১০০২৭২০২৬৪

আেবদনকারী ইয়াসিমন রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ɛসব 

পরবত̭ হােট ȟর জɪল সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

৭০৬ ǯমাঃ শামҜল হক                 িপতা-

ӓত আঃ রিশদ            এনআইিড-

৪৮১০২৭১৭৪০৬৪৫   ǯমাবা-

০১৩০০৯৬৬৮৬৯

Ɋাম-ӆব ȟ কাͼল              

ডাক-কাͼল  বাজার        

উপেজলা-অ̙Ɋাম          

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শামҜল হক একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন হাট ȟ 

অɇাটাক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  িকেশারগʛ

৭০৭ খািদজা ǯবগম                      িপতা- 

ǯমাঃ হািনফ                এনআইিড-

৮৭০২৩৩৯৮৩২      ǯমাবা-

০১৯২৪১৬৭৭৫৭

Ɋাম-ǯশওরাপাড়া             

ডাক-িমরӅর                  

উপেজলা-িমরӅর             

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী খািদজা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Ѐধা মˍা 

ও িসড়ায় িসড়ায় Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ঢাকা

৭০৮ ǯমাসাঃ আমাҶন ǯনছা              

িপতা-ӂর ǯমাহা˰দ ǯমা̂া       

এনআইিড-৫০৯০০৫৩৪২১       ǯমাবা-

০১৮৪০২৯৪৪২৮

Ɋাম-চনপাড়া                   

ডাক-ǯডমরা                  

উপেজলা-Ͱপগʛ            

ǯজলা-নারায়নগʛ

ছালমা ǯবগম (ǯমেয়) এনআইিড-

২৩৮৯৯৭৮২১০

আেবদনকারী ছালমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ɛসােবর  

থিলর ɛদাহ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নারায়নগʛ

৭০৯ আіর রহমান                       িপতা-

ӓত ফজӗর রহমান        এনআইিড-

৪৮১০৬৫১৩২৬২৯৭ ǯমাবা-

০১৭১২১৮৩৮৬৭

Ɋাম-বাগমারা                 

ডাক-হািলমӅর              

উপেজলা-বািজতӅর       

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী আіর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন Ɉিনক 

িলভার িডিজজ ǯহপাটাইɪস িব ভাইরানস জিনত কারেন যҍেতর 

জɬল সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  িকেশারগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৭১০ এম, আল আমীন (িরফাত)      িপতা-

ǯমাঃ রতন আলী হাওলাদার   

এনআইিড-২৬৯৬৪০২৬২৩০০৫ ǯমাবা-

০১৭১২০০৮৯৬৫

Ɋাম-ǯসকশন-১৩            

ডাক-িমরӅর                 

উপেজলা-প̂বী            

ǯজলা-ঢাকা

ǯজসিমন ӟলতানা (মাতা)  এনআইিড-

৫৫০৫৯৬৬৬৫৪

আেবদনকারী এম, আল আমীন একজন িরɼা চালক। িতিন পাө 

পেথর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

৭১১ ǯমাঃ ǯগালাম সাʯার              িপতা-

আলী আহা˰দ             এনআইিড-

২৩৯৯০১৪৫০১       ǯমাবা-

০১৭১০৮৩০৩৬৯

Ɋাম-বাসা নং-৫             

ডাক-সাͰিলয়া               

উপেজলা-ǯডমরা            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯগালাম সাʯার একজন ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ িকডনীর সমΝা পারিকনসন িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ। 

উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

৭১২ িফেরাজা ǯবগম                    িপতা-

ӓত আবҼল রিশদ        এনআইিড-

৫১১৬৫৩৩১৮২৪৭৫ ǯমাবা-

০১৭৪৫৩২১৯৭৬

Ɋাম-মািঝরগϲও              

ডাক-কািশম নগর          

উপেজলা-রামগʛ           

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ আেবদনকারী িফেরাজা ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন নন 

হজিক˓ িলে˭ামা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ লɻীӅর

৭১৩ ǯমাঃ মমতাҟল আেরািফন        িপতা-

কাজী জΈͰল হক        এনআইিড-

৫১১৬৫২৩১১৭২৭১ ǯমাবা-

০১৭২৫০৫৫৫৮৫

Ɋাম-আিরজӅর             

ডাক-পানপাড়া              

উপেজলা-রামগʛ           

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মমতাҟল আেরািফন একজন একজন ҍিষ 

ɢিমক। িতিন হােট ȟ বালেবর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ লɻীӅর

৭১৪ ǯমাঃ ҟেয়ল িময়া                 িপতা-

ǯমাঃ চϲন িময়া             এনআইিড-

৪৮১৯২১৩৭০৭৭০৬ ǯমাবা-

০১৯৯০৮৯১৯২২

Ɋাম-িজরানী               

ডাক-িজরানী                

উপেজলা-আʹিলয়া      

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ҟেয়ল িময়া একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন নন 

হজ িকনস িলে˭ামা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

৭১৫ মািহҼল ইসলাম মাӈজ           িপতা-

ǯমাঃ  মাӟদ              জ˒সনদ-

২০১০৫১১৫৮৫৯১০৮৩৯০       ǯমাবা-

০১৭৩৪৪২১১৬০

Ɋাম-ǯকেরায়া               

ডাক-ӏইয়া বাড়ী           

উপেজলা-রায়Ӆর           

ǯজলা-লɻীӅর

ǯমাঃ মাӟদ (িপতা)   এনআইিড-

২৬৯১৬৫০৪৭৫২৫৬

আেবদনকারী ǯমাঃ মাӟদ একজন ҍিষ ɢিমক।তার ǯছেল 

মািহҼল ইসলাম ǯহেনািকিলয়া ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ লɻীӅর 

৭১৬ জাˑাҶন ӂর                      িপতা-

ǯনয়ামত কিরম ӏইঁয়া     জ˒সনদ-

২০১২৫১১৫৮৫৯১০৪৯৫৭ ǯমাবা-

০১৭২৭১৮৬৭৮৫

Ɋাম-ӗҿয়া                   

ডাক-ӏইয়া                 

উপেজলা-রায়Ӆর         

ǯজলা-লɻীӅর

ǯনয়ামত কিরম ӏইঁয়া (িপতা) 

এনআইিড-৫১১৫৮৫৯৫৩৭২৭৬

আেবদনকারী ǯনয়ামত কিরম ӏইঁয়া একজন ɢিমক। িতিন 

Δারালাইিসস ও মি̜ে̖র সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ লɻীӅর

৭১৭ ǯমাঃ নজͰল ইসলাম              িপতা-

ӓত আঃ ওয়ােহদ িময়া  এনআইিড-

৪৮১৯২১৩৭০৭৮৪০  ǯমাবা-

০১৯৩৬০৬০১৪৩

Ɋাম-বাইপাল                

ডাক-বাইপাল            

উপেজলা-আʹিলয়া        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ নজͰল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

খাΑ ণালীর কɇানাসর ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

৭১৮ ǯমাঃ জিসম উিʸন বҶ          িপতা-

ǯমাহা˰দ উΙা            এনআইিড-

৫১১৬৫২৩১১৭৩৫৮ ǯমাবা-

০১৭৯২৫৯১৩৪২

Ɋাম-জামালӅর             

ডাক-পানপাড়া             

উপেজলা-রামগʛ          

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জিসম উিʸন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিনহাট ȟ 

অɇাটাক ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  লɻীӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৭১৯ সাইমা আɳার                         

িপতা-ǯসােহল ǯহােসন          

জ˒সনদ-২০১৩৬৭২৬৬০৪১০৮০৩৮   

  ǯমাবা-০১৮৪৩৬৪৫১১৬

Ɋাম-আিরজӅর              

ডাক-পানপাড়া              

উপেজলা-রামগʛ           

ǯজলা-লɻীӅর

ǯপ˓ী আɳার (মাতা) এনআইিড-

৫১১৬৫২৩১১৭৩৪২

আেবদনকারী ǯপ˓ী আɳার একজন দিজȟ ɢিমক। তার ǯমেয়  

সাইমা আɳার ͵াস ক̙ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ লɻীӅর

৭২০ মািনক জাহান                      ·ামী-

নািজর উΙা                 এনআইিড-

৫১১৬৫৩৮৯৯৩২৮১     ǯমাবা-

০১৮৬১১৫৬৫১২

Ɋাম-দিɻণ ΛরামӅর      

ডাক-রায় ΛরামӅর      

উপেজলা-রামগʛ          

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ আেবদনকারী মািনক জাহান একজন Ғহ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ ঘােড় Εাথা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ লɻীӅর

৭২১ িশউলী খাҶন                       িপতা-

আіল আিজজ              এনআইিড-

৮২৩৫৫৮৬১৯৮      ǯমাবা-

০১৬৭৬১৩৭৪০৫

Ɋাম-গজািলয়া               

ডাক-গজািলয়া             

উপেজলা-কҚয়া             

ǯজলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী িশউলী খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  বােগরহাট

৭২২ রিবউল ইসলাম ӑিহন            িপতা-

ӑছা মি̂ক                 জ˒সনদ-

২০১১৪৭৪৪০৮৫০৪৯০৫১ ǯমাবা-

০১৬২৫৯৭৫৩৬৫

Ɋাম-ǯসনহাটী                 

ডাক-ǯসনহাটী              

উপেজলা-িদঘিলয়া         

ǯজলা-Ҏলনা

ӑছা মি̂ক (িপতা) এনআইিড-

৪৭১৪০৮৫২৯৯৩৬৮

আেবদনকারী ӑছা মি̂ক একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ǯচােখর 

ɛদাহ ও Εাথা জিনত কারেন ǯজােখ ছািন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০  Ҏলনা

৭২৩ ̲লҜম                              ·ামী-

ফাইҟল ইসলাম         এনআইিড-

২৬১৭৬৯৫১৩০৩৬৭ ǯমাবা-

০১৮৬১৭০৫০৯৪

Ɋাম-কদমতলী              

ডাক-ফিরদাবাদ          

উপেজলা-ΚামӅর        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ̲লҜম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

৭২৪ ǯমাঃ ǯবলােয়ত ǯহােসন খান      িপতা-

ǯমাঃ ǯমাবারক উ̂াহ খান এনআইিড-

২৮৪৪৭৭০৪১৮       ǯমাবা-

০১৭২৬৯৫১০৫২

Ɋাম-উঃপি̃ম যাɖাবাড়ী    

ডাক-ফিরদাবাদ          

উপেজলা-যাɖাবাড়ী        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯবলােয়ত ǯহােসন খান একজন িনম ȟান 

ɢিমক। িতিন ডায়ােবɪস উʎ রɳচাপ ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ 

আɈাˉ।

৩৫০০০  ঢাকা

৭২৫ ǯমাঃ জিহͰল ইসলাম             িপতা-

মিনর উিʸন             এনআইিড-

৩২৯২৫৬২৮২৮     ǯমাবা-

০১৭২৪৬৬২৭০৮

Ɋাম-হিরনহাঠী               

ডাক-ӆব ȟ চাˍরা           

উপেজলা-কািলয়াৈকর     

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জজিΈল ইসলাম একজন গাড়ী চালক। িতিন 

̺েকামা ও ǯরৗতনােত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০ গাজীӅর

৭২৬ আіস ছাʯার                            

িপতা-ӓত আঃ লিতফ                  

এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭১৮২৮৪          

ǯমাবা-০১৯৪৫১৪৫৯৬৯

Ɋাম-কদমতলী              

ডাক-ফিরদাবাদ          

উপেজলা-ΚামӅর        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী আবҼস ছাʯার একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন Ζাি˅ 

বেলর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

৭২৭ ǯজসিমন ǯবগম                      

িপতা-হযরত আলী               

জ˒সনদ-১৯৯৯৬৮২৮৭০৫০০১৮৫৯    

    ǯমাবা-০১৭৪৩০১৫১৩১

Ɋাম-িশবӅর                  

ডাক-িশবӅর                 

উপেজলা-িশবӅর           

ǯজলা-নরিসংদী

িনজ আেবদনকারী ǯজসিমন ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯথলােসিময়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নরিসংদী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৭২৮ সিˍপ চˌ মҟমদার                  

িপতা-পংেকশ চˌ মҟমদার       

জ˒সনদ-২০১২৩৩৯৩৩১৩০২৫৮২ 

ǯমাবা-০১৭২৮৬২০৯৩০

Ɋাম-নাওেজার               

ডাক-কʡা বাজার          

উপেজলা-গাজীӅর         

ǯজলা-গাজীӅর

পংেকশ চˌ মҟমদার (িপতা) 

(এনআইিড-৯১৩৬০০৮২৮২)

আেবদনকারী পংেকশ চˌ মҟমদার একজন ǯসӗন ɢিমক। তার 

ǯছেল সিˍপ ̲মার মҟমদার আ̶েন ǯপাড়া ǯগােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০ গাজীӅর

৭২৯ ǯকৗশলা রানী ম˅ল                ·ামী-

ӟ̲মার চˌ ম˅ল        এনআইিড-

৩৩১৩৪৯৪৭৫৭২৬৪ ǯমাবা-

০১৭৬০৩২৭৫৭০

Ɋাম-রাҹরা                    

ডাক-বাғন                   

উপেজলা-কালীগʛ          

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯকৗশলা রানী  ম˅ল একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন 

হােট ȟর বালেবর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ গাজীӅর

৭৩০ ǯমাছাঃ ǯজাসনা ǯবগম            ·ামী-

ǯমাঃ মনҜর আলী         এনআইিড-

৮৫১২৭৪২৮২৯০০২ ǯমাবা-

০১৭১০৬৮৩০৯১

Ɋাম-জয়েদব উʯর          

ডাক-গজঘ˅া               

উপেজলা-গংগাচড়া         

ǯজলা-রংӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯজাসনা ǯবগম একজন ɢিমক। িতিন 

িপʯথিলেত পাথর িকডনীেত িস̙ ɛসােবর থিলেত ইনেফকশন 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ রংӅর

৭৩১ ǯমাঃ ইমরান নািজর                

িপতা-ǯমাহা˰দ আবҼল মােলক 

এনআইিড-৬৪৬৩৪২৬১৭৮     ǯমাবা-

০১৭৮৬৫৫৭২২২

Ɋাম-িমজȟাগʛ               

ডাক-িমজȟাগʛ               

উপেজলা-িমজȟাগʛ          

ǯজলা-পҧয়াখালী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ইমরান নািজর একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

উʎ রɳচাপ ও িকডনীর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ পҧয়াখালী

৭৩২ ǯমাছাঃ পারভীন                    িপতা-

ওয়াҟʸীন হাওলাদার    এনআইিড-

২৩৯১১৫৫১১২      ǯমাবা-

০১৯৬৪৫৪৪৩২১

Ɋাম-মাӟমাবাদ               

ডাক-ӑড়াপাড়া               

উপেজলা-Ͱপগʛ             

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ পারভীন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ ও রবɳ অিতিরɳ চিব ȟ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

৭৩৩ খািদজা আɳার                    ·ামী-

অিল আহ˰দ              এনআইিড-

১৯৯০৫৯১২৪৭৩০০০১২৯        ǯমাবা-

০১৯৬২৬৮৩৪১৪

Ɋাম-কািরসখান               

ডাক-রӟলӅর               

উপেজলা-গজািরয়া           

ǯজলা-ӑ˓ীগʛ

িনজ আেবদনকারী খািদজা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন টনিসল 

ও কােনর অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ӑ˓ীগʛ

৭৩৪ আপন                               িপতা-

ǯমাঃ মӂ                          

জ˒সনদ-৭৫                       ǯমাবা-

০১৯৯৪২৩৩১৪৮

Ɋাম-বাӗরচর                

ডাক-িদকপাড়া              

উপেজলা-ǯশরӅর           

ǯজলা-ǯশরӅর

          ǯমাঃ মӂ (িপতা)              

এনআইিড-৭৭৫৭৪১৬৯১৭

আেবদনকারী ǯমাঃ মӂ একজন ǯহােটল ɢিমক। তার ǯছেল আপন 

ডান হত ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ǯশরӅর

৭৩৫ ǯমাঃ শিফ̲ল ইসলাম            িপতা-

ǯমাঃ ̲েমদ আলী         এনআইিড-

১৯৯২৬১১৭২৯৪০০০৩২৮       ǯমাবা-

০১৭৬১৩৯৮৫৮৯

Ɋাম-কҙরী                  

ডাক-বাকচাˍা            

উপেজলা-নাˍাইল     

উপেজলা-ময়মনিসয়হ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃশিফ̲ল ইসলাম একজন ভɇান চালক। িতিন 

ǯɶােরকা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ময়মনিসংহ

৭৩৬ ǯমাছাঃ হািলমা আɳার               

·ামী-ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম     

এনআইিড-৬১১৭২৭৯৩০৩৮৭২ ǯমাবা-

০১৯৪৬৮১২০৯৬

Ɋাম-িবলভােদরা            

ডাক-পাচ দির̂া           

উপজেলঅ-নাˍাইল        

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ হািলমা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

Όাি̙ক আলসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ময়মনিসংহ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৭৩৭ ǯমাছাঃ ǯরিজয়া খাҶন            িপতা-

আঃ কািদর                এনআইিড-

৩২৭১০৯৬০৬১      ǯমাবা-

০১৮৩২৫৬৩০৩৯

Ɋাম-চং ǯশালািকয়া        

ডাক-ǯবৗলাই                

উপেজলা-িকেশারগʛ      

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯরিজয়া খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

রɳʹΓতা ও সামাΓ হােট ȟর সমΝা  ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  িকেশারগʛ

৭৩৮ ӑɳা সরকার                       িপতা-

অӑΙ সরকার             এনআইিড-

১৯২৬২৪৪৭৭১       ǯমাবা-

০১৭৪০১৬২০৪২

Ɋাম-িপলজংগ               

ডাক-িপলজংগ               

উপেজলা-ফিকরহাট         

ǯজলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী ӑɳা সরকার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িপʰ 

থিলেত ɛদাহ জরাөরেত সিহেজর ɪউমার িডͯশেয় িস̙ ǯরােগ 

আɈাˉ।

৪০০০০  বােগরহাট

৭৩৯ ǯমাতাহার উʸীন                   িপতা-

ǯমাঃ মমতাজ উʸীন       এনআইিড-

৪৬৩৫২৯৭২৮৮     ǯমাবা-

০১৭১৫৮৫৬৮৮৫

Ɋাম-২৫০                      

ডাক-িজিপও                

উপেজলা-খািলশӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাতাহার উʸীন একজন ҟট িমল ɢিমক। িতিন 

ǯɛােস̙ কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  Ҏলনা

৭৪০ ǯমাঃ আӋল কালাম               িপতা-

ӓত আিদল উিʸন ǯসখ   এনআইিড-

৪১৭৮৬৫২৭৬৬      ǯমাবা-

০১৯৩৭২৮৬৪৭৭

Ɋাম-ɝ˰গাতী               

ডাক-িদঘিলয়া             

উপেজলা-িদঘিলয়া        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋল কালাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯসেরɝাল ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

৭৪১ ǯমাঃ ·পন Εপাির                 িপতা-

ǯমাঃ ǯমাজাফর Εপাির   এনআইিড-

১৯১১৭৬৯১৭০       ǯমাবা-

০১৯১৩০৯৬৩৫৬

Ɋাম-ঝাউচর                

ডাক-আɢাফাবাদ          

উপেজলা-কামরাʊীরচ     

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ·পন Εপাির একজন ɓাইভার। িতিন ɻত 

এবং িকডনী ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

৭৪২ পারিভনা ǯবগম                     ·ামী-

ӓত ǯগҼ িময়া                 এনআইিড-

১২১৯০২৯৬৬৮৭১৪ ǯমাবা-

০১৯৮৪৩৭০০৭৯

Ɋাম-বড়নগর                

ডাক-চাতল পাড়            

উপেজলা-নািসর নগর      

ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী পারিভনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ͵াস 

ক̙ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

৭৪৩ ǯমাঃ হায়দার আলী                িপতা-

ӓত ǯমাঃ আঃ গӈর        এনআইিড-

৪৮১১১২১৫৬১৯৯৬ ǯমাবা-

০১৭১৭৭৮৯৩৬৩

Ɋাম-নবীӅর                 

ডাক-আগানগর             

উপেজলা-ǰভরব            

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ হায়দার আলী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন হাট ȟ 

ǯফউলর ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  িকেশারগʛ

৭৪৪ ·˗া রানী শীল                    িপতা-

কানাই লাল শীল         এনআইিড-

৩২৭৬২১১৬২৪       ǯমাবা-

০১৭৪৭৫২৩৬৫৩

Ɋাম-িপলজংগ               

ডাক-িপলজংগ               

উপেজলা-ফিকরহাট         

ǯজলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী ·˗া রানী শীল একজন Ғহ ɢিমক। িতিন জরাө 

ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  বােগরহাট

৭৪৫ মাফাজা আɳার                  িপতা-

জিহͰল হক               এনআইিড-

৮২৪৫৭৯৩৭০১       ǯমাবা-

০১৭৫৯২৩৩২৯৬

Ɋাম-ছাগাইয়া                

ডাক-আগানগর               

উপেজলা-ǰভরব              

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী মাফাজা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  িকেশারগʛ

৭৪৬ অশীম ̲মার শীল                 িপতা-

Κাম ӟˍর শীল           এনআইিড-

৩৭২৬২২২২১৩     ǯমাবা-

০১৭২৪৭১৭৬০০

Ɋাম-িপলজংগ               

ডাক-িপলজংগ               

উপেজলা-ফিকরহাট         

ǯজলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী অশীম ̲মার শীল একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িকডনীর িস̙ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  বােগরহাট



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৭৪৭ ǯমাঃ িমনহাজ িময়া               িপতা-

ǯমাঃ ǯলӋ িময়া             এনআইিড-

৫৫৫৩৮৫০৭৩৫      ǯমাবা-

০১৭৭০৭৬৭৭৭৮

Ɋাম-দািড়য়াӅর              

ডাক-দািড়য়াӅর            

উপেজলা-সিখӅর           

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িমনহাজ িময়া  একজন ɢিমক। িতিন ˣাড 

কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ টাʊাইল

৭৪৮ শাহ আলম                        িপতা-

জেয়ন উিʸন              এনআইিড-

৯৩১৮৫১৩৮৪৫০৫০ ǯমাবা-

০১৭১৪৮১১৩০৩

Ɋাম-বগা ɛিতমা            

ডাক-বেহড়া ǰতল          

উপেজলা-সিখӅর           

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী শাহ আলম একজন ভɇান চালক। িতিন উʎ 

রɳচাপ িকডনীর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০ টাʊাইল

৭৪৯ আӋবকর িসিʸকী                িপতা-

ǯমাঃ ǯকরামত আলী ӑ˓ী  এনআইিড-

৯৩১৮৫৫৪৮৮৬৩০১ ǯমাবা-

০১৭১৪৩৩৪৮৪০

Ɋাম-ǯবায়ালী                

ডাক-ǯবায়ালী               

উপেজলা-সিখӅর         

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী আবɮর িসিʸকী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস উʎ রɳচাপ Όাি̙ক আলসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ টাʊাইল

৭৫০ কিহӂর ǯবগম                      িপতা-

শাজাহান                   এনআইিড-

৯৩২৮৫০৬৯৭৮৪৮৭      ǯমাবা-

০১৭৮৯৬১৬৬৮৮

Ɋাম-গড় ǯগািবˍӅর         

ডাক-সিখӅর               

উপেজলা-সিখӅর         

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী কিহӂর ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন অɇাজমা 

উʎ রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ টাʊাইল

৭৫১ তাসিলমা                          ·ামী-

ǯমাঃ ǯতাতা ӏইঁয়া           এনআইিড-

৬৭২৫৮১৩৬২৫৬৫১ ǯমাবা-

০১৯৫৭৬১৮৪৬১

Ɋাম-রӟনবাগ                

ডাক-সানারপাড়া             

উপেজলা-নারায়নগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী তাসিলমা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন যҍেতর 

সমΝা Ɉিনক িলভার িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ নারায়নগʛ

৭৫২  িমেসস আেমনা খাҶন            িপতা-

মমতাজ উিʸন           এনআইিড-

২৩৯৩১৭৩৩০৩       ǯমাবা-

০১৯১৬৪২০৫৬২

 Ɋাম-৪, ǯসকশন-৭          

ডাক-িমরӅর-১২১৬          

উপেজলা-প̂বী            

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী িমেসস আেমনা খাҶন একজন পিরচˑ ɢিমক। 

িতিন ǯচােখর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ঢাকা

৭৫৩ ǯমাঃ আইউব আলী ফিকর           

িপতা-ǯছকমত আলী ফিকর    

এনআইিড-৮২৩৩২২৮৯৩৪      ǯমাবা-

০১৯৬২৮৫৩২২১

Ɋাম-সামˉেসন              

ডাক-আলাইӅর              

উপেজলা-Ͱপসা             

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আইөব আলী ফিকর একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন হােট ȟর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

৭৫৪ ǯসােহল রানা                       িপতা-

আіস ছালাম                  

এনআইিড-৫৯৫৫৫৮৩২৩৩     ǯমাবা-

০১৯৪২৮০০৩৭৮

Ɋাম-ভাটারা                  

ডাক-ভাটারা                

উপেজলা-সিরষাবাড়ী       

ǯজলা-জামালӅর

িনজ আেবদনকারী ǯসােহল রানা একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন হােট ȟর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ জামালӅর

৭৫৫ আিছয়া আɳার                     ·ামী-

ǯমӂ িময়া                  এনআইিড-

৪৮১৪২৬০৫১৯৫৯৬ ǯমাবা-

০১৭১০৫৩৩৩৪৮

Ɋাম-রাজগাতী                

ডাক-রাজগাতী               

উপেজলা-নাˍাইল          

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী আিছয়া আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ময়মনিসংহ

৭৫৬ ǯমাঃ জালাল উিʸন               িপতা-

ǰনয়ব আলী              এনআইিড-

৮২৩৭৪২০২৮৯       ǯমাবা-

০১৭৬৭৮০৬৫৪৯

Ɋাম-পϲচগািছ                

ডাক-হািজӅর              

উপেজলা-জামালӅর       

ǯজলা-জামালӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জামাল উিʸন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস উΣ রɳচাপ ǯকামেরর হািʡ ɜাকচার ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০ জামালӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৭৫৭ সািদ̲̂াহ আশরাফী            িপতা-

ǯমাঃ শামীম               জ˒সনদ-

২০১৬৩৯১৬১৩৮১০৭৩৬০     ǯমাবা-

০১৭২০১৭১১৮২

Ɋাম-ǯকানামালʙ            

ডাক-ǯমলাˍহ              

উপেজলা-জামালӅর        

ǯজলা-জামালӅর

ǯমাঃ শািমম (িপতা) এনআইিড-

৯১৩১৩৫৩০৮৯

আেবদনকারী ǯমাঃ শািমম একজন ɢিমক। তার ǯছেল সািদ̲̂াহ 

আশরাফী উʎ রɳচাপ িকডনীর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ জামালӅর

৭৫৮ ǯমাছাঃ মমতা ǯবগম               িপতা-

ǯমাঃ আইөব আলী         এনআইিড-

২৮৩৭৩৯৪৭০৫      ǯমাবা-

০১৬২০৫১৮১৬৪

Ɋাম-পϲচগািছ                

ডাক-হািজӅর              

উপেজলা-জামালӅর       

ǯজলা-জামালӅর

ǯমাঃ খিলӗর রহমান (·ামী) এনআইিড-

১৯৩৭৪৭১৪৮৮

আেবদনকারী ǯমাছাঃ মমতা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

জরাөর ӑেখর ɛদাহ ওহােট ȟর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ জামালӅর

৭৫৯ ǯমাঃ আঃ লিতফ                   িপতা-

ӓত আіল ǯহােসন     এনআইিড-

৩৬১২৬৭৬৮৯৬৫৯৭  ǯমাবা-

০১৭২৬৯৮৬০৭৬

Ɋাম-মিহমা উড়া             

ডাক-পʙশ                   

উপেজলা-ҙনাͰঘাট         

ǯজলা-হিবগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আіল লিতফ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯɛাে̙েটর কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ হিবগʛ

৭৬০ ফাͰক সরদার                     িপতা-

গিন সরদার                এনআইিড-

৪১৫০৩৭২৪১৭      ǯমাবা-

০১৩০৬৪৮৪৫৭২

Ɋাম-িবেনাদার               

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-ǯসানাডাʊা     

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ফাͰক সরদার একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন যবেনর 

তারতΖ িনজ সমΝা/ইেলɯলাইট ইমকɇালা˓ ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

৭৬১ ǯমাঃ সালাউʸীন                   িপতা-

আবদার গাজী           এনআইিড-

৫৫০৯৮০৩৫৭২       ǯমাবা-

০১৭৪৫৬৬৫০৬৬

Ɋাম-লাংগলঝাড়া            

ডাক-লাংগলঝাড়া          

উপেজলা-কলােরায়া      

ǯজলা-সাতɻীরা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ সালাউʸীন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ҽঘ ȟটনাজিনত কারেন বাম হাত ɜɇাকচার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ সাতɻীরা

৭৬২ ǯমাঃ আিমӂল ইসলাম              

িপতা-ӓত িসরাҟল ইসলাম   

এনআইিড-৪৮১৪২৬০৫২০২০৮ ǯমাবা-

০১৭৭৪৯১৫০৯৫

Ɋাম-ǯশালািকয়া              

ডাক-িকেশারগʛ           

উপেজলা-িকেশারগʛ      

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আিমӂল ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

টনিসল অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  িকেশারগʛ

৭৬৩ আছমা                                 

িপতা-সােহদ আলী ӏইয়া         

এনআইিড-৪১৭৫৬৩৭৪০৬        

ǯমাবা-০১৭৫৬৩৭৪০৬

Ɋাম-জিসম উিʸন            

ডাক-মц নগর              

উপেজলা-গাজীӅর           

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী আছমা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ গাজীӅর

৭৬৪ ǯমাসাঃ লাভলী আɳার            িপতা-

ǯমাঃ ইউӂস আলী       এনআইিড-

৪৮১৯২৯৪৮০৭২৬৬ ǯমাবা-

০১৭৫৪৮৬৯৫৮২

Ɋাম-উিকল পাড়া           

ডাক-ǯশালািকয়া              

উপেজলা-িকেশারগʛ      

ǯঝলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ লাভলী আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯɝ̙ কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  িকেশারগʛ

৭৬৫ সাҟ                                  ·ামী-

ǯমাঃ কালাম               এনআইিড-

২৬৯৪৮১৪৯১২৯৮     ǯমাবা-

০১৭০০৬১০৬১৪

Ɋাম-পঃ ǯশওড়াপাড়া       

ডাক-িমরӅর                 

উপেজলা-িমরӅর            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী সাҟ একজন Ғহ ɢিমক। িতিন খাΑ নালীর 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

৭৬৬ ǯমাছাঃ খািদজা                        

িপতা-ǯমাঃ হােসম আলী খান        

এনআইিড-৬৪৫২৪৭২২৭৪            

ǯমাবা-০১৯০৩৪৬১৮০২

Ɋাম-িদঘিলয়া              

ডাক-িদঘিলয়া             

উপেজলা-িদঘিলয়া          

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ খািদজা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৭৬৭ ǯমাঃ ǯরজাউল কিরম খান (নািদম) 

িপতা-ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম        

এনআইিড-৩২৭৭১৬৬৭৫১           

ǯমাবা-০১৬১০২৫১৩৬০

Ɋাম-পা̶িড়                    

ডাক-ӑцনগর               

উপেজলা-গাজীӅর           

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯরজাউল কিরম খান (নািদম) একজন ҍিষ 

ɢিমক। িতিন পাক̝লির কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ গাজীӅর

৭৬৮ ǯমাঃ বাӋল িময়া                      

িপতা- িসরাҟল ইসলাম             

এনআইিড-৩২৮৪৮৭৫৯৫৬          

ǯমাবা-০১৭৩৪০৭৮৮৩৭

Ɋাম-ইˍানগর               

ডাক-এন িজ এফ           

উপেজলা-রাজনগর          

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ বাӋল িময়া একজন িরɼা চালক। িতিন 

ǯকামেড় Εাথা ɛসােবর থিলর ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ǯমৗলভীবাজার

৭৬৯ ǯমাঃ মাহӋӋর রহমান (বাӋল)   িপতা-

ӓত খিলӗর রহমান     এনআইিড-

৪৮১৯২৯৪৮০৭২৮৪  ǯমাবা-

০১৭২১৯৯৪১৭০

Ɋাম-উিকলপাড়া              

ডাক-উিকলপাড়া            

উপেজলা-িকেশারগʛ      

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মাহӋӋর রহমান (বাӋল)একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন পাক̝লীর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  িকেশারগʛ

৭৭০ আӋল ǯহাসন                      িপতা-

কিলӑিʸন ɛামািনক      এনআইিড-

৫৫১২৮৯০০১২        ǯমাবা-

০১৭৩৭৯৯৫৮৪২

Ɋাম-পাটকল                  

ডাক-পবা                    

উপেজলা-কাটাখালী         

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী আӋল ǯহােসন একজন তাতী ɢিমক। িতিন ǯকামেড় 

Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  রাজশাহী

৭৭১ ǯমাঃ সােরায়ার ǯহােসন           িপতা-

ǯমাঃ ǯদওয়ান আলী      এনআইিড-

৩৩১৩৬২৫২৯৮১৭৩ ǯমাবা-

০১৭১৭৬৩৯৫৩১

Ɋাম-একডালা               

ডাক-তারাগʛ              

উপেজলা-কাপািসয়া        

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ সােরায়ার ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

উʎরɳচাপ Ӌেক Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ গাজীӅর

৭৭২ ӟিɛয়া রানী শীল                          

িপতা-ҍ̏পদ শীল                      

এনআইিড-৬৯০২২২৯৯৩৬           

ǯমাবা-০১৭১২৯২০৭৭২

Ɋাম-িকসমত চি˅তলা     

ডাক-ইসলামাবাদ           

উপেজলা-রামপাল           

ǯজলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী ӟিɛয়া রানী শীল একজন Ғহ ɢিমক।িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  বােগরহাট

৭৭৩ ǯমাঃ ӑিশ ȟদ আলম                  িপতা-

ǯমাঃ আӋ শিহদ           এনআইিড-

৪৮১৯২১৩৭০৭৭৪৪  ǯমাবা-

০১৯৫৭২৪৪০০১

Ɋাম-কাজলা                 

ডাক-যাɖাবাড়ী             

উপেজলা-যাɖাবাড়ী        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӑিশ ȟদ আলম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

টনিসেল কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

৭৭৪ জাহানারা ǯবগম                   ·ামী-

মিজӋর রহমান খান          এনআইিড-

৪৮১৪২২৫৬০৮৮৬৩ ǯমাবা-

০১৭১১৯৪০৯২৪

Ɋাম-উরিদঘী                  

ডাক-উরিদঘী               

উপেজলা-কিরমগʛ         

ǯজলা-িকেশারগʛ

ǯমাঃ আিজҟর রহমান (ǯছেল)            

 এনআইিড-২৬৯৪০৬৯২০৭৯৮৮

আেবদনকারী ǯমাঃ আিজҟর রহমান একজন Ғহ ɢিমক। তার 

মাতা জাহানারা ǯবগম ডায়ােবɪস,রেɳ অিতিরɳ চিব ȟ ǯরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  িকেশারগʛ

৭৭৫ ǯমাসাঃ জফরান আɳার         ·ামী-

ǯমাঃ সাইҼল ইসলাম    এনআইিড-

৪৮১০৬৫১৩৩৩২৮৬    ǯমাবা-

০১৬০০২০২৩৫৮

Ɋাম-বাসনগϲও                

ডাক-হািলমӅর               

উপেজলা-বািজতӅর        

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ জাফরান আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

গলˣাডার কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  িকেশারগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৭৭৬ এম,এম, ǯতৗিহҼʕামান          িপতা-

ǯমাঃ আফছার আলী ǯমা̂া  এনআইিড-

৪৭৯২১০৬০৮৪৭৮২ ǯমাবা-

০১৭২৪৩২৪২৩২

Ɋাম-কপািলয়া               

ডাক-মেনাহরӅর            

উপেজলা-মিনরামӅর      

ǯজলা-যেশার

িনজ আেবদনকারী এম,এম, ǯতৗিহҼʕামান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ যেশার

৭৭৭ িবকাশ িব͵াস                        

িপতা-তারক চˌ িব͵াস         

এনআইিড-৪১১৬১৭২৭৪০৩২৩  ǯমাবা-

০১৯৩৬৮১৮২৯৭

Ɋাম-কপািলয়া               

ডাক-মেনাহরӅর            

উপেজলা-মিনরামӅর      

ǯজলা-যেশার

িনজ আেবদনকারী িবকাশ িব͵াস একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯমͰদে˅র সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ যেশার

৭৭৮ ǯমাঃ শরীফ                           

িপতা-ӓত আঃ কােদর          

এনআইিড-৩৩২৩০২২৫১৬৪৭৪ ǯমাবা-

০১৭১০১০৫৯৬৪

Ɋাম-এরশাদ নগর            

ডাক-এরশাদ নগর          

উপেজলা-টংগী            

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শরীফ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন যҍেতর 

সমΝা ǯɛাে̙ট ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ গাজীӅর

৭৭৯ আিজজ                                

িপতা-সামাদ                        

এনআইিড-৭২১১৮৭৭০৪৯৮৬০  ǯমাবা-

০১৭১৬৯৪৯৩৫৮

Ɋাম-̲ӗʛা                   

ডাক-ন̶য়া                 

উপেজলা-ҽগ ȟাӅর           

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী আিজজ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন িকডনীেত 

পাথর ǯমͰদে˅র সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০ ǯনɖেকানা

৭৮০ ǯমাছাঃ িসমা আɳার             িপতা-

ǯমাঃ আসাদ আলী সরকার  এনআইিড-

১৯৯৪৩৯১২৯৮৭০০০১৪৪        ǯমাবা-

০১৭১৯২১৫৮৬২

Ɋাম-ӑরাদাবাদ              

ডাক-মলমগʛ            

উপেজলা-ইসলামӅর       

ǯজলা-জামালӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ িসমা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ জামালӅর

৭৮১ খˍকার এয়ার আলী               িপতা-

ǯমাঃ জিমর আলী খˍকার এনআইিড-

৬৪২৩৪৩৫৭২৩      ǯমাবা-

০১৭২৮২৮৪৬২৪

Ɋাম-ӆব ȟ বািনয়া খামার   

ডাক-Ҏলনা                  

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-ҏলনা

িনজ আেবদনকারী খˍকার এয়ার আলী একজন চা িকেɈতা ɢিমক। 

িতিন িসওিপিড ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

৭৮২ ত˒য় রায় ǯচৗҿরী                িপতা-

তপন রায় ǯচৗҿরী        জ˒সনদ-

২০০০৪৫৫১৫৭২৩০০০৫৯২       

ǯমাবা-০১৭২২৭২৩০৭৬

Ɋাম-রামেদব গাতী          

ডাক-ǯনাহাটা                

উপেজলা-মা̶রা             

ǯজলা-মা̶রা

ӟনˍা রায় ǯচৗҿরী (মাতা)      

এনআইিড-৯১০৮৮০১০৯৪

আেবদনকারী ӟনˍা রায় ǯচৗҿরী একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯছেল 

ΐালাসািময়া ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ মা̶রা

৭৮৩ ǯমাঃ শাহজাহান                     

িপতা-ǯমাঃ নািজর উΙাহ       

এনআইিড-১৩১৫৮১৩৫৬৭৩৫৬ ǯমাবা-

০১৭১৫০৫৩৪৩৪

Ɋাম-আɤাফӅর              

ডাক-আɢাফӅর             

উপেজলা-কҙয়া              

ǯজলা-চϲদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শাহজাহান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ চϲদӅর

৭৮৪ সʛীব দাস সাҟ                    িপতা-

িমলন কািˉ দাস          এনআইিড-

৩৭০৩১৯৮১৭০       ǯমাবা-

০১৮৫৫৮৬০৬৯৯

Ɋাম-জগড়া িবল             

ডাক-রাʊামাɪ              

উপেজলা-রাʊামাɪ       

ǯজলা-রাʊামাɪ

িনজ আেবদনকারী সʛীব দাশ সাҟ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

Ήদেরাগ থাইরেয়ড সমΝা ǯরােগ আɈাˊ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ রাʊামাɪ

৭৮৫ নারিগছ ǯবগম                            

িপতা-আіল সাʯার            

এনআইিড-৭৭৭৭৯২৯৮৯৯        ǯমাবা-

০১৭২৩২৯০৬০৯

Ɋাম-মাӑদӅর                 

ডাক-ǯনɖেকানা             

উপেজলা-ǯনɖেকানা         

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী নারিগছ ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িবিভˑ 

ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ǯনɖেকানা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৭৮৬ ǯমাঃ আিজҟল ঢালী                

িপতা-ǯমাঃ জাহাʊীর ঢালী     

এনআইিড-১৯৯৩৪৭১৪০৫৭০০০০৭৮   

     ǯমাবা-০১৬৩১৪৫০৪০৯

Ɋাম-মেহ͵রপাশা            

ডাক-িদঘিলয়া             

উপেজলা-িদঘিলয়া         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আিজҟল ঢালী একজন িরɼা চালক।  িতিন 

পােয়র হাড়ভʊা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

৭৮৭ ǯমাসাঃ Ͱিশয়া ǯবগম              ·ামী-

ǯমাঃ রমজান আলী            

এনআইিড-৩৩১৩৪১৫৬৪২৬৪১ ǯমাবা-

০১৭৪৮৯১৮৪২৯

Ɋাম-ঈ͵রӅর                

ডাক-দিɻন বাগ             

উপেজলা-কালীগʛ          

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ Ͱিশয়া ǯবগম একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন 

িকডনীেত িস̙ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ গাজীӅর

৭৮৮ ǯখােদজা খাҶন                     ·ামী-

ӓত নছর উিʸন            এনআইিড-

৭২১১৮৭৭০৪৯৮০০   ǯমাবা-

০১৯৭৬৯৪৯৩৫৮

Ɋাম-̲ӗʛা                   

ডাক-ন̶য়া                 

উপেজলা-ҽগ ȟাӅর           

ǯজলা-ǯনɖেকানা

           আিͯয়া খাҶন (ǯমেয়)   

এনআইিড-৭২১১৮৭৭০৪৯৭৯৯

আেবদনকারী ǯখােদজা  খাҶন একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন 

Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ǯনɖেকানা

৭৮৯ িনতাই চˌ িশল                   িপতা-

ӓত সিচˌ চˌ িশল       এনআইিড-

১৯৬৯১৯১৩৬৭৩০০০০০৪      ǯমাবা-

০১৮৪৬৪২৩২৫০

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী িনতাই চˌ িশল একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

যҍেতর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ̲িম̂া

৭৯০ ǯমাঃ রতন সরকার                িপতা-

ǯমাঃ আӋল হােসম        এনআইিড-

১৯১৩৬৪৭৮৮৮০৮৯ ǯমাবা-

০১৯২৮৭৯৮১৯১

Ɋাম-ছাˌা                     

ডাক-রায়Ӆর                

উপেজলা-দাউদকািˍ     

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রতন সরকার একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯপপɪক আলসার িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ̲িম̂া

৭৯১ ǯমাঃ জাহাʊীর আলম            িপতা-

ӓত আঃ মাˑান              এনআইিড-

১৯১১৫৩০৪৭২০৬৪  ǯমাবা-

০১৮২৫৫১৫১৯৯

Ɋাম-কািলনা                 

ডাক-ҼলালӅর              

উপেজলা-ɝা˰ণপাড়া        

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জাহাʊীর আলম একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন ɑমাɪক িডজেলােকশন অফেসা˹ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ̲িম̂া

৭৯২ ̲লӟম আɳার ǯহনা                   

িপতা-হাͰন পহলান                

জ˒সনদ-১৯৯৭০৪১২৮২৮০১৬০৬১ 

ǯমাবা-০১৭৪৯৫৬৫৭৫১

Ɋাম-নিবনগর                

ডাক-আɢাফাবাদ            

উপেজলা-কামরাʊীরচর   

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ̲লӟম আɳার ǯহনা একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

৭৯৩ শাহীন িময়া                        িপতা-

রজব আলী                 এনআইিড-

৩৭২৯৩১৫২৪৬       ǯমাবা-

০১৭৮৫৬৭৪০৬৩

Ɋাম-ফাҼিলয়া               

ডাক-ҙҙয়া                    

উপেজলা-ǯনɖেকানা         

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী শাহীন িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন নােকর 

অপােরশন পাইলস অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ǯনɖেকানা

৭৯৪  আঃ গিন                                        

িপতা-আঃ রহমান                 এনআইিড-

৫৯৭৯৩৪৩৮২৮          ǯমাবা-

০১৮৬০২৪৯৫৭১

 Ɋাম-আসন উড়া               

ডাক-ҙҙয়া                    

উপেজলা-ǯনɖেকানা          

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী শাহীন িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন কিন ȟয়া 

আঘাত জিনত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ǯনɖেকানা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৭৯৫  তানবীর ǯহােসন সােদক         িপতা-

সােহদ আলী               এনআইিড-

১৯৯৬৭২১৭৪৬৩০০০২৫৫      ǯমাবা-

০১৭২৩০৭৪২০৬

 Ɋাম-ǯতিলগাতী             

ডাক-ǯতিলগাতী              

উপেজলা-ǯনɖেকানা        

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী তানবীর ǯহােসন সােদক একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ҽঘ ȟটনা জিনত কারেন পােয়র হােড়র অপােরশন ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০ ǯনɖেকানা

৭৯৬ ǯমাঃ ǯমাতাহার ǯহােসন (নয়ন)  িপতা-

ǯমাঃ Әৎӈর রহমান      এনআইিড-

৬৪১৬০৫৮৫৮১৭৬১  ǯমাবা-

০১৭১৫৭১৭০৮২

Ɋাম-̲ӑিরয়া                

িডাক-নওগϲ                  

উপেজলা-নওগϲ               

ǯজলা-নওগϲ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমাতাহার ǯহােসন (নয়ন) একজন গাড়ী 

চালক।িতিন ҽঘ ȟটনা জিনত ǯɜকচােরর অপােরশন ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০ নওগϲ

৭৯৭ ǯমাঃ আӋল কালাম               িপতা-

ӓত ӑদরত আলী        এনআইিড-

৪৮১৯২১৩৭০৭৭৭৩ ǯমাবা-

০১৯৫৯৯৪৪৬৩৫

Ɋাম-জামগড়া                 

ডাক-ইউিনক              

উপেজলা-আʹিলয়া         

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋল কালাম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িজহবার কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

৭৯৮ ǯমাছাঃ  মেনায়ারা ǯবগম            

·ামী-ǯমাঃ ӂর ǯহােসন ǯশখ      

এনআইিড-১০১৮৮৪৭৮৬১৭১১  ǯমাবা-

০১৭৭১৫০২১৫১

Ɋাম-চকখানӅর             

ডাক-খানӅর                

উপেজলা-ǯশরӅর         

ǯজলা-ব̶ড়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মেনায়ারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ɝনিকয়াল ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ব̶ড়া

৭৯৯ ǯমাঃ সালাউিʸন                   িপতা-

ǯমাঃ আіল ওয়াҼদ      এনআইিড-

৪৭৯৪৫১১১৩৭৩৪১  ǯমাবা-

০১৭১২৬৬৪৪২৩

Ɋাম-পাচতলা কেলানী      

ডাক-িজিপও               

উপেজলা-খািলশӅর       

ǯজলা-Ҏলনা

ӑনশী আঃ ওҼদ (িপতা) এনআইিড-

৮৬৮৪৯৯৫০২৩

আেবদনকারী ӑনশী আঃ ওҼদ একজন ҟট িমল ɢিমক। তার 

ǯছেল Ήদেরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

৮০০ লɻী রানী সরকার                ·ামী-

অ̲ল চˌ সরকার        এনআইিড-

৩৩১৩৪৯৪৭৫৮২৫২ ǯমাবা-

০১৭৬৩৬৮৩২১৪

Ɋাম-বাҹরা                    

ডাক-বাғন                   

উপেজলা-কালীগʛ         

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী লɻী রানী সরকার একজন Ғহ ɢিমক ɢিমক। 

িতিন ǯচােখর ছািনর অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ গাজীӅর

৮০১  নওয়াব আলী                      িপতা-

ǯরামালী                    এনআইিড-

৫৫৩৬৪১১৫৫৫       ǯমাবা-

০১৭২৫৯৮৬৫৫৫

 Ɋাম-ǯতিলগাতী             

ডাক-ǯতিলগাতী              

উপেজলা-ǯনɖেকানা        

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী নওয়াব আলী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন কািশ 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ǯনɖেকানা

৮০২ ǯমাছাঃ কিবতা আɳার             

িপতা-ǯমাঃ কামাল উিʸন          

জ˒সনদ-২০০১৭২১৭৪৬৩০১০৫৮৫ 

ǯমাবা-০১৯২৯৬০৭৫৪৫

Ɋাম-আসনউড়া               

ডাক-ҙҙয়া                    

উপেজলা-ǯনɖেকানা        

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ কিবতা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ǯনɖেকানা

৮০৩ ǯসিলম িময়া                         

িপতা- রজব আলী                

এনআইিড-৫৯৭৮৮৫৪৪৫২      ǯমাবা-

০১৭৩৬৪৩৬৬৮৪

Ɋাম-ফাҼিলয়া               

ডাক-ҙҙয়া                    

উপেজলা-ǯনɖেকানা         

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী ǯসিলম িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন কােন 

ʹনেত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ǯনɖেকানা

৮০৪ শিরӈল ইসলাম                   িপতা-

ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম     এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৭০৮০  ǯমাবা-

০১৮৪৬৬০৮৮২৫

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী শিরӈল ইসলাম একজন ভɇান চালক। িতিন 

ǯপপɪক আলসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ̲িম̂া



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৮০৫ মাӟদা ǯবগম                      ·ামী-

ӟলাইমান                   এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৭১৯০  ǯমাবা-

০১৮৭৭৫৯৬০১৫

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী মাӟদা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন অিনয়িমত 

মািসক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ̲িম̂া

৮০৬ ǯমাঃ নাজӑল হাসান তাӗকদার  িপতা-

ǯমাঃ ফজӗর রহমান      এনআইিড-

২৮২২৫৩৫৯৫৭      ǯমাবা-

০১৮১৭৫১০২৪৮

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ নাজӑল হাসান তাӗকদার একজন ҍিষ 

ɢিমক। িতিন উʎ রɳচাপ ডায়ােবɪস ǯযৗন সমΝা ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ̲িম̂া

৮০৭ হােজরা                                 

·ামী-আіল বােছদ িময়া              

এনআইিড-৯৩১৮৫১৩৮৪১৬৫০    

ǯমাবা-০১৭১৪৭৩৬৩৪২

Ɋাম-বেহড়াৈতল              

ডাক-বেহড়াৈতল           

উপেজলা-সিখӅর            

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী হােজরা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন উʎ রɳচাপ 

িকডনীর সমΝা Όাি̙েকর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ টাʊাইল

৮০৮ তাʕত আলী আকˍ              িপতা-

সদর আকˍ                এনআইিড-

৮২৩১৬২৭১৪৫        ǯমাবা-

০১৭৪৫৬১২৪৭৪

Ɋাম-ǯটংগা                   

ডাক-ҙҙয়া                 

উপেজলা-ǯনɖেকানা        

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী তাʕত আলী আকˍ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িজহবার কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ǯনɖেকানা

৮০৯  রায়হান িময়া                       

িপতা-ǯমাঃ বাӋল িময়া         

জ˒সনদ-২০০৮৭২১৮৩৫৫১০১৫৫৫    

     ǯমাবা-০১৭৮৭৩৯৬৮১৯

 Ɋাম-ইসবӅর                  

ডাক-ভেবর বাজার          

উপেজলা-ӆব ȟধলা            

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী রায়হান িময়া একজন ҍিষ  ɢিমক। িতিন 

এপনিডɼ অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ǯনɖেকানা

৮১০  অͰনা আɳার                       

িপতা-ǯমাঃরিহম উিʸন              

জ˒সনদ-১৯৯৫৭২১৭৪৬৩০২১৯২৬    

    ǯমাবা-০১৭৫৩১৪৬৭৭৩

 Ɋাম-আসন উড়া               

ডাক-ҙҙয়া                    

উপেজলা-ǯনɖেকানা          

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী অͰনা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কɡাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ ǯনɖেকানা

৮১১ ǯমাঃ হাͰন অর রিশদ                

িপতা-ǯমাঃ ҟনাব আলী         

এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৭১৯  ǯমাবা-

০১৮২১৩০৭০৭৬

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ হাͰন অর রিশদ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ননে̡িশিফক ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ̲িম̂া

৮১২ ǯমাছাঃ িনজȟনা আɳার            িপতা-

ǯমাঃ ইসহাক িময়া        জ˒সনদ-

২০০০৭২১৭৪৬৩১০২৮০৩       ǯমাবা-

০১৯৩১৮৯৪০৮০

Ɋাম-আসনউড়া               

ডাক-ҙҙয়া                    

উপেজলা-ǯনɖেকানা        

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ িনজȟনা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ǯনɖেকানা

৮১৩ ফয়েজর ǯনছা                     ·ামী-

ӓত আөব আলী ǯবপারী  এনআইিড-

১৩১৪৫২৩৮৯৯৭০৮ ǯমাবা-

০১৯২৭৭২০১৩২

Ɋাম-রামӅর                 

ডাক-ফিরদগʛ              

উপেজলা-ফিরদগʛ         

ǯজলা-চϲদӅর

িনজ আেবদনকারী ফয়েজর ǯনছা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ চϲদӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৮১৪ নাছিরন ǯবগম                    ·ামী-

মাӟম কিবর              এনআইিড-

২৬৯০২৪৩৮৩০৫৮২ ǯমাবা-

০১৪০২৯৪৯২৩১

Ɋাম-ǯশেখরেটক             

ডাক-ǯমাহা˰দӅর          

উপেজলা-ǯমাহা˰দӅর     

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী নাছিরন ǯবগম একজন ɢিমক। িতিন ওভািরয়ান 

িস̙ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

৮১৫ ǯমাসাঃ হােজরা                     ·ামী-

 নািছর                      এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৭৫১১ ǯমাবা-

০১৭১৫৪২০৮৬১

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ হােজরা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মানিসক 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ̲িম̂া

৮১৬ ǯমাঃ আӋল কালাম                িপতা-

আіস সালাম             এনআইিড-

৩৭১৩৩১২৯১০       ǯমাবা-

০১৭০৫১৩৩৩৪০

Ɋাম-িকসমত ̲খি˅       

ডাক-Ӌধপাড়া                

উপেজলা-পবা               

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋল কালাম একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন 

Ӓɖনালীেত পাথর িকডনী সমΜা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০ রাজশাহী

৮১৭ ǯমাঃ আіল আিজজ               িপতা-

চϲন িময়া                    এনআইিড-

৯১১৬০৩৫১২২৬২   ǯমাবা-

০১৮৩৩৬১৯৯১৩

Ɋাম-বড় ̲রমা উʯর     

ডাক-ফনাউ̂া বাজার    

উপেজলা-িব͵নাত          

ǯজলা-িসেলট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আіল আিজজ একজন Ɉাশার ɢিমক। িতিন 

ডান হােত Ɉাশ ইনҟির ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ িসেলট

৮১৮ শাহানাজ ǯবগম                      

িপতা- আবҼল গӈর             

এনআইিড-৪৬১৪৫৫৪৪১০        ǯমাবা-

০১৮৪৩৩৪৭৮৭০

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী শাহানাজ ǯবগম  একজন Ғহ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ̲িম̂া

৮১৯ নািছমা আɳার                    ·ামী-

ǯমাসাঃ আলী             এনআইিড-

৭২১১৮৭৭১২৩৬৪৬  ǯমাবা-

০১৭৯৫৭৩৭৬৬৭

Ɋাম-বড়বাʞা                

ডাক-ҽগ ȟাӅর                

উপেজলা-ҽগ ȟাӅর           

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী নািছমা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

িপʯথিলেত পাথর  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ǯনɖেকানা

৮২০ ǯমাছাঃ আং̶রা ǯবগম             িপতা-

সামওয়াত                এনআইিড-

৮৬৮৫০২২০৮২      ǯমাবা-

০১৭৪৬৭১৫৬২১

Ɋাম-তালতলা                  

ডাক-খটখɪয়া                

উপেজলা-রংӅর               

ǯজলা-রংӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ আং̶রা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

উʎ রɳচাপ হােট ȟর জরাө অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ রংӅর

৮২১ ǯমাঃ মিজӋর রহমান                

িপতা-ӓত ǯমাহা˰দ আরী ӏইয়া 

এনআইিড-১৯৫৫১৯১৩৬৭৩০০০০০২  

    ǯমাবা-০১৮৬৭২০৭৫৯৬

Ɋাম-রায়Ӆর                   

ডাক-রায়Ӆর                

উপেজলা-দাউদকািˍ       

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মিজӋর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

হাট ȟ এাক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ̲িম̂া

৮২২ Ңӑর ǯদবনাথ                       ·ামী-

নয়ন ǯদবনাথ                এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৮১১৭ ǯমাবা-

০১৭৪০৯০৯৬৪০

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী Ңӑর ǯদবনাথ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

মানিসক সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ̲িম̂া

৮২৩ ǯমাসাঃ ǯজাসনা ǯবগম            িপতা-

আӋল কােসম ӏইয়া      এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৬৮৮৮ ǯমাবা-

০১৮৪০৮০৫২৬৮

Ɋাম-নািরেকল তলা        

ডা-িপӅয়াকািˍ           

উপেজলা-দাউদকািˍ       

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ǯজাসনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ফɇাɪ িলভার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ̲িম̂া



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৮২৪ িমেসস িবউɪ                       ·ামী-

 ǯমাঃ ͰΈল আিমন       এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৭৪৭০ ǯমাবা-

০১৮১৪২৩৯৬৩৯

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী িমেসস িবউɪ একজন Ғহ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ̲িম̂া

৮২৫ ǯমাসাঃ রােশদা িবিব              ·ামী- 

ǯমাঃ আঃ রাʕাক        এনআইিড-

৮১১৯৪৫৭৭১৩৪০৮   ǯমাবা-

০১৭২২০৫২২৯৩

Ɋাম-মাদারী পাড়া        

ডাক-হড় Ɋাম              

উপেজলা-পবা               

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ রােশদা িবিব একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

লাইেসশন পরবত̭ জɬলতা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ রাজশাহী

৮২৬ ǯমাঃ িফেরাজ ǯশখ                িপতা-

ǯমাঃ সামҜর ǯশখ           এনআইিড-

৫৯৭৫৩০৩০৪০        ǯমাবা-

০১৯৫৫৭৬২২৩৬

Ɋাম-জিরয়া মাইট ǯকামরা 

ডাক-টাউন নয়াপাড়া        

উপেজলা-ফিকরহাট         

ǯজলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িফেরাজ ǯশখ একজন ভɇান চালক।িতিন 

ǯɝইন ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  বােগরহাট

৮২৭ ǯমাঃ নজͰল ইসলাম               িপতা-

ǯমাঃ আঃ ছাʯার         এনআইিড-

৮৮১৬১১৯৬৮৭৪৮৪  ǯমাবা-

০১৭৬১৮২৪৩০০

Ɋাম-ǯদবরাজӅর             

ডাক-ͰɘӅর                  

উপেজলা-রায়গʛ          

ǯজলা-িসরাজগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ নজͰল ইসলাম একজন ǯদাকান ɢিমক। 

িতিন হােতর ও Ӌেকর হাড় ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ িসরাজগʛ

৮২৮ ǯমাসাঃ িনসা িবিব                 ·ামী-

ǯমাঃ আয়নাল হক       এনআইিড-

১৯৯১৬৪১৪৭৯৪০০০৩২৫       ǯমাবা-

০১৭৬৩১৮৭৩৩১

Ɋাম-জয়Ӆর                 

ডাক-শংকরӅর             

উপেজলা-মাˍা            

ǯজলা-নওগϲ

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ িনিশ িবিব একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ Ɉাণ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নওগϲ

৮২৯  রা͡ানী িময়া                            িপতা-

ǯমাঃ মাӑন িময়া              এনআইিড-

৯১৬৩৮৫৪৮৬৫         ǯমাবা-

০১৯৬৫০২৩৩২৯

 Ɋাম-Ӆ̲রপাড়া           ডাক-

অ̘Ɋাম             উপেজলা-

অ̘Ɋাম             ǯজলা-

িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী রা͡ানী িময়া  একজন িরɼা চালক। িতিন  পােয়র 

হাড় ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ।।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  িকেশারগʛ

৮৩০  ǯমাঃ আছমা আɳার                       

·ামী-নজͰল ইসলাম               

এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭০৭৮৪৯      ǯমাবা-

০১৮১৫০৭৬৮৮২

 Ɋাম-প̂বী                   

ডাক-িমরӅর                

উপেজলা-িমরӅর            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আছমা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। 

িতিনপাক̝লীেত কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

৮৩১ ǯমাঃ নজͰল ইসলাম                

িপতা-মাӟ ǯশখ                   

এনআইিড-৫০৫১৮১৬৯৬৪      ǯমাবা-

০১৭১৯৪২০৪৯৬

Ɋাম-পাҧয়াপাড়া            

ডাক-িদনাজӅর             

উপেজলা-িদনাজӅর       

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ নজͰল ইসলাম একজন িদনমҟর। িতিন 

̺েকামা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  িদনাজӅর

৮৩২ ǯমাঃ রИ িময়া                      িপতা-

ӓত মদরত আলী          এনআইিড-

৪৮১৯২১৩৭০৭৭৭২ ǯমাবা-

০১৯৫৭২৪৪০০১

Ɋাম-বাইপাল                

ডাক-বাইপাল            

উপেজলা-আʹলয়া        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রИ িময়া একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িকডনীেত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০  ঢাকা

৮৩৩ ǯমাছাঃ ӑেমনা আɳার           িপতা-

ǯমাঃ আіল কিরম       এনআইিড-

৪৮১৩৩৯৪৮৯৪৯৫৪ ǯমাবা-

০১৮১৫১৪৫৭০২

Ɋাম-কҙেɻত              

ডাক-কҙেɻত               

উপেজলা-িমরӅর           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ӑেমনা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ӑখ গহবেরর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৮৩৪ ǯমাছাঃ পাͰল িবিব                ·ামী-

ǯমাঃ ফিহম উʸীন ǯমা̂া  এনআইিড-

৬৪১৪৭৯৪৯১৬০৮১   ǯমাবা-

০১৭৬৪৮২৮৯১১

Ɋাম-বাӗকা                   

ডাক-ǯতҶিলয়া              

উপেজলা-মাˍা              

ǯজলা-নওগϲ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ পাͰল িবিব একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

থাইরেয়ড সমΝা পাকȿথলীর আলসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ নওগϲ

৮৩৫ ǯমাছাঃ পাͰল ǯনছা                ·ামী-

ǯমাঃ শামҜল হক          এনআইিড-

৬৪১৪৭৯৪৯১৩৮৪৯   ǯমাবা-

০১৭৭৪৫১২৪৮৮

Ɋাম-জয়Ӆর                 

ডাক-শংকরӅর             

উপেজলা-মাˍা            

ǯজলা-নওগϲ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ পাͰল ǯনছা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

িকডনীর পাথর অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নওগϲ

৮৩৬ ǯমাঃ Έমাөন কিবর                 

িপতা-ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম          

এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৬৯৭৩ ǯমাবা-

০১৮৬৫৮৬১৭৬৮

Ɋাম-নািরেকল তলা        

ডা-িপӅয়াকািˍ           

উপেজলা-দাউদকািˍ       

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ Έমাөন কিবর একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯকামেড় Εাথা  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ̲িম̂া

৮৩৭ ǯমাঃ ǯমাতােলব                     

িপতা-আঃ গিন                   

এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৬৬৬ ǯমাবা-

০১৮৩৫১২০১৩৪

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমাতােলব একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ǯপট 

Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ̲িম̂া

৮৩৮ ǯমাঃ নািদম িময়া                  িপতা-

ǯমাঃ Ҽলাল ǯবপারী        এনআইিড-

৪৮১৯২১৩৭০৭৮২৩ ǯমাবা-

০১৯৩১৭৯০৭৮৭

Ɋাম-রাজাসন              

ডাক-সাভার                 

উপেজলা-সাভার             

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ নািদম িময়া একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

যҍেতর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

৮৩৯ ǯমাঃ ǯমাবারক আলী              িপতা-

ӂরান আলী              এনআইিড-

৪১৯২৪২৭৯৬৩       ǯমাবা-

০১৯০২৪৮২২১২

Ɋাম-Κীӈলতলী           

ডাক-কািলয়াৈকর         

উপেজলা-কািলয়াৈকর     

ǯজলা-গাজীӅর

ǯমাঃ িমনহাজ আলী (ǯছেল) এনআইিড-

২৩৯২৪৫৮৪৮১

আেবদনকারী ǯমাঃ িমনহাজ আলী একজন  ɢিমক। তার িপতা 

ǯমাঃ ǯমাবারক আলী ӈসӈেসর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ গাজীӅর

৮৪০ আসমা আɳার ǯহিপ              িপতা-

ǯমাঃ ͰΈল আিমন        এনআইিড-

৫৯৮২৭৮০৮৪২      ǯমাবা-

০১৫৩৩৮৬৫৫৩৪

Ɋাম-িবশকাঠালী             

ডাক-রামӅর                 

উপেজলা-ফিরদӅর        

ǯজলা-চϲদӅর

িনজ আেবদনকারী আসমা আɳার একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন িসড়ায় 

িসড়ায় Εাথা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ চϲদӅর

৮৪১ িলӗ ǯবগম                        ·ামী-

িসরাҟল ইসলাম          এনআইিড-

১৩১৪৫৪৭৮৫৭৮২৪ ǯমাবা-

০১৮১৮৯০১৭৫২

Ɋাম-ǯগািবˍӅর           

ডাক-ǯগায়াল ভাওর বাজার 

উপেজলা-ফিরদগʛ         

ǯজলা-চϲদӅর

িনজ আেবদনকারী িলӗ ǯবগম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন এেপি˅েˈর 

ɛদাহ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ চϲদӅর

৮৪২ Әৎফা ǯবগম                        ·ামী-

ফজӗ                       এনআইিড-

৩৩১৩৬২৫২৯১০২৮ ǯমাবা-

০১৭৪২৮৫৭০৬৪

Ɋাম-নাজাই                  

ডাক-রানীগʛ                

উপেজলা-কাপািসয়া         

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ӗৎফা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িকডনীর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ গাজীӅর

৮৪৩ ǯমাঃ কামাল ǯহােসন              িপতা-

বাо মাতবর               এনআইিড-

৫৯৮৩৪৩২০৫৪       ǯমাবা-

০১৭৪৪৫৪৯৬৪০

Ɋাম-মেন͵র                  

ডাক-িঝগাতলা              

উপেজলা-হাজারীবাগ     

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ কামাল ǯহােসন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

হাট ȟ অɇাটাক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৮৪৪ ফজӗ                                 

িপতা-ӓত পছˍ আলী          

এনআইিড-৩৩১৩৬২৫২৯১০২৭ ǯমাবা-

০১৩১৭৮৬৭২৫৭

Ɋাম-নাজাই                  

ডাক-রানীগʛ                

উপেজলা-কাপািসয়া         

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ফজӗ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ǯকামেড় হাড় 

ɻয়জিনত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ গাজীӅর

৮৪৫ ǯমাসাঃ Έমাইরা খাҶন              

িপতা-ǯমাঃ আিতয়ার রহমান   

জ˒সনদ-২০০১৪১১৪৭৮৯০৬৫৯৫১     

   ǯমাবা-০১৩০৪১৪১৫২৭

Ɋাম-বাহাҼরӅর             

ডাক-নҶন উপশহর          

উপেজলা-কҶয়ালী         

ǯজলা-যেশার

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ Έমাইরা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাথা ǯঘারা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ যেশার

৮৪৬ ǯমাসাঃ ফােতমা                    ·ামী-

ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম     এনআইিড-

৩৩১৩৬২৫২৯৯১৬৮ ǯমাবা-

০১৭১৩৫২১৮৫৫

Ɋাম-লɻীӅর                 

ডাক-তারাগʛ              

উপেজলা-কাপািসয়া        

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ফােতমা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ িকডনী সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ গাজীӅর

৮৪৭ এস. এম ǯমা̜ািফҟর রহমান    িপতা-

ǯমাঃ ӑছা িময়া             এনআইিড-

০৬১০২৪৭৬১৭৫৩৬ ǯমাবা-

০১৭৩১২৫১৭৩২

Ɋাম-ǯসরাল                     

ডাক-ǯসরাল                 

উপেজলা-আৈগলঝাড়া     

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী এস এম ǯমা̜ািফҟর রহমান একজন িনম ȟান 

ɢিমক। িতিন পাকȿথলীর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  বিরশাল

৮৪৮ ǯমাছাঃ ǯরেহনা                     ·ামী-

ব̲ল                       এনআইিড-

৪৮১৯২১৩৭১৬০৯৫ ǯমাবা-

০১৯৮৬০৫৭০৭৬

Ɋাম-মাҶয়াইল               

ডাক-মাҶয়াইল             

উপেজলা-যাɖাবাড়ী        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯরেহনা Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

৮৪৯ ӂর জাহান ǯবগম (ӟিম)          িপতা-

ǯমাঃ কামাল ǯহােসন      জ˒সনদ-

২০০১৭৫১৮৩৫৯০১০১৬২      ǯমাবা-

০১৭৮৮৪৭২৮০৮

Ɋাম-বাতানপাড়া             

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ӂরজাহান একজন Ғহ ɢিমক।িতিন মাҸ͉ কΙাণ। 

উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

৮৫০ ǯমাঃ বাӋল                        িপতা-

আঃ মিজদ                এনআইিড-

৬৪৩৬০১৭৭৮১      ǯমাবা-

০১৮১১৪২৯৬৭৬

Ɋাম-আিজবӅর               

ডাক-িসিʸরগʛ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ।

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ বাӋল একজন পিরবহন ɢিমক। িতিন 

ǯমͰদে˅র অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ

৮৫১ আছমা ǯবগম                      িপতা-

ইউӟফ পাটওয়ারী        এনআইিড-

০৯১২৯৯৫২০৭০৪৮ ǯমাবা-

০১৭৯০৭৫৮৭৬৯

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী আছমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

৮৫২ ǯমাঃ ইকলাছ                       িপতা-

আসরাফ আলী হাওলাদার এনআইিড-

১০১৭৪২৩৩০০      ǯমাবা-

০১৯২৪৮৬১৯৯৮

Ɋাম-আিজবӅর               

ডাক-িসিʸরগʛ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ।

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ইকলাছ একজন পিরবহন ɢিমখ। িতিন 

ǯমͰদে˅র অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৮৫৩ ӑˑী আɳার                         িপতা-

আӋল খােয়র             জ˒সনদ-

২০০৬৭৫৮৩৫৯০০৭৫৭৯        ǯমাবা-

০১৮১৮৩৯৫৪৭০

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ӑˑী আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

৮৫৪ খািদজা ǯবগম                      ·ামী-

মতেলব ǯমা̂া              এনআইিড-

০৬১১০৭৩৭৭০৩১১  ǯমাবা-

০১৭৮৮৪৭২৮০৮

Ɋাম-িহরািঝল              

ডাক-িমজিমিজ             

উপেজলা-িসিʸরগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী খািদজা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িকডনীেত 

িস̙ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

৮৫৫ রিফক উΙাহ                    িপতা-

ӓত আіর রিশদ          এনআইিড-

৭৫১৮৩৫৯৪২৫০৯৭ ǯমাবা-

০১৮৭৮৭৭১৬২৭

Ɋাম-বাতানপাড়া             

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী রিফক উΙাহ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ নারায়নগʛ

৮৫৬ সােলহা ǯবগম                      ·ামী-

মাওলানা মিহউিʸন       এনআইিড-

০৯১২৯৯৫২০৩৫৭০ ǯমাবা-

০১৭৩৬৬৪৮৬৩৪

Ɋাম-বাতানপাড়া             

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী সােলহা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯরােগ 

গলˣাডাের পিলপ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

৮৫৭ মিহউিʸন                         িপতা-

ǯকারবান আলী            এনআইিড-

৭৫১৮৩৭৩৪৫৫৬৫২ ǯমাবা-

০১৮৬৩০১৮৮৯৭

Ɋাম-বাতানপাড়া             

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী মিহউিʸন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন হােড়র 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নারায়নগʛ

৮৫৮ ӂӅর আɳার                      িপতা-

আঃ লিতফ হাওলাদার    এনআইিড-

০৬১০৭৪৭৩৯৬১৫৩ ǯমাবা-

০১৭১৮৪৮৫৫৪৪

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

ǯমাঃ আল আিমন (·ামী)      

এনআইিড-২৬৯৫৪৩২৯০০০৫৩

আেবদনকারী ǯমাঃ আল আিমন একজন Ғহ ɢিমক। তার ̛ী 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

৮৫৯ ǯমাঃ আহ˰দ উΙা               িপতা-

ӓত রিহম উিʸন        এনআইিড-

৭৫১৮৩৫৯৪২৬৫১৬ ǯমাবা-

০১৬৯০২৩২১১৯

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আহা˰দ উΙাহ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯ̘াক উʎ রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ

৮৬০ ӑˑী আɳার                           

িপতা-ǯমাঃ মাˑান িময়াজী       

এনআইিড-৬০০৩৭৫৮৭০০      ǯমাবা-

০১৮১৬৪৫৬৫২২

Ɋাম-ǯটংগারচর             

ডাক-ǯটংগারচর           

উপেজলা-গজািরয়া        

ǯজলা-ӑ˓ীগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ হািসনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ӑ˓ীগʛ

৮৬১ কিহӂর                              িপতা-

ǯমাঃ হােসম              এনআইিড-

৮৬৬২৭৫৭৫৯৩      ǯমাবা-

০১৭৬৩৯১০৭৯৭

Ɋাম-আিজবӅর               

ডাক-িসিʸরগʛ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ।

িনজ আেবদনকারী কিহӂর একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯলা Εাক ǯপইন 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নারায়নগʛ

৮৬২ পারভীন ǯবগম                      িপতা-

আসসার আলী ӓধা        এনআইিড-

৩৭৩৬৫১০৭১৪       ǯমাবা-

০১৭২৪৯৬৪৮৮৮

Ɋাম-ǯসানািময়া মােক ȟট     

ডাক-আদমজী নগর       

উপেজলা-নারায়নগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী পারভীন ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস উʎ রɳচাপ ǯচােখর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নারায়নগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৮৬৩ ǯমােমনা ǯবগম                    িপতা-

ফজল কিরম              এনআইিড-

৯১৩৭২৫৮০৬৮      ǯমাবা-

০১৯২৪০৬৭৯৩৪

Ɋাম-জাল̲িড়                

ডাক-জাল̲িড়             

উপেজলা-নারায়নগʛ     

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমােমনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নারায়নগʛ

৮৬৪ রিহমা                             িপতা- 

আঃ মােলক             এনআইিড-

৮৬৬৯৬২৯৫৫৫    ǯমাবা-

০১৬৪৭৬৫৪১৪১

Ɋাম-আিজবӅর               

ডাক-িসিʸরগʛ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ।

িনজ আেবদনকারী রিহমা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯপপɪক আলসার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নারায়নগʛ

৮৬৫ হাসেনয়ারা                          ·ামী-

ǯমাঃ শাহ জালাল           এনআইিড-

১৩১৭৯৬৪১৯৭৯৯৯ ǯমাবা-

০১৭৩৭৯৪৫৫৯৯

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী হাসেনয়ারা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯপপɪক 

আলসার িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নারায়নগʛ

৮৬৬ জাহানারা ǯবগম                  িপতা-

কােশম ডাকওকা          এনআইিড-

৬৮৮৬২৬৩১৪১      ǯমাবা-

০১৯৫১৮৬৩৬৪৩

Ɋাম-ӟিমলপাড়া             

ডাক-আদমজী নগর       

উপেজলা-নারায়নগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী জাহানারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

গলˣাডাের পাথর ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ নারায়নগʛ

৮৬৭ ǯমাসাঃ রািজয়া আɳার          িপতা-

ǯমাঃ আঃ হাˑান         জ˒সনদ-

১৯৯৯৬৭২৫৮১৫০২৬৮৭৬     ǯমাবা-

০১৭৯০৫৩৮৮২৪

Ɋাম-ওমরӅর                

ডাক-িসিʸরগʛ            

উপেজলা-নারায়নগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ রািজয়া আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

এিɼলাির ǯটইন অফ ǯɝ̙ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ

৮৬৮ শিরফা ǯবগম                     িপতা-

কােশম আলী               এনআইিড-

৬৪৩৪৮১২১২৬       ǯমাবা-

০১৯৩২২৭০৭৭৩

Ɋাম-আিজবӅর               

ডাক-িসিʸরগʛ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ।

িনজ আেবদনকারী শিরফা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন  ফɇাɪ 

িলভার ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

৮৬৯ আয়াত বাӂ                       িপতা-

মািনক ডাɳার            এনআইিড-

৫০৮৫৫৮২৫৯০      ǯমাবা-

০১৯৬৯৮৬২২৬৯

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী আয়াত বাӂ একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Ήদেরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১৫০০০ নারায়নগʛ

৮৭০ ǯমাছাঃ হােজরা ǯবগম             িপতা-

আঃ জ͡ার                এনআইিড-

৩৭২৪৯৪৬৭৬৩      ǯমাবা-

০১৭২৫৬৪৭২৭৪

Ɋাম-ӟিˍরবন                

ডাক-বারপাড়া               

উপেজলা-িকেশারগʛ   

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ হােজরা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯচােখর সমΝা ǯলা ǯবক ǯপইন  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  িকেশারগʛ

৮৭১ রিফক উΙা                      িপতা-

ӓত আরক িময়া           এনআইিড-

৭৫১০৭৮০৬২২৫৯৩ ǯমাবা-

০১৮৫২০৮৪৮৪৪

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী রিফক উΙা ҍিষ ɢিমক। িতিন যɻা ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১৫০০০ নারায়নগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৮৭২ ӂর ǯমাহা˰দ                      িপতা-

ӓত আেনায়ার আলী       এনআইিড-

৭৫১০৭৫৬৫৫৮৫৯৬ ǯমাবা-

০১৮৩৪৩৩৩৮৯৭

Ɋাম-নҶন মহ̂া             

ডাক-িমজিমিজ             

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ӂর ǯমাহা˰দ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন যɻা 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১৫০০০ নারায়নগʛ

৮৭৩ আіল কােদর                    িপতা-

আরমান ফিকর            এনআইিড-

২৬১৭৬৩৫৪৬০৭১৯ ǯমাবা-

০১৯৩৫৮৪৬৪৪০

Ɋাম-নҶন মহ̂া           

ডাক-িসিʸরগʛ          

উপেজলা-িসিʸরগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী আіল কােদর একজন পিরবহন ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ ও িকডনীর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ নারায়নগʛ

৮৭৪ ӂͰন নাহার                        িপতা-

ӂর ইসলাম                এনআইিড-

৫০৮৪৫৭৫৭৯৩      ǯমাবা-

০১৯৫০৭২৪১৮৮

Ɋাম-̲ҶবӅর                

ডাক-কাচӅর              

উপেজলা-ǯসানারগϲও      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ӂͰন নাহার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন উʎ রɳচাপ 

ǯ̘াক Δারালাইিসস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ

৮৭৫ ǯমাবারক                            িপতা-

হােফজ উিʸন             এনআইিড-

৮২৩৪৮৩৪৮৬২     ǯমাবা-

০১৬৮৪৪১১৩৫৬২

Ɋাম-আিজবӅর               

ডাক-িসিʸরগʛ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ।

িনজ আেবদনকারী ǯমাবারক একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন হাট ȟ অɇাটাক 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ

৮৭৬ জাহানারা আɳার                  ·ামী-

আӋল কােশম             এনআইিড-

৭৫১৮৩৫৯৪২৩২৭৯ ǯমাবা-

০১৮৭১৩৩১০৫৬

Ɋাম-বাতানপাড়া             

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী জাহানারা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

হায়াটাক হািন ȟয়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ

৮৭৭ ǯমাঃ মিজӋর রহমান             িপতা-

ӓত আіল আিজজ        এনআইিড-

৭৫১১০৩৮৭১৮১১৮ ǯমাবা-

০১৮১৩১৭২২৭৭

Ɋাম-বাতানপাড়া             

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মিজӋর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

৮৭৮ ǯমাছাঃ ǯফরদাউস আɳার        ·ামী-

ӓত ǯগালজার ǯহােসন    এনআইিড-

৭৫১৮৩৫৯৪২৬৪০৯ ǯমাবা-

০১৭৩২৮৫৩২৪৪

Ɋাম-বাতানপাড়া             

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯফরদাউিস আɳার একজন Ғহ ɢিমক। 

িতিন Ήদেরাগ অি̘ও আথ ȟাইɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

৮৭৯ িশিরন আɳার                     িপতা-

ӓত ǯগালজার ǯহােসন     এনআইিড-

৭৫১৮৩৫৯৪২৬৪১০ ǯমাবা-

০১৮৩২৬৯৮৭৫৬

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কɡাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

৮৮০ মেনায়ারা ǯবগম                    ·ামী-

ӓত ǯহদােয়ত উΙা        এনআইিড-

৭৫১৮৩৫৯৪২৩৯৯৫ ǯমাবা-

০১৮৫৪৮৬৮৪৭০

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী মেনায়ারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯমͰদে˅র অপােরশন উʎ রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ

৮৮১ আӋল ǯহােসন                      িপতা-

আӋ হািসম                এনআইিড-

১৯৮৫৭৫১০৭৮০০০০০৬৫       ǯমাবা-

০১৮১২২০২৫৮০১

Ɋাম-বাতানপাড়া             

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী আӋল ǯহােসন একজন অেটা চালক। িতিন ǯপা̙ 

ɑমাɪক ǯহড অɇাক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০ নারায়নগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৮৮২ মাӟদা খাҶন                       ·ামী-

আӋল কােশম             এনআইিড-

৭৫১০৭৮৭৭৯৭১৮৫  ǯমাবা-

০১৭৩৬৭৩৫৭৬৬

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী মাӟদা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন আথ ȟাইɪস 

ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

৮৮৩ ǯমাছাঃ হািলমা                    িপতা-

ǯমাঃ আঃ ǯমােমন         জ˒সনদ-

১৯৯৭৬১৩৭২২৩০০৫৮২২ ǯমাবা-

০১৯১৬০১০১৬৭

Ɋাম-বাশহাɪ               

ডাক-খামারগϲও             

উপেজলা- নাˍাইল         

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ হািলমা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ময়মনিসংহ

৮৮৪ ǯমাঃ আেনায়ার ǯহােসন          িপতা-

ӑনӟর আলী               এনআইিড-

৪১৮৫৩৬৯৬৬৯     ǯমাবা-

০১৯১৫২০৭১৩২

Ɋাম-িসিʸরগʛ              

ডাক-িসিʸরগʛ            

উপজেলঅ-নারায়নগʛ     

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আেনায়ার ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

Ɉিনক এনাল িফসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ নারায়নগʛ

৮৮৫ ǯমাঃ ǯমা̜ফা                       িপতা-

ӓত আіল বােরক       এনআইিড-

৭৫১১০২৮৭৮০৯২৮ ǯমাবা-

০১৮৬৫৯৫৩৩৬৯

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমা̜ফা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন Ήদেরাগ 

উʎ রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ নারায়নগʛ

৮৮৬ ǯমাঃ সাইӈল ইসলাম            িপতা-

ǯমাঃ বজӗর রহমান ফিকর   

এনআইিড-৮৬৭৮৩৪৯৪৭৬       ǯমাবা-

০১৯০২৪৫৩৯৫২

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ সাইӈল ইসলাম একজন অেটা চালক। িতিন 

দীঘ ȟ িদেনর িকডনী সমΝা  ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০  নারায়নগʛ

৮৮৭ ǯমাসাঃ আজিমরা পারভীন            

িপতা-ǯমাঃ আজহার আলী      

জ˒সনদ-১৯৯৭২৭১৬৪৬৯১০৫৩৭৩    

  ǯমাবা-০১৭২১৪৬১১৪৫

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী আজিমরা পারভীন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন  

ǯপপɪক আলসার িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  নারায়নগʛ

৮৮৮ িসরাҟল ইসলাম                  িপতা-

ӓত ӂͰল হক              এনআইিড-

৭৫১৮৩৫৯৪২৩২৮৩ ǯমাবা-

০১৮২১১৫৫৩৯১

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী িসরাҟল ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯমͰদে˅র অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ

৮৮৯ ǯমাঃ আহসান উ̂া                িপতা-

হাসমত উ̂া               এনআইিড-

১৯৩৪৮৪৮৮৩৭      ǯমাবা-

০১৮৫০৬১৮১২২

Ɋাম-আিজবӅর               

ডাক-িসিʸরগʛ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ।

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আহসান উ̂া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

৮৯০ আেলয়া ǯবগম                      ·ামী-

আবҼল ǯমাতােলব         এনআইিড-

৭৫১৮৩৫৯৪২৪০৪৭ ǯমাবা-

০১৮৬৯১৯৩৩৩৬

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী আেলয়া ǯবগম  একজন Ғহ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৮৯১ িসয়াম ǯহােসন                     িপতা-

ǯমাঃ Ͱেবল ǯহােসন      জ˒সনদ-

২০১৫৭৫১১০৩৮১০৩৬৯০       ǯমাবা-

০১৬২৬৮৪৭৮৭৩

Ɋাম-বাতানপাড়া             

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

ǯরােবল ǯহােসন (িপতা)   এনআইিড-

১৯৯১৭৫১১০৩৮০০০২৪৩

আেবদনকারী িসয়াম ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

অɇােবনেরড ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নারায়নগʛ

৮৯২ ǯমাসাঃ রিহমা ǯবগম             িপতা-

আіল গিন              এনআইিড-

২৩৮৪৪৯৪১৮৯       ǯমাবা-

০১৭৯৮৮২৭৬১৯

Ɋাম-আিজবӅর               

ডাক-িসিʸরগʛ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ।

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ রিহমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

উʎ রɳচাপ ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ

৮৯৩ ǯমা্ঃ আӋল খােয়র                িপতা-

ইিɘস িমঞা               এনআইিড-

৯১৩৫২২৭৩০৫     ǯমাবা-

০১৭১২৬৫৩১০২

Ɋাম-কলাবাগান            

ডাক-িসিʸরগʛ           

উপেজলা-নারায়নগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋল খােয়র একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিনেট˅ন িছেড় যাওয়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ

৮৯৪ ǯমাঃ িমলন ǯশখ                    িপতা-

ǯমাঃ জিমর আলী ǯশক   এনআইিড-

১০১৭৭৩৮৪৪২       ǯমাবা-

০১৯৬১০৩৭১২৬

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িমলন ǯশখ একজন ɞান চালক।িতিন 

অɇানবাইেলািজং/Δারালাইিসস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ নারায়নগʛ

৮৯৫ মাকӟদা আɳার                 িপতা-

ǯমাঃ তাҟল ইসলাম      এনআইিড-

৩৭৫২৭৭০৪২৪        ǯমাবা-

০১৬৮৩৩৮০৫২১

Ɋাম-আিজবӅর               

ডাক-িসিʸরগʛ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ।

িনজ আেবদনকারী মাকӟদা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন হােট ȟর 

বালেবর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ

৮৯৬ ǯমাছাঃ ӟলতানা রািজয়া          িপতা-

ǯমাঃ আিল হায়দার      এনআইিড-

৪৬২৪৫৫৪৮৫৫      ǯমাবা-

০১৬২৯১৮৪২৩০

Ɋাম-বাখরনগর              

ডাক-নীলগʛ                

উপেজলা-িকেশারগʛ     

ǯজলা-িকেশারগʛ

ǯমাঃ ӑসেলহ উিʸন (·ামী) এনআইিড-

২৮২৫২৫০৩১৫

আেবদনকারী ǯমাছাঃ ӟলতানা রািজয়া একজন ҍিষ ɢিমক। তার 

̛ী ͵াস ক̙ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  িকেশারগʛ

৮৯৭ আেলয়া ǯবগম                     িপতা-

ǯমাঃ আলী ǯহােসন        এনআইিড-

৪৬৩৪৫০৩৪৯৬       ǯমাবা-

০১৮৫৪২৫১২৯৯

Ɋাম-আিজবӅর               

ডাক-িসিʸরগʛ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ।

িনজ আেবদনকারী আেলয়া ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন হাইেপা 

থাইরেয়িডজম ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ

৮৯৮ ǯমাঃ রায়হান িময়া                 িপতা-

ǯমাঃ আঃ রাʕাক         জ˒সনদ-

২০০৬৬১১৭২৭৯০২৪৬৪৮ ǯমাবা-

০১৯৫৩৮৫৭৩৬৪

Ɋাম-কািশনগর              

ডাক-আউটারগাতী          

উপেজলা-নাˍাইল         

ǯজলা-ময়মনিসংহ

ǯমাছাঃ সােহদা (মাতা) নআইিড-

৬১১৭২৭৯৩০৭৩০০

আেবদনকারী ǯমাছাঃ সােহদা একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯচেল  

ǯমাঃ রায়হান িময়া জ˒গত হােট ȟর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ময়মনিসংহ

৮৯৯ ǯমাঃ কামͰল আলম               িপতা-

ӓত আঃ গিন িময়া       এনআইিড-

১৯৭৭৮২১৭৬৪৩০০০০১৮       ǯমাবা-

০১৯৫৪৭৭২৬৬৩

Ɋাম-দʯপাড়া                 

ডাক-খানখানাӅর         

উপেজলা-রাজবাড়ী        

ǯজলা-রাজবাড়ী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ কামͰল ইসলাম একজন ভɇান চালক। িতিন 

উʎ রɳচাপ ও হােট ȟর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ রাজবাড়ী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৯০০ ǯমাঃ Ҽলাল িময়া                  িপতা-

ӑগল ǯশখ                  এনআইিড-

৬৮৯২১৩৭৭৮৪      ǯমাবা-

০১৭৬৫৭২৮৮৬৬

Ɋাম-পϲচগািছ                

ডাক-হািজӅর              

উপেজলা-জামালӅর       

ǯজলা-জামালӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ Ҽলাল িময়া একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ জামালӅর

৯০১ ǯমাঃ শিরӈল ইসলাম ӏইঁয়া     িপতা-

ǯমাঃ শিহҼল ইসলাম ӏইয়া  

এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৪৫৬২০        

    ǯমাবা-০১৮১৯৮২৩৫৩২

উঃ ǯমাহা˰দӅর              

ডাক-ǯমাহা˰দӅর           

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শিরӈল ইসলাম ӏইয়া একজন ҍিষ  ɢিমক। 

িতিন হােট ȟর বালেবর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ̲িম̂া

৯০২ ǯমাঃ Έমায়ন িময়া                 িপতা-

ӓত জাͰ িময়া             এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৩৬৪৯ ǯমাবা-

০১৮৪৫০৭৯১৯৫

Ɋাম-আɪপাড়া                 

ডাক-ǯমাহা˰দӅর          

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ Έমায়ন িময়া একজন ভɇান চালক। িতিন বাম 

পা কত ȟন (অɇাњেটশন) ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ̲িম̂া

৯০৩ রনিজত ǯদবনাথ                    িপতা-

ӓত উেপˌ চˌ ǯদবনাথ  এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৭৩৫৩ ǯমাবা-

০১৮৪৩০০৫৪৯৫

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী রনিজত ǯদবনাথ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন যɻা 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ̲িম̂া

৯০৪ ǯমাজাে˰ল হক ǯচৗҿরী           িপতা-

আіল মােলক ǯচৗҿরী    এনআইিড-

৩৭১২৬৪৪৩৭০        ǯমাবা-

০১৯৩৯৮৫৯৩৩২

Ɋাম-ӟলতানӅর             

ডাক-চরিসоর              

উপেজলা-পলাশ              

ǯজলা-নরিসংদী

িনজ আেবদনকারী ǯমাজাে˰ল হক ǯচৗҿরী একজন ǰদিনক ɢিমক। 

িতিন পােয়র হািʡ ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ নরিসংদী

৯০৫ ǯমাছাঃ িলিল খাҶন                িপতা-

িনকালʸীন িব͵াস         এনআইিড-

৩৭১৩৮০১৮৭০       ǯমাবা-

০১৭৩২২৬২১৭২

Ɋাম-সহরাবাড়ীয়া           

উপেজলা-মািনকিদয়া    

উপেজলা-গাংনী            

ǯজলা-ǯমেহরӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ িলিপ খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

জরাөর অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ǯমেহরӅর

৯০৬ মহিসন                                

িপতা-Ӄর জালাল                   

এনআইিড-৫১০৩৭২৫৪৮৬      ǯমাবা-

০১৮৫৪৭৭২৫৮৬

Ɋাম-Έগলাকািˍ           

ডাক-ǯহাগলাকািˍ         

উপেজলা-গজািরয়া         

ǯজলা-ӑ˓ীগʛ

িনজ আেবদনকারী মহিসন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ǯসািরয়ািস  

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ӑ˓ীগʛ

৯০৭ ǯমাসাঃ ǯশফালী ǯবগম            ·ামী- 

ǯবলাল ǯহােসন            এনআইিড-

৯৩২৩৮০৮৯৯৭২১৮ ǯমাবা-

০১৭৯০৪০৩৪৬৬

Ɋাম-ǯপাটন পাড়া            

ডাক-Ӡতী                   

উপেজলা-ǯগাপালগʛ        

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ǯশফালী ǯবগম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িসড়ায় Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ টাʊাইল

৯০৮ ǯমাঃ আিশ̲র রহমান               

িপতা-সামӟিʸন ইিলয়াস       

জ˒সনদ-২০১১৩৩১৩৬২৫০৪৯৬৫১    

    ǯমাবা-০১৭৭২১৪৮৯৩৬

Ɋাম-নােশরা                   

ডাক-তারাগʛ                

উপেজলা-কাপািসয়া        

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আিশ̲র রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ɗালাসািময়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ গাজীӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৯০৯ ǯমাঃ ফারহান শাহিরয়ার              

িপতা-ইউӟপ ফাͰক                

এনআইিড-২৮৫৩৭৩৯০৪৯         

ǯমাবা-০১৬২৪৪১৭০১০

Ɋাম-ǯনায়াবাদ               

ডাক-শশ ȟাদ                  

উপেজলা-ǯফনী             

ǯজলা-ǯফনী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ফারহান শাহিরয়ার একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন জি˅স ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ǯফনী 

৯১০ ӑজাহীҼল ইসলাম                িপতা-

জিহͰল হক               জ˒সনদ-

৩৩৩৬২৫২০০৫০০০৪২৮ ǯমাবা-

০১৭২৯৮৬৬৭১০

Ɋাম-িখগɪ                   

ডাক-তারাগʛ               

উপেজলা-কাপািসয়া       

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ӑজাহীҼল ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িরউমাɪক িফভার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ গাজীӅর

৯১১ শািহনা পারভীন ǯরӂ               িপতা-

বদͰʕামান                এনআইিড-

৪৬১২৫৫১২৬৭        ǯমাবা-

০১৭৯২২৬৩০০৬

Ɋাম-ӟলতানӅর             

ডাক-চরিসоর              

উপেজলা-পলাশ              

ǯজলা-নরিসংদী

িনজ আেবদনকারী শািহনা পারভীন ǯরӂ একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

টাইফেয়ট আথ ȟাইɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নরিসংদী

৯১২ ǯমাঃ আনাͰল ইসলাম             িপতা-

ӓত মিজবর রহমান       এনআইিড-

১৯৮৭৭৩১১২৪৭০০০০৬২         

ǯমাবা-০১৭৪৬৫৪৪৮৯০

Ɋাম-খািলশা চাপানী         

ডাক-কাকড়া বাজার       

উপেজলা-িডমলা            

ǯজলা-নীলফামারী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আশরাӈল ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন ӈসӈেসর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ নীলফামারী

৯১৩ ǯমাঃ আіস সাʯার ম˅ল        িপতা-

ǯমাঃ তছিলম ম˅ল       এনআইিড-

৩৮১৬১১৯৬৭৭৬৪২  ǯমাবা-

০১৭১১৪১২০৯৪

Ɋাম-ҍ̏নগর                

ডাক-উʯর হাটশহর     

উপেজলা-ǯɻতলাল        

ǯজলা-জয়Ӆরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আіস সাʯার ম˅ল একজন ̲িল ɢিমক। 

িতিন পিলিসসɪক এসেɑাসাইেটামােরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ জয়Ӆরহাট

৯১৪ ǯমাছাঃ Ͱিজনা আɳার Ͱিজ      ·ামী-

ǯমাঃ ǯমাতাহার ǯহােসন  এনআইিড-

৭৩১১২৪৭৩৫৪৬৯৬ ǯমাবা-

০১৯৬৭৯৮১৩৪২

Ɋাম-খািলশা চাপানী         

ডাক-কাকড়া বাজার       

উপেজলা-িডমলা            

ǯজলা-নীলফামারী

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ Ͱিজনা আɳার Ͱিজ একজন Ғহ ɢিমক। 

িতিন ǯɝ̙ Ɉানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ নীলফামারী

৯১৫ উমর িময়া                        িপতা-

জজ িময়া                 এনআইিড-

৪৮১১১২১৫৬০৪৯১ ǯমাবা-

০১৩১১৭২৩৭১৭

Ɋাম-নবীӅর                

ডাক-আগানগর             

উপেজলা-ǰভরব           

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী উমর িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন পিরপাক 

তেˈর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০  িকেশারগʛ

৯১৬ ӑিজӋর                            িপতা-

আঃ আলী                 এনআইিড-

৪৮১১১২১৫৬৫৩৯২ ǯমাবা-

০১৭৭৩৬৬৭৭৮৬

Ɋাম-ছাগাইয়া                

ডাক-আগানগর               

উপেজলা-ǰভরব              

ǯজলা-িকেশারগʛ

ӟিবনা ǯবগম (̛ী) এনআইিড-

৪৮১১১২১৫৬০২৯০

আেবদনকারী ӑিজӋর একজন মৎΝ ɢিমক।িতিন িকডনী সমΝা 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  িকেশারগʛ

৯১৭ আবҼল গӈর                         

িপতা-আবҼল হােসম               

এনআইিড-৩০১২৯৩০৩৯৪২৮৪    

ǯমাবা-০১৮১৮৪৯১১১৩

Ɋাম-ফািজলӅর            

ডাক-ফািজলӅর            

উপেজলা-ফািজলӅর       

ǯজলা-ǯফনী

িনজ আেবদনকারী আবҼল গӈর একজন রড িম̛ী।িতিন সারভাইেকল 

ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ǯফনী

৯১৮ আবҼল হাদী                          

িপতা-ӓত ӂͰল ইসলাম           

এনআইিড-৩০১৯৪২৮৪৪১৫৪১     

ǯমাবা-০১৭১৪০৯০০৩২

Ɋাম-চরচািˍয়া            

ডাক-চরচািˍয়া             

উপেজলা-সওদাগর হাট  

ǯজলা-ǯফনী

িনজ আেবদনকারী আবҼল হাদী একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন দীঘ ȟ 

িদেনর উʎ রɳচাপ ডায়ািবটস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ǯফনী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৯১৯ ǯশখ আіর রিহম                   

িপতা-ӓত ӂͰল ইসলাম ǯশখ   

এনআইিড-৩৩১৩৪৯৪৭৬৬৪০১ ǯমাবা-

০১৭৯৭৭৭৮৭৪২

Ɋাম-ǯডমরা                   

ডাক-তারাগʛ                 

উপেজলা-কালীগʛ          

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯশখ আіর রিহম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

যҍেতর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ গাজীӅর

৯২০ শেলাকা রাণী ফিকর                  

·ামী-রিবন ফিকর                   

এনআইিড-৬৫১২৮৩১৩২৭৫৬০    

ǯমাবা-০১৭৪০৬৭৮৩৩৮

Ɋাম-হািড়য়ার ǯঘাপ           

ডাক-বাগডাʊা             

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী শেলাকা রানী ফিকর একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

এিনিময়া পিল আথ ȟাইɪস ǯɜােজন ǯেসা˹ার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০ নড়াইল

৯২১ ǯমাঃ সাইҼর রহমান ӏঞা        িপতা-

ӓত ǯমাঃ ӟেবদ আলী ӏঞা  

এনআইিড-৩৩১৩৪৯৪৭৬৫১০২ ǯমাবা-

০১৭২৫৫২৮৮৭৬

Ɋাম-ǯডমরা                   

ডাক-তারাগʛ                 

উপেজলা-কালীগʛ          

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ সাইҼর রহমান ӏঞা একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন ডায়ােবɪস Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ গাজীӅর

৯২২ ǯমাছাঃ মিজদা ǯবগম                 

·ামী-ǯমাঃ মকӋল ǯহােসন         

এনআইিড-৭৩১১২৪৭৩৫৪৯৬৯      

ǯমাবা-০১৯৮১৪১৮৯৫৪

Ɋাম-খািলশা চাপানী         

ডাক-কাকড়া বাজার       

উপেজলা-িডমলা            

ǯজলা-নীলফামারী

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ মিজদা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯɝ̙ কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০ নীলফামারী

৯২৩ ǯমাছাঃ ǯজাসনা ǯবগম                 

·ামী-ǯমাঃ মাহাতাব উিʸন        

এনআইিড-৭৩১১২৪৭৩৫৪৯৫১      

ǯমাবা-০১৩১৮৯৯৪৭৪১

Ɋাম-খািলশা চাপানী         

ডাক-কাকড়া বাজার       

উপেজলা-িডমলা            

ǯজলা-নীলফামারী

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯজাসনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯɝ̙ কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০ নীলফামারী

৯২৪ সামӟন নাহার                       

িপতা-আরমান িময়া               

এনআইিড-১৯৯০৩৩১৩৪৯৪০০০১৬৮  

     ǯমাবা-০১৭৩৩৭৫৪২৪৮

Ɋাম-ǯডমরা                   

ডাক-তারাগʛ                 

উপেজলা-কালীগʛ          

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী সামӟন নাহার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কােনর ও 

নােকর অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০ গাজীӅর

৯২৫ ǯকতাব আলী সরদার             িপতা-

আঃ কােদর সরদার         এনআইিড-

৭৩৪৯৯৩৫১৪৩      ǯমাবা-

০১৭১৯৭৭৯৪৩৩

Ɋাম-পাইকপাড়া             

ডাক-িমরӅর                

উপেজলা-িমরӅর            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯকতাব আলী সরদার একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ɛক ɛকােরর রেɳর কɇানসার (ননহজিকনস িলে˫ামা) ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

৯২৬ ǯরেহনা ǯবগম                       ·ামী-

ӓত ǯহলাল উʸীন         এনআইিড-

৩৩১৩৬২৫২৯৯২৪৫ ǯমাবা-

০১৭৫৩৬২১৮০৮

Ɋাম-লɻীӅর                 

ডাক-তারাগʛ              

উপেজলা-কাপািসয়া        

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯরেহনা ǯবগম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন জরাө 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ গাজীӅর

৯২৭ সামӟন নাহার                      ·ামী-

ǯসােহল আলম              এনআইিড-

৩৩১৩৬২৫২৯৯৩১৩ ǯমাবা-

০১৭৭৮৪৬৭১৯৮

Ɋাম-একডালা               

ডাক-তারাগʛ              

উপেজলা-কাপািসয়া        

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী সামӟন নাহার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

জিনত  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ গাজীӅর

৯২৮ ǯমাঃ মনӟর রহমান                িপতা-

ӓত তপর উিʸন            এনআইিড-

৭৩১১২৪৭৩৫৪৭০১   ǯমাবা-

০১৭৪৮৮০২৭৯৩

Ɋাম-খািলশা চাপানী         

ডাক-কাকড়া বাজার       

উপেজলা-িডমলা            

ǯজলা-নীলফামারী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মনӟর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস উʎ রɳচাপ িকডনীর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নীলফামারী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৯২৯ ǯমাঃ আঃ ̲Ьস ǯবপারী         িপতা-

ӓত আঃ ছʯার ǯবপারী    এনআইিড-

৫৪১৮৭৬৩৭২৯৫৯৪ ǯমাবা-

০১৯১৩৭৮৯৯৮৯

Ɋাম-ল˖ী কািˍ              

ডাক-মাদবেরর চর           

উপেজলা-িশবচর             

ǯজলা-মাদারীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আঃ ̲Ьস ǯবপারী একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন ǯচােখর ছািনর অপােরশন ও ̺েকামা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ মাদারীӅর

৯৩০ ǯমাঃ িনয়াকত আলী               িপতা-

হােতম আলী               এনআইিড-

২৩৫২৮৪৫০৫৭     ǯমাবা-

০১৬৭৬৯৫১৭৯৫

Ɋাম-ӆব ȟ মিনӅর         

ডাক-িমরӅর                

উপেজলা-িমরӅর        

ǯজলা-ঢাকা

    তাҟল ইসলাম (ǯছেল)   এনআইিড-

২৬৯৪৮১৩৮৬৫২৬৩

আেবদনকারী ǯমাঃ মিনর ǯহােসন একজন ইেলকিɯক  ɢিমক। 

তার িপতা িকডনীর জɪল সমΝা ও উʎ রɳচাপ ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪৫০০০  ঢাকা

৯৩১ ǯমাঃ আіল বােরক সরকার     িপতা-

ӓত কিফল উিʸন সরকার এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩০০৩৫৫০ ǯমাবা-

০১৮৩০৯৯৩৭৫৪

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আіল বােরক সরকার একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন ɝন িকয়াল এজমা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ̲িম̂া

৯৩২ ǯমাছাঃ আকিলমা                  ·ামী-

ǯমাঃ ǯফারকান                   

এনআইিড-৩৩১৩৬২৫২৯৯১২৮ ǯমাবা-

০১৭৪২৮৩৩৫২৫

Ɋাম-লɻীӅর                 

ডাক-তারাগʛ              

উপেজলা-কাপািসয়া        

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ আকিলমা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯলা 

ǯবক ǯপইন মানিসক সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  গাজীӅর

৯৩৩ ǯমাঃ রাӂ িময়া                      

িপতা-ǯমাঃ এলাইছ িময়া        

এনআইিড-১০০৩০৫১৯৭৪       ǯমাবা-

০১৭২৭১১৭০০২

Ɋাম-ǯহােসনӅর               

ডাক-ভােটরা                

উপেজলা-̲লাউড়া         

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রাӂ িময়া একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯকামেড় Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ǯমৗলভীবাজার

৯৩৪ ǯমাঃ হািমҼর রহমান               

িপতা-তােলব আলী                

এনআইিড-১৯১১২৪৫৫৫১        ǯমাবা-

০১৭৮০৫৩৬০৬৫

Ɋাম-ǰবরচনা                  

ডাক-ǰবরҙনা                

উপেজলা-পীরগʛ          

ǯজলা-ঠা̲গϲও

ǯমাছাঃ আেনছা ǯবগম (̛ী)                

 এনআইিড-৪৬১১২৬৩৯৪০

আেবদনকারী ǯমাছাঃ আেনছা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। তার 

·ামী িলভার কɇানসার দীঘ ȟিদেনর ӈসӈেসর সমΝা এবং 

দীঘ ȟিদেনর িকডনীর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ ঠা̲রগϲও

৯৩৫ ǯমাছাঃ ӟিফয়া ǯবগম              িপতা-

ǯসানা উ̂ɇা                এনআইিড-

১৯০৬৩০৫১৮৮      ǯমাবা-

০১৭৮১০৫৮৮২৭

Ɋাম-কািলর আলগা        

ডাক-যাɖাবাড়ী              

উপেজলা-̲িড়Ɋাম         

ǯজলা-̲িড়Ɋাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ӟিফয়া ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ɝনিɈয়াল এজমা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ̲িড়Ɋাম

৯৩৬ ǯমাঃ ·পন ইসলাম                  

িপতা-ǯমাঃ ময়নাল               

এনআইিড-৮৭০৩০৫৭৩৪২     ǯমাবা-

০১৭২০৫১৮১১৯

Ɋাম-শাখাতী                  

ডাক-চামটারহাট             

উপেজলা-কালীগʛ         

ǯজলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ·পন ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িলভার িসেরািসস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  লালমিনরহাট

৯৩৭ ǯমাছাঃ ছিকনা                       

·ামী-ǯমাঃ আӋল ǯহােসন        

এনআইিড-৪৯১৫২৪৭২৯০৫৩৩  ǯমাবা-

০১৪০৮৪৪৩০৭৯

Ɋাম-ǯগায়াল Ӆরীর  চর     

ডাক-যাɖাবাড়ী               

উপেজলা-̲িড়Ɋাম          

ǯজলা-̲িড়Ɋাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ছিকনা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন নােক 

আলসার মানিসক সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ̲িড়Ɋাম

৯৩৮ ǯসাঃ আয়নাল ǯহােসন              

িপতা-ǯমাঃ হারান ǯশক         

এনআইিড-৫৬১৭৮৮৩৯৭২১৭০  ǯমাবা-

০১৬২৩৪১৬১২৭

Ɋাম-ҿসর                   

ডাক-নয়াবাড়ী              

উপেজলা-িশবালয়          

ǯজলা-মািনকগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯসাঃ আয়নাল ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  মািনকগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৯৩৯ ǯমাঃ আিরফ                          

িপতা-ǯমাঃ সােহর ǯমা̂া         

জ˒সনদ-১৯৯৩৫৬১১০১৯০০৭৯২৩    

    ǯমাবা-০১৭৪৫৭৬৫১৯২

Ɋাম-ইসলামӅর  উঃ পাড়া  

ডাক-িজয়নӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-মািনকগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আিরফ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন উইলসন 

িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০  মািনকগʛ

৯৪০ ǯমাছাঃ মিজȟনা খাҶন             ·ামী- 

জািহদ িব͵াস             এনআইিড-

৮২১৭৩৭০৪৫৭৪৫২  ǯমাবা-

০১৯৫৭৪০১৭৭১

Ɋাম-আখরজািন               

ডাক-ǯহাগলাডাʊী           

উপেজলা-পাংশা              

ǯজলা-রাজবাড়ী

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ মিজȟনা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

হােড়র সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ রাজশাহী

৯৪১ িরনা ǯবগম                           

িপতা-ǯদেলায়ার ǯহােসন         

এনআইিড-৯১২৮৪৮৫৬৪৭       ǯমাবা-

০১৯৫৪০৩৭৮৩৮

Ɋাম-মেহ͵রপাশা              

ডাক-িদঘিলয়া          

উপেজলা-িদঘিলয়া      

ǯজলা-ҏলনা

িনজ আেবদনকারী িরনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

এনেডােমিɑয়াল ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

৯৪২ ̲লҜম ǯবগম                     ·ামী- 

আহসান হািবব             এনআইিড-

১৯৯৫৮২১০৭১৭০০০০০২        ǯমাবা-

০১৮৭১৭০৮৯০৮

Ɋাম-ইকরজানা               

ডাক-বহরӅর               

উপেজলা-বািলয়াকািˍ    

ǯজলা-রাজবাড়ী

িনজ আেবদনকারী ̲লҜম ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ রাজবাড়ী

৯৪৩ ǯসিলনা আɳার                     িপতা-

আӋল কালাম ǯমা̂া    এনআইিড-

৬৮৫২৯৭৯০০৯২     ǯমাবা-

০১৭১৬৮৭৭৯৮৪

Ɋাম-চরΚামনগর             

ডাক-খিললӅর বাজার      

উপেজলা-রাজবাড়ী          

ǯজলা-রাজবাড়ী

িনজ আেবদনকারী ǯসিলনা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ রাজবাড়ী

৯৪৪ নািসমা ǯবগম                        

·ামী-কিবর হাওলাদার          

এনআইিড-০৬১০৭১২৪৮৪৮৫২  ǯমাবা-

০১৭৮১২৫১৬৪৮

Ɋাম-Ҽবল ǯমৗ                

ডাক-দিɻণ Ҽবলেমৗ       

উপেজলা-বােকরগʛ       

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী নািসমা ǯবগম একজন ɢিমক। িতিন শরীের আ̶ন 

ǯলেগ ǯপাড়া  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  বিরশাল

৯৪৫ ɛভা বসাক                          িপতা-

িবѴ বিনক                এনআইিড-

৩৭০৫৮৭৭৮৬২       ǯমাবা-

০১৮৫২১৪৮৭৮৩

Ɋাম-আনিˍӅর               

ডাক-বɳারӑ˓ী             

উপেজলা-ǯসানাগাজী       

ǯজলা-ǯফনী

িনজ আেবদনকারী ɛভা বসাক একজন ɢিমক। িতিন পাইলস ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০ ǯফনী

৯৪৬ জাহাʊীর আলম                   িপতা-

ওবায়Ҽল হক              এনআইিড-

৭৭৭৬০৪৮২১২         ǯমাবা-

০১৮১৭৬৬৫৭৪১

Ɋাম-ধিলয়া                    

ডাক-ধিলয়া                  

উপেজলা-ǯফনী               

ǯজলা-ǯফনী

িনজ আেবদনকারী জাহাʊীর আলম একজন ɢিমক। িতিন ǯরােগ 

ӈসӈেসর কɇা˓ার আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ ǯফনী

৯৪৭ ǯমাসাঃ জাহানারা ǯবগম            

·ামী-ǯমাঃ আকবর ǯহােসন ǯমা̂া 

এনআইিড-৬৫১২৮৪৭৩৭২৭১২  ǯমাবা-

০১৯৬৬৯৯৭০৩৯

Ɋাম-কলাকিরয়া            

ডক-কলাকিরয়া           

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

      ǯমাঃ মিনͰল ইসলাম (ǯছেল)       

 এনআইিড-৬৫১২৮৪৭৩৭২৬৭৫

আেবদনকারী ǯমাঃ মিনͰল ইসলাম একজন ɢিমক। তার 

Ήদেরাগ ǯ̘াক ডায়ােবɪস উʎরɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  নড়াইল



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৯৪৮ সামҜন নাহার                        

িপতা- ǯমাঃ আমেছর আলী ǯবপারী 

এনআইিড-৬৪০৯৬৩৪৬৩৮       

ǯমাবা-০১৭২৫০৫৭৬৭৬

গেশওড়াপাড়া                

ডাক-ǯশওড়াপাড়া           

উপেজলা-িমরӅর        

ǯজলা-ঢাকা

̲লӟম ǯবগম (ǯমেয়) এনআইিড-

৮২০৫৪৩২৬১৩

আেবদনকারী সামҜন নাহার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন জরাө 

ǯɛালাপস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

৯৪৯ ǯমাহা˰দ আলী                   িপতা-

ӓত ফিকর উিʸন         এনআইিড-

৫৬১১০১৯৬৪৯৭৬২  ǯমাবা-

০১৭৪৮১৪৫৮৮৩

Ɋাম-ইসলামӅর              

ডাক-িজয়নӅর               

উপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-মািনকগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাহা˰দ আলী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ɛনাল 

িফসҧলা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  মািনকগʛ

৯৫০ ǯকশব জান                        ·ামী-

ӓত পরশ আলী            এনআইিড-

৫৬১১০১৯৬৪৯৩৮৯ ǯমাবা-

০১৯২৮৭৫৫৬৬৭

Ɋাম-ইসলামӅর              

ডাক-িজয়নӅর               

উপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-মািনকগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯকশব জান একজন Ғহ ɢিমক। িতিন হােড়র ɪিব 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  মািনকগʛ

৯৫১ শাজনীন ӟলতানা                  িপতা-

ǯমাঃ জােবҼর রহমান     জ˒সনদ-

২০০২৫৬১১০১৯১০৯৬৯৫        ǯমাবা-

০১৪০৬৬৯৩৮৩১

Ɋাম-ইসলামӅর              

ডাক-িজয়নӅর               

উপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-মািনকগʛ

িনজ আেবদনকারী শাজনীন ӟলতানা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িরউমাটেয়ড আথ ȟাইɪস জি˅স ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  মািনকগʛ

৯৫২ আেমাদ আলী                       িপতা-

ӓত ইমাম ফিকর          এনআইিড-

৫৬১১০১৯৬৪৯৫১১  ǯমাবা-

০১৮৫৮০৯৮৯৪৮

Ɋাম-ইসলামӅর              

ডাক-িজয়নӅর               

উপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-মািনকগʛ

িনজ আেবদনকারী আেমাদ আলী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর সমΝা ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  মািনকগʛ

৯৫৩ ǯমেহͰল ইসলাম                  িপতা-

আমজাদ ǯহােসন কাজী   এনআইিড-

১৯৮৭৬৮১৬৩১৫০০০১১৩     ǯমাবা-

০১৯২৪৩৩৮৫৩৯

Ɋাম-ӟলতান                  

ডাক-চর িসоর               

উপেজলা-পলাশ            

ǯজলা-নরিসংদী

িনজ আেবদনকারী ǯমেহͰল ইসলঅম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

অɇাজমা ও Όাি̙েকর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ নরিসংদী

৯৫৪ ǯরӂ ǯবগম                          ·ামী- 

ʹ̲র ǯমা̂া             এনআইিড-

৫৬১১০১৯৬৪৯৫৯০ ǯমাবা-

০১৭২৫২৭০৮৯৮

Ɋাম-ইসলামӅর              

ডাক-িজয়নӅর               

উপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-মািনকগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯরӂ ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন উʎ রɳচাপ 

িপʯথিলেত পাথর অɇাজমা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  মািনকগʛ

৯৫৫ রিকব উিʸন                        িপতা-

ӓত আঃ আিজজ           এনআইিড-

৫৬১১০১৯৬৪৬২৮৮ ǯমাবা-

০১৭১৩৫০৫৪০৯

Ɋাম-বাশাইল                  

ডাক-িজয়নӅর               

টউপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-মািনকগʛ

িনজ আেবদনকারী রিকব উিʸন  একজন ҍিষ ɢিমক। িতিনি◌উʎ 

রɳচাপ ডায়ােবɪস ও অɇালািজȟ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  মািনকগʛ

৯৫৬ আঃ বােরক                           

িপতা-ӓত ǰনӑিʸন ম˅ল          

এনআইিড-৫৬১১০৬৬৬৬১৫০৮ ǯমাবা-

০১৭১৫৪২৫০৭৪

Ɋাম-িজয়নӅর                 

ডাক-িজয়নӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-মািনকগʛ

িনজ আেবদনকারী আঃ বােরক একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন Όাি̙েকর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  মািনকগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৯৫৭ সামথ ȟ ǯবগম                        ·ামী-

ӓত ǯনফাজ উিʸন         এনআইিড-

৫৬১১০৬৬৬৫৭৫৪৫ ǯমাবা-

০১৭৪৯৮৮৪১২৭

Ɋাম-উʯর আরা              

ডাক-িজয়নӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-মািনকগʛ

িনজ আেবদনকারী সামথ ȟ ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন  Ήদেরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  মািনকগʛ

৯৫৮ সােজদা আɳার                    ·ামী-

িসরাজ উΙা                    

এনআইিড-৫১১৫৮৫৯৫৩০৪৫৭    

ǯমাবা-০১৭৩৫৬১৯৬৫৩

 Ɋাম-দিɻণ ǯকেরায়া       

ডাক-ǯমা̂ার হাট           

উপেজলা-রায়Ӆর           

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ আেবদনকারী সােজদা আɳার একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন ̞াөর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ লɻীӅর

৯৫৯ সাগিরকা ǯচৗҿরী                    ·ামী-

Κামেলশ ǯচৗҿরী         এনআইিড-

২৭২৬৪০২১১০৭১২   ǯমাবা-

০১৭৮১০৬১৯৩৭

Ɋাম-পাক পাহারӅর          

ডাক-সদর                  

উপেজলা-ǯকাতয়ালী      

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী সাগিরকা ǯচৗҿরী একজন Ғহ ɢিমক। িতিন হােতর 

হাড় ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  িদনাজӅর

৯৬০ ǯমাঃ শাহিরয়ার িসয়াম            িপতা-

ǯমাঃ শাহাজান আলী   জ˒সনদ-

২০১৩৯৪১৮২২৩১০৪৭৭৬       ǯমাবা-

০১৭৮১১৭৯০৮১

Ɋাম-রামনা চােˍাহর      

ডাক-ǰবরҙনা                

উপেজলা-পীরগʛ          

ǯজলা-ঠা̲রগϲও

ǯমাছাঃ ǯজসিমন আকতার (মাতা) 

এনআইিড-৮২১১১৩৬২৫৭

আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯজসিমন আকতার একজন Ғহ ɢিমক। 

তার ǯছেল জি˅স জ˒গত Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ঠা̲রগϲও

৯৬১ ভাӂ ǯবগম                          ·ামী- 

উহাব ǯবপারী               এনআইিড-

৫৬১১০১৯৬৪৯৫৪০  ǯমাবা-

০১৩০৪৩২৩০৩১

Ɋাম-ইসলামӅর              

ডাক-িজয়নӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-মািনকগʛ

িনজ আেবদনকারী ভাӂ ǯবগম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন হািন ȟয়া 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  মািনকগʛ

৯৬২ তিহͰিʸন                             

িপতা-জািকর                        

এনআইিড-৫৬১১০১৯৬৪৯৩০৯ ǯমাবা-

০১৯২৪৯১৯৯০২

Ɋাম-ইসলামӅর              

ডাক-িজয়নӅর               

উপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-মািনকগʛ

িনজ আেবদনকারী তিহরিʸন একজন ɢিমক। িতিন Ӌক ধরফর করা 

́র গা Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  মািনকগʛ

৯৬৩ লাল বাӂ                              

·ামী-ӂ র ইসলাম                   

এনআইিড-৫৬১১০১৯৬৪৯৬০০ ǯমাবা-

০১৭৮০০১৩৪৮০

Ɋাম-ইসলামӅর              

ডাক-িজয়নӅর               

উপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-মািনকগʛ

িনজ আেবদনকারী লাল বাӂ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন বােতর Εাথা 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  মািনকগʛ

৯৬৪ ǯমাঃ ͰΈল আিমন                  িপতা-

ǯমাঃ আইন উিʸন           এনআইিড-

৬৪১৬২৯১১০৯        ǯমাবা-

০১৪০৪৮১৯২০৭

Ɋাম-পঃ বাоɪয়া            

ডাক-মািনকগʛ            

উপেজলা-মািনকগʛ         

ǯজলা-মািনকগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ͰΈল আিমন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ও ডায়ােবɪস সংɈাˉ জɪলতা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  মািনকগʛ

৯৬৫ নািফজা                             ·ামী-

ঠাж ǯশখ                     এনআইিড-

১৯৮৪৫৬১১০১৯০০০০৩৮       ǯমাবা-

০১৭৮৪১৬৬১০১

Ɋাম-বাশাইল                  

ডাক-িজয়নӅর               

টউপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-মািনকগʛ

িনজ আেবদনকারী নািফজা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন মাথাΕাথাӋক 

ধরফর করা Ɋাি̙েকর সমΝা  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  মািনকগʛ

৯৬৬ ǯহনা                                  ·ামী-

ওয়ােজদ ǯবপারী           এনআইিড-

৫৬১১০১৯৬৪৯৭৩২   ǯমাবা-

০১৯২০৩১৩১৯৮

Ɋাম-ইসলামӅর              

ডাক-িজয়নӅর               

উপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-মািনকগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯহনা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ডায়ােবɪস ও 

িপʯথিলেত পাথর ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  মািনকগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৯৬৭ সামҜন নাহার                           

·ামী-ӂͰল আিমন                 

এনআইিড-৭৫১০৭২৮৫৯৩৭৫৩    

ǯমাবা-০১৮৪৩৬৪৫১১৬

Ɋাম-ӏপিতӅর               

ডাক-ͰɘӅর                

উপেজলা-ǯবগমগʛ        

ǯজলা-ǯনায়াখালী

িনজ আেবদনকারী সামҜন নাহার একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন যҍেতর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ǯনায়াখালী

৯৬৮ ǯমাঃ আলাল ইসলাম              িপতা-

ǯমাঃ ӂর আলম             এনআইিড-

১৯৮৭২৭১২১৬৭০০০০১৯ ǯমাবা-

০১৭৭৩১৯৩৬৩৮

Ɋাম-ӑিড়য়ালা                 

ডাক-ӟলতানӅর              

উপেজলা-ǯবাচাগʛ          

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আলাল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ΐালােসিয়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  িদনাজӅর

৯৬৯ সািদয়া আɳার                    িপতা-

ǯমাঃ হӗদ িময়া           এনআইিড-

৩৭৬৩২৪১৩৫৭      ǯমাবা-

০১৭০৯১৫৯৯২২

Ɋাম-ǯবাড ȟ বাজার            

ডাক-জাতীয় িব͵ িবΑা   

উপেজলা-গাজীӅর         

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী সািদয়া আɳার একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন Ӓখ 

গহবেরর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ গাজীӅর

৯৭০ ǯমাঃ ǯমাসেলম খা                   

িপতা-র͡ানী খা                 

এনআইিড-৫৫০১৫৬৪২০৬       ǯমাবা-

০১৯১৫৫২১৬৫৩

Ɋাম-মসিজদ ǯরাড          

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমাসেলম খা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

Ήদেরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

৯৭১ মহােদব শীল                       িপতা-

লিɻ কাˉ শীল            এনআইিড-

৫৫০১৪৬৬৯৮০      ǯমাবা-

০১৭৬৫০১৬০৭১

Ɋাম-িপলজংগ               

ডাক-িপলজংগ               

উপেজলা-ফিকরহাট         

ǯজলা-বােগরহাট

ӟলতা রানী শীল  এনআইিড-

৭৩২৫৯৮৬৯৫৩

আেবদনকারী ӟলতা রানী শিল একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  বােগরহাট

৯৭২ ǯমাঃ মাӟম খˍকার               িপতা-

ӓত আӋল ǯহােসন খˍকার  

এনআইিড-২৬৯৪২৬৩৭১৬১৩০ ǯমাবা-

০১৯১১০৮০৫৮৯

Ɋাম-জািˠӅর                  

ডাক-ǯসানালী ҟট িমল     

উপেজলা-িদঘিলয়া          

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মাӟম খˍকার একজন িমল ɢিমক। িতিন 

ǯহপাটাইɪস িব ভাইরাস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

৯৭৩ ǯমাঃ জয়নাল আেবদীন খান      িপতা-

ǯমাঃ হােসম আলী খান  এনআইিড-

৫০৯৩১৯০২৭৯         ǯমাবা-

০১৭২৭০২৯৬৩৪

Ɋাম-ǯদয়ানা                  

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জয়নাল আেবদীন খান একজন ҟট িমল 

ɢিমক। িতিন ǯɛাে̙ট বড় যা হােড় ছিরেয় ǯগেছ ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

৯৭৪ ǯমাঃ আবҼর রিশদ                   

িপতা-নিজর আহেমদ             

এনআইিড-৯৫৬১৮৮৯০৫৭      ǯমাবা-

০১৯১২৭৫৬৩৭৪

Ɋাম-িময়াপাড়া               

ডাক-Ҏলনা                  

উপেজলা-Ҏলনা              

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আবҼর রিশদ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯɛাে̙ট Ɋিˉর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

৯৭৫ সােহরা ǯবগম                       ·ামী-

ǯমাঃ সামӟ উিʸন ӏঞা   এনআইিড-

৬৮১৭৬৫২৫৫০৭৪৫ ǯমাবা-

০১৭৬৬২৫৬৪৬৭

Ɋাম-ǰচতনা                     

 ডাক-ǰচতনা                   

উপেজলা-িশবӅর              

ǯজলা-নরিসংদী

িনজ আেবদনকারী সােহরা ǯবগেম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন জরাө 

ӑেখর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ নরিসংদী

৯৭৬ ǯমাছাঃ আেমনা ǯবগম              

·ামী-ǯমাঃ িজয়াͰল ইসলাম        

এনআইিড-৫২১৩৩৩৮৭৩৬৩০১   

ǯমাবা-০১৩০২১০৪৬৩৭

Ɋাম-গিʡমারী              

ডাক-গিʡমারী            

উপেজলা-হাতীবাːা       

ǯজলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ আেমনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

িপʯথিলেত ɛদাহ িপʯথিলর পাথর ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ লালমিনরহাট



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৯৭৭ অমর ҍ̏ সাহা                   িপতা-

ǯগৗর ǯমাহন সাহা           এনআইিড-

১৪৭১৮০৪৬১৫        ǯমাবা-

০১৯১৯৪৯১৯৯০

Ɋাম-বারইপাড়া              

ডাক-আইচগাতী             

উপেজলা-Ͱপসা               

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী অমর ҍ̏ সাহা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ মাথা ǯঘারা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

৯৭৮ ǯমাছাঃ Ҽলালী আɳার            িপতা-

ǯমাঃ মিজবর রহমান      এনআইিড-

১৯৯৭১০১৯৫৮১১০৯২৬৭        ǯমাবা-

০১৯২২৬৫৩৯৭৬

Ɋাম-পʾপাড়া                 

ডাক-Έয়া̲য়া               

উপেজলা-ǯসানাতলা      

ǯজলা-ব̶ড়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ Ҽলালী আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ব̶ড়া

৯৭৯ ǯশখর শীল                          িপতা-

যতীন চˌ শীল             এনআইিড-

২৩৮৫৮৪৫৪৩৯       ǯমাবা-

০১৯২৫০৭২৩৭২

Ɋাম-বড় পাইকপাড়া         

ডাক-রাখালগািছ          

উপেজলা-বােঘরহাট        

ǯজলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯশখর শিল একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন Ήদেরােগর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  বােগরহাট

৯৮০ ǯমাঃ ӟলতান আহে˰দ সরদার   িপতা-

ӓত আіল কিরম সরদার এনআইিড-

৪৭১৪০৭৫১০৭৩৩৯  ǯমাবা-

০১৯২২০৯৩২৯৩

Ɋাম-জািˠӅর                  

ডাক-ǯসানালী ҟট িমল     

উপেজলা-িদঘিলয়া          

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӟলতান আহে˰দ সরদার একজন িমল 

ɢিমক। িতিন হাড় ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

৯৮১ রািজয়া খাҶন                     ·ামী-

ǯমাঃ আіল হালীম       এনআইিড-

১৯৭৮৪৭৯২১০১০০০০১২       ǯমাবা-

০১৯০৬২১১০০০

Ɋাম-ǯকদারনাথ              

ডাক-̲েয়ট                   

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী রািজয়া খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

৯৮২ ǯমাঃ ӟӂ খϲ                           

িপতা-ইউӟফ আিল  খϲ           

এনআইিড-১৯২২৫৩৭৩৫০       ǯমাবা-

০১৯১৯৪৫৯০২১

Ɋাম-Ͱপসা ̘ɇা˅ ǯরাড      

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-Ҏলনা            

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӟӂ খϲ একজন ভɇান চালক। িতিন ӈসӈেসর 

জɪল সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

৯৮৩ ǰসয়দ ǯমাকেসҼল আলম         িপতা-

ǰসয়দ ǯগালাম ǯমা̜ফা   এনআইিড-

৮৬৮৪৩২৮৭৫৩    ǯমাবা-

০১৭১৫৭৮২২৭৫

Ɋাম-কাজিদয়া               

ডাক-আলাইӅর            

উপেজলা-Ͱপসা            

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǰসয়দ ǯমাকেসҼল আলম একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন Όাি̙েকর সমΝা ফɇাɪ িলভার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  Ҏলনা

৯৮৪ িমেসস শরীফা আফিরন            

·ামী-কামাল ӓধা           এনআইিড-

৩৫১৪৩৩৩৩৭৯৪৬৯ ǯমাবা-

০১৭১১৩৫২৮৩৩

Ɋাম-এন আই ǯরাড-১৯     

ডাক-িজিপও                

উপেজলা-খািলশӅর       

ǯজলা-Ҏলনা

ǯমাঃ কামাল ǯহােসন ӓধা (·ামী) 

এনআইিড-৩৫১৪৩৩৩৩৭৮৩৮১

আেবদনকারী িমেসস শরীফা আফিরন একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন ডায়ােবɪস উʎ রɳচাপ িকডনীর সমΝা  ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

৯৮৫ ǯমাঃ িমজাӂর রহমান               

িপতা-ӓত ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম 

হাওলাদার                           

এনআইিড-৭৯১৯০১৫৭৭০২২৬৪    

ǯমাবা-০১৭২৮৩১৭৮৯৪

Ɋাম-সাঈদ খালী            

ডাক-সাঈদখালী            

উপেজলা-িজয়ানগর      

ǯজলা-িপেরাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িমজাӂর রহমান একজন ǯকয়ারেটকার 

ɢিমক। িতিন িনউেমািনয়া Ζািননজাইɪস Ɉিনিময়া ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০ িপেরাজӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৯৮৬ ǯমাসাঃ নদী খাҶন                 িপতা-

ӓত আіস সালাম        জ˒সনদ-

২০০২৪৭৯৮৫২৫০২০৩৫৬       ǯমাবা-

০১৯৬৬৯৯৭০৩৯

Ɋাম-বানরগািত               

ডাক-Ҏলনা                 

উপেজলা-ҏলনা            

ǯজলা-ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ নদী খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

৯৮৭ ǯমাঃ আঃ হািকম                  িপতা-

ӓত আӋল ǯহােসন মা̙ার এনআইিড-

০১২৫৮০৫৩৩৩৯১৯ ǯমাবা-

০১৭৩৬৪৯০১৭৫

Ɋাম-ɢম কΙাণ ǯরাড      

ডাক-ǯমাংলা                 

উপেজলা-ǯমাংলা          

ǯজলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আঃ হািকম একজন িরɼা ɢিমক। িতিন 

িকডনীর জɪল সমΝা ǯপিলিসি̙ক িকডনী িডিজজ ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০  বােগরহাট

৯৮৮ লিতকা সরকার                    িপতা-

নারায়ন সরকার          এনআইিড-

৩৭৩১৮৫৯৬৫২      ǯমাবা-

০১৭২৩০০৩৩৭৭

Ɋাম-পরপ মািনক পাড়া    

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী লিতকা সরকার একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন 

িপʯথিলর কɇানসার যা যҍেত ছিঢ়েয় পেরেছ ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৬০০০০  Ҏলনা

৯৮৯ মিরয়াম ǯবগম                      ·ামী-

ǯমাঃ আিলӑিʸন ǯশখ    এনআইিড-

০১১৭৩৪১৬৮৯২০৩  ǯমাবা-

০১৪০০২১৯৫২৪

Ɋাম-ǯচারঘলী                 

ডাক-রাধানগর              

উপেজলা-ǯকাটালীপাড়া    

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী মিরয়াম ǯবগম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িপʯথিলেত ɛদাহ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ǯগাপালগʛ

৯৯০ ǯসিলম বাদশা                        

িপতা-মগর আলী                 

এনআইিড-৪১৭৮৩০৩১২১      ǯমাবা-

০১৭৮১৮৪২৯৫১

Ɋাম-ǯগৗড়͏ার                

ডাক-ǯগৗড়͏ার                 

উপেজলা-নকলা             

ǯজলা-ǯশরӅর

িনজ আেবদনকারী ǯসিলম বাদশা একজন পিরবহন ɢিমক। িতিন 

Ӓɖনালীেত ইনেফকশন ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ǯশরӅর

৯৯১ ǯমাছাঃ আেনায়ারা                   

িপতা-আজগর আলী            

এনআইিড-৯৫৫২০১৯৯৭৯        ǯমাবা-

০১৬৮৪৭৬৮০৪৮

Ɋাম-গণপʸী                 

ডাক-গণপʸী               

উপেজলা-নকলা             

ǯজলা-ǯশরӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ আেনায়ারা একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

Ɉিনক আলসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ǯশরӅর

৯৯২ ওমর ফাͰক                        িপতা-

ǯমা̜ফা ǯহােসন            এনআইিড-

৬০০৫০৮৪৪৮৫       ǯমাবা-

০১৯৯৫৬৫৪৯৩৬

Ɋাম-ǯগৗড়͏ার                

ডাক-ǯগৗড়͏ার                 

উপেজলা-নকলা             

ǯজলা-ǯশরӅর

িনজ আেবদনকারী ওমর ফাͰক একজন পিরবহন ɢিমক। িতিন এ̲ট 

টনিসলাইɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ǯশরӅর

৯৯৩ Ңমা ǯবগম                              

·ামী-ǯমাঃ সিহҼল ইসলাম         

এনআইিড-২৬৯১৬৪৭০২৯৩১৭     

ǯমাবা-০১৯৬৭৪৯৮২২৭

Ɋাম-িখলগϲও                  

ডাক-িখলগϲও               

উপেজলা-িখলগϲও           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী Ңমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ওভারী 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

৯৯৪ ǯমাঃ মাˑান                            

িপতা-ӓত অেহদ আলী         

এনআইিড-৮৯১৬৭৪৭৫১৮২৭৬  ǯমাবা-

০১৭৮২৩৩৭২৯৪

Ɋাম-ǯগৗড়͏ার                

ডাক-ǯগৗড়͏ার                 

উপেজলা-নকলা             

ǯজলা-ǯশরӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মাˑান একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন অɇাজমা 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ǯশরӅর

৯৯৫ ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম              

িপতা-ǯমাঃ নজͰল ইসলাম     

এনআইিড-৮৯১৬৭৪৭৫১৫০২৮ ǯমাবা-

০১৯৯৬৫৭৫৩৩৯

Ɋাম-নয়াবাড়ী                

ডাক-ǯগৗড়͏ার               

উপেজলা-নকলা             

ǯজলা-ǯশরӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন অɇাজমা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ǯশরӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

৯৯৬ শিরҶ̂া                              

িপতা-অিছম উিʸন                

এনআইিড-২৩৭৮২৩৭০৭৮       ǯমাবা-

০১৭৮০২৭১২৮৪

Ɋাম-ǯগৗড়͏ার                

ডাক-ǯগৗড়͏ার                 

উপেজলা-নকলা             

ǯজলা-ǯশরӅর

িনজ আেবদনকারী শিরҶ̂া একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন অɇাজমা 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ǯশরӅর

৯৯৭ শাজাহান                              

িপতা-এিকন আলী                

এনআইিড-৮৯১৬৭৪৭৫১৬৬৫৯ ǯমাবা-

০১৯৩৯০৯২১৫৩

Ɋাম-ছাҶগϲও                 

ডাক-ǯগৗড়͏ার               

উপেজলা-নকলা             

ǯজলা-ǯশরӅর

িনজ আেবদনকারী শাজাহান একজন পিরবহন ɢিমক। িতিন ǯকামের 

Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ǯশরӅর

৯৯৮ ǯমাঃ রিব̲ল ইসলাম             িপতা-

ǯমাঃ আইজ উিʸন      এনআইিড-

১৯৮২৮৯১৬৭৪৭৫১৭৬০০        ǯমাবা-

০১৯৯৪৭৩৩৯৫১

Ɋাম-ছাҶগϲও                 

ডাক-ǯগৗড়͏ার               

উপেজলা-নকলা             

ǯজলা-ǯশরӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম একজন পিরবহন ɢিমক। 

িতিন Ɉিনক ɝনফাইɪস এজমা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০ ǯশরӅর

৯৯৯ আবҼল হািলম                        

িপতা-ӓত আіল আউয়াল            

এনআইিড-১৯১৮৭৭৩৯৫৭৫০১    

ǯমাবা-০১৮১৩৭৮২৮৬৭

 Ɋাম-ӎӘয়াপাড়া            

ডাক-অিলӅর বাজার      

উপেজলা-নাʊলেকাট    

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী আবҼল হািলম একজন ভɇান চালক ɢিমক। িতিন 

ǯচােখ ছািন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০ ̲িম̂া 

১০০০ ǯমাছাঃ মমতাজ ǯবগম            ·ামী-

ǯমাঃ আɮাছ আলী        এনআইিড-

৮৯১৭০৩০৭২৭৪৫৪  ǯমাবা-

০১৯১৭৯২৪৬১৩

Ɋাম-কািলনগর               

ডাক-বাঘেবর              

উপেজলা-নািলতাবাড়ী     

ǯজলা-ǯশরӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ মমতাজ ǯবগম একজন ɢিমক। িতিন ǯলা 

ǯবক ǯপইন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ǯশরӅর

১০০১ রীনা রানী সরকার                 ·ামী-

বীেরˌ চˌ সরকার       এনআইিড-

৮৯২৭০০৩৭৬৩৬৪৩  ǯমাবা-

০১৯৬১৭৫৩৮১৬

Ɋাম-সাহাপাড়া                

ডাক-নািলতাবািড়         

উপেজলা-নািলতাবািড়     

ǯজলা-ǯশরӅর

িনজ আেবদনকারী রীনা রানী সরকার একজন  ɢিমক। িতিন ǯচােখর 

অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ǯশরӅর

১০০২ শাপলা ǯবগম                      ·ামী- 

·পন িময়া               এনআইিড-

৮৯১৬৭৪৭৫১৬৭৬২  ǯমাবা-

০১৭৩৭২৬৪৭০০

Ɋাম-ǯতথরী                   

ডাক-ǯগৗড়͏ার                

উপেজলা-নকলা             

ǯজলা-ǯশরӅর

িনজ আেবদনকারী শাপলা ǯবগম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন ɝন 

িকয়াল এজমা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০ ǯশরӅর

১০০৩ নািফজ ӈয়াদ খান                 িপতা-

ǯমাঃ ǯমা̜ফা ǯফরেদৗস খান 

এনআইিড-৫১০৩৬৪৫৭০০      ǯমাবা-

০১৭৪২৪৭৫১৩৬

Ɋাম-ǯগৗড়͏ার                

ডাক-ǯগৗড়͏ার                 

উপেজলা-নকলা             

ǯজলা-ǯশরӅর

িনজ আেবদনকারী নািফজ ӈয়াদ খান একজন পিরবহন ɢিমক। িতিন 

Ɉিনক এজমা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০ ǯশরӅর

১০০৪ ӟিখয়া ǯবগম                       িপতা-

িসরাজ িময়া               এনআইিড-

৬৪২৭৭৬৭১৬২       ǯমাবা-

০১৬৮৯১৩০৯০৮

Ɋাম-এরশাদ নগর            

ডাক-এরশাদ নগর          

উপেজলা-টংগী            

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ӟিখয়া ǯবগম একজন  ɢিমক। িতিন ǯকামেড় হাড় 

ɻয়জিনত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০ গাজীӅর

১০০৫ ǯমাছাঃ সােজদা ǯবগম            ·ামী-

ǯমাঃ মিজবর রহমান      এনআইিড-

৮৯১৭০৫১৬৮৩৬৭৮ ǯমাবা-

০১৯১৫৮০৭০৯৬

Ɋাম-জয়ӂিʸন পাড়া         

ডাক-নািলতা বািড়          

উপেজলা-ǯশরӅর       

ǯজলা-ǯশরӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ সােজদা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

উʎ রɳচাপ মাথা ǯঘারা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ǯশরӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১০০৬ রিন িময়া                            িপতা-

শামҜল হক               এনআইিড-

৫৫৫৩৬৮১৩১২     ǯমাবা-

০১৩০৬৪০৫৪৬০

Ɋাম-ǯগৗড়͏ার                

ডাক-ǯগৗড়͏ার                 

উপেজলা-নকলা             

ǯজলা-ǯশরӅর

িনজ আেবদনকারী রিন িময়া একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন ǯকামেড় 

Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ǯশরӅর

১০০৭ ǯমাঃ কΈরিʸন                      

িপতা-এলাহী                     

এনআইিড-৮২২৮৮৩৭৩৪৩      ǯমাবা-

০১৭৫৯৪৫৫১৩২

Ɋাম-ছাҶগϲও                 

ডাক-ǯগৗড়͏ার               

উপেজলা-নকলা             

ǯজলা-ǯশরӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ কΈরিʸন একজন পিরবহন ɢিমক। িতিন 

অɇাজমা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ǯশরӅর

১০০৮ শাহজাহান খান                     িপতা-

বিদউʕামান             এনআইিড-

২৮২৮২৮৯৬০৯       ǯমাবা-

০১৯৯৬০৫৬৪৯৫

Ɋাম-ǯগৗড়͏ার                

ডাক-ǯগৗড়͏ার                 

উপেজলা-নকলা             

ǯজলা-ǯশরӅর

িনজ আেবদনকারী শাহজাহান খান একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

অɇাজমা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ǯশরӅর

১০০৯ ǯমাঃ শিহদ উΙা                  িপতা-

ӓত Ͱ̜ম  আলী             জ˒সনদ-

১৯৬৯৭৫১০৭২৮০২৬২৫৫ ǯমাবা-

০১৮৩৯৮৯৮৯৮২

Ɋাম-ǯদায়ািলয়া              

ডাক-ͰɘӅর             

উপেজলা-ǯবগমӅর        

ǯজলা-ǯনায়াখালী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শিহদ উΙা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯɛাে̙ট ʁɇাে˅র সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ǯনায়াখালী

১০১০ রাҶল ইসলাম                      িপতা-

ফজӗল হক                এনআইিড-

৩৩১৩২৬২৩২৫    ǯমাবা-

০১৭৪১০৮২২২১

Ɋাম-প̂ী িবҼɇৎ              

ডাক-প̂ী িবҼɇৎ             

উপেজলা-গাজীӅর          

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী রাҶল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

যҍেতর কɇা˓ার উʎরɳ চাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ গাজীӅর

১০১১ ǯমাঃ ওহায়Ҽর রহমান              

িপতা-ӓত আফাজ উʸীন        

এনআইিড-২৬১৭২৩৯৮০৫৩৭০ ǯমাবা-

০১৭৬৮৯৬১২৪০

Ɋাম-রামনা চেˍাহর        

ডাক-ǰবরҙনা                

উপেজলা-পীরগʛ            

ǯজলা-ঠা̲রগϲও

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ওহায়Ҽর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯচােখর ছািন অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০ ঠা̲রগϲও

১০১২ ǯহেলনা আɳার                         

·ামী-ওমর ফাͰক                   

এনআইিড-৭৫১১০৮৫৬৪৭৮২৯    

ǯমাবা-০১৯১৭৪৭১১৪৬

Ɋাম-িশবরামӅর             

ডাক-ǯসামপাড়া             

উপেজলা-চাঠখীল         

ǯজলা-ǯনায়াখালী

িনজ আেবদনকারী ǯহেলনা আɳার একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস উʎ রɳচাপ অিতিরɳ চিব ȟ থাইরেয়েডর সমΝা 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০           ǯনায়াখালী

১০১৩ ǯমাছাঃ ঝরনা ǯবগম               ·ামী-

সিফর উিʸন                এনআইিড-

৯৪১৮২২৩৭৯৯৫৮৯ ǯমাবা-

০১৩০৪৭৭৭৪৬৬

Ɋাম-নওডাʊা                 

ডাক-ǰবরҙনা                

উপেজলা-পীরগʛ          

ǯজলা-ঠা̲রগϲও

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ঝরনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ɛসােবর ইনেফকশন িকডনীেত পাথর িকডনীর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ঠা̲রগϲও

১০১৪ মিমӂর রিশদ                        

িপতা-ӓত ǯকরামত আলী         

এনআইিড-২৬৯১৬৪৭০২৩৪১২  ǯমাবা-

০১৭২৩৭১৬০০৬

Ɋাম-চাউিনয়াপিʞ             

ডাক-ɛধান ডাকঘর      

উপেজলা-িদনাজӅর         

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী মিমӂর রিশদ একজন গাড়ী চালক।িতিন পাөপেথর 

িফѾলা ও িপʯথিলেত পাথর ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  িদনাজӅর

১০১৫ ǯমাঃ আকতাͰʕামান            িপতা-

ǯমাঃ শিহҼল ইসলাম      এনআইিড-

২৪০১৯১২৮০৯        ǯমাবা-

০১৭১৭২৯৩১৭০

Ɋাম-মΒ ҽগ ȟাӅর            

ডাক-বড় Ӆ̲িরয়া          

উপেজলা-পাব ȟতীӅর         

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আকতাͰʕামান একজন ̲িল ɢিমক। িতিন 

হাড় ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  িদনাজӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১০১৬ ǯমাঃ ফজর আলী                   িপতা-

 হািফজ উিʸন             এনআইিড-

২৭১৭৭৩৪৬২০২৮২  ǯমাবা-

০১৭৫৫১৯০৯২৮

Ɋাম-ǯচৗহাɪ                  

ডাক-বড় Ӆ̲িরয়া            

উপেজলা-পাব ȟতীӅর        

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ফজর আলী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িলভার িসেরািসস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  িদনাজӅর

১০১৭ ǯমাঃ আিফর উিʸন                িপতা-

ǯমাঃ ছািবর উিʸন        এনআইিড-

৪৮১৯২৫৪৭৬১২৮৮ ǯমাবা-

০১৭৯৬৪০১৩৬৩

Ɋাম-মҿӅর                    

ডাক-কালীগʛ              

উপেজলা-কালীগʛ        

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আিফর উিʸন একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

অেˈর কɇানসার যা যҍেত ছিড়েয় পেরেছ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ গাজীӅর

১০১৮ ǯমাঃ দীন ǯমাহা˰দ ǯশখ             

িপতা-ӓত ǯমাঃ ǯমাসেলম ǯশখ     

এনআইিড-৪৭১১২৪৭৮৮৩৭৭১      

ǯমাবা-০১৭৩৪৪২৩৫২৫

Ɋাম-িশয়ালীডাংগা          

ডাক-হািলয়া               

উপেজলা-বɪয়াঘাটা       

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ দিন ǯমাহা˰দ ǯশখ Ғহ ɢিমক। িতিন এনɑাল 

Όাসɑইɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১০১৯ কাজী মিতয়ার রহমান           িপতা-

কাজী আіল হক         এনআইিড-

৯১৩৫৫৭৫২৯৯       ǯমাবা-

০১৭২০৬৬১৮৪০

Ɋাম-Ӆরাতন কেলানী        

ডাক-িজিপও                  

উপেজলা-Ҏলনা            

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী কাজী মিতয়ার রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িকডনীর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১০২০ িমেসস ӑɳা                        ·ামী-

মেনায়ার ǯহােসন হীরা          

এনআইিড-১৯৯০৪৭৯৮৫১৯০০০১৫৯   

     ǯমাবা-০১৬৭২৮৪৮১০১

Ɋাম-িবেক রায় ǯরাড      

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-ǯসানাডাʊা      

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী িমেসস ӑɳা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ӈসӈেসর 

জɪল সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১০২১ মিনরা ǯবগম                           

িপতা-সরদার ǯহমােয়ত উিʸন       

এনআইিড-৬৪২৩৫৫১৪১২        ǯমাবা-

০১৯১৩৮১৩০৭৩

Ɋাম-ҧটপাড়া                

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-Ҏলনা            

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী মিনরা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ডায়ােবɪস 

উʎ রɳচাপ িকডনীর জɪলতা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১০২২ মায়া রানী ǯদ                        

·ামী-নেগˌ ǯদ                    

এনআইিড-৭২২১৮০১৩৫৩৩৭৮ ǯমাবা-

০১৭২৬২০২৯৫১

Ɋাম-সাҿপাড়া                

ডাক-ӟসং                   

উপেজলা-ҽগ ȟাӅর            

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী মায়া রানী ǯদ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন Ήদেরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০ ǯনɖেকানা

১০২৩ রিহমা ǯবগম                       ·ামী-

ӓত মিমӂল হক পাটয়ারী এনআইিড-

২৬৯৩৬২৫৬৯৬৯৯১              ǯমাবা-

০১৭৮৪১৮৯২৮২

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী রিহমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কেরানা 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নারায়নগʛ

১০২৪ িমস আয়শা আɳার (িসমা)      িপতা-

ǯমাঃ সিফ উΙা            জ˒সনদ-

২০০১১৩২৪২০৯০১৩৫১১        ǯমাবা-

০১৭১৯৩৬১৪৭৫

Ɋাম-কংগাইল                 

ডাক-আলীগʛ                

উপেজলা-হাজীগʛ         

ǯজলা-চϲদӅর

িনজ আেবদনকারী িমস আয়শা আɳার (িসমা) একজন Ғহ ɢিমক। 

িতিন মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ চϲদӅর

১০২৫ ǯমাঃ আশরাফ আলী খান         িপতা-

ǯমাঃ কিরম বɼ খান     এনআইিড-

৩২৮৫৪৭৭৬৪৬      ǯমাবা-

০১৯৩৩৯৩২৩৭০

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আশরাপ আলী খান একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন ডায়ােবɪস ও Ήদেরােগর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১০২৬ ӂͰল ইসলাম                      িপতা-

বিশর উΙাহ               এনআইিড-

৭৫১৮৩৫৯৪২৩২৯৩ ǯমাবা-

০১৮১২৬১৪৬১৬

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ӂͰল ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ ও Ήদেরােগর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ নারায়নগʛ

১০২৭ ǯমাহা˰দ শাহজাদা হািফজ     িপতা-

ӓত মিমӂল হক পােটায়ারী  

এনআইিড-২৬৯৩৬২৫৬৯৬৯৯২         

    ǯমাবা-০১৭৫৫৫১১২৯২

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাহা˰দ শাহজাদা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ ডায়ােবɪস িলে˭ামা (কɇানসার)ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ নারায়নগʛ

১০২৮ আӋল কালাম                      িপতা-

রিফক উΙা                এনআইিড-

৭৫১৮৩৫৯৪২৫১৬০ ǯমাবা-

০১৮৪৯২৭৩৯১৮

Ɋাম-মাΈতলা                

ডাক-থানারহাট             

উপেজলা-ǯসানাইӑিড়      

ǯজলা-ǯনায়াখালী

িনজ আেবদনকারী আӋল কালাম একজন অেটা চালক। িতিন ӓҼ 

রɳʹΓতা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ǯনায়াখালী

১০২৯ কা̲লী আɳার                   িপতা-

ǯমাঃ ওয়ালী উΙাহ    জ˒সনদ-

৫৮০২০১১৯৯৬০৫৯২১            ǯমাবা-

০১৮২৬৮৪৭৮৭৩

Ɋাম-ভাওর ǯকাড             

ডাক-জয়াগ বাজার         

উপেজলা-ǯসানাইӑড়ী       

ǯজলা-ǯনায়াখালী

িনজ আেবদনকারী কা̲লী আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ ǯনায়াখালী

১০৩০ ǯমাঃ ওিহদ উΙা                   িপতা-

ӓত ǯমাহা˧ উΙা        এনআইিড-

৭৫১৮৩৫৯৪২৩৪৪৫ ǯমাবা-

০১৮৬৯১৯৩৩৩৬

Ɋাম-ǯকঘনার িখল          

ডাক-পϲচ বাড়ীয়া           

উপেজলা-ǯসানাইӑিড়       

ǯজলা-ǯনায়াখালী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ওিহদ উΙা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ ও Ήদেরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ǯনায়াখালী

১০৩১ মারজাহান আɳার               িপতা-

আবҼল মˑান             এনআইিড-

৮৭০৩১৩৮০১৯         ǯমাবা-

০১৮২৩৩৩৫৫৩৫

Ɋাম-ӆব ȟ Λ নগর             

ডাক-আহে˰দӅর           

উপেজলা-চাটখীল           

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী মারজাহান আɳার একজন দিজȟ ɢিমক। 

িতিনমাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

১০৩২ ǯমাঃ ইউӟফ আলী                   

িপতা-ǯমাকӋল ǯহােসন            

এনআইিড-৮২৪৩৭৭৩১২৭        

ǯমাবা-০১৭৯৪৯৪৫৬৮৮

Ɋাম-মিহষবাথান             

ডাক-রাজশাহী ǯকাট ȟ        

উপেজলা-রাজপাড়া       

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ইউӟফ আলী একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

Ήদেরাগ ǯɝইন িহেমােরজ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ রাজশাহী

১০৩৩ ǯমাঃ ǯমািমন আলী                িপতা-

ǯমাঃআলম আলী               

এনআইিড-৭৭৬৫১৪৯০৩৯       ǯমাবা-

০১৮৯৩৯৯৬১৫৭

Ɋাম-ǯজাতরাবন              

ডাক-দাম̲ড়া              

উপেজলা-পবা                

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমািমন আলী একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ɑমার মাথায় হাড় ভাʊা ও ǯɝইন সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ রাজশাহী

১০৩৪ ǯমাঃ সােহব আলী                  িপতা-

 ইয়ার ǯমাহা˰দ            এনআাইিড-

৭৩৪৩৫৯১৮৪৩       ǯমাবা-

০১৭২৭০০৪৬৬৩

Ɋাম-লɻীӅর                 

ডাক-রাশাহী                   

উপেজলা-রাজশাহী         

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ সােহব আলী একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

এবেসস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ রাজশাহী

১০৩৫ ǯমাঃ বিজͰʸীন                    িপতা-

ӓত সানজাব ǯশখ          এনআইিড-

৮১১৭২৫১৫২০৭৬৯  ǯমাবা-

০১৮৬৫৩৩৯৭২৮

Ɋাম-আলীগʛ                

ডাক-িময়াӅর                

উপেজলা-পবা                

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ বিজͰʸীন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

হাইপার থাইরেয়পড উʎ রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ রাজশাহী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১০৩৬ ǯমাঃ আিস̲ল আলী (হািস)         

িপতা-ǯমাঃ আমজাদ আলী     

এনআইিড-৬৮৯৩৪১৮৪৫৬     ǯমাবা-

০১৭১০১৩৬৬৭৩

Ɋাম-ভাটাপাড়া               

ডাক-িজিপও                

উপেজলা-রাজশাহী          

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আিস̲ল আলী (হািস) একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিনিকডনীর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ রাজশাহী

১০৩৭ ǯমাঃ ǯসােহল রানা                  

িপতা-ǯমাঃ আіল মাˑান         

এনআইিড-৫৫৪৩৮৯৬৭২৩      ǯমাবা-

০১৭৬৮৫৭৬৭০৮

Ɋাম-লɻӅর                   

ডাক-িজিপও                   

উপেজলা-রাজপাড়া         

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯসােহল রানা একজন রং িম̛ী ɢিমক। িতিন 

যҍেতর সমΝা  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  রাজশাহী

১০৩৮ ǯগালাম রӟল                      িপতা-

আӋ তােলব                  এনআইিড-

২৩৯৩৯০১৪২২      ǯমাবা-

০১৭৫৬৯০৮৯৫২

Ɋাম-ভাটাপাড়া               

ডাক-িজিপও                

উপেজলা-রাজশাহী          

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯগালাম রӟল একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন ɑমার 

কারেন মাথার হাড় ভাʊা ও ǯɝইন উনҟির ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  রাজশাহী

১০৩৯ ǯমাঃ রিবউল ইসলাম                

িপতা-ǯমাঃ ǯমাহিসন আলী     

এনআইিড-৯১৪৩৭১৮৩৯৪       ǯমাবা-

০১৯২০৩৭১৮৩৪

Ɋাম-ভাটাপাড়া               

ডাক-িজিপও                

উপেজলা-রাজশাহী          

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রিবউল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িকডনীেত ǯ̙ান ǯসিরɝাল ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ রাজশাহী

১০৪০ ǯমাঃ শরীফ                         িপতা-

 ǯমাঃ হােসন আলী          এনআইিড-

৮৬৬৫৫২৫২৪৫       ǯমাবা-

০১৯৪৮৭৩৩৯১১

Ɋাম-ǯখালােবানা             

ডাক-হিরӅর                

উপেজলা-পবা                

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শরীফ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

দীঘ ȟিদেনর িকডনী সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  রাজশাহী

১০৪১ ǯমাঃ জয়ӂল আেবদীন            িপতা-

ǯমাঃ আіল মিতন         এনআইিড-

৩২১৩০৮৯২৩৯৪৬৭ ǯমাবা-

০১৭৬০২৬৭৬০৬

Ɋাম-লɻীӅর                 

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-রাজপাড়া        

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জয়ӂল আেবদীন একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন হাট ȟ ˣক উʎ রɳচাপ ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  রাজশাহী

১০৪২ বাӋ                                    

িপতা- খিলӗর রহমান            

এনআইিড-৭৩৪৪০৮৫৫০৬       ǯমাবা-

০১৭৩৬৬৭৫৫৮৩

Ɋাম-মিহষবাথান             

ডাক-রাজশাহী ǯকাট ȟ        

উপেজলা-রাজপাড়া       

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী বাӋ একজন িনম ȟান সমΝা ɢিমক। িতিন যҍত 

পাক̝লীর সমΝা্ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ রাজশাহী

১০৪৩ ǯমাঃ আসরাӈল ইসলাম          িপতা-

আіল জিলল ǯশখ         এনআইিড-

১৪৯৩২৯১২৫৪        ǯমাবা-

০১৭৪৭৩২৮৯৯৭

Ɋাম-লɻীӅর                

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-রাজপাড়া        

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আসরাӈল ইসলাম একজন রং িম̛ী । িতিন 

িকডনীর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ রাজশাহী

১০৪৪ ǯসােলমান ǯহােসন                 িপতা-

ǯমাঃ জামাল ǯহােসন        এনআইিড-

২৮২৮৩২২৯৯৬       ǯমাবা-

০১৭১৭৪৭২৮৩৭

Ɋাম-নাখাল পাড়া            

ডাক-ǯতজগϲও                

উপেজলা-ǯতজগϲও          

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯসােলমান ǯহােসন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

পােয়র হাড় ভাʊা অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

১০৪৫ ফােতমা ǯবগম                       

িপতা- আঃ মাˑান                 

এনআইিড-৭৭৯৬২২২০০৩       ǯমাবা-

০১৯৭৩১৯৬২৪৯

Ɋাম-উʯর মা˅া              

ডাক-মা˅া                   

উপেজলা-ӑগদা              

ǯজলা-ঢাকা

ǯমাঃ আবҼল ̲Ьস  (·ামী) এনআইিড-

৫০৯৬১৩৬০৯৭

আেবদনকারী ফােতমা ǯবগম একজন রড িম̛ী।িতিন সড়ক 

ҽঘ ȟটনা জিনত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১০৪৬ আবҼল মােজদ ӓধা               িপতা-

ǯমাঃ মকӋল ӓধা           এনআইিড-

৭৮১৭৬৬৭২০৪৫৭০ ǯমাবা-

০১৭৬৪৪৩৫৯৩৬

Ɋাম-মিজদ বাড়ীয়া         

ডাক-মিজদ বাড়ীয়া         

উপেজলা-িমজȟাগʛ        

ǯজলা-পҧয়াখালী

িনজ আেবদনকারী আবҼল মােজদ ӓধা একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

Ҽঘ ȟটনা জিনত কারেন হাড় ভাʊা এবং অেˈ িছɘ জিনত জɪলতা 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ পҧয়াখালী

১০৪৭ ǯমাঃ আসলাম                      িপতা-

আিনস উিʸন               এনআইিড-

৮৬৯৩৭৮০০৬৯      ǯমাবা-

০১৮৫৩৮৫০৫২৪

Ɋাম-ভাটাপাড়া               

ডাক-িজিপও                

উপেজলা-রাজশাহী          

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন ǯপেট 

Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০ রাজশাহী

১০৪৮ ǯমাসাঃ সাӂয়ারা                    িপতা-

ǯমাঃ ǯসরাҟʸীন          এনআইিড-

৭০১৮৮৫৩৯৮০৩৪১ ǯমাবা-

০১৭৭০৬৫৯৫২৯

Ɋাম-মনাকষা                 

ডাক-মনাকষা                

উপেজলা-িশবগʛ           

ǯজলা-চϲপাইনবাবগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ সাӂয়ারা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন হােতর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ চϲপাইনবাবগʛ

১০৪৯ ǯমাঃ শামীম িময়া                  িপতা-

ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম       এনআইিড-

৫৫৫৩৬০৫৮২৪     ǯমাবা-

০১৯৭৪৮৭৪৪৬৯

Ɋাম-ভােদরা                   

ডাক-Γায়ামতӅর           

উপেজলা-তাড়াইল         

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শামীম িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

Ɉিনক মােয়েলাˣাসɪক িলউেকিময়া ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  িকেশারগʛ

১০৫০ রািজয়া আɳার                     িপতা-

ইকরাম ǯহােসন             এনআইিড-

৯১২৩৭৯২২৯৪        ǯমাবা-

০১৯২৭১৬৩২০০

Ɋাম-কািলকাবাড়ী          

ডাক-যেশাদল                

উপেজলা-ǯহােসনӅর       

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী রািজয়া আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  িকেশারগʛ

১০৫১  ǯমাঃ মাহাӋর সরদার                  িপতা-

ǯমাঃ নািজӑʸীন              এনআইিড-

১৯৯৩৪৭১৪০১০০০০০৯০    ǯমাবা-

০১৩০৩০৬১৩১২

 Ɋাম-সরদার ভাʊা              

ডাক-আড়ংঘাটা               

উপেজলা-িদঘিলয়া               

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মাহাӋর সরদার একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িপʯথলীেত পাথর ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  Ҏলনা

১০৫২ ǯমাঃ ǯরв (মв)                   িপতা-

ǯমাঃ খিলল                 এনআইিড-

২৮৪৩৭১৪৪৩৩      ǯমাবা-

০১৭৫৭৩১৫৪৭২

Ɋাম-লɻীӅর                 

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-রাজপাড়া        

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯরв (মв) একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ও যҍেতর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ রাজশাহী

১০৫৩ ǯমাঃ মািনক                          

িপতা-ǯমাঃ আіর রাʕাক         

এনআইিড-৮৬৯৩৭৮৩৪২৮      ǯমাবা-

০১৯২১৭৯০৪৬৪

Ɋাম-লɻীӅর                  

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-রাজপাড়া         

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মািনক একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িপʯথিলেত পাথর ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ রাজশাহী

১০৫৪ ǯমাঃ সাইӈল ইসলাম           িপতা- 

ӓত মিজবর রহমান       এনআইিড-

৮১৯৮৫০৫৩৯৯১৮১ ǯমাবা-

০১৭৩৮৬২৯০১৩

Ɋাম-উɖরপাড়া                

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-রাজপাড়া         

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ সাইӈল ইসলাম একজন রং িম̛ী। িতিন 

˫িহনাথ কােভ ȟর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ রাজশাহী

১০৫৫ ǯমাঃ ӑরাদ ǯহােসন                  

িপতা-ǯমাঃ মাজদার রহমান      

এনআইিড-৫৯৯৩৮৯৭৭৭৫        

ǯমাবা-০১৭৯১৪৪২৭৩৫

Ɋাম-লɻӅর                   

ডাক-িজিপও                   

উপেজলা-রাজপাড়া         

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӑরাদ ǯহােসন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

̡াইনাথ ɜɇাকচার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ রাজশাহী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১০৫৬ ǯমাঃ শািকল আহে˰দ             িপতা-

ǯমাঃ সাʕাদ ǯহােসন      এনআইিড-

৬৪৫৪৮৬০১৪৬      ǯমাবা-

০১৮৪৯৫৯১১৩০

Ɋাম-লɻীӅর                  

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-রাজপাড়া         

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শািকল আহে˰দ একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন ǯ̘াক ও উʎ রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ রাজশাহী

১০৫৭ ǯমাঃ আশরাফ আলী               িপতা-

সােবর আলী             এনআইিড-

৫০৬৫১৩৯৮৭৪       ǯমাবা-

০১৮৬৩৪০৬২৭৮

Ɋাম-মҿӅর                    

ডাক-দামҟরা                 

উপেজলা-পবা               

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আশরাফ আলী একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

উʎ রɳচাপ ডায়ােবɪস রেɳ অিতিরɳ চিব ȟ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০ রাজশাহী

১০৫৮ নাছিরন আɳার                        

িপতা-ǯমাঃ নӟ িময়া                 

এনআইিড-৬০০৬৫৭৪০৮৮          

ǯমাবা-০১৮৮৯০৪২৫৩৯

Ɋাম-িপপইয়া কািˍ         

ডাক-িপপইয়াকািˍ        

উপেজলা-দাউিদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী নাছিরন আɳার একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন কােনর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ̲িম̂া

১০৫৯ ǯমাঃ রিক ইসলাম                িপতা-

ǯমাঃ শাহাজাহান           এনআইিড-

৩৭৪৩৭৪৩৭২০        ǯমাবা-

০১৯১৫৯৯৬৪৬৭

Ɋাম-লɻীӅর                 

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-রাজপাড়া        

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রিক ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ɑমার জΓ মাথার হϲড় ভাʊা ও ǯɝইন সমΝা ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০ রাজশাহী

১০৬০ ǯমাঃ ǯসিলম                         

িপতা-ǯমাঃ আӋ তােলব           

এনআইিড-৫০৯৩৯৬৪৮১৪       ǯমাবা-

০১৭৩৬৪১০৬০০

Ɋাম-লɻীӅর                  

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-রাজপাড়া         

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯসিলম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ রাজশাহী

১০৬১ ǯমাঃ আেনায়ার ǯহােসন             

িপতা-সӋর বখশ                   

এনআইিড-১৪৯৩৭২৯০৫৫       ǯমাবা-

০১৯২০৬৯৯৭১২

Ɋাম-লɻীӅর                  

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-রাজপাড়া         

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আেনায়ার ǯহােসন একজন রংিম̛ী। িতিন 

ҽঘ ȟটনাজিনত কারেন হােড়র সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ রাজশাহী

১০৬২ ǯমাঃ রিফ̲ল                        

িপতা-ӓত আরজান আলী         

এনআইিড-৮১৯৮৫০৭২২৭৭৯২   

ǯমাবা-০১৯৩১৫৪১৫৮৬

Ɋাম-চি˅Ӆর                  

ডাক-িজিপও                  

উপেজলা-রাজপাড়া       

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রিফ̲ল একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ রাজশাহী

১০৬৩ ǯমাছাঃ আনҟমা খাҶন            িপতা-

ǯমাঃ আіল কােদর       এনআইিড-

৪১১২৩৩৫৮৫৪৬৭৩ ǯমাবা-

০১৭২৭২৭৫২৩৫

Ɋাম-রামিদয়া                 

ডাক-মҿখালী               

উপেজলা-মҿখালী           

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ আনҟমা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ফিরদӅর

১০৬৪ ǯমাছাঃ ӂরজাহান ǯবগম          ·ামী-

ǯমাঃ ওয়ােজদ আলী ǯজায়াʸার 

এনআইিড-২৯১৫৬৫২১২৭৩৫১  ǯমাবা-

০১৭১৪৩০৩২৫৭

Ɋাম-ǯমছরিদয়া            

ডাক-মҿখালী                 

উপেজলা-মҿখালী           

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ӂরজাহান ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯ̘াক ও Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ফিরদӅর

১০৬৫ ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম                িপতা-

ӓত ǯমাঃ মিনর উʸীন     এনআইিড-

৪৮১৯২৪০৭৪৮৭৮৪  ǯমাবা-

০১৯২৩৮১০৭১১

Ɋাম-ভােদরা                   

ডাক-Γায়ামতӅর           

উপেজলা-তাড়াইল         

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  িকেশারগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১০৬৬ ǯমাʯািকন ǯমাহা˰দ সাদ        িপতা-

ǯমাহাঃ ইনাӑল হক           জ˒সনদ-

২০০৮৭০১৮৮১০১০৭২৯৪ ǯমাবা-

০১৭৪২৩৩৫৫৯৪

Ɋাম-আইড়ামারী             

ডাক-িবেনাদӅর              

উপেজলা-িশবগʛ           

ǯজলা-চϲপাইনবাবগʛ

ǯমাহাঃ ইমাӑল হক (িপতা)      

এনআইিড-৮২৩৪৯০৯৪৩৩

আেবদনকারী ǯমাহাঃ ইমাӑল হক একজন ҍিষ ɢিমক। তার 

ǯছেল ǯমাʯািকন ǯমাহা˰দ সাদঅেˈর Δϲচ জিনত সমΝা ǯরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০ চϲপাইনবাবগʛ

১০৬৭ ǯমাঃ কামাল ǯহােসন               িপতা-

আіল কাইөম            এনআইিড-

৬৪১৮৭১২১২৮       ǯমাবা-

০১৯১২৬৯৯১২১

Ɋাম-শাহ সােহব ǯলন        

ডাক-ঢাকা                   

উপেজলা-ӟɖাӅর            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ কামাল ǯহােসন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস উʎ রɳচাপ িকডনীর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ঢাকা

১০৬৮ ǯমাঃ ব̲ল িময়া                     

িপতা-ӓত আіল মিজদ        

এনআইিড-৭২১০৪৪৭৩৮০২১১  ǯমাবা-

০১৯৪৫১৪০৬৬৮

Ɋাম-Ͱপ চˌӅর              

ডাক-·রӑিশয়া              

উপেজলা-আটপাড়া          

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ব̲ল িময়া একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

যҍেতর কɇানসার িকডনী সমΝা Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ ǯনɖেকানা

১০৬৯ জািকর ǯহােসন                       

িপতা-ӓত সাহাজ উিʸন            

এনআইিড-৬৮১৬৩১৫১৭৩৬০৭     

ǯমাবা-০১৭৮৫৫১০৪৩৭

Ɋাম-ӟলতাӅর               

ডাক-চরিসоর               

উপেজলা-পলাশ           

ǯজলা-নরিসংদী

িনজ আেবদনকারী জািকর ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন পাইলস 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ফিরদӅর

১০৭০ ǯমাছাঃ চা˫া আɳার            ·ামী-

আেহর উিʸন               এনআইিড-

১৯৯২৪৮১৯২৫৪০০০১৮৪         

ǯমাবা-০১৯৬৫২৮৬০৯৬

Ɋাম-কাউরাইদ                

ডাক-কাউরাইদ              

উপেজলা-ΛӅর             

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ চা˫া আɳার একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

পাক̝লীর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ গাজীӅর

১০৭১ ǯমাছা˰ৎ ছােহরা ǯবগম          ·ামী- 

আকবর ǯশখ           এনআইিড-

২৯১৫৬৬৩১৪৯৮৯১ ǯমাবা-

০১৭২১৩৫৬২৪৭

Ɋাম-ǯখাদারামӅর           

ডাক-ǯকারকদী             

উপেজলা-মҿখালী          

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাছা˰ৎ ছােহরা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

থাইরেয়ড ʃɇাে˅র কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ফিরদӅর

১০৭২ ǯমাঃ নাв িময়া                        

িপতা-ӓত এছাহাক হাওলাদার      

এনআইিড-০১২৫৮০৬৩৪০১০১    

ǯমাবা-০১৯২১৭২৩৩৫১

Ɋাম-ǯশহলাӋিনয়া         

ডাক-ǯমাংলা               

উপেজলা-ǯমাংলা          

ǯজলা-বােঘরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ নাв িময়া একজন িমল ɢিমক। িতিন হাড় 

ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  বােগরহাট

১০৭৩ ǯমাঃ এেলম ǯসক                   িপতা-

ӓত িকয়াম উিʸন ǯসক   এনআইিড-

২৯১৫৬১০০৪৩১৯১ ǯমাবা-

০১৬২৬৩৯২০৫৮

Ɋাম-িমটাইন                  

ডাক-বাগাট                   

উপেজলা-মҿখালী           

ǯজলা-ফিরদӅর

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ এেলম ǯসক একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ӑখ 

গহবেরর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ফিরদӅর

১০৭৪ Ͱমানা ӟলতানা                    িপতা-

ইউӟফ ǯশখ              জ˒সনদ-

১৯৯৬২৯১৫৬৫২০২২১৫৯       ǯমাবা-

০১৮১২৫৭৮৫৫৪

Ɋাম-বনমালীিদয়া           

ডাক-মҿখালী               

উপেজলা-মҿখালী          

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী Ͱমানা ӟলতানা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ ফিরদӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১০৭৫ মীর ǯমা̜ফা কামাল              িপতা-

মীর আɮাস আলী        এনআইিড-

৩২৮০৬৮৭৮৭৬      ǯমাবা-

০১৯০৬৯১৭৮৭৪

Ɋাম-চর মিহষাӅর            

ডা্ক-মҿখালী                

উপেজলা-মҿখালী          

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী মীর ǯমা̜ফা কামাল একজন িরɼা চালক। িতিন 

·র যেˈর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ফিরদӅর

১০৭৬ ǯমৗӟমী খাҶন                      িপতা-

ǯমাহা˰দ আলী          জ˒সনদ-

১৯৯৮২৯১৫৬৫২০১০৮২০        ǯমাবা-

০১৭৮৩৮৯৩৮৭৮

Ɋাম-চর মিহষাӅর            

ডা্ক-মҿখালী                

উপেজলা-মҿখালী          

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমৗӟমী খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ ফিরদӅর

১০৭৭ জাহানারা                           ·ামী-

ǯমাঃ জােবদ ǯহােসন        এনআইিড-

১৯৯৩২৯১৫৬৫২০০০৩২১       ǯমাবা-

০১৭০৩০৮০৩৮৪

Ɋাম-ǯমҜরিদয়া               

ডাক-মҿখালী               

উপেজলা-মҿখালী           

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী জাহানারা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ ফিরদӅর

১০৭৮ আেয়শা ǯবগম                       

·ামী-ǯমাঃ মাহাӋব ǯশখ            

এনআইিড-১৯৯৪২৯১৫৬১৩০০০০৩৩  

     ǯমাবা-০১৯৬৪৮৫৯৭৯৩

Ɋাম-আড়পাড়া               

ডাক-কামারখালী             

উপেজলা-মҿখালী          

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী আেয়শা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ ফিরদӅর

১০৭৯ জিমলা ǯবগম                      িপতা-

আিমর উিʸন             এনআইিড-

৬৪০২০৬২৮৪৫       ǯমাবা-

০১৭৬৫৬৫৩৮৮৯

Ɋাম-বড় বˍর                

ডাক-সদর                    

উপেজলা-ǯকাতয়ালী        

ǯজলা-িদনাজӅর

ǯসািনয়া খাҶন (ǯমেয়)   এনআইিড-

১৪৯৯১১২১৫৭

আেবদনকারী ǯসািনয়া খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। তার মাতা 

পাөপেথর জɪল অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০  িদনাজӅর

১০৮০ ǯমাঃ আছাদ ǯমাΙা                িপতা-

ǯমাঃ ǯমাকাে˰ল ǯমাΙা এনআইিড-

২৯১৫৬৩১০৬২৩৪৯ ǯমাবা-

০১৯৫৩৬৪১২২২

Ɋাম-ǰব̲˃Ӆর               

ডাক-মҿখালী                

উপেজলা-মҿখালী          

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আছাদ ǯমাΙা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িরা◌ুমাটেয়ড আথ ȟাইɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ফিরদӅর

১০৮১ ǯমাসাঃ ফিরদা ǯবগম              ·ামী-

ǯমাঃ নওেশর ǯশখ         এনআইিড-

২৯১৫৬৪২০৩৪০২২ ǯমাবা-

০১৭৫৩৯০০৮৮১

Ɋাম-Ӆরান মҿখালী          

ডাক-মҿখালী               

উপেজলা-মҿখালী          

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ফিরদা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

জরাөর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ফিরদӅর

১০৮২ ǯমাছাঃ িলজা আɳার             িপতা-

ǯমাঃ ӂর ইসলাম          এনআইিড-

৪১৯৪৬৫৫৬৮৬      ǯমাবা-

০১৯৬৭২৬৮২৬৭

Ɋাম-প̂ী িবҼɇৎ              

ডাক-প̂ী িবҼɇৎ             

উপেজলা-গাজীӅর          

ǯজলা-গাজীӅর

িন আেবদনকারী ǯমাছাঃ িলজা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

Ήদেরাগ ও রɳচাপ ডায়ােবɪস কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ গাজীӅর

১০৮৩ শারিমন খাҶন                    িপতা-

আেনায়ার ǯখাˍকার       এনআইিড-

২০০১৫৫১৬৬৫২০০০২৯১       ǯমাবা-

০১৭২৩৬৪৩৯৯২

Ɋাম-জাʊািলয়া            

ডাক-মহ˰দӅর            

উপেজলা-মহ˰দӅর         

ǯজলা-মা̶রা

িনজ আেবদনকারী শারিমন খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কɡাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ মা̶রা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১০৮৪ ǯমাঃ ǯছেকন আলী ǯমাΙা         

িপতা-বািরক ǯমাΙা              

এনআইিড-৪৬২৩২৪৫৯১৯        ǯমাবা-

০১৭৫৫৮৭১৭৮৭

Ɋাম-Ӆরান মҿখালী          

ডাক-মҿখালী               

উপেজলা-মҿখালী          

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯছেকন আলী ǯমাΙা একজন িরɼা 

চালক।িতিন ɝন িকইকেটিসস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ফিরদӅর

১০৮৫ মােজদা                              িপতা-

ǯমাতােলব সʸȟার        এনআইিড-

৭৩০২৮৩৯৯৩৬     ǯমাবা-

০১৭২০৯৫৯১৯০

Ɋাম-লɻণিদয়া             

ডাক-খিললӅর              

উপেজলা-রাজবাড়ী        

ǯজলা-রাজবাড়ী

িনজ আেবদনকারী মােজদা একজন Ғহ ɢিমক। িতিনমাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ রাজবাড়ী

১০৮৬ ǯমাসাঃ মিজȟনা ǯবগম              ·ামী-

ǯমাঃ শাহ আলম          এনআইিড-

২৬১১২৯৩২৩১২৬৫  ǯমাবা-

০১৯৩৮০৭৯২৩২

Ɋাম-চর চাদӅর               

ডাক-চϲদӅর                 

উপেজলা-ǯকাতয়ালী       

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ মিজȟনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ফিরদӅর

১০৮৭ ǯমাছাঃ ӟলতানা পারভীন        িপতা-

আঃ গফফার ǯমা̂া       এনআইিড-

২৪০১৯৪৮৯৭৭         ǯমাবা-

০১৭২০৯৪৯১৯০

Ɋাম-চর ΚামӅর             

ডাক-খিললӅর               

উপেজলা-রাজবাড়ী          

ǯজলা-রাজবাড়ী

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ӟলতানা পারভীন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯকা̙কাɪΓ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ রাজবাড়ী

ক

১০৮৮ ӟচˍা িব͵াস                       িপতা-

িবˍাবন চˌ িব͵াস            

এনআইিড-৫৫১৫৩৪৬৮১৪        

ǯমাবা-০১৭৬২৩৯৯৫৪৮

Ɋাম-ǯমৗশা                    

ডাক-কাওড়া                 

উপেজলা-ǯমাহা˰দӅর     

ǯজলা-মা̶রা

িনজ আেবদনকারী ӟচˍা িব͵াস একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ মা̶রা

১০৮৯ মিন আɳার                       িপতা-

ǯমাঃ Ͱ̲ন উিʸন          এনআইিড-

৪২০৪৬৩৯৭৭৯       ǯমাবা-

০১৭৭০৯৪৬৭৩৯

Ɋাম-জয়না বাজার            

ডাক-জয়না বাজার        

উপেজলা-ΛӅর              

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী মিন আɳার একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন ̜ন 

কɇা˓ার ǯরাগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ গাজীӅর

১০৯০ ӟমাইয়া খাҶন                     িপতা-

ǯমাঃ বাЊ ǯমাΙা          এনআইিড-

৮২৫৫৪২৩০৫৮      ǯমাবা-

০১৯৪৯৬০৩২২২

Ɋাম-ǰব̲˃Ӆর               

ডাক-মҿখালী                

উপেজলা-মҿখালী          

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ӟমাইয়া খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ ফিরদӅর

১০৯১ বিবতা রানী সরকার             ·ামী-

অӅ সরকার               এনআইিড-

১৯৯০২৯১৫৬৩১০০০০৬২       ǯমাবা-

০১৮৬৩৯৯৮৬৩৭

Ɋাম-ǰব̲˃Ӆর                 

ডাক-মҿখালী                 

উপেজলা-মҿখালী           

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী বিবতা রানী সরকার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ফিরদӅর

১০৯২ চϲদনী ӟলতানা                      

িপতা-ǯমাঃ ইমাম উʸীন          

এনআইিড-৩২৮৭৯৩৭৩০৮       

ǯমাবা-০১৯৪২০১৭০৩০

Ɋাম-ǰব̲˃Ӆর                 

ডাক-মҿখালী                 

উপেজলা-মҿখালী           

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী চϲদনী ӟলতানা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ ফিরদӅর

১০৯৩ শিরফা খাҶন                      িপতা-

মাহাতাব উʸীন ǯমাΙা   এনআইিড-

৩২৯৩২০৬৩৩৪      ǯমাবা-

০১৯৩২২৪৬৩৫৬

Ɋাম-Ӆরান মҿখালী          

ডাক-মҿখালী               

উপেজলা-মҿখালী          

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী শিরফা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯলা ǯবক 

ǯপইন ǯপা̙ Ζােনােপাজাল ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ফিরদӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১০৯৪ ǯমাসাঃ ǯরেহনা পারভীন          ·ামী-

ǯমাঃ তাইҟল ইসলাম    এনআইিড-

৩৩১৩০৬০৯০০১৬৩ ǯমাবা-

০১৭৯২২৯৯১১৬

Ɋাম-লɻনӅর                 

ডাক-খািলশӅর             

উপেজলা-বাজবাড়ী         

ǯজলা-রাজবাড়ী

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ǯরেহনা পারভীন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

হাড় ভাʊা অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০ রাজবাড়ী

১০৯৫ ǯমাছাঃ ইয়াছিমন কিবর         ·ামী- 

ǯমাঃ Έমাөন কিবর            

এনআইিড-৬১১৭২১৩৩৭৩২৬৮ ǯমাবা-

০১৭২২৩৪৫২৮০

Ɋাম-ধরগϲও                 

ডাক-ধরগϲও                 

উপেজলা-নাˍাইল         

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ইয়াছিমন কিবর একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

হাইেপা থাইরেয়ড ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ময়মনিসংহ

১০৯৬ রািহমা ǯবগম                        

িপতা-ǯদেলায়ার ǯহােসন হাওলাদার 

এনআইিড-৭৩৩০০০৬২২৭      ǯমাবা-

০১৭৯৬৬৯৮২৭৪

Ɋাম-নҶন বাজার              

ডাক-গলািচপা                 

উপেজলা-গলািচপা         

ǯজলা-পҧয়াখালী

িনজ আেবদনকারী রািহমা ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন হাইেপা 

থাইরেয়িডজম ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ পҧয়াখালী

১০৯৭ ǯমাছাঃ ӑরিশদা খাҶন            িপতা-

ǯমাঃ নবাব উʸীন িসকদার এনআইিড-

৬০১২৯০৪২৬১      ǯমাবা-

০১৭৭০১৫৯৯৫৬

Ɋাম-ǯখাদাবাসӅর            

ডাক-ǯকারকদী                

উপেজলা-মҿখালী          

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ӑরিশদা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ফিরদӅর

১০৯৮ কাকলী খাҶন                        

িপতা-ӗৎফর ǯসখ                

জ˒সনদ-২০০০৮২১০৭০৯০৩১৬৪৭    

    ǯমাবা-০১৭৮০১৪৪২৩২

Ɋাম-ǰব̲˃Ӆর                 

ডাক-মҿখালী                 

উপেজলা-মҿখালী           

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী কাকলী খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ ফিরদӅর

১০৯৯ নাজমা                                

·ামী-হািনফ                       

এনআইিড-৩৩১৩৪৯৪৭৬০৫৭৩         

   ǯমাবা-০১৭২১৫৯৯৪৫৭

Ɋাম-ǯমাɳারӅর               

ডাক-সাওরাইদ               

উপেজলা-কালীগʛ           

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী নাজমা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ওসɪও 

ǯপােরিসস িকডনী সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ গাজীӅর

১১০০ ǯমাসাঃ ӟিফয়া ǯবগম              ·ামী-

 ছােদক িময়া              এনআাইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৭৫১৭ ǯমাবা-

০১৮৯০৬৩৮২৫২

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ӟিফয়া ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

Όাি̙েকর সমΝা ও মাথা ǯঘারা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ̲িম̂া

১১০১ আঃ রাʕাক                        িপতা-

ǯমাঃ িজˑত আলী          এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৭৫৪৭  ǯমাবা-

০১৮৪৯৯৫৬২৭২

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী আঃ রাʕাক একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ӈসӈেসর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ̲িম̂া

১১০২ মিরয়ম                               ·ামী-

তাҟল                        এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৩৮৯৪ ǯমাবা-

০১৮৫০৬২৫৪৩৯

Ɋাম-িপপইয়া কািˍ         

ডাক-িপপইয়াকািˍ        

উপেজলা-দাউিদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী মিরয়ম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ডায়ােবɪস ӈট 

আলসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ̲িম̂া

১১০৩ ǯমাঃ জিসম উিʸন                  

িপতা-ǯমাঃ নজͰল ইসলাম      

এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৮১৯৮ ǯমাবা-

০১৮১৫২৯৫৯২৯

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জিসম উিʸন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর সংɈমন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ̲িম̂া



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১১০৪ ǯমাঃ আবদী িময়া                  িপতা-

ӓত আিফজ উিʸন        এনআইিড-

১৯১৩৬৮৪৯৮৭৮৬৪ ǯমাবা-

০১৮৪৩৭৭৪২৮০

Ɋাম-তােলর ǯছও            

ডাক-কালােসানা            

উপেজলা-দাউদকািˍ       

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আবদী িময়া একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯপেট Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ̲িম̂া

১১০৫ ǯমাসাঃ িশউলী আɳার            ·ামী-

িলটন ǯহােসন হাওলাদার এনআইিড-

২৬৯৯২৩৭৫৯১৮৮২ ǯমাবা-

০১৯৬৩৭৭০৮৮৫

Ɋাম-িবি˹ং নং-৩          

ডাক-িজিপও                   

উপেজলা-খািলশӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ িশউলী আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

থাইরেয়ড কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১১০৬ ǯমাঃ আলতাফ ǯহােসন            িপতা-

ǯমাঃ খিতবর রহমান      এনআইিড-

৫২১৭০৮১৩৩৪৪২৭  ǯমাবা-

০১৯৫৩০৭২৬১৭

Ɋাম-ইসলামӅর              

ডাক-Ӌিড়মাড়া               

উপেজলা-পাটɊাম            

ǯজলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আলতাফ ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯলা ǯবক ǯপইন ɝনিকয়াল ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ লালমিনরহাট

১১০৭  হােফজা ǯবগম                    ·ামী- 

ǯমাঃ িসরাҟল ইসলাম        

এনআইিড-১৯১০৯৭৫০৯২৯০০ ǯমাবা-

০১৭৫৫১৫১৯৭৯

 Ɋাম-পয়ারগাছা              

ডাক-পয়ালগাছা              

উপেজলা-বͰড়া              

ǯজলা-̲িম̂া

 ǯমাঃ িসরাজ (·ামী)   এনআইিড-

১৯৭০১৯১০৯৭৫০০০০০১

আেবদনকারী ǯমাঃ িসরাজ একজন ɢিমক। তার ̛ী হােফজা 

ǯবগম Ɉিনক িলভার িডিজজ অব̘াকɪভ জি˅স কনেজসɪভ 

Όাসে̘াΔািথ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ̲িম̂া

১১০৮  মাকӟদা ǯবগম                     ·ামী-

আল আিমন                এনআইিড-

১৩১৫৮৭৯৫২৫৬৬২ ǯমাবা-

০১৩০০৪৭৭১৯২

 Ɋাম-গবর ǯখালা              

ডাক-ধেন͵র                 

উপেজলা-কҙয়া               

ǯজলা-চϲদӅর

 িনজ আেবদনকারী মাকӟদা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

পাক̝লীর যɻা এবং িপʯথিলেত পাথর ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ চϲদӅর

১১০৯  Κামল ǯদবনাথ                    িপতা-

ডাঃ রাম ɛসাদ ǯদবনাথ   এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৮১০১ ǯমাবা-

০১৮১৯৪৭৪৪১৯

 Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

 িনজ আেবদনকারী ɢামল ǯদবনাথ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন ফɇাɪ 

িলভার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ̲িম̂া

১১১০  ফােতমা ǯবগম                         

িপতা-ǯমাঃ ӑিজবর খϲন             

এনআইিড-৮২৩৬৭৪৩৩১৯         

ǯমাবা-০১৯৬৯২৬২৭৭১

 Ɋাম-ǰবটӅর                  

ডাক-ǰবটӅর                 

উপেজলা-বােগরহাট       

ǯজলা-বােগরহাট

 িনজ আেবদনকারী ফােতমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিনেলা ǯবক 

ǯপইন জরাөর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  বােগরহাট

১১১১  হাসেনয়ারা ǯবগম                      

·ামী-সিফ̲ল ইসলাম           

এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৫৪০ ǯমাবা-

০১৯৩৭১১৯৫০৬

 Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

 িনজ আেবদনকারী হাসেনয়ারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

িকডনীর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ̲িম̂া

১১১২  ǯমাঃ রিকব িময়া ɛধান           

িপতা-ǯমাঃ আɈম আলী ɛধান 

এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৮৭৭২ ǯমাবা-

০১৮৩৪৬৩৭১৩২

 Ɋাম-উʯর ǯমাহা˰দӅর    

ডাক-িপপইয়াকািˍ          

উপেজলা-দাউদকািˍ       

ǯজলা-̲িম̂া

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রিকব িময়া ɛধান একজন িনম ȟান  ɢিমক। 

িতিন িকডনীর সমΝা ও ɛসােব ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ̲িম̂া

১১১৩  ফেয়জ আহেমদ                      

িপতা-সামӟল হক                

এনআইিড-৬৪৪৫৫৬৯১৯৪       ǯমাবা-

০১৮২৬৬৪৩০০৬

 Ɋাম-মাদারতলী              

ডাক-করӑ̂া               

উপেজলা-ǯনায়াখালী        

ǯজলা-ǯনায়াখালী

 িনজ আেবদনকারী ফেয়জ আহেমদ একজন া্নাির ɢিমক। িতিন 

ҽঘ ȟটনা জিনত কারেন শারীিরক সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ǯনায়াখালী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১১১৪  ǯমাঃ কাӂ ǯশখ                    িপতা-

হােরজ ǯশখ                এনআইিড-

১৯০১৮৯০৯০৩       ǯমাবা-

০১৭৭৯৮৫১৩৯৪

 Ɋাম-ঢাকা ǯরাড             

ডাক-̲ি̙য়া                  

উপেজলা-̲ি̙য়া            

ǯজলা-̲ি̙য়া

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ কাӂ ǯশখ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

Ήদেরােগর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ̲িম̂া

১১১৫  অজয় ̲মার ǯঘাষ                  

িপতা-সʛয় ̲মার ǯঘাষ           

এনআইিড-৮১২৮২০৪৫৬৯২৪৪  ǯমাবা-

০১৭১৫৫৩৯১৭৪

 Ɋাম-ҍ̏Ӆর                  

 ডাক-Ӆɪয়া্                   

উপেজলা-Ӆɪয়া             

ǯজলা-রাজশাহী

 িনজ আেবদনকারী অজয় ̲মার ǯঘাষ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

উʎ রɳচাপ িকডনী ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ রাজশাহী

১১১৬  জিহͰল ইসলাম                       

িপতা-ǯমাঃ ǯকরামত আলী       

এনআইিড-২৮৪৩২৯২০৯১       ǯমাবা-

০১৮৩১৬৪২৪৮৯

 Ɋাম-মলয়                     

 ডাক-বরেকাটা                

উপেজলা-দাউদকািˍ       

ǯজলা-̲িম̂া

 িনজ আেবদনকারী জিহͰল ইসলাম একজন ভɇান চালক। িতিন 

Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ̲িম̂া

১১১৭  ছােলহা ǯবগম                       

·ামী-ǯমাঃ আӋ ইউҜব           

এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৭০৯৯ ǯমাবা-

০১৬৪০৯২৮০০০

 Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

 িনজ আেবদনকারী ছােলহা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯকামেড় 

Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ̲িম̂া

১১১৮  মমতাজ ǯবগম                     ·ামী-

ǯখারেশদ আলম             এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৬৮৬০ ǯমাবা-

০১৮১২৮৮৫৪৯৩

 Ɋাম-নািরেকল তলা          

ডাক-িপপইয়াকািˍ         

উপেজলা-দাউদকািˍ        

ǯজলা-̲িম̂া

 িনজ আেবদনকারী মমতাজ ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ɛসােবর 

নিলর ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ̲িম̂া

১১১৯  ǯমাসাঃ পানমিত                    

·ামী-ǯমাঃ Ҽলাল িমঞা          

এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৩৭৩ ǯমাবা-

০১৬১৪৪৮১৯৪৩

 Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

 িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ পানমিত একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

িপʯথিলেত পাথর ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ̲িম̂া

১১২০  সাইমন Ӌনাজ̭                      

িপতা-ӓত ӟেরশ Ӌনাজ̭          

এনআইিড-৫৮১৮৩৬৬২৩৩১৩১ 

ǯমাবা-০১৭৯২১৩৪৬৮৭

 Ɋাম-আমরাইল               

ডাক-আমরাইদ              

উপেজলা-Λমʊল          

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

 িনজ আেবদনকারী সাইমন Ӌনািজȟ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন রেɳ 

অিতিরɳ চিব ȟ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ǯমৗলভীবাজার

১১২১  শাহ পরান                             

িপতা-শাহীদ িময়া                

এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৯৮১  ǯমাবা-

০১৮৪৫১৮৮৯৩৬

 Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

 িনজ আেবদনকারী শাহ পরান  একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন পাөপেথর 

িফѾলা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ̲িম̂া

১১২২  মাকӟদা ǯবগম                     ·ামী-

ǯমাঃ সিহҼ̂াহ             এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৬৮৯৩ ǯমাবা-

০১৮৪৫৬৫৫৯৭৩

 Ɋাম-নািরেকলতলা         

ডাক-িপপইয়াকািˍ        

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

 িনজ আেবদনকারী মাকӟদা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ̲িম̂া

১১২৩  কামাল িময়া                         

িপতা-ӓত ছািমর উিʸন          

এনআইিড-১৯১৩৬৭৩০০৩৮৭৯ ǯমাবা-

০১৮৪৯৯৫৬২৭২

 Ɋাম-ǯমাহা˰দӅর            

ডাক-ǯমাহা˰দӅর          

উপেজলা-দাউদকািˍ       

ǯজলা-̲িম̂া

 িনজ আেবদনকারী কামাল িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ǯকামেড় 

Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ̲িম̂া



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১১২৪ ǯমাঃ িছিʸক ǯবপারী               িপতা-

সিলমউিʸন                এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৬২০৩ ǯমাবা-

০১৮৬২৫৮৩৭২৭

Ɋাম-রায়Ӆর                   

ডাক-রায়Ӆর                

উপেজলা-দাউদকািˍ       

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িছিʸক ǯবপারী একজন িরɼা চালক। িতিন 

িসড়ায় Εাথা  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ̲িম̂া

১১২৫  ǯমাঃ ǯমা̜ফা কাজী              িপতা-

আіল কােদর কাজী     এনআইিড-

১৪৮২২৮৪৭৩২      ǯমাবা-

০১৬৩৪৬০০৯৩৭

 Ɋাম-ǯ̙শন ǯরাড             

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমা̜াফা কাজী একজন ҟট ɢিমক। িতিন 

িগড়ায় Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  Ҏলনা

১১২৬  ǯখারেশদ ম˅ল                   িপতা-

খিলল ম˅ল                জ˒সনদ-

১৯৭৫০০০৭৮৪২০১৪০৪৫ ǯমাবা-

০১৮৯০৪৬৬৭৫৭

 Ɋাম-মি̂কɊাম               

 ডাক-মীর কািদম            

উপেজলা-ӑɳারӅর        

ǯজলা-ӑ˓ীগʛ

  িনজ আেবদনকারী ǯখারেশদ ম˅ল একজন অেটা চালক। িতিন 

ӈসӈেসর জɪল সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ӑ˓ীগʛ

১১২৭  সানিজদা জাˑাত                  িপতা-

ফজӗল কােদর তাӗকদার    

এনআইিড-৭২১০৪৭১৪৫৫৩৭৪   ǯমাবা-

০১৭২১৯০৯৩৪০

 Ɋাম-আসনউড়া               

ডাক-ҙҙয়া                    

উপেজলা-ǯনɖেকানা        

ǯজলা-ǯনɖেকানা

 িনজ আেবদনকারী সানিজদা জাˑাত একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ ǯনɖেকানা

১১২৮  ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম                িপতা-

সিফ উΙাহ                এনআইিড-

৯৫৬৭২২৮৪৫৮      ǯমাবা-

০১৯১২৫০৮৩৮৮

 Ɋাম-িমজিমিজ              

ডাক-িমজিমিজ             

উপেজলা-িসিʸরগʛ        

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাৎ ӂͰল ইসলাম একজন অেটা চালক। 

িতিনঘােড় Εাথা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নারায়নগʛ

১১২৯  ǯমাঃ আӋল কালাম               িপতা-

আ˰াদইলা                 এনআইিড-

৪১৮৬৪২৪৪৪৮       ǯমাবা-

০১৯৩০৫৮২১৪৫

 Ɋাম-কলাবাড়ী                

ডাক-িসিʸরগʛ             

উপেজলা-বˍর              

ǯজলা-নারায়গʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋল কারাম একজন ভɇান চালক। িতিনউʎ 

রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

১১৩০  হাওয়া ǯবগম                       িপতা-

হাসমত আলী               এনআইিড-

২৮০০১৪৮০৭০       ǯমাবা-

০১৯৫০৫৩২০৪৭

 Ɋাম-মাহӑদ নগর             

ডাক-িব,আই,িডিস         

উপেজলা-বˍর             

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ আেবদনকারী হাওয়া ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন রেɳ 

অিতিরɳ চিব ȟ উʎ রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নারায়নগʛ

১১৩১ ǯমাসাঃ নািদরা ǯবগম             ·ামী-

ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম       এনআইিড-

৬৭২৫৮১১৫৯৬৫৮৪ ǯমাবা-

০১৭৪৮৩২৬৪৬৯

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ নািদরা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

িপʯথিলেত পাথর ǯরােগ আাɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

১১৩২  ǯমাঃ জয়নাল আবদীন            িপতা-

নͰল হক                    এনআইিড-

৭৫১৮৩১৫৫৯৬৭৯৮ ǯমাবা-

০১৮১২৮২১৮৫৪

 Ɋাম-মদনӅর                 

ডাক-মদনӅর                  

উপেজলা-বˍর              

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জয়নাল আবদীন একজন িনরাপʯা কম̭। 

িতিন ǯমͰদে˅র সমΝা ǯরােগ আাɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১১৩৩  ইমাম ǯহােসন                      িপতা-

আলী নবাব                 এনআইিড-

১৯৯২৭৫১৮৩৫৯০০০০৬৫       ǯমাবা-

০১৬২৬৮৪৭৮৭৩

 Ɋাম-বাতানপাড়া             

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ আেবদনকারী ইমাম ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন Ɉিনক 

ǯপনিɈয়াটাইস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ নারায়নগʛ

১১৩৪  হӂফা ǯবগম                         

িপতা-আবҼল কািদর             

এনআইিড-১৯০৩০৮৯৯৫৯      ǯমাবা-

০১৭৮৩৩২৭১১০

 Ɋাম-ǯদওয়ান বাড়ী          

ডাক-লɻীӅর               

উপেজলা-লɻীӅর        

ǯজলা-লɻীӅর

 িনজ আেবদনকারী হӂফা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন হাҧর হাড় 

ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ লɻীӅর

১১৩৫  ǯমাঃ িমҧ                            

িপতা-জািমল ǯহােসন              

এনআইিড-৫০৬২৪৮১৭৮২      ǯমাবা-

০১৩০৫২৫৫২২১

 Ɋাম-আটপাড়া                

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-রাজপাড়া         

ǯজলা-রাজশাহী

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িমв একজন ɢিমক। িতিন িপʯথিলেত পাথর 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ রাজশাহী

১১৩৬  ǯমাসাঃআফেরাজা ǯবগম              

িপতা-ǯমাঃ মাজদার রহমান    

এনআইিড-৫৯৯৩৮৬০২৫২       ǯমাবা-

০১৭৫৬৯০৮৯৫২

 Ɋাম-আটপাড়া                

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-রাজপাড়া         

ǯজলা-রাজশাহী

 িনজ আেবদনকারী আফেরাজা ǯবগমএকজন ɢিমক। িতিন অʁɇাশেয়র 

িপʯথিলর মাংস Ӎিˡজিনত সমΝা ǯপিলপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ রাজশাহী

১১৩৭  ǯমাসাঃ ইসরাত জাহান ইলা    িপতা-

ǯমাঃ আӋল কােশম      জ˒সনদ-

২০০৩৮১১৩৪৪৭০১৪৭৮৩        ǯমাবা-

০১৭১৭৬০০৭২৯

 Ɋাম-িবড়ইল                 

ডাক-বিলয়াডাই           

উপেজলা-ǯগাদাগাড়ী       

ǯজলা-রাজশাহী

 ǯমাঃ আӋল কােশম (িপতা)    

এনআইিড-৮৬৮৮৯৪২৫৯১

আেবদনকারী ǯমাঃ আӋল কােশম একজন ইেলিɯকিমি̛ী। তার 

ǯমেয় ওভারীেত ɪউমার যҍেতর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ রাজশাহী

১১৩৮ ǯমাছাঃ আȵҟ                        

·ামী-ǯমাঃ Ҽӗ                     

এনআইিড-৫২১৩৩১৫৭১৭৬০৩    

ǯমাবা-০১৮৩৭৬৬১০৭০

Ɋাম-আিজজ মহ̂া          

ডাক-ǯমাহা˰দӅর         

উপেজলা-ǯমাহা˰দӅর      

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ আȵҟ  একজন ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ লা˫ 

অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ঢাকা

১১৩৯ মাহӑদা শরীফ                      িপতা-

আӋ আল ফিরদ             এনআইিড-

৪৭১৪০৭৫০৯৬৬৮৬  ǯমাবা-

০১৯৩৭৭০১৪৯০

Ɋাম-জািˠӅর                  

ডাক-ǯসানালী ҟট িমল     

উপেজলা-িদঘিলয়া          

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী মাহӑদা শরীফ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ওɝ̙ 

কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১১৪০ ǯমাঃ মিহন উিʸন                   

িপতা-ǯমাঃ ǯমািমন উিʸন       

এনআইিড-৪১৮৩০৮১০৭৬       ǯমাবা-

০১৭৯৭৮০৯৩৩৫

Ɋাম-িবɛেবল                  

ডাক-ǰবΑ ǯবল               

উপেজলা-নলডাʊা          

ǯজলা-নােটার

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মিহন উিʸন একজন ɢিমক। িতিন ǯɛাে̙ট 

এনলাজȟΖা˂ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নােটার

১১৪১ ǯমাঃ চϲদ আলী                       

িপতা-আ͡াস আলী ɛামািনক  

এনআইিড-৬৮৬০৭২৬৫৭৬     ǯমাবা-

০১৭৪৬৩৩৫৪৩৭

Ɋাম-িজরӅর                  

ডাক-কলম                     

উপেজলা-িসংড়া            

ǯজলা-নােটার

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ চϲদ আলী একজন ɢিমক। িতিন Ήদেরাগ ও 

ǯ̘াক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০ নােটার



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১১৪২ রনিজৎ ̲মার িব͵াস              িপতা-

অҟȟন চˌ িব͵াস           এনআইিড-

৫৯৭০৮৯৮৫২৩      ǯমাবা-

০১৭৬০৩৬৪১০৯

Ɋাম-ǯবাড়াশী                 

ডাক-দীঘার̲ল                

উপেজলা-ǯগাপালগʛ     

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী রনিজৎ ̲মার িব͵াস একজন রং িম̛ী। িতিন 

হােতর হাড় ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ǯগাপালগʛ

১১৪৩  ǯমাঃ নািহদ ǯহােসন             িপতা-

ǯমাঃ মв িময়া            এনআইিড-

১৯৯২৪৯১৭৯৩৫০০০২৭৩        ǯমাবা-

০১৪০৯১১২৬৪৬

 Ɋাম-·ামীবাগ                

ডাক-মিতিঝল               

উপেজলা-মিতিঝল         

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ নািহদ ǯহােসন একজন ɢিমক। িতিন 

অˑণালীেত কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

১১৪৪ ǯমাছাঃ পারভীন আɳার িবউɪ  িপতা-

ǯমাঃ আঃ বিছর            এনআইিড-

৮০৩১৮৩০৯৮         ǯমাবা-

০১৮৩৭৬৫৯৯৫৭

Ɋাম-ǯসায়ারী ঘাট             

ডাক-সদরঘাট              

উপেজলা-সদর ঘাট         

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ পারভীন আɳার িবউɪ একজন ɢিমক। 

িতিন অেˈর কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

১১৪৫ আঃ কামাল িময়া                  িপতা-

আӋল ǯহােসন             এনআইিড-

৯৫৫৬৩১৮৬২৫       ǯমাবা-

০১৭০৫০৩৮১৬৯

Ɋাম-ӟলতানӅর             

ডাক-চরিসоর              

উপেজলা-পলাশ              

ǯজলা-নরিসংদী

িনজ আেবদনকারী আঃ কামাল ǯহােসন একজন িমল ɢিমক। িতিন 

ǯবানস ǯসা˹ার ɜɇাকচার উʎ রɳচাপ ডায়ােবɪস ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০ নরিসংদী

১১৪৬ ǯমাছাঃ ǯসতারা ǯবগম             ·ামী-

রহমআলী িসকদার         এনআইিড-

০৬১০৭১২৪৮১৬২২  ǯমাবা-

০১৭৪৭৯৭১৫০১

Ɋাম-Ҽবলেমৗ                  

ডাক-দিɻণ Ҽবলেমৗ         

উপেজলা-বােকরগʛ        

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯসতারা ǯবগম  একজন ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ Ζােনােপাজাল িসনেɓাম ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ বিরশাল

১১৪৭ ӟশীল ̲মার দাস                   

িপতা-ӓত ӟেরˌ নাথ দাস      

এনআইিড-০৬১০৭১২৪৮৪৭৯৫  ǯমাবা-

০১৭২৮৮৭২৮৩৭

Ɋাম-Ҽবলেমৗ                  

ডাক-দিɻণ Ҽবলেমৗ         

উপেজলা-বােকরগʛ        

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী ӟশীল ̲মার দাস একজন ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ মানিসক সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ বিরশাল

১১৪৮ িশ˾ী িব͵াস                        িপতা-

রনিজৎ িব͵াস              এনআইিড-

১৪৭১১০৮১২৪         ǯমাবা-

০১৭১৭৪৩৮৭১৬

Ɋাম-ǯবাড়াশী                 

ডাক-দীঘার̲ল                

উপেজলা-ǯগাপালগʛ     

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী িশ˾ী িব͵াস একজন ɢিমক। িতিন ওভারীেত 

থাকার কারেন মাҸ͉কালীন জɬলতা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ǯগাপালগʛ

১১৪৯ ǯমাঃ িরফাত                         

িপতা-ǯমাঃ শাজাহান               

এনআইিড-১৯৬২৬৪৫৫৬৬       ǯমাবা-

০১৭৪৫৮৯৯৬৮৯

Ɋা্ম-ǯগাপীবাগ                

ডাক-মিতিঝল                

উপেজলা-মিতিঝল         

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িরফাত একজন ɢিমক। িতিন িকডনী সমΝা 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ঢাকা

১১৫০ ǯমাঃ িমজাӂর রহমান              

িপতা-ӓত হাসন গাজী           

এনআইিড-২৬৯৬৬৫৪৩৬২৬৭৫ ǯমাবা-

০১৭২৩৬৮৯৫১০

Ɋাম-ǯদউিল                     

ডাক-গাͰিড়য়া                

উপেজলা-বােকরগʛ        

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িমজাӂর রহমান একজন ɢিমক। িতিন 

যҍেতর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ বিরশাল



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১১৫১ অিনতা রানী সরকার               িপতা-

অমল চˌ িব͵াস          এনআইিড-

০৬১০৭৮৮৫২১০১৬ ǯমাবা-

০১৭২১৫৮৬২২০

Ɋাম-পাɘী িশবӅর            

ডাক-পাɘী িশবӅর         

উপেজলা-বােকরগʛ       

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী অিনতা রানী সরদার একজন ɢিমক। িতিন 

িডͯশেয়র িস̙ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ বিরশাল

১১৫২ ǯমাঃ Ҽӗ                             িপতা-

ӓত জ͡ার                   এনআইিড-

৫২১৩৩১৫৭১৭৬০২ ǯমাবা-

০১৮৩৭৬৬১০০২

Ɋাম-সদরঘাট                 

ডাক-সদরঘাট               

উপেজলা-সদরঘাট         

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ Ҽӗ একজন ɢিমক। িতিন পাөপেথর 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

১১৫৩ পারাবী আɳার মাহী              িপতা-

ǯমাঃ রােশদ আলম       জ˒সনদ-

২০১৬৭৫১৮৩৫৯১০৪৪৫৮        ǯমাবা-

০১৮৪৬৮৬৯০৫৬

Ɋাম-মাΈতলা                

ডাক-থানারহাট             

উপেজলা-ǯসানাইӑিড়      

ǯজলা-ǯনায়াখালী

      রােশদ আলম   (িপতা)               

                এনআইিড-

১৯৮৯৭৫১৮৩৫৯০০০০৩১

আেবদনকারী রােশদ আলম একজন িসএন িজ চালক। িতিন 

ǯসেরɝাল পালিস (জ˒গত ϼɪ) ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ǯনায়াখালী

১১৫৪ তাҟল ইসলাম                     িপতা-

আদম আলী                 এনআইিড-

৩৭৫৩০২২৮৮২      ǯমাবা-

০১৮৬০৯৭৫৮৯৯

Ɋাম-মদনӅর                 

ডাক-মদনӅর                  

উপেজলা-বˍর              

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদকারী তাҟল ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ǯɝন 

ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ নারায়নগʛ

১১৫৫ আіর সʯার সদ ȟার                িপতা-

মনӟর আলী সদ ȟার       এনআইিড-

৪৬৩৫৮৫১৫৪৮      ǯমাবা-

০১৯৩০৫০৩৫৮৯

Ɋাম-বাতানপাড়া             

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী আіর সʯার সদ ȟার একজন ҍিষ ɢিমক।  িতিন 

উʎ রɳচাপ ǯ̘াক ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ

১১৫৬ ӟমাইয়া হক ӟরভী                 িপতা-

ǯমাঃ আতাউল হক        এনআইিড-

৫০৭৬০২২৪৮১       ǯমাবা-

০১৬৭৫৬৩০৫২৩

Ɋাম-এিভিনউ-০৩           

ডাক-িমরӅর                

উপেজলা-প̂বী              

ǯজলা-ঢাকা

ফিরদ ǯমা̂া িɛ˓ (·ামী) এনআইিড-

৫৫৪০০৪৮৫৬৭

আেবদনকারী ফিরদ ǯমা̂া িɛ˓ একজন িনম ȟান ɢিমক। তার ̛ী 

ӟমাইয়া হক ӟরভী ǯɝ̙ কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১১৫৭ ǯমাছাঃ ফােতমা ǯবগম            ·ামী-

ǯমাজাফফর ǯবপারী       এনআইিড-

৪১৯৪১৫৫৫৮৮       ǯমাবা-

০১৭৬০৬৭৫৬৬২

Ɋাম-গেলাইভাংগা           

ডাক-গাҜয়া                 

উপেজলা-ӑলািদ             

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ফােতমা ǯবগম একজন ɢিমক। িতিন 

িপʯথিলেত পাথর ɛসােব ইনেফকশন ফɇাɪ িলভার ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০ বিরশাল

১১৫৮ ǯমাঃ আশরাӈল আলম           িপতা-

ǯমাঃ বিদউর জামান        এনআইিড-

৫২১৩৩১৫৭২২৯০৮  ǯমাবা-

০১৮৮৮০১২৬২৪

Ɋাম-জΈরী মহ̂া             

ডাক-ǯমাহা˰দӅর          

উপেজলা-ǯমাহা˰দӅর     

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আশরাӈল আলম একজন ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ ǯ̘াক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

১১৫৯ ǯমাসাঃ ǯশফালী ǯবগম            ·ামী- 

Ҽলাল হাওলাদার        এনআইিড-

০৬১০৭১২৪৭৮২০৮  ǯমাবা-

০১৭২০৮২২৫৩২

Ɋাম-ҍ̏কাঠী               

ডাক-ҍ̏কাঠী            

উপেজলা-বােকরগʛ      

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ǯশফালী ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

Ӌক ধরফর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।

১০০০০ বিরশাল

১১৬০ ǯমাছাঃ শািমমা ǯবগম              

িপতা-ǯসাবহান তাӗকদার      

এনআইিড-১০১৬৩৩৬৯৮২     ǯমাবা-

০১৬১১৭০৪০১৬

Ɋাম-ǯসনবাগ                  

ডাক-ǰবΑেবল              

উপেজলা-নলডাʊা          

ǯজলা-নােটার

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ শািমমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

উʎ রɳচাপ ǯমেনােপাজ পরবত̭ সমΝােরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ নােটার



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১১৬১ অিনল ҍ̏ বালা                   িপতা-

জগবт বালা              এনআইিড-

৭৩২০২৩০৭৬১         ǯমাবা-

০১৭৩৬৯২৩৪৭৮

Ɋাম-রғনাথӅর             

ডাক-রғনাথӅর             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী অিনল ҍ̏ বালা  একজন ɢিমক। িতিন জɪল 

Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ǯগাপালগʛ

১১৬২ ফিরদা ǯবগম                         

িপতা-ওয়ােজদ আলী খলীফা    

এনআইিড-৫৯৫১৮৪৬৮৫৫       ǯমাবা-

০১৯৫০১১৮১৩৫

Ɋাম-বӟমারা                  

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-ǯসানাডাʊা       

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ফিরদা ǯবগম একজন ɢিমক। িতিন ǯকামেড় Εাথা 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১১৬৩ খািদজা আɳার িলমা             

আіল মাˑান ǯশখ                

এনআইিড-৭৩৫৪৫৩৩৩৭৯      ǯমাবা-

০১৯২৫২১৫০৫৩

Ɋাম-Ӆরাতন কেলানী        

ডাক-িজিপও                  

উপেজলা-Ҏলনা            

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী খািদজা আɳার িলমা একজন ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১১৬৪ ǯমাঃ িমজাӂর রহমান             িপতা-

ǯমাঃ আӋ তােহর মি̂ক   এনআইিড-

৬৮৮২৪৫৩৫৫৫     ǯমাবা-

০১৭৫৭৫৯৭১১৪

Ɋাম-িখলগϲও                  

ডাক-িখলগϲও               

উপেজলা-িখলগϲও           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িমজাӂর রহমান একজন ভɇান চালক।িতিন 

ˣাড কɇা˓ার (নন হজিক˓ িলে˭ামা) ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১১৬৫ ইসমাইল ǯশখ                       

িপতা-সাবҼল ǯশখ                

এনআইিড-২৩৭৮৬৫৭৫১০       ǯমাবা-

০১৩১৪০৪৮৩৯০

Ɋাম-ɝ˰গাতী               

ডাক-িদঘিলয়া             

উপেজলা-িদঘিলয়া        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ইসমাইল ǯশখ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিনি◌উʎ 

রɳচাপ ǯ̘াক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১১৬৬ িলমা আɳার                       িপতা-

িলটন ঠা̲র                 এনআইিড-

৯৫৭৮৯৫৭৪১৮        ǯমাবা-

০১৯৫০২৯০০৮১

Ɋাম-গাজীӅরা                 

ডাক-জাঃ িব͵িবΑালয়    

উপেজলা-গাজীӅর         

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী িলমা আɳার একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন ̜ন 

কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ গাজীӅর

১১৬৭ ӟিনিত ম˅ল                         

িপতা-Ӌিʺম̜ ǯসন                     

এনআইিড-১৪৭০১৮৯৪২২         

ǯমাবা-০১৮৬০২৯৮১৭০

Ɋাম-রғনাথӅর             

ডাক-রғনাথӅর             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী ӟিনিত ম˅ল একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন 

ইউেটরাইন ǯɛালপস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ

১১৬৮ নািসমা ǯবগম                      ·ামী- 

আছমত আলী িসকদার  এনআইিড-

০৬২০৭০৯৫৬৬৬৪২ ǯমাবা-

০১৩১৪৭৯৮৮২৬

Ɋাম-রғনাথӅর             

ডাক-রғনাথӅর             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী নািসমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɜােজন 

ǯসাড ȟার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ǯগাপালগʛ

১১৬৯ রানী ǯবগম                        ·ামী-

রিফ̲ল ইসলাম          এনআইিড-

০৬১০৭১২৪৮৪৯৪৭  ǯমাবা-

০১৭৮৫৫২৪৯৫৯

Ɋাম-Ҽবলেমৗ                  

ডাক-দিɻণ Ҽবলেমৗ         

উপেজলা-বােকরগʛ        

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী রানী ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন জরাөর 

অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ বিরশাল

১১৭০ ǯমাঃ আіস সাʯার               িপতা-

ӓত ǯসকাˍার আলী    এনআইিড-

২৬৯১৬৫১১৮৮৪৫১  ǯমাবা-

০১৭৬১৮৭৬৩২২

Ɋাম-আি ȟ͵নগর              

ডাক-ǯকরানীগʛ             

উপেজলা-ǯকরানীগʛ       

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আіস সাʯার একজন ভɇান চালক।িতিন 

পাক̝লীেত Ɉা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

১১৭১ িনপা রানী দাস                     িপতা-

কািলপদ দাস             জ˒সনদ-

১৯৯৪০৬১৩২৯৪০০২৭২২         

ǯমাবা-০১৭৮৩৫৬৬২৯৯

Ɋাম-Ҽবল ǯমৗ                

ডাক-দিɻণ Ҽবলেমৗ       

উপেজলা-বােকরগʛ       

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী িনপা রানী দাস একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ বিরশাল

১১৭২ বীিথ আɳার                       িপতা-

ǯমাঃ ǯসাহাগ িময়া       জ˒সনদ-

১৯৯৯০৬৯৫০২৩২৫৭৭৭৯৪      ǯমাবা-

০১৭৬২১০৪৭৪১

Ɋাম-দরগাবাড়ী             

ডাক-বিরশাল               

উপেজলা-বিরশাল          

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী বীিথ আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিনঅিনয়িমত 

মািসক ও ɛসােবর ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ বিরশাল



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১১৭৩ িনӗফা আɳার                     িপতা-

হািবӋর রহমান          এনআইিড-

১৯৯১০৬১০৭১২০০০০৬৪        ǯমাবা-

০১৮৮৭০৫৫৮৪৯

Ɋাম-Ҽবলেমৗ                  

ডাক-দিɻণ Ҽবলেমৗ         

উপেজলা-বােকরগʛ        

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী িনӗফা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কɡাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ বিরশাল

১১৭৪ Ͱমানা আɳার                      িপতা-

আিমর আলী িসকদার     এনআইিড-

১৯৯৪০৬১০৭১২০০০১৫৬       ǯমাবা-

০১৭৮৯৮৭৩১৫৭

Ɋাম-Ҽবলেমৗ                  

ডাক-দিɻণ Ҽবলেমৗ         

উপেজলা-বােকরগʛ        

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী Ͱমানা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ বিরশাল

১১৭৫ শািকল খϲন                          

িপতা-ǯমাঃ আনছার আলী খϲ    

এনআইিড-৮২৫৭৮০২৮৩৮       

ǯমাবা-০১৮৫৯৫২৪৩১৩

Ɋাম-বিশরউিʸন ǯরাড       

ডাক-কলাবাগান            

উপেজলা-কলাবাগান       

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী শািকল খϲন একজন ভɇান চালক। িতিন বাম বােয়র 

Ɉানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১১৭৬ নাজমা ǯবগম                      ·ামী- 

ǯমাঃ শাহজাহান            এনআইিড-

২৩১৭২১৫০৯৯৩২০  ǯমাবা-

০১৭৮৮৭০৯২৩০

Ɋাম-ǯলকসাকȟাস               

ডাক-কলাবাগান             

উপেজলা-কলাবাগান       

ǯজলা-ঢাকা

ঢাকা আেবদনকারী নাজমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ӑখ 

গহবেরর কɇানসার  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

১১৭৭ ক˾না িব͵াস                        

িপতা-অধীর মালাকার            

এনআইিড-৩৭২০৯০২১৪১         

ǯমাবা-০১৭৯৯৪৫৯০৫২

Ɋাম-ǯবাড়াশী                 

ডাক-দীঘার̲ল                

উপেজলা-ǯগাপালগʛ     

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী ক˾না িব͵াস একজন Ғহ ɢিমক। িতিনমাҸ͉ 

কালীন।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ

১১৭৮ নািছম িময়া                        িপতা-

আӋল িময়া                এনআইিড-

১৯১৮১৮৭৩১৯       ǯমাবা-

০১৭৩৪৪৮৮১২৪

Ɋাম-ӟলতানӅর             

ডাক-চরিসоর              

উপেজলা-পলাশ              

ǯজলা-নরিসংদী

িনজ আেবদনকারী নািছম িময়া একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িকডনীর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নরিসংদী

১১৭৯ িবথী ǯবগম                          িপতা-

মিনর উিʸন িসকদার      এনআইিড-

২৩৯৮৪২২১৬৮     ǯমাবা-

০১৯৮২৮৬৬২০০

Ɋাম-কদম তলী             

ডাক-ফিরদাবাদ               

উপেজলা-কদমতলী         

উপেজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী িবথী ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন পােয়র 

হােতর ভাʊা অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

১১৮০ নাজমা আɳার                    িপতা-

ǯমাঃ আіল লিতফ িব͵াস   

এনআইিড-৮২০৫১৩৬৪৮৭       ǯমাবা-

০১৬৭৩১৮৯০৯৭

Ɋাম-পি̃ম ǯশওড়াপাড়া    

ডাক-িমরӅর                 

উপেজলা-িমরӅর             

ǯজলা-ঢাকা

ǯমেহর আফেরাজ (মাতা) 

৪৮১০২৭১৭৩৯৩০৫

আেবদনকারী নাজমা আɳার একজন ফল িবেɈতা।িতিন 

ǯমͰদে˅র সমΝা হাҧেত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

১১৮১ ǯমাঃ আӋল কালাম আজাদ      িপতা-

ӓত ইিɘস হাওলাদার      এনআইিড-

১৪৫৪০৪১৯৫৩         ǯমাবা-

০১৮৫৭৭৭০৪৮১

Ɋাম-ইɝাহীমӅর             

ডাক-কɇা˂নেম˂            

উপেজলা-কাফͰল          

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋল কালাম আজাদ একজন িসএনিজ 

চালক।িতিন মাথা ǯঘারা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১১৮২  ǯগালাম সােরায়ার মাͰয়া            িপতা-

ӓত আіল রাʕাক এম, এ, মাͰয়া          

                      এনআইিড-

৪৮১৪৫৬৬০৯২৪৯৩     ǯমাবা-

০১৭১৯৯৮২৪৪৯

 Ɋাম-রাজগাতী                

ডাক-রাজগাতী               

উপেজলা-নাˍাইল          

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 িনজ আেবদনকারী ǯগালাম সােরায়ার মাͰয়া একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন ӈসӈেসর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ময়মনিসংহ

১১৮৩  আঃ আউয়াল ӏঞা                 

িপতা-ǯমাঃ জয়নাল আেবদীন  

এনআইিড-৬৮৯২৬৪৪০২৯      ǯমাবা-

০১৯১৪৯০৩৭১৬

 Ɋাম-ǯকওঢালা              

ডাক-মদনӅর              

উপেজলা-বˍর              

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ আেবদনকারী আঃ আউয়াল ӏঞা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

·রজেˈর Ɉা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ নারায়নগʛ

১১৮৪  সিহদ উΙাহ                         

িপতা-সব বɼ                        

এনআইিড-২৩৮২১৮১০৯৩      ǯমাবা-

০১৮২৮০৪১৫৩০

 Ɋাম-চর কাকড়া             

ডাক-মদনӅর                

উপেজলা-বˍর              

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ আেবদনকারী সিহদ উΙাহ একজন িরɼা চালক।  িতিন 

িকডনীেত কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ নারায়নগʛ

১১৮৫ ǯমাঃ আবҼল খােলক             িপতা-

আіল গিন ǯবপারী       এনআইিড-

৭৩৪২৮৩৭১২২      ǯমাবা-

০১৭২৫৫১৩৫৫৫

Ɋাম-মাঝপাড়া                

ডাক-Λ নগর                 

উপেজলা-Λনগর           

ǯজলা-ӑ˓ীগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আবҼল খােলক একজন ҍিষ ɢিমক।  িতিন 

অেˈর জɪল সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০ ӑ˓ীগʛ

১১৮৬  মিজȟনা                               

·ামী-ওসমান গিন                 

এনআইিড-৭৫১৮৩৫৯৪২৩২৩৩ ǯমাবা-

০১৭৪১৫৬৪৫১৭

 Ɋাম-ǯকগনার িমল           

ডাক-পাϔবাড়ীয়া            

উপেজলা-ǯসানাইӑড়ী      

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ আেবদনকারী মিজȟনা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯরােগ আɈাˉ।  

িতিন ǯবলস পালেস এনজাইɪ িডজ ওডার  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

১১৮৭  ǯমাঃ শামҜল হক                   

িপতা-ӓত ǯছরাҟল হক        

এনআইিড-৭৫১৮৩৫৯৪২৩৯৭৭  ǯমাবা-

০১৮৬৫৯৮৭৭৭৮

 Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শামҜল হক একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

পালেমানাির ɪউমার̲েলািসস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

১১৮৮  শামҜˑাহার                         

িপতা-বােরক িময়া                  

এনআইিড-৬৪৪৩৪৫৪০৭৬       ǯমাবা-

০১৭৫৬৫৪১২৩৭

 Ɋাম-বােদরা                  

ডাক-বােদরা               

উপেজলা-তাড়াইল         

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী শামҜˑাহার একজন Ғহ ɢিমক।  িতিন ̜ন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  িকেশারগʛ

১১৮৯  আফেরাজা আɳার                িপতা-

ǯমাঃ এছাক                 এনআইিড-

৪১৭৭৮৬৫৪৯২       ǯমাবা-

০১৮৮৮২৮৫৩২৫

 Ɋাম-ǯদবӅর                   

ডাক-পϲচবাড়ীয়া             

উপেজলা-ǯসানাইӑিড়       

ǯজলা-ǯনায়াখালী

 িনজ আেবদনকরী আফেরাজা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ ǯনায়াখালী

১১৯০  মেনায়ারা ǯবগম                   ·ামী-

ӂͰল ইসলাম               এনআইিড-

৭৫১৮৩৭৩৪৪৭১২২ ǯমাবা-

০১৮৮৪২২৭১৪৯

 Ɋাম-পϲচ বাড়ীয়া             

ডাক-পϲচ বাড়ীয়া          

উপেজলা-ǯসানাইӑিড়        

ǯজলা-ǯনায়াখালী

 িনজ আেবদনকারী মেনায়ারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন হাড় 

ɻয় জিনত ঘােড়র সমΝা ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ǯনায়াখালী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১১৯১  ҟেলকা আɳার                          

িপতা-ǯমাঃ হাসমত আলী          

এনআইিড-৪৬৫০১৭১৮৬৩           ǯমাবা-

০১৯৮৮৫৭০৮৮৩

 Ɋাম-খামারগϲও                 

ডাক-আনˍবাজার             

উপেজলা-ǯসানারগϲও          

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ҟেলকা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

১১৯২ ǯরিজয়া ǯবগম                      ·ামী- 

আӋল কােশম             এনআইিড-

৭৫১৮৩৫৯৪২২২৬৯ ǯমাবা-

০১৮৬৯১৯৩৩৩৬

Ɋাম-ǯদয়ারা                   

ডাক-থানার হাট             

উপেজলা-িসিʸরগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯরিজয়া ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ও Ήদেরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ

১১৯৩ আিরӈর রহমান                    িপতা-

কামাল উিʸন               এনআইিড-

১৯৫৪৯০৭৪৬৩       ǯমাবা-

০১৮১২৬১৪৬১৬

Ɋাম-ǯদবӅর                   

ডাক-পϲচবাড়ীয়া             

উপেজলা-ǯসানাইӑিড়       

ǯজলা-ǯনায়াখালী

িনজ আেবদনকারী আিরӈর রহমান একজন িস এন িজ চালক।  িতিন 

ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ǯনায়াখালী

১১৯৪ ǯমাসাঃ ӂেরফা ǯবগম                

িপতা-ǯপশকার ম˅ল            

এনআইিড-২৩৮৬৩৬৭৯২০    ǯমাবা-

০১৭০৬০৯৮২১৭

Ɋাম-আরািজেচৗকা           

ডাক-আিদনা কেলজ        

উপেজলা-িশবগʛ          

ǯজলা-চϲপাইনবাবগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ӂেরফা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক।  িতিন 

ǯল ǯবক ǯপইন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ চϲপাইনবাবগʛ

১১৯৫ ǯমাসাঃ পাͰল ǯবগম              ·ামী-

ǯমাহাঃ আিরফ উিʸন   এনআইিড-

৭০১৮৮৫৩৯৮৩০৭৯ ǯমাবা-

০১৭২৪৫৮৭৫৩৯

Ɋাম-আরািজেচৗকা           

ডাক-আিদনা কেলজ        

উপেজলা-িশবগʛ          

ǯজলা-চϲপাইনবাবগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ পাͰল ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

গাইনী সমΝা মানিসক সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ চϲপাইনবাবগʛ

১১৯৬ ǯমাঃ আঃ রিশদ                    িপতা-

ӓত মহিসন আলী        এনআইিড-

৭০১৮৮৫৩৯৮৩৫২০ ǯমাবা-

০১৭৯৪৭৫৮২৪৭

Ɋাম-বন̲ল                   

ডাক-আিদনা কেলজ        

উপেজলা-িশবগʛ           

ǯজলা-চϲপাইনবাবগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আঃ রিশদ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯপপɪক আলসার িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ চϲপাইনবাবগʛ

১১৯৭ ǯমাছাঃ সাবাӂʕামান            িপতা-

ǯমাহাঃ শামӟʸীন মা̙ার  এনআইিড-

৭০১৮৮৫৩৯৮২২৭৯               

ǯমাবা-০১৭৩৯৭০৬৭৮৮

Ɋাম-আরািজেচৗকা           

ডাক-আিদনা কেলজ        

উপেজলা-িশবগʛ          

ǯজলা-চϲপাইনবাবগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ সাবাӂʕামান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ইপেলপিস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ চϲপাইনবাবগʛ

১১৯৮ ǯমাসাঃ ǯবলী ǯবগম               ·ামী-

ǯমাহাঃেবলাল উʸীন           

এনআইিড-৭০১৮৮১০৮৬৩৭৬৯ ǯমাবা-

০১৭২৮৪৬০৩৩৫

Ɋাম-Ҝট আইড়ামারী        

ডাক-িবেনাদӅর             

উপেজলা-িশবগʛ         

ǯজলা-চϲপাইনবাবগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ǯবলী ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ঘােড় Εাথা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ চϲপাইনবাবগʛ

১১৯৯ ӑ̜ািফҟর রহমান                 িপতা-

আফছার উিʸন             এনআইিড-

৪৬৪৪৯৩৫০৬৮       ǯমাবা-

০১৭৩১২৭৮৪৬৪

Ɋাম-বϲশɊাম                  

ডাক-বϲশɊাম                

উপেজলা-নড়াইল            

ǯজলা-নড়াইল

সািময়া আɳার িলমা (ǯমেয়)   

এনআইিড-১৯৯৪৬৫১৭৬১৩০০০০৬৫

আেবদনকারী সািময়া আɳার িলমা একজন Ғহ ɢিমক। তার 

িপতা ӓ̜ািফҟর রহমান ǯɛাে̙ট এনলাজȟΖা˂ পারিকনসিনজম 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ নড়াইল



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১২০০ বাদল সরকার                       িপতা-

ӓত ӟিবΓ চˌ সরকার  এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৮১৭৫ ǯমাবা-

০১৮৩৪৯১৪৫৫০

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী বাদল সরকার একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন বােতর 

Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ̲িম̂া

১২০১ Ͱিসয়া                                 

িপতা-ӓত সােহব আলী          

এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৩৮৯১  

ǯমাবা-০১৮১১৫০৯৯৬৬

Ɋাম-িপপইয়া কািˍ         

ডাক-িপপইয়াকািˍ        

উপেজলা-দাউিদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী Ͱিসয়া একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ভাইরাস ́র 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ̲িম̂া

১২০২ ǯশখ আশরাফ আলী                িপতা-

ǯশখ ӑনҜর আলী         এনআইিড-

৪১৮২১৬৮৮০৯       ǯমাবা-

০১৯৩৩৮৫২৬৯৯

Ɋাম-পাবলা                     

ডাক-ǯদৗলতӅর                

উপেজলা-ǯদৗলতӅর           

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯশখ আশরাফ আলী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯসিরɝাল ইনফাকȟনান ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

১২০৩ িজিনয়া আɳার আসমা          িপতা-

ǯমাঃ হাসান ǯশখ           জ˒সনদ-

২০১৪৪৭৪৪০৫৭৯৩৫৪৪২          

ǯমাবা-০১৯৩৫৭৭১৯২১

Ɋাম-ɝ˰গাতী               

ডাক-িদঘিলয়া             

উপেজলা-িদঘিলয়া        

ǯজলা-Ҏলনা

হাসান ǯশখ (িপতা) এনআইিড-

৪৭১৪০৫৭৫১৪৬৪৩

আেবদনকারী হাসান ǯশখ একজন ҍিষ  ɢিমক। তার ǯমেয় 

িজিনয়া আɳার আসমা ɛসবজিনত সমΜা পরবত̭ বাʎার 

জ˒গত ̞াөর ϼɪ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

১২০৪ ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম             িপতা-

হাসান ǯশখ                   এনআইিড-

১৫০০৫৭৯১৯৬       ǯমাবা-

০১৬৩৭৮৩৬০৫২

Ɋাম-চকমҹরাবাদ           

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-ҭӑিরয়া           

ǯজলা-ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম একজন িরɼা চালক। িতিন 

Ήদেরাগ যҍেতর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১২০৫ ǯমাঃ শিফ̲ল ইসলাম ӟজন        

িপতা-ǯমাঃ আঃ জ͡ার           

এনআইিড-৪৮১৪২৩৪৫২৪৮০২  ǯমাবা-

০১৯৬৪৮৩৫৩৭২

Ɋাম-ӑц নগর              

ডাক-ӑцনগর              

উপেজলা-গাজীӅর        

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শিফ̲ল ইসলাম একজন ɞান চালক। িতিন 

নন হজিকনস িলে˭ামা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ গাজীӅর

১২০৬ আলী ǯহােসন হাওলাদার          িপতা-

এজামবার হাওলাদার     এনআইিড-

১৯৩৬৪৮৬২৮৯       ǯমাবা-

০১৮৬৮৯১৫০৫০

Ɋাম-বা̜হারা কেলানী      

ডাক-িজিপও                

উপেজলা-খািলশӅর         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী আলী ǯহােসন হাওলাদার একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

১২০৭ িবউɪ আকতার                    ·ামী-

ǯমাঃ জাফর িসকদার      এনআইিড-

১৯৮৭০৬১০৭১২০০০০৩৮       ǯমাবা-

০১৭২৬২৬১৭৭২

Ɋাম-Ҽবলেমৗ                  

ডাক-দিɻণ Ҽবলেমৗ         

উপেজলা-বােকরগʛ        

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী িবউɪ আকতার  একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯচােখর 

অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  বিরশাল

১২০৮ ইসরাত জাহান চϲদনী              িপতা-

জিলল উিʸন              জ˒সনদ-

২০১৮৪৭৯৩৩০৩০২৯৩৯৪       ǯমাবা-

০১৯৯৭০০৭১২১

Ɋাম-ǯ̙শন ǯরাড             

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

রািশদা (মাতা)   এনআইিড-

৫০৮৫৯১৬২৯৩

আেবদনকারী রািশদা একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯমেয় ইসরাত 

জাহান চϲদণী জ˒গত Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১২০৯ ইয়াসিমন ǯবগম                    ·ামী-

ǯমাঃ ǯমাʯািলব             এনআইিড-

২৬৯২৮৫৮৫৪৮৩৫৭ ǯমাবা-

০১৭৫২৯৭৭২৮৯

Ɋাম-নবীӅর ǯলন              

ডাক-িঝগাতলা               

উপেজলা-হাজারীবাগ      

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ইয়াসিমন ǯবগম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

জরাөর ও ওভারীর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

১২১০ ǯমাতাহার ǯহােসন                  িপতা-

ǯমাঃ ǯদেলায়ার ǯহােসন এনআইিড-

৫১১৪৩৯০২৫৪৫৩০  ǯমাবা-

০১৭২৭৫২৪৪৭১

Ɋাম-বড় ǯবড়াইদ           

ডাক-চাˍার ǯটক           

উপেজলা-বাʡা              

ǯজলা-ঢাকা

আেবদনকারী ǯমাতাহার ǯহােসন একজন িরɼা চালক। িতিন 

ǯকালন কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

১২১১ ফােতমা খাҶন                      ·ামী-

 জাহাʊীর আলম           এনআইিড-

০৯১২১১৬১৩৯৬১৪ ǯমাবা-

০১৭৫৪৯৭৩১৮৬

Ɋাম-ǯটনারী ǯমাড়            

ডাক-িঝগাতলা             

উপেজলা-িঝগাতলা        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ফােতমা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন জরাө 

ӑেখর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

১২১২ হািসনা ǯবগম                       ·ামী-

ǯমাঃ নজͰল ইসলাম       এনআইিড-

৩৩২৩০১৫৩৬৫০৮৯ ǯমাবা-

০১৭৪৬২৪৩৬৮৩

Ɋাম-ǯকানাপাড়া              

ডাক-মাҶয়াইল              

উপেজলা-যাɖাবাড়ী         

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী হািসনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন জরাөর 

কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১২১৩ িনরাʛন শীল                       িপতা-

ӓত ন̲ল চˌ শীল      এনআইিড-

২৯১১৮৯৫২২২২৫০  ǯমাবা-

০১৭২৫৭১৮৬৮৫

Ɋাম-সহɢাইল                

ডাক-ǯশখর                    

উপেজলা-ǯবায়ালমারী      

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী িনরাʛন শীল একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ ডায়ােবɪস আথ ȟাইɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ফিরদӅর

১২১৪ আӋল খােয়র ǯমাΙা               িপতা-

ӓত চানিময়া ǯমাΙা       এনআইিড-

১৯৭৫২৯১১৮৯৫০০০০১৪ ǯমাবা-

০১৭৫৬৮৬৩২০৯

Ɋাম-িদিঘরপাড়               

ডাক-ǯশখর                   

উপেজলা-ǯবায়ালমারী     

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী আӋল খােয়র ǯমাΙা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯমͰদে˅র ǯɛালাপস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ফিরদӅর

১২১৫ ǯমাঃ আӋল বােকর                 িপতা-

আіল মতেলব            এনআইিড-

১৯৭৩২৬১৩৪৫১২৪৫২৫৩      ǯমাবা-

০১৯৭৭১৩৬১০৪

Ɋাম-আলী নগর              

ডাক-আɢাফাবাদ            

উপেজলা-কামরাʊীরচর  

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋল বােকর একজন পাথর ভাʊা ɢিমক। 

িতিন এবেসস ইন ǯনক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ঢাকা

১২১৬ মায়াӂর                               

·ামী-ӟলতান ফিকর            

এনআইিড-০৬১৬৯২৩৭১৫৯৭০ ǯমাবা-

০১৭৬৩৬৭৮২৭৮

Ɋাম-গাҜয়া                    

ডাক-গাҜয়া                  

উপেজলা-ӑলাদী             

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মায়াӂর একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িকডনী সমΝা 

যҍেতর সমΝা উʎ রɳচাপ ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ বিরশাল

১২১৭ রাӂ ǯবগম                           ·ামী-

ӓত জালাল খϲ             এনআইিড-

০৬১৬৯৩৫৭৬২২২০    ǯমাবা-

০১৭৫১৮১৫৯৩৮

Ɋাম-চর ǰɻɻা              

ডাক-গাҜয়া                  

উপেজলা-ӑলাদী            

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী রাӂ ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ӈসӈেসর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ বিরশাল



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১২১৮ রিন খানম                           িপতা-

লাল ǯশখ                    এনআইিড-

৩২৬৮৯২২৫০১      ǯমাবা-

০১৭৯৭৮৪২১৩৬

Ɋাম-িসিʸকীয়া মহ̂া       

ডাক-Ҏলনা                  

উপেজলা-ǯসানাডাʊা       

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী রিন খানম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন পিলিসসɪক 

ওভারী ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১২১৯ িবউটী ǯবগম                        িপতা-

ǯমাঃ মিশয়ার রহমান    এনআইিড-

৭৭৮২২১১১৩৫       ǯমাবা-

০১৯৩৮০০৭৮৬৮

Ɋাম-আөব আলী ǯরাড      

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী িবউটী ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন গাইেনাকল 

িজকɇাল ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১২২০ আরিত সবর                       ·ামী-

পИ সবর                   এনআইিড-

৫৮১৮৩৬৬২৩২৫২২ ǯমাবা-

০১৭৪২৯০৫৩৫৬

Ɋাম-দɻীন আনরাইল     

ডাক-গাতগাও               

উপেজলা-Λমʊল          

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী আরিত সবর একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন পাক̝লীর 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ ǯমৗলভীবাজার

১২২১ আঃ খােলক                          

িপতা-আіল গিন                 

এনআইিড-৫৫৪১৪১৬৪৯০        ǯমাবা-

০১৬০৯৭৯০৬৫০

Ɋাম-নবীনগর                 

ডাক-আɢাফাবাদ            

উপেজলা-কামরািʊরচর    

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী আঃ খােলক একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

টনিসলাইɪস গলায় কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

১২২২ িনয়ামাত কাজী                     িপতা-

ӓত আয়নাল হক কাজী    এনআইিড-

৫৪১৪০৮৮৮৪৪৮০৩ ǯমাবা-

০১৭৬২৪৮৪৪৪৯

Ɋাম-আˍারচর              

ডাক-সােহব রামӅর         

উপেজলা-কালিকিন         

ǯজলা-মাদারীӅর

িনজ আেবদনকারী িনয়ামাত কাজী একজন িদন মҟর। িতিন যҍেতর 

সমΝা ˚ীহাত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ মাদারীӅর

১২২৩ ǯমাঃ সাҟ                             

িপতা-ǯমাঃ মИ                    

এনআইিড-২৬৯৪২৬৫৭৪৪৯২৮ ǯমাবা-

০১৮৬৫৯০০০৪৪

Ɋাম-ӆব ȟ ইসলামবাগ        

ডাক-লালবাগ                

উপেজলা-ধানমি˅          

ǯজলা-ঢাকা

ǯমাসাঃ শাহানাজ ǯবগম (̛ী)      

এনআইিড-৫১০২২৯৩৮০৯

আেবদনকারী ǯমাসাঃ শাহানাজ ǯবগম একজন িরɼা চালক।তার 

·ামী পােয়র হাড় ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

১২২৪ ǯসািনয়া আɳার ҟঁই              িপতা-

ǯশখ ছালাম                 এনআইিড-

৮২০৯২২৬০১১      ǯমাবা-

০১৭১৯৫১৬৬৭১

Ɋাম-ধ̂া                       

ডাক-ধ̂া বাজার              

উপেজলা-িসংগাইর         

ǯজলা-মািনকগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯসািনয়া আɳার ҟঁই একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

িকডনীর ɑা˓˚া˂ ɛেয়াজন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  মািনকগʛ

১২২৫ বাӋল ̲মার ̳ম̭                   িপতা-

রাজনারান কম̭             এনআইিড-

৫৮১৮৩৮৫১০৫৬৯১ ǯমাবা-

০১৬৩২৫২১৫৯৫

Ɋাম-িবরািহমӅর             

ডাক-Λমʊল                 

উপেজলা-Λমʊল         

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী বাӋল ̲মার ̲ম̭ একজন ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস িডজিলিপ ǯভিময়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ǯমৗলভীবাজার

১২২৬ ǯমাঃ ǯমা̜ফা িব͵াস              িপতা-

ӓত ǯমাঃ মিমӂʸীন িব͵াস  

এনআইিড-২৯১১৮১৫২৩৭৫৭৯  ǯমাবা-

০১৭৭৫৮৩৫৮২২

Ɋাম-ǰসয়দӅর                

ডাক-ওয়ািহদাবাদ          

উপেজলা-ǯবায়ালমারী      

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমা̜ফা িব͵াস একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ӑɖ নালীেত ইনেফকশন ǯলা ǯবক ǯপইন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ফিরদӅর

১২২৭ কািরমা ǯবগম                       ·ামী-

ǯমাঃ কাজী িমজাӂর রহমান  

এনআইিড-১৯৮৮৪৭৯৪৫১৪০০০০৩৭   

     ǯমাবা-০১৭১৭১২৭৮৯২

Ɋাম-রােয়র মহল            

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-খািলশӅর ǯজলা-

Ҏলনা

ǯমাঃ কাজী িমজাӂর রহমান (·ামী) 

এনআইিড-৪৭৯৪৫১৪১৭৭১৫২

আেবদনকারী ǯমাঃ কাজী িমজাӂর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন ǯɝ̙ এবেসস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১২২৮ গাজী ǯগালাম ǯমা̜ফা            িপতা-

ӓত এমান গাজী           এনআইিড-

৪৭১৬৯১৯৭৬২১৪৯  ǯমাবা-

০১৭১০৮৮৬৮৩৫

Ɋাম-িশেরামিন               

ডাক-িশেরামিন               

উপেজলা-ӈলতলা         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী গাজী ǯগালাম ǯমা̜ফা একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন পাক̝লীেত কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  Ҏলনা

১২২৯ তহিমনা আɳার                    িপতা-

ӑিজবর রহমান (মজӂ)     এনআইিড-

২৮২৪১০৪০৪২        ǯমাবা-

০১৪০৮০৩৬৬০১

Ɋাম-িবেক ǯমইন ǯরাড   

ডাক-Ҏলনা                  

উপেজলা-Ҏলনা            

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী তহিমনা আɳার একজন পান ǯদাকানদার। িতিন 

ǯটনডন িরেপায়ার অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১২৩০ ǯগািবˍ সরকার                  িপতা-

তারাপদ সরকার           এনআইিড-

৫৫২৪২৮১৮৯৫       ǯমাবা-

০১৭৭৬৫৬৯২২৩

Ɋাম-িসেম˂ ফɇাɰরী ǯরাড 

ডাক-িশপইয়াড ȟ           

উপেজলা-Ҏলনা              

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯগািবˍ সরকার একজন  ɢিমক। িতিন যҍেতর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১২৩১  হািমদা ǯবগম                             

িপতা-ӓত আইজউিʸন ǯশখ       

এনআইিড-৪৭৯২১০১০০৪৬৮৯      ǯমাবা-

০১৯১৯৮৮৯৮৮৬

 Ɋাম-ǯকদারনাথ              

ডাক-̲েয়ট                   

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী হািমদা ǯবগম একজন ̶দাম ɢিমক। িতিন হােড়র 

সমΝা গাইেনাকলিজকɇাল ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

১২৩২ ǯমাঃ Ͱ̜ম আলী                  িপতা-

ǯমাঃ আইөব                এনআইিড-

৭৭৮৫২৬৬৭৩০       ǯমাবা-

০১৭৭৮৯৫৮৩০২

Ɋাম-ǯহলােলর বাগান         

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ Ͱ̜ম আলী একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিনডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১২৩৩ ǯমাঃ সাইӈল ইসলাম             িপতা-

͏ীন ǯমাহা˰দ ǯমাড়ল  এনআইিড-

৪৭১৪০১০৩৯৪৭৮১  ǯমাবা-

০১৯৯০৫৪২৬৫৮

Ɋাম-সরদার ডাʊা           

ডাক-আরংঘাটা             

উপেজলা-আড়ংঘাটা    

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ সাইӈল ইসলাম একজন ҡট ɢিমক। িতিন 

ǯমͰদে˅র অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১২৩৪ নািসমা আɳার                    িপতা-

ǯমাঃ আіল মােলক       এনআইিড-

৬৯০৩৮৯৮০১০     ǯমাবা-

০১৭৫৯৫৭৭৬৭১

Ɋাম-রাজ̲িˉ                

ডাক-ǯবৗলাই                   

উপেজলা-কিরমগʛ        

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী নািসমা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

লাইেপামা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  িকেশারগʛ

১২৩৫ বািক িব̂াহ                        িপতা-

ǯমাজাে˰ল হক            এনআইিড-

৪১৭১৮৪৬১৮৩       ǯমাবা-

০১৯৫১৯০৪০৯০

Ɋাম-ǯদনারাবাদ         ডাক-

Ҏলনা                   

উপেজলা-ǯসানাডাʊা        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী বািক িব̂াহ একজন িমল ɢিমক। িতিন কাট 

ইনҟির ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১২৩৬ খািদজা আɳার ডািলয়া         িপতা-

নয়ন িময়া                  এনআইিড-

৪২১৩২৮০৮১০       ǯমাবা-

০১৭৯৭৪৭২৭৬৬

Ɋাম-ǯবাড ȟ বাজার            

ডাক-জাতীয় িব͵ িবΑা   

উপেজলা-গাজীӅর         

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী খািদজা আɳার ডািলয়া একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

এ̲ইট মােয়েলাˣি̙ক িলউেকািময়া ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ গাজীӅর

১২৩৭ ǯমাঃ আেনায়ার ǯহােসন          িপতা-

এম এ মিজদ              এনআইিড-

৪৭৯২১০৩০৩১৩০৫  ǯমাবা-

০১৭১৪৬৭২৭৭০

Ɋাম-পালপাড়া                

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আেনায়ার ǯহােসন একজন ҡট ɢিমক। িতিন 

পাইলস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১২৩৮ ǯমাঃ আতাহার ǯচৗিকদার          িপতা-

ǯমািমন উিʸন ǯচৗিকদার  এনআইিড-

৬৪৩১৮৭৮৪২৭      ǯমাবা-

০১৯৬৮০৫৯৮৫৩

Ɋাম-ǯহলােলর বাগান         

  ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আতাহার ǯচৗিকদার একজন ҟট ɢিমক। 

িতিন ɑমার কারেন ǯমͰদে˅র সারভাইেকল অংেশ সমΝা  ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১২৩৯  ঈমান ǯহােসন                                

িপতা-ӂͰল হক ӑি˓              এনআইিড-

৯১৩২৪৬৬৯৫৫          ǯমাবা-

০১৭৬৭৯০২৮৮৭

 Ɋাম-ǯজ এম িস কেলানী     

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর          

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ঈমান ǯহােসন একজন ভɇান চালক।িতিন Ήদেরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১২৪০  ǯমাঃ আলমগীর                          

িপতা-আіল গফফার               

এনআইিড-৪৭১৪০৭৫১০৭৫০৭        

ǯমাবা-০১৯৬৪৫৬৯৭৬৪

 Ɋাম-ǯযাগীেপাল               

ডাক-িশেরামিন               

উপেজলা-িদঘিলয়া           

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আলমগীর একজন ǯচৗিকদার। িতিন িমথালন 

টিɼিসটর কারেন ǯচােখ ও ǯɝেন সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১২৪১ হায়দার ǯমাΙা                    িপতা-

ǯমনাজ উিʸন ǯমাΙা    এনআইিড-

১৯৩২১৪৯৬১৮      ǯমাবা-

০১৯০৭০২৯০৪৯

Ɋাম-ǯহলােলর বাগান         

  ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী হায়দার ǯমাΙা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ǯচােখর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  Ҏলনা

১২৪২  Ͱেমছা আɳার                    িপতা-

ӑনʹর আলী             এনআইিড-

৪১৭৯১৮০৫৯৩       ǯমাবা-

০১৭২৮৫২৮৬১০

 Ɋাম-আসন উড়া               

ডাক-ҙҙয়া                    

উপেজলা-ǯনɖেকানা          

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী Ͱেমছা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন জরাө 

অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ǯনɖেকানা

১২৪৩ ǯমাঃ ǯমাকািরম ǯহােসন            

িপতা-ǯমাঃ নজͰল ইসলাম     

এনআইিড-১০২০১৯৫০৪৪        ǯমাবা-

০১৭৯৬৪০৪৬৮৭

Ɋাম-ǯবাড ȟ বাজার            

ডাক-জাতীয় িব͵ িবΑা   

উপেজলা-গাজীӅর         

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমাকািরম ǯহােসন একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন অˑ নালী ও ͵াসনালীেত কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ গাজীӅর

১২৪৪ িবজয় ̲মার নˍী                িপতা-

ӓত কািলপদ নˍী        এনআইিড-

২৭২২১০৯৮১৭৭৭৪   ǯমাবা-

০১৭০৫৯৪৯৮৪৪

Ɋাম-ǯবাচাগʛ                 

ডাক-ǯসতারগʛ              

উপেজলা-ǯসতারগʛ       

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী িবজয় ̲মার নˍী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন অˑ 

নালীেত কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  িদনাজӅর

১২৪৫  নািদয়া                                 

িপতা-ǯমাঃ মিনর হাওলাদার     

জ˒সনদ-২০১৭৪৭৯৩৩০১০০২৩৯৪১  

     ǯমাবা-০১৭৪৫৮৫৬৬৯৩

 Ɋাম-সরদার ডাʊা           

ডাক-আরংঘাটা             

উপেজলা-আড়ংঘাটা    

ǯজলা-Ҏলনা

    ǯমাঃ মিনর হাওলাদার (িপতা)    

এনআইিড-৪৭১৪০১০০৬৩৫১১

আেবদনকারী ǯমাঃ মিনর হাওলাদার একজন ভɇান চালক।তার 

ǯমেয় চম ȟ ǯরাগ এিনিময়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১২৪৬ ইউӂস                               িপতা-

ӓত আঃ খােলক হাওলাদার   

এনআইিড-৪৭৯২১০৩০৩৪৭৭৪  ǯমাবা-

০১৯৯২৭৪১৭২৩

Ɋাম-ǯ̙শন ǯরাড             

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ইউӂস একজন ҟট ɢিমক। িতিন পিরপাক তেˈর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১২৪৭ িফেরাজা ǯবগম                   িপতা-

ǯজফাত ǯশখ                এনআইিড-

৫০৮২২৮৫২২১       ǯমাবা-

০১৯১৫৪১০৮৪৯

Ɋাম-মেহ͵রপাশা              

ডাক-̲েয়ট                

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-ҏলনা

িনজ আেবদনকারী িফেরাজা ǯবগম একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন 

গলˣাডাের সমΝা ডায়ােবɪস Ήদেরাগ যҍেতর সমΝা ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

১২৪৮ ইিত খাҶন                            

িপতা-ǯমাঃ মজӂ ǯশখ             

জ˒সনদ-২০০০৪৭৯৩৩০১০২৩৩৭৮   

    ǯমাবা-০১৯১৩৩৬১৩৫৯

Ɋাম-সােহব পাড়া            

ডাক-̲েয়ট               

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

আіল জিলল বাগা (·ামী)          

এনআইিড-৪৬৩২০৭৮৩৯২

আেবদনকারী আіল জিলল একজন মটর ɢিমক। তার ̛ী ইিত 

খাҶন মাҸ͉ কɡাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১২৪৯ তািনয়া খাҶন                     িপতা- 

আіল ̲Ьস              এনআইিড-

৪১৮৯৪৯৯৫৯৫       ǯমাবা-

০১৯৫৪১৬১৪৩৭

Ɋাম-সােহব পাড়া            

ডাক-̲েয়ট               

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

রিবউল ইসলাম (·ামী)  এনআইিড-

৫৯৮৮৮২৭৩৪০

আেবদনকারী রিবউল ইসলাম একজন মটর ɢিমক। তার ̛ী 

তািনয়া খাҶন গাইনী সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১২৫০ আেমনা খাҶন িনিম                 

িপতা-ǯমাঃ আіল মােলক      

এনআইিড-৭৭৮১৪৫৩৮১১        ǯমাবা-

০১৬২৭৮৮৬৪৬২

Ɋাম-খϲ পাড়া                 

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী আেমনা খাҶন িনিম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন তীɝ 

রɳʹΓতা অিতিরɳ মািসেকর দͰন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১২৫১ ǯশখ ǯফরদাউস হাসান             িপতা-

ǯশখ শাহাজ উʸীন        এনআইিড-

৫৫০১৩৮০০৭৪     ǯমাবা-

০১৯৬৪৯০৫৬৮৫

Ɋাম-নথ ȟ খাল Εাংক ǯরাড 

ডাক-Ҏলনা                  

উপেজলা-Ҏলনা              

ǯজলা-Ҏলনা

ময়না ǯবগম (·ামী)   এনআইিড-

৭৭৫১৩৭৩৭৪২

আেবদনকারী ময়না ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। তার ·ামী ǯহড 

ইনҟির ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১২৫২ ǯমাঃ বােছদ                          

িপতা-হাজী হরӑজ আলী         

এনআইিড-৬৮৮৮৭১০০৪০       ǯমাবা-

০১৭১৫৩৭০৬০৮

Ɋাম-সরদার বাড়ী            

ডাক-ফҶ̂া                  

উপেজলা-নারায়নগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ বােছদ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস উʎ রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নারায়নগʛ

১২৫৩ ǯমাছাঃ ӋলӋিল                      

িপতা-ǯবলােয়ত                   

এনআইিড-৬৪২১১৩৩৯১৬      ǯমাবা-

০১৭৭৩৬৭৩৮২১

Ɋাম-িশӋ মােকȟট            

ডাক-ফҶ̂া                   

উপেজলা-ফҶ̂া             

ǯজলা-নারায়নগʛ

ǯমাঃ ǯখাকা Εাপারী  (·ামী) এনআইিড-

৫৫২১২৫০২১৬

আেবদনকারী ǯমাঃ ǯখাকা ɝাপারী একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

িসেজােɛিনয়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ নারায়নগʛ

১২৫৪ ǯমাঃ নাঈম ইসলাম                িপতা-

ǯমাহা˰দ আӋল বাশার   জ˒সনদ-

২০১৫৪৭৯৩৩১১০১৭৪১৭        ǯেমাবা-

০১৭১৮৪৭৪০৯৬

Ɋাম-˚াɪনাম কেলাণী       

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-Ҏলনা

ǯমাহা˰দ আӋল বাশার (িপতা)    

এনআইিড-১৯৭৬৪৭৯৪৫১১৪১৫৪৭২

আেবদনকারী ǯমাঃ নাঈম ইসলাম একজন ҟট ɢিমক। তার 

ǯছেল বংশগত চম ȟেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১২৫৫ আӋ িসিʸক                          

িপতা-ӓত তাজ উিʸন            

এনআইিড-১২১৯৪৭৬৩৩৬৭৬৭ ǯমাবা-

০১৭৭০৩৪৭৫৭২

Ɋাম-বʡপাড়া                

ডাক-সরাইল                   

উপেজলা-সরাইল            

ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী আӋ িসিʸক একজন ফািন ȟচার ɢিমক। িতিন ǯরাড 

ɑািফক এিɼেড˂ কারেন হাত ও পােয় আঘাত ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

১২৫৬ ǯমাঃ চাওন িময়া                   িপতা-

ӓত আরফান উ̂া         এনআইিড-

৩৬১৭৭৪৩৭৫৭২৯৮  ǯমাবা-

০১৭২৮৯৬৭৪১৬

Ɋাম-শতক                    

ডাক-ǯলাগϲও                

উপেজলা-নবীগʛ          

ǯজলা-হিবগʛ

জয়ӈল িবিব (̛ী)    এনআইিড-

৩৬১৭৭৪৩৭৫৭৩৪৩

আেবদনকারী জয়ӈল িবিব একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ হিবগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১২৫৭ ǯমাঃ জাকািরয়া ǯমাΙা            িপতা-

ӓত ӂͰল হক ǯমাΙা   এনআইিড-

২৯১১৮৯৫২২৩৬৩২ ǯমাবা-

০১৯২৩০৪৬৯৯৩৬

Ɋাম-ӏলবাড়ীয়া              

ডাক-ǯশখর                 

উপেজলা-ǯবায়ালমারী     

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জাকািরয়া ǯমাΙা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

হািন ȟয়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ফিরদӅর

১২৫৮ ফােতমা                                

িপতা-কােশম হাওলাদার         

এনআইিড-২৬৯৬৪০৬৬৯৮৪৫৮ ǯমাবা-

০১৭৩৬৫১৮৭৬০

Ɋাম-ঝাউচর                 

ডাক-আɢাফাবাদ            

উপেজলা-কামরাʊীরচর    

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ফােতমা  একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন ǯলা ǯবক 

ǯপইন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ঢাকা

১২৫৯ ফােতমা ǯবগম                      িপতা-

সিফ উΙা ǯবপারী        এনআইিড-

৮৬৮৮৩৬৮০৭৮     ǯমাবা-

০১৭৬৩৩২০১০৮

Ɋাম-চরবংশী                  

ডাক-খােসরহাট            

উপেজলা-রায়Ӆর           

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ আেবদনকারী ফােতমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ Ӌক ধরফর ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ লɻীӅর

১২৬০ ǯমাছাঃ মিরয়ম ǯবগম             িপতা-

ǯশখ আіল ওহাব          এনআইিড-

৯৫৬১৪১২১৪০        ǯমাবা-

০১৯১৪৯৮৬২৮৭

Ɋাম-িবেক ǯমইন ǯরাড   

ডাক-Ҏলনা                  

উপেজলা-Ҏলনা            

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ মিরয়ম ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  Ҏলনা

১২৬১ ǯমাছাঃ নাজӑন নাহার           ·ামী-

ǯমাঃ  আিমর ǯহােসন    এনআইিড-

৪৮১৪২২৫৬১৮৭২৭  ǯমাবা-

০১৯৫৭৩৮৬৯৪১

Ɋাম-ইˍাҙ̂ী                 

ডাক-উরিদঘী               

উপেজলা-কিরমগʛ         

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ নাজӑন নাহার একজন  ɢিমক। িতিন 

মানিসক সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  িকেশারগʛ

১২৬২ ӂর নাহার                            িপতা-

আіল জিলল              এনআইিড-

৩৭১২৫০৬৬৭৮       ǯমাবা-

০১৮৭৭৬৯৪০৩১

Ɋাম-ǯমাহা˰দӅর            

ডাক-আɢাফাবাদ          

উপেজলা-কামরাʊীরচর    

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ӂর নাহার একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন  গলগ˅ 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

১২৬৩ ǯমাঃ আঃ মিতন ǯশখ              িপতা-

ǯমাঃ ǯরৗশন আলী ǯশখ   জ˒সনদ-

১৯৭৯৬৪১৪৭৯৪০২৭৪৬৬        ǯমাবা-

০১৭৭৭৪৫২৩৮৮

Ɋাম-ǯϞҶিলয়া               

ডাক-ǯϞҶিলয়া             

উপেজলা-মাˍা              

ǯজলা-নওগϲ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আঃ মিতন ǯশখ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

Ɉিনক িকডনী িডিজজ পাө পেথর িফѾলা অপােরশন ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪৫০০০ নওগϲ

১২৬৪ িমেসস আেনায়ারা ǯবগম         িপতা-

ǯমাশারফ ǯহােসন ӑ˓ী   এনআইিড-

২৮২৫৩৯২৬৮৭      ǯমাবা-

০১৭৯১১৬৫১১৪

Ɋাম-িব ̲িড়ল               

ডাক-িখলেɻত              

উপেজলা-ভাটারা            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী িমেসস আেনায়ারা ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। 

িতিন ওভারী কɇানসার িকডনী সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

১২৬৫ অˉরা রানী রায়                    িপতা-

যেদা·র রায়                 এনআইিড-

১৯৯৮২৭১৬৪৬৯০০০১৮২        ǯমাবা-

০১৭৪৪৮২৫৫১৮

Ɋাম-আেলাকিডিহ           

ডাক-িশিবর বˍর             

উপেজলা-িশিবর বˍর     

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী অˉরা রানী রায় একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  িদনাজӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১২৬৬ ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম                 িপতা-

ӓত আঃ মিজত             এনআইিড-

৪৮১৯২৫৪৭৬১৮৯৫ ǯমাবা-

০১৯৯১২০৮৯৮৩

Ɋাম-প̂ী িবҼɇৎ              

ডাক-প̂ী িবҼɇৎ             

উপেজলা-গাজীӅর          

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ গাজীӅর

১২৬৭ ҍ̏ চˌ রায়                        

িপতা-নেরশ চˌ রায়             

এনআইিড-১৯৯২২৭১৩০১৫০০০০৮৩  

      ǯমাবা-০১৭৬১৩৭৭৮০৮

Ɋাম-আেলাকিডিহ           

ডাক-িশিবর বˍর             

উপেজলা-িশিবর বˍর     

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ҍ̏ চˌ রায় একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন মাইেɊন 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০  িদনাজӅর

১২৬৮ ইছহাক ফরাজী                     িপতা-

ছােয়দ আলী ফরাজী      এনআইিড-

৪৬১২৮৫৮৩৫৯     ǯমাবা-

০১৯৬১১৫৬০৪৪

Ɋাম-͵শানঘাট               

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-Ҏলনা              

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ইছহাক ফরাজী একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১২৬৯ িদিতকা রানী শীল                 িপতা-

আ̲ল চˌ শীল             এনআইিড-

৩২৯২১১১২৯৫       ǯমাবা-

০১৭৫০০০৭৫৪৬

Ɋাম-বািনয়া খামার          

ডাক-Ҏলনা                  

উপেজলা-ǯসানাডাʊা       

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী িদিতকা রানী শীল একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন িরড 

Ζাɪক িফভার বাত́র ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১২৭০ ǯশখ ǯমাঃ হাͰন অর রিশদ       িপতা-

ǯশখ আіল সামাদ       এনআইিড-

৭৩৪৬৯৯৯০৭৬      ǯমাবা-

০১৯১৫৫২১৬৫৩

Ɋাম-Ӕগীহাঠী                  

ডাক-Ӕগীহাটী              

উপেজলা-Ͱপসা             

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯশখ ǯমাঃ হাͰন অর রিশদ একজন দিজȟ  ɢিমক। 

িতিন এিনিময়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১২৭১ কিহӂর ǯবগম                      িপতা-

মাˑান ǯশখ                  এনআইিড-

৬৮৭১৮৬৫৭৮৫       ǯমাবা-

০১৯১৫৫২১৬৫৩

Ɋাম-ǯহাি˹ং-৭০              

ডাক-ӑসলমান পাড়া       

উপেজলা-Ҏলনা               

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী কিহӂর ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন পাөপেথর 

আ̘াকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১২৭২ ǯমাঃ আল  আিমন হাওলাদার    িপতা-

ǯমাঃ আঃ খােলক হাওলাদার 

এনআইিড-৮৭০২৫৮৫৯১৩       ǯমাবা-

০১৯৬১৬৩৮৩৫৫

Ɋাম-সােহবপাড়া             

ডাক-̲েয়ট                  

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আল আিমন হাওলাদার একজন ভɇান চালক। 

িতিন হাত ও পােয়র ǯটনশন ইনҟির ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

১২৭৩ ǯমাঃ আলী হাওলাদার             িপতা-

ӓত জয়নাল হাওলাদার   এনআইিড-

৪৭৯২১০১০০৩৯৯৫ ǯমাবা-

০১৭২১৮০৫৫৯২

Ɋাম-সােহবপাড়া             

ডাক-̲েয়ট                  

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আলী হাওলাদার একজন ̶দাম ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  Ҏলনা

১২৭৪ ǯমাছাঃ মমতা আɳার             ·ামী-

ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম      এনআইিড-

৪৮১৯২৫৪৭৬১৮৯৬ ǯমাবা-

০১৭৯৬৪০৪০১৮

Ɋাম-ӑц নগর              

ডাক-ӑцনগর              

উপেজলা-গাজীӅর        

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ মমতা আɳার একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

̜ন কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ গাজীӅর

১২৭৫ মীর িসরাҟল ইসলাম             িপতা-

মীর আলী হাওলাদার    এনআইিড-

৮২৩৪৮২৩৬৩৪    ǯমাবা-

০১৭৪২৮৫০০৩৩

Ɋাম-নােগর বাজার           

ডাক-বােগরহাট           

উপেজলা-বােগরহাট        

ǯজলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী মীর িসরাҟল ইসলাম একজন ɞান ɢিমক। িতিন 

উʎ রɳচাপ Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  বােগরহাট



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১২৭৬ সািহদা ǯবগম                       ·ামী-

 কজӗ হাওলাদার         এনআইিড-

০১১০৮৩৫২১০৪২৭  ǯমাবা-

০১৭৪২৮৫০০৩৩

Ɋাম-ǯডমা                      

ডাক-কােছমӅর              

উপেজলা-বােগরহাট         

ǯজলা-বােগরহাট

ǯমাঃ ǯমাতােলব হাওলাদার ʹভ (ǯছেল) 

এনআইিড-৫৫৫৩২৭০৯২৬

আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমাতােলব হাওলাদার একজন কভার ভɇান 

ɢিমক। তার মাথা সািহদা ǯবগম মানিসক সমΝা  ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  বােগরহাট

১২৭৭ ইয়ািমন ফিকর                     িপতা-

ছবদার ফিকর              এনআইিড-

৪২০৬৩৫৫২০০       ǯমাবা-

০১৯২৯৮৮৪১১৫

Ɋাম-িসিʸকীয়া মহ̂া       

ডাক-Ҏলনা                  

উপেজলা-ǯসানাডাʊা       

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ইয়ািমন ফিকর একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িকডনীেত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১২৭৮ ǯমাছাঃ ǯবগম                       ·ামী-

িসরাজ িময়া                এনআইিড-

১২১৯৪২৮২৬৮৪৮২  ǯমাবা-

০১৩০৫৮৮৯৩৮১

Ɋাম-Ӓলবগ ȟ                   

ডাক-কািলকʎ              

উপেজলা-সরাইল          

ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯবগম একজন িমল ɢিমক। িতিন শারীিরক 

ɛিতবːী ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

১২৭৯ িশিরনা ǯবগম                      িপতা-

তাҟল ইসলাম             এনআইিড-

১৫০৮০৬৯০৬৭     ǯমাবা-

০১৭৫৯৩০২২৮০

Ɋাম-ছাগাইয়া                

ডাক-আগানগর               

উপেজলা-ǰভরব              

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী িশিরনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ। ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  িকেশারগʛ

১২৮০ ǯমাসাঃ আকিলমা আɳার Ңӑ     

·ামী-ǯমাঃ ফাͰক ǯহােসন      

এনআইিড-২৬১০৪১৩৯২৭২২৮ ǯমাবা-

০১৭৫৫৯৪২৬১৬

Ɋাম-আনˍ নগর            

ডাক-বাʡা                 

উপেজলা-বাʡা            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ আকিলমা আɳার Ңӑ একজন Ғহ ɢিমক। 

িতিন হােড়র কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

১২৮১ অিলউ̂াহ                           িপতা-

ǯগালাপ িময়া              এনআইিড-

৪৮১১১২১৫৫৮৪৩৭   ǯমাবা-

০১৮৭৪২৮৩৩৪৬

Ɋাম-ছাগাইয়া                

ডাক-আগানগর               

উপেজলা-ǰভরব              

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী অিলউ̂াহ একজন মৎΝ ɢিমক। িতিন যҍেতর 

সমΝা ǯপপɪক আলসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  িকেশারগʛ

১২৮২ আতা উ̂াহ                           

িপতা-ǯমাঃ মӂ িময়া               

এনআইিড-১৩১৫৮৭১৫৪৮২১৭  ǯমাবা-

০১৮৫৪৪১০২২৩

Ɋাম-জয়নগর                

ডাক-বােরক                  

উপেজলা-কҙয়া              

ǯজলা-চϲদӅর

িনজ আেবদনকারী আতা উ̂াহ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন চেম ȟর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ চϲদӅর

১২৮৩ আেনায়ারা ǯবগম                    

·ামী-ǯমাঃ ҙц িময়া              

এনআইিড-১২১৯৪২৮২৭২১১৯   ǯমাবা-

০১৭১২৩১৮৭৪৭

Ɋাম-কালীগʛ                

ডাক-কালীগʛ              

উপেজলা-সরাইল           

ǯজলা-ɝা˰নবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী আেনায়ারা ǯবগম একজন িমল ɢিমক। িতিন অেˈর 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

১২৮৪ ǰচতা রায়                             

িপতা-ӓত দল ǯগািবˍ            

এনআইিড-২৭১৫৬৪৭৯৭৭৭৫৫   ǯমাবা-

০১৭২২৫১৪৯১২

Ɋাম-দঃ নওগϲ                 

ডাক-কািলরহাট             

উপেজলা-কাহােরাল        

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǰচতা রায় একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন অ̞াশেয়র 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  িদনাজӅর

১২৮৫ ǯমাসাঃ তӈরা                        

িপতা-আবҼল হািমদ              

এনআইিড-১৯৫৭২৬১০৪৫৭০৩৬২০৬  

     ǯমাবা-০১৪০৭৮৪৭৮৫৯

Ɋাম-Ӆতার হাɪ              

ডাক-ইটনা                  

উপেজলা-ইটনা              

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ তӈরা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ǯ̘াক 

উʎ রɳচাপ অɇাজমা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  িকেশারগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১২৮৬ ǯমাসাঃ ǯবদানা                      

িপতা- আঃজ͡র                       

এনআইিড-৯১৩৮৬৬৪৫৫৩     ǯমাবা-

০১৭২১৪৫৬০৩৭

Ɋাম-লামাপাড়া               

ডাক-̲ҶবӅর               

উপেজলা-নারায়নগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ǯবদানা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ফɇাɪ 

িলভার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নারায়নগʛ

১২৮৭ নয়ন িব͵াস                        িপতা-

শংকর িব͵াস             এনআইিড-

১৯২০৯০২০৮৪৩৫১  ǯমাবা-

০১৮১৮৫৭৫১৫৭

Ɋাম-তলাɊাম                 

ডাক-বͰড়া                   

উপেজলা-বͰড়া              

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী নয়ন িব͵াস একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন হাড় 

ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ̲িম̂া

১২৮৮ ǯমাসাঃ ǯরাকসানা ǯবগম          িপতা-

ǯমাঃ ӟনািময়া হাওরাদার  এনআইিড-

২৮১৪২৮৩৫৯০      ǯমাবা-

০১৮৩৫৩৭০৪৯১

Ɋাম-রӟলӅর               

ডাক-আɢাফাবাদ            

উপেজলা-কামরাʊীরচর  

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯরাকসানা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

িপʯথিলর কɇানসার ও Ήদেরােগর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  ঢাকা

১২৮৯ রিহমন                               ·ামী-

ফয়জল ӑ˓ী              এনআইিড-

৮৬১৯৪৮০৬২৭০২৫ ǯমাবা-

০১৭২৮২১৬৬১৮

Ɋাম-রӟলӅর               

ডাক-আɢাফাবাদ            

উপেজলা-কামরাʊীরচর  

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী রিহমন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ӑেখর কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

১২৯০  অͰপ ̲মার িমɖ                        

িপতা-অেশাক ̲মার িমɖ              

এনআইিড-২৩৮১৫৯৯১৫৪                 

ǯমাবা-০১৬৩২৯৮৬৩৭৮

 Ɋাম-িবেজিস নগর ঘাট         

ডাক-ǯদৗলতӅর                

উপেজলা-ǯদৗলতӅর           

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী অͰপ ̲মার িমɖ একজন ɑাক চালক। িতিন ǯ̘াক 

ও ডান পাশ Δারালাইিসস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১২৯১ ǯমাঃ তাҟল ইসলাম               িপতা-

ǯমাঃ ǯকরামত আলী       এনআইিড-

১৯৮৮১৯১৩৬৭৩৯৯৯৪৪৬       ǯমাবা-

০১৮১৭০০৪২৬৬

Ɋাম-পঃ মলয়                

ডাক-বরেকাটা Ѻল         

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ তাҟল ইসলাম একজন ভɇান চালক। িতিন 

টাইফেয়ট ́র ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ̲িম̂া

১২৯২ ǯরখা                                 ·ামী-

Ӌরহান                       এনআইিড-

৪৮১৩৩৫১৯৩৬৫৩৪ ǯমাবা-

০১৪০৭৮৪৮১৩১

Ɋাম-ইটনা                     

ডাক-ইটনা                    

উপেজলা-ইটনা             

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯরখা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন অɇাবরশন বাʎ ন̙ 

জিনত ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  িকেশারগʛ

১২৯৩ শারজাহান খাҶন                 ·ামী-

রইছ উিʸন          এনআইিড-

৪৮১৩৩৫১৯৩৬৭৩৯ ǯমাবা-

০১৪০৯৫৪১৪৭২

Ɋাম-ইটনা                     

ডাক-ইটনা                    

উপেজলা-ইটনা             

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী শারজাহান খাҶন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন উΣ 

রɳচাপ ǯপা̙ ǯমেনােপাজাল ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  িকেশারগʛ

১২৯৪ ǯমাছাঃ িনপা আɳার               িপতা-

ǯমাঃ বাবӗ িময়া         জ˒সনদ-

২০০১৪৮১৩৩৪৭১০৮২৩৯ ǯমাবা-

০১৯৫৩৪২১৫৮৮

Ɋাম-ǯটং̶র                   

ডাক-এলংҟড়ী             

উপেজলা-ইটনা               

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ িনপা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

এ̲ইট এেপনিডসাইɪস ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  িকেশারগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১২৯৫ ǯমাঃ আেনায়ার ǯহােসন            

িপতা-ӓত আঃ মালী           

এনআইিড-১২১১৩৫০৪৭৮৬৬৪  ǯমাবা-

০১৭৩০৯৭০৫৯৫

Ɋাম-আরমপাড়া              

ডাক-ӟিহলӅর              

উপেজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া     

ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আেনায়ার ǯহােসন একজন িমল ɢিমক। িতিন 

উʎ রɳচাপ ডায়ােবɪস অসɪও আথ ȟাইɪস ǯসবািসয়াস িস̙ 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

১২৯৬ ǯমাছাঃ রািবয়া খাҶন            ·ামী-

ǯমাঃ সােহদ আলী             

এনআইিড-৪৮১৪২২৫৬১৮৩২২ ǯমাবা-

০১৯৭৭৫৭৭৪১২

Ɋাম-ইˍাҙ̂ী                 

ডাক-উরিদঘী               

উপেজলা-কিরমগʛ         

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ রািবয়া খাҶন একজন ɢিমক। িতিন 

ইউেটরাইস ǯɛালাপস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  িকেশারগʛ

১২৯৭ ӎবন সরকার                       িপতা-

মেনাহার সরকার          এনআইিড-

১৪৯৯৮৮৬০৩২      ǯমাবা-

০১৯৯৩৫০৮১৮৬

Ɋাম-বাহাҼরӅর             

ডাক-দʯ ǯকоয়া           

উপেজলা-মাদারীӅর        

ǯজলা-মাদারীӅর

িনজ আেবদনকারী ӎবন সরকার একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ǯ̘াক উʎ রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ মাদারীӅর

১২৯৮ শিরফ                                 

িপতা-ছােদক িময়া                 

এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৫৬৪ ǯমাবা-

০১৮৩১৩৪৪৮৬৬

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী শিরফ একজন ভɇান চালক।িতিন উʎ রɳচাপ 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ̲িম̂া

১২৯৯ িনেরাদ হালদার                      

িপতা-ӓত নেগˌনাথ হালদার   

এনআইিড-৬৫১২৮৪৭৩৭২৯২২ ǯমাবা-

০১৪০০৯২০৫২৪

Ɋাম-হিরӅর                    

ডাক-কািলনগর              

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী িনেরাদ হালদার একজন ভɇান চালক। িতিন উʎ 

রɳচাপ ǯ̘াক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নড়াইল

১৩০০ ɛবীর হীরা                           িপতা-

ঠা̲র হীরা                   এনআইিড-

৫৫১৯২৫৮১০৬       ǯমাবা-

০১৮৫৫৭৫০৫৭৫

Ɋাম-হীরা বাড়ী ǯরাড      

ডাক-ǯগাপালগʛ          

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী ɛবীর হীরা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন Ήদেরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ

১৩০১ িলকচন িসকদার                    

িপতা-হািফҟর রহমান িসকদার 

এনআইিড-৪৬০৮৬৭৯৩৯৭      ǯমাবা-

০১৯৬০২১৭৪২৬

Ɋাম-ǯগাবরা                  

ডাক-িনলফা বয়রা         

উপেজলা-ǯগাপালগʛ      

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী িলকচন িসকদার একজন ভɇান চালক। িতিন 

এেɝােমগািল ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ǯগাপালগʛ

১৩০২ ӟরাইয়া ǯবগম                     িপতা-

জজ িময়া                    এনআইিড-

৩৭১৩২৭৬৬৩৬     ǯমাবা-

০১৮৫৬৩০৮৪৩১

Ɋা্ম-ӑ˓ীর হাɪ            

ডাক-আɢাফাবাদ        

উপেজলা-কামরাʊীরচর   

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ӟরাইয়া ǯবগম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

Ήদেরাগ ডায়ােবɪস এবেসস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ঢাকা

১৩০৩ হািসনা খাҶন                      িপতা-

এম, এ, কিরম             এনআইিড-

৯৩১১৯৪০৭৯৩৩৯৯ ǯমাবা-

০১৭৩০২২১১০৮

Ɋাম-ǯগাপালӅর             

ডাক-ǯগাপালӅর          

উপেজলা-ҧংগীপাড়া       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী হািসনা খাҶন একজন দিজȟ ɢিমক।িতিন িপҧইটারী 

ʃাে˅ সমΝা এবরসন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ǯগাপালগʛ

১৩০৪ িমনতী দালবত                      িপতা-

বেজন                       জ˒সনদ-

১৯৯৫৯৩১৫৭৯২১০০৮৩৭ ǯমাবা-

০১৯৫৬৪৮৯৫২০

Ɋাম-লিতফӅর               

ডাক-ǯগাপালগʛ            

উপেজলা-ǯগাপালগʛ        

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী িমনতী দালবত একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন এবরসন 

Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৩০৫ ǯমাঃ Έমাөন কিবর সরদার মািনক 

িপতা-ǯমাঃ ǯসােসন সরদার       

এনআইিড-১৯৭৯১৯১৩৬৭৩০০০০২৫   

     ǯমাবা-০১৮৪৩০০৫৪৯৪

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ Έমাөন কিবর সরদার মািনক একজন ҍিষ 

ɢিমক। িতিন Ήদেরােগ উʎ রɳচাপ ডায়ােবɪস ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০ ̲িম̂া

১৩০৬ ǯমাঃ ӟলতান িগয়াস উিʸন        

িপতা-ǯমাঃ বেয়ন উিʸন ǯমা̂া  

এনআইিড-১৪৭০৬৮৭৫৮১       ǯমাবা-

০১৭৪০৫৪৪৭৫০

Ɋাম-চকҼবিলয়া             

ডাক-ǯদাগাছী               

উপেজলা-পাবনা             

ǯজলা-পাবনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӟলতান িগয়াস উিʸন একজন মটর  ɢিমক। 

িতিন িহেমারয়েডকটিম অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ পাবনা

১৩০৭ তাহিমনা আɳার                  িপতা-

িমজাӂর রহমান          এনআইিড-

৭৩২২৬৮৮৬০২      ǯমাবা-

০১৯২৪৮৫২৫৩৯

Ɋাম-ইসলামাবাদ             

ডাক-নˍালালӅর           

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী তাহিমনা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ

১৩০৮ ǯমাসাঃ ǯমােশ ȟদা আɳার           

িপতা-ǯমাঃ ফজেল কিরম ডালী  

এনআইিড-২৩৯০১১৯১১৯        ǯমাবা-

০১৭২৪৬৪৮৭৫৫

Ɋাম-ǯটং̶রী                   

 ডাক-িবেকএসিপ            

উপেজলা-সাভার              

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ǯমােশ ȟদা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

এেɼাসির ফɇাট ইন এিɼলা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

১৩০৯ ǯমাঃ জয়নাল আবিদন            িপতা-

মালা মিজদ                এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৭৫৫৩ ǯমাবা-

০১৮১৬৯৩২৫১৮

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জয়নাল আবিদন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িরউমাটেয়ড আথ ȟাইɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ̲িম̂া

১৩১০ ǯমাসাঃ সাথী খাҶন                 

িপতা-আঃ মাˑান মি̂ক         

এনআইিড-৪২০৪৯৭৭৩১০         

ǯমাবা-০১৬৩৫৩৯১৬১৯

Ɋাম-লিতফӅর               

ডাক-ǯগাপালগʛ            

উপেজলা-ǯগাপালগʛ        

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ সাথী খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন নানা 

ɛকােরর ǯমেড়লী সমΜা ও মাҸ͉কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ

১৩১১ ǯমাঃ আিমӂর ǯমাΙা               

িপতা-ӓত ǯমাশারফ ǯমাΙা     

এনআইিড-৬৫১২৮৩১৩২৭৮০৭ ǯমাবা-

০১৯৪৮১১২৭৩২

Ɋাম-হািড়য়ার ǯঘাপ           

ডাক-বাগডাʊা             

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আিমӂল ǯমাΙা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯকামেড় Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নড়াইল

১৩১২ িমনা রানী িশরালী                 িপতা-

ӑ̲ˍ িশরালী                 এনআইিড-

২৮১৯৮৭৩৮৬৬      ǯমাবা-

০১৬৭২৬৫৪৩৩৩

Ɋাম-মািনকদাহ               

ডাক-মািনকদাহ            

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী িমনা রানী িশরানী একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ঘােড় 

Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ

১৩১৩ চ˫া রায়                             

·ামী-িব˚ব িব͵াস               

এনআইিড-১৯৮৯৬৫১২৮৩১০০০০৪৮  

    ǯমাবা-০১৭৫১১৯৬৮১১

Ɋাম-হািড়য়ার ǯঘাপ           

ডাক-বাগডাʊা             

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী চ˫া রায় একজন Ғহ ɢিমক। িতিন টাইফেয়ট ́র 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নড়াইল

১৩১৪ পিবɖ হীরা                          িপতা-

িনরাʛন হীরা               এনআইিড-

৩২৬৯৮৭৫৮০৭      ǯমাবা-

০১৯৯৬০৫৫২১১

Ɋাম-মািনকদাহ               

ডাক-মািনকদাহ            

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী পিবɖ হীরা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন অিতিরɳা 

িবিভˑ ধরেনর ঔষধ ǯসবন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৩১৫ আনিজরা খাҶন                    িপতা-

ӓত দিললিʸ ǯশখ        এনআইিড-

৬৫১২৮৯৪৩১৭২০১   ǯমাবা-

০১৯৮৭৯৭৬২৮৭

Ɋাম-রғনাথӅর              

ডাক-িসংগােশালӅর        

উপেজলা-কািলয়া          

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী আনিজরা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ নড়াইল

১৩১৬ মাҿরী িব͵াস                      ·ামী-

রাজ ̲মার                 এনআইিড-

৬৫১২৮৩১৩২৮১০২ ǯমাবা-

০১৭৭৩৪৩৮৮৪৯

Ɋাম-হািড়য়ারেঘাপ         

ডাক-বাগডাʊা              

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী মাҿরী িব͵াস একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ভাইরাল 

́র ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নড়াইল

১৩১৭ পিল রানী িব͵াস                  ·ামী-

ӓত িশӋ িব͵াস             এনআইিড-

৬৫১২৮৩১৩২৮০৬৫ ǯমাবা-

০১৪০৬৭৩৯২২২

Ɋাম-হািড়য়ারেঘাপ         

ডাক-বাগডাʊা              

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী পিল রানী িব͵াস একজন Ғহ ɢিমক। িতিন পােয়র 

হাড় ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ নড়াইল

১৩১৮ ǯসানালী খানম                    ·ামী-

আিমӂর ǯমাΙা              এনআইিড-

৬৫১২৮৩১৩২৭৮০৮ ǯমাবা-

০১৭৩৪৩১২৩০৯

Ɋাম-হািড়য়ার ǯঘাপ           

ডাক-বাগডাʊা             

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী ǯসানালী খানম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Ɉিনক 

িকডনী িডিজজ জি˅স গলˣাডােরর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ নড়াইল

১৩১৯ Ӡবন ȟা হীরা                          িপতা-

ӎӗ রায়                    এনআইিড-

৮২১৯৩৮৪৫৪৫        ǯমাবা-

০১৯৭৬৮০২৫৪৬

Ɋাম-মািনকদাহ               

ডাক-মািনকদাহ            

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী ӟবন ȟা হীরা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯপপɪক 

আলসার িডিজজ িলভােকিময়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০  ǯগাপালগʛ

১৩২০ নিমতা রানী িব͵াস               ·ামী-

ӟ̲মার িব͵াস            এনআইিড-

৬৫১২৮৩১৩২৮১০৮ ǯমাবা-

০১৭৬৭৯০৮৫৫৫

Ɋাম-হািড়য়ার ǯঘাপ           

ডাক-বাগডাʊা             

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী নিমতা রানী িব͵াস একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

যҍেতর সমΝা এњলাির কɇানসার  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ নড়াইল

১৩২১ ӟিজত িব͵াস                     িপতা-

Ҽলাল ̲মার িব͵াস       এনআইিড-

৮৭০৫০৪২৯৪৬        ǯমাবা-

০১৭৬২০৯৫৯৭৬

Ɋাম-কািলয়া                 

ডাক-বাগডাʊা              

উপেজলা-হািড়য়া ǯঘাপ     

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী ӟিজত িব͵াস একজন Ғহ ɢিমক। িতিন যҍেতর 

সমΝা িকডনী সমΝা ǯপনিɈয়ােসর সমɣা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ নড়াইল

১৩২২ ঝন ȟা িব͵াস                          

িপতা-ভরত িব͵াস               

এনআইিড-৬৫১২৮৩১৩২৮১০৩ ǯমাবা-

০১৯২৮৫৫২৩৯৬

Ɋাম-হািড়য়ার ǯঘাপ           

ডাক-বাগডাʊা             

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী ঝন ȟা িব͵াস একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Ӌেক Εাথা 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১৫০০০ নড়াইল

১৩২৩ সর·তী িব͵াস                     ·ামী-

ӎলানাথ িব͵াস            এনআইিড-

৬৫১২৮৩১৩২৮০৯৮ ǯমাবা-

০১৭০৩৪৬৭৪০৫

Ɋাম-হািড়য়ার ǯঘাপ           

ডাক-বাগডাʊা             

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী সর·তী িব͵াস একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ নড়াইল

১৩২৪ ভরত িব͵াস                        িপতা-

ӓত িনতাই িব͵াস        এনআইিড-

৬৫১২৮৩১৩২৭৭৮১ ǯমাবা-

০১৭৩৪৮৯১৬৭৬

Ɋাম-হািড়য়ার ǯঘাপ           

ডাক-বাগডাʊা             

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী ভরত িব͵াস একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ӈসӈেসর 

কɇা˓ার যা হােড় ছিড়েয় পেরেছ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ নড়াইল



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৩২৫ উʯম ̲মার িশরালী               িপতা-

ǯগালক চˌ িশরালী        এনআইিড-

১৯১৯৮৯৮৯৫৫       ǯমাবা-

০১৭৩৬২১১১০৫

Ɋাম-মািনকদাহ               

ডাক-মািনকদাহ            

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী উʯম ̲মার িশরানী একজন িরɼা চালক। িতিন 

Όাি̙েকর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ǯগাপালগʛ

১৩২৬ মলয় সরকার                        

িপতা-ӓত রবীˌনাথ সরকার    

এনআইিড-১৯৬৩৬৫১২৮৯৪০০০০০৭  

     ǯমাবা-০১৭২৮৩০৮৪১৮

Ɋাম- রғনাথӅর             

ডাক-িসংগােশালӅর         

ডাক-কািলয়া               

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী মলয় সরকার একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

Όাি̙েকর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নড়াইল

১৩২৭ ɛকাশ রায়                        িপতা-

ӓত Ҽলাল রায়             এনআইিড-

৬৫১২৮৩১৩২৮১৫৪           ǯমাবা-

০১৭৬৪৫২৯১০৭

Ɋাম-হািড়য়ার ǯঘাপ           

ডাক-বাগডাʊা             

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী ɛকাশ রায় একজন ভɇান চালক। িতিন ডায়ােবɪস 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নড়াইল

১৩২৮ ǯমাঃ হািবӋর রহমান               িপতা-

ǯমাঃ আӋ তােহর          এনআইিড-

৭৭৯২১১৭৪৩৯        ǯমাবা-

০১৯২২৭৫৬১৩৩

Ɋাম-দিɻণ কাজলা         

ডাক-দিনয়া                 

উপেজলা-কাজলা          

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ হািবӋর রহমান একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

উʎ রɳচাপ িকডনীর জɪল সমΝা (ডায়ালাইিসস) ӈসӈেসর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

১৩২৯ জΈরা খাҶন                        িপতা-

আলী শারীফ                এনআইিড-

৪১৫০৯৭৪৮৭৩        ǯমাবা-

০১৭১০২১৬৯৩৪

Ɋাম-কাʙন কেলানী         

ডাক-ɛধান ডাকঘর        

উপেজলা-িদনাজӅর       

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী জΈরা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন যɻা 

পরবত̭ ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  িদনাজӅর

১৩৩০ মফিছন ǯবগম                      ·ামী- 

ǯমাঃ মেনায়ার ǯমা̂া    এনআইিড-

৯৫৫৯৯১১৭৪৯        ǯমাবা-

০১৭৬৪৫৯৯৪৯৬

Ɋাম-চর মািনকদাহ           

ডাক-ǯগাপালগʛ             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ      

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী মফিছন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ

১৩৩১ ǯমাঃ ӂর ǯহােসন                    

িপতা-ǯমাঃ ওয়ােজদ আলী খান  

এনআইিড-৬৪২৪০৩১৯১৯        ǯমাবা-

০১৭৯৭১৪৬৩৬৫

Ɋাম-Ɋীন Ιা˅              

ডাক-Ҏলনা                  

উপেজলা-Ҏলনা              

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӂর ǯহােসন একজন িমল ɢিমক। িতিন 

ҽঘ ȟটনা জিনত কারেন পা কতȟন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩৫০০০  Ҏলনা

১৩৩২ িরমা ǯবগম                          িপতা-

ইনজার ǯমা̂া             এনআইিড-

৯১৪৬৯৭৪৫০৭        ǯমাবা-

০১৯০৬৫৮০৩৭৬

Ɋাম-ফায়ার সািভȟস          

ডাক-ǯগাপালগʛ           

উপেজলা-ǯগাপালগʛ      

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী িরমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ঘােড়র 

হােড়র জɪল সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ǯগাপালগʛ

১৩৩৩ ǯজাছনা                               

·ামী-শামীম                      

এনআইিড-২৬৯৪৮১৩৮৮২৫৫২ ǯমাবা-

০১৭১০৯৬৪৩৮৮

Ɋাম-ӆব ȟ মিনӅর               

ডাক-িমরӅর                

উপেজলা-িমরӅর             

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯজাছনা একজন িডস ɢিমক। িতিন ǯকামেড় Εাথা 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ঢাকা

১৩৩৪ ǯরােকয়া আɳার                   িপতা-

ǯসকাˍর আলম            এনআইিড-

৫৫৩৯৫০২২৪৪        ǯমাবা-

০১৭১০৯৬৪৩৮৮

Ɋাম-িমরӅর                   

ডাক-িমরӅর                  

উপেজলা-িমরӅর            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯরােকয়া আɳার একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন যҍত 

চিব ȟ ফɇাɪ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৩৩৫ ǯমাঃ মিজӋর রহমান              িপতা-

ӓত আঃ ওয়ােহদ হাওলাদার 

এনআইিড-২৬১৩৪৫১২৮০৭১৬ ǯমাবা-

০১৭৮৮৫৯৯০৯১

Ɋাম-সরদার চর             

ডাক-এনােয়তӅর            

উপেজলা-কালিকিন        

ǯজলা-মাদরীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মিজӋর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

·রযেˈর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ মাদারীӅর

১৩৩৬ ǯমাঃ ছালাম ǯশখ                    

িপতা-ӓত করম আিল ǯশখ     

এনআইিড-৪১১০৪৭৩২২১৪০৭    

ǯমাবা-০১৯৫৬৪৬১৮৩৪

Ɋাম-শংকরপাশা             

ডাক-নওয়াপাড়া            

উপেজলা-অভয় নগর      

ǯজলা-যেশার

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ছালাম ǯশখ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন অেˈ 

িছɘ জɪলতা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০ যেশার

১৩৩৭ ǯমাঃ শাহ জালাল                    

িপতা-ӓত আіল মােলক       

এনআইিড-২৬১১০৩৮৯০৩৮৯১ ǯমাবা-

০১৭২১৬০৪৬১২

Ɋাম-মΒ আজমӅর         

ডাক-আজমӅর             

উপেজলা-দিɻনখান        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শাহ জালাল একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৩৩৮ শাˉা ইসলাম                       ·ামী-

মাӟম                           এনআইিড-

১৯৯১৬৬২৪৬০৩০০০০১৫        

ǯমাবা-০১৭৮০৭৭৩৭৮০

Ɋাম-ӑ˓ীর হাɪ            

ডাক-আɢাফাবাদ          

উপেজলা-কামরাʊীরচর    

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী শাˉা ইসলাম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

১৩৩৯ ǯসৗরভ ̲মার িব͵াস              িপতা-

িদলীপ িব͵াস            জ˒সনদ-

৬৫২৮৩১১৯৯৯০০০০৫৮৭       ǯমাবা-

০১৯০৯৭৮৩৮৯৮

Ɋাম-হািড়য়ারেঘাপ         

ডাক-বাগডাʊা              

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী ǯসৗরভ ̲মার িব͵াস একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

অɇােপি˅সাইɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ নড়াইল

১৩৪০ ǯমাঃ হািফҟিʸন                  িপতা-

মঈন উʸীন                এনআইিড-

৯৫৫০৫৫২৫৭৫       ǯমাবা-

০১৩১৭১৭৬৪৩৫

Ɋাম-চাউিলয়া পিʞ           

ডাক-িদনাজӅর             

উপেজলা-িদনাজӅর        

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ হািফҟিʸন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

পােয়র হাড় ভাʊা (ɜɇাকচার িফমার)ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  িদনাজӅর

১৩৪১ আহলািদ রাণী রায়                 ·ামী-

িদপʈর রায়                এনআইিড-

১৯৯১৬৫১২৮৩১০০০০৩৬      ǯমাবা-

০১৯৩২২৫০৩৫৬

Ɋাম-হািড়য়ার ǯঘাপ           

ডাক-বাগডাʊা             

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী আহলািদ রানী রায় একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙান।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নড়াইল

১৩৪২ দীপা রানী রায়                     ·ামী-

ǯদবদাস রায়              এনআইিড-

১৯৯০৬৫১২৮৩১০০০০৬৭       ǯমাবা-

০১৭৭৫১৬৬৪৮৩

Ɋাম-হািড়য়ারেঘাপ         

ডাক-বাগডাʊা              

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী দীপা রানী রায় একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কɡাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ নড়াইল

১৩৪৩ Ӆ̡ রানী িব͵াস                ·ামী-

ҍ̏ িব͵াস                   এনআইিড-

৬৫২২৮০৪৪০৪৯৪৭   ǯমাবা-

০১৯১৬০৫১৯৮৩

Ɋাম-কািতȟকӅর            

ডাক-কািলয়া               

উপেজলা-কািলয়া          

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী Ӆ̡ রানী িব͵াস একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন মাথা 

ǯঘাড়া ও পােয় ́ালােপাড়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নড়াইল



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৩৪৪ সম ȟা িব͵াস                       ·ামী-

ɛবীন িব͵াস                এনআইিড-

১৯৯৩৬৫১২৮৩১০০০০০৩        

ǯমাবা-০১৭০৬৪২৪৪২৬

Ɋাম-হািড়য়ার ǯঘাপ           

ডাক-বাগডাʊা             

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী সম ȟা িব͵াস একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ নড়াইল

১৩৪৫ তাপসী িব͵াস                    ·ামী-

Ҽলাল িব͵াস               এনআইিড-

৬৫১২৮৩১৩২৭৮৩৩ ǯমাবা-

০১৭৬২০৯৫৯৭৬

Ɋাম-হািড়য়ার ǯঘাপ           

ডাক-বাগডাʊা             

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী তাপসী িব͵াস একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

Όাি̙েকর সমΝা  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ নড়াইল

১৩৪৬ ǯমাঃ আফছার ǯশখ                    

িপতা-আফতাব ǯশখ                 

এনআইিড-১০১৪২৪৮৮৩৩       ǯমাবা-

০১৯৫৪০৩৭৮৩৮

Ɋাম-মেহশӅর                 

ডাক-িদঘিলয়া                

উপেজলা-িদঘিলয়া          

ǯজলা-Ҏলনা

ǯমাঃ রােসল ǯশখ (ǯছেল)    এনআইিড-

৪১৭৮৪৮২৮৭৫

আেবদনকারী ǯমাঃ রােসল ǯশখ একজন ҍিষ ɢিমক। তার িপতা 

ǯমাঃ আফছার ǯশখ ǯপির অɇাњলারী কɇানসার ও Όাি̙েকর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৩৪৭ িদলͰবা খাҶন                     িপতা-

ӓত ǯমাঃ জিরপ ǯমাড়ল  জ˒সনদ-

২০০০৪৭১৪০৮৫১০৫৩০৫         

ǯমাবা-০১৯৬০২২৭৭৮২

Ɋাম-হাজীɊাম                 

ডাক-ǯসনহাɪ               

উপেজলা-িদঘিলয়া         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী িদলͰবা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন গাইনী 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৩৪৮ নাজমা ǯবগম                       ·ামী-

ǯমাঃ সিহҼর রহমান (ӑিɳ)  

এনআইিড-২৬৯৪৮১২০৫৭৪০০ ǯমাবা-

০১৭১২০০৮৯৬৫

Ɋাম-দিɻণ িবিশল           

ডাক-িবিড শিরফ            

উপেজলা-িমরӅর            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী নাজমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িকডনীর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

১৩৪৯ ǯমাছাঃ ǯসিলনা ইয়াসিমন       ·ামী-

ǯমাঃ হাͰӂর রিশদ      এনআইিড-

৬৯১০৯৪২৬৮৩০৫০ ǯমাবা-

০১৭৫৬১৯৭৭৪০

Ɋাম-ǯতাপখানা ǯরাড        

ডাক-ǯস̶ন বািগচা          

উপেজলা-শাহবাগ          

ǯজলা-ঢাকা

ǯমাঃ হাͰӂর রিশদ (·ামী)  এনআইিড-

৭৩৪১৭৫৬১০৯

আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯসিলনা ইয়াসিমন একজন Ғহ ɢিমক। 

িতিন ǯকােমেড় Εাথা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

১৩৫০ ǯমাঃ শাহাӋিʸন                    িপতা-

নওয়াব উিʸন             এনআইিড-

৮২৩৬০০৩৪০৯     ǯমাবা-

০১৭১৬৬৭৯১৩১

Ɋাম-ǯকাটপাড়া              

ডাক-̲ি̙য়া               

উপেজলা-̲ি̙য়া           

ǯজলা-̲ি̙য়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শাহাӋিʸন একজন িনরাপʯা ɢিমক। িতিন 

Ήদেরাগ দীঘ ȟ িদেনর িকডনী সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ̲ি̌য়া

১৩৫১ ǯমাঃ ইয়ািছন আলী আকˍ     িপতা-

ǯমাঃ িদনেছ আলী আকˍ এনআইিড-

১৯৯৪৪২১৪০৭৬০০০১৫২        ǯমাবা-

০১৭০৪৮৫৪৪৩০

Ɋাম-যাɖাবাড়ী              

ডাক-যাɖাবাড়ী               

উপেজলা-যাɖাবাড়ী        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ইয়ািছন আলী আকˍ একজন ভɇান চালক। 

িতিন কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

১৩৫২ উʕল আহে˰দ                    িপতা-

আঃ বােরক িময়া          এনআইিড-

৮৬৬২৮১৭৭৯৩      ǯমাবা-

০১৮৩২৩৩৭৭৬০

Ɋাম-ӟলতানӅর             

ডাক-চরিসоর              

উপেজলা-পলাশ              

ǯজলা-নরিসংদী

িনজ আেবদনকারী উʕল আহেমদ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ǯলা 

◌্েযাক ǯপইন িফѾলা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নরিসংদী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৩৫৩ ǯমাসাঃ সািহদা ǯবগম             ·ামী-

ǯমাঃ ӂͰল হক                   

এনআইিড-২৬১৩৪৫১২০০৪৮৩ ǯমাবা-

০১৮৯৩৭৫৯৪৩১

Ɋাম-চর ওয়ামӅর           

ডাক-ǯকরানীগʛ           

উপেজলা-ǯকরানীগʛ       

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ সািহদা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

জরাөর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪৫০০০  ঢাকা

১৩৫৪ ǯমাছাঃ ӂর ǯনছা                  ·ামী-

ǯমাঃ শািহӂর রহমান     এনআইিড-

৫২১৩৩১৫৭২৬০২৫ ǯমাবা-

০১৩১৭১৯৭১৪৩

Ɋাম-ӆব ȟ সারҭিব              

ডাক-িমলন বাজার           

উপেজলা-হাতীবাːা        

ǯজলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ӂর ǯনছা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

Ήদেরাগ (এ̲ইট ইে˭িসয়া)  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ লালমিনরহাট

১৩৫৫ ǯমাঃ শিরফ                           

িপতা-আলী আহেমদ ӑ˓ী       

এনআইিড-৬৮১৬৩১৫১৯৫৫০৫ ǯমাবা-

০১৭২১১৫৪৪১৪

Ɋাম-কাউয়াদী                

ডাক-চরিসоর             

উপেজলা-পলাশ           

ǯজলা-নরিসংদী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শিরফ একজন ɞান চালক। িতিন ǯটসɪস 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। ɢিমক।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ নরিসংদী

১৩৫৬ ǯমাঃ মিজবর রহমান               

িপতা-ӓত বরকত উ̂াহ         

এনআইিড-৬১১২৪৩৩৫৪৫৬৭৭ ǯমাবা-

০১৭১৫৪০৮০৮০

Ɋাম-িখলগϲও                  

ডাক-িখলগϲও               

উপেজলা-িখলগϲও           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মিজবর রহমান একজন ɞান চালক। িতিন 

ǯ̘াক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ঢাকা

১৩৫৭  জামেশদ কাজী                     

িপতা-কালা িময়া কাজী      এনআইিড-

৪৬৪৫০৩৪৫৪৯      ǯমাবা-

০১৩০০৬৪৭১৩৬

 Ɋাম-ҧটপাড়া                 

ডাক-িশপইয়াড ȟ              

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-Ҏলনা

 িরনা খানম  (̛ী) এনআইিড-

৫০৯৪৯৮০৪৯৬

আেবদনকারী জামেশদ কাজী একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯ̘াক 

Ήদেরাগ উʎ রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৩৫৮ নাসিরন জাহান                     িপতা-

ǯমাঃ আকরাম ǯহােসন       এনআইিড-

৪৬২২০০৪৭৮৮      ǯমাবা-

০১৭৬৪৪৯০২০৬

Ɋাম-Ͱপসা ̘ɇা˅ ǯরাড      

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-Ҏলনা            

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী নাসিরন জাহান একজন  ɢিমক। িতিন দীঘ ȟ িদেনর 

িকডনী সমΝা হাইেপাথাইরেয়িডজম উʎ রɳচাপ ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৩৫৯ ǯমাসাঃ মিরয়ম ǯবগম              

·ামী-জয়নাল                     

এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৫৩২   

ǯমাবা-০১৮৫১৪০২২৯

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ মিরয়ম ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

জরাөর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ̲িম̂া

১৩৬০ ǯমাসেলম িময়া                    িপতা-

ǰসয়দ আলী                এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৭৭৮১  ǯমাবা-

০১৮৭৯২১৮০১০

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাসেলম িময়া একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯপপɪক আলসার িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ̲িম̂া

১৩৬১ Ͱিব ǯবগম                           ·ামী-

ফজӗর রহমান             এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৭৭৩২ ǯমাবা-

০১৮৩৪৪৮১৯৪৩

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী Ͱিব ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ডায়ােবɪস 

ӈট ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ̲িম̂া

১৩৬২ ǯমাঃ ǯমাশাররফ ǯহােসন         িপতা-

ӓত আঃ খােলক ǯমা̂া    এনআইিড-

১৯১২৭৫৫৮৪০৯৯৩ ǯমাবা-

০১৮৮৪৮২৫৮০৩

Ɋাম-ǯকেশরা                  

ডাক-কংগাই                 

উপেজলা-দািˍনা          

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমাশাররফ ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন আথ ȟাইɪস িসড়ায় িসড়ায় Εাথা  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ ̲িম̂া



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৩৬৩ সাইӈর রহমান                     িপতা-

সিফ̲র রহমান           এনআইিড-

১৯৯০৫১১৬৫২৩০০০১৩৩        

ǯমাবা-০১৭৪৬৭৫৭৪০৭

Ɋাম-আিরজӅর               

ডাক-পানপাড়া               

উপেজলা-রামগʛ           

ǯজলা-লɻীӅর

  িনজ আেবদনকারী সাইӈর রহমান একজন  ҍিষ ɢিমক। িতিন 

টাইফেয়ট ́র ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০ লɻীӅর

১৩৬৪ ɛশাˉ িকত ȟনীয়া                   িপতা-

ɛমথ ণাথ িকত ȟনীয়া       এনআইিড-

২৯১১৮২৫২০৩৪৫০ ǯমাবা-

০১৮৫১২৯৯৬২৪

Ɋাম-ǯেপায়াইল               

ডাক-ǯতলҟড়ী              

উপেজলা-ǯবায়ালমারী      

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ɛশাˉ িকত ȟনীয়া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন িসড়া 

Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ফিরদӅর

১৩৬৫ ǯমাছাঃ Ҽলালী খাҶন             ·ামী-

ǯমাঃ আঃ ওহাব            এনআইিড-

৫২১৩৩৩৮৭৩৬৩২৭ ǯমাবা-

০১৩০২১০৪৬৩৪

Ɋাম-মΒ গিʡমারী          

ডাক-গিʡমারী              

উপেজলা-হাতীবাːা         

ǯজলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ Ҽলালী খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ফাইেলিরয়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ লালমিনরহাট

১৩৬৬  ǯমাঃ আইөব খϲন                      

িপতা-ননা িময়া খϲন               

এনআইিড-৫০৬৫৭০১২৪৪           

ǯমাবা-০১৭৫৭৯৫১৬৯১

 Ɋাম-জগদীশাӅর             

ডাক-ইটােখালা                

উপেজলা-মাধӅর             

ǯজলা- হিবগʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আইөব খান একজন মৎΝ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ ǯ̘াক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ হিবগʛ

১৩৬৭  ǯমাছাঃ িশ˾ী ǯবগম                     

িপতা- ǯমাঃ বজӗ িময়া               

এনআইিড-২৮১৫৭০৪১২৩              

ǯমাবা-০১৭৪১৭৫৪৬৬৬

 Ɋাম-চারাভাʊা               

 ডাক-ইটােখালা                

 উপেজলা-মাধবӅর            

ǯজলা-হিবগʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ িশ˾ী ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ হিবগʛ

১৩৬৮  Ҽলাল পাল                               

িপতা-ҍবল পাল                    

এনআইিড-১৪৮৬৪১৯৪৪১             

ǯমাবা-০১৭৭১৮৬০৮৩১

 Ɋাম-আঃরিহমӅর            

 ডাক-ӟরা বই                  

উপেজলা-হিবগʛ             

ǯজলা-হিবগʛ

 ক˾না রানী ǯরাɘ পাল (̛ী) এনআইিড-

৭৮০৩০২২৩৫৪

আেবদনকারী ক˾না রানী ǯরাɘ পাল একজন Ғহ ɢিমক। তার 

·ামী Ҽলাল পাল কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ হিবগʛ

১৩৬৯  ǯমাঃ ҟবাইদ িময়া                     

িপতা-ǯমাঃ আঃ আলী               

এনআইিড-১৯৯৭৩৬১৭১১৭০০০২৩০   

    ǯমাবা-০১৭৪১৪৪৬৬৭৩

 Ɋাম-হিরতলা                  

ডাক-শাহӅর                   

 উপেজলা-মাধবӅর           

ǯজলা-হিবগʛ

 ǯমাঃ আіল আলী (িপতা) এনআইিড-

৩৬১৭১১৭১৭৭০৩২

আেবদনকারী ǯমাঃ আіল আলী একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িজΊার ǯগাড়ার কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ হিবগʛ

১৩৭০  ǯমাঃ মাӟҼর রহমান                   

িপতা-ǯমাঃ ǯদৗলত আলী           

এনআইিড-১৯৯০৩৬১৭১১৬০০০০৫৪   

    ǯমাবা-০১৭২৬৪৮২৫০১

 Ɋাম-রাজনগর                 

ডাক-ǯমৗজӅর                  

উপেজলা-মাধবӅর            

ǯজলা-হিবগʛ

 ǯমাঃ ǯদৗলত আলী (িপতা) এনআইিড-

১৯৫৫৮৭৮৯৮০

আেবদনকারী ǯমাঃ ǯদৗলত আলী একজন রং িম̛ী। িতিন ডান 

ӈসӈেসর Ɉানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ হিবগʛ

১৩৭১  ӟɛভা পাল                                

িপতা-িগিরˌ চˌ পাল                 

এনআইিড-৬৮৮৭১৬৯৮১৮            

ǯমাবা-০১৬৪৬৭০৩৭১৪

 Ɋাম-ǯলাকড়া                 

ডাক-িরিচ                     

উপেজলা-হিবগʛ             

ǯজলা-হিবগʛ

 িɛয় নাথ পাল ( ·ামী) এনআইিড-

৫০৮৭২৭৪৪২৮

আেবদনকারী িɛয় নাথ পাল একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

িপʯথিলেত ɉানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০ হিবগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৩৭২  পারভীন আɳার                      

·ামী-সিফ উ̂াহ             এনআইিড-

৪১৬৪৯০৫৩৭৬           ǯমাবা-

০১৭৯১৫৪৭১৯২

 Ɋাম-পরমানˍӅর             

 ডাক-ǯতিলয়াপাড়া            

উপেজলা-মাধবӅর            

ǯজলা-হিবগʛ

 িনজ আেবদনকারী পারভীন আɳার একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িকডনীর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ হিবগʛ

১৩৭৩  জাˑাҶল ǯফরেদৗস ǯচৗҿরী           

িপতা-আঃ রহীম ǯচৗҿরী          

এনআইিড-৫০৭৪৩৬৫১৬৩           

ǯমাবা-০১৭৭১৮৬০৮৩১

 Ɋাম-শােয়̜ানগর             

ডাক-হিবগʛ                  

উপেজলা-হিবগʛ              

ǯজলা-হিবগʛ

িনজ আেবদনকারী জাˑাҶল ǯফরেদৗস ǯচৗҿরী একজন Ғহ ɢিমক। 

িতিন চেম ȟর জɪলতা ǯবাশ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ হিবগʛ

১৩৭৪  ǯজাৎ̞া ǯবগম                         

িপতা-ǯমাঃ আলম হাওলাদার       

এনআইিড-৬৪৩২১৫৫১৪৮           

ǯমাবা-০১৯৫০৭৭৮৩৪৮

 Ɋাম-ǯদয়ানা                 

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯজাৎ̞া ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

অȡােপি˅েসকটিব ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৩৭৫  ǯমাঃ আকরাম ǯহােসন               

িপতা-কািবল ǯহােসন                

এনআইিড-৫০৮২১৫৭৩৬২         

ǯমাবা-০১৯২২৬৩২৩৯৮

 Ɋাম-ǯদয়ানা               

ডাক-ǯদৗলতӅর            

উপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আকরাম ǯহােসন একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন উʎ রɳচাপ হােট ȟর সমΝা হাইেপাথাইরেয়িডজম ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৩৭৬  Ӆিলন সানা                            

িপতা-অনীল চˌ সানা               

এনআইিড-৪৭১৬৪৮৯১১৬৭০৪     

ǯমাবা-০১৯৪৪৮৪২৩৯৭

 Ɋাম-পািরশামারী            

ডাক-ল̖র                

উপেজলা-পাইকগাছা       

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী Ӆিলন সানা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ǯɛাে̙ট 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  Ҏলনা

১৩৭৭  শািহদা খাҶন                           

িপতা-ǯমাঃ সািহদ সরদার         

এনআইিড-১৯৯৮০১১৭৩৪১০০০১৩১ 

ǯমাবা-০১৭৬৩৬১৬০৬০

 Ɋাম-ӑি˓পাড়া               

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-Ҏলনা          

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী শািহদা খাҶন একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৩৭৮  আিসফ ǯমা̜ফা                   িপতা-

ǯমাঃ ǯগালাম ǯমাে̜ফা  এনআইিড-

৮২৫৩৭৯৮৩৭৮      ǯমাবা-

০১৪০৪৩৮৫৯২৫

 Ɋাম-খˍকার হাɪ           

ডাক-অ̘Ɋাম               

উপেজলা-অ̘Ɋাম          

ǯজলা-িকেশারগʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আিসফ ǯমা̜ফা একজন ভɇান চালক। িতিন 

ভিহরাল ́র ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০  িকেশারগʛ

১৩৭৯  ǯপয়ারা ǯবগম                      ·ামী-

ইছহাক ӑ˓ী                এনআইিড-

১৩১৪৯৩০৫৮৩৩৬৩   ǯমাবা-

০১৭৭৬৬৭১৯৯৭

 Ɋাম-কািশমӅর               

ডাক-কািশমӅর              

উপেজলা-হাজীগʛ         

ǯজলা-চϲদӅর

 িনজ আেবদনকারী ǯপয়ারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ওɛসােবর ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ চϲদӅর

১৩৮০  আফেরাজা ǯবগম                      

·ামী-ǯমাঃ ইকলাছ ǯশখ             

এনআইিড-১৯৯১৪৭১৪০১০০০০০৪৭   

ǯমাবা-০১৯৯৩০৯৩৩২৭

 Ɋাম-Ɋীন Ιা˅              

ডাক-Ҏলনা                  

উপেজলা-Ҏলনা              

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী আফেরাজা ǯবগমম একজন  Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৩৮১  সািহদা ǯবগম                          

·ামী-ǯমাঃজেষার ǯশখ             

এনআইিড-৪৭৯২১০৪০৫৩৭৩০  ǯমাবা-

০১৯২৭৪৯০৫৩৫

 Ɋাম-ǯদয়ানা মΒপাড়া       

ডাক-ǯদৗলӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী সািহদা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৩৮২  নািছমা ǯবগম                         

িপতা-িমকাইল বয়াতী               

এনআইিড-৩৭৪৪৩৯১৬৭৭             

ǯমাবা-০১৯১০৬৭৬৯০৮

 Ɋাম-ǯদয়ানা মΒপাড়া       

ডাক-ǯদৗলӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী নািছমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িলভার 

িসেরািসস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৬০০০০  Ҏলনা

১৩৮৩  ǯরেɼানা ǯবগম                         

িপতা-ǯমাঃ আফছার উʸীন সদ ȟার    

এনআইিড-৬৮৫০৩৮১১৩৫           

ǯমাবা-০১৯০৩১১০০২৯

 Ɋাম-বয়রা কেলজ ǯরাড    

ডাক-িজিপও  ৯০০০      

উপেজলা-ǯসানাডাʊা       

ǯজলা-ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯরেɼানা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মািসেকর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১৫০০০  Ҏলনা

১৩৮৪ লাকিছ ǯবগম                           

·ামী-ǯমাঃ ǯশখ মিফҟর রহমান    

এনআইিড-১৯৯১৪৭১৪০৫৭০০০২৭৬    

    ǯমাবা-০১৭৩১৫২২২৬৭

Ɋাম-ǯদয়াড়া                

ডাক-িদঘিলয়া               

উপেজলা-িদঘিলয়া          

ǯজলা-ҏলনা

িনজ আেবদনকারী লাকিছ ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িϐҙনী 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৩৮৫  িমেসস িছʸীকা                              

িপতা-ǯশখ ছােয়ক উʸীন       এনআইিড-

৭৩২৩৭০০৩৪৯              ǯমাবা-

০১৭৩২২২০৯৫১

 Ɋাম-িজ̂াহপাড়া               

ডাক-Ҏলনা                     

উপেজলা-Ҏলনা                

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী িমেসস িছিʸকা  একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৩৮৬  রািহলা ǯবগম                           

িপতা-ǯহােসন ǯশখ                   

এনআইিড-৮২৩২১৫৮৩৮৯         

ǯমাবা-০১৯০৯২৬৭৬৪৮

 Ɋাম-ǯদয়ানা ӆব ȟ পাড়া       

ডাক-ǯদৗলতӅর            

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী রািহলা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯকামেড় 

Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৩৮৭  রােশদা ǯবগম                        

িপতা-সেরাজ উিʸর হাওলাদার    

এনআইিড-৮৬৭৩০০১৫৩৬         

ǯমাবা-০১৯১৫৫২১৬৫৩

 Ɋাম-ǯরলওেয়গাড ȟ কেলানী 

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-Ҏলনা            

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী রােশদা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ӑেখর 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৩৮৮  অচ ȟনা রানী ɪকাদার                

·ামী-ǰশলˌ নাথ হালদার       

এনআইিড-৫৫২৫৭২৩৯০৩         

ǯমাবা-০১৭১০০২৭১৯৬

 Ɋাম-আচাӎয়া              

ডাক-চালনা                 

উপেজলা-চালনা             

ǯজলা-ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী অচ ȟনা রানী ɬকাদার একজন Ғহ ɢিমক। 

িতিনীলভার ও িকডনী সমΝা উʎ রɳচাপ ডায়ােবɪস ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩৫০০০  Ҏলনা

১৩৮৯  িশউলী ǯবগম                        

িপতা-ǯমাঃ ӑজাম রহমান          

এনআইিড-৭৩৩২৬৭৪৯৬৪          

ǯমাবা-০১৭৩৫৮৯৬১৬৩

 Ɋাম-িদঘীরপাড়              

ডাক-̲েয়ট                

উপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-Ҏলনা

 ǯমাঃ আফছার আলী হাওলাদার  

(·ামী) এনআইিড-৫৫৩২৩৪১৮৬৮৯

আেবদনকারী ǯমাঃ আফছার আলী হাওলাদার একজন ̶দাম 

ɢিমক। তার ̛ী জেয়˂ িডসেলােকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৩৯০ ǯশফালী                                 

·ামী-আঃ জ͡ার                       

এনআইিড-৫২১৩৩১৫৭২০৪০৭   

ǯমাবা-০১৭৫১৯৩৯৮১৭

Ɋাম-ӆব ȟ ফিকরপাড়া      

ডাক-বড়খাতা              

উপেজলা-হাতীকাˍা      

ǯজলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯশফালী একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িকডনীেত পাথর 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ লালমিনরহাট

১৩৯১ রাӂ ǯবগম                             

·ামী-তӈ আহেমদ                   

এনআইিড-২৬১০৪১৯০৮০৮৫৩    

ǯমাব-০১৭৫২৮৩৪৯২৪

Ɋাম-দিɻণ চাˍার ǯটক    

ডাক-বড়েবড়াইদ          

উপেজলা-বাʡা             

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী রাӂ ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৩৯২ ǯমাঃ শাহ আলম                      

িপতা-আঃ কিরম ফরািজ             

এনআইিড-২৬৯৯২৩৭৬৭৯৬২৭     

ǯমাবা-০১৭৬৮০২০৪৪০৪

Ɋাম-িবটাইপ কেলানী      

ডাক-িঝগাতলা             

উপেজলা-হাজারীবাগ      

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী শাহ আলম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৩৯৩ রওশন আরা                           

·ামী-আঃ আিজজ                   

এনআইিড-৬৭১০৪৭৭৯৬২১৪৯      

ǯমাবা-০১৭১৫০৪৭৭৫১

Ɋাম-নবীӅর                  

ডাক-িঝগাতলা             

উপেজলা-হাজারীবাগ      

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী রওশন আরা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন যҍেতর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৩৯৪ রানা িময়া                            

িপতা-ӓত আফছার উিʸন        

জ˒সনদ-২০০৪৫৬১৪৬১১১১০১৫৪ 

ǯমাবা-০১৭৩৬৬৩৩৮৩৭

Ɋাম-ǯগািবˍӅর             

ডাক-িমতরা               

উপেজলা-মািনকগʛ     

ǯজলা-মািনকগʛ

রািহমা ǯবগম  (মাতা) এনআইিড-

৫৬১৪৬১১২৭৪৮৩৮

আেবদনকারী রানা িময়া একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯছেল রানা 

িময়া কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  মািনকগʛ

১৩৯৫ ǯমাছাঃ আেলয়া খাҶন             িপতা-

রΈল আিমন গাজী          এনআইিড-

২৮৩৮৫৫২৬৩২     ǯমাবা-

০১৯৫১৪২১৮৩৪

Ɋাম-গ̂ামারী                

ডাক-Ҏলনা                    

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ আেলয়া খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

এবরসন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

১৩৯৬ বায়জীদ িময়া                      িপতা-

ӓত লাল িময়া             এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৪১২১ ǯমাবা-

০১৮১১৬৫১৩৪৯

Ɋাম-িপপইয়া কািˍ         

ডাক-িপপইয়াকািˍ        

উপেজলা-দাউিদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী বায়জীদ িময়া একজন Ғহ ɢিমক। িতিন উʎচাপ 

Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ̲িম̂া

১৩৯৭ ǯমাঃ ǯখাকন                           

িপতা-ӓত আলীম উʸীন ӓধা      

এনআইিড-০৯১২১১৬১১২৯১২      

ǯমাবা-০১৭৮০৪৯৪৩৫৬

Ɋাম-ǯবউতা                  

ডাক-ǯবউতা                 

উপেজলা-ǯকরানীগʛ      

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯখাকন একজন িরɼা চালক। িতিন অˑ 

নালীেত কɇানসার ǯরােগ  আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৩৯৮ িবিব আয়শা                          

·ামী-আবҼল হাই                  

এনআইিড-০৯১২৯৭৬৩৬৬৩২৯    

ǯমাবা-০১৮৫০২৫৫৫৫১

Ɋাম-চাˍারেটক              

ডাক-বড় ǯবড়াইদ        

উপেজলা-বাʡা            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী িবিব আয়শা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৩৯৯ শািহӂর                               

·ামী-জিসম উিʸন                 

এনআইিড-৭৫১৮৭২৩৩৮৭৮৩৮   

ǯমাবা-০১৭৩২১৬১৮৭৪

Ɋাম-ǯঘাস পাড়া             

ডাক-মাҶয়াইল            

উপেজলা-যাɖাবাড়ী        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী শািহӂর একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার ǯরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৪০০ ফােতমা                                

·ামী-ǯমাঃ আিজҟল                 

এনআইিড-২৬১৩৪৫১২২৯৯৫৫     

ǯমাবা-০১৯১৯৬৩৭৮৭১

Ɋাম-ӆব ȟ রӟলӅর          

ডাক-আɢাফাবাদ         

উপেজলা-কামরাʊীরচর  

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ফােতমা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন পাক̝লেত 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৪০১ নাজমা ǯবগম                         

·ামী-ǯমাঃ ǯহােসন                   

এনআইিড-০৯১২১১৬১১৯৩৫৩    

ǯমাবা-০১৮৪৩১০১০৯৬

Ɋাম-রӟলӅর               

ডাক-আɢাফাবাদ            

উপেজলা-কামরাʊীরচর  

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী নাজমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ̜ন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৪০২ ǯমাঃ নজͰল ইসলাম                    

িপতা-ӓত আіল জিলল            

এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩২২৬২২      

ǯমাবা-০১৭৮৭৪৫৮৮৬৩

Ɋাম-চর ǯবায়াইল            

ডাক-ӑʹ̂ী                  

উপেজলা-নাˍাইল          

ǯঝলা-ময়মনিসংহ

ǯমাছাঃ ǯসামা আɳার (̛ী)    

এনআইিড-৬১১৭২৬৩৩২২৪৩৫

আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯসামা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। তার 

·ামী ǯমাঃ নজͰল ইসলাম Ӊসӈেসর সমΝা ও ͵াস ক̙ ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০ ময়মনিসংহ

১৪০৩ রিহমা ǯবগম                          

·ামী-ӓত আӋ তােহর ӏইয়া     

এনআইিড-৬৮১৬৩১৫১৮০২৩৪ ǯমাবা-

০১৭৩১২২৪৭২৮

Ɋাম-মািলতা উঃ ǯদওরা     

ডাক-চরিসоর              

উপেজলা-পলাশ             

ǯজলা-নরিসংদী

িনজ আেবদনকারী রিহমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Ήদেরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০ নরিসংদী

১৪০৪ আіল ӑˑাফ                           

িপতা-আіর রহমান                  

জ˒সনদ-২০১৯১৯১৩১১৫০০০৪৫৩ 

ǯমাবা-০১৮৩৬০৪২২৭৮

Ɋাম-কািলফাӅর            

ডাক-বািতল                

উপেজলা-ǯচৗʸɊাম        

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী আіল ӑˑাফ একজন ভɇান চালক।  িতিন হাট ȟ ˣক 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ̲িম̂া

১৪০৫ ӗৎӈর নাহার                         

·ামী-শাহাদাত ǯহােসন                

এনআইিড-৭৫১০৭২৮৫৯৪০২২    

ǯমাবা-০১৭৯২২৩৫৫৮০

Ɋাম-ͰɘӅর               

ডাক-ͰɘӅর               

উপেজলা-ǯবগমগʛ        

ǯজলা-ǯনায়াখালী

িনজ আেবদনকারী ӗৎӈর নাহার একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ।  উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ǯনায়াখালী

১৪০৬ ǯফরেদৗসী আɳার ǯরািজ         ·ামী-

জাফর আহেমদ                 

এনআইিড-১৫৯৪৩০৯৭৯২২৯৫     

ǯমাবা-০১৮২৫২০৭০০৪

Ɋাম-ӆব ȟ িশবরামӅর      

ডাক-ǯসামপাড়া            

উপেজলা-চাটখীল         

ǯজলা-ǯনায়াখালী

িনজ আেবদনকারী ǯফরেদৗসী আɳারর ǯরািজ একজন দিজȟ ɢিমক। 

িতিন যҍেতর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ǯনায়াখালী

১৪০৭ ফারজানা আɳার                  িপতা-

সামӟল হক                       

এনআইিড-২৬১৩৮৭৭০৯৫৪৯২     

ǯমাবা-০১৭৩৮৩০৭২৫২

Ɋাম-িখলগϲও                  

ডাক-িখলগϲও               

উপেজলা-িখলগϲও           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ফারজানা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৪০৮ ǯমাঃ জয়নাল                        

িপতা-ǯমাঃ রমজান আলী           

এনআইিড-৬৩১৩৬৪৩২৪৮৯২৯    

ǯমাবা-০১৭১২০৫২৭২৭

Ɋাম-িখলগϲও                  

ডাক-িখলগϲও               

উপেজলা-িখলগϲও           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জয়নাল একজন ভɇান চালক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৪০৯ ǯমাসাঃ ফকͰন ǯনছা                  

·ামী-ӓত ǯখারেশদ আলম     

এনআইিড-০৯১২১৫৭০৬১৫৪১       

ǯমাবা-০১৭৩১৪০৪২৪৭

Ɋাম-হাজারীবাগ             

ডাক-হাজারীবাগ          

উপেজলা-হাজারীবাগ      

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ফকͰন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৪১০ ফিরদা ǯবগম                           

·ামী-ইউӟফ আলী                  

এনআইিড-১৫৯৫৭০৭৩৫৬১৮৮    

ǯমাবা-০১৭৭৫৪১৯৪৮৬

Ɋাম-চর ওয়াশӅর          

ডাক-ɢামলাӅর           

উপেজলা-ǯকরানীগʛ     

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ফিরদা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ̜ন 

কɇানসার ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৪১১ আেমনা আɳার                        

িপতা-আলী িময়া                   

জ˒সনদ-২০১৯১৯১৩১১৫০০০৪৬৩ 

ǯমাবা-০১৮১১২৪১৮৩০

Ɋাম-কািলকাӅর             

ডাক-বািতসা               

উপেজলা-ǯচৗʸɊাম         

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী আেমনা আɳার একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

Ήদেরাগ ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ̲িম̂া

১৪১২ আয়শা ǯবগম                           

·ামী-িসরাজ িময়া                    

এনআইিড-৫১১৫৮৫৯৫৪১০১৩     

ǯমাবা-০১৭২৬৫৭৮৪৩৭

Ɋাম-ӗҿয়া                   

ডাক-ӏইয়া                 

উপেজলা-রায়Ӆর         

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ আেবদনকারী আয়শা ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন ǯলা ǯবক 

ǯপইন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ লɻীӅর

১৪১৩ িবউɪ আɳার                        

·ামী-আіর রিহম                     

এনআইিড-৫১১৫৮৫৯৫৪০৯০৬     

ǯমাবা-০১৭৩১৬৬৮৮৪৬

Ɋাম-ӗҿয়া                   

ডাক-ӏইয়া                 

উপেজলা-রায়Ӆর         

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ আেবদনকারী িবউɪ আɳার একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন জরাөর 

ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ লɻীӅর

১৪১৪ মমতাজ ǯবগম                        

·ামী-ӓত িসরাজ উিʸন             

এনআইিড-৬১১২৪৩৩৫৪৫৭২৫    

ǯমাবা-০১৭৫০৬৫৭৮১১

Ɋাম-িখলগϲও                  

ডাক-িখলগϲও               

উপেজলা-িখলগϲও           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মমতাজ ǯবগম একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন িকডনীর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

১৪১৫ ǯমাঃ সাইҼল ইসলাম ɪҧ             

িপতা-ӓত আঃ মিজদ ǯদওয়ান     

এনআইিড-২৬৯৫০৪৭৯৮৫০০৪    

ǯমাবা-০১৭৩৮৭৬৪৪৪১

Ɋাম-কলাবাগান             

ডাক-কলাবাগান           

উপেজলা-কলাবাগান       

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ সাইҼল ইসলাম ɪҧ একজন ভɇান চালক। 

িতিন কɇানসার  ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৪১৬ ǯজেলমন                                  

·ামী-সােহব ম˅ল                     

এনআইিড-৯৩১১৯৬৭৬৪১৫৪৮       

ǯমাবা-০১৬৩৩০৫৪০৩৩

Ɋাম-খাӂরবাড়ী               

ডাক-ǯগািবˍӅর            

উপেজলা-ӏঞাӅর           

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী ǯজেলমন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ কΙাণ। 

উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ টাʊাইল

১৪১৭ িমনা আɳার                        িপতা-

আঃ আহাদ                  এনআইিড-

৯৫৬৫১৫০৭৫৩      ǯমাবা-

০১৭৪৩৪৮৬৯২১

Ɋাম-ǯকоয়া                   

ডাক-চরপাড়া                

উপেজলা-ǯনɖেকানা        

ǯঝলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী িমনা আɳার একজন  Ғহ ɢিমক। িতিন ̜ন 

কɇানসার ǯপপɪক আলসার হাইপার ǯটনশন ǯরােগ আɈাˉ। 

উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ǯনɖেকানা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৪১৮ আেনায়ার ǯহােসন                 িপতা-

ӓত রহম আলী            এনআইিড-

৭৫১০৭২৮৫৯৩০০১ ǯমাবা-

০১৮৩২৬৯৬৪৯৪

Ɋাম-শীব নারায়নӅর      

ডাক-ͰɘӅর                

উপেজলা-ǯবগমগʛ        

ǯজলা-ǯনায়াখালী

িনজ আেবদনকারী আেনায়ার ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িকডনীেত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ǯনায়াখালী

১৪১৯ ǯমাসা˰ত ǯরাকসানা ǯবগম           

·ামী-ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম       

এনআইিড-৫১১৬৫২৩১১৮১৯৯      

ǯমাবা-০১৭৯৭০৬১৭৯৪

Ɋাম-রামনগর               

ডাক-কামারহাট           

উপেজলা-রামগʛ         

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাসা˰ত ǯরাকসানা ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। 

িতিন ɝনিɈয়াল এজমা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ লɻীӅর

১৪২০ নািছমা আɳার                      

িপতা-আіল কিরম মҟমদার      

এনআইিড-১৯৯৩১৯১১৫৫০০০০২৪১ 

ǯমাবা-০১৬৮৭৪০৮৯৮৯

Ɋাম-জʊলӅর               

ডাক-তারামাইল            

উপেজলা-ǯচৗʸɊাম         

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী নািছমা আɳার একজন দিজȟ ɢিমক।িতিন  ˥ৃ͉ 

কɡাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০ ̲িম̂া

১৪২১ ǯমাঃ মিহউʸীন                       

িপতা-ӓত ǯমাঃ ǯজাহর আলী        

এনআইিড-১৫৯৪৩০৮১৩৩৩৯৭    

ǯমাবা-০১৭৬৮৫৬৩৭৪০

Ɋাম-নািসরাবাদ            

ডাক-পাহাড়তলী           

উপেজলা-Ҏলশী           

ǯজলা-চʞɊাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মহীউʸীন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

হাইপার থাইরয়িডজম ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  চʞɊাম

১৪২২ রাӂ ǯবগম                              

·ামী-·পন                           

এনআইিড-২৬১৩৮৬০১৩৭৭৩৮    

ǯমাবা-০১৭৪০২১৬৬০০

Ɋাম-মেΒরচর               

ডাক-ΚামলাӅর            

উপেজলা-ǯকরানীগʛ     

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী রাӂ ǯবগম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ӓখ 

গহগহবেরর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৪২৩ ǯমাঃ কাইউম আকˍ                

িপতা-ǯমাঃিদনেছ আলী আকˍ     

এনআইিড-৪২০২৩৬০১০৫         

ǯমাবা-০১৮৭২৩২৯৪৭২

Ɋাম-Κামলী                

ডাক-আদাবর                

উপেজলা-আদাবর         

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ কাইউম আকˍ একজন িনম ȟান ɢিমক।িতিন 

Ήদেরাগ মানিসক সমΝা উʎ রɳচাপ  ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

১৪২৪ ҟেলখা ǯবগম                         

·ামী-ǯমাঃ জিসম উিʸন              

এনআইিড-০৯১২১৫৭০৬৫৬১০     

ǯমাবা-০১৭৫৮১৭৪৪৫৩

Ɋাম-ǯমাড়ল পাড়া          

ডাক-বড় ǯবরাইদ          

উপেজলা-বাʡা            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ҟেলখা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন জরাө 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৪২৫ ǯমাঃ বাবӗ রহমান                     

িপতা-ӓত ǯমাঃ আіর রহমান    

এনআইিড-৯৩১৫৭২৪৩৬৩৫০০    

ǯমাবা-০১৭৪০৫৯৮৪৬১

Ɋাম-জলছɖ                 

ডাক-জলছɖ                

উপেজলা-মҿӅর          

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ বাবӗ রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িখҙিন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ টাʊাইল

১৪২৬ ǯমাছাঃ ছােনায়ারা ǯবগম             

·ামী-ǯমাঃ বাবӗ রহমান            

এনআইিড-৯৩১৫৭২৪৩৬২৬৭৩   

ǯমাবা-০১৭৭৫৪১৬২১৮

Ɋাম-জলছɖ                 

ডাক-জলছɖ                

উপেজলা-মҿӅর          

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ছােনায়ারা ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। 

িতিন লাইেপামা িনউেরাফাইেɝামা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ টাʊাইল

১৪২৭ রিফক                                  

িপতা-ӓত বিশর উΙা             

এনআইিড-১৯৭২৫১১৬৫২৩০০০০২৮   

        ǯমাবা-০১৭৭৬১৩৩৯৪২

Ɋাম-জামালӅর             

ডাক-পানপাড়া             

উপেজলা-রামগʛ          

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ আেবদনকারী রিফক একজন ҍিষ ɢিমক।িতিন ǯমͰডে˅র 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ লɻীӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৪২৮ ǯমাছাঃ ̲লҜম আɳার            িপতা-

ǯমাঃ ইয়ািছন                  জ˒সনদ-

২০১৯১৯১৮৭৭৩০০০২০৩ ǯমাবা-

০১৭৩৬৯৫৭৮৩৩

Ɋাম-মɈবӅর               

ডাক-মɈবӅর               

উপেজলা-নাʊলেকাট     

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ̲লҜম আɳার একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ̲িম̂া

১৪২৯ ǯমাঃ শিরӈল আলম (ӟমন)            

িপতা-এ.ǯক.এম ফজӗল হক        

এনআইিড-১৯৩২৪৫৬৪৯২             

ǯমাবা-০১৯২৩৪০৫৩৪০

Ɋাম-ǯদয়ানা                   

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শরীӈল আলম (ӟমন) একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন ɢবন ɛিতবːী ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৪৩০ ӑɳা চɈȟবʯ̭                          

·ামী-িবজয় ǯচৗҿরী                   

এনআইিড-৭৫১০৭২৮৫৯৪২১৭      

ǯমাবা-০১৮৪৯৩৫৭৫৫৯৯

Ɋাম-গংগাবর               

ডাক-ͰɘӅর                 

উপেজলা-ǯবগমগʛ       

ǯজলা-ǯনায়াখালী

িনজ আেবদনকারী ӑɳা চɈবʯ̭ একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯপপɪক 

আলসার িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ǯনায়াখালী

১৪৩১ ǯমাঃ ইউӟফ আলী                     

িপতা-ǯমাঃ বাদশা িময়া            

এনআইিড-৫১১৬৫২৩১১৮৫২৬       

ǯমাবা-০১৭৩৩১৫১৯১৬

Ɋাম-রামনগর               

ডাক-কামারহাট           

উপেজলা-রামগʛ         

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ইউӟফ আলী একজন রং িম̛ী। িতিন 

যɈেতর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ লɻীӅর

১৪৩২ ǯমাছাঃ ǯশিলনা আɳার                

িপতা-আіল মােলক                  

এনআইিড-৪১৮২১৯৭৭৩৩             

ǯমাবা-০১৭৮৭৫১৫৮৪১

Ɋাম-আসনউড়া               

ডাক-ҙҙয়া                    

উপেজলা-ǯনɖেকানা        

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯশিলনা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ǯনɖেকানা

১৪৩৩ হািসব মাহӋব িহজল                

িপতা-ǯমাহাঃ রজব আলী             

এনআইিড-২৪০৬২০৯৪৪১           

ǯমাবা-০১৭০৪৭৯৮৪২৪

Ɋাম-আদশ ȟপাড়া             

ডাক-িঝনাইদহ             

উপেজলা-িঝনাইদহ       

ǯঝলা-িঝনাইদহ

িনজ আেবদনকারী হািসব মাহӋব িহজল একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

উʎ রɳাচাপ ӑɖথিলেত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ িঝনাইদহ

১৪৩৪ ̲লӟম                                 

িপতা-ǯমাঃ ̲Ьস                   

এনআইিড-১৯৫৩৭৮৫৬১৩          

ǯমাবা-০১৭৪৫৭৭১০৬৬

Ɋাম-সল˅ী                  

ডাক-িমহরা                 

উপেজলা-মািনকগʛ      

ǯজলা-মািনকগʛ

িনজ আেবদনকারী ̲লӟম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  মািনকগʛ

১৪৩৫ ǯমাছাঃ নাজমা ǯবগম                 

·ামী-শাহ ǯমাঃ হযরত আলী      

এনআইিড-৬১১২৪৩৩৫৪৫৫৯১      

ǯমাবা-০১৭৪০৮৫৩৫২৫

Ɋাম-িখলগϲও                  

ডাক-িখলগϲও               

উপেজলা-িখলগϲও           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ নাজমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ӑখ গহবেরর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৪৩৬ জােখরা ǯবগম                        

·ামী-ӂͰল আিমন                  

এনআইিড-৭৫১০৭২৮৫৯৪০১৩      

ǯমাবা-০১৬২৬৫১৯৮৯৯

Ɋাম-ͰɘӅর               

ডাক-ͰɘӅর               

উপেজলা-ǯবগমগʛ        

ǯজলা-ǯনায়াখালী

িনজ আেবদনকারী জােখরা ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

ɝনিɈয়াল এজমা উʎ রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ǯনায়াখালী

১৪৩৭ ǯমাঃ সিহদ আলী                    

িপতা- ǯমেহর আলী                   

এনআইিড-৮৮৫৪৮৮৬৩১৯        

ǯমাবা-০১৭৩৩৬০০২২৯

Ɋাম-আইরমারীর চর        

ডাক-দই খাওয়ারচর      

উপেজলা-উিলӅর        

ǯজলা-̲িড়Ɋাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ সিহদ আলী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

Ήদেরাগ ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ̲িড়Ɋাম



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৪৩৮ তাছিলমা ǯবগম                       

·ামী-ǯমাহা˰দ উΙা               

এনআইিড-১৩১৪৫৩৫৯৪৬৪৮৬     

ǯমাবা-০১৭৭৭২০১০০২

Ɋাম-চরবড়ালী               

ডাক-কািলর বাজার        

উপেজলা-ফিরদগʛ       

ǯজলা-চϲদӅর

িনজ আেবদনকারী তাছিলমা ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

দীঘ ȟিদেনর িকডনী সমΝা ডায়েবɪস উʎ রɳচাপ যҍেতর 

সমΝা  ǯরােগ আɈাˉ। িতিন ǯরােগ আɈাˉ।

৮০০০০  চϲদӅর

১৪৩৯ ӂর জাহান ǯবগম                       

·ামী-আবҼল মˑান                  

এনআইিড-৭৫১০৭২৮৫৯৪০২১       

ǯমাবা-০১৮১৫৬৭৮৫৭৩

Ɋাম-গংগাবর               

ডাক-ͰɘӅর                 

উপেজলা-ǯবগমগʛ       

ǯজলা-ǯনায়াখালী

িনজ আেবদনকারী ӂর জাহান ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

ǯচােখর ছািন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ǯনায়াখালী

১৪৪০ আেয়শা খাҶন                             

িপতা-বােছদ ম˅ল                    

জ˒সনদ-২০০৭৯৩১১৯৬৭০২৭৬৬৭ 

ǯমাবা-০১৭৬৮৪৭০৭৭৮

Ɋাম-ͰΈলী                      

ডাক-ǯগািবˍӅর             

উপেজলা-ӏঞাӅর           

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী আেয়শা খাҶন একজন Ғহ ɢিমেক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০ টাʊাইল

১৪৪১ ǯমাসাঃ িবিব মিরয়ম                  

িপতা-ǯমাঃ আӋল কালাম          

জ˒সনদ-১৯৯৩১৫৯৪৩১৩০৮৮৫৯৬   

       ǯমাবা-০১৭৭৫০৮৬৯৩২

Ɋাম-িডেজল কেলানী      

ডাক-পাহারতলী           

উপেজলা-Ҏলশী            

ǯজলা-চʞɊাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ িবিব মিরয়ম একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

ˣাড কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  চʞɊাম

১৪৪২ শামӟন নাহার                         

·ামী-ǯমাঃ ǯনয়ামত আলী           

এনআইিড-১৫৯০৬০২৬২২৮৬৩    

ǯমাবা-০১৮৭৭৭০৭৭১৫

Ɋাম-ӟরমা কেলানী        

ডাক-বােয়জীদ             

উপেজলা-বােয়জীদ        

ǯজলা-চʞɊাম

িনজ আেবদনকারী শামӟন নাহার একজন ҍিষ ɢিমক।িতিন ̜ন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  চʞɊাম

১৪৪৩ ǯমাঃ সӋর িময়া                     

িপতা-ǯমাঃ আіর কািদর      

এনআইিড-৫৯৮১৬১৫৯৪০       ǯমাবা-

০১৩০৪৩৯০৫৬৩

Ɋাম-কাংশা                    

ডাক-মদনӅর                 

উপেজলা-ǯনɖেকানা         

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ সӋর িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

যҍেতর সমΝা Ήদেরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ǯনɖেকানা

১৪৪৪ হািফজা                                     

·ামী-মিনর ǯশখ                       

এনআইিড-৯৩১১৯৬৭৬৪৮৮০৬    

ǯমাবা-০১৭৬৩৮৩৬৩৫২

গɥাম-যҼরগাতী             

ডাক-ǯগািবˍӅর             

উপেজলা-ӏঞাӅর           

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী হািফজা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০ টাʊাইল

১৪৪৫ ǯমাঃ আঃ রব মাদবর                

িপতা-ǯমাঃ নইমিʸন মাদবর       

এনআইিড-২৬১৩৪৫১২৩৯৪৭৯      

ǯমাবা-০১৭৭১১২৪৩৪৬

Ɋাম-আিমনবাগ             

ডাক-আɢাফাবাদ           

উপেজলা-কামরাʊীরচর    

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আঃ রব মাদবার একজন িরɼাচালক। িতিন 

ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৪৪৬ ӑɳা ǯবগম                             

·ামী-বাӋল ǯহােসন                

এনআইিড-২৬১৩৮৬৯৩৮৪০৩   

ǯমাবা-০১৯২২৮৪৬১৪৯

Ɋাম-রӟলӅর               

ডাক-আɢাফাবাদ            

উপেজলা-কামরাʊীরচর  

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ӑɳা ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৪৪৭ ঝন ȟা ǯবগম                            

·ামী-ǯমাঃ এসেকˍার সরদার     

এনআইিড-০৬২৩২০৬৪১৮৩৪৪    

ǯমাবা-০১৭১৬০১৭৪৬৯

Ɋাম-রােয়র বাজার           

ডাক-ǯমাঃ Ӆর              

উপেজলা-ǯমাঃ Ӆর        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ঝন ȟা ǯবগম একজন Ғহ  ɢিমক। িতিন এজমা 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৪৪৮ বͰন ̲মার পাঠক                     

িপতা-হারান চˌ পাঠক                

এনআইিড-২৯১১৮৯৫২৩১২৭৩       

ǯমাবা-০১৭৬০১১৪৩৫৮

Ɋাম-ҽগ ȟাӅর                   

ডাক-ǯতলҟড়ী             

উপেজলা-ǯবায়ালমারী      

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী বͰন ̲মার পাঠক একজন কাঠ িম̛ী। িতিন 

Ήদেরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ফিরদӅর

১৪৪৯ ǯমাসাঃ িমলন আɳার            িপতা-

ǯমাঃ আঃ আহাদ খান     এনআইিড-

৭৭৮০২২২৫৬৩       ǯমাবা-

০১৯১১২৫০৯৮৪

Ɋাম-সাংকীউড়া              

ডাক-লɻীগʛ                

উপেজলা-ǯনɖেকানা        

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ িমলন আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

পাক̝লীেত কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।।

১০০০০০ ǯনɖেকানা

১৪৫০ জয়ˉী রাণী ধর                         

িপতা-সতɇ চরন নˍী               

এনআইিড-১৪৮৪২৯০৮৩৬          

ǯমাবা-০১৭১৮৪৫১৫৫৫

Ɋাম-কাজিদয়া               

ডাক-আলাইӅর            

উপেজলা-Ͱপসা            

ǯজলা-Ҏলনা

রতন ধর  (·ামী)   এনআইিড-

৪৬৩৪৩১৪৭৩৮

আেবদনকারী রতন ধর একজন Ғহ ɢিমক। তার ̛ী জয়ˉী রাণী 

ধর ইসকিমক হাট ȟ িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৪৫১ ǯমাসাঃ নাজমা আɳার               

·ামী-ǯমাঃ শাহজাহান সরকার     

এনআইিড-১৯১২৭২০৯০১৫১৮     

ǯমাবা-০১৮২৬৪০৩৭৭৯

Ɋাম=-আিজম িব˹ং      

ডাক-ǯমাহরা                

উপেজলা-চাˍগϲও         

ǯজলা-চʞɊাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ নাজমা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

গলˣাডােরর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  চʞɊাম

১৪৫২ িশিরন ǯবগম                          

িপতা-ǯসােলমান তাӗকদার          

এনআইিড-১৪৭৭৯১৬৪৭০            

ǯমাবা-০১৭১৮০৩০৭৩০

Ɋাম-খাসদরীর               

ডাক-িসেলট               

উপেজলঅ-িসেলট         

ǯজলা-িসেলট

িনজ আেবদনকারী িশিরন ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০ িসেলট

১৪৫৩ ǯমাঃ জিমর উিʸন ইফরাত       িপতা-

ǯমাঃ বাӋল িময়া         এনআইিড-

১৫১১৯৪৫০৯৭         ǯমাবা-

০১৯৬৯০৩৭২১৮

Ɋাম-িখলগϲও                  

ডাক-িখলগϲও               

উপেজলা-িখলগϲও           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জিমর উিʸন ইফরাত একজন ɢিমক। িতিন 

কɇানসার আেথ ȟািনেকািসস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৪৫৪ িমনারা ǯবগম                         

·ামী-আবҼল শিহদ                 

এনআইিড-০৯১২৫৪৭০০৮৫৭৯  ǯমাবা-

০১৩২২১৭৭১৭৯

Ɋাম-কালসী                   

ডাক-িমরӅর                  

উপেজলা-িমরӅর           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী িমনারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

পাক̝লীেত কɇানসরা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৪৫৫ শাহানাজ ǯবগম                           

িপতা-রিফক আহা˰দ                 

এনআইিড-৪৬২৫৮৮০৯৭৮            

ǯমাবা-০১৮১৯৮৪১৪৩১

Ɋাম-ǯনায়াবপাড়া             

ডাক-িপেরাজ শাহ কেলানী 

উপেজলা-পাহাড়তলী      

ǯজলা-চʞɊাম

ǯমাঃ ইসমাইল ǯহােসন  (·ামী)           

  এনআইিড-৭৩২৫৮৭৯৪৫৫

আেবদনকারী ǯমাঃ ইসমাইল ǯহােসন একজন িমলস ɢিমক। তার 

̛ী শাহানাজ ǯবগম িলউেকিময়া ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  চʞɊাম

১৪৫৬ ǯমেহͰেˑছা                          ·ামী-

ӓত ǯগালাম ǯমা̜ফা মাͰয়া  

এনআইিড-৪৮১৪৫৬৬০৯২৪৮৩ ǯমাবা-

০১৭৮৪২৫৩৪৬৩

Ɋাম-রাজগাতী                

ডাক-রাজগাতী               

উপেজলা-নাˍাইল          

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী ǯমেহͰেˑছা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ময়মনিসংহ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৪৫৭ নজͰল ইসলাম                    িপতা-

ӓত ǯমাঃ শমেসর আলী  এনআইিড-

৪৮১৯২৯৪৭৯৯৯৫৪  ǯমাবা-

০১৭৯৬৪০৩০৮৯

Ɋাম-প̂ী িবҼɇৎ              

ডাক-প̂ী িবҼɇৎ             

উপেজলা-গাজীӅর          

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী নজͰল ইসলাম একজন িনম ȟান চালক। িতিন 

অˑণালীেত কɇানসার ǯরােগ আɳান।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ গাজীӅর

১৪৫৮ ǯশফালী ǯবগম                          

িপতা- জΈর িশকদার                 

এনআইিড-৫৯৫০৯৩৩৯৭৭          

ǯমাবা-০১৭৩৭৭৯০০৫৫

Ɋাম-মাইটেকামরা           

ডাক-ǯশখর                 

উপেজলা-ǯবায়ালমারী       

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯশফালী ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

আথ ȟাইɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ফিরদӅর

১৪৫৯ ǯমাঃ রাʊা িময়া                    

িপতা-ǯমাঃ মকর উিʸন       

এনআইিড-৮৫১৫৮৬২৭৫৪৮৪৯ ǯমাবা-

০১৭২৩৩১৫৭২৪

Ɋাম-Ӌজরক মহদীӅর      

ডাক-কািɜখাল            

উপেজলা-িমঠাӅকার      

ǯজলা-রংӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রাʊা িময়া একজন ɑাক পিরবহন ɢিমক। 

িতিন Ҽঘ ȟটনা জিনত আঘাত ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ রংӅর

১৪৬০ িব͵ নাথ শীল (মহােদব)         িপতা-

ӓত পʙানন শীল          এনআইিড-

২৯১১৮৯৫২২৫৩১২  ǯমাবা-

০১৭৩৯৬৩২৪৯৪

Ɋাম-বারাং̲লা              

ডাক-ǯশখর                

উপেজলা-ǯবায়ালমারী     

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী িব͵ নাথ শীল (মহােদব) একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন Ήদেরাগ ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ফিরদӅর

১৪৬১ ওয়ািসম                              

িপতা-ইিɘস িময়া                  

এনআইিড-৯১০১৯২৫৯৮১         

ǯমাবা-০১৮৩২৯২৯১৯৬

Ɋাম-দিɻণ বাগমারা        

ডাক-ǯকাটবাড়ী              

উপেজলা-সদর                

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ওয়ািসম একজন অেটা চালক। িতিন ǯহড ইনҟিড় 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ̲িম̂া

১৪৬২ খায়Ͱন ǯনছা                        ·ামী-

মাӟদ তাӗকদার              এনআইিড-

৪৭৯২১০৩০৩৫৪৫৭     ǯমাবা-

০১৭৮১১২১৯৩১

Ɋাম-ǯহলােলর বাগান       

ডাক-ǯদৗলতӅর          

উপেজলা-ǯদৗলতӅর      

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী খাইͰন ǯনছা একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন জরাөর 

ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৪৬৩ শারিমন আɳার ঈশীতা              

িপতা-ӓত ইউӂস খϲন                  

এনআইিড-১৯৯৪২৯১৪৭১৩০০০১৩৯ 

ǯমাবা-০১৭৯৫৮৯৪৫১১

Ɋাম-সাদীӅর                 

ডাক-বায়Ҷল আমান       

উপেজলা-ফিরদӅর       

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী শারিমন আɳার ঈশীতা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

পাөপেথর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ফিরদӅর

১৪৬৪ ǯমাঃ আіল গিন ɛামািনক           

িপতা-ӓত বাͰ ɛামািনক           

এনআইিড-৫০১৭১৬৯৫৬৬৮৯০    

ǯমাবা-০১৯২৩২৫৮৪৬০

Ɋাম-বাখই                  

ডাক-̲মারখালী            

উপেজলা-̲মারখালী       

ǯজলা-̲ি̙য়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আіল গিন ɛামািনক একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন উʎ রɳচাপ ɝনিɈয়াল এজমা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ̲ি̌য়া

১৪৬৫ আছমা আɳার                        

িপতা-আӋল হােসম                 

এনআইিড-৩৭০১৫২৫৮১২           

ǯমাবা--০১৭৯৭৬২০৭১১

Ɋাম-কʯ̭মারী               

ডাক-যাҼরচর               

উপেজলা-ǯরৗমারী         

ǯজলা-̲িড়Ɋাম

িনজ আেবদনকারী আছমা আɳার একজন Ғহহ ɢিমক। িতিন 

ইউিরনাির ɑা̙ সমΝা হাইপারিথইরেয়িডজম ǯরােগ আɈাˉ। 

উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ̲িড়Ɋাম

১৪৬৬ িশӑল ǯঘাষাল                        

িপতা-ӓত মিহত ǯমাহন ǯঘাষাল   

এনআইিড-৯৩১০৯১১১৪৯২৩০       

ǯমাবা-০১৭২৯১১৮৫২৮

Ɋাম-বাসাইল               

ডাক-বাসাইল               

উপেজলা-বাসাইল         

ǯজলা-টাংগাইল

িনজ আেবদনকারী িশӑল ǯঘাষাল একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন Ɉিনক 

িকডনী িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৮০০০০  টাʊাইল



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৪৬৭ শারিমন আɳার                       

িপতা-ǯমাহা˰দ আলী              

জ˒সনদ-১৯৮৬৩০৯০৩৫৮০৬২৩৬৪  

     ǯমাবা-০১৬৩৮৫৮৯৮৮৫

Ɋাম-আিল নগর            

ডাক-আɢাফাবাদ           

উপেজলা-কামরাʊীরচর    

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী শারমীন আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ঢাকা

১৪৬৮ ǯমাসাঃ িরনা আɳার                 

·ামী-ǯমাঃ ӟলতান িময়া       

এনআইিড-৭২১০৪৭১৪৫৭৫২৮  ǯমাবা-

০১৪০০৫৫১৭৮০

Ɋাম-মি̂কӅর               

ডাক-বরবািড় ʹনই         

উপেজলা-আটপাড়া        

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ িরনা আɳার একজন Ɋহ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ǯনɖেকানা

১৪৬৯ ǯরজাউল কিরম                       

িপতা-নািছর আহ˰দ                  

এনআইিড-১৫১৫৩৫৩১৯৩৭৫৩    

ǯমাবা-০১৮২৩৮১৬১১৬

Ɋাম-ҙিˑমািঝ                

ডাক-ӆব ȟ মায়ানী           

উপেজলা-িমের͵রাই       

ǯজলা-চʞɊাম

িনজ আেবদনকারী ǯরজাউল কিরম একজন িরɼা চালক। িতিন 

Ήদেরােগ ҽঘ ȟটনা জিনত কারেন হাড় ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৭৫০০০  চʞɊাম

১৪৭০ মািলহা আɳার ǯসাহা            িপতা-

ǯমাঃ ǯসােহল রানা         জ˒সনদ-

২০১৭৪৭৯৩৩০৬১০২৮৩৪        

ǯমাবা-০১৯৪০০২৭৪১৫

Ɋাম- উʯর কািরকপাড়া   

ডাক-ǯদৗলতӅর               

উপজেজলা-ǯদৗলতӅর      

ǯজলা-Ҏলনা

ǯমাঃ ǯসােহল রানা (িপতা)             

এনআইিড  ৩৭০১৬৩৩৭৮০

আেবদনকারী ǯমাঃ ǯসােহল রানা একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯমেয় 

মািলহা আɳার ǯসাহা কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  Ҏলনা

১৪৭১ ǯগৗতম ম˅ল                           

িপতা-ӓত িɛয়নাথ ম˅ল         

এনআইিড-৪৭১৬৪৩৯২২০২৬৫     

ǯমাবা-০১৯২৭৪০১২২৪

Ɋাম-ǯহাগলার চক           

ডাক-বাইন বািড়য়া          

উপেজলা-পাইকগাছা      

ǯজলা-Ҏলনা

মীরা ম˅ল (̛ী)   এনআইিড-

৪৭১৬৪৩৯২২০২৬৪

আেবদনকারী মীরা ম˅ল একজন Ғহ ɢিমক। তার ·ামী ǯগৗতম 

ম˅ল যɻা পরবত̭ সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।

৪০০০০  Ҏলনা

১৪৭২ ǯমাঃ িজˑাহ খান                      

িপতা-িলয়াকত আলী খান           

এনআইিড-৯১০৩৯০১৬১৮          

ǯমাবা-০১৭৩৫৬২১০৪৭

Ɋাম-মাɪপাড়া               

ডাক-মাɪপাড়া             

উপেজলা-রাজবাড়ী        

ǯজলা-রাজবাড়ী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িজˑাহ খান একজন একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ রাজবাড়ী

১৪৭৩ ǯমাঃ উʕল আলী                    

িপতা-ǯমাঃ বাদশা আলী           

এনআইিড-৩৭০১৯৯৮৮৭৮          

ǯমাবা-০১৭২৯৬৯০৬৪৬

Ɋাম-কাজীকাˍা             

ডাক-রাজবাড়ী              

উপেজলা-রাজবাড়ী         

ǯজলা-রাজবাড়ী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ উʕল আলী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯ̘াক Ήদেরােগ উʎ রɳচাপ Ɉিনক অবসɑাকɪভ পালেমানাির 

ǯরােগ আɈাˉ।

১০০০০০ রাজবাড়ী

১৪৭৪ আকা বকস                              

িপতা-এলািহ বকস                  

এনআইিড-৯৫৫১০৮৯০৮০          

ǯমাবা-০১৭১৮১৩৭৬৯২

Ɋাম-চরমেহশӅর           

ডাক-রাজবাড়ী              

উপেজলা-রাজবাড়ী        

ǯজল-রাজবাড়ী

িনজ আেবদনকারী আকা বকস একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ ডায়ােবɪস ǯপপɪক আলসার িসসটাইɪস ǯরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০ রাজবাড়ী

১৪৭৫ ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম                  

িপতা-আঃ হািমদ                    

এনআইিড-৫০৭৪৫৫১৭০৫          

ǯমাবা-০১৯৭৭৯২৭৯৬৭

Ɋাম-সারাɪয়া              

ডাক-ঘািরˍা              

উপেজলা-টাʊাইল        

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম একজন ɢিমক। িতিন ǯচােখর 

অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ টাʊাইল

১৪৭৬ ǯমাঃ কামͰল হাসান হািবব           

িপতা-ǯমাঃ মিফҟর রহমান         

এনআইিড-৫৫০৫৯১৫৩৩৯         

ǯমাবা-০১৭৯৩০৩২৩৬৮

Ɋাম-মাҜমӅর              

ডাক-িসরাজগʛ            

উপেজলা-িসরাজগʛ      

ǯজলা-িসরাজগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ কামͰল হাসান হািবব একজন মটরজান 

ɢিমক। িতিন পােয়র হাড় ভাʊা অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।

৫০০০০ িসরাজগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৪৭৭ ӂͰˑাহার আɳার                   ·ামী-

ǯমাঃ আӋল িময়া তাӗকদার  

এনআইিড-৭২১৪৭২৭৮৫২৫৬০  ǯমাবা-

০১৭৯১১৩৩১৭৬

Ɋাম-̲িনহাট                 

ডাক-রামӅর                  

উপেজলা-ǯকоয়া            

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী ӂͰˑাহার আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ӑখ 

গহবেরর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ǯনɖেকানা

১৪৭৮ তˑী সরকার                             

িপতা-মজӂ মি̂ক                    

জ˒সনদ-১৯৯৮৯৩১১৯৬৭১০৬১২০ 

ǯমাবা-০১৭৬৩৮৩৬৩৫২

Ɋাম-যҼরগাতী               

ডাক-ǯগািবˍӅর             

উপেজলা-ӏঞাӅর           

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী তˑী সরকার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০ টাʊাইল

১৪৭৯ িশিরন ǯবগম                        ·ামী-

ǯমাঃ Ͱ̜ম আলী           এনআইিড-

২৬৯০২৪৩৭৮১৮৬৯ ǯমাবা-

০১৯৩৬৯০৬১৭৯

Ɋাম-খাҧয়া ডাʊা            

ডাক-খাҧয়া ডাʊা           

উপেজলা-মিনরামӅর        

ǯজলা-যেশার

িনজ আেবদনকারী িশিরন ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন জরাө 

অপােরশন ǯপপɪক আলসার িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ যেশার

১৪৮০ ǯশাভা রানী কম ȟকার                   

িপতা-ӟেরন                          

এনআইিড-৬৪০০৯৮০২১২           

ǯমাবা-০১৯৬৬৭০৭২৬৯

Ɋাম-চাউিলয়া পিʞ           

ডাক-িদনাজӅর             

উপেজলা-িদনাজӅর        

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯশাভা রানী কম ȟকার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

যҍেতর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৮০০০০  িদনাজӅর

১৪৮১ আেনায়ার ǯহােসন                     

িপতা- মিফҟর রহমান             

এনআইিড-৭৫১৮০২৮৮০৮৬০১     

ǯমাবা-০১৮৫৬৮০৩৪৮২

Ɋাম-বসˉӅর                

ডাক-বসˉӅর              

উপেজলা-ǯসনবাগ         

ǯজলা-ǯনায়াখালী

িনজ আেবদনকারী আেনায়ার ǯহােসন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ǯনায়াখালী

১৪৮২ রিহম বাদশা                           

িপতা-আমজাদ ǯহােসন               

এনআইিড-২৬৯৬৬৫৫৩৩৭৬৯৩   

ǯমাবা-০১৭৫৬৪৩০৪০৮

Ɋাম-মাদারজানী            

ডাক-ǯবӗয়াবাজার          

উপেজলা-ǯগাপালӅর      

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী রিহম বাদশা একজন ɢিমক। িতিন ǯমͰদে˅র 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ টাʊাইল

১৪৮৩ ǰসয়দা ǯমিরনা আɳার               

িপতা-ǰসয়দ মাӟদ                 

জ˒সনদ-২০০১৬৭১৫৮৩১১০৮৪৮৩ 

ǯমাবা-০১৬২২৮০০৬৬৮

Ɋাম-কেলানী বি̜           

ডাক-আɢাফাবাদ           

উপেজলঅ-কামরাʊীরচর  

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǰসয়দা ǯমিরনা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯটিনস এলেবা এিনিময়া ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

১৪৮৪  ǯমাঃ নািসর উিʸন                     িপতা-

ӓত ইিɘস আলী আকˍ         এনআইিড-

৮৮১৭৮৭৭৩১৮৩৪৯       ǯমাবা-

০১৭১৪৮৪৫৭১২

 Ɋাম-চরপাড়া             

ডাক-িশয়ালেকাল          

উপেজলা-িসরাজগʛ     

ǯজলা-িসরাজগʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ নািসর উিʸন একজন ɢিমক। িতিন হাড় 

ভাʊা সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ িসরাজগʛ

১৪৮৫  ǯমাঃ মিনর                             

িপতা-ӓত িসিʸ̲র রহমান        

এনআইিড-৬৮৯২১২৭৯৭৫           

ǯমাবা-০১৭১৯৬৭৭৮৯১

 Ɋাম-ӂরজাহান ǯরাড         

ডাক-ǯমাহা˰দӅর         

উপেজলা-ǯমাহা˰দӅর     

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মিনর একজন ভɇান চালক। িতিন Ήদেরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৪৮৬  ǯমাঃ ӗৎফর রহমান               

িপতা-ǯমাঃ সӋর িময়া           

এনআইিড-৫৫৩২১৫২৩৮৫      ǯমাবা-

০১৭৪১৪০৪৭৭৬

 Ɋাম-দাӅিনয়া                 

ডাক-দাӅিনয়া               

উপেজলা-ময়মনিসংহ     

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 িনজ আেবদনকারী ӗৎӈর নাহার একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।  উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ময়মনিসংহ

১৪৮৭  ǯমাছাঃ নািছমা আɳার             

·ামী-ǯমাঃ মজӂ তাӗকদার        

এনআইিড-৯৩১৪৭৫৮৪৪৭১৬৭     

ǯমাবা-০১৭৫৪১৩৯৫৩৪

 Ɋাম-ঝাউচর                 

ডাক-আɢাফাবাদ            

উপেজলা-কামরাʊীরচর    

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ নািছমা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ছািন অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৪৮৮  ǯমাসাঃ ǯরােকয়া ǯবগম               

·ামী-ǯমাঃ শাহীন ǯসখ               

এনআইিড-২৯১০৩২১৩৩৯৯৭৮    

ǯমাবা-০১৭৭৬৭৭৩০৩১

 Ɋাম-গরা িময়া             

ডাক-িশব Ɋাম               

উপেজলা-আলফাডাʊা    

ǯজলা-ফিরদӅর

 িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ǯরােকয়া ǯবগম একজন ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ফিরদӅর

১৪৮৯  হািলমা ӟলতানা                     

িপতা-ǯমাঃ সােহব আলী িসকদার 

এনআইিড-৭৩৫১৮৪৮৫৭২          

ǯমাবা-০১৭১০৬৭০৫৭১

 Ɋাম-̶নবহা                

ডাক-ǯবায়ালমারী           

উপেজলা-ǯবায়ালমারী      

ǯজলা-ফিরদӅর

 িনজ আেবদনকারী হািলমা ӟলতানা একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

গলˣাডােরর ǯ̘ান ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ফিরদӅর

১৪৯০  আলী আহা˰দ                     িপতা-

িমরাজ আলী                এনআইিড-

৫৯৭৯৩৪৩৮৭৭          ǯমাবা-

০১৭১৪৬৮৭৬৩৩

 Ɋাম-আসনউড়া               

ডাক-ҙҙয়া                    

উপেজলা-ǯনɖেকানা        

ǯজলা-ǯনɖেকানা

 িনজ আেবদনকারী আলী আহা˰দ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন হাইপার 

ǯটনশন ও Ɉিনক ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ǯনɖেকানা

১৪৯১  ǯমাঃ Ҽলাল মাতবর              িপতা-

দিলল উিʸন মাতবর     এনআইিড-

৬৮৮১৮৮৪৫২৯      ǯমাবা-

০১৯৩৬৮৩৪২২৬

 Ɋাম-ǯকদারনাথ              

ডাক-̲েয়ট                   

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ Ҽলাল মাতবর ɢিমক। িতিন Ӌেক ɝাথা 

হাইপার ǯটনশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৪৯২  িশিরনা আɳার                   ·ামী-

গাজী কামালউিʸন        এনআইিড-

৪৭১৪০১০০৯৩৩২৩ ǯমাবা-

০১৬২৩৭৭০৭৪০

 Ɋাম-আড়ংঘাটা              

ডাক-আড়ংঘাটা             

উপেজলা-িদঘিলয়া         

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী িশিরনা আɳার একজন ɢিমক। িতিন জরাө 

ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৪৯৩  মөরী ǯবগম                         

িপতা-ǯমাদােʑর ǯশখ             

জ˒সনদ-১৯৯৭৪৭১৭৫৬৭২৬৪৯২১     

   ǯমাবা-০১৯৮৩৮২৭০৮৫

 Ɋাম-দঃ নˍনӅর            

ডাক-ǯবলӈিলয়া            

উপেজলা-Ͱপসা              

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী মөরী ǯবগম একজন ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

১৪৯৪ ǯমাঃ নাজӑল সদ ȟার               িপতা-

ǯমাঃ আঃ আউয়াল সদ ȟার  এনআইিড-

৫৫৩১৯৫৮৪০২      ǯমাবা-

০১৯৯৭০৮৫০৬০

Ɋাম-ǯকশব লাল Ӆর       

ডাক-ǯদৗলতӅর          

উপেজলা-ǯদৗলতӅর    

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী নাজӑল সদ ȟার একজন ɢিমক। িতিন হাইপার 

ǯটনশন ও ঢায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৪৯৫ নািসমা আলী                        ·ামী-

ǯমাঃ মহর আলী হাওলাদার   

এনআইিড-৪৭৯২১০৪০৫৩৩২১  ǯমাবা-

০১৯৫৫৮০৬০৭০

Ɋাম-ǯদয়ানা                  

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী নািসমা আলী একজন ɢিমক। িতিন মাҸ͉ কΙাণ। 

উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

১৪৯৬  ǯমাঃ ӟজন ǯমাΙা                  

িপতা-সাঈদ ǯমাΙা         জ˒সনদ-

১৯৯৫৪৭৪৪০৫৭০৩৪২২২        ǯমাবা-

০১৯৬৫৪০৫২১৭

 Ɋাম-পািনগাতী               

ডাক-হাজীɊাম     উপেজলা-

িদঘিলয়া        ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ӟজন ǯমাΙা একজন ɢিমক। িতিন িকডনী সমΝা 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৪৯৭  ǯজসিমন ǯবগম                      

·ামী- ǯমাঃ ইরান ǯশখ             

এনআইিড-১৯৯০৪৭১৪০৫৭০০০০১৫    

     ǯমাবা-০১৭৬১৬০৪১৪৫

 Ɋাম-পািনগাতী               

ডাক-হাজীɊাম         

উপেজলা-িদঘিলয়া        

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯজসিমন ǯবগম একজন ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

১৪৯৮  ǯমাঃ িরজাউল  ইসলাম           িপতা-

ǯমাঃ ǯফরেদৗস ǯশখ     এনআইিড-

৪৭১৪০১০২২৯৯৩১ ǯমাবা-

০১৯১৫৯৬২২৭৪

 Ɋাম-আড়ংঘাটা              

ডাক-আড়ংঘাটা             

উপেজলা-িদঘিলয়া         

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িরজাউল ইসলাম একজন ɢিমক। িতিন 

ǯɛাে̙ট ɑমা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৪৯৯  ǯমাছাঃ িসমা                          

িপতা-ǯমাঃ হািনফ                  

এনআইিড-১৯৯০৩৩২৮৬০৩০০০০৪৮ 

     ǯমাবা-০১৩২৩৮১২৪০০

 Ɋাম-কাংশা                    

ডাক-মদনӅর                 

উপেজলা-ǯনɖেকানা         

ǯজলা-ǯনɖেকানা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ িসমা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ӑেখর ঘা 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ǯনɖেকানা

১৫০০  িনলা                                     

·ামী-ǯমাঃ বাদশা িময়া               

এনআইিড-৪৭৯৮৫১৬২২৩০৬৫    

ǯমাবা-০১৯২০৪৫৯০২৬

 Ɋাম-রােয়র মহল            

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-খািলশӅর ǯজলা-

Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী িনলা একজন Ғহ ɢিমক। তার Ҽঘ ȟটনায় মাথার 

হাড় ǯভেʊ ǯগেছ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৫০১  লাইিল ǯবগম                         

িপতা-ǯমেছম মাত͡ার                

এনআইিড-২৮২৩৮৫১৭৭৫          

ǯমাবা-০১৯৩৭৮৮১৭৬০

 Ɋাম-ǯমৗলভী বািড়         

ডাক-Ҏলনা                 

উপেজলা-Ҏলনা           

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী লাইিল ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯকামড় 

ɝাথা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৫০২  মােজদা                               

িপতা-আіল মিতন                

এনআইিড-১৫০৩৯১৯৯০২        ǯমাবা-

০১৯৩৯৮৯২৯৭৬

 Ɋাম-মি̂কӅর                

 ডাক-ʹনই বড়বাড়ী          

উপেজলা-আটপাড়া          

ǯজলা-ǯনɖেকানা

 িনজ আেবদনকারী মােজদা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ǯনɖেকানা

১৫০৩  মিজদ খা                             

িপতা-নওয়াব আলী খা            

এনআইিড-৮৬৮২৩৫৮২৪০      ǯমাবা-

০১৯৯৮৭২৩৫৭০

 Ɋাম-মেহ͵র পাশা            

 ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী মিজদ খϲ একজন ɢিমক। িতিন ǯɛাে̙ট ɪউমার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৫০৪  ǯরӂ ǯবগম                           

·ামী-ǯমাঃ ǯখাকন খা            

এনআইিড-৪৭১৭৫৫৪৬৭৯৮৮৯   

ǯমাবা-০১৯৩৩৬২৯১৮০

 Ɋাম-িনকলাӅর               

ডাক-Ͱপসা                  

উপেজলা-Ͱপসা              

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯরӂ ǯবগম একজন মিলস ɢিমক। িতিন িকডনী 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৫০৫  আনিজরা ǯবগম                       

·ামী-ǯশখ ǯগালাম রহমান   

এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৫১৭৩৪০  ǯমাবা-

০১৯২০৪৫৯০২৬

 Ɋাম-ǯদবনগর                 

ডাক-ǯদয়াড়া               

উপেজলা-িদঘিলয়া         

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী আনিজরা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন হােতর মেΒ 

ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৫০৬  ǯমাঃ ǯতাতা িময়া                    িপতা-

মাহা আলম                   এনআইিড-

২৩৮৯৯৪৩২২২          ǯমাবা-

০১৭৮৪২৪৪৪৯৭

 Ɋাম-িখলগϲও                  

ডাক-িখলগϲও               

উপেজলা-িখলগϲও           

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯতাতা িময়া একজন ɢিমক। িতিন ӈসӈেসর 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৫০৭  ǯমাহা˰দ নািছর উিʸন              িপতা-

মকӋল আহ˰দ           এনআইিড-

৪৬২২৫৯৮৩৫৯         ǯমাবা-

০১৪০৫৮৫৩৬১৮

 Ɋাম-ҧটপাড়া                   

ডাক-Ҏলনা                    

উপেজলা-Ҏলনা              

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাহা˰দ নািছর উিʸন একজন িমলস ɢিমক। 

িতিন হাইপার ǯটনেশন ও কািড ȟয়াক সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৫০৮  ǯমাঃ নািজম উিʸন                  

িপতা-ӓত শর উিʸন              

এনআইিড-১৯৮৫৩৩২৮৬০৭০০০০০৯ 

      ǯমাবা-০১৮৭০৪৭৭৬৭৯

 Ɋাম-িনশাত নগর            

ডাক-Ҷরাগ                  

উপেজলা-Ҷরাগ              

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ নািজম উিʸন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৫০৯  িমেসস ঝন ȟা কিবর                 

িপতা-আіর রউফ িব͵াস        

এনআইিড-৫০৭২১৭৩৪৫২        ǯমাবা-

০১৯৮৫৭১০৬৯৭

 Ɋাম-ҧটপাড়া                  

ডাক-িশপইয়াড ȟ              

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলঅ-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী িমেসস ঝন ȟা কিবর একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  Ҏলনা

১৫১০  মʊল মাত͡র                    িপতা-

ӓত ছাʯার মাত͡র     এনআইিড-

৪৭১৪০৫৭৫০৯০২১   ǯমাবা-

০১৬৪৬৫৬৭৯১০

 Ɋাম-ǯদয়াড়া                  

ডাক-ǯদয়ারা                

উপেজলা-িদঘিলয়া         

ǯজলঅ-ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী মʊল মাত͡র একজন িরɼা চালক। িতিন হাড় 

ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৫১১  ǯমাঃ ǯশখ ǯমায়ােʕম ǯহােসন    

িপতা-ǯমাঃ ӑনӟর আলী         

এনআইিড-৬৮৮১২৯৬৩০২      ǯমাবা-

০১৯৩১৬৭৩৯৪৯

 Ɋাম-ǯদয়ানা                  

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯশখ ǯমায়ােʕম ǯহােসন একজন ҍিষ 

ɢিমক। িতিন হাইপার ǯটনশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৫১২ সািহদা ǯবগম                            

িপতা- আলতাব ǯহােসন রাজ        

এনআইিড-২৩৫০৬৭১৪৫৫           

ǯমাবা-০১৮৬৯৭৩৫০৯১

Ɋাম-বͰয়া                      

ডাক-বͰয়া                    

উপেজলা-িখলেɻত         

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী সািহদা ǯবগম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন মানিসক 

সমΝা ǯলা ǯবক ǯপইন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

১৫১৩ নাজনীন নাহার                     িপতা-

ǯমাঃ ǯদেলায়ার ǯহােসন    এনআইিড-

২৩৯১২০৩২১৯      ǯমাবা-

০১৭২৫৩৩২৮৩১

Ɋাম-পালপাড়া                

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী নাজনীন নাহার একজন িমলস ɢিমক। িতিন ǯɝেন 

রɳকরন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৫১৪  লাভনী                                   

িপতা-ǯমাঃ বাӋল ǯহােসন        

জ˒সনদ-২০০৩৪৭৯৪৮০২০১৪৩৯০ 

ǯমাবা-০১৯৫৪১৫০৬৯২

Ɋাম-ǯসনপাড়া                  

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর          

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ লাভলী আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৫১৫ ফারহানা কাদীর ঐশী             িপতা-

ǯমাঃ কােদর ǯমা̂া         জ˒সনদ-

২০১৬৪৭৯৩৩০৩০৩০১৯৯      ǯমাবা-

০১৯১৪৮২৭৫৪৫

Ɋাম-মΒডাʊা              

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

ӑɳা খাҶন (মাতা)  জ˒সনদ-

১৯৮৪৪৭৯২১০৩০০৬৭৫৯

আেবদনকারী ӑɳা খানম একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯমেয় 

ফারহানা কাদীর ঐশী ɟািকলারী সাইেনা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৫১৬ ǰশশব রায়                           িপতা-

·পন রায়               জ˒সনদ-

২০০৬৪৭৪৪০৮৫০৩২৬৭৭            

ǯমাবা-০১৯১৫৯০২৪৯৫

Ɋাম-চˍনী মহল             

ডাক-চˍনী মহল           

উপেজলা-িদঘিলয়া         

ǯজলা-Ҏলনা

·পন রায় (িপতা)    এনআইিড-

৪৭১৪০৮৫২৯৮৭৭১

আেবদনকারী ·পন রায় একজন ভɇানচালক। তার ǯছেল ǰশশব 

রায় ɝন সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৫১৭  ǯমাঃ ǯগালাম িকবিরয়া ӏইঁয়া    

িপতা-ǯমাঃ Ͱকন উিʸন ӏইঁয়া  

জ˒সনদ-২০০০৭২১০৪৪৭০০২৪৪৭     

      ǯমাবা-০১৯১৭৮৩৭৩৪১

 Ɋাম-কািচҢিল               

ডাক-কািচҢিল              

উপেজলা-ময়মনিসংহ       

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 ǯমাঃ Ͱকন উিʸন ӏইঁয়া  (িপতা)       

এনআইিড-৭২১০৪৪৭৩৮১৩৮২

আেবদনকারী ǯমাঃ Ͱকন উিʸন ӏইঁয়া একজন ҍিষ ɢিমক। তার 

ǯছেল ǯমাঃ ǯগালাম িকবিরয়া ӏইঁয়া কɇানসার ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০০ ময়মনিসংহ

১৫১৮ ǯমাছাঃ ӑরছািলনা খাҶন         িপতা-

ǯমাঃ আনসার ফিকর    জ˒সনদ-

২০০৭৪৭৯২১০৩০২১৩৫৭          

ǯমাবা-০১৯৮৯৩৫৯৫০২

Ɋাম-কািʯȟক ̲ল           

ডাক-̲েয়ট                 

উপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-Ҏলনা

ǯসিলনা ǯবগম (মাতা) এনআইিড-

২৩৮২৪৯২১৭৭

আেবদনকারী ǯমাছাঃ ӑরছািলনা খাҶন একজন ɢিমক। তার 

ǯমেয় ǯমাছাঃ ӑরছািলনা খাҶন ɪউবারেকােলািসস এবং এবেসস  

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৫১৯ রানী ǯবগম                           ǯমাঃ 

হািবӋর রহমান              এনআইিড-

৮৬৯৯২৪৫১১৭        ǯমাবা-

০১৬৮২৭৭২৪২৪

Ɋাম-িখলগϲও                  

ডাক-িখলগϲও               

উপেজলা-িখলগϲও           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী রানী ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Ɉা˓ার 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৫২০ ǯমাসাঃ ӂͰন নাহার আɳার      িপতা-

ǯমাঃ শাহাব উিʸন       এনআইিড-

১৯১৩৬৮৪৯৮৪৭১২ ǯমাবা-

০১৮৯০৭২০৪০৩

Ɋাম-কালােসানা              

ডাক-কালােসানা            

উপেজলা-দাউদকািˍ       

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ӂͰন নাহার আɳার একজন Ғহ ɢিমক। 

িতিন রɳʹΓতা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ̲িম̂া

১৫২১ ǯমাঃ বাӋল িময়া                   িপতা-

ǯমাঃ ছালাম িময়া       এনআইিড-

১৯১৩৬৭৩৯৯৫৬৯০ ǯমাবা-

০১৮৭২৮৪৫৯০৫

Ɋাম-বড় ǯমাহা˰দӅর       

ডাক-ǯমাহা˰দӅর          

উপেজলা-দাউদকািˍ       

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ বাӋল িময়া একজন ɢিমক। িতিন এনাল 

িফӟচল ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ̲িম̂া

১৫২২ ছালমা আɳার                        

·ামী-ǯমাঃ শাখাওয়াত ǯহােসন  

এনআইিড-১৩২৭৬০৬০৭৭৯৪৫ ǯমাবা-

০১৯১১৫২১১৯৫

Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ছালমা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ɝিʊয়াল 

এɇাজমা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ̲িম̂া



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৫২৩ আিফফা মাͰয়া                     িপতা-

ǯগালাম সাͰয়ার মাͰয়া  এনআইিড-

২৮৬৩৭৫৮২৮৬     ǯমাবা-

০১৭৯৫৬০৯১৮৯

Ɋাম-রাজগাতী                

ডাক-রাজগাতী               

উপেজলা-নাˍাইল          

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী আিফফা মাͰয়া একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ˣাড 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ময়মনিসংহ

১৫২৪ ǯমৗӟমী মাͰয়া                       

·ামী-ǯমা̜ফা কামাল           

এনআইিড-৪৮২৪৫০২১৬৪৫৮০ ǯমাবা-

০১৭৫৮৬৬৪৮১৩

Ɋাম-Ӆরািদয়া                 

ডাক-Ӆরািদয়া                

উপেজলা-ǯবলাব             

ǯজলা-নরিসংদী

িনজ আেবদনকারী ǯমৗӟমী মাͰয়া একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ নরিসংদী

১৫২৫ ӗসিপন িচরান                        

িপতা-ӗেচন চাͯুগং                

এনআইিড-১৯৯৩৯৩১৫৭২৪০০০৪৮৪   

    ǯমাবা-০১৭৪৬৭৯২০১৬

Ɋাম-টাউনহল                 

ডাক-ǯমাহা˰দӅর           

উপেজলা-ǯমাহা˰দӅর     

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ӗসিপন িচরান একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৫২৬ জাহানারা ǯবগম                   িপতা-

িসরজন খান               এনআইিড-

৭৩৪৫১৫৬৭৮৫       ǯমাবা-

০১৭২০০৩২৩৭৬

Ɋাম-জাফরাবাদ              

ডাক-ǯমাহা˰দӅর          

উপেজলা-ǯমাহা˰দӅর     

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী জাহানারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস অি̙ও আথ ȟাইɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৫২৭ মাকӟদা খানম                       

িপতা-ǯমাঃ আіল হাˑান খান   

এনআইিড-৮৬৫০৯২৯৫৩৫       ǯমাবা-

০১৭১৮৯২৭৯২৯

Ɋাম-বӟপাড়া                  

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-ǯসানাডাʊা       

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী মাকӟদা খানম একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

͵াসজিনত সমΝা এবং হােট ȟর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৫২৮ ǯমাঃ মাহӈজ আলম             িপতা-

ӓত আіল লিতফ       এনআইিড-

২০০২৭২১৮৩৩৯০৩৩৩৫৪     ǯমাবা-

০১৯৪৫৮১৬১৩৮

Ɋাম-ǯলɪর কাˍা           

ডাক-Ӆড়াকাоিলয়া        

উপেজলা-ӆব ȟধলা            

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মাহӈজ আলম একজন ҍিষ ɢিমক।িতিন 

হাড় ভাʊা অপােরশন ও একপা কাটা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ǯনɖেকানা

১৫২৯ খˍকার জািমͰল হক            িপতা-

খˍকার জΈͰল হক      এনআইিড-

২৬৯২৯৮৬৬৪৭২৭৫ ǯমাবা-

০১৮১৯৮২০৯১২

Ɋাম-নওপাড়া                 

ডাক-ভাʊা                    

উপেজলা-ভাʊা               

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী খˍকার জািমͰল হক একজন ɢিমক। 

িতিনহাইপার ǯটনশন হাট ȟ িডিজজ এবং িকডনী িডিজজ ǯরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০ ফিরদӅর

১৫৩০ ǯগৗতম ম˅ল                              

িপতা-গনপিত ম˅ল                    

এনআইিড-৩৫১৩২৮২৩৪৮৬৪৮     

ǯমাবা-০১৯৩৩৬১২৯৯২

Ɋাম-সানӅ̲িরয়া           

ডাক-ǯভˑাবাড়ী             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ      

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯগৗতম ম˅ল একজন ҍিষ ɢিমক। িতিনেমͰদে˅র 

অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ǯগাপালগʛ

১৫৩১ ǯমাঃ ǯমাশাররফ ǯহােসন         িপতা-

আɮাস আলী              এনআইিড-

৮৬৮১৮২৫৪৩৯        ǯমাবা-

০১৯৮৯৫৮৫৭২৬

Ɋাম-ǯরিলেগট                

ডাক-ǯদৗলতӅর            

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমাশারফ ǯহােসন একজন ভɇান চালক। িতিন 

কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৫৩২ িমরাজ ǯহােসন িরদয়               

িপতা-ǯমাঃ জয়নাল আেবদীন   

এনআইিড-৫৫২২০৪১০৯৩       ǯমাবা-

০১৯২৭৫৪৯১৮৪

Ɋাম-পালপাড়া                

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী িমরাজ ǯহােসন িরদয় একজন ҡট িমল ɢিমক। 

িতিন  ɝিভকয়াল এɇাজমা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৫৩৩  সাইӈল                              

িপতা-ǯমাঃ িছিʸ̲র রহমান      

এনআইিড-১৯৮৩১৯১৩৬৭৩৯৯৭৫২৫  

    ǯমাবা-০১৬২০৩০০৬৪৬

 Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

 িনজ আেবদনকারী সাইӈল একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন িলভার 

িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ̲িম̂া

১৫৩৪  ǯমাঃ ǯসিলম সরদার                

িপতা-ӓত বজӗর রিশদ          

এনআইিড-১৯১৩৬৭৩৯৯৭৪৭১ ǯমাবা-

০১৮১৫৩২৩২৭৫

 Ɋাম-মালাখালা               

ডাক-িপপইয়া কািˍ       

উপেজলা-দাউদকািˍ      

ǯজলা-̲িম̂া

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯসিলম সরদার একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

পালেমানারী ইন˝ােমশন এবং Ζা̲লার িডেজনােরল  ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০ ̲িম̂া

১৫৩৫ ǯমাঃ শিফ̲ল ইসলাম           িপতা-

ǯমাঃ শামҜিʸন             এনআইিড-

৭২১০৪১১৫৬০৬৪১  ǯমাবা-

০১৭২৫৩০৮৬৭৯

Ɋাম-গাংিগনাপাড়          

ডাক-ময়মনিসংহ            

উপেজলা-ময়মনিসংহ     

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শিফ̲ল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ময়মনিসংহ

১৫৩৬ শারিমন ǯবগম                        

িপতা-ǯমাঃ শামҜর রহমান হাওলাদার 

                     এনআইিড-

১৪৭২০৬৯৭১৩        ǯমাবা-

০১৯২৩১৮৩৫৫৬

Ɋাম-Ѻল গিল               

ডাক-Ҏলনা                

উপেজলা-Ҏলনা              

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী শারিমন ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ɝংিকয়াল 

এɇাজমা এবং িনউেমানাইɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১৫৩৭ ǯমাঃ জামাত আলী                িপতা-

আіল খােলক             এনআইিড-

৫০৫৯৯৪০১৯৬      ǯমাবা-

০১৯১৩২১৬২৬১

Ɋাম-Ҷলশী ডাʊা            

ডাক-কলােরায়া            

উপেজলা-কলােরায়া      

ǯজলা-সাতɻীরা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জামাত আলী একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িরব ɜɇাকচার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ সাতɻীরা

১৫৩৮ সাি͡র                                  

িপতা-ǯমাঃ মিতয়ার ǯহােসন    

জ˒সনদ-২০০০৪৭১৬৯১৯০০৭৮০৭   

ǯমাবা-০১৯৩১৬৭৪০৬৯

Ɋাম-ই̙ান ȟ কেলানী       

ডাক-আটরা িগলাতলা     

উপেজলা-ӈলতলা         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী সাি͡র একজন ҟট িমল ɢিমক। িতিন িখҙনী 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৫৩৯ ǯমাঃ আӋ বকর িছিʸক                 

িপতা-আবҼল খােলক ӏঞঁা          

এনআইিড-৯১১৮০৯৬২৫৫            

ǯমাবা-০১৭৩৪৫৭৩০৪৪

Ɋাম-ӆব ȟপাড়া                  

ডাক-তারাশাইল            

উপেজলা-ǯচৗʸɊাম          

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ বকর িছিʸক একজন ǯদাকান ɢিমক। 

িতিন ǯচােখর সমΝা ǯপেটর Εাথা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ̲িম̂া

১৫৪০ ǯমাঃ জিহͰল ইসলাম              িপতা-

ǯমাঃ চাо িময়া             এনআইিড-

৪৮১৯২৯৪৮১৬১৮০  ǯমাবা-

০১৩০২৫২১১৯৩

Ɋাম-উʯর বাʡা              

ডাক-̶লশান                

উপেজলা-উʯর বাʡা      

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জিহͰল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ˣাড কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৫৪১  ǯমাঃ িমরাজ ǯমাΙা                

িপতা-ӓত রিশদ ǯমাΙা         

এনআইিড-৪৭১৪০৬৬৭৯৬৫৮৮ ǯমাবা-

০১৭৯৯৬১৬৯৩৩

 Ɋাম-বামন ডাʊা             

ডাক-পাক ȟ বারাসাত        

উপেজল-িদঘিলয়া        

ǯজলা-Ҏলনা

 আেমনা ǯবগম (̛ী)    এনআইিড-

৬৪১০১৪৩৭৪৪

আেবদনকারী ǯমাঃ িমরাজ ǯমাΙা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  Ҏলনা

১৫৪২  আফেরাজা আɳার িমম           

িপতা-মিজদ ǯমাΙা              

এনআইিড-৪৭১৪০৮৫১৬৫৭৭৩  ǯমাবা-

০১৯২২৩২০৬২০

 Ɋাম-হাজীɊাম                 

ডাক-ǯসনহাɪ               

উপেজলা-িদঘিলয়া         

ǯজলা-Ҏলনা

 িনজ আেবদনকারী আফেরাজা আɳা িমম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

জরাөেত ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৫৪৩ মাফͰজা আɳার                      

িপতা-ǯমাঃ ইিɘছ আলী              

এনআইিড-২০০০৭২১৭৪৬৩১০৫০২৫ 

ǯমাবা-০১৭৬২৩৮৯১৪৩

Ɋাম-ҙҙয়া                   

ডাক-ҙҙয়া                    

উপেজলা-ǯনɖেকানা        

ǯজলা-ǯনɖেকানা

 িনজ আেবদনকারী মাফͰজা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০ ǯনɖেকানা

১৫৪৪ হািবӋ̂াহ                           িপতা-

আіল আিজজ            এনআইিড-

৭২১০৪১১২২৬১৬৫  ǯমাবা-

০১৭২৫১৩৬২৫৫

Ɋাম-শানিকপাড়া             

ডাক-শানিকপাড়া            

উপেজলা-ময়মনিসংহ      

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী হািবӋ̂াহ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ময়মনিসংহ

১৫৪৫ ǯমাঃ নজͰল ইসলাম                

িপতা- ӓত আіর রিহম ǯমা̂া      

এনআইিড-৬৯১১৫৩৫২১৫২৯৮     

ǯমাবা-০১৭৪১২১১৬৯৯

Ɋাম-িশবӅর                  

ডাক-গড়মাɪ                

উপেজলা-বড়াইɊাম       

ǯজলা-নােটার

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃনজͰল ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯপপɪক আলসার িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নােটার

১৫৪৬ ǯমাঃ ǯমাজাে˰ল হক                 

িপতা-ǯমাঃ লিন িময়া                

এনআইিড-৬৯১১৫৩৫২০০৪৪৮ ǯমাবা-

০১৭২৭০৩১১৭৩

Ɋাম-নারায়নӅর             

ডাক-গড়মাɪ              

উপেজলা-বড়াইɊাম        

ǯজলা-নােটার

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমাজাে˰ল হক একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

হাট ȟ িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ নােটার

১৫৪৭ ǯমাঃ সাইӈল ইসলাম               

িপতা-আӋল কােশম                  

এনআইিড-৮২০১১৪৩৪৯৫           

ǯমাবা-০১৭৪৭৪৮১৪৫৪

Ɋাম-বািলয়াӅ̲র          

ডাক-ǯঘাড়ামারা             

উপেজলা-ǯবায়ািলয়া       

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ সাইӈল ইসলাম একজন ǯমকািনক ɢিমক। 

িতিন পােয়র হাড় ̘াকচার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ রাজশাহী

১৫৪৮ িনজাӑল হক                           

িপতা-আіল কিরম                  

এনআইিড-৪১৬৯১৪৪৫৫৯          

ǯমাবা-০১৭১৮২৪০৩৫৩

Ɋাম-বিষ ȟেজাড়া             

ডাক-ǯমওলভীবাজার      

উপেজলা-ǯমৗলভীবাজার   

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী িনজাӑল হক একজন ǯমকািনক ɢিমক। িতিন ডান 

িকডনীেত পাথর ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ǯমৗলভীবাজার

১৫৪৯ ǯসিলম                                   

িপতা-ǯদেলায়ার ǯহােসন             

এনআইিড-৩৭১৮২৮৪০৮০          

ǯমাবা-০১৬৮৫১৫৯১২২

Ɋাম-িহলালӅর             

ডাক-ǯমৗলভীবাজার       

উপেজলা-ǯমৗলভীবাজার    

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী ǯসিলম একজন ǯমকািনক ɢিমক। িতিন পাইলস 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ǯমৗলভীবাজার

১৫৫০ ǯমাঃ ǯমাতািসন আহমদ              

িপতা-আіল জিলল                  

এনআইিড-৪১৭২৬০৪১৬৯          

ǯমাবা-০১৩১৩৬৫১২৮৬

Ɋাম-ǯশখ কাজীম উিʸন  

ডাক-ǯমৗলভীবাজার       

উপেজলা-ǯমৗলভীবাজার   

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমাতািসন আহমদ একজন ǯমকািনক ɢিমক। 

িতিন ǯসালডার জেয়˂ িডসেলােজশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ǯমৗলভীবাজার



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৫৫১ ·পন শম ȟা                             

িপতা-লɻীকাˉ শম ȟা                 

এনআইিড-১৪৫২৯২৭৮৭২           

ǯমাবা-০১৭১৬৪৮৬৫৮৮

Ɋাম-শহীদ ǯহলাল উিʸন  

ডাক-̲ি̎য়া                

উপেজলা-̲ি̎য়া           

ǯজলা-̲ি̎য়া

িনজ আেবদনকারী ·পন শম ȟা একজন ǯমকািনক ɢিমক। িতিন 

হাইেɛসার পােয়র হাড় ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ̲ি̌য়া

১৫৫২ ǯমাঃ শাজাহান আলী                

িপতা-ǯমাঃ মােজদ আলী             

এনআইিড-৪৬১৫৯৭১০৯২           

ǯমাবা-০১৭১৬২৬৮৮০৭

Ɋাম-কΙাণӅর              

ডাক-তালবাড়ীয়া           

উপেজলা-িমরӅর          

ǯজলা-̲ি̎য়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শাজাহান আলী একজন ǯমকািনক ɢিমক। 

িতিন বাম পােয় হাড় ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ̲ি̌য়া

১৫৫৩ ǯমাছাঃ ǯসানালী খাҶন               

িপতা-ǯমাঃ Ͱ̜ম ম˅ল              

এনআইিড-৪২০৩২১৪৮৮৯          

ǯমাবা-০১৭১১০৪৫৪৬৭

Ɋাম-কইলাপাড়া            

ডাক-রাজাӅর হাট         

উপেজলা-বড়াইɊাম        

ǯজলা-নােটার

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯসানালী খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  নােটার

১৫৫৪ নিছরা িবিব                             

·ামী-ӓত ǯমাঃ আ͜ িময়া           

এনআইিড-৫৮১৮০৩১৪৪৩২৫৯     

ǯমাবা-০১৭৩২৫৩৯১০৪

Ɋাম-ভাӂর মহল            

ডাক-বািলসহɤ            

উপেজলা-রাজনগর        

ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার

িনজ আেবদনকারী নিছর িবিব একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Ɉিনক 

ɝংকাɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ǯমৗলভীবাজার

১৫৫৫ ǯমাছাঃ ǯরেহনা ǯবগম                 

িপতা-ǯমাঃ মȵҜর ǯমাড়ল            

এনআইিড-৮২৩২১৫৯০৯৮         

ǯমাবা-০১৯৪৮৯২১৪০৫

Ɋাম-ǯদয়ানা               

ডাক-ǯদৗলতӅর            

উপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯরেহনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

গভ ȟামেয় িস̙ এবং হাড় ɻয় ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৫৫৬ ǯমাঃ Ͱেবল                          িপতা-

ǯমাঃ আіল আহাদ         এনআইিড-

৭২১০৪৭১৪৫৭২৪৪   ǯমাবা-

০১৯১১৮২৭১৪৭

Ɋাম-কািচҢিল               

ডাক-কািচҢিল              

উপেজলা-ময়মনিসংহ       

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেদনকারী ǯমাঃ Ͱেবল একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

কনেসালেডশন অফ লাংস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ময়মনিসংহ

১৫৫৭ ǯরােকয়া ǯবগম                         

িপতা-আӋ ǯমাতােলব                

এনআইিড-১৪৮২৫৩৫১৭৪           

ǯমাবা-০১৯০৫৯৫৫৯৯৮

Ɋাম-মেহ͵রপাশা           

ডাক-̲েয়ট                   

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯরােকয়া ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

িডেজনােরɪভ িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১৫৫৮ ǯমাসাঃ রােশদা ǯবগম             ·ামী-

ǯমাঃ আіল মােলক       এনআইিড-

২৬১১৪১৭১৪৯১৮৪  ǯমাবা-

০১৮৭৩৮৮২৮৪৪

Ɋাম-খা̶ɪয়া                  

ডাক-বািলয়া                  

উপেজলা-ধামরাই           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ রােশদা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯরসেপটরী িডসɑাস ◌ােবং হাট ȟ িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৫৫৯ ǯমাসাঃ িফেরাজা ǯবগম           ·ামী-

ǯমাঃ মিজবর রহমান      এনআইিড-

২৬১১৪১৭১৫০৫৭৫   ǯমাবা-

০১৭২৩৫৯৫২৭৭

Ɋাম-খা̶ɪয়া                  

ডাক-বািলয়া                  

উপেজলা-ধামরাই           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ িফেরাজা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক।িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৫৬০ ǯমাঃ আӋ বাɮার িসিʸক            

িপতা-ӓত হািবӋর রহমান            

এনআইিড-৮১৯২২২৭২১২১২৬       

ǯমাবা-০১৭১২১৪৭৯৪৭

Ɋাম-রানীনগর               

ডাক-কাজলা               

উপেজলা-ǯবায়ািলয়া       

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ বাɮার িসিʸক একজন মটর ǯমকািনক 

ɢিমক। িতিন ǯজনারালাইজউকেনস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ রাজশাহী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৫৬১ আেলমা                                 

িপতা- আলমাস                       

এনআইিড-৮২৩৫৭২১১০০          

ǯমাবা-০১৯১২৪৮৯৫২৯

Ɋাম-বড়েদশী                

ডাপক-আিমনবাজার        

উপেজলা-সাভার           

ǯজলা-ঢাকা

আঃ ǯমাতািলব (·ামী)     এনআইিড-

৫৯৮৫৭২০০৪৩

আেবদনকারী আঃ ǯমাতািলব একজন মটর ǯমকািনক ɢিমক। 

তার ̛ী আেলমা ǯছােখর ছািন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

১৫৬২ ǯমাঃ আঃ খােলক                     

িপতা-মিফҟʸীন                    

এনআইিড-৪১৫০৭০৪৭৮৩         

ǯমাবা-০১৯২১৭৯০৬৫৯

Ɋাম-উপভɘা                  

ডাক-কাজলা               

উপেজলা-ǯবায়ািলয়া      

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আঃ খােলক একজন মটর ǯমকািনক ɢিমক। 

িতিন ǯলগ ɑা˓˚ানেটম ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ রাজশাহী

১৫৬৩ ǯমাসাঃ িবলিকছ আɳার             

·ামী-ǯমাঃ হযরত আলী             

এনআইিড-৭২১১৮৬৯৭৬৫৫৭৯     

এনআইিড-০১৯৮৩১৮৮৫৪৪

Ɋাম-ই͵রখলা             

ডাক-জািরয়া বাʛাইল      

উপেজলা-ҽগ ȟাӅর          

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ িবলিকছ আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ɛসােব ইনেফকশন ও টাইফেয়ড ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ǯনɖেকানা

১৫৬৪ শংকর ̲মার িবѴ                    

িপতা-ӓত অধীর ̲মার িবѴ        

এনআইিড-৪৭৯২১০১০০৮২৮৯      

ǯমাবা-০১৭১৬৮৮৭৯২৯

Ɋাম-মেহ͵রপাশা            

ডাক-̲েয়ট                  

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী শংকর ̲মার িবѴ একজন এিশয়ান ǯটিলিভশন 

ɢিমক। িতিন হাট ȟ িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৫৬৫ ǯমাঃ হজরত আলী                 িপতা-

ǯমাঃ ফজӗর রহমান      জ˒সনদ-

১৯৮৭৪৮১৪২৩৪১০২৬৯৬         

ǯমাবা-০১৭৬২৬৫২৯৩০

Ɋাম-িনশাত নগর            

ডাক-Ҷরাগ                  

উপেজলা-Ҷরাগ              

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ হজরত আলী একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ɪউমার এবং িকডনী িডিজজ এবেডিমনালমাস ǯরােগ আɈাˉ। 

উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

১৫৬৬ এ,ǯক,এম শামӟল আলম        িপতা-

মিহউিʸন আহােমদ       এনআইিড-

৮২৩১১২৮৭৩০       ǯমাবা-

০১৯২৯০৭১৪৮০

Ɋাম-পাউসার                  

ডাক-পাউসার                 

উপেজলা-িসরাজিদখান    

ǯজলা-ӑ˓ীগʛ

িনজ আেবদনকারী এ,ǯক,এম শামӟল আলম একজন Ғহ ɢিমক। 

িতিনেসেরɝাল পলিস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ӑ˓ীগʛ

১৫৬৭ সািফয়া ǯবগম                       

িপতা-Ͱ̜ম আলী মীর             

এনআইিড-৪১৮২৫০৩৪৫০        

ǯমাবা-০১৭৪১১৪২৫৮৯

Ɋাম-খানজাহানӅর           

ডাক-বাটপাড়া                

উপেজলা-ǯদৗলতӅর          

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী সািফয়া ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯপপিɑক 

আলসার িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৫৬৮ হািলমা ǯবগম                            

·ামী-আіল ӑনাফ                     

জ˒সনদ-২০১৯১৯১৩১১৫০০০৪৭৪  

ǯমাবা-০১৮২৩৩৬৩১০৬

Ɋাম-কািলকাӅর             

ডাক-বািতসা               

উপেজলা-ǯচৗʸɊাম         

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী হািলমা ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক।িতিন উʎ 

রɳচাপ হাি◌ইপার থাইরেয়ট িডজম ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ̲িম̂া

১৫৬৯ ǯমাঃ আলী ǯহােসন                  

িপতা-ফজল কিরম                

এনআইিড-৪৬৫২৯৬২১৭৮      ǯমাবা-

০১৭৫০৯০৯১৩৬

Ɋাম-িনেকতন                 

ডাক-̶লশান                  

উপেজলা-̶লশান            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আলী ǯহােসন একজন দােরায়ান। িতিন 

ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৫৭০ ǯশখ িলয়াকত ǯহােসন                

িপতা-ǯশখ আіল জিলল             

এনআইিড-৫৫৩৬৭৯৪৯৭৬         

ǯমাবা-০১৯২৪২২৩৪০৮

Ɋাম-পােকȟর ǯমাড়           

ডাক-িজিপও               

উপেজলা-খািলশӅর      

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯশখ িলয়াকত আলী একজন ǯডইলী ই˅া̘ী 

ɢিমক। িতিন লাইেপামা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৫৭১ শাহিনমা আদর িবনেত মাӟদ        

িপতা-এম,এম,মাӟদ মাহӑদ        

এনআইিড-৮২৩৮১১৪৪৯৩          

ǯমাবা-০১৬১২৭৯১৭৮৫

Ɋাম-ҧটপাড়া                

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-Ҏলনা            

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনাকারী শাহিনমা আদর িবনেত মাӟদ একজন ҍিষ 

ɢিমক। িতিন মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

১৫৭২ ǯমাঃ ӂͰʕামান খান                  

িপতা-আলী ǯনওয়াজ খান            

এনআইিড-৮২৩১৭৯৬৭০০          

ǯমাবা-০১৭৩৪০৭৪১৮৬

Ɋাম-মায়ািদিঘ              

ডাক-ҙҙয়া                  

উপেজলা-ǯনɖেকানা       

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӂͰʕামান খান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯরিড̲েলাΔাথী ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ǯনɖেকানা

১৫৭৩  ǯমাঃ ǯমাকেছদ আলী                   

িপতা-ǯমাঃ হােতম আলী             

এনআইিড-২৩৬৯২২৩১৭৩           

ǯমাবা-০১৭৯৯৪৬৬০৬২

 Ɋাম-পঃ শানাবাːা           

ডাক-বািলরেটক            

উপেজলা-মািনকগʛ       

ǯজলা-মািনকগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমাকেছদ আলী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িরউমাটেয়ড আথ ȟাইɪস ǯরােগ আɈাˉ।  উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  মািনকগʛ

১৫৭৪ আবҼল আউয়াল                   িপতা-

ǯমাঃ আঃ জ͡ার         এনআইিড-

৪৮১৭৯৬৬৯৩৬৫২৪ ǯমাবা-

০১৬৮৪৮৮২৬৬০

Ɋাম-সনমািনয়া             

ডাক-ӆব ȟ নারাˍী            

উপেজলা-পা̲িˍয়া        

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী আবҼল আউয়াল একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ǯɛসার িকডনী সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  িকেশারগʛ

১৫৭৫ ǯমাঃ আіল িসিʸক                 

িপতা-ӓত সাҼ খϲ          এনআইিড-

৭২১৭৪৬৩১৬৮৮২০   ǯমাবা-

০১৯৮৭৬০৫৯৩১

Ɋাম-সাতপাটী              

ডাক-হাটখলা               

উপেজলা-ǯনɖেকানা      

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িমনা আɳার (̛ী) এনআইিড-

৭২১৭৪৬৩১৬৮৮২১

আেবদনকারী ǯমাঃ আіল িসিʸক একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

হারিনয়া গলˣাডােরর পাথর ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ǯনɖেকানা

১৫৭৬ ǯমাঃ শিফ̲ল ইসলাম                

িপতা-ӓত আіস সালাম            

এনআইিড-২৬৯৪৮১২৬১৯৪৩০     

ǯমাবা-০১৭১২০১৯২৭৭

Ɋাম-কɪয়াদী              

ডাক-কɪয়াদী             

উপেজলা-কɪয়াদী          

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শিফ̲ল ইসলাম একজন ɛািতɀঠািনক 

ɢিমক। িতিন ডায়ােবɪস ǯɛসার িকডনী সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। 

উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  িকেশারগʛ

১৫৭৭ ǯমাছাঃ Ͱনা                             

·ামী-ǯমাঃ আল আিমন হাওলাদার  

এনআইিড-৪৭৯৫১২৭৪৭২৪৭১        

ǯমাবা-০১৭৩৪৬৩৮৩৯৭

Ɋাম-িবেক ǯমইনেরাড      

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-Ҏলনা           

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ Ͱনা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

১৫৭৮ শামҜˑাহার ӑɳা                   ·ামী-

ǯমাঃ Ͱকন উিʸন ӏইয়া  এনআইিড-

৭২১০৪৪৭৩৮১৩৭৮ ǯমাবা-

০১৯৬৭২৬৭৯৯৯

Ɋাম-যাদবӅর                 

ডাক-·রӑিশয়া               

উপেজলা-আটপাড়া         

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী শামҜˑাহার ӑɳা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ǯনɖেকানা

১৫৭৯ ǯমাছাঃ ӟিফয়া খাҶন             িপতা-

ǯমাঃ মকӋল ǯহােসন     এনআইিড-

৫৫১৫৮০১১৩১      ǯমাবা-

০১৩০০৩৭২০৯২

Ɋাম-বͰয়াই                 

ডাক-িতলাɪয়া            

উপেজলা-ӈলӅর           

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ӟিফয়া খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ময়মনিসংহ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৫৮০ ǯমাছাঃ মাҜমা                         

·ামী-ǯমাঃ হািমদ িম̛ী               

এনআইিড-৪৭১৫৩১০৫৩৫৬৪১     

ǯমাবা-০১৭৫০৩৮০৬৯০

Ɋাম-জামগীর মʊল       

ডাক-আমাদী                

উপেজলা-কয়রা            

ǯজলা-Ҏলনা

ǯমাঃ আіল হামীদ িম̛ী (·ামী)  

এনআইিড-৪৭১৫৩১০৫৩৫৫৭৫

আেবদনকারী ǯমাঃ আіল হামীদ িম̛ী একজন ǯনৗজান ɢিমক। 

তার ̛ী মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৫৮১ পারভীন আɳার                       

·ামী-ǯলাকমান ǯহােসন              

এনআইিড-১৩১৪৯৭৫৪৫৯১৫৮     

ǯমাবা-০১৯২৫৫৮৭১৬৪

Ɋাম-মীেরর ডাʊা            

ডাক-ǯসানালী ҟট িমল     

উপেজলা-খানজাহান আলী 

ǯজলা-Ҏলনা

ǯমাঃ ǯলাকমান ǯহােসন (·ামী)    

এনআইিড-১৩১৪৯৭৫৪৫৯৪৩০

আেবদনকারী ǯমাঃ ǯলাকমান ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। তার 

̛ী ǯরােগ আɈাˉ।

৫০০০০  Ҏলনা

১৫৮২ ǯমাঃ সাʸাম ǯহােসন মҟমদার  িপতা-

ǯমাঃ ফজӗর রহমান মҟমদার 

এনআইিড-১৩২৪৯০২৪০৪৭৬০    

ǯমাবা--০১৮১৬৩১১৪৯২

Ɋাম-বলাখাল                 

ডাক-বলাখাল               

উপেজলা-হাজীগʛ         

ǯজলা-চϲদӅর

িনজ আেবদনাকারী ǯমাঃ সাʸাম ǯহােসন মҟমদার একজন িমলস  

ɢিমক। িতিন ঘােড়র হােড়র Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ চϲদӅর

১৫৮৩ ǯববী আɳার                         

িপতা-ǯমাঃ সӋজ িময়া          

জ˒সনদ-১৯৮৯৪৮১৪২৭৭০০১৭১৪   

ǯমাবা-০১৭৩৬৬৪৩০১০

Ɋাম-প̂িবҼɇৎ                

ডাক-কািলয়াৈকর            

উপেজলা-গাজীӅর           

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯববী আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

Ɉানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ গাজীӅর

১৫৮৪ ফাহিমদা আɳার                     

িপতা-কােশম হাওলাদার            

জ˒সনদ-২০০০০৬১৬৯৩৫১০৩৪৩৪   

     ǯমাবা-০১৭৩৩৯৭৫৭৬৯

Ɋাম-চর ǰপɻা              

ডাক-গাҜয়া                

উপেজলা-কামরাʊীরচর    

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ফাহিমদা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  ঢাকা

১৫৮৫ পারভীন আɳার                        

িপতা-আঃ বােরক ǯমাΙা              

এনআইিড-২৩৮১৭৯৮১৮৬           

ǯমাবা-০১৭৪৫৮৮৭৬৬৮

Ɋাম-মেহ͵রপাশা          

ডাক-ǯদৗরতӅর          

উপেজলা-ǯদৗলতӅর      

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী পারভীন আɳার একজন ǯগাদাম ɢিমক। িতিন 

ǯপট Εাথা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৫৮৬ জাহানারা খাҶন                      

·ামী-ǯগালাম ǯমাΙা                 

এনআইিড-৫৫৫৬৫৮০০৭৩         

ǯমাবা-০১৯৮৬৪৩৬৩২৫

Ɋাম-ҍ̏ নগর              

ডাক-Ҏলনা িব͵ঃ          

উপেজলা-বɪয়াঘাটা        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী জাহানারা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Δাট 

Εাথা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৫৮৭ ǯমাঃ ҟলহাস উিʸন                

িপতা-ӓত ǯনকবর আলী        

এনআইিড-৩৯১৩৬২৩৫৪১৬৬৬        

     ǯমাবা-০১৯২২৩৪৪৫৩৬

Ɋাম-বʺমˍীর               

ডাক-ӑগদা                    

উপেজলা-ӑগদা              

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ҟলহাস উিʸন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৫৮৮ ǯমাঃ ӂর আলী ǯশখ               িপতা-

ӓত ǯশখ ছেবদ আলী        এনআইিড-

৪৭১৫৩১০৫৩৫৬৩৭    ǯমাবা-

০১৯৬৪৫৭৫৬০৫

Ɋাম-জায়গীর মহল          

ডাক-আমাদী                

উপেজলা-কয়রা           

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӂর আলী ǯশখ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িকডনী ǯ̙ান ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৫৮৯ ǯছােলমা ǯবগম                         

·ামী-হােছন আলী                    

এনআইিড-৬৮১৭৬২১৪২২৫৭৮     

ǯমাবা-০১৯১৪২০১১৩২

Ɋাম-বরকাˍা                

ডাক-বড়কাˍা              

উপেজলা-িশবӅর         

ǯজলা-নরিসংদী

িনজ আেবদনকারী ǯছােলমা ǯবগম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ɪউবার 

ǯকােলািসস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নরিসংদী

১৫৯০ ǯমাছাঃ মােজদা ǯবগম            ·ামী-

ǯমাঃ ǯরজাউল কিরম      এনআইিড-

৮৫১৭৬৭৫৫৪৪৩৫   ǯমাবা-

০১৭৪৪৫৮২৯২৮

Ɋাম-বড় িনজামӅর          

ডাক-রায়Ӆর                  

উপেজলা-পীরগʛ            

ǯজলা-রংӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ মােজদা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ রংӅর

১৫৯১ ǯমাঃ আіল গӈর                   

িপতা-ӓত জিমর উিʸন           

এনআইিড-৮৫১৭৬৭৫৫০৭৮২৫ ǯমাবা-

০১৭০৫৮৫১৩২২

Ɋাম-͏ারীকামারী             

ডাক-রায়Ӆর                 

উপেজলা-পীরগʛ            

ǯজলা-রংӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আіল গӈর একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িসওিপিড ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ রংӅর

১৫৯২ ǯমাঃ এমদাҼল হক                  

িপতা-ӓত তিমজ উিʸন         

এনআইিড-৮৫১৭৬৭৫৫০৪০৫১  ǯমাবা-

০১৭৬৩৭৪৭৮৭১

Ɋাম-পরʹরামӅর            

ডাক-রায়Ӆর                  

উপেজলা-পীরগʛ            

ǯজলা-রংӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ এমদাҼল হক একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

গলˣɇাডার ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ রংӅর

১৫৯৩ ǯমাছাঃ আিͯয়া ǯবগম               

·ামী-ǯমাঃ ইমদাҼল হক আকˍ    

এনআইিড-৮৫১৭৬৮৮৫৫৩৮৩৯  

ǯমাবা-০১৭০১৯৪৩৬৪৮

Ɋাম-ɛথম ডাʊা             

ডাক-শােনরহাট              

উপেজলা-পীরগʛ            

ǯজলা-রংӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ আিͯয়া ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯɝ̙ কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ রংӅর

১৫৯৪ ǯমাঃ ҟলিফকার আলী রাҟ     িপতা-

ӓত আӋল ǯহােসন সরকার  এনআইিড-

৮৫২৪৯০৫০৫৯৭৬৩ ǯমাবা-

০১৭৪১১৬৩৯৩২

Ɋাম-পরʹরামӅর            

ডাক-রায়Ӆর                  

উপেজলা-পীরগʛ            

ǯজলা-রংӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ҟলিফকার আলী রাҟ একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন Ӌেকর হাড় ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ রংӅর

১৫৯৫ ǯমাঃ ǯলাকমান ǯহােসন            িপতা-

ǯমাঃ মিহর উিʸন          এনআইিড-

৮৫১৭৬৬৯৫৩৭৯৮২ ǯমাবা-

০১৭১৬৪৯৭৮১১

Ɋাম-ওসমানӅর              

ডাক-পীরগʛ                  

উপেজলা-পীরগʛ            

ǯজলা-রংӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯলাকমান ǯহােসন একজন মটর ɢিমক। িতিন 

পােয় পািন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ রংӅর

১৫৯৬ ǯমাঃ আӋ িছিʸক                 িপতা-

ǯড˅ িময়া                   এনআইিড-

৪৮১৯২৮১৭৯৭৯৪২  ǯমাবা-

০১৭৯৬৪০৪৬৮৭

Ɋাম-ভাটারা                  

ডাক-নҶন বাজার            

উপেজলা-বাʡা              

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ িছিʸক একজন িরɼা চালক। িতিন 

ǯপেট ɪউমার এবং িকডনী সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৫৯৭ ǯমাঃ আіস ছালাম               িপতা-

ӓত কিলম উিʸন        এনআইিড-

৮৫১৭৬৭৫৫০৪৬১০ ǯমাবা-

০১৭৮৫৩৭৪১৬৫

Ɋাম-বড় িনজামӅর          

ডাক-রায়Ӆর                  

উপেজলা-পীরগʛ            

ǯজলা-রংӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আіস ছালাম ҍিষ ɢিমক। িতিন ǯকামেড় 

Εাথা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  রংӅর

১৫৯৮ ǯমাঃ আজাহার আলী               িপতা-

ӓত তিমজ উʸীন         এনআইিড-

৮৫১৭৬৭৫৫০৬০৮৯ ǯমাবা-

০১৭১৯২০৭১৬৩

Ɋাম-কানʙগাড়ী              

ডাক-রায়Ӆর                   

উপেজলা-পীরগʛ            

ǯজলা-রংӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আজাহার আলী একজন ҍিষ ɢিমক।িতিন 

িকডনী সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ রংӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৫৯৯ ǯমাসাঃ হািলমা ǯবগম              

িপতা-ӓত ǯসানা িময়া ǯবপারী        

এনআইিড-১৩১৪৯১৮৫২৯২০৮ ǯমাবা-

০১৭২০৩৮১৮০৯

Ɋাম-আҭলী                    

 ডাক-আҭলী                

উপেজলা-হাজীগʛ           

ǯজলা-চϲদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ হািলমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯচােখর অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ চϲদӅর

১৬০০ ǯদেলায়ারা ǯবগম                    

িপতা-ইসমাইল মা̙ার           

এনআইিড-২৩৮২১৯৬০৩৪       ǯমাবা-

০১৫২১২০৩৯৩৩

Ɋাম-দঃেগাড়ান               

ডাক-িখলগϲও                

উপেজলা--িখলগϲও         

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯদেলায়ারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ও ǯɛসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

১৬০১ ǯমাঃ রাҶল                          িপতা-

ǯমাঃ শওকত ǯমা̂া      জ˒সনদ-

২০০৭০৬১০৩৫৪১০১২৩৮  ǯমাবা-

০১৬৮২৪৭৭৩৩২

Ɋাম-বড়বাগ                   

ডাক-িমরӅর                   

উপেজলা-িমরӅর           

ǯজলা-ঢাকা

ǯমাঃ শওকত (িপতা)  এনআইিড-

৭৩০৮৪৭১৬৩৫

আেবদনকারী ǯমাঃ শওকত একজন িনম ȟান ɢিমক। তার ǯছেল 

রাҶল পারিসয়ান Δারালাইিলসস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

১৬০২  ӑনӑন আɳার                        

িপতা-আঃ রাʕাক                  

এনআইিড-৫৯৭৩৩৯৮৮০২        

ǯমাবা-০১৮৭৭৪৪৯৯৮৮

 Ɋাম-ӆব ȟ তারাপাশা          

ডাক-িকেশারগʛ            

উপেজলা-িকেশারগʛ       

ǯজলা-িকেশারগʛ

  আেবদনকারী ӑনӑন আɳার একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  িকেশারগʛ

১৬০৩ Ͱকাইয়া িবনেত িমরাজ           িপতা-

ǯমাঃ িমরাҟল ইসলাম   জ˒সনদ-

২০১৪৪৭৯৩৩০৩০২৮৭৫৫       ǯমাবা-

০১৪০৮২৮২১৫৮

Ɋাম-মেহ͵রপাশা              

ডাক-̲েয়ট                

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-ҏলনা

িনজ আেবদনকারী Ͱকাইয়া িবনেত িমরাজ একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন এɇািডনেয়ড ǯরােগ আɈাˉ।িতিন মাҸ͉ কΙাণ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৬০৪ রিহমা ǯবগম                       িপতা-

নািজম খান                  এনআইিড-

৭৩৩১৮৭৪৪১৭       ǯমাবা-

০১৯১৬৩৪০৪২৭

Ɋাম-মΒডাʊা              

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী রিহমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িস̙াইɪস 

ǯরােগ আɈাˉ।িতিন মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১৬০৫ সােলহা ǯবগম                       িপতা-

আবҼল হািমদ সরদার     এনআইিড-

১৪৮১৭১১০৯৯        ǯমাবা-

০১৮৮৮৭৯০৮৪০

Ɋাম-দিɻন মি̂ক পাড়া    

ডাক-̲েয়ট                    

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

শাহাজালাল (ǯছেল)  এনআইিড-

১৯৮২৪৭৯২১০১০৯৫৬১৮

আেবদনকারী শাহাজালাল একজন িনম ȟান ɢিমক। তার মাথা 

ডায়ােবɪস হাইপারেটনশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১৬০৬ ǯমাঃ ǰতেয়Ӌর রহমান             িপতা-

ǯমাঃ জােবদ ǯশখ          এনআইিড-

৪৬৩১৬১০১৩৮       ǯমাবা-

০১৯২০২৭৯৪২৩

Ɋাম-মΒডাʊা              

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǰতেয়Ӌর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

হাট ȟ এাক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৬০৭ অӂফা                                 

িপতা-আঃ মˑাছ                  

এনআইিড-৫৯৭৯৭৪৩৬৯৬     ǯমাবা-

০১৬০৯৭৭৫১৯০

Ɋাম-ǯগািবˍӅর              

ডাক-ǯগািবˍӅর             

উপেজলা-ǯহােসনӅর        

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী অӂফা একজন Ғহ ɢিমক । িতিন ǯলপােবাটমী 

একেটািপক ǯɛগেনিস̙ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  িকেশারগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৬০৮ ǯমাঃ আіল লিতফ                িপতা-

ǯমাঃ ছˑত আলী           জ˒সনদ-

২০০১৬১১২০১১০০৫৩৭৭          

ǯমাবা-০১৬৩১৮৭৮১৭৪

Ɋাম-নҶন বাজার           

ডাক-ভােটরা                  

উপেজলা-বাʡা              

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আіল লিতফ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন  

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৬০৯ ǯমাঃ সােরায়ার ǯহােসন ӓধা     িপতা-

ǯমাঃ রাʕাক ӓধা         এনআইিড-

৪৭৯২১০২০১৭১৪২    ǯমাবা-

০১৭৭৫২১৬০৩৩

Ɋাম-ǯরিলেগট                

ডাক-ǯদৗলতӅর            

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ সােরায়ার ǯহােসন ӓধা একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন িডেজনােরɪভ িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১৬১০ ǯমাঃ আসলাম                      িপতা-

ǯসােলমান ǯশখ             এনআইিড-

১৪৫২০৫১০৫৩       ǯমাবা-

০১৯২৭৬৯৭৪৬০

Ɋাম-বািনয়া খামার          

ডাক-Ҏলনা                  

উপেজলা-ǯসানাডাʊা       

ǯজলা-Ҏলনা

আছিমনা ǯবগম (̛ী) এনআইিড-

৪১৫২০৪৬৭৫৩

আেবদনকারী ǯমাঃআসলাম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝইন 

ǯ̘াক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৬১১ িব̂াল িব͵াস                        

িপতা-ӓত গΈর িব͵াস          

এনআইিড-৪৭১৪০১৭৩৯৫১৬৮  ǯমাবা-

০১৭৯২৯৩০৩৪৫

Ɋাম-রাধা মাধবӅর         

ডাক-আӣয়া                 

উপেজলা-িদঘিলয়া           

ǯজলা-Ҏলনা

হািলমা ǯবগম (̛ী) এনআইিড-

৪৭১৪০১৭৩৯৫১৬৮

আেবদনকারী িব̂াল িবশা্বস একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  Ҏলনা

১৬১২ নাজমা ǯবগম                       ·ামী- 

বাবর আলী খˍকার      এনআইিড-

৪৭১৭৫৬৭৬৫০৫৭১   ǯমাবা-

০১৯৯০৯৪৫৬৯৮

Ɋাম-পি̃ম নˍӅর          

ডাক-ǯবলӈিলয়া            

উপেজলা-Ͱপসা              

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী নাজমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন গলˣাডাের 

পাথর ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১৬১৩ আেনায়ারা ǯবগম                  িপতা- 

হািকম ǯশখ               এনআইিড-

৫৯৮২১৬৯৬৯৯       ǯমাবা-

০১৯৩৯৬৮৪৩৭৮

Ɋাম-ǯদয়ানা                  

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী আেনায়ারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Ɉিনক 

িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১৬১৪ ǯমাঃ উবায়Ҽ̂াহ                    িপতা-

ǯমাঃ ǯরӂ িময়া              এনআইিড-

৮২৫৩৮০৫৭২৮      ǯমাবা-

০১৭৩৩৫৬১১২১

Ɋাম-আলী নগর              

ডাক-সািভয়া নগর           

উপেজলা-অ̙Ɋাম           

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ উবায়Ҽ̂াহ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯপিরএনাল ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  িকেশারগʛ

১৬১৫ ǯমাছাঃ ǯজাহরা খাҶন             িপতা-

ǯমাঃ হজরত আলী       জ˒সনদ-

১৯৯৬৪৮১৩৩৬০০১৩০২৯     ǯমাবা-

০১৯২৯১০৫১৮৮

Ɋাম-জয়িসিʸ                 

ডাক-জয়িসিʸ               

উপেজলা-ইটনা              

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯজাহরা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  িকেশারগʛ

১৬১৬ ӋলӋল আহেমদ                    িপতা-

ǯমাঃ তােহর আলী         এনআইিড-

৭২১৪৭৭৪৯৯৬৯৫৮  ǯমাবা-

০১৭২২২২৪০৩১

Ɋাম-তালতলা               

ডাক-িখলগϲও                 

উপেজলা-িখলগϲও          

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ӋরӋল আহেমদ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৬১৭ ǯমাঃ আিজҟর রহমান                  

িপতা-ǯমাঃ মিজবর রহমান           

এনআইিড-৯৫৫০৫১৯১৭৮               

ǯমাবা-০১৯১৪৭২৭২৭২

Ɋাম-কাʙন কেলানী         

ডাক-ɛধান ডাকঘর        

উপেজলা-িদনাজӅর       

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আিজҟর রহমান একজন িদন মҟর।িতিন 

ǯরিডকɇাল ǯনফেরকটমী ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  িদনাজӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৬১৮ ӟͰজ িময়া                             

িপতা-ӓত ǯমাঃ হািফজ উিʸন  

এনআইিড-৪৮১৯২৮১৭৯৭৮১৬ ǯমাবা-

০১৭৯৬৪০৩০৮৯

Ɋাম-কাজলা                  

ডাক-দিনয়া                   

উপেজলা-যাɖাবাড়ী       

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ӟͰজ িময়া একজন ভɇান চালক। িতিন ɪউমার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৬১৯ Ҏিশ                                      

িপতা-হযরত ǯমা̂া              

জ˒সনদ-২০১০৪৭৯২১০৩০২৬৬৭০    

    ǯমাবা-০১৯৯৯৫৫২৭৯৯

Ɋাম-সাহাপাড়া                

ডাক-̲েয়ট                   

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

ǯমাঃ হযরত আলী (িপতা) এনআইিড-

২৩৮১৯২১১৭৬

আেবদনকারী ǯমাঃ হজরত আলী একজন গাড়ী চালক। তার ǯমেয় 

ǯপপɪক আলসার িডিজজ এবং ǯɛসার ইনেফকশন ǯরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১৬২০ ǯসায়াইব ইসলাম ӑসা             িপতা-

ǯমাঃ আল আমীন রােসল জ˒সনদ-

২০১৯৪৭৯৩৩০৩০৩০২২৫      ǯমাবা-

০১৯৪১৯৭০২৮১

Ɋাম-মΒডাʊা              

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

ǯমাঃ আলা আমীন (রােসল) (িপতা)   

এনআইিড-১৪৮১৫৮১২৫২

আেবদনকারী ǯমাঃ আলা আমীন (রােসল) একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন ইসিজিমক এনেজফােলােপিস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৬২১ ǯমাঃ ইমরান খϲন                  িপতা-

ǯমাঃ রিন খϲন                জ˒সনদ-

২০১৮৪৭৯৩৩০৩০৩০২৪৭       ǯমাবা-

০১৯২৩৪০৪৭৩২

Ɋাম-কািʯȟক ̲ল           

ডাক-̲েয়ট                 

উপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-Ҏলনা

িমতা আɳার (মাতা)    এনআইিড-

৪১৯৭৩৩৩৬৪৬

আেবদনকারী িমতা আɳার একজন Ғহ ɢিমক।তার ǯছেল িসজার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

১৬২২ লাকী খানম                         িপতা-

আজহার আলী বˍ         এনআইিড-

২৮৩২৪৪০০০৮      ǯমাবা-

০১৯১৮২৮৭৩৮২

Ɋাম-মΒডাʊা              

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী লাকী খানম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  Ҏলনা

১৬২৩ ǯমাছাঃ িবলিকস আɳার         ·ামী-

ǯমাঃ মিমন ǯশখ            এনআইিড-

৪৮২৪৯০৭৩৩৪৮৩২ ǯমাবা-

০১৭১৭৮৭৫১৮৮

Ɋাম-ӆব ȟ তারাপাশা           

ডাক-িকেশারগʛ             

উপেজলা-িকেশারগʛ       

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ িবলিকস আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  িকেশারগʛ

১৬২৪ ǯমাঃ শিফ̲ল হক (বাধন)        িপতা-

শামҜল হক ̲ӟম         এনআইিড-

১০০৮১২৩৭৮৬       ǯমাবা-

০১৬৩১৫৩৩৪৭৯

Ɋাম-হাজী পাড়া              

ডাক-অ̙Ɋাম                

উপেজলা-অ̙Ɋাম          

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শিফ̲ল হক বাধন একজন িরɼা চালক। 

িতিন পাইলস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  িকেশারগʛ

১৬২৫ ǯমাঃ ӂͰʕামান                     

িপতা-ǯমাঃ আӋল হােশম         

এনআইিড-৪৮১৯২৬৭৭৭৪৬৩৫ ǯমাবা-

০১৯৫০২৯০০৮১

Ɋাম-ǯবাড ȟ বাজার            

ডাক-জাতীয় িব͵ িবΑা   

উপেজলা-গাজীӅর         

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӂͰʕামান একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ গাজীӅর

১৬২৬ ǯমাসাঃ ছািমͰন                       

·ামী-ӓত আঃ কািদর িময়া     

এনআইিড-৬৭১০২৬৩৯৯৫৯৫১ ǯমাবা-

০১৮১৮৮১৭০৯৪

Ɋাম-যেশার ǯরাড           

ডাক-Ҏলনা                  

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ছিমͰন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ɜɇাকচার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৬২৭ অӂপ ̲মার ǯঘাষ                   

িপতা-অশীত ̲মার ǯঘাষ       

এনআইিড-৯১৩১৫২৯১০০      ǯমাবা-

০১৭১৬৭৮১৬২৫

Ɋাম-ǯদৗলতӅর বাজার       

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী অӂপ ̲মার ǯঘাষ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ডাস̲লার িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১৬২৮ আলিভ তাবাЊম                     

িপতা-ǯমাঃ বাӋল বখিতয়ার     

জ˒সনদ-২০১৪৪৭৯৩৩১২০৩৭৫২৭    

   ǯমাবা-০১৭২৫৪৩৭৯০৮

Ɋাম-Ӆরাতন কেলানী        

ডাক-িজিপও                  

উপেজলা-Ҏলনা            

ǯজলা-Ҏলনা

ǯমাঃ বাӋল বখিতয়ার (ǯলচন) (িপতা) 

এনআইিড-এনআইিড-২৮৩৫৫৮৯৮৪৩

আেবদনকারী বাӋল বখিতয়ার (ǯলচন) একজন ҍিষ ɢিমক। তার 

ǯমেয় আলিভ তাবাЌম ইসেকিমক Όাংিলয়া ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১৬২৯ Ӌӗ রাণী                             িপতা-

ঈ͵র Ӆিলং ǯঘাষ          এনআইিড-

৫০৫১২০০৪৪১       ǯমাবা-

০১৯১৪৮৭০৯৪১

Ɋাম-িব ǯক রায় ǯরাড       

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-ǯসানাডাʊা       

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী Ӌӗ রানী একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন হাট ȟ িডিজজ 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৬৩০ আিবদ ǯহােসন                     িপতা-

ǰসয়দ আіল হাই          এনআইিড-

১৯২১৭৫৫১৯৩      ǯমাবা-

০১৯১৩২১৬৭২৮

Ɋাম-ইকবাল নগর           

ডাক-Ҏলনা িসɪ            

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী আিবদ ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন হাট ȟ 

িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৬৩১ ǯমাঃ ছাই̲ল ইসলাম            িপতা-

ӓত জবর আলী             এনআইিড-

৪৮১৯২৬৭৭৭৪৮৩৬ ǯমাবা-

০১৩০২৫৮০৫৩৩

Ɋাম-আলˠী                   

ডাক-কɇা˂ঃ                

উপেজলা-িমরӅর            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ছাই̲ল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৬৩২ ǯমাঃ শিহҼল ইসলাম              িপতা-

আঃ জ͡র সরদার         এনআইিড-

৫৯৫৮৪৫৫৯০৮         ǯমাবা-

০১৮২২১৫০৪৮১

Ɋাম-বড়বাগ                   

ডাক-িমরӅর                   

উপেজলা-িমরӅর           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শিহҼল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িলভার ও িকডনী ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৬৩৩ ǯমাসাঃ মেনায়ারা ǯবগম           িপতা-

ইসমাইল মা̙ার          এনআইিড-

২৮৩২৬১৮০৭৪       ǯমাবা-

০১৯২২৫০৯৪৪৪

Ɋাম-দঃেগাড়ান               

ডাক-িখলগϲও                

উপেজলা--িখলগϲও         

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ মেনায়ারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ঘােড়র হােড় সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

১৬৩৪ এম.এ.কােদর                          

িপতা-ǯমাঃ ইসমাইল পােটায়ারী 

এনআইিড-২৬৯৫০৪৪৮৭৮২৩৬      

ǯমাবা-০১৭৭৬৬৭১৯৯৭

Ɋাম-ӂরজাহান ǯরাড         

ডাক-ǯমাহা˰দӅর         

উপেজলা-ǯমাহা˰দӅর     

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী এম.এ. কােদর একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

১৬৩৫ ǯমাঃ আӋ বকর  ʹ আইব          

িপতা-ǯমাঃ আিমন িময়া           

এনআইিড-৪৬৪৯৪২৭২৯৩       ǯমাবা-

০১৬১২৪৩৪৮৮৮

Ɋাম-দঃেগাড়ান               

ডাক-িখলগϲও                

উপেজলা--িখলগϲও         

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ বকর ʹ আইব একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন চম ȟেরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

১৬৩৬ আলহাʕ  ǯমাঃ আঃ রব িময়া িপতা-

ӓত আঃ কােদর মা̙ার  এনআইিড-

১৯৬৫১৩১৪৯১৮৫৩২২৩৩       ǯমাবা-

০১৮১৬৯২৪৪৩৯

Ɋাম-ǯসˌা                     

ডাক-ǯসˌা                    

উপেজলা-হাজীগʛ          

ǯজলা-চϲদӅর

িনজ আেবদনকারী আলহাʕ  ǯমাঃ আঃ রব িময়া একজন ҍিষ 

ɢিমক। িতিন Ήদেরাগ ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ চϲদӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৬৩৭ ǯমাঃ আরমান আকন              িপতা-

Ҽলাল আকন              জ˒সনদ-

২০১০৪৭১১২৭১১০৯৫৫৩          

ǯমাবা-০১৮৫২০৭০৬৩১

Ɋাম-ǯমাহা˰দ নগর         

ডাক-জলমা                 

উপেজলা-বɪয়াঘাটা       

ǯজলা-Ҏলনা

Ҽলাল আকন (িপতা)    এনআইিড-

১৯৮৮৪৭১১২৭১০০০০৮১

আেবদনকারী Ҽলাল আকন একজন িনম ȟান ɢিমক। তার ǯছেল 

ӑেখ ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৬৩৮ ǯমাছাঃ ǯজাসনা ǯবগম                  

·ামী-ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম         

এনআইিড-১৯৯২৬১২৭২০১০০০০০৭ 

ǯমাবা-০১৩১০৫৫০৪৪৮

Ɋাম-কাঠালীপাড়া            

ডাক-নাˍাইল                

উপেজলা-নাˍাইল         

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯজাসনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ময়মনিসংহ

১৬৩৯ িলিপ খাҶন                        িপতা-

ফাͰক সরদার             এনআইিড-

৯১০০৩৬৫৯৭৩        ǯমাবা-

০১৩০৬৪৮৪৫৭২

Ɋাম-িবেনাদার               

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-ǯসানাডাʊা     

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী িলিপ খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন জরাө 

ɪউমার ও ওভারী ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৬৪০ ǯজাহরা ǯবগম                       িপতা-

দিলর উিʸন ǯশখ           এনআইিড-

৪৬২৯০০২৬৪৫       ǯমাবা-

০১৯৯৩৫০৩৩৯৯

Ɋাম-ɝ˰গাতী               

ডাক-িদঘিলয়া             

উপেজলা-িদঘিলয়া        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯজাহরা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

Δারালাইিসস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৬৪১ ǯমাঃ সােদ̲ল ইসলাম          িপতা-

ǯমাঃ আঃ গӈর            এনআইিড-

৯৫৬৮৫৯৬৮৬১     ǯমাবা-

০১৬১২১২৭২৭৪

Ɋাম-পবা নҶন পাড়া        

ডাক-সӅরা                   

উপেজলা-শাহ মখҼম      

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ সােদ̲ল ইসলাম একজন ɑাক চালক। িতিন 

ডান হােতর ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ রাজশাহী

১৬৪২ ǯমাসাঃ রািহমা খাҶন             ·ামী-

ǯমাঃ িসরাজ উিʸন ǯবপারী  

এনআইিড-৩৩১৩৬১৩১৫৬৮৭০      

ǯমাবা-০১৭৬২৬৩৮৮৩

Ɋাম-চর Ҽলব খা             

ডাক-বািরষার               

উপেজলা-কাপািসয়া         

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ রািহমা খাҶন একজন ɢিমক। িতিন 

Ήদেরাগ ও আলসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ গাজীӅর

১৬৪৩ ǯমাঃ বজӗ মাত͡র               িপতা-

ǯমাঃ কালাম  মাҶ͡র   এনআইিড-

৭৩৩১৪২২৪০৭       ǯমাবা-

০১৯৮৫৭৬৩৮৭৪

Ɋাম-মাদারেটক              

ডাক-বাসােবা               

উপেজলা-সӋজবাগ         

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ বজӗ মাত͡র একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িকডনীেত ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৬৪৪ ʹ˴া িব͵াস                             

িপতা-িবমল িব͵াস               

এনআইিড-২৩৭১২৮৮৪৬১      ǯমাবা-

০১৭২০১৫৪১২২

Ɋাম-রғনাথӅর             

ডাক-রғনাথӅর             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী ʹ˴া িব͵াস একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাথা Εাথা 

শারীিরক ҽব ȟলতা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ

১৬৪৫ ǯমাঃ আেনায়ার ǯহােসন          িপতা-

হািবӋর রহমান             এনআইিড-

৫৫৪১৯২৫৫৫৭        ǯমাবা-

০১৭১৪৭০৭১৭৩

Ɋাম-বাҼর তলা              

ডাক-ব̶ড়া                  

উপেজলা-ব̶ড়া              

ǯজলা-ব̶ড়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আেনায়ার ǯহােসন একজন ɢিমক। িতিন 

ǯচােখর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ব̶ড়া

১৬৪৬ পিরেতাশ দাশ                       

িপতা-ӟেরন দাশ                   

এনআইিড-৫০৯৩৩৫৮৪৩৯            

ǯমাবা-০১৭১৮১০১৭৯১

Ɋাম-ӑখাজ̭ ǯলন              

ডাক-বিরশাল                

উপজেলা-বিরশাল          

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী পিরেতাশ দাশ একজন ǯমকািনক ɢিমক। িতিন 

Ήদেরােগর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ বিরশাল



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৬৪৭ ǯসাহান হাওলাদার                 িপতা-

ǯসাহরাব হাওলাদার      এনআইিড-

১৫০৩৪৫৩৯৫১       ǯমাবা-

০১৬৮৮৯২৭৪৭৫

Ɋাম-দপদিপয়া               

ডাক-দপদিপয়া           

উপেজলা-নলিছɪ            

ǯজলা-ঝালকাঠী

িনজ আেবদনকারী ǯসাহান হাওলাদার একজন িনম ȟান ɢিমক। তার 

হােতর আЈল ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ঝালকাঠী

১৬৪৮ ǯমাসাঃ মিজদা ǯবগম            িপতা-

মকӋল ǯহােসন             এনআইিড-

৭৩৩৬৩৫৩৩৪২     ǯমাবা-

০১৯৫০৪৩৫৮৭৪

Ɋাম-ছয়ছানা                  

ডাক-জাতীয় িব͵ঃ          

উপেজলা-গাজীӅর          

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ মিজদা ǯবগম একজন ɢিমক। িতিন 

শরীেরর Εাথা ও ǯকামর Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ গাজীӅর

১৬৪৯ ͰΈল আিমন                           

িপতা-ӓত আঃ শহীদ             

এনআইিড-৯১১২০৭৩৪৮৬৩১৭ ǯমাবা-

০১৭৮৭৪৮৭৩৩৭

Ɋাম-কাজীর গϲও            

ডাক-জালালাবাদ            

উপেজলঅ-িব͵নাথ        

ǯজলা-িসেলট

িনজ আেবদনকারী ͰΈল আিমন একজন স িমল ɢিমক। িতিন 

ইনেটসটাইনাল লাংগ িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ িসেলট

১৬৫০ ǯমাঃ মিফҟল ইসলাম            িপতা-

ǯমাঃ আঃ হািমদ          এনআইিড-

৬১১২৪৬৭৪২৯১৭৪  ǯমাবা-

০১৯৬৭৩৭৪৭৭৪

Ɋাম-ǯডেগরছালা             

ডাক-জাতীয় িক͵ঃ         

উপেজলা-গাছা             

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মিফҟল ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক।  িতিন 

হাট ȟ এɇাটাক ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ গাজীӅর

১৬৫১ ǯমাঃ ছাʯার ফিকর                িপতা-

সলক ফিকর               এনআইিড-

৪৬০৩৫৩৫৯৪১       ǯমাবা-

০১৭১৩৯১০৮৮৬

Ɋাম-িশӑিলয়া                

ডাক-·ি̜Ӆর                  

উপেজলা-̲ি̌য়া            

ǯজলা-̲ি̌য়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ছাʯার ফিকর একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯসেরɝাল এɑিফ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ̲ি̌য়া

১৬৫২ িমজাӂর রহমান                    িপতা-

ǯমাঃ আফজাল ǯহােসন    এনআইিড-

৬৪১৪৭৯৪১৯৬৯৪১  ǯমাবা-

০১৭৩৭৩২৬৫০০

Ɋাম-মি̂কӅর                

ডাক-গংকর Ӆং            

উপেজলা-মাˍা              

ǯজলা-নওগϲ

িনজ আেবদনকারী িমজাӂর রহমান একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন ফɇাɪ 

িলভার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নওগϲ

১৬৫৩ ǯমাঃ ফেয়জ উʸীন                  

িপতা-ǯমাঃ এেছর আলী         

এনআইিড-৬৪১৪৭৯৪৯১৩৬৬০ ǯমাবা-

০১৭২৮৩৯৪৮৪৭

Ɋাম-জয়Ӆর                    

ডাক-শংকরӅর             

উপেজলা-মাˍা              

ǯজলা-নওগϲ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ফেয়জ উʸীন একজন ǯহােটল ɢিমক। িতিন 

ǯপেট িডফরমড ˣাͳ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নওগϲ

১৬৫৪ ǯমাসাঃ জােমলা                    ·ামী-

ǯমাঃ এরশাদ আলী        এনআইিড-

৮১২৯৪০১৭২৩৪৮৬ ǯমাবা-

০১৭২৪৭৩৯৯৫৭

Ɋাম-সমাসӅর                

ডাক-তালˍ                  

উপেজলা-তােনার           

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ জােমলা একজন ǯহােটল ɢিমক। িতিন 

͵াসক̙ ǯɛসার ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ রাজশাহী

১৬৫৫ িনӗফা ǯবগম                        

·ামী- মািনক হাওলাদার         

এনআইিড-০৬১০৭২৭৩৬১৪০৯ ǯমাবা-

০১৭০৩৫৯৬৫০১

Ɋাম-দঃ কাজলাকাঠী       

ডাক-মাҶ͡র হাট          

উপেজলা-বােকরগʛ        

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী িনӗফা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯচােখর 

সমΝা মাথা Εাথা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ বিরশাল

১৬৫৬ ǯমাসাঃ আকিলমা আɳার        িপতা-

ӓত ǯদেলায়ার ǯহােসন    জ˒সনদ-

২০০২০৬১০৭২৯০৪৪৪৩৭        ǯমাবা-

০১৭৪৩৫১৮২৪৮

Ɋাম-দঃ কাজলাকাঠী       

ডাক-মাҶ͡র হাট          

উপেজলা-বােকরগʛ        

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ আকিলমা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। 

িতিন িসজার অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ বিরশাল



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৬৫৭ ǯমাছাঃ ǯখােতজা ǯবগম            

িপতা-খিলӗর রহমান           

এনআইিড-২৮০৭৪৭৮৫৬১         

ǯমাবা-০১৭৩৩৪০৫০৫০

Ɋাম-কামাল কামার         

ডাক-চি˅জান              

উপেজলা-উিলӅর            

ǯজলা-̲িড়Ɋাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯখােদজা ǯবগম  একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯɝ̙ সাজ ȟারী ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ̲িড়Ɋাম

১৬৫৮ আকিলমা আɳার                  িপতা-

ফজӗল কিরম খϲন        জ˒সনদ-

১৯৯০৫১১৪৩৪০০১৪৯৭৬          

ǯমাবা-০১৭০৩৮৩৮৭৯৫

Ɋাম-িড আই ɪ ɛেজɰ      

ডাক-̶লশান               

উপেজলা-বাʡা              

ǯজলা-ঢাকা

ǯমাঃ জামাল উিʸন রতন (·ামী) 

এনআইিড-১৯১৮৩৭৩০৫৯

আেবদনকারী ǯমাঃ জামাল উিʸন রতন একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন থাইরেয়ড িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

১৬৫৯ ǯমাছাঃ শািহদা ǯবগম               

িপতা-ǯমাঃ শাহাদৎ আলী       

এনআইিড-৩২৫৭২২৬৯২২        

ǯমাবা-০১৭৪৯৫৫৮৩৭৭

Ɋাম-কামাল কামার         

ডাক-চি˅জান              

উপেজলা-উিলӅর            

ǯজলা-̲িড়Ɋাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ শািহদা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ̲িড়Ɋাম

১৬৬০ ǯগালাম রহমান                    িপতা-

আবҼল মিতন             এনআইিড-

১৯৬০৫১২৬৫০৩০০০০০২       ǯমাবা-

০১৩০৪৪৬২৫৭৪

Ɋাম-রতনӅর                 

ডাক-রামগʛ               

উপেজলা-রামগʛ           

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯগালাম রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন হাট ȟ 

িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ লɻীӅর

১৬৬১ ǯমাছাঃ ছালমা ǯবগম               

িপতা-ǯমাঃ আবҼস ছালাম       

এনআইিড-৯১০৭০৭৮৭৭৭       ǯমাবা-

০১৭৯৪৩৬৮৬৩৮

Ɋাম-ǯগাদীনাথӅর           

ডাক-চি˅জাল                

উপেজলা-উিলӅর            

ǯজলা-̲িড়Ɋাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ছালমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ̲িড়Ɋাম

১৬৬২ ǯমাঃ আিরফ ǯহােসন               িপতা-

ǯমাঃ বািরক ǯহােসন        এনআইিড-

৫০২৭৯০৯১৫৪৭৫৮  ǯমাবা-

০১৯০৬৮১৯৯৫৬

Ɋাম-আӣয়া পাড়া            

ডাক-ǯমািহনী িমলস        

উপেজলা-̲ি̌য়া           

ǯজলা-̲ি̌য়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আিরফ ǯহােসন একজন ɢিমক। িতিন Εাক 

ǯপইন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ̲ি̌য়া

১৬৬৩ ǯমাঃ ǯরাকন উিʸন                িপতা-

কাҜম আলী                এনআইিড-

৪৮১৯২৮১৭৯৭৯৫৬  ǯমাবা-

০১৯৩৬০৬০১৪৩

Ɋাম-ӑц নগর                

ডাক-ӑц নগর               

উপেজলা-টʊী               

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯরাকন উিʸন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ গাজীӅর

১৬৬৪ ǯমাঃ ǯরজাউল ইসলাম            িপতা-

ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম    জ˒সনদ-

১৯৯৮৩৯১৩৬৫৩০০২৭৪৫        

ǯমাবা-০১৭০০৫৯১৭০৮

Ɋাম-বাҟনধরা               

ডাক-নͰিˍ                  

উপেজলা-জামালӅর         

ǯজলা-জামালӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯরজাউল ইসলাম একজন িমল ɢিমক। িতিন 

হােতর ǯকেট ǯফলা হেয়েছ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ জামালӅর

১৬৬৫ মালা খাҶন                             

িপতা-আঃ আিজজ খান         

জ˒সনদ-১৯৯১৪৭৯৮৫১৬০১২৫৭৬ 

ǯমাবা-০১৯১১৮২৬৮৭৮

Ɋাম-ǯজাড়ােগট              

ডাক-িজিপও                

উপেজলা-ǯসানাডাʊা       

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী মালা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৬৬৬ নািছর উিʸন                         

িপতা-আঃ রিশদ                 

এনআইিড-৪৮১৭৯৬৬৯৩৪৩৪১ ǯমাবা-

০১৭১২০১৯২৭৭

Ɋাম-স˰ানীয়া                

ডাক-ӆব ȟ নারাˍী            

উপেজলা-পা̲িˍয়া         

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী নািছর উিʸন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  িকেশারগʛ

১৬৬৭ ǯমেহͰন ǯনছা (·ন ȟা)                   

িপতা- ǯমাঃ অিহҼল ইসলাম   

জ˒সনদ-২০০৩৪৭৯২১০২০০৩০১৬ 

ǯমাবা-০১৯৯২৫২১১২৪

Ɋাম-মΒপাশা                

ডাক-ǯদৗলতӅর               

উপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-Ҏলনা

ǯমাঃঅিহҼল ইসলাম (িপতা)   

এনআইিড-১৪৮১৭৮৪৫৯১

আেবদনকারী ǯমাঃ অিহҼল ইসলাম একজন Ғহ ɢিমক। তার 

ǯমেয় ǯমেহͰন ǯনছা (·ন ȟা) শারীিরক Ҽব ȟলতা ǯরােগ আɈাˉ। 

উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৬৬৮ ǯমাসাঃ ӟিম আɳার               িপতা-

ǯমাঃ আলী আকবর ǯশখ  জ˒সনদ-

১৯৯৩৪৭৯৫১৩০০০১৮৭২         

ǯমাবা-০১৯৮৩৯৮১২৩৮

Ɋাম-Ͱপসা ̘ɇা˅ ǯরাড      

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-Ҏলনা            

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ӟিম আɳার একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

মািসক ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৬৬৯ িবউɪ ǯবগম                          

িপতা-করম আলী ǯশখ          

এনআইিড-৩৭৩৩৮৯৩৩৯৪      ǯমাবা-

০১৯৮৫৯৮০৫১২

Ɋাম-জয়Ӆর                    

ডাক-ӆব ȟ Ͱপসা               

উপেজলা-Ͱপসা               

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী িবউɪ ǯবগম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন ǯপট 

Εাথা ও ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৬৭০ ǯমাঃ িসিʸক ǯবপারী               

িপতা-বােরক ǯবপারী             

এনআইিড-৩৭৩৩৩০৭৫১০       

ǯমাবা-০১৭১৮৮৫২৬৭০

Ɋাম-চর Ͱপসা                

ডাক-ӆব ȟ Ͱপসা               

উপেজলা-Ͱপসা             

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িসিʸক ǯবপারী একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯকামেড় Εাথা ও ǯকামেড়র সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৬৭১ ǯমাছাঃ আেরফা ǯবগম             িপতা-

ǯমাঃ আকবর আলী        এনআইিড-

৫৫০৭২০৫৬৯৭        ǯমাবা-

০১৭৪৯৫৫৭৪৫৮

Ɋাম-কামাল কামার         

ডাক-চি˅জান              

উপেজলা-উিলӅর            

ǯজলা-̲িড়Ɋাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ আেরফা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯɝ̙ কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ̲িড়Ɋাম

১৬৭২ ǯমাঃ হাসান ǯশখ                    

িপতা-ǯমাঃ বােরক ǯশখ           

এনআইিড-১৯৯৪৪৭১১২৭১০০০২৪৮    

      ǯমাবা-০১৯৫৬৪৪০৪২৬

Ɋাম-ɬকরাবাদ              

ডাক-ɬকরাবাদ              

উপেজলা-বɪয়াঘাটা       

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ হাসান ǯশখ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

হােড়র সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৬৭৩ ǯমাঃ আіস ছালাম               িপতা-

নিজর উিʸন               এনআইিড-

১৪৫৭০৮৯০৪১        ǯমাবা-

০১৭৯৪৩৬৭১৩৯

Ɋাম-কামাল কামার         

ডাক-চি˅জান              

উপেজলা-উিলӅর            

ǯজলা-̲িড়Ɋাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আіস ছালাম একজন ভɇান চালক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ̲িড়Ɋাম

১৬৭৪ ǯমাঃ ǯবারহান উিʸন ǯচৗҿরী     িপতা-

মনচার আলী ǯচৗҿরী      এনআইিড-

৯৫৫৩১১৩১৬৯        ǯমাবা-

০১৭৯৩৬৯৩৮৬১

Ɋাম-ǯচৗҿরীপাড়া            

ডাক-পাচগাছী                

উপেজলা-̲িড়Ɋাম           

ǯজলা-̲িড়Ɋাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯবারহান উিʸন ǯচৗҿরী একজন ভɇান চালক। 

িতিন মানিসক সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ̲িড়Ɋাম



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৬৭৫ ǯমাঃ আіস সিহদ খϲন           িপতা-

ǯমাঃ ইɝাহীম খান        এনআইিড-

৪৬৪২৬৫৪২২৪       ǯমাবা-

০১৯৫৫৬৮৯২৩৯

Ɋাম-ওয়ারী                  

ডাক-ওয়ারী                  

উপেজলা-ওয়ারী           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আіস সিহদ খান একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন Ήদেরাগ ǯɛসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৬৭৬ আӋল কােশম                     িপতা- 

ӂͰল হক                   এনআইিড-

১৪৭৮৯৭৩৮৯২        ǯমাবা-

০১৬৭৫৩৯৯৮৭০

Ɋাম-নিজর বাড়ী              

ডাক-পাহাড় তলী           

উপেজলা-পাহাড়তলী       

ǯজলা-চʞɊাম

িনজ আেবদনকারী আӋল কােশম একজন িনম ȟান ɢিমক।িতিন িকডনী 

সমΝা ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  চʞɊাম

১৬৭৭ ǯমাঃ হাছান ǯশখ                    

িপতা-ӓত আলী আɮাস ǯশখ    

এনআইিড-২৬১৭৬৩৫৪৪৬৬৮৫  

ǯমাবা-০১৯২০৪৩৫৮৫০

Ɋাম-দিনয়া                   

ডাক-দিনয়া                  

উপেজলা-ΚামӅর         

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ হাছান ǯশখ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯপেট আলসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৬৭৮ িমӂ আɳার                         িপতা-

নҟ িময়া                     এনআইিড-

৪৬২১২১৭৮৬০        ǯমাবা-

০১৮৫৪৭৩০০০৩

Ɋাম-ঢালকা নগর             

ডাক-ফিরদাবাদ              

উপেজলা-ǯগ˅ািরয়া        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী িমӂ আɳার একজন ɢিমক। িতিন ǯচােখর 

অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৬৭৯ ӂর জাহান ǯবগম                   ·ামী-

জালাল উিʸন             এনআইিড-

৫৯১২৪৭৩০৭৫৮৭৩ ǯমাবা-

০১৬৩২৩৭০৫৮১

Ɋাম-নিবনগর                

ডাক-আɢাফাবাদ            

উপেজলা-কামরাʊীরচর   

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ӂর জাহান ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িকডনী 

পাথর ডায়ােবɪস ǯɛসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

১৬৮০ হািফজা খাҶন                      িপতা-

আঃ হািকম                   এনআইিড-

১৫০৩৭৬৯৫৯৬    ǯমাবা-

০১৭৫১৯৫৭৫৪২

Ɋাম-দাӅিনয়া                 

ডাক-িবিসক িশ˷ এলাকা  

উপেজলা-জামালӅর        

ǯজলা-জামালӅর

ǯশখ ǯমাঃ িমв (·ামী)  এনআইিড-

৭৩৪১২৪৮৫৫২

আেবদনকারী হািফজা খাҶন একজন ɢিমক। িতিনেɝ̙ কɇানসার 

 ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ জামালӅর

১৬৮১ তপন বালা                           

িপতা-বাӟেদব বালা               

এনআইিড-১০০৯৬৩৫৬৪৮       ǯমাবা-

০১৭৯৭৫৯৩২৯৮

Ɋাম-রғনাথӅর             

ডাক-রғনাথӅর             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী তপন বালা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন Ήদেরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০  ǯগাপালগʛ

১৬৮২ িবিচɖ বাইন                         িপতা-

িবজন ̲মার বাইন       এনআইিড-

৭৭৫৪১৪৭৪৬৫        ǯমাবা-

০১৯৯৬২৮৪৭৬২

Ɋাম-মািনকদাহ               

ডাক-মািনকদাহ            

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী িবিচɖ বাইন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন গল ˣডার 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ǯগাপালগʛ

১৬৮৩ পҶল বাইন                            

িপতা-Ӌিʺমˉ ঘরামী             

এনআইিড-৬৮৫৩৫২৮৬৮২     ǯমাবা-

০১৯৯৭৩৩৭২৭৯

Ɋাম-চর̲শলী                

ডাক-̲শলী                  

উপেজলা-ҧংগীপাড়া        

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী পҶল বাইন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Hn ও 

DM ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ

১৬৮৪ ǯশফালী মালাকার                িপতা-

ভরত চˌ ম˅ল          এনআইিড-

৪৬২০১৫৭১০৯       ǯমাবা-

০১৮৭৫৫২৩৩১৭১

Ɋাম-রғনাথӅর             

ডাক-রғনাথӅর             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯশফালী মালাকার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ঘাড় 

Εাথা এলািজȟ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৬৮৫ ǯমাঃ সামӟল হক                  িপতা-

ӓত ̲দােনওয়াজ         এনআইিড-

৪৮১৯২৮১৭৯৮৩৪০ ǯমাবা-

০১৯৩১৭৯০৭৮৭

Ɋাম-ӑц নগর                

ডাক-ӑц নগর               

উপেজলা-টʊী               

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ সামӟল হক একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িরভার কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ গাজীӅর

১৬৮৬ ǯমাঃ হাͰন অর রিশদ ӑি˓       িপতা-

ӓত ӂͰল ইসলাম ӑি˓   এনআইিড-

১৩১৪৯৩৫৫১৪৯৩০ ǯমাবা-

০১৭৩৫২২৭৮২৯

Ɋাম-ӟিবদӅর                 

ডাক-ӟিবদӅর                

উপেজলা-হাজীগʛ          

ǯজলা-চϲদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ হাͰন অর রিশদ ӑি˓ একজন মৎΝ শিমক। 

িতিন িকডনী সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ চϲদӅর

১৬৮৭ ǯমাঃ ফাহাদ ǯহােসন               িপতা-

ǯমাঃ ǯছােলমান             এনআইিড-

৮৭০২৮৪১০১          ǯমাবা-

০১৭৭৬৬৭১৯৯৭

Ɋাম-বাӗӑড়া                 

ডাক-মিনয়া                 

উপেজলা-ফিরদগʛ         

ǯজলা-চϲদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ফাহাদ ǯহােসন একজন ɞান চালক। িতিন 

ǯচােখর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ চϲদӅর

১৬৮৮ ǯমাঃ আӋ সাইদ ӑ˓ী               

িপতা-ӓত ǯমাহা˰দ উΙাহ ӑ˓ী    

এনআইিড-১৩১৪৯১৮৫২৮৮৬২ ǯমাবা-

০১৭১৬০৫২১২২

Ɋাম-আҭলী                    

 ডাক-আҭলী                

উপেজলা-হাজীগʛ           

ǯজলা-চϲদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ সাইদ ӑ˓ী একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

শারীিরক ҽব ȟলতা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  চϲদӅর

১৬৮৯ ǯমাশারফ                            িপতা-

ǯমাঃ আিত̲র রহমান    এনআইিড-

৪৬০৬৩৫৪২৮২      ǯমাবা-

০১৭২৮৫৩০৪২৪

Ɋাম-িদғয়া                    

ডাক-সাওরাইদ               

উপেজলা-কালীগʛ          

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাশারফ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ গাজীӅর

১৬৯০ িসফাত হাসান িহম                িপতা-

ǯমেহদী হাসান             এনআইিড-

২০০৫২৬৯২৫০৭২৫৫৯৫২       ǯমাবা-

০১৬১১০০৭৩৫৪

Ɋাম-বাসা-৫                   

ডাক-Ҽয়ারীপাড়া            

উপেজলা-Ͱপনগর          

ǯজলা-ঢাকা

ǯমেহদী হাসান হীরা (ǯছেল)               

 এনআইিড-৭২১০৯৪৭৩৪২৯০৭

আেবদনকারী ǯমেহদী হাসান হীরা একজন িনম ȟান ɢিমক। তার 

ǯছেল িসফাত হাসান িহম গলˣাডােরর পাথর ǯমেজনটিরক 

িল˫ািজেনাΔািথ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৬৯১ িছিʸ̲র রহমান                    িপতা-

আіল ǯহােসন              এনআইিড-

৪৬৪৮১৩৩০৪১      ǯমাবা-

০১৯১৩৩৭৮৩৮৪

Ɋাম-চˌӅর                   

ডাক-চˌӅর                  

উপেজলা-বারহাɑা           

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী িছিʸ̲র রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

লাইেপামা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ǯনɖেকানা

১৬৯২ রিফ̲ল ইসলাম                      

িপতা-ǯমাঃ ǯমা̜ফা               

এনআইিড-১৯৯১২৬৯২৬১৮০০০৩০৬  

          ǯমাবা-০১৭১৭৩৮৪৬৭০

Ɋাম-িপЈলাকাঠী            

ডাক-ǯগৗরনদী              

উপেজলা-ǯগৗরনদী           

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী রিফ̲ল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ҽঘ ȟটনা জিনত কারেন মাতার অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ বিরশাল

১৬৯৩ সািহদা ǯবগম                      ·ামী- 

আӋ জাফর                  এনআইিড-

২৬৯৯০৩৮৬৩৩০৬৭             ǯমাবা-

০১৯২৩১৫৬৬৮১

Ɋাম-ǯকারক                  

ডাক-বর̶না               

উপেজলা-বর̶না            

ǯজলা-বর̶না

িনজ আেবদনকারী  সািহদা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন জরাөর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ বর̶না



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৬৯৪ িপӔষ বӣয়া                        িপতা-

ӓত ӟধীর বӣয়া           এনআইিড-

১৯৬১১৫৯১৯০৫০০০০০২        ǯমাবা-

০১৮১২৫৭০৫৯৮

Ɋাম-বাҹয়া                  

ডাক-বাҹয়া                  

উপেজলা-পɪয়া             

ǯজলা-চʞɊাম

িনজ আেবদনকারী িপӔষ বӣয়া একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন িকডনী 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  চʞɊাম

১৬৯৫ নািসমা ǯবগম                           

·ামী বােরক িশকদার            

এনআইিড-১৫৯১৯০৫২৪১০৮৭   ǯমাবা-

০১৭৪৬৮১৫২৫৩

Ɋাম-উিকল সড়ক             

ডাক-এনএনএম মাɘাসা    

উপেজলা-চϲˍগাও          

ǯজলা-চʞɊাম

িনজ আেবদনকারী নািসমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɜকচার 

ɶɇািভকল ǯলা ǯপইন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  চʞɊাম

১৬৯৬ ǯমাঃ জাফর গাজী                     

িপতা-ӂͰ গাজী                  

এনআইিড-০৯১২১৭৬১৭২৩০৭  ǯমাবা-

০১৯৩১৩৯২১৫১

Ɋাম-০রাম ǯকশব             

ডাক-দͰনবাজার            

উপেজলা-ǯবারহান উিʸন  

ǯজলা-ǯভালা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জাফর গাজীঢ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

Ήদেরাগ ҽঘ ȟটনা জিনত আঘাত ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ǯভালা

১৬৯৭ ǯমাঃ আӋ জাফর ǯমা̂া           িপতা-

ӓত হািবӋর রহমান ǯমা̂া এনআইিড-

১৯৬৫২৬৯৯০৩৮৬১৮৫৩১      ǯমাবা-

০১৯১৩২৫৬২৯৮

Ɋাম-ǯকারক                  

ডাক-বর̶না               

উপেজলা-বর̶না            

ǯজলা-বর̶না

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ জাফর ǯমা̂া একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন Ήদেরাগ Ɉিনক িকডনী িডিজজ উʎ রɳচাপ এনিজও Ɋাম 

ɛেয়াজন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ বর̶না

১৬৯৮ ǯমাঃ মিজবর রহমান খান        িপতা-

ǯমা্ঃ হাসমত আলী       এনআইিড-

৪৬৩২১০৭৬৭০       ǯমাবা-

০১৯৪০০৩৮২৯২

Ɋাম-̶িপনাথӅর              

ডাক-ǯগাপালগʛ             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ      

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মিজবর রহমান একজন ҟট িমল ɢিমক। 

িতিন ǯচােখর সমΝা কােধ সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ

১৬৯৯ এহসাӂল হক                       িপতা-

শিহҼল ইসলাম িলҿ     জ˒সনদ-

২০০৬৪৭৯৩৩২৮০১৯৬৮৮      ǯমাবা-

০১৯১৭৫৫৩৩০১

Ɋাম-ওেয়̙ সা ȟ̲লার ǯরাড 

ডাক-Ҏলনা                  

উপেজলা-Ҏলনা            

ǯজলা-Ҏলনা

ǯরােকয়া ӟলতানা Ͱিম (মাতা) 

এনআইিড-৯৫৬১৫১০৮৫১

আেবদনকারী ǯরােকয়া ӟলতানা Ͱিম একজন Ғহ ɢিমক। তার 

ǯছেল এহসাӂল হক ǯচােখর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  Ҏলনা

১৭০০ ǯগৗতম হাওলাদার                 িপতা-

ӓত িন̲ʛ হাওলাদার   এনআইিড-

০৬১০৭১২৪৮৩৩১১ ǯমাবা-

০১৭৯৮৫৬৫৯৫৮

Ɋাম-Ҽধলেমৗ                 

ডাক-দিɻণ Ҽধলেমৗ        

উপেজলা-বােকরগʛ       

ǯজলা-বিরশাল

িরতা রানী (̛ী) এনআইিড-

০৬১০৭১২৪৮৩৩১২

আেবদনকারী িরতা রানী একজন Ғহ ɢিমক। তার ·ামী ҽঘ ȟটনা 

জিনত মাথা ইনҟরী ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ বিরশাল

১৭০১ ǯমাঃ সӋজ ǯমা̂া                    

িপতা-সােয়জ উʸীন ǯমা̂া      

এনআইিড-৪১৬৫০৭২১৮৪        ǯমাবা-

০১৯১৪১৯৪১৫৭

Ɋাম-ǯছাট বয়রা                

ডাক-িজিপও                

উপেজলা-ǯসানাডাʊা         

  ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ সӋজ ǯমা̂া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

Ήদেরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৭০২ ǯমাছাঃ লািজদা ǯবগম              

িপতা-ǯমাঃ এখলাচ উʸীন       

এনআইিড-৪৬৫৯৯৬২৬০১        

ǯমাবা-০১৭১৬২৭৮১৫২

Ɋাম-খানা বাড়ী              

ডাক-̲েয়ট                   

উপেজলা-িদঘিলয়া         

ǯজলা-Ҏলনা

িম˷ন সানা (·ামী)    এনআইিড-

৪৭১৪০৭৫৩৩৪৯৬৩

আেবদনকারী িম˷ন সানা একজন িদন মҟর। তার ̛ী ̜ন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৭০৩ ǯহাসেন আরা                         

িপতা-আিজҟর রহমান          

এনআইিড-৯১৩৫৭৩২০৬৪       ǯমাবা-

০১৭১৫৩৪৫৬৩৪

Ɋাম-ǯহাি˹ং-৭০              

ডাক-ӑসলমান পাড়া       

উপেজলা-Ҏলনা               

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯহােসেন আরা একজন Ғহ ɢিমক।িতিন Ήদেরাগ 

হাইপার থাইরেয়িডজম ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৭০৪ ǯমাছাঃ তাছিলমা আɳার             

িপতা-ǯমাঃ আӋল হােসম             

এনআইিড-১৯৫৭৮৩৪৮৯৬            

ǯমাবা-০১৯০২৩২৯১০৮

Ɋাম-কাটালীপাড়া            

ডাক-নাˍাইল                

উপেজলা-নাˍাইল         

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ তাছিলমা আɳার একজন Ғহ ɢিমক।িতিন 

ӈসӈেসর সমΝা জরাөর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ময়মনিসংহ

১৭০৫ ǯশখ শাˉ                                    

িপতা-ǯশখ িজѬর রহমান            

এনআইিড-১৯৮৫২৬৯৩৬২৩৬৪৩০৯৫ 

          ǯমাবা-০১৯২১১০৪৬৪৭

Ɋাম-ǯগায়ালখািলী          

ডাক-িজিপও                   

উপেজলা-খািলশӅর        

ǯঝলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯশখ শাˉ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ɶা˂ ɑমা 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১৭০৬ ǯমাঃ নািছর উিʸন                 িপতা-

 আঃ আিজদ                এনআইিড-

৪৮১৯২৯৪৮১৪৯৬৯ ǯমাবা-

০১৯৬৫২৮৬০৯৬

Ɋাম-ӑц নগর                  

ডাক-ӑцনগর                

উপেজলা-টʊী                

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ নািছর উিʸন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

পাক̝লীেত কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ গাজীӅর

১৭০৭ ǯমাঃ আকবর হাওলাদার         িপতা-

ǯমাঃ মহারাজ হাওলাদার এনআইিড-

৬৪৩২০৬১৪৪৫      ǯমাবা-

০১৯২৫০৪৬৭০৬

Ɋাম-সােহবপাড়া             

ডাক-ǯদৗলতӅর               

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আকবর হাওলাদার একজন ɑাক চালক। িতিন 

ǯবাম ফাটার কারেন জায়গায় আঘাত ও ǯচােখর সমΝা ǯরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০০  Ҏলনা

১৭০৮ বরকত আিল মীর                   

িপতা-আіল জিলল মীর          

এনআইিড-৯১৩১৮৮৬০৮৮    ǯমাবা-

০১৭৬৩৩৭৮৫৭০

Ɋাম-ǯহলােলর বাগান        

ডাক-ǯদৗলতӅর               

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী বরকত আলী মীর একজন পাট ɢিমক। িতিন 

ǯপপɪক আলসার িডিজজ মানিসক সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৭০৯ ǯমাঃ কালাম িশয়ালী             িপতা-

ǯমাˉাজ উিʸন িশয়ালী  এনআইিড-

৯৫৬৬১৭৫৫৯৩      ǯমাবা-

০১৭৫০৫৫৫০১৭

Ɋাম-সােহবপাড়া              

ডাক-̲েয়ট                 

উপেজলা-ǯদৗলতӅর       

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ কালাম িশয়ালী একজন ওয়াকȟস সপ ɢিমক। 

িতিন ডায়ােবɪস ǯভিরেফাস ǯভইন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৭১০ িলওন ǯশখ                            

িপতা-ইিɘস ǯশখ                   

এনআইিড-৩৭২৭৬৬০০৭২       ǯমাবা-

০১৭২৬৮৮৪৯৪৮

Ɋাম-ǯদয়াড়া                  

ডাক-ǯদয়ারা                

উপেজলা-িদঘিলয়া         

ǯজলঅ-ҏলনা

িনজ আেবদনকারী িলওন ǯশখ একজন ҟট িমল ɢিমক। িতিন 

ǯমͰদে˅র অপােরশন  ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  Ҏলনা

১৭১১ ǯমাঃ আলী ǯহােসন                িপতা-

ইসমাইল িশকদার         এনআইিড-

২৮৩১৫৮৯৩৪২     ǯমাবা-

০১৪০১৬৩৬৮৮১

Ɋাম-ǯরলওেয় কেলানী ডাক-

ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর           

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আলী ǯহােসন একজনҟট িমল ɢিমক। িতিন 

যɻা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৭১২ ҟেয়না                               িপতা-

ǯমাঃ িব̂াল িময়া        এনআইিড-

৩৭৫৯৬৩৮৩৩৫    ǯমাবা-

০১৭৮৯০০০৬৯৭

Ɋাম-চর মািরয়া               

ডাক-·˾ মািরয়া            

উপেজলা-িকেশারগʛ       

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ҟেয়না একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কɡাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  িকেশারগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৭১৩ মােহনা                                

িপতা-লিতফ                        

এনআইিড-২৬৯২৬১৯৪৮২১০৪ ǯমাবা-

০১৭৪৭৮১৮০৮৩

Ɋাম-তারাপাশা                

ডাক-িকেশারগʛ             

উপেজলা-িকেশারগʛ       

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী মােহনা একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  িকেশারগʛ

১৭১৪ ǯমা্ঃ আিজҟল ইসলাম             

িপতা-ӓত ̲েদ ǯনওয়াজ        

এনআইিড-৪৮১৯২৮১৭৯৮৩৫২ ǯমাবা-

০১৯৯০৮৯১৯২২

Ɋাম-ǯবাড ȟ বাজার            

ডাক-জাতীয় িব͵ িবΑা   

উপেজলা-গাজীӅর         

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আিজҟল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন টনিসল কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ গাজীӅর

১৭১৫ সজল গাইন                          

িপতা-বাӋলাল গাইন            

জ˒সনদ-২০০১৩৫১৩২৭৩০২০৬০৬   

   ǯমাবা-০১৭৩২৯৩৫৯৬৬

Ɋাম-রғনাথӅর             

ডাক-রғনাথӅর             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী সজল গাইন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন আথ ȟাইɪস 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ǯগাপালগʛ

১৭১৬ ʹ̲র আলী                         িপতা-

শামӟল ǯশখ               এনআইিড-

১০১৭১৭৯৪৫৬        ǯমাবা-

০১৩০০৬২২৩৯৯

Ɋাম-পাবলা খা পাড়া    ডাক-

ǯদৗলতӅর                

উপেজলা-ǯদৗলতӅর           

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ʹ̲র আলী একজন গাড়ী চালক। িতিন ҽঘ ȟটনা 

জিনত কারেন মাথায় আঘাত হϲҧেত আঘাত ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  Ҏলনা

১৭১৭ হাওয়াӂর আɳার                  িপতা-

আঃ রʕব ǯশখ           এনআইিড-

৭৮০০৩৫৭৩৮১      ǯমাবা-

০১৩০৩০৫৬২৭২৪

Ɋাম-কাজিদয়া               

ডাক-আলাইӅর            

উপেজলা-Ͱপসা            

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী হাওয়াӂর আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িকডনী 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  Ҏলনা

১৭১৮ ǯমাঃ হাͰন খান                          

িপতা-ӓত রহম আলী ǯশখ     

এনআইিড-৪৭৯২১০২০২৫৬৪০  ǯমাবা-

০১৯৭৯৯৪৯৯১২

Ɋাম-িমেরর ডাʊা            

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-খানজাহান আলী 

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ হাͰন খান একজন িমল ɢিমক। িতিন 

ǯমͰদে˅র সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৭১৯ ǯমাঃ মাহӋӋর রহমান              

িপতা-ǯমাঃ ӑনҜͰল হক         

এনআইিড-৩৭৩৫৮০৭০৭৯       ǯমাবা-

০১৭৪০২৯০৫০২

Ɋাম-মাহাতাব উিʸন সড়ক 

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-ǯসানাডাʊা       

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মাহӋӋর রহমান একজন মটর ɢিমক। িতিন 

ҽঘ ȟটনায় আহত ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৭২০ ǯমাঃ জাӂ িময়া                     িপতা-

ǯমাঃ আіর রিশদ          এনআইিড-

৯১২৬১৪৬৬৯৬      ǯমাবা-

০১৭১৮০৬২৮৭৯

Ɋাম-ǯতিলপাড়া                

ডাক-ǯমাহনগʛ              

উপেজলা-বারহাʞা          

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জাӂ িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস যҍেতর সমΝা Ɉিনক ɝনকাইɪস ǯরােগ আɈাˉ। 

উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ǯনɖেকানা

১৭২১ ǯমাসাঃ শাহানা আɳার          িপতা-

ǯমাঃ শাহালম             জ˒সনদ-

২০০১৪৭৯৮৫১৯০১৩০৫৩         

ǯমাবা-০১৯৪৭২৭৪৫৮০

Ɋাম-ǯগাবরচাকা              

ডাক-ǯসানাডাʊা            

উপেজলা-ǯসানাডাʊা        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ শাহানা আɳার  একজন দিজȟ ɢিমক। 

িতিন Ήদেরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৭২২ পারভীন আɳার                    িপতা-

ǯমাঃ আমীর আলী ǯহােসন এনআইিড-

৪৬০১৪৪৬৭৮৬     ǯমাবা-

০১৭২৯১৩১১৫৮

Ɋাম-ǯগাবর চাকা             

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-Ҏলনা              

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী পারভীন আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন  

Ήদেরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৭২৩ নাজমা ǯবগম                         

িপতা-রিফ ǯশখ                    

এনআইিড-১৯০১৩৩১২১৩       ǯমাবা-

০১৯৮৪৭৭২৬৬৬

Ɋাম-ǯগাবর চাকা             

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-Ҏলনা              

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী নাজমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Ήদেরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৭২৪ বাহাͰন ǯনছা খান                      

·ামী-ǯমাঃ ǰতয়ব আলী খান    

এনআইিড-৪৭৯৫১৩১৫৪৫৪৩৮ ǯমাবা-

০১৯৫০৬২৬৪২৩

Ɋাম-ǯমা̂াপাড়া               

ডাক-িশপইয়াড ȟ              

উপেজলা-Ҏলনা              

ǯজলা-ҏলনা

িনজ আেবদনকারী বাহাͰন ǯনছা খান একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

ǯ̘াক ডায়ােবɪস উʎ রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৭২৫ ǯমাঃ ফাͰক ǯহােসন                

িপতা-ǯমাঃ হােনফ ǯশখ           

এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৫১৪৯৬৬  ǯমাবা-

০১৭১৯১৩৭৪৩৮

Ɋাম-ɝɻগাতী                  

ডাক-িদঘিলয়া                 

উপেজলা-িদঘিলয়া           

ǯজলা-ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ফাͰক ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিনӈসӈেসর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  Ҏলনা

১৭২৬ Ͱপা খাҶন                           

িপতা-ǯমাঃ ǯগালাম নবী          

এনআইিড-৬০০২৫০৯৩৬৯      ǯমাবা-

০১৭১০১২৩৮৪৯

Ɋাম-ɝɻগাতী                  

ডাক-িদঘিলয়া                 

উপেজলা-িদঘিলয়া           

ǯজলা-ҏলনা

ǯগালাম নবী (িপতা) এনআইিড-

৪৭১৪০৫৭৫১৪৯৬৭

আেবদনকারী ǯগালাম নবী একজন ҟট িমল ɢিমক। িতিন 

Ήদেরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৭২৭ রিহমা ǯবগম                          

িপতা-রিশদ খান                   

এনআইিড-৯১৩২২৭৬২৫৫      ǯমাবা-

০১৬৮৭২৬০৭৭৫

Ɋাম-ǯহলােলর বাগান        

ডাক-ǯদৗলতӅর               

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী রিহমা ǯবগম একজন ǯɛস ɢিমক। িতিন 

Όািসɑাɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৭২৮ িশিরন আɳার                      িপতা-

আিমӂর রহমান            এনআইিড-

৩৩১৩৬২৫২৯৫৬৩৯              

ǯমাবা-০১৯১৬৩৯০৭৪০

Ɋাম-নােশরা                   

ডাক-তারাগʛ                

উপেজলা-কাপািসয়া        

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী িশিরন আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯরােগ 

আɈাˉ। িতিন ǯপিরেফরাল এবেসস ǯɓেনজ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ গাজীӅর

১৭২৯ ǯমাঃ আিনҜর রহমান               

িপতা- আিজҟল হক             

এনআইিড-১৫১০৩৯২২৯১        ǯমাবা-

০১৯৬৪৮৩৫৩৭২

Ɋাম-িনশাত নগর            

ডাক-Ҷরাগ                  

উপেজলা-Ҷরাগ              

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আিনҜর রহমান একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িজΊার কɇানাসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৭৩০ রামɛসাদ গাইন                    িপতা-

ӓত রিবদাস গাইন        এনআইিড-

৩৫১৯১২৮৭৪০৪১২ ǯমাবা-

০১৭৫৫৯৫৩২৬৮

Ɋাম-ǯলӋতলা                  

ডাক-ҭমিরয়া               

উপেজলা-ҧʊীপাড়া        

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী রাম ɛসাদ গাইন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯপপɪক আলসার িডিজজ মানিসক সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ǯগাপালগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৭৩১ ǯমাঃ শাহীন কবীর                  

িপতা-সাফােয়ত ǯহােসন         

এনআইিড-১৯৯৪৩৫১৩২৫৬০০০১৩৮  

      ǯমাবা-০১৯৩২৪১১৯৪৩

Ɋাম-চর মািনকদাহ           

ডাক-ǯগাপালগʛ             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ      

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শাহীন কবীর একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

চম ȟেরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ

১৭৩২ বাসনা িব͵াস                       ·ামী 

পলাশ িব͵াস                এনআইিড-

১৯৯০৬৫১২৮৩১০০০০৬৫       ǯমাবা-

০১৯১৪৮৪৩৭৬৬

Ɋাম-হািড়য়ার ǯঘাপ           

ডাক-বাগডাʊা             

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী বাসনা িব͵াস একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০ নড়াইল

১৭৩৩ সীমা রানী রায়                        

·ামী-িলটন রায়                  

এনআইিড-১৯৯০৬৫১২৮৩১০০০০৬৬  

    ǯমাবা-০১৭৩৪২৯৮০২৫

Ɋাম-হািড়য়ার ǯঘাপ           

ডাক-বাগডাʊা             

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী সীমা রানী রায় একজন Ғহ ɢিমক। িতিন জরাөর 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ নড়াইল

১৭৩৪ আেয়শা ǯবগম                            

·ামী-িবলাল িময়া                      

এনআইিড-১২১৯০২৪৩৬৯৩৫৩১    

ǯমাবা-০১৭৩৫৮৫৪৯২৯

Ɋাম-গদাইনগর              

ডাক-ӟরাবই                   

উপেজলা-হিবগʛ             

ǯজলা-হিবগʛ

িনজ আেবদনকারী আেয়শা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িজএিড 

এবং সারডাইেকলিরব ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ হিবগʛ

১৭৩৫ রবীˌনাথ হালদার                িপতা-

নেগˌনাথ হালদার       এনআইিড-

০১১৫৮২৭৩৬৮৮৬০ ǯমাবা-

০১৯০২৮৬৯৩৩০

Ɋাম-িদগরাজ                  

ডাক-িদগরাজ                 

উপেজলা-মংলা              

ǯজলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী রবীˌনাথ হালদার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯচােখর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  বােগরহাট

১৭৩৬ ǯমাঃ Ҝলাইমান গাজী              িপতা-

ǯমাঃ হািনফ গাজী         এনআইিড-

১৯৮৭৪৭১১২৭১০০০০৩৪          

ǯমাবা-০১৯১৫৫২১৬৫৩

Ɋাম-ǯমাহা˰দ নগর          

ডাক-জলসা                  

উপেজলা-লবনচরা         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ Ҝলাইমান গাজী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

Ҽঘ ȟটনা জিনত কারেন হাসপাতােল ভিতȟ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৭৩৭ ফারজানা শিরফ                   িপতা-

হািমদ খϲন                  এনআইিড-

৩৭২২৬৮০০২৬       ǯমাবা-

০১৯১৪৯৮৭৪৩৭

Ɋাম-লবনচরা                  

ডাক-িশপইয়াড ȟ             

উপেজলা-Ҏলনা              

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ফারজানা শিরফ একজন িনম ȟান ɢিমক।িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

১৭৩৮ জীবন দাস                            

িপতা-ӓত নশীরাম দাস           

এনআইিড-৪৭৯৫১২২৪১২৭৯০  ǯমাবা-

০১৯৮৩১৩৮৮৪০

Ɋাম-নҶন বাজারচর        

ডাক-নҶন বাজার           

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী জীবন দাস একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন ǯɛাে̙ট 

এনলাজȟΖা˂ Ήদেরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৭৩৯ ǯমাঃ সাইӈল ইসলাম            িপতা-

ǯমাঃ ফাͰক ǯহােসন       জ˒সনদ-

২০০৩৪৭১৭৫৫৪০৪৩৬৬২        

ǯমাবা-০১৯৬৬০২৫৫০৯

Ɋাম-িকসমত চি˅তলা     

ডাক-ǰনহাটী                  

উপেজলা-Ͱপসা              

ǯজলা-Ҏলনা

ǯমাঃ ফাͰক ǯহােসন (িপতা) এনআইিড-

৭৩৩৩৪৭৩৫৯৮

আেবদনকারী ǯমাঃ সাইӈিল ইসলাম একজন ɢিমক। িতিন 

পােয়র হাড় ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৭৪০ ফাইҟল                               

িপতা-ӓত ফশর আলী            

এনআইিড-১৯৯৫৪৮১৯২৮১০০০০১৬   

    ǯমাবা-০১৭৯৬৪০৪০১৮

Ɋাম-ǯবাড ȟ বাজার            

ডাক-জাতীয় িব͵ িবΑা   

উপেজলা-গাজীӅর         

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ফাইҟল একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন ˣাড 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ গাজীӅর

১৭৪১ সামҙ সরদার                        

িপতা-আӋ বɮর সরদার          

এনআইিড-৩৭২০১৫৪২২২       ǯমাবা-

০১৭৩১৭৩৫৪০

Ɋাম-রғনাথӅর             

ডাক-রғনাথӅর             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী সামҙ সরদার একজন ҍিষ িɢিমক। িতিন পােয়র 

হাড় ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ǯগাপালগʛ

১৭৪২ সজীব সরদার                       িপতা-

ǯমাঃ শািহন সরদার       জ˒সনদ-

২০১২০৬১৩২৭১১০৮২৬০        ǯমাবা-

০১৭৫১৬৫২৮২৮

Ɋাম+ডাক-িপʊলাকাঠী   

উপেজলা-ǯগৗরনদী            

ǯজলা-বিরশাল

ǯমাঃ শািহন সরদার (িপতা)   

এনআইিড-২৬৯৬৪০২৪২২০৫৩

আেবদনকারী ǯমাঃ শািহন সরদার একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯছেল 

সজীব সরদার ǯপলিভক ǯɜকচার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ বিরশাল

১৭৪৩ ǯমাসাঃ তাসিলমা খানম          ·ামী-

এস,এম,ǯমা̜ািফҟর রহমান 

এনআইিড-০৬১০২৪৭৬১৭৫৯৯  ǯমাবা-

০১৭৫৬৬৭৯২৬৭

Ɋাম-ǯসরাল                     

ডাক-ǯসরাল                 

উপেজলা-আৈগলঝাড়া     

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ তাসিলমা খানম একজন দিজȟ ɢিমক। 

িতিনপাক̝লীেত কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ বিরশাল

১৭৪৪ িলংকন িব͵াস                    িপতা-

িকেশার িব͵াস            জ˒সনদ-

২০০১৩৫১৩২৭৩০৯০৭০        ǯমাবা-

০১৮৪৯৩৬৩৩৭০

Ɋাম-রғনাথӅর             

ডাক-রғনাথӅর             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী িলংকন িব͵াস একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন Ήদেরাগ 

উʎ রɳচাপ ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ǯগাপালগʛ

১৭৪৫ ʹেবাধ চˌ বাইন                  িপতা-

শরৎ চˌ বাইন            এনআইিড-

১৪৫৩৫১৯৬১১        ǯমাবা-

০১৯২৮৭৯৭৫৪৯

Ɋাম-চর ̲শলী                

ডাক-̲শলী                    

উপেজলা-ҧংগীপাড়া        

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী ʹেবাধ চˌ বাইন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

হািন ȟয়া অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ǯগাপালগʛ

১৭৪৬ আয়শা িছিʸকা িলҟমিন         িপতা-

ǯমাঃ িছিʸ̲র রহমান  জ˒সনদ-

২৬১২৮০১৯৯৯৪৯০২৬            

ǯমাবা-০১৯৮৫৭৬৩৮৭৪

Ɋাম-ǯকানাপাড়া              

ডাক-মাҶয়াইল              

উপেজলা-যাɖাবাড়ী         

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী আয়শা িছিʸকা িলজামিন একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন টাইফেয়ড ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

১৭৪৭ ǯমাঃ এরশাদ িময়া                 িপতা-

আӋ িছিʸক            এনআইিড-

৪৬২৬৫১৬৬৪৭       ǯমাবা-

০১৯৫৭২৪৪০০১

Ɋাম-ভাটারা                  

ডাক-নҶন বাজার            

উপেজলা-বাʡা              

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনাকারী ǯমাঃ এরশাদ িময়া একজন িরɼা চালক। িতিন 

িসকন কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৭৪৮ িবসকা িব͵াস                       িপতা-

̲И বালা                   এনআইিড-

৪১৫৩২৫৭৫৬৫        ǯমাবা-

০১৯৮৯৫৬৯৫৩১

Ɋাম-বালাডাংগা            

ডাক-ҧʊীপাড়া              

উপেজলা-ҧংগীপাড়া        

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী িবসকা িব͵াস একজন Ғহ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৭৪৯ Κামল ম˅ল                        িপতা-

অমর ম˅ল                  এনআইিড-

৫৯৭০৬৮৫৪৫৮       ǯমাবা-

০১৯৯০৯২১২৪০

Ɋাম-পাɪেকলবাড়ী          

ডাক-ҧ˃ামাˌা               

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী Κামল ম˅ল একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন জি˅স 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ǯগাপালগʛ

১৭৫০ িকেশার িব͵াস                     িপতা-

িকরন িব͵াস               এনআইিড-

১০১০০৭৩২৬৮       ǯমাবা-

০১৮৭২২০৫৭৮৭

Ɋাম-রғনাথӅর             

ডাক-রғনাথӅর             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী িকেশার িব͵াস একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

আথ ȟাইɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ǯগাপালগʛ

১৭৫১ ǯমাঃ িব̂াল িময়া                  িপতা-

ǯমাঃ আӋ তােহর          এনআইিড-

৪৮১৪২৩৪৫২৬১৯৬ ǯমাবা-

০১৯২৪০৩০৩৪৭

Ɋাম-কҙেɻত              

ডাক-কҙেɻত               

উপেজলা-কɇা˂ঃ            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িব̂াল িময়া একজন িনম ȟান  ɢিমক। িতিন 

হােড়র কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৭৫২ ӑহা˰দ ǯসিলম িসিʸকী          িপতা-

ӓত ӓহা˰দ ইিɘস         এনআইিড-

১৫২৬১০৭৬৮৯০৩৩ ǯমাবা-

০১৮১৮৫৫৫৪৫৬

Ɋাম-কΈলী                    

ডাক-পɪয়া                   

উপেজলা-পɪয়া              

ǯজলা-চʞɊাম

িনজ আেবদনকারী ӓহা˰দ ǯসিলম িসিʸকী একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন ҽঘ ȟটনা জিনত আঘাত অপােরশন ǯরােগ উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন। আɈাˉ।

৪০০০০  চʞɊাম

১৭৫৩ ̲লӟম ǯবগম                       িপতা-

ǯশখ দরেবশ আলী         এনআইিড-

৫৯৫১৪৮৬০৯০       ǯমাবা-

০১৯২৪৩৯৪৭৫৭

Ɋাম-িবেক রায় ǯরাড      

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-ǯসানাডাʊা      

ǯজলা-Ҏলনা

ǯসখ আঃ গিন (·ামী)  এনআইিড-

৫০৫১৪২৮০৭৫

আেবদনকারী ǯসখ আঃ গিণ একজন িমল ɢিমক। তার ̛ী 

̲লӟম ǯবগম সারভাইেকল ǯ̡া˅াইলাইɪস ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৭৫৪ ǯমাঃ আিজҟল                      িপতা-

ǯমাঃ ǯব̂া সরদার       জ˒সনদ-

২০০৮৪৭৪৭৫৫৪০৪৬২৬১          

ǯমাবা-০১৯৩৬৬৫৩৮৩৯

Ɋাম-ǯনহালӅর                 

ডাক-ǰনহাটী                  

উপেজলা-Ͱপসা             

ǯজলা-Ҏলনা

ǯমাঃ ǯব̂াল সরদার (িপতা) এনআইিড-

৩২৮৪৪৫৭৯৪৬

আেবদনকারী ǯমাঃ আিজҟল একজন ইটভাটা ɢিমক। িতিন 

ǯচােখর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৭৫৫ ǯমাসাঃ রিহমা নাজমা ǯরভা     িপতা-

এম,এম,এ রাʕাক      এনআইিড-

২৩৭৬৯৪৪৯৪৪        ǯমাবা-

০১৬৭৫৮৩০৯৯৮

Ɋাম-আেনায়ার বাগ          

ডাক-দিɻণখান             

উপেজলা-দিɻণখান      

ǯজলা-ঢাকা

ǯমাঃ হাˑান সরদার (·ামী)           

এনআইিড-৫৫১৪৬৫৫৮১৯

আেবদনকারী ǯমাঃ হাˑান সরদার একজন ǯহােটল ɢিমক। তার 

̛ী ǯমাসাঃ রিহমা নাজমা ǯরভা Ήদেরাগ ডায়েবɪস উʎ রɳচাপ 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

১৭৫৬ মাҿরী হালদার                     িপতা-

শািˉ রʛন হালদার        এনআইিড-

১৫০১৫৬২২৪১        ǯমাবা-

০১৮৩৫৮১০৪৩৪

Ɋাম-রғনাথӅর             

ডাক-রғনাথӅর             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী মাҿরী হালদার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ɟািɼলারী সাইӂসাইɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ

১৭৫৭ Ӆ̡ মালাকার                     িপতা-

সনাতন বালা               এনআইিড-

৫৫২০১৩৪৫০২       ǯমাবা-

০১৯১৫৫৫১৬৩৭

Ɋাম-রғনাথӅর             

ডাক-রғনাথӅর             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী Ӆ̡ মালাকার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

এেপনিডসাইɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ǯগাপালগʛ

১৭৫৮ Ҷষার িব͵াস                           

িপতা-িকরন িব͵াস               

এনআইিড-৮২২০১৩৮৯৪৮      ǯমাবা-

০১৭২১০১৫৩৪১

Ɋাম-রғনাথӅর             

ডাক-রғনাথӅর             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী Ҷষার িব͵াস একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন Ήদেরাগ 

উʎ রɳচাপ ɝনিɈয়াল এজমা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ǯগাপালগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৭৫৯ মাӟমা খানম                         

·ামী- জািকর ǯহােসন (িলҧ)   

এনআইিড-১৯৮২২৬১১২৮০৮২৮৮৯৩  

     ǯমাবা-০১৭১৬৩৩১২৭৪

Ɋাম-পাড়াগাড়                 

ডাক-পাড়াগাড়               

উপেজলা-ǯডমড়া            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী মাӟমা খানম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  ঢাকা

১৭৬০ আছমা আɳার                      ·ামী-

হািদছ িময়া                এনআইিড-

১৯৭৬৭২১০৪৪৭০০০০০১        ǯমাবা-

০১৩১১২০৪৬৯২

Ɋাম-ӟেতরӅর               

ডাক-·রӑিশয়া              

উপেজলা-আটপাড়া         

ǯজলা-ǯনɖেকানা

িনজ আেবদনকারী আছমা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ǯনɖেকানা

১৭৬১ ǯ̞হলতা ǯপাʸার                    

িপতা-ӟেরন িব͵াস               

এনআইিড-৬৮৭০০৫৯৫০৫       ǯমাবা-

০১৯৮৩২৮১৭৬০

Ɋাম-িনজড়া                   

ডাক-উলӅর                   

উপেজলা-ǯগাপপালগʛ     

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯ̞হলতা ǯপাʸার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ǯপপɪক আলসার িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ǯগাপালগʛ

১৭৬২ অИ হীরা                             

িপতা-জীেতন রায়                  

এনআইিড-৮৬৭০১৬২৫২১        

ǯমাবা-০১৭১২৭৫৫৮৯১

Ɋাম-রғনাথӅর             

ডাক-রғনাথӅর             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী অИ হীরা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন চম ȟেরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ

১৭৬৩ রʱা ম˅ল                           িপতা-

িচʯরʛন ǯপাʸার         এনআইিড-

৮২২০৮০৮৮৮৮     ǯমাবা-

০১৭২৮৬৮৫০০০

Ɋাম-পাɪেকলবাড়ী          

ডাক-ҧ˃ামাˌা               

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী রʱা ম˅ল একজন Ғহ ɢিমক। িতিন জরাөর 

সমΝা ǯপলিভক ইন˝ামােটরী ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ǯগাপালগʛ

১৭৬৪ ǯমাঃ আїল বােরক                    

িপতা-ӓত আহার উিʸন               

এনআইিড-৫২১৭০৮১৩৫৫৫৭৪       

ǯমাবা-০১৯৮৬১৫৬০০৩

Ɋাম-উফার মারা             

ডাক-Ӌিড়মারী               

উপেজলা-পাটɊাম           

ǯজলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আїল বােরক একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯরɰাল ইনҟির ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ লালমিনরহাট

১৭৬৫ ǯমাঃ আіল মিমন                 িপতা-

ǯমাঃ আіল সােহদ       এনআইিড-

২৬৯৬৪০৬৭২১৫৬১ ǯমাবা-

০১৮৪৯৩৩৮১১০

Ɋাম-আলˠী                   

ডাক-কɇা˂ঃ                

উপেজলা-িমরӅর            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আіল মিমন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৭৬৬ ǯমাঃ আলী ǯহােসন                 িপতা-

ǯমাঃ ওছমান ম˅ল        এনআইিড-

২৭১৩৮৮৪৭৩২৮০৭ ǯমাবা-

০১৮৩৬৯৭৩৮৬৬

Ɋাম-চক কেরয়া               

ডাক-ӈলবাড়ী             

উপেজলা-ӈলবাড়ী         

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আলী ǯহােসন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ΌাংিɊন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  িদনাজӅর

১৭৬৭ Ӌশরা আɳার িরংিক             িপতা-

আіর রহমান ǯমা̂া     এনআইিড-

১৯০৫৬৯৫৬০৫       ǯমাবা-

০১৯৫৪২০৬৮৫৭

Ɋাম+ডাক-দিনয়া    

উপেজলা-কদমতলী         

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী Ӌশরা আɳার িরংিক একজন ɢিমক। িতিনমাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৭৬৮ Ͱমা আɳার                         ·ামী-

ǯমেহদী হাসান               এনআইিড-

২৬১৭৬৩৫৩৭৬০৮০ ǯমাবা-

০১৬৮২০২৭২৬৯

Ɋাম-হাজী মীর ǯহােসন ǯরাড 

                             

ডাক-দিনয়া                    

উপজেলঅ-কদমতলা        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী Ͱমা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন আথ ȟাইɪস 

জরাөর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

১৭৬৯ ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম খান        িপতা-

ǯমাঃ ইসমাইল খান      এনআইিড-

৯৫৬৪৩৪৭২১০       ǯমাবা-

০১৯২৪১৬৭৭৫৭

Ɋাম-দিɻণ িবিশল           

ডাক-িবিড শিরফ            

উপেজলা-িমরӅর            

ǯজলা-ঢাকা

সাইӈল ইসলাম (িপতা)  এনআইিড-

২৩৫৮৪৫১৮০১

আেবদনকারী ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম একজন ভɇান চালক। িতিন 

আেস ȟিনেকািসস পােয়র আলসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৭৭০ মালতী মালাকার                 িপতা-

আҶল চˌ খϲ               এনআইিড-

৪১৭০১৩৯১৯২        ǯমাবা-

০১৭০৩৬১১৭০৬

Ɋাম-রғনাথӅর             

ডাক-রғনাথӅর             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী মালতী মালাকার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মানিসক সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ǯগাপালগʛ

১৭৭১ ǯমাঃ আতাউর রহমান                

িপতা-ǯমাঃ আইөব আলী     

এনআইিড-১৯৯২৮৫১২৭৪২০০০৩১৮   

     ǯমাবা-০১৭৩৮৯০৪২১৩

Ɋাম-৩৩/১/িব               

ডাক-বাসােবা                 

উপেজলা-সӋজবাগ          

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আতাউর রহমান একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৭৭২ অিসত ম˅ল                       িপতা-

গনপিত ম˅ল             জ˒সনদ-

১৯৯৯৩৫১৩২৮২০১১০৫১         

ǯমাবা-০১৭৩৪৩৫৯৮৮৭

Ɋাম-সানӅ̲িরয়া           

ডাক-ǯভˑাবাড়ী             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ      

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী অিসত ম˅ল একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ǯɜকচার 

ɪিবয়া পােয়র হাড় ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ǯগাপালগʛ

১৭৭৩ উৎপল চˌ বালা                   িপতা-

ӟভাষ চˌ বালা             এনআইিড-

৫৯৭১৪০৯৬৬৮      ǯমাবা-

০১৭৪৮৯৮০৩২৮

Ɋাম-কািলিভটা               

ডাক-সাতপাড়               

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী উৎপল চˌ বালা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯমͰদে˅র অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ǯগাপালগʛ

১৭৭৪ ǯমাঃ শিহҼল ইসলাম Δাদা      িপতা-

ӓত ǯমাঃ জয়নাল উʸীন Δাদা          

                      এনআইিড-

৭৯১৯০১৫৭০৯৭২৩  ǯমাবা-

০১৯৮৫৭৬৩৮৭৪

Ɋাম- বািলপাড়া                

ডাক-বািলপাড়া             

উপেজলা-িজয়ানগর        

ǯজলা-িপেরাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শিহҼল ইসলাম Δাদা একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন বাম কােধর সমΝা ǯরােগ আɈˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ িপেরাজӅর

১৭৭৫ ӟনীল মালাকার                   িপতা-

নারায়ন মালাকার          এনআইিড-

৮৬৭০১৬১২০০        ǯমাবা-

০১৭৭৮৯৪৩২৪৫

Ɋাম-রғনাথӅর             

ডাক-রғনাথӅর             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী ӟনীল মালাকার একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন Ɉিনক 

আ̘ািɰব পালেমানাির িডিজজ ǯ̘াক ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ǯগাপালগʛ

১৭৭৬ ǯমাঃ হীরা িময়া                    িপতা-

ӓত ফশর আলী            এনআইিড-

১৯৯৩৪৮১৯২৮১০০০১৬৪       ǯমাবা-

০১৭৯৬৪০১৩৬৩

Ɋাম-কাজলা                  

ডাক-দিনয়া                   

উপেজলা-যাɖাবাড়ী       

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ হীরা িময়া একজন িরকসা চালক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৭৭৭ ǯমাঃ জামাল ǯহাসাইন                   

িপতা-ǯমাঃ আіল বািরক ǯশখ      

এনআইিড-১৯৯২২৯১১৮২৫০০০১৩৮ 

ǯমাবা-০১৭৬৮২৫৬০৬৫

Ɋাম-িব͵াসӅর               

ডাক-Ӡযিদয়া                

উপেজলা-ǯবায়ালমারী     

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জামাল ǯহাসাইন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

সারডাইবাল িড̖ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ফিরদӅর

১৭৭৮ ǯমাঃ ǯমাশারফ ǯহােসন            িপতা-

ǯমাঃ ӑখেলҜর রহমান   এনআইিড-

৮২১৮৫৬৭৮৫০        ǯমাবা-

০১৭৯৩৮০৭৫০৯

Ɋাম-কামারপাড়া            

ডাক-িনশাতনগর            

উপেজলা-Ҷরাগ              

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমাশারফ ǯহােসন একজন ভɇান চালক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৭৭৯ জাহানারা ǯবগম                   ·ামী-

মিজӋর রহমান ǯমা̂া     এনআইিড-

০৬১০৭৬৭৪৪১৮২৩ ǯমাবা-

০১৭২২২৮১৯০৯

Ɋাম-Ҽগ ȟাӅর                    

ডাক-কলসকারী               

উপেজলা-বােকরগʛ       

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী জাহানারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ বিরশাল

১৭৮০ ǯমাঃ জািহҼর রহমান              িপতা-

ǯমাঃ হািবӋর রহমান      এনআইিড-

৪৭১৪০৮৫১৩৪৩৬৩ ǯমাবা-

০১৯২৯৬৬৯৪৩৩

Ɋাম-হািজɊাম                

ডাক-হািজɊাম             

উপেজলা-িদঘিলয়া         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জািহҼর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯপপɪক আলসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৭৮১ ǯদেলায়ার ǯহােসন (কিবর)       িপতা-

ӂর ইসলাম ǯশখ           এনআইিড-

৪৭৯৫১৩১৫৪৮০৬৬ ǯমাবা-

০১৯৩৭৭৬১৩১৪

Ɋাম-লবনচরা                  

ডাক-িশপইয়াড ȟ             

উপেজলা-Ҏলনা              

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯদেলায়ার ǯহােসন (কিবর ) একজন িরɼা 

চালক।িতিন ǯপপɪক আলসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৭৮২ ǯমাহা˰দ আলী                     িপতা-

ǯমাঃ ǯমেহদী হাসান হাওলাদার          

                জ˒সনদ-

২০১৪৪৭১৭৫৫৪৫৪৯৯২৯  ǯমাবা-

০১৭৭৭৮৯৪৮৭০

Ɋাম-িনকলাӅর               

ডাক-Ͱপসা                  

উপেজলা-Ͱপসা              

ǯজলা-Ҏলনা

ǯমাঃ ǯমেহদী হাসান হাওলাদার (িপতা) 

এনআইিড-৪১৮৩৮০৩৩১৩

আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমেহদী হাসান হাওলাদার একজন িমল 

ɢিমক।তার ǯছেল ǯমাহা˰দ আলী Ήদেরাগ (VSD)ǯরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০০  Ҏলনা

১৭৮৩ ǯমাসাঃ নািসমা ǯবগম                  

·ামী-ǯমাঃ সািহন আলী               

এনআইিড-৭০১৮৮৫৩৯৮২৪৩৯      

ǯমাবা-০১৯১০৩২২৪৬০

Ɋাম-মেহ͵রপাশা            

ডাক-̲েয়ট                  

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ নািসমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস এ˅ হাইেপাথাইরেয়িডজম ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১৭৮৪ আফেরাজা খানম                   িপতা-

কাজী আɳার ǯহােসন    এনআইিড-

৫৫০৬৭৬২৪৯০       ǯমাবা-

০১৭৫৫৮৭৩৪৯৭

Ɋাম-১১/এ                      

ডাক-িজগাতলা               

উপেজলা-হাজািরবাগ       

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেদনকারী আফেরাজা খানম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ˣাড 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৭৮৫ ǯমাঃ আেɮল আলী                 িপতা-

ӓত ǯরাʊ ǯমা̂া          এনআই্িড-

৪৭১১২৭১৮২৮৪২৭   ǯমাবা-

০১৭৩৬৬৪২৫৯৯

Ɋাম-ǯমাহা˰দনগর          

ডাক-জলমা                   

উপেজলা-বɪয়াঘাটা       

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আেɮল আলী একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

Ήদেরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৭৮৬ ǯমাসাঃ ӂরজাহান                  িপতা-

আіল মিজদ          এনআইিড-

১৯৮৮০৬১০৭৬৭৪৪৯৪৯১        ǯমাবা-

০১৭৩৬৯৭৯৭৪৪

Ɋাম-Ҽগ ȟাӅর                    

ডাক-কলসকারী               

উপেজলা-বােকরগʛ       

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ӂরজাহান একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

জরাөর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ বিরশাল

১৭৮৭ ǯমাঃ মাӟদ রানা                    

িপতা-ǯমাঃ ইɝাহীম খান          

এনআইিড-২৬৯২৯৮৪৬২৮৪৭০ ǯমাবা-

০১৬৪৬১১২২৪৮

Ɋাম-হাটেখালা                

ডাক ওয়ারী                

উপেজলা-ওয়ারী            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মাӟদ রানা একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৭৮৮ ǯমাঃ কালাম হাওলাদার          িপতা-

ӓত ǯজˑাত আলী হাওলাদার 

এনআইিড-৪২১৭৩১৫৩৮০৯৩৮  

ǯমাবা-০১৭১৬২১৯৮৪২

Ɋাম-িতিমর কাঠী            

ডাক-িতিমরকাঠী           

উপজেলঅ-নলিছɪ          

ǯজলা-ঝালকাঠী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ কালাম হাওলাদার একজন ভɇান চালক। 

িতিন Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ঝালকাঠী

১৭৮৯ ǯমাঃ রিহছ িময়া                    িপতা-

ӓত রিহমা উিʸন           এনআইিড-

৭২১৪৭৬৭১১৪৭৯৩  ǯমাবা-

০১৯০৮৭২৮৬২৪

Ɋাম-ǯজানাকী ǯরাড           

ডাক-আহা˰দ নগর        

উপেজলা-িমরӅর            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রিহছ িময়া একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯচায়ােলর হাড় ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

১৭৯০ আ˾না খাҶন                          

·ামী-আলমগীর ǯহােসন         

এনআইিড-১৯৯০৬৯১১৫৩৫০০০৩০৫  

    ǯমাবা-০১৭৪৬১১৫৯৫৯

Ɋাম-ǯগাপালӅর              

ডাক-গড়মাɪ                 

উপেজলা-বড়াইɊাম         

ǯজলা-নােটার

িনজ আেবদনকারী আ˾না খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯলােবক 

ǯপইন এবং এিনয়ার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ নােটার

১৭৯১ ǯমাঃ রিবউল ইসলাম               

িপতা-ǯমাঃ আіর রিশদ         

এনআইিড-৮২৪৩৯০৪৯৪৬       ǯমাবা-

০১৭৮৪৬৫৫৭৫১

Ɋাম-লɻীӅর                   

ডাক-রাজপাড়া              

উপেজলা-রাজশাহী         

ǯজলা-রাজশাহী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রিবউল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

Ɉিনক িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ রাজশাহী

১৭৯২ ǯমাছাঃ ӂͰʫাহার                     

·ামী-̲দরত িমঞা               

এনআইিড-৬৯১১৫৩৫২০২২৬২ ǯমাবা-

০১৯০২৯৭৭৬১৭

Ɋাম-ǯগাপালӅর             

ডাক-গড়মাɪ                

উপেজলা-বড়াইɊাম        

ǯজলা-নােটার

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ӂͰˑাহার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

িডেজনােরɪভ িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নােটার

১৭৯৩ ǯমাসাঃ মািবয়া খাҶন             িপতা-

লিতফ িময়া                এনআইিড-

১৯৩৫৮৪৫৬৭৫      ǯমাবা-

০১৭৪৮৯২৭৮৬৪

Ɋাম-ǯব̶নবাড়ী              

ডাক-আিমন বাজার          

উপেজলা-সাভার             

ǯজলা-ঢাকা

ǯমাঃ কিবর ǯহােসন (ǯছেল) এনআইিড-

২৮৩৫৭৮৩২৩০

আেবদনকারী ǯমাঃ কিবর ǯহােসন একজন ǯমকািনক ɢিমক। 

তার মােয়র ɜɇাকচার ɑেক˂ার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

১৭৯৪ ǯমাঃ ইকবল ǯহােসন ǯখাকন     িপতা-

ӓত তােহর উিʸন         এনআইিড-

৫০১১৫৪০১৬৩৫৫৬ ǯমাবা-

০১৭১৭২১৮৭০০

Ɋাম-ǯকাদািলয়া পাড়া       

ডাক-ǯভড়ামারা              

উপেজলা-ǯভড়ামাড়া       

ǯজলা-̲ি̎য়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ইকবাল ǯহােসন ǯখাকন একজন ǯমকািনক 

িম̛ী। িতিন কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ̲ি̌য়া



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৭৯৫ িবলিকস ǯবগম                      

িপতা-আӋ বকর রাড়ী            

এনআইিড-৫৯৭৮৭২৪৪৯৯       ǯমাবা-

০১৭৭৬১৮৯৩৮৯

Ɋাম-̶লশান                   

ডাক-̶লশান                

উপেজলা-̶লশান            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী িবলিকস ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৭৯৬ ǯমাছাঃ এেসায়ারা ǯবগম            

িপতা-আিজজার রহমান        

এনআইিড-১৯০৭০৮০৮৭১       ǯমাবা-

০১৭৪৯৫৫০০৫৪

Ɋাম-ǯগাপীনাথӅর          

ডাক-চি˅জান                

উপেজলা-উিলӅর          

ǯজলা-̲িড়Ɋাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ এেসায়ারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ̲িড়Ɋাম

১৭৯৭ ǯমাছাঃ আনҟমান আরা ǯবগম   িপতা-

আফছার আলী            এনআইিড-

৫৫০৩৬৩০৩৩৬    ǯমাবা-

০১৮১০৩৮৭৭০০

Ɋাম-সরদারপাড়া            

ডাক-̲িড়Ɋাম                

উপেজলা-̲িড়Ɋাম          

ǯজলা-̲িড়Ɋাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ আনҟমান আরা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। 

িতিন কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ̲িড়Ɋাম

১৭৯৮ ǯমাছাঃ জিমলা ǯবগম                

িপতা-হায়দার আলী            

এনআইিড-৫-০৫৭২০১৯২২       ǯমাবা-

০১৭৩২৩১১২৯৮

Ɋাম-কামাল কামার         

ডাক-চি˅জান              

উপেজলা-উিলӅর            

ǯজলা-̲িড়Ɋাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ জিমলা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ̲িড়Ɋাম

১৭৯৯ ǯমাঃ আফজাল ǯহােসন            িপতা-

মািনকউ̂ɇা ӑ˓ী        এনআইিড-

৪৬০৩৬২৪৩০৭      ǯমাবা-

০১৮২২৯৭১৫৯২

Ɋাম-সরদারপাড়া            

ডাক-̲িড়Ɋাম                

উপেজলা-̲িড়Ɋাম          

ǯজলা-̲িড়Ɋাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আফজাল ǯহােসন একজন ভɇান চালক। িতেন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ̲িড়Ɋাম

১৮০০ মিরয়ম আɳার                      

িপতা-ǯমাঃ আіল মˑান হাওলাদার    

                       এনআইিড-

৭৯১৫৮৩৪৩৩০৩১৬ ǯমাবা-

০১৭১৯২৮২৯৭৪

Ɋাম-িগলাবাদ                

ডাক-িগলাবাদ                 

উপেজলা-মঠবাগীয়া        

ǯজলা-িপেরাজӅর

িনজ আেবদনকারী মিরয়ম আɳার একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ িপেরাজӅর

১৮০১ ইয়াসিমন ǯবগম                    ·ামী-

আӋল কালাম               এনআইিড-

২৬১৩৮১৭০৬১৯৬৫ ǯমাবা-

০১৮৪৯২৯৮২০৩

Ɋাম-জগˑাথӅর               

ডাক-কলািতয়া               

উপেজলা-ǯকরানীগʛ       

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ইয়সিমন ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন বালিক 

ইউেটরাস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

১৮০২ ǯমাঃ আіল জিলল                 

িপতা-ǯমাঃ ǯরৗশনা আলী        

এনআইিড-১২১০২৫৭৭৭২৯৮১৭ ǯমাবা-

০১৯১৪১৬২৬৮৩

Ɋাম-মদনӅর                 

ডাক-মদনӅর                  

উপেজলা-বˍর              

ǯজলা-নারায়নগʛ

ǯমাছাঃ জয়নব ǯনছা  (̛ী)     

এনআইিড-১২১০২৫৭৭৭৩৮১৭

আেবদনকারী ǯমাছাঃ জয়নব ǯনছা একজন Ғহ ɢিমক। তার ·ামী 

ǯমাঃ আіল জিলল শারীিরক ҽব ȟলতা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

১৮০৩ রিহমা ǯবগম                        ·ামী-

বােরক                       এনআইিড-

২৬৭৫৪৮৫৫৫৫২২৪ ǯমাবা-

০১৮১৯২৮৫৬৬৯

Ɋাম-কাজীপাড়া                

ডাক-িমরӅর                

উপেজলা-িমরӅর            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী রিহমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৮০৪ ӂͰˑাহার                              

·ামী-ǯসিলম                      

জ˒সনদ-২০২০১৯১৮৭৭৩০০১১৭২     

    ǯমাবা-০১৮১৭৬৭৫৩০১

Ɋাম-ӎӗয়াপাড়া              

ডাক-অিলӅর                

উপেজলা-নাʊলেকাট      

ǯজলা-̲িম̂া

িনজ আেবদনকারী ӂͰˑাহার একজন ҍিষ ɢিমক। সবাইেনর আঘাত 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ̲িম̂া

১৮০৫ বােয়জীদ আফনান                িপতা-

ǯমাঃ িসরাজেʸৗলা বাদশা জ˒সনদ-

২০১২৬৭৯৪৪১২২৯৭৭১৫          

ǯমাবা-০১৬২০২৬৬০০২

Ɋাম-িযলӅর                   

ডাক-যাɖাবাড়ী               

উপেজলা-যাɖাবাড়ী          

ǯজলা-ঢাকা

ӂসরাত ইসলাম (মাতা)   এনআইিড-

৮২২৫৯১৫৫১৪

আেবদনকারী ӂসরাত আফনান একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা

১৮০৬ ǯমাসাঃ ছােলহা ǯবগম              ·ামী-

ǯমাঃ ǯনায়াব আলী         এনআইিড-

৫৯১৭৪১১৯৮৯৫৭৯   ǯমাবা-

০১৭০৪৭৯৮৪২৪

Ɋাম-বয়রাগাদী               

ডাক-খাসমহল               

উপেজলা-িসরাজিদখান    

ǯজলা-ӑ˓ীগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ছােলহা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ӑ˓ীগʛ

১৮০৭ ডিল বীিথ ǯরাজািরও             ·ামী-

ǯরাজািরও                   এনআইিড-

২৬৫৫৪৮৯২৬৩৫৪৮ ǯমাবা-

০১৯৬০৫৭১৩১১

Ɋাম-Ӆব ȟ রাজা বাজার      

ডাক-ǯতজগϲও                 

উপেজলা-ǯতজগϲও         

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ডির বীিথ ǯরাজািরও একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডাɰাল কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৮০৮ ǯমাঃ আঃ খােলক Δাদা          িপতা-

ӓত এসেকˍার আলী    এনআইিড-

৭৯১৯০১৫৭০৯৬৪১  ǯমাবা-

০১৭১৬৩৩১২৭৪

Ɋাম-বািলপাড়া                

ডাক-বািলপাড়া              

উপেজলা-িজয়নগর        

ǯজলা-িপেরাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আ খােলক Δাদা একজন িনম ȟান ɢিমক।িতিন 

ফɇাɪ িলভার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ িপেরাজӅর

১৮০৯ ǯমাঃ রমজান খϲন                   

িপতা-কাӗ খান                    

এনআইিড-৩৩০৭১৫১০০৫       ǯমাবা-

০১৯৭৫০৪৬৩৭২

Ɋাম-৭/িব,̶লশান           

ডাক-̶লশান                  

উপেজলা-̶লশান           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রমজান খϲন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

টনিসেলর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৮১০ Κামল ҍ̏ মালাকার             িপতা-

অনািদ মালাকার          এনআইিড-

১৪৭০১২৮৯৮২       ǯমাবা-

০১৯৫০২৮৩৭২৮

Ɋাম-রғনাথӅর             

ডাক-রғনাথӅর             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী ɢামল ҍ̏ মালাকার একজন ҍিষ ɢিমখ। িতিন 

িডও ǯবনাল ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ǯগাপালগʛ

১৮১১ ǯমাঃ ǯমেহরাব আলী                

িপতা-ǯমাঃ আফসার আলী      

এনআইিড-৮২০১০৩৯৭১৯       ǯমাবা-

০১৭৩৪৭২৬৯২৩

Ɋাম-লালবাগ                  

ডাক-রামনগর                 

উপেজলা-িদনাজӅর         

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমেহরাব আলী একজন িদন মҟর। িতিন 

ǯɝেন জɪল সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  িদনাজӅর

১৮১২ আіস সামাদ                        

িপতা-ǯমাঃ খিবর উিʸন          

এনআইিড-৫৯৯৩৬৭০১৬৪      ǯমাবা-

০১৭২১৪৫০৬৭০

Ɋাম-বাসা-৫৬২               

ডাক-ǯসকশন-৭              

উপেজলা-প̂বী              

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী আіস সামাদ একজন দােরায়ান। িতিন Ήদেরাগ 

ǯচােখর সমΝা ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৮১৩ ǯমাছাঃ আИ আরা ǯবগম          িপতা-

আমজাদ আলী            এনআইিড-

৮৬৫১০১১২৫৯       ǯমাবা-

০১৭৬০২৩৯৫৪৭

Ɋাম-চাউিনয়াপিʞ             

ডাক-ɛধান ডাকঘর      

উপেজলা-িদনাজӅর         

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ আИ আরা ǯবগম একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন এস এলই ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  িদনাজӅর

১৮১৪ ӑ̲ল িব͵াস                        িপতা-

ভরত িব͵াস                এনআইিড-

৬৫১২৮৩১৩২৮২৮২ ǯমাবা-

০১৭৮৮৫০০৪৯২

Ɋাম-হািড়য়ার ǯঘাপ           

ডাক-বাগডাʊা             

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী ӑ̲ল িব͵াস একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন হাড় 

ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ নড়াইল

১৮১৫ মিজӋর রহমান                      

িপতা-ǯমাঃ জাহাʊীর ǯহােসন   

এনআইিড-০৬১৩২৭১৪৮৭৯০৬ ǯমাবা-

০১৭৭২৪৮৩৮২৭

Ɋাম-কালনা                  

ডাক-হাজীপাড়া               

উপেজলা-ǯগৗরনদী         

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী মিজӋর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ বিরশাল

১৮১৬ ǯমাঃ ওিহҼʕামান                  

িপতা-ǯশখ িসরাҟল ইসলাম     

এনআইিড-১৪৯৫৮২৯৭০৫        ǯমাবা-

০১৭১৪১৬১১৪৬

Ɋাম-৭/িব,̶লশান           

ডাক-̶লশান                  

উপেজলা-̶লশান           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ওিহҼʕামান একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৮১৭ ǯমাঃ ব̲ল পােলায়ান             িপতা-

ǯমাঃ কদরত পােলায়ান এনআইিড-

২৮২৫৪৯৯৪৯০       ǯমাবা-

০১৭৭৩৩৪৫৩৩৫

Ɋাম-মΒপাড়া               

ডাক-নওগϲ                   

উপেজলা-নওগϲ              

ǯজলা-নওগϲ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ব̲ল পােলায়ান একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

হাত ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ নওগϲ

১৮১৮ মমতা দাস মʊলী                  

িপতা-িনলরতন বালা            

এনআইিড-২৮২০৩৭৫৪৬৩     ǯমাবা-

০১৯৯৮২৫৫২৯৭

Ɋাম-রғনাথӅর             

ডাক-রғনাথӅর             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী মমতা দাস মʊলী একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

এলািজȟ সমΝা ও মাথা Εাথা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ

১৮১৯ অমিবকা রানী িব͵াস            ·ামী-

অসীত িব͵াস              এনআইিড-

৬৫১২৮৩১৩২৭৮২৫ ǯমাবা-

০১৭৮৫৭৮৯২১২

Ɋাম-হািড়য়ার ǯঘাপ           

ডাক-বাগডাʊা             

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী অমিবকা রানী িব͵াস একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নড়াইল

১৮২০ ইয়াসমীন ǯবগম                    িপতা-

আіস সাʯার িময়া       এনআইিড-

৭৩৪৪৮০৭৬৬৯      ǯমাবা-

০১৯১৪৬৫০৩৪৪

Ɋাম-যাɖাবাড়ী              

ডাক-ফিরদাবাদ             

উপেজলা-যাɖাবাড়ী        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ইয়াসমীন ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

১৮২১ ǯমাঃ রােসল িময়া                   

িপতা-ӓত ǯমাɳার িময়া         

এনআইিড-২৬৯৯২৩৭৬৭১২২৭ ǯমাবা-

০১৭৯৩০৫৮৯০৪

Ɋাম-মািলবাগ                 

ডাক-মািলবাগ                

উপেজলা-সӋজবাগ          

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনাকারী ǯমাঃ রােসল িময়া একজন িরɼ চালক। িতিন 

সারডাইজাল সাইেনােরিড  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

১৮২২ ǯমাঃ সামҜল Έদা                   

িপতা-ǯমাঃ ǯমানাওয়ার আলী   

এনআইিড-৫৯১৭৪১১৯৮৮৩৩৩ ǯমাবা-

০১৯২৪৫৭২৫৬৬

Ɋাম-কালীনগর                

ডাক-বাӗচর                  

উপেজলা-িসরাজিদখান     

ǯজলা-ӑ˓ীগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ সামҜল Έদা একজন ভɇান চালক। িতিন 

সারডাইবাল ǯরিড̲লার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ӑ˓ীগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৮২৩ আিমͰল ইসলাম                   িপতা-

ӓত হািদছ িময়া           জ˒সনদ-

২০০০৭২১০৪৪৭০০৪১৩৮         

ǯমাবা-০১৩১২৫৩১৬১৯

Ɋাম-̲িড়ল                    

ডাক-̲িড়ল                  

উপেজলা-কɇা˂ঃ            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী আিমͰল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯডালন কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৮২৪ ӂর নবী                               

িপতা-অিলউর রহমান            

এনআইিড-০৯১২৫৯৫৮৪৪৭৩৯ ǯমাবা-

০১৭৫৫০৫৫৫৫৫

Ɋাম-হাজারীবাগ             

ডাক-হাজারীবাগ          

উপেজলা-হাজারীবাগ      

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ӂর নবী একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন টনিসেলর 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৮২৫ িপয়ার আলী                        িপতা-

ছােলহ ǯমাহা˰দ           এনআইিড-

৭৩৩৫৩১০৩৮৪      ǯমাবা-

০১৩১৮৬১৯৯৪৪

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনাকারী িপয়ার আলী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ও িকডনীর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ নারায়নগʛ

১৮২৬ ǯজানােয়দ আহা˰দ               িপতা-

ǯমাঃ সামছল Έদা          এনআইিড-

৬৪৩৩৪৪৬০৯০       ǯমাবা-

০১৭৩৪৫৪৩৭৮৪

Ɋাম-কািলনগর              

ডাক-খাসমহল              

উপেজলা-িসরাজিদখান     

ǯজলা-ӑ˓ীগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯজানােয়দ আহা˰দ একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

সািরাজেকল অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ӑ˓ীগʛ

১৮২৭ ǯমাঃ আӋল বাসার                  

িপতা-ǯমাঃ ӂͰল হক             

এনআইিড-৭৩৪৮৪৪৭১৪০          

ǯমাবা-০১৭০৪৭৯৮৪২৪

Ɋাম-রাজাখালী                

ডাক-ǯডমরা                  

উপেজলা-ǯডমরা             

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋল বাসার একজন ভɇান চালক। িতিন 

হাইপারেটনশন ওডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

১৮২৮ িমেসস ӟমী                         ·ামী-

ǯমাঃ ইউӟফ                এনআইিড-

৭৫১৮৩৫৯৪২৪৬৬৩ ǯমাবা-

০১৭৪৫৬২৪৬১৮

Ɋাম-মাΈতলা                

ডাক-থানারহাট             

উপেজলা-ǯসানাইӑিড়      

ǯজলা-ǯনায়াখালী

িনজ আেবদনকারী িমেসস ӟমী একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০ ǯনায়াখালী

১৮২৯ ǯমাঃ কামাল ǯহােসন             িপতা-

ӓত কমর উিʸন           এনআইিড-

৬৭১০২৮৭৪৮৬০৭৭  ǯমাবা-

০১৬৩৮৭৬৫৩৩৯

Ɋাম-ǯদওয়ানবাগ             

ডাক-মদনӅর                 

উপেজলা-বˍর              

ǯজলা-নারায়নগʛ

সামҜˑাহার (̛ী)  এনআইিড-

২৮০৩৯৯৭৩৪১

আেবদনকারী ǯমাঃ কামাল ǯহােসন একজন ভɇান চালক। 

িতিনˣাড কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ নারায়নগʛ

১৮৩০ ǯমাসাঃ ӂর জাহান ǯবগম                 

িপতা-ǯমাঃ কিরম ǯশখ           

এনআইিড-৩২৮৫৬১৫৯৩০       

ǯমাবা-০১৯২০২৯১২১৬

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ӂর জাহান ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

শারীিরক ভােব অɻম ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ নারায়নগʛ

১৮৩১ আঃ গিন                               

িপতা-মকӋল হাওলাদার         

এনআইিড-৯১১৪০৭৭৮৯৫        ǯমাবা-

০১৩২২৩৯৪৭০৪

Ɋাম-ǯকরানীগʛ              

ডাক-আরিশনগর            

উপেজলা-ǯকরানীগʛ       

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী আঃ গিন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন পাক̝লীেত 

আলসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৮৩২ ছােল আহ˰দ                      িপতা-

আӋ তােহর                 এনআইিড-

৭৫১৮৩৫৯৪২৪৭০৭  ǯমাবা-

০১৭৫০৬৮৮৩৫৮

Ɋাম-মাΈতলা                

ডাক-থানারহাট             

উপেজলা-ǯসানাইӑিড়      

ǯজলা-ǯনায়াখালী

িনজ আেবদনকারী ছােল আহ˰দ একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস ও হাইপার ǯটনশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ǯনায়াখালী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৮৩৩ ǯমাহা˰দ আলী                    িপতা-

ǯমাঃ ǯসােলমান            জ˒সনদ-

২০০৪৭৫১১০৩৮০২৫৭১৫     ǯমাবা-

০১৮১২৬১৪৬১৬

Ɋাম-হাসার                    

ডাক-কািলর হাট              

উপেজলা-চাটিখল           

উপেজলা-ǯনায়াখালী

ǯমাঃ ǯসালাইমান (িপতা) এনআইিড-

৭৫১১০৩৮৭২১১১৬

আেবদনকারী ǯমাঃ ǯসালাইমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

শারীিরক ҽব ȟলতা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ǯনায়াখালী

১৮৩৪ আবҼস শিহদ                        

িপতা-ӓত ǯমাঃ ǯমাহাʕাল ǯহােসন  

এনআইিড-০৯১২৫৪৭০০৮৫৭৮  ǯমাবা-

০১৩২২৩৯৪৭১৭

Ɋাম-কলাবাগান               

ডাক-কলাবাগান              

উপেজলা-কলাবাগান        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী আবҼস শিহদ একজন িনম ȟান ɢিমক। কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।  ǯরােগ আɈাˉ।

১০০০০০  ঢাকা

১৮৩৫ ǯববী ǯবগম                          ·ামী-

আӋ কালাম                 এনআইিড-

৬৭২৫৮১৭৬৫৫২৭৩ ǯমাবা-

০১৯৩০৫৮২১৪৫

Ɋাম-কদমতলী               

ডাক-আদমজীনগর          

উপেজলা-িসিʸরগʛ        

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন হাইপারেটনশন 

এবং ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ

১৮৩৬ ǯমাসাঃ পারভীন  আɳার        ·ামী-

ǯমাঃ রােসল                 এনআইিড-

১৯৮৭১৯১৪০৫৯০০০০৩৩        ǯমাবা-

০১৮৫৮৩৪২৮৮০

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ পারভীন আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯসােয়িলব ফেΙা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

১৮৩৭ ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম শািহন    িপতা-

ǯমাঃ শামӟল হক           এনআইিড-

৭৫১১০১৭৬৯৮৭৯০  ǯমাবা-

০১৯৮৭৫০২৭১০

Ɋাম-িখলগϲও                  

ডাক-িখলগϲও               

উপেজলা-িখলগϲও           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম শািহন একজন ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ্।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৮৩৮ ফােতমা ǯবগম                      িপতা-

ǯমাঃ আіল সাʯার       এনআইিড-

৮২৩৬৩৫৯২১৫      ǯমাবা-

০১৯২৮৪১৮৮১৩

Ɋাম-জাল̲িড়                 

ডাক-জাল̲িড়                

উপেজলা-নারায়নগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ফােতমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০ নারায়নগʛ

১৮৩৯ মারজহান আɳার রীনা           িপতা-

ǯমাঃ আіল মােলক      এনআইিড-

১৯৯৪৭৫১৮৩৭৩০৩০০৯৮        

ǯমাবা-০১৮১০৩১২২০৯

Ɋাম-বাতানপাড়া             

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʸরগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী মারজাহান আɳার রীনা একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ নারায়নগʛ

১৮৪০ ǯমাঃ ·পন                           

িপতা-বজӗর রহমান             

এনআইিড-৬৪১৩৯০৫৭৫০        

ǯমাবা-০১৩২২৩৯৪৭১৪

Ɋাম-কলাবাগান               

ডাক-কলাবাগান              

উপেজলা-কলাবাগান        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ·পন একজন ɢিমক। িতিন কɇা˓ার ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৮৪১ শাহানাজ ǯবগম                     িপতা-

কিফল উিʸন                এনআইিড-

৩২৮৪০৫৯৭৭৫       ǯমাবা-

০১৭১৮৪৪৮০০৭

Ɋাম-ধিনয়া                    

ডাক-নয়ারহাট               

উপেজলা-সাভার            

ǯজলা-ঢাকা

ǯদেলায়ার (·ামী) এনআইিড-

৬৪৩৩৮৭০৯০১

আেবদনকারী ǯদেলায়ার একজন ǯমকািনক ɢিমক। তার ̛ী 

Δারাইলাইিসস ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৮৪২ ǯমাঃ শাফায়াত ǯহােসন           িপতা-

ǯমাঃ ǯডЈ িময়া            এনআইিড-

৩৭১৫৫১৩৬০৬      ǯমাবা-

০১৯২৬০০৫৯৩১

Ɋাম-ǯদওয়ান বািড়          

ডাক-দিɻণখান             

উপেজলা-দিɻণখান       

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শাফায়াত ǯহােসন একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন িলভার িসেরািসস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৮৪৩ পারভীন আকতার                    

·ামী-হািবব হাওলাদার         

এনআইিড-৬৮৫৫৬৬২২৭৩      ǯমাবা-

০১৭৪৮৭৩৯৯৮৬

Ɋাম-কɡাণӅর                

ডাক-ǯমাহা˰দӅর           

উপেজলা-িমরӅর           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী পারভীন আকতার একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিনেলায়ার ইউেরানারী ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

১৮৪৪ ǯহাসেন আরা ǯবগম                   

·ামী-আলমগীর তাӗকদার     

এনআইিড-৯৬১৩৬৩৫৭৩১১৫৭ ǯমাবা-

০১৭২৬৫৩১৩৮৮

Ɋাম-তর ǯগায়াল̲য়া      

ডাক-দােসর জʊল        

উপেজলা-ǯগাসাইহাট      

ǯজলা-শরীয়তӅর

িনজ আেবদনকারী ǯহাসেন আরা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

জরাө ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ শরীয়তӅর

১৮৪৫ আকিলমা ǯবগম                   ·ামী-

ӟমন                          এনআইিড-

৫৯১৭৪১১৯৮৬৩২৩ ǯমাবা-

০১৩১৯৮৫৮৭৪৪

Ɋাম-মেধও ধম ȟ গʛ         

ডাক-এনােয়ত নগর        

উপেজলা-ফҶ̂া           

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী আকিলমা ǯবগম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

ɪউমার ǯরােগ আɈˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ নারায়নগʛ

১৮৪৬ ǯমাঃ খােলক                         

িপতা-কাজী আіল মাˑান       

এনআইিড-১৪৫৮৮২৪৫৩৭       ǯমাবা-

০১৯৭৬৫১৭১১৩

Ɋাম-উʯরপাড়া               

ডাক-িমরӅর                   

উপেজলা-িমরӅর            

ǯঝলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ খােলক একজন ǯমকািনক ɢিমক। িতিন 

ɑিকউসটনী ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

১৮৪৭ তাছিলমা ǯবগম                     িপতা-

ǯসানাব আলী ǯমা̂া    জ˒সনদ-

১৯৮৯২৬৯২৫৩৪২৬৭৩৩১       ǯমাবা-

০১৭৭৮৫৯৮১৬২

Ɋাম-িডি̙লারী               

ডাক-ǯগ˅ািরয়া             

উপেজলা-কদমতলী         

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী তাছিলমা ǯবগম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৮৪৮ ǯমাসাঃ আসমা ǯবগম              িপতা-

আіর রহমান             জ˒সনদ-

১৯৯০০৬১৬২৯৪০২৭৭৩৯       ǯমাবা-

০১৭৯১০২৩৫৭২

Ɋাম-ӆব ȟ ǯগাসাইল          

ডাক-বˍর                    

উপেজলা-চʞɊাম          

ǯজলা-চʞɊাম

ǯমাঃ িমজাӂর শরীফ  (·ামী)    

এনআইিড-১৫৯২৮২৮২৫৫৫১০

আেবদনকারী ǯমাঃ িমজাӂর রহমান  একজন িনম ȟান ɢিমক। তার 

̛ী ǯমাসাঃ আসমা ǯবগম মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  চʞɊাম

১৮৪৯ ǯমাছাঃ মিলদা খাҶন             ·ামী-

ǯশখ আӋ ছােদক           এনআইিড-

৮৭১০৪৪৩৬৩৭৩৮০ ǯমাবা-

০১৭৩১২৫৩৪৬৩

Ɋাম-দরগাӅর                 

ডাক-দরগাӅর                

উপেজলা-আশাʹিন       

ǯজলা-সাতɻীরা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ মিলদা খাҶন একজন ǯমকািনক ɢিমক। 

িতিন ǯটনেডা এিকিলস ǯরােগ আɈˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ সাতɻীরা

১৮৫০ ǯমাছাঃ ӟমনা আɳার             ·ামী-

ǯমাঃ আӋ ӑসা             এনআইিড-

১৯৮৮১৮১০৭৮৭০০০০৬০        

ǯমাবা-০১৯১৬৪৮৪৮১০

Ɋাম-গাংপাড়া                

ডাক-̲মারী                

উপেজলা-আলমডাʊা      

ǯজলা-ҙয়াডাʊা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ӟমনা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

হাইপার ǯটনশন এবং ɝয়েবিকস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ҙয়াডাʊা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৮৫১ কাকিল                                   

িপতা-ǯসেকˍার হাওলাদার     

এনআইিড-৫০৫২২৯৫৪৯৯       ǯমাবা-

০১৭১৯৭৭৭৫৫৪

Ɋাম-বড় বয়রা               

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-ǯসানাডাʊা       

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী কাকিল একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Ɉিনক 

টনিসলাইɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১৮৫২ ǯমাসাঃ মমতাজ ǯবগম              

·ামী-ǯমাঃ তাজিময়া ǯবপারী   

এনআইিড-৫৪১৪০১৮৬১৫০৯৬ ǯমাবা-

০১৬১০৬০৩৫৮১

Ɋাম-ǯমাহা˰দӅর             

ডাক-ǯমাহা˰দӅর          

উপেজলা-ǯমাহা˰দӅর    

ǯজলা-ঢাকা

িননজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ মমতাজ ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৮৫৩ িলিপ আɳার                         

িপতা-আেবদ ǯচৗҿরী               

এনআইিড-৩২৯০৫৮০৬৮১       ǯমাবা-

০১৭০৪৪৫১৮৮১

Ɋাম-িখলগϲও                  

ডাক-িখলগϲও               

উপেজলা-িখলগϲও           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী িরিপ আɳার একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৮৫৪ ǯমাঃ ǯছাবহান খϲ                   িপতা-

রিমজ খϲ                   এনআইিড-

৮২৩১৪৭২৪০১        ǯমাবা-

০১৭১৭৫৩৯৭৮৯

Ɋাম-পাবলা দʯ বাড়ী       

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯঝলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯছাবহান খϲ একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

হািন ȟয়া ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৮৫৫ ǯমাঃ আলীম                         

িপতাঃ জসীম উিʸন              

এনআইিড-৭৮০৩৯৪২৭৫৯      ǯমাবা-

০১৭৫৫৯৫৫৪২২

Ɋাম-ǯদওয়ান বািড়          

ডাক-দিɻণখান             

উপেজলা-দিɻণখান       

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আলীম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৮৫৬ ǯবগম ǯমেহͰন ǯনসা               িপতা-

ǯমাঃ ǯসানাӑিʸন িময়া         

এনআইিড-৮২০৮৬৭৪১০৪         

ǯমাবা-০১৯৪৯৯৮৫২০৫

Ɋাম-বড়বাগ                   

ডাক-িমরӅর                   

উপেজলা-িমরӅর           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারীেবগম ǯমেহͰেˑছা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

অি̙ও আথ ȟাইডটস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ

১৮৫৭ িদলীপ ̲মার িব͵াস              িপতা-

জীেতˌ নাথ িব͵াস      এনআইিড-

৮৬৬৯৯১০০৯৬     ǯমাবা-

০১৮২৩৬৯৮১৫১

Ɋাম-মািনকদাহ               

ডাক-মািনকদাহ            

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী িদলীপ ̲মার িব͵াস একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

জি˅স ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ

১৮৫৮ রােবয়া খানম                       িপতা-

ওমর আলী সরদার         এনআইিড-

৫১০১৫২৬৭২০       ǯমাবা-

০১৬৩৬০৩৭৬৬১

Ɋাম-ইসলামপাড়া             

ডাক-ǯগাপালগʛ            

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী রােবয়া খানম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  ǯগাপালগʛ

১৮৫৯ ɛিতভা মҟমদার                   িপতা-

ӑিɳʹর িব͵াস             এনআইিড-

৭৩১৯৮৮৩২৪০       ǯমাবা-

০১৭৯৯৪৮০২১৭

Ɋাম-মািনকদাহ               

ডাক-মািনকদাহ            

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী ɛিতভা মҟমদার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

গͳাডার অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ǯগাপালগʛ

১৮৬০ ǯমাঃ আӋ তােহর                        

িপতা-আজাদ ǯহােসন                  

এনআইিড-৭০২৩৭০৫২৫১৩৬৯      

ǯমাবা-০১৭৪৯৭৮৫৯৫৯

Ɋাম-ǯ̙শন পাড়া             

ডাক-বহনӅর                 

উপেজলা-ǯগাম̜াӅর       

ǯজলা-পাবনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ তােহর একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ পাবনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৮৬১ ǯমাঃ গফফার ǯমা̂া               িপতা-

ǯমাঃ ҧ̲ ǯমা̂া             এনআইিড-

৩৫২৩২০৫১১৬৪৬৭ ǯমাবা-

০১৮১৬২৮৮৭২৬

Ɋাম-ǯমৗলভীপাড়া           

ডাক-ǯগাপালগʛ              

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ গফফার ǯমা̂া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯবািন িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ǯগাপালগʛ

১৮৬২ ǯমেহͰেˑসা আিজজ               িপতা-

সামӟল হক                 এনআইিড-

৮২০৫৬৫৪৪৪৫        ǯমাবা-

০১৯৩৩৫৩৪৩৮৯

Ɋাম-কলাবাগান              

ডাক-কলাবাগান              

উপেজলা-কলাবাগান       

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমেহͰেˑসা আিজজ একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৮৬৩ ǯসােহল ǯমা̂া                        

িপতা-ǯমাঃ িসিʸক ǯমা̂া       

এনআইিড-৯৫৬০৪২৩০০৭        

ǯমাবা-০১৮২৭৪৯৪৯৬২

Ɋাম-ǯঘাষগাতী               

ডাক-দীগার̲ল             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯসােহল ǯমা̂া  একজন ҍিষ  ɢিমক। িতিন 

ইেɝনɪ গলা এবং ӑেখ আলছার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ǯগাপালগʛ

১৮৬৪ ǯমাঃ মিজবর রহমান (তারা)          

িপতা-আіর রহমান                   

এনআইিড-৩২৭৪১৩৯০৩৩             

ǯমাবা-০১৯১৩৯১৯৪৪৮

Ɋাম-ǯমা̂াপাড়া               

ডাক-িশপইয়াড ȟ              

উপেজলা-Ҏলনা              

ǯজলা-ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মিজবর রহমান (তারা) একজন িনম ȟান 

ɢিমক। িতিন Ήদেরাগ জিনত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৮৬৫ ӅҶল বালা                          িপতা-

িবͰজ িব͵াস               এনআইিড-

৭৭৭০৩৬৭৪৮৫       ǯমাবা-

০১৮৪৩৮৫৪৪৬১

Ɋাম-রғনাথӅর             

ডাক-রғনাথӅর             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী ӅҶল বালা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন রɳʹΓতা 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ǯগাপালগʛ

১৮৬৬ পেরশ বাকচী                       িপতা-

িনেরাদ বাকচী             এনআইিড-

৫০৭১৪৫৯০২৭        ǯমাবা-

০১৭৯৭১৮৮৯১৬

Ɋাম-ǯভˑাবাড়ী                

ডাক-ǯভˑাবাড়ী            

উপেজলা-ǯগাপালগʛ      

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী পেরশ বাকচী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন িপɖতন 

আইিড ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ǯগাপালগʛ

১৮৬৭ িবথীকা িব͵াস                     িপতা-

বীেরন িশকদার           এনআইিড-

৬৪১৯৫৬৯০৮৯       ǯমাবা-

০১৭৬০৫০২৫৯৯

Ɋাম-ǯভামরাʹর               

ডাক-মািঝগাতী              

উপেজলা-ǯগাপালগʛ        

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী িবথীকা িব͵াস একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িকডনী 

ǯ̙ান ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ǯগাপালগʛ

১৮৬৮ ǯমাসাঃ ӈলতারা ǯবগম          ·ামী-

ǯমাঃ মিনͰল ইসলাম     এনআইিড-

৭০১৮৮২৯৭৯২৫৯৬ ǯমাবা-

০১৭৮০৩৩৩৬৭৩

Ɋাম-ҽল ȟভӅর                 

ডাক-িশবগʛ                

উপেজলা-িশবগʛ            

ǯজলা-চϲপাইনবাবগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ӈলতারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯরােগ আɈˉ।

৪০০০০ চϲপাইনবাবগʛ

১৮৬৯ ǯমাছাঃ িমিন                        িপতা-

ǯমাঃ আіল জিলল        এনআইিড-

৮২২৮০০০১৪০        ǯমাবা-

০১৭৬১৭১২১২৮

Ɋাম-̲ӑিরয়া                

িডাক-নওগϲ                  

উপেজলা-নওগϲ               

ǯজলা-নওগϲ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ িমিন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ǯপিরɖনাল আলসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নওগϲ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৮৭০ আনҟ ǯবগম                             

িপতা-গয়জিʸন িব͵াস                 

এনআইিড-১৯৭৫২৯১১৮২২৫২০৬৪৫৩ 

            ǯমাবা-০১৭৫৫৮১৯৯৬২

Ɋাম-আরািজ                   

ডাক-ǯবায়ালমারী             

উপেজলা-ǯবায়ালমারী     

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী আনҟ ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯহপাটাইɪস িব পিজɪভ জরাөর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ফিরদӅর

১৮৭১ ǯমাসাঃ তাসিলমা ǯবগম          ·ামী-

ǯমাঃ কােদর তাӗকদার  এনআইিড-

৭৮১৫৭৭৫৫৪৮২৫৭  ǯমাবা-

০১৭১৪৮৮৯৩৭৩

Ɋাম-দিরয়াবাদ               

ডাক-লামনা                   

উপেজলা-গলািচপা           

ǯঝলা-পҧয়াখালী

ǯমাঃ কােদর তাӗকদার (·ামী) 

এনআইিড-১৯৮০৭৮১৫৭৭৫০০০০১১

আেবদনকারী ǯমাঃ কােদর তাӗকদার একজন িনম ȟান ɢিমক। 

তার ̛ী ǯমাসাঃ তাসিলমা ǯবগম বাত́র ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ পҧয়াখালী

১৮৭২ ӂͰননাহার ইসলাম                       

িপতা-ӓত মʊল চˌ িব͵াস          

জ˒সনদ-১৯৮৩২৬৯২৫২২৫৬০৭৯  

ǯমাবা-০১৮৯০৩২০৮৮০

Ɋাম-পি̃ম রামӅরা        

ডাক-ঢাকা-১২১৯            

উপেজলা-হািতরিঝল     

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনাকারী ӂͰননাহার ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯ̘াক ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৮৭৩ রতন                                  

িপতা-মািনক চˌ                 

এনআইিড-৮২২৬৫৫৫৯০৫       ǯমাবা-

০১৭৫৯২৫৪১৭৩

Ɋাম-খাস নওগϲ               

ডাক-নওগϲ                   

উপেজলা-নওগϲ              

ǯজলা-নওগϲ

িনজ আেবদনকারী রতন একজন রংিম̛ী। িতিন কােন ইনেফকশন  

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নওগϲ

১৮৭৪ ǯমাঃ ফাͰক ǯদওয়ান               

িপতা-রিহম উিʸন ǯদওয়ান     

এনআইিড-৮৬৭৫৯৬৩৮১৬      ǯমাবা-

০১৭৩৫৪২১৯৭১

Ɋাম-কেলজপাড়া             

ডাক-নওগϲ                     

 উপেজলা-নওগϲ            

ǯজলা-নওগϲ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ফাͰক ǯদওয়ান একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

ফেরন বিড এবং এেɝশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নওগϲ

১৮৭৫ িশিরন                                 

িপতা-ǯমাঃ Ҽলাল ফিকর        

এনআইিড-৬০০২৯৬১৩০৫      ǯমাবা-

০১৩০৪৪৩০০৭৮

Ɋাম-রাʊাবাড়ীয়া            

ডাক-নওগϲ                   

উপেজলা-নওগা              

ǯঝলা-নওগϲ

িনজ আেবদনকারী িশিরন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০ নওগϲ

১৮৭৬ ǯমাঃ আলী আকবর                িপতা-

আɈম আলী ফিকর       এনআইিড-

৮৬৬৫৮৯৯২১০     ǯমাবা-

০১৭৭০১২৩০০০

Ɋাম-সেˉাষӅর               

ডাক-ইটােখালা              

উপেজলা-মাধবӅর          

ǯজলা-হিবগʛ

ǯমাছাঃ আেলয়া ǯবগম ̛ী) এনআইিড-

৩৬১৭১৬৯০৯৯০০৯

আেবদনকারী ǯমাঃ আলী আকবর একজন Ғহ ɢিমক। তার ·ামী 

ǯমাঃ আলী আকবর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ হিবগʛ

১৮৭৭ ǯমাসাঃ ǯরেহনা ǯবগম            ·ামী-

ǯমাঃ আলী আহ˰দ         এনআইিড-

১২১৯৪৮৫৩৭১৪০৬ ǯমাবা-

০১৯৩২৭৪৭৩১২

Ɋাম-শাহবাজӅর              

ডাক-শাহবাজӅর             

উপেজলা-সরাইল           

ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া

Ήদয় িময়া (ǯছেল) এনআইিড-

৬০০২৯৬৯১৬৭

আেবদনকারী Ήদয় িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ɝরিɈয়াল 

এজমা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

১৮৭৮ মহন িময়া                           িপতা-

সӂ িময়া                    জ˒সনদ-

২০০২১২১৯৪৮৫১১০২৮২         ǯমাবা-

০১৭৫৭০৩৩২৪১

Ɋাম-শাহবাজӅর              

ডাক-শাহবাজӅর             

উপেজলা-সরাইল           

ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া

ক˾না ǯবগম (মাতা)  জ˒সনদ-

১৯৮৩১২১৯৪৮৫১১০২৮০

আেবদনকারী ক˾না ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ɜɇাকচার 

িফমার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৮৭৯ শিরফ                                   

িপতা-আিমӂর                      

জ˒সনদ-২০০৭৫২৩৩৪৭০২২৭০২      

   ǯমাবা-০১৭৭৬৯৫১৩২২

Ɋাম-চকӟɖাӅর               

ডাক-দই খাওয়া             

উপেজলা-ব̶ড়া              

ǯঝলা-ব̶ড়া

ǯমাঃ আিমӂর রহমান (িপতা)    

এনআইিড-৫২১৩৩৪৭৮২২৭৫৪

আেবদনকারী ǯমাঃ আিমӂর রহমান একজন ǯহােটল ɢিমক। তার 

ǯমেয় লা˓ এ পািন জমা  ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ব̶ড়া

১৮৮০ ǯমাঃ আতাউর রহমান                

িপতা-ǯমাঃ সােহব িময়া        

এনআইিড-৯৫৬৪২৮২৬৬৪       ǯমাবা-

০১৭৪৯২৯৯৮২৯

Ɋাম-িসংহডাʊা              

ডাক-তাӗক কাӂӅর         

উপেজলা-ǯগািবˍӅর         

ǯজলা-গাইবাːা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আতাউর রহমান একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ গাইবাːা

১৮৮১ শাহ ǯনৗশাত আলী                িপতা-

ӓত শাহ মˉজ আলী     এনআইিড-

৩৬১৭৭৪৩৭৫৮৬৭২ ǯমাবা-

০১৭৭১৮৬০৮৩১

Ɋাম-রামেলাহ                

ডাক-ǯদওপাড়া              

উপেজলা-নবীগʛ            

ǯজলা-হিবগʛ

শাহ হািফজা ǯবগম (̛ী)              

এনআইিড-৩৬১৭৭৪৩৭৫৮৬৬৯

আেবদনকারী শাহ হািফজা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। তার ·ামী 

শাহ ǯনৗশাদ আলী ǯɝন ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ হিবগʛ

১৮৮২ ফাͰল ǯবগম                            

·ামী-মিহব উΙাহ                      

এনআইিড-৫১১৪৩১৪৩০৪৯৭১        

ǯমাবা-০১৮৫৯৪৭৩১৫৭

Ɋাম-িহরািঝল              

ডাক-িমজিমিজ             

উপেজলা-িসিʸরগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ফাͰল ǯবগম একজন Ғহ ɢিমΞ িতিন ӈসӈেসর 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ নারায়নগʛ

১৮৮৩ ǯমাঃ হািবব                         িপতা-

ǯমাঃ তাজ উিʸন         জ˒সনদ-

২০১৮১২১৯৪৮৫১১৭০২১         ǯমাবা-

০১৭৩৩৫৬৬১২৪

Ɋাম-শাহবাজӅর              

ডাক-শাহবাজӅর             

উপেজলা-সরাইল           

ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া

ছােলমা আɳার (মাতা) এনআইিড-

১৯৮৯৩৬১৭১১৬০০০০০০৪

আেবদনকারী ছােলমা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯছেল 

ǯমাঃ হািবব রেɳ ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

১৮৮৪ ǯমাঃ আˠাল িময়া                 িপতা-

ӓত ǰতয়ব আলী            এনআইিড-

৫৮১৮৩১৫১৭৭৪৮১ ǯমাবা-

০১৭২৪০৬৩২৩৭

Ɋাম-গদাইনগর              

ডাক-ӟরাবই                   

উপেজলা-হিবগʛ             

ǯজলা-হিবগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আˠাল িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ হিবগʛ

১৮৮৫ আӋল কােশম                      িপতা-

ছালাল হাওলাদার       এনআইিড-

৬৪৪৪০৪০৯২৪         ǯমাবা-

০১৭৩৯৬৭৯০৬০

Ɋাম-Ͱপনগর                  

ডাক-িমরӅর                  

উপেজলা-কামরাʊীরচর    

ǯজলা-ঢাকা

ǯমাঃ ӟমন (ǯছেল) এনআইিড-

৩২৮৯৫২২২৩১

আেবদনকারী ǯমাঃ ӟমন একজন গাড়ী চালক। তার িপতা আӋল 

কােশম ӈসӈেসর ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৮৮৬ ǯমাঃ আіর ӂর                     িপতা-

ӓত আঃ জ͡ার            এনআইিড-

৩৬১৭৭৪৩৭৫৭৬৭৫ ǯমাবা-

০১৬৪৬৭০৩৭১৪

Ɋাম-খরকী                    

ডাক-ǯলাগϲও                 

উপেজলা-নবীগʛ            

ǯজলা-হিবগʛ

ǯমাছাঃ ̲লӟমা ǯবগম (̛ী)              

এনআইিড-৩৬১৭৭৪৩৭৫৬৭৬

আেবদনকারী ǯমাছাঃ ̲লӟমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। তার 

·ামী লা˓ এ পািন জেমেছ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ হিবগʛ

১৮৮৭ শাহ রােশদ িময়া                   িপতা-

শাহ ǯনৗশাদ আলী       এনআইিড-

৩৬১৭৭৪৩৭৫৮৭৮৮ ǯমাবা-

০১৭১৮৫৩৬৯৬৯

Ɋাম-রামেলাহ                

ডাক-ǯদওপাড়া              

উপেজলা-নবীগʛ            

ǯজলা-হিবগʛ

িনজ আেবদনকারী শাহ রােশদ িময়া একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

কɇালিসফাইড এɇামেডািসনাল িলে˭ােন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ হিবগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৮৮৮ মিন কম ȟকার                        িপতা-

নেরশ কম ȟকার             জ˒সনদ-

১৯৯৯১২১৯০৭৩০০৫৬২০         

ǯমাবা-০১৭৫১৭৩৩২২০

Ɋাম-সেˉাষӅর               

ডাক-ইটােখালা              

উপেজলা-মাধবӅর          

ǯজলা-হিবগʛ

ӟজন চˌ কম ȟকার (·ামী)               

এনআইিড-৩৭৩৪২২১৯১৮

আেবদনকারী ӟজন চˌ কম ȟকার একজন ǯলাহা ɢিমক। িতিন 

িসজািরয়ান ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ হিবগʛ

১৮৮৯ ǯমাছাঃ তাজনাহার ӑˑী          িপতা-

ӓত ǯহােসন শাহ          জ˒সনদ-

২০০০৩৬১৭১৪৩০০১০৬৫      ǯমাবা-

০১৭২৩১৮৭২১৩

Ɋাম-ছািতয়াইন             

ডাক-ছািতয়াইন           

উপেজলা-মাধবӅর          

ǯজলা-হিবগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ তাজনাহার ӑˑী একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ হিবগʛ

১৮৯০  ǯমাঃ হািনফ িময়া                             

িপতা-আіল মিজদ িময়া                 

এনআইিড-৫০৮৫২৩৮৫২৪                

ǯমাবা-০১৮৩৯৮৭৬০৭৭

 Ɋাম-পাইনািদ                    

ডাক-িমজিমিজ                  

উপেজলা-নারায়নগʛ          

ǯজলা-নারায়নগʛ

 ǯমাসাঃ উে˰ ̲লӟম িনপা (̛ী)   

এনআইিড-৩২৮৫৫০১৯০৮

 আেবদনকারী ǯমাঃ হািনফ িময়া একজন ভɇান চালক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০০ নারায়নগʛ

১৮৯১  রিশҶন ǯবগম                          

িপতা-আশকর আলী                  

এনআইিড-১৪৯৯২৬১৬৩২           

ǯমাবা-০১৮২৭১৮৭৯৩৫

 Ɋাম-মদনӅর                 

ডাক-মদনӅর                

উপেজলা-বˍর            

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ  আেবদনকারী রিশҶন ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Ӌেক Εাথা ও 

ӈসӈেসর ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ নারায়নগʛ

১৮৯২  নারিগস আɳার                      

·ামী-ǯমাঃ আӋল ǯহােসন খিলফা    

এনআইিড-১৩১৭৯১৫২০৯১১১       

ǯমাবা- ০১৮১২৭৪০৮৭০

 Ɋাম-ӑরাদӅর                

ডাক-মদনӅর               

উপেজলা-বˍর             

ǯজলা-নারায়নগʛ

ǯমাঃ আӋল ǯহােস খিলফা (·ামী) 

এনআইিড-১৩১৭৯১৫২০৯১০৯

 আেবদনকারী নারিগস আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ ɪউমার 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

১৮৯৩  ǯমাসাঃ Ͱিজনা আɳার                

িপতা-ǯমাঃ িমর ǯহােসন ӓধা        

এনআইিড-৩৭৩৪৬৩৯৮৯৫           

ǯমাবা-০১৬৪২৩০৭৯৫৬

 Ɋাম-বােতনপাড়া             

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-নারায়নগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাসাঃ Ͱিজনা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ নারায়নগʛ

১৮৯৪  ǯমাসাঃ নাসিরন ǯবগম                  

িপতা-রিফ̲ল আলম মҟমদার      

এনআইিড-২৩৭৮৯৬৯৭৪১           

ǯমাবা-০১৭৩৯৮৫৩৩১৫

 Ɋাম-মারািদঘী                

ডাক-ҙҙয়া                 

উপেজলা-ǯনɖেকানা        

ǯজলা-ǯনɖেকানা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাসাঃ নাসিরন ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ǯনɖেকানা

১৮৯৫ শরীӈল ইসলাম                        

িপতা-রইছ উিʸন ӏইঁয়া              

এনআইিড-১৯৪১৭৮৭৯৩৭             

ǯমাবা-০১৭১৪৩১৩১৮০

Ɋাম-রাজগাতী               

ডাক-রাজগাতী              

উপেজলা-নাˍাইল           

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 িনজ  আেবদনকারী শরীӈল ইসলাম একজন িরɼা চালক। িতিন 

ǯহপাটাইɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ময়মনিসংহ

১৮৯৬  আছমা আɳার                        

িপতা-আіস সালাম                    

এনআইিড-৩৭৩৪৯১০০৯৮           

ǯমাবা-০১৯২০৯৮২৯৪১

 Ɋাম-পাইনািদ              

ডাক-িমজিমিজ             

উপেজলা-নারায়নগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ  আেবদনকারী আছমা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন শািরিরক 

সমΝা ҽব ȟলতা ও িলভার সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।   আɈাˉ।

২০০০০ নারায়নগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৮৯৭  ǯমাঃ ͰΈল আিমন                     

িপতা-ӓত হািফজ উΙা              

এনআইিড-৭৫১৮৩১৭৪৮১৯৪৩       

ǯমাবা-০১৮৩৮২৭৪৪৫৮

 Ɋাম-ǯদওয়ানবাগ            

ডাক-মদনӅর                

উপেজলা-বˍর              

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ ͰΈল আিমন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন Ήদেরাগ 

জিনত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ নারায়নগʛ

১৮৯৮  মিরয়ম ǯবগম                           

·ামী-ǯমাঃ মিজবর রহমান           

এনআইিড-৬৭১৬৮৩৯৬৭৯০৮৮     

ǯমাবা-০১৪০৫৫১২৩১৯

 Ɋাম-ǯগালাকাˍাইল         

ডাক-ӎলতা                 

উপেজলা-Ͱপগʛ            

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ  আেবদনকারী মিরয়ম ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাথা Εাথা ও 

শারীিরক ҽব ȟলতা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

১৮৯৯  আіর রহমান                         

িপতা-জেহদ আলী                   

এনআইিড-৩২৮২০৪৮৫০৭           

ǯমাবা-০১৭২১১৭৭৯২০

 Ɋাম-ফাҼিলয়া                

ডাক-ҙҙয়া                  

উপেজলা-ǯনɖেকানা        

ǯজলা-ǯনɖেকানা

 িনজ  আেবদনকারী আіর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিনশারীিরক 

ҽব ȟলতা রɳʹɇতা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ǯনɖেকানা

১৯০০ শামীমা আɳার                         

িপতা-আіস সালাম                   

এনআইিড-৮৬৮১৭৫৯৮৬৯         

ǯমাবা-০১৮৩৭৭৯২৩১১

Ɋাম-পাইনািদ              

ডাক-িমজিমিজ             

উপেজলা-নারায়নগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ  আেবদনকারী শামীমা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ঢাকা

১৯০১ িবিব রিহম জান                      

িপতা-ǯমাঃ ӑসিলম ফরাজী            

এনআইিড-৫৫১৩৮৮৯০৭০          

ǯমাবা-০১৭৪২৯৫৯৮৫৫

 Ɋাম-কালসী                  

ডাক-িমরӅর                

উপেজলা-িমরӅর           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ  আেবদনকারী িবিব রিহম জান একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৯০২ ছােলমা খাҶন                          

িপতা-ǯমাঃ মনতাজ িময়া             

এনআইিড-৪৬৩৪৬৫১৪৪৪            

ǯমাবা-০১৮৭৪৮৬৪৪৩৬

Ɋাম-িমজিমিজ             

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-বˍর              

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ  আেবদনকারী ছােলমা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কািড ȟও ǯমগালী 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ

১৯০৩ ǯমাসাঃ মেনায়ারা ǯবগম               

িপতা-আঃ কিরম ǯমা̂া              

এনআইিড-৩৭২০৮৮৮২৩৩          

ǯমাবা-০১৭১৫২২৫৬৯০

Ɋাম-মদনӅর                 

ডাক-মদনӅর                

উপেজলা-বˍর            

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ  আেবদনকারী ǯমাসাঃ মেনায়ারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ নারায়নগʛ

১৯০৪ ǯমাঃ িগয়াস উিʸন                     

িপতা-আেবদ আলী                    

এনআইিড-৭৩৪৯৩৭০১৭৬        

ǯমাবা-০১৯৪৪৫৭৬৫৪৮

Ɋাম-মদনӅর                 

ডাক-মদনӅর                

উপেজলা-বˍর            

ǯজলা-নারায়নগʛ

ǯমাঃ শাহাদাত ǯহােসন (ǯছেল)  

এনআইিড-৭৭৯৯৩৪০৪৭১

 আেবদনকারী ǯমাঃ শাহাদাত ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ɝংিকয়াল এজমা এবং িসওিডিস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ

১৯০৫ ǯমাছাঃ িমনারা ǯবগম                  

·ামী-ǯমাঃ ӂর উিʸন                  

এনআইিড-৬৭১০৬৬৩১১০০৯৭      

ǯমাবা-০১৭৫৩৩৩৪৫৯১

Ɋাম-লাউসার                

ডাক-মদনӅর                

উপেজলা-বˍর            

ǯজলা-নারায়নগʛ

ǯমাঃ কামͰʕামান (ǯছেল)   এনআইিড-

৭৩০০৫৮২৪৬৪

 আেবদনকারী ǯমাঃ কামͰʕামান একজন Ғহ ɢিমক। তার ̛ী ˣ̙ 

িরেটনশন ইউেরনারী ˣাডার এবং িলেনােমগালী ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ নারায়নগʛ

১৯০৬ ǯমাঃ বজӗর রহমান                   

িপতা-নওেশর আলী ǯমাΙা           

এনআইিড-৯১৩৬৩১৭৪৩৬          

ǯমাবা-০১৭৭১১৭৩৯২২

Ɋাম-আӣয়া                   

ডাক-আӣয়া                

উপেজলা-ǯকশবӅর         

ǯজলা-যেশার

িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ বজӗর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ ǯ̘াক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ যেশার



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৯০৭ আবҼল ӑˑাফ                          

িপতা-ӓত আবҼল আিজদ             

এনআইিড-০৯১২৫৫৭৯০৭৮২৪       

ǯমাবা-০১৬০০২২৫৯০৩

Ɋাম-মদনӅর                 

ডাক-মদনӅর                

উপেজলা-বˍর            

ǯজলা-নারায়নগʛ

ইɝাহীম (ǯছেল)        জ˒সনদ-

১৯৯০০৯১২৫৫৭০২৭৯৬২

 আেবদনকারী ইɝাহীম একজন ҍিষ ɢিমক। তার িপতা Όাসɑাইɪস 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ

১৯০৮ ǯজাসনা                                 

িপতা-কািমজ উিʸন                  

এনআইিড-২৮২০৮৭০৬২০           

ǯমাবা-০১৯২০৯১৩১৩৮

Ɋাম-মদনӅর                 

ডাক-মদনӅর                

উপেজলা-বˍর            

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ  আেবদনকারী ǯজাসনা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯরনাল িস̙ ǯরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ

১৯০৯ ǯমাছাঃ নাজমা পারভীন              

িপতা-ǯমাঃ আіল হািলম           

জ˒সনদ-১৯৯০৫৫১৬৬৭৩০২৪৮১০ 

ǯমাবা-০১৬৪৮০৬২২০২

Ɋাম-চানӅর                  

ডাক-মদনӅর                

উপেজলা-বˍর             

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ নাজমা পারভীন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০ নারায়নগʛ

১৯১০  িলজা আɳার                                  

িপতা-ǯমাঃ কাজল িময়া                   

জ˒সনদ-২০০২৬১১৭২৯৮১০৯৫৩৩     

ǯমাবা-০১৭৫৪৮৩৭৩৩১

 Ɋাম-কҙরী                        

ডাক-বাকচাˍা                 

উপেজলা-নাˍাইল             

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 িনজ  আেবদনকারী িলজা আɳার একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ ময়মনিসংহ

১৯১১  ǯমাছাঃ িনӗফার ইয়াছিমন            

িপতা-ǯমাঃ রইছ উিʸন               

এনআইিড-৪৮১৯২৪০৭৩৮৭৪৫      

ǯমাবা-০১৭৯০১৮৫৮৫৮

 Ɋাম-রাজগাতী               

ডাক-রাজগাতী              

উপেজলা-নাˍাইল           

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ িনӗফার ইয়াছিমন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ময়মনিসংহ

১৯১২  ǯমাসাঃ ǯরােকয়া ǯবগম               

িপতা- ͰΈল আিমন                    

এনআইিড-৮৬৬৪০৯০০২৭           

ǯমাবা-০১৯৫৩৪১২৯০০

 Ɋাম-িমরӅর                 

ডাক-দাͰসসালাম           

উপেজলা-িমরӅর          

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাসাঃ ǯরােকয়া ǯবগম একজন ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৯১৩ ǯমাসাঃ রািশদা আɳার                

িপতা-ǰসয়দ আলী                     

এনআইিড-৯১৩০৯৯৩৭৪৫             

ǯমাবা-০১৭৪৭০৬৪৭৬১

Ɋাম-রােজˌӅর             

ডাক-চি̂শা                 

উপেজলা-ǯনɖেকানা        

ǯজলা-ǯনɖেকানা

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাসাঃ রািশদা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস হাইপার ǯটনশন এবং ɛসাব ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ। 

উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ǯনɖেকানা

১৯১৪ ǯমাছাঃ নাজমা খাҶন                 

·ামী-ǯমাঃ িরপন ǯশখ                 

এনআইিড-৪৮১৫৯৪০৮২৬০০৫       

ǯমাবা-০১৭২৮৫১৪৮২৪

 Ɋাম-ǯগাপিদিঘ               

ডাক-ǯগাপিদিঘ               

উপেজলা-িমঠামইন         

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ নাজমা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯহিমেফাকলা সপাজম ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  িকেশারগʛ

১৯১৫ ǯমাঃ হািমদ িময়া                      

িপতা-ӓত ǯশৗদাগর                     

এনআইিড-৪৮১০২৯৯৮১২৩২২    

ǯমাবা-০১৯৬৫০২৩৩২৯

Ɋাম-খˍকার হাɪ          

ডাক-অ̙Ɋাম                

উপেজলা-অ̙Ɋাম          

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ হািমদ িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

মাইেয়াকািড ȟয়াল ইনɜাকস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  িকেশারগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৯১৬ সানাউ̂াহ                              

িপতা-িসরাҟল ইসলাম                

এনআইিড-৬৪৫৪৪১২৩৪৪            

ǯমাবা-০১৯৫৪৯১০২১৬

Ɋাম-লাউসার                

ডাক-মদনӅর                

উপেজলা-বˍর            

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ  আেবদনকারী সানাউ̂াহ একজন ভɇান চালক। িতিন কɇানসার  ǯরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০০ নারায়নগʛ

১৯১৭ রািজয়া                                 

িপতা-কিরম হাওলাদার                

এনআইিড-৬৯০০৮৯৪১৭৮           

ǯমাবা-০১৮১১৪২৯৮৩৬

Ɋাম-বারপাড়া                 

ডাক-বারপাড়া              

উপেজলা-বˍর             

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ  আেবদনকারী রািজয়া একজন Ғহ ɢিমক। িতিন লাͯার সাইেন সমΝা 

িপেঠর হােড়র সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ নারায়নগʛ

১৯১৮ জিরনা ǯবগম                         

·ামী-ǯমাঃ ̲Ьস                       

এনআইিড-০৯১২৫৯৫৮৪৬০৭০      

ǯমাবা-০১৭৪২৯২৬৩৪৯

Ɋাম-িমরӅর                 

ডাক-দাͰসসালাম           

উপেজলা-িমরӅর          

ǯজলা-ঢাকা

িনজ  আেবদনকারী জিরনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝ̙ কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৯১৯ ǯববী আɳার                            

িপতা-হািবব ǯমা̂া                     

এনআইিড-৮২৪০২৪৩৮৩৫            

ǯমাবা-০১৫৯৫৫০৬৭৫৮

Ɋাম-ӑসিলম নগর         

ডাক-নারায়নগʛ            

ডাক-নারায়নগʛ           

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ  আেবদনাকারী ǯববী আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ নারায়নগʛ

১৯২০ ӂর ǯহােসন                              

িপতা-ӓত আіর রিশদ             

জ˒সনদ-৭৫০৭৫৯১৯৭২০৮৪৬১    

ǯমাবা-০১৮২১৭৬৪৯০৪

Ɋাম-পাইনািদ              

ডাক-িমজিমিজ             

উপেজলা-নারায়নগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ  আেবদনাকারী ӂর ǯহােসন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার  ǯরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০০ নারায়নগʛ

১৯২১ ফɪেকেˑছা                          

·ামী- বােরক আলী                  

এনআইিড-৮২০৪৯৩৫৬৭৮৯৫৫      

ǯমাবা-০১৭৪৪৫৪৯৬৪০

Ɋাম-কলাবাগান              

ডাক-কলাবাগান             

উপেজলা-কলাবাগান       

ǯজলা-ঢাকা

িনজ  আেবদনকারী ফɪেকেˑছা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার ǯরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৯২২ আেমনা ǯবগম                         

·ামী- আকাশ                        

এনআইিড-৮০৩১৫৯৩২৫৭৮১৫      

ǯমাবা-০১৭৫২৮৩৪৯২৪

Ɋাম-ওয়ারী                   

ডাক-ওয়ারী                

উপেজলা-ওয়ারী            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ  আেবদনকারী আেমনা ǯবগম একজন  Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৯২৩  ǯমাছাঃ পারভীন ǯবগম               

·ামী-ǯমাঃ আনাͰল ইসলাম           

এনআইিড-৮৫১৭৬৭৫৫১০৩১৯       

ǯমাবা-০১৭৬১২১১৫৯০

 Ɋাম-িনয়াতমӅর             

ডাক-পীরগʛ                

উপেজলা-পীরগʛ           

ǯজলা-রংӅর

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ পারভীন ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ফɇাθং 

ǯগটনিসলাট ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ রংӅর

১৯২৪  ǯমাছাঃ ӟলতানা রািজয়া                   

·ামী-ǯমাঃ রইছ উিʸন                    

এনআইিড-৪৮১৯২৪০৭৩৮৭৪১             

ǯমাবা-০১৬৪১০০৯০৫৪

 Ɋাম-রাজগাতী               

ডাক-রাজগাতী              

উপেজলা-নাˍাইল           

ǯজলা-ময়মনিসংহ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাছাঃ ӟলতানা রািজয়া একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ময়মনিসংহ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৯২৫  ǯমাঃ জসীম উিʸন                     

িপতা-আলী আহমদ                    

এনআইিড-১৯৭৬১৯১৭৪৮২৭৪৫৮৯১ 

ǯমাবা-০১৬৪০৬৮৫৫৩

 Ɋাম-বাতানপাড়া             

ডাক-িমজিমিজ               

উপেজলা-িসিʸরগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ জসীম উʸীন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ɪউমার 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০ নারায়নগʛ

১৯২৬  ̲লӟম ǯবগম                          

িপতা-কােশম                           

এনআইিড-৩২৭২৫৫৬৬৬৯          

ǯমাবা-০১৭১১৬৬৫৭১৫

 Ɋাম-উʯরা                   

ডাক-আজমӅর              

উপেজলা-উʯরা            

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী ̲লӟম ǯবগম একজন Ғহ শিমক। িতিন কɇানসার  

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৯২৭  ǯসিলনা আɳার                         

·ামী-ǯমাঃ ইউҜপ                     

এনআইিড-৭৫১৮৩৫৯৪৩০৭৭০        

ǯমাবা-০১৮৮৭৯৮১১৪৯

 Ɋাম-পাইনািদ              

ডাক-িমজিমিজ             

উপেজলা-নারায়নগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯসিলনা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন থাইরেয়ড 

িডিজজ এবং হাইপার ǯটনশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ

১৯২৮  ǯমাসাঃ কাজল                      

িপতা-আঃ রিশদ                      

জ˒সনদ-১৯৯৯৬৭৪৫৮৩১০২১৮১৮ 

ǯমাবা-০১৯০৮৪৯০৩৭৪

 Ɋাম-এনােয়তনগর           

ডাক-ফҶ̂া                 

উপেজলা-নারায়নগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাসাঃ কাজল একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ নারায়নগʛ

১৯২৯  মিরয়ম  আɳার                       

িপতা-ǯমাঃ আবҼল ǯমাতােলব        

জ˒সনদ-২০০১৭৫১৮৩৫৯০০৩৬১৯ 

ǯমাবা-০১৮৩৮৩৪৪১৬৩

 Ɋাম-পাইনািদ              

ডাক-িমজিমিজ             

উপেজলা-নারায়নগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ  আেবদনকারী মিরয়ম আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ নারায়নগʛ

১৯৩০  ̲লҜম ǯবগম                           

িপতা-রিবন                            

এনআইিড-৮১১৫৫৫৮৭৪৫           

ǯমাবা-০১৮১৯২৮৫৬৭০

 Ɋাম-উʯরা                   

ডাক-আজমӅর              

উপেজলা-উʯরা            

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী ̲লҜম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার ǯরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৯৩১  হাͰন                                  

িপতা-ͰΈল আিমন                    

এনআইিড-১৯৮০১৯১৭৪৮২০০০০৪৪ 

ǯমাবা-০১৭৭১৩১০৭৬৭

 Ɋাম-বাতানপাড়া             

ডাক-িমজিমিজ               

উপেজলা-িসিʸরগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ  আেবদনকারী হাͰন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ǯ̘াক ǯরােগ আɈাˉ। 

উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ নারায়নগʛ

১৯৩২  ǯসাহািগ ǯবগম                          

িপতা-ǯমাঃ আঃ হক                    

এনআইিড-৯৫৬৯৪৬৫৩৮৯          

ǯমাবা-০১৯৩৭৮৪২৫০৫

 Ɋাম-ǯকাতােলর বাগ        

ডাক-ফҶ̂া                 

উপেজলা-নারায়নগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ  আেবদনাকারী ǯসাহািগ ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০০ নারায়নগʛ

১৯৩৩  নাজিনন                                 

িপতা-ǯমাঃ ǰসয়দ খান                 

এনআইিড-১০১৭১১২০৭৭          

ǯমাবা-০১৯৬৯০৪২০৯২

 Ɋাম-িখলগϲও                 

ডাক-িখলগϲও                

উপেজলা-িখলগϲও         

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী নাজিনন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার ǯরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৯৩৪  ǯমাসাঃ নারগীছ ǯবগম                  

িপতা-ফরজন আলী তাӗকদার     

এনআইিড-২৮৩৫৪৫৭৯৯১          

ǯমাবা-০১৯১১১৭০৩৩২

 Ɋাম-ǯদওয়ানবাগ            

ডাক-মদনӅর                

উপেজলা-বˍর              

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাসাঃ নারিগস ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস হাইপার ǯটনশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নারায়নগʛ

১৯৩৫  লাল মিত ǯবগম                        

·ামী-ӓত Ҽধ িময়া জমাদার         

এনআইিড-১৩১৭৯৯০৩৫২০৯১       

ǯমাবা-০১৮৩৩৫৮৪৫৯৭

 Ɋাম-মদনӅর                 

ডাক-মদনӅর                

উপেজলা-বˍর            

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ  আেবদনকারী লালমিত ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯɝইন এɑািফ 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০ নারায়নগʛ

১৯৩৬  শামীমা আɳার                       

িপতা-ǯমাঃ তাজিময়া ǯবপারী         

এনআইিড-১৯৮৬৫৪১৪০১৮৬১৯১৯৪   

         ǯমাবা-০১৯২২৬৪৯৩৩৩

 Ɋাম-·ামীবাগ                

ডাক-·ামীবাগ              

উেপেজলা-·ামীবাগ         

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ  আেবদনকারী শামীমা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার  

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৯৩৭  ǯমাঃ আবҼস সালাম                    

িপতা-ǯমাঃ আিদল উʸীন            

এনআইিড-৬৭২৫৮১১৬৫৮৭৫৫     

ǯমাবা-০১৭৯২০৮৭০৬৯

 Ɋাম-পাইনািদ              

ডাক-িমজিমিজ             

উপেজলা-নারায়নগʛ      

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ আবҼস সালাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন হাট ȟ 

ǯফইিলয়র ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ নারায়নগʛ

১৯৩৮  নয়ন আɳার                         

·ামী-িমজাӂর রহমান                 

এনআইিড-৭৫১৮৩৫৯৪২৩৯৮৫    

ǯমাবা-০১৮১০৬২৬৯৬৮

 Ɋাম-বাতানপাড়া             

ডাক-িমজিমিজ               

উপেজলা-িসিʸরগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ

 িনজ  আেবদনকারী নয়ন আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন  কɇানসার 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০ নারায়নগʛ

১৯৩৯  আয়শা খাҶন                          

·ামী-ǯমাঃ ওয়ােজদ আলী            

এনআইিড-২৬৯৪৮১২০৭৯৭৬৭     

ǯমাবা-০১৯৯১৬৬২১০৫

 Ɋাম-িখলেɻত               

ডাক-িখলেɻত             

উপেজলা-িখলেɻত        

ǯজলা-ঢাকা

 িনজ   আেবদনকারী আয়শা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৯৪০ ǯমাছাঃ িফেরাজা খাҶন                

·ামী-ǯমাঃ ছাইদার আলী              

এনআইিড-১০১৮৮৯৫০০১৫৫৬        

ǯমাবা-০১৯৮৬১৩৭২৬২

Ɋাম-সাতাড়া আরাজী       

ডাক-ǯছানকা                  

উপেজলা-ǯশরӅর            

ǯজলা-ব̶ড়া

ǯমাঃ ছায়দার আলী (·ামী) এনআইিড-

১০১৮৮৯৫০০১৫৬১

আেবদনকারী ǯেমাঃ ছায়দার আলী একজন Ғহ ɢিমক। তার ̛ী 

ǯমাছাঃ িফেরাজা খাҶন ǯছােখর ছািন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ব̶ড়া

১৯৪১ ǯমাঃ আবҼল আউয়াল ӏইয়া          

িপতা-ǯমাঃ মͤ ӏইয়া                  

এনআইিড-১৯৪৮৯৪০৭১১              

ǯমাবা-০১৩১৫৬০৩৭০৬

Ɋাম-ǯসজা ӑড়া                

ডাক-ӑকˍӅর               

উপেজলা-িবজয়নগর        

ǯজলা-ɝা˰ণড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আবҼল আউয়াল ӏইয়া ҍিষ ɢিমক। িতিন 

িকডনী ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৯৪২ ǯমাঃ শহীҼ̂াহ খϲ                        

িপতা-ӓত ǯমাঃ আনছার আলী খϲ    

এনআইিড-৪৭১৬৯১৯৭৫৪৫৯০       

ǯমাবা-০১৪০৮৩৩৭০১২

Ɋাম-Κামগʛ                 

ডাক-িশেরামিন               

উপেজলা-ӈলতলা          

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শহীҼ̂াহ খϲ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

মাি˷ িপিক জেয়˂ ɝাথা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

১৯৪৩ ǯমাঃ ӑ̲ল িময়া                         

িপতা-ӓত ইয়াদ উিʸন               

এনআইিড-৫৫১৫৮৫২৭৫০৭১৬       

ǯমাবা-০১৭৬৩৮৮৯৫২

Ɋাম-মহদীӅর                

ডাক-কািɜকাল              

উপেজলা-িমঠাӅ̲র        

ǯজলা-রংӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӑ̲ল িময়া একজন ҍিষ ɢিমক।িতিন ǯহড 

ইনҟির ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ রংӅর

১৯৪৪ আলী আকবর                             

িপতা-আঃ গӈর                       

এনআইিড-২৬১১০৩৮৮৫৪৭৪৯       

ǯমাবা-০১৭২০৯০৭০৪২

Ɋাম-আі̂াহӅর            

ডাক-আজমӅর             

উপেজলা-দিɻণখান       

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী আলী আকবর একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ǯরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৯৪৫ ǯমাঃ আল আমীন আলী               

িপতা-ǯমাঃ জালাল উিʸন             

এনআইিড-২৮৩৮৯৪২৫০২            

ǯমাবা-০১৭৬৩৮৯৩৭৯২

Ɋাম-পাচগািছ                 

ডাক-হািজӅর               

উপেজলা-জামালӅর         

ǯজলা-জামালӅর

িনজ আেবদনকারী আল আমীন আলী একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

শারীিরক ҽব ȟলতা ও Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ জামালӅর

১৯৪৬ ǯরেহনা ǯবগম                            

িপতা- আӋল ǯহােসন                   

এনআইিড-২৮২৯৬২০৫২১            

ǯমাবা-০১৬৪৫৯০৯৪০৬

Ɋাম-ӈরবাড়ী                

ডাক-বািলয়া                 

উপেজলা-বাসাইল          

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী ǯরেহনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯগল 

ˣাডাের পাথর িকডনীেত পাথর ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ টাʊাইল

১৯৪৭ ǯমাসাঃ হােজরা ǯবগম                   

·ামী-ǯমাঃ খিলӗর রহমান            

এনআইিড-৯৩২৮৫০৬৯৭৯২৯১      

ǯমাবা-০১৮২৪০৬৮৬৭৬

Ɋাম-গড় ǯগািবˍӅর         

ডাক-সিখӅর               

উপেজলা-সিখӅর         

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ হােজরা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

িকডনী জিনত সমΝা ও ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ টাʊাইল

১৯৪৮ রিফ̲ল ইসলাম                      

িপতা-মিজবর রহমান                  

এনআইিড-৮৭০৩৮৪৫০৮৪             

ǯমাবা-০১৭৮৬৪৭৫৮৫৮

Ɋাম-পাচগািছ                 

ডাক-হািজӅর               

উপেজলা-জামালӅর         

ǯজলা-জামালӅর

িনজ আেবদনকারী রিফ̲ল ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ǯপেট 

Εাথা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ জামালӅর

১৯৪৯ ǯহেলনা ǯবগম                             

িপতা-আবҼর জিলল                   

এনআইিড-৩২৯৮৬৫৯০৮১            

ǯমাবা-০১৭৪৬৮৩২৩১৩

Ɋাম-ǯবকীনগর               

ডাক-চাоরা                   

উপেজলা-িবজয়নগর        

ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী ǯহেলনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন রɳ 

·˾তা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

১৯৫০ ǯমাছাঃ আকিলমা                       

িপতা- এেছর আলী                      

এনআইিড-৬৮৫২২৬৬১৭৭           

ǯমাবা-০১৭৫২৫১৫১২১

Ɋাম-নҶন ǯকাটপাড়া        

ডাক-̲ি̙য়া                  

উপেজলা-̲ি̙য়া            

ǯজলা-̲ি̙য়া

ǯমাঃ কিফল উিʸন (·ামী)       

এনআইিড-৩৭০২৩০৬৫০১

আেবদনাকারী ǯমাঃ কিফল উিʸন একজন ҍিষ ɢিমক। তার ̛ী 

̜ন কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ̲ি̌য়া



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৯৫১ ǯমাঃ বজӗর রহমান                      

িপতা-ǯমাঃ িসরাজ উিʸন              

এনআইিড-২৮৪৮৫৮৮০২২            

ǯমাবা-০১৭২১৩৭৪৭৯৬

Ɋাম-১/৮ হািবব নগর       

ডাক-হািবব নগর           

উপেজলা-কদমতলী        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ বজӗর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিনঅˑ 

নালীেত কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

১৯৫২ ǯমাঃ আজাদ উিʸন                       

 িপতা-ӓত হাজী ӟজােয়ত উΙা     

এনআইিড-৫১১৭৩৩৯৫৫৮২৫৬     

ǯমাবা-০১৭৪০৯৯৮০৩০

Ɋাম-ӆব ȟ চরসীতা              

ডাক-চরসীতা               

উপেজলা-রামগϲও          

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আজাদ উিʸন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

হাট ȟ ǯফইিলয়র ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ লɻীӅর

১৯৫৩ ǯমাছাঃ নািছমা ǯবগম                    

িপতা-ǯমাঃ আফছার িময়া           

এনআইিড-৮২৩৬৬৪৩০৯৭          

ǯমাবা-০১৮৮৫৩৮৩৭৪৫

Ɋাম-̲মারগাতী              

ডাক-হাজীӅর                 

উপেজলা-জামালӅর        

ǯজলা-জামালӅর

িনজ আেবদনাকারী ǯমাছাঃ নািছমা ǯবগম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

জরাөেত ɪউমার ডান িকডনীেত পাথর ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ জামালӅর

১৯৫৪ ǯমাছাঃ ǯরেবকা ǯবগম                   

িপতা-ǯমাঃ ǯকারবান ম˅ল           

এনআইিড-৬৮৮৬৩৩৫৫৬৮          

ǯমাবা-০১৭৯২৫৯৫১৮৩

Ɋাম-পাচগািছ                 

ডাক-হািজӅর               

উপেজলা-জামালӅর         

ǯজলা-জামালӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯরেবকা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

হাইপার ǯটনশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ জামালӅর

১৯৫৫ ফােতমা ǯবগম                            

িপতা-আঃ জিলল                      

এনআইিড-৪৬০৯০৩৬৫৩০           

ǯমাবা-০১৭৭১৮৬০৮৩১

Ɋাম-ǯতিলয়াপাড়া            

ডাক-ǯতিলয়াপাড়া         

উপেজলা-মাদবӅর         

ǯজলা-হিবগʛ

িনজ আেবদনকারী ফােতমা ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০ হিবগʛ

১৯৫৬ ǯমাসাঃ মমতাজ ǯবগম                

·ামী-ǯমাঃ ǯবারহান আলী            

এনআইিড-১২১৯৪৭৬৩৫৫৬৮৪      

ǯমাবা-০১৭১৮২৪৫১৫৭

Ɋাম-̲ʞাপাড়া                

ডাক-সরাইল                 

উপেজলা-সরাইল           

ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ মমতাজ ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯলােবক ǯপইন এবং ǯরিডӈেলাΔািথ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

১৯৫৭ ǯমাঃ শাহীҼল ইসলাম                   

িপতা-ǯমাঃ আিদল উিʸন             

এনআইিড-৮২৩১৩৯৯৭০৩            

ǯমাবা-০১৭১২৮৬৭৫১৪

Ɋাম-দʯবাড়ী                   

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শাহীҼল ইসলাম একজন ɓাইভার। িতিন 

ӑেখর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  Ҏলনা

১৯৫৮ রািজয়া ǯবগম                            

িপতা-সাহাদাত ӑ˓ী                    

এনআইিড-২৬৩৬২২৪৭৬২           

ǯমাবা-০১৭৩২৮৫৭৮১১

Ɋাম-পািনপাড়া                

ডাক-জয়Ɋাম                  

উপেজলা-কািলয়া          

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী রািজয়া ǯবগম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন হােত 

ɜɇাকচার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নড়াইল

১৯৫৯ ǯমাঃ জািকর ǯহােসন                     

িপতা-ǯমাঃ মাҟ িময়া                 

এনআইিড-১২১৯৪৮৫৩৭২৭০১        

ǯমাবা-০১৯৪৮১৮৭৯৭২

Ɋাম-শাহবাজӅর              

ডাক-শাহবাজӅর             

উপেজলা-সরাইল           

ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জািকর ǯহােসন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন  

কারিডউ ǯমগলী ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৯৬০ পাͰল ǯবগম                             

·ামী-আӋ লাল                           

এনআইিড-১২১৯৪৮৫৩৬৬৪২৪      

ǯমাবা-০১৯১৫৫৪৯৫৪৮

Ɋাম-শাহবাজӅর              

ডাক-শাহবাজӅর             

উপেজলা-সরাইল           

ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী পাͰল ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন হাইপার 

ǯটনশন এবং িসডিপিড ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

১৯৬১ ǯমাসাঃ আИমান ǯবগম               

·ামী-ǯমাঃ ǯহলাল িময়া                

এনআইিড-১২১৯৪৮৫৩৬৯৯৫৮     

ǯমাবা-০১৮০০৩৫৮৭৫৩

Ɋাম-শাহবাজӅর              

ডাক-শাহবাজӅর             

উপেজলা-সরাইল           

ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া

িনজ আেবদনাকারী ǯমাসাঃ আИমান ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯপিরেপরাল  ডাӟকলার িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

১৯৬২ ǯমাসাঃ ǯরӂ                               

·ামী-ǯমাঃ ǯখারেশদ                   

এনআইিড-২৬৯৩৬২৬৭২৩৩১২     

ǯমাবা-০১৩১৮৬৭১৭৪৯

Ɋাম-বািলয়াখালী           

ডাক-ǯপানা বািলয়া         

উপেজলা-নলিছɪ            

ǯজলা-ঝালকাɬ

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ǯরӂ একজন Ғহ ɢিমক। িতিন পারিকনসন 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ঝালকাঠী

১৯৬৩ ǯমাঃ জািকর ǯহােসন                   

িপতা-ǯমাঃ ӂর ǯমাহা˰দ ǯবপারী    

এনআইিড-২৬৯৬৪০২৪৮৩৪৭৮     

ǯমাবা-০১৯২৮৮১৯৬৮৬

Ɋাম-দিড়চর লɻীӅর       

ডাক-কিরমগʛ হাট          

উপেজলা-কালিকিন           

ǯজলা-মাদারীӅর

িনজ আেবদনাকারী ǯমাঃ জািকর ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিক। িতিন 

িলভার Ήদেরাগ জিনত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ মাদারীӅর

১৯৬৪ ǯমাঃ িমরাজ ইবেন ǰসয়দ              

িপতা-ӓত ǯসয়দ আলী খান           

এনআইিড-১৯৭৭৪৭৯২১০৩০০০০১০ 

ǯমাবা-০১৮১৮২২২২০৪

Ɋাম-ǯরিলেগট                

ডাক-ǯদৗলতӅর            

উপেজলা-Ҏলনা             

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িমরাজ ইবেন ǰসয়দ একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন ǯকালন কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  Ҏলনা

১৯৬৫ লাকী ǯবগম                               

িপতা-ǯদেলায়ার ǯশখ                   

এনআইিড-৬৮৮১৪৪৩৫২৪         

ǯমাবা-০১৯৭৩৭৭২৪২৬

Ɋাম-িতন ǯদাকােনর ǯমাড় 

ডাক-ǯদৗলতӅর             

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

ǯশখ আіস সালাম (·ামী) 

এনআইিড৩৭৩১৫১৯৪৪৭

আেবদনকারী ǯশখ আіস সালাম একজন গাড়ী চালক। তার ̛ী 

লাকী ǯবগম এর ডান ̜েন কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  Ҏলনা

১৯৬৬ ǯমাঃ িফেরাজ আহেমদ                  

িপতা-ӓত ǯমাশারফ ǯহােসন          

এনআইিড-৫২১৫৫২০২৫৮৮২৩      

ǯমাবা-০১৭৭৩১১৭২৬৬

Ɋাম-বিলরাম                 

ডাক-ǯখদাবাগ               

উপেজলা-লালমিনরহাট    

ǯজলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িফেরাজ আহেমদ একজন পিরবহন ɢিমক। 

িতিন সড়ক ҽঘ ȟটনা জিনত সমΝা পােয়র হাড় ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০ লালমিনরহাট

১৯৬৭ ǰসয়দা নাজনীন                           

িপতা-ǰসয়দ ǯগালজার                  

এনআইিড-৮২২৭৬৯০১১৫             

ǯমাবা-০১৭১৪৪২৩৩৫৩

Ɋাম-ӑলােটাল                

ডাক-রংӅর                   

উপেজলা-রংӅর             

ǯজলা-রংӅর

িনজ আেবদনকারী ǰসয়দা নাজনীন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯমͰদে˅র সমΝা ডায়েবɪস ɝনিকয়াল এজমা নােকর সমΝা 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ রংӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৯৬৮ ǯমাহা˰দ আӋ বকর                    

িপতা-ӓত আিককল                    

জ˒সনদ-১৯৬৯১৫১৭৮৯২০০০৬৯১ 

ǯমাবা-০১৮৩১৯৩৫৩৪৬

Ɋাম-সাতঘিরয়া              

ডাক-শীেররহাট              

উপেজলা-সˍীপ            

ǯজলা-চʞɊাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাহা˰দ আӋ বকর একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯ̘াক কের শারীিরক ভােব অɻম Δারালাইিসস ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০  চʞɊাম

১৯৬৯ ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম                      

িপতা-ӓত ǯগˍলা ǯশখ                

এনআইিড-৩২১২৪৮০১৭৪৯০৮        

ǯমাবা-০১৭৫৮৩৮৪৫০২

Ɋাম-Ҽয়ারীপাড়া              

ডাক-প̂বী                

উপেজলা-Ͱপনগর           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

অˑনালীেত সমΝা মানিসক সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

১৯৭০ ǯমাঃ আӋল কােশম মাҶ͡র          

িপতা-ӓত ǯমাঃ গӅর আলী মাҶ͡র 

এনআইিড-৪৭৯৮৫১৭২৩১২৭৪        

ǯমাবা-০১৯৮০৬৪৩১৬৭

Ɋাম-কেলানী                  

ডাক-িজিপও                  

উপেজলা-ǯসানাডাʊা      

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋর কােশম মাҶ͡র একজন িমল ɢিমক। 

িতিন ǯচােখর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১৯৭১ কমল দাস                                  

িপতা-শািˉ রʛন দাস                   

এনআইিড-০৬১৩২৩১৫০৪৯৭৬      

ǯমাবা-০১৭৬৭৪০৬৮৬৫৫

Ɋাম-ǯদওপাড়া                 

ডাক-বাটােজার               

উপেজলা-ǯগৗরনদী           

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী কমল দাস একজন গাড়ী চালক। িতিন ǯ̘াক উʎ 

রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ বিরশাল

১৯৭২ রিহমা ǯবগম                              

িপতা-ǯমাঃ ইসরাইল িময়া            

এনআইিড-৭৩১৯০৫৩৪১৪              

ǯমাবা-০১৭২১৯৭৬৫০৫

Ɋাম-Εাংকপাড়া             

ডাক-ǯগাপালগʛ             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ      

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী রিহমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন জরাө এবং 

ওভারীর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ǯগাপালগʛ

১৯৭৩ ǯমাঃ কামাল                              

িপতা-ӓত আঃ রিশদ                  

এনআইিড-০৯১১৮৩৬৪৯৮৫৯০      

ǯমাবা-০১৭৩৪০১৫৮৬৬

Ɋাম-নবীӅর                   

ডাক-রতনӅর                

উপেজলা-ǯভালা             

ǯজলা-ǯভালা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ কামাল একজন গাড়ী চালক। িতিন 

ǯভিরেকাস ǯডইন Ӓɖতেˈর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ǯভালা

১৯৭৪ আিশ̲র রহমান                          

িপতা-ǯমাঃ আিত̲র রহমান       

এনআইিড-৬৪৫৪৫৮৮৩৭৪            

ǯমাবা-০১৩০৯৮১২৪৬৩

Ɋাম-পি̂িবҼɇৎ              

ডাক-পি̂িবҼɇৎ               

উপেজলা-কািলয়াৈকর      

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী আিশ̲র রহমান একজন িরɼাচালক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ গাজীӅর

১৯৭৫ ǯমাছাঃ জাহানারা খাҶন              

িপতা-আঃ রাʕাক ǯশখ              

এনআইিড-৫৯৯০৮৭৯৬৩৬            

ǯমাবা-০১৯২১৮৭৫০১৩

Ɋাম-ই̙ান ȟ হাউিজং        

ডাক-প̂বী                  

উপেজলা-Ͱপনগর           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ জাহানারা খাҶন একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৯৭৬ স˯ু চˌ শীল                               

িপতা-বʊ িবহারী শীল                

এনআইিড-৩৬১২৬৯৫৯৩৪৭০২      

ǯমাবা-০১৭৭৬৭৬০০২২

Ɋাম-উবাহাটা                  

ডাক-রামΛ                  

উপেজলা-ҙনাͰঘাট          

ǯজলা-হিবগʛ

িনজ আেবদনকারী স˯ু চˌ শীল একজন ǯসӗন ɢিমক।িতিন 

িপʯথিলেত পাথর ǯপপɪক আলসার িডিজজ পাөতেˈর সমΜা 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ হিবগʛ

১৯৭৭ ফােতমা জাˑাত                          

িপতা-আіর রহমান                    

জ˒সনদ-২০০৭৯৩১১৯৭০২৭৯৮৪    

ǯমাবা-০১৭৬৫০৮৭৪৩৪

Ɋাম-খাӂরবাড়ী               

ডাক-ǯগািবˍӅর            

উপেজলা-ӏঞাӅর           

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী ফােতমা জাˑাত একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০ টাʊাইল

১৯৭৮ ǯমাছাঃ মিজȟনা ǯবগম                 

·ামী-আলাল িময়া                      

এনআইিড-৯৩১১৯৬৭৮০২৪৪০        

ǯমাবা-০১৭৯৫৫৩৩০৬৫

Ɋাম-ͰΈলী                      

ডাক-ǯগািবˍӅর             

উপেজলা-ӏঞাӅর           

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ মিজȟনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ ও জɪলতা। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ টাʊাইল

১৯৭৯ আ˾না                                       

িপতা-কিবর আহে˰দ                 

জ˒সনদ-১৯৯১৯৩১১৯৬৭০৩৬৮০৬ 

ǯমাবা-০১৭৬৩৮৯৬৩৫২

Ɋাম-ǯগািবˍাসী              

ডাক-ǯগািবˍাসী              

উপেজলা-ӏঞাӅর           

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী আ˾না খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০ টাʊাইল

১৯৮০ সািহদা ǯবগম                             

·ামী-ǯমাঃ ǯসানা িময়া মাҶ͡র    

এনআইিড-৫৪১৫৪৪৭২৮১১৬৮       

ǯমাবা-০১৬২৬৮১৫৬৯০

Ɋাম-িনজবািজতӅর          

ডাক-দʯেকоয়া          

উপেজলা-মাদারীӅর        

ǯজলা-মাদারীӅর

িনজ আেবদনকারী সািহদা ǯবগম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন ǯ̘াক 

উʎ রɳচাপ ডায়ােবɪস ǯরােগ আɈাˉ।  উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ মাদারীӅর

১৯৮১ ǯমাঃ আіল মােলক                      

িপতা-ǯমাঃ আіর রিহম               

এনআইিড-৯১০৫৮২৮৩১৪            

ǯমাবা-০১৭১৩৭৮৬৪৯৪

Ɋাম-মিহষেকাঠা             

ডাক-ǯচরাডাʊী             

উপেজলা-িদনাজӅর         

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আіল মােলক একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ইেলিɯক বান ȟ ǯরােগ আɈাˉ।  উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  িদনাজӅর

১৯৮২ ফাইҟর                                     

িপতা-বাওন হাওলাদার               

এনআইিড-১৯০৪৯৭০৭৮৫            

ǯমাবা-০১৬৩৬৬০৫৭৭২

Ɋাম-িহরাইলিদ               

ডাক-আিজমনগর           

উপেজলা-ভাংগা            

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ফাইҟর একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন পাөপেথর 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ফিরদӅর

১৯৮৩ আেলয়া খাҶন                          

·ামী-ফাͰক ǯহােসন                    

এনআইিড-১৯৯০৯৩১১৯৬৭০০০০৭৮ 

ǯমাবা-০১৭৪৭৭৫১০৯৬

Ɋাম-ͰΈলী                      

ডাক-ǯগািবˍӅর             

উপেজলা-ӏঞাӅর           

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী আেলয়া খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০ টাʊাইল

১৯৮৪ মীনা খাҶন                                

িপতা-আমাম আলী                      

জ˒সনদ-২০০৫৯৩৪৭৯৩০২০৪২   

ǯমাবা-০১৭৮৯২৮১৮৬৫

Ɋাম-ǯগাপালӅর               

ডাক-পাইকড়া               

উপেজলা-কািলহাতী        

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী মীনা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯমাҸ͉ 

কΙাণ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০ টাʊাইল



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৯৮৫ ǯমাসাঃ পারভীন আɳার               

·ামী-খাজা মাইন উিʸন               

এনআইিড-৯৩২৮৫০৯৯৮৮০৬১      

ǯমাবা-০১৭৩৫৭৭২৫৬০

Ɋাম-সিখӅর                  

ডাক-সিখӅর                  

উপেজলা-সিখӅর            

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ পারভীন আɳার একজন Ғহ ɢিমক। 

মাҸ͉ কΙাণ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ টাʊাইল

১৯৮৬ ǯমাহা˰দ জসীম ǯমাড়ল                

িপতা-ӓত ǯমাঃ হািমদ ǯমাড়ল      

এনআইিড-১৯৮৩৪৭৯২১০৪০৫৫৭০৯ 

ǯমাবা-০১৯৯০২৯১১১৩

Ɋাম-দিɻণপাড়া              

ডাক-ǯদৗলতӅর               

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাহা˰দ জসীম ǯমাড়ল একজন রড িম̛ী। িতিন 

Δɇাকচার িসফট অফ রাইট ɪিরয়ন এ˅ িফɝলা ǯরােগ আɈাˉ।  

উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

১৯৮৭ ǯমাঃ মািনক হাওরাদার                 

িপতা-ӓত কােশম আলী হাওলাদার 

এনআইিড-৪৭৯২১০২০২১৭২৪        

ǯমাবা-০১৯২০৮৬২৮৪৮

Ɋাম-বর ·রনী                

ডাক-মীেরর ডাʊা          

উপেজলা-ǯদৗলতӅর         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মািনক হাওলাদার একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন উʎ রɳচাপ ǯ̘াক ǯরােগ আɈাˉ।  উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  Ҏলনা

১৯৮৮ Ͱӂ ǯবগম                                   

িপতা-ӓত ӂর ǯমাহা˰দ হাওলাদার 

এনআইিড-৪৭৯২১০৩০৩৬৬৮৩    

ǯমাবা-০১৯৩০৩৬৩২৬৭

Ɋাম-̲িলবাগান              

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী Ͱӂ ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Ήদেরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৯৮৯ ǯরািজনা ইসলাম কাজল               

িপতা-অরӑজ আলী                     

এনআইিড-৭৩৫৫৮৮০৮৫২            

ǯমাবা-০১৭৭১৮৬০৮৩১

Ɋাম-শাহাবাজӅর             

ডাক-শাহবাজӅর            

উপেজলা-সরাইল            

ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া

িনজ আেবদনকারী ǯরািজনা ইসলাম কাজল একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

জেয়˂ ǯপটই ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ɝা˰ণবাড়ীয়া

১৯৯০ সামҜল ইসলাম                         

িপতা-ӓত ǯবҙ িমঞা                   

এনআইিড-১৯৭৪৭৫১১০৮৫০০০০০২ 

ǯমাবা-০১৭২১৪১৭৪২০

Ɋাম-িহরািঝল              

ডাক-িমজিমিজ             

উপেজলা-িসিʸরগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী সামҜল ইসলাম একজন ভɇান চালক। িতিন উʎ 

রɳচাপ Ήদেরাগ হাইপার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ নারায়নগʛ

১৯৯১ মেনায়ারা ǯবগম                         

·ামী-লিকয়ত উΙা                  

এনআইিড-৭৫১১০৭৬৬৫৪০৫৪        

ǯমাবা-০১৮৫০৮১৪৪১৮

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ            

উপেজলা-নারায়নগʛ        

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী মেনায়ারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ নারায়নগʛ

১৯৯২ ǯমাঃ জাহাʊীর আলম                

িপতা-ӓত খাতাӑল হক               

এনআইিড-৫২১৭০৮১৩৫৭৪৪৯         

ǯমাবা-০১৯৩৯৯৩১৬৫১

Ɋাম-উফার মারা             

ডাক-Ӌিড়মারী               

উপেজলা-পাটɊাম           

ǯজলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জাহাʊির আলম একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন িসিলেকািসস এবং পালেমানাির ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ লালমিনরহাট

১৯৯৩ সােজদা খাҶন                         

·ামী-ӓত ӃͰল ইসলাম              

এনআইিড-৪৮১৪২৬০৫২০২১১        

ǯমাবা-০১৭২০৬১০৬১৪

Ɋাম-রাজগাতী                

ডাক-রাজগাতী               

উপেজলা-নাˍাইল          

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী সােজদা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯগলˣাডার ǯ̙ান যҍেতর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ময়মনিসংহ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

১৯৯৪ মেনািজৎ মহˉ                             

িপতা-শািˉরাম মহˉ                    

এনআইিড-৭৩১৯১২৪৪৬২              

ǯমাবা-০১৭৬৫৬৮৭৭৭৬

Ɋাম-ǯবদɊাম                  

ডাক-ǯগাপালগʛ            

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী মেনািজৎ মহˉ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন হাড় 

ভাʊা অপােরশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ǯগাপালগʛ

১৯৯৫ অিহҼল ইসলাম                         

িপতা-ӓত শাহাজান িময়া            

জ˒সনদ-১৯৮৩৪৭৯২১০১০০৫৩৬৪ 

ǯমাবা-০১৯৪৪২২৭১১৩

Ɋাম-হািজɊাম                

ডাক-পেথরবাজার        

উপেজলা-িদঘিলয়া         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী অিহҼল ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন সড়ক 

ҽঘ ȟটনা কারেন শারীিরক অɻম ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  Ҏলনা

১৯৯৬ ǯমাঃ হািমদ আলী                         

িপতা-ǯমাঃ আিমন আলী               

এনআইিড-৫২১৭০৮১৩১৬৭৬৩       

ǯমাবা-০১৭৪০১৩৪২৬

Ɋাম-উপরমারা                

ডাক-Ӌিড়মারী               

উপেজলা-পাটɊাম           

ǯজলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ হািমদ আলী একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

িপইউিড ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ লালমিনরহাট

১৯৯৭ লাভলী                                      

িপতা-এসারত                            

এনআইিড-১৯৯১২৯১৫৬৪২০০০১০২ 

ǯমাবা-০১৯১৯৪৩৩২১৮

Ɋাম-ǯব̲˃Ӆর                

ডাক-মҿখালী               

উপেজলা-মҿখালী        

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী লাভলী একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০ ফিরদӅর

১৯৯৮ ǯমাঃ ǯরজাউল ǯসখ                      

িপতা-ǯশখ মিজӋর রহমান            

এনআইিড-৪৬৩৫২৩৬৬১৭           

ǯমাবা-০১৭৯২৮৫০০৩৩

Ɋাম-বাসাবাটী                

ডাক-বােগরহাট             

উপেজলা-বােগরহাট         

ǯজলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯরজাউল ǯসখ একজন ɑাক ɢিমক। িতিন 

পালেমানারী ɪিব ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  বােগরহাট

১৯৯৯ ǯমাঃ ǯসিলম উিʸন                      

িপতা-মসেলম ɛামািনক               

এনআইিড-৫০১৭৯৪৪২৭৫০২৮        

ǯমাবা-০১৭৫৭১২৪৬৭৬

Ɋাম-হাটশহিরӅর            

ডাক-হাটশহিরӅর           

উপেজলা-̲ি̙য়া           

ǯজলা-̲ি̙য়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯসিলম উিʸন একজন পিরবহন ɢিমক। িতিন 

Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ̲ি̌য়া

২০০০ ǯমাঃ মাˑান ӓধা                          

িপতা-ӓত জ͡ার ӓধা                 

এনআইিড-২৯১১৮৪০২৬৯৩৯৮        

ǯমাবা-০১৮৭৩২৫৭৭৮৩

Ɋাম-ӑɳারӅর               

ডাক-নেদর চϲদ             

উপেজলা-ǯবায়ালমারী     

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মˑান ӓধা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন হােতর 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ফিরদӅর

২০০১ ǯমাঃ িনজাম উʸীন                       

িপতা-সকমʸীন ɛামািনক           

এনআইিড-৫০১৭১৬৯৫৬৬৬১১       

ǯমাবা-০১৭২৬৭১৫৭৮৭

Ɋাম-ӋজͰখ বাখই           

ডাক-̲মারখালী           

উপেজলা-̲মারখালী     

ǯজলা-̲ি̙য়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ িনজাম উʸীন একজন ভɇান চালক। িতিন 

চম ȟেরাগ দােতর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ̲ি̌য়া

২০০২ বাӋল চˌ বাইন                        

িপতা-পেরশ চˌ বাইন                 

এনআইিড-২৩৬৯৭৭৮১২৭             

ǯমাবা-০১৭৯৪২৪৭০৭৫

Ɋাম-মািনকদাহ               

ডাক-মািনকদাহ            

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী বাӋল চˌ বাইন একজন ҍিষ ɢিমক।িতিন পােয়র 

হাড় ভাʊা অপােরশন  ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ǯগাপালগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২০০৩ বিবতা রানী                                 

িপতা-ǯগাপাল বাওয়ালী               

এনআইিড-৬৪১৯৬২৭৯৮৬            

ǯমাবা-০১৯৯৫৯০১১২৯

Ɋাম-ǯপাʸােররচর            

ডাক-ǯগাবরা                  

উপেজলা-ǯগাপালগʛ      

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনাকারী বিবতা রানী একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০  ǯগাপালগʛ

২০০৪ সািধন চϲদ                                  

িপতা-ভবেতাষ ̲মার চϲদ            

জ˒সনদ-২০০৫৬৫১২৮৪৭০১৭৬৬৫ 

ǯমাবা-০১৯৩৪২৬০৯০৪

Ɋাম-চালনা                    

ডাক-কািলগʛ               

উপেজলা-কািলয়া          

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী সািধন চϲদ একজন ভɇান চালক। িতিন 

িবিভˑইনেপকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নড়াইল

২০০৫ ǯমাঃ আӋ সাইদ                          

িপতা-ǯমাঃ আӋ হািনফ                 

এনআইিড-৫২১৭০৮১৩৫৭২৪৫         

ǯমাবা-০১৯৪৬৪৬০১৮৫

Ɋাম-উফার মারা             

ডাক-Ӌিড়মারী               

উপেজলা-পাটɊাম           

ǯজলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ সাইদ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

মাি˷পল জেয়˂ Εাথা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ লালমিনরহাট

২০০৬ আӋল হাসান                             

িপতা-ǯবলােয়ত ǯহােসন               

এনআইিড-৩৭৪২৭৫০৩৬১              

ǯমাবা-০১৭৩১৯৩৬০৭১

Ɋাম-আমানতগʛ            

ডাক-বিরশাল                 

উপেজলা-ǯকাতয়ালী       

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী আӋল হাসান একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন ǯরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০ বিরশাল

২০০৭ িনজȟন শীল                           

িপতা-িনম ȟল শীল                       

জ˒সনদ-২০১৭৩৬১০৫৪৭০৩৪৯১১ 

ǯমাবা-০১৭৪৬৮৬০৫৩৬

Ɋাম-লামাতামী              

ডাক-িমরӅর বাজার        

উপেজলা-বাΈবল           

ǯজলা-হিবগʛ

িনম ȟল শীল  (িপতা)   এনআইিড-

১৯৯১৩৬১০৫৪৭০০০১৫৭

আেবদনকারী িনম ȟল শীল একজন নািপত ɢিমক। িতিন 

এিভনেয়ড এবং বাইেলটারাল হাইেɓােনপেরািসস ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০ হিবগʛ

২০০৮ আবҼস সিহদ                             

িপতা-আবҼল হািলম                  

এনআইিড-১৯১৯৫৯৯৬৭৮             

ǯমাবা-০১৭০৩৮৩৮৭৯৫

Ɋাম-ǯতােতার খাল           

ডাক-রমার খাল              

উপেজলা-লɻীӅর          

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ আেবদনকারী আবҼস সিহদ একজন িনম ȟান ɢিমক।িতিন 

̡াইনাল ǯ̙েনািসস এবং অি̙ও ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ লɻীӅর

২০০৯ ǯমাঃ মহরম আলী                         

িপতা-ӓত সমʹল আলম             

জ˒সনদ-২০০৮১৫৩৩৭১০০০০৮৬ 

ǯমাবা-০১৮৩১৪৩৮৯১৬

Ɋাম-হাইদ ছিকয়া            

ডাক-পাইˍৎ                 

উপেজলা-ফɪকছিড়       

ǯঝলা-চʞɊাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মহরম আলী একজন িসএনিজ চালক। িতিন 

ɜɇɇাকচার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  চʞɊাম

২০১০ ǯমাছাঃ আӂরা খাҶন                

·ামী-ӓত আঃ ওয়ােজদ        

এনআইিড-৪৮১৯২১৩৭০৭৭৭৪   ǯমাবা-

০১৮১৫১৪৫৭০২

Ɋাম-িফসারী ǯরাড           

ডাক-িকেশারগʛ            

উপেজলা-িকেশারগʛ      

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ আӂরা খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯɝ̙ কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  িকেশারগʛ

২০১১ ǰচিত সরকার                             

িপতা-মলয় সরকার                   

জ˒সনদ-৬৫২৮৯৪২০০১০১১০৯     

ǯমাবা-০১৯৬১৬৩৫২৯১

Ɋাম-রғনাথӅর             

ডাক-িসʊােশালӅর         

উপেজলা-কািলয়া           

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী ǰচতী সরকার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন লামেবা 

ǯসকরাল ̡াইেন সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নড়াইল



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২০১২ ǯমাছাঃ ǯরশমা খাҶন                   

·ামী-ǯমাঃ রҜল গাজী                

এনআইিড-৮৭১০৪২৫৬৭৭৮৭৩       

ǯমাবা-০১৭৫৯৫২১৪৮২

Ɋাম-বড়দল                    

ডাক-বড়দল                  

উপেজলা-আশাʹিন          

ǯজলা-সাতɻীরা

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯরশমা খাҶন একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

থাইরেয়ড ǯসেয়িলং এবং থাইরইডাইɪস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ সাতɻীরা

২০১৩ ǯমাঃ আেনায়ার ǯহােসন                 

িপতা-ǰছয়দ আহা˰দ                  

এনআইিড-১৫১৮৬৮৫৩১২০২০       

ǯমাবা-০১৯৮৩৩৭৪৬৭৭

Ɋাম-দঃ ǯসানাইছিড়        

ডাক-শীতলӅর               

উপেজলা-সীতা̲˅        

ǯজলা-চʞɊাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আেনায়ার ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯগিবɼ অফ ǯলয়ার িলͯ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  চʞɊাম

২০১৪ রিফক                                 

িপতা-ӓত আশাদালী ǯজামাʸার    

এনআইিড-২৬৯৬৪০৬৭৪৩৫৮০      

ǯমাবা-০১৯৯৪৭৪৯১৮৮

Ɋাম-Ҽয়ারীপাড়া              

ডাক-প̂বী                

উপেজলা-Ͱপনগর           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী রিফক একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন িপিবিড ǯরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

২০১৫ ɛশাˉ অিধকারী                        

িপতা-ӓত হেরন অিধকারী             

এনআইিড-৪৭১৯৪৫৪৯৬৩৯৫৯        

ǯমাবা-০১৯৯৬৬৯৮২৮১

Ɋাম-ইˍহাɪ                  

ডাক-পাতলা                 

উপেজলা-ǯতরখাদা        

ǯচলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ɛশাˉ অিধকারী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯপিরেফরাল ডাস̲লার িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

২০১৬ আіস সামাদ                            

িপতা-ӓত ǯমাঃ খিবর উʸীন        

এনআইিড-২৬৯৬৪০৬৭০৭৫৯০       

ǯমাবা-০১৭২১৪৫০৬৭০

Ɋাম-ǯশক-৭                   

ডাক-প̂বী                   

উপেজলা-প̂বী              

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী আіস সামাদ একজন িনম ȟান ɢিমক।িতিন 

িসওিপিড এবং ডায়ােবɪস এবং হাইপার ǯটনশন ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

২০১৭ ǯমাঃ রӟল সরদার                       

িপতা-ӓত ǯমাবারক সরদার          

এনআইিড-৪১১৬১৫০৫৮৭৪৬৯       

ǯমাবা-০১৯৯০৫৫২৮৭৭

Ɋাম-ভরতӅর                 

ডাক-খানӅর                

উপেজলা-মিনরামӅর       

ǯজলা-যেশার

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রӟল সরদার একজন ইেলিɰক ɢিমক। তার 

Ҽই পা অেকҟ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ যেশার

২০১৮ মিন রানী িব͵াস                         

িপতা-িচʯরʛন ম˅ল                   

এনআইিড-৫০৫৩২৬০৯৩০            

ǯমাবা-০১৯৯২৪০০৩১৩

Ɋাম-বালাডাংগা            

ডাক-ҧʊীপাড়া              

উপেজলা-ҧংগীপাড়া        

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী মিন রানী িব͵াস একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ওভািরর িস̙ এিনিময়ার িপত নাইিড ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ǯগাপালগʛ

২০১৯ ǯরাশনারা ǯবগম                           

িপতা-ǯমাঃ শাহ আলম                 

জ˒সনদ-১৯৬৮১৫১৭৮৯২০২১৭৯৬ 

ǯমাবা-০১৮৫০১৯০৪৪২

Ɋাম-ǯচৗকাতলী               

ডাক-িশেররহাট              

উপেজলা-সˍীপ            

ǯজলা-চʞɊাম

িনজ আেবদনকারী ǯরাশনারা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক।িতিন ǯɝেন 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  চʞɊাম



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২০২০ রিহমা ǯবগম                               

·ামী-ӑরাদ ǯসক                        

এনআইিড-২৯১১৮২৫২০৩৯৮৪        

ǯমাবা-০১৭২৫০০১০৩৬

Ɋাম-িব͵াসӅর               

ডাক-Ӡযিদয়া                

উপেজলা-ǯবায়ালমারী     

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী রিহমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন জরাөেত 

ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ফিরদӅর

২০২১ ǯমাঃ তাওিহҼল ইসলাম               

িপতা-ǯমাঃ জাকািরয়া                 

জ˒সনদ-১৯৯৩১৫১১৭৮৬৫১১৩৬৬১  

         ǯমাবা-০১৮২০০৪৫৪৮২

Ɋাম-আদশ ȟপাড়া               

ডাক-মগধরা                  

উপেজলা-ǯষালশহর       

ǯজলা-চʞɊাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ তাওিহҼল ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ʃেকামা এবং Ɉিনক কনডাংɪডাইɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  চʞɊাম

২০২২ হািসনা খাҶন                         

·ামীӓত আবҼΙাহ                  

এনআইিড-১৫১৭৮৭০১৮৭২৩১        

ǯমাবা-০১৮৩১৯৩৫৩৪৬

Ɋাম-মাইট ভাʊা            

ডাক-িশেররহাট             

উপেজলা-সˌীপ            

ǯজলা-চʞɊাম

িনজ আেবদনকারী হািসনা খাҶন একজন Ғহ ɢিমΞ িতিন হােড়র 

সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  চʞɊাম

২০২৩ আেলয়া খাҶন                          

·ামী-আসাদ আলী হাওলাদার      

এনআইিড-০৬১৬২১৫৮৯৮৭১৫       

ǯমাবা-০১৭৩৩০০৮৬০২

Ɋাম-আিজমӅর               

ডাক-আˍারমািনক         

উপেজলা-ǯমেহˍীগʛ     

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী আেলয়া খাҶন একজন Ғহ ɢিমক। িতিন িপিভিড 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০ বিরশাল

২০২৪ ǯমাঃ ǯহলাল উিʸন                      

িপতা-ӓত রিহম বɼ                   

এনআইিড-১৫১৭৮৬৫৩৯৩৮৫৭      

ǯমাবা-০১৮৬০৫৬৫৯০৮

Ɋাম-মগধরা                   

ডাক-ǯপিরΚার বাজার      

উপেজলা-সˍীপ            

ǯজলা-চʞɊাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯহলাল উিʸন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

মানিসক সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  চʞɊাম

২০২৫ ǯমাহা˰দ আলী                           

িপতা-ǯমাঃ Ͱ̜ম আলী                 

এনআইিড-১৯৮৯৪৮১৯২৯৪৮১৬১৪১ 

ǯমাবা-০১৯৯১২০৮৯৮৩

Ɋাম-জয়না বাজার            

ডাক-জয়না বাজার        

উপেজলা-ΛӅর              

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাহা˰দ আলী একজন িরɼা চালক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ গাজীӅর

২০২৬ জগˑাথ দাস                               

িপতা-ӓত হিরচরন দাস                 

এনআইিড-০১১৩৮১৫৪৩৩৭৮০৭      

ǯমাবা-০১৭১৮৪৫২৯৫৮

Ɋাম-মসনী                     

ডাক-মসনী                   

উপেজলা-কҙয়া             

ǯজলা-বােগরহাট

িনজ আেবদনকারী জগˑাথ দাস একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ডায়ােবɪস হাইপার ǯটনশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  বােগরহাট

২০২৭ ঝন ȟা রানী                                  

িপতা-পা̶ চˌ দাস                     

জ˒সনদ-১৯৯৬৯৩১৯৮১০০০৪১৪১ 

ǯমাবা-০১৯২২৩৭১৬৫৮

Ɋাম-িনকরাইল                

ডাক-িনকরাইল               

উপেজলা-ӏঞাӅর          

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী ঝন ȟা রানী একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০ টাʊাইল

২০২৮ ǯমাঃ আіল কােদর                     

িপতা-িমরাজ আলী                     

এনআইিড-১৪৯১২৪৭৮৮৬              

ǯমাবা-০১৯১৯৩১১৬৪৫

Ɋাম-৪৩ǯরাড-৩               

ডাক-প̂বী                  

উপেজলা-প̂বী             

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আіল কােদর একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

মাথায় আঘাত Ɋ̜ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২০২৯ নাজমা ǯবগম                             

িপতা-ফজӗল হক                       

এনআইিড-১৪৮৫৯৬১৪৪৩             

ǯমাবা-০১৭৮৮১৯৮৩৯২

Ɋাম-ӟলতানাবাদ            

ডাক-ǯঘাড়ামারা             

উপেজলা-ǯবায়ািলয়া       

ǯজলা-রাজশাহী

ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম (·ামী) এনআইিড-

৮১৯২২২০১৭৫৮৪৬

আেবদনকারী ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম একজন Ғহ ɢিমক। তার ̛ী 

নাজমা ǯবগম জরাөেত ɪউমার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ রাজশাহী

২০৩০ ǯমাছাঃ শিরফা খাҶন                    

িপতা- ǯমাঃ শিহҼল ইসলাম         

জ˒সনদ-২০০৮৪৯১৯৪৭৫১০১৩৪৩ 

ǯমাবা-০১৯৫৪৭২৬৬৫৭

Ɋাম-সােহেবর আলগা       

ডাক-ǯগˍার আলগা         

উপেজলা-উিরӅর          

ǯজলা-̲িড়Ɋাম

ǯমাঃ শিহҼল ইসলাম (িপতা) 

এনআইিড-৪৯১৯৪৭৫৮৩৩৩২৯

আেবদনকারী ǯমাঃ শিহҼল ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। তার 

ǯমেয় ǯমাছাঃ শিরপা খাҶন মি̜ে̖ রɳকরন এবং আরɪ এ 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ̲িড়Ɋাম

২০৩১ ǯমাঃ ফিরহাদ                             

িপতা-আіর রিহম                      

এনআইিড-৫৫০২৮৯৮৭২৮            

ǯমাবা-০১৭৩২৭৮৭৯৭৬

Ɋাম-বাӗয়াডাʊা            

ডাক-িদনাজӅর             

উপেজলা-িদনাজӅর         

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ফিরহাদ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  িদনাজӅর

২০৩২ আবҼΙা                                   

িপতা-ӓত ǯসকাˍর িময়া             

এনআইিড-১৫১৭৮৯২২৯২৪০২        

ǯমাবা-০১৮৩৫৩১৬২০৪

Ɋাম-ǯচৗকাতলী               

ডাক-িশেররহাট              

উপেজলা-সˍীপ            

ǯজলা-চʞɊাম

িনজ আেবদনকারী আবҼΙা একজন ҍিষ ɢিমক।িতিন ɜাকচার অফ 

ǯলট ɪউেমরাস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  চʞɊাম

২০৩৩ িসরাҟন ӂর ǯবগম                     

·ামী-মাӑӂর রশীদ                    

এনআইিড-১৫৯১৯০৪৩১০৩৮৭      

ǯমাবা-০১৮৩৫১৯১১৮৫

Ɋাম-িস এ˅ িব                

ডাক-চϲদগϲও                 

উপেজলা-চϲদগϲও            

ǯজলা-চʞɊাম

িনজ আেবদনকারী িসরাҟন ӂর ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  চʞɊাম

২০৩৪ আіল মাˑান                              

িপতা-ӓত আেনায়ার ǯহােসন          

এনআইিড-৪১১৪৭৮৯২৩৫৯৭৪        

ǯমাবা-০১৬৪৬৫৯৩১১৬

Ɋাম-ǯদয়ানা                  

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী আіল মাˑান একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন ǯɝইেন 

রɳকরন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  Ҏলনা

২০৩৫ জিসম উিʸন                             

িপতা-ӓত রইছ উিʸন                 

এনআইিড-১৯৬৯৪৮১৭৯৫৭০০০০০৬ 

ǯমাবা-০১৭২০৮৩৮২৪৮

Ɋাম-ǯবাড ȟ বাজার            

ডাক-জাতীয় িব͵ িবΑা   

উপেজলা-গাজীӅর         

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী জিসম উিʸন একজন িনম ȟান ɢিমক।িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ গাজীӅর

২০৩৬ আঃ Ҝবান                                 

িপতা-ӂর বɼ                  এনআইিড-

৬৭১০২৬৩৯৯২২৪৪    ǯমাবা-

০১৭৮৯৯০৯৬৬৩

Ɋাম-লাӗরকািˍ             

ডাক-শ˯ুӅরা                 

উপেজলা-আড়াইহাজার   

ǯজলা-নারায়নগʛ

ǯমেহরিনগার  (̛ী)  এনআইিড-

৬৭১০২৬৩৯৯২২৪৩

আেবদনকারী আঃ Ҝবান একজন ভɇান চালক।িতিন িসউিপিড 

ɝিভকারফɪজ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ নারায়নগʛ

২০৩৭ লাইলী ǯবগম                            

·ামী-কিবর িময়া                     

এনআইিড-৭৫১৮৭৬০২৪০৮৭১      

ǯমাবা-০১৭৬৩৩০৪৯৩৪

Ɋাম-পাইনািদ                 

ডাক-িমজিমিজ          

উপেজলা-নারায়নগʛ         

 ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী লাইলী ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ নারায়নগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২০৩৮ ǯমাঃ ইউҜপ উΙাহ                     

িপতা-ӓত িছিʸক উΙা                

এনআইিড-৭৫১৮৩৫৯৪২৫৭৪৪        

ǯমাবা-০১৬২৬৮৪৭৮৭৩

Ɋাম-পাইনািদ                  

  ডাক-িমজিমিজ              

    উপেজলা-নারায়নগʛ     

     ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ইউҜফ উΙাহ একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ নারায়নগʛ

২০৩৯ ǯমাঃ ӂর আিমন                          

িপতা-ǯমাঃ ইয়া̲ব আলী              

এনআইিড-৫২১৭০৮১৩৫৪৭৮৩       

ǯমাবা-০১৯৯০০৪১২০৬

Ɋাম-বামনদল                 

ডাক-Ӌিড়মাড়ী               

উপেজলা-পাটɊাম           

ǯজলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ӂর আিমন একজন ҍিষ ɢিমক।িতিন 

͵াসকে̙র সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ লালমিনরহাট

২০৪০ আফেরাজা ǯবগম                    

·ামী-িলপন ǯমাΙা                     

এনআইিড-৬৫২২৮০৫৪০৫৫৩২       

ǯমাবা-০১৯১৩৯১৭২৫১

Ɋাম-সীতারামӅর           

ডাক-কািলয়া                

উপেজলা-কািলয়া          

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী আফেরাজা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

পাөপেথ সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নড়াইল

২০৪১ ǯমাঃ সাইӈল ইসলাম                  

িপতা-ӓত ǯমাঃ ǯমাতািছম িব̂া 

পােটায়ারী                                 

এনআইিড-০৯১২৫১৯৬৯৭৮৮৪       

ǯমাবা-০১৭৫৪১৩১৫৮৭

Ɋাম-আলীগϲও                

ডাক-ফজলগʛ              

উপেজলা-চর ফɇাশন        

ǯজলা-ǯভালা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ সাইӈল ইসলাম একজন ǯমাটরযান ɢিমক। 

িতিন ǯমͰদে˅র সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ǯভালা

২০৪২ সেˉাষ মালাকার                         

িপতা-নেরˌনাথ মালাকার           

এনআইিড-৭৭৭০১৩৫৮৫৮              

ǯমাবা-০১৭৪১১৮২৮২২

Ɋাম-রғনাথӅর              

ডাক-রғনাথӅর             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ       

ǯঝলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী সেˉাষ মালাকার একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

আথ ȟাইɪস ΌাংিɊন ǯলা ǯবক ǯপইন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ǯগাপালগʛ

২০৪৩ ǯমাসাঃ Ͱমানা আɳার (হাবীবা)       

িপতা-ǯমাঃ বাদশা িময়া                

জ˒সনদ-১৯৯৬২৬১৯০৪৮৮৭৩৩৮০   

          ǯমাবা-০১৭৬৩৪৭৭১৩৫

Ɋাম-নবীনগর                 

ডাক-আɢাফাবাদ            

উপেজলা-কামরািʊরচর    

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ Ͱমানা আɳার হাবীবা একজন Ғহ ɢিমক। 

িতিন মাҸ͉ কΙাণ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  ঢাকা

২০৪৪ ǯমাঃ ǯমা̜ািফҟর রহমান          

িপতা-আіল মােলক                  

জ˒সনদ-১৯৯০৪২৬৭১৮৪০০৭১৭    

ǯমাবা-০১৯৬৯৩৪১১৫৬

Ɋাম-মিনӅর                   

ডাক-িমরӅর                  

উপেজলা-িমরӅর            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমা̜ািপҟর রহমান একজন ǯসেনটাির িম̛ী। 

িতিন ǯɶাজ ɜɇাকচার অফ রাইট ɪিবয়া এ˅ িɜবল ǯরােগ 

আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

২০৪৫ ӂরজাহান                                   

·ামী-িলটন িব͵াস                      

এনআইিড-২৯২১৮০৩২৭১৯২০        

ǯমাবা-০১৯২৩৭৭৩৬৫০

Ɋাম-কামারɊাম               

ডাক-ǯবায়ালমারী            

উপেজলা-ǯবায়ালমারী     

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ӂরজাহান একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Ɉিনক 

কɇাӗ̲লার কিলিম̙াইিরস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ফিরদӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২০৪৬ ǯমাঃ সাӋ ǯহােসন                        

িপতা-ǯমাঃ সাহার উিʸন              

এনআইিড-৫২১৭০৮১৩৫৪৭৫১        

ǯমাবা-০১৭৩৮৬০৫৫৬৫

Ɋাম-বামনদল                 

ডাক-Ӌিড়মাড়ী               

উপেজলা-পাটɊাম           

ǯজলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ সাӋ ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন যɻা 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ লালমিনরহাট

২০৪৭ এনাӑল হক                                 

িপতা-শহিদউ̂াহ                         

এনআইিড-২৬৯৫৪৩৫০৮৫৮৮৫      

ǯমাবা-০১৯১৬৬৭৭৭৯৭

Ɋাম-শািˉবাগ                  

ডাক-শািˉবাগ                

উপেজলা-শাহজাহানӅর    

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী এনাӑল হক একজন গাড়ী চালক।িতিন  ǯলােবক 

ǯপইন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

২০৪৮ ǯমাঃ ফাͰক                              

িপতা-ӓত ̶ӂেচরাং                    

এনআইিড-৬৭১৫৮৩৭৪৬০০৩৪      

ǯমাবা-০১৭৪৬১৮৫০২৮

Ɋাম-ǯকাতােলর বাগ        

ডাক-ফҶ̂া                 

উপেজলা-নারায়নগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ফাͰক একজন িমলস ɢিমক। িতিন 

সািভ ȟেকল ভারেটভার সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ নারায়নগʛ

২০৪৯ ǯমাঃ মাহӋӋর রহমান ӑ̲ল           

িপতা-আіল মাˑান আɜাদ          

এনআইিড-৬৮৮৩১৬৪৩৮৩           

ǯমাবা-০১৭১৮২৯০৬৫৭

Ɋাম-শািˉবাগ                  

ডাক-শািˉবাগ                

উপেজলা-শাহজাহানӅর    

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মাহӋӋর রহমান ӑ̲ল একজন িনম ȟান 

ɢিমক। িতিন ǯচােখর সমɣা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  ঢাকা

২০৫০ ǯমাঃ নফর উʸীণ                          

িপতা-ǯমাঃ Έҟর উʸীন                

এনআইিড-৫২১৭০৮১৩৫৭১৮৯       

ǯমাবা-০১৯৫৭০১২২০৬

Ɋাম-উফার মারা             

ডাক-Ӌিড়মারী               

উপেজলা-পাটɊাম           

ǯজলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ নফর উʸীণ একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯরসেপেরটরী িডসেɑস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ লালমিনরহাট

২০৫১ ǯমাছাঃ খািদজা ǯবগম                  

·ামী-ǯমাঃ আіল গিন ɛামািনক   

এনআইিড-৫০১৭১৬৯৫৬৬৮৯৩     

ǯমাবা-০১৯২৩২৫৮৪৬০

Ɋাম-ӋজͰখ বϲখই            

ডাক-̲মারখালী           

উপেজলা-̲মারখালী      

ǯজলা-̲ি̙য়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ খািদজা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক।িতিন 

সািভ ȟেকল ভারেɝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ̲ি̌য়া

২০৫২ ̲লҜম ǯবগম                          

·ামী-দিলল উিʸন বয়াতী           

এনআইিড-০৬১৬৯৩৫৭৬২২১৩     

ǯমাবা-০১৭৩৪৩৯৬৭৩৩

Ɋাম-চরৈপɻা                  

ডাক-গাҜয়া                    

উপেজলা-ӑলাদী            

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী ̲লҜম ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯফɪ 

িলভার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ বিরশাল

২০৫৩ বাহারন ǯবগম                            

·ামী-আіল খােলক ǯসখ            

এনআইিড-২৯১১৮২৫১৯৯৮৫১        

ǯমাবা-০১৭৫০২৭৯৫৮৪

Ɋাম-িব͵াসӅর               

ডাক-Ӡযিদয়া                

উপেজলা-ǯবায়ালমারী     

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী বাহারন ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন Ɉিনক 

িডিজজ ɡাভেডামাইনাল ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ফিরদӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২০৫৪ ǯমাঃ আӋল কালাম আজাদ           

িপতা-ǯমাঃ শাহা আলম               

এনআইিড-৫২১৭০৮১৩৫৩৫৮৩     

ǯমাবা-০১৭৫০৩২৭৫৫২

Ɋাম-উপরমারা                

ডাক-Ӌিড়মারী               

উপেজলা-পাটɊাম           

ǯজলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋল কালাম আজাদ একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন পালেমেনারী ɬিব এবং আরɪ আট ǯরােগ আɈাˉ ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ লালমিনরহাট

২০৫৫ িছয়াম ǯশখ                                

িপতা-ǯমাঃ ǯরাকন ǯশখ               

জ˒সনদ-২০০৭২৯১১৮২৫১০১৫৯৪  

ǯমাবা-০১৭৩৫১৭৮৯৩৬

Ɋাম-হাসামিদয়া              

ডাক-ӠΗȟিদয়া               

উপেজলা-ǯবায়ালমারী     

ǯজলা-ফিরদӅর

ǯরাকন ǯশখ (িপতা)     এনআইিড-

২৯১১৮২৫২০১৫১৭

আেবদনকারী ǯরাকন ǯশখ একজন রং িম̛ী। তার ǯছেল িছয়াম 

ǯশখ Ήদেরাগজিনত সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ফিরদӅর

২০৫৬ ǯমাঃ রিহҼল ইসলাম                    

িপতা-আіল জ͡ার                    

এনআইিড-৪১৮৭৭৩০১০               

ǯমাবা-০১৮১৩৭৪০৩৮৫

Ɋাম-হিররামӅর               

ডাক-আেɮলӅর              

উপেজলা-রংӅর             

ǯজলা-রংӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রিহҼল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

এে̘ামা Ɉিনক ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ রংӅর

২০৫৭ ǯমাঃ আіর রিশদ                         

িপতা-ǯমাঃ সামҜʸীন ǯমা̂া          

এনআইিড-৩৭০৪৪১৮২১৩             

ǯমাবা-০১৯২৩২৬৯৮০৮

Ɋাম-ǯচৗরহাস                  

ডাক-িবিসক                   

উপেজলা-̲ি̙য়া            

ǯজলা-̲ি̙য়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আіর রিশদ িমল ɢিমক। িতিন ǯ̘াক ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০ ̲ি̌য়া

২০৫৮ ǯমাঃ ফয়জার আলী                      

িপতা- হােসন ǯমাহা˰দ                 

এনআইিড-৪৬০৩৯২৮৩৭৭            

ǯমাবা-০১৭১৬০৬৪৯৬১

Ɋাম-মাঝডাʊা               

ডাক-ফরɮাবাদ               

উপেজলা-িদনাজӅর         

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ফয়জার আলী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

হাড় ভাʊা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  িদনাজӅর

২০৫৯ সাথী                                        

িপতা-িসিʸক হাওলাদার            

জ˒সনদ-২০০০৪৭১৭৫১৩০১৭৫৭৩  

ǯমাবা-০১৬৪৪০৩৯৫৯০

Ɋাম-িসংেহরচর               

ডাক-ǯবলӈিলয়া             

উপেজলা-Ͱপসা              

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী সাথী একজন Ғহ ɢিমক।িতিন মাҸ͉ কɡাণ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  Ҏলনা

২০৬০ ǯমাঃ নিসর উিʸন                         

িপতা-ӓত জিমর উʸীন               

এনআইিড-৯৪১৮২২৩৮০৫৬৫২      

ǯমাবা-০১৭২১৮৬৮৮৫৮

Ɋাম-ইˌইল                   

ডাক-ǰবরҙনা                

উপেজলা-পীরগʛ             

ǯজলা-ঠা̲রগϲও

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ নিসর উিʸন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯচােখর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ঠা̲রগϲও

২০৬১ ǯমাঃ নিব সালাম                         

িপতা-ǯমাঃ কিমজ উিʸন              

এনআইিড-৫২১৭০৮১৩৫৭২০৩      

ǯমাবা-০১৭৪২৫৮৮৭২৪

Ɋাম-উফার মারা             

ডাক-Ӌিড়মারী               

উপেজলা-পাটɊাম           

ǯজলা-লালমিনরহাট

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ নিব সালাম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন যɻা 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ লালমিনরহাট



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২০৬২ ǯমাসাঃ রানী                            

·ামী-িলপন ǯমাΙা                     

এনআইিড-১৯৯৪২৯১১৮২৫০০০১৪৫ 

ǯমাবা-০১৮৬৩৯১৮১৮৪

Ɋাম-হাসামিদয়া              

ডাক-ӠΗȟিদয়া               

উপেজলা-ǯবায়ালমারী     

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ রানী একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ 

কΙাণ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২৫০০০ ফিরদӅর

২০৬৩ ǯমাসাঃ ǯশফালী ǯবগম                   

িপতা-ǯমাঃ নােজম আলী হাওরাদার  

এনআইিড-৪১৬২৪৯১৭৯১            

ǯমাবা-০১৭৫৮৪৮৫২৬৮

Ɋাম-ǯমাহা˰দনগর          

ডাক-আɢাফাবাদ           

উপেজলা-কামরাʊীচর     

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ ǯশফালী ǯবগম একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন মানিসক সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ঢাকা

২০৬৪ কাজী ǯমাঃ সালাউিʸন                 

িপতা-কাজী ǯমাহা˰দ ӂͰʕামান   

এনআইিড-৪৬১০৮৮০০৩৩           

ǯমাবা-০১৭১৭০৫৯৬১৩

Ɋাম-̲িদ ȟ পϲচ গϲও            

ডাক-আলগী                 

উপেজলা-চϲদӅর             

ǯজলা-চϲদӅর

িনজ আেবদনকারী কাজী ǯমাঃ সালাউিʸন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

চম ȟেরাগ এবং রɳʹΓতা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ চϲদӅর

২০৬৫ ǯমাঃ জাফর আলী                    

িপতা-ӓত ӂর বɼ                        

এনআইিড-৪৮১৩৩৫১৯৩৭৫১৭       

ǯমাবা-০১৯১২১৮৮০১২

Ɋাম-ইটনা িদিঘরপাড়       

ডাক-ইটনা                    

উপেজলা-ইটনা              

ǯজলা-িকেশারগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ জাফর আলী একজন ҍিষ ɢিমΞ িতিন 

মানিসক সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  িকেশারগʛ

২০৬৬ কাকলী আɳার                          

িপতা-ǯমাঃ লােয়ক ǯশখ               

এনআইিড-১৯৯৭৭৫১০৭২৮১০০৮৬৭ 

ǯমাবা-০১৭১২৯২৯৩৯১

Ɋাম-লিতফӅর               

ডাক-ǯগাপালগʛ            

উপেজলা-ǯগাপালগʛ        

ǯজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী কাকলী আɳার একজন দিজȟ ɢিমক। িতিন 

ɝনিকয়াল এজমা পিলিসসɪক ওভািরয়াল িসনেɓাম।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ǯগাপালগʛ

২০৬৭ মেনা রȵজন পাঠক                     

িপতা-ӓত িচˉা হরন পাঠক           

এনআইিড-২৯১১৮৯৫২৩১১২৮     

ǯমাবা-০১৭৯০১২৪০৫৮

Ɋাম-িনিধӅর                  

ডাক-ǯতলҟড়ী               

উপেজলা-ǯবায়ালমালী      

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী মেনা রȵজন পাঠক একজন কাঠ ɢিমক। িতিন 

Ήদেরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ফিরদӅর

২০৬৮ ǯমাছাঃ ӟলতানা ǯবগম                  

িপতা-ǯমাঃ ǯমাকেসҼর                

এনআইিড-২৮০১০১২৮২০              

ǯমাবা-০১৭৪১৪৬২০৭৫

Ɋাম-কাʙন কেলানী         

ডাক-ɛধান ডাকঘর        

উপেজলা-িদনাজӅর       

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ӟলতানা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমΞ িতিন 

ǯজনারালাইড এনজাইɪ িডজওয়াড ȟার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  িদনাজӅর

২০৬৯ ǯমাঃ রিন িময়া                           

িপতা-ইয়ািসন ·পন                     

এনআইিড-৫৫২৩৯২৪১৯৮            

ǯমাবা-০১৯১৪৪৩৪৫৯৮

Ɋাম-এিজিব কেলানী         

ডাক-িজিপও                 

উপেজলা-মিতিঝল        

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯেমাঃ রিন িময়া একজন গাড়ী চালক। িতিন ডান 

িকডনী ◌ােকেজা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২০৭০ ǯমাছাঃ নািসমা খাҶন                 

·ামী-ǯমাঃ আіর রিশদ                 

এনআইিড-৫০১৭১৬৯৫৬৬৯১৭      

ǯমাবা-০১৯০৫৮০৯৫১৬

Ɋাম-ӋজͰক বϲখই           

ডাক-̲মারখালী            

উপেজলা-̲মারখালী       

ǯজলা-̲ি̙য়া

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ নািসমা খাҶন একজন ভɇান চালক। িতিন 

ǯমͰদে˅র সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ̲ি̌য়া

২০৭১ ǯমাসাঃ নাজমা খানম                     

িপতা-ǯমাঃ আিজদ িশকদার          

এনআইিড-০১১৩৮৩৮৪৫১২৩৬     

ǯমাবা-০১৯০৭০৭৪৫১৫

Ɋাম-পাইনািদ                

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-নারায়নগʛ        

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাসাঃ নাজমা খানম একজন Ғহ ɢিমΞ িতিন 

ǯɝ̙ কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ নারায়নগʛ

২০৭২ িপর মহা˰দ িব͵াস                   

িপতা-আিমর আলী িব͵াস             

এনআইিড-৭৩৫১০৭৪০৩৯           

ǯমাবা-০১৯৪৯২৫৬৯৫৯

Ɋাম-পা̲িরয়া                

ডাক-আর ǯকামরাইল      

উপেজলা-ҭӑিরয়া         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী িপর মহা˰দ িব͵াস একজন Ғহ ɢিমক।িতিন ভত 

িল˫ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

২০৭৩ সােহব আলী                                

িপতা-আদম আলী                     

এনআইিড-৭৩০০৯৪১৭১৮              

ǯমাবা-০১৭৬৭০৮৩৮৪১

Ɋাম-চাউিলয়া পিʞ           

ডাক-িদনাজӅর             

উপেজলা-িদনাজӅর        

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী সােহব আলী একজন ҍিষ ɢিমΞ িতিন পাক̝লীেত 

কɇানসার Ήদেরাগ উʎ রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  িদনাজӅর

২০৭৪ পাͰল ǯবগম                         িপতা-

ǯমাঃ ইসমাইল                   

এনআইিড-৭৩২২৯৯০০৯৯             

ǯমাবা-০১৯১৫৫২১৬৫৩

Ɋাম-ǯরলওেয় কেলানী ডাক-

Ҏলনা          উপেজলা-

Ҏলনা         ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী পাͰল ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন বারিȬগ 

এবং ̥িরং ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

২০৭৫ ǯলাকমান আহা˰দ                       

িপতা-হায়দার আলী                   

এনআইিড-১৯৪৭৭৫১০৭৫৬৫৫৯১৩৬ 

ǯমাবা-০১৮১৫৬৭৮১৬৫

Ɋাম-পাইনািদ                  

  ডাক-িমজিমিজ              

    উপেজলা-নারায়নগʛ     

     ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯলাকমান আহা˰দ একজন ҍিষ ɢিমক।িতিন ǯচ̙ 

ǯপইন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ নারায়নগʛ

২০৭৬ ǯমাঃ মিনর হাওলাদার                 

িপতা-ছবাই হাওলাদার              

এনআইিড-৫৪১৫৪৩৫১৯২৭৮২      

ǯমাবা-০১৭৭১৯৬২১১৩

Ɋাম-মিনӅর                   

ডাক-িমরӅর                  

উপেজলা-িমরӅর            

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মিনর হাওলাদার একজন ভɇান চালক।িতিন 

Ҽঘ ȟটনা জিনত আঘাত ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  ঢাকা

২০৭৭ ǯমাঃ আমজাদ ǯহােসন                  

িপতা-ӓত তমেছর ɛামািনক         

এনআইিড-৬৪১৫০৬৬৬৩১২০৯      

ǯমাবা-০১৭০৭৯৪২৬৪০

Ɋাম-মহােদবӅর              

ডাক-মহােদবӅর             

উপেজলা-মহােদবӅর     

ǯজলা-নওগϲ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আমজাদ ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ডান পােয়র ҽঘ ȟটনাজিনত কারেন আঘাত ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নওগϲ

২০৭৮ ǯমাছাঃ সাহানারা                        

·ামী-ǯশখ আіস ছালাম            

এনআইিড-৮৭১০৪৪৩৬৩৭৪১৪     

ǯমাবা-০১৭৫২০৪৫২৫৪

Ɋাম-দরগাӅর                 

ডাক-দরগাӅর                

উপেজলা-আশাʹিন       

ǯজলা-সাতɻীরা

ǯশখ আіস ছালাম (·ামী)  এনআইিড-

৮৭১০৪৪৩৬৩৭৫০৪

আেবদনকারী ǯশখ আіস ছালাম একজন কাট িম̛ী। তার ̛ী 

ǯমাছাঃ সাহানারা জরাөর অপােরশন Ήদেরাগ উʎ রɳচাপ ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০ সাতɻীরা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২০৭৯ ǯমাঃ সӋজার রহমান সাগর        

িপতা-ǯমাঃ শাহ ӟলতান বাӋ         

জ˒সনদ-১৯৯৯২৭৩১৭২৮০৩১৮০২ 

ǯমাবা-০১৭১৮০২৮৮২৬

Ɋাম-ধম ȟদহ                    

ডাক-িবরল                   

উপেজলা-িবরল             

ǯজলা-িদনাজӅর

ǯমাঃ শাহ ӟলতান বাӋ  (িপতা) 

এনআইিড-২৭১১৭২৮০১৪৮১৪

আেবদনকারী ǯমাঃ শাহ ӟলতান বাӋ একজন িবҼɇৎ ɢিমক। তার 

ǯছেল ǯমাঃ সӋজার রহমান সাগর Ήদেরাগ উʎ রɳচাপ 

ডায়ােবɪস ǯরɪেনাΔািথ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  িদনাজӅর

২০৮০ ডিমিনক মাড̭                            

িপতা-বল রাম মাড̭                    

এনআইিড-৮২০১৬৬৬৮৮৩           

ǯমাবা-০১৭২৭৫৫৩৯৯৫

Ɋাম-িমজȟাӅর                 

ডাক-িদনাজӅর              

উপেজলা-িদনাজӅর         

ǯজলা-িদনাজӅর

·˗া মাড̭ (ǯমেয়)  এনআইিড-

৮৬৫২২০১৯০৯

আেবদনকারী ·˗া মাড̭ একজন Ғহ ɢিমক। তার িপতা ডিমিনক 

মাড̭ ǯ̘াক উʎ রɳচাপ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  িদনাজӅর

২০৮১ িশɛা রানী রায়                          

িপতা-সমর ǯদব নাথ                   

এনআইিড-৬৪২১৭৫৩৯৩৭             

ǯমাবা-০১৯১৫৫২১৬৫৩

Ɋাম-ǯদালেখালা              

ডাক-Ҏলনা                   

উপেজলা-Ҏলনা            

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী িশɛা রানী রায় একজন Ғহ ɢিমক। িতিন জেয়˂ এ 

Εাথা ǯরােগ আɈˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  Ҏলনা

২০৮২ ইিতকা রানী িচˉাপাɖ                  

·ামী-উপানˍ িচˉাপাɖ              

এনআইিড-৬৫১২৮৪৭৩৭২৮৩২       

ǯমাবা-০১৬১৬৯৩৩৮৩৩

Ɋাম-হিরশӅর                 

ডাক-কািলনগর              

উপেজলা-কািলয়া          

ǯজলা-নড়াইল

িনজ আেবদনকারী ইিতকা রানী িচˉাপাɖ একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯচােখর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ নড়াইল

২০৮৩ ǯমাঃ নাц গাজী                           

িপতা-ӓত ইিɘস গাজী                 

এনআইিড-১৩২২২১৪১৬৩৮২৪      

ǯমাবা-০১৯০৬৮৬০১৩৭

Ɋাম-মাɘাসা ǯরাড           

ডাক-চϲদӅর                

উপেজলা-চϲদӅর            

ǯজলা-চϲদӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ নাц গাজী একজন পিরবহন ɢিমক। িতিন উʎ 

রɳচাপ ǯলা ǯবক ǯপইন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ চϲদӅর

২০৮৪ ǯমাঃ মাˑান গাজী                       

িপতা-আমজাদ গাজী                  

এনআইিড-১৯৩৫৩৪৩৩৬৬         

ǯমাবা-০১৮১৪৭৩৫৩২৭

Ɋাম-িহরািঝল              

ডাক-িমজিমিজ             

উপেজলা-িসিʸরগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মাˑান গাজী একজন ǯদাকান ɢিমক।িতিন 

ǯহপাটাইɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ নারায়নগʛ

২০৮৫ Κামল সরকার                           

িপতা-হেরҍ̏ সরকার                 

এনআইিড-১৪৫১০০৯১২৮             

ǯমাবা-০১৭৫৫৪৪০৭০৮

Ɋাম-চাউিলয়া পিʞ           

ডাক-িদনাজӅর             

উপেজলা-িদনাজӅর        

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী Κামল সরকার একজন িদন ӑজর। িতিন ǯɝন 

ǯ̘াক ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  িদনাজӅর

২০৮৬ তামাˑা আɳার                         

·ামী-ǯমাঃ আলমগীর                  

এনআইিড-১৫৯২০৩৯৫৫৬৪০৯       

ǯমাবা-০১৮১৫৪১৮৩৮০

Ɋাম-দঃ হািলশহর           

ডাক-বˍর                   

উপেজলা-চʞɊাম            

ǯজলা-চʞɊাম

িনজ আেবদনকারী তামাˑা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯমͰদে˅র হােড়র সমΝা ও ǯɝে̙ ɪউমার ǯরােগস আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  চʞɊাম

২০৮৭ ǯমাঃ ǯমেহিদ হাসান শামীম            

িপতা-ǯমাঃ খিলӗর রহমান          

এনআইিড-১৯৩২১৫৭৪৭০              

ǯমাবা-০১৯৩৫৭৮৬১৪৬

Ɋাম-িসএ˅িব কেলানী      

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমেহদী হাসান শামীম একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন ǯপিনক িডসʯরভার ǯরােগ আɈˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২০৮৮ ǯরােকয়া ǯবগম                             

 িপতা-জািমন উিʸন ӏইয়া          

এনআইিড-৮২০৩৪৪৯৭১৮              

ǯমাবা-০১৯৪৮১০০৩৭৯

Ɋাম-ǯশখবাড়ী                 

ডাক-রғনাথӅর             

উপেজলা-নািজরӅর       

ǯজলা-িপেরাজӅর

ǯমাঃ আলী আজগার (·ামী)     

এনআইিড-১৪৫৩৯৫১৪১৮

আেবদনকারী ǯমাঃ আলী আজগার একজন ɑাক ɢিমক। তার ̛ী 

কািড ȟয়াক সমΝা ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ িপেরাজӅর

২০৮৯ রািজয়া ǯবগম                        

িপতা-সাঈদ ǯহােসন খান              

এনআইিড-৬৮৯৬৭৪১৬৭২          

ǯমাবা-০১৯২৩৫৭২৯৭৫

Ɋাম-রাজাӅর                

ডাক-ǯবলӈিলয়া             

উপেজলা-Ͱপসা               

ǯজলা-Ҏলনা

রােসল রানা ǯচৗӀরী   (ǯছেল)           

এনআইিড-৪৬৪৬৮০২৪৬৪

আেবদনকারী রােসল রানা ǯচৗҿরী একজন ҍিষ ɢিমক। তার 

মাতা রািজয়া ǯবগম শারীিরক ҽব ȟলতা ও ǯচােখর সমΝা ǯরােগ 

আɈাˉ।  উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

২০৯০ রেমশ চˌ শীল                           

িপতা-ফনী Ҷʹন শীল                   

এনআইিড-২৯১১৮২৫২০৩৭২১        

ǯমাবা-০১৮৩১৭৫৬২১০

Ɋাম-ǯপায়াইল                

ডাক-ǯতলҟড়ী               

উপেজলা-ǯবায়ালমারী      

ǯজলা-ফিরদӅর

িনজ আেবদনকারী রেমশ চˌ শীল একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ǯলােবক ǯপইন ǯরােগ আɈাˉ।  উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ ফিরদӅর

২০৯১ ইকবাল ǯহােসন (জিসম)            

িপতা-আবҼর মােলক                  

এনআইিড-৩৭১৪৩১১৬২২            

ǯমাবা-০১৮৩৬৪০১২৯৮

Ɋাম-ӏঞা বাড়ী              

ডাক-দমদমা                

উপেজলা-ǯফনী                

ǯজলা-ǯফনী

িনজ আেবদনকারী ইকবাল ǯহােসন (জিসম) একজন ҍিষ ɢিমক। 

িতিন ҽঘ ȟটনা জিনত কারেন ǰদিহক অɻম ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ǯফনী

২০৯২ ǯমাঃ আিমর ǯহােসন                     

িপতা-আঃ বােরক িময়া                

এনআইিড-১৯১৫৩৭৭৮৪৮             

ǯমাবা-০১৭৪১৬৯১৮০০

Ɋাম-পৎ দʯপাড়া            

ডাক-নরিসংদী                

উপেজলা-নরিসংদী         

ǯজলা-নরিসংদী

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আিমর ǯহােসন একজন ҟট িমলস ɢিমΞ 

িতিন হাট ȟ এɇাটাক এ˅ ডায়ােবɪস এবং হাইপার ǯটনশন ǯরােগ 

আɈাˉ।  উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০ নরিসংদী

২০৯৩ আেনায়ারা ǯবগম                         

িপতা-এনােয়ত আলী                   

এনআইিড-৯১২৭৯১০৪১৩             

ǯমাবা-০১৬১৯৩৪৩৬৩০

Ɋাম-আবҼর পাড়া            

ডাক-কা̙ম একােডমী    

উপেজলা-পাহাড়তলী      

ǯজলা-চʞɊাম

ǯমাঃ জিমর উিʸন (ǯছেল)    এনআইিড-

৪৬২৭৯৩২২৫৬

আেবদনকারী ǯমাঃজিমর উিʸন একজন িমল ɢিমক। তার মাতা 

আেনায়ারা ǯবগম অˑনালীেত কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।  উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  চʞɊাম

২০৯৪ ǯমাঃ এনাӑল হক                          

িপতা-ӓত আঃ রহমান                

এনআইিড-৯৩১৩৮৮০৫৩৬৩১১    

ǯমাবা-০১৭৫৬৭১২০৮৬

Ɋাম-ǯদৗলতӅর                

ডাক-আলমনগর            

উপেজলা-ǯগাপালӅর       

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ এনাӑল হক একজন িমল ɢিমক। ɜাকচার 

অফ ǯলফট ইম˚ানেটশন ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ টাʊাইল

২০৯৫ িরনা ǯবগম                                

·ামী-ǯমাঃ মিজবর ǯশখ             

এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৫২০৬৭৯         

ǯমাবা-০১৯৯৯৫৫২৫২১

Ɋাম-িদঘিলয়া              

ডাক-িদঘিলয়া             

উপেজলা-িদঘিলয়া          

ǯজলা-Ҏলনা

ǯমাঃ মিজবর ǯশখ (·ামী)   এনআইিড-

৪৭১৪০৫৭৫২০৬৬৯

আেবদনকারী ǯমাঃ মিজবর ǯশখ একজন িরɼা চালক। তার ̛ী 

িরনা ǯবগম এিনিময়া ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

২০৯৬ রােবয়া ǯবগম                             

িপতা-ইনছান খান                    

এনআইিড-৭৩৩৬৬৪৭১৬৪           

ǯমাবা-০১৭৪২৮৫০০৩৩

Ɋাম-মরগা                    

ডাক-মরগা                   

উপেজলা-বােগরহাট      

ǯজলা-বােগহাট

ǯমাঃ রӟল ǯমা̂া (·াশী)   এনআইিড-

০১১০৮০০২৫৫৮৮১

আেবদনকারী ǯমাঃ রӟল ǯমা̂া একজন ɑাক চালক। তার ̛ী 

এেক আট এ˅ এি˛ন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  বােগরহাট



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২০৯৭ রিহমা ǯবগম                            

·ামী-হািনফ                             

এনআইিড-৪৭১৪০১০২২৯৯৬৩        

ǯমাবা-০১৯২৬১২৫২৯২

Ɋাম-আড়ংঘাটা              

ডাক-আড়ংঘাটা             

উপেজলা-িদঘিলয়া         

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকার রিহমা ǯবগম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন কɇানসার 

ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  Ҏলনা

২০৯৮ আіল ӑিকত                           

িপতা-আіর রশীদ                     

এনআইিড-৩২৯৫৫৪২৩৩০            

ǯমাবা-০১৬২৬৮৪৭৮৭৩

Ɋাম-িহরািঝল              

ডাক-িমজিমিজ             

উপেজলা-িসিʸরগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী আіল ӑিতফ একজন পিরবহন ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেসর কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ নারায়নগʛ

২০৯৯ সাগর ̲মার দাস                         

িপতা-ɛদীপ ̲মার দাস               

এনআইিড-১৯৩১৪৪১৭৫০              

ǯমাবা-০১৭১০৮৪৯৯৪৪

Ɋাম-বিনকপাড়া             

ডাক-ǯদৗলতӅর               

উপেজলা-ǯদৗলতӅর        

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী সাগর ̲মার দাস একজন িরɼা চালক। িতিন 

ǯসিরɝাল পালেস Ήদেরাগ ইিপেলপিস ǯরােগ আɈাˉ। উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  Ҏলনা

২১০০ ǯমাঃ আіস সালাম                      

িপতা-আіল আিজজ িশকদার      

এনআইিড-১৪৮৪৯৪৭৭৬৫              

ǯমাবা-০১৯১১০০৮৯৯৬

Ɋাম-বাতানপাড়া             

ডাক-িমজিমিজ               

উপেজলা-িসিʸরগʛ       

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আіস সালাম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

Ήদেরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ নারায়নগʛ

২১০১ ǯমাঃ ǯদেলায়ার ǯহােসন                

িপতা-আіর রশীদ                     

এনআইিড-৫১১৬৫৫৭১৯৯৮৫৭       

ǯমাবা-০১৬১৫১০১৯৯৬

Ɋাম-বাসা-২৯                

ডাক-প̂বী আবািসক       

উপেজলা-িমরӅর           

ǯজলা-ঢাকা

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯদেলায়ার ǯহােসন একজন িনম ȟান ɢিমক। 

িতিন কɇানসার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

২১০২ ǯমাছাঃ সিহদা                             

িপতা-সােবদ আলী                     

এনআইিড-২৮০১০৯৬১১২             

ǯমাবা-০১৭৭৩১৮৫৬২১

Ɋাম-লালবাগ                  

ডাক-রামনগর                 

উপেজলা-িদনাজӅর         

ǯজলা-িদনাজӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ সিহদা একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯ̘াক 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  িদনাজӅর

২১০৩ ǯমাঃ রমজান আলী                  

িপতা-ӓত আіল গিন                  

এনআইিড-৩৩১৩৬২৫২৯৮২৫৯     

ǯমাবা-০১৭৫২৮০০৮৫৬

Ɋাম-একডালা               

ডাক-তারাগʛ              

উপেজলা-কাপািসয়া        

ǯজলা-গাজীӅর

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রমজান আলী ҍিষ ɢিমক। িতিন Ήদেরাগ 

ǯপপɪক আলসার িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ গাজীӅর

২১০৪  ǯমাঃ এবাদত আলী                    িপতা-

ӓত আহে˰দ আলী ǯমা̂া    এনআইিড-

৫০২১৫০৮৯৮৫২        ǯমাবা-

০১৭৬৩০৬৩৭৮৭

 Ɋাম-ӆব ȟ ǯভড়ামারা              

ডাক-ǯভড়ামারা                  

উপেজলা-ǯভড়ামারা            

ǯজলা-̲ি̎য়া

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ এবাদত আলী একজন ǯমকািনক ɢিমক। 

িতিন Ήদেরাগ ӈসӈস জিনত ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ ̲ি̌য়া

২১০৫  ǯমাঃ শাহ আলম                     

িপতা-আӋল কালাম                

এনআইিড-৩২৮৬৯৬৬৬৩৯     ǯমাবা-

০১৭৩৭২৯২৫৫৯

 Ɋাম-ӟিদয়াখলা              

ডাক-শােয়তাগʛ              

উপেজলা-হিবগʛ             

ǯজলা-হিবগʛ

 িনজ  আেবদনকারী ǯমাঃ শাহ জামাল একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

এেনািডসাইɪস ǯরােগ আɳাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  হিবগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২১০৬  ǯমাছাঃ হােজরা ǯবগম             

·ামী-ǯমাঃ জΈর ঢালী              

এনআইিড-৯৩১৫৭৬৬২৪৩৫৫২  

ǯমাবা-০১৭৪৯৮০৯০১৬

 Ɋাম-ǯগৗিরӅর                 

ডাক-ǯগালাবািড়              

উপেজলা-মҿӅর             

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ হােজরা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ আেবদন কেরেছন।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ টাʊাইল

২১০৭  িশখা রানী দাস                        িপতা-

Ҏিশ ǯমাহন দাস               জ˒সনদ-

২০০২৯৩১৯৫৭৭০১৮৪৫০          ǯমাবা-

০১৯৩৩২৯১৫৮৫

 Ɋাম-িনকরাইল                

ডাক-িনকরাইল                 

উপেজলা-ӏঞাӅর              

ǯজলা-টাʊাইল

 িনজ  আেবদনকারী িশখা রানী দাস একজন Ғহ ɢিমক। িতিন মাҸ͉ কΙাণ 

আেবদন কেরেছন।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  টাʊাইল

২১০৮  ǯমাঃ আঃ হািলম                     

িপতা-ӂর ইসলাম                    

এনআইিড-৬৪১১০৩৫৫৪৩        

ǯমাবা-০১৭৫৪৪৮৬২৫১

 Ɋাম-বািত ȟপাড়া               

ডাক-কাচারী বাজার         

উপেজলা-সদর                 

ǯজলা-ময়মনিসংহ

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আঃ হািলম একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেস সমΝা ও িকডিন িডিজজ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ময়মনিসংহ

২১০৯  ǯমাছাঃ আ˾না ǯবগম               

·ামী-ফরহাদ                         

এনআইিড-২০০০৯৩১৫৭২৮০১২২৭১   

     ǯমাবা-০১৭৪৮২৫৮১৮৫

 Ɋাম-বািনয়াবািড়              

ডাক-̲ড়ািলয়া               

উপেজলা-মҿӅর              

ǯজলা-টাʊাইল

িনজ আেবদনকারী ǯমাছাঃ আ˾না ǯবগম একজন  Ғহ ɢিমক। িতিন 

মাҸ͉ কΙাণ জΓ আেবদন কেরেছন।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০ টাʊাইল

২১১০  িরয়া আɳার                        

·ামী-রিন                            

জ˒সনদ-১৯৯৮৯৩২৬২০৪১০৬২০৫    

    ǯমাবা-০১৭৮৯২৮১৮৬৫

 Ɋাম-দঃেবতেডাবা            

ডাক-কািলহািত              

উপেজলা-কািলহািত         

ǯজলা-টাʊাইল

 িনজ আেবদনকারী িরয়া আɳার  একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯরােগ 

আɈাˉ। িতিন মাҸ͉ কΙাণ জΓ আেবদন কেরেছন।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  টাʊাইল

২১১১  ǯমাছাঃ Ͱিম খাҶন                       

 ·ামী-ǯব̂াল ǯহােসন               

জ˒সনদ-১৯৯৯৯৩১৩৮৬৫১০৪২০৫    

    ǯমাবা-০১৭৬২৩৬১২০৩

 Ɋাম-Ҏিপবািড়                 

ডাক-বাগবািড়                 

উপেজলা-ӏঞাӅর           

ǯজলা-টাʊাইল

 টাʊাইল আেবদনকারী ǯমাছাঃ Ͱিম একজন  ɢিমক।িতিন মাҸ͉ কΙাণ 

জΓ আেবদন কেরেছন।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২৫০০০  টাʊাইল

২১১২  ǯমাঃ শাহাদাত ǯহােসন ǯমাড়ল   

িপতা- ǯমাঃ ওয়ােজদ আিল       

এনআইিড-৮৭১৯০৭৯০৫১৪১৭    

ǯমাবা-০১৯৮৮৭৭৭৬৮৬

 Ɋাম-ӔিগӅ̲িরয়া             

ডাক-পাটেকলঘাটা           

উপেজলা-তালা               

ǯজলা-সাতɻীরা

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ শাহাদাত ǯহােসন ǯমাড়ল একজন িনম ȟান 

ɢিমক। িতিন ǯচােখর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার 

জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  সাতɻীরা

২১১৩  ǯমাঃ আলমগীর ǯহােসন            

িপতা-হািজ ǯমা ইনসান উিʸন   

এনআইিড-৮৬৯৫৯২৫৭০৪        

ǯমাবা-০১৬২৯৭৬৬৩৩০

 Ɋাম-ǯচৗҿরী হাট              

 ডাক-ǯচৗҿরী হাট             

উপেজলা-সদরӅর             

ǯজলা-ফিরদӅর

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আলমগীর একজন ানাির ɢিমক। িতিন 

ҽঘ ȟটনাজিনত আঘাত ɛা˖।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  ফিরদӅর

২১১৪  জিহͰল ইসলাম                     

িপতা-ӓত ইিɘস িময়া             

এনআইিড-১৩১৯৫৯৫৬৯৫৯৮০ ǯমাবা-

০১৮১২৫৩৭০৮৯

 Ɋাম-বলিশদ                   

ডাক-শাহরাি̜                 

উপেজলা-শাহরাি̜           

ǯজলা-চϲদӅর

 িনজ আেবদনকারী জিহͰল ইসলাম একজন চালক ɢিমক। িতিন 

Ήদেরাগ জিনত ǯরােগ  আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  চϲদӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২১১৫  ǯমাঃ আেনায়ার ǯহােসন             

িপতা-ӂͰল হক হাওলাদার      

এনআইিড-২৬৯২৯৮৬৬৪৩৩৯৬        

     ǯমাবা-০১৬৩১৫৩১৭২২

 Ɋাম-রাজারবাগ              

ডাক-িজিপও                   

উপেজলা-প˷ন               

ǯজলা-ঢাকা

আকিলমা আɳার (̛ী) আেবদনকারী ǯমাঃ আেনায়ার ǯহােসন  একজন চালক ɢিমক। 

তার ̛ী আকিলমা আɳার কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত 

িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০  ঢাকা

২১১৬  ǯমাঃ আেনায়ার ǯহােসন           

িপতা-ͰΈল আিমন                 

এনআইিড-১৫২৭৮০৯২১৪৪০১     

ǯমাবা-০১৮২৩৪৩৫২৩৯

 Ɋাম-রহমগʛ                 

ডাক-সˍীপ                    

উপেজলা-সˍীপ               

ǯজলা-চɑɊাম

িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ আেনায়ার ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

মাসল ̡াসশ ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  চʞɊাম

২১১৭  ӟিফয়া ǯবগম                         

·ামী-ǯমাঃ আলাউিʸন            

এনআইিড-১৯৮৩১৫২৭৮০৯০২৬২১৫  

      ǯমাবা-০১৬৪৫১৭০৮৬৫

 Ɋাম-রহমগʛ                 

ডাক-সˍীপ                    

উপেজলা-সˍীপ               

ǯজলা-চɑɊাম

 িনজ আেবদনকারী ӟিফয়া ǯবগম  একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

িজইআরিড ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  চʞɊাম

২১১৮  ǯমাঃ মমতাজ আলী                

িপতা-ǯমাঃ ইউӂস আলী        

এনআইিড-৯৪১৮২২৩৮০২৯২৮   

ǯমাবা-০১৩১৮০৬৯০৬৫

 Ɋাম-জগˑাথӅর               

ডাক-ǰবরҙনা                  

উপেজলা-পীরগʛ             

ǯজলা-ঠা̲রগʛ

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ মমতাজ আলী একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

কমিনউেট ɜɇাকচার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০ ঠা̲রগϲও

২১১৯  ǯমাঃ সিফউল আলম               

িপতা-ӓত ӂর আহ˰দ            

এনআইিড-৬৮৭৭৫৬৬২৫৪       ǯমাবা-

০১৮৭৯৪৬৫৪৫৭

 Ɋাম-উʯরকাটলী            

ডাক-উʯরকাটলী            

উপেজলা-পাহাড়তলী       

ǯজলা-চɑɊাম

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ সিফউল আলম  একজন  অবসর ɛা˖ 

বাংলােদশ ǯরলওেয় কম ȟচাির । িতিন ওেপন হাট সাজারী 

ডায়ােবটস ǯরােগ আɈাˉ।

১০০০০০  চʞɊাম

২১২০  ǯফরেদৗস                              

·ামী-ӓত িছিʸক            এনআইিড-

১৫১৭৮৭০২৪০১০৬    ǯমাবা-

০১৭৪৭১৪২২২১

 Ɋাম-িশেবরহাট               

ডাক-িশেবরহাট              

উপেজলা-সˍীপ               

ǯজলা-চɑɊাম

  িনজ আেবদনকারী ǯফরেদৗস একজন ɢিমক। িতিন জরয়াө সমΝা 

ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় 

আেবদন কেরেছন।

২০০০০  চʞɊাম

২১২১  Κামল ǯঘাষ                          

িপতা-ӟিশল চˌ ǯঘাষ             

এনআইিড-৪১১০৪৭৩২১৭২৬৯    

ǯমাবা-০১৯৩৭৭১৮২১৫

 Ɋাম-ǯদয়াপাড়া               

ডাক-ǯদয়াপাড়া                

উপেজলা-অভয়নগর         

ǯজলা-যেশার

 িনজ আেবদনকারী Κামল ǯঘাষ  একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

আলসার ǯরিডয়াল ɜɇাকচার ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০  যেশার

২১২২  ǯমা̜ফা                               

িপতা-ӂͰল ইসলাম                 

এনআইিড-১৯৭৫১৩১৯৫৯৫০০০০০৮   

      ǯমাবা-০১৮১৫৬৪৩৮৬৬

 Ɋাম-ǯসনগϲও                  

ডাক-কািলয়াপাড়া          

উপেজলা-শাহরাি̜          

ǯজলা-চϲদӅর

 িনজ আেবদনকারী ǯমা̜ফা  একজন িসনিজ চালক ɢিমক। িতিন 

Ήদেরাগ জিনত ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০  চϲদӅর

২১২৩  ǯমাঃ সিহҼল আকন                

িপতা-ǯমাঃ মˑান আকন           

এনআইিড-৪২১৭৩৩১৩৫৫০৮৮ ǯমাবা-

০১৭২৫০২৮৩২২

 Ɋাম-ǯকািকলা                

ডাক-বাহাҼরӅর             

উপেজলা-নলিছɪ            

ǯজলা-ঝালকাɬ

 ǯমাসাঃ লািক ǯবগম (̛ী) 

এনআইিড৪২১৭৩৩১৩৫৫০৮৯

আেবদনকারী ǯমাঃ সিহҼল আকন  একজন িরɼা চালক ɢিমক। 

িতিন ΐালােসিময়া  ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ ঝালকাঠী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২১২৪  ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম               

িপতা-ӓত ǯমাঃ ছােয়Ҽল হক  

এনআইিড-১৫১৭৮৬৫৩৯৩১৩৭   

ǯমাবা-০১৮৫৫২০০৭৩৬

 Ɋাম-Ζাধরা                  

ডাক-ǯপিলবাজার            

উপেজলা-সˍীপ            

ǯজলা-চɑɊাম

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রিফ̲ল ইসলাম একজন ভɇানচালক ɢিমক। 

িতিন হাই ǯডােনফেরািসস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৩০০০০  চʞɊাম

২১২৫  আেমনা ǯবগম                        

িপতা-ӓত ǯমাঃ রািহন          

এনআইিড-১৫২৭৮০৯২১৩৪৬৩ ǯমাবা-

০১৮৪০১৭০১২০

 Ɋাম-রহমগʛ                 

ডাক-সˍীপ                    

উপেজলা-সˍীপ               

ǯজলা-চɑɊাম

 িনজ আেবদনকারী আেমনা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন ǯবক 

ǯপইন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  চʞɊাম

২১২৬  ǯমাঃ রিহҼল ইসলাম               

িপতা-ǯমাঃ সেলমান                 

এনআইিড-৫২১৭০৮১৩৫৭২৭৫  ǯমাবা-

০১৭৮৫৪২৭৩০৫

 Ɋাম-উফারমার               

ডাক-Ӌিড়মাির               

উপেজলা-পাটɊাম            

ǯজলা-লালমিনরহাট

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ রিহҼল ইসলাম একজন ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেস ইনেফকশন ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  লালমিনরহাট

২১২৭  ǯমাঃ ধӗ                              

িপতা-ӓত কােদর ӑ˓ী           

এনআইিড-০৪১১৯৭১৬৮০১০২   ǯমাবা-

০১৭৭২৯৭২৫৬০

 Ɋাম-উʯর̶িদঘাটা           

ডাক-দাͰʑালাম            

উপেজলা-বামনা              

ǯজলা-বর̶না

 িনজ আেবদনকারী ǯমাঃ ধӗ একজন ɢিমক। িতিন Δারালাইিস ǯরােগ 

আɈাˉ ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৪০০০০  বর̶না

২১২৮ ǰসয়দ সাদাত আলী                িপতা-

ǰসয়দ িসরাজ আলী         এনআইিড-

৪৭৯৮৫১৬২২৬০৯৪  ǯমাবা-

০১৯১১৫৬৩২৫৯

 Ɋাম-আʙনগািত             

ডাক-ǯতরখাদা               

উপেজলা-ǯতরখাদা          

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী ǰসয়দ সাদাত আলী একজন ҍিষ  ɢিমক। িতিন 

িসেরািনক ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০  Ҏলনা

২১২৯ অমল চˌ দাস                     িপতা-

িদিলপ চˌ দাস              এনআইিড-

৮৬৯৪৪৫৫০০০         ǯমাবা-

০১৭১৪৯৯৯০৩৭

Ɋাম-রহমӅর                 

ডাক-কɇােডট কেলজ       

উপেজলা-এয়ােপাট          

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী অমল চˌ দাস  একজন চালক ɢিমক। িতিন 

ӈসӈেস সমΝা জিনত ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ বিরশাল

২১৩০ আইউব আলী                       িপতা-

এছাহাক খান                এনআইিড-

৬৮৬৪৯৪১৯৮১        ǯমাবা-

০১৭৫৩১৯৩৭৫১

Ɋাম-িততকাটা               

ডাক-িততাকাটা            

উপেজলা-পҧয়াখালী        

ǯজলা-পҧয়াখালী

িনজ আেবদনকারী আইউব আলী একজন একজন ɢিমক। িতিন 

এেপানিড̲লার এবেসস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৪০০০০ পҧয়াখালী

২১৩১ জািকয়া ǯবগম                       

·ামী-আবҼল মােলক           

এনআইিড-৭৫২৮৭০১১০২০৪৯  ǯমাবা-

০১৮১১১৭৫১৬৩

Ɋাম-পাইনাদী                 

ডাক-িমজিমিজ              

উপেজলা-িসিʺরগʛ         

ǯজলা-নারায়নগʛ

িনজ আেবদনকারী জািকয়া ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

ǯমͰদে˅র সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক 

সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

৫০০০০ নারায়নগʛ

২১৩২ আবҼল আিজজ খˍকার         িপতা-

ӓত িজˑাত আলী খˍঃ  এনআইিড-

০৬১০৭৪৭৪০২০৬২   ǯমাবা-

০১৭৩৬১৮৩৯৩১

Ɋাম-ফিরদӅর                

ডাক-জনতারহাট            

উপেজলা-বােকরগʛ         

ǯজলা-বিরশাল

িনজ আেবদনকারী আবҼল আিজজ খˍকার একজন ভɇান চালক 

ɢিমক। িতিন আɗাইɪস ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

২০০০০ বিরশাল

২১৩৩ িদপা রানী িব͵াস                   ·ামী-

ӓҶɇʛয় চɈবত̭            এনআইিড-

২৯১০৩৮৪৩২১৮৪৩  ǯমাবা-

০১৯৫৯৬০৬০৬০

Ɋাম-রғনাথӅর               

ডাক-রғনাথӅর             

উপেজলা-ǯগাপালগʛ        

উপেজলা-ǯগাপালগʛ

িনজ আেবদনকারী িদপা রানী িব͵াস  একজন Ғহ ɢিমক। িতিন 

হাইেপাথাইরয়িজ টাইফেয়ড ও জরাөর সমΝা ǯরােগ 

আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন 

কেরেছন।

৫০০০০  ǯগাপালগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২১৩৪ ӟেজারিʸ ǯমা̂ɇা                     

িপতা-ӓত আিদলিʸ ǯমা̂ɇা     

এনআইিড-২৯১৫৬১০০৪৩৫৪৯  ǯমাবা-

০১৯৬৪৬৯৪৫০০

Ɋাম-িমটাইন                

ডাক-কামরখালী              

উপেজলা-মҿখালী           

ǯজলা-ফিরদӅর

িসরাҟল ইসলাম (ǯছেল) আেবদনকারী ӟেজারিʸ ǯমা̂ɇা একজন ҍিষ ɢিমক। িতিন 

কɇা˓ার ǯরােগ আɈাˉ। উˑত িচিকৎসার জΓ আিথ ȟক সহায়তা 

ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ ফিরদӅর

২১৩৫ হািমদা ǯবগম                            

িপতা-ӑ˓ী আіল খােলক           

এনআইিড-৫৯৮২৪১০১৩৫            

ǯমাবা-০১৯২১৮২৪১০০

Ɋাম-মীেরর ডাʊা            

ডাক-ǯদৗলতӅর              

উপেজলা-খানজাহান আলী 

ǯজলা-Ҏলনা

িনজ আেবদনকারী হািমদা ǯবগম একজন িনম ȟান ɢিমক। িতিন 

কɇানসার জরাөর সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।  উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ Ҏলনা

২১৩৬ জাˑাҶল ǯফরেদৗস                      

িপতা-মনӟর আহমদ                   

এনআইিড-৩২৮৯৫৩০৮৪৬            

ǯমাবা-০১৬৪৪৪২৪৭১৫

Ɋাম-পϲচপাড়া                 

ডাক-চˌগʛ                 

উপেজলা-লɻীӅর           

ǯজলা-লɻীӅর

িনজ আেবদনকারী জাˑাҶল ǯফরেদৗস একজন Ғহ ɢিমক। িতিন দীঘ ȟ 

িদেনর িকডনী সমΝা ǯরােগ আɈাˉ।উˑত িচিকৎসার জΓ 

আিথ ȟক সহায়তা ǯচেয় আেবদন কেরেছন।

১০০০০০ লɻীӅর

২১৩৮ ৮০১১৫০০০

২১৩৯

২১৪০

২১৪১

২১৪২

২১৪৩

২১৪৪

২১৪৫

২১৪৬

২১৪৭

২১৪৮

২১৪৯

২১৫০

২১৫১

২১৫২

২১৫৩

২১৫৪

২১৫৫

২১৫৬

২১৫৭

২১৫৮

২১৫৯

২১৬০

২১৬১

২১৬২

২১৬৩

২১৬৪

২১৬৫

২১৬৬



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২১৬৭

২১৬৮

২১৬৯

২১৭০

২১৭১

২১৭২

২১৭৩

২১৭৪

২১৭৫

২১৭৬

২১৭৭

২১৭৮

২১৭৯

২১৮০

২১৮১

২১৮২

২১৮৩

২১৮৪

২১৮৫

২১৮৬

২১৮৭

২১৮৮

২১৮৯

২১৯০

২১৯১

২১৯২

২১৯৩

২১৯৪

২১৯৫

২১৯৬

২১৯৭

২১৯৮

২১৯৯

২২০০

২২০১

২২০২

২২০৩

২২০৪

২২০৫

২২০৬



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২২০৭

২২০৮

২২০৯

২২১০

২২১১

২২১২

২২১৩

২২১৪

২২১৫

২২১৬

২২১৭

২২১৮

২২১৯

২২২০

২২২১

২২২২

২২২৩

২২২৪

২২২৫

২২২৬

২২২৭

২২২৮

২২২৯

২২৩০

২২৩১

২২৩২

২২৩৩

২২৩৪

২২৩৫

২২৩৬

২২৩৭

২২৩৮

২২৩৯

২২৪০

২২৪১

২২৪২

২২৪৩

২২৪৪

২২৪৫

২২৪৬



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২২৪৭

২২৪৮

২২৪৯

২২৫০

২২৫১

২২৫২

২২৫৩

২২৫৪

২২৫৫

২২৫৬

২২৫৭

২২৫৮

২২৫৯

২২৬০

২২৬১

২২৬২

২২৬৩

২২৬৪

২২৬৫

২২৬৬

২২৬৭

২২৬৮

২২৬৯

২২৭০

২২৭১

২২৭২

২২৭৩

২২৭৪

২২৭৫

২২৭৬

২২৭৭

২২৭৮

২২৭৯

২২৮০

২২৮১

২২৮২

২২৮৩

২২৮৪

২২৮৫

২২৮৬



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২২৮৭

২২৮৮

২২৮৯

২২৯০

২২৯১

২২৯২

২২৯৩

২২৯৪

২২৯৫

২২৯৬

২২৯৭

২২৯৮

২২৯৯

২৩০০

২৩০১

২৩০২

২৩০৩

২৩০৪

২৩০৫

২৩০৬

২৩০৭

২৩০৮

২৩০৯

২৩১০

২৩১১

২৩১২

২৩১৩

২৩১৪

২৩১৫

২৩১৬

২৩১৭

২৩১৮

২৩১৯

২৩২০

২৩২১

২৩২২

২৩২৩

২৩২৪

২৩২৫

২৩২৬



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার

২৩২৭

২৩২৮

২৩২৯

২৩৩০

২৩৩১

২৩৩২

২৩৩৩

২৩৩৪

২৩৩৫

২৩৩৬

২৩৩৭

২৩৩৮

২৩৩৯

২৩৪০

২৩৪১

২৩৪২

২৩৪৩

২৩৪৪

২৩৪৫

২৩৪৬

২৩৪৭

২৩৪৮

২৩৪৯

২৩৫০

২৩৫১

২৩৫২

২৩৫৩

২৩৫৪

২৩৫৫

২৩৫৬

২৩৫৭

২৩৫৮

২৩৫৯

২৩৬০

২৩৬১

২৩৬২

২৩৬৩

২৩৬৪

২৩৬৫

২৩৬৬



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার
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বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার
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বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার
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বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার
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বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শন

Ɉিমক 

নং

  আেবদনকারী ɢিমেকর 

নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-

  ɬকানা   যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন 

কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-

  িববরন অӂদান পিরমান  ǯজলা   ǯমাবাইল নাͯার
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