
বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা১  ǯমাঃ আӋ সাইদ                  িপতা-ӓত ӟলতান মহӑদ   এনআইিড-৪৯১৭৯১১৩৫৭২১৪   ǯমাবা-০১৯৩৮৩৬১৯০৪  Ɋাম-খʛনমারা               ডাক-বা̶য়ারচর             উপেজলা-ǯরৗমারী            ǯজলা-̲িড়Ɋাম  ǯমাছাঃ শািফয়া আɳার ·˗া (ǯমেয়)             জ˒সনদ-২০০২৪৯১৭৯১১৪২৩১৭  আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ সাইদ একজন ҍিষ ɢিমক। তাের ǯমেয় শািফয়া আɳার ·˗া ঢাকা িব͵িবΑালেয় ইিতহাস িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ ̲িড়Ɋাম২  কােদর িসিʸকী                     িপতা- চাʯার িসিʸকী               এনআইিড-২৬৯৫৪৫৩১০৫৬১৪    ǯমাবা-০১৭১৫৬৬২৬১৬  Ɋাম-িড আই ɪ ǯরাড          ডাক-িজিপও                    উপেজলা-মিতিঝল             ǯজলা-ঢাকা  কামরান িসিʸকী (ǯছেল) এনআইিড-১৯৯৮৫৬১১০২৮০০০০৩৮  আেবদনকারী কােদর িসিʸকী একজন িবɈয় ɛিতিনিধ ɢিমক। তার ǯছেল কামরান িসিʸকী ঢাকা িব͵িবΑালেয় মেনািবঃ িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ ঢাকা৩  ǯমাঃ হাͰন অর রিশদ           িপতা-ӓত আіল ওহাব       এনআইিড-৬৮২৬৩০২১১১৬৭৬ ǯমাবা-০১৯২৮৫৩৫৭৫৬  Ɋাম-হািদবাশ             ডাক-মাধবপাশা             উপেজলা-পলাশ             ǯজলা-নরিসংদী ӟমা আɳার  (ǯমেয়)    এনআইিড-১৯৯৭৬৮২৬৩০৩০০০০৬৮ আেবদনকারী ǯমাঃ হাͰন অর রিশদ একজন ҟট িমলস ɢিমক। তার ǯমেয় ӟমা আɳার ঢাকা িব͵িবΑালেয় উিʼদিবঃ িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ নরিসংদী৪  িরয়াজ আহেমদ কাজল           িপতা-ӓত ইউӂছ আলী        এনআইিড-৬৮১০৭২০০০০১৬১  ǯমাবা-০১৭৬৬৫২৭৩৮৬  Ɋাম-ǯবলাব                  ডাক-ǯবলাব                 উপেজলা-ǯবলাব             ǯজলা-নরিসংদী ӋলӋল আহেমদ শাওন (ǯছেল)            এনআইিড-নাই আেবদনকারী িরয়াজ আহেমদ কাজল একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ӋলӋিল আহেমদ শাওন  ঢাকা িব͵িবΑালেয় ফােম ȟসী িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ নরিসংদী৫  ǯমাঃ সাইҼর রহমান           িপতা-ǯমাঃ মিজবর রহমান       এনআইিড-৫২১৫৫৫১৩১২৮২৩ ǯমাবা-০১৭৪৪৮৬২২৪৫  Ɋাম-সােকায়া             ডাক-̲লােগট              উপেজলা-লালমিনরহাট   ǯজলা-লালমিনরহাট  ǯমাঃ আিরӈʕামান (ǯছেল)  এনআইিড-১৯৯৭৫২১৫৫৫১০০০০৪১ আেবদনকারী ǯমাঃ সাইҼর রহমান একজন ইটভাটা ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ আিরӈʕামান রাজশাহী িব͵িবΑালেয় িফনা˓ িবভােগ ি͏তীয় িবভােগ অΒয়নরত। ২৫০০০ লালমিনরহাট৬  মিতউর রহমান                    িপতা-ǯমাঃ জ͡ার আলী         এনআইিড-৬৮১৬৪৫০২৯৫৩০৮ ǯমাবা-০১৯৯০৫০৭৩৪৯  Ɋাম-মরজাল                  ডাক-কাটাঘাট বাজার       উপেজলা-রায়Ӆরা            ǯজলা-নরিসংদী  ইকরাম রহমান (ǯছেল) এনআইিড- নাই  আেবদনকারী মিতউর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ইকরাম মাহӑদ ঢাকা িব͵িবΑালেয় ইংেরিজ িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ নরিসংদী
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বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা৭  ǯমাঃ আіল আিজজ ǯজায়াদ ȟার  িপতা-ফেজর আলী ǯজায়াদ ȟার    এনআইিড-২৩৯৫৭৬৫৫৯৩        ǯমাবা-০১৭১৬৫৭৭৪২১  Ɋাম-কািˍ ভҧয়া           ডাক-নােটার                   উপেজলা-নােটার             ǯজলা-নােটার  ǯমাঃ হািসӋল হাসান ǯজায়াদ ȟার   (ǯছেল)   এনআইিড-৬৪১৫৪৫৪৩৫১  আেবদনকারী ǯমাঃ আিজজ ǯজায়াদ ȟার একজন ӟগার িমলস ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ হািসӋল হাসান ǯজায়াদ ȟার যেশার িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় ফােম ȟসী িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ নােটার৮  িমনারা রহমান                   িপতা-ǯমাঃ খিলӗর রহমান      এনআইিড-৬৪১৯৯৩৮৮৩৯      ǯমাবা-০১৭৬৭২৬৪৬০০  Ɋাম-বাӋগʛ              ডাক-ইসলামӅর          উপেজলা-বাӋগʛ             ǯজলা-বিরশাল  ǯমাঃ ҟনাইҼল ইসলাম (ǯছেল)      জ˒সনদ-১৯৯৮০৬১০৩১৩০১৮৬০০  আেবদনকারী িমনারা রহমান একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ ҟনাইҼল ইসলাম বিরশাল িব͵িবΑালেয় গিণত িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ বিরশাল৯  ǯমাসাঃ তাছিলমা ǯবগম             ·ামী- আіল আিজজ খান         এনআইিড-৭৮১৭৬৮১১৪১৯০০      ǯমাবা-০১৭৯৮০৫৫০৯০  Ɋাম-ঘটেকর আоয়া           ডাক-ঘটেকর আоয়া          উপেজলা-িমজȟাগʛ           ǯজলা-পҧয়াখালী  ǯমাঃ আজম খϲন (ǯছেল) জ˒সনদ-২০০০৭৮৩৭৬৮১০০৫০৪৭  আেবদনকারী ǯমাসাঃ তাছিলমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ আজম খϲন বিরশাল িব͵িবΑালেয় সাংবািদকতা িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ পҧয়াখালী১০  ǯমাসাঃ খািদজা ǯবগম           ·ামী- আিজҟল হক তাӗকদার এনআইিড-০৬১৩২৩১৫০৩০২২ ǯমাবা-০১৭৫৬৮১৮৭৪৩  Ɋাম-লɻণকাঠী              ডাক-বাটােজার             উপেজলা-ǯগৗরনদী          ǯজলা-বিরশাল ǯমাঃ হািবӋর রহমান (ǯছেল)   এনআইিড-২০০০০৬১৩২৩১০২২৫৮৮ আেবদনকারী ǯমাসাঃ খািদজা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯছেল পҧয়াখালী িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় পিরেবশ িবʗান িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ বিরশাল১১  ǯমাঃ আিমӂল হক পাц            িপতা-ǯমাঃ সামҜল হক         এনআইিড-৬৮৯৪২৭৮৮১৮       ǯমাবা-০১৭৮৯৮০৮৭৮২  Ɋাম-ইছাকাɪ                 ডাক-কািশӅর               উপেজলা-বিরশাল         ǯজলা-বিরশাল  ǯমাঃ ইমদাҼল হক ইভান (ǯছেল)   জ˒সনদ-০৮০৫১০২২৯০২৩২১২০  আেবদনকারী ǯমাঃ আিমӂল হক পাц একজন িনম ȟান ɢিমক। তার ǯছেল বিরশাল িব͵িবΑালেয় ইিতহাস সভɇতা িবভােগ  ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ বিরশাল১২  ǯমাসাঃ মিজȟনা খাҶন               িপতা-ǯমাঃ সাহাজʸীন           এনআইিড-৪৬৪৭৯৫৬৯৫৪       ǯমাবা-০১৭২২৫৫০২২৩  Ɋাম-মি̂কাদহ               ডাক-মি̂কাদহ            উপেজলা-ǯদবীগʛ           ǯজলা-পʙগড়  হািফҟল ইসলাম (ǯছেল)                এনআইিড-৩৭৫৪৩৯৬০১২  আেবদনকারী ǯমাসাঃ মিজȟনা খাҶন একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল শাহজালাল িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় রসায়ন িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ পʙগড়



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা১৩  ǯমাঃ আলাল                       িপতা-ǯমাঃ ǯমাজা ɛাঃ            এনআইিড-৩৯১৫৮৭১২০৬৩২৫ ǯমাবা-০১৭৩১১৭৪৭১২  Ɋাম-মিহষবাগান             ডাক-মিহষ বাগান         উপেজলা-মাদারগʛ       ǯজলা-জামালӅর  ǯমাঃ ӂরনবী ইসলাম (ǯছেল)    এনআইিড-৯১৫৪২২৬৭৯০  আেবদনকারী ǯমাঃ আলাল একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ ӂরনবী ইসলাম শাহজালাল িবʗান ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় রসায়ন িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ জামালӅর১৪  ǯমাঃ ছেরায়ার ǯহােসন         িপতা-ǯমাঃ ǯসাহরাব আলী সরকার                        এনআইিড-৮৮২৬৭০১২১৪০৪৫   ǯমাবা-০১৩০৪৬৭৭৪৮৮  Ɋাম-͏াবািরয়া               ডাক-শাহজাদӅর          উপেজলা-শাহজাদӅর      ǯঝলা-িসরাজগʛ  Ͱমাইয়া পারভীন (ǯমেয়)  এনআইিড-নাই  আেবদনকারী ǯমাঃ ছেরায়ার ǯহােসন একজন তϲত ɢিমক। তার ǯমেয় Ͱমাইয়া পারভীন রাজশাহী িব͵িবΑালেয় শারীিরক িশɻা ও Ɉীড়া িবʗান িবভােগ ১মেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ িসরাজগʛ১৫ িদলীপ ̲মার ম˅ল            িপতা-হিরপদ ম˅ল               এনআইিড-৭৩৫০০৪৩১৭৯        ǯমাবা-০১৯৪৬৪১৫৯৮৪ Ɋাম-ӑড়া Ӌিনয়া             ডাক-বযার িসং             উপেজলা-ҭӑিরয়া          ǯজলা-Ҏলনা িশিশর ম˅ল (ǯছেল)     এনআইিড-৬৯০৪২৩১৫২৬ আেবদনকারী িদলীপ ̲মার ম˅ল একজন ҍিষ ɢিমখ। তার ǯছেল িশিশর ম˅ল Ҏলনা িব͵িবΑালেয় ভা̖রয িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ Ҏলনা১৬  ǯমাঃ নািসর উিʸন খান           িপতা-ǯমাঃ ফজলার রহমান খএনআইিড-৫০৮৪৯৩১৩১৯   ǯমাবা-০১৭১৫৭৬২০২৫  Ɋাম-পি̃ম িনজড়া         ডাক-উলӅর                উপেজলা-খািলশӅর        ǯজলা-Ҏলনা ǯমাহা˰দ উ̂াহ খান (ǯছেল)                  এনআইিড-নাই আেবদনকারী ǯমাৎ নািসর উিʸন খান িমল ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাহা˰দ উ̂াহ খান ইসলামী িব͵িবΑালেয় মািকȟɪং িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ Ҏলনা১৭ নািছমা ইয়াসিমন                 ·ামী-ǯমাঃ খাইͰল ইসলাম      এনআইিড-৪৭৯৮৫১৯২৭৫৪৭৯  ǯমাবা-০১৯২৪১৯৯৪৯৫ Ɋাম-বӟপাড়া ǯলন            ডাক-ǯপা̙ অিফস          উপেজলা-ǯসানাডাʊা      ǯজলা-Ҏলনা ǯমাঃ আিসফ ইকবাল সাদী  (ǯছেল)     এনআইিড-৫৯৭০৯৯৫৮৬৫ আেবদনকারী নািছমা ইয়াসিমন একজন িনম ȟান ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ আিসফ ইকবাল সাদী Ҏলনা িব͵িবΑালেয় পদাথ ȟিবʗান িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ Ҏলনা১৮ ǯমাঃ ইমাদাҼল হক িময়া         িপতা-ǯমাঃ আঃ হক              এনআইিড-২৯১১০৪৭৬৯৫৭৮৪   ǯমাবা-০১৭২১৯০৫২৫৩ Ɋাম-মাধবӅর               ডাক-হািমরদী                উপেজলা-ভাʊা             ǯজলা-ফিরদӅর সািজদ হাসান (ǯছেল) এনআইিড- নাই আেবদনকারী ǯমাঃ ইমাদাҼল হক িময়া একজন ǯহােটল ɢিমক। তার ǯছেল সািজদ হাসান Ҏলনা িব͵িবΑালেয় িফসািরজ এ˅ ǯমিরন িরেসাস ȟ ǯটকেনালিজ িডিসি˚ন িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ ফিরদӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা১৯ ফােতমা ǯবগম                    িপতা-আলী ǯহােসন ӑ˓ী         এনআইিড-৬৮৯৫৯২৬০১৯      ǯমাবা-০১৭১২৭৬৫৬৬৪ Ɋাম-কলাতলা                ডাক-পҧয়াখালী           উপেজলা-পҧয়াখালী       ǯঝলা-পҧয়াখালী ই.এইচ. ফারহান সািকব (ǯছেল)  এনআইিড-নাই আেবদনকারী ফােতমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯছেল ই.এইচ. ফারহান সািকব বিরশাল িব͵িবΑালেয় ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ পҧয়াখালী২০ ǯমাঃ বাӋল ǯহােসন                িপতা-আіছ ছʯার ӓধা          এনআইিড-০৬১৩২৯৪৫২৯০১৯ ǯমাবা-০১৭৯০৭৫৫২৪৮ Ɋাম-̲িড়রচর                ডাক-িময়ারচর               উপেজলা-ǯগৗরনদী          ǯজলা-বিরশাল ǯমাঃ তির̲ল ইসলাম (ǯছেল)               জ˒সনদ-১৯৯৯০৬১৩২৯৪০১২১১৫ আেবদনকারী ǯমাঃ বাӋল ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ তির̲ল ইসলাম বিরশাল িব͵িবΑালেয় উিʼদ িবʗান িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ বিরশাল২১  ǯমাঃ শাজাহান িময়া                   িপতা-ӓত আলঅউিʸন             এনআইিড-৯৩১০৯১১১৪৬০৩৫    ǯমাবা-০১৭৫৮৩৭৬৭০৯  Ɋাম-নাইকানী বাড়ী            ডাক-িমিরকӅর                উপেজলা-বাসাইল             ǯজলা-টাʊাইল  ǯমাঃ জিহͰল ইসলাম (ǯছেল)              জ˒সনদ-১৯৯৫৯৩৩০৯১১১০০৩৩৪  আেবদনকারী ǯমাঃ শাজাহান িময়া একজন িদন মҟর। তার ǯছেল ǯমাঃ জিহͰল ইসলাম  পাবনা িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় কি˫উটার সাই˓ এ˅ ইিʛিনয়ািরং িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ টাʊাইল২২  হািমদা                            ·ামী-ӃͰল                       এনআইিড-৫৫১৯৩৫৩০১৪       ǯমাবা-০১৭৭৮৯৭৪১৩৪  Ɋাম-সাবািলয়া               ডাক-টাʊাইল                 উপেজলা-টাʊাইল          ǯজলা-টাʊাইল  ӃͰল Έদা (ǯছেল)    জ˒সনদ-১৯৯৭৯৩২৮৭১৮০০০৪০৫  আেবদনকারী হািমদা একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯছেল ӃͰল Έদাশাওলানা ভাষানী িবʗান ওɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় Εবসায় ɛশাসন িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ টাʊাইল২৩  ǯমাঃ তাҟল ইসলাম            িপতা-ӓত ǯমাঃ মিমӂল ইসলাম এনআইিড-৫৮১৫৬৪৭০১৮৭৮৮  ǯমাবা-০১৭২৮৩৯৩৬৬২  Ɋাম-Λমʊল               ডাক-Λʊল          উপেজলা-কমলগʛ        ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার  ǯতাফােয়ল আহেমদ (ǯছেল)    জ˒সনদ-১৯৯৬১২১৬৩৫০০১৭৫৮৭  আেবদনকারী ǯমাঃ তাҟল ইসলাম একজন চা ɢিমক। তার ǯছেল ǯতাফােয়ল আহেমদ জাহাʊীর নগর িব͵িবΑালেয় িফনা˓ এ˅ Εাংিকং িবভােগ অΒয়নরত। ২৫০০০ ǯমৗলভীবাজার২৪  ǯমাঃ আіর রহমান            িপতা-মিফҟর রহমান             এনআইিড-২৩৭৬৪৪০১০৯       ǯমাবা-০১৭৫৬১৭৯১৫২  Ɋাম-ǯকাটবাড়ী           ডাক-̲িম̂া               উপেজলা-̲িম̂া            ǯজলা-̲িম̂া  তানিজনা আɳার (ǯমেয়)       জ˒সনদ-১৯৯৮১৯২৬৭১৮১০১৮৩৬  আেবদনকারী ǯমাঃ আіর রহমান একজন ɢিমক। তার  ǯমেয় তানিজনা আɳার ̲িম̂া িব͵িবΑালেয় অথ ȟনীিত িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ ̲িম̂া



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা২৫  শাহ আলম                       িপতা-আবҼল মাˑান            এনআইিড-৩৩২৩০১২৩১২৫৩৯ ǯমাবা-০১৮৪৬৬৯৬৮১৭  Ɋাম-খা̶িরয়া                ডাক-বাগানবাড়ী             উপেজলা-মতলব            ǯজলা-চϲদӅর  ǯমাঃ িরফাত -ই-ӂর (ǯছেল)                  এনআইিড-১৯৯৭৩৩৯৩০৬০০০০২৫০  আেবদনকারী শাহ আলম  একজন ǯবিɼমেকা ফাম ȟািসউɪেকলস কম̭। তার ǯছেল ǯমাঃ িরফাত-ই-ӂর ̲িম̂া িব͵িবΑালেয় ইনফরেমশন এ˅ কিমউিনেকশন ǯটকেনালিজ িবভােগ ১ম বেরষ অΒয়নরত। ২৫০০০ চϲদӅর২৬  ǰসয়দ ǯসেকˍার আলী           িপতা-ǰসয়দ আিজজ আলী      এনআইিড-২৯১১০৮৭৬৪৪৩২১  ǯমাবা-০১৭৫১২৪০৭৫৪  Ɋাম-বাকӅরা                ডাক-িব͵ জােকর          উপেজলা-বাকӅরা           ǯজলা-ফিরদӅর  ǯমাহা˰দ সাইӈল ইসলাম (ǯছেল)      এনআইিড-৩২৭৭৫০৫৪২০  আেবদনকারী ǰসয়দ ǯসেকˍার আলী একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাহা˰দ সাইӉল ইসলাম ঢাকা িব͵িবΑলেয় এম িফল এ অΒয়নরত। ৩০০০০ ফিরদӅর২৭  Λ ǰবশা̶ চˌ                 িপতা-িবিপন চˌ                 এনআইিড-নাই                    ǯমাবা-০১৭৩৮৫২৮৪৫৯  Ɋাম-̲মিরয়া                ডাক-বিল͏ারা              উপেজলা-রানী শংৈকল   ǯজলা-ঠা̲রগϲও  ǯগালাপী রায়   (ǯমেয়)  জ˒সনদ-১৯৯৯৯৪১৮৬৭১০১০৯৯  আেবদনকারী Λ ǰবশা̶ চˌ একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯমেয় ǯগালাপী রায় জগˑাথ িব͵িবΑালেয় বাংলা িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ ঠা̲রগϲও২৮  Λ অিনল চˌ                 িপতা-ӓত মিহˌ                  এনআইিড-৭৩১৬৪৭৫১০২৩২৭  ǯমাবা-০১৭০১৫৭৯৮৮৯  Ɋাম-বাহালীপাড়া            ডাক-কাছারী বাজার       উপেজলা-নীলফামারী   ǯজলা-নীলফামারী  পলাশ চˌ রায়  (ǯছেল) জ˒সনদ-১৯৯৭৭৩১৬৪৭৫০০২৬০২  আেবদনকারী Λ অিনল চˌ একজন ҍিষ ɢিমক। তারেছেল পলাশ চˌ রায় ঢাকা িব͵িবΑালেয় দশ ȟন িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ নীলফামারী২৯  আেনায়ার ফিকর               িপতা-ӓত কিরম ফিকর          এনআইিড-২৯১১০৬৩৬৬৮৫৫৩ ǯমাবা-০১৭৯০২৬৯৯১৩  Ɋাম-প̂ীেবড়া               ডাক-কাউলীেবড়া            উপেজলা-ভাʊা              ǯজলা-ফিরদӅর  মাহӋӋর রহমান  (ǯছেল)    এনআইিড-১৯৯৬২৯১১০৬৩০০০০২২  আেবদনকারী আেনায়ার ফিকর একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল মাহӋӋর রহমান ঢাকা িব͵িবΑালেয় সমাজ কΙাণ িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ ফিরদӅর৩০  ǯমাঃ শামҜল হক ম˅ল           িপতা-ǯমাঃ আіল হািমদ ম˅ল এনআইিড-৩২১৯১৩১৯৪২০২১  ǯমাবা-০১৫১৬৭৪৪৬১২  Ɋাম-দঃ ҿমাইটারী          ডাক-িঝিনয়া                 উপেজলা-ӟˍরগʛ         ǯজলা-গাইবাːা  ǯমাঃ আিজҟর রহমান রােসল (ǯছেল)     জ˒সনদ-১৯৯৬৩২১৯১৩১১০২৬১২  আেবদনকারী ǯমাঃ শামҜল হক ম˅ল একজন ভɇান চালক । তার ǯছেল ǯমাঃ আিজҟর রহমান রােসল ঢাকা িব͵িবΑালেয় ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ গাইবাːা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা৩১  ǯমাঃ আӋল হােসম                 িপতা-ӓত ইয়াদ আলী   এনআইিড-৭২১৮৩১৫২১৯০৩৮  ǯমাবা-০১৭৬৩৮৯৩১৪৫  Ɋাম-খামারহাটী              ডাক-িবলকাউসী          উপেজলা-ӆব ȟধলা             ǯজলা-ǯনɖেকানা  ইমদাҼল হক মাӟদ (ǯছেল)       এনআইিড-নাই  আেবদনকারী ǯমাঃ আӋল হােসম একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ঢাকা িব͵িবΑালেয় আইন িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ ǯনɖেকানা৩২  মাহӈҟল হক                   িপতা-ӓত সামʹল ওয়াҼদ     এনআইিড-১৫১৮২৪৭১০৩০০০ ǯমাবা-০১৮১৭৭৩৮২২৫  Ɋাম-রӟলবাদ              ডাক-ǯমৗলভীর ǯদাকান     উপেজলা-সাতকািনয়া      ǯজলা-চʞɊাম  কিরӑেˑছা িনগার  (ǯমেয়)        জ˒সনদ-১৯৯৮১৫১৮২৪৭০০৩২৪১  আেবদনকারী মাহӈҟল হক একজন িনম ȟান ɢিমক। তার ǯমেয় কিরӑেˑছা িনগার রাʊামাɪ িবʗান ওɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় কি˫উটার সােয়˓ এ˅ ইিʛিনয়ািরং িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়রত। ২৫০০০ চʞɊাম৩৩  হাফছা ǯবগম                    ·ামী- আіল হক                   এনআইিড-৬১১২৩২২৭৯৪৬৪   ǯমাবা-০১৯২০০৪৮২৫৩  Ɋাম-িমরাকাˍা               ডাক-ǯবাকাইনগর            উপেজলা-ǯগৗিরӅর          ǯজলা-ময়মনিসংহ  ǯক.এম. আіল আওয়াল   (ǯছেল)  জ˒সনদ-১৯৯৯৬১১২৩২২০২২১১৫  আেবদনকারী হাফছা ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। তার ǯছেল ǯক.এম আіল আওয়াল জগˑাথ িব͵িবΑালেয় ইসলােমর ইিতহাস িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ ময়মনিসংহ৩৪  ǯমাঃ Έমাөন কিবর              িপতা-ӓত কারী ǯমাহা˰দ উ̂াহ এনআইিড-২৭২৬৪১১১৯৮৭০৩ ǯমাবা-০১৯৮৫২৪০১৬০  Ɋাম-আলীӅর                ডাক-লɻীӅর                উপেজলা-ǯদায়ারা বাজার   ǯজলা-ӟনামগʛ  ইকবাল ǯহােসন   (ǯছেল)        এনআইিড-১৯৯৭৯০১৩৩৮১০০০০৫৫  আেবদনকারী ǯমাঃ Έমাөন কিবর একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ইকবাল ǯহােসন শাহজালাল িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় বাংলা িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ ӟনামগʛ৩৫  আঃ বােরক                       িপতা-ӓত ǯফের̜ালী ǯমা̂া    এনআইিড-০৪১৮৫৭১১৮১২৪৩  ǯমাবা-০১৭২৮৯৪২৮৪০  Ɋাম-বড় ǯটংরা              ডাক-করমজাত তলা      উপেজলা-পাথরঘাটা     ǯজলা-বর̶না  ǯমাঃ সিফ̲ল ইসলাম (ǯছেল)  এনআইিড-১৯৯৯০৪১৮৫৭১০০০০৮৩  আেবদনকারী আঃ বােরক একজন িনম ȟান ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ সিফ̲ল ইসলাম ঢাকা িব͵িবΑালেয় রা̘িবʗান িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ বর̶না৩৬  গােয়ɖী রায়                        ·ামী-ӓত িদেনশ রায়           এনআইিড-২৭১৩০৭৯২৩৩০৯০ ǯমাবা-০১৩০৮১১০২৪০  Ɋাম-পি̃ম সাইতারা       ডাক-চরকডাʊা              উপেজলা-িচিররবˍর       ǯজলা-িদনাজӅর  জিন রায়  (ǯছেল)  জ˒সনদ-২০০০২৭১৩০৭৯০২৫৯২৯  আেবদনকারী গােয়ɖী রায় একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯছেল জিন রায় চʞɊাম িব͵িবΑালেয় ১ম বেষ ȟ সমাজতʯ িবভােগ অΒায়নরত। ৩০০০০ িদনাজӅর৩৭  ǯমাঃ এনাӑল হক                 িপতা-ӓত আিজবর রহমান    এনআইিড-৫০১৭৯১৬৩০৩০০১  ǯমাবা-০১৭৯০২৭৭২৮৯  Ɋাম-চরপাড়া                 ডাক-̲ি̌য়া                   উপেজলা-̲ি̌য়া              ǯজলা-̲ি̌য়া  ǯমাছাঃ তািনয়া ӟলতানা টিফ (ǯমেয়) এনআইিড-৪১৬২২৮৭৯২৬ আেবদনকারী ǯমাঃ এনাӑল হক একজজন ǯকয়ারেটকার ফɬক টাওয়ার, ̲ি̌য়া। তার ǯমেয় ǯমাছাঃতািনয়া ӟলতানা টিফ রাজশাহী িব͵িবΑালয় ӄিবʗান ৩য় বেষ ȟ অΒায়নরত। ২৫০০০ ̲ি̙য়া



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা৩৮  ǯমাঃ আіল মােলক (মাӗ)           িপতা-ӓত আিজবর রহমান        এনআইিড-৮৬৭১৪৬৫৬১৮      ǯমাবা-০১৭৬৫১৫৪৩৩৮  Ɋাম-হাটিশরা                  ডাক-হাটিশরা                  উপেজলা-কািজӅর           ǯজলা-িসরাজগʛ ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম (ǯছেল) জ˒সনদ-২০০০৮১৫০১৭০৩০৮১৫ ǯমাঃ আіল মােলক একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম ঢাকা িব͵িবΑালয় রা̋িবʗান ১ম বেষ ȟ অΒায়নরত। ৩০০০০ িসরাজগʛ৩৯  ǯমাঃ ইʕত আলী              িপতা-ӓত ǯহােসন আলী           এনআইিড-৮৯১৭০৭৫৬০০৮৪৮    ǯমাবা-০১৮৬৭৪৭৭৯০২  Ɋাম-নািলতাবািড়             ডাক-ǯপাড়াগϲও               উপেজলা-নািলতবািড়         ǯজলা-ǯশরӅর  রােসল িময়া (ǯছেল) এনআইিড-নাই  আেবদনকারী ইʕত আলী একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ঢাকা িব͵িবΑালয় সমাজিবʗান িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒায়নরত। ৩০০০০ ǯশরӅর৪০  আসােদৗ̂া                             িপতা-ӓত হজরত আলী ӑি˓       এনআইিড-৮৯১৭০৩৮৬৬৮৪৫৪    ǯমাবা-০১৯৪৮৫১৪৬৫৭  Ɋাম-িবিˑবািড়                 ডাক-ঘাইলারা                  উপেজলা-নািলতবািড়         ǯজলা-ǯশরӅর  আিরফা আɳার (̛ী) এনআইিড-৪২০৭৭৯২৪১৯  আেবদনকারী আসাҼ̂া একজন িরɼা চালক । তার ǯমেয আিরফা আɳার ঢাকা িব͵িবΑালয় সমাজিবʗান িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒায়নরত। ৩০০০০ ǯশরӅর৪১  ǯমাঃ শিরӈল ইসলাম                িপতা-ǯমাঃ ওয়ােজদ আলী           এনআইিড-৫০১৭৯১৬৩০২৫৯৩     ǯমাবা-০১৯৩৭৭২২৭৭৬  Ɋাম-ǯগাপালӅর                ডাক-হািতয়া                  উপেজলা-̲ি̎য়া               ǯজলা-̲ি̎য়া ǯমাছাঃ শারিমন খাҶন (ǯমেয়) এনআইিড-নাই আেবদনকারী ǯমাঃ শিরӈল ইসলাম একজন ভɇান চালক। তার ǯমেয় ǯমাছাঃ শারিমন খাҶন ইসলামী িব͵িবΑালয় ̲ি̎য়া এল এল িব িবভােগ অΒায়নরত। ২৫০০০ ̲ি̙য়া৪২  ǯমাঃ আіস ছালাম                    িপতা-ӓত িসিকম ǯশখ              এনআইিড-৫২১০২৮৩৪৭৩২৬৮      ǯমাবা-০১৭০৪৭৯৮৪২৪  Ɋাম-ӆব ȟ ǰদলেজাড়              ডাক-ǯভলাবািড়                 উপেজলা-আিমনবাজার        ǯজলা-ঢাকা  ǯমাঃ আіর রহমান (ǯছেল) এনআইিড-১৯৯৪৫২১০২৮৩০০০০৩০  আেবদনকারী ǯমাঃ আіস ছালাম একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ আіর রহমান ǯরােকয়া িব͵িবΑালয় সমাজিবʗান িবভােগ অΒায়নরত। ২৫০০০ ঢাকা৪৩  ǯমাঃ নািসর                             িপতা-আঃ হািসম                   এনআইিড-১৯৩৫০৮১২০৬          ǯমাবা-০১৯৬০০৪১১৪৯  Ɋাম-˚াɪনাম কেলানী          ডাক-ӑজӑি˓                    উপেজলা-খািলশӅর           ǯজলা-Ҏলনা  ǯমাসাঃ হািমদা আɳার (তািনয়া) (ǯমেয়) জ˒সনদ-২০০১৪৭৯৪৫১১০০৪৮২৫  আেবদনকারী ǯমাঃ নািসর একজন ˚াɪনাম ҟবলী ҟট িমলস ɢিমক। তার ǯমেয় ǯমাসাঃ হািমদা আɳার তািনয়া ঢাকা িব͵িবΑালয় ভাষািবʗান িবভােগ অΒায়নরত। ৩০০০০ Ҏলনা৪৪   ӟরাইয়া খাҶন                       ·ামী-ӓত মহিসন িময়া             এনআইিড-৬৮১৬৪৯৪৪৪৮৫৮৪     ǯমাবা-০১৯১৯৪৪২৮২৫  Ɋাম-িশবӅর                   ডাক-ǯহােসনӅর                 উপেজলা-রায়Ӆর               ǯজলা-নরিসংদী  ফাͰক িময়া (ǯছেল) এনআইিড-৮৬৭৯৭৪৩১৪৯  আেবদনকারী ӟরাইয়া খাҶন একজন ҍষক । তার ǯছেল ফাͰক িময়া ঢাকা িব͵িবΑালয় ইসলাম ইিতহাস ও সংҊিত িবভােগ এম এ অΒায়নরত। ৩০০০০ নরিসংদী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা৪৫  আіল হািলম                           িপতা-ӓত জাহাদ আলী             এনআইিড-১৯৭৬৬৮১৬৪৫০২৯৫৯৭৬         ǯমাবা-০১৭২০১৬৩০৩৯  Ɋাম-ҿ̲িˍচর                   ডাক-কাটাঘাটাবাজার          উপেজলা-রায়Ӆরা               ǯজলা-নরিসংদী  আজাҼর রহমান শািকল (ǯছেল) এনআইিড-নাই  আেবদনকারী আіল হািলম একজন ҍষক। তার ǯছেল আজাҼর রহমান শািকল ঢাকা িব͵িবΑালয় রসায়ন িবভােগ অΒায়নরত। ৩০০০০ নরিসংদী৪৬  ǯসв িময়া                             িপতা-ӓত মিফজ উিʸন ɛধান    এনআইিড-৬৮১৬৪৫৭৩২৩৩২৩   ǯমাবা-০১৯৯৭৯২৩৫৪১  Ɋাম-মাহӑদাবাদ                ডাক-ӑছাӅর                     উপেজলা-রায়Ӆরা              ǯজলা-নরিসংদী  মাͰফা আɳার ( ǯমেয়) এনআইিড-নাই  আেবদনকার ǯসв িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯমেয় মাͰফা আɳার ঢাকা িব͵িবΑালয় গনেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভাগ অΒায়নরত। ৩০০০০ নরিসংদী৪৭  ǯমাঃ আঃ রহমান                      িপতা-ǯমাঃ তােজম ǯমা̂া           এনআইিড-৬৯১৪১২৭০৫১৫৩৯     ǯমাবা-০১৭৫০৯৫৩৪০৭  Ɋাম-রিশদӅর                  ডাক-নওপাড়া                   উপজেলা-̶রদাসӅর          ǯজলা-নােটার  ǯমাঃ আিজҟল হািকম (ǯছেল) এনআইিড-নাই  আেবদনকারী ǯমাঃ আঃ রহমান একজন িদনমҟর। তার ǯছেল ǯমাঃ আিজҟল হািকম ঢাকা িব͵িবΑালয় ইিতহাস িবভােগ অΒায়নরত। ৩০০০০ নােটার৪৮  ǯমাঃ ӑকӟদ আলম                  িপতা-আবҼর রাʕাক             এনআইিড-৬৪১২৩৯৮৫৭৭          ǯমাবা-০১৮১২৩১২৮২১  Ɋাম-ҶলাҶিল                 ডাক-ǯসানাগাজী              উপেজলা-ǯসানাগাজী           ǯজলা-ǯফনী  ǯমাঃ মাͰফ আলম রাহাত (ǯছেল) জ˒সনদ-২০০১৬৮২১৫০১০০০৭৭৭  আেবদনকারী ǯমাঃ ӑকӟদ আলম একজন মা̌ার অপােরটর পলাশ ইউিরয়া সার কারখানা, নরিসংদী। তার ǯছেল মাͰফ আলম রাহাত ǯনায়াখালী িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালয় অনাস ȟ ১ম বেষ ȟ অΒায়নরত। ২৫০০০ ǯফনী৪৯  ǯমাঃ জাহাʊীর ǯহােসন          িপতা-ǯমাহা˧ু আіল কােদর       এনআইিড-৬৮১৬৩১৫১৮৫৯৮৫     ǯমাবা-০১৯১৫৯৮৬১৭৩  Ɋাম-পি̃ম ভা̲ম             ডাক-জয়ম˂প                 উপেজলা-িসংগাইর             ǯজলা-মািনকগʛ  রািফউর রহমান (ǯছেল) এনআইিড-নাই  আেবদনকারী ǯমাহা˰দ জাহাʊীর ǯহােসন একজন মা̌ার অপােরটর, ইউিরয়া ফাɪ ȟলাইজার ফɇাɰরী, নরিসংদী। তার ǯছেল রািফউর রহমান শাহজালাল িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালয় গিনত িবভােগ অΒায়নরত। ২৫০০০ মািনকগʛ৫০  ǯমাঃ হােছন আলী                 িপতা-ӓত শহর উিʸন           এনআইিড-৪৯১৭৭৩১৮৮৫৮০৭  ǯমাবা-০১৭২২৬৪৮৬২৩  Ɋাম-িছনাইহাট               ডাক-কϲঠালবািড়           উপেজলা-রাজারহাট        ǯজলা-̲িড়Ɋাম  ǯমাঃ Ͱেবল মাহӑদ (ǯছেল) এনআইিড-নাই  আেবদনকারী ǯমাঃ হােছন আলী একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ Ͱেবল মাহӑদ ǯবগম ǯরােকয়া িব͵িবΑালয় পদ ȟাথ িবʗান িবভােগ অΒায়নরত। ২৫০০০ ̲িড়Ɋাম৫১  আӋ সাইদ িব͵াস                  িপতা-ӓত ইশারত িব͵াস        এনআইিড-৮২১৭৬৫৮২২৮৬৯৬  ǯমাবা-০১৯৮০৪৯৩৫৬৭  Ɋাম-রেশাড়া                  ডাক-রেশাড়া                 উপেজলা-রাজবািড়         ǯজলা-রাজবািড়  আলািমন িব͵াস (ǯছেল) এনআইিড-নাই  আেবদনকারী আӋ সাইদ িব͵াস একজন িদনমҟর । তার ǯছেল আলািমন িব͵াস ঢাকা িব͵িবΑালয় ӓিʯকা পািনও পিরেবশ িবʗান ২য় বেষ ȟ অΒায়নরত। ৩০০০০ রাজবাড়ী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা৫২ ǯমাঃ কামͰল হাসান               িপতা-আіস ǯসাবাহান সরকার এনআইিড-২৮৪২৩০২৬৯৩     ǯমাবা-০১৭৩৭৫৯০১২৮ Ɋাম-অনˉরাম                ডাক-পীরগাছা                উপেজলা-পীরগাছা          ǯজলা-রংӅর ǯমাঃ অিমত হাসান (ǯছেল) এনআইিড-৬৪৫৩২৭৯৫১২ আেবদনকারী ǯমাঃ কামͰল হাসান একজন ҍিষকাজ। তার ǯছেল ǯমাঃ অিমত হাসান ǯবগম ǯরােকয়া িব͵িবΑালয় িবিবএ ২য় বেষ ȟ অΒায়নরত। ২৫০০০ রংӅর৫৩ ǯমাঃ ӂͰল Έদা                     িপতা-হােজর উিʸন                 এনআইিড-৯১৩৫০৩৮৫২০     ǯমাবা-০১৭৭০৯৩০১১৫ Ɋাম-বাহাҼর িসংহ          ডাক-Ӌিড়রহাট ফাম ȟ      উপেজলা-রংӅর              ǯজলা-রংӅর ǯমাঃ সাҟ িময়া (ǯছেল) এনআইিড-নাই আেবদনকারী ǯমাঃ ӂͰল Έদা একজন ҍষক । তার ǯছেল ǯমাঃ সাҟ িময়া ঢাকা িব͵িবΑালয় অΒায়নরত। ৩০০০০ রংӅর৫৪ ǯমাঃ মাহӋӋর রহমান             িপতা-ӓত ǯমাঃ িকӂ ɛামািনক   এনআইিড-৭৬১৮৩১৭২৮১০৫১   ǯমাবা-০১৭১৪৮৪৩১৪১ Ɋাম-ǰসয়দӅর                ডাক-ǰসয়দӅর             উপেজলা-আিমনӅর         ǯজলা-পাবনা ǯমাঃ তিবӋর রহমান (ǯছেল) এনআইিড-৫৫৫৩৪১৮০৫৩ আেবদনকারী ǯমাঃ মাহӋӋর রহমান একজন ҟিনয়র ǯমালভী। তার  ǯছেল ǯমাঃ তিবӋর রহমান ইসলামী িব͵িবΑালয় মা̙াস অΒায়নরত। ২৫০০০ পাবনা৫৫ ǯমাঃ আসাদ িময়া                  িপতা-ӓত ǯমাঃ কিফল উিʸন    এনআইিড-৬৮১৭৬২১৪৩৫৫১৩   ǯমাবা-০১৭৬৫১৮৭২৭৯ Ɋাম-িবরাজনগর              ডাক-ǯনৗকাঘাটা              উপেজলা-িশবӅর            ǯজলা-নরিসংদী সালা উিʸন (ǯছেল) এনআইিড-নাই আেবদনকারী ǯমাঃ আসাদ িময়া একজন ҍষক । তার ǯছেল সালা উিʸন ঢাকা িব͵িবΑালয় অΒায়নরত। ৩০০০০ নরিসংদী৫৬ ǯমাঃ আӋ তােলব                  িপতা- ǯমাঃ আরҟিʸন ম˅ল    এনআইিড-৪৬২৩৫২৩৩০৭     ǯমাবা-০১৭৪৫৮৯১৪০০ Ɋাম-ভগরানӅর             ডাক-নািজরӅর                উপেজলা-বদলগাছী          ǯজলা-নওগϲ ǯমাঃ আӋ ǯহাসাইন (ӟজন) (ǯছেল) এনআইিড-নাই আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ তােলব একজন ӟপারভাইজার ǯবিɼমেকা ফাম ȟািসɪেকল গাজীӅর। তার ǯছেল ǯমাঃ আӋ ǯহাসাইন ӟজন ঢাকা িব͵িবΑালয় অΒায়নরত। ৩০০০০ নওগϲ৫৭  শামӟল আলম                      িপতা-ӓত ǰসয়দ আহমদ        এনআইিড-২১১৪৯৬২১২৬৪২২   ǯমাবা-০১৮৮২৯০২১৩৯  Ɋাম-ǯখাˍকারপাড়া         ডাক-̲Ҷবেজাম              উপেজলা-মেহশখালী      ǯজলা-কɼবাজার  তাের̲ল ইসলাম (ǯছেল) এনআইিড-নাই  আেবদনকারী শামӟল আলম একজন ҍষক। তার ǯছেল তাের̲ল ইসলাম চʞɊাম িব͵িবΑালয় িবিবএ ২য় বেষ ȟ অΒায়নরত। ৩০০০০ কɼবাজার৫৮ শিফউল আলম                   িপতাঃ-ӓত আіল আিজজ       এনআইিড-২২১১৬৩৩১২৮৭৩৬  ǯমাবা-০১৮২৭৯২২৪৪৮ Ɋাম-চাবাগান                 ডাক-মাӗমঘাঠ                উপেজলা-চকিরয়া            ǯজলা-কɼবাজার আরফাҶল ইসলাম (ǯছেল) এনআইিড-১৯৯৯২২১১৬৩৩০০০৩১৮ আেবদনকারী শিফউল আলম একজন ɢমজীিব। তার ǯছেল আরফাҶল ইসলাম ঢাকা িব͵িবΑালয় আরবী িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒায়নরত। ৩০০০০ কɼবাজার



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা৫৯ ǯমাঃ ওবায়Ҽর রহমান             িপতা-ӓত আіস সামাদ          এনআইিড-৭৩১১২১৯১২২০০৬   ǯমাবা-০১৭০১৫৮০৪৩১ Ɋাম-রামডাʊা              ডাক-িডমলা                  উপেজলা-িডমলা             ǯজলা-নীলফামারী ǯমাঃ আিরӈল ইসলাম (ǯছেল) এনআইিড-নাই আেবদনকারী ǯমাঃ ওবায়Ҽর রহমান একজন িদনমҟর । তার ǯছেল ǯমাঃ আিরӈল ইসলাম ইসলামী িব͵িবΑালয় এল,এল, িব অΒায়নরত। ২৫০০০ নীলফামারী৬০  ǯমাঃ আӋল ǯহােসন গাজী            িপতা-ӓত আককাছ আলী গাজী    এনআইিড-৮৭১৮৬৩৯০৯৯২০৬    ǯমাবা-০১৩৮৬১৭৭৫৬  Ɋাম-Ӏমঘাট                     ডাক-শীলতলা                  উপেজলা-Κামনগর            ǯজলা-সাতɻীরা  রােবয়া খাҶন (ǯমেয়) এনআইিড-২৪০৪৫৭২৮৮১  আেবদনকারী ǯমাঃ আӋল ǯহােসন গাজী একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯমেয় রােবয়া খাҶন বিরশাল িব͵িবΑালয় সমাজতʯ িবভােগ অΒায়নরত। ২৫০০০ সাতɻীরা৬১  ǯমাঃ ǯরজাউল িব͵াস              িপতা-ӓত আіর রহমান িব͵াস এনআইিড-৭৬১৩৯৫২৫৭৮৯৫৫   ǯমাবা-০১৭৮০৭১১৫২৬  Ɋাম-িদয়াড় বাঘইল          ডাক-িদয়াড় সাহাӅর       উপেজলা-ঈ͵রদী             ǯজলা-পাবনা  ǯমাঃ ·াধীন িব͵াস নয়ন (ǯছেল) এনআইিড-২৪০৪১০৬৯৩৮  আেবদনকারী ǯমাঃ ǯরজাউল িব͵াস একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ ·াধীন িব͵াস নয়ন রাজশাহী িব͵িবΑালয় ইসলােমর ইিতহাস িবভােগ অΒায়নরত। ২৫০০০ পাবনা৬২  ǯমাঃ আকবর খϲ                   িপতা-ǯমাঃ রিহম খϲ               এনআইিড-৭৬৮৩০৫১৯০০৬০   ǯমাবা-০১৭৭৫৪৩৯৫১৬  Ɋাম-চর ӟজানগর            ডাক-ӟজানগর               উপেজলা-ӟজানগর          ǯজলা-পাবনা  ǯমাঃ জিসম উিʸন (ǯছেল) এনআইিড-১৯৫৩৪৭৯৩৮১  আেবদনকারী ǯমাঃ আকবর খϲ একজন Ғহ ɢিমক । তার ǯছেল ǯমাঃ জিসম উিʸন পাবনা িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালয় িবিবএ অΒায়নরত। ২৫০০০ পাবনা৬৩  ǯমাঃ আіছ ছাʯার                  িপতা-ӓত রিহম উিʸন             এনআইিড-১৯৬৬৬৮১৬৩১৫১৯০১৫০       ǯমাবা-০১৯৫৭৩১২৩৪১  Ɋাম-বাহা̶ˍ                     ডাক-ǯবেখরহাɪ                  উপেজলা-ǯকоয়া             ǯজলা-ǯনɖেকাণা  শামীমা আɳার (ǯমেয়) জ˒সনদ-১৯৯৬৬৮২১৫০১০০০২৫৬  আেবদনাকারী ǯমাঃ আবҼছ ছাʯার একজন মা̌ার অপােরটর ইউিরয়া সারখানা নরিসংদী। তার ǯমেয় শামীমা আɳার রাজশাহী িব͵িবΑালয় অথ ȟনীিত িবভােগ অΒায়নরত। ২৫০০০ ǯনɖেকানা৬৪  বাদল চˌ রায়                  িপতা-িবমল চˌ রায়          এনআইিড-৯১২৬৮৩৮৪৫৮       ǯমাবা-০১৯০৮৩১৪৩৫  Ɋাম-দিɻন চওড়া            ডাক-ভাʊামা̂ী হাট       উপেজলা-নীলফামারী        ǯজলা-নীলফামারী স˫া রায় (ǯমেয়) এনআইিড-৭৩৫৮২৫৫৯৫৩৪ আেবদনকারী বাদল চˌ রায় একজন িরɼাচালক। তার ǯমেয় স˫া রায় জগˑাথ িব͵িবΑালয় গনেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভােগ অΒায়নরত। ৩০০০০ নীলফামারী৬৫  মাধবী রানী বম ȟন            ·ামী-িজেতˌ চˌ বম ȟন          এনআইিড-৬১১১৩৯৪৬৩১৪৬১  ǯমাবা-০১৭৮০৪০২৯৭১  Ɋাম-মরচী                      ডাক-নারাঙগী বাজার       উপেজলা-ভাӗকা            ǯজলা-ময়মনিসংহ  কিবতা রানী বম ȟন (ǯমেয়) জ˒সনদ-২০০০৬১১১৩৯৪১১০৮৬৩।

 আেবদনকারী মাধবী রানী বম ȟন একজন Ғহকম̭। তার ǯমেয় কিবতা রানী বম ȟন জাতীয় কিব নজͰল িব͵িবΑালয় ইংেরিজ ও সািহতɇ িবভােগ অΒায়নরত। ২৫০০০ ময়মনিসংহ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা৬৬  ǯমাঃ সিফ̲ল ইসলাম              িপতা-ӓত আঃ ǯসাহাবান সরঃ  এনআইিড-৮৭১০৩৪৮০৮৮৩৬  ǯমাবা-০১৭৫৫০৫০৭৩৭  Ɋাম-Ӌধহাটা                 ডাক-Ӌধহাটা                উপেজলা-আশাʹিন          ǯজলা-সাতɻীরা  িশখা মিন (ǯমেয়) জ˒সনদ-১৯৯৯৮৭১০৪৩৪০১৩৫৭৫  আেবদনকারী ǯমাঃ সিফ̲ল ইসলাম একজন িদনমҟর। তার ǯমেয় িশখা মিন বিরশাল িব͵িবΑালয় ইিতহাস িবভােগ অΒায়নরত। ২৫০০০ সাতɻীরা৬৭  ǯমাঃ আіল মিজদ িময়া          িপতা-ӓত আіর রিশদ িময়া   এনআইিড-৮৫১৫৮৪৯৮৪৯৯২৭   ǯমাবা-০১৭২৪০৫৩৯৭০  Ɋাম-কািশӅর                ডাক-িমঠাӅ̲র              উপেজলা-িমঠাӅ̲র        ǯজলা-রংӅর  ǯমাছাঃ ǯমিরনা ǯবগম (ǯমেয়)    এনআইিড-নাই  আেবদনকারী ǯমাঃ আіল মিজদ িময়া একজন িনম ȟান ɢিমক।  তার ǯমেয় ǯমাছাঃ ǯমিরনা ǯবগম রাজশাহী িব͵িবΑালেয় বাংলা িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ রংӅর৬৮  ǯমাঃ এনাӑল হক                   িপতা-ǯমাঃ বজӗর রশীদ       এনআইিড-৫২১৫৫২০২৫৭৭২৮  ǯমাবা-০১৭৪০১৪৯৯৯৬  Ɋাম-বিলরাম                  ডাক-ǯখদাবাগ                 উপেজলা-লালমিনরহাট    ǯজলা-লালমিনরহাট  ǯমাঃ ǯসাহাগ পারেভজ (ǯছেল) এনআইিড- নাই  আেবদনকারী ǯমাঃ এনাӑল হক একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল হাজী দােনশ িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় Εবসায় িশɻা িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ লালমিনরহাট৬৯ সখীচরন রাজবংশী              িপতা-ӓত ҍ̏ চˌ রাজ বংশী  এনআইিড-৯৩১০৯১১১৪৯২৭২   ǯমাবা-০১৭৫৮৯১৭৩১২ Ɋাম-বাসাইল                 ডাক-বাসাইল                 উপেজলা-বাসাইল          ǯজলা-টাʊাইল উʯম ̲মার রাজবংশী (ǯছেল)   এনআইিড-নাই আেবদনকারী সখীচরন রাজবংশী একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল মাওলানা ভাসানী িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় রসায়ন িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ টাʊাইল৭০  ǯমাছাঃ আিসয়া খাҶন            ·ামী-মতেলব ǯশখ               এনআইিড-৪৪১৩৩৩৩৪৩৩৫৬২ ǯমাবা-০১৯২৬৯০৯৬৮৯  Ɋাম-ӟˍরӅর               ডাক-পাˑাতলা                উপজেলা-কালীগʛ          ǯজলা-িঝনাইদহ  লাইҟ খাҶন (ǯমেয়) এনআইিড-১৯৯৬৪৪১৩৩৩৩০০০২৭৬  আেবদনকারী ǯমাছাঃ আিসয়া খাҶন একজন দিজȟ ɢিমক। তার ǯমেয় জগˑাথ িব͵িবΑালেয় ইিতহাস িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত । ৩০০০০ িঝনাইদহ৭১  Λ নারায়ন চˌ পাল              িপতা-ӓত ǰবΑনাথ পাল          এনআইিড-১৮১২৩২৩২৮১২৬৮ ǯমাবা-০১৫২১৪৫৬৯০৬  Ɋাম-̲িˍӅর                ডাক-জয়রামӅর             উপেজলা-ҙয়াডাʊা         ǯজলা-ҙয়াডাʊা  Λ গেনশ ̲মার পাল  (ǯছেল)           জ˒সনদ-১৯৯৮১৮১২০২০০১৮৩৪৮  আেবদনকারী Λ নারায়ন চˌ পাল একজন  ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল Λ গেনশ ̲মার পাল ঢাকা িব͵িবΑালেয় মেনািবʗান িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ ҙয়াডাʊা৭২  ǯমাঃ অেহদ ǯশখ                    িপতা-ǯমাঃ দিখল ǯশখ            এনআইিড-৫০১৭৯৭৫২৩৬৮১০ ǯমাবা-০১৭৬৫১৬২৩৭০  Ɋাম-নগর ǯমাহা˰দӅর    ডাক-কমলাӅর              উপেজলা-̲ি̌য়া            ǯজলা-̲ি̌য়া  ǯমাঃ মাӑন ǯশখ (ǯছেল) এনআইিড-নাই  আেবদনকারী ǯমাঃ অেহদ ǯশখ একজন ভɇান চালক। তার ǯছেল ঢাকা িব͵িবΑালেয় তিড়ৎ ও ইেলকɑিনক ǯকৗশল িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ ̲ি̌য়া



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা৭৩   জামাল উিʸন                     িপতা-ӓত একরাম ǯহােসন       এনআইিড-৪৮১২৭৫৪৪৮১০৯১  ǯমাবা--০১৭৬৮২৮৭০০৬  Ɋাম-দঃ চর Ӆমদী         ডাক-চরӅমদী              উপেজলা-ǯহােসনӅর        ǯজলা-িকেশারগʛ  এখলাছ উিʸন (ǯছেল) এনআইিড-নাই  আেবদনকারী জামাল উিʸন একজন িদনমҟর। তার ǯছেল এখলাছ উিʸন  ঢাকা িব͵িবΑালেয় দশ ȟন িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নর। ৩০০০০ িকেশারগʛ৭৪  ǯমাছাঃ হӂফা ǯবগম               ·ামী-ӓত ইসমাইল ǯহােসন     এনআইিড-৭৩১১২৫৭২২৪৫৬২ ǯমাবা-০১৭১০২৬৪২০৬  Ɋাম-ǯদাহলপাড়া            ডাক-ǯচৗপিতর হাট          উপেজলা-িডমলা            ǯজলা-নীলফামারী  ǯমাঃ িমলন ǯহােসন (ǯছেল) এনআইিড-১৯৯৩৭৩১১২৫৭০০০৩২৯  আেবদনকারী ǯমাছাঃ হӂফা ǯবগম একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ িমলন ǯহােসন ǯবগম ǯরােকয়া িব͵িবΑালেয় সমাজতʯ িবভােগ ৪থ ȟ িবভােগ অΒয়নরত। ২৫০০০ নীলফামারী৭৫  ǯমাছাঃ ǯমােমনা খাҶন             ·ামী-ӂͰ িময়া               এনআইিড-১৯৬৯৪৮১৫৪৭১৪৭০৭৫৭         ǯমাবা-০১৯৩১৬৫৪৪৪০  Ɋাম-ǯমাজরাই                ডাক-উজান আі̂াহӅর   উপেজলা-̲িলয়ারচর     ǯজলা-িকেশারগʛ  মাӟম িময়া (ǯছেল) এনআইিড- নাই  আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯমােমনা খাҶন একজন দিজȟ ɢিমক। তার ǯছেল মাӟম িময়া ঢাকা িব͵িবΑালেয় সমাজকΙাণ গেবষনা ইনি̙ɪউট িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ িকেশারগʛ৭৬  ǯমাঃ সাইӈল ইসলাম             িপতা-ǯমাঃ দিললউʸীন          এনআইিড-৪১৫০৯৭৬০১৯        ǯমাবা-০১৭৪৬৯৬৬১১০  Ɋাম-ঘািসপাড়া               ডাক-িদনাজӅর                উপেজলা-িদনাজӅর        ǯজলা-িদনাজӅর  সানিজদা ইসলাম (ǯমেয়) এনআইিড-৫০৭৯৭৫৬৪৯৯  আেবদনকারী ǯমাঃ সাইӈল ইসলাম একজন ɢিমক। তার ǯমেয় সানিজদা ইসলাম হাজী ǯমাহা˰দ দােনশ  িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় ҍিষ অӂষদ িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ িদনাজӅর৭৭  ǯমাঃ আিজҟল হক               িপতা-ӓত আіল গӈর         এনআইিড-৩৯১৩৬৪৭২৪২৫৪৪  ǯমাবা-০১৭৩১৬৩৭৩৬৭  Ɋাম-ӋҎʛা                  ডাক-ǯডӈলীবাড়ী           উপেজলা-জামালӅর        ǯজলা-জামালӅর  ǯমাঃ আіল আিলম (ǯছেল)   এনআইিড-১৯৯৫৯৩২৯৫০৭০০০০৫২  আেবদনকারী ǯমাঃ আিজҟল হক একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ আіল আিলম মাওলানা ভাসানী  িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় ӈড ǯটকেনালিজ এ˅ িনউিɑশনাল সােয়˓ িবভােগ ৪রাথ বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ জামালӅর৭৮  ǯমাঃ আіল লিতফ                িপতা-ӓত আিলয়ার রহমান      এনআইিড-৪৪১৩৩৪০৫১০৫১৮  ǯমাবা-০১৭৬৩৩৪০৩৬৯  Ɋাম-সাতগািছয়া            ডাক-নলডাʊা              উপেজলা-কালীগʛ          ǯজলা-িঝনাইদহ  ǯমাঃ বাদশা িময়া  (ǯছেল)              এনআইিড-২০০০৪৪১৩৩৪০০০০১৯৮  আেবদনকারী ǯমাঃ আіল লিতফ একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল যেশার  িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় একাউি˂ং এ˅ ইনফরেমশন িসে̙ম িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ িঝনাইদহ৭৯  আіল কােদর                       িপতা-ӓত আলতাফ ӑ˓ী        এনআইিড-৪৪১৩৩৪০৫১৯৪৭৩  ǯমাবা-০১৯২১৯৫২২১৫  Ɋাম-ঝনঝিনয়া               ডাক-িঝনাইদহ              উপেজলা-কালীগʛ         ǯজলা-িঝনাইদহ  ǯমাঃ রাইӟল ইসলাম (ǯছেল) জ˒সনদ-২০০০৪৪১৩৩৪০০০২১৪৮  আেবদনকারী আіল কােদর একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ রাইӟল ইসলাম যেশার  িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় মােকȟɪং িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ িঝনাইদহ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা৮০  িমলন                              িপতা-আঃ ছাʯার                এনআইিড-৪৪১৭১৩৫২৯৫২১৫   ǯমাবা-০১৭১৬৯৯৪৫৫৮  Ɋাম-কমলাӅর               ডাক-মাˍারবাড়ীয়া         উপেজলা-মেহশӅর        ǯজলা-িঝনাইদহ  ǯমাঃ তািসব আহেমদ (ǯছেল)     জ˒সনদ-১৯৯৯৪৪৭১৩৫০১৯১৮৩  আেবদনকারী িমলন একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ তািসব আহেমদ যেশার  িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয়  একাউি˂ং এ˅ ইনফরেমশন িসি̙ম িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ িঝনাইদহ৮১  ǯমাছাঃ ǯরােকয়া ǯবগম           ·ামী-ǯমাঃ শাহাদৎ ǯহােসন     এনআইিড-৪১২১১০৪৯৬৫৩১৯  ǯমাবা-০১৭৫৫৭৬৭৮৩৮  Ɋাম-উপেজলা পাড়া        ডাক-ǯচৗগাছা               উপেজলা-ǯচৗগাছা            ǯজলা-যেশার  রায়হান আহমদ রাҟ (ǯছেল)           জ˒সনদ-১৯৯৯৪১২১৩০৪১০২২২১  আেবদনকারী ǯমাছাঃ ǯরােকয়া ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯছেল যেশার  িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয়  একাউি˂ং এ˅ ইনফরেমশন িসি̙ম িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ যেশার৮২  কাজল ǯহােসন               িপতা-ӓত আіল গӈর           এনআইিড-৪৪১৩৩৪০৫১৯৪৫৮  ǯমাবা-০১৯০৩৭৮০৩১৫  Ɋাম-ঝনঝিনয়া               ডাক-িঝনাইদহ          উপেজলা-কালীগʛ         ǯজলা-িঝনাইদহ  ǯমাঃ জািমল ǯহােসন  (ǯছেল)  জ˒সনদ-২০০০৪৪১৩৩৪০০০১৩৮৮  আেবদনকারী ǯমাঃ কাজল ǯহােসন একজন ҍিষ।তার ǯছেল ǯমাঃ জািমল ǯহােসন  যেশার িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় একাউি˂ং এ˅ ইনফরেমশন িসি̙ম িবভােগ ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ িঝনাইদহ৮৩  ǯমাঃ ӂর ইসলাম                 িপতা-ǯমাঃ কােশম আলী        এনআইিড-৮৮১৬৭৫৮৫৭৩৩১৭ ǯমাবা-০১৭১৪৫১১৭৪২  Ɋাম-ǯটɪয়ার কাˍা         ডাক-নিশӅর               উপেজলা-শাহজাদӅর       ǯজলা-িসরাজগʛ  রানা আহেমদ (ǯছেল)  এনআইিড-নাই  আেবদনকারী ǯমাঃ ӂর ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল রানা আহেমদ শাহজালাল  িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় পদাথ ȟ িবʗান িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ িসরাজগʛ৮৪  ǯমাঃ হািফজ উʸীন                   িপতা-ӓত জিহর                   এনআইিড-৬৪১৫০৫৭২৭৭৩১১    ǯমাবা-০১৭১৮২২০২২৪  Ɋাম-িবল ǯমাহা˰দӅর        ডাক-খাҟর                    উপেজলা-মহােদবӅর         ǯজলা-Ϣওগা  হািবӋর রহমান (ǯছেল) এনআইিড-নাই  আেবদনকারী ǯমাঃ হািফজ উʸীন একজন ভɇান ɢিমক। তার ǯছেল হািবӋর রহমান ইসলামী িব͵িবΑালেয় গিণত িবভােগ ৩য় বেস ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ Ϣওগা৮৫  ǯমাঃ মিহҼল হাওলাদার         িপতা-আঃ রব হাওলাদার        এনআইিড-৫০৮৫২৬৪২১৫      ǯমাবা-০১৯৩৮১৪৩৩৯৩  Ɋাম-হিরনখানা               ডাক-পাইকবািড়             উপেজলা-বােগরহাট        ǯজলা-বােগরহাট  সািদয়া আকতার ӟরাইয়া  (ǯমেয়) এনআইিড-৩৭৬০৫৪০১৯৯  আেবদনকারী ǯমাঃ মিহҼল হাওলাদার একজন িনম ȟান ɢিমখ। তার ǯমেয় নািদরা জাহান ӟমাইয়া ঢাকা িব͵িবΑালেয় ই˂ারΓাশনাল িবজেনস িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ বােগরহাট৮৬  ǯমাঃ আіল জিলল               িপতা-আіর রহমান           এনআইিড-৫০৬৫২১৪২৮৯      ǯমাবা-০১৭৩৫৩১৭৬৪২  Ɋাম-ǯঘালাপাড়া              ডাক-ǯঘালাপাড়া            উপেজলা-পʙগড়            ǯজলা-পʙগড়  আয়শা িসিʸকা  (ǯমেয়)              জ˒সনদ-১৯৯৮৭৭১৭৩৩৬০২৫২২৫৬  আেবদনকারী ǯমাঃ আіল জিলল একজন িদন মҟর । ǯতার ǯমেয় ǯমাছাঃ আয়শা িসিʸকা হাজী দােনশ  িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় িবজেনস ̙ািডজ িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ পʙগড়



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা৮৭  ǯমাছাঃ আেলয়া ǯবগম           ·ামী-ǯমাঃ আিজজার রহমান    এনআইিড-২৭১৬০৬৩৩১০৩৩৭ ǯমাবা-০১৭৬৭৩৩০০৭৬  Ɋাম-টং̶য়া                   ডাক-টং̶য়া                 উপেজলা-খানসামা         ǯজলা-িদনাজӅর  ǯমাঃ আশরাӈল আলম (ǯছেল)       এনআইিড-নাই  আেবদনকারী ǯমাছাঃ আেলয়া ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। তার ǯছেল আশরাӈল আলম রাজশাহী িব͵িবΑালেয় ইিতহাস িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ িদনাজӅর৮৮  হাওলাদার আіল লিতফ        িপতা-হাওলাদার ǯমাজাফর আলী                                  এনআইিড-০১১৭৩১০৫৮৭৬২৬ ǯমাবা-০১৯৫৩৩৮৫৮৩১  Ɋাম-ҽঘ ȟাӅর                ডাক-িগলাতলা              উপেজলঅ-রামপাল        ǯজলা-বােগরহাট  হাওলাদার হািছব  (ǯছেল)  জ˒সনদ-১৯৯৯০১১৭৩০৫০১৮২৫৪  আেবদনকারী হাওলাদার আіল লিতফ একজন ҍিষ ɢিমিক। তার ǯছেল হাওলাদার হািছব ইসলামী িব͵িবΑালেয়  অথ ȟনীিত িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ বােগরহাট৮৯  ǯমাঃ জাফর আলী গাজী         িপতা-ӓত ǯমানҜপ আলী গাজী  এনআইিড-১৯৫২৪৭১৩০৩৩৩৪৭১২৫        ǯমাবা-০১৯১০০৯১৫২০  Ɋাম-ӆব ȟ িজেলর ডাংগা     ডাক-̶ҧিদয়া              উপেজলা-ҭӑিরয়া          ǯজলা-Ҏলনা  আলী আকবর গাজী (ǯছেল) এনআইিড-২৮৫৫৫৯৬০৭৪  আেবদনকারী ǯমাঃ জাফর আলী গাজী একজন  Ғহ ɢিমক। তার ǯছেল পাবনা  িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় Εবসায় িশɻা িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ Ҏলনা৯০  হেছন কািরকর                    িপতা-ӓত িমজান কািরকর   এনআইিড-৮৭১৪৭৮৭২৬৭৮৬৮ ǯমাবা-০১৭৫৩৮০২২৭৯  Ɋাম-গӣই মহল             ডাক-রতনӅর                উপেজলা-কািলগʛ        ǯজলা-সাতɻীরা  আі̂াহ আল মাӑন (ǯছেল)     এনআইিড-১৫০৪৭৬৪২৭৩  আেবদনকারী হেছন কািরকর একজন িদন মҟর। তার ǯছেল আі̂াহ আল মাӑন Ҏলনা িব͵িবΑালেয় আইন িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ সাতɻীরা৯১  আবҼল আিজজ              িপতা-ǯমাঃ Ͱ̜ম আলী হাওলাদার                       এনআইিড-০৪১০৯৭১৬৬৪৬২৬ ǯমাবা-০১৭৪৯৪৩৫৭১৬  Ɋাম-হলিদয়া                  ডাক-হলিদয়া                 উপেজলা-আমতলী         ǯজলা-বর̶না  ǯমাঃ আ͡াস িময়া (ǯছেল) এনআইিড-৫১০২৫০৮২৫৫  আেবদনকারী আবҼল আিজজ একজন িনম ȟান ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ আ͡াস িময়া রাজশাহী িব͵িবΑালেয় উҼ ȟ িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ বর̶না৯২  ǯমাঃ আіর রাʕাক             িপতা-ǯমাঃ ওমর আলী ম˅ল    এনআইিড-৫০১৭৯২৫২৫৭৮২৯  ǯমাবা-০১৯২১৩৭৯৭৭২  Ɋাম-বাড়াদী                 ডাক-জগিত                 উপেজলা-̲ি̌য়া           ǯজলা-̲ি̌য়া  ҟবােয়র আহেমদ (বাি͡) (ǯছেল)      জ˒সনদ-১৯৯৯৫০১৭৯২৫০০৫১২২  আেবদনকারী ǯমাঃ আіর রাʕাক একজন িমলস ɢিমক। তার ǯছেল  ҟবােয়র আহেমদ রাজশাহী িব͵িবΑালেয় ɛেকৗশল িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ ̲ি̌য়া৯৩  ǯমাঃ ӂͰল করীম                 িপতা-ӓত ǯমাঃ খিলӗর রহমান এনআইিড-১২১৩৩২৬১৩৫৯৮৩ ǯমাবা-০১৮১৩২৫১২৮১  Ɋাম-উʯর মҟӅর           ডাক-মমতাজ িময়ার হাট  উপেজলা-ǯসানাগাজী      ǯজলা-ǯফনী  ӂͰল আহাদ ফারহান (ǯছেল)             এনআইিড-নাই  আেবদনকারী ǯমাঃ ӂͰল করীম একজন সারকারখানা ɢিমক। তার ǯছেল ӂͰল আহাদ ফরহাদ ̲িম̂া িব͵িবΑালেয় িব এস িস ইিʛিনয়ািরং িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ ǯফনী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা৯৪  অӑΙ চˌ িব͵াস               িপতা-ӓত মʊল িব͵াস         এনআইিড-৫৬১৭০৭৬৩৪৭২৫৮ ǯমাবা-০১৭৪৩০৪২৬৬৭  Ɋাম-হরগʛ  চরপাড়া        ডাক-হরগʛ                 উপেজলা-সাҧিরয়া          ǯজলা-মািনকগʛ  ӑকˉ িব͵াস (ǯছেল)   এনআইিড-৬০০২৭৩৩০৬৮  আেবদনকারী অӑΙ চˌ িব͵াস একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ӓকˉ িব͵াস জাহাʊীর নগর িব͵িবΑালেয় ɛʱতʯ িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ মািনকগʛ৯৫  ǯমাঃ আমজাদ ǯহােসন              িপতা-ǯমাঃ ӑসা িময়া            এনআইিড-৮৫১৫৮৩৭৭১১৬৭৫ ǯমাবা-০১৯৪৩৩০৯৯৬২  Ɋাম-ǯকানাপাড়া             ডাক-ǯবগম ǯরােকয়া  ҈িত উপেজলা-িমঠাӅ̲র        ǯজলা-রংӅর  ǯমাঃ কিবͰল হাসান (ǯছেল) এনআইিড-১৯৯৬৮৫১৫৮৩৭০০০০১৮  আেবদনকারী ǯমাঃ আমজাদ ǯহােসন একজন  ɢিমক। তার ǯছেল ǯবগম ǯরােকয়া িব͵িবΑালয় রংӅর  এ পিরসংান িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ রংӅর৯৬  ǯমাঃ মমতাজ                      িপতা-খিতব উʸীন             এনআইিড-৫৫৩৮৪৮৫২৩৫       ǯমাবা-০১৭১৭৪৪৮৬২৬  Ɋাম-রғনাথӅর               ডাক-মʊলӅর             উপেজলা-িবরল             ǯজলা-িদনাজӅর  ǯমাঃ মাӟদ রানা   (ǯছেল)               এনআইিড-৮৭০৪৩৭৩০৬০  আেবদনকারী ǯমাঃ মমতাজ একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ মাӟদ রানা হাজী দােনশ িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় িফসািরজ িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ িদনাজӅর৯৭  ǯমাঃ ǯসিলম সরকার             িপতা-হাজী ǯমাঃ নািজӑিʸন সরকার                        এনআইিড-২৬১৭২৮৩৭২৫১৬২ ǯমাবা-০১৮৪৩২৯৮৮৪১  Ɋাম-আːািরয়াপাড়া       ডাক-ӈরকানাবাদ         উপেজলা-ӈলবাড়ীয়া       ǯজলা-ময়মনিসংহ  শাহাদাত ǯহােসন (ǯছেল)               এনআইিড-৫১০৪৫৬২২৭৬  আেবদনকারী ǯমাঃ ǯসিলম সরদার একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল শাহাদাত ǯহােসন ঢাকা িব͵িবΑালেয় রা̘ িবʗান িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ ময়মনিসংহ৯৮  ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম             িপতা-ӓত ǯজহাব আলী          এনআইিড-৪৯১০৬৯৫৪৮১১৫২   ǯমাবা-০১৭৪০২০৩২৩৬  Ɋাম-দিɻণ িতলাই          ডাক-চর ӎͰʊামারী        উপেজলা-ӎরʊামারী      ǯজলা-̲িড়Ɋাম  আশরাফ আলী (ǯছেল) এনআইিড-নাই  আেবদনকারী ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম একজন বাস ɢিমক। তার ǯছেল আশরাফ আলী ǯবগম ǯরােকয়া িব͵িবΑালেয় ɛʱতʯ িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ ̲িড়Ɋাম৯৯  ǯমাঃ ӟলতান ǯহােসন খান     িপতা-জΈর আলী খান            এনআইিড-৪৭১৭৫৫৪৬৯০৫১৭   ǯমাবা-০১৯৪৫৪০৭০১১  Ɋাম-ইলাইӅর              ডাক-িতলক                উপেজলা-Ͱপসা              ǯজলা-Ҏলনা  ӟমনা খান (ǯমেয়)   জ˒সনদ-২০০১৪৭৪৭৫৫৫০০৬২  আেবদনকারী ǯমাঃ ӟলতান ǯহােসন খান একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯমেয় ӟমনা খান Ҏলনা িব͵িবΑালেয় অথ ȟিনথী িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ Ҏলনা১০০ ǯমাসাঃ িফেরাজা ǯবগম            ·ামী-ǯমাঃ জΈͰল ইসলাম      এনআইিড-৮১১১০৭৯২৯৯৫১৪    ǯমাবা-০১৭৬০৫৬৪২৯৭ Ɋা্ম-ǯগা̲লӅর              ডাক-িকেশারӅর             উপেজলা-বাঘা              ǯজলা-রাজশাহী ǯমাঃ জািমল উিʸন (ǯছেল)     এনআইিড-নাই আেবদনকারী ǯমাসাঃ িফেরাজা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতার ǯছেল ǯমাঃ জািমল উিʸন চʞɊাম িব͵িবΑালেয় আˉজȟািতক স˫কȟ িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ রাজশাহী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা১০১  ǯমাঃ িগয়াস উিʸন                িপতা-ӓত ʹ̲র আরী মাতবর  এনআইিড-৪৪১১৪৬৩৭৫০৪৪৮   ǯমাবা-০১৯৮২৭৩৪৭৩৫  Ɋাম-ভালকী                   ডাক-ভালকী                 উপেজলা-হিরনাথӅর       ǯজলা-িঝনাইদহ  ǯমাঃ সɟাট আলী   (ǯছেল)         এনআইিড-৮৭০৪১১৮৮১২  আেবদনকারী ǯমাঃ িগয়াস উিʸন একজন িরɼা চালক। তার ǯছেল ǯমাঃ সɟাট আলী রাজশাহী িব͵িবΑালেয় সমাজকম ȟ িবভােজ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ িঝনাইদহ১০২  িরনা ǯবগম                    িপতা-মিহӋ̂াহ                     এনআইিড-৬৮৯৮৯৭৮৪৩৯      ǯমাবা-০১৮২৭০৬৮৫৩২  Ɋাম-ӆব ȟ ডগাই              ডাক-সাͰিলয়া               উপেজলা-ǯডমরা            ǯজলা-ঢাকা  ফািরয়াহ আফিরন িরফা (ǯমেয়)      এনআইিড-নাই  আেবদনকারী িরনা ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। তার ǯমেয় ফািরয়াহ আফিরন িরফা ঢাকা িব͵িবΑালেয় মেনািবʗান িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ ঢাকা১০৩  ǯমাঃ শাহ আলম                    িপতা-ǯমাঃ আіল খােলক       এনআইিড-৬৪১৭৯৮৭০৬৮৯৬২  ǯমাবা-০১৭৭০৬৫৭৫৭৫  Ɋাম-ǯপারশা                  ডাক-ǯপারশা                উপেজলা-ǯপারশা            ǯজলা-নওগϲ  ǯমাঃ ӂর আিমন (ǯছেল)  এনআইিড-১৯৯৯৬৪১৭৯৮৭১০১১৫৫৪  আেবদনকারী ǯমাঃ শাহ আলম একজন িনম ȟান ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ ӂর আিমন জগˑাথ িব͵িবΑালেয় ɛািনিবΑা িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ নওগϲ১০৪  ǯমাঃ ǯসাবহান মি̂ক               িপতা-ǯমাঃ আіল মি̂ক         এনআইিড-৮৬৮৪৯৯৩৪৫৭        ǯমাবা-০১৭৬৩৩৬৯৪৭৭  Ɋাম-˚াɪনাম কেলানী     ডাক-ӑজ̶িˑ               উপেজলা-খািলমӅর        ǯজলা-Ҏলনা  সালমা  (ǯমেয়)   জ˒সনদ-২০০১৪৭৯৪৫১১০০৪৮৪১  আেবদনকারী ǯমাঃ ǯসাবহান মি̂ক একজন িমলস ɢিমক। তার ǯমেয় সালমা বিরশাল িব͵িবΑালেয় িফনা˓ এ˅ Εাংিকং িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ Ҏলনা১০৫  ǯমাঃ সািদ̲ল ইসলাম           িপতা-লাল ǯমাহা˰দ          এনআইিড-৭০১৮৮৭১০৭৫৯৯৩   ǯমাবা-০১৭১৮০৮৭৭৪৪  Ɋাম-কাজীপাড়া                ডাক-রানীহাটী             উপেজলা-িশবগʛ           ǯজলা-চϲপাইনবাবগʛ  ǯমাসাঃ মাসͰফা খাҶন (ǯমেয়)     জ˒সনদ-২০০৮৭০১৮৮৭১০২৩২৫৬  আেবদনকারী ǯমাঃ সািদ̲ল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। তার ǯমেয় ǯমাসাঃ মাসͰফা খাҶন রাজশাহী িব͵িবΑালেয় ɛািনিবΑা িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ চϲপাইনবাবগʛ১০৬  ǯমাঃ ǯরেজায়ান সরদার              িপতা-ӓত ওয়ােজদ আলী          এনআইিড-৪৭১৬৯৫৭০৩৪১৩২    ǯমাবা-০১৪০৩২৯৮২৯৭  Ɋাম-জািমরা                  ডাক-জািমরাহাট             উপেজলা-̲লতলা              ǯজলা-Ҏলনা  জীম আɳার মািফয়া (ǯমেয়) এনআইিড-৭৩৫৪১৪২৪৮৬  আেবদনকারী ǯমাঃ ǯরেজায়ান সরদার একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯমেয় জীম আɳার মািফয়া পҧয়াখালী িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় িনউিɑশন এ˅ ӈড সােয়˓ িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ Ҏলনা১০৭  ǯমাছাঃ িশিরন আɳার             ·ামী-ӓত আঃ রিহম                এনআইিড-৪৮১০৬৮৬৩৭৮১৪০    ǯমাবা-০১৭৯৫৪৬০৭৪৬  Ɋাম-দিɻণ িপিরজӅর         ডাক-িপিরজӅর               উপেজলা-বািজতӅর         ǯজলা-িকেশারগʛ  ওয়ািসম িময়া (ǯছেল) জ˒সনদ-১৯৯৭৪৮১০৬৮৬১১১১৬৮  আেবদনকারী ǯমাছাঃ িশিরনা আɳার একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯছেল ওয়ািসম িময়া ঢাকা িব͵িবΑালেয় ইিতহাস িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ িকেশারগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা১০৮  ǯমাঃ বকিতয়ার িশকদার             িপতা-ǯমাঃ নওবাহার িশকদার      এনআইিড-৯৫৬৫৮৭৪৪৪৪         ǯমাবা-০১৯২০১০৯৯৩৩  Ɋাম-বড় পাͰিলয়া             ডাক-পাͰিলয়া                উপেজলা-কাশীয়ানী         ǯজলা-ǯগাপালগʛ  ǯমাঃ আমীর হামজা (ǯছেল) এনআইিড-৫৫৫২৫৪৬০০৩  আেবদনকারী ǯমাঃ বকিতয়ার িশকদার একজন িমলস ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ আমীর হামজা বʊবт ǯশখ ӑিজӋর রহমান িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় ইিʛিনয়ািরং িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ ǯগাপালগʛ১০৯  ǯমাঃ উেমদ আলী                     িপতা-ӓত আেবদ আলী             এনআইিড-৬১১৮১৮১১৯৮৫৮৩     ǯমাবা-০১৭৫২৫৯০০৬০  Ɋাম-বাসাɪ                     ডাক-হিরনািদ                 উপেজলা-ӈলӅর               ǯজলা-ময়মনিসংহ  ǯহলাল উিʸন (ǯছেল)   এনআইিড-১৯৯৬৬১১৮১৮১০০০২৫১  আেবদনকারী ǯমাঃ উেমদ আলী একজন িরɼা চালক। তার ǯছেল ǯহলাল উিʸন ইসলামী িব͵িবΑালয় ̲ি̎য়া আইন িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ ময়মনিসংহ১১০  ǯমাঃ এরশাদ আলম                 িপতা-ӓত ӑছেল উিʸন             এনআইিড-৬৮১৬৩৪৭১৯৭৯৮৪    ǯমাবা-০১৯১৪৪৪৫১৬৭  Ɋাম-ǯনায়াকাˍা                ডাক-ǯনায়াকাˍা                উপেজলা-পলাশ              ǯজলা-নরিসংদী  আিসফ আহেমদ িনলয় (ǯছেল) জ˒সনদ-১৯৯৮৬৮১৬৩৪৭০১৪১৫৩  আেবদনকারী ǯমাঃ এরশাদ আলম একজন সারকারখানা ɢিমক। তার ǯছেল আিসফ আহেমদ িনলয় চʞɊাম িব͵িবΑালেয় ইিতহাস িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ নরিসংদী১১১  ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম                    িপতা-ǯমাঃ সােদক আলী           এনআইিড-৪৭৯৪৫১১১৪৫০৫৬     ǯমাবা-০১৯৪৯২৩৩৭১৭  Ɋাম-ǯতেয়ɇব কেলানী          ডাক-িজিপও                   উপেজলা-খািলশӅর          ǯজলা-Ҏলনা  ǯমাসাঃ ӂͰˑাহার (ǯমেয়) এনআইিড- নাই  আেবদনকারী ǯমাঃ ӂͰল ইসলাম একজন িনম ȟান ɢিমক। তার ǯমেয়  ǯমাসাঃ ӂͰˑাহার পҧয়াখালী িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় Εবসায় ɛশাসন ও Εব̝াপনা িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ Ҏলনা১১২  ǯমাঃ আিজয়ার রহমান               িপতা-ӓত ǯকরামত আলী         এনআইিড-৫২১৩৯৫৩৬৯০৪৬১    ǯমাবা-০১৭০৬৭৭৭০৬৩  Ɋাম-ইেশারেকাল              ডাক-কািকনা                 উপেজলা-কালীগʛ           ǯজলা-লালমিনরহাট  ǯমাঃ ইউӟফ আলী (ǯছেল)               এনআইিড-১৯৯৭৫২১৩৯৫৩০০০২৬৩  আেবদনকারী ǯমাঃ আিজয়ার রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ ইউӟফ আলী ǯবগম ǯরােকয়া িব͵িবΑালেয় অথ ȟনীিত ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ লালমিনরহাট১১৩  এস এম কামͰʕামান রেকট        িপতা-এস এম আіর রউফ         এনআইিড-১৯০৫৩০২১৮৬          ǯমাবা-০১৭১৮৭৮০২০৪  Ɋাম-কামেদব                  ডাক-ম˅েলব হাট              উপেজলা-উিলӅর            ǯজলা-̲িড়Ɋাম  ǯমাঃ ǯমেহদী হাসান (ǯছেল)       এনআইিড-৪৬৩১০৩০০৯৭  আেবদনকারী এস এম কামͰʕামান একজ ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ ǯমেহদী হাসান জগˑাথ িব͵িবɘালেয় অথ ȟনীিত িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ ҍিড়Ɋাম১১৪  ǯমাঃ বাবӗ                              িপতা-ǯমাঃ আেরাক  আলী          এনআইিড-৭০২৬৬১৫২০৩৪৫২    ǯমাবা-০১৭২৯৪৩৮৫৩৩  Ɋাম-মসিজদপাড়া               ডাক-চϲপাইনবাবগʛ           উপেজলা-চϲপাইনবাবগʛ     ǯজলা-চϲপাইনবাবগʛ  ǯমাঃ রায়হান ইসলাম (ǯছেল)          এনআইিড-নাই  আেবদনকারী ǯমাঃ বাবӗ একজন দিজȟ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ রায়হান ইসলাম পাবনা িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় Εবসায় িশɻা িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ চϲপাইনবাবগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা১১৫  ǯমাঃ আেনায়ার ǯহােসন              িপতা-ǯমাঃ আফাজ ɛামািনক      এনআইিড-৭৬১৩৩৮৪৭৬৮২০৪     ǯমাবা-০১৭৫১৩১৪৯৫৬  Ɋাম-মাҜয়াঘাটা                ডাক-পাছӅʊলী               উপেজলা-ফিরদӅর            ǯজলা-পাবনা  ǯমাঃ আসাҼল ইসলাম (ǯছেল) এনআইিড- নাই  আেবদনকারী ǯমাঃ আেনায়ার ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ আসাҼল ইসলাম ǯবগম ǯরােকয়া িব͵িবΑালেয় িডেস̙ার Ζােনজেম˂ িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ পাবনা১১৬  ǯমাঃ হািকম ǯসখ                   িপতা-ǯমাঃ মিনরিʸন ǯসখ       এনআইিড-৫০১৭১৪৩৫৩৩৬০৪ ǯমাবা-০১৭৮১৪১৫১৬২  Ɋাম-হািসমӅর                ডাক-হািসমӅর              উপেজলা-̲মারখালী      ǯজলা-̲ি̌য়া  শাপলা খাҶন (ǯমেয়)   জ˒সনদ-২০০০৫০১৭১৪৩০৫৩৩৭১  আেবদনকারী ǯমাঃ হািকম ǯসখ একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯমেয় শাপলা খাҶন ইসলামী িব͵িবΑালেয় মােকɪং িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ ̲ি̌য়া১১৭ ǯমাঃ শিফ̲ল ইসলাম              িপতা-ǯমাঃ আবҼল জ͡ার       এনআইিড-১৯৬১১৫১৮৬১৯৩০৪০৮১        ǯমাবা-০১৮৩৭৪৮৬৯৩১  Ɋাম-রাʊািদয়া              ডাক-িস ইউ এফ এল        উপেজলা- আেনায়ারা       ǯজলা-চʞɊাম  ফােতমা ǯবগম (ǯমেয়) এনআইিড-নাই  আেবদনকারী ǯমাঃ শিফ̲ল ইসলাম একজন সারকারখানা ɢিমক। তার ǯমেয় চʞɊাম িবভােগ পিরসংান িবভােগ মা̙াস ȟ  অΒয়নরত। ৩০০০০ চʞɊাম১১৮ রওশন আরা ǯবগম                 ·ামী-শওকত আলী            এনআইিড-৫৮১৫৬৪৭০২০১২১  ǯমাবা-০১৭১৮১০৭৭৬৪  Ɋাম-ভাদাইর ǯদউল         ডাক-শমেসর নগর           উপেজলা-কমলগʛ        ǯজলা-ǯমৗলভীবাজার  ͰΈল আিমন (ǯছেল)  জ˒সনদ-১৯৯৭৫৮১৫৬৮৫০৩৩৩৩৩  আেবদনকারী রওশন আরা ǯবগম একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ͰΈল আিমন  শাহজালাল িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑাপলেয় ӄ িবʗান িবভােগ  ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ ǯমৗলভীবাজার১১৯ ǯমাঃ শাহাজ উিʸন                 িপতা-ӓত সােদর আলী           এনআইিড-৪৯১৬১৩১১৮৯৩৯১ ǯমাবা-০১৭৭৪৩৮২৮৪৩ Ɋাম-ফিকরপাড়া             ডাক-হাসনাবাদ              উপেজলা-নােগ͵রী          ǯজলা-̲িড়Ɋাম ǯমাঃ ইউӂস আলী  (ǯছেল) এনআইিড-১৯৯৭৪৯১৬১৩১০০০০৭৫ আেবদনকারী ǯমাঃ শাহাজ উিʸন একজন ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ ইউӂস আলী রাজশাহী িব͵িবΑালেয় সমাজকম ȟ িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ ̲িড়Ɋাম১২০ ǯমাছাঃ জিরনা                      ·ামী-ǯমাঃ সাইҼর রহমান      এনআইিড-৪৮২৪২০৩৬৮৮৭৮৯ ǯমাবা-০১৯৬৯১৭০৭১৮ Ɋাম-Ҏিদরজʊল             ডাক-কিরমগʛ              উপেজলা-কিরমগʛ        ǯজলা-িকেশারগʛ ǯমাঃ ইɝািহম (ǯছেল)  এনআইিড-১৯৯৫৪৮২৪২০৩০০০০১৬ আেবদনকারী ǯমাছাঃ জিরনা একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯছেল যেশার িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় ǯকিমেকল ইিʛিনয়ািরং িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ িকেশারগʛ১২১ ǯমাঃ আіর রিশদ ǯমা̂া          িপতা-ӓত ǯজা͡ার ǯমা̂া        এনআইিড-৬৯১১৫২৩২২০৭২৪  ǯমাবা-০১৭৩৯১৬৭৯৮৭ Ɋাম-চাˍাই                   ডাক-চাˍাইহাট            উপেজলা-বড়াইɊাম       ǯজলা-নােটার ǯমাঃ নয়ন ǯহােসন (ǯছেল)    জ˒সনদ-১৯৯৬৬৯১১৫২৩০১১২০৬ আেবদনকারী ǯমাঃ আіর রিশদ ǯমা̂া একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ নয়ন ǯহােসন হাজী ǯমাহা˰দ দােনশ িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় কি˫উটার সােয়˓ এ˅ ইিʛিনয়ািরং িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ নােটার



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা১২২  ǯগাপাল চˌ দাশ                  িপতা-ӓত গেজˌ চˌ দাশ       এনআইিড-৩৬১২৬৫৭৮৭৬৪৪৮  ǯমাবা-০১৭১৩৮০৫৮৪১  Ɋাম-ল̖রӅর                 ডাক-চাˍӅর                 উপেজলা-ҙনাͰঘাট         ǯজলা-হিবগʛ  মেনাজ িবকাশ দাশ (ǯছেল)               এনআইিড-নাই  আেবদনকারী ǯগাপাল চˌ দাশ একজন চা ɢিমক। তার ǯছেল মেনাজ িবকাশ দাশ রাʊামাɪ িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় Ζােনজেম˂ িবভােগ ২য় বেষ ȟ অəয়নরত। ২৫০০০ হিবগʛ১২৩ রেমˌ চˌ ǯমাহˉ                 িপতা-ӓত রমিন চˌ ǯমাহˉ      এনআইিড-১০২৫৪০৬৪২৪৬৬৬ ǯমাবা-০১৭৫৪৭৩১৯৩১ Ɋাম-কাহাӗ                  ডাক-কাহাӗ                 উপেজলা-কাহাӗ           ǯজলা-ব̶ড়া রিক চˌ ǯমাহন  (ǯছেল) এনআইিড- নাই আেবদনকারী রেমˌ চˌ ǯমাহন একজন ǯহােটল ɢিমক। তার ǯছেল রিক চˌ ǯমাহন ǯবগম ǯরােকয়া িব͵িবΑালেয় একাউি˂ং এ˅ ইনফরেমশন িসে̙ম িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ ব̶ড়া১২৪  ǯমাঃ আӋ সাইদ                     িপতা-ǯমাঃ আіল হাই ফিকর  এনআইিড-৬৯২১৫১৫৫৮৫৩৭১  ǯমাবা-০১৭৪৩৩২৮২৭৮  Ɋাম-বড়াইɊাম               ডাক-বড়াইɊাম              উপেজলা-বড়াইɊাম       ǯজলা-নােটার  ǯমাছাঃ িসরাҟম ӑিনরা (ǯমেয়) এনআইিড-নাই  আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ সাইদ একজন ̲িল ɢিমক। তার ǯমেয় ǯমাছাঃ িসরাҟম ӑিনরা রাজশাহী িব͵িবΑালেয় আইন িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ নােটার১২৫ ǯমাঃ ǯসেকˍার আলী            িপতা-ӓত এˉাজ আলী            এনআইিড-৪৯১০৯৮৩৫০৫৫১৮ ǯমাবা-০১৭৪৪৯৬০১২৯ Ɋাম-িকসামতবাӂ           ডাক-বালবাড়ী              উপেজলা-িচলমারী          ǯজলা-̲িড়Ɋাম ǯমাছাঃ ӟমাইয়া আɳার (ǯমেয়)    এনআইিড-নাই আেবদনকারী ǯমাঃ ǯসেকˍার আলী একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯমেয় ǯমাছাঃ ӟমাইয়া আɳার রাজশাহী িব͵িবΑালেয় উিʼদ িবʗান িবভােগ ঙম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ ̲িড়Ɋাম১২৬ ǯমাছাঃ নাজনীন আɳার           ·ামী-ǯমাঃ জামাল উিʸন       এনআইিড-৯৩২১৯০৯৩৭১১৪৩ ǯমাবা-০১৭৩৮২৯৯৯৯৩ Ɋাম-আগেতিরΙা          ডাক-ҿবিলয়া                উপেজলঅ-ӏঞাӅর         ǯজলা-টাʊাইল ǯজসিমন আɳার (ǯমেয়)  জ˒সনদ-১৯৯৪৯৩১৯৪০০০৩৬৬৩৪ আেবদনকারী ǯমাছাঃ নাজনীন আɳার একজন দিজȟ ɢিমক। তার ǯমেয় জাতীয় কিব কাজী নজͰল ইসলাম িব͵িবΑালেয় একাউি˂ং এ˅ ইনফরেমশন িসে̙ম িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ টাʊাইল১২৭ ǯমাঃ জাহাʊীর আলম             িপতা-মিজবর রহমান            এনআইিড-১৯৭০৯৩২৯৫০১০০০০০৭        ǯমাবা-০১৭২৬৭৭৩৮৮৫ Ɋাম-ǯদওলা                   ডাক-িবএল ইউ মাɘসা     উপেজলা-টাʊাইল         ǯজলা-টাʊাইল জািমউর রহমান (ǯছেল) এনআইিড-১৯৯৬৯৩২৯৫০১০০০০৬৩ আেবদনকারী ǯমাঃ জাহাʊীর আলম একজন িরɼাচালক। তার ǯছেল  জািমউর রহমান বʊবт ǯশখ ӑিজӋর রহমান িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় ҍিষ অӂষদ িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ টাʊাইল১২৮ ǯমাঃ আӋল কালাম আজাদ      িপতা-ǯমাঃ আіল আলী ǯদওয়ান                           এনআইিড-৬৪০২৯৭৮৯১৭       ǯমাবা-০১৭৪৭৩৬৬৩৯৩ Ɋাম-িমশন ǯরাড              ডাক-সদর                   উপেজলা-ǯকাতয়ালী       ǯজলা-িদনাজӅর ǯমাঃ সাি͡র ǯহােসন  (ǯছেল)      এনআইিড-৯১৩৮৬০৩৬০১ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋল কালাম আজাদ একজন িদন মҟθ তার ǯছেল হাজী ǯমাহা˰দ দােনশ িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় কি˫উটার সােয়˓ এ˅ ইিʛিনয়ািরং িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অəয়নরত। ২৫০০০ িদনাজӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা১২৯ ǯমাঃ মহসীন ǯহােসন              িপতা-আіস সালাম খান        এনআইিড-৭৩৫৪৫৭৪৪৬৪        ǯমাবা-০১৭১২৪০৪৮৬০ Ɋাম-পϲচপাড়া                ডাক-ǯসেনরগাতী         উপেজলা-তালা              ǯজলা-সাতɻীরা ǯমাঃ ইয়ািছন আলী (ǯছেল)   এনআইিড-১৯৯৩৮৭১৯০১১০০০১৬৭ আেবদনকারী ǯমাঃ মহসীন ǯহােসন একজন ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ ইয়ািছন আলী ঢাকা িব͵িবΑালেয় সংҊিত িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ সাতɻীরা১৩০ আӋল ǯহােসন                       িপতা-ӓত ইয়ািছন আলী হাওলাদার                           এনআইিড-৬৮১৬৩১৫১৮৯৪৬৪ ǯমাবা-০১৭১২৯৭০৩৪৫ Ɋাম-চϲদকাɬ                 ডাক-পҧয়াখালী              উপেজলা-বাউফল          ǯজলা-পҧয়াখালী আখলাক উন নাহার (ǯমেয়)    জ˒সনদ-১৯৯৭২৬৯২৫০৮৩০৫৫৪২ আেবদনকারী আӋল ǯহােসন একজন সার কারখানা ɢিমক। তার ǯমেয় Ҏলনা িব͵িবΑালেয় ফােম ȟসী িবভােগ মা̌াস ȟ এ অΒয়নরত। ২৫০০০ পҧয়াখালী১৩১ ǯমাঃ ҙц িময়া হাওলাদা           িপতা-আঃ মিজত হাওলাদার    এনআইিড-৪৭১৭৫৫৪৬৬৪৬১১ ǯমাবা-০১৯২৫৫০৬৬৩৭ Ɋাম-বাগমারা                  ডাক-Ͱপসা                   উপেজলা-Ͱপসা             ǯঝলা-Ҏলনা িরনা খাҶন (ǯমেয়)   জ˒সনদ-১৯৯৮৪৭১৭৫৫৪০৫৬৬০১ আেবদনকারী ǯমাঃ ҙц িময়া হাওলাদা একজন ɢিমক। তার ǯমেয় Ҏলনা িব͵ািবΑালেয় ৪থ ȟ বেষ ȟ সমাজ িবʗান িবভােগ অΒয়নরত। ২৫০০০ Ҏলনা১৩২ ǯমাঃ িসিʸক িময়া                   িপতা-ǯমাঃ রহমত আলী         এনআইিড-৮৯১৭০৫৫৬৫২৮০৫ ǯমাবা-০১৯৮২৯০৩৬৬৮ Ɋাম-আːারপাড়া             ডাক-নয়ািবল              উপেজলা-কাঠগড়া           ǯজলা-ঢাকা ǯমাঃ মিনͰল ইসলাম (ǯছেল)                জ˒সনদ-১৯৯৮৮৯১৭০৫৫০২৪২০৭ আেবদনকারী ǯমাৎ িসিʸক িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯমেয় জাহাʊীর নগর িব͵িবΑালেয় বাংলা িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ ঢাকা১৩৩ ǯমাঃ শাহজাহান আলী সরকার   িপতা-হাজী হজরত আলী সরকার                           এনআইিড-৮৮২১১০৮১০৪০৯৩ ǯমাবা-০১৭৮৩৬৫২৭০১ Ɋাম-ǯগাপালӅর             ডাক-ǯকҟরী হাট          উপেজলা-শাহজাদӅর       ǯজলা-িসরাজগʛ ǯমাঃ মিনͰল ইসলাম (ǯছেল)                জ˒সনদ-২০০০৮৮১৬৭৩৬১০৫০৬৯ আেবদনকারী ǯমাঃ শাহজাহান আলী সরকার একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ মিনͰল ইসলাম ঢাকা িব͵িবΑালেয় উিʼদ িবʗান িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ িসরাজগʛ১৩৪ ǯমাঃ আӋ সাঈদ ব̲ল           িপতা-ӓত শামӟিʸন            এনআইিড-৪৮১২৭১৩৪৭১৮৯    ǯমাবা-০১৭০৫৩৮৪৮৪৬ Ɋাম-ǯডিকয়া                  ডাক-ǯহােসনӅর            উপেজলা-ǯহােসনӅর        ǯজলা-িকেশারগʛ ǯমাঃ আলমগীর িময়া (ǯছেল)      এনআইিড-নাই আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ সাঈদ ব̲ল একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ আলমগীর িময়া ঢাকা িব͵ািবΑালেয় সমাজ কΙাণ িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ িকেশারগʛ১৩৫ ǯমাঃ ই্উӟফ আলী ǯমা্̂ া         িপতা-ǯমাঃ ǯমাতাহার ǯমা̂া     এনআইিড-২৯২১০০৮৬২৯৭৫৬ ǯমাবা-০১৭১৩৫৬৪৮৬১ Ɋাম-দঃ সাির̜াবাদ         ডাক-ǯক এস মাɘসা       উপেজলা-রাৈজর             ǯজলা-মাদারীӅর আবীর হাসান (ǯছেল) এনআইিড-৬৪৫২৫৬৬৬৭৯ আেবদনকারী ǯমাঃ ইউӟফ আলী ǯমা̂া একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ঢাকা িব͵িবΑালেয় Εাবসায় িশɻা িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ মাদারীӅর



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা১৩৬ ǯমাঃ ǯসাহরাব ǯহােসন             িপতা-ӓত দিবর উিʸন            এনআইিড-৪৯২৯৪০৮৬০২৬২০ ǯমাবা-০১৭২৩৪৬৮৯৭৭ Ɋাম-নয়াপাড়া                 ডাক-উিলӅর                 উপেজলা-উিলӅর             ǯজলা-̲িড়Ɋাম ǯশফা খাҶন (ǯমেয়) জ˒সনদ-১৯৯৮৪৯২৬৬০৮০২২৭৩৮ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯসাহরাব ǯহােসন একজন িনম ȟান ɢিমক। তার ǯময় ǯশফা খাҶন হাজী দােনশ িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় সমাজ িবʗান িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ ̲িড়Ɋাম১৩৭ ǯমাঃ নিবছিʸন িময়া                িপতা-ǯমাঃ ইউӂছ িময়া          এনআইিড-৪১১৯০৬০৫৮০৪৪৫  ǯমাবা-০১৭৬৫৭২৪০২৩ Ɋাম-ӑɳদাহ               ডাক-লɻণӅর             উপেজলা-শাশ ȟা                ǯজলা-যেশার ǯমাঃ শিরӈল ইসলাম (ǯছেল)       জ˒সনদ-২০০০৪১১৯০৬০৬০৫৪৫০ আেবদনকারী ǯমাঃ নিবছʸীন একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল Ҏলনা িব͵িবΑালেয় বাংলা িডিসি˚ন িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ যেশার১৩৮  ǯমাঃ ӗৎফর রহমান সানা       িপতা-আঃ গӈর সানা           এনআইিড-৪৭১৬৪১৬২১০০৭৯  ǯমাবা-০১৯৫০১৫৬৩৭১ Ɋাম-বাҼিরয়া               ডাক-গজািরয়া           উপেজলা-পাইকগাছা       ǯজলা-Ҏলনা সাি͡র আল মাহӈজ (ǯছেল)    এনআইিড-নাই আেবদনকারী ǯমাঃ ӗৎফর রহমান সানা একজন িদন মҟর। তার ǯছেল ঢাকা িব͵িবΑালেয় বাংলা িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ Ҏলনা১৩৯ ǯমাঃ ওমর আলী                  িপতা-ǯমাঃ রাইʹিʸন         এনআইিড-৯৪১৫১৬৭৪৬১৮১৬  ǯমাবা-০১৭২১৪১৭৪৮২ Ɋাম-ǯমদনী সাগর          ডাক-বনগϲও              উপজেলঅ-হিরӅর          ǯজলা-ঠা̲রগϲও মাӟদ রানা (ǯছেল) এনআইিড-নাই আেবদনকারী ǯমাঃ ওমর আলী একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ ওমর আলী  শাহজালাল িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় রসায়ন িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ ঠা̲রগϲও১৪০ রবীˌনাথ ̲ж                     িপতা-ধীেরˌনাথা ̲ж        এনআইিড-৯১৪৩৩১৫৮৬০        ǯমাবা-০১৭৪৫৩৯০৪৪৯ Ɋাম-ǯদৗলতӅর             ডাক-মΒপ̂ী             উপেজলা-নড়াইল            ǯজলা-নড়াইল ӟজন ̲ж (ǯছেল)    এনআইিড-৮৬৯৩৭৮৩৩৯৪ আেবদনকারী রবীˌনাথ ̲ж একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ӟজন ̲ж যেশার িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵ািবΑালেয় ǯলদার ǯটকেনালিজ িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ নড়াইল১৪১ ǯমাঃ ǯতাফাʕল ǯহােসন ӏইয়া িপতা-ǯমাঃ আলী ǯহােসন ӏইয়া এনআইিড-৩৩১৩০২৩৭৭৭২৭৭ ǯমাবা-০১৭১০৮৪৩৯৫৭ Ɋাম-চাˍনা                     ডাক-চাˍনা                   উপেজলা-গাজীӅর          ǯজলা-গাজীӅর আিতউল হািসব আদনান (ǯছেল)  এনআইিড-১৯৯৫৩৩৯৩০১৭০০০১১৫ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯতাফাʕল ǯহােসন ӏইয়া একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯমাঃ ǯতাফাʕল ǯছেল শাহজালাল  িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵ািবΑালেয় আিকȟেটকচার িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ গাজীӅর১৪২ ǯমাঃ ǯলয়াকত আলী              িপতা-রমজান আিল               এনআইিড-১০১১৯৫৪৮৩৯      ǯমাবা-০১৭৮৬৪৮৮৯২৫ Ɋাম-জয়চি˅                 ডাক-নীলফামারী         উপেজলা-নীলফামারী      ǯজলা-নীলফামারী ·পন িময়া  (ǯছেল)   জ˒সনদ-২০০০৭৩১৬৮৮০৩৫২৩৬ আেবদনকারী ǯমাঃ িলয়াকত আিল একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ঢাকা িব͵িবΑালেয় রা̘ িবʗান িবভােগ অΒয়নরত। ৩০০০০ নীলফামারী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা১৪৩ ǯমাঃ কাইেয়াম ӏইয়া            িপতা-ӓত কিফল উিʸন ӎইয়া  এনআইিড-৬৮১৭৬৫২৫৬০২২৯ ǯমাবা-০১৮১৭৬৬০৮৯৯ Ɋাম-ӡি̌গড়                  ডাক-নরিসংদী            উপেজলা-িশবӅর            ǯজলা-নরিসংদী Ңমা আɳার িসনিথয়া (ǯমেয়)       এনআইিড-১৯৯৬৬৮১৭৬৫২০০০০৯৯ আেবদনকারী ǯমাঃ কাইেয়াম ӎইয়া একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯমেয় Ңমা আɳার িসনিথয়া ঢাকা িব͵িবΑালেয় সমাজতʯ িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ নরিসংদী১৪৪ ǯমাঃ জািকর ǯহােসন              িপতা-ǯমাঃ সােদক আলী         এনআইিড-৪১৭৬৭৯৫৯২২      ǯমাবা-০১৭৪৪৬৫৬৮৩২ Ɋাম-পলাশবািড়               ডাক-পলাশবািড়             উপেজলা-নীলফামারী       ǯজলা-নিলফামারী ǯমাঃ আশরাফ আলী (ǯছেল)         এনআইিড-নাই আেবদনকারী ǯমাঃ জািকর ǯহােসন একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল  ǯমাঃ আশরাফ আলী হাজী দােনশ  িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵ািবΑালেয় এɇাকাউি˂ং এ˅ ইনফরেমশন িসে̙ম িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ নীলফামারী১৪৫ ǯমাঃ আӋ জািকর ǯহােসন িমҪ  িপতা-ǯমাঃ আіল হাই িসিʸক এনআইিড-৫৫৪৩৭৫৮৯৮০        ǯমাবা-০১৮৬৩৩২০৩১৬ Ɋাম-ধরমӅর                 ডাক-ব̶ড়া                     উপেজলা-ব̶ড়া            ǯজলা-ব̶ড়া ǯমাছাঃ ҟই খাҶন (ǯমেয়)     এনআইিড-৬৯০৩৯৮৭৯৮৭ আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ জািকর ǯহােসন িমҪ একজন মােকȟট ɢিমক। তার ǯমেয় ǯমাছাঃ ҟই খাҶন রাজশাহী িব͵িবΑালেয়  িচিকৎসা মেনািবʗান িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ ব̶ড়া১৪৬ অিসত ̲মার ӟর                   িপতা-িবিপন ̲মার ӟর          এনআইিড-৫৫৪৩৭৩৪৯৬৫       ǯমাবা-০১৯৩২০৮৭৯১৮ Ɋাম-রাজঘাট                  ডাক-রাজঘাট                 উপেজলা-অভয়নগর      ǯজলা-যেশার অিনক ̲মার ӟর (ǯছেল)        এনআইিড-৩৩০৪২৬৭৫৩১ আেবদনকারী অিসত ̲মার অিসত ̲মার ӟর একজন ɢিমক। তার ǯছেল অিনক ̲মার ӟর রাজশাহী িব͵িবΑালেয় মােকȟɪং িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ যেশার১৪৭ ǯমাঃ সিহҼল ইসলাম              িপতা-মমতাজ আলী           এনআইিড-৪১৫৮৪৯৪৭৬৭         ǯমাবা-০১৫২১৩৩৮৫৯২ Ɋাম-সরদারপাড়া            ডাক-ǯসানাহার               উপেজলা-ǯদবীগʛ           ǯজলা-পʙগড় মাӑন রিশদ (ǯছেল)   এনআইিড-১৯৫২৪১০৪৯৪ আেবদনকারী ǯমাঃ শিহҼল ইসলাম একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল মাӑন রিশদ রাজশাহী িব͵িবΑালেয় অথ ȟনীিত  ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ পʙগড়১৪৮ অরিবо রায়                       িপতা-অӑলা বম ȟন                 এনআইিড-৪৬০৩৮৮২০২০       ǯমাবা-০১৮৮৯৬৩৫৯১৯ Ɋাম-সরকারপাড়া             ডাক-ǯসানাহাড়              উপেজলা-ǯদবীগʛ          ǯজলা-পʙগড় চয়ন চˌ রায়  (ǯছেল)   এনআইিড-৮২৫২৩৫১৯৩০ আেবদনকারী অরিবо রায় একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল চয়ন চˌ রায়  রাজশাহী িব͵িবΑালেয় িশɻা ও গেবষনা িবভােগ ৩য়  বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ পʙগড়১৪৯ ǯনপাল চˌ বম ȟন                     িপতা-ǯগাদাধর বম ȟন               এনআইিড-১০০৯৯৪০৩৩৭        ǯমাবা-০১৭৯৭৬৮১০০৭ Ɋাম-ǰবরাগীপাড়া            ডাক-ǯসানাহার               উপেজলা-ǯদবীগʛ          ǯজলা-পʙগড় চয়ন চˌ রায়  (ǯছেল)   এনআইিড-৩৩০৪৪১৪৩৫৬ আেবদনকারী ǯনপাল চˌ বম ȟন একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল চয়ন চˌ রায় রাজশাহী িব͵িবΑালেয় রসায়ন িবভােগ ২য় অΒয়নরত। ২৫০০০ পʙগড়



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা১৫০ ӑহা˰দ জামাল উʸীন            িপতা-ӓত মিনর  আহেমদ       এনআইিড-১৫২৬১০৯৬৮১২৮০  ǯমাবা-০১৮৮৩৮১৬২৫১ Ɋাম-ǯগািবˍার খীল         ডাক-পɪয়া                  উপেজলা-চচʞɊাম         ǯজলা-চʞɊাম িরফাহ তাবাসӟম আিমরী (ǯমেয়)      জ˒সনদ-১৯৯৮১৫২৬১০৯০৪৮০৭ আেবদনকারী ӑহা˰দ জামাল উʸীন একজন িনম ȟান ɢিমক। তার ǯমেয় চʞɊাম িব͵িবΑালেয় কলা ও মানব িবΑা অӂষেদ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ চʞɊাম১৫১ ǯমাঃ মনӟর খϲন                     িপতা-ӓত ǯমাঃ একরাম খϲন    এনআইিড-১৯৬৭২৬১৩২৯৫০০০০০৯       ǯমাবা-০১৭১৭৮১২৩৫৯ Ɋাম-আটপাড়া                ডাক-ঘিড়ষার                উপেজলা-নিড়য়া             ǯজলা-শরীয়তӅর Ӌশরা Ҷজ জাˑাত (ǯমেয়)             জ˒সনদ-২০০০২৬১৩২৯৫১২৯৬৯৭ আেবদনকারী ǯমাঃ ӑনӟর খϲন একজন ɢিমক। তার ǯমেয় বʊবт িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵ািবΑালেয় িফনা˓ এ˅ Εাংিকং িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ শরীয়তӅর১৫২ ǯমাঃ Έমায়ন ম˅ল                 িপতা-ӓত Ͱ̜ম আলী ম˅ল   এনআইিড-৬৪১৫০৩৮৬৪১৬৭৩ ǯমাবা-০১৭২৫৭১০১৩১ Ɋাম-মিহনগর                 ডাক-ӟজাইল হাট            উপেজলা-মাহােদবӅর      ǯজলা-নওগϲ ǯমাঃ Ҷিহন ইসলাম (ǯছেল)         এনআইিড-২৮১২৯২৫৪৩২ আেবদনকারী ǯমাঃ Έমায়ন ম˅ল একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ Ҷিহন সরদার ঢাকা িব͵িবΑালেয় ইনি̙ɪউট অব ǯলদার ইিʛিনয়ািরং এ˅ ǯটকেনালিজ িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ নওগϲ১৫৩ আіল মাˑান                       িপতা-ӓত সওদাগর আলী       এনআইিড-৬৮১০৭১১০২৭৩০৩ ǯমাবা-০১৭৬৫৪০৭২০৭ Ɋাম-ҿ̲িˍ                    ডাক-উিজলাব                 উপেজলা-ǯবলােবা           ǯজলা-নরিসংদী িব̂াল ǯহােসন (ǯছেল) জ˒সনদ-১৯৯৫৬৮১০৭১১০০১৩৯৮ আেবদনকারী আіল মাˑান একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল িব̂াল ǯহােসন ইসলাম িশɻা িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ নরিসংদী১৫৪ ǯমাঃ আযাҼল হক                  িপতা-ӓত কিবর উʸীন         এনআইিড-৬৪১৫০৩৮৬৪২২৫৭ ǯমাবা-০১৭৮৫০০০৭৩৯ Ɋাম-মিহনগর                 ডাক-ӟজাইল হাট            উপেজলা-মাহােদবӅর      ǯজলা-নওগϲ ǯমাঃ আল- আিমন   (ǯছেল)     এনআইিড-৯৫৭৩৬২২০২৫ আেবদনকারী ǯমাঃ আযাҼল হক একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল হাজী দােনশ িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵ািবΑালেয় িহসাব িবʛান িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ নওগϲ১৫৫ ǯমাসাঃ ǯজাসনা আরা             ·ামী-ǯমাঃ ইয়া̲ব আলী        এনআইিড-৬৪১৫০২৮৬৬৯২৪১ ǯমাবা-০১৭৬৩১০৫৩২৭ Ɋাম-অʕȟনী                  ডাক-সর·তীӅর             উপেজলা-মহােদবӅর       ǯজলা-নওগা ǯমাঃ এমরান (ǯছেল)   এনআইিড-নাই আেবদনকারী ǯমাসাঃ ǯজাসনা একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ এমরান  চʞɊাম িব͵িবΑালেয় ӏেগাল ও পিরেবশ িবΑা িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ নওগϲ১৫৬ ফিরҼল ইসলাম               িপতা-বিদউর রহমান              এনআইিড-০৩১৭৩৭৬৩৫১৫৪৩ ǯমাবা-০১৮৩৩২৩১৪৫৫ Ɋাম-ভাӗক খাইয়া           ডাক-নাইɻɇংছিড়          উপেজলা-নাইɻɇংছিড়    ǯজলা-বাˍরবান ǯমাঃ ইমাম ǯহােসন (ǯছেল)     এনআইিড-নাই আেবদনকারী ǯমাঃ ফিরҼল ইসলাম একজন িদন মҟর। তার ǯছেল ǯমাঃ ইমাম ǯহােসন ঢাকা িব͵িবΑালেয় ইসলািমক ̙ািডজ িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৩০০০০ বাˍারবান



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা১৫৭  িনিখল চˌ পাল                    িপতা-নেগˌনাথ পাল           এনআইিড-৩২৫২৮২৭৩৬৯      ǯমাবা-০১৭৫১০৬৫৭০৫  Ɋাম-Ӆলহাট                   ডাক-িদনাজӅর               উপেজলা-ǯকাতয়ালী       ǯজলা-িদনাজӅর  মিনষা পাল (ǯমেয়)  জ˒সনদ-২০০০২৭২২৮১২১৪৬১৫৫  আেবদনকারী িনিখল চˌ পাল একজন িদন মҟর। তার ǯমেয় মিনষা পাল হাজী ǯমাহা˰দ দােনশ িবʗান ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় আিকȟেটকচার ইিʛিনয়ািরং এ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ িদনাজӅর১৫৮ ǯমাঃ আঃ রাʕাক ম˅ল          িপতা-ӓত ǯগেˍলা ম˅ল        এনআইিড-৩২১৮৮৮৫০৯৫২১১ ǯমাবা-০১৯৮০৪৮৫৪৩৮ Ɋাম-হািসলকািˍ            ডাক-সাঘাটা                উপেজলা-সাঘাটা           ǯজলা-গাইবাːা ǯমাঃ িফেরাজ কিবর (ǯছেল)      এনআইিড-৭৮০২৪৪৭৫৭১০ আেবদনকারী ǯমাঃ আঃ রাʕাক একজন ভɇান চালক। তার ǯছেল ǯমাঃ িফেরাজ কিবর হাজী দােনশ হাজী ǯমাহা˰দ দােনশ িবʗান ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় ӈড এ˅ ɛেসস ইিʛিনয়ািরং িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ২৫০০০ গাইবাːা১৫৯ আবҼল মাˑান                      িপতা-ӓত গিন িময়া              এনআইিড-১৯১০৯৩৭১৯৮৪৭৪   ǯমাবা-০১৮৪০০২৩৯৩২ Ɋাম-Ӆ̲িরয়া                  ডাক-শশইয়া                    উপেজলা-বͰড়া              ǯজলা-̲িম̂া ǯসাহাӂর রহমান (ǯছেল) এনআইিড-নাই আেবদনকারী আবҼল মাˑান একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ǯসাহাӂর রহমান ̲িম̂া িব͵িবΑালেয় ইনফরেমশন এɇা˅ কিমউিনেকশন ǯটকেনালিজ িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ ̲িম̂া১৬০  ǯমাঃ ǯমাখেলҜর রহমান        িপতা-আবҼল গӈর               এনআইিড-১৯১০৯৪৪২২৮৬৭৫   ǯমাবা-০১৮৬৪৩৪০৪০৯  Ɋাম-শাকӅর               ডাক-শাকӅর            উপেজলা-বͰড়া              ǯজলা-̲িম̂া  ইমাম ǯহােসন (ǯছেল) এনআইিড-নাই  আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমাখেলҜর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ইমাম ǯহােসন ঢাকা িব͵িবΑালেয় রা̘িবʗান িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ ̲িম̂া১৬১  রতন চˌ সরকার                      িপতা-ӓত বনমালী সরকার          এনআইিড-১৯১০৯৪৪২২১২৬৩      ǯমাবা-০১৭১৬০৯১০৩৩  Ɋাম-গািলমӅর                  ডাক-গািলমӅর                উপেজলা-বͰড়া                 ǯজলা-̲িম̂া  Ңӑর রানী সরকার (ǯমেয়) জ˒সনদ-১৯৯৬১৯১০৯৪৪১০৩৮২১  আেবদনকারী রতন চˌ সরকার একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯমেয় Ңӑর রানী সরকার জগˑাথ িব͵িবΑালেয় Εবসায় িশɻা অӂষদ (িফনা˓) িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ ̲িম̂া১৬২  ǯমাসাঃ আয়শা ǯবগম              ·ামী-ǯমাঃ আলী আহা˰দ       এনআইিড-১৯১০৯৬৩১৪৬৬৪০ ǯমাবা-০১৮৩১৬৯৮৬৮১  Ɋাম-মি̖Ӆর                 ডাক-মেহশӅর          উপেজলা-বͰড়া              ǯজলা-̲িম̂া ǯমাঃ ওসমান গিন (ǯছেল)      জ˒সনদ-১৯৯৯১৯১০৯৬৩০১৯১৮৫ আেবদনকারী ǯমাসাঃ আয়শা ǯবগম একজন দিজȟ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ ওসমান গিন ঢাকা িব͵িবɘালেয় ӑɘন ও ɛকাশনা অΒয়ন িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ ̲িম̂া১৬৩  ǯমাঃ ফজӗল হক ǯমা̂া           িপতা-ǯমাঃ সাহাজউিʸন         এনআইিড-৫৫১২৫৯২২২০         ǯমাবা-০১৭২৬৬৫১১৩৮  Ɋাম-চলনা                  ডাক-চরিসоর     উপেজলা-পলাশ              ǯজলা-নরিসংদী ফিরদ ǯমা̂া (ǯছেল)   এনআইিড- নাই আেবদনকারী ǯমাঃ ফজӗল হক ǯমা̂া একজন ҍিষ ɢিমখ। তার ǯছেল ফিরদ ǯমা̂া ঢাকা িব͵িবΑালেয় ইসলােমর ইিতহাস ও সংҊিত িবষেয় ১ম বেষ ȟ অəয়নরত। ৪০০০০ নরিসংদী



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা১৬৪  ǯমাছাঃ ӟলতানা রািজয়া        ·ামী-ǯমাঃ আঃ জিলল তাӗকদার                    এনআইিড-৯৩১৪৭১৪৩৪১৩৫১   ǯমাবা-০১৭২৮৪৯০৯২৩  Ɋাম-দােয়ম ӗΈিরয়া          ডাক-নগর বাড়ী          উপেজলা-কািলহাতী         ǯজলা-টাʊাইল  ǯমাঃ ইউӂছ আলী রিন (ǯছেল)     এনআইিড-১৯৯৩৯৩১৪৭১৪০০০২৩৭ আেবদনকারী ǯমাছাঃ ӟলতানা রািজয়া একজন দিজȟ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ ইউӂছ আলী মাওরানা ভাসানী িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ টাʊাইল১৬৫  ǯমাঃ ǯমাজাে˰ল হক               িপতা-ছফর উিʸন             এনআইিড-৪১৫৪৩৬৬০৭৬        ǯমাবা-০১৭৫৬২৮৪৯২৭  Ɋাম-তাӗক কােলায়া        ডাক-কϲঠালবাড়ী            উপেজলা-̲িড়Ɋাম          ǯঝলা-̲িড়Ɋাম  ǯমাঃ মাӟদ রানা (ǯছেল)  এনআইিড-৫০৬০৪০২৮২২  আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমাজাে˰ল হক একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ মাӟদ রানা ঢাকা িব͵িবΑালেয় মােকȟɪং িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ ̲িড়Ɋাম১৬৬  ǯমাঃ সমেসর আলী                  িপতা-ǯমাঃ বাবর আলী      এনআইিড-৬৪৪৭৩৬৯২৫৪        ǯমাবা-০১৮৩৯৯৬৮৬০৭  Ɋাম-ǰবরҙনা                 ডাক-ǰবরҙনা         উপেজলা-ǰসয়দӅর          ǯজলা-নীলফামারী  ǯমেহͰন ǯনছা ǯমরী (ǯমেয়)           জ˒সনদ-৯৪১৮২২৩০২৬১২২  আেবদনকারী ǯমাঃ সমেসর আলী একজন িব͍ɇৎ অিফস কম̭।তার ǯমেয় ǯমেহͰন ǯনছা ǯমরী জাহাʊীর নগর িব͵িবΑালেয় ফােম ȟসী িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ নীলফামারী১৬৭  ǯমাঃ শাহজাহান আলী খান       িপতা-নািসর উিʸন খান         এনআইিড-৩২৮৫৬৮২৩০২     ǯমাবা-০১৭১১০৭৭২৮৯  Ɋাম-Ҏলনা িবҼɇৎ ǯকˌ     ডাক-িজিপও                  উপেজলা-খািলশӅর       ǯজলা-Ҏলনা  ǯমাঃ নাজӑস সািকব (ǯছেল)       এনআইিড-৫১০৪৪৫৬৬৯৩  আেবদনকারী ǯমাঃ শাহজাহান খান একজন িবҼɇৎ ǯকˌ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ নাজӑস সািকব পҧয়াখালী িবʗান ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় Εবসায় ɛশাসন ও ɝব̝াপনা অӂষদ িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ Ҏলনা১৬৮  ǯমা আӋল ǯহােসন িময়া               িপতা-আіল জ͡ার িময়া          এনআইিড-১৪৬২৫২৩১৯০           ǯমাবা-০১৮১৮৩৬০৩৪৯  Ɋাম-বাসাইল                     ডাক-বাসাইল                   উপেজলা-বাসাইল              ǯজলা-টাʊাইল  ǯমাঃ রাইӟল ইসলাম রাহাত (ǯছেল)        এনআইিড-৪২১০৩১৭৮৬৫  আেবদনকারী ǯমাঃ আӋল ǯহােসন িময়া একজন সর কারখানা ɢিমক। তার ǯছেল  ঢাকা িব͵িবΑালেয় তΐ ӇӔিɳ িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ টাʊাইল১৬৯  ǯমাঃ ছােনায়ার ǯহােসন         িপতা-ǯমাঃ জামাল উিʸন    এনআইিড-৩৯১৮৫৭৩০২৫৩৪১ ǯমাবা-০১৯১৮৭৩০০৫৩  Ɋাম-কাˍার পাড়া            ডাক-তারাকািˍ          উপেজলা-সিরষা বাড়ী    ǯজলা-জামালӅর ǯজড,এম,মাহӋӋর রহমান রািফ (ǯছেল)  জ˒সনদ-২০০২৩৯১৮৫৭৩০২৪২৭৮ আেবদনকারী ǯমাঃ ছােনায়ার ǯহােসন একজন সার কারখানা ɢিমক। তার ǯছেল ǯজড,এম,মাহӋӋর রহমান রািফ জাহাʊীর নগর িব͵িবΑালেয় ইনি̙ɪউড অব ইনফরেমশন ǯটকেনালিজ িবভােগ ɛথম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ জামালӅর১৭০  আіল হাই                       িপতা-আіল মিজদ             এনআইিড-৮২৫৩৮৬১১৫০        ǯমাবা-০১৭৫২১৪৩৯১৪  Ɋাম-নবীӅর                  ডাক-আগানগর         উপেজলা-ǰভরব             ǯজলা-িকেশারগʛ  তানভীন ӟ্ইɪ (ǯমেয়)   এনআইিড-৬৪৫৪৭০০৯৮৭  আেবদনকারী আіল হাই একজন ҍিষ ɢিমা। তার ǯমেয় তানভির ӟইɪ ঢাকা িব͵িবΑালেয় অথ ȟনীিত িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ িকেশারগʛ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা১৭১  িবѴ পদ িব͵াস                িপতা-Ӌিʺমˉ িব͵াস              এনআইিড-৫৫১৭৭৪১৭৯৮         ǯমাবা-০১৯১৯৪৮৯২২৩  Ɋাম-ӎলবাড়ীয়া                ডাক-ধলɊাম                 উপেজলা-কািশয়ানী         ǯজলা-ǯগাপালগʛ  আিশক িব͵াস (ǯছেল) এনআইিড-১৫০৪২১৮৯৯৯  আেবদনকারী িবѴ পদ িব͵াস একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল আিশক িব͵াস Ҏলনা িব͵িবΑালেয় বাংলা িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ ǯগাপালগʛ১৭২  ǯমাঃ কাʙন িময়া               িপতা-ӓত আঃ জ͡ার       এনআইিড-৭২১৪৭৮১০৯৫৩৩২  ǯমাবা-০১৭৭৪০২৩৪১৮  Ɋাম-পাই̲ড়া                  ডাক-পাই̲ড়া              উপেজলা-ǯকоয়া           ǯজলা-ǯনɖেকানা  তািনয়া আɳার (ǯমেয়) এনআইিড- নাই  আেবদনকারী ǯমাঃ কাʙন িময়া একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯমেয় তািনয়া আɳার ঢাকা িব͵িবΑালেয় ɛািনিবΑা িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ ǯনɖেকানা১৭৩  ǯমাঃ হাͰন-উর-রিশদ              িপতা-নয়া িময়া হাওলাদার     এনআইিড-১৯৪৪৯৭৬৮৫৯       ǯমাবা-০১৬৭৯১০৭০৬৪  Ɋাম-ওয়ারেলছ ǯগট         ডাক-বনানী                   উপেজলা-বনানী               ǯজলা-ঢাকা  সাবিরনা শাহিরন রশীদ (ǯমেয়)         জ˒সনদ-১৯৯৮৩০৯০৯২০০৪৭১৪৫  আেবদনকারী ǯমাঃ হাͰন-উর-রশীদ একজন ǯহােটল ɢিমক। তার ǯমেয় সাবিরন শাহিরন রশীদ শাহ জালাল িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় পদাথ ȟ িবʗান িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ ঢাকা১৭৪  ǯমাঃ ӂͰল হক                     িপতা-ӓত হািফজ উিʸন      এনআইিড-৫২১০২৭৭৫১৩২০৪   ǯমাবা-০১৮৫৯৪১২৮৪১  Ɋাম-তাӗক পলাশী          ডাক-নাӑড়ী                   উপেজলা-আিদতমারী      ǯজলা-লালমিনরহাট  ǯমাঃ ӟজন িময়া (ǯছেল) এনআইিড-নাই  আেবদনকারী ǯমাঃ ӂͰল হক একজন িদন মҟর। তার ǯছেল ǯমাঃ ӟজন িময়া ̲িম̂া িব͵িবΑালেয় পদাথ ȟ িবʗান িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ লালমিনরহাট১৭৫  ǯমাঃ এমদাҼল হক          িপতা-ӓত ̶ȵҟ সরকার          এনআইিড-৪৯১০৯৮৩৩৫২৪০৪৩       ǯমাবা-০১৯২৬০৬২২১৯  Ɋাম-ম˅লপাড়া                ডাক-িচলমারী              উপেজলা-িচলমারী          ǯজলা-̲িড়Ɋাম  ǯমাঃ আӋ রায়হান Ͱেবল (ǯছেল) এনআইিড-১৯৯৫৪৯১০৯৮৩০০০৪২৩ আেবদনকারী ǯমাঃ এমদাҼল হক একজন ҍিষ ɢিমক। তার  ǯছেল ǯমাঃ আӋ রায়হান Ͱেবল রাজশাহী িব͵িবΑালেয় এনেɗাপেলািজ িবভােগ ৪থ ȟ বের।স অΒয়নরত। ৪০০০০ ̲িড়Ɋাম১৭৬  ǯমাঃ শিফ̲ল ইসলাম টিফ     িপতা-ӓত শামҜল আলম       এনআইিড-৪১২৪৭০৬০৮৭৩৩৫ ǯমাবা-০১৭৬৭৪৬০৪৮৮  Ɋাম-ǯরর ǯরাড             ডাক-যেশার                উপেজলা-ǯকাতয়ালী      ǯজলা-যেশার  কািনজ ӑিনফা আɳারী (ǯমেয়)     জ˒সনদ-১৯৯৬৪১২৪৭১৬১২৪৮৭৯  আেবদনকারী ǯমাঃ শিফ̲ল ইসলাম একজন ǯহােটল ɢিমক। িতার ǯমেয় কািনজ ӑিনফা আɳারী ইসলামী িব͵িবΑালয়,̲ি̙য়া ইংেরজী িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ যেশার১৭৭ অিজত ̲মার সানা             িপতা-রানা কাˉ সানা           এনআইিড-৪৭১৩০৪৭৩৮৩১০৬ ǯমাবা-০১৯৫৩৮২৩৬৫৬  Ɋাম-ǰবঠাহারা               ডাক-বয়ারিসং          উপেজলা-ҭӑিরয়া           ǯজলা-Ҏলনা উʔল সানা   (ǯছেল) জ˒সনদ-১৯৯৬৪৭১৩০৪৭০১১৬৯৭  আেবদনকারী অিজত ̲মার সানা একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল উʔল সানা জগˑাথ িব͵িবΑালেয় ӏেগাল ও পিরেবশ িবʗান িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ Ҏলনা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা১৭৮ ǯমাঃ ǯনৗশাদ আলী              িপতা-ǯমাঃ ইউӟফ আলী খান   এনআইিড-১২১৩৩২৬১৩৫২৬৭ ǯমাবা-০১৪১৭১২৪৫৪৩ Ɋাম-কেলানী                 ডাক-িজয়া সারকারখানা  উপেজলা-আʹগʛ           ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া নাসিরন আɳার (ǯমেয়)  জ˒সনদ-১৯৯৭১২১৩৩২৬১০৩২৬৩ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯনৗশাদ আলী একজন সার কারকানা ɢিমক। তার ǯমেয় নাসিরন আɳার ǯনয়াখালী িবʗান ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় এ˚ােয়ড ǯকিমি̘ এ˅ ǯকিমকɇাল ইিʛিনয়াং িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ ɝা˰ণবাড়ীয়া১৭৯  ǯমাঃ আіল কিরম             িপতা-ǯমাঃ জয়নাল আেবদীন   এনআইিড-৮৬৯৮১৩৮০৪০     ǯমাবা-০১৬২৭৯৪৬৯৪৩  Ɋাম-বাঘড়া                   ডাক-বাঘড়া              উপেজলা-Λনগর            ǯজলা-ӑ˓ীগʛ তানভীর আহেমদ (ǯছেল)         এনআইিড-৫৫৫৫২০৫৪৯০ আেবদনকারী ǯমাঃ আіল কিরম একজন ҟট িমল ɢিমক। তার ǯমেয় তানভীর আহেমদ ঢাকা িব͵িবΑালেয় পদাথ ȟ িবʗান িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ ӑ˓ীগʛ১৮০ সালমা ǯবগম                  ·ামী-ӓত িলয়াকত ǯহােসন     এনআইিড-৩৫১৪৩১৩৪৭০৯২০  ǯমাবা-০১৯০৫৬৬৮৯৫৭ Ɋাম-চর Ӆকরা                ডাক-ӈকরা                   উপেজলা-কািলয়ানা         ǯজলা-ǯগাপালগʛ ӑ˓ী ইমরান ǯহােসন  (ǯছেল) এনআইিড-৪৬৫২১১৮১৪৪ আেবদনকারী সালমা ǯবগম একজন ɢিমক। তার ǯছেল ӑ˓ী ইমরান ǯহােসন বʊবт ǯশখ ӑিজব িবʗান ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় সমাজ িবʗান িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ ǯগাপালগʛ১৮১ Λ মȵҟভাষ বম ȟন                  িপতা-Λ ǯযােগন চˌ            এনআইিড-৮৫১০৩৩৭১৬৭৯৮১ ǯমাবা-০১৭৪৪৩৪২১৭৬ Ɋাম-̶ʹরীপাড়া             ডাক-Ӌড়ীরӅ̲রহাট      ডাক-বদরগʛ                 উপেজলা-রংӅর অনΓা বম ȟন (ǯমেয়)     এনআইিড-১৯৯৫৫২১৩৩৯৫০০০০৯২ আেবদনকারী Λ মȵҟভাষ বম ȟন একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯমেয় অনΓা ǯবগম ǯরােকয়া িব͵িবΑালেয় সমাজতʯ িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ রংӅর১৮২ ǯমাঃ বােয়জিদ ǯবা̜ামী ҧ̲       িপতা-ӓত মিনর উিʸন         এনআইিড-৩২২৯১০৯৫২০১৯৭   ǯমাবা-০১৭৪২৫০২৮১৫ Ɋাম-ӟоরগʛ                 ডাক-ӟˍরগʛ           উপেজলা-ӟˍরগʛ          ǯজলা-গাইবাːা ǯমাছাঃ তাইেয়বা আɳার (িবо)   জ˒সনদ-১৯৯৮৩২২৯১০৯০১৩২১৩ আেবদনকারী ǯমাঃ বােয়জিদ ǯবা̜ামী ҧ̲ একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯমেয়  ǯমাছাঃ তাইেয়বা আɳার িবо ǯবগম ǯরােকয়া িব͵িবΑালেয় পিরসংান িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ গাইবাːা১৮৩ ǯমাছাঃ ছিলমা খাҶন             িপতা-ǯমাঃ বরকত আলী         এনআইিড-৯১২৪৭৪৯০১২          ǯমাবা-০১৭৫৫১৩২৩০০ Ɋাম-রামদাস              ডাক-বড়বাড়ী               উপেজলা-লালমিনরহাট     ǯজলা-লালমিনরহাট ǯমাঃ শিহҼল ইসলাম (ǯছেল) এনআইিড-নাই আেবদনকারী ǯমাছাঃ ছিলমা খাҶন একজন িদন মҟর। তার ǯছেল ǯমাঃ শিহҼল ইসলাম ǯবগম ǯরােকয়া িব͵িবΑালেয় সমাজতʯ িবভােগ ৪থ ȟ বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ লালমিনরহাট১৮৪  ǯমাঃ ɪӅ ӟলতান                  িপতা-ӓত ǯমাঃ ǰসয়দ আলী খˍকার                        এনআইিড-৬৪১০৩৭৩৭১২৫৩৫ ǯমাবা-০১৭১৬৯৪১৩৮৬  Ɋাম-পϲҙӅর                ডাক-পϲҙӅর          উপেজলা-আɖাই             ǯজলা-নওগϲ  রািকব হাসান (ǯছেল)   এনআইিড-৬৪৫২৩৭০১৯৭ আেবদনকারী ǯমাঃ ɪӅ ӟলতান একজন িনম ȟান ɢিমক। তার ǯছেল রািকব হাসান রাজশাহী িব͵িবΑালেয় ফিলত রসায়ন ও রসায়ন ɛেকৗশল িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ নওগϲ



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা১৮৫  ǯমাঃ আবҼল গӈর                     িপতা-ӓত কালা গাজী Εাপারী     এনআইিড-১২১১৩৮৬৫৯১৩৬৩     ǯমাবা-০১৬৭৭৭৪১৬২৬  Ɋাম-ǰপরতলা                    ডাক-ɝা˰ণবাড়ীয়া              উপেজলা-ɝাȺশণবাড়ীয়া       ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া  রািকӋল ইসলাম (ǯছেল)    এনআইিড-১৯৯৬১২২১৩০৬০০০১১২  আেবদনকারী ǯমাঃ আবҼল গӈর একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল রািকӋল ইসলাম ̲িম̂া িব͵িবΑালেয় িফনা˓ এ˅ Εাংিকং িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ ɝা˰ণবাড়ীয়া১৮৬  আӋল কােশম                 িপতা-ӓত িকতাব আলী          এনআইিড-১৯১৮১১১৫৪১৩৩২   ǯমাবা-০১৭৪৬১৭০৬১৯  Ɋাম-ডালপা                   ডাক-পাক ǯদওড়া        উপেজলা-ӑরাদনগর         ǯজলা-̲িম̂া  ফােতমা আɳার (ǯমেয়) এনআইিড-৮৭০৫৯২২৬৭৫  আেবদনকারী আӋল কােশম একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯমেয় ফােতমা আɳার ̲িম̂া িব͵িবΑালেয় বাংলা িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ ̲িম̂া১৮৭  ǯমাঃ ওয়ােজদ আলী              িপতা-ӓত ǯমাঃ এছার উিʸন    এনআইিড-২৭১৬০৩১৩২৪৬৫৫ ǯমাবা-০১৭৯৮২৪৭০০৯  Ɋাম-আংগরপাড়া            ডাক-বাংলাবাজার         উপেজলা-খানসামা         ǯজলা-িদনাজӅর  ǯমাঃ শিহҼল ইসলাম (ǯছেল) এনআইিড-নাই  আেবদনকারী ǯমাঃ ওয়ােজদ আলী একজন ভɇালক। তার ǯছেল ǯমাঃ শিহҼল ইসলাম রাজশাহী  িব͵িবΑালেয় সমাজকম ȟ িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ িদনাজӅর১৮৮ ǯমাঃ হািফҟর রহমান          িপতা-ӓত সািজҼর রহমান     এনআইিড-১২১৬৩১৮৪৮০৩৭৮ ǯমাবা-০১৭০৭০৭৪০৫৭ Ɋাম-িমকারӅর               ডাক-িশকারӅর           উপেজলা-কসবা             ǯজলা-ɝা˰ণবাড়ীয়া ফােতমা আɳার নাজমা (ǯমেয়)   এনআইিড-৬০০৭২১৭০৬৭ আেবদনকারী ǯমাঃ হািফҟর রহমান একজন ҍিষ ɢিমক। িতার ǯমেয় ফােতমা আɳার নাজমা চʞɊাম িব͵িবΑালেয় Εব̝াপনা িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ ɝা˰ণবাড়ীয়া১৮৯  ӋলӋল আহেমদ গাজী              িপতা-ǯমাঃ ইিɘস আলী গাজী এনআইিড-১৯৬২৮১৭৬৯৪৫৭৯৭১৪             ǯমাবা-০১৯১৪৯১৬৮৯৫  Ɋাম-দিɻণ সাধারচর        ডাক-দিɻণ সাদারচর   উপেজলা-িশবӅর            ǯজলা-নরিসংদী  ǯমাঃ রা͡ী আহে˰দ গাজী (ǯছেল) জ˒সনদ-২০০০৬৮৬৩২০১০০১৮৩৬  আেবদনকারী ӋলӋল আহেমদ গাজী একজন সার কারখানা ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ রা͡ী আহে˰দ গাজী হাজী দােনশ িবʗান ও ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় িব এস িস ǯমকািনেকল ইিʛিনয়ািরং িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ নরিসংদী১৯০  আমজাদ ǯহােসন                 িপতা-ǯমাঃ আিজদ ǯশখ          এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৫২৪৯২৭    ǯমাবা-০১৯২৭০৩৬১৫২  Ɋাম-মেহ͵রӅর               ডাক-িদঘিলয়া               উপেজলা-িদঘিলয়া         ǯজলা-Ҏলনা  খািদজা আɳার ҧ˫া (ǯমেয়)   এনআইিড-৩৩০২৫১৭৩৬৬  আেবদনকারী আমজাদ ǯহােসন একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯমেয় খািদজা আɳার ҧ˫া ঢাকা িব͵িবΑালেয় একাউি˂ং এ˅ ইনফরেমশন িসে̙ম িবভােগ ৪থ ȟ বেস ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ Ҏলনা১৯১ নািসমা ǯবগম                    িপতা-ӓত আӋল খােয়র          এনআইিড-৯৫৫২৮৩৮৮১৬     ǯমাবা-০১৭১২২৩২৭৫৯ Ɋাম-রাজাবাজার             ডাক-ǯতজগϲও             উপেজলা-ǯশের বাংলানগর ǯজলা-ঢাকা ইয়া̲ব ǯহােসন ǯতৗিকর  (ǯছেল) এনআইিড-১৯৪৭৩৭৯২২৬ আেবদনকারী নািসমা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। িতার ǯছেল ইয়া̲ব ǯহােসন ǯতৗিকর ঢাকা িব͵িবΑালেয় মাɪ ও পিরেবশ িবভােগ মা̙াস ȟ এ অΒয়নরত। ৪০০০০ ঢাকা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা১৯২ ǯমাঃ আӋ তােহর ӏইঁয়া            িপতা-ӓত আঃ রাʕাক ӏইঁয়া  এনআইিড-২৬১০৪১৩৯৫৭৩৬৫ ǯমাবা-০১৮১৫৫৫৭৩৫৩ Ɋাম-আɪপাড়া               ডাক-ǯমাহা˰দӅর          উপেজলা-দাউদকািˍ      ǯজলা-̲িম̂া তািনম আহেমদ ӏইঁয়া (ǯছেল)   এনআইিড-নাই আেবদনকারী ǯমাঃ আӋ তােহর ӏইঁয়া একজন পিরবহন ɢিমক। তার ǯছেল তািনম আহেমদ ӏইঁয়া পҧয়াখালী িবʗান ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় ҍিষ অনষদ িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ ̲িম̂া১৯৩ মােজদা ǯবগম                     ·ামী-িকরন সরকার             এনআইিড-৬৮১৭৬৩১৫৪৫০৯৬ ǯমাবা-০১৯৮৬৬৩৯৩৭৪ Ɋাম-̲Ҷেবর ǯটক           ডাক-িশবӅর                উপেজলা-িশবӅর         ǯজলা-নরিসংদী ǯমাঃ সাগর সরকার (ǯছেল) এনআইিড-নাই আেবদনকারী মােজদা ǯবগম একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯছেল ǯমাঃ সাগর সরকার ǯনায়াখালী িবʗান ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় কি˫উটির সােয়˓ এ˅ ǯটিলকিমউিনেকশন ইিʛিনয়ািরং িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ নরিসংদী১৯৪ ǯমাঃ ǯমা̜ািকম িব̂াহ            িপতা-ӓত ǯমাকােʸস ǯমা̂া     এনআইিড-৪৭১৯৪২৭৯২৬৭০৭ ǯমাবা-০১৯৮৮১৩৮৪০৪ Ɋাম-কােটংগা               ডাক-ǯতরখাদা             উপেজলা-ǯতরখাদা         ǯজলা-Ҏলনা ইসরাত জাহান ӟমাইয়া (ǯমেয়)    এনআইিড-৬৯০৩৯৭০৭৪৪ আেবদনকারী ǯমাঃ ǯমা̜ািকম িব̂াহ একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯমেয় ইসরাত জাহান ӟমাইয়া বʊবт ǯশখ ӑিজӋর রহমান িবʗান ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় রা̘ িবʗান িবভােগ ১ম বেষ ȟ। ৪০০০০ Ҏলনা১৯৫ ǯমাঃ িসহাব উিʸন                িপতা-ǯমাঃ ǯতাফাʕল ǯহােসন এনআইিড-৭৬১৭২১৫৫৯০৪০৯ ǯমাবা-০১৭৩৬৬৮৬৬৯৫ Ɋাম-হাজীপাড়া             ডাক-পাবনা                উপেজলা-পাবনা             ǯজলা-পাবনা ǯমাছাঃ খািদজা আɳার (·ন ȟা)      এনআইিড-১৯৯৯৭৬১৭২১৫০৪৫৪১৫ আেবদনকারী ǯমাঃ িসহাব উিʸন একজন দিজȟ ɢিমক। তার ǯমেয় পাবনা িবʗান ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় ইনফরেমশন এ˅ কিমউিনেকশন ইিʛিনয়ািরং িবভােগ ১ম বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ পাবনা১৯৬ িমলন আɳার                    িপতা-ǯমাঃ ছামাদ আলী ǯশখ    এনআইিড৫৫৩২২২৪৯১১        ǯমাবা-০১৬৪০৪৪০৩৭০ Ɋাম-পয়লা                   ডাক-জাফরগʛ            উপেজলা-িশবালয়          ǯজলা-মািনকগʛ নািদরা আɳার (ǯমেয়) জ˒সনদ-১৯৯৯৫৬১৭৮৫৯১০৩৬৩০ আেবদনকারী িমলন আɳার একজন Ғহ ɢিমক। তার ǯমেয় নািদরা আɳার  পাবনা িবʗান ɛӔিɳ িব͵িবΑালেয় ǯলাক ɛশাষন িবভােগ ২য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ মািনকগʛ১৯৭ িশব পদ আইচ                   িপতা-ӟ̲মার আইচ             এনআইিড-৪১১৩৮৭৬৪০৮৭৬৪ ǯমাবা-০১৭৫৬৬১৩৫১৬ Ɋাম-কাকবাধাল             ডাক-আӣয়া                 উপেজলা-ǯকশবӅর         ǯজলা-যেশার চˍন ̲মার আইচ (ǯছেল)    এনআইিড-১৯৯৭৪১১৩৮৭৬০০০২৪৭ আেবদনকারী িশব পদ আইচ একজন ҍিষ ɢিমক। তার ǯছেল চˍন ̲মার আইচ জগˑাথ িব͵িবΑালেয় িফΓা˓ িবভােগ ৩য় বেষ ȟ অΒয়নরত। ৪০০০০ যেশার৫৭৮৫০০০



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা২৮৫২৮৬



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা



বাংলােদশ ɢিমক কΙাণ ফাউে˅শনɈ/নং  আেবদনকারী ɢিমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ǯমাবা-  ɬকানা  যার জΓ আেবদন /ǯয আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ǯমাবা-  িববরন অӂদান পিরমান ǯজলা
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