
বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান

১  ছিগর আহমদ                    
িপতা- ত আব ল হক          
এনআইিড-২২১৯৪৪৭৮০১৬১৬

 াম- র িবল          
ডাক-উিখয়া             
উপেজলা-উিখয়া        জলা-
ক বাজার

 আেশক রায়হান  
( ছেল) জ সনদ-

১৯৯৭২২১৯৪৪৭০৪৩০৬
৬

 আেবদনকারী ছিগর আহমদ একজন িষ িমক। তার ছেল 
আেশক রায়হান ঢাকা িব িব ালেয় আ িনক ভাষা ইনি উট 
িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

২  আ র রহমান                     
িপতা- ত ইউ ফ আলী     
এনআইিড-২২১৯৪৭৯৮২৯৫১১

 াম-বা খালী               
ডাক-বা খালী              
উপেজলা-উিকয়া            
জলা-ক বাজার

 মাঃ ইম ল হাসান 
( ছেল)      এনআইিড-

নাই

 আেবদনকারীআ র রহমান একজন িষ িমক। তার ছেল 
ইম ল হাসান ঢাকা িব িব ালেয় ইসলািমক ািডজ িবভােগ 
১ম বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

৩  মাছাঃ জােলখা বগম          
ামী- মা নওয়াব আলী সরকার 

এনআইিড-৩২১৮৮৮৫০৯৮৩২৩

 াম-সাঘাটা                ডাক-
সাঘাটা                উপেজলা-
সাঘাটা          জলা-গাইবা া

 মাঃ িজহাদ হাসান 
( ছেল) এনআইিড-

১৯৯৮৩২১৮৮৮৫০০০০৩৫

 আেবদনকারী মাছাঃ জােরখা বগম একজন হ িমক। তার ছেল 
মাঃ িজহাদ হাসান রাজশাহী িব িব ালেয় আ জািতক স ক 

িবভােগ ৩য় বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ হ িমক

৪  আ ল ছা                        
িপতা- ত আলতাব িময়া       
এনআইিড-১৫১৬১৫২৩৪৩৮১৬

 াম-এয়া দ ী             
ডাক-এয়া বদি           
উপেজলা-প য়া            
জলা-চ াম

গাজী হা দ জািহদ 
হাসান ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

আেবদনকারী আ ল ছা একজন হ িমক। তার ছেল গাজী 
হা দ জািহদ হাসান ঢাকা িব িব ালেয় িশ া গেবষনা ক  

এ ১ম বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ হ িমক

৫  আ র রহমান গাজী             
িপতা- ত চাদ আলী গাজী      
এনআইিড-৮৭১৪৩৭৯২৯৮২৭৬

 াম-িপছলােপাল             
ডাক-ছিলম র              
উপেজলা-কলােরায়া       
জলা-সাত ীরা

মন হাসাইন  ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

আেবদনকারী আ র রহমান গাজী একজন িষ িমক। তার 
ছেল মন হাসাইন ঢাকা িব িব ালেয় ইসলােমর ইিতহাস ও 

সয় িত িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

৬  মাছাঃ শােহনা                    
ামী- মাঃ আঃ কিরম         

এনআইিড-৪৮১৪৫৪৭০৭৭১১৩

 াম-মা দ র              
ডাক-জারইতলা             
উপেজলা-ক য়াদী        
জলা-িকেশারগ

 তানভীর িময়া ( ছেল) 
জ সনদ-

১৯৯৮৪৮১৪৫৪৭১১৪৯৯
৮

আেবদনকারী মাছাঃ শােহনা একজন িমল িমক। তার ছেল 
তানভীর িময়া চ াম িব িব ালেয় াংিকং এ  ই ু ের  
িবভােগ ২য় বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িমল িমক

 বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা “িব িব ালয়-১০১”



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান

৭  মাহা দ ির য়ান                
িপতা- ত উলা িময়া             
এনআইিড-২২১৪৫৮১৯০৩৮৬৮

 াম-উ র ং             
ডাক- ং                   
উপেজলা- বিদয়া        
জলা-ক বাজার

 মাহা দ আ র 
কােসম ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাহা দ ির য়ান একজন িষ িমক। তার 
ছেল আ ল কােসম ঢাকা িব িব ালেয় ইসলািমক ািডজ 

িবভােগ ২য় বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

৮  আ  বকর িছি ক              
িপতা- ত দরেবশ আলী        
এনআইিড-২২১৪৯৬২১১৬০৪৪

 াম-নয়াপাড়া               
ডাক- বেজাম            
উপেজলা-মেহশখালী        
জলা-ক বাজার

 আিরফ উ াহ ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী আ  িছি ক একজন িষ িমক। তার ছেল 
আিরফ উ াহ ঢাকা িব িব ালেয় সমাজক াণ গেবষনা 
ইনি উট িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

৯  মাঃ জয়নাল আেবিদন           
িপতা- মাঃ এরাদ আলী মা া    
এনআইিড-৮৮১৬৭১৪৩৫৭৪৩৯

 াম-চরবিনয়া             
ডাক-করশািলকা           
উপেজলা-শাহজাদ র      
জলা-িসরাজগ

 মাঃ তােরক আিজজ 
( ছেল) এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ জয়নাল আেবিদন একজন িষ িমক। 
তার ছেল মাঃ তােরক আিজজ ঢাকা িব িব ালেয় আইন 
িবভােগ মা াস এ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

১০  আ ল ক স িময়া              িপতা-
ত জরত আলী         এনআইিড-

৯৩১৭৬৬৫১৪৩০৪৫

 াম-আগিদ িরয়া           
ডাক- কদারনাথ             
উপেজলা-নাগর র           
জলা-টা াইল

 মাঃ িরপন হােসন 
( ছেল)      জ সনদ-

১৯৯৭৯৩১৭৬৬৫১০১৪৭৪

 আেবদনকারী আ র স িময়া একজন িষ িমক। তার ছেল 
মাঃ িরপন হােসন জগ াথ িব িব ালেয়  িক ান িবভােগ ৩য় বেষ 

অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

১১  অ ন সানা                       
িপতা- ত ফ ক সানা       
এনআইিড-৮৭১৯০৬৩৪২৮৮১৬

 াম-মাদরা                   
ডাক-মাদরা                 
উপেজলা-তালা            
উপেজলা-সাত ীরা

মােরশ সানা ( ছেল) 
জ সনদ-

২০০৭৮৭৯০৬৩০১৫৭৭৩

আেবদনকারী অ ন সানা একজন িষ িমক। তার ছেল 
মােরশ সানা ঢাকা িব িব ালেয় ইিতহাস িবভােগ ৩য় বেষ 

অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

১২  মাঃ শহীদ আলম                  
িপতা- ত আঃ হািমদ মা া    
এনআইিড-৪৭১১২৩৫৮৩৭২৮০

 াম- হতাল িনয়া          
ডাক-ব য়াঘাটা              
উপেজলা-ব য়াঘাটা        
জলা- লনা

হািস ল হাসান া 
( ছেল) এনআইিড-

২০০০৪৭১১২৩৫০০০২৫
৩

আেবদনকারী মাঃ শহীদ আলম একজন িষ িমক। িতিন 
রােগ আ া । তার ছেল হািস ল হাসান া লনা 

িব িব ালেয় ব াপনা িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৪০০০০ িষ িমক



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান

১৩  মাছাঃ আেলমা বগম        
ামী- ত আনছা ল হক  

এনআইিড-২৭১৬০৪৭৩৬৪১৪৩

 াম- মিরয়া                 
ডাক-কািচিনয়া             
উপেজলা-খানসামা          
ঝলা-িদনাজ র

 মাঃ আ ল কালাম 
আজাদ ( ছেল) 

এনআইিড-
১৫০৫২২৭৮৫৮

 আেবদনকারী মাছাঃ আেলমা বগম একজন হ িমক। তার 
ছেল মাঃ আ  কালাম আজাদ ঢাকা িব িব ালেয় ইিতহাস 

িবভােগ ৩য় বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

১৪  বীর মার রায়েচৗ রী         
িপতা- ত যতী  নাথ রায়েচৗ রী  
                     এনআইিড-
৪৭৯৫১৩১৫৪৭০৪৫

 াম- মা াপাড়া           
ডাক-িশপইয়াড            
উপেজলা- লনা             
জলা- লনা

 নব রায় চৗ রী 
( ছেল) জ সনদ-

১৯৯৮৪৭৯৫১২২০১৪৩৭
১

 আেবদনকারী বীর মার রায়েচৗ রী একজন সারকারকানা 
িমক। িতার ছেল নব রায় চৗ রী লনা িব িব ালেয় 
বসায় শাসন িডিসি ন িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৪০০০০ সার কারকানা িমক

১৫  মাঃ জামাল উি ন              
িপতা- ত জাব আলী      
এনআইিড-৬৯১০৯৩৮৬৬১১৫৬

 াম-তালতলা               
ডাক-দয়ারাম র           
উপেজলা-বাগািতপাড়া      
জলা-নােটার

 মাছাঃ রাখসানা 
আ ার ( মেয়)     

এনআইিড-
৯৫৭৬৯৯৭০২৮

 আেবদনকারী মাঃ জামাল উি ন একজন িদন ম র। তার 
মেয় মাছাঃ রাখসানা আখতার ঢাকা িব িব ালেয় ইিতহাস 

িবভােগ ৩য় বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িদন ম র

১৬  মাঃ িমজা র রহমান মাড়ল 
িপতা- ত ইউ প মাড়ল      
এনআইিড-৮৭১৯০৩১৫৩৮১৪৯

 াম-মািহয়াড়া               
ডাক-খিললনগর            
উপেজলা-তালা             
জলা-সাত ীরা

 মিনরা খা ন ( মেয়) 
এনআইিড-

৪২০৩৪৭৬৩৭১

 আেবদনকারী মাঃ িমজা র রহমান মাড়ল একজন িষ 
িমক। তার মেয় মিনরা খা ন ঢাকা িব িব ালেয় ইিতহাস 

িবভােগ ৪থ বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

১৭  ি তীশ চ  হালদার             
িপতা- ত দেব  নাথ হালদার 
এনআইিড-০৬১৩২৬৩৪৭৬৭৭৫

 াম-ভেমরপাড়            
ডাক-মািহলাড়া              
উপেজলা- গৗড়নদী         
জলা-বিরশাল

 িমতালী হালদার 
( মেয়) এনআইিড-

৬০০৪১৫৭৪৫৬

 আেবদনকারী ি তীশ চ  হালদার একজন িষ িমক। তার 
মেয় িমতালী হালদার ঢাকা িব িব ালেয় ইিতহাস িবভােগ ৪থ 

বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

১৮  আ ল র                     
িপতা- ত আহেমদ আলী      
এনআইিড-১৮১০৭৬৩৭০৮২৬২

 াম-পি মপাড়া             
ডাক- ীগ                
উপেজলা- ীগ           
জলা-ঢাকা

 মাছাঃ শারিমন শফা 
( মেয়)       এনআইিড-

১৯০০৬৮১২৬১

 আেবদনকারী আ ল র একজন িষ িমক। তার মেয় 
মাছাঃ শারিমন শফা ঢাকা িব িব ালেয় ইিতহাস িবভােগ ৪থ 

বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান

১৯ মাঃ হােসন আলী                
িপতা- ত হােরজ আলী সরদার 
এনআইিড-৬৪১৬০৬৫৪৫২৯১৮

 াম- তিলয়া                
ডাক-কাটখইর              
উপেজলা-নওগ             
জলা-নওগ

আকাশ আলী ( ছেল) 
জ সনদ-

১৯৯৯৬৪১৬০৬৫১০১০৭
০

 আেবদনকারী মাঃ হােসন আলী একজন িনমান িমক। তার 
ছেল আকাশ আলী রাজশাহী িব ালেয় সমাজকম িবভােগ ১ম 

বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িনমান িমক

২০ আ ল জিলল                   
িপতা-আ ল জ ার              
এনআইিড-৬৪১৬০৬৫৪৪৮১৯৪

াম-কাটখইর               
ডাক-কাটখইর              
উপেজলা-নওগ             
জলা-নওগ

মাঃ ময় ল হক 
( ছেল)  এনআইিড-

১৯৯৪৬৪১৬০৬৫০০০২৮
২

আেবদনকারী আ ল জিলল একজন িনমান িমক। তার ছেল 
মাঃ ময় ল হক ঢাকা িব িব ালেয় উ  িবভােগ এম এ 

অ য়নরত।

৪৫০০০ িনমান িমক

২১  মাঃ আেলফ মা া              
িপতা- মাঃ আিছর মা া      
এনআইিড-৬৪১৬০৬৫৪৫২৬১৩

 াম- গাপাই                
ডাক-ক খইর           
উপেজলা-নওগ            
জলা-নওগ

মাঃ ওয়ােহদ আলী 
( ছেল)   এনআইিড-

২৪০২৯৫২২২৬

আেবদনকারী মাঃ আেলফ মা া একজন িনমান িমক। তার 
ছেল মাঃ ওয়ােহদ আলী ইসলামী িব িব ালেয় ফাকেরার 
ািডজ িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৪০০০০ িনমান িমক

২২ মাছাঃ জােয়দা বগম          
ামী-আঃ বােরক িময়া           

এনআইিড-৯৩১৪৭৫৮৪৩৪৬৭১

াম- পাষনা                
ডাক-কােলাহা               
উপেজলা-কািলহাতী       
জলা-টা াইল

মােজ র রহমান ( ছেল) 
জ সনদ-

১৯৯৮৯৩১৪৭৫৮১০৮৬৭
২

আেবদনকারী মাছাঃ জােয়দা বগম একজন হ িমক। তার 
ছেল মােজ র রহমান জগ াথ িব িব ালেয় এনে ােপালিজ 

িবভােগ ২য় বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ হ িমক

২৩ শা  ম ল                       
িপতা- ত তারক চ  ম ল     
এনআইিড-৮৭১৯০৪৭৪৪৪২৩১

াম-হিরনেখালা            
ডাক-রাজা র               
উপেজলা-তালা             
জলা-সাত ীরা

িমনা ী ম ল ( মেয়) 
এনআইিড-

১৯৯৩৮৭১৯০৪৭০০০১৯
৯

আেবদনকারী শা  ম ল একজন িষ িমক। তার মেয় 
িমনা ী ম ল ঢাকা িব িব ালেয় িব ধম ও সং িত িবভােগ 
মা াস এ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

২৪ মাঃ হা ন আল রিশদ          
িপতা- মাঃ আব ল মিজদ  
এনআইিড-১৯১৪০৪১২৩০৪২২

াম-পাইকপাড়া             
ডাক-ময়নামিত              
উপেজলা- িড়চং      জলা-

িম া

সরাত জাহান ( মেয়)  
এনআইিড-নাই

আেদনকারী মাঃ হা ন আল রিশদ একজন িমল িমক। তার 
মেয় সরাত জাহান িম ািব িব ালেয় ব াপনা িবভােগ 

৪থ বেষ অ য়নরত।

৪০০০০ িমল িমক



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান

২৫ মাঃ সােহব আলী মাড়ল         
িপতা- মাঃ কিহ র মাড়ল    
এনআইিড-৪৭১৬৪৮৩১৭৩৯৫৫

াম-আরাজী                 
ডাক-ব কা ভবানী র       
উপেজলা-পাইকগাছা        
জলা- লনা

মাঃ শাহীন বাশার  
( ছেল)   এনআইিড-

৪২০৫৫৫৮৫৭২

আেবদনকারী মাঃ সােহব আলী মাড়ল একজন িনমান িমক। 
তার ছেল মাঃ শাহীন বাশার জাহা ীর নগর িব িব ালেয় 
ত  ি  িবভােগ ২য় বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িনমান িমক

২৬  মাঃ হােসন আলী ফিকর       
িপতা- মাঃ ফেয়জ উ ীন ফিকর 
এনআইিড-৭৩৪৫০৬০৯০৪

 াম-অ নহার               
ডাক-িদনাজ র              
উপেজলা-বীরগ           
জলা-িদনাজ র

 ঝনা আ ার ( মেয়)  
এনআইিড-নাই

আেবদনকারী মাঃ হােসন আলী ফিকর একজন িষ িমক। 
তার মেয় ঝনা আ ার ঢাকা িব িব ালেয় ইিতহাস িবভােগ 
২য় বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

২৭  মাঃ মা ািফ র রহমান      
িপতা-আব স ছ ার ি     
এনআইিড-৬০৯৩৭৭৮১০৭

 াম- পাতলী               
ডাক-হাউিজং স        
উপেজলা-বিরশাল           
জলা-বিরশাল

 মাহ দা আ ার ( মেয়) 
এনআইিড-৫৫১২২৮৯৪২১

 আেবদনকারী মাঃ মা ািফ র রহমান একজন িমল িমক। তার 
মেয় মা দা আ ার বিরশাল িব িব ালেয় আইন িবভােগ ৪থ বেষ 

অ য়নরত।

৪০০০০ িমল িমক

২৮  মাঃ ফজ ল হক মা া       
িপতা- মাঃ সাহাজউি ন       
এনআইিড-৫৫১২৫৯২২২০

 াম-চলনা                
ডাক-চ িস র              
উপেজলা-পলাশ             
জলা-নরিসংদী

 রিফ ল ইসলাম( ছেল) 
জ সনদ-

২০০৭৬৮৬৩১৫০০৬২৫
৯

 আেবদনকারী মাঃ ফজ ল হক মা া একজন িষ িমক। 
তার ছেল রিফ ল ইসলাম বিরশাল িব িব ালেয় 
গণেযাগােযাগ সাংবািদকতা িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৪০০০০ িষ িমক

২৯  মাঃ মা র রহমান              
িপতা- মাঃ ফাইজ উি ন         
এনআইিড-৬৮১৭৬৪২৪৪৭৩৬৩

 াম- লাল র                
ডাক- লাল র           
উপেজলা-িশব র           
জলা-নরিসংদী

 আফসানা রহমান 
( মেয়) এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ মা র রহমান একজন সার কারকানা 
িমক। তার মেয় আফসানা রহমান নায়াখালী িব ান ও 
ি  িব িব ালেয় িষ িবভােগ ৩য় বেস অ য়নরত।

৫০০০০ সার কারকানা িমক

৩০  মাঃ কািহ র গাজী                 
িপতা-মহরম গাজী              
এনআইিড-৪৭১৬৪৭৩১৭৪৯৪৩

 াম-আরাজী                 
ডাক-ব কা ভবানী র      
উপেজলা-পাইকগাছা        
জলা- লনা

 িজ. এম. া ল 
ইসলাম( ছেল) এনআইিড-

নাই

 আেবদনকারী মাঃ কািহ র গাজী একজন িনমান িমক। তার ছেল 
িজ এম া ল ইসলাম ব ব  শখ িজ র রহমার িব ান ও 

ি  িব িব ালেয় অথনীিত িবভােগ ৩য় বেষ অ য়নরত।

৫০০০০ িনমান িমক



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান

৩১  মাঃ খিলল উি ন              
িপতা-আকবর হােসন           
এনআইিড-৫৫০৩৭৩৪১৮৭

 াম-কিবরাজপাড়া       
ডাক- িড় াম             
উপেজলা- িড় াম        
জলা- িড় াম

মাঃ সাহা র রহমান 
( ছেল)  এনআইিড-

৭৮০৩৪২০৪০০

আেবদনকারী মাঃ খিলল উি ন একজন াক িমক। তার 
ছেল মাঃ সাহা র রহমান বগম রােকয়া িব িব ালয় 

রং র ইিতহাস ও ত  িবভােগ ২য় বেস অ য়নরত।

৪০০০০ াক চালক

৩২  মাঃ আ  হািনফ                  
িপতা- ত মাজাে ল সদার 
এনআইিড-৮৮১৬৭৪৩২৬৪৯১৯

 াম- জবালা                 
ডাক-কােয়ম র            
উপেজলা-শাহজাদ র      
জলা-িসরাজগ

 মাঃ হােসম আলী 
( ছেল) জ সনদ-

১৯৯৬৮৮১৬৭৪৩১০১৪৪
১

 আেবদনকারী মাঃ আ  হািনফ একজন িষ িমক। তার 
ছেল মাঃ হােসম আলী রাজশাহী িব িব ালেয় ানীিব া 

িবভােগ ২য় বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

৩৩  মাঃ ল হক                    
িপতা- ত এসমান গিন       
এনআইিড-৮৮১৯৪২৯৬৫৬৫৭৬

 াম-দাদ র                 
ডাক-বালসাবাড়ী           
উপেজলা-উ াপাড়া         
জলা-িসরাজগ

 শির ল ইসলাম 
( ছেল) এনআইিড-

১৯৯৬৮৮১৯৪২৯০০০৪২
৫

 আেবদনকারী মাঃ ল হক একজন িষ িমখ। তার ছেল 
শির ল ইসলাম জগ াথ িব িব ালেয় ৩য় বএষ অ য়নরত।

৪০০০০ িষ িমক

৩৪  আ ল মিতন                       
িপতা- ত সিকম উ ীন   
এনআইিড-৯৪১৮২৫১৮০৮৪৩২

 াম-বড়বাড়ী                  
ডাক-করনাই                  
উপেজলা-পীরগ            
জলা-ঠা রগ ও

 মাঃ সািকব রায়হান 
( ছেল) এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী আ ল মিতন একজন িদন ম র।তার ছেল মাঃ 
সািকব রায়হান হাজী দােনশ িব ান ও ি  িব িব ালেয় 
িফসািরজ িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৫০০০০ িদন ম র

৩৫  িবলিকস বগম               ামী-
বলাল হােসন            

এনআইিড-৯৩২২৫০৯৪১৯৫২৩

 াম- সনবাড়ী           ডাক-
ভাত ড়া             
উপেজলা-ধনবাড়ী           
জলা-টা াইল

 মাঃ আল-আিমন 
( ছেল)  এনআইিড-

১৯৯৮৯৩২২৫০৯০০০০১
১

 আেবদনকারী িবলিকস বগম একজন দিজ িমক। তার ছেল 
মাঃ আল-আিমন একজন শাহজালাল িব ান ও ি  

িব িব ালেয় ান রসায়ন ও অ ান িব ান িবভােগ ১ম বেস 
অ য়নরত।

৫০০০০ দিজ িমক

৩৬  আ ল জ ার                    
িপতা-জ র উি ন              
এনআইিড-৬৮৮০৬০৮৪৯৯

 াম-হাই রা               
ডাক-অন র              
উপেজলা- ন েকানা       
জলা- ন েকানা

 মাসাঃ তািনয়া 
লতানা ই ( মেয়)    

এনআইিড-
৫৫৫৫১৪১৫১৩

 আেবদনকারী আ ল জ ার একজন িমক। তার মেয় মাসাঃ 
তািনয়া লতানা ই  ইসলামী িব িব ালয় ি য়া ল এ  

া  ােনজেম  িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৪০০০০ িমক



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান

৩৭  মাঃ িরয়াসাত সরদার          
িপতা- মাঃ আয়জ ীন সরদার 
এনআইিড-৮৭১৮৬১১৭১৮৭৩০

 াম- ছাট পট             
ডাক-নওয়ােবকী         
উপেজলা- ামনগর     
জলা-সাত ীরা

 আ  নাঈম ( ছেল) 
জ সনদ-

১৯৯৭৮৭১৮৬০৭০৩৭৮
৩১

 আেবদনকারী মাঃ িরয়াসাত সরদার একজন িষ িমক। তার 
ছেল আ  নাঈম িম া িব িব ালেয় গণেযাগােযাগ ও 

সাংবািদকতা িবভােগ ২য় বেষ অ য়নরত।

৪০০০০ িষ িমক

৩৮  মাঃ রিফ ল ইসলাম          
িপতা- ত মাঃ ওমর আিল    
এনআইিড-৪১১৯০৬০৬০৭২৬৭

 াম-ল ণ র               
ডাক-ল ণ র             
উপেজলা-শাশা             
জলা-যেশার

 মাঃ িহন হাসাইন 
( ছেল)    এনআইিড- 

নাই

 আেবদনকারী মাঃ রিফ ল ইসলাম একজন িদন ম র। তাের 
ছেল মাঃ িহন  হাসাইন ঢাকা িব িব ালেয় আরবী িবভােগ 

২য় বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িদন ম র

৩৯  মাঃ নজ ল ইসলাম         
িপতা- ত মািনক শখ          
এনআইিড-০১১৩৪৪২১৬৫৮৫৯

 াম-খা রা                   
ডাক-বাঐডা া            
উপেজলা-ফিকরহাট       
জলা-বােগরহাট

 মাইয়া খা ন ( মেয়) 
এনআইিড-

১৯৫৬৪২৮৪৭৬

 আেবদনকারী মাঃ নজ ল ইসলাম একজন িষ িমক। তার 
মেয় মাইয়া খা ন লনা িব িব ালেয় গনেযাগােযাগ 

িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৪০০০০ িষ িমক

৪০  মাঃ আ  সাইদ                    
িপতা- ত মাঃ শিফজ উ ীন  
এনআইিড-৮৮১৯৪৬৫৬১৪০০২

 াম-দিবরগ                
ডাক-দিবরগ                
উপেজলা-উ াপাড়া         
জলা-িসরাজগ

 মাঃ নাজ ল ইসলাম 
( ছেল)      এনআইিড-

নাই

 আেবদনকারী মাঃ আ  সাইদ একজন িল িমক। তার ছেল 
মাঃ নাজ ল ইসলাম চ াম িব িব ালেয় বাংলা িবভােগ ১ম 

বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িল িমক

৪১  মাঃ রওশন ফা ক ল   
িপতা- ত আ স সামাদ   
এনআইিড-৮৫২৪৯০৩০৩৬৭৭৭

 াম-সাতগারা              
ডাক-রং র                
উপেজলা-রং র              
জলা-রং র

 ফােতমা খা ন জা াতী 
( মেয়)   জ সনদ-

২০০৯৮৫৭০৩১৩৯৫২১

 আেবদনকারী মাঃ রওশন ফা ক ল একজন িষ িমক। 
তার মেয় ফােতমা খা ন জা াতী রাজশাহী িব িব ালেয় 
সমাজ িব ান িবভােগ ২য় বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

৪২  অপনা রানী বিনক                
ামী- িনল বিনক              

এনআইিড-৬৮১৬৩৭৯২২৬৭৯৫

 াম-িজনারিদ                
ডাক-িজনারিদ               
উপেজলা-পলাশ            
জলা-নরিসংদী

 দী  বিনক ( ছেল) 
জ সনদ-

২০০০৬৮১৬৩৭৯১৫৮৮

 আেবদনকারী অপনা রানী বিনক একজন িদন ম র। তার ছেল দী  
বিনক জগ আথ িব িব ালেয় পিরসং ান িবভােগ ১ম বেষ 
অ য়নরত।

৪৫০০০ িদন ম র

৪৩  ফাল নী মি ক                
িপতা-পেরশ চ  ম ল       
এনআইিড-৫৫০৯০৯৩৮৯৩

 াম-চতর                  
ডাক-িবিওএফ            
উপেজলা-গাজী র         
জলা-গাজী র

অিময় মার 
মি ক( ছেল)   

এনআইিড-
৩২৯৫৭৯৬৫৮৯

আেবদনকারী ফাল নী মি ক একজন িষ িমক। তার ছেল 
অিময় মার মি ক ঢাকা িব িব ালেয় াব াপনা িবভােগ 
এমিবএ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান

৪৪  রলী বগম                    ামী-
গ র আলী                
এনআইিড-৯৩১৩৮৮০৫২৯৬২৮

 াম-িমজা র              
উপেজলা-িমজা র       
উপেজলা- গাপাল র     
জলা-টা াইল

রজাউল কিরম ( ছেল) 
এনআইিড-

১৯৯৫৯৩১৩৮৮০০০০০
৪৮

আেবদনকারী রলী বগম একজন হ িমক। তার ছেল 
রজাউল কিরম মাওলানা ভাসানী িব ান ও ি  

িব িব ালেয় াবসায় সাষন িবভােগ ২য় বেষ অ য়নরত।

৫০০০০ হ িমক

৪৫  গালাপী বগম                   
ামী- ত িব াল ী         

এনআইিড-২২১১৪৫৩৩১০৭৩৮

 াম-লা য়া              
ডাক-জলসীন            
উপেজলা-ধামরাই        
জলা-ঢাকা

 মাঃ কাওসার আহেমদ 
( ছেল)  এনআইিড- নাই

আেবদনকারী গালাপ বগম একজন হ িমক। তার ছেল 
মাঃ কাওসার আহেমদ মাওলানা ভাসানী  িব ান ও ি  

িব িব ালেয় কি উটার সােয়  এ  টকেনালিজ িবভােগ ১ম 
বেষ অ য়নরত।

৫০০০০ হ িমক

৪৬  মাঃ বা  িময়া                
িপতা-আ ল খােলক        
এনআইিড-৯০১৩২৫৭৪০৯১৩৯

 াম-আেনায়ার র        
ডাক-গলহা              
উপেজলা-ধমপাশা        
জলা- নামগ

 েবল িময়া ( ছেল)  
এনআইিড-

১৯৯৭৯০১৩২৫৭০০০৩২
০

 আেবদনকারী মাঃ বা  িময়া একজন িষ িমক। তার ছেল 
েবল িময়া  ঢাকা িব িব ালেয় ইিতহাস িবভােগ মা াস এ 

অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

৪৭  মাঃ আ ল বারী সরকার       
িপতা-আ ল হােসন সরকার 
এনআইিড-৫০৮৪৩৭০৭৯৯

 াম-িমওবাজার           
ডাক-উপশহর              
উপেজলা-রং র         
জলা-রং র

 িবলিকস আল া 
িদরা ( মেয়) এনআইিড-

৮২৫২৪৮৭৬৯২

 আেবদনকারী মাঃ আ ল বারী সরকার একজন িষ িমক। 
তার মেয় িবলিকস আল া িদরা হাজী দােনশ  িব ান ও 

ি  িব িব ালেয় িষ িবভােগ ৪থ বেষ অ য়নরত।

৫০০০০ িষ িমক

৪৮  ের আলম                       
িপতা-আঃ রা াক ফিকর   
এনআইিড-৪১৯৯১৪২২২৪

 াম-নানাখী                
ডাক-অিল র             
উপেজলা- সানারগ ও     
জলা-নারায়নগ

 তামা া ( মেয়)  
এনআইিড-

২০০০৬৭১০৪৭৭০৩৩১২
১

 আেবদনকারী ের আলম একজন িনমান িমক। তার মেয় 
তামা া ঢাকা িব  িব ালেয় মেনািব ান িবভােগ ২য় বেষ 
অ য়নরত।

৪৫০০০ িনমান িমক

৪৯  মাঃ মাশােরফ হােসন          
িপতা- মাঃ উ াদ আলী    এনআইিড-
৫০১৭৯১৬২৯৯১৩১

 াম-পঃ আ াল র        
ডাক-আ াল র            
উপেজলা-ইঃিব িব ালয়  
জলা- ি য়া

 মাঃ উ ল হাসাইন 
( ছেল)জ সনদ-

১৯৯৬৫০১১৯১৬০০০৯০৫

 আেবদনকারী মাঃ মাশােরফ হােসন একজন িদন ম র। তার ছেল 
মাঃ উ ল হাসাইন রাজশাহী িব িব ালেয় দশন িবভােগ মা াস এ 

অ য়নরত।

৪৫০০০ িদন ম র

৫০  মাছাঃ গালাপী বগম          
িপতা- মাঃ সােবর আলী        
এনআইিড-৮২১২১৮৪৮৯২

 াম- গাড়াই ম ল পাড়া 
ডাক-প চপীর            
উপেজলা-উিল র        
জলা- িড় াম

মাঃ তৗিহ ল ইসলাম 
( ছেল)  এনআইিড-

৫০৭২৪৩৩০৮৮

আেবদনকারী মাছাঃ গালাপী বগম একজন হ িমক। তার 
ছেল মাঃ তৗিহ ল ইসলাম ঢাকা িব িব ালেয় ােনজ া  

এ  ইনফেমশন িসেস  িবভােগ ৩য় বেষ অ যনরত।

৪৫০০০ হ িমক

৫১  সাহরাব শখ                    
িপতা- বদন মা া             
এনআইিড-৬৪০৩৬১৭৭৫৩

 াম-শব র               
ডাক- বায়ালমারী      
উপেজলা- বায়ালমারী  
জলা-ফিরদ র

 শখ মাঃ ই ািহম 
( ছেল)   এনআইিড-

২৮৫৪১৭২৩১৫

 আেবদনকারী সাহরাব শখ একজন িষ িমক। তার ছেল 
শখ মাঃ ই ািহম পাবনা  িব ান ও ি  িব িব ালেয় 
িরজম এ  হসিপটািল  ােনজ া  িবভােগ ১ম বেষ 

অ য়নরত।

৫০০০০ িষ িমক



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান

৫২  মাছাঃ জােয়দা বগম           
ামী-আঃ বােরক িময়া       

এনআইিড-৯৩১৪৭৫৮৪৩৪৬৭১

 াম- পাষনা                 
ডাক-কােলাহা              
উপেজলা-কাালহাতী    
জলা-টা াইল

 মাঃ আশরা ল 
ইসলাম ( ছেল)    

জ সনদ-
১৯৯৫৯৩১৪৭৫৮০০০৩৫

০

 আেবদনকারী মাছাঃ জােয়দা বগম একজন হ িমক। তার 
ছেল মাওলানা ভাসানী  িব ান ও ি  িব িব ালেয় ান 

রসায়ন ও অ ান িব ান িবভােগ ৪থ বেষ অ য়নরত।

৫০০০০ হ িমক

৫৩  মাঃ আ র রিশদ                 
িপতা- ত সকা র আলী   
এনআইিড-
১৯৭১৩৯১৮৫৮৪০০০০০৫

 াম- িনয়াপাতাল        
ডাক-ছাতািরয়া           
উপেজলা-সিরষাবাড়ী     
জলা-জামাল র

 মাঃ জািহদ হাসান 
( ছেল)    এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ আ র রিশদ একজন সার কারকানা 
িমক। তার ছেল মাঃ জািহদ হাসান জাতীয় কিব কাজী  

নজ ল ইসলাম িব িব ালেয় চা কলা িবভােগ ১ম বেষ 
অ য়নরত।

৪০০০০ সার কারকানা িমক

৫৪  মাঃ আঃ হািকম                
িপতা- মাঃ ক চ দ           
এনআইিড-৫৫৩১৭৪০২৭১

 াম-ন ন মদনাডা া     
ডাক-আিজজাবাদ         
উপেজলা- মেহর র      
জলা- মেহর র

 মাঃ রিবউল ইসলাম 
( ছেল)   এনআইিড-

১০০৫৭৯৬৭৮২

 আেবদনকারী মাঃ আঃ হািকম একজন অেটা ির া চালক। 
তার ছেল মাঃ রিবউল ইসলাম ইসলামী িব িব ালেয় বতন 
রা নীিত ও লাক শাসন িবভােগ ৪থ বেষ অ য়নরত।

৪০০০০ অেটা চালক

৫৫ মাঃ আ ল মা ািলব িময়া   
িপতা- ত সিফজ উি ন    
এনআইিড-৮৮১১১৬৭২৫৮৮১১

াম-কলাগািছ              
ডাক- দৗলত র           
উপেজলা- বল িচ        
জলা-িসরাজগ

মাঃ মািহ ল ইসলাম 
( ছেল) এনআইিড-

২০০৭৮৮১১১৬৭০৪২৬৭
৪

আেবদনকারী মাঃ আ ল মা ািলব িময়া একজন িষ িমক। 
তার ছেল মাঃ মািহ ল ইসলাম জগ াথ িব িব ালেয় িফনা  
িবভােগ ৩য় বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

৫৬  মাসাঃ িহ র বগম         
ামী- মাঃ ফজ ল হক        

এনআইিড-২৬৯৩৬২৪৭৭৮০৮২

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

ফারিজনা হক ( মেয়)   
এনআইিড-

১৯৯৪২৬৯৩৬০১০০০০৩
৫

আেবদনকারী মাসাঃ িহ র বগম একজন িষ িমক। তার 
মেয় ঢাকা িব িব ালেয় ওয়াটার এ  এনভাইরনেম  িবভােগ 

অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

৫৭ অিনল কাি  চাকমা               
িপতা-যা া মাহন চাকমা    
এনআইিড-৮৪১০৭৪৭৩০২০৩৫

াম-উ িড়               
ডাক- রছিড়                
উপেজলা-বাঘাইছিড়       
জলা-রা ামা

জন চাকমা ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

আেবদনকারী অিনল কাি  চাকমা একজন বগা চািষ। তার ছেল 
জন চাকমা চ াম িব িব ালেয় পািল িবভােগ ২য় বেষ 

অ য়নরত।

৪৫০০০ বগা চাষী

৫৮ মাঃ ামান (মােলক)      
িপতা- মাঃ খারেশদ আলী ম ল 
এনআইিড-৬৯১১৫৮৩১৬৫১৯৬

াম- ারীৈখর                
ডাক-পা৭চবাড়ীয়া        
উপােজলা-বড়াই াম        
জলা-নােটার

বনিজন আহেমদ ( ভ) 
জ সনদ-

২০০৬৬৯১৫৮৩০২৫২২
০

আেবদনকারী মাঃ ামান (মােলক) একজন িষ িমক। 
তার ছেল বনিজন আহেমদ ( ভ) রাজশাহী িব িব ালেয় 

পস সােয়  এ  টকেনালিজ িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

৫৯ মাঃ জাফর আলী             
িপতা- ত সয়দ আলী      
এনআইিড-৯৩১৩৮২১৬৫৫৩৯৩

াম-সাজান র                
ডাক-সাজান র            
উপেজলা- গাপাল র      
জলা-টা াইল

মাক দা খা ন  ( মেয়) 
 জ সনদ-

১৯৯৬৯৩১৩৮২১১০১৯১
১

আেবদনকারী মাঃম জাফর আলী একজন িষ িমক। তান 
মেয় মাক দা খা ন জাহা ীর নগর িব িব ালেয় ল ও 

পিরেবশ িবভােগ ৪থ বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান

৬০ িসরা ল ইসলাম                 
িপতা-আ  জাফর                
এনআইিড-২৪০১৪৭৪৫৬০

াম-পিশ                 ডাক-
পিশ                   
উপােজলা- পগ       জলা-
নারায়নগ

সাহাগ িময়া ( ছেল)   
এনআইিড-

৫১০৮০০১৮৫৯

আেবদনকারী িসরা ল ইসলাম একজন িষ িমক। তার ছেল 
সাহাগ িময়া িম া িব িব ালেয় বসায় িশ া িবভােগ ৩য় 

বেষ অ য়নরত।

৪০০০০ িষ িমক

৬১  মাঃ হা ন আল রিশদ             
িপতা- মাঃ আব ল মিজদ        
এনআইিড-১৯১৪০৪১২৩০৪২২

 াম-পাইকপাড়া             
ডাক-ময়নামিত              
উপেজলা- িড়চং             
জলা- িম া

 খািদজা ল কাবরা 
( মেয়) এনআইিড-

৩৭৫৪১৬১৯৩৭

 আেবদনকারী মাঃ হা ন আল রিশদ একজন িমল িমক। তার মেয় 
খািদজা ল কাবরা িম া িব িব ালেয় ইংেরজী িবভােগ ২য় বেস 
অ য়নরত।

৪০০০০ িমল িমক

৬২  হাফছা বগম                 ামী-
কাজী আ ল হক          
এনআইিড-৬১১২৩২২৭৯৬৪৬৪

 াম-আহ দ র            
ডাক-আহ দ র           
উপেজলা- গৗরী র        
জলা-ময়মনিসংহ

 ক. এম. আ ল 
আওয়াল ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী হাফছা বগম একজ সলাই কম ।তার ছেল ক. 
এম. আ ল আওয়াল জগ াথ িব িব ালেয় ইসলােমর ইিতহাস 
িবভােগ ২য় বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ দিজ িমক

৬৩  মাঃ মা ন কিবর             
িপতা- মাঃ ইসলাম আলী     
এনআইিড-৬৪১৮৬৩৯১৮১৩৩৫

 াম- জরা র                
ডাক- গায়ালা               
উপেজলা-সাপাহার          
জলা-নওগ

 গালাম জা  ( ছেল) 
 এনআইিড-

৫৫৫৬৭১২৭৬৭

 আেবদনকারী মাঃ মা ন কিবর একজন মৎ  িমক। তার 
ছেল গালাম জা বগম রােকয়া িব িব ালেয় াস 

কিমউিনেকমন এ  জানািলজম িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৪০০০০ মৎ  িমক

৬৪  েসন ী                       
িপতা- ত িফেরাজ ী      
এনআইিড-১৯১৮১৪৯৭১৪৩২৪

 াম-কামা া                
ডাক-কামা া                 
উপেজলা- রাদনগর      
জলা- িম া

 আল রামান ী 
( ছেল)   জ সনদ-

১৯৯৬১৯১৮১৪৯০২৪৮৮
১

 আেবদনকারী েসন ী একজন িষ িমক। তার ছেল আল 
রামান ী জগ াথ িব িব ালেয় মােক ং িবভােগ 

অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

৬৫  আ ল কােশম                  
িপতা- ত িকতাব আলী    
এনআইিড-১৯১৮১১১৫৪১৩৩২

 াম-ডালপা               
ডাক-পাক দওড়া         
উপেজলা- রাদনগর      
জলা- িম া

 মাঃ কাম ল হাসান 
( ছেল) এনআইিড-

৯১৪৫৮৯৯৬২২

 আেবদনকারী আ ল কােশম একজন িষ িমক। তার ছেল 
ঢাকা িব িব ালেয় সমাজ ক াণ গেবষনা ইনি উট িবভােগ 
৩য় বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

৬৬  মাছাঃ িজ া েন নছা        
ামী-আ ল কালাম আজাদ 

এনআইিড-২৭১৫৬৭৯৯৬১৫৯১

 াম-গড়মি ক র        
ডাক-দশমাইল              
উপেজলা-কাহােরাল       
জলা-িদনাজ র

 রিন ইসলাম ( ছেল) 
এনআইিড-

১৯৯৮২৭১৫৬৭৯০০০১৬
০

 আেবদনকারী মাছাঃ িজ া ন নছা একজন হ িমক। তার 
ছেল পাবনা িব ান ও ি  িব িব ালেয় সমাজ কম 

িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৫০০০০ হ িমক

৬৭  মাঃ িলয়াকত আলী             
িপতা-আিমন উ ীন দফাদার 
এনআইিড-৬৪১২০৮৭১২১

 াম-রায়টা                
ডাক- েশাডা া         
উপেজলা-কলারায়া      
জলা-সাত ীরা

 িরমা খা ন ( মেয়)   
জ সনদ-

১৯৯৮৮৭১৪৩৭৯০০৫৪৬
৮

 আেবদনকারী মাঃ িলয়াকত আলী একজন িষ িমক। তার 
মেয় িরমা খা ন ঢাকা িব িব ালেয় ইিতহাস িবভােগ ৩য় 

বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

৬৮  মাঃ আ  হােসন              
িপতা- ত তয়ব আলী ম ল 
এনআইিড-১৮১৫৫৭৬৪৯৫২১২

 াম-উথলী                 
ডাক-রাি য়ারেপাতা    
উপেজলা-জীবন নগর     
জলা- য়াডা া

 ইিলয়াহ শাহী ( ছেল)   
এনআইিড-

২৮৫৩৩৬১০৯১

 আেবদনকারী মাঃ আ  হােসন একজন িদন ম র। তার ছেল 
ইিলয়াস শাহী ঢাকা িব িব ালেয় গিণত িবভােগ ৩য় বেষ 
অ য়নরত।

৪৫০০০ িদন ম র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান

৬৯  মাঃ িমজা র রহমান            
িপতা- মাঃ ওয়ােজদ আলী গাজী   
                  এনআইিড-
৮৭১৮৬৭১২৫১২২২

 াম-রামচ র           
ডাক- রনগর             
উপেজলা- ামনগর          
জলা-সাত ীরা

 মাঃ হা ন অর রশীদ 
(সজন)  জ সনদ-

২০০৭৮৭৮৬৭১০৩৫৮৩

 আেবদনকারী মাঃ িমজা র রহমান একজন ভ ান চালক। তার 
ছেল মাঃ হা ন অর রিশদ (সজল) লনা িব িব ালেয় সেয়ল 

ওযাটার এ  এনভাইরনেম  িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৪০০০০ ভ ান চালক

৭০  মাঃ আ ল আিজজ িময়া    
িপতা- ত মাসিলম উি ন      
এনআইিড-৩২১৯১১৮৬৬১১৩৯

 াম-দঃ চি র              
ডাক-চি র             
উপেজলা- রগ           
জলা-গাইবা া

 মাঃ আিত র রহমান 
( ছেল) এনআইিড- নাই

 আেবদনকারী মাঃ আ ল আিজজ িময়া একজন িষ িমক। 
িতার ছেল মাঃআিত র রহমান ঢাকা িব িব ালেয় 
পিরসং ান িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

৭১  মাঃআঃ হািলম                 
িপতা- ত অিক াহ িময়া    
এনআইিড-৯৩১৯৫৩৯৪৮০০৭২

 াম-সা য়া               
ডাক-বািঘল               
উপেজলা-টা াইল        
জলা-টা াইল

 মাঃ শাহাদৎ হােসন 
( ছেল)  এনআইিড-

১৯৯৫৯৩১৯৫৩৯০০০১০
১

 আেবদনকারী মাঃ আঃ হািলম একজন িমক। তার ছেল 
মাওলানা ভাসানী িব ান ও ি  িব িব ালেয় ট 
টকেনালিজ এ  িনউি শনাল সােয়  িবভােগ ৩য় বেস 

অ য়নরত।

৫০০০০ িমক

৭২  মাছাঃ হািলমা খা ন         
ামী- ত আিন র রহমান  

এনআইিড-৮৭১৪৩৩১২২৯৩২০

 াম-গণপিত র          
ডাক- হলাতলা              
উপেজলা-কলােরায়া          
জলা-সাত ীরা

 মাঃ আিমর হােসন 
( ছেল)জ সনদ-

১৯৯৭৮৭১৪৩৩১০১৪৫৩
৯

 আেবদনকারী মাছাঃ হািলমা খা ন একজন িষ িমক। তার 
ছেল মাঃ আিমর হােসন ঢাকা িব িব ালেয় িআইন িবভােগ 

৩য় বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

৭৩  মাঃ মাইন উ ীন                  
িপতা- মাঃ আ ার জামান 
তা কদার                       
এনআইিড-৮২০৯৪৪৮২২৭

 াম-আসাদনগর          
ডাক- চৗরা া               
উপেজলা-মেনাহরদী       
জলা-নরিসংদী

 মাঃ িহব মাহ দ 
( ছেল)    এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ মাইন উ ীন একজন সার কারাকানা 
িমক। তার ছেল মাঃ িহব মাহ দ হাজী দােনশ িব ান ও 
ি  িব িব ালেয় গিণত িবভােগ অ য়নরত।

৫০০০০ সার কারকানা িমক

৭৪  মাঃ িলটন িব াস            
িপতা- মাঃ দেলায়ার হােসন 
িব াস                             
এনআইিড-৭৬১১৬৮৪১১৩২৯০

 াম-ধম গ                
ডাক-ভা কয়া            
উপেজলা- বড়া              
জলা-পাবনা

 মাছাঃ মাইয়া খা ন 
( মেয়)   জ সনদ-

২০০২৭৬১১৬৮৪১০৭৪১
২

 আেবদনকারী মাঃ িলটন িব াস একজন িষ িমক।তার 
মাছাঃ মাইয় খা ন  মেয় পাবনা কািশনাথ র কেলেজ 

অ য়নরত।

৩০০০০ িষ িমক

৭৫  মাঃ ইয়াদ আলী সখ         
িপতা- ত তা  সখ         
এনআইিড-৭৬১১৬৮৪১১৮২৭০

 াম- ইয়াপাড়া           
ডাক-মা ি য়া               
উপেজলা- বড়া               
জলা-পাবনা

 মাছাঃ ইয়াসিমন 
আ ার ( মেয়) 

এনআইিড-
১০৩২০২১৪৯৩

 আেবদনকারী মাঃ ইয়াদ আলী সখ একজন িষ িমক। তার 
মেয় মাছাঃ ইয়াসিমন আ ার এডওয়াড কেলেজ অ য়নরত।

৩০০০০ িষ িমক



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান

৭৬  গালাপী বগম                   
ামী- ত িব াল ী       

এনআইিড-২২১১৪৫৩৩১০৭৩৮

 াম- কামাইগাড়ী            
ডাক-নওগ                
উপেজলা-নওগ            
জলা-নওগ

 মাঃ মেহদী হাসান 
িম ক ( ছেল)  

জ সনদ-
১৯৯৮৬৪২০০১০০৬৫৪৮

 আেবদসনকারী মাঃ িসরা ল ইসলাম একজন মটর মকািনক 
িমক।তার ছেল মাঃ মেহদী হাসান িম ক হাজী দাােনশ 

িব ান ও ি  িব িব ালেয় িফসািরজ িবভােগ ১ম বেষ 
অ য়নরত।

৫০০০০ িনমান িমক

৭৭  মাঃ আ র রহমান               
িপতা- মাঃ আ ল মিজদ 
এনআইিড-৯৫৫০৭৪৪৮৮৩

 াম- গাবর চাকা         
ডাক- লনা                  
উপেজলা- সানাডা া        
জলা- লনা

 খািদজা ল বরা  
( মেয়)    এনআইিড-

২৮৫৪৪৪৭৬২৬

আেবদনকারী মাঃ আ র রহমান একজন িনমান িমক। তার 
মেয় খািদ ল বরা রাজশাহী িব িব ালেয় আইন িবভােগ 

২য় বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িনমান িমক

৭৮  মাছাঃ িছয়ােরাে ছা            
ামী- ত হািফ র শখ       

এনআইিড-৬৫১৫২১৫৪৯৩৮০৮

 াম-সােরাল                  
ডাক-সােরাল                 
উপেজলা- লাহাগড়া         
জলা-নড়াইল

স াট শখ  ( ছেল)   
এনআইিড-

৬৪৫৩৬৭৩২৩৫

আেবদনকারী মাছাঃ িছয়ােরাে ছা একজন হ িমক। তার 
ছেল স াট শখ গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভােগ ৪থ 

বেস অ য়নরত।

৪০০০০ হ িমক

৭৯  মাঃ আ ল আিজজ তা কদার 
িপতা- মাঃ আ ল হােসন 
তা কদার                এনআইিড-
৬১২১৩০২৬০১৭৭৫

 াম- বনী মাধব             
ডাক-তারাগ                 
উপেজলা-ঘাটাইল          
জলা-টা াইল

 মাঃ আিশক 
তা কদার ( ছেল) 

এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ আ ল আিজজ তা কদার একজন িব ৎ 
িমক। তার ছেল মাঃ আিশক তা কদার রাজশাহী 

িব িব ালেয় ফিলত রসায়ন ও রসায়ন েকৗশল িবভােগ ১ম 
বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িব ৎ িমক

৮০  মাঃ আলাল উ ীন              
িপতা-ইসরাইল আক            
এনআইিড-৭৭৬৪৮৫৯৭১১

 াম-জা ািলয়া             
ডাক-জা ািলয়া            
উপেজলা-পা ি য়া          
জলা-িকেশারগ

 মাছাঃ শা ী আ ার 
( মেয়)  এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ আলাল উ ীন একজন গার িমল িমক। তার 
মেয় মাছাঃ শা ী আ ার রাজশাহী িব িব ালেয় অথনীিত িবভােগ 

১ম বেষ অ য়রত।

৪৫০০০ গার িমল িমক

৮১  মাঃ আেছর উি ন              িপতা-
মাঃ লাল চ ন মা া    এনআইিড-

৮৮১১১৬৭২৫৯৬৮০

 াম-কলাগািছ                 
ডাক- দৗলত র          
উপেজলা- বল িচ            
জলা-িসরাজগ

মাছাঃ ইিরনা জাহান 
( মেয়)  জ সনদ-

১৯৯৭৮৮১১১৬৭১০৭১৭১

আেবদনকারী মাঃ আেছর উি ন একজন বগাচাষী। তার মেয় 
মাছাঃ ইিরনা জাহান রাজশাহী িব িব ালেয় ানীিব া 

িবভােগ ২য় বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ বগা চাষী 

৮২  দেব  বাড়াইক                িপতা-
ত রাম দয়াল বাড়াইক   এনআইিড-

৩৬১০৫৫৯৩৮৯১০৭

 াম- াবন চা বাগান    ডাক-
ড়ী               উপেজলা-

বা বল           জলা-হিবগ

 িশপন বাড়াইক ( ছেল) 
জ সনদ-

১৯৯৫৫৮১৮৩৮৫১০৪৬৮৭

 আেবদনকারী দেব  বাড়াইক একজন চা বাগান িমক। তার ছেল 
িশপন বাড়াইক ঢাকা িব িব ালেয় িরজম এ  হসিপটািল  

ািনজেম  িবভােগ ৪থ বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ চা বাগান িমক

৮৩  মাঃ ই ািফল হােসন       িপতা-
ত ইিলম উি ন ম ল     

এনআইিড-৩৯১৮৫৭৩০২৬৪০৩

 াম- সানা র                
ডাক- সানা র               
উপেজলা-প চিবিব         জলা-
জয় রহাট

 ইসরাত জাহান িজিনয়া 
( মেয়) এনআইিড-

১৯৯৯৩৯১৮৫৭৩০০০২৩২

 আেবদনকারী মাঃ ই ািফল হােসন একজন সার কারকানা িমক। 
তাার মেয় ইসরাত জাহান িজিনয়া রাজশাহী িব িব ালেয় 
গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ সার কারকানা িমক



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান

৮৪  মাঃ চান িময়া                  িপতা-
মাঃ বিছর উি ন        এনআইিড-

১০০২১৪৬২৭০

 াম-উ র বলােকাপা   ডাক-
িড় াম              উপেজলা-
িড় াম      জলা- িড় াম

 চ দনী আ ার ( মেয়)   
এনআইিড-৩৭৫৪৫৮০৪৫৮

 আেবদনকারী মাঃ চ ন িময়া একজন িল িমক। তার মেয় চ দনী 
আ ার হাজী দােনশ িব ান ও ি  িব িব ালেয় সা াল সােয়  
এ  িহউ ািন স অ ষেদ অ য়নরত।

৫০০০০ িল িমক

৮৫  আ ল কােশম                    িপতা-
কালা িময়া                  এনআইিড-
১৯০১৫৫৭১১৪

 াম-দঃ হাজী পাড়া        
ডাক-িঝলংজা               
উপােজলা-ক বাজার   জলা-
ক বাজার

 িমজা র রহমান ( ছেল)  
জ সনদ-

১৯৯৮২২৩২৪৪৭০৩০৬৫৯

 আেবদনকারী আ ল কােশম একজন ির া চালক। তার ছেল 
িমজা র রহমান ঢাকা িব িব ালেয় ব াপনা িবভােগ ১ম বেষ 
অ য়নরত।

৪৫০০০ ির াচালক

৮৬  মাঃ লতান                     িপতা-
হােতম আলী                এনআইিড-
৫০৯১৪৩০৬৪৪

 াম-িমজিমিজ             ডাক-
িসি রগ               উপেজলা-
িসি রগ         জলা-
নারায়নগ

 মাঃ হাসান সরদার  
( ছেল)  জ সনদ-

২০০২৭৮১৯৫৪০০১১২০৩

 আেবদনকারী মাঃ লতান একজন িষ িমক। তার ছের মাঃ 
হাসান সরদার ঢাকা িব িব ালেয় িরজম এ  হসিপটািল  

ােনজেম  িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

৮৭  শািহ ল ইসলাম                িপতা-
ত মিফজ উি ন         এনআইিড-

৩৯১৮৫১০০৭৫২৩২

 াম- লপাল               ডাক-
জগ াথগ  ঘাট        উপেজলা-
সিরষাবাড়ী       জলা-
জামাল র

 শারিলয়া ইসলাম নওিশন 
( মেয়)    এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী শািহ ল ইসলাম একজন সার কারখানা িমক।তার 
মেয় শারিলয়া ইসলাম নওিশন ঢাকা িব িব ালেয় ফােমসী িবভােগ 

৩য় বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ সার কারকানা িমক

৮৮  মাঃ চ  আলী                    
িপতা- ত আততাব ম ল      
এনআইিড-১৮১২৩৮৩২৪৭৫১৪

 াম-বলিদয়া                
ডাক-িত দহ                 
উপেজলা- য়াডা া     জলা-
য়াডা া

 মাঃ গালাম মাওলা 
( ছেল)  জ সনদ-

১৯৯৫১৮৩২৩৮৩০৩৭০৮৯

 আেবদনকারী মাঃ চা  আলী একজন িদনম র। তার ছেল মাঃ 
গালাম মাওলা ঢাকা িব িব ালেয় দশন িবভােগ ৪থ বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িদন ম র

৮৯  লশান আরা বগম           ামী-
তরফদার ািফ র রহমান           
        এনআইিড-৪৭৯৫১২৭৪৬৮০৫৬

 াম- রাকন উি ন সড়ক ডাক-
লনা                  উপেজলা-
লনা             জলা- লনা

 আিকব আল িজব 
( ছেল) আইিড-

১৯৯৬৪৭৯৮৫২০০২০৯১২-
০২

 আেবদনকারী লশান আরা বগম একজন হােটল িমক। তার ছেল 
আিকব আল িজব লনা িব িব ালেয় বসায় শাসন িডিসি ন 
িবভােগ ২য় বেষ অ য়নরত।

৪০০০০ হােটল িমক

৯০  হািস                                
িপতা- জেবদ আলী          
এনআইিড-৬৮৯৩৮৯০৫৯৭

 াম-ফিকরা ল              
ডাক-িজিপও                 
উপেজলা-মিতিঝল           
ঝলা-ঢাকা

 সািনয়া আ ার িখ 
( মেয়)   এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী হািস একজন হ িমক।তার মেয় সািনয়া 
আ ার িখ ঢাকা িব িব ালেয় সমাজ ক ান ও গেবষনা 
ইনি উট িবভােগ অ য়নরত।

৪৫০০০ হ িমক

৯১  তাসিলমা বগম                    
িপতা-এরফান উি ন হাওলাদার   
            এনআইিড-
৩৭৩৩৮২৮১০১

 াম- নহা                   
ডাক- নহা                  
উপেজলা- পসা             
জলা- লনা

 মাসাঃ আয়শা 
িসি কা ( মেয়) 

জ সনদ-
২০০০৪৭৫৫৪০৭১৫০৬

 আেবদনকারী তাসিলমা বগম একজন িমল িমক।তার মেয় 
মাসাঃ আয়শা িসি কা লনা িব িব ালেয় ইংেরজী িবভােগ 

২য় বেষ অ য়নরত।

৪০০০০ িমল িমক



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান

৯২  ি  আশরাফ আলী          
িপতা-ইসহাক ী               
এনআইিড-৫৫৪৪৮১১৫৩১

াম-কামাল তাব          
ডাক-কামাল তাব         
উপেজলা-নড়াইল           
জলা-নড়াইল

খািদজা ( মেয়) 
এনআইিড-

১৯৯৮৬৫১৭৬১৩০০০০
৬২

আেবদনকারী ি  আশরাফ আলী একজন িষ িমক। তার 
মেয় খািদজা ঢাকা িব িব ালেয় িরজম এ  হসিপটািল  
ােনজেম  ২য় বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

৯৩ মাঃ আ ল কােশম               
িপতা- মাঃ রিমজ উি ন     
এনআইিড-৩৩১৩০৫৪৭১২৯৪২

াম-সালনা                 
ডাক-সালনা                  
উপেজলা-জয়েজব র     
জলা-গাজী র

মন আহে দ ( ছেল) 
এনআইিড-নাই

আেবদনকারী মাঃ আ ল কােশম একজন িষ িমক। তার 
ছেল মন আহে দ ঢাকা দশন িবভােগ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

৯৪ মা া র রহমান                
িপতা-আ ল হািমদ শখ     
এনআইিড-নাই

াম- িনয়া                  
ডাক-জাঃিব িব ালয়      
উপেজলা-গাজী র           
জলা-গাজী র

তািনয়া লতানা ( মেয়) 
এনআইিড- নাই

আেবদনকারী মা া র রহমান একজন িমক। তার মেয় 
তািনয়া লতানা ঢাকা িব িব ালেয় আ জািতক বসায় 
িবভােগ ৪থ বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িমক 

৯৫ মাঃ মাখেলছ শখ              
িপতা- ত সকা র আলী       
এনআইিড-৬৮১৭৬৩১৫৩০১০৩

াম-লা িশ                 
ডাক-সাতপাড়া              
উপেজলা-িশব র           
জলা-নরিসংদী

বা ল শখ ( ছেল)  
এনআইিড-

৬৯০৩৬৫৩৪৬৪

আেবদনকারী মাঃ মাখেলছ শখ একজন িষ িমক। তার 
ছেল বা ল শখ ঢাকা িব িব ালেয় রা  িব ান িবভােগ ৪থ 

বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

৯৬ মাঃ নজ ল ইসলাম              
িপতা- মাঃ র নবী            
এনআইিড-৫৫১৫১১৫০৯৪

াম- গাফাপাড়া             
ডাক-প গড়                
উপেজলা-প গড়           
জলা-প গড়

মাছাঃ জা া ন নাহার 
( মেয়) এনআইিড-নাই

আেবদনকারী মাঃ নজ ল ইসলাম একজন িমল িমক। তার 
মেয় মাছাঃ জা া ন নাহার বগম রােকয়া িব িব ালয়  

রং র বাংলা িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৪০০০০ িমল িমক

৯৭  মাঃ অিলউল ইসলাম             
িপতা- ত খ ি ন           
এনআইিড-৪৯২৯৪০৫৫৮৭৬১৮

 াম-হায়াৎখা                 
ডাক-উিল র                 
উপেজলা-উিল র            
জলা- িড় াম

 মা ফা আ ার ( মেয়) 
এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ অিলউর রহমান একজন কাট িম ী। তার 
মেয় মা ফা আ ার মাওলানা ভাসানী িব ান ও ি  

িব িব ালেয় ট টকেনালিজ এ  িনউি শনাল সােয়  
িবভােগ অ য়নরত।

৫০০০০ কাট িমক

৯৮ আ র রা াক সরদার            
িপতা- ত মা ান সরদার         
এনআইিড-৪৭১৪০৫৭৩২৯৭২৬

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

ইমরান সরদার ( ছেল) 
এনআইিড-

১৪৮৬৯৮৪৪৮৬

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

িডিসি ন িবভােগ ১ম বেষ অ য়নরত।

৪০০০০ ট িমল িমক



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান

৯৯ মাঃ আ ল কােশম সরকার      
িপতা- ত লেমাহা দ সরকার   
               এনআইিড-
৩৩২৩০১৩৩২৭৫৪৯

াম-আউচপাড়া             
ডাক-িনশাতনগর         
উপেজলা-গাজী র        
জলা-গাজী র

িনশাত মীম সািকন 
( মেয়)   জ সনদ-

১৯৯৫৩৩২৬৬০৩২২৯৪
৮৪

আেবদনকারী মাঃ আ ল কােশম সরকার একজন িমল িমক। 
তার মেয় িনশাত মীম সািকন ঢাকা িব িব ালেয় চা কলা 
িবভােগ ৩য় বেষ অ য়নরত।

৪৫০০০ িমল িমক

১০০  মাঃ লাকমান ছয়াল          িপতা-
ত মাঃ হােছন ছয়াল    এনআইিড-

৮৬১৬৫৯৪২৭৪৫০৫

 াম-িবলেদওনীয়া          
ডাক-তালতলা              
উপেজলা-নিড়য়া            
জলা-শরীয়ত র

 মাঃ শািহন িময়া ( ছেল) 
 এনআইিড-নাই

 আেবদনকারী মাঃ লাকমান ছয়াল একজন িষ িমক। তার ছেল 
মাঃ শািহন িময়া ঢাকা িব িব ালেয় রা  িব ান িবভােগ ২য় বেষ 

অ য়নরত।

৪৫০০০ িষ িমক

১০১  জাহা ীর সরকার                
িপতা- ত ফজ ল কিরম       
এনআইিড-৫৯১২৪৩১১৩৪২৪৪

 াম-ভেবরচর              
ডাক-ভেবরচর               
উপেজলা-গজািরয়া        
জলা- ীগ

 মাঃ নাঈম সরকার 
( ছেল)   এনআইিড-

৬৪৬০২৮৩৫৮০

 আেবদনকারী জাহা ীর সরকার একজন িষ িমক। তার 
ছেল মাঃ নাঈম সরকার চ াম িব িব ালেয় িহসাব িব ান 

িবভােগ ১ম বেষ অ য়রত।

৪০০০০ িষ িমক

৪৪৭৫০০০



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

/নং  আেবদনকারী িমেকর 
নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-

 কানা  যার জ  আেবদন / য 
আেবদন কেরেছন 

নাম/এনআইিড/ মাবা-

 িববরন অ দান পিরমান পশা/ িত ঠান



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

ক বাজার কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

ক বাজার কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

গাইবা া কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

চ াম কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

সাত ীরা কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

িকেশারগ ম অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

ক বাজার কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

ক বাজার কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

িসরাজগ ম অিধদ র

টা াইল ম অিধদ র

সাত ীরা ম অিধদ র

লনা ম অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

িদনাজ র ম অিধদ র

লনা ম অিধদ র

নােটার ম অিধদ র

সাত ীরা ম অিধদ র

বিরশাল ম অিধদ র

ঢাকা ম অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

নওগ ম অিধদ র

নওগ ম অিধদ র

নওগ ম অিধদ র

৪৫০০০ কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

সাত ীরা ম অিধদ র

িম া কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

লনা কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

িদনাজ র ম অিধদ র

বিরশাল কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

নরিসংদী ম অিধদ র

নরিসংদী কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

লনা কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

িড় াম কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

িসরাজগ কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

িসরাজগ কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

ঠা রগ ও কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

টা াইল কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

ন েকানা কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

সাত ীরা কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

যেশার কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

বােগরহাট কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

িসরাজগ কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

রং র ম অিধদ র

নরিসংদী ম অিধদ র

গাজী র কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

টা াইল কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

ঢাকা ম অিধদ র

নামগ ম অিধদ র

রং র ম অিধদ র

নারায়নগ ম অিধদ র

ি য়া কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

িড় াম কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

ফিরদ র কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

টা াইল কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

জামাল র ম অিধদ র

মেহর র কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

িসরাজগ কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

নারায়নগ ম অিধদ র

রা ামা কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

নােটার কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

টা াইল কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

নারায়নগ ম অিধদ র

ি ৈলা কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

ময়মনিসংহ কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

নওগ ম অিধদ র

িম া কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

িম া কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

িদনাজ র ম অিধদ র

সাত ীরা ম অিধদ র

য়াডা া কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

সাত ীরা ম অিধদ র

গাইবা া ম অিধদ র

টা াইল কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

সাত ীরা কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

নরিসংদী কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

পাবনা ম অিধদ র

পাবনা ম অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

নওগ ম অিধদ র

লনা কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

নড়াইল কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

টা াইল কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

িকেশারগ কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

িসরাজগ  কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

হিবগ কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

জয় রহাট কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

িড় াম ম অিধদ র

ক বাজার কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

নারায়নগ ম অিধদ র

জামাল র কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

য়াডা া কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

লনা কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

ঢাকা কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

লনা কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

নড়াইল কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

গাজী র কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

গাজী র কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

নরিসংদী ম অিধদ র

প গড় ম অিধদ র

িড় াম ম অিধদ র

লনা কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম

গাজী র কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

শরীয়ত র কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র

ীগ কলকারখানা িত ান 
পিরদশন অিধদ র



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম



বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন

জলা ম


