
বাংলােদশ িমক কল াণ ফাউে শেনর ২০তম বাড সভা 
বাংলােদশ িমক কল াণ ফাউে শন তহিবল হেত আিথক সহায়তার দােনর তািলকা  

“পাবিলক িব িবদ ালয়   ৯৬ জন  ”  
িমক নং 

 আেবদনকারী িমেকর নাম/িপতা/এনআইিড/ মাবা-   ঠকানা   যার জন  আেবদন / য আেবদন কেরেছন নাম/এনআইিড/ মাবা-  
অনুদান পিরমান       মাবাইল না ার   

১  িশউিল আ ার                    িপতা- সাহরাব খান             এনআইিড-৪১৭৪৮২৪৬৩৩      মাবা-০১৭৫৬০৩৯২২৩  

 াম- ভাইয়া গজািরয়া      ডাক- আল আিমন বাজার  উপেজলা- দাহার          জলা- ঢাকা  

 তামা া আ ার    ( মেয়)               জ সনদ-১৯৯৮২৬১১৮৮৪০২১৬৪০  
৩০০০০  মাবা-০১৭৫৬০৩৯২২৩  

২  মাঃ নবাব আলী                   িপতা- মাঃ আরব আলী মু ী  এনআইিড-৭৩০৩৪৭১১২৭      মাবা-০১৮৭১৭৭৩৭৮৩  

 াম- ধান সড়ক            ডাক- রা ামা ট            উপেজলা- কােতায়ালী   জলা- রা ামা ট  

 মাঃ েবল িময়া ( ছেল)               এনআইিড-১৯৯৮৮৪২৮৭০২০৩৭৯১৭  
৩০০০০  মাবা-০১৮৭১৭৭৩৭৮৩  

৩  মাঃ আবুল মুনছর                িপতা- মাঃ আঃ বােতন         এনআইিড-৪৯১৭৯১১৩৬৭১৩৮  মাবা-০১৭৪১৮৩০৩৬৭  

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

 িনজ  ৩০০০০ মাবা-০১৭৪১৮৩০৩৬৭ 

৪  মাছাঃ নিুরমা বগম             ামী- মৃত আলী হােসন       এনআইিড-৪৯১৭৯৭১৩৯৯৬৩৬  মাবা-০১৯৮৭৯৬১১২৯  

 াম- ম ল পাড়া           ডাক- রৗমারী           উপেজলা- রৗমারী           জলা- কুিড় াম      

 মাঃ নুর আলম ( ছেল)  জ সনদ-১৯৯৯৪৯৩৭৯৭১১১২১৬৯  
৪০০০০  মাবা-০১৯৮৭৯৬১১২৯  



৫  দেলায়ার হােসন হাওলাদার   িপতা- ম আলী               এনআইিড-০৪১০৯১৩৩৬২২০২ মাবা-০১৭৫৩৪১৮১৩০  

 াম- ছাটনীলগ             ডাক- চলাভাংগা           উপেজলা- আমতলী        জলা- বর না   

 জসিমন ( মেয়)      জ সনদ-১৯৯৫০৪৩০৯১৩০০১৭০৪  
৩০০০০  মাবা-০১৭৫৩৪১৮১৩০  

৬  মাঃ আিমর হােসন সরকার    িপতা- মাঃ আ লু জিলল সরকার                              এনআইিড-৪১৯৪১৮১৭২৫       মাবা-০১৭৩৭৯৯৮৮২৩   

 াম- পূব খাসকা             ডাক- মািহগ              উপেজলা- কাতয়ালী     জলা- রংপুর   

 মাঃ রিকব হাসান ( ছেল)    এনআইিড-৩৩০৪৬০৮৪৪৫  
৩০০০০  মাবা-০১৭৩৭৯৯৮৮২৩   

৭  মাঃ আ রু রহমান শরীফ িপতা- মৃত আ রু সামাদ শরীফ এনআইিড-৪৭১৪০৭৫৩১২৮০৩ মাবা-০১৯২৫২৩২০৬৬  

 াম- সা জেপাল            ডাক-িশেরামিন             উপেজলা- িদঘিলয়া        জলা- খুলনা   

 মানসুরা রহমান রাজ 
( মেয়)      জ সনদ- ১৯৯৮৪৭১৪০৭৫৭৫৬৫৬১  

৪০০০০  মাবা-০১৯২৫২৩২০৬৬  

৮  মাছাঃ সুিফয়া বগম              ামী-মৃত রােয়জ উ ন         এনআইিড-৯৩১৯৫৭৭৪৪৫৪৪৪   মাবা-০১৭৮৭৩৪৫৯৫৭  

 াম-মগড়া দি ন            ডাক-মগড়া                    উপেজলা-টা াইল           জলা-টা াইল  

 মাঃ রােসল িশকদার 
( ছেল) এনআইিড-১৯৯৬৯৩১৯৫৭৭০০০২১০  

৪০০০০   মাবা-০১৭৮৭৩৪৫৯৫৭  

৯  মিরয়ম বগম                        ামী-মৃত আঃ মােলক            এনআইিড-৯৩১৪৭৭৩৫০১৭০২   মাবা-০১৭৬৭৪৯৬৯৯৭  

 াম-তারাবাড়ী                ডাক-নগরবাড়ী               উপেজলা-কািলহাতী         উপেজলা-টা াইল  

 লাকমান হােসন ( ছেল) এনআইিড-১৯৯৩৯৩১৪৭৭৩০০০৩৮৯  
৪০০০০  মাবা-০১৭৬৭৪৯৬৯৯৭  

১০  মাঃ তিফজ উ ন                 িপতা-মৃত গট িসকদার           এনআইিড-১৯৫০৯৩১২৮৩৪৭৪৩১৪৮        মাবা-০১৭৪৯৬০৯৭৮৭  

 াম-সাগরিদঘী বতয়াঃ    ডাক- লাহানী সাগরিদঃ  উপেজলা-ঘাটাইল           জলা-টা াইল  

 মাঃ রিফকুল ইসলাম 
( ছেল) এনআইিড-নাই  

৪০০০০  মাবা-০১৭৪৯৬০৯৭৮৭  



১১  মাঃ িস ক িময়া                  িপতা- মাঃ রহমত আলী          এনআইিড-৮৯১৭০৫৫৬৫২৮০৫  মাবা-০১৯৮২৯০৩৬৬৮  

 াম-আ া পাড়া            ডাক-নয়ািবল                 উপেজলা-নািলতাবাড়ী      জলা- শরপুর  

 মাঃ মিন ল ইসলাম 
( ছেল) এনআইিড-নাই  

৩০০০০   মাবা-০১৯৮২৯০৩৬৬৮  

১২  মাখেলছর রহমান                িপতা-মহ ত আলী মা ার       এনআইিড-৭২১৭৪৪৭২৩৪৮৫২  মাবা-০১৭২৫০০৩৩১৬  

 াম-বায়রাউড়া              ডাক-ঢিলগাতী              উপেজলা- ন েকাণা         উপেজলা- ন েকাণা  

 মািরয়া আ ার মৗ ( মেয়) এনআইিড-নাই  
৪০০০০  মাবা-০১৭২৫০০৩৩১৬  

১৩  মেনায়ারা বগম                   ামী-রিশদ শখ                  এনআইিড-২৯১১০৪৭৬৯৭৩৮৭   মাবা-০১৯১৪২৩৩৩১১  

 াম- ছাটপানাডবী           ডাক-মেহ রদী                উপেজলা-ভাংগা             জলা-ফিরদপুর  

 মাঃ মেহদী হাসান ( ছেল) এনআইিড-১৯৯৩২৯১১০৪৭০০০০১৪  
৩০০০০   মাবা-০১৯১৪২৩৩৩১১  

১৪  নু ল ইসলাম                       িপতা-মৃত আঃ কািদর দওয়ান এনআইিড-৮৬১৬৫৫০৩৬২৯৮০             মাবা-০১৭৪৩৯৮৯৮৯৯  

 াম-চরেমাহন          ডাক-ঘিড়ষার                 উপেজলা-নিড়য়া             জলা-শরীয়তপুর  

 মাঃ রািকবুর রহমান 
( ছেল) এনআইিড-নাই  

৩০০০০  মাবা-০১৭৪৩৯৮৯৮৯৯  

১৫  মাঃ আিমনুল ইসলাম             িপতা-মৃত আ লু ওহাব ফিকর এনআইিড-২৯১১০৪৭৬৮৯১৪২   মাবা-০১৬৮০৮১৩১১০  

 াম-হািমরদী                  ডাক-হািমরদী                উপেজলা-ভাংগা             জলা-ফিরদপুর  

 মাঃ মাহমুদ উল হাসান 
( ছেল) এনআইিড-১৯৯৬২৯১১০৪৭০০০০২১  

৩০০০০  মাবা-০১৬৮০৮১৩১১০  

১৬  হায়দার িসকদার                   িপতা- মৃত আ লু হািমদ িশকদার                            এনআইিড-২৯১৬২৮৯০০৭৮৯৩ মাবা-

 াম- ফুকরা                  ডাক- মালথা                উপেজলা- সালনা           জলা- খুলনা   

 মাঃ মুরাইদ হাসাইন 
( ছেল) এনআইিড-৮৬৯৫৪১৫০৫২  

৩০০০০  মাবা-০১৯১২২১৭৪৭৪    



০১৯১২২১৭৪৭৪    

১৭  আসাদু ামান শরীফ             িপতা- আেদল উ ন শরীফ     এনআইিড-২৯১১০৫৫৭৪৫৯০৯  মাবা-০১৭১৩৫৭২৮৩০  

 াম- সানামুখীচর           ডাক- ফিরদপুর              উপেজলা- ভাংগা            জলা- ফিরদপুর  

 ইমরান শরীফ  ( ছেল)  এনআইিড১৯৯৬২৯১১০৫৫০০০০৫৭  
৩০০০০  মাবা-০১৭১৩৫৭২৮৩০  

১৮  এনােয়ত মাত র               িপতা- মৃত হােচন মাত র       এনআইিড-২৯১৬২১০৯৪৮২৭৯  মাবা- ০১৭৪৪৭৪৪০৯৮  

 াম- িক া                   ডাক- নুকুলহা ট             উপেজলা- সালনা            জলা- ফিরদপুর    

 ফা ক হাসাইন ( ছেল)   এনআইিড- ২৮৪৬২৭০০২৯  
৩০০০০  মাবা- ০১৭৪৪৭৪৪০৯৮  

১৯  মাছাঃ আিছয়া বগম             িপতা- মৃত মাঃ নািসর উ ন   এনআইিড- ৮১১১২৮৫২১৫৪৯১  মাবা-০১৯৬৩৮২৩২৬৪  

 াম- বাগমারা                ডাক- নািসরগ     উপেজলা- বািলয়াভা া    জলা- রাজশাহী   

 মাঃ জাবােয়র হােসন 
( ছেল)    এনআইিড-১৯৯১৮১১১২৮৫০০০১০৪  

৩০০০০  মাবা-০১৯৬৩৮২৩২৬৪  

২০  িফেরাজ িময়া                       িপতা- কিরম িময়া               এনআইিড- ১২১৮৫৪০৯০২৯৪২ মাবা- ০১৭২৭৭৭১২২৫  

 াম- কাইতলা             ডাক- কাইতলা              উপেজলা- নবীনগর         জলা- া নবািড়য়া      

 নাজমা আ ার ( মেয়)  জ সনদ- ১৯৯৬১২১৮৫৪০১০৪৯২২  
৩০০০০  মাবা- ০১৭২৭৭৭১২২  

২১  িফেরাজ িময়া                       িপতা- কিরম িময়া               এনআইিড- ১২১৮৫৪০৯০২৯৪২ মাবা- ০১৭২৭৭৭১২২৫  

 াম- কাইতলা             ডাক- কাইতলা              উপেজলা- নবীনগর         জলা- া নবািড়য়া      

 খািদজা আ ার  ( মেয়) এনআইিড-১৯৯৩১২১৮৫৪০০০০১৩৮  
৩০০০০  মাবা- ০১৭২৭৭৭১২২৫  



২২  িদ ী রানী হালদার                 ামী- িবযয় কৃ  হালদার      এনআইিড-০১১৭৩৭১৬৪৬৪৭৬  মাবা-০১৭৭০৪০০১৫১  

 াম- রামজাইপুর           ডাক- পিড়খাল             উপেজলা- রামপাল          জলা-বােঘরহাট   

 িবে াহী বরন হালদার 
( ছেল)    এনআইিড-১৯৯৬০১১৭৩৭১০০০০২২    

৩০০০০  মাবা-০১৭৭০৪০০১৫১  

২৩  িমিহর রায়                          িপতা- কানাই রায়               এনআইিড-৬৫১২৮৪৭৩৭৩৩৬২ মাবা-০১৯৫২৩১৫২১৯  

 াম- কািশপুর                ডাক- কািলনগর             উপেজলা- কািলয়া         জলা- নড়াইল    

 িপংকু রায়  ( ছেল) জ সনদ- ২০০০৬৫১২৮৭০০৯৯২০  
৩০০০০   মাবা-০১৯৫২৩১৫২১৯  

২৪  িদ ী রানী বালা                     িপতা- সুিনল বালা                 এনআইিড-৩৫১৪৩৫৪৩৯৫১৫৯ মাবা-০১৯৬১২০৭৯৫৬  

 াম- কািশয়ানী            ডাক- ওরাকা ী     উপেজলা- আলীয়ানী       জলা- গাপালগ    

 নয়ন জৗধুরী     ( ছল)  এনআইিড- ১৯৯৮৩৫১৪৩৫৪০০০১৭২  
৩০০০০  মাবা-০১৯৬১২০৭৯৫৬  

২৫  বাসেুদব িব াস                     িপতা- সুবল িব াস              এনআইিড-০১১১৪৩১০৬৬৩৩৩ মাবা- ০১৭৪২৬৮৭৯৯১  

 াম- নতন কালিশরা        ডাক- বারািশয়া           উপেজলা- িচতলমারী      জলা- বােঘরহাট  

 ব ন িব াস  ( ছেল) এনআইিড-১৯৯৭০১১১৪৩১০০০০৭৬  
৩০০০০   মাবা- ০১৭৪২৬৮৭৯৯১  

২৬  িলিপ বসু                              ামী- মৃত অ ন বসু             এনআইিড-৩৫১৪৩৮১৪৯১৭২১  মাবা-০১৭৬৬১২৪৯২৭  

 াম- খিলসাখালী            ডাক- ঘানাপাড়া           উপেজলা- কািশয়ানী        জলা- গাপালগ   

 মু  বসু ( ছেয়)  এনআইিড-১৯৯৭৩৫১৪৩৮১০০০২৬৩  
৩০০০০  মাবা-০১৭৬৬১২৪৯২৭  

২৭ মাঃ জািকর হােসন               িপতা- মৃত মাঃ আঃ মা ান   এনআইিড-১২১৩৩২৬১৩৬০২৫ মাবা-০১৭১৮০৪০৯২৮ 

াম- মিকমাবাদ           ডাক- হাজীগনজ           উপেজলা- হাজীগনজ       জলা- চাদঁপুর   

ইসরাত জাহান  ( মেয়)   ৩০০০০ মাবা-০১৭১৮০৪০৯২৮ 



২৮ মাছাঃ সুিফয়া বগম             ামী- মৃত মিফজ উ ন        এনআইিড-২৭১১৭৮৫০৯৫৪০২  মাবা-০১৭২৫৬৭৭৭৩৮ 

াম- িমজাপুর               ডাক- বজরাপুর         উপেজলা- িবরল              জলা- িদনাজপুর 

শামীম ইকবাল ( ছেল)  জন্মসনদ-১৯৯৪২৭৮৫০০০২৫০ 
৩০০০০ মাবা-০১৭২৫৬৭৭৭৩৮ 

২৯  মাঃ লূৎফর মাল া            ামী- মৃত আজহার মাল া      এনআইিড-৩৫১৫৮১৬৭৬৭৬৫৯ মাবা-০১৭৭৭৮৮৯১৭৪  

 াম- ঝু ট াম               ডাক- বাশবঁািড়য়া          উপেজলা- মুকসুদপুর        জলা- গাপালগ   

 মাঃ সবুজ মাল া ( ছেল) এনআইিড-১৯৯৬৩৫১৫৮১৬০০০০৮৫  

৩০০০০  মাবা-০১৭৭৭৮৮৯১৭৪ 

৩০ বাবর আলী িশকদার             িপতা- মৃত বজলার রহমান      এনআইিড-৬৫১২৮৪৭৩৭৩০২৫  মাবা-০১৯১৭৮১২৬৭২ 

াম- হিরশপুর                ডাক- কািলনগর             উপেজলা- কািলয়া           জলা- নড়াইল 

ীন ইসলাম  ( ছেল) এনআইিড-১৯৯৭৬৫১২৮৪৭০২৫৮৪৯  

৩০০০০  মাবা-০১৯১৭৮১২৬৭২ 

৩১ নীেরাদ বরন মজমুদার            িপতা- মৃত পূরানচরন মজমুদার এনআইিড-১৯৫৬৩৫১৪৩১১৩৫৯৪২৩       মাবা- ০১৯৩৪০৮৫৩৩০ 

াম- ধীরাইল                 ডাক- রামিদয়া               উপেজলা- কািশয়ানী        জলা- গাপালগ  

িনউটন মজমুদার  ( ছেল)   জ সনদ- ১৯৯৫৩৫১৪৩০৬০০০৩৪১  
৩০০০০ মাবা- ০১৯৩৪০৮৫৩৩০ 

৩২ মাঃ সােয়দ আলী                  িপতা- মাঃ পবন ম ল          এনআইিড-৮১১৮২২৭৬০২৯৬৬ মাবা-০১৭৩৬১৭৬৪১২ 

াম-কা জরটাড়া           ডাক- িচিনরকল            উপেজলা- পুি য়া          জলা- রাজশাহী           

মাঃ আ লু আলীম  ( ছেল) ৩০০০০ মাবা-০১৭৩৬১৭৬৪১২ 

৩৩ মাঃ শিফকুল ইসলাম            িপতা- মৃত হােসন আলী আহেমদ                           এনআইিড-৯১১৩৫৭১৪২৮৬৩৭ মাবা-০১৭২৫৭২৪৭১৪ 

াম- ই- ৭                    ডাক- ফার টলাইজার  ফ া ঃ                         উপেজলা- পলাশ            জলা- নরিসংদী   

মাহমুদুল হাসান িমথুন 
( ছেল) 

৩০০০০ মাবা-০১৭২৫৭২৪৭১৪ 



৩৪ মাঃ আিমনুর রহমান            িপতা- মাঃ আবুল কােসম      এনআইিড-৩৯১৮৫৭৩০২৫৬১০ মাবা-০১৭১২৩০৬৮০৬ 

াম- গািব পুর             ডাক- জমুারবাড়ী          উপেজলা- সাঘাটা           জলা- গাইবা া 

আিবদা সুলতানা ট া 
( মেয়) 

৩০০০০ মাবা-০১৭১২৩০৬৮০৬ 

৩৫ বাসুেদব দব ঘাষ                 িপতা- মৃত হিরপদ ঘাষ         এনআইিড-৬৮১৬৩১৫১৮৯২২৩ মাবা-০১৭৪৩১৭৮৪৮৩ 

াম- পইসাকা                ডাক- ঘারাশাল             উপেজলা- পলাশ             জলা- নরিসংদী  

িবধান ঘাষ ( ছেল) ৩০০০০ মাবা-০১৭৪৩১৭৮৪৮৩ 

৩৬  িদদা ল ইসলাম                    িপতা- নুর মাহা দ              এনআইিড-১৯৬৪৬৮১৬৩১৫১৯০২৭৩       মাবা-০১৮২০৫০১১৩২  

াম- ই- ৪ আই ই সাকা    ডাক- রামদয়াল            উপেজলা- পলাশ            জলা- নরিসংদী  

 ফারজানা আ ার  ( মেয়)   জ সনদ-১৯৯৬৫১৭৩৮৭১০০১৫১০  
৩০০০০  মাবা-০১৮২০৫০১১৩২  

৩৭  আ লু মাতািলব িময়া           িপতা- মাঃ সু জ আলী          এনআইিড-১৯৬৬৬৮১৬৩১৫১৯০৩৪৬      মাবা-০১৭১৪৮৭৯২৪০  

 াম- দুলালপুর               ডাক- দুলালপুর              উপেজলা- পলাশ            জলা- নরিসংদী    

 মুিনরা আ ার  ( মেয়)  ৩০০০০  মাবা-০১৭১৪৮৭৯২৪০  

৩৮ আ লু মাবুদ                        িপতা- নুর আহমদ                এনআইিড-৪১৬১৫৫৮৯৬২      মাবা-০১৮২৯০৫৩৯১২ 

 াম- তলাব ীব             ডাক- তলাব ীব           উপেজলা- আেনায়ারা       জলা- চ াম  

 সাঈদ মাহমুদ সাহরাব 
( ছেল)                এনআইিড-৯৫৭৭৫৫১৫৭৬  

৩০০০০ মাবা-০১৮২৯০৫৩৯১২ 

৩৯ মাঃ মাসুদ রানা                   িপতা- মাঃ আজগর আলী     এনআইিড-৩৯১৮৫১০০৭৭৫৯৮  মাবা-০১৭৬৮৬২০৭৮১ 

 াম- ম ারেবড            ডাক- জগ াথগ  ঘাট      উপেজলা- সিরষাবািড়     জলা- জামালপুর   

 মাহা দ আিমনুল ইসলাম 
( ছেল)  

৩০০০০ মাবা-০১৭৬৮৬২০৭৮১ 



৪০ মাঃ বজলরু রহমান              িপতা- মৃত শওকত আলী       এনআইিড-১২১৩৩২৬১৩৬৬৭৭ মাবা-০১৯১৪৯৭০৭৩২  

 াম- সুজাতপুর               ডাক- জয়নগর               উপেজলা- িশবপুর          জলা- নরিসংদী   

 মাঃ সাদী উর রিশদ  
( ছেল)   

৩০০০০  মাবা-০১৯১৪৯৭০৭৩২  

৪১ মাঃ ই াহীম খিলল              িপতা- মাঃ ইমান আলী        এনআইিড-৬৮১৬৩১৫১৮৫৮১১ মাবা-০১৭৪০৮৮৪৬৮৮ 

 াম- হানুয়ার                  ডাক- রাজগ                উপেজলা- মিনরামপুর      জলা- নরিসংদী    

 মাঃ ইফেতখার খিলল 
( ছেল)  জ সনদ- ১৯৯৬৪১১৬১৩৯০০৪৮৭৭  

৩০০০০ মাবা-০১৭৪০৮৮৪৬৮৮ 

৪২ মাঃ মাহফুজলু হক              িপতা-মৃত মৗলভী আঃ লিতফ  এনআইিড-৬৮১৬৩১৫১৮৯৯৬৭ মাবা-০১৭১৯৬০৩৯০৭ 

 াম- দবনগর              ডাক- আমাকরা বাজার    উপেজলা- রামগ           জলা- ল ীপুর   

 জা াত জাহান ( মেয়) এনআইিড-৭৩২৮৯৫১৭২৩  
৩০০০০  মাবা-০১৭১৯৬০৩৯০৭ 

৪৩ মাঃ শাহজাহান মা া            িপতা- মাঃ তাফা ল হােসন মা া                                এনআইিড-১৯৬০৬৮১৬৩১৫১৮৯১২৬     মাবা-০১৭০৪৭৩৩৩৯৬ 

 াম- কদম রসুলপুর       ডাক- রসুলপুর               উপেজলা- গফরগাও        জলা- ময়মনিসংহ  

 শমিসয়া বগম জমুুর 
( মেয়)   

৩০০০০ মাবা-০১৭০৪৭৩৩৩৯৬ 

৪৪ িমজা মাঃ দেলায়ার হােসন    িপতা- িমজা মাঃ} আঃ কৃ ছ   এনআইিড-৬৮১৬৩১৫১৮৯৯০৯ মাবা-০১৮১৮৪২৪০২৭ 

াম- খােনরপরু              ডাক- সার কারখানা       উপেজলা- পলাশ            জলা- নরিসংদী  

িমজা লায়লাতন ফরেদৗস 
( মেয়) 

৩০০০০ মাবা-০১৮১৮৪২৪০২৭ 

৪৫ রেহনা আ ার                    ামী- মাঃ আ লু বােতন       এনআইিড-৬৮১৬৩১৫১৮৭৪৪০ মাবা-০১৭১৫১৪৩১৫৯ 

 াম- পইসাকা                ডাক- ঘারাশাল             উপেজলা- পলাশ             জলা- নরিসংদী   

 িব. ক. রেবকা সুলতানা 
( মেয়)       জ সনদ-১৯৯৬৫৮৬৩২০১০০৩১৭৮   

৩০০০০ মাবা-০১৭১৫১৪৩১৫৯ 



৪৬ মাঃ আ ছু ছা ার                িপতা- মৃত রিহম উ ন         এনআইিড-১৯৬৬৬৮১৬৩১৫১৯০১৫০      মাবা-০১৯৫৭৩১২৩৪১ 

 াম- ই-৩১এন               ডাক- সার কারখানা         উপেজলা- পলাশ            জলা- নরিসংদী   

 শামীমা আ ার ( মেয়) জ সনদ-২০১০৬৮৬৩০১০০০০৭০  
৩০০০০ মাবা-০১৯৫৭৩১২৩৪১ 

৪৭ মাঃ আেনায়ার হােসন           িপতা- মৃত মাঃ হযরত আলী    এনআইিড-৯১১৩৫৭১৪২৮৪৮৪ মাবা-০১৭৩৪৪৬২৪২৬ 

 াম- পনাই পূবপাড়া       ডাক- দৗলতপুর             উপেজলা- শাহজাদপুর     জলা- িসরাজগ    

 জা াতল ফরেদৗস ( মেয়)  ৩০০০০ মাবা-০১৭৩৪৪৬২৪২৬ 

৪৮ সয়দ মাহবুবুল হক              িপতা-মৃত সয়দ মজবাহ উ ীন                            এনআইিড-৬৮১৬৩১৫১৮৯২৪৩ মাবা০১৮১৮২১৫৭১১ 

 াম- সার কারখানা         ডাক- সার কারখানা        উপেজলা- পলাশ            জলা- নরিসংদী   

 সয়দ আ ু াহ আল মামুন( ছেল)      
৩০০০০ মাবা০১৮১৮২১৫৭১১ 

৪৯ মাঃ মাসুদ কিরম                িপতা- মৃত মাঃ ঈসা            এনআইিড-১২১৩৩২৬১৩৫৫৫৭ মাবা- ০১৭১৬৮৬৮৬৫৯ 

াম- ই-২ এইচ হাউ জং    ডাক- সার কারখানা         উপেজলা- পলাশ            জলা- নরিসংদী  

 মাঃ আিসফ কিরম ( ছেল)                জ সনদ-১৯৯৯১২১৩৩২৬০০৬০৩৬  

৩০০০০ মাবা- ০১৭১৬৮৬৮৬৫৯ 

৫০ মাঃ আ লু কােদর               িপতা- মৃত হােসন আলী        এনআইিড-৬৮১৬৩১৫১৯০০৫০ মাবা-০১৭৩৩০৪৫৮০৬ 

াম-কািলবাজাইল          ডাক- আলীনগর              উপেজলা- ফুলবাড়ীয়া     জলা- ময়মনিসংহ 

তাছিনয়া তামা া  ( মেয়) ৩০০০০ মাবা-০১৭৩৩০৪৫৮০৬ 



৫১ মাঃ খাকন                        িপতা- মৃত মিফজ উ ন        এনআইিড-১৯৬৫৬৮২১৫০১০০২৮৮৩     মাবা-০১৭৩২৫৮০১৭১ 

াম- সুলতানপরু              ডাক- চরিস রু             উপেজলা- পলাশ             জলা- নরিসংদী  

মাঃ ফজেল রা ী িমঞা 
( ছেল) 

৩০০০০  মাবা-০১৭৩২৫৮০১৭১ 

৫২  মাঃ আতাউর রহমান             িপতা- মৃতঃ বিদউ ামান সরকার                             এনআইিড-৫০১৭৯৫০১৮৪৭০১  মাবা-০১৭১৫৩৩৪৭৮৩  

 াম- জগিত                ডাক- জগিত                  উপেজলা- কুি য়া             জলা- কুি য়া                       

 আিমনা আল রা জ বৃ  
( মেয়)  

৩০০০০  মাবা-০১৭১৫৩৩৪৭৮৩  

৫৩ মাঃ হািদ ইসলাম               িপতা- মৃত মাহা দ আলী     এনআইিড-৪৮১৯২৮১৭৮৪৬৭১  মাবা-০১৬৪৬৪০৬১৮১ 

াম- কু া ট                 ডাক- তালজা া           উপেজলা- তাড়াইল         জলা- িকেশারগ  

মাঃ রিফকুল ইসলাম 
( ছেল) এনআইিড-নাই 

৩০০০০ মাবা-০১৬৪৬৪০৬১৮১ 

৫৪ মাঃ আঃ হাই                      িপতা- মৃত আিমর হােসন      এনআইিড-৪৮১৯২৫৪৭৫৩৩৮৭ মাবা-০১৭১৫৬৫০২৭৭ 

াম- জাওয়ার                 ডাক- জাওয়ার               উপেজলা- তাড়াইল         জলা- িকেশারগ  

মাশারফ হােসন    জ সনদ-১৯৯৮৪৮১৯২৫৪১০৪৯২৭ 
৩০০০০ মাবা-০১৭১৫৬৫০২৭৭ 



৫৫ মাঃ আেয়জ উ ন ভূইয়া        িপতা- মাঃ খিললুর রহমান ভূইয়া                                 এনআইিড-১০১৮৮১৭৯৮২৯২২  মাবা-০১৭৩২০২১১২৮ 

াম- ছানকা                  ডাক- ছানকা               উপেজলা- শরপুর           জলা- শরপুর        

মাঃ সােহল রানা ( ছেল) ৩০০০০ মাবা-০১৭৩২০২১১২৮ 

৫৬ মু  আশরাফ আলী              িপতা- ইসহাক মু ী              এনআইিড- ৫৫৪৪৮১১৫৩১      মাবা-০১৯৪৬৫৮২৭৫২ 

াম- নড়াইল সদর         ডাক- নড়াইল                উপেজলা- নড়াইল সদর    জলা- নড়াইল   

খািদজা ( মেয়)         এনআইিড-১৯৯৮৬৫১৭৬১৩০০০০৬২ 

৩০০০০ মাবা-০১৯৪৬৫৮২৭৫২ 

৫৭ সাজাহান ন ী                      িপতা- রিশদ ন ী                  এনআইিড-৭৩১৮৫৩৭০৬০      মাবা-০১৭৩০৭১৯২৮৪ 

াম- পতাং                   ডাক- পতাং                   উপেজলা- বিরশাল          জলা- বিরশাল  

মাঃ মেহদী হাসান ( ছেল)     জ সনদ-২০০০০৬১৫১৯৪০২১৭০৪  
৩০০০০ মাবা-০১৭৩০৭১৯২৮৪ 

৫৮ রািহলা বগম                      ামী- মৃত নুর মাহা দ মাদবর                             এনআইিড-৮৬১৬৯১৯১৫৩৬৪৭  মাবা-০১৭৮৯৪৮২৯২৮ 

 াম- বািলয়াকা           ডাক- িচক ী                 উপেজলা- শরীয়তপুর       জলা-শরীয়তপুর   

িনজাম মাদব  ( ছেল)  এনআইিড-২৪০২৭৩৫২৪   
৩০০০০ মাবা-০১৭৮৯৪৮২৯২৮ 

৫৯  মাঃ  হমায়ুন কবীর               িপতা- মু  আ রু রশীদ        এনআইিড-৪৭৯৪৫১৫২০১৮৬৮  মাবা-০১৭১৩৪২৫৪৬২  

 াম- গাবতলা               ডাক- খুলনা                  উপেজলা- খুলনা            জলা- খুলনা   

 সান জদা কবীর ফয়ার 
( মেয়)              এনআইিড-৭৭৮৫৩০০৮১০  

৩০০০০  মাবা-০১৭১৩৪২৫৪৬২  



৬০  শখ শাহাজাহান                    িপতা- মাঃ মাফাে ল হােসন এনআইিড-১৪৫১৩৭৪৯৫১       মাবা-০১৯১৯৮১৫৮৮৮  

 াম- সানাডা া            ডাক- খুলনা                   উপেজলা- খুলনা             জলা- খুলনা   

 মাসাঃ খািদজা খাতন 
( মেয়)              এনআইিড-২৮৫৪৪৪৪০৪৫  

৩০০০০  মাবা-০১৯১৯৮১৫৮৮৮  

৬১  তপন কুমার দাস                  িপতা- িধের নাথ দাস          এনআইিড-৭৭৮১৯২৩৭০৬      মাবা-০১৭২০২৬২৫৬৩  

 াম- পাবলা                   ডাক- দৗলতপুর            উপেজলা- দৗলতপরু        জলা- খুলনা   

 জ ািত দাস ( মেয়)  ৩০০০০ মাবা-০১৭২০২৬২৫৬৩ 

৬২  ী জনম দেশায়ারা               িপতা-বাদল দেশায়ারা         এনআইিড- ১৯৫৭৫৮১৬৫৮৯৬০১৪৩৮        মাবা- ০১৭৫৯৯৬৯৮৫৬      

 াম- িতলকপুর চা বাগান  ডাক- শমেসর নগর         উপেজলা- কুলাউড়া        জলা- মৗলভীবাজার   

 রাজ ু দেশায়ারা  ( ছেল)     জ সনদ-১৯৯২৯১৯৫০১৭৩২৭৯৭২  
৩০০০০  মাবা- ০১৭৫৯৯৬৯৮৫৬    

৬৩  শারিমন আ ার                   ামী- মাঃ শামসু ন সরকার  এনআইিড-৩৩১৩২১৯০১৫৯৮৮ মাবা-০১৭৪১০৯০৭৬৮  

 াম- চা-বাগান               ডাক- চা-বাগান              উপেজলা- কািলয়াৈকর     জলা- গাজীপরু  

 িসমা সরকার ( মেয়)  এনআইিড-১৯৯৫৩৩১৩২১৯০০০২২০  
৩০০০০  মাবা-০১৭৪১০৯০৭৬৮  

৬৪  মাঃ আ লু লিতফ খান         িপতা- মৃত মাঃ িস ক খান    এনআইিড-৩৩১৩২১৯০১২১৬০ মাবা-০১৭৩৯১৮৯৮৩৯  

 াম- ঝ াহাট               ডাক- চা বাগান              উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপরু   

 শামীম খান ( ছেল)  ৩০০০০ মাবা-০১৭৩৯১৮৯৮৩৯ 



৬৫  মাঃ শামছল হক                   িপতা- মৃত আঃ গফুর            এনআইিড-৩৩১৩২১৯০১২১২২ মাবা-০১৭২০৩২৩৫৫৯  

 াম- ঝ াহাট               ডাক- চা বাগান              উপেজলা- কািলয়াৈকর    জলা- গাজীপরু   

 মাঃ মাসুদ রানা ( ছেল)  জ সনদ-১৯৯৬৩৩১৩২১৯০৩৫১৫  
৩০০০০  মাবা-০১৭২০৩২৩৫৫৯  

৬৬ শরীফ -উল- আলম খ কার   িপতা- আ জজরু রহমান খ কার                           এনআইিড-২৬৯৫০৪৪৮৮৬৩৮১            মাবা-০১৭১৪০৩৭২৮৬ 

াম- রা জয়া সুলতানা রাড                          ডাক- মাহা দপরু         উপেজলা- মাহা দপুর    জলা- ঢাকা  

যারীন আনান খ কার  
(মেয়)             জ সনদ-১৯৯৫৩০৯০৬৪৪০৭৬০১৮ 

৩০০০০  মাবা-০১৭১৪০৩৭২৮৬ 

৬৭  রমনী কা  মধু                     িপতা- মেনার ন মধু            এনআইিড-৫৪১৪০৭৫৭০৬১৫০  মাবা-০১৭৩২৩৭৯২৮৩  

 াম- নব াম                  ডাক- নব াম  ন                   উপেজলা- কালিকিন        জলা- মাদারীপুর    

 ইিত মধু ( মেয়)      জ সনদ-২০০১২৬২৭২০৮১৭৫৬৯৩  

৩০০০০  মাবা-০১৭৩২৩৭৯২৮৩  

৬৮  আবদুল হাই                        িপতা- আ লু ম জদ             এনআইিড-১৯৭৭৪৮১১১২১০০০০৪৫        মাবা-০১৭৫২১৪৩৯১৪  

 াম- নবীপুর                  ডাক- আগানগর             উপেজলা- ভরব             জলা- িকেশারগ    

 তানভীন সুই ট  ৩০০০০  মাবা-০১৭৫২১৪৩৯১৪  



৬৯  আবদুল হাই                        িপতা- আ লু ম জদ             এনআইিড-১৯৭৭৪৮১১১২১০০০০৪৫        মাবা-০১৭৫২১৪৩৯১৪  

 াম- নবীপুর                  ডাক- আগানগর             উপেজলা- ভরব             জলা- িকেশারগ    

 সািদয়া আফিরন িশ ী( মেয়)  
৩০০০০  মাবা-০১৭৫২১৪৩৯১৪  

৭০  মাঃ মাখেলছ শখ                িপতা- মৃত সকা ার আলী   এনআইিড-৬৮১৭৬৩১৫৩০১০৩ মাবা-০১৭৩৩৫৭৪২৬২  

 াম- লাকুিশ                   ডাক- সাতপাড়া             উপেজলা- িশবপুর            জলা- নরিসংদী   

 বাবুল শখ ( ছেল)  ৩০০০০   মাবা-০১৭৩৩৫৭৪২৬২  

৭১  মাঃ আব ুবককার খান            িপতা- আ াস আলী খান    এনআইিড-৭৩৪৯৮১৪১৪০     মাবা-০১৫৩৫০৪৭৮৯১  

 াম- মিরচ পুরান             ডাক- কািশনাথপুর        উপেজলা-সািথয়ঁা           জলা- পাবনা   

 মাঃ তৗিফক খানঁ ( ছেল)   এনআইিড-৬৪৫৬৫৭২৩৫০  
৩০০০০  মাবা-০১৫৩৫০৪৭৮৯১  

৭২  মাঃ মিন ামান                িপতা- মাঃ িমজানুর রহমান    এনআইিড-৭৭৬৫৭১৫৮৩৯       মাবা- ০১৭৫১৮১৮২৮১  

 াম- মা াবািড়              ডাক- সায়হাম নগর        উপেজলা- মাধবপুর         জলা- হিবগ    

 ফারজানা আ ার কয়া 
( মেয়)         জ সনদ-১৯৯৯৩৬১৭১৮৬০০৬৩৩১  

৩০০০০  মাবা- ০১৭৫১৮১৮২৮১  

৭৩  মাঃ আ রু রউফ (লালু)         িপতা- মাঃ তিছর উ ন       এনআইিড-২৬৯০৬০১৯২২৮৬৯ মাবা-০১৭১৯৪০৪৬৫৪  

 াম- ঝারাবরষা               ডাক- ডাক বাংলা           উপেজলা- সাঘাটা            জলা- গাইবা া  

 মাছাঃ লাভলী খাতন 
( মেয়)            জ সনদ-১৯৯৫৩২১৮৮২৮০০০৯৩৮  

৩০০০০  মাবা-০১৭১৯৪০৪৬৫৪  



৭৪ মাঃ মহিসন আলী                িপতা- মৃত সমেসর ামািণক  এনআইিড-৬৯১৪৪৪৭৫৩৯৭০৫  মাবা-০১৭৩৮৬৭১৯৩৪ 

 াম- জয়রামপুর             ডাক- বিরলা বািড়          উপেজলা- লালপুর       জলা- নােটার   

মাঃ মামুনুর রিশদ ( ছেল)       এনআইিড-১৯৯৪৬৯১৪৪৪৭০০০১৮৩ 
৩০০০০ মাবা-০১৭৩৮৬৭১৯৩৪ 

৭৫ মাঃ আদনাল মেহল রজভী   িপতা- মাঃ আফছার আলী িময়া                                এনআইিড-১২১৩৩২৬১৩৪৬২০ মাবা-০১৭০৫৪৩৯২৭৫ 

াম- নবাবগ                ডাক- নবাবগ              উপেজলা- নবাবগ          জলা- ঢাকা  

রাকাইয়া রেবকা   জ সনদ-১৯৯৮১২১৩৩২৬০১৬১৪৫ 
৩০০০০ মাবা-০১৭০৫৪৩৯২৭৫ 

৭৬ আবুল বশর                         িপতা- মাঃ কু ট িময়া মু      এনআইিড-১৫৯৪১২২০৩৩৭৫৩ মাবা-০১৭৬৮৫৩৮৯৪২ 

াম- পা িলয়া               ডাক- পা িলয়া              উপেজলা-কািশয়ানী        জলা- গাপালগ    

মাঃ খাই ল ইসলাম(মুলািস)  ( ছেল)      জ সনদ-১৯৯৬১৫১৫৩৯৫১৮৯০১ 

৩০০০০ মাবা-০১৭৬৮৫৩৮৯৪২ 

৭৭ মাঃ হমায়ন কিবর               িপতা- সুরাত আলী বগম       এনআইিড-১৯১৯৮১১৫২৯       মাবা-০১৭৩৪০৭০৯০২ 

াম- সারদাগ               ডাক- কািশমপুর            উপেজলা- জয়েদবপুর      জলা- গাজীপরু  

মাছাঃ শারিমন সুলতানা 
( সামা) ( মেয়) এনআইিড-নাই 

৩০০০০ মাবা-০১৭৩৪০৭০৯০২ 



৭৮ মা শাহাজাহান খান               িপতা-মৃত সুবুর খান             এনআইিড-৪৮১৯২২৭৭২৮২৩৬     মাবা-০১৭২৫২৫৬৬৯৪ 

াম-উ রখলা                 ডাক- সকা র নগর         উপেজলা-তাড়াইল           জলা-িকেশারগ  

মাঃ সুমন খান ( ছেল) জ সনদ-১৯৯৭৪৮১৯২২৭১০১৬৫৫ 
৩০০০০     মাবা-০১৭২৫২৫৬৬৯৪ 

৭৯ িমেসস নািদরা বগম               ামী- মাঃ শিহদু াহ               এনআইিড-৪৮১৭৯২৮৮৫৮০৮৫  মাবা-০১৭৫২৯৩১৮৯৫ 

াম-গা ারচর                ডাক-চরফরাদী               উপেজলা-পাকু য়া         জলা-িকেশারগ  

মাঃ আিরফুল হাসান নািহদ 
( ছেল) এনআইিড- 

৩০০০০   

৮০ মানেজল মােসদ খান            িপতা-আ সু সামাদ খান       এনআইিড-২৬৯৮৮৭৫৩৯৯৯৮২ মাবা-০১৭৩৭৬৩২৫২৯ 

াম-মািনকনগর             ডাক-ওয়ারী                   উপেজলা-ওয়ারী             জলা-ঢাকা 

ফািতমা ইসলাম বন া 
( মেয়) এনআইিড-০১৯৬৬১৬৪১০৩ 

৩০০০০   

৮১ পেরশ চ  বমন                     িপতা-দগূা চরন পাল              এনআইিড-৫২১০২৭৭৫৩৫৫০৫  মাবা-০১৬৪২৪৭৩৪০৩ 

াম-আিদতমারী             ডাক-আিদতমারী            উপেজলা-আিদতমারী       জলা-লালমিনরহাট 

জািত কাশ বমন ( ছেল) এনআইিড-নাই 
৩০০০০   

৮২ শ ামল কুমার কুন্ড                  িপতা-মৃত সুনীর কুমার কুন্ড    এনআইিড-৪১১০৯৭৬৮২৮১৯০  মাবা-০১৭০৯৭৫২৭৭০ 

াম-বাঘারপাড়া              ডাক-নািরেকলবািড়য়া     উপেজলা-বাঘারপাড়া        জলা-যেশার 

নয়ন কুমার কুন্ড ( ছেল) এনআইিড-নাই 
৩০০০০   



৮৩  পন কুমার দাস                  িপতা-রমনী কা  দাস            এনআইিড-৪৮১৫৪৮৩৫২৭৫১৯  মাবা-০১৭০৪৬১১৫৩২  

াম-কিলয়ােবচর            ডাক-ডমরাকা া             উপেজলা-কুিলয়াচর       জলা-িকেশারগ  

 স ীতা দাস ( মেয়) এনআইিড-নাই  
৩০০০০   

৮৪  িকেশার দাস                          িপতা-মৃত বনিবহারী দাস     এনআইিড-১০২৮৮০৮৭০৪০৮১ মাবা-০১৯৮২৩৮৫৬৬৭  

 াম-সান ালপাড়া            ডাক- শরপুর                  উপেজলা- শরপুর             জলা-ব ড়া   

 কৃপা দাস ( ছেল) এনআইিড-নাই  
৩০০০০   

৮৫  বাসেুদব সু ধর                   িপতা-নকুল সু ধর                এনআইিড-৪২০৩৩০৫১৬৬      মাবা-০১৭৭৯৭০৬১১২  

 াম-বীরেকাট                 ডাক-কানিকরহাট            উপেজলা- সনবাগ           জলা- নায়াখালী  

 স য় সু ধর ( ছেল) এনআইিড-নাই  
৩০০০০   

৮৬  মাঃ মাফা ল হােসন          িপতা-মৃত মা াদফ হােসন   এনআইিড-৫২১৭০১৯৮৫০৮৫৫ মাবা-০১৭৩৭৬৩২৫২৯  

 াম-দহ াম                   ডাক-দহ াম                   উপেজলা-পাট াম            জলা-লালমিনরহাট  

 মাঃ শাহজামান হােসন এনআইিড-নাই  
৩০০০০   

৮৭  মেহদী হাসান উ ল             িপতা- মাঃ মাসেলহ উ ন   এনআইিড-৫২১৩৯৯৫৬০৭২৭২ মাবা-০১৭১৮৪২৩৭৪২  

 াম- সু হবী                 ডাক- তষভা ার          উপেজলা- কালীগ          জলা- লালমিনরহাট  

 মাঃ রায়হান ফরেদৗস  
( ছেল)        এনআইিড- নাই  

৩০০০০   



৮৮  মাঃ সাহরাব আলী              িপতা- মাঃ একা র আলী     এনআইিড-৫২১৩৯২৩৬৭৬৩৫৬           মাবা-০১৯৪৩৬১৯৩৭৮  

 াম- বারজান                ডাক- দৃ লী                  উপেজলা- কালীগ          জলা- লালমিনরহাট      

 জািমনুর রহমান ( ছেল) এনআইিড-নাই  
৩০০০০   

৮৯  মীরা সাহা                            িপতা-হিরপদ সাহা                 এনআইিড-১৯৭৪২৬৯৪০৭২১৮৬১৫৪         মাবা-০১৬২২১১১৪৭৯                  

 াম-ভাটারা                   ডাক-বািলয়াট                উপেজলা-সাটিরয়া          জলা-মািনকগ   

 ভূবন সাহা ( ছেল) এনআইিড-নাই  
৩০০০০   

৯০  মাঃ শিহদুল হক িব াস          িপতা-মৃত আিল ম ন িব াস  এনআইিড-৭৬১৩৯৫২৫৭৬০৬৬ মাবা-০১৭৩৯৭৮৬৭০৯  

 াম- পপুর                    ডাক-পাকশী                  উপেজলা-ঈ রদী           জলা-পাবনা  

 মাঃ তাশিফক মেহদী া   এনআইিড-নাই  
৩০০০০   

৯১  গৗরচ  পাল                        িপতা- ীকা  পাল                এনআইিড-৫৬১৭০৮৫১০৯৪৭৬  মাবা-০১৭৮৬০৮৭৭৭৭  

 াম-সাটিরয়া                  ডাক-সাটিরয়া                 উপেজলা-সাটিরয়া           জলা-পাবনা  

 সজীব কুমার পাল ( ছেল) এনআইিড-নাই  
৩০০০০   

৯২  ভ কাি  মজমুদার                 িপতা-মৃত অি  কুমার মজমুদার এনআইিড-১৩২৯৫০৮৬৭৬৮০৫               মাবা-০১৭৬৮৯৯৮১৮  

 াম-িনজেমহার              ডাক-শাহরা                উপেজলা-শাহরা           জলা-পাবনা  

 জয়  মজমুদার ( ছেল) এনআইিড-নাই  
৩০০০০   



৯৩  এস এম এ বােতন                  িপতা-মৃত এস এম নওেসস আলী এনআইিড-৮৮১২৭২১১৯৮০২৮               মাবা-০১৭২৭২৮৪৬৩৬  

 াম- চৗহালী                   উপেজলা- চৗহালী            জলা-িসরাজগ   
মাছাঃ পিল খাতন  এনআইিড-নাই 

৩০০০০   

৯৪  মাঃ বাবুল হােসন                িপতা- মাঃতােয়জ উ ন        এনআইিড-৮৮১২৭২১২০৩১৫৬  মাবা-০১৭৪৭৫০৯০০৫  

 াম- চৗহালী                   উপেজলা- চৗহালী            জলা-িসরাজগ   
মাঃ ইমারত হােসন এনআইিড -নাই 

৩০০০০   

৯৫  মাঃ ইউসুব আলী                 িপতা-মৃত জয়ান ামািনক      এনআইড-৮৮১২৭২১২০৩০৮১ মাবা-০১৭৮৬০৪০৩৯০  

 াম- চৗহালী                   উপেজলা- চৗহালী            জলা-িসরাজগ   
মাঃ সালায়মান হােসন এনআইিড-নাই 

৩০০০০   

৯৬  মাঃ তিহদুল ইসলাম              িপতা-মৃত মেহর আলী             এনআইিড-৫২১৭০৬৭৩৬৮৬৮৫        মাবা-০১৩১৬৪৫৩৮৬০  

 াম- ঘানাবািড়              ডাক-পাট াম                 উপেজলা-পাট াম           জলা-লালমিনরহাট  

মাঃ রিহদুর ইসলাম সাধন এনআইিড-নাই 
৩০০০০   

        ২৯৪০০০০   
 


