
আগষ্ট-১৬ 

  ১.সাভার 

১৭তম ÿু দ্র ঋণ  বিতরনের  চুড়ামত্ম তাবিকাাঃ- 

ক্রাঃ 

েং  

ঋণ গ্রবিতার োম/বিতা/স্বামীর 

োম  

ঠিকাো প্রকনের োম  মঞ্জুবরকৃত 

টাকার 

িবরমাে। 

মমত্মব্য 

০১. িারভীে আমাে  

স্বামী-আমাে উিস্ন্যাি প্রধাে।  

১০৯/এ,িেপুকুর সাভার,ঢাকা। সসিাই কাজ ১৫,০০০/-  

০২. মুবি আক্তার।  

বিতা- আিতাফ সিানসে। 

িেপুকুর দÿÿণ িাড়া সাভার,ঢাকা। সসিাই কাজ ১৫,০০০/-  

০৩. আকবরে সুিতাো। 

বিতা-আমােউিস্ন্যা প্রধাে। 

এ/৯৯,িেপুকুর সাভার,ঢাকা। সসিাই কাজ ১৫,০০০/-  

০৪. সবেয়া আক্তার । 

বিতা-আনোয়ার সিানসে। 

১০৯/এ,িেপুকুর, সাভার ঢাকা। িসত্ম বিে  ১৫,০০০/-  

০৫. কামরম্নে সেসা । 

স্বামী-আবুি কািাম আজাদ।  

২/১সে-ুা   সরকারিাড়ী,সাভার,ঢাকা সসিাই কাজ ১৫০,০০/-  

০৬. সরিাো আক্তার । 

স্বামী-সিখ আিনেদ আিী। 

বস/৫৫,সে-ুা সাভার,ঢাকা। িাঁসমুরেী িািে। ১৫,০০০/-  

০৭ রবফজা খাতুে। 

মৃতুয-আনয়ে উবিে সমািস্ন্া। 

বস/৫৫,সে-ুা সাভার,ঢাকা। িাঁসমুরেী িািে। ১৫,০০০/-  

০৮. আফনরাজা আক্তার।  

বিতা- সমাাঃ সিাকমাে সিানসে। 

৩০৫/দÿÿণ চািাইে সাভর ঢাকা।  সসিাই কাজ। ১৫,০০০/-  

০৯. রম্নবিয়া সিেম। 

স্বামী-সমাাঃ সিাকমাে সিানসে। 

বস,আর,বি চাঁিাইে সাভার,ঢাকা। িসত্ম বিে । ১৫,০০০/-  

১০. ফারিাো োজেীে।  

স্বামী-সাইক মািমুদ িক। 

চাঁিাইে সাভার,ঢাকা কুটির বিে। ১৫,০০০/-  

১১. তমা খন্দকার। 

স্বামী-িারম্ননূর রিীদ। 

বস-৯/২,আড়া িাড়া সাভার,ঢাকা। িসত্ম বিে । ১৫,০০০/-  

১২. ফারিাো রিীদ।  

বিতা-িারম্ননুর রিীদ। 

বস-৯/২,আড়া িাড়া সাভার,ঢাকা। সসিাইএযাম্বয়ডারী ১৫০০০/-  

১৩. সমাছাাঃ সিেম। 

স্বামী-সজে আিী। 

েেরনকা-ুা িেোঁও সািার,ঢাকা। সসিাই কাজ। ১৫,০০০/-  

১৪. সািমা আক্তার  

স্বামী- হুমায়ুে কবির। 

সিড়াইদ িেোঁও সাভার,ঢাকা। সসিাই কাজ। ১৫,০০০/-  

১৫. সজানিদা খাতুে। 

স্বামী-িরীফুি ইসিাম। 

সে-ুা সাভার,ঢাকা। িাঁসমুরেী িািে ১৫,০০০/-  

১৬. বরতা সিেম। 

বিতা-কাবিি খাঁে। 

উিনজিা কমনিস্ন্ক সাভার ,ঢাকা। িাঁসমুরেী িািে ১৫,০০০/-  

১৭. আসমা আরা আিসাে। 

বিতা-এম,এম,কামরম্নি আিসাে। 

বি-২০,তািিাে সাভার,ঢাকা। সসিাই কাজ। ১৫,০০০/-  

১৮. সরিাো িারভীে  

স্বামী-মীর সমাাঃ সমাসত্মাক 

আিেদ। 

বি-২০,তািিাে সাভার,ঢাকা। কুটির বিে  ১৫,০০০/-  

১৯.  মনোয়ারা আিসাে। 

স্বামী-এম,এম,কামরম্নে আিসাে। 

উত্তর তািিাে সাভার,ঢাকা। সসিাই কাজ। ১৫,০০০/-  



২০. জুনিখা আক্তার। 

স্বামী-রবিছ উবিে। 

সধািাইর আবমে িাজার সাভার,ঢাকা। সসিাই কাজ। ১৫,০০০/-  

২১. সমাছাাঃ বিরা সিেম। 

স্বামী-সসবিম। 

 সিেেিাড়ী সধািাইর সাভার,ঢাকা। কুটির বিে  ১৫,০০০/-  

২২. রাবজয়া সিেম।  

স্বামী-সমািােদ আিী। 

চাবিরা বিমুবিয়া সাভার,ঢাকা। সসিাই কাজ। ১৫,০০০/-  

২৩. আইনুে োিার । 

স্বামী-লুৎফর রিমাে। 

িােেী িাড়ী সাভার,ঢাকা। সসিাই কাজ। ১৫,০০০/-  

২৪. রওিেআরা সিেম। 

স্বামী-সমাকনছদ আিী। 

১৪৪/কাতিাপুর সাভার,ঢাকা। িাকসিজী িািে। ১৫,০০০/-  

২৫. সুিতাো আক্তার  

স্বামী-সমাাঃ রবফক। 

১৪৪/কাতিাপুর সাভার,ঢাকা। সসিাই কাজ ১৫,০০০/-  

২৬. তােজীর নূর 

বিতা-েিাি সমািস্ন্যা ।  

১৪৪/কাতািাপুর সাভার,ঢাকা। মািরম্নম ব্যিসা ১৫,০০০/-  

২৭. সোভা ইসিাম  

স্বামী-তবিদুর ইসিাম স্বিে 

১০৪/৩,ডেরনমাড়া সাভার ঢাকা। ক্লথ িাউজ 

ব্যিসা 

১৫,০০০/-  

২৮. িাবকিা সুিতাো। 

স্বামী-িবফকুি ইসিাম।  

১০৪/৩,ডেরনমাড়া সাভার ঢাকা। ফযািে িাউজ 

ব্যািসা 

১৫,০০০/-  

২৯. িাইিী আক্তার  

স্বামী-কানদর বময়া। 

১০৪/৩,ডেরনমাড়া সাভার ঢাকা। সটইিাবরং ১৫,০০০/-  

৩০. স্বপ্না রাণী।  

স্বামী-শ্যামি কুমার । 

এ/১৯/৩,আেন্দপুর সাভার,ঢাকা। ÿু দ্র ব্যািসা ১৫০,০০০/-  

৩১. সমাছাাঃ মািফুজা খােম। 

বিতা-আব্দুি মািাে। 

৮২/১৩ ডেরনমাড়া    সাভার,ঢাকা। কািনড়র ব্যািসা ১৫,০০০/-  

৩২. আফনরাজা আক্তার। 

স্বামী-সূজে। 

৮২/১৩ডেরনমাড়া 

সাভার,ঢাকা। 

সসিাই প্রবিÿণ। ১৫,০০০/-  

৩৩. সুরাইয়া সিেম (িযাবি) 

সনিদুর আবমে সানিজ 

এ/১০৩,বিনোদিাইদ  

সাভার,ঢাকা। 

বিউটি িাি লার ১৫,০০০/-  

৩৪. সফরনদৌস সিেম 

স্বামী-মবের আিনেদ  

ব্যাংকনিাণী সাভার ঢাকা। সসিাই কাজ। ১৫,০০০/-  

৩৫. সমঘো িীি।  

স্বামী-প্রাণ িিস্ন্ি িীি। 

ব্যাংক কনিািী 

সাভার,ঢাকা। 

বিউটি িাি লার ১৫,০০০/-  

৩৬. সলারা ইয়াসবমে । 

স্বামী-সাইজুি ইসিাম । 

এ/১০৩,বিনোদিাইদ সাভার,ঢাকা। বিউটি িাি লার ১৫,০০০/-  

৩৭. মুবেরা আিনেদ। 

বিতা-মবের আিনেদ। 

এ-১৯ব্যাংককনিাণী             

সাভার,ঢাকা। 

বিউটি িাি লার ১৫,০০০/-  

৩৮. সমাছাাঃ োরেীছ  

বিতা-মবফজ। 

িাড্ডা ভাট িাড়া সাভার,ঢাকা। কািনড়র ব্যািসা ১৫০০০/-  

৩৯. সমাছাাঃ জহুরা সিেম  

স্বামী-ফারম্নক সিানসে। 

ব্যাংক কনিািী 

সাভার,ঢাকা। 

িাঁসমুরেী িািে। ১৫,০০০/-  

৪০. সমাছাাঃ িারম্নি। 

বিতা-মৃত সমাফাজ্জি। 

বড-৫/২ব্যাংক কনিাণী সাভারঢাকা। ÿু দ্র ও কুটির 

বিে 

১৫,০০০/-  

৪১. সমাছাাঃ কুিসুম । 

বিতা-নূর আিম। 

বড-তািিাে  সাভার,ঢাকা। সসিাই কাজ ১৫,০০০/-  

৪২. বিবি আক্তার 

বিতা-আব্দুি িক। 

এফ/১০ব্যাংক 

কনিাণী,সাভার,ঢাকা 

ছােি িািে। ১৫,০০০/-  

 



 

ময়মেবসংি 

2. মুক্তাোছা 

ক্র:েং োম ও স্বামীর োম 

 

ঠিকাো প্রকে  বিতরেকৃত টাকার  

িবরমাে 

 
1.   িাবমদা 

স্বামী -মঞ্জু 

 

িÿÿসখািা 

মুক্তাোছা 

 

ক্ষুদ্র ব্য্রিসা ১০,০০০/- 

2.  মানজদা  

স্বামী -জবিি 

 

মবেরাম িাড়ী 

মুক্তাোছা 

 

 ক্ষুদ্র ব্য্রিসা ১০,০০০/- 

 

3. ফুিিাড়ীয়া 
ক্র: েং োম ও স্বামীর োম 

 

ঠিকাো প্রকে  বিতরেকৃত টাকার  

িবরমাে 

1.  সরাকসাো 

স্বামী –রতে 

ইচাইি ক্ষুদ্র ব্য্রিসা ১৫,০০০/- 

2. রােী   

স্বামী –সুরম্নজ 

মন্ডিিাড়ী  ক্ষুদ্র ব্য্রিসা ১২০০০/- 

3.  সরাবজো 

স্বামী -ু আবুিকর িকর বসবিক 

মন্ডিিাড়ী ক্ষুদ্র ব্য্রিসা ১৫,০০০/- 

4. বিজা 

স্বামী -দুিাি বময়া 

বিদ্যােন্দ ক্ষুদ্র ব্য্রিসা ১৫,০০০/- 

5. রাবিদা 

স্বামী  ুআ: মািাে 

বিদ্যােন্দ ক্ষুদ্র ব্য্রিসা ১৫,০০০/- 

6. বিখা 

স্বামী-ু কাজি বময়া 

মন্ডিিাড়ী ক্ষুদ্র ব্য্রিসা ১২,০০০/- 

7. মনোয়ারা 

স্বামী-ু ফজলুি িক 

বিদ্যােন্দ  োভী িািে ১৫,০০০/- 

8. িারভীে 

স্বামী-ু আ: মবজদ 

কািাদি োভী িািে ১৫,০০০/- 

9. বমবি আক্তার 

স্বামী-ু আজিার আিী 

বিদ্যােন্দ ক্ষুদ্র ব্য্রিসা ১৫,০০০/- 

10. বুিবূবি 

স্বামী –দুিাি 

বিদ্যােন্দ োভী িািে ১৫,০০০/- 

11. ছানিরা স্বামী  ুইন্নুস আিী 

 

ইচাইি ক্ষুদ্র ব্য্রিসা ১০,০০০/- 

12. োবছমা 

স্বামী -সমািােদ আিী 

 

িািাস্বর সসিাই সমবিে ক্রয় ১০,০০০/- 

  সি লনমাট ১২ জে ১,৬৪,০০০/- টাকা 



 

 

4. কটিয়াদী -বকনিারেঞ্জ 

 

বিতরে তাবরখ: ১৮/০৮/২০১৬ 

 
ক্রং েং ঋণ গ্রিীতারোম বিতা/স্বামীরোম ঠিকাো সেনডর োম ঋনণরিবরমাণ 

1.  সিাসো বিতামৃত: সানুবময়া গ্রাম: কামারনকাো, কটিয়াদী ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/- 

2.  আবছয়াখাতুে স্বামী:মৃত: সানুবময়া গ্রাম: কামারনকাো, কটিয়াদী ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/- 

3.  দুনিো স্বামী: নুরম্নিিক গ্রাম: কামারনকাো, কটিয়াদী োভীিািে ১৫,০০০/- 

4.  সমাছা: সখানি লদা সিেম স্বামী:মৃত: সুন্দরআিী গ্রাম: কামারনকাো, কটিয়াদী িাঁসমুরেীিািে ১৫,০০০/- 

5.  সরনিো সিেম স্বামী: নুরম্নিইসিাম গ্রাম: কামারনকাো, কটিয়াদী ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/- 

6.  ফানতমা সিেম স্বামী: সমা: সসকান্দর আিী গ্রাম: কামারনকাো, কটিয়াদী ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/- 

7.  সমাছা: েওরীেসুিতাো স্বামী: সমা: িামছুিিক গ্রাম: অষ্টেবরয়া, কটিয়াদী োভীিািে ১৫,০০০/- 

8.  সমাছা: সবুজা সিেম স্বামী: মাসুদ গ্রাম: অষ্টেবরয়া, কটিয়াদী ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/- 

9.  সমাছা: িানজরা স্বামী: আ: িানিম গ্রাম: অষ্টেবরয়া, কটিয়াদী মৎস্য চাষ ১৫,০০০/- 

10.  সমাছা: িাবিমাখাতুে স্বামী: িরীফবময়া গ্রাম: অষ্টেবরয়া, কটিয়াদী ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/- 

11.  িরীফা সিেম স্বামী: আবুবছবিক গ্রাম: আদমপুর, মসুয়া, কটিয়াদী িাঁসমুরেীিািে ১৫,০০০/- 

12.  ডবি আক্তার স্বামী: েয়েবময়া গ্রাম: আদমপুর, মসুয়া, কটিয়াদী োভীিািে ১৫,০০০/- 

13.  সমাছা: রম্নিিানু স্বামী: সমা: সসকান্দর আিী গ্রাম: আদমপুর, মসুয়া, কটিয়াদী সসিাইকম লসূচী ১৫,০০০/- 

14.  মািমুদাখাতুে স্বামী: সমা: মাবেকবময়া গ্রাম: বিমুিকাবন্দ, মসুয়া, কটিয়াদী িাঁসমুরেীিািে ১৫,০০০/- 

15.  সিনদোখাতুে স্বামী: সমা: আরমাে গ্রাম: মসুয়া িাঁসমুরেীিািে ১৫,০০০/- 

16.  আছমা আক্তার স্বামী: িাবেফা গ্রাম: মসুয়া োভীিািে ১৫,০০০/- 

17.  বিবরো আক্তার স্বামী: সমা: উসমাে গ্রাম: তাতারকান্দা িাকসব্জীচাষ ১৫,০০০/- 

18.  বিবরো আক্তার বিতা: সমা: আসাদ বময়া গ্রাম: অষ্টঘবরয়া মৎস্য চাষ ১৫,০০০/- 

19.  সিেম স্বামী: আব্দুিিবতফ চাবরিাড়া, কটিয়াদী ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/- 

20.  সমাছা: িারবমে স্বামী: সমা: রম্নসত্মমআিী চাবরিাড়া ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/- 

21.  নুরজািাে স্বামী: ইবদ্রছ গ্রাম: ইন্দুয়াইি, িাঁসমুরেীিািে ১৫,০০০/- 

22.   সমাছা: বদনিায়ারা স্বামী: সমা: আসাদ গ্রাম: পূি লচাবরিাড়া িাঁসমুরেীিািে ১৫,০০০/- 

23.  সমাছা: জুনয়ো স্বামী: সমা: সসবিমইকিাি গ্রাম: িােরাইটিবিম ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/- 

24.  সমাছা: ছানিিা স্বামী: আ: কাবদর গ্রাম: িােরাইটিবিম ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/- 

 



 

৫. সিানসেপুর-বকনিারেঞ্জ 

1.  সমাছা: ফবরদা খাতুে স্বামী: সমা: খায়রম্নি 

ইসিাম 

গ্রাম: িবিম বিনিশ্বর, সিা: 

সিানসেপুর, সিানসেপুর, বকনিারঞ্জ। 

িাড়ীর 

এমব্রযডারী 

ব্যিসা 

১৫,০০০/- 

2.  বিজা আক্তার বিতা: দুিাি বময়া গ্রাম: পূি ল িীনিশ্বর, সিা: সিানসেপুর, 

সিানসেপুর, বকনিারঞ্জ। 

সটইিাবরং ১৫,০০০/- 

3.  সমাছা: আবছয়া স্বামী: জামাি উবিে গ্রাম: িবিম বিনিশ্বর, সিা: 

সিানসেপুর, সিানসেপুর, বকনিারঞ্জ। 

মুবদ সদাকাে ১৫,০০০/- 

4.  তাছবিমা খাতুে স্বামী: সমা: রমজাে বময়া গ্রাম: পূি ল িীনিশ্বর, সিা: সিানসেপুর, 

সিানসেপুর, বকনিারঞ্জ। 

ÿু দ ব্যিসা ১৫,০০০/- 

5.  মবদো খাতুে স্বামী: সমা: দুিাি বময়া গ্রাম: পূি ল িীনিশ্বর, সিা: সিানসেপুর, 

সিানসেপুর, বকনিারঞ্জ। 

োভী িািে ১৫,০০০/- 

6.  িকুিা খাতুে স্বামী: বেয়াস উবিে গ্রাম: পূি ল িীনিশ্বর, সিা: সিানসেপুর, 

সিানসেপুর, বকনিারঞ্জ। 

িাড়ীর 

এমব্রযডারী 

ব্যিসা 

১৫,০০০/- 

7.  সমাছা: সমিা খাতুে স্বামী: সমা: আ: িাবমদ গ্রাম: িবিম বিনিশ্বর, সিা: 

সিানসেপুর, সিানসেপুর, বকনিারঞ্জ। 

িাড়ীর 

এমব্রযডারী 

ব্যিসা 

১৫,০০০/- 

8.  রাবিয়া খাতুে স্বামী: সমা: খবিি উবিে গ্রাম: িবিম বিনিশ্বর, সিা: 

সিানসেপুর, সিানসেপুর, বকনিারঞ্জ। 

িাড়ীর 

এমব্রযডারী 

ব্যিসা 

১৫,০০০/- 

9.  মুক্তা রাণী িবেক স্বামী: সুিি চন্দ্র িবেক গ্রাম: বিনিশ্বর, সিা: সিানসেপুর, 

সিানসেপুর, বকনিারঞ্জ। 

ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/- 

10.  তাসবিমা আক্তার স্বামী: রবফকুি ইসিাম গ্রাম: জেদি, সিা: পুমদী, 

সিানসেপুর, বকনিারেঞ্জ। 

োভী িািে ১৫,০০০/- 

11.  সরখা আক্তার স্বামী: কাঞ্চে গ্রাম: জেদি, সিা: পুমদী, 

সিানসেপুর, বকনিারেঞ্জ। 

েরম্ন সমাটা 

তাজ করণ 

১৫,০০০/- 

12.  োবদরা িারভীে স্বামী: সসানিি রাো গ্রাম: জেদি, সিা: পুমদী, 

সিানসেপুর, বকনিারেঞ্জ। 

োভীিািে ১৫,০০০/- 

13.  ফবরদা আক্তার স্বামী: িবিদুিস্ন্াি গ্রাম: জেদি, সিা: পুমদী, 

সিানসেপুর, বকনিারেঞ্জ। 

ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/- 

 সমাট =৩,১৫,০০০/- (বতে িÿ  িনের িাজার টাকা মাত্র)  ৩,১৫,০০০/- 

 

 

 

 

 



 

৬.বেকিী-বকনিারেঞ্জ। মবিিানদর  আত্নকম লসংস্থানের জন্য ÿু দ্রঋণ বিতরণ কম লসূচীর আওতায় ২০তম িয লানয় বিতরণকৃত উিকারনভােীনদর 
োনমর তাবিকা: 

ক্রবমক 

েং 

ঋেী েং োম বিতা/স্বামীর োম ঠিকাো কম লসূচীর োম িরানির 

িবরমাে 

মমত্মব্য 

০১ ৪৫৪ মারবজয়া বিতা:সিাকমাে গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৭, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

িাঁস মুরেী িািে ১৫০০০/-  

০২ ৪৫৫ সমাছা:সরখা সিেম স্বামী: িাদি গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৭, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

োভী িািে ১৫০০০/-  

০৩ ৪৫৬ তুনিরা স্বামী: সোিাি বময়া গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৮, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

িাঁস মুরেী িািে ১৫০০০/-  

০৪ ৪৫৭ ফুনিিা স্বামী: িাবেফ বময়া গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৫, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

িাঁস মুরেী িািে ১৫০০০/-  

০৫ ৪৫৮ সমাছা: কবিনুর স্বামী: রবফক বময়া গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৭, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

ছােি িািে ১৫০০০/-  

০৬ ৪৫৯ চাঁে িানু স্বামী: মবত বময়া গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৮, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

িাঁস মুরেী িািে ১৫০০০/-  

০৭ ৪৬০ িাজািাে সিেম স্বামী: কাছম আিী গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৮, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

িাঁস মুরেী িািে ১৫০০০/-  

০৮ ৪৬১ মাবজয়া স্বামী: ওয়ানজদ গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৭, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

িাঁস মুরেী িািে ১৫০০০/-  

০৯ ৪৬২ রাবজয়া স্বামী: জজ বময়া গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৭, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

িাঁস মুরেী িািে ১৫০০০/-  

১০ ৪৬৩ আবম্বয়া স্বামী: কাঞ্চে বময়া গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৯, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

োভী িািে ১৫০০০/-  

১১ ৪৬৪ োনদরা সিেম স্বামী:সমা: মবজবুর 

রিমাে 

গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৯, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

োভী িািে ১৫০০০/-  

১২ ৪৬৫ রানু সিেম স্বামী: িাবেফ বময়া গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৮, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

িাঁস মুরেী িািে ১৫০০০/-  

১৩ ৪৬৬ তাবেয়া স্বামী: ছুরম্নত আিী গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৭, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

িাঁস মুরেী িািে ১৫০০০/-  

১৪ ৪৬৭ নুর োিার স্বামী: ফবরদ বময়া গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৯, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

ছােি িািে ১৫০০০/-  

১৫ ৪৬৮ জয়েি বিবি স্বামী:সসারিাফ বময়া গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৯, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

িাঁস মুরেী িািে ১৫০০০/-  

১৬ ৪৬৯ বিবকষ সিেম বিতা: কাঞ্চে বময়া গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৮, বেকিী, 

িাঁস মুরেী িািে ১৫০০০/-  



বকনিারেঞ্জ। 

১৭ ৪৭০ বিয়ারা খাতুে স্বামী: িািজািাে গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৭, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

োভীিািে ১৫০০০/-  

১১ ৪৬৪ োনদরা সিেম স্বামী:সমা: মবজবুর 

রিমাে 

গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৯, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

োভী িািে ১৫০০০/-  

১২ ৪৬৫ রানু সিেম স্বামী: িাবেফ বময়া গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৮, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

িাঁস মুরেী িািে ১৫০০০/-  

১৩ ৪৬৬ তাবেয়া স্বামী: ছুরম্নত আিী গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৭, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

িাঁস মুরেী িািে ১৫০০০/-  

১৪ ৪৬৭ নুর োিার স্বামী: ফবরদ বময়া গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৯, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

ছােি িািে ১৫০০০/-  

১৫ ৪৬৮ জয়েি বিবি স্বামী:সসারিাফ বময়া গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৯, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

িাঁস মুরেী িািে ১৫০০০/-  

১৬ ৪৬৯ বিবকষ সিেম বিতা: কাঞ্চে বময়া গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৮, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

িাঁস মুরেী িািে ১৫০০০/-  

১৭ ৪৭০ বিয়ারা খাতুে স্বামী: িািজািাে গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৭, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

োভীিািে ১৫০০০/-  

১৮ ৪৭১ ছাবমো স্বামী: মুবিদ বময়া গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৯, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

িাঁস মুরেী িািে ১৫০০০/-  

১৯ ৪৭২ সরিমা সিেম স্বামী:সমা: এরিাদ 

উবিে 

গ্রাম: ছাবতরচর ওয়াড ল 

েং ০৬, বেকিী, 

বকনিারেঞ্জ। 

িাঁস মুরেী িািে ১৫০০০/-  

২০ ৪৭৩ বমেবত রােী দাস স্বামী: কািী িদ দাস গ্রাম: ষাইটধাে, 

ওয়াড ল েং০৭ 

বেকিী,বকনিারেঞ্জ 

িাঁস মুরেী িািে ১৫০০০/-  

২১ ৪৭৪ বরো রােী বিশ্বাস স্বামী: রতে চন্দ্র বিশ্বাস গ্রাম: ষাইটধাে, 

ওয়াড ল েং০৭ 

বেকিী,বকনিারেঞ্জ 

িাঁস মুরেী িািে ১৫০০০/-  

২২ ৪৭৫ সিিো রােী 

সরকার 

স্বামী: কৃষ্ণ চন্দ্র 

সরকার 

গ্রাম: ষাইটধাে, 

ওয়াড ল েং০৭ 

বেকিী,বকনিারেঞ্জ 

োভীিািে ১৫০০০/-  

 

 

 

 

 

 

 



7.  োেরপুর-টািাইি 

 

  ১৭তম িয লায়                       ২০১৬-২০১৭ অথ ল িছর 

                                                                  সমাট=২,৫৫,০০০/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্রাঃ 

েং 

ঋণ গ্রিীতার োম স্বামী/বিতার োম স্থায়ী ঠিকাো প্রকনের োম অনুনমাবদত ঋনণর 

িবরমাে 

মম

ত্ম

ব্য 

০১ সমাছাাঃ আরবজো আক্তার স্বামী-সমাাঃ বসরাজ বময়া গ্রামাঃনোবিোথপুর ইউ,বি-েয়িাটা 

োেরপুর,টািাইি 

িাঁস-মুরেী িািে ১৫,০০০/-  

০২  সমাছাাঃ সরাবজো সিেম স্বামী-সমাাঃসনমত্মষ আিী গ্রামাঃ িেগ্রাম ইউ,বি-েয়িাটা 

োেরপুর,টািাইি 

িাঁস-মুরেী িািে ১৫,০০০/  

০৩ সমাছাাঃোবছমা সিেম স্বামী-আবমরম্নি বসকদার গ্রামাঃ িেগ্রাম ইউ,বি-েয়িাটা 

োেরপুর,টািাইি 

িাঁস-মুরেী িািে ১৫,০০০/  

০৪ সমাছাাঃ জহুরা সিেম স্বামী-সমাাঃ িাইজুবিে গ্রামাঃ িেগ্রাম ইউ,বি-েয়িাটা 

োেরপুর,টািাইি 

ছােি সভড়া িািে ১৫,০০০/  

০৫ সমাছাাঃ োজমা সিেম স্বামী-সমাাঃ সমামত্মাজ আিী গ্রামাঃ িেগ্রাম ইউ,বি-েয়িাটা 

োেরপুর,টািাইি 

িাঁস-মুরেী িািে ১৫,০০০/  

০৬  সমাছাাঃ রাবিদা খাতুে স্বামী-সমাাঃ সমািাফ আিী গ্রামাঃ িেগ্রাম ইউ,বি-েয়িাটা 

োেরপুর,টািাইি 

েরম্ন িািে ১৫,০০০/  

০৭ সমাছাাঃ আছমা সিেম স্বামী- আিাে আিী গ্রামাঃ িেগ্রাম ইউ,বি-েয়িাটা 

োেরপুর,টািাইি 

েরম্ননমাটা তাজাকরণ ১৫,০০০/  

০৮ সমাছাাঃ সখানদজা সিেম স্বামী-সমাাঃ ছারফু বময়া গ্রামাঃ িেগ্রাম ইউ,বি-েয়িাটা 

োেরপুর,টািাইি 

িাঁস-মুরেী িািে ১৫,০০০/  

০৯ সমাছাাঃ সাবফয়া ইউসুফ স্বামী-সমাাঃ ইউসুফ আিী গ্রামাঃ িেগ্রাম ইউ,বি-েয়িাটা 

োেরপুর,টািাইি 

ব্যিসা ১৫,০০০/  

১০ সমাছাাঃ সরনুয়ারা স্বামী সমাাঃ জাবকর সিানসে গ্রামাঃ িেগ্রাম ইউ,বি-েয়িাটা 

োেরপুর,টািাইি 

েরম্ননমাটাতাজাকরণ ১৫,০০০/  

১১  সমাছাাঃ আফছাো আক্তার বিতা- িাজািাে বময়া গ্রাম- িািোিাড়া, োেরপুর, 

টাংোইি। 

ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/  

 

১২  সমাছাাঃিারভীে সিেম স্বামী- সমাাঃ শুকুর আিী গ্রাম- িািোিাড়া, োেরপুর, 

টাংোইি। 

ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/  

 

১৩ সমাছাাঃ িায়িা আবিম স্বামী সমাাঃ আাঃ আবিম গ্রাম- মীরেের, োেরপুর, টাংোইি। িাঁস-মুরেী িািে ১৫,০০০/  

 
১৪  সমাছাাঃ আবফয়া সিেম স্বামী- সমাাঃ উজ্জি সিানসে গ্রাম- মীরেের, োেরপুর, টাংোইি। িাঁস-মুরেী িািে ১৫,০০০/  

 
১৫  সমাছাাঃ ছবখো সিেম স্বামী- সমাাঃ সতাতা বময়া গ্রাম- মীরেের, োেরপুর, টাংোইি। িাঁস-মুরেী িািে ১৫,০০০/  

 
১৬  সমাছাাঃ ময়ো সিেম স্বামী- সমাাঃ কবির বময়া গ্রাম- িানঘর িাড়ী, মামুদেের, 

োেরপুর, টাংোইি। 

ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/  

 

১৭ 

 

 সমাছাাঃ সরবজয়া সিেম স্বামী- সমাাঃ আাঃ কানদর গ্রাম- িানঘর িাড়ী, মামুদেের, 

োেরপুর, টাংোইি। 

ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/  



 

 

 

8.আিফাডািা -ফবরদপুর 

২০১৬-১৭ অথ ল িছনরর ১১ তম িয লানয়র ৫১ জে মবিিানদর আত্ন কম লসংস্থানের জন্য ÿু দ্র ঋণ কায লক্রনমর অনুনমাবদত ঋণ গ্রিীতানদর োনমর 

তাবিকা। 

ক্রাঃ 

েং 
ঋণ গ্রিীতার োম স্বামী/ বিতার োম গ্রাম ইউবেয়ে 

ওয়াড ল 

েং 

বেি লাবচত 

ঋনণর 

িবরমাে 

মম

ত্ম

ব্য 

০১ সমনমাবর কানয়ম বিকদার আিফাডািা আিফাডািা ০১ ১০,০০০/-  

০২ সরনিকা সিেম আিাদ সমাল্যা আিফাডািা আিফাডািা ০১ ১০,০০০/-  

০৩ সাবিদা সিেম িারম্নে সমাল্যা আিফাডািা আিফাডািা ০১ ১০,০০০/-  

০৪ োবছমা সিেম ইয়ার আিী খাে ধিাইরচর আিফাডািা ০৮ ১০,০০০/-  

০৫ চম্পা খােম সমাাঃ কািাম সিখ বমঠাপুর আিফাডািা ০৩ ১০,০০০/-  

০৬ ঝে লা সিেম িকু সিখ আিফাডািা আিফাডািা ০১ ১০,০০০/-  

০৭ সকানমিা সিেম বফনরাজ উবিে বমঠাপুর সোিািপুর ০৩ ১০,০০০/-  

০৮ সরখা সিেম মবের সিানসে সমাল্যা বমঠাপুর আিফাডািা ০৩ ১০,০০০/-  

০৯ সুবম সমাাঃ োজমুি সিানসে বমঠাপুর আিফাডািা ০৩ ১০,০০০/-  

১০ আঞ্জুমাে আরা সিেম(জবি) সাইফুর রিমাে বুড়াইচ বুড়াইচ ০১ ১০,০০০/-  

১১ রম্নিািী সিেম সমাাঃ বরিে সিখ আিফাডািা আিফাডািা ০২ ১০,০০০/-  

১২ সমাছাাঃ রানিয়া সিেম জািাি সিখ কটুরাকাবন্দ বুড়াইচ ০৩ ১০,০০০/-  

১৩ মাকছুদা সিেম সতারাি সিানসে কটুরাকাবন্দ বুড়াইচ ০৩ ১০,০০০/-  

১৪ োজমা  আিরাফ সমাল্যা কটুরাকাবন্দ বুড়াইচ ০৩ ১০,০০০/-  

১৫ রম্নবম সমাাঃ মাছুদ রাো কটুরাকাবন্দ বুড়াইচ ০৩ ১০,০০০/-  

১৬ সরাবজো খােম সমাাঃ জািাি সিখ কটুরাকাবন্দ বুড়াইচ ০৩ ১০,০০০/-  

১৭ রবজো সিেম আিমেীর সিানসে বুড়াইচ বুড়াইচ ০১ ১০,০০০/-  

১৮ িীিা িারভীে বি- িামচু বময়া বুড়াইচ বুড়াইচ ০১ ১০,০০০/-  

১৯ সুমাইয়া খােম আজম আিী বুড়াইচ বুড়াইচ ০১ ১০,০০০/-  

২০ বিবথকা সিেম তবিবুর রিমাে বুড়াইচ বুড়াইচ ০১ ১০,০০০/-  

২১ সরানকয়া সিেম সামচু সরদার বুড়াইচ বুড়াইচ ০১ ১০,০০০/-  

২২ িাবিমা খােম মন্টু বময়া বুড়াইচ বুড়াইচ ০১ ১০,০০০/-  



২৩ ফবরদা আনোয়ার সিানসে বমঠাপুর আিফাডািা ০৩ ১০,০০০/-  

২৪ রম্নবিো   সমাাঃ িাবমম সিখ বমঠাপুর আিফাডািা ০৩ ১০,০০০/-  

২৫ োছবরে সািাম সিখ ধিাইরচর আিফাডািা ০৩ ১০,০০০/-  

২৬ সমাছাাঃ রাবে সিেম জািািীর আিম সিক বমঠাপুর আিফাডািা ০৩ ১০,০০০/-  

২৭ তােবজিা সিেম 
সমাাঃ বফনরাজ 

তালুকদার 
েওয়ািাড়া সোিািপুর ০৫ ১০,০০০/-  

২৮ সরাকসাো সিেম সমাাঃ িাবফজ সিখ েওয়ািাড়া সোিািপুর ০৫ ১০,০০০/-  

২৯ িাবসো সমাাঃ িারম্নের রবিদ  েওয়ািাড়া সোিািপুর ০৫ ১০,০০০/-  

৩০ আবকরে সমাাঃ সামচু সরদার বুড়াইচ বুড়াইচ ০১ ১০,০০০/-  

৩১ বিউটি সিেম সমাাঃ চাে সমাল্যা কুসুমদী আিফাডািা ০২ ১০,০০০/-  

৩২ সমাছাাঃ তাছবিমা খােম বি-সিদানয়ত সিানসে কুসুমদী আিফাডািা ০২ ১০,০০০/-  

৩৩ বিেী  সিেম সসানিি সিখ কুসুমদী আিফাডািা ০২ ১০,০০০/-  

৩৪ শুকুরে িাবিম সরদ লার কুসুমদী আিফাডািা ০২ ১০,০০০/-  

৩৫ আরবজো সিেম সমাাঃ সসবিম বিকদার বুড়াইচ বুড়াইচ ০১ ১০,০০০/-  

৩৬ োছবরে বমজাে বিকদার বুড়াইচ বুড়াইচ ০১ ১০,০০০/-  

৩৭ সরনুকা লুৎফর রিমাে সদ লার েেরকান্দ সোিািপুর ০৭ ১০,০০০/-  

৩৮ িাবচো সিেম সরজাউি েোরকান্দা সোিািপুর ০৭ ১০,০০০/-  

৩৯ সিো সিেম বসবিকুর রিমাে েেরকান্দা সোিািপুর ০৭ ১০,০০০/-  

৪০ সীমা বি- সামচু বময়া বুড়াইচ বুড়াইচ ০১ ১০,০০০/-  

৪১ িনুফা আবমর সিানসে বুড়াইচ বুড়াইচ ০১ ১০,০০০/-  

৪২ সমাছাাঃ সরনু সিেম আবুি িািার খাে বমঠাপুর আিফাডািা ০৩ ১০,০০০/-  

৪৩ িারভীে আক্তার 
সমাাঃ আমরম্নজ্জামাে 

কদর 
িাড়াইচ বুড়াইচ ০১ ১০,০০০/-  

৪৪ মবেরা সিেম আাঃ সািাম  বুড়াইচ বুড়াইচ ০১ ১০,০০০/-  

৪৫ ছবেয়া  বি- আাঃ সািাম বুড়াইচ বুড়াইচ ০১ ১০,০০০/-  

৪৬ রােী বি- আাঃ সািাম বুড়াইচ বুড়াইচ ০১ ১০,০০০/-  

৪৭ বিউটি সিিাি বুড়াইচ বুড়াইচ ০১ ১০,০০০/-  

৪৮ সািাোজ সমাাঃ সাইদুর রিমাে বমঠাপুর আিফাডািা ০৩ ১০,০০০/-  

৪৯ সুইটি সিেম 
মওিাো সদনিায়ার 

সিানসে 
বমঠাপুর আিফাডািা ০৩ ১০,০০০/-  



৫০ োসবরে বি- সদিায়ার সিানসে বমঠাপুর আিফাডািা ০৩ ১০,০০০/-  

৫১ ফানতমা সিেম নুর ইসিাম বুড়াইচ বুড়াইচ ০১ ১০,০০০/-  

                                                                                     সমাট=২,৫৫,০০০/- 

৯. fvsMv Dc‡Rjv 

gwnjv‡`i AvZ¥Kg©ms ’̄v‡bi Rb¨ ¶z`ªFY Aby‡gvw`Z weZibK…Z ZvwjKv 

weZi‡bi ZvwiL t 18/08/16 (18 ce©) msL¨v = 12 Rb UvKv-1,80,000/- 

 

µtbs bvg ¯v̂gx/wcZvi bvg wVKvbv 
F‡Yi 

cwigvb 

Av`vq mvwf©m 

PvR©mn 
Abv`vqx 

01 wjwc †eMg Rs-kwn`yj Avjvg mvs-Pzgyi`x  15,000/- --- 16200/- 

02 LyKzgwb Rs-BgviZ †kK mvs-ZzRvicyi 15,000/- --- 16200/- 

03 AvKwjgv †eMg Rs- †kL myjZvb mvs-ZzRvicyi 15,000/- --- 16200/- 

04 wd‡ivRv †eMg Rs- Avey e°i gvZzeei mvs-cwðg nvmvgw`qv  15,000/- --- 16200/- 

05 wkjv Av³vi wcs- Avey e°i gvZzeei mvs-cwðg nvmvgw`qv  15,000/- --- 16200/- 

06 ggZvR †eMg Rs-‡kL BqvwQb mvs-cwðg nvmvgw`qv  15,000/- --- 16200/- 

07 ‡iLv Av³vi Rs- †iRvDj Kwig mvs-evwjqvPiv 15,000/- --- 16200/- 

08 ‡nbv †eMg 
Rs- †gvt ‡mvevnvb 

†gvjv 
mvs-Kvcywoqv m`i`x 15,000/- --- 16200/- 

09 nxiv Av³vi Rs-BwjqvP †gvjv mvs-PwÛ`vm`x  15,000/- --- 16200/- 

10 mywdqv Rs- Avt nvB mvs-byicyi 15,000/- --- 16200/- 

11 D‡¤§ nvweev wcs- BDbyP wgqv mvs-fvsMv 15,000/- --- 16200/- 

12 ‡kvfv ‡Nvl Rs-wek¦vbv_ †Nvl mvs-Pzgyi`x 15,000/- --- 16200/- 

   me©‡gvU 1,80,000/- --- 1,94,400/- 

 

 

 

 

 

 



 

 

১০. সোয়ািন্দ:রাজিাড়ী 

 
জুিাই / ২০১৬  ইং মানস  ০৭  জে ঋণ  গ্রিীতার োনমর   তাবিকা   সদয়  অিেবতর জন্য  সপ্ররণ করা  িনিা। 

 
ক্রবমক 

েং 

োম বিতা/স্বামীর োম ঠিকাো ঋনণর িবরমাে ঋণ বিতরনের 

তাবরখ 

০১ জনমিা সিেম জং- মািাবুি মন্ডি গ্রামাঃিড় মসবজদ িাড়া, 

সদৌিতবদয়া,সোয়ািন্দ। 

১৫,০০০/- ২৭/০৭/২০১৬ 

০২ কনমিা সিেম জং- সোিাি 

সমািস্ন্া 

গ্রামাঃিড় মসবজদ িাড়া, 

সদৌিতবদয়া,সোয়ািন্দ। 

১৫,০০০/- ২৭/০৭/২০১৬ 

০৩ কুিছুম 

আক্তার 

জং-সসামনসর 

মন্ডি 

গ্রামাঃিড় মসবজদ িাড়া, 

সদৌিতবদয়া,সোয়ািন্দ। 

১৫,০০০/- ২৭/০৭/২০১৬ 

০৪ জনিদা সিেম জং- জয়োি মন্ডি গ্রামাঃিড় মসবজদ িাড়া, 

সদৌিতবদয়া,সোয়ািন্দ। 

১৫,০০০/- ২৭/০৭/২০১৬ 

০৫ োবছমা  জং- উজ্জ্বি গ্রামাঃিড় মসবজদ িাড়া, 

সদৌিতবদয়া,সোয়ািন্দ। 

১৫,০০০/- ২৭/০৭/২০১৬ 

০৬ ফবরদা সিেম জং- রাজু গ্রামাঃিড় মসবজদ িাড়া, 

সদৌিতবদয়া,সোয়ািন্দ। 

১৫,০০০/- ২৭/০৭/২০১৬ 

০৭ মুেমুে 

আক্তার 

বিং- মািাবুি 

মন্ডি 

গ্রামাঃিড় মসবজদ িাড়া , 

সদৌিতবদয়া,সোয়ািন্দ। 

১০,০০০/- ২৭/০৭/২০১৬ 

                      সি লনমাট= ১,০০,০০০/-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

১1. রামু,-কক্সিাজার 

 ।মবিিানদর আত্মকম লসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ বিতরনের তাবিকাাঃ বিতরনের তাবরখাঃ  

ক্রাঃ 

েং 

আইবড েং োম বিতা/স্বামীর োম ঠিকাো কম লসূচীর োম টাকার 

িবরমাণ 

ছ

বি 

১ ২২১৬৬১৫৬৭০৩৮১ েীতা রাণী িম লা সোিাি চন্দ্র িম লা িবিম সমরংনিায়া, 

ফনতখাঁরকুি 

ছােি িািে ১৫,০০০/- 

 
২ ২২১৬৬১৫০০০৩৩২ মুবি িম লা অিক িম লা িবিম সমরংনিায়া, 

ফনতখাঁরকুি 

ছােি িািে ১৫,০০০/- 

 
৩ ২২১৪৯৪৭২২৮৫০৪ ওসমাে আরা িারভীে সমাাঃ রাফুি আবমে আমতবিয়ািাড়া, 

ফনতখাঁরকুি 

ছােি িািে ১৫,০০০/- 

 
৪ ২২১৬৬১৫৬৭২২৮৫ রীো িম লা সুমে িম লা পূি ল সমরংনিায়া, 

ফনতখাঁরকুি 

ছােি িািে ১৫,০০০/- 

 
৫ ২২১২৪৪৭৩০৩৪৬৪ িক্ষ্মী িম লা বমটে িম লা িবিম সমরংনিায়া, 

ফনতখাঁরকুি 

ছােি িািে ১৫,০০০/- 

 
ক্রাঃ 

েং 

আইবড েং োম বিতা/স্বামীর োম ঠিকাো কম লসূচীর োম টাকার 

িবরমাণ 

ছ

বি 

৬ ২২১৬৬১৫৬৭০৩৭৯ মেজু িম লা রাখাি চন্দ্র িম লা িবিম সমরংনিায়া, 

ফনতখাঁরকুি 

ছােি িািে ১০,০০০/- 

 
৭ ২২১৬৬১৫৬৭০৪৩১ স্বরস্বতী িম লা প্রদীি কুমার িম লা িবিম সমরংনিায়া, 

ফনতখাঁরকুি 

ছােি িািে ১০,০০০/- 

 



৮ ২২২২৪০৫৩৮৯৭১৪ সিিী দাি স্বিে দাি িবিম সমরংনিায়া, 

ফনতখাঁরকুি 

ছােি িািে ১০,০০০/- 

 
৯ ২২১৬৬১৫৬৭৭২৭৬ রুমা িম লা বদিাস িম লা িবিম সমরংনিায়া, 

ফনতখাঁরকুি 

ছােি িািে ১০,০০০/- 

 
১০ ২২১৬৬৮৫৬৮৮৮৭৯ সমািনছো আক্তার িজি আিমদ কাইম্যারনঘাো, 

দবিণ বমঠাছবড় 

ছােি ও িাঁস মুরেী 

িািে 

১০,০০০/- 

 
ক্রাঃ 

েং 

আইবড েং োম বিতা/স্বামীর োম ঠিকাো কম লসূচীর োম টাকার 

িবরমাণ 

ছ

বি 

১১ ২২১২৪৪৭৪১৬২১৩ োবজয়া িাসাে আবমে উিvি বসিািীর িাড়া, 

ফনতখাঁরকুি 

ছােি িািে ১৫,০০০/- 

 
১২ ২২১৬৬৮৫৬৮৮০৫৭ মনোয়ারা সিেম সমাাঃ ইউনুস কাইম্যারনঘাো, 

দবিণ বমঠাছবড় 

িাঁস মুরেী, ছােি ও 

োভী িািে 

১০,০০০/- 

 
১৩ ২২১৬৬৮৫৬৮৮৭৬১ সসবিো আক্তার সমাাঃ আয়ুি আিী কাইম্যারনঘাো, 

দবিণ বমঠাছবড় 

িাঁস মুরেী, ছােি ও 

োভী িািে 

১০,০০০/- 

 
১৪ ২২১২৪৫৯৪৮১৯৭৩ মুবি লদা সিেম মৃত ছবম উবিে কাইম্যারনঘাো, 

দবিণ বমঠাছবড় 

োভী িািে ও কৃবষ ১০,০০০/- 

 
১৫ ২২১৬৬৮৫৬৮৮০১১ িানকরা সিেম ছছয়দ সিাছাইে কাইম্যারনঘাো, 

দবিণ বমঠাছবড় 

িাঁস মুরেী িািে ও 

মৎস্য চাষ 

১০,০০০/- 

 
ক্রাঃ 

েং 

আইবড েং োম বিতা/স্বামীর োম ঠিকাো কম লসূচীর োম টাকার 

িবরমাণ 

ছ

বি 



১৬ ২২১৬৬১৫৬৯৮২৪৫ জিাতুি সফরনদৌস িাকী জািািীর আিম মুসবিম িাড়া, 

ফনতখাঁরকুি 

িাঁস মুরেী ও ছােি 

িািে 

১৫,০০০/- 

 
১৭ ২২১৬৬১৫৬৯৮২৪৬ সোিজার সিেম সমাজাফ্ফর আিমদ মুসবিম িাড়া, 

ফনতখাঁরকুি 

িাঁস মুরেী ও ছােি 

িািে 

১৫,০০০/- 

 
১৮ ২২১৬৬১৫০০০১৮৪ োয়িা িাসাে ফখরুি ইসিাম বসিািীর িাড়া, 

ফনতখাঁরকুি 

ছােি িািে ১৫,০০০/- 

 
১৯ ২২১৬৬৮৫৬৮৮১৮৩ জািাোরা সিেম ছছয়দ কবরম কাইম্যারনঘাো, 

দবিণ বমঠাছবড় 

িাঁস মুরেী ও োভী 

িািে 

১০,০০০/- 

 
 



 

১2. 

 

 

 



১3. সকাম্পােীেঞ্জ-. সোয়াখািী

 

1.  
েয়ে তারা 

 

স্বামী- আজের সিানসে                                           মবজিি 

িক বময়ার িাড়ী, ০১েং ওয়াড ল, বসরাজপুর ইউবেয়ে, সকাম্পােীেঞ্জ 

 

১৫,০০০/= োভী িািে ৩১.০৮.২০১৬ বরাঃ 

2.  
রবিমা আক্তার 

 

স্বামী- আবমে উল্যাি                                                    

সখাোর িাড়ী, ০১েং ওয়াড ল, বসরাজপুর ইউবেয়ে, সকাম্পােীেঞ্জ, 

 

১৫,০০০/= োভী িািে  

3.  
তািবমো িাসবেে 

 

স্বামী - সমাাঃ আিদুি আবজজ 

সমািারক আিী সমাক্তার িাড়ী, ০১েং ওয়াড ল, বসরাজপুর ইউবেয়ে, 

সকাম্পােীেঞ্জ, সোয়াখািী। 

১৫,০০০/= মৎস্য চাষ  

4.  
সািাোরা সিেম 

 

স্বামী - আবুি িািার 

আবুি িািানরর েতুে িাড়ী, ০৫ েং ওয়াড ল,  চরফবকরা ইউবেয়ে 
১৫,০০০/= ÿু দ্র ব্যিসা  

5.  
োসবরে আক্তার 

 

স্বামী - সমাাঃ ইয়াবছে 

ফনতি আিী সমািস্ন্া িাড়ী, ওয়াড ল েং-৩,                         

চরফবকরা ইউবেয়ে, সকাম্পােীেঞ্জ 

 

১৫,০০০/= োভী িািে  

6.  বিবি ফানতমা সিেম 

স্বামী - সজিি িক 

আবমে উল্যার িাড়ী,০৪ েং ওয়াড ল, বসরাজপুর, সকাম্পােীেঞ্জ, 

সোয়াখািী। 

১৫,০০০/= োভী িািে  

7.  
সজাহুরা িাসবেে 

 

স্বা- সমাাঃ আিমেীর 

মবজবুি িক বময়ার িাড়ী, ওয়াড ল েং ১, বসরাজপুর ইউবেয়ে, 

সকাম্পােীেঞ্জ 

১৫,০০০/= োভী িািে  

8.  
িাবমদা খােম 

 

বিতা- িাবমদুি িক 

আবমে উল্যার িাড়ী, ওয়াড ল েং-৪, বসরাজপুর ইউবেয়ে, 

সকাম্পােীেঞ্জ, সোয়াখািী। 

 

১৫,০০০/= োভী িািে  

9.  
সরানকয়া সিেম 

 

স্বা- মািমুদুি িক                                                  আবমে 

আিীর িাড়ী, ওয়াড ল েং-৪,বসরাজপুর ইউবেয়ে সকাম্পােীেঞ্জ, 

সোয়াখািী। 

 

 

১৫,০০০/= মৎস্য চাষ  

10.  
সানজদা আক্তার 

 

স্বামী- আবুি কানিম                                    সমািারক আিীর 

েতুে িাড়ী,ওয়াড ল-০৪, ০১েং বসরাজপুর, সকাম্পীেেঞ্জ 

 

১৫,০০০/= মৎস্য চাষ  

11.  
মারজািাে আক্তার 

 

স্বামী- আনোয়ার সিানসে 

ঊবসর উল্যাি িানফজ িাড়ী,ওয়াড ল েং-৩, বসরাজপুর ইউবেয়ে, 

সকাম্পােীেঞ্জ, সোয়াখািী। 

১৫,০০০/= মৎস্য চাষ  



12.  
সরাকসাো আক্তার 

 

স্বা- বজয়াউর রিমাে 

সাত ভাইয়ার িাড়ী, ওয়াড ল-৮, চরকাঁকড়া ইউবেয়ে, সকাম্পীেেঞ্জ, 

সোয়াখািী। 

 

১৫,০০০/= মৎস্য চাষ  

13.  
সফরদাউস আরা 

 

স্বামী- জামাি উবিে                                             জামাি 

উবিনের েতুে িাড়ী, ওয়াড ল-০১ 

চরকাঁকড়া ইউবেয়ে,  সকাম্পীেেঞ্জ 

 

১৫,০০০/= োভী িািেত  

14.  
সিফািী রােী দাস 

 

স্বামী-িারাধে চন্দ্র দাস 

িাটেী  িাড়ী,ওয়াড ল েং-০৭, চরকাঁকড়া ইউবেয়ে, সকাম্পােীেঞ্জ 
১০,০০০/= সসিাই  

15.  
ফানতমা খাতুে 

 

বি-মৃত আবুি কািাম                                                আবুি 

কািানমর েতুে িাড়ী, ওয়াড ল-০১, বসরাজপুর, সকাম্পােীেঞ্জ 

 

১০০০০/= িাঁি-সিনতর কাজ  

16.  
িারভীে আক্তার 

 

বি-আিদুি মািাে 

সখাোর িাড়ী,ওয়াড ল েং-০১, বসরাজপুর সকাম্পােীেঞ্জ, সোয়াখািী। 
১০,০০০/= সসিাই  

17.  োসবরে আক্তার 

স্বামী-িানফজ উল্যাি 

িবির উল্যাি িানফজ িাড়ী,ওয়াড ল েং০৫, বসরাজপুর, সকাম্পােীেঞ্জ, 

সোয়াখািী। 

১০,০০০/= সসিাই  

18.  ছানিরা খাতুে 

স্বামী-জািািীর আিম 

রমজাে আিী সুকােী  িাড়ী, ওয়াড ল েং-০৪, চরিাজারী  ইউবেয়ে, 

সকাম্পােীেঞ্জ, সোয়াখািী। 

১০,০০০/= িাঁি-সিনতর কাজ  

19.  সরবজয়া সিেম 

স্বামী- হুমায়ুে কবির 

আবুি কানিনমর িাড়ী, ওয়াড ল েং-০৫, চরফবকরা ইউবেয়ে, 

সকাম্পােীেঞ্জ, সোয়াখািী। 

১০,০০০/= িাঁি-সিনতর কাজ  

20.  জািাোরা সিেম 

স্বামী-কামরম্নজ্জামাে 

কািা বময়া সানরং িাড়ী,ওয়াড ল েং-০৫, চরফবকরা ইউবেয়ে, 

সকাম্পােীেঞ্জ, সোয়াখািী। 

১০,০০০/= সসিাই  

21.  ফানতমা আক্তার রােী 

বিতা- সমাাঃ সিখ ফবরদ 

ফনতি আিী সমািস্ন্া িাড়ী,ওয়াড ল েং-০৩, চরফবকরা সকাম্পােীেঞ্জ, 

সোয়াখািী। 

১০,০০০/= সসিাই  

22.  বিবি খবতজা 

স্বামী-রবিম উল্যাি                                                      

কািার মা িাজী িাড়ী,ওয়াড ল েং-০১, বসরাজপুর সকাম্পােীেঞ্জ, 

সোয়াখািী। 

১০,০০০/= সসিাই  

23.  রানিয়া সিেমত 

বিতা- লুৎফর রিমাে 

সখাোর িাড়ী, ওয়াড ল েং-০১, বসরাজপুর                                                                 

সকাম্পােীেঞ্জ, সোয়াখািী। 

 

১০,০০০/= সসিাই  

 

 

 

 

 



 

 

 

১৪. রুয়াংছবড় -িান্দরিাে. 

 

FY MÖwnZv‡`i ZvwjKvt 

µwgK 

bs 

FY MÖwnZvi bvg wcZv/¯v̂gx wVKvbv cÖK‡íi bvg FY Mn‡Yi ZvwiL F‡Yi cwigvb 

01 cymvswPs gvg©v ¯^vtDbygs gvg©v ‡ivqvsQwo m`i BDwc  (ÿz ª̀ e¨emv) 18/08/16 15,000/- 

02 AvKwjgv†eMg ¯^vt‡gvtmg‡mi Avjg H QvMj cvjb H 15,000/- 

03 ZvwRqvLvZzb ¯^vt‡gvtgwgb Djøvn H H H 15,000/- 

04 gyBqB_yB gvg©v wcZv-AvPsgs gvg©v H  (ÿz ª̀ e¨emv H 10,000/- 

05 AvcÖæ‡g gvg©v ¯^vtnjvRvBD gvg©v H Kvco e¨emv H 10,000/- 

06 DgyBby gvg©v ¯^vtP‰kgsgvg©v H QvMj cvjb H 10,000/- 

07 nvBby wPs gvg©v ¯^vt‡KvqvBby gvg©v H ïKi cvjb  H 10,000/- 

08 Dg¨vwPs gvg©v wctn¬vRvBDgvg©v H QvMj cvjb H 10,000/- 

09 wkDwj eo–qv ¯^vtwiMvb eo–qv  Av‡jÿ¨s BDwc  (ÿz ª̀ e¨emv) H 15,000/- 

10 wbjyeo–qv ¯^vtwcÖq‡Zvl eo–qv H QvMj cvjb H 15,000/- 

11 n¬vqBD gvg©v wct‡_vqABgs wPs  

gvg©v 

H QvMj cvjb H 10,000/- 

12 ‡LªmvB gvg©v ¯^vtjÿx Zs H QvMj cvjb H 10,000/- 

13 ‡diwZ Zs ¯^vtjwZ‡mb Zs H gyw`†`vKvb (ÿz`ª 

e¨emv) 

H 15,000/- 

14 Kjvex Zs wctKzbaj¨v Zs H QvMj cvjb H 10,000/- 

15 mweZv Zs wctRwj Kzgvi Zs H ïKi cvjb H 10,000/- 

me©‡gvU= (GK jÿ Avwk nvRvi UvKv) gvÎ 1,80,000/- 

 

 



১৫. িািােঞ্জ- বসনিট 

বিতরনণর তাবরখাঃ ১১/০৮/২০১৬ বরাঃ। 
 

ক্রবমক 

েং- 

ঋণী েং- আনিদেকারী োম ও 

স্বামী/বিতার োম 

ঠিকাো কম লসূচীর োম প্রসত্মাবিত  

টাকার িবরমাে 
িরািকৃত 

টাকার 

িবরমাে 

মমত্মব্য 

 ১ 

জবরো সিেম 

স্বামী-সমাাঃ সুমে বময়া 

গ্রাম-উিনজিা কমনিস্ন্ক্স 

৫ েং- িািােঞ্জ ইউবেয়ে  

উিনজিা-িািােঞ্জ,সজিা-

বসনিট। 

োভী িািে ১৫,০০০/- ১৫,০০০/- 

 

 ২ সমাছা: সজসবমে আক্তার 

স্বামী-সরনু  বময়া 

গ্রাম-কাবিপুর 

৫েং-িািােঞ্জ ইউবেয়ে 

উিনজিা-িািােঞ্জ,সজিা-

বসনিট। 

ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

 ৩ যনিামবত চন্দ 

স্বামী- সন্টু চন্দ 

গ্রাম-বসংরানকাো, 

মাকড়সী 

২েং-সিায়ািজুড় ইউবেয়ে 

উিনজিা-িািােঞ্জ,সজিা-

বসনিট। 

ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

 ৪ সফরনদৌস আক্তার বিউটি 

বিতা- কের বময়া 

গ্রাম-ছমিাষী 

৬েং-পূি ল সেৌরীপুর 

ইউবেয়ে 

উিনজিা-িািােঞ্জ,সজিা-

বসনিট। 

ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

 

 ৫ রেবঞ্জতা  রােী বিশ্বাস 

বিতামৃত-উনিন্দ্র বিশ্বাস 

গ্রাম-রাধানকাো 

৫েং-িািােঞ্জ ইউবেয়ে 

উিনজিা-িািােঞ্জ,সজিা-

বসনিট। 

িাঁস,মুরেী  িািে ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

 ৬ আছমা সিেম 

স্বামী-কের বময়া 

গ্রাম-ছমিাষী 

৬েং-পূি ল সেৌরীপুর 

ইউবেয়ে 

উিনজিা-িািােঞ্জ,সজিা-

বসনিট। 

িাঁস,মুরেী  িািে ১৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

 ৭ বিিিী রােী বিশ্বাস 

স্বামী-সুনিাধ রজে বিশ্বাস 

গ্রাম-রাধানকাো 

৫েং-িািােঞ্জ ইউবেয়ে 

উিনজিা-িািােঞ্জ,সজিা-

বসনিট। 

িাঁস,মুরেী  িািে ১৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

 ৮ সসবিোা্আক্তার 

বিতামৃত- ইসকন্দার আিী 

গ্রাম-উিনজিা কমনিস্ন্ক্স 

৫ েং- িািােঞ্জ ইউবেয়ে  

উিনজিা-িািােঞ্জ,সজিা-

বসনিট। 

ÿু দ্র ব্যিসা 

১৫,০০০/- ১৫,০০০/- 

 

 

 

 সমাট বিতরণ ----- ১,১৫,০০০/-  

 



১6.সমৌিভীিাজার 

কুিাউড়া



 

 



১7.েিীেঞ্জ- িবিেঞ্জ  

 

ক্রবমাঃ 

েং 

ঋণগ্রিীতার োম বিতা/স্বামীর োম ঠিকাো ঋণ গ্রিনের তাবরখ  সমাট টাকা 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৮ 

১ সমাছাাঃ সিো 

সিেম 

স্বামীাঃ সমাাঃ মবফজ 

বময়া 

েন্ধা, েিীেঞ্জ। ২১/০৭/২০১৬ইং ১৫,৭৫০/- 

২ সমাছাাঃ সুবফয়া 

সিেম 

স্বামীাঃ সমাাঃ ইব্রাবিম 

আিী 

েন্ধা, েিীেঞ্জ। ২১/০৭/২০১৬ইং ১৫,৭৫০/- 

৩ রম্নিী আক্তার স্বামীাঃ মৃত আিরম্নছ 

বময়া 
চােপুর, েিীেঞ্জ। 

২১/০৭/২০১৬ইং ১৫,৭৫০/- 

4 জবরো সিেম বিতাাঃ মদবরছ আিী চােপুর, েিীেঞ্জ। ২১/০৭/২০১৬ইং ১৫,৭৫০/- 

5 সিাসনে আরা 

সিেম 

স্বামীাঃ মইজ উিীে 

আিনমদ 
রামপুর, েিীেঞ্জ। 

২১/০৭/২০১৬ইং ১৫,৭৫০/- 

6 পুস্প সিেম স্বামীাঃ সমাাঃ লুৎফুর 

রিমাে 
চােপুর, েিীেঞ্জ। 

২১/০৭/২০১৬ইং ১৫,৭৫০/- 

7 িাবমদা সিেম স্বামীাঃ মাবুি বময়া সিরপুর, েিীেঞ্জ। ২১/০৭/২০১৬ইং ১৫,৭৫০/- 

8 ফরজুে আক্তার বিতা-জহুর উিীে কায়স্থগ্রাম, েিীেঞ্জ। ২১/০৭/২০১৬ইং ১৫,৭৫০/- 

    সি লনমাট= ১,২৬,০০০/- 

 

 

 

 

 

 



১8  রাজিািী পুটিয়া-  উিনজিা কবমটি কর্তলক অনুনমাবদত ÿু দ্র ঋনণর তাবিকাাঃ-১৪.০৮.২০১৬ বরাঃ। 

ক্র 

েং 

ঋণ গ্রিীতার োম বিতা/ স্বামীর োম ঠিকাো/ সিৌরসভা  

ইউবেয়নের োম 

বিতরেকৃত 

টাকারিবরমাে 

মমত্মব্য 

০১ সমাছাাঃ সদািোিার স্বামী- সমাাঃ সমাজািার সিখ বিিপুরিাট, িানেশ্বর ১৫০০০.০০  

০২ সমাছাাঃ িাবসো সিেম স্বামী- সমাাঃ রম্নহুিনিখ বিিপুরিাট,িানেশ্বর ১৫০০০.০০  

০৩ সমাসাাঃ িাকী সিেম স্বামী সমাাঃ োজমুি সিানসে বজউিাড়া, বজুউিাড়া ১৫০০০.০০  

০৪ সমাছাাঃ কাঞ্চে সিেম স্বামী-সমািােদ আিী কান্দ্রা, পুঠিয়া ১৫০০০.০০  

০৫ সমাছাাঃ িািাোরা সিেম স্বামী- মািাতাি সিানসে েওিাড়া, ভালুকোবছ ১৫০০০.০০  

০৬ বরফাত  ফাবতমা বিতা-সমাাঃ আেসার আিী কান্দ্রা, পুঠিয়া ১৫০০০.০০  

০৭ সমাছাাঃ বরো সিেম স্বামী-সমাাঃ মািাবুর রিমাে কান্দ্রা, পুঠিয়া ১৫০০০.০০  

০৮ সমাছাাঃ  বদথী সিেম স্বামী-সমাাঃ মবতরম্নি কান্দ্রা, পুঠিয়া ১৫০০০.০০  

০৯ সমাছাাঃ বদিরম্নিা স্বামী-সমাফাজ্জি সিানসে মাইিাড়া, িানেশ্বর ১৫০০০.০০  

১০ সমাসাাঃ সরাবজো সিেম স্বামী- জািািীর আিম িারইিাড়া, পুঠিয়া ১৫০০০.০০  

১১ সমাসাাঃ নুরম্নিািার স্বামী-সমাাঃ লুৎফর রিমাে িারইিাড়া, পুঠিয়া ১৫০০০.০০  

১২ সমাছাাঃ আইমািা সিেম স্বামী- মবজির রিমাে ফুিিাড়ী, ভালুকোবছ ১৫০০০.০০  

১৩ সিিী  সিেম স্বামী-সমাাঃ সসন্টু আিী সোবিন্দেের, বজউিাড়া ১৫০০০.০০  

১৪ সমাসাাঃ কদভানু স্বামী-সমাাঃ আবজজুি মন্ডি সধািািাড়া, বজউিাড়া ১৫০০০.০০  

১৫ কবিনুর সিেম স্বামী-সমাাঃ িাবিবুর রিমাে সোবিন্দেের, বজউিাড়া ১৫০০০.০০  

১৬ সমাছাাঃ মবরয়ম সিেম স্বামী- সমাাঃ সামসুি িক মাইিাড়া, িানেশ্বর ১৫০০০.০০  

১৭ সমাছাাঃ  সরাজবি স্বামী-মৃত খাইরম্নি ইসিাম কাঠাঁিিাড়ীয়া, পু: সিৌরসভা ১৫০০০.০০  

১৮ সমাছাাঃ িাবিয়ারা সিেম স্বামী-মৃত ইয়ানুচ আিী সটাোিাড়া, িানেশ্বর ১৫০০০.০০  

১৯ সমাসাাঃ তিবমো খাতুে স্বামী- বরয়াজুি ইসিাম সটাোিাড়া, িানেশ্বর ১৫০০০.০০  

                        সমাট= ২৮৫০০০.০০  



19.সমািেপুর  -রাজিািী 

ক্রাঃেং আনিদেকারীর োম ও   

বিতা / স্বামীর োম 

ঠিকাো কম লসূচীর োম আনিদেকৃত ঋনণর 

িবরমাণ 

কবমটি কর্তলক মঞ্জুরকৃত 

ঋনণর িবরমাে 

মমত্মব্য 

১ সমাসাাঃ কুিসুম 

স্বামী- সমাাঃ সরজাউি কবরম 

সিড়ািাড়ী ছােি িািে ১০,০০০/- ১০,০০০/-  

২ সমাসাাঃ সামসুে োিার 

স্বামী- সমাাঃ এমরাে আিী 

সিড়ািাড়ী ছােিিািে ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

৩ সমাসাাঃ রনমছা 

মৃত িারাে মন্ডি 

সিড়ািাড়ী ছােিিািে ১০,০০০/- ১০,০০০/-  

৪ সমাসাাঃ সফরনদৌসী 

সমাাঃ আিাউিীে 

সিড়ািাড়ী ছােিিািে ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

৫ সমাসাাঃ নুনিিার সিেম 

সমাাঃ মুকুি আিী 

সিড়ািাড়ী ছােিিািে ১০,০০০/- ১০,০০০/-  

৬ সমাসাাঃ কনমিা 

মৃত ইসািাক 

সিড়ািাড়ী কািড় ব্যিসা ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

৭ সমাসাাঃ সুরমা 

সমাাঃ িাজািাে 

সিড়ািাড়ী ছােিিািে ১০,০০০/- ১০,০০০/-  

৮ সমাসাাঃ সসবিো সিেম 

সমাাঃ আজািার আিী 

সিড়ািাড়ী েরম্ন িািে ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

৯ সমাসাাঃ োসবরে সিেম 

সমাাঃ বজয়ারম্নি ইসিাম 

সিড়ািাড়ী েরম্ন িািে ৩১,০০০/- ১০,০০০/-  

১০ সমাসাাঃ তিবমো 

সমাাঃ রবিউি ইসিাম 

সিড়ািাড়ী ছােিিািে ১০,০০০/- ১০,০০০/-  

১১ সমাসাাঃ োবসমা 

সমাাঃ জািাি উবিে 

সিড়ািাড়ী ছােিিািে ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

১২ সমাসাাঃ সুরমা খাতুে 

সমাাঃ োবছর আিী 

সিড়ািাড়ী ছােিিািে ১০,০০০/- ১০,০০০/-  

১৩ সমাসাাঃ বুিবুিী খাতুে 

সমাাঃ জাবেক মন্ডি 

সিড়ািাড়ী ছােিিািে ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

১৪ সমাসাাঃ সরনিো সিেম 

সমাাঃ জািািীর 

সইিাড়া োভী িািে ১০,০০০/- ১০,০০০/-  

১৫ সরনিকা খাতুে 

আাঃ মবতে  

োংনোিাড়া ছােিিািে ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

১৬ সমাসাাঃ আনয়িা 

আনিি মািমুদ 

সইিাড়া ব্যিসা ১০,০০০/- ১০,০০০/-  

১৭ সমাসাাঃ িািিা খাতুে 

সরজাউি সরদার 

সইিাড়া োভী িািে ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

১৮ সমাসাাঃ আনিয়া সিেম 

সমাাঃ জািাি উবিে 

সইিাড়া ব্যিসা ১০,০০০/- ১০,০০০/-  

১৯ সমাসাাঃ ছানিমা সিেম 

সমাাঃ িাবুি সরদার 

সইিাড়া ব্যিসা ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

২০ সমাসাাঃ সসািােী আক্তার 

সমাাঃ জািািীর আিম 

সইিাড়া ব্যিসা ১০,০০০/- ১০,০০০/-  

২১ সমাসাাঃ সরবজয়া সিেম 

সমাাঃ িাবিনুর রিমাে 

সইিাড়া োভী িািে ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

২২ সমাসাাঃ িাবিিা সিেম 

সমাাঃ মনজর আিী 

সইিাড়া ব্যিসা ১০,০০০/- ১০,০০০/-  

২৩ সমাসাাঃ নুর জািাে সিেম  

সমাাঃ আব্দুি িবতি 

সইিাড়া ব্যিসা ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

২৪ সমাসাাঃ ফাবিমা বিবি 

সমাাঃ মুকুি 

সইিাড়া োভী িািে ১০,০০০/- ১০,০০০/-  

২৫ সমাসাাঃ িাবকিা সিেম সিাল্রাকুবড় িাে সিারজ ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  



সমাাঃ মািাবুি আিম 

ক্রাঃেং আনিদেকারীর োম ও   

বিতা / স্বামীর োম 

ঠিকাো কম লসূচীর োম আনিদেকৃত ঋনণর 

িবরমাণ 

কবমটি কর্তলক মঞ্জুরকৃত 

ঋনণর িবরমাে 

মমত্মব্য 

২৬ সমাসাাঃ কুিসুম 

সমাাঃ কুদ্দুস  

 সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ২০,০০০/- ১৫,০০০/-  

২৭ সমাসাাঃ আরবজো সিেম 

সমাাঃ এরিাদ আিী 

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ৮৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

২৮ সমাসাাঃ সজসবমে সিেম 

সমাাঃ আবুি কানি  

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ৩৬,০০০/- ১৫,০০০/-  

২৯ সমাসাাঃ মরবজো সিেম 

সমাাঃ িবফকুি ইসিাম 

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ৪৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

৩০ সমাসাাঃ কবিতা সিেম 

সমাাঃ উজ্জি 

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ২৫,৫০০/- ১৫,০০০/-  

৩১ সমাসাাঃ সানজদা সিেম 

সমাাঃ জািািীর মন্ডি 

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ২০,০০০/- ১৫,০০০/-  

৩২ সমাসাাঃ বজিাতুে সেছা 

মৃত কানিম  আিী 

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ২৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

৩৩ সমাসাাঃ োরবেস সিেম 

সমাাঃ আবতকুি ইসিাম 

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ৩৬,০০০/- ১৫,০০০/-  

৩৪ সমাসাাঃ িাবিো সিেম 

সমাাঃ োজমুি সিানসে 

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ১৮,০০০/- ১৫,০০০/-  

৩৫ সমাসাাঃ জুনিখা সিেম 

সমাাঃ সসািিাে মন্ডি 

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ৪৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

৩৬ সমাসাাঃ খুবিমে সিেম 

সমাাঃ মবজির রিমাে 

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ৪৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

৩৭ সমাসাাঃ নুর জািাে 

সমাাঃ মুেসুর 

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ৪৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

৩৮ সমাসাাঃ কেো সিেম 

সমাাঃ কামাি 

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ২৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

৩৯ সমাসাাঃ রানজো সিেম 

সমাাঃ ইসরাবফি 

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ২০,০০০/- ১৫,০০০/-  

৪০ সমাসাাঃ সমনিরজাে সিেম 

সমাাঃ তসবিম 

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ৫৮,০০০/- ১৫,০০০/-  

৪১ সমাসাাঃ সানজদা সিেম 

সমাাঃ উবকি 

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ২৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

৪২ সমাসাাঃ বিমা আক্তার বমতু 

সমাাঃ আরবফে ইসিাম মাবেক 

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ২৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

৪৩ সমাসাাঃ কবছমে সিেম 

সমাাঃ ফনজর আিী 

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ২৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

৪৪ সমাসাাঃ সিয়ারা সিেম 

সমাাঃ কামাি সিানসে 

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ২১,০০০/- ১৫,০০০/-  

৪৫ সমাসাাঃ মবরয়ম সিেম 

সমাাঃ আাঃ কুদ্দুস 

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ৩৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

৪৬ সমাসাাঃ িাসোয়ারা সিেম 

মৃত খাজা আিনেদ 

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ৩২,০০০/- ১৫,০০০/-  

৪৭ সমাসাাঃ সরাবজো সিেম 

সমাাঃ আজািারম্নর  

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ৩৫,৫০০/- ১৫,০০০/-  

৪৮ সমাসাাঃ িারবমে সিেম 

সমাাঃ ইসািাক আিী 

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ৩৬,০০০/- ১৫,০০০/-  

৪৯ সমাসাাঃ সানমো সিেম 

সমাাঃ সমািারক আিী সমািস্ন্া 

ভাতুবড়য়া িাে সিারজ ২৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

৫০ সমাসাাঃ ফবরদা সিেম 

সমাাঃ আোরম্নি সমািস্ন্া 

ভাতুবড়য়া িাে সিারজ ৩৫,৫০০/- ১০,০০০/-  

ক্রাঃেং আনিদেকারীর োম ও   ঠিকাো কম লসূচীর োম আনিদেকৃত ঋনণর কবমটি কর্তলক মঞ্জুরকৃত মমত্মব্য 



বিতা / স্বামীর োম িবরমাণ ঋনণর িবরমাে 

৫১ সাবিয়া আক্তার রম্নবম 

বিতা- সমাাঃ আিমেীর সিানসে 

দি লেিাড়া িাে সিারজ ৪৫,৪০০/- ১৫,০০০/-  

৫২ সমাসাাঃ বেলুফা বিবি 

সমাাঃ তায়জুি ইসিাম 

সমািেপুর িাে সিারজ ৪৫,৫০০/- ১৫,০০০/-  

৫৩ সমাসাাঃ জয়গুে বিবি 

সমাাঃ মনয়জ িাি 

সমািেপুর িাে সিারজ ৩৫,৫০০/- ১৫,০০০/-  

৫৪ জারবমে আক্তার রম্নবম 

বিতা- জবিরম্নি ইসিাম 

সইিাড়া িাে সিারজ ১৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

৫৫ সমাসাাঃ খনতজাে বিবি 

বিতা- সমাাঃ দানেচ আিী 

জািাোিাদ িাে সিারজ ২৫,২০০/- ১৫,০০০/-  

৫৬ সমাসাাঃ বমোরা সিেম 

সমাাঃ আিতাফ সিানসে 

জািাোিাদ িাে সিারজ ২২,৫০০/- ১৫,০০০/-  

৫৭ সমাসাাঃ রম্নিািী বিবি  

সমাাঃ সিিাি সিানসে 

জািাোিাদ িাে সিারজ ২৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

৫৮ সমাসাাঃ োবসমা বিবি 

সমাাঃ রবিউি ইসিাম 

জািাোিাদ িাে সিারজ ৩৫,৫০০/- ১৫,০০০/-  

৫৯ সমাসাাঃ জানয়দা  

সমাাঃ ইয়াদ আিী 

সোোবভটা িাে সিারজ ২৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

৬০ সমাসাাঃ সমবরো খাতুে 

সমাাঃ মািবুি আিম 

সোোবভটা িাে সিারজ ২৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

৬১ সসবিো খাতুে 

বিতা- মুসনিম প্রামাবেক 

িাকবিমইি োভী িািে ২৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

৬২ সমাসাাঃ রাবজয়া সিেম 

সমাাঃ মুসনিম উবিে 

িাকবিমইি োভী িািে ২৫,০০০/- ১০,০০০/  

৬৩ সমাসাাঃ রবিমা সিেম 

সমাাঃ আবজজুি রিমাে 

কাজী ভাতুবড়য়া োভী িািে ২৫,০০০/- ১০,০০০/  

৬৪ সমাসাাঃ রম্নো সিেম 

সমাাঃ মবতউর রিমাে 

কাজী ভাতুবড়য়া োভী িািে ৩০,০০০/- ১০,০০০/  

৬৫ সমাসাাঃ সমবরো  

সমাাঃ সমাসত্মফা কামাি 

িাকবিমইি েরম্ন, ছােি 

িািে 

৫০,০০০/- ১০,০০০/  

৬৬ সমাসাাঃ ছাবিো  

সমাাঃ সরজাউি 

িাকবিমইি িশু িািে ৪০,০০০/- ১০,০০০/  

৬৭ সমাসাাঃ আঞ্জুয়ারা 

সমাাঃ মবেরম্নজ্জামাে সচৌধুরী 

িাকবিমইি েরম্ন, ছােি 

িািে 

৬০,০০০/- ১০,০০০/  

৬৮ সমাসাাঃ মনোয়ারা  

সমাাঃ মনজর আিী 

িাকবিমইি ÿু দ্র ব্যিসায় ৪৫,০০০/- ১০,০০০/  

৬৯ সমাসাাঃ রাবিয়া খাতুে 

সমাাঃ ওয়াবিদুজ্জামাে 

সমািেপুর দবজলর কাজ ৪০,০০০/- ১০,০০০/  

৭০ সমাসাাঃ িানজরা সিেম 

সমাাঃ সরজাউি িক 

িাকবিমইি িাঁস মুরেী িািে ৫০,০০০/- ১০,০০০/  

৭১ সমাসাাঃ ডবি আক্তার 

সমাাঃ ছতয়মুর রিমাে 

সইিাড়া েরম্ন সমাটা তাজা 

করণ 

৪০,০০০/- ১০,০০০/  

৭২ সমাসাাঃ োজমা বিবি 

সমাাঃ রমজাে আিী 

সোয়ািিাড়া োভী িািে ২৫,০০০/- ১০,০০০/  

৭৩ সমাসাাঃ িািিা সিেম 

সমাাঃ ওিাি 

সিািস্ন্াকুবড় িাে সিারজ ২০,০০০/- ১০,০০০/  

৭৪ সমাসাাঃ বিিবকস 

মৃত ছাইদুি সমািস্ন্া 

সমািেপুর ÿু দ্র ব্যিসায় ১৫,০০০/- ১৫,০০০/  

৭৫ সমাসাাঃ বসবিকা 

সমাাঃ কামাি উবিে 

ভাতুবড়য়া ছােি িািে ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

 



 

২0. বসংড়া-   োনটার 

                      (১৫দফা) 

ক্রাঃ 

েং 

োম বিতা/স্বামীর োম ঠিকাো কায লক্রনমর োম টাকার িবরমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৫ 

০১ সমাছাাঃ োজমা খাতুে আিেদ আিী মাঝগ্রাম, িানিার ইউ,বি, 

বসংড়া,োনটার। 

োভী িািে ১৫,০০০/- 

০২ সমাছাাঃ ডবি খাতুে আিেদ আিী মাঝগ্রাম, িানিার ইউ,বি, 

বসংড়া,োনটার। 

োভী িািে ১৫,০০০/- 

০৩ সমাছাাঃ সািমা খাতুে স্বাাঃ আয়োি িক সজারমবিস্ন্কা , ইউবেয়ে সসরনকাি , 

বসংড়া, োনটার 

ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/- 

০৪ সমাছাাঃ িাবমমা 

ইয়াছবমে 
স্বাাঃ মৃতাঃ 

সনিমাে আিী 

সজারমবিস্ন্কা , ইউবেয়ে সসরনকাি , 

বসংড়া, োনটার 

ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/- 

০৫ সমাছাাঃ সািাো খাতুে স্বাাঃ িাবিবুর  

রিমাে 

বসংড়া কনিজ িাড়া , ওয়াড ল-৫ 

বসংড়া সিৌরসভা 

ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/- 

০৬ সমাছাাঃ রাবিদা খাতুে স্বাাঃ মৃতাঃ আাঃ 

কবরম 

বেংগুইে ,ওয়লাড-৭ , 

বসংড়া  সিৌরসভা, োনটার 

োভী িািে ১৫,০০০/- 

০৭ সমাছাাঃ িারম্নি খাতুে রবিদুি সিানসে তাজপুর  ইউ,বি, 

বসংড়া সিৌরসভা 

োভী িািে ১৫,০০০/- 

০৮ সমাছাাঃ মুবক্ত সুিতাো কামাি সিানসে সজারমবিস্ন্কা , ইউবেয়ে সসরনকাি , 

বসংড়া, োনটার 

োভী িািে ১৫,০০০/- 

০৯ সমাছাাঃ িাইিী খাতুে ইসিাম সিািাকুড়া , 

বসংড়া  সিৌরসভা, োনটার 

োভী িািে ১৫,০০০/- 

 

১০ সমাছাাঃ আবিদা সোিাম ইিনে 

সাদ 

সজারমবিস্ন্কা , ইউবেয়ে সসরনকাি , 

বসংড়া, োনটার 

োভী িািে ১৫,০০০/- 

১১ সমাছাাঃ সরনিকা খাতুে সখারনিদ আিম একবদেতিা, ইউবেয়ে রাাঃ খাজুরা , 

বসংড়া, োনটার 

োভী িািে ১৫,০০০/- 

১২ সমাছাাঃ সাবিকুর োিার সোিাম 

সাকিাইে 

সজারমবিস্ন্কা , ইউবেয়ে সসরনকাি , 

বসংড়া, োনটার 

োভী িািে ১৫,০০০/- 

১৩ সমাছাাঃ বিউটি খাতুে িযরত আিী ভােোেরকাবন্দ , ইউবেয়ে সসরনকাি , 

বসংড়া, োনটার 

োভী িািে ১৫,০০০/- 

১৪ সমাছাাঃ োজমা খাতুে এমত্মাজ আিী সজারমবিস্ন্কা , ইউবেয়ে সসরনকাি , 

বসংড়া, োনটার 

োভী িািে ১৫,০০০/- 

১৫ সমাছাাঃ সুবম খাতুে সসনকন্দার আিী সজারমবিস্ন্কা , ইউবেয়ে সসরনকাি , 

বসংড়া, োনটার 

োভী িািে ১৫,০০০/- 

 

১৬ সমাছাাঃ রাবিিা খাতুে সমাাঃ িািাদৎ 

সিানসে 

রােীেের , ইউবেয়ে সসরনকাি , 

বসংড়া, োনটার 

ছােি িািে ১৫,০০০/- 

 

                                                                                                                           সি লনমাটাঃ ২,৪০,০০০/- 
 

 

 



 

২1. 



 



২2.  (িাঁচবিবি উিনজিা) 
 

ক্রাঃ 

েং 
ঋণগ্রিীতার োম বিতা/স্বামীর োম ঠিকাো 

কম লসূবচর 

োম 

ঋনণর 

িবরমাণ 

১ সমাছাাঃ বরো সিেম  স্বামীাঃ সমাাঃ ওসমাে আিী  গ্রামাঃ রাধািাড়ী  োবভিািে =২০,০০০/- 

২ সমাছাাঃ ইসনম  স্বামীাঃ সমাাঃ রবে  গ্রামাঃ উাঃ সোিািপুর ÿু দ্র ব্যািসা =২০,০০০/- 

৩ সমাছাাঃ সতৌবিদা খাতুে  স্বামীাঃ সমাাঃ েজরম্নি 

ইসিাম  

গ্রামাঃ রাধািাড়ী  েরম্ন সমাটাতাজা 

করণ 

=২০,০০০/- 

৪ সমাছাাঃ সরানকয়া সিেম  স্বামীাঃ সমাাঃ আনিদ আিী  গ্রামাঃ উাঃ সোিািপুর  ÿু দ্র ব্যিসা =১৫,০০০/- 

৫ সমাছাাঃ োজমা সিওয়া  স্বামীাঃমৃতাঃ সজািানয়র 

সিানসে 

গ্রামাঃ সছাট মাবেক  োবভ িািে =২০,০০০/- 

৬ সমাছাাঃ বিউটি সিেম  স্বামীাঃ সমাাঃ আতাউি  গ্রামাঃ সছাট মাবেক   =২০,০০০/- 

৭ সুবমত্রা  রােী  স্বামীাঃ মৃতাঃ সমািে বসং  গ্রামাঃ দাঃ সোিািপুর   =১০,০০০/- 

৮ সমাছাাঃ সতৌবিদা আক্তার  স্বামীাঃ সমাাঃ মাসুদুর রিমাে  গ্রামাঃ দমদমা   =১০,০০০/- 

৯ সমাছাাঃ িাভিী সিেম  স্বামীাঃ সমাাঃ আজাদুি 

ইসিাম  

গ্রামাঃ দাঃ সোিািপুর  ÿু দ্র ব্যািসা =১০,০০০/- 

১০ সমাছাাঃ বদিরম্নিা খাতুে  স্বামীাঃ সমাাঃ রবিউি ইসিাম  গ্রামাঃ সোিািপুর  ÿু দ্র ব্যািসা =২০,০০০/- 

১১ সমাছাাঃ আবজদা সিেম  স্বামীাঃ সমাাঃ আব্দুর রবিম  গ্রামাঃ োকুর োছী  ÿু দ্র ব্যািসা =২০,০০০/- 

১২ বেমা সচৌিাে  স্বামীাঃ বিমি সচৌিাে  গ্রামাঃ সোিািপুর  োবভ িািে =১০,০০০/- 

১৩ সমাছাাঃ বেলুফা ইয়াসবমে  স্বামীাঃ সমাাঃ জয়নুি িক  গ্রামাঃ উাঃ সোিািপুর োবভ িািে =২০,০০০/- 

১৪ সমাছাাঃ সুিতাো সিেম  স্বামীাঃ িানসম আিী  গ্রামাঃ রাধািাড়ী  োবভ িািে =১৫,০০০/- 

১৫ সমাছাাঃ কুিছুম সিেম  স্বামীাঃ সমাাঃ আবু রায়িাে  গ্রামাঃ িীরেের  োবভ িািে =২০,০০০/- 

১৬ সমাছাাঃ সদনিায়ারা সিেম  স্বামীাঃনমাাঃ আনতায়ার 

সিানসে 

গ্রামাঃ মাথখুর ÿু দ্র ব্যািসা =২০,০০০/- 

১৭ সমাছাাঃ রানু সিেম  স্বামীাঃ চাে বময়া  গ্রামাঃ তুবর িাড়া  সসিাইনমবিে ক্রয় =১০,০০০/- 

১৮ সমাছাাঃমািফুজা 

খাতুে(সদািা) 

স্বামীাঃ মজ্ঞ রম্নি 

ইসিাম(রাজু) 

গ্রামাঃ তুবরিাড়া  সসিাইনমবিে ক্রয় =১০,০০০/- 

১৯ সমাছাাঃ ইসরাত স্বামীাঃ আি সিিাি োবসম  গ্রামাঃ ১েং সরিওনয়নেট সসিাইনমবিে ক্রয় =১০,০০০/- 



সুিতাো(ইমু) 

২০ সমাছাাঃ জহুরা আক্তার  স্বামীাঃ মীর রম্নিম  গ্রামাঃ িবিম িাবিঘাটা  সসিাইনমবিে ক্রয় =১০,০০০/- 

২১ সমাছাাঃ োবে লস আকতার  স্বামীাঃ সমাাঃ মামুনুর রবিদ  গ্রামাঃ রাধা িাড়ী  োবভ িািে =২০,০০০/- 

২২ সমাছাাঃ বিউবি সিেম  স্বামীাঃ সমাাঃ নূরম্নজ্জামাে  গ্রামাঃ রাধািাড়ী  োবভ িািে =২০,০০০/- 

২৩ সমাছাাঃ ইজ্জাতুে সেছা  স্বামীাঃ লুৎফর রিমাে 

সচৌধুরী 

গ্রামাঃ উাঃ সোিািপুর োবভ িািে =২০,০০০/- 

২৪ সমাছাাঃ িারবমে সিেম  স্বামীাঃ সমাাঃ আকাি 

সদওয়াে  

গ্রামাঃ মুবিিাড়া  েরম্ন সমাটাতাজা 

করণ 

=১০,০০০/- 

২৫ সমাছাাঃ িাবস আকতার  স্বামীাঃ সমাাঃ রায়িাে িাবু  গ্রামাঃ োকুড়োছী  ÿু দ্র ব্যািসা =২৫,০০০/- 

২৬ কবেকা কম লককার  স্বামীাঃ সুধাংশু সরকার  গ্রামাঃ িীর েের  ÿু দ্র ব্যািসা =২০,০০০/- 

২৭ বিমা রােী  স্বামীাঃ শ্রী বেরঞ্জে দাস  গ্রামাঃ িিাি েড় সসিাইনমবিে ক্রয় =১০,০০০/- 

 

২৮ সমাছাাঃ িায়িা সিেম  স্বামীাঃ আক্তারম্নজ্জামাে  গ্রামাঃ দানেজপুর  ÿু দ্র ব্যািসা =১৫,০০০/- 

২৯ সমাছাাঃ রত্মা সিেম  স্বামীাঃ সমাাঃ সোিাম রিিেী  গ্রামাঃ রাধািাড়ী  ÿ  ুদ্র ব্যািসা =২০,০০০/- 

৩০ বুবি কুন্ডু  স্বামীাঃ বেতাই কুন্ডু  গ্রামাঃ দমদমা  ÿু দ্র ব্যািসা =২০,০০০/- 

৩১ সমাছাাঃ আনিয়া সিেম  স্বামীাঃ আব্দুস সামাদ  গ্রামাঃ রাধািাড়ী  ÿু দ্র ব্যািসা =২০,০০০/- 

৩২ বমো রােী  স্বামীাঃ িিাি  গ্রামাঃ োকুরোছী  োবভ িািে =২০,০০০/- 

৩৩ সমাছাাঃ রম্নবজো সিেম  স্বামীাঃ সমাাঃ িায়দার আিী  গ্রামাঃ রাধািাড়ী  ÿু দ্র ব্যািসা =২০,০০০/- 

৩৪ সমাছাাঃ সিনিো সিেম  স্বামীাঃ সমাাঃ বদরদার আিী  গ্রামাঃ োকুরোছী  োবভ িািে =২০,০০০/- 

 



 

 ২3. জয়পুিাট. (আনেিপুর উিনজিা) 
 

ক্রাঃ েং ঋণগ্রিীতার োম বিতা/স্বামীর োম ঠিকাো কম লসূবচর োম 
ঋনণর 

িবরমাণ 

১ 
সফরনদৌসী স্বামী- রম্ননিি 

িাসত্মািসত্মপুর, 

আনেিপুর, জয়পুরিাট 
ÿু দ্র ব্যিসা  

২ 
বিিবকস স্বামী- ফবরদ 

সকিিপুর, আনেিপুর, 

জয়পুরিাট 
  

৩ 
আকবিমা  স্বামী- িািলু 

বমবছরনমাড়, 

আনেিপুর, জয়পুরিাট 
ÿু দ্র ব্যিসা  

৪ 
বরো িারভীে স্বামী- োবসর সরদার 

িাজীিাড়া, আনেিপুর, 

জয়পুরিাট 
োভী িািে  

৫ 
ি„ু বষ্ট িারভীে স্বামী- আইজুি 

িাজীিাড়া, আনেিপুর, 

জয়পুরিাট 
োভী িািে  

৬ 
োবছমা সিেম স্বামী- আবু িেও বসবিক 

িাজীিাড়া, আনেিপুর, 

জয়পুরিাট 
োভী িািে  

৭ 
রানিয়া  স্বামী- িবিদুি ইসিাম 

বিিারপুর, আনেিপুর, 

জয়পুরিাট 
োভী িািে  

৮ 
কেো  স্বামী- জাফর 

বিিারপুর, আনেিপুর, 

জয়পুরিাট 
ÿু দ্রব্যিসা  

৯ 
িারম্নি স্বামী- বফনরাজ সিানসে 

পূি লমাতাপুর, 

আনেিপুর, জয়পুরিাট 
ÿু দ্রব্যিসা  

১০ 
সমবরো িারভীে স্বামী- িবিদুি ইসিাম 

পূি লমাতাপুর, 

আনেিপুর, জয়পুরিাট 
োভী িািে  

১১ 
োজমা  ফারম্নকনিানসে 

বিিারপুর, আনেিপুর, 

জয়পুরিাট 
ÿু দ্রব্যিসা  

১২ 
তােবজিা স্বামী- সমাবমনুি ইসিাম 

মাবেক িাড়া, 

আনেিপুর, জয়পুরিাট 
ছােি িািে  

১৩ 
িারম্নিনিেম িবিদুি ইসিাম 

বিিারপুর, আনেিপুর, 

জয়পুরিাট 
ÿু দ্রব্যিসা  

১৪ 
িীিা রােী উত্তম বিশ্বাস 

বিিারপুর, আনেিপুর, 

জয়পুরিাট 
ছােি িািে  

১৫ 
কুমারবমুবক্ত মিমত্ম বিতা- বিশ্বোথ  

মাবেকিাড়া, 

আনেিপুর, জয়পুরিাট 
ছােি িািে  

১৬ 
কুমারী চন্দ্রা মিমত্ম বিতা- মনোরঞ্জে 

মাবেকিাড়, 

আনেিপুর, জয়পুরিাট 
োভী িািে  

১৭ 
সাথী িারভীে বিতা- আবু িেও বসবিক 

শ্রীকৃষ্টপুর, আনেিপুর, 

জয়পুরিাট 
ÿু দ্রব্যিসা  

১৮ 
সিিী খাতুে স্বামী- আব্দুর রউফ 

থাোরনমাড়, , 

আনেিপুর, জয়পুরিাট 
সসিাইনমবিেক্রয়  

১৯ 
িাবিো বিতা- িািাদৎ 

েগুেিাড়া, আনেিপুর, 

জয়পুরিাট 
সসিাইনমবিেক্রয়  

 



২4.সতরখাদা- 

µwgK bs bvg I wVKvbv ‡Uª‡Wi bvg weZibK…Z UvKvi cwigvb 

1 mye©bv gywb, ¯^vgx- iZb gywb 

MÖvg- ivggvwS, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

grl¨ Pvl 10,000/- 

2 wjwjgv gywb, ¯^vg- †cÖgvb›` gywb 

MÖvg- ivggvwS, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

grl¨ Pvl 10,000/- 

3 UzKz gywb, ¯^vgx- Ag„Z¨ gywb 

MÖvg- ivggvwS, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

grl¨ Pvl 10,000/- 

4 wkLv gywb, ¯^vgx- weRq gywb 

MÖvg- ivggvwS, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

grl¨ Pvl 10,000/- 

5 Z…wß gywb, ¯^vgx- w`wjc gywb 

MÖvg- ivggvwS, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

grl¨ Pvl 10,000/- 

6 ‡mvbvjx  gywb, ¯^vgx- k¨vgj gywb 

MÖvg- ivggvwS, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

grl¨ Pvl 10,000/- 

7 AwbKv gywb, ¯^vgx- givB gywb 

MÖvg- ivggvwS, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

grl¨ Pvl 10,000/- 

8 Z…wß gywb, ¯^vgx- ¯̂cb gywb 

MÖvg- ivggvwS, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

grl¨ Pvl 10,000/- 

9 Z…wß gywb, ¯^vgx- Zvcm gywb 

MÖvg- ivggvwS, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

grl¨ Pvl 10,000/- 

10 gywk©`v †eMg, wcZv- †LvKv wek¦vm 

MÖvg- nvwoLvjx, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

grl¨ Pvl 10,000/- 

11 KvKb †Nvl, ¯^vgx- wbivc` †Nvl 

MÖvg- bjvgviv, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

grl¨ Pvl 10,000/- 

12 D‡¤§ mvjgv, wcZv- bRxi Lwjdv grl¨ Pvl 10,000/- 



MÖvg- bjvgviv, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

13 KweZv gywb, ¯^vgx- evmy‡`e gywb 

MÖvg- bjvgviv, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

grl¨ Pvl 10,000/- 

14 wibv †eMg, ¯̂vgx- kwdKzj mi`vi 

MÖvg- bjvgviv, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

grl¨ Pvl 10,000/- 

15 wcwÄiv †eMg, ¯̂vgx- kvnv`r mi`vi 

MÖvg- bjvgviv, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

grl¨ Pvl 10,000/- 

16 wew_Kv cvÎ, ¯^vgx- †Mvwe›` cvÎ 

MÖvg- bjvgviv, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

grl¨ Pvl 10,000/- 

17 wbjv gywb, ¯^vgx- Rq‡`e gywb 

MÖvg- bjvgviv, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

grl¨ Pvl 10,000/- 

18 Szgyi wek¦vm, ¯̂vgx- cÖ̀ xc wek¦vm 

MÖvg- bjvgviv, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

grl¨ Pvl 10,000/- 

19 iæbv †eMg, ¯̂vgx- Ievq ỳj †kL 

MÖvg- BQvgwZ, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

grl¨ Pvl 10,000/- 

20 ‡ivgvbv †eMg, ¯̂vgx- gnvwmb  

MÖvg- BQvgwZ, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

grl¨ Pvl 10,000/- 

21 cvifxb, wcZv- iRe Avjx 

MÖvg- Rybvix, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

grl¨ Pvl 10,000/- 

22 bvmwib, ¯̂vgx- Avnv` L›`Kvi 

MÖvg- BLox, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

grl¨ Pvl 10,000/- 

23 Zvmwjgv, ¯̂vgx- Avnv ỳj †kL 

MÖvg- nvwoLvjx, ‡ZiLv`v, Lyjbv 

grl¨ Pvl 10,000/- 

K_vqt ỳB jÿ wÎk nvRvi UvKv gvÎ |                          me©‡gvU= 2,30,000/= 

 

 



২৫. Avkvïwb, mvZÿxiv- 01/08/2016 wLªt Zvwi‡L KwgwUi mfvq Aby‡gvw`Z    

µt bs FY MÖnxZvi bvg wcZv/¯^vgxi bvg wVKvbv F‡Yi cwigvY Kg©m~Px 

1.  bvReyb bvnvi ¯^vgx- nvq`vi MvRx ejveywbqv 15,000/- nuvm-gyiMx cvjb 

2.  SY©v LvZzb ¯^vgx- iv‡k` †kL ‡ZuZzwjqv 15,000/- grm¨ Pvl 

3.  ‡i‡nbv cvifxb ¯^vgx- AvdvR DÏxb ‡ZuZzwjqv 15,000/- Mevw` cï cvjb 

4.  Bqvmwgb bvnvi ¯^vgx-Avãyi iv¾vK ‡ZuZzwjqv 15,000/- Mevw` cï cvjb 

5.  Wwj wek¦vm ¯^vgx- webq wek¦vm ‡ZuZzwjqv 15,000/- gv`yi eybb 

6.  iwÄZv wek¦vm ¯^vgx- mybxj wek¦vm ‡ZuZzwjqv 15,000/- gv`yi eybb 

7.  byi bvnvi ¯^vgx-†gvË©vRyj wgÎ †ZuZzwjqv 15,000/- ¶z`ª e¨emv 

8.  mvjgv LvZzb ¯^vgx-ev`kvn ‡ZuZzwjqv 15,000/- Mevw` cï cvjb 

9.  wcÖqvsKv miKvi ¯^vgx-ïfvkxl miKvi wSKiv 15,000/- gv`yi eybb 

10.  wjwcKv miKvi ¯^vgx- cweÎ miKvi wSKiv 15,000/- gv`yi eybb 

11.  LyKzgwb ¯^vgx-†gvt nvbœvb MvRx ‡gvKvgLvjx 15,000/- gv`y‡ii e¨emv 

12.  ‡gv‡gbv LvZzb ¯^vgx- †gvt BDbyQ Avjx ‡gvKvgLvjx 15,000/- gv`y‡ii e¨emv 

13.  P›`bv ivYx ¯^vgx- D¾j Xvjx c~e© Kv`vKvwU 15,000/-  gv`yi eybb 

14.  bqb gwb ¯^vgx- kwn`yj Bmjvg Kv`vKvwU 10,000/-  Mevw` cï cvjb 

15.  Awbgv gÛj ¯^vgx- w`jxc gÛj c~e© Kv`vKvwU 15,000/-  gv`yi eybb 

16.  byi bvnvi ¯^vgx- Rvnv½xi †nv‡mb LwiqvwU 15,000/- Mevw` cï cvjb 

17.  nvwmbv †eMg ¯^vgx-bRiæj MvRx Avkvïwb 15,000/- ¶z`ª e¨emv 

18.  kwidv LvZzb ¯^vgx-wgRvbyi ingvb Avkvïwb 10,000/- avb I mâx Pvl 

µt bs FY MÖnxZvi bvg wcZv/¯^vgxi bvg wVKvbv F‡Yi cwigvY Kg©m~Px 

19.  Av‡gbv LvZzb ¯^vgx- byi Bmjvg Avkvïwb 10,000/- grm¨ Pvl 

20.  Rvnvbviv Bqvmwgb ¯^vgx-gvIt dRjyi ingvb Avkvïwb 10,000/- Mvfx cvjb 

21.  gbRyqviv LvZzb ¯^vgx-†gvt nvwbd MvRx Avkvïwb 10,000/- ¶z`ª e¨emv 

22.  gywk©̀ v LvZzb ¯^vgx- Avãyi iwng MvRx Avkvïwb 10,000/- ¶z`ª e¨emv 

23.  ZvQwjgv LvZzb ¯^vgx- †gvt dviæK MvRx Avkvïwb 10,000/- ¶z`ª e¨emv 

24.  Av‡bvqviv LvZzb  ¯^vgx- nv‡iR MvRx KvUvLvjx 10,000/- Miæ cvjb 

25.  nvwjgv LvZzb ¯^vgx- Kwig MvRx evnv ỳicyi 10,000/- Miæ cvjb 

26.  iwngv LvZzb ¯^vgx-Avt Mdzi MvRx evnv ỳicyi 10,000/- nuvm-gyiMx cvjb 

27.  AvwQqv †eMg ¯^vgx- iweDj Bmjvg MvRx evnv ỳicyi 10,000/- grm¨ Pvl 

28.  Avmgv LvZzb wcs-RyjwdKvi mi`vi Kv`vKvwU 10,000/- grm¨ Pvl 

µt bs FY MÖnxZvi bvg wcZv/¯^vgxi bvg wVKvbv F‡Yi cwigvY Kg©m~Px 

29.  cviæj LvZzb ¯^vgx- †cvbv mi`vi ‡ZuZzwjqv 10,000/- gv`yi eybb 

30.  ‡iv‡Kqv LvZzb ¯^vgx-kwn` mvbv ‡ZuZzwjqv 10,000/- gv`yi eybb 

31.  wgm wjDwRqv ¯^vgx-†gvt wRqviæj eªvþY †ZuZzwjqv 10,000/- gv`‡yii e¨emv 

32.  bvmwib LvZzb ¯^vgx- Avkivd Avjx ‡ZuZzwjqv 10,000/- f¨vb µq 

33.  P¤úv LvZzb ¯^vgx- iwng Luv ivavijøfcyi 10,000/- gv`yi eybb 

34.  mÜ¨v ivYx AwaKvix ¯^vgx-g„Z Rq‡`e AwaKvix ‡ZuZzwjqv 10,000/- wgwói †`vKvb 

35.  nvwmbv LvZzb ¯^vgx- gv‡jK MvRx eªvþY †ZuZzwjqv 10,000/- gv`‡yii e¨emv 

36.  ‡i‡eKv LvZzb ¯^vgx- g„Z nvmvbyi Rvgvb ‡ZuZzwjqv 10,000/- gv`yi eybb 

37.  gwiqg myjZvbv ¯^vgx- †Mvjvg imyj eªvþY †ZuZzwjqv 10,000/- gv`‡yii e¨emv 

38.  gBdzj wewe ¯^vgx- gvmyg mi`vi ‡ZuZzwjqv 10,000/- gv`‡yii e¨emv 

39.  Rvnvbviv LvZzb ¯^vgx- AvwRRyj MvRx ivavejøfcyi 10,000/- gv`‡yii e¨emv 

40.  ‡Kvwnbyi wewe ¯^vgx-†gvKv‡ij †gvoj ‡ZuZzwjqv 10,000/- gv`‡yii e¨emv 

41.  iƒcv LvZzb ¯^vgx- ingvb †gvoj eªvþY †ZuZzwjqv 10,000/- gv`‡yii e¨emv 

42.  ‡R¨vrmœv LvZzb ¯^vgx-meyi MvRx ‡ZuZzwjqv 10,000/- gv`‡yii e¨emv 

43.  AvwL LvZzb ¯^vgx- g„Z AvwRZ mi`vi ‡ZuZzwjqv 10,000/- gv`‡yii e¨emv 

44.  nvwmbv LvZzb  ¯^vgx-mvC` Avjx mi`vi eªvþY †ZuZzwjqv 10,000/- gv`‡yii e¨emv 

45.  AvwQqv LvZzb ¯^vgx- gwdRyj dwKi ‡ZuZzwjqv 10,000/- gv`‡yii e¨emv 

46.  cviæj LvZzb ¯^vgx- Av‡jK MvRx ‡ZuZzwjqv 10,000/- grm¨ Pvl 

47.  ivwRqv LvZzb ¯^vgx- †gvÓ kwn` mi`vi eªvþY †ZuZzwjqv 10,000/- gv`‡yii e¨emv 

48.  gÄyqviv  ¯^vgx- iweDj †gvoj ‡ZuZzwjqv 10,000/- gv`‡yii e¨emv 



 

2৬. রামিাি –  

আেষ্ট/২০১৬ মানসর বিতরেকৃত ঋণ গ্রিীতানদর োনমর তাবিকা বেমণরূিাঃ- 

ক্রবমক 

েং 

ঋণ গ্রিীতানদর 

োম 
বিতা/ স্বামীর োম 

 
ঠিকাো  সেনডর োম 

বিতরণকৃত 

ঋনণর 

িবরমাণ 

বিতরনের 

তাবরখ 

 

১ 

 

িাবমে  আক্তার 

রত্না 

 

 স্বামী :  সমাাঃ জামাি 

সিানসে 

গ্রাম- শ্রীফিতিা 

ডাক : রামিাি ,রামিাি 

,িানেরিাট 
িাসঁ মুরেী িািে 

 

১৫,০০০/- ২৪/০৮/১৬ 

২ িাবিনুর সিেম 
স্বামী :  সমাাঃ 

আিমামুে 

গ্রাম- শ্রীফিতিা 

ডাক : রামিাি ,রামিাি 

,িানেরিাট 

চানয়র সদাকাে ১৫,০০০/- ২৪/০৮/১৬ 

৩ 
জািাোরা 

অকতার 

স্বামী  :  সসবিম 

িাওিাদার 

গ্রাম-  দাঃ শ্রীফিতিা 

ডাক : রামিাি ,রামিাি 

,িানেরিাট 

িাসঁ মুরেী িািে ১৫০০০/= 
২৪/০৮/১৬ 

৪ সজাসো সিেম স্বামী  : আিমেীর 

গ্রাম- রামিাি 

ডাক : রামিাি ,রামিাি 

,িানেরিাট 

ছােি িািে ১৫০০০/= 
২৪/০৮/১৬ 

৫ মমতাজ সিেম 
স্বামী  : সমাাঃ ইবিয়াস 

সিানসে 

গ্রাম- রামিাি 

ডাক : রামিাি ,রামিাি 

,িানেরিাট 

িাসঁ মুরেী িািে ১৫০০০/= 
২৪/০৮/১৬ 

৬ সোিািী সিেম 
স্বামী  : সিখ ইসমাইি 

সিানসে 

গ্রাম- রামিাি 

ডাক : রামিাি ,রামিাি 

,িানেরিাট 

চানয়র সদাকাে ১৫০০০/= 
২৪/০৮/১৬ 

৭ সসাবেয়া সিেম 
স্বামী  : িবরফুি 

ইসিাম 

গ্রাম- রামিাি 

ডাক : রামিাি ,রামিাি 

,িানেরিাট 

মুবদ সদাকাে ১৫০০০/= 
২৪/০৮/১৬ 

৮ নুরোিার সিেম 
স্বামী  : সমাাঃ মবের 

সিানসে 

গ্রাম- রামিাি 

ডাক : রামিাি ,রামিাি 

,িানেরিাট 

দবজল   ১৫০০০/= 
২৪/০৮/১৬ 

৯ মানিকা সিেম 
স্বামী  : সমাতানিি 

ফবকর 

গ্রাম- রামিাি 

ডাক : রামিাি ,রামিাি 

,িানেরিাট 

মৎস্য চাষ ১৫০০০/= 
২৪/০৮/১৬ 

                                                                                                                                সমাট =  ১৩৫০০০/= 

        কথায় : এক িি িয়ঁবক্রি িাজার টাকা  



২6.অভয়নগর- যনিার 

 

২০১৬-১৭ অর্ থ বছররর ১১ জরনর ক্ষুদ্রঋন ববতরনর তাবিকা:- 

ক্রাঃ 

েং 
ঋণ গ্রিীতানদর োম বিতা/স্বামীর োম পূণ ল ঠিকাো 

িরািকৃত 

ঋনণর িবরমাণ অথ ল িছর মমত্মব্য 

1 2 3 4 5 6 7 

01 অরিাকা রানী পাি স্বামী-িািটু পাি 
গ্রাম-মধ্যপুর ডাক-

বাঘুটিয়া,অভয়নগর,যর ার। 
১৫০০০/- ২০১৬-১৭ - 

02 রীতারাজ স্বামী-বিিীপ রাজ 
গ্রাম-গুয়ার ািা,ডাক-

নওয়াপাড়া,অভয়নগর,যর ার। 
১৫০০০/- ২০১৬-১৭ - 

03 ররারকয়া পারভীন রত্না 
স্বামী-এম,এম,আবু 

রমাহাবিন 

গ্রাম-বুইকরা,ডাক-

নওয়াপাড়া,অভয়নগর,যর ার। 
১৫০০০/- ২০১৬-১৭ - 

04 নও ীন জাহান রজনী 
বপতা--এম,এম,আবু 

রমাহাবিন 

গ্রাম-বুইকরা,ডাক-

নওয়াপাড়া,অভয়নগর,যর ার। 
১৫০০০/- ২০১৬-১৭ - 

05 মানছুরা রবগম স্বামী-আঃরহমান দুররানী 
গ্রাম-নওয়াপাড়া(িবিন)ডাক-

নওয়াপাড়া,অভয়নগর,যর ার। 
১৫০০০/- ২০১৬-১৭ - 

06 অবনতা রানী পাি স্বামী-মৃত-সুবনি পাি 
গ্রাম-মধ্যপুর ডাক-

বাঘুটিয়া,অভয়নগর,যর ার। 
১৫০০০/- ২০১৬-১৭ - 

07 রররহনা পারভীন রানু স্বামী-রমাঃ াহাজান রমাল্যা 
গ্রাম-বুইকরা,ডাক-

নওয়াপাড়া,অভয়নগর,যর ার। 
১০০০০/- ২০১৬-১৭ - 

08 রতৌবহিা রবগম(পুতুি) স্বামী-আব্দুল্লাহ আি ফারুক 
গ্রাম-গুয়ার ািা,ডাক-

নওয়াপাড়া,অভয়নগর,যর ার। 
১০০০০/- ২০১৬-১৭ - 

09 বহরা রবগম স্বামী-রমাঃকামরুজ্জমান 
গ্রাম-বনগ্রাম,ডাক-

র েংগুটিয়া,অভয়নগর,যর ার। 
১০০০০/- ২০১৬-১৭ - 

10 রিাবনয়া রবগম 
স্বামী-রমাঃআিাদুজ্জামান 

জবন 

গ্রাম-বুইকরা,ডাক-

নওয়াপাড়া,অভয়নগর,যর ার। 
১০০০০/- ২০১৬-১৭ - 

11 হাবিয়া রবগম হাবি স্বামী-রমাঃআব্দুি িািাম 
গ্রাম-গুয়ার ািা,ডাক-

নওয়াপাড়া,অভয়নগর,যর ার। 
১০০০০/- ২০১৬-১৭ - 

 

 

 

 

 

 

 

 



2৮.িাবিখা-মাগুরা- 

ঋণ বিতরনের তাবরখাঃ- ১০/০৭/২০১৬ ,সমাট বিতরণাঃ- ৪,৮৫,০০০/=                                                          

    ঠিকাো প্রকনের োম টাকার িবরমাে মমত্মব্য 

০১  আরতী ব্যাোজী স্বা: সোিাি 

ব্যাোজীর্ 

গ্রাম: তািখবড়,ডাক+ইউবি: তািখবড়, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১৫০০০.০০  

০২  দীিা চক্রিতী বিতা: ভীম্বনদি 

চক্রিতী 

গ্রাম: তািখবড়,ডাক+ইউবি: তািখবড়, 

িাবিখা, মাগুরা। 

িাঁস-মুরেী িািে ১৫০০০.০০  

০৩  ইসমাবে  রাণী স্বা: ভনিি রায় গ্রাম: তািখবড়,ডাক+ইউবি: তািখবড়, 

িাবিখা, মাগুরা। 

মানছর চাষ ১০০০০.০০  

০৪  বিবিকা রাণী 

বিশ্বাস 

বিতা: ভনিি রায় গ্রাম: তািখবড়,ডাক+ইউবি: তািখবড়, 

িাবিখা, মাগুরা। 

িাঁস-মুরেী িািে ১০০০০.০০  

০৫  নূরম্নিািার স্বা: বেয়াস উিীে গ্রাম:আড়িাড়া,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১৫০০০.০০  

০৬  খাবদজা স্বা: বিটে সিানসে গ্রাম:আড়িাড়া,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

ÿু দ্র ব্যিসা ১০০০০.০০  

০৭  নূপুর স্বা: েজরম্নি 

ইসিাম 

গ্রাম:পুকুবড়য়া, ডাক+ইউবি: আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১০০০০.০০  

০৮  সরাবজো খাতুে স্বা: আব্দুর রাজ্জাক গ্রাম:সদলূয়ািাড়ী,ডাক+ইউবি: তািখবড়, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১৫০০০.০০  

০৯  িঞ্চমী রায় স্বা: মৃত: শুসামত্ম 

রায় 

গ্রাম:আড়িাড়া,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১৫০০০.০০  

১০  সিফািী স্বা: উত্তম কুমার গ্রাম:আড়িাড়া,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

িাঁস-মুরেীিািে ১০০০০.০০  

১১  সসািােী স্বা: সোবিন্দ বিশ্বাস গ্রাম:আড়িাড়া,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১০০০০.০০  

১২  িাবিো  সিেম স্বা: িাবকয়ার 

সমাল্যা 

গ্রাম:আড়িাড়া,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

কৃবষ কাজ ১৫০০০.০০  

১৩  জনিারা  সিেম স্বা: সোিাম রসূি গ্রাম:আড়িাড়া,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

িাঁস-মুরেী িািে ১৫০০০.০০  

১৪  বরো খাতুে স্বা: আনোয়ার 

ইসিাম 

গ্রাম:আড়িাড়া,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১৫০০০.০০  

১৫  বদিা  বিশ্বাস স্বা: উত্তম কুমার 

বিশ্বাস 

গ্রাম:সিারাোবছ, ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

দবজ্জ বিজ্ঞাে ১৫০০০.০০  

১৬  মঞ্জু স্বা: রমে মন্ডি গ্রাম:সিারাোবছ, ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা 

দবজ্জ বিজ্ঞাে ১৫০০০.০০  



১৭  সমৌসুমী িক স্বা:এোমুি িক গ্রাম:আড়িাড়া,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

কৃবষ কাজ ১৫০০০.০০  

১৮  িাবসো সিেম স্বা: বজিাি মন্ডি গ্রাম:আড়িাড়া,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

কৃবষ কাজ ১৫০০০.০০  

১৯  আিা বিতা: আকির 

আিী 

গ্রাম:আড়িাড়া,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১৫০০০.০০  

২০  িাবিো বিতা: মৃত: সাত্তার 

সমাল্যা 

গ্রাম:আড়িাড়া,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১৫০০০.০০  

২১  বদিািী স্বা: মান্নু িস্কর গ্রাম:আড়িাড়া,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১৫০০০.০০  

২২  কমিা  রাণী 

বিশ্বাস 

স্বা: রণাজৎ মন্ডি গ্রাম সিারাোবছ,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১৫০০০.০০  

২৩  সানিিা স্বা: িািলু বিশ্বাস গ্রাম:ছান্দড়া,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১৫০০০.০০  

২৪  জয়মত্ম রাণী 

বিশ্বাস 

স্বা: বেম লি চন্দ্র 

বিশ্বাস 

গ্রাম:চুবকেের,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১৫০০০.০০  

২৫  বদপ্তী বিকদার স্বা: সরবজত 

বিকদার 

গ্রাম:চুবকেের,ডাক+ইউবি: 

আড়িাড়া, িাবিখা,মাগুরা। 

োভী িািে ১৫০০০.০০  

২৬  স্বরস্বতী মন্ডি স্বা: কমনিি মন্ডি গ্রাম:িােডাংো,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১৫০০০.০০  

২৭  অঞ্জো রাণী 

বিকদার 

স্বা: বিেয় কুমার 

বিশ্বাস 

গ্রাম:আড়িাড়া,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১৫০০০.০০  

২৮  আনিয়া সিেম স্বা: োজমূি  

ইসিাম 

গ্রাম:কুমারনকাটা,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১৫০০০.০০  

২৯  িাভিী খাতুে স্বা: সরজাউি 

বিকদার 

গ্রাম:সোিাগ্রাম,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১৫০০০.০০  

৩০  তােবজরা খাতুে স্বা: কবিনুর বিশ্বাস গ্রাম:সোিািগ্রাম,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১৫০০০.০০  

৩১  বিবিকা স্বা: েনেি গ্রাম:আড়িাড়া,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১৫০০০.০০  

৩২  িবি স্বা: জসীম উিীে গ্রাম:িতখািী,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১৫০০০.০০  

৩৩  ইসমতারা স্বা: ওিাইদুর গ্রাম:কুমারনকাটা,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১০০০০.০০  

৩৪  োবসমা খাতুে বিতা: মৃত: অনিদ 

সমাল্যা 

গ্রাম:আড়িাড়া,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১৫০০০.০০  



৩৫  তবিরে স্বা: আকরাম গ্রাম:তবিরণ,ডাক+ইউবি:   আড়িাড়া, 

িাবিখা, মাগুরা। 

োভী িািে ১০,০০০.০০  

 

২৯.েড়াইি সদর- 

বিষয়াঃ- (কাইরজরনর আওতায় ) দুস্থাঃ  মবিিানদর আত্ব-কম লসংস্থানের  জন্য  ক্ষুদ্রঋণ  বিতরনের  িনি  ১০জে 

ঋণ গ্রবিতানদর  োনমর  তাবিকা । 

ক্রাঃ েং োম বিতা/স্বাঃ োম ঠিাকাো কম লসুচীর োম মঞ্জুরকৃত টাকা বিতরনণর 

তাং 

মন্তব্য 

১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

০১ বরপািী পারভীন বপেং-মৃত-আব্দুি ওহাব গ্রাম-কুবড়গ্রাম, রপাঃরতনগঞ্জ, নড়াইি  

রপৌরিভা,উপরজিা+রজিা-নড়াইি। 

ক্ষুদ্র ব্যবিা ( িবজথ ববজ্ঞান ) ০৬ ২৪/০৮/১৬  

০২ ঋতু কুন্ডু বপেং-বাসুরিব কুন্ডু গ্রাম-ব্রাক্ষ্মণডেংগা, রপাঃ রতনগঞ্জ, নড়াইি  

রপৌরিভা,উপরজিা+রজিা-নড়াইি। 

ক্ষুদ্র ব্যবিা (িবজথ ববজ্ঞান ) ১০০০০/- ২৪/০৮/১৬  

০৩ িাগবরকা রায় স্বাঃ-  ঞ্চি রায় 

 

গ্রাম-কুবড়গ্রাম, ,রপাঃরতনগঞ্জ, নড়াইি  

রপৌরিভা,উপরজিা+রজিা-নড়াইি। 

ক্ষুদ্র ব্যবিা (িবজথ ববজ্ঞান ) ১০০০০/- ২৪/০৮/১৬  

০৪ রমাছাঃ ববর্ী সুিতানা বপেং- হাবববুর রমাল্যা গ্রাম-ি: নড়াইি, রপাঃ রতনগঞ্জ ,নড়াইি  

রপৌরিভা ,উপরজিা+রজিা-নড়াইি। 

ক্ষুদ্র ব্যবিা  

(কাগরজর প্যারকট ততরী) 

১০০০০/- ২৪/০৮/১৬  

০৫ জুঁই রায় স্বাঃ- রগৌতম ববশ্বাি গ্রাম-বহজিডােংগা, রপাঃরতনগঞ্জ 

,উপরজিা+রজিা-নড়াইি। 

ক্ষুদ্র ব্যবিা (িবজথ ববজ্ঞান ) ১০০০০/- ২৪/০৮/১৬  

০৬ রমাছাঃ রররহনা বগম স্বাঃ-রহমত র   গ্রাম-ি: নড়াইি, রপাঃ রতনগঞ্জ  ,নড়াইি  

রপৌরিভা ,উপরজিা+রজিা-নড়াইি। 

ক্ষুদ্র ব্যবিা  

(কাগরজর প্যারকট ততরী) 

১০০০০/- ২৪/০৮/১৬  

০৭ রমাছাঃমুক্তা  াতুন স্বাঃ-বরপন রহারিন গ্রাম-ি: নড়াইি, রপাঃ রতনগঞ্জ ,নড়াইি  

রপৌরিভা ,উপরজিা+রজিা-নড়াইি। 

ক্ষুদ্র ব্যবিা (নাি থারী) ১০০০০/- ২৪/০৮/১৬  

০৮ কল্পনা রানী রায় স্বাঃ-ঠাকুর িাি রায় গ্রাম-কুবড়গ্রাম,রপাঃরতনগঞ্জনড়াইি  

রপৌরিভা,উপরজিা+রজিা-নড়াইি। 

ক্ষুদ্র ব্যবিা (নাি থারী) ১০০০০/- ২৪/০৮/১৬  

০৯  ন্দনা রানী কুন্ডু স্বাঃ- িবমর কুন্ডু গ্রাম:-কুবড়গ্রাম, রপাঃ রতনগঞ্জ  নড়াইি  

রপৌরিভা ,উপরজিা+রজিা-নড়াইি। 

ক্ষুদ্র ব্যবিা  

( াদ্য প্রবিয়া জাতকরণ) 

১০০০০/- ২৪/০৮১৬  

১০ আছমা  ানম বপেং-ইিরাইি র   গ্রাম-পেংকববিা, ,রপাঃরতনগঞ্জ ,উপরজিা+ 

রজিা-নড়াইি। 

 

ক্ষুদ্র ব্যবিা  

( াদ্য প্রবিয়া জাতকরণ)     

১০০০০/- ২৪/০৮/১৬  

 

 

 

 

 

 



৩০.কাবিয়া- 
 বিষয়াঃ-  মবিিানদর আত্ব-কম লসংস্থানের  জন্য  ক্ষুদ্র ঋণ  বিতরনের  িনি  ০৮জে ঋণ গ্রবিতানদর  োনমর  

তাবিকা । 

ক্রাঃ েং োম বিতা/স্বাঃ োম ঠিাকাো কম লসুচীর োম মঞ্জুরকৃত টাকা বিতরণ তাং মন্তব্য 

১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

০১ চুমবক িতা স্বা আঃ রহমান 

রি  

বমজথাপুর , কাবিয়া গাবভ পািন ১৫০০০ ১৭/০৮/১৬  

০২ তহুরন রনছা স্বাঃনজরুি 

ইিিাম  

 ািপুর কাবিয়া ছাগি পািন ১৫০০০ ১৭/০৮/১৬  

০৩  ারবমন 

সুিতানা  

স্বাঃতবরকুি 

ইিিাম 

 ািপুর কাবিয়া িবজথ ববজ্ঞান ১০০০০ ১৭/০৮/১৬  

০৪ রারবয়া রবগম  স্বাঃআঃ ছািাম 

র   

বমজথাপুর , কাবিয়া িবজথ ববজ্ঞান ১০০০০ ১৭/০৮/১৬  

০৫ মঞ্জুয়ারা রবগম স্বাঃ হাব কুি 

র   

ব রতরামপুর িবজথ ববজ্ঞান ১০০০০ ১৭/০৮/১৬  

০৬ ব বরনা রবগম  স্বাঃমবফজি 

ইিিাম  

রছাট কাবিয়া ছাগি পািন ১০০০০ ১৭/০৮/১৬  

০৭ নাবিমা রবগম স্বাঃ জািাি    রছাট কাবিয়া ছাগি পািন ১০০০০ ১৭/০৮/১৬  

০৮ পারভীন রবগম স্বাঃ মবনরুি 

ইিিাম 

 ািপুর কাবিয়া িবজথ ববজ্ঞান ১০০০০ ১৭/০৮/১৬  

িব থরমাট=(০৮জন , নব্বই হাজার টাকা) ৯০০০০   

 

 

 

 



৩১.সিািােড়া-  ক্ষুদ্রঋণ  বিতরনের  িনি  ১৮জে ঋণ গ্রবিতানদর  োনমর  তাবিকা । 

ক্রাঃ েং োম বিতা/স্বাঃ োম ঠিাকাো কম লসুচীর োম মঞ্জুরকৃত টাকা বিতরণ তাং মন্তব্য 

১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

০১ ববউটি স্বাঃউবজর রমাল্লা বাবহরপাড়া সিািােড়া িবজথ ববজ্ঞান ১৫০০০ ১০/০৮/১৬  

০২ বিবপ  স্বাঃপাররভজ রমাল্লা বাবহরপাড়া সিািােড়া হাি মুরবগ পািন ১৫০০০ ১০/০৮/১৬  

০৩ বরমা স্বাঃ বাপ্পা রমাল্লা বাবহরপাড়া সিািােড়া ছাগি পািন ১৫০০০ ১০/০৮/১৬  

০৪ স্বপ্না স্বাঃ রমাঃ িাহাবুবিন বাবহরপাড়া, সিািােড়া িবজথ ববজ্ঞান ১৫০০০ ১০/০৮/১৬  

০৫ তামান্না  ানম বপঃতমাজ উবিন  গন্ডব, সিািােড়া িবজথ ববজ্ঞান ১৫০০০ ১০/০৮/১৬  

০৬ িািমা বপঃউবকি র   বাবহরপাড়া, সিািােড়া িবজথ ববজ্ঞান ১৫০০০ ১০/০৮/১৬  

০৭ িিী রানী  বপঃ বিপক কুমার রামপুর, সিািােড়া ক্ষুদ্র ব্যবিা ১৫০০০ ১০/০৮/১৬  

০৮ পবপ ব ি বপঃবিপক কুমার রামপুর, সিািােড়া িবজথ ববজ্ঞান ১৫০০০ ১০/০৮/১৬  

০৯ মরনায়ারা স্বাঃ াবহদুি আবড়য়ারা, সিািােড়া িবজথ ববজ্ঞান ১৫০০০ ১০/০৮//১৬  

১০ জাবকয়া সুিতানা স্বাঃস্বজি র   আবড়য়ারা, সিািােড়া  মাছ  াষ ১৫০০০ ১০/০৮/১৬  

১১ কববতা  ানম স্বাঃমুকুি বময়া  ম া ািী, সিািােড়া িবজথ ববজ্ঞান ১৫০০০ ১০/০৮/১৬  

১২ রানু রবগম স্বাঃতবরকুি ইিরাম মবল্লকপুর , িবজথ ববজ্ঞান ১৫০০০ ১০/০৮/১৬  

১৩ রহনা স্বা বাচ্চু রমাল্লা ম া ািী, সিািােড়া ক্ষুদ্র ব্যবিা ১৫০০০ ১০/০৮/১৬  

১৪ িাবময়া স্বাঃিররায়ার র   কাব পুর,  সিািােড়া িবজথ ববজ্ঞান ১৫০০০ ১০/০৮/১৬  

১৫ আবজথনা বপেং নুর র   িিীপা া ,সিািােড়া হাি মুরবগ পািন ১৫০০০ ১০/০৮/১৬  

১৬  াবহিা স্বাঃ মৃতঃআবুি ওহাব মাকড়াইি,,সিািােড়া ছাগি পািন ১৫০০০ ১০/০৮/১৬  

১৭ নািবরন বপেং আঃিারহি বাবক িিীপা া ,সিািােড়া ক্ষুদ্র ব্যবিা ১৫০০০ ১০/০৮/১৬  

১৮ আিমা স্বাঃআবুি কার ম িিীপা া ,সিািােড়া িবজথ ববজ্ঞান ১৫০০০ ১০/০৮/১৬  

িব থরমাট=(১৮জন , দুই িি িত্তর হাজার টাকা) ২৭০০০০   



 

৩২.সদর- চুয়াডাংো                                     বিতরনণর তাবরখ-১৪/০৮/১৬ 

ক্রবমক 

েং 

সদনস্যর োম ও বিতা/স্বামীর 

োম 
ঠিকাো টাকার িবরমাণ কম লসূচীর োম 

১ ২ ৩ ৫ ৬ 

০১। 
সমাছাাঃ োসবরে মমতাজ 

জং-সমাাঃ খানজর আিনমদ 
সাতোড়ী ১৫,০০০/- ÿু দ্র ব্যিসা 

০২। 
সমাছাাঃ সুবফয়া খাতুে 

জং-মৃ- আব্দুি কুদ্দুস 
বঝোইদ িাসষ্টােিাড়া ১৫,০০০/- ÿু দ্র ব্যিসা 

০৩। 
সমাছাাঃ রতো খাতুে 

জং-সমাাঃ সুজে আিী 
সাতোড়ী পুরাতেিাড়া ১৫,০০০/- ÿু দ্র ব্যিসা 

০৪। 
সমাছাাঃ মুবক্ত খাতুে 

জং-মৃ-সরজাউি িক 
সাতোড়ী উত্তরিাড়া ১৫,০০০/- োভী িািে 

০৫। 
সমাছাাঃ সমানমো সিেম 

জং-সমাাঃ আবমর সিানসে 
বঝোইদ িাসষ্টােিাড়া ১৫,০০০/- োভী িািে 

০৬। 
সমাছাাঃ আবছয়া সিেম 

জং-মৃ- িাবসবুি ইসিাম 
সাতোড়ী পুরাতেিাড়া ১৫,০০০/- দবজল বিজ্ঞাে 

০৭। 
সমাছাাঃ মঞ্জু খাতুে 

জং-সমাাঃ েওনিদ আিী 
সাতোড়ী পুরাতেিাড়া ১৫,০০০/- োভী িািে 

০৮। 
সমাছাাঃ িািেী খাতুে 

জং-সমাাঃ িারম্নে অর রিীদ 
সিিোবছ ঈদগঁিাড়া ১৫,০০০/- োভী িািে 

০৯। 
সমাছাাঃ কেো খাতুে 

জং-সমাাঃ বিংকে 
ফাম লিাড়া ১৫,০০০/- দবজল বিজ্ঞাে 

১০। 
সমাছাাঃ আক্তার িানু 

বিং-সমাাঃ ইউনুচ আিী 
সকািেীিাড়া ১৫,০০০/- দবজল বিজ্ঞাে 

১১। 
সমাছাাঃ আফনরাজা আিম 

জং-সমাাঃ আিী আিম 
িকিাড়া ১৫,০০০/- ব্যিসা 

১২। 
সমাছাাঃ তাছবিমা খাতুে 

জং-সমাাঃ খাইরম্নি ইসিাম 
সিিোবছ ১৫,০০০/-  ব্যিসা 

১৩। 
সমাছাাঃ িািাোজ সিেম 

জং-সমাাঃ সাইদুর রিমাে 
নুরেের কনিােীিাড়া ১০,০০০/- ব্যিসা 

১৪। 
সমাছাাঃ রানিয়া খাতুে 

জং-সমাাঃ িবিদুি ইসিাম 
নুরেের কনিােীিাড়া ১০,০০০/- ব্যিসা 

                    সি লনমাট (কথায়াঃ দুই িÿ টাকা মাত্র)         =২,০০,০০০/-  

 

 



৩৩. আিমডািা, চুয়াডািা। 

আনিদে কারীর োম বিতা/স্বামীর োম ঠিকাো কম লসূচী টাকার 

িবরমাে 

১  সমাছাাঃ মনোয়ারা খাতুে            জংুাঃ মৃতাঃ েজরম্নি ইসিাম      এন্চচি িাড়া েরম্ন িািে ১৫,০০০/ 

২ সমাছাাঃ িারবমে সফরনদৌস জংুাঃ ওবিদ সিানসে একনচি িাড়া েরম্ন িািে ১৫,০০০/ 

৩ সমাছাাঃ সানিদা খাতুে জংুাঃ সমাাঃ নুরূি ইসিাম 

 

িকসীপুর েরম্ন িািে ১৫,০০০/ 

৪ সমাছাাঃ সরানমো খাতুে জংুাঃ সমাাঃ আবজিার  ঐ েরম্ন িািে ১৫,০০০/ 

৫ সমাছাাঃ আনিদা খাতুে জংুাঃ সমাাঃ ইউনুছ আিী ঐ েরম্ন িািে ১৫,০০০/ 

৬ সমাছাাঃ জািাোরা সিেম জংুাঃ সোিাম বকিবরয়া ডাউকী েরম্ন িািে ১৫,০০০/ 

৭ সমাছাাঃ আকবিমা খাতুে জং মৃতাঃ সদনিায়ার  েবতডািা  িাবু ÿু দ্র ব্যিসা ১৫,০০০/ 

৮ সমাছাাঃ ফবরদা খাতুে বিং সমাাঃ সকারিাে আিী িারকুিা েরম্ন সমাটা তাজা করে ১৫,০০০/ 

৯ সমাছাাঃ জািাোরা খাতুে জংুাঃ আক্তার আিী িারকুিা েরম্ন সমাটা তাজা করে ১৫,০০০/ 

১০ সমাছাাঃ মবিিা খাতুে বিং সমাাঃ সুরত আিী সোবিন্দপুর ছােি িািে ১৫,০০০/ 

১১ সমাছাাঃ িািিা খাতুে জংুাঃ আবরফুি ইসিাম এন্চচি  িাড়া দবজল বিঞ্জাে ১৫,০০০/ 

১২ সমাছাাঃ বমোরা খাতুে জংুাঃ ফারম্নক সিানসে ঐ েরম্ন িািে ১৫,০০০/ 

১৩ সমাছাাঃ আদুরী খাতুে জংুাঃ িির আিী দাসিাড়া ছােি িািে ১৫,০০০/ 

১৪ সমাছাাঃ স্বিো খাতুে জংুাঃ সমাাঃ আিরাফুি িক সোবিন্দপুর দবজল বিঞ্জাে ১৫,০০০/ 

১৫ সমাছাাঃ সিফািী খাতুে জং সমাাঃ মবেরম্নজ্জামাে ঐ দবজল বিঞ্জাে ১৫,০০০/ 

১৬ সমাছাাঃ আরিী খাতুে জংুাঃ িবরফুি ইসিাম ঐ ছােি ও িাস মুরেী িাাঃ ১৫,০০০/ 

১৭ সমাছাাঃ আদরী খাতুে জং মৃতাঃ িাবুর আিী ঐ ছােি ও িাস মুরেী িাাঃ ১৫,০০০/ 

১৮ সমাছাাঃ িাবিমা খাতুে জং আবজজুি িক ঐ েরম্ন িািে ১৫,০০০/ 

১৯ সমাছাাঃ বরো খাতুে জং জহুরম্নি            ঐ েরম্ন িািে ১৫,০০০/ 

২০ সমাছাাঃ মুসবিমা খাতুে জং আিমিীর ঐ দবজল বিঞ্জাে ১৫,০০০/ 

২১ সমাছাাঃ সিফািী খাতুে জং মৃতাঃ সদনিায়ার েবতডািা িাবু দবজল বিঞ্জাে ১৫,০০০/ 

২২ সমাছাাঃ সুবফয়া খাতুে জং সুরত আিী সকদারেের েরম্ন িািে ১৫,০০০/ 

২৩ সমাছাাঃ িািাোজ িারভীে জং আনোয়ারম্নি আিম সষ্টিেিাড়া েরম্ন িািে ১৫,০০০/ 

িনর বিতরেকৃত ৪(চার) জনের তাবিকাাঃ-(২৪-২৭) 

 

২৪ সমাছাাঃ রাবিদা খাতুে জং আিম কুমারী েিাদী িািে ১৫,০০০/ 

২৫ সমাছাাঃ সফরনদৌসী সিেম জং সাইদুর রিমাে এন্চচি িাড়া েরম্ন িািে ১৫,০০০/ 

২৬ সমাছাাঃ আনয়িা খাতুে জং িবিির রিমাে একনচি িাড়া ছােি িািে ১৫,০০০/ 

২৭ 

 

সমাছাাঃ রনমছা খাতুে জং মৃতাঃ মনঞ্জি সিখ সোবিন্দপুর েরম্ন িািে ১৫,০০০/ 

                                                                     কথায়াঃ চার িি িঞ্চাি িাজার টাকা মাত্র=৪,০৫,০০০/- 

 

 

 

 



৩৪.রনছারাবাি-বপররাজপুর- 

gwnjv‡`i AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi Rb¨ ¶z`ªFY weZi‡Yi P~ovš— bv‡gi ZvwjKvt 

AvMó/2016 wLªt 

 

µt 

bs 

FY MÖnxZvi bvg wcZv/¯v̂gxi bvg wVKvbv cÖK‡íi bvg eivÏK…ZUvKvi  

     cwigvb 

gš—

e¨ 

01 †gvmvt iIkb Aviv ¯̂vt ‡gvt RvwKi †nv‡mb AvivgKvVx,Rjvevox bvm©vix 15,000.00  

02 ‡gvmvt gwiqg  wcZvt RvwKi ‡nv‡mb AvivgKvVx,Rjvevox bvm©vix 15,000.00  

03 ‡gvmvt nvwQbv †eMg ¯̂vt †gvt Avjx †nv‡mb AvivgKvVx,Rjvevox bvm©vix 15,000.00  

04 ‡gvmvt wigv †eMg wcZvt †gvt Avjx †nv‡mb AvivgKvVx,Rjvevox  bvm©vix 15,000.00  

05 ‡ivLkvbv AvLZvi ¯̂vt †gvt wgRvbyi ingvb `t ¯̂i“cKvVx bvm©vix 20,000.00  

06 ‡gvmvt Szgyi Lvbg wcZvt g„Z AvRnvi Avjx `t ¯̂i“cKvVx bvm©vix 20,000.00  

07 †mvbv ivbx †ecvix ¯̂vt AwRZ wg ¿̄x ‡Mvwe›`¸nKvVx bvm©vix 15,000.00  

08 wkíx wkK`vi ¯̂vt wjUz wg ¿̄x ‡Mvwe›`¸nKvVx  bvm©vix 15,000.00  

09 †gvmvtAvmgv Av³vi ¯̂vt ‡gvt wg›Uz mi`vi RMrcwÆ bvm©vix 15,000.00  

10 Av‡jqv cvifxb ¯̂vt ‡gvt bvwQi DwÏb RMbœv_KvVx bvm©vix 20,000.00  

11 ‡mvwbqv Av³vi wcZvt Zvev‡iK Avjx evwjnvix,ejw`qv bvm©vix 20,000.00  

12 gvi“dv †eMg ¯̂vt ‡gvt Aveyj Kvjvg ¯̂i“cKvVx bvm©vix 20,000.00  

13 weRq j¶x  ¯̂vt ksKi evMPx gvnvgy`KvVx bvm©vix 20,000.00  

14 mywL †eMg ‡gvt wgRvb ¯̂iƒcKvVx bvm©vix 20,000.00  



15 AvBwibAv³vi Bfv ‡gvt Av³vi †nv‡mb  ‡KŠwoLvov,mywUqvKvVx bvm©vix 15,000.00  

16 weDwU †eMg ‡gvt Av³vi †nv‡mb ‡KŠwoLvov,mywUqvKvVx bvm©vix 15,000.00  

17 mv‡R`v †eMg ¯̂vt g„Zt mvgmyj nK ‡mvnvM`j bvm©vix 15,000.00  

18 bvRgybœvnvi ¯̂vt †gvt mvgmyj nK ¯̂iƒcKvVx bvm©vix 20,000.00  

19 gwbiv †eMg ¯̂vt divRx kIKZ Avjx ¯̂iƒcKvVx bvm©vix 20,000.00  

                           me©‡gvUt-wZb j¶ wÎk nvRvi UvKv gvÎ| 3,30,000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


