
জুলাই-২০১৬ 

 

১.বন্দর নারায়ণগঞ্জ 

 

ক্রঃ

নং 

ঋণ গ্রহীতার নাম স্বামী/পিতার নাম ঠিকানা প্রকল্পের ধরণ চাপহদাকৃত 

ঋল্পণর 

িপরমান 

অনুল্পমাপদত ঋল্পণর 

িপরমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ আপিয়া আক্তার পিতা- মৃত কাপমজউপিন উত্তর মদনপুর গাপি িালন ২০,০০০/= ১০,০০০/- 

২ কপহনুর ববগম স্বা: রপিকুল ইসলাম চানপুর গাপি িালন ২০,০০০/= ১০,০০০/- 

৩ মাছুমা আক্তার পিতা- বমাশারি বহাল্পসন মদনপুর বসলাই কাজ ১৫,০০০/= ১০,০০০/- 

৪ আকপলমা পিতা- মৃত আ: িালাম বকওঢালা বসলাই কাজ ২০,০০০/= ১০,০০০/- 

৫ রাপহমা আক্তার স্বা: ইয়াপিন খাঁ মদনপুর হালকা কৃপি ২০,০০০/= ১০,০০০/- 

৬ হাপমদা আক্তার পিতা- আ: হাপমদ আপন্দরিার হাঁস-মুরগী িালন ১৫০০০/= ১০,০০০/- 

৭ লাখী আক্তার পিতা- ইউনুি লাউসার গাপি িালন ২০,০০০/= ১০,০০০/- 

৮ জাহানারা স্বা: রাল্পসল বদওয়ানবাগ হালকা কৃপি ১০,০০০/= ১০,০০০/- 

৯ মাহফুজা ববগম স্বা: জাপকর বহাল্পসন বকউঢালা বসলাই কাজ ২০,০০০/= ১০,০০০/- 

১০ খাপদজা আক্তার পিতা- পিয়ার আলী চানপুর বসলাই কাজ ২৫,০০০/= ১০,০০০/- 

১১ রাপজয়া সুলতানা পিতা- হাপববুর রহমান আলী নগর হাঁস-মুরগী িালন ১৫,০০০/= ১০,০০০/- 

১২ নুরতাজ স্বা: বমাবারক বহাল্পসন ঘারল্পমাড়া মুরগী িালন ২০,০০০/= ১০,০০০/- 

১৩ রচমী আক্তার স্বা: বখাকন পময়া কল্যান্দী গাপি িালন ২০,০০০/= ১০,০০০/- 

১৪ বরামা আক্তার স্বা: রতন হাপজপুর হালকা কৃপি ২০,০০০/= ১০,০০০/- 

১৫ মুক্তা স্বা: বমাল্পহদী হাসান কল্যান্দী গাপি িালন ২০০০০/= ১০,০০০/- 

১৬ িাহপমদা আক্তার পিতা- মৃত আ: মান্নান িরাপজকান্দা হালকা কৃপি চাি ২০,০০০/= ১০,০০০/- 

১৭ সালমা আক্তার পিতা- বমা: ইপিস বুরচপন্দ মুরগী িালন ১৫,০০০/= ১০,০০০/- 

১৮ ঝরনা ববগম স্বা: বাবু পময়া আলী নগর গািী িালন ২০,০০০/= ১০,০০০/- 

১৯ পলপি আক্তার স্বা: রপহমা নয়ানগর গািী িালন ১৫,০০০/= ১০,০০০/- 

২০ নুর সালমা পিতা- নুর বমাহাম্মদ বুরচন্দী মুরগী িালন ১৫,০০০/= ১০,০০০/- 



২১ সাইফুননাহার স্বা: বপির উপিন বাপলয়া বসলাই বমপশন ২০,০০০/= ১০,০০০/- 

২২ নপিমা ববগম স্বা: জপসম উপিন বাপলয়া হাঁস-মুরগী িালন ১৫,০০০/= ১০,০০০/- 

২৩ লুৎিা স্বা: নাপির উপিন বাপলয়া গািী িালন ২৫,০০০/= ১০,০০০/- 

২৪ শাওন পিতা- জপসম উপিন বাপলয়া হাঁস-মুরগী িালন ২০,০০০/= ১০,০০০/- 

২৫ বপব আক্তার স্বা: নাপজমুপিন বাপলয়া হাঁস-মুরগী িালন ২৫,০০০/= ১০,০০০/- 

২৬ সুরাইয়া আক্তার পিতা- পগয়াসউপিন িরাপজকান্দা বসলাই, কািড় ক্রয় ১৫,০০০/= ১০,০০০/- 

২৭ িারচল ববগম স্বা:- পগয়াসউপিন িরাপজকান্দা হাঁস-মুরগী িালন ২৫,০০০/= ১০,০০০/- 

২৮ উল্পম্মকুলসুম পিতা- তাউলাদ বহাল্পসন িরাপজকান্দা বমাপদল্পদাকান ৩৫,০০০/= ১০,০০০/- 

২৯ িারিীন ববগম স্বা: আকমলল্পশখ বাপলয়া বসলাই কাজ ২০,০০০/= ১০,০০০/- 

৩০ মল্পনায়ারা ববগম স্বা: রওশন আলী বাপলয়া বসলাই কাজ ১৫,০০০/= ১০,০০০/- 

৩১ চানু ববগম স্বা: আহম্মদ আলী মদনগঞ্জ হালকা কৃপি চাি ২০,০০০/= ১০,০০০/- 

৩২ পনলুিা ববগম স্বা: মপনর বহাল্পসন মদনগঞ্জ মুরগী িালন ১৫,০০০/= ১০,০০০/- 

৩৩ রাল্পবয়া ববগম স্বা: আ: রহমান  মদনগঞ্জ গািী িালন ২০,০০০/= ১০,০০০/- 

৩৪ পনিা স্বা: বমা: মাছুদ পময়া বাপরখালী বসলাই বমপশন ১৫,০০০/= ১০,০০০/- 

৩৫ তাপনয়া পিতা- বমা: নুরচল ইসলাম কপশয়ারা  মুরগী িালন ১৫,০০০/= ১০,০০০/- 

 



২. কাপলয়াককর,গাজীপুর 

২০১৫- ২০১৬ অর্ থ বিল্পর মপহলাল্পদর আত্মকম থসংস্থাল্পনর জন্য ক্ষুিঋণ কম থসূচীর আওতায় ঋণ প্রদাল্পনর চূড়ান্ত তাপলকাঃ 

ক্রপমকনং ঋণ গ্রহীতার নাম 

 

মাতার নাম স্বামীর নাম বয়স গ্রাম ওয়ার্ থ 

নং 

র্াকঘর ইউপনয়ন টাকারিপর

মান 

কম থসূচী মন্তব্য 

১ পমসআসমা বাপিরন বরাল্পবল  

২১বয়

স 

নাপবরবহর ০৫ ফুলবাড়ীয়া ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/- িাগলিাল

ন 

 

২ রওশনারা ববগম নালিানু বমাঃনুরম্নলইস

লাম 

৩৫ 

বয়স 

ঐ ০৫ ফুলবাড়ীয়া ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/- ÿু ি 

ব্যবসা 

 

৩ বরাপজনা ববগম সাল্পজদা ববগম রপিকুলইসলাম ২৮বয়

স 

নাপবরবহর ০৫ ফুলবাড়ীয়া ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/- ÿু ি 

ব্যবসা 

 

৪ বরাকসানা আক্তার সুপিয়াখাতুন 

 

পিতাঃআপমরউ

পিন 

৩৫বয়

স 

ঐ ০৭ বপলয়াদী শ্রীিলত

লী 

১০০০০/ বসলাইকা

জ 

 

৫ ফুলমালা নপিমন পিঃমৃতঃআলাল

পময়া 

৩৮বয়

স 

নাপবরবহর ০৫ ফুলবাড়ীয়া ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/ ÿু ি 

ব্যবসা 

 

৬ ইয়াসপমনআক্তার রাল্পবয়াখাতুন সাইফুলইসলাম ৩০বয়

স 

নাপবরবহর ০৫ ফুলবাড়ীয়া ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/ শাকসব্জী

চাি 

 

৭ বন্যা আক্তার সাপবনা ববগম বমািাউপিন ২২বয়

স 

ঐ ০৭ বপলয়াদী শ্রীিলত

লী 

১০০০০/ ÿু ি 

ব্যবসা 

 

৮ বখাল্পদজা ববগম সুপিয়া ববগম  দুলালপময়া ৩৩বয়

স 

নাপবরবহর ০৫ ফুলবাড়ীয়া ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/ ÿু ি 

ব্যবসা 

 

০৯ বমাসাঃনাপসমাল্পবগম বপিরন বনিা আঃ রাজ্জাক 

পময়া 

৩৩বয়

স 

নাপবরবহর ০৫ ফুলবাড়ীয়া ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/ ÿু ি 

ব্যবসা 

 

১০ িাল্পলহা জল্পমলা হািানআলী ৩৩বয়

স 

নাপবরবহর ০৫ ফুলবাড়ীয়া ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/ গািীিাল

ন 

 

১১ িাপহমা আক্তার লুৎিরল্পনিা বমাহাম্মদল্পমাজা

বম্মল হক 

৩৪বয়

স 

          ঐ ০৫ ফুলবাড়ীয়া ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/ ÿু ি 

ব্যবসা 

 

১২ বমাসাঃআল্পলয়াল্পবগম বমাসাঃওজুিাু 

ববগম 

বমাঃআঃআপলম ২৭বয়

স 

বগায়ালবাই

দ 

০৬ ফুলবাড়ীয়া ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/ গািীিাল

ন 

 

১৩ বরাপকয়া তারম্ন মৃতঃরজবআলী ৩৮বয়

স 

ঐ ০৫ ফুলবাড়ীয়া ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/ িাগলিান

ল 

 

১৪ বমাসাঃল্পখাল্পশ থদাল্পবগ

ম 

বমাসাঃতারাবানু

ববগম 

বমাঃজুলহাসপশ

কদার 

৩০বয়

স 

বগায়ালবাই

দ 

০৫ ফুলবাড়ীয়া ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/ গািীিাল

ন 

 

১৫ বগালাশীরানী রাজবালারানী সুবুত চন্দ্র বম থন ৩৫ 

বয়স 

নাপবরবহর ০৫ ফুলবাড়ীয়া ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/ ÿু ি 

ব্যবসা 

 

১৬ স্বন থালীরানী কেনারানী পিতাঃপনরঞ্জনব

ম থন 

১৯বয়

স 

নাপবরবহর ০৫ ফুলবাড়ীয়া ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/ হাঁসমুরগী

িালন 

 

১৭ মাল্পজদাল্পবগম িাল্পলহা ববগম আখতার 

বহাল্পসন 

৪০বয়

স 

নাপবরবহর ০৫ ফুলবাড়ীয়া ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/ িাগলিান

ল 

 



  

 

            

১৮ রত্নারানী নারায়নীরানী সুকুমার চন্দ্র বম থন ৩৫বয়

স 

নাপবরবহ

র 

০৫ ফুলবা

ড়ীয়া 

ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/- শাকসব্জীচাি  

১৯ জনতারানী বজাৎসণারানী পিতাঃজীবন চন্দ্র 

বম থন 

১৯বয়

স 

নাপবরবহ

র 

০৫ ফুলবা

ড়ীয়া 

ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/ মৎস্য চাি  

২০ সারপমনারালাইজু সুপিয়াখাতুন চঞ্চলপময়া ৩৬ 

বয়স 

বপলয়াদী ০৭ শ্রীিলত

লী 

কাপলয়া

ককর 

১০০০০/ ÿু ি ব্যবসা  

২১ িারম্নলরানী িায়ারানী রজনীকামত্মবম থন ৩৩বয়

স 

নাপবরবহ

র 

০৫ ফুলবা

ড়ীয়া 

ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/ হাঁসমুরগীিাল

ন 

 

২২ কেনারানী রাজলÿুী পনরঞ্জনবম থন ৩৮ 

বয়স 

নাপবরবহ

র 

০৫ ফুলবা

ড়ীয়া 

ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/ শাকসব্জীচাি  

২৩ জয়মত্মীরানী পবশুকারানীবম থন শ্যামল  চন্দ্র বম থন ২৯ 

বয়স 

নাপবরবহ

র 

০৫ ফুলবা

ড়ীয়া 

ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/ ÿু ি ব্যবসা  

২৪ দশমীরানীবম থন স্বন থময়ী পবপুল চন্দ্র বম থন ২৭ 

বয়স 

নাপবরবহ

র 

০৫ ফুলবা

ড়ীয়া 

ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/ ÿু ি ব্যবসা  

২৫ সুরঞ্জনারানীবমন থ কুসুমীরানীবম থন পিতাঃশশী 

বমাহনবম থন 

১৯বয়

স 

নাপবরবহ

র 

০৫ ফুলবা

ড়ীয়া 

ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/ িাগলিালন  

২৬ বমাসাঃু ল্পরল্পবকা 

আক্তার 

বমাসাঃরপহমাখাতু

ন 

বমাঃল্পসাল্পহল 

বচৌধুরী 

২৫ 

বয়স 

বচৌধুরীর

বটক 

০৯ বগাসাত্রা আটাবহ ১০০০০/ হাঁসমুরগীিাল

ন 

 

২৭ হাপমদািারিীন জাহানারািারম্নল শপহদুলইসলামখান ৩৬ 

বয়স 

বড়ইবাড়ী ০৪ বড়ইবা

ড়ী 

চািাইর ১০০০০/ গািীিালন  

২৮ বমাসাঃরম্নপব 

আক্তার 

বমাসাঃএপলয়া 

ববগম 

স্বাঃল্পমাঃমাসুদ 

রানা 

৩২ 

বয়স 

লপতিপুর ০২ কাপলয়া

ককর 

বিৌরসিা ১০০০০/ ÿু ি ব্যবসা  

২৯ বমাসাঃ চন্দ্রবানু বমাসাঃনয়চানখা

তুন 

স্বাঃল্পমাঃওসমানগ

পন 

৪৩ 

বয়স 

কাপলযাদ

হ 

০৩ বাঁশতলী বমৌচাক ১০০০০/ ÿু ি ব্যবসা  

৩০ বমাসাঃল্পহাসল্পনয়া

রাল্পবগম 

বমাসাঃআল্পনায়ারা 

ববগম 

স্বাঃল্পমাঃশাহআলম

পময়া 

৩১ 

বয়স 

কাপলয়াদ

হ 

০৩ বাঁশতলী বমৌচাক ১০০০০/ শাকসব্জীচাি  

৩১ সুপিয়াল্পবগম জপমরন ববগম স্বাঃল্পরজাউলকপরম ৩০ 

বয়স 

বাঁশতলী ০৩ বাঁশতলী বমৌচাক ১০০০০/ িাগলিালন  

৩২ বমাসাঃসালমা 

আক্তার 

বমাসাৎপবমলাল্পব

গম 

স্বাঃু জাহাঙ্গীর 

আলম 

২৫ 

বয়স 

কাপলয়াদ

হ 

০৩ বাঁশতলী বমৌচাক ১০০০০/ গািীিালন  

৩৩ বমাসাঃল্পসপলনা 

আক্তার 

বমাসাঃিাল্পহরা 

ববগম 

স্বাঃল্পমাঃপলয়াকত

আলী 

৩১ 

বয়স 

কাপলয়াদ

হ 

০৩ বাঁশতলী বমৌচাক ১০০০০/ গািীিালন  

৩৪ বমৌসুমী কমলাখাতুন জুল্পয়লভুঞা ৩৩ 

বয়স 

বাঁশতলী ০৩ বাঁশতলী বমৌচাক ১০০০০/ হাঁসমুরগীিাল

ন 

 

৩৫ তারপমননাহাররা

নু 

মপরয়মল্পবগম পিতাঃল্পমাঃচাঁনপম

য়া 

২৬বয়

স 

অপলয়ার

চালা 

০১ হাটুপরয়া

রচালা 

মধ্যিাড়া ১০০০০/ শাকসব্জীচাি  

৩৬ বমাসাঃহাসনা রপহমা ববগম বমাঃআলাউপিন ৩৬ বড়ইবাড়ী ০৪ বড়ইবা চািাইর ১০০০০/ ÿু ি ব্যবসা  



 

 

 

 

আক্তার বয়স ড়ী 

৩৭ হাসনাল্পহনা নুরজাহান ববগম পিতাঃজালালিহই

য়া 

৩০ 

বয়স 

অপলয়ার

চালা 

০১ হাটুপরয়া

রচালা 

মধ্যিাড়া ১০০০০/ গািীিালন  

৩৮ শাহমানািপরন শাহনাজ ববগম পিতাঃল্পমাঃতমল্পির

আলী 

২১ 

বয়স 

লপতিপুর ০২ কাপলয়া

ককর 

কাপলয়া

ককর 

১০০০০/ ÿু ি ব্যবসা  

৩৯ পনিা আক্তার শাহনাজ ববগম পিতাঃল্পমাঃতমল্পির

আলী 

 ২৭ 

বয়স 

লপতিপুর ০৯ রঘুনার্

পুর 

ববায়ালী ১০০০০/ িাগলিালন  

৪০ নাপগ থস আক্তার হাপমদা ববগম বমাঃআঃকুিি ২১ 

বয়স 

লপতিপুর ০২ কাপলয়া

ককর 

বিৌরসিা ১০০০০/ হাঁসমুরগীিাল

ন 

 

৪১ সাল্পজদা আক্তার সাবজান ববগম বমাঃআপজজুররহ

মান 

২৭ 

বয়স 

লপতিপুর ০২ কাপলয়া

ককর 

বিৌরসিা ১০০০০/ ÿু ি ব্যবসা  

৪২ আিল্পরাজা ববগম পমল্পসসমমাজ 

ববগম 

বমাঃপসপিকুররহমা

ন 

৩৪বয়

স 

লপতিপুর ০২ কাপলয়া

ককর 

 

বিৌরসিা ১০০০০/ হাঁসমুরগীিাল

ন 

 

 

৪৩ িাপহমা আক্তার সাল্পমনা ববগম আক্কাসআলী ২৭ 

বযস 

লপতিপুর ০২ কাপলয়া

ককর 

বিৌরসিা ১০০০০/- ÿু ি ব্যবসা  

৪৪ মাল্পলকা আক্তার রপহমাল্পবগম আলম বহাল্পসন ২৯বয়

স 

বপলয়াদী ০৭ শ্রীিলত

লী 

বপলয়াদী ১০০০০/- গািীিালন  

ক্রঃনং ঋণগ্রহীতারনাম মাতারনাম স্বামীরনাম বয়স গ্রাম ওয়ার্ থনং র্াকঘর ইউপনয়ন টাকারিপর

মান 

কম থসূচী মম

ত্মব্য 

৪৫ আপখ ববগম রপহমা ববগম বমাশারিউপিন ৩৭বয়

স 

বপলয়াদী ০৭ বপলয়া

দী 

শ্রীিলত

লী 

১০০০০/- িাগলিালন  

৪৬ আল্পলয়া আক্তার সুপিয়া ববগম বমাঃইমনআলী ২৬বয়

স 

বপলয়াদী ০৭ বপরয়া

দী 

শ্রীিলত

লী 

১০০০০/- বসলাইকাজ  

৪৭ আপতয়া ববগম সুপিয়াখাতুন বমাঃল্পিরল্পদৌস 

বহাল্পসন 

৪৩ 

বয়স 

নাওলা ০৮ বপলয়া

দী 

শ্রীিলত

লী 

১০০০০/- হাঁসমুরগীিাল

ন 

 

৪৮ তারমীন  আক্তার মমতাজ পিতাঃ নূরম্ন ২২ 

বয়স 

বপলয়াদী ০৭ বপলয়া

দী 

শ্রীিণত

লী 

১০০০০/- হাঁসমুরগীিাল

ন 

 

৪৯ হাপমদা ববগম সাবজান 

ববগম 

বমাঃআঃকুদ্দুি ৩৮ 

বয়স 

লপতিপুর ০২ কাপলয়া

ককর 

কাপলয়া

ককর 

১০০০০/- ÿু ি ব্যবসা  

৫০ পলপলল্পবগম আয়শাখাতুন বমাঃআব্দুলিালাম ৪৫ 

বয়স 

নাপবরবহ

র 

০৫ ফুলবা

ড়ীয়া 

ফুলবাড়ী

য়া 

১০০০০/- গািীিালন  

৫১ িালমাইসলামরত্না মাল্পজদা 

ববগম 

বমাঃআপমনুলইসলা

ম জাহাঙ্গীর 

৩৯ 

বয়স 

বপলয়াদী ০৭ বপলয়া

দী 

শ্রীিলত

লী 

১০০০০/- ÿু ি ব্যবসা  

৫২ ইশরাতজাহাননদী সালমা পিতাঃ জাহাঙ্গীর 

আলম 

১৯বয়

স 

বপলয়াদী ০৭ বপলয়া

দী 

শ্রীিলত

লী 

১০০০০/- বসলাইকাজ  



 

৩.হাজীগঞ্জ- চাঁদপুর 

উিল্পজলা মপহলা পবিয়ক কায থালয়, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুল্পর মপহলাল্পদর আত্ন কম থ সংস্থাল্পনর জন্য ক্ষুিঋন প্রদান (২০১৬-১৭) ১০ম িয থায়ঃ- 

ক্রপমক 

নং 

নাম,স্বামী/পিতার নাম   ঠিকানা প্রকল্পের নাম জপমর 

িপরমান 

ইউপনয়ন/ 

বিৌরসিা 

টাকার 

িপরমান 

মমত্মব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ আয়শা আক্তার  

স্বামী- বমাঃ বাল্পরক বহাল্পসন 

কংগাইশ,হাজীগঞ্জ,চাঁদপুর। হাঁসমুরগী িালন  বিৌরসিা 

ওয়ার্ থ-৯ 

১৫০০০/-  

২ বরাল্পকয়া ববগম 

স্বামী- মন্টু পময়া  

ঐ ঐ  ঐ ১৫০০০/-  

৩ তাপনয়া সুলতানা 

স্বামী- বমাঃ পলটন বহাল্পসন 

ঐ বসলাই  ঐ ১৫০০০/-  

৪ মমতাজ ববগম 

স্বামী- বমাঃ আক্তার বহাল্পসন 

ঐ হাঁসমুরগী িালন  ঐ ১৫০০০/-  

৫ পরনা আক্তার  

পিতা- বসাল্পহল বহাল্পসন 

পনপিমত্মপুর,হাজীগঞ্জ,চাঁদপুর গািী িালন  কালল্পচাঁ উঃ  ১৫০০০/-  

৬ সাপহদা ববগম 

স্বামী-আঃ কপরম 

ঐ হাঁসমুরগী িালন  ঐ ১৫০০০/-  

৭ তাপনয়া ববগম 

স্বামী- িয়িাল বহাল্পসন 

ঐ গািী িালন  ঐ ১৫০০০/-  

৮ নাপিমা ববগম 

স্বামী- নাপজর বহাল্পসন 

ঐ িাগল িালন  ঐ ১৫০০০/-  

৯ নাজমা ববগম 

স্বামী- বাল্পরক পময়া  

ঐ মাি চাি  ঐ ১৫০০০/-  

১০ মমতাজ ববগম 

স্বামী- খাল্পলক মুন্সী 

ঐ িাগল িালন  ঐ ১৫০০০/-  

১১ কুপহনুর 

স্বামী- রপহমা পময়া  

ঐ মাি চাি  ঐ ১৫০০০/-  

১২ বসিালী ববগম 

স্বামী- আঃ িামাদ 

পিল্পরাজপুর হাঁসমুরগী িালন  ঐ ১৫০০০/-  

১৩ রপহমা ববগম 

স্বামী- মাসুদ বহাল্পসন 

পনপিমত্মপুর,হাজীগঞ্জ,চাঁদপুর বসলাই কাজ  ঐ ১৫০০০/-  

১৪ মপন ববগম 

পিতা- কপবর বহাল্পসন 

পিল্পরাজপুর িাগল িালন  ঐ ১৫০০০/-  

১৫ আল্পমনা ববগম 

স্বামী- কাউিার বহাল্পসন 

ঐ হাঁসমুরগী িালন  ঐ ১৫০০০/-  

১৬ জান্নাত ববগম 

স্বামী- বরামন বহাল্পসন 

পনপিমত্মপুর,হাজীগঞ্জ,চাঁদপুর ঐ  ঐ ১৫০০০/-  

১৭ রপবতা রানী দাস 

স্বামী- পহরম্নচন্দ্র দাস 

কংগাইশ মাি চাি  বিৌরসিা 

ওয়ার্ থ-৯ 

১৫০০০/-  

১৮ পশিনরানী দাস 

স্বামী- বলাই চন্দ্রদাস 

ঐ ঐ  ঐ ১৫০০০/-  

১৯ কাননবালা দাস 

স্বামী-সাধনচন্দ্র দাস 

ঐ ঐ  ঐ ১৫০০০/-  

২০ সন্ধারানী দাস 

স্বামী- সুনীল চন্দ্রদাস 

ঐ ঐ  ঐ ১৫০০০/-  

২১ পমতুরানী দাস 

স্বামী- নারায়ন চন্দ্র দাস 

ঐ ঐ  ঐ ১৫০০০/-  

২২ সীমারানী দাস 

স্বামী- পবজয়দাস 

ঐ ঐ  ঐ ১৫০০০/-  

২৩ লাকী রানী দাস 

স্বামী- কাপতথক চন্দ্র দাস 

ঐ ঐ  ঐ ১৫০০০/-  

২৪ পরতা রানী দাস 

স্বামী- চন্দন দাস 

ঐ ঐ  ঐ ১৫০০০/-  

 

 

 

 



৪.হাপতয়া- বনায়াখাপল 

 

ক্রপমক 

নং 
ঋণ গ্রহীতার নাম পিতা/স্বামীর নাম স্থায়ী ঠিকানা ঋল্পণর টাকার িপরমান 

বয খাল্পত বা কাল্পজ 

ঋণ বদওয়া হল্পয়ল্পি 
মমত্মব্য 

1.  আিমা ববগম জং- বমাঃ বাবুল উপিন চরঈশ্বর রায়, হাপতয়া বিৌরসিা। ১০,০০০/- মাি চাি ২০১৬ইং 

2.  নাজমা ববগম জং- মাছুম পবলস্নাহ 
চরককলাশ, ওয়ার্ থ নং- ০১, হাপতয়া 

বিৌরসিা। 
১০,০০০/- মাি চাি ,, 

3.  নূর নাহার ববগম জং- আবুল বহাল্পসন 
চরককলাশ, ওয়ার্ থ নং- ০১, হাপতয়া 

বিৌরসিা 
১০,০০০/- গািী িালন ,, 

4.  
আকপলমা আক্তার 

িপি 
জং- বমাঃ মপনরম্নজ্জমান 

চরককলাশ, ওয়ার্ থ নং- ০১, হাপতয়া 

বিৌরসিা 
১০,০০০/- হাঁস মুরগী িালন ,, 

5.  নাপিমা আকতার জং- সালা উপিন 
চরককলাশ, ওয়ার্ থ নং- ০২, হাপতয়া 

বিৌরসিা 
১০,০০০/- হাঁস মুরগী িালন ,, 

6.  তািপলমা ববগম পিং-মৃত জামাল উপিন 
ধনুপময়া হাট, ওয়ার্ থ নং- ০৮, 

চরপকং ইউপনয়ন,হাপতয়া 
১০,০০০/- হাঁস মুরগী িালন ,, 

7.  বরাপজনা আক্তার জং- িাল্পয়দুর রহমান 
ধনুপময়া হাট, ওয়ার্ থ নং- ০৮, 

চরপকং ইউপনয়ন,হাপতয়া 
১০,০০০/- হাঁস মুরগী িালন ,, 

8.  আপিয়া খাতুন জং- খপবর আহাম্মদ 
ধনুপময়া হাট, ওয়ার্ থ নং- ০৮, 

চরপকং ইউপনয়ন,হাপতয়া 
১০,০০০/- গািী িালন ,, 

9.  িারম্নল ববগম জং-আলী আকবর 
৮নং ওয়ার্ থ, ধনুপময়ার হাট, 

চরপকং ইউপনয়ন, হাপতয়া 
১০,০০০/- গািী িালন ,, 

10.  বমাহল্পিনা আক্তার 
জং- আল্পনায়ার বহাল্পসন 

পমরাজ 

চরককলাশ, ওয়ার্ থ নং- ০৫, হাপতয়া 

বিৌরসিা। 
১০,০০০/- মাি চাি ,, 

11.  সুরমা ববগম জং- আবুল কালাম 
৮নং ওয়ার্ থ, ধনুপময়ার হাট, 

চরপকং ইউপনয়ন, হাপতয়া 
১০,০০০/- গািী িালন ,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৫. িাটগ্রাম -লালমপনরহাট  

 
ক্ষুিঋণ কায থক্রল্পমর পবতরণকৃত ০৯ জন ঋণ গ্রহীতার তাপলকা পনল্পমণ প্রদান করা হল্পলা 

 

ক্রপমক 

নং 

ঋণগ্রহীতার নাম, 

স্বামী/পিতার নাম 

ঠিকানা টাকার িপরমান পবতরল্পণর তাপরখ বেল্পর্র নাম 

০১ মমতা ববগম 

স্বামীঃ আলী আকবর 

রসুলগঞ্জ 

িাটগ্রাম, লালমপনরহাট 

১৫০০০/- ২৭/৭/২০১৬ ব্যবসা 

০২ বপব রানী রায় 

স্বামীঃ শ্রীঅধীর চন্দ্র রায় 

ঠাকুরিাড়া 

িাটগ্রাম লালমপনরহাট 

১৫০০০/- ২৭/৭/২০১৬ ব্যবসা 

০৩ জয়মত্মী  রানী বসন 

স্বামীঃ মপনন্দ্র নার্ বচৌধুরী 

সরকাল্পররহাট বজাংড়া 

ইউ,পি, িাটগ্রাম 

১৫০০০/- ২৭/৭/২০১৬ ব্যবসা 

০৪ অঞ্জনা রায়  

স্বামীঃ সমর চন্দ্র 

 ঠাকুরিাড়া 

িাটগ্রাম লালমপনরহাট 

১৫০০০/- ২৭/৭/২০১৬ গািী িালন 

০৫ সুপ্তা রায় 

কংকর কুমার রায় 

রসুলগঞ্জ 

িাটগ্রাম, লালমপনরহাট 

১৫০০০/- ২৭/৭/২০১৬ ব্যবসা 

০৬ আশরািী আক্তার 

পিতাঃ আল্পবদার রহমান 

 রসুলগঞ্জ 

িাটগ্রাম, লালমপনরহাট 

১৫০০০/- ২৭/৭/২০১৬ ব্যবসা 

০৭ হাপসনা  ববগম 

স্বামীঃ আল্পবদার রহমান 

 রসুলগঞ্জ 

িাটগ্রাম, লালমপনরহাট 

১৫০০০/- ২৭/৭/২০১৬ ব্যবসা 

০৮ আঞ্জুমান আরা 

পিতাঃ রমজান আলী 

মাষ্টার 

িাটগ্রাম, লালমপনরহাট 

১৫০০০/- ২৭/৭/২০১৬ গািী িালন 

০৯ মল্পনায়ারা 

স্বামীঃ পবন্নুর রহমান 

প্রধান 

 রসুলগঞ্জ 

িাটগ্রাম, লালমপনরহাট 

১০০০০/- ২৭/৭/২০১৬ গািী িালন 

 সব থল্পমাট ৯ জন ১,৩০,০০০/- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৬. পদঘপলয়া-খুলনা 
মপহলাল্পদর আত্মকম থসংস্থাল্পনর জন্য ÿু িঋণ গ্রহীতাল্পদর নাল্পমর তাপলকা 
 

ক্রপমক 

নং 
নাম,পিতা/স্বামীর নাম ঠিকানা প্রকল্পের নাম টাকার িপরমাণ মমত্মব্য 

১ বরল্পহনা ববগম 

স্বামী- আঃ সালাম 

গ্রাম- বসনহাটী, ওয়ার্ থ ০৭ 

র্াক- বসনহাটী, ইউঃ 

বসনহাটী 

করচুপি ১০,০০০/-  

২ নীলা ববগম 

স্বামী- মপতয়ার রহমান 

গ্রাম- বদয়াড়া, ওয়ার্ থ ০৫ 

র্াক- পদঘপলয়া, ইউঃ 

পদঘপলয়া 

চল্পটর ব্যাগ ১৫,০০০/-  

৩ পশউলী ববগম 

স্বামী- ইবাদ বশখ  
ঐ 

ববত ও পুপর্র 

ব্যাগ 

১৫,০০০/-  

৪ মাহামুদা আক্তার মুক্তা 

 
ঐ 

বস্নক বাটিক ১৫,০০০/-  

৫ রম্নমা খাতুন 

স্বামী- মপিজুর রহমান 
ঐ 

বস্নক বাটিক ১৫,০০০/-  

৬ ইসরাত জাহান 

স্বামী- হাপিজুর রহমান 

পসকদার 

ঐ 

দপজথ ১৫,০০০/-  

৭ খাপদজা ববগম 

স্বামী- ইকরাম বশখ 
ঐ 

দপজথ ১৫,০০০/-  

৮ আল্পলয়া ববগম 

স্বামী- মৃত আপতয়ার রহমান 
 

হাঁস-মুরগী ১৫,০০০/-  

৯ সাপহদা ববগম 

স্বামী- বমাজাল্পহর মুন্সী ঐ 

কুটির পশে 

চল্পটর ব্যাগ ও 

নকশী কার্া 

১৫,০০০/-  

১০ িারিীন ববগম 

স্বামী- বমাজাল্পহর মুন্সী 
ঐ 

গািী িালন ১৫,০০০/-  

১১ জাহানারা খানম 

স্বামী- আবুল কালাম হাওঃ 
ঐ 

দপজথ পবজ্ঞান ১৫,০০০/-  

১২ হাল্পজরা খানম 

স্বামী- কালাম উপিন 
ঐ 

পিট কািল্পড়র 

ব্যবসা 

১৫,০০০/-  

১৩ মপনরা ববগম 

স্বামী- আকরাম গাজী 
ঐ 

গািী িালন ১৫,০০০/-  

১৪ হাপলমা ববগম 

স্বামী- মকবুল গাজী 

ঐ হাঁস-মুরগী ১০,০০০/-  

১৫ তামনুিা আিপরন 

পিতা- বমাকল্পিদ আলী 

গ্রাম- িরমাইশখানা, ওয়ার্ থ 

০৪ 

পদঘপলয়া, খুলনা 

বসলাই বমপশন 

ক্রয় 

১০,০০০/-  

১৬ বমাল্পজনা 

স্বামী- বখাকন বশখ 

গ্রাম- িরমাইশখানা, ওয়ার্ থ 

০৩ 

পদঘপলয়া, খুলনা 

গািী িালন ১৫,০০০/-  

১৭ মপরয়ম 

স্বামী- কালাম বশখ 

ঐ গািী িালন ১৫,০০০/-  

১৮ রাল্পবয়া আক্তার 

স্বামী- ওহাইদ মুরাদ 

ঐ বসলাই বমপশন 

ক্রয় 

১৫,০০০/-  

১৯ লাইলী ববগম 

স্বামী- আয়ুব আলী 

গ্রাম- বদয়াড়া, ওয়ার্ থ ০৪ 

পদঘপলয়া, খুলনা 

হাঁস-মুরগী ১৫,০০০/-  

২০ বরাল্পকয়া ববগম 

স্বামী- সল্পহারব 

গ্রাম- বারাকপুর, ওয়ার্ থ ০৫ 

পদঘপলয়া, খুলনা 

পিট কািড় 

ক্রয় 

১৫,০০০/-  

২১ মাছুরা 

স্বামী- বমাজাম বশখ। 

ঐ মৎস্য চাি ১৫,০০০/-  

বমাট ৩,০০,০০০/-  



 

7. 

৭.  



৮.মুপজব নগর-  

 ১২.০৬.২০১৬ পরঃ তপরল্পখর সিায় অনুল্পমাপদত ঋণ গ্রহীতাল্পদর নাল্পমর তাপলকাঃ 

 

ক্রঃ 

নং 

ঋণ গহীতার নাম  পিতা/স্বামীর নাম গ্রাম ওয়ার্ থ নং  ইউপনয়ন  ঋণ 

কম থসূপচ 
  প্রার্ীত ঋল্পণর িপরমাণ                                                                                                                                                                                            মঞ্জুরকৃত ঋল্পণর  

িপরমান 

০১  বমািা: নাছুরা খাতুন বমা: আব্দুল বশখ মাপনক নগর ০১ বাল্পগায়া

ন 

গরম্ন 

িালন 

  ২৫,০০০/= ১৫,০০০/= 

০২ বমািা: আসমা খাতুন  হাসান বমাসত্মাপিজুর 

রহমান 

বলস্নি পুর ০৬ বাল্পগায়া

ন 

গরম্ন 

িালন 

২০,০০০/= ১০,০০০/= 

০৩ বমািা:নুরম্ননল্পনিা খাতুন  বমা: হায়দার আলী দাপরয়া পুর ০৫ দাপরয়াপু

র 

গরম্ন 

িালন 

২৫,০০০/= ১৫,০০০/= 

                             সব থল্পমাট =৪০,০০০/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

৯.দামুড়হুদা 

মপহলাল্পদর আত্মকম থসংস্থাল্পনর জন্য ÿু িঋণ কম থসূপচ 

১৩ তম ব্যাচ (পবতরণ ২৬/০৭/২০১৬)  

ক্রঃ ঋণগ্রহীতার নাম অপিিাবল্পকর নাম ঠিকানা প্রকল্পের নাম মঞ্জুরীকৃত টাকার 

িপরমান 
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