
অক্টোবর/২০১৬ 

১. গজোররয়ো- মুন্সীগঞ্জ  মরিলোক্ের আত্ম-কম মসংস্থোক্ের জন্য ÿ  ুদ্র ঋণ গ্রিীতোক্ের েোক্মর তোরলকো  । 

ক্ররমক েং েোম রিতো/স্বোমীর েোম গ্রোম টোকোর িররমোে 

১ িোরসেো স্বোমী-আবুল কোলোম মরলস্নক আধোর মোরেক ১০০০০/- 

২ ফয়জে নেছো স্বোমী-মৃত আখতোর নিোক্সে মোথোভোঙ্গো ১০০০০/- 

৩ মুক্তো নবগম স্বোমী-নুরম্নল আরমে নমোলস্নো মোথোভোঙ্গো ১০০০০/- 

৪ নরোক্কয়ো স্বোমী-নমোোঃ িোরেফ মোথোভোঙ্গো ১০০০০/- 

৫ রোরজয়ো সুলতোেো স্বোমী-সোিোবুরিে রসুলপুর ১০০০০/- 

৬ েোরছমো নবগম স্বোমী- নুরম্নল ইসলোম মোথোভোঙ্গো ১০০০০/- 

৭ আক্তোরম্নে নেছো স্বোমী-আওলোে নিোক্সে খাঁে রসুলপুর ১০০০০/- 

৮ রমতু আক্তোর স্বোমী-জোমোল নমোলস্নো মোথোভোঙ্গো ১০০০০/- 

৯ আক্য়শো নবগম স্বোমী- আব্দুর রিমোে রসুলপুর ১০০০০/- 

১০ সোরিেো নবগম স্বোমী- গোজী নমোলস্নো আধোরমোরেক ১০০০০/- 

১১ ময়েো নবগম স্বোমী-নমোোঃ নসরলম সরকোর ববদ্যোরগাঁও ১০০০০/- 

১২ রশউলী আক্তোর স্বোমী-আলী নিোক্সে ববদ্যোরগাঁও ১৫০০০/- 

১৩ উক্েকুলসুম স্বোমী-আওলোে নিোক্সে ববদ্যোরগাঁও ১৫০০০/- 

১৪ ররিমো নবগম স্বোমী-আক্শোক আলী ববদ্যোরগাঁও ১০০০০/- 

১৫ রোরজয়ো সুলতোেো রিতো-মঞ্জুর নিোক্সে নছোট রোয়িোড়ো ১০০০০/- 

১৬ েোররগছ আক্তোর স্বোমী-নমোয়োক্েম নিোক্সে নছোট রোয়িোড়ো ১৫০০০/- 

১৭ সোরফয়ো আক্তোর স্বোমী-রোজে রময়ো নছোট রোয়িোড়ো ১৫০০০/- 

১৮ উক্েিোরে আক্তোর স্বোমী-সুমে রময়ো নছোট রোয়িোড়ো ১০০০০/- 

১৯ ফোরজোেো আক্তোর স্বোমী-নমোোঃ রমজোে রময়ো নছোট রোয়িোড়ো ১০০০০/- 

২০ রম্নমো আক্তোর স্বোমী-নমোবোরক নিোক্সে নছোট রোয়িোড়ো ১০০০০/- 

২১  রশউলী স্বোমী-মোিফুজ রময়ো নছোট রোয়িোড়ো ১০০০০/- 

২২ শোরিনুর রিতো মৃত-আলী আিক্েে ভক্বরচর ১০০০০/- 

২৩ িোওয়োনুর রিতো-আব্দুল খোক্লক লÿুীপুর ১০০০০/- 



২৪ নরোকসোেো স্বোমী-নলোকমোে নিোক্সে ভক্বরচর ১০০০০/- 

২৫ রসেরথয়ো আক্তোর রিতো- আলী আিক্েে ভক্বরচর ১০০০০/- 

২৬ নজোসেো নবগম স্বোমী-কোমরম্নল রমরজ মোথোভোঙ্গো ১০০০০/- 

২৭ নেক্লোয়োরো নবগম স্বোমী-আমোে উলস্নোি ভূইয়ো কররম খাঁ ১০০০০/- 

২৮ শোরিনুর আক্তোর পুতুল স্বোমী-আোঃ রিমোে রসুলপুর ১০০০০/- 

২৯ িোরভীে আক্তোর স্বোমী- নসোিরোব নিোক্সে কররমখাঁ ১০০০০/- 

৩০ ররিমো রিমোে স্বোমী-আলমগীর নিোক্সে চরিোথোরলয়ো ১০০০০/- 

৩১ সোক্য়রো সুলতোেো রেিো স্বোমী-ইসমোইল নিোক্সে চর িোথোরলয়ো ১০০০০/- 

৩২ রোরশেো নবগম রিতো- আলী রময়ো প্রধোে কররমখাঁ ১০০০০/- 

৩৩ নরশমো নবগম স্বোমী-নুর নমোিোেে চর সোক্িবোেী ১০০০০/- 

৩৪ রেিো নবগম স্বোমী-নসোক্িল প্রধোে কররমখাঁ ১০০০০/- 

৩৫ খোক্লেো আক্তোর পুতুল স্বোমী- আোঃ রিমোে রসুলপুর ১০০০০/- 

৩৬ সুরমো আক্তোর স্বোমী- আিোেে আলী মোথোভোঙ্গো ১০০০০/- 

৩৭ নরোমোেো আক্তোর স্বোমী- ইরলয়োস আেোরপুরো ওক্মক্ের কোরি ১০০০০/- 

৩৮ ররেো স্বোমী- আলোউরিে সরকোর নগোসোইরচর ১০০০০/- 

                          নমোট ৪০০০০০/- 

 

২.রিশোল, ময়মেরসংি 

মরিলোক্ের আত্ম-কম মসংস্থোক্ের জন্য ÿ  ুদ্র ঋণ গ্রিীতোক্ের েোক্মর তোরলকো   

১. শোররমে  েওধোর  রিতো- মৃত ইরদ্রছ আলী  ০৬ ৭,০০০/- 

 

 

 

 

 



৩. েগরকোিো -ফররেপুর 

এর ২০১৬-২০১৭ অথ ম বছক্র মরিলোক্ের আত্নকম মসংস্থোক্ের জন্য অক্টোবর ২০১৬ মোক্স ÿু দ্র ঋণ রবতরক্ণর 

েোক্মর তোরলকোোঃ 

ক্র: 

েং 
েোম রিতো/স্বোমীর েোম ঠিকোেো টোকোর 

িররমোণ 

০১ কুলকুম নবগম স্বোমী- জোরিে নশখ গ্রোম- রমেোরগ্রোম, েগরকোিো, ফররেপুর। ১৫,০০০/- 

০২ সোরবেো নবগম স্বোমী- ওসমোে নমোল্যো গ্রোম- নকোোঃ শরিেেগর,েগরকোিো, ফররেপুর। ১৫০০০/- 

০৩ েোররগস নবগম স্বোমী- ইরদ্রস নশখ গ্রোম- রমেোরগ্রোম, েগরকোিো, ফররেপুর। ১৫,০০০/- 

০৪ লোরক নবগম স্বোমী- নমোসত্মফো মোতুববর গ্রোম- মধ্য জগরেয়ো, েগরকোিো, ফররেপুর। ১৫,০০০/- 

০৫ রবউটি নবগম স্বোমী- ময়েরিে মোতুববর গ্রোম- মধ্য জগরেয়ো, েগরকোিো, ফররেপুর। ১৫,০০০/- 

০৬ েরবরে নবগম স্বোমী- ওসমোে নমোল্যো গ্রোম- মধ্য জগরেয়ো, েগরকোিো, ফররেপুর। ১০,০০০/- 

০৭ আরমরে নেছো  স্বোমী- শরফউরিে মোতু: গ্রোম- মধ্য জগরেয়ো, েগরকোিো, ফররেপুর। ১৫,০০০/- 

০৮ রবরথ নবগম রিতো- আেসোর রময়ো গ্রোম- মধ্য জগরেয়ো, েগরকোিো, ফররেপুর। ১০,০০০/- 

০৯ রমেোরো নবগম স্বোমী- আরমে মোতুববর  গ্রোম- মধ্য জগরেয়ো, েগরকোিো, ফররেপুর। ১৫,০০০/- 

১০ ফোরিমো নবগম স্বোমী- মেসুর মোতুববর  গ্রোম- মধ্য জগরেয়ো, েগরকোিো, ফররেপুর। ১০,০০০/- 

১১ নুসরোত জোিোে  স্বোমী- সোইফুর রিমোে  গ্রোম- গোং জগরেয়ো, েগরকোিো, ফররেপুর। ১৫,০০০/- 

১২ নশফোলী আক্তোর  স্বোমী- রফক্রোজ রশকেোর  গ্রোম- গোং জগরেয়ো, েগরকোিো, ফররেপুর। ১৫,০০০/- 

১৩ মোসুমো সুলতোেো  রিতো- আোঃ মোন্নোে  গ্রোম- গোং জগরেয়ো, েগরকোিো, ফররেপুর। ১৫,০০০/- 

১৪ সোক্জেো নবগম স্বোমী- আবু তোক্লব গ্রোম- রমেোরগ্রোম, েগরকোিো, ফররেপুর ১৫,০০০/- 

১৫ আক্েোয়োর নবগম স্বোমী- আোঃ রিমোে নমোল্যো গ্রোম- মধ্য জগরেয়ো, েগরকোিো, ফররেপুর ১৫,০০০/- 

১৬ রমেো রবশ্বোস  স্বোমী- রবিস্নব কুমোর ডোলী গ্রোম- মধ্য জগরেয়ো, েগরকোিো, ফররেপুর ১৫,০০০/- 

১৭ চোক্মলী আক্তোর  রিতো- জোিোঙ্গীর শররফ গ্রোম- লস্কররেয়ো, েগরকোিো, ফররেপুর। ১৫,০০০/- 

১৮ শোরমমো আক্তোরী রিতো- রব নমোল্যো গ্রোম- কোইচোইল, েগরকোিো, ফররেপুর ১৫,০০০/- 

১৯ সুরম খোেম রিতো- েোজলু নমোল্যো গ্রোম- পুরোিোড়ো, েগরকোিো, ফররেপুর। ১৫,০০০/- 

২০ মোকছুেো নবগম স্বোমী- আয়েোল মোতুববর গ্রোম- মধ্য জগরেয়ো, েগরকোিো, ফররেপুর। ১৫,০০০/- 



২১ রম্নকসোেো  রিতো- রব নমোল্যো গ্রোম- কোইচোইল, েগরকোিো, ফররেপুর। ১৫,০০০/- 

২২ লোবেী আক্তোর  রিতো- আবু তোক্লব গ্রোম- নকোোঃ শরিেেগর, েগরকোিো, ফররেপুর। ১৫,০০০/- 

২৩ রমতু আক্তোর  স্বোমী- রবিস্নব নিোক্সে  গ্রোম- েগরকোিো, েগরকোিো, ফররেপুর। ১৫,০০০/- 

২৪ নরোক্কয়ো নবগম স্বোমী- মরজবুর রিমোে  গ্রোম- ফুলসূতী, েগরকোিো, ফররেপুর। ১৫,০০০/- 

২৫ রওশেআরো নবগম স্বোমী- মৃত আিক্েে গ্রোম- মধ্য জগরেয়ো, েগরকোিো, ফররেপুর। ১০,০০০/- 

২৬ মরজমেো নবগম স্বোমী- আিোে নচৌধুরী গ্রোম- মধ্য জগরেয়ো, েগরকোিো, ফররেপুর। ১৫,০০০/- 

 

৪. মীরসরোই, চট্টগ্রোম- 

মরিলোক্ের আত্ম-কম মসংস্থোক্ের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কোর্ মক্রম বোসত্মবোয়ে জন্য ঘূণ মোয়মোে তিরবল রিসোক্ব রবতরক্ণর লক্ে 

প্রোপ্ত আক্বেেকোরীক্ের অনুক্মোরেত েোক্মর তোরলকো ুোঃ  

ক্রং 

েং 
েোম 

স্বোমী/রিতোর 

েোম 
আইরড েং ঠিকোেো  

কম মসূচীর 

েোম 

মঞ্জুরীকৃত টোকোর 

িররমোণ 

রবতরক্ণর 

তোররখ 

1.  েোজমো 

আক্তোর  

স্বোমী- 

আলোউরিে  

১৫১৫৩৫৩১৯৫৪৪৪ মোয়োেী নসলোই ১৫,০০০/- ০৩/১০/২০১৬ 

ইং 

2.  অরজবো 

খোতুে  

স্বোমী- আলী 

আিোেে  

১৫১৫৩৭১১৩৫৩৫৫৫ কচুয়ো নবত কোজ ১৫,০০০/- ০৩/১০/২০১৬ 

ইং 

3.  আছমো 

নুরী 

স্বোমী-জুক্য়ল 

রোেো  

১৯৮৫১৫১৫৩৭১০০৩৫২৬ কচুয়ো িোথর 

পুরতর কোজ 

১৫,০০০/- ০৩/১০/২০১৬ 

ইং 

4.  নজোসেো 

আক্তোর  

স্বোমী- নজবোউল 

িক  

১৫১৫৩২৯৭১৩৮০৪ গোজীক্টোলো বাঁশ ও 

নবত 

১৫,০০০/- ০৩/১০/২০১৬ 

ইং 

5.  নছক্েোয়োরো 

নবগম 

রিতো- নুরম্নল 

আবছোর 

 কচুয়ো িাঁস মুররগ 

িোলে 

১৫,০০০/- ০৩/১০/২০১৬ 

ইং 

6.  আক্লয়ো 

নবগম 

স্বোমী- সোিোব 

উরিে  

০১৫১৫৩৭১১৫৩৫৪৭ কচুয়ো গোভী িোলে ১৫,০০০/- ০৩/১০/২০১৬ 

ইং 

7.  খোক্লেো 

আক্তোর  

 নমোোঃ বসয়দুল 

িক  

১৫১৫৩৪৭৫৪৯৩৭৫ পূব ম বখয়োছড়ো গোভী িোলে ১৫,০০০/- ০৩/১০/২০১৬ 

ইং 

8.  নরিোেো 

নবগম  

স্বোমী-আলী 

আকবর  

১৫২৫৩১৮৭২১৭০৫ েোরজর িোড়ো নবত কোজ ১৫,০০০/- ০৩/১০/২০১৬ 

ইং 

9.  খরতজো স্বোমী-ফজলুল ১৫২৫৩১৮৭২১৭১২ েোরজর িোড়ো নবত কোজ ১৫,০০০/- ০৩/১০/২০১৬ 



নবগম  কররম  ইং 

10.  রবরব 

আক্য়শো  

স্বোমী- 

আলোউরিে  

১৫১৫৩৭১১৫৩৫৫৫ কচুয়ো বাঁশ ও 

নবত 

১৫,০০০/- ০৩/১০/২০১৬ 

ইং 

11.  রফক্রোজো 

নবগম  

স্বোমী- বরশর 

আিোেে 

১৫১৫৩২৪৫২১১৩২ দূগ মোপুর গোভী িোলে ১৫,০০০/- ০৩/১০/২০১৬ 

ইং 

12.  েোরসমো 

আক্তোর   

স্বোমী- 

কোমরম্নল 

ইসলোম 

১৫১৫৩২৭৮৫৬০৪৭ কচুয়ো গোভী িোলে ১৫,০০০/- ০৩/১০/২০১৬ 

ইং 

13.  রইয়ছো 

খোতুে  

স্বোমী- মৃত 

আিছোে উল্যোি 

১৫১৫৩৭১৭২৬৩৭৪ কোজীর 

তোলুক 

নবত কোজ ১৫,০০০/ ০৩/১০/২০১৬ 

ইং 

14.  নফরক্েৌস 

নবগম 

স্বোমী- ররবউল 

নিোক্সে  

১৫১৫৩৭১১৫৩৮৫১ কচুয়ো গোভী িোলে ১৫,০০০/ ০৩/১০/২০১৬ 

ইং 

15.  নমোসোোঃ 

মরজমেো 

নবগম 

রিতো- নমোোঃ 

রমলে রময়ো 

১৯৯৩২৫৯৪৩০১০৭৮১১৫ কচুয়ো নবত কোজ ১৫,০০০/ ০৩/১০/২০১৬ 

ইং 

16.  রবরব 

মররয়ম  

স্বোমী-নমোোঃ 

িোরেফ  

১৯৯৬১৫১৫৩৭১১০০৩৩৫ কচুয়ো িোথর 

পুরতর কোজ 

১৫,০০০/ ০৩/১০/২০১৬ 

ইং 

17.  েোরিেো 

আক্তোর  

স্বোমী-নমোোঃ 

নশোয়োইব  

১৯৯৬১৫১৫৩৭১১০০৩৩৫ কচুয়ো িোথর 

পুরতর কোজ 

১৫,০০০/ ০৩/১০/২০১৬ 

ইং 

18.  মোসুেো 

আক্তোর  

রিতো- 

আলোউরিে  

১৯৯৬১৫১৫৩৭১০১৩৯৯ কচুয়ো নবত কোজ ১৫,০০০/ ০৩/১০/২০১৬ 

ইং 

19.  আয়শো 

আক্তোর  

স্বোমী- নুরম্নল 

আক্েোয়োর  

১৫১৫৩৭১১৫৩৮১ কচুয়ো িোথর 

পুরতর কোজ 

১৫,০০০/ ০৩/১০/২০১৬ 

ইং 

20.  রম্নেো 

আক্তোর  

স্বোমী-  নমোোঃ 

নসরলম  

১৫৯৩৫২৫৩৬৩৩৬৫ নিোিোর 

তোলুক 

িাঁস মুররগ 

িোলে 

১৫,০০০/ ০৩/১০/২০১৬ 

ইং 

21.   নমোক্শ মেো 

আক্তোর  

স্বোমী- 

নেক্লোয়োর 

নিোক্সে  

১৫১৫৩৭১১৫৩৫৪৪ কচুয়ো নবত কোজ ১৫,০০০/ ০৩/১০/২০১৬ 

ইং 

22.  আকরলমো 

আক্তর  

রিতো- মৃত 

আরমর নিোক্সে  

১৫১৫৩৬৫৫০৯০৪৮ িরিম 

মরলয়োইশ 

নসলোই ১৫,০০০/ ০৩/১০/২০১৬ 

ইং 

23.  রফক্রোজো 

নবগম 

রিতো- মৃত 

জয়েোল 

১৫১৫৩৮৯৫৫২২৩৮ রমঠোেোলো নসলোই ১৫,০০০/ ০৩/১০/২০১৬ 

ইং 



আক্বেীে  

নমোটোঃ ৩,৪৫,০০০/-  



৫. কক্সবোজোর চক্কোররয়ো 

 



৬.েবীেগর- ব্রোহ্মণবোরড়য়ো।                              ১৯ তম েফোয় ক্ষুদ্র ঋণ রবতরণ 

ক্ররম

ক েং      

ঋণ  গ্রিীতোর  েোম   স্বোমী/রিতোর েোম গ্রোম ঋক্ণর  

িররমোে 

ঋক্ণর  খোত মন্ত

ব্য 

০১। রেগোর সুলতোেো রিতো মকবুল নিোক্সে সোং  েবীেগর পূব ম িোড়ো ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো   

০২। আসমো আক্তোর স্বোমী জোরিদুল িক সোং            ঐ ১৫,০০০/- শোক সবজীর চোষ  

০৩। সোক্িেো খোতুে স্ব;ুোমী সোক্িে রময়ো  সোং            ঐ ১৫,০০০/- মুেীর নেোকোে  

০৪। শোন্তো ইসলোম রিতো  নমোশোরফ নিোক্সে সোং             ঐ ১৫,০০০/- গরু নমোটোতোজো 

করে 
 

০৫। মরেরো নবগম রিতো  কোয়োম নমোল্লো সোং              ঐ ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  

০৬। রবলরকছ আক্তোর স্বোমী  আলী নুর সোং     আরলয়োবোে ১৫,০০০/- বাঁশ নবক্তর কোজ   

০৭। নরোরজেো নবগম স্বোমী নমোোঃ ওয়োরসম সোং              ঐ ১৫,০০০/- িাঁস মুরগী িোলে  

০৮। সরফয়ো নবগম স্বোমী মরের নিোক্সে সোং   নেোয়োগ্রোম ১৫,০০০/- মুেীর নেোকোে  

০৯। নরোকক্ছেো স্বোমী রগয়োস উরিে সোং  নরজতপুর ১৫,০০০/- গরু নমোটোতোজো 

করে 
 

১০। নিোসক্েআরো নবগম স্বোমী আলম রময়ো সোং  েবীেগর িোঃ িোড়ো ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  

১১। িনুফো নবগম স্বোমী  রিয়োরুল ইসলোম সোং  েোরোয়ে পুর ১৫,০০০/- বাঁশ নবক্তর কোজ   

১২। মমতোজ নবগম স্বোমী  সোলো উরিে সোং  েবীেগর পূব ম িোড়ো ১৫,০০০/- িাঁস মুরগী িোলে  

১৩। ররিমো নবগম স্বোমী আক্তোর রময়ো সোং  েবীেগর উোঃ িোড়ো ১৫,০০০/- মুেীর নেোকোে  

১৪। বকুল নবগম স্বোমী  অক্িে রময়ো সোং  আরলয়ো বোে    ৫,০০০/-  গরু নমোটোতোজো 

করে 
 

১৫। নুরজোিোে আক্তোর রিতো নুক্র আলম সোং            ঐ ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  

১৬। সোস্তোরো নবগম স্বোমী  ইব্রোরিম সোং            ঐ ১৫,০০০/- বাঁশ নবক্তর কোজ   

১৭। সুমো আক্তোর রিতো ররিম রময়ো সোং  েবী;েগর িোঃ িোড়ো ১৫,০০০/- িাঁস মুরগী িোলে  

১৮। কোমরুন্নোিোর স্বোমী নগোলোম িোক্কোেী সোং             ঐ ১৫,০০০/- মুেীর নেোকোে  

১৯। শোিেোজ নবগম রিতো মকবুল নিোক্সে  সোং  েবীেগর পূব ম িোড়ো ১৫,০০০/- গরু নমোটোতোজো 

করে 

 



২০। জোক্য়েো  স্বোমী শোি আলম সোং            ঐ ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  

২১। নসরলেো নবগম  স্বোমী চোে রময়ো সোং  বোঘোউড়ো ১৫,০০০/- বাঁশ নবক্তর কোজ   

২২। আক্য়শো নবগম স্বোমী সুরুজ রময়ো  সোং  বোঘোউড়ো ১৫,০০০/- িাঁস মুরগী িোলে  

২৩। আসমো নবগম স্বোমী নমোকোিস সোং  বোঘোউড়ো ১৫,০০০/- মুেীর নেোকোে  

২৪। তোছরলমো নবগম স্বোমী রলটে রময়ো সোং  বোঘোউড়ো ১৫,০০০/- গরু নমোটোতোজো 

করে 
 

২৫। শোিেোজ নবগম স্বোমী িোন্নোে রময়ো সোং  বোঘোউড়ো ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  

২৬। নিক্লেো নবগম স্বোমী বোবুল রময়ো সোং  বোঘোউড়ো ১৫,০০০/- বাঁশ নবক্তর কোজ   

২৭। ডরল আক্তোর স্বোমী নমোোঃ জোক্বে সোং  বোঘোউড়ো ১০,০০০/- িাঁস মুরগী িোলে  

২৮। কুলসুম নবগম রিতো ধে রময়ো সোং  বোঘোউড়ো ১০,০০০/- মুেীর নেোকোে  

২৯। আক্মেো নবগম স্বোমী ইব্রোরিম সোং  বোঘোউড়ো ১৫,০০০/- গরু নমোটোতোজো 

করে 
 

৩০।  নরক্িেো খোতুে স্বোমী আরমোে নিোক্সে সোং  বোঘোউড়ো ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  

৩১। শররফো নবগম স্বোমী  মরজবুর রিমোে সোং  বোঘোউড়ো ১৫,০০০/- বাঁশ নবক্তর কোজ   

৩২। রুমো আক্তোর স্বোমী জোমোল নিোক্সে সোং  বোঘোউড়ো ১৫,০০০/- িাঁস মুরগী িো লে  

৩৩। নজোসেো স্বোমী  খরলল সোং  বোঘোউড়ো ১৫,০০০/- মুেীর নেোকোে  

৩৪। নরোরকয়ো নবগম স্বোমী  নমোোঃ ররফক সোং  বোঘোউড়ো ১৫,০০০/- গরু নমোটোতোজো 

করে 
 

৩৫। রওশে আরো নবগম স্বোমীমৃত আইজ উরিে সোং  বোঘোউড়ো ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  

৩৬। নিোসরিয়োরো নবগম স্বোমী  মৃত আোঃ ওয়োদুে সোং  বোঘোউড়ো ১৫,০০০/- বাঁশ নবক্তর কোজ   

৩৭। েোজমো নবগম স্বোমী িোরমে রময়ো  সোং  বোঘোউড়ো ১০,০০০/- িাঁস মুরগী িোলে  

৩৮। িোরুল রোেী বম মে স্বোমী প্রফুল্ল বম মে গ্রোম- আইতলো ১৫,০০০/- মুেীর নেোকোে  

৩৯। আশো বম মে স্বোমী-নগোরবি বম মে গ্রোম েবীেগর  পূব ম িোড়ো ১৫,০০০/- গরু নমোটোতোজো 

করে 
 

৪০। রশপ্রো বম মে রিতো মৃত নপ্রমোেি বম মে গ্রোম -   েবীেগর  পূব ম িোড়ো ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  

৪১। সম্পো বম মে রিতোমৃত        ঐ গ্রোম -    আরলয়োবোে ১৫,০০০/- বাঁশ নবক্তর কোজ   



৪২। পূরে মমো রোেী বম মে রিতোমৃত হুরে বম মে গ্রোম -    েবীেগর  পূব ম িোড়ো ১৫,০০০/- িাঁস মুরগী িোলে  

৪৩ কেো রোেী  রোয় স্বোমী  রোমচন্দ্র রোয় গ্রোম -    েবীেগর মধ্য িোড়ো ১৫,০০০/- মুেীর নেোকোে  

৪৪ সোিোেো  নবগম স্বোমী   ররশে রময়ো গ্রোম -     রমরপুর ১৫,০০০/- গরু নমোটোতোজো 

করে 
 

৪৫ জোক্মলো নবগম স্বোমী  নমোজোক্েল িক  ররিে গ্রোম -    েবীেগর  পূব ম িোড়ো ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  

৪৬ রশপ্রো রোেী  বম মে স্বোমী  মধুসুধে বম মে গ্রোম  -  েবীেগর  পূব ম িোড়ো ১৫,০০০/- বাঁশ নবক্তর কোজ   

৪৭ পুবরী  চক্রবতী স্বোমী  তিে চক্রবতী গ্রোম-  েবীেগর  শোিিোড়ো ১৫,০০০/- িাঁস মুরগী িোলে  

৪৮ নমোছোোঃ রোক্িলো স্বোমী  জরলল রময়ো গ্রোম -  চরলোিোং ১৫,০০০/- মুেীর নেোকোে  

৪৯ কেো রোেী রোয়  স্বোমী  রোমচন্দ্র রোয় গ্রোম-    েবীেগর  মধ্য িোড়ো ১৫,০০০/- গরু নমোটোতোজো 

করে 
 

৫০ মোকসুেো নবগম স্বোমী   কুদ্দুছ রময়ো গ্রোম-     করেকোড়ো পূব ম িোড়ো ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  

৫১ জুলেবোসী স্বোমী   অমূল্য েোস গ্রোম-    নগোিীেোথ পুর ১৫,০০০/- বাঁশ নবক্তর কোজ   

৫২ িোরসেো আক্তোর রলটো রিতোমৃত মোিবুবুল আলম গ্রোম-েবীতেগর আেোলত িোড়ো ৫,০০০/- িাঁস মুরগী িোলে  

৫৩ স্বপ্নো  স্বোমী ির্রত আলী গ্রোম েবীেগর   ১৫,০০০/- মুেীর নেোকোে  

৫৪ আররফো নবগম স্বোমী মোিবুবুল ইসলোম গ্রোম -   েবীেগর   ১৫,০০০/- গরু নমোটোতোজো 

করে 

 

৫৫ নসরলেো আক্তোর স্বোমী জরির রোয়িোে গ্রোম -    িদ্ম িোড়ো ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  

৫৬ লরতফো নবগম রিতোমৃত মোিবুবুল আলম গ্রোম -    েবীেগর  আেোলত িোড়ো    ৫,০০০/- বাঁশ নবক্তর কোজ   

৫৭ আরখ নবগম স্বোমী  িরব রময়ো গ্রোম -    েবীেগর িরিম িোড়ো ১৫,০০০/- বাঁশ নবক্তর কোজ   

৫৮ সোলমো নবগম রিতোমৃত আোঃ লরতফ গ্রোম -     নেৌলতপুর ১৫,০০০/- িাঁস মুরগী িোলে  

৫৯ নরোকসোেো নবগম স্বোমী জরিরুল ইসলোম গ্রোম -   খোজোেগর ১৫,০০০/- মুেীর নেোকোে  

৬০ নমোক্শ মেো নবগম স্বোমী নমোোঃ নসোিোগ গ্রোম  -  নেৌলতপুর ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  

৬১ করিনুর নবগম স্বোমী আবুল নিোক্সে গ্রোম-  েবীেগর  আেোলত িোড়ো ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  

৬২ নরক্িেো নবগম স্বোমী মুক্তোর রময়ো গ্রোম -                 ঐ ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  

৬৩ করিনুর আক্তোর স্বোমী  শরফউল আলম গ্রোম-                  ঐ ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  

৬৪ নসরলেো মোিবুব স্বোমী মৃত মোিবুবুল আলম গ্রোম-                  ঐ ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  



৬৫ ফোক্তমো নবগম  স্বোমীমৃত চোে রময়ো গ্রোম-      েবীেগর ৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  

৬৬ শোিীে  আক্তোর স্বোমী মৃত আব্দুল িোক্ফজ গ্রোম- েবীেগর কক্লজ িোড়ো ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  

৬৭ রুমোেো জোবীে রিতোমৃত          ঐ                       ঐ ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  

৬৮ আরেকো েওশীে রিতোমৃত          ঐ                       ঐ ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  

৬৯ শোেী সোইেো রিতোমৃত          ঐ                       ঐ ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  

৭০ নমররেো েোজ রিতোমৃত          ঐ                       ঐ ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  

৭১ নজরেফোর জোিোে রিতোমৃত          ঐ                         ঐ   ১৫,০০০/- ক্ষুদ্র ব্যবসো  

                         নমোট =১০,৪০,০০০/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৭.নকোম্পোেীগঞ্জ, নেোয়োখোলী। (১৩.১০.২০১৬ ররোঃ) 

ক্ররমক 

েং 
ঋণ গ্রিীতোর েোম পূণ ম স্থোয়ী ঠিকোেো 

ঋক্ণর টোকোর 

িররমোে 
নর্ কোক্জ ঋণ নেয়ো িক্য়ক্ছ মমতব্য 

1.  নরিোেো আক্তোর 
রজয়ো উরিে নবিোরী  বোড়ী, ০৮েং ওয়োড ম বসুরিোট নিৌরসভো, 

নকোম্পোেীগঞ্জ, নেোয়োখোলী। 
১০,০০০ নসলোই ১৩.১০.২০১৬রর. 

2.  কোমরম্নে েোিোর 
শরীফ ভূ ূঁঞোর বোড়ী, মধ্যমূছোপুর,০৩েং ওয়োড ম, ৭েং মুছোপুর 

ইউরেয়ে, নকোম্পোেীগঞ্জ, নেোয়োখোলী। 
১০,০০০ নসলোই  

3.  রবরব কুলছুম 
ছোলো উরিে আক্লো মরঞ্জল, ০৯েং ওয়োড ম, বসুরিোট নিৌরসভো, 

নকোম্পোেীগঞ্জ, নেোয়োখোলী। 
১০,০০০ নসলোই  

4.  নজছরমে আক্তোর 
কোক্শম নবিোরী বোড়ী, ০৮েং ওয়োড ম বসুরিোট নিৌরসভো, 

নকোম্পোেীগঞ্জ, নেোয়োখোলী। 
১০,০০০ নসলোই  

5.  রেক্বর নেছো 
কোক্শম নবিোরী বোড়ী, ০৮েং ওয়োড ম বসুরিোট নিৌরসভো, 

নকোম্পোেীগঞ্জ, নেোয়োখোলী। 
১০,০০০ নসলোই  

6.  
নমোসোোঃ আঞ্জুমোে 

সুইটি 

কোক্শম নবিোরী বোড়ী, ০৮েং ওয়োড ম বসুরিোট নিৌরসভো, 

নকোম্পোেীগঞ্জ, নেোয়োখোলী। 
১০,০০০ নসলোই  

7.  নসতোরো আক্তোর 
নমৌলোঃ নবলোক্য়ত নিোক্সক্ের বোড়ী, ওয়োড ম েং-৭, চরকাঁকড়ো ইউরেয়ে, 

নকোম্পোেীগঞ্জ, নেোয়োখোলী। 
১০,০০০ নসলোই  

8.  ইসরোত জোিোে আরব আলীর বোড়ী, ওয়োড ম েং-৪, রসরোজপুর ইউরেয়ে, 

নকোম্পোেীগঞ্জ, নেোয়োখোলী। 
১০,০০০ নসলোই  

9.  জোিোেোরো আক্তোর 
নমৌলোঃ নবলোক্য়ত নিোক্সক্ের বোড়ী, ওয়োড ম েং-৭, চরকাঁকড়ো ইউরেয়ে, 

নকোম্পোেীগঞ্জ, নেোয়োখোলী। 
১০,০০০ নসলোই  

10.  রবরব ছোক্য়রো 
মোইেকো মোরির বোড়ী,ওয়োড ম-০৭, চরকাঁকড়ো ইউরেয়ে, 

নকোম্পোেীগঞ্জ, নেোয়োখোলী। 
১০,০০০ নসলোই  

11.  সুলতোেো আক্তোর 
রজয়ো উরিে নবিোরী  বোড়ী, ০৮েং ওয়োড ম বসুরিোট নিৌরসভো, 

নকোম্পোেীগঞ্জ, নেোয়োখোলী। 
১০,০০০ নসলোই  

12.  ফোরজোেো ইয়োছরমে 
ছোরেয়ো রভলো, ০৮েং ওয়োড ম বসুরিোট নিৌরসভো, নকোম্পোেীগঞ্জ, 

নেোয়োখোলী। 
১০,০০০ নসলোই  

13.  মমতোজ নবগম 
রজয়ো উরিে নবিোরী  বোড়ী, ০৮েং ওয়োড ম বসুরিোট নিৌরসভো, 

নকোম্পোেীগঞ্জ, নেোয়োখোলী। 
১০,০০০ নসলোই  

14.  আক্মেো আক্তোর 
আরশক রময়োজী বোড়ী,ওয়োড ম েং-০৩, চরকাঁকড়ো ইউরেয়ে, 

নকোম্পোেীগঞ্জ, নেোয়োখোলী। 
১০,০০০ নসলোই  

15.  েোজমো নবগম 
ফজলুল িক মোষ্টোর বোড়ী, ওয়োড ম-০৩ রসরোজপুর, নকোম্পোেীগঞ্জ, 

নেোয়োখোলী। 
১০,০০০ নসলোই  

নমোট ১,৫০,০০০/-   

 

 

 

 

 

 



৮. গগ োদ োগ োড়ি-রোজশোিী  

 
gwnjv‡`i AvZ¥-Kg ©ms¯’v‡bi Rb¨ ÿz`ªFY Kvh©µ‡gi 19Zg `dvi FY weZi‡Yi j‡ÿ¨ 

FY Aby‡gv`‡bi bv‡gi ZvwjKv 

µwgK 

bs 
FY MÖnxZvi bvg wcZv/¯^vgxi bvg wVKvbv Kg©m~Px 

FY MÖn‡Yi 

msL¨v 

cȪ ÍvweZ 

Pvwn`vK…Z 

F‡Yi cwigvY 

Aby‡gv`bK…Z 

F‡Yi cwigvY 
gšÍe¨ 

1 ‡gvmvt gymwjgv ‡eMg ¯^vgx †gv: bRiæj Bmjvg cvKox †gvwgbcvov, cvKox BDwc, †Mv`vMvox, ivRkvnx| †mjvB ‡gwkb  2q 15,000/- 15,000/-  

2 ‡gvmv: RvbœvZzb †bmv wcZv g„Z Avãyi ingvb gwnkvjevox, †Mv`vMvox †cŠimfv, †Mv`vMvox, ivRkvnx| G¨vgªqWvix I bK&wm Kuv_v 1g 20,000/- 15,000/-  

3 ‡gvmvt AvKwjgv ¯^vgx †gv: iwdKzj Bmjvg gwnkvjevox, †Mv`vMvox †cŠimfv, †Mv`vMvox, ivRkvnx| bK&wm Kuv_v 1g 20,000/- 15,000/-  

4 iægv Av³vi ¯^vgx †gv: KvImvi Avjx gwnkvjevox, †Mv`vMvox †cŠimfv, †Mv`vMvox, ivRkvnx| n Í̄ wkí KvR 1g 20,000/- 15,000/-  

5 ‡gvmv: gwbiv †eMg ¯^vgx †gv: gbmyi ingvb gwnkvjevox, †Mv`vMvox †cŠimfv, †Mv`vMvox, ivRkvnx| G¨vgªqWvix I bK&wm Kuv_v 1g 20,000/- 15,000/-  

6 ‡gvmv: mvievby ¯^vgx †gv: kwdDj ingvb gwnkvjevox, †Mv`vMvox †cŠimfv, †Mv`vMvox, ivRkvnx| `wR© 1g 20,000/- 15,000/-  

7 ‡gvmv: Av‡gbv LvZzb ¯^vgx †gv: Avbviæj Bmjvg gwnkvjevox, †Mv`vMvox †cŠimfv, †Mv`vMvox, ivRkvnx| bK&wm Kuv_v 1g 20,000/- 15,000/-  

8 ‡gvmv: gvmZviv †eMg ‡gv: Avãyj jwZd gwnkvjevox, †Mv`vMvox †cŠimfv, †Mv`vMvox, ivRkvnx| `wR© 1g 20,000/- 15,000/-  

9 ‡gvmv: Avmgv †eMg ¯^vgx ‡gv: Gbvgyj nK gwnkvjevox, †Mv`vMvox †cŠimfv, †Mv`vMvox, ivRkvnx| `wR© 1g 20,000/- 15,000/-  

10 ‡gvmvt gyb‡P‡niv LvZzb g„Z kvRvnvb gwnkvjevox, †Mv`vMvox †cŠimfv, †Mv`vMvox, ivRkvnx| bK&wm Kuv_v 1g 20,000/- 15,000/-  

11 ‡gvmv: wkwib LvZzb wcZv †gv: Avkivdzj nK j¯‹invwU, evmy‡`ecyi BDwc, †Mv`vMvox, ivRkvnx| ÿz`ª e¨emv 1g 20,000/- 15,000/-  

12 ‡gvmv: ïKZviv LvZzb ¯^vgx ‡gv: Gbvgyj nK j¯‹invwU, evmy‡`ecyi BDwc, †Mv`vMvox, ivRkvnx| ÿz`ª e¨emv 1g 20,000/- 15,000/-  

13 ‡gvmv: †ivKmvbv †eMg ¯^vgx †gv: bRiæj Bmjvg j¯‹invwU, evmy‡`ecyi BDwc, †Mv`vMvox, ivRkvnx| ÿz`ª e¨emv 1g 20,000/- 15,000/-  

14 ‡gvmv: wbcv †gvbvwjmv wcZv: gvBbyj Bmjvg j¯‹invwU, evmy‡`ecyi BDwc, †Mv`vMvox, ivRkvnx| Miæ cvjb 3q 20,000/- 15,000/-  

15 ‡gvmvt ‡ZŠwn`v LvZzb wcZv LvBiæj Bmjvg wNqvcyKzi bZzbcvov, cvKox BDwc, †Mv`vMvox, ivRkvnx| Miæ cvjb 1g 20,000/- 15,000/-  

16 cÖfvZx gvnv‡Zv ¯^vgx mv›Uz gvnv‡Zv wSbv SvjcyKzi, cvKox BDwc, †Mv`vMvox, ivRkvnx| Miæ cvjb 1g 20,000/- 15,000/-  

17 ‡gvmvt gv‡biv LvZzb ¯^vgx wbqvR gÛj kÖxgšÍcyi, ‡Mv`vMvox †cŠimfv, †Mv`vMvox, ivRkvnx| Miæ cvjb 3q 20,000/- 15,000/-  

18 ‡gvmv: dv‡Zgv LvZzb ¯^vgx †gv: bRiæj Bmjvg dwi`cyi, evmy‡`ecyi BDwc, †Mv`vMvox, ivRkvnx| ‡mjvB KvR 3q 20,000/- 10,000/-  

19 ‡gvmv: kvwggv cvifxb ¯^vgx ‡gv: iæûj Avwgb dwi`cyi, evmy‡`ecyi BDwc, †Mv`vMvox, ivRkvnx| Mvfx cvjb 1g 20,000/- 10,000/-  

K_vq: ỳB jÿ cuPvËi nvRvi UvKv  2,75,000/-  

 
 

 

৯.রেেোজপুর সদর-  

২০১৬-২০১৭ অথ মবছক্রর মরিলোক্ের আত্ম-কম মসংস্থোক্ের জন্য ÿ  ুদ্রঋে কম মসূচীর ঋণ গ্রিীতোক্ের ডোটোক্বজ তোরলকো রেম্নরম্নিোঃ- 

ক্রোঃ 

েং 

    ঋণ গ্রিীতোর 

েোম 

রিতো/স্বোমীর েোম   ঠিকোেো  নেক্ডর েোম ঋক্ণর িররমোণ  তোররখ  আই.রড েং/নমোবো: েং মমত্মব্য  

১ রশলো নিোিোর  রিতো:মৃত: মিোবীর 

নিোিোর 

উত্তর বোলূবোড়ী,০৭ 

ওয়মোড়,রেেোজপুর।  

ÿু দ্র ব্যবসো ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726407160729 

Mo-01750982250 

 

২ তোমোন্নো খোতুে রিতোোঃ নমোোঃ ইসরোইল  ঘোরসিোড়ো,৩েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

কোিক্ড়র ব্যবসো ১০,০০০/- ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726403124700  

weZi‡Yi ZvwiL: 23/10/2016 wLª: 



Mo- 01724224838 

৩ সোয়কো িোরভীে  রিতোোঃ ইরফোে জরে ঘোরসিোড়ো, ৩েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

িোস-মুরগী গরম্ন ব্যবসো ১০,০০০/- ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726407164137 

Mo-017738842321 

 

৪ নমোছোোঃ সোক্জেো  স্বোমীোঃ নমোোঃ নমোসত্মোক  লোলবোগ, ১েং ওয়মোড় , 

রেেোজপুর।   

গবোেী িশু িোলে ১০,০০০/- ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726401109544 

Mo-01947676168 

 

৫ শ্রীমরত  রমতোরল 

রোেী 

স্বোমীোঃ শ্রী নগোিোল চন্দ্র 

বম মে 

লোলবোগ,  ১েং  ওয়মোড় , 

রেেোজপুর।  

নসলোই এমব্রয়ডোরী ১৫,০০০/- ১৭/১০/২০১৬ ID- 8514979575715 

Mo-01947676168 

 

৬ নমোছোোঃ শোরিেো 

নবগম নিেো 

স্বোমীোঃ নমোোঃ কোক্শম নগোলকুঠি,  ৩েং ওয়মোড় , 

রেেোজপুর।  

নসলোই ১০,০০০/- ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726403122399 

Mo- 

 

৭ শোরমমো রিমোে স্বোমীোঃ রজয়োউর রিমোে 

েওশোে 

মুরন্সিোড়ো , ৩েং ওয়মোড় , 

রেেোজপুর। 

বস্নব, বোটিক, এিরলক, 

এমব্রয়ডোরী 

১০,০০০/- ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726403121248 

Mo- 

 

৮ নমোছো: মরতয়োর 

নবগম 

স্বোমীোঃ এিসোনুল করবর মুরন্সিোড়ো,  ৩েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

বস্নক, বোটিক নসলোই ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726403122106 

Mo- 

 

৯ রস্নগ্ধো িোরভীে রিতোোঃ নমোোঃ সোক্লহুর 

রিমোে 

কসবো,  ১২েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

গোভী িোলে ১৫,০০০/- ১৭/১০/২০১৬ ID- 

19912726412000116 

Mo-01741675815 

 

১০ রত্নো খোতুে স্বোমীোঃ মোসুে রোেো  উিশির, ৯েং ওয়মোড় , 

রেেোজপুর।  

নসলোই ১০,০০০/- ১৭/১০/২০১৬ ID- 

19912726409000093 

Mo-01931554738 

 

১১ নমোছোোঃ েোজমো 

আক্তোর  

স্বোমীোঃ িোপ্পু কোঞ্চেকক্লোেী, 

২েংওয়মোড়, রেেোজপুর।  

গোভী িোলে ১৫,০০০/- ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726402111524 

Mo-01747547224 

 

১২ তোেরজয়ো 

শোররমে নফরন্স 

স্বোমীোঃ আব্দুর রোেোক কসবো, ১২েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

নমরশে ক্রয় ও কাঁচোমোল ক্রয় ১০,০০০/- ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726412206689 

Mo-01867173056 

 

১৩ রোরখবুল নেছো স্বোমীোঃ রসত্মম আলী ঘোরসিোড়ো, ৩েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

ÿু দ্র ব্যবসো ১০,০০০/- ১৭/১০/২০১৬ ID-

19902722807086391 

Mo-01774343679 

 

১৪ আক্য়শো নবগম রিতোোঃ নমোোঃ আরজজুল 

িক 

ইসলোমবোগ, ১১ েং 

ওয়মোড়, রেেোজপুর। 

িসত্ম রশল্প ১০,০০০/- ১৭/১০/২০১৬ ID-2726411196379 

Mo-01729818507 

 

১৫ লরলতো নগোস্বোমী স্বোমীোঃ বোবলু নগোস্বোমী উত্তর বোলুবোড়ী,৭েং 

ওয়মোড়,রেেোজপুর। 

েরজম ও রবউটি িোল মোর ১০,০০০/- ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726407158671  



Mo-01933435058 

১৬ নজযোৎস্নো নবগম  স্বোমীোঃ ররফকুল ইসলোম উত্তর বোলুবোড়ী ,৭েং 

ওয়মোড়,রেেোজপুর। 

নসলোই ১০,০০০/- ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726407158661 

Mo-01723080111 

 

১৭ জুন্নো নচৌধুরী  স্বোমীোঃ নমো: আব্দুর 

রোেোক নচৌধুরী  

উত্তর বোলুবোড়ী ,৭েং 

ওয়মোড়,রেেোজপুর।  

েরজম ১০,০০০/- ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726407158645 

Mo-01722480205 

 

১৮ েোরসমো আক্তোর  রিতোোঃ আরমনুল ইসলোম ÿÿরিিোড়ো, ৫েং 

ওয়মোড়,রেেোজপুর।  

নসলোই ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2711213732033 

Mo-01712882048 

 

১৯ আররফো নবগম স্বোমী : জোন্নোতুল 

নফরক্েৌস 

ÿÿিীিোড়ো, ৫েং 

ওয়মোড়, রেেোজপুর।  

নসলোই ১৫,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726405145023 

Mo-01712882048 

 

২০ শোিেোজ 

মররয়ম 

রিতো: নুর ইসলোম  ঘোরসিোড়ো, ৩েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

মুরগী ব্যবসো ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726403124704 

Mo- 01705996047 

 

২১ রম্নেী নবগম  স্বোমীোঃ মৃত: মোিোবুব উল 

ইসলোম 

িোটুয়োিোড়ো,২েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

মৎস্য চোষ ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726402119776 

Mo-01716919044 

 

২২ নমোছো: সোয়রো  স্বোমী : নমো: সোলোম  ঘোরসিোড়ো, ৩েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

তোলো চোরবর ব্যবসো ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726403124493 

Mo-01965461137 

 

 

২৩ নরক্বকো 

আিক্মে 

স্বোমী : আজমর আলী 

আিক্মে 

পুলিোট, ১২েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

বুটিকস ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726412209568 

Mo-01731331780 

 

২৪ রশররে েোিোর   রিতো: মৃত-শোিোব উিীে  িরিম রোমেগর, ১েং 

ওয়মোড় ,রেেোজপুর।  

িোক্তর কোজ ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726401103760 

Mo-01723631243t 

 



 েং     ঋণ গ্রিীতোর েোম  রিতো/স্বোমীর েোম   ঠিকোেো  নেক্ডর েোম ঋক্ণর 

িররমোণ 

তোররখ আই.রড েং/নমোবো: েং মমত্মব্য 

২৫ নমোছো: শোিোেোজ নবগম  রিতো: মৃত- শোিোবুিীে  রোমেগর, ১েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

েরজম ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726401103759 

Mo- 01678803295 

 

২৬  নসোরেয়ো আফক্রোজ রিতো: আমজোে আলী 

আিক্মে 

পুলিোট, ১২েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

বুটিকস ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID-  

Mo-01741398021 

 

২৭  নমোছো: নুরম্নে েোিোর 

রশল্পী 

স্বোমী : আমজোে আলী 

আিক্মে 

পুলিোট, ১২েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর। 

বুটিকস ১০,০০০/  ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726412209572 

Mo-01741398021 

 

২৮ েোজেীে স্বোমী: শোওে   নগোলোিবোগ,১েং ওয়মোড় 

, রেেোজপুর।  

নসলোই ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID-  

Mo- 01678803295 

 

২৯ শোিেোজ িোরভীে স্বোমী: ফজলূর  রিমোে  বোলুয়োডোঙ্গো, ১০েং 

ওয়মোড়, রেেোজপুর।  

কোিক্ডর 

ব্যবসো 

১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726410192145 

Mo- 

 

৩০ নমোছো: নশফোলী আকতোর  

 

 

স্বোমী: িোসোনুেোমোে ব্রহ্মপুর ,১০েং 

রচরররবির 

রেেোজপুর।  

 

 

 

 

 

 

 

গোভী িোলে ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2713071257516 

Mo- 

 

৩১ নমোছো: নরক্বকো সুলতোেো  স্বোমী: নমোখক্লছুর 

রিমোে  

পুেরে, ১০েং 

রচরররবির, রেেোজপুর।   

কোিক্ড়র 

ব্যবসো 

১০.০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2713071250725 

Mo- 

 

৩২ সোরবেো ইয়োসরমে স্বোমী: আররফুর 

রিমোে 

বোলুয়োডোঙ্গো, ১০ ওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

কোিক্ড়র 

ব্যবসো 

১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 3323017592327 

Mo- 

 

৩৩ নমোছো: আক্মেো  স্বোমী: মৃত- আব্দুস 

নসোবিোে 

বোলুয়োডোঙ্গো, ১০ ওয়মোড়, 

রেেোজপুর। 

মৎস্য চোষ ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726410210216 

Mo- 

 

৩৪ ররেো নবগম  স্বোমী : আব্দুল িোই বোলুয়োডোঙ্গো, ১০ ওয়মোড়, 

রেেোজপুর। 

গোভী িোলে ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726410190086 

Mo- 

 

৩৫ তোমোন্নো স্বোমী: আরজু ঘোরসিোড়ো, ৩েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

ÿু দ্র ব্যবসো ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726403173135 

Mo-01960760048 

 

৩৬ নসরলেো আক্তোরর  স্বোমী: নমো জোরকর 

নিোক্সে  

রেমেগর, ৮েং 

ওয়মোড়,রেেোজপুর।  

নিোষোক বতরী ১৫,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726408168156 

Mo- 

 

৩৭ নমোছো: নমররেো আক্তোর 

নচৌধুরী 

স্বোমী: নমো: আব্দুল 

নমোতোক্লব নচৌধূরী  

উিশির ,৭েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

গোভী িোলে ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726409162362 

Mo-01780533383 

 

৩৮  নমোছো: আশরোরফ আলম স্বোমী: শোরিে আলম  বোলুয়োডোঙ্গো, ১০েং 

ওয়মোড় ,রেেোজপুর।   

নসলোই প্রকল্প ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2711713946307 

Mo- 

 

৩৯ শোিেোজ িোরভীে  স্বোমী: আরমোে আলী  বোলুয়োডোঙ্গো, ১০েং মুরে ব্যবসো ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726410192518  



 

 

 

 

ওয়মোড,রেেোজপুর। Mo-  

৪০ নমোছো: মোছুমো আক্তোর  স্বোমী: ইমেোদুল িক  বোলুয়োডোঙ্গো , ১০েং 

ওয়মোড, রেেোজপুর।  

েরজম রবজ্ঞোে ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726410192752 

Mo- 

 

৪১ েোজমুে েোিোর  স্বোমী :অইনুল িক  মুরোেপুর, ৭েং ওয়মোড, 

রেেোজপুর।  

গরম্ন িোলে ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2716494354401 

Mo- 01716919044 

 

৪২ রমজমো রশররে আক্তোর  স্বোমী: বসয়ে নুরম্নল 

আরমে 

উিশির, ৯েং 

ওয়মোড়,রেেোজপুর।  

নসলোই প্রকল্প ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726409178193 

Mo-01788499702 

 

৪৩ শোররমে আক্তোর  স্বোমী: নমো: রোজ ররড়শুর ,নকরোরেঞ্জ, 

ঢোকো।  

বস্নক 

এমব্রয়ডোরী 

১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2613834218855 

Mo-  

 

৪৪ েোজ নবগম স্বোমী: মৃত: 

মক্েোয়োরম্নল আলম 

 

লোলবোগ ১েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

নসলোই প্রকল্প ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726401108882 

Mo- 

 

৪৫ ফোরজোেো আফররে 

(চোক্মলী) 

রিতো: নমো: আরজজূল 

িক 

মধ্য বোলুবোড়ী, 

৭েংওয়মোড়,রেেোজপুর।  

িশ িোলে ১৫,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726407000006 

Mo-01763092835 

 

৪৬ মররয়ম নবগম  স্বোমী: সোইফুলস্নোি 

 

বোলুয়োডোঙ্গো,১০েং 

ওয়মোড়, রেেোজপুর।  

নসলোই নমরশে 

ক্রয় বুটিকস 

ব্যবসো 

১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726410195857 

Mo-01773750161 

 

৪৭ েোজমো নবগম  স্বোমী: নমোিোেে 

ইসলোম 

 

ঊোলুবোরড়, ৭ েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর। 

ব্যবসো ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726407160736 

Mo- 

 

৪৮  নমোছো: নুরম্নে েোিোর স্বোমী: মৃত: েোরসমুল 

িক  

উত্তর বোলুবোড়ী, ৭েং 

ওয়মোড়, রেেোজপুর। 

নসলোই ও 

এমব্রয়ডোরী 

১৫,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726407163804 

Mo-01727317589 

 

৪৯ মোসুেো খোতুে স্বোমী: মরহুম শোরিে 

ইসলোম 

 

উোঃ বোলুবোড়ী,৭েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

মোছ ক্রয় 

রবক্রয় ব্যবসো 

১৫,০০০/- ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726407160884 

Mo-01717406701 

 

৫০ নমোছো: ফোরিোেো নবগম স্বোমী: নমো: তবোরক 

উরিে খরলফো  

ঘোরসিোড়ো,   ৩েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

ÿু দ্র ব্যবস্ ১০,০০০/- ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726405137842 

Mo-01738356261 

 



 

ক্রোঃ 

েং 

    ঋণ গ্রিীতোর 

েোম 

রিতো/স্বোমীর েোম   ঠিকোেো  নেক্ডর েোম ঋক্ণর 

িররমোণ  

তোররখ আই.রড েং/নমোবো: েং মমত্মব্য  

৫১ নমোছো: ররশেো 

নবগম  

স্বোমী:মৃত: েোরসর উিেী উত্তর ফররেপুর,৯েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

ÿু দ্র ব্যবসো ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726409000003 

Mo- 

 

৫২ নজসরমে আরো  স্বোমী : নমো: রমজোনুর 

রিমোে  

 

গক্েশতলো, ৩ েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর। 

নসলোই ও 

মোশরম্নম চোষ 

১০,০০০/- ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726403126731 

Mo-01724107688 

 

৫৩ েোসররে আক্তোর 

সুরম  

স্বোমী : শোিীউল আলম 

বসকত 

উত্তরফররেপুর,৯েং 

ওয়মোড়,রেেোজপুর। 

নসলোই নমরশে  ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726409000199 

Mo- 

 

৫৪ শোিলো িোল স্বোমী: নখোকে সরকোর 

 

কোরলতলো,৫ েং 

ওয়মোড়,রেেোজপুর। 

বুটিকস ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726407163642 

Mo-01722980789 

 

৫৫ রম্নমোেো িক স্বোমী: আব্দুস সোলোম 

 

রমজমোপুর, ৪েং ওয়মোড, 

রেেোজপুর।  

গবোেী িশু ১৫.০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID-2726404133249  

Mo-01777938373 

 

৫৬  নকয়ো সোিো রিতো: অরধর সোিো 

 

রমজমোপুর, ৪েং 

ওয়মোড,রেেোজপুর। 

গবোেী িশু ১৫,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2721204000020 

Mo-01722187900 

 

৫৭ নমৌসুমী নবগম রিতো: নমো: মকবুল নিোক্সে নগোবড়োিোড়ো,১েং 

ওয়মোড,রেেোজপুর। 

ফযোশে 

নটইলোস ম 

১৫,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID-1997-27-228-

01195060 

Mo- 

 

৫৮ নমোছো: রওশে 

আরো নবগম  

স্বোমী: মৃত: িোরববুল 

ইসলোম 

রোজোরোমপুর, ১েং ওয়মোড় 

,সের রেেোজপুর।  

গোভী িোলে ১০,০০০/- ১৭/১০/২০১৬ ID- 2716477280291 

Mo-01777703656 

 

৫৯ নমোছো: মোকসুেো 

নবগম 

স্বোমী : নমো: মরের উরিে 

আিক্েে 

রোজোরোমপুর,১েং ওয়মোড় , 

রেেোজপুর।  

গোভী িোলে ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2716477280285 

Mo-01741702914 

 

৬০ নমোছো: শোিররয়ো 

নমররেো  

স্বোমী : নমো: 

কোমরম্নেেোমোে সরকোর 

পুলিোট ,১২েং ওয়মোড় , 

রেেোজপুর। 

নসলোই নমরশে 

ও কাঁচোমোল 

ক্রয় 

১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726412000066 

Mo-01736294215 

 

৬১ রম্নিসোেো  স্বোমী : আলী রম্নরম 

 

ÿÿিীিোড়ো,  ৫েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

ÿু দ্র ব্যবসো ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726405145550 

Mo- 

 

৬২ নমোছো: নরোকসোে 

খোতুে 

স্বোমী : নমো: লোবলূ নিোক্সে ঘোরসিোড়ো,৩েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

েরজম ১৫,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 1014074602247 

Mo-01726898859 

 

৬৩ নমোছো: নসোিোেো 

আক্তোর  

রিতো: লরতফুর রিমোে  রোমেগর, ১েংওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

নসলোই ও 

এমব্রয়ডোরী 

১০,০০০/- ১৭/১০/২০১৬ ID- 27266401000273 

Mo-01740295257 

 



 

৬৪ নুরছোবো নিোক্সে  স্বোমী : নমো: আমজোে 

নিোক্সে  

 

বোলুবোড়ী, ০৯েং ওয়মোড়, 

রেেোজপুর।  

েরজম ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726409174522 

Mo- 

 

 

৬৫ শোররমে আরো  রিতো: মৃত: সুলতোে 

আিক্েে 

 

গক্েশতলো, ৩েং 

ওয়মোড়,রেেোজপুর।  

নসলোই ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726403000059 

Mo-01724107688 

 

৬৬ বুলবুরল রোেী  স্বোমী রতে েোস  সরেোরিোড়ো, সের, 

রেেোজপুর 

বস্নক, বোটিক ১৫,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726405139343 

Mo- 

 

৬৭ নমোছোোঃ রেশোত 

সুলতোেো 

স্বোমী নমোোঃ আররফুল 

ইসলোম  

 ÿÿিীিোড়ো, সের, ৫ েং 

ওয়োড ম রেেোজপুর।  

বস্নক, বোটিক ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726405145026 

Mo- 

 

৬৮ নমোছোোঃ মোিবুবো  স্বোমী নমোোঃ মঞ্জুরম্নল 

ইসলোম  

পুলিোট , ১২ ওয়োড ম, সের, 

রেেোজপুর।  

নসলোই ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726412205503 

Mo- 

 

৬৯ নমোছোোঃ সোেরজেো 

খোতুে 

স্বোমী নমোোঃ আক্েোয়োর  ঘোরসিোড়ো, সের, রেেোজপুর 

৩ েং ওয়োড ম 

বস্নক, বোটিক ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726403124496 

Mo- 

 

৭০ নমোছোোঃ আক্তোরী 

নবগম  

স্বোমী: নমো: নিেোক্য়তুল 

ইসলোম নচৌধুরী 

ÿÿিীিোড়ো,রেেোজপুর।  নসলোই ১০,০০০/ ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726405145022 

Mo- 

 

৭১ নমোছো: শোিেোজ 

নবগম 

স্বোমী: নমো: আবুল কোক্শম েÿÿে লোলবোগ, ১েং 

ওয়মোড় , রেেোজপুর।  

েরজম ১০,০০০/- ১৭/১০/২০১৬ ID- 2726401109832 

Mo-01712751490 

 

নমোট টোকো ৭৮৫,০০০/-    



১০. রসরোজগঞ্জ 



 



 



 



১১. রোয়গঞ্জ 

 উিক্জলোর ÿু দ্র ঋে রবতরক্ের উিকোরক্ভোগীক্ের েোম ঠিকোেোসি তোরলকোোঃ  

ক্রোঃ

েং 

েোম  রিতো/ স্বোমীর েোম  ঠিকোেো  টোকোর িররমোে  প্রকক্ল্পর েোম  রবতরক্ের তোররখ  মমত্মব্য  

১ । নগস্নŠরী সরকোর  েীিক কুমোর কর গ্রোমোঃ চোিোইক্কোেো, চোিোইক্কোেো ১৫,০০০/- গরম্ন ছোগল িোলে ২৫/১০/১৬ ররোঃ  

২। অমলো রোেী নেব েোরোয়র চন্দ্র সরকোর গ্রোমোঃ চোিোইক্কোেো, চোিোইক্কোেো ১৫,০০০/- গরম্ন ছোগল িোলে ’’  

৩। নমোছোোঃ সোলমো খোতুে স্বোমী নমোোঃ ইয়োকুব আলী গ্রোমোঃ চোিোইক্কোেো, চোিোইক্কোেো ১৫,০০০/- ÿু দ্র ব্যবসো ’’  

৪। শ্রীমতী কল্পেো রোেী মক্েোরঞ্জর িোলেোর গ্রোমোঃ রোয়গঞ্জ, ধোেগড়ো ১৫,০০০/- মৎস চোষ ’’  

৫। নমোছোোঃ ফুয়োরো খোতুে স্বোমী নমোোঃ শরফকুল ইসলোম গ্রোমোঃ েলরছয়ো ,ধোেগড়ো ১৫,০০০/- গরম্ন িোলে ’’  

৬। িোরবতী রোেী শ্রী সুকুমোর কুমোর েোস গ্রোমোঃ রোয়গঞ্জ, ধোেগড়ো ১৫,০০০/- ÿু দ্র ব্যবসো ’’  

৭। কল্পেো রোেী স্বোমী সক্মত্মোষ কুমোর গ্রোমোঃ রোয়গঞ্জ, ধোেগড়ো ১৫,০০০/- ÿু দ্র ব্যবসো ’’  

৮। নমোছোোঃ আক্লয়ো খোতুে স্বোমী নমোোঃ আব্দুস সোত্তোর গ্রোমোঃ েলরছয়ো কোছোরর িোড়ো,ধোেগড়ো ১৫,০০০/- গরম্ন িোলে ’’  

৯। নমোছোোঃ আরিয়ো খোতুে স্বোমী নমোোঃ নবলোল নিোক্সে গ্রোমোঃ মীক্রর নেউলমুরো ১৫,০০০/- গোভী  িোলে ’’  

১০। সন্ধ্যো রোেী স্বোমী সক্মত্মোষ চন্দ্র েোস গ্রোমোঃ িোট িোঙ্গোসী, িোঙ্গোসী ১৫,০০০/- কুটির রশল্প ’’  

১১। নমোছোোঃ নসোেোবোে খোতুে স্বোমী নমোোঃ লোবু নসখ গ্রোমোঃ চক চোিোইক্কোেো রোয়গঞ্জ,ুো ১৫,০০০/- ÿু দ্র ব্যবসো ’’  

১২।  নমোছোোঃ বুলবুরল নমোোঃ শোিীে নরজো গ্রোমোঃ পূব ম রশমলো, চোিোইক্কোেো ১৫,০০০/- ÿু দ্র ব্যবসো ’’  

 

১২. বগুড়ো  

 শোজোিোেপুর  
 
গত ১৩/১০/২০১৬ রর. তোররক্খর উিক্জলো ÿু দ্র ঋণ বোসত্মবোয়ে করমটির সভোয় অনুক্মোেেকৃত ঋণ গ্ররিতোর েোম, ঠিকোেো ও ঋক্ের িররমোে রেক্মণ প্রেত্ত িক্লো। 

 

েং ঋে গ্রিেকোরী েোম ও ঠিকোেো অনুক্মোেেকৃত ঋক্ের িররমোে 

০১ নমোছোোঃ েোজমুে আকতোর, রিতো নমোোঃ মরজবর রিমোে, গ্রোম- মোরিড়ো, নিোোঃ মোরিড়ো, উিক্জলো 

শোজোিোেপুর, নজলো বগুড়ো। 

১৫,০০০/- 

০২ নমোছোোঃ করিনুর নবগম, স্বোমী নমোোঃ ফজলু, গ্রোম- নডোমেপুকুর, নিোোঃ মোরিড়ো, উিক্জলো শোজোিোেপুর, নজলো 

বগুড়ো। 

১৫,০০০/- 

০৩ নমোছোোঃ নরোক্কয়ো নবগম, স্বোমী রজলস্নুর রিমোে, গ্রোম- মোরিড়ো, নিোোঃ মোরিড়ো, উিক্জলো শোজোিোেপুর, 

নজলো বগুড়ো। 

১৫,০০০/- 

০৪ নমোছোোঃ শোররমে, স্বোমী নমোোঃ সোক্জদুর রিমোে, গ্রোম- মোরিড়ো, নিোোঃ মোরিড়ো, উিক্জলো শোজোিোেপুর, নজলো 

বগুড়ো। 

১৫,০০০/- 

০৫ নমোছোোঃ রোক্শেো নবগম, স্বোমী নমোোঃ জহুরম্নল িক, গ্রোম- নখোট্টোিোড়ো, নিোোঃ নবোিোইল, উিক্জলো শোজোিোেপুর, 

নজলো বগুড়ো। 

১৫,০০০/- 

০৬ নমোছোোঃ মরেরো খোতুে, স্বোমী নমোোঃ নগোলোম, গ্রোম- সোজোপুর, নিোোঃ মোরিড়ো, উিক্জলো শোজোিোেপুর, নজলো 

বগুড়ো। 

১৫,০০০/- 

০৭ নমোছোোঃ জোরকয়ো নবগম, স্বোমী  নমোোঃ আেছোর, গ্রোম- মোরিড়ো, নিোোঃ মোরিড়ো, উিক্জলো শোজোিোেপুর, নজলো 

বগুড়ো। 

১০,০০০/- 

 

০৮ নমোছোোঃ নগোক্লজো নবগম, স্বোমী নমোোঃ নমোকক্লছোর রিমোে, গ্রোম- মোরিড়ো, নিোোঃ মোরিড়ো, উিক্জলো 

শোজোিোেপুর, নজলো বগুড়ো। 

১০,০০০/- 

সব মক্মোট= ১,১০,০০০/- 



সব মক্মোট= এক লÿ েশ িোজোর টোকো মোি 

১৩. জয়পুরিোট - (সের উিক্জলো) 

 

১ 
নমোছোোঃরেলুফো স্বোমী- মৃতআইনুলিক 

গ্রোম- েতুেিোট, 

সেরজয়পুরিোট 

গোভীিোলে 
১০,০০০/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৪. দাক াপ, জেলা- খুলেো 





  

১৫. ফুলতলো-  

 রবতরক্ের মোস-অক্টোবর/২০১৬                                    অনুক্মোরেত সভোর তোররখ-০৪/১০/২০১৬ররোঃ 

                                                                                    সব মক্মোট=১,৯০,০০০/- 

                                                               কথোয়োঃ এক লÿ েববই িোজোর টোকো মোি। 
 

 

 

 

ক্রোঃ 

েং 

ঋণ গ্রিীতোর 

েোম 

রিতো /স্বোমী0র েোম পূণ ম ঠিকোেো কম মসূচীর রববরে অনুক্মোরেত 

টোকোর 

িররমোে 

মমত্মব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ নুর জোিোে 

নবগম িোন্নো 

স্বোোঃ-মইনুল ইসলোম েোক্মোের, ০৮েং ওয়োড ম েরজম রবজ্ঞোে ১৫,০০০/- 

 

 

০২ িোরভীে আক্তোর স্বোোঃ করবর নশখ েÿÿেরডরি,০৭েং 

ওয়োড ম 

েরজম রবজ্ঞোে ১৫,০০০/- 

 

 

০৩ জোরকয়ো 

সুলতোেো 

স্বোোঃ নমোোঃ মোমুনুর 

ররশে 

েোক্মোের, ০৮েং ওয়োড ম নসলোই ও উলরেটিং ১৫,০০০/-  

০৪ ফোক্তমো 

েোসররে 

স্বোোঃক্মোোঃ িোরম্নে অর 

ররশে 

েোক্মোের, ০৮েং ওয়োড ম নসলোই ১৫,০০০/-  

০৫ তোছরলমো নবগম স্বোোঃএস এম মতক্লবুর 

রিমোে 

েোক্মোের, ০৮েং ওয়োড ম ÿু দ্র ব্যবসো ১৫,০০০/-  

০৬ েোরগ মস নবগম স্বোোঃ নমোোঃ কুদ্দুস 

নমোলস্নো 

েোক্মোের, ০৮েং ওয়োড ম ÿু দ্র ব্যবসো ১৫,০০০/-  

০৭ নবগম জোিোেোরো 

ভিইয়ো 

স্বোোঃ নমোোঃ েজরম্নল 

ইসলোম 

েোক্মোের, ০৮েং ওয়োড ম ÿু দ্র ব্যবসো ১৫,০০০/-  

০৮ রেগোর সুলতোেো স্বোোঃ রগেোকুল ইসলোম েোক্মোের, ০৮েং ওয়োড ম ÿু দ্র ব্যবসো ১৫,০০০/-  

০৯ বোসমত্মী 

নেবেোথ 

স্বোোঃ- সিক্েব নেবেোথ েোক্মোের, ০৯েং ওয়োড ম ÿু দ্র ব্যবসো ১৫,০০০/- 

 

 

১০ জোিোেোরো নবগম স্বোোঃ- রম্নহুল আরমে েোক্মোের, ০৯েং ওয়োড ম গোভী িোলে ১৫,০০০/-  

১১ নকোরিনুর জোিোে রিোঃ- নমোোঃ লোল রময়ো েোক্মোের, ০৯েং ওয়োড ম েরজম রবজ্ঞোে ১০,০০০/- 

 

 

১২ নজোসেো নবগম রিোঃ- নমোোঃ ইয়োরছে 

নমোলস্নো 

েোক্মোের, ০৯ েং 

ওয়োড ম 

েরজম রবজ্ঞোে ১০,০০০/- 

 

 

১৩ ররেো নবগম স্বোোঃ- নমোোঃ আকতোর 

নিোক্সে 

জোরমরো, ০৯ েং ওয়োড ÿু দ্র ব্যবসো ১০,০০০/-  

১৪ ররয়ো খোতুে স্বোোঃ- নমোোঃ আকতোর 

নিোক্সে 

েোক্মোের, ০৯েং ওয়োড ম নসলোই ও উলরেটিং ১০,০০০/- 

 

 



১৬. বোক্গরিোট। নমোংলো-  

 

ক্রোঃেং েোম/ঠিকোেো (ইউরেয়ে/ওয়োড মসি) রবতরেকৃত  

ঋক্ণর 

িররমোে 

রবতরক্ের 

তোররখ 

জোতীয় িররচয় িি / 

জন্মরেবন্ধ্ে েং- 

রবতরে কৃত অথ ম 

রক কোক্জ ব্যয়করো 

িক্ে তোর রববরণ 

কোক্জর 

অগ্রগরত 

মমত্মব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ 

০৫ 

০৬ ০৭ ০৮ ০৯ 

০১ রমক্সস সোলমো নবগম 

সোং-নশিোলো বুরেয়ো, ওয়োড মেং-৮ 

 নমোংলোক্িোট ম নিৌরসভো, 

নমোংলো,বোক্গরিোট। 

১৫,০০০/- ০৬/১০/১৬ ০১২৫৮০৭৩৪৬০৬৬৫ িোসমুরগী িোলে সক্মত্মোষ 

জেক 
 

০২ নমোসোোঃ মোিমুেো  নবগম 

সোং-মোলগোজী, ওয়োড মেং-৭ 

 নমোংলোক্িোট ম নিৌরসভো, 

নমোংলো,বোক্গরিোট। 

১৫,০০০/- ০৬/১০/১৬ ০১২৫৮০২৩১৯৫৮২ েরজমক্েোকোে নমোটোমুটি  

০৩ নমোসোোঃ খোরেজো নবগম 

সোং- িলরেবুরেয়ো ওয়োড ম েং-৬ 

ইউোঃ রচলো,নমোংলো, বোক্গরিোট । 

১০,০০০/- ০৬/১০/১৬ ০১১৫৮২৯৪১৯৪০৫ মুরে(নেোকোে) নবশভোল  

০৪ নমোসোোঃ সুরম  আক্তোর 

সোং- সোক্িক্বরক্মঠ,ওয়োড ম েং- ৪ , 

ইউোঃ রমঠোখোলী,নমোংলো, বোক্গরিোট  

১০,০০০/- ০৬/১০/২০৬ ১৯৯২১৫৯২০৩৯০৬২৩০

২ 

েরজমক্েোকোে ভোল  

০৫ আসমো  নবগম (কোজল) 

সোং- রব,এল,এস,নরোড, 

ওয়োড মেং-৮,নমোংলোক্িোট 

নিৌরসভো,নমোংলো,বোক্গরিোট । 

১০,০০০/- ০৬/১০/২০৬ ০১২৫৮০৫৩৩৪৯৫ খোবোর (নিোক্টল) নবশভোল  

০৬ সমোরপ্ত রোয় 

সোং- ববরোগী খোলী,ওয়োড ম েং- ৪ 

ইউোঃ বুরড়রডোঙ্গো,নমোংলো, 

বোক্গরিোট  

১০,০০০/- ০৬/১০/২০৬ ২০০৭০০৮৪৭০০৬৫৬০ কোকড়ো চোষ সক্মত্মোষ 

জেক 
 

০৭ কোেে  রোয় 

সোং-পূব ম রচলো,ওয়োড ম েং- ৪  

ইউোঃ রচলো,নমোংলো, বোক্গরিোট। 

১০,০০০/- ০৬/১০/২০৬ ০১২৫৮০৭৩৪৫৯৩৫ কোকড়ো চোষ ভোল  

০৮ ভগবরত মন্ডল 

সোং- আমড়োতলো,ওয়োড মেং- ৫  

ইউোঃক্সোেোইলতলো, 

নমোংলো,বোক্গরিোট। 

১০,০০০/- ০৬/১০/২০৬ ০১১৫৮৮৩৩৯৭৫৬৫ কোকড়ো চোষ চলমোে  

০৯ নরশমো নবগম 

সোং- বাঁশতলো, ওয়োড ম েং- ৩ 

 ইউোঃ সুিরবে,নমোংলো, বোক্গরিোট  

১০,০০০/- ০৬/১০/২০৬ ০১১৫৮৮৯৪০২৮২৪ নিোরি খোমোর ভোল  

১০ িরল নবগম 

সোং- বঁশতলো ,ওয়োড েং-২  

ইউোঃ সুিরবে,নমোংলো,বোক্গরিোট। 

১০,০০০/- ০৬/১০/২০৬ ০৯৯৪০১১৫৮৮৯০০০২৩

৩ 

মুরে(নেোকোে) নবশভোল  

১১ রেরজতো  মজুমেোর 

সোং- পূব মরচলো, ইউোঃ  রচলো, 

নমোংলো, বোক্গরিোট। 

১০,০০০/- ০৬/১০/২০৬ ০১১৫৮২৯৪২১৩৫৯ মুরে(নেোকোে) ভোল  



১২ রবপুলো  মন্ডল 

সোং- আমড়োতলো 

ইউোঃক্সোেোইলতলো 

,নমোংলো, বোক্গরিোট। 

১০,০০০/- ০৬/১০/২০৬ ০১১৫৮৮৩৩৯৭৬৯২ মৎস্য চোষ নমোটোমুটি  

১৩ রোরশেো  নবগম 

সোং- কোইে মোরী ,ওয়োড েং- ০৬ 

ইউোঃ চাঁেিোই,নমোংলো,বোক্গরিোট। 

১০,০০০/- ০৬/১০/২০৬ ০১১৫৮২৩৩৬৩৪৬৪ মৎস্য চোষ নমোটোমুটি  

১৪ আক্েোয়োরো নবগম 

সোং- ডোরলর খন্ড,   

ইউোঃ  সুিরবে,ওয়োড ম েং-০৬ 

নমোংলো, বোক্গরিোট। 

১০,০০০/- ০৬/১০/২০৬ ০১১৫৮৮৯৪০৯১২০ মৎস্য চোষ ভোল  

১৫ কোকলী িোলেোর 

সোং- েক্ত্তরক্মঠ, ইউোঃ রমঠোখলী, 

ওয়োড ম েং-০৫,নমোংলো, বোক্গরিোট। 

১০,০০০/- ০৬/১০/২০৬ ০১১৫৮৫৯৩৮২৭২৪ মৎস্য চোষ নমোটোমুটি  

১৬ সুক্কুলী  েোস 

সোং- ব্রোÿনেরক্মঠ, ইউোঃচোেিোই, 

ওয়োড ম েং-০৪, নমোংলো, বোক্গরিোট 

১০,০০০/- ০৬/১০/২০৬ ০১১৫৮২৩৩৬৯৫৬০ বাঁক্শরকোজ ও 

িোটোক্বোেো 

ভোল  

১৭ কল্পেো  গুপ্ত 

সোং-কোইেমোরী,ইউোঃচাঁেিোই, 

ওয়োড ম েং-০৬,নমোংলো, বোক্গরিোট। 

১০,০০০/- ০৬/১০/২০৬ ০১১৫৮২৩৩৬৩১২৩ মৎস্য চোষ চলমোে  

১৮ সুক্লখো  বোলো, সোং- িরিম রচলো 

ইউোঃ রচলো, ওয়োড ম েং-

০৩,নমোংলো,বোক্গরিোট। 

১০,০০০/- ০৬/১০/২০৬ ০১১৫৮২৯৪২১৬৪৩ মৎস্য চোষ নমোটোমুটি 

ভোল 
 

 



১৭.যশ োর-ঝিকরগোছো,  

১  মন্জুয়ারা জমাস্তফা মুকুন্দপুর ১৫০০০ 

২  নুরোহান অকহদ বিশ্বাস ঐ ১৫০০০ 

৩  জরকহনা মবেদ ঐ ১৫০০০ 

৪  হাকেদা মবেদ কৃষ্ণনগর ১৫০০০ 

৫  শাহানাে েহুরালী ঐ ১৫০০০ 

৬  মন্জুয়ারা নুরুজ্জামান ঐ ১৫০০০ 

৭  সাকহলী েবলল ঐ ১৫০০০ 

৮  নােমা নেরুল ডাাংগী ১৫০০০ 

৯  োবমরা বসবি  পুরুন্দপুর ১৫০০০ 

১০  নাছরীন োবহদুল ঐ ১৫০০০ 

১১  হীর  োন্নাত আবনছুজ্জামান কৃষ্ননগর ১৫০০০ 

১২  বশল্পী শবফকুল ব বতপুর ১৫০০০ 

১৩  হাবলমা  ালাম বি রগাছা ১৫০০০ 

১৪  সালমা শুকুরালী কৃষ্ননগর ১৫০০০ 

১৫  ছায়রা ওয়ািালী বি রগাছা ১৫০০০ 

১৬  হাবেরা িারী মবি পুর ১৫০০০ 

১৭  জসবলনা রি কৃষ্ননগর ১৫০০০ 

১৮  আবশয়া িারী  শ্রীরামপুর ১৫০০০ 

১৯  জমঘনা  াকদর ঐ ১৫০০০ 

২০  লা ী বিপুল গাংগানন্দপুর ১৫০০০ 

২১  বমবল রবিউল ঐ ১৫০০০ 

২২  জসবলনা রবিউল ঐ ১৫০০০ 

২৩  সাকেদা আব্দারালী ঐ ১৫০০০ 

২৪  আকরফা রাজ্জা  ঐ ১৫০০০ 

২৫  জরাবেনা গফুর জগায়ালহাটি ১৫০০০ 

২৬  পাবপয়া  স্রাবফল শ্রীরামপুর ১৫০০০ 

                                                                                                            সিকমাট ঋণ বিতরণ                   ৩৯০০০০/          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

১৮. রিেোইেি -কোরলগঞ্জ-  
ক্ররমক 

েং 
েোম রিতো/ স্বোমীর েোম ঠিকোেো প্রকক্ল্পর েোম 

ও 
ক্ষুদ্রঋণ গ্রিক্ণর 

তোররখ 

অনুক্মোেেকৃত টোকো মমত্ম

ব্য 

০১. আেজুরো স্বোমী-নিলোল রবশ্বোস খোমোরমুরিয়ো,রোয়গ্রোম,কোলীগঞ্জ 

রিেোইেি 
েরজম কোজ 
২০/১০/১৬ 

১৫,০০০/=  

০২. সোলমো খোতুে রিতো-মৃত নুর নমোিোেে নিলোই ঈেগোিিোড়ো, কোলীগঞ্জ 

রিেোইেি 
িোিড়ী ভোজো 
২০/১০/১৬ 

১৫,০০০/=  

০৩. িোরভীেো খোতুে স্বোমী-রোজু আিক্মে নগৌরীেোথপুর,কোষ্টভোঙ্গো,কোলীগঞ্জ 

রিেোইেি 
গোভী িোলে 
২০/১০/১৬ 

১৫,০০০/=  

০৪. িোরলমো নবগম স্বোমী-আবুল নিোক্সে অনুিমপুর,রেয়োমতপুর,কোলী

গঞ্জ রিেোইেি 

িাঁস-মুরগী 
িোলে 
২০/১০/১৬ 

১৫,০০০/=  

০৫. মক্েোয়োরো নবগম স্বোমী-আিসোে িোরবব অনুিমপুর,রেয়োমতপুর,কোলী

গঞ্জ রিেোইেি 

ছোগল িোলে 
২০/১০/১৬ 

১৫,০০০/=  

০৬. সরখেো নবগম স্বোমী-আলমগীর নশখ লুরচয়ো,বোরবোজোর, কোলীগঞ্জ 

রিেোইেি  
মুরের নেোকোে ১৫,০০০/=  

০৭. জহুরো খোতুে স্বোমী-িোরম্নে-অর - ররশে নততুলবোড়ীয়ো, কোষ্টভোঙ্গো, 

কোলীগঞ্জ,রিেোইেি 
গোভী িোলে 
২০/১০/১৬ 

১৫,০০০/=  

০৮. রবলরকস নবগম স্বোমী-আশোদুল ইসলোম বোকুরলয়ো, কোলীগঞ্জ,রিেোইেি 

 

ছোগল িোলে 
২০/১০/১৬ 

১৫,০০০/=  

০৯. জোিোেোরো নবগম স্বোমী-আরমরম্নল ইসলোম ফয়লো েলডোঙ্গো নরোড, কোলীগঞ্জ, 

রিেোইেি 
ছোগল িোলে 
২০/১০/১৬ 

১৫,০০০/=  

১০. মুসরলমো খোতুে স্বোমী-আশরোফুল ইসলোম বোকুরলয়ো, কোলীগঞ্জ,রিেোইেি 

 

গোভী িোলে 
২০/১০/১৬ 

১৫,০০০/=  

১১. মমতোজ স্বোমী-আকবর গোজী খোমোরমুরিয়ো,রোয়গ্রোম,কোলীগঞ্জ 

রিেোইেি 
গোভী িোলে 
২০/১০/১৬ 

১৫,০০০/=  

১২. সরখেো খোতুে স্বোমী-সকবুল নিোক্সে খোমোরমুরিয়ো,রোয়গ্রোম,কোলীগঞ্জ 

রিেোইেি 
গোভী িোলে 
২০/১০/১৬ 

১৫,০০০/=  

১৩. শোরকলো ইসলোম স্বোমী-ররবউল ইসলোম কক্লজিোড়ো,েলডোঙ্গো নরোড 

কোলীগঞ্জ,রিেোইেি 
ছোগল িোলে 
২০/১০/১৬ 

১৫,০০০/=  

১৪. মরজমেো নবগম রিতো-িয়বোতুলস্নো রবশ্বোস অনুিমপুর,রেয়োমতপুর,কোলী

গঞ্জ রিেোইেি 

িোক্ের বরজ 
২০/১০/১৬ 

১৫,০০০/=  

 সব মক্মোট = -- -- -- ২,১০,০০০/-  

 
 

 

 

 



১৯. মোগুরো. মিেেপুর,ঋে রবতরক্ের তোররখ= ০৪/১০/২০১৬ ।                  নশষ রকরসত্ম 

িররক্শোক্ধর তোররখ = ০৩/১০/২০১৭ ।         নমোট টোকো =২,৫০,০০০/-   

ক্র: ে: ঋণী েং ঋে গ্ররিতোর েোম স্বোমী/রিতোর েোম গ্রোম/িোড়ো/মিলস্নো প্রেোেকৃত ঋক্ের িররমোে মমত্মব্য 

০১ ৩২৬ নশফোলী খোতুে স্বো: নসোিরোব আলী খাঁে মিেেপুর ১৫,০০০.০০  

০২ ৩২৭ রম্নরবেো খোতুে স্বো: আ: রোেোক নধোয়োইল ১৫,০০০.০০  

০৩ ৩২৮ মরেরো নবগম স্বো: জয়েোল রবশ্বোস মিেেপুর ১০,০০০.০০  

০৪ ৩২৯ নরখো িোরভীে স্বো: আ: কররম নগোিোলেগর ৫,০০০.০০  

০৫ ৩৩০ সোমচুন্নোিোর স্বো: নমো: ফররে উিীে পূব মেোরোয়েপুর ১৫,০০০.০০  

০৬ ৩৩১ মরেকো চক্রবতী স্বো: মুকুি  চক্রবতী পূব মেোরোয়েপুর ১৫,০০০.০০  

০৭ ৩৩২ অরেতো রোণী  স্বো: তিে কুমোর চক্রবতী পূব মেোরোয়েপুর ১৫,০০০.০০  

০৮ ৩৩৩ জুরলয়ো ইয়োছরমে স্বো: শোমীমুর ইসলোম বড়রড়য়ো ১৫,০০০.০০  

০৯ ৩৩৪ স্বপ্নো রোণী রবশ্বোস স্বো: মৃত: সুরেল কুমোর  ধুপুররয়ো ১৫,০০০.০০  

১০ ৩৩৫ ররভো নবগম স্বো: রলয়োকত নশখ সুলতোেসী ১০,০০০.০০  

১১ ৩৩৬ রোরবয়ো স্বো: মৃত: আবুল নিোক্সে বোজোর রোধোেগর ১৫,০০০.০০  

১২ ৩৩৭ নরশমো  স্বো: ইউনুচ মোরছেোগড়ো ১৫,০০০.০০  

১৩ ৩৩৮ নমোছো: আরছয়ো  স্বো: আ: িোরলম নশখ মিেেপুর ১৫,০০০.০০  

১৪ ৩৩৯ নমোছো: িোরলমো  স্বো: নমো: নূরম্নল ইসলোম মিেেপুর ১৫,০০০.০০  

১৫ ৩৪০ নরক্ক্সোেো স্বো: ররবউল পূব মেোরোয়েপুর ১৫,০০০.০০  

১৬ ৩৪১ মরেরো  ইসলোম স্বো:  ররবউল ইসলোম বড়রড়য়ো ১৫,০০০.০০  

১৭ ৩৪২ নরকছেো রিতো: শোরিে রবশ্বো: বোজোর রোধোেগর ১৫,০০০.০০  

১৮ ৩৪৩ জোরমরে স্বো: শওকত আলী রোয়িোশো ১৫,০০০.০০  

নমোট ২৫০,০০০.০০  

 

 



২০. কুরষ্টয়ো। -রমরপুর   

মরিলোক্ের আত্ন কম মসংস্থোক্ের জন্য ÿু দ্র ঋে গ্রিক্ে ইচ্ছুক মরিলোক্ের চুড়োমত্ম অনুক্মোেেকৃত েোক্মর তোরলকো 

ক্ররমক েং আক্বেেকোরীর েোম ও স্বোমীর / 

রিতোর েোম 

ঠিকোেো আক্বেেকৃত টোকোর 

িররমোে 

মঞ্জুরীকৃত টোকোর 

িররমোে 

মমত্মব্য 

০১ নমোছোোঃ সোক্লিো খোতুে 

স্বোমীোঃক্মোোঃ মিরম আলী 

গ্রোমোঃ েওেোিোড়ো,রমরপুর ,কুরষ্টয়ো। ৩০,০০০/- ১৫,০০০/-  

০২ নমোছোোঃ মক্েোয়োরো খোতুে 

স্বোমীোঃক্মোোঃ ওয়োক্জে আলী 

গ্রোমোঃ খক্য়রপুর, রমরপুর ,কুরষ্টয়ো। ৩০,০০০/- ১৫,০০০/-  

০৩ নমোছোোঃ েোজমো িোরুে  

স্বোমী মৃত িোরম্নে আর ররশে 

গ্রোমোঃ বরলেোিোড়ো, রমরপুর ,কুরষ্টয়ো ২৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

০৪ নমোছোোঃ তোেয়ো ররশে তরন্ন  

রিতো মৃত িোরম্নে আর ররশে 

গ্রোমোঃ বরলেোিোড়ো, রমরপুর ,কুরষ্টয়ো ২৫,০০০/- ১০,০০০/-  

০৫ নমোছোোঃ জোিোেোরো  নবগম  

স্বোমীোঃ  আব্দুল কররম 

গ্রোমোঃ েওিোড়ো, রমরপুর ,কুরষ্টয়ো ২০,০০০/- ১৫,০০০/  

০৬ নমোছোোঃ রমেোরো খোতুে  

স্বোমীোঃ  মক্েোয়োর আলী 

গ্রোমোঃ নগোিোলপুর, রমরপুর ,কুরষ্টয়ো ২৫,০০০/- ১৫,০০০/  

০৭ নমোছোোঃ শোিোেোরো খোতুে  

স্বোমীোঃ  হুরম্ন আলী 

গ্রোমোঃ খোরেমপুর,  বিলবোড়ীয়ো রমরপুর 

,কুরষ্টয়ো 

২০,০০০/- ১৫,০০০/  

০৮ নমোছোোঃ শোরিেো আক্তোর  

স্বোমীোঃ  নরজোউল কররম 

গ্রোমোঃ বরলেোিোড়ো, রমরপুর ,কুরষ্টয়ো ২৫,০০০/- ১০,০০০/  

০৯ নমোছোোঃ েোরগ মস  খোতুে  

স্বোমীোঃ  আরমর িোমজো 

গ্রোমোঃ খিকবোড়ীয়ো, রমরপুর ,কুরষ্টয়ো ২৫,০০০/- ১০,০০০/  

১০ নমোছোোঃ রোক্বয়ো  খোতুে  

স্বোমীোঃ  আবু আশরোফ 

গ্রোমোঃ কোক্েরপুর, রমরপুর ,কুরষ্টয়ো ২৫,০০০/- ১০,০০০/  

১১ নমোছোোঃ চোম্পো খোতুে  

স্বোমীোঃ  রজলস্নু রময়ো 

গ্রোমোঃ সুলতোেপুর, রমরপুর ,কুরষ্টয়ো ২০,০০০/- ১০,০০০/-  

১২ নমোছোোঃ ইফক্ত জোিোে মরেরো  

স্বোমীোঃ  সুইট 

গ্রোমোঃ রচথরলয়ো, রমরপুর ,কুরষ্টয়ো ২০,০০০/- ১০,০০০/-  

১৩  নমোছোোঃ আক্লফো খোতুে  

স্বোমীোঃ  মোিোবুর রবশ্বোস 

গ্রোমোঃ খিকবোড়ীয়ো, রমরপুর ,কুরষ্টয়ো ২০,০০০/- ১২,০০০/-  

১৪ নমোছোোঃ িরি খোতুে 

রিতোোঃ   নকরোমত আলী 

গ্রোমোঃ রমরপুর ৫েং ওয়োড ম, রমরপুর 

,কুরষ্টয়ো 

১৫,০০০/ ১০,০০০/-  

১৫ নমোছোোঃ সোরবেো  ইয়োসরমে 

স্বোমীোঃ মোিোবুল ইসলোম 

গ্রোমোঃ রচথরলয়ো, রমরপুর ,কুরষ্টয়ো ২০,০০০/- ১০,০০০/-  

 ১,৮২,০০০/-  

ক্ররমক েং আক্বেেকোরীর েোম ও স্বোমীর / 

রিতোর েোম 

ঠিকোেো আক্বেেকৃত 

টোকোর িররমোে 

মঞ্জুরীকৃত টোকোর 

িররমোে 

মমত্মব্য 

১৬ নমোছোোঃ কোজলী খোতুে 

স্বোমীোঃ মোরফত আলী 

গ্রোমোঃ নগোরবিগুরেয়ো, রমরপুর ,কুরষ্টয়ো ৩৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

১৭ নমোছোোঃ নিোসক্েয়োরো খোতুে 

রিতো  নমোোঃ কোররবুল ইসলোম 

গ্রোমোঃ খোরেমপুর,  বিলবোড়ীয়ো রমরপুর 

,কুরষ্টয়ো। 

১০,০০০/- ১০,০০০/-  

১৮ নমোছোোঃ সোরেয়ো আফক্রোজ 

স্বোমী নমোোঃ কোমরম্নল ইসলোম 

গ্রোমোঃ েওিোড়ো, ০৭ েং ওয়োড ম ,রমরপুর 

,কুরষ্টয়ো 

৩০,০০০/- ১০,০০০/-  

১৯ নমোছোোঃ তিরমেো খোতুে 

স্বোমীোঃ আব্দুর রিমোে 

গ্রোমোঃ রচথরলয়ো, রমরপুর ,কুরষ্টয়ো ২৫,০০০/- ১০,০০০/-  

২০ নমোছোোঃ নুরজোিোে  নবগম গ্রোমোঃ অজ্ঞেগোছী, রমরপুর ,কুরষ্টয়ো ২৫,০০০/- ১৫,০০০/-  



স্বোমীোঃ আমজোে মোল 

কথোয়োঃ দুই লÿ রবয়োরলস্নশ িোজোর টোকো মোি। ২,৪২,০০০/-  



২১. নেৌলতপুর, কুরষ্টয়ো।  ‘‘মরিলোক্ের আত্মকম মসংস্থোক্ের জন্য ÿু দ্রঋণ কোর্ মক্রম’’ এর আওতোয় অক্টোবর/২০১৬ 

মোক্সর ঋণগ্রিীতোক্ের ডোটোক্বজোঃ 

ক্রোঃ 

েং 

ঋণ গ্রিীতোর েোম রিতো/স্বোমীর েোম গ্রোম ওয়োড ম েং ইউরে

য়ে 

উিক্জলো নজলো ঋণ 

প্রেোক্ের 

তোররখ 

প্রেত্ত 

ঋক্ণর 

িররমোণ 

আেোয়কৃত ঋক্ণর 

িররমোণ 

অেোেো

য়ী/নখ

লোিী 

ঋক্ণর 

িররমো

ণ 

ম

ম

ত্ম

ব্য 

০১ নমোছোোঃ রেজেো 

খোতুে 

স্বোমী নমোোঃ 

জোরলমুরিে 

গঙ্গোরোমপুর ০৮ নিোগল

বোড়ীয়ো 

 নেৌলতপুর কুরষ্টয়ো ০৬/১০/২০

১৬ 

১৫০০০/= েোই ১৫০০

০/= 

 

০২  নমোছোোঃ ররব খোতুে স্বোমী মৃত কোওছোর 

আলী 

শোরলমপুর  ০৮ মথুরো

পুর 

নেৌলতপুর কুরষ্টয়ো ০৬/১০/২০

১৬ 

১৫০০০/= েোই ১৫০০

০/= 

 

০৩  নমোছোোঃ রজেী 

আক্তোর 

স্বোমী নমোোঃ খোক্েম 

নশখ 

শোরলমপুর  ০৮ মথুরো

পুর 

নেৌলতপুর কুরষ্টয়ো ০৬/১০/২০

১৬ 

১৫০০০/= েোই ১৫০০

০/= 

 

০৪  নমোছোোঃ সরখেো 

খোতুে 

স্বোমী নমোোঃ 

আিসোনুল িক  

শোরলমপুর  ০৮ মথুরো

পুর 

নেৌলতপুর কুরষ্টয়ো ০৬/১০/২০

১৬ 

১৫০০০/= েোই ১৫০০

০/= 

 

০৫  নমোছোোঃ বুলবুরল 

খোতুে 

স্বোমী নমোোঃ 

রসরদ্দুকুর রিমোে 

গঙ্গোরোমপুর  ০৮ নিোগল

বোড়ীয়ো 

নেৌলতপুর কুরষ্টয়ো ০৬/১০/২০

১৬ 

১৫০০০/= েোই ১৫০০

০/= 

 

০৬  নমোছোোঃ িোক্জরো 

খোতুে 

স্বোমী নমোোঃ িোরেফ 

উরিে 

বোরিরমোেী ০৮ রফরল

িেগর 

নেৌলতপুর কুরষ্টয়ো ০৬/১০/২০

১৬ 

১৫০০০/= েোই ১৫০০

০/= 

 

০৭  নমোছোোঃ 

সোমশুন্নোিোর ছিো 

স্বোমী নমোোঃ েয়ে  তোরোগুরেয়ো ০৭ নিোগল

বোড়ীয়ো 

নেৌলতপুর কুরষ্টয়ো ০৬/১০/২০

১৬ 

১৫০০০/= েোই ১৫০০

০/= 

 

০৮  নমোছোোঃ শোররমে 

আক্তোর 

স্বোমী নমোোঃ 

নসোিরোব নিোক্সে 

চররেয়োড়  ০৫ নিোগল

বোড়ীয়ো 

নেৌলতপুর কুরষ্টয়ো ০৬/১০/২০

১৬ 

১৫০০০/= েোই ১৫০০

০/= 

 

০৯  নমোছোোঃ আসমোউল 

হুসেো 

স্বোমী নমোোঃ 

নলোকমোে নিোক্সে  

মোজরেয়োড়  ০৪ মররচো নেৌলতপুর কুরষ্টয়ো ০৬/১০/২০

১৬ 

১৫০০০/= েোই ১৫০০

০/= 

 

১০  নমোছোোঃ আসমো 

আফক্রোজ 

স্বোমী নমোোঃ আররফ 

মরলস্নক 

দুরখপুর  ০৯ নিোগল

বোড়ীয়ো 

নেৌলতপুর কুরষ্টয়ো ০৬/১০/২০

১৬ 

১৫০০০/= েোই ১৫০০

০/= 

 

১১  নমোছোোঃ লুৎফে 

নেছো 

স্বোমী নমোোঃ আরকম 

উিীে 

মোজরেয়োড় ০৪ মররচো নেৌলতপুর কুরষ্টয়ো ০৬/১০/২০

১৬ 

১৫০০০/= েোই ১৫০০

০/= 

 

          সব মক্মোট= ১৬৫০

০০/= 

 

        সব মক্মোটোঃ এক লÿ িয়ষরট্ট িোজোর টোকো মোি। 

 



২২. নভড়োমোরো,  

ক্রোঃ 

েং 
েোম রিতো/স্বোমীর েোম ঠিকোেো ঋক্ণর িররমোে রবতরণ তোররখ মমত্মব্য 

০১ নমোছোোঃ  রশউলী খোতুে জং- নগোলজোর নিোক্সে সোতবোড়ীয়ো     ১৫০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

০২  মেজু নেবেোথ জং- িররক্তোষ কুমোর চন্দ্র কোক্ঠরপুল     ১০০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

০৩ নমোছোোঃ ডরল খোতুে জং- নমোোঃ ইরলয়োস রবশ্বোস কোচোরীিোড়ো    ১৫০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

০৪ ’’ সোরবেো ইয়োসরমে জং- ’’  নিলোল উিীে কোচোরীিোড়ো    ১০০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

০৫ রিমু আক্তোর জং- ’’ আোঃ রোেোক কোচোরীিোড়ো    ১০০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

০৬ ’’ রেরু খোতুে জং- ’’ আলমগীর কোচোরীিোড়ো    ১০০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

০৭ ’’ নরোকসোেো নরখো জং- ’’ রোয়িোে কোচোরীিোড়ো    ১০০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

০৮ ’’ রুকসোেো নচৌধুরী জং- ইউনুস আলী কোচোরীিোড়ো ১০০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

০৯ ’’  েোজমো খোতুে জং- নমোোঃ রিরো চাঁেগ্রোম ১০০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

১০ ’’ নমররেো খোতুে জং- নমোোঃ শোিোবুল ইসলোম কোচোরীিোড়ো ১০০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

১১ ’’ চোম্পো খোতুে জং- নমোোঃ মইনুল ইসলোম কোচোরীিোড়ো ১০০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

১২ ’’ নফরক্েৌরস খোতুে  জং- নমোোঃ আশরোফুল কোচোরীিোড়ো ১০০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

১৩  ’’ নবলী খোতুে জং- নমোোঃ রোজে আলী কোচোরীিোড়ো ১৫০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

১৪  ’’ লোভলী খোতুে জং- নমোোঃ আবুল কোচোরীিোড়ো ১০০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

১৫  ’’ রুরে খোতুে জং- নমোোঃ মরের কোচোরীিোড়ো ১০০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

১৬ ’’ তোসরলমো খোতুে জং- নমোোঃ তোক্িরুল ইসলোম বোমেিোড়ো ১০০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

১৭ ’’ ছরেয়ো খোতুে জং- নমোোঃ শোমীম রবশ্বোস কোচোরীিোড়ো ১৫০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

১৮ ’’ শোিোরো বোনু জং- নমোোঃ লৎফর ১৬েোগ েরেণ িোড়ো ১০০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

১৯ 
’’ সরঞ্জতো জং- নমোোঃ সুমে নেরমড়রেয়োড় 

ভোটোিোড়ো 

১০০০০/= 
১৮/১০/২০১৬ 

 



২০ ’’ নবনু  খোতুে জং- নমোোঃ সোইদুল ফরোজী    ঐ ১৫০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

২১ ’’  রফক্রোজো খোতুে জং- নমোোঃ আইনুল িক সোতবোড়ীয়ো ১৫০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

২২ ’’ মক্েোয়োরো খোতুে জং- নমোোঃ ইউসুফ আলী কোচোরীিোড়ো ১৫০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

২৩ 
’’ িোসেো নিেো জং- নমোোঃ জোরিদুল ইসলোম 

 ( র্োদু) 

নেরমড়রেয়োড় ১৫০০০/= 
১৮/১০/২০১৬ 

 

২৪ ’’ রুেো খোতুে জং - নমোোঃ মোসুে বোমেিোড়ো     ১৫০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

২৫ ’’ তহুরো খোতুে জং- কোমরুজ জোমোে কোচোরীিোড়ো     ১৫০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

২৬ ’’ ফোক্তমো খোতুে জং- মৃত আোঃ রিমোে কোচোরীিোড়ো    ১০০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

২৭ ’’ জরল খোতুে জং- মোসুেরোেো নেরমড়রেয়োড়    ১৫০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

২৮ ’’ কল্পেো  জং- নমোোঃ শোিোেত নিোক্সে   ঐ    ১০০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

২৯  ’’ মক্েোয়োরো নবগম জং- মৃত ইমেোদুল িক  সোতবোড়ীয়ো    ১৫০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

৩০  ’’  সোক্লিো খোতুে জং - মরজবোর রিমোে  সোতবোড়ীয়ো    ১০০০০/= ১৮/১০/২০১৬  

      সব মক্মোট   ৩,৬০,০০০/=   

 



২৩. েোমুড়হুেো, চুয়োডোঙ্গো। 

মরিলোক্ের আত্মকম মসংস্থোক্ের জন্য ÿু দ্রঋণ কম মসূরচ ১৪ তম ব্যোচ (নরজুক্লশে রসদ্ধোমত্ম ২৫/০৯/২০১৬) ররোঃ 

রবতরণ ( ০৯/১০/২০১৬ ররোঃ) 
ক্রোঃেং ঋণ গ্রিীতোর েোম স্বোমীর েোম ঠিকোেো প্রকক্ল্পর েোম মঞ্জুরীকৃত টোকোর 

িররমোে 

০১ নমোছোোঃ িোরম্নল 

খোতুে 

স্বোোঃ নমোোঃ আজগর আরোমডোঙ্গো রছট কোিড় ক্রয় ১৫০০০/ 

০২ নমোছোোঃ নশফোলী 

খোতুে 

স্বোোঃ নমোোঃ নখোকে রময়ো জয়রোমপুর 

বোরইিোড়ো 

ÿু দ্র ব্যবসো ১৫০০০/ 

০৩ নমোছোোঃ করিনুর 

খোতুে 

স্বোোঃ নমোোঃ আরজবোর 

রিমোে 

েশমীিোড়ো ÿু দ্র ব্যবসো ১৫০০০/ 

০৪ নমোছোোঃ সোক্লিো 

খোতুে 

স্বোোঃ নমোোঃ আব্দুলস্নোি েতুেিোউলী ছোগল ক্রয় ১৫০০০/ 

০৫ নমোছোোঃ রফক্রোজো 

খোতুে 

স্বোোঃ নমোোঃ তররকুল ইস: েোমুড়হুেো ছোগল ক্রয় ১৫০০০/ 

০৬ নমোছোোঃ রশররেো 

খোতুে 

স্বোোঃ নমোোঃ আরমনুল 

ইসলোম 

জয়রোমপুর শোিিোড়ো ছোগল ক্রয় ১৫০০০/ 

০৭ নমোছোোঃ ররেো খোতুে স্বোোঃ নমোোঃ রলটে েোমুড়হুেো ছোগল ক্রয় ১৫০০০/ 

০৮ নমোছোোঃ সুলতোেো 

খোতুে 

রিোঃ নমোোঃ শোিজোিোে 

আলী 

েোমুড়হুেো রছট কোিড় ক্রয় ১৫০০০/ 

০৯ নমোছোোঃ আররজেো 

খোতুে 

স্বোোঃ নমোোঃ 

আকরোমুেোমোে 

েোমুড়হুেো গরম্ন িোলে ১৫০০০/ 

১০ নমোছোোঃ আক্মেো 

খোতুে 

রিোঃ নমোোঃ আলতোব 

নিোক্সে 

েতুে িোউলী মুরগী িোলে ১৫০০০/ 

১১ নমোছোোঃ আছমো খোতুে স্বোোঃ নমোোঃ িোরবল জয়রোমপুর 

বোরইিোড়ো 

ছোগল িোলে ১৫০০০/ 

১২ নমোছোোঃ িোরমেো 

খোতুে 

স্বোোঃ নমোোঃ মজনু রময়ো জয়রোমপুর 

বোরইিোড়ো 

ছোগল িোলে ১৫০০০/ 

১৩ নমোছোোঃ রবউটি খোতুে স্বোোঃ নমোোঃ আজোে আলী েতুে িোউলী গরম্ন িোলে ১৫০০০/ 

১৪ নমোছোোঃ রজন্নোত আরো স্বোোঃ নমোোঃ খয়রিীে েতুে িোউলী গরম্ন িোলে ১৫০০০/ 

১৫ নমোছোোঃ এসেোিোর স্বোোঃ নমোোঃ শোিোজোে 

আলী 

েতুে িোউলী গোভী িোলে ১৫০০০/ 

১৬ নমোছোোঃ রফক্রোজো 

খোতুে 

স্বোোঃ নমোোঃ িোরমে সিমোর েতুে িোউলী গরম্ন িোলে ১৫০০০/ 

১৭ নমোছোোঃ মররয়ম 

খোতুে 

স্বোোঃ নমোোঃ সোইদুল েতুে িোউলী ছোগল িোলে ১৫০০০/ 

১৮ নমোছোোঃ মুসরলমো 

খোতুে 

রিতোোঃ নমোোঃ নমোরমে 

সিমোর 

েতুে িোউলী ছোগল িোলে ১৫০০০/ 

১৯ নমোছোোঃ শোরিনুর 

খোতুে 

স্বোোঃ নমোোঃ আ: ররশে 

সে মোর 

েতুে িোউলী ছোগল িোলে ১৫০০০/ 

২০ নমোছোোঃরেলুফো 

ইয়োছরমে 

স্বোোঃ নমোোঃ আবু সোইে েতুে িোউলী নসলোই নমরশে ক্রয় ১৫০০০/ 



২১ নমোছোোঃ সোরজেো 

খোতুে 

স্বোোঃ নমোোঃ মরফদুল 

ইসলোম 

েতুে িোউলী গরম্ন িোলে ১৫০০০/ 

২২ নমোছোোঃ মোরজেো 

খোতুে 

স্বোোঃ নুর ইসলোম েতুে িোউলী রছট কোিড় ক্রয় ১৫০০০/ 

২৩ নমোছোোঃ নুরজোিোে 

খোতুে 

স্বোোঃ নমোোঃ আবুল কোলোম রবষ্ণুপুর (জুড়োে) রছট কোিড় ক্রয় ১৫০০০/ 

২৪ নমোছোোঃ অরবরে নেছো  স্বোোঃ নমোোঃ মুেছুর আলী েোমুড়হুেো  ১৫০০০/ 

২৫ নমোছোোঃ নতক্ির বোনু স্বোোঃ আবু বকর ’’ রছট কোিড় ক্রয় ১৫০০০/ 

২৬ তোছরলমো খোতুে স্বোোঃ নমোোঃ নসোলোইমোে েতুে িোউরল রছট কোিড় ক্রয় ১৫০০০/ 

২৭ নমোছোোঃ েরজরে স্বোোঃ নমোোঃ সুরোফ উিীে েতুে িোউরল  ১৫০০০/ 

২৮ নমোছোোঃ িোরসেো স্বোোঃ নমোোঃ আব্দুল মরমে েোমুড়হুেো গরম্ন িোলে ১৫০০০/ 

২৯ নমোছো: ররক্তো খোতুে জ: মরতয়োর ’’ গরম্ন িোলে ১৫০০০/ 

৩০ নমোছো :রকরে মোলো জ: মঞ্জুর েোমুড়হুেো গরম্ন িোলে ১৫০০০/ 

৩১ নমোছো: শোিেোজ 

খোতুে 

জ: আ: গরে েোমুড়হুেো ছোগল ক্রয়  ১৫০০০/ 

৩২ নমোছো: মোক্জেো 

খোতুে 

জ: শোিোজোিোে েোমুড়হুেো গরম্ন িোলে ১৫০০০/ 

 নমোট রবতরণকৃত টোকোর িররমোে  ৪,৮০,০০০/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২৪. মুলোেী,বররশোল 

মরিলোক্ের আত্নকম মসংস্থোক্ের জন্য ÿু দ্রঋে কম মসূচীর আওতোয় মুলোেী উিক্জলোয় ২৫ অক্টোবোর/২০১৬ মোক্স 

রবতরেকৃত ১৬ জে ঋে গ্রিীতোর েোক্মর তোরলকো 

ক্র: 

েং 

ঋে গ্রিতোর েোম রিতো/স্বোমীর েোম গ্রোম ওয়োড ম টোকোর িররমোে মমত্মব্য 

০১ িোরমেো নবগম মোরম্নফ নিোক্সে েোঃ কোরজরচর ০৫ ১৫,০০০/-  

০২ শোরমমো েোসররে নমোোঃ রম্নহুল আমীে েোঃ কোরজরচর ০৫ ১৫,০০০/-  

০৩ আসমো  রিতোোঃ নমোোঃ মুন্নো 

িোওলোেোর 

চর করমশেোর ০৭ ১৫,০০০/-  

০৪ সুরফয়ো নবগম স্বোমীোঃ সুলতোে খরলফো চর করমশেোর ০৭ ১৫,০০০/-  

০৫ নসরলমো স্বোমীোঃ িোরম্নে রোড়ী পূব ম চর লÿুীপুর ০৪ ১৫,০০০/-  

০৬ মক্েোয়োরো  স্বোমীোঃ আোঃ ছোলোম 

আকে 

চর লÿুীপুর ০৪ ১৫,০০০/-  

০৭ আরখনুর  স্বোমীোঃ নমোোঃ নসরলম 

খিকোর 

চর লÿুীপুর ০৪ ১৫,০০০/-  

০৮ শোরিেো নবগম রিতোোঃ আোঃ রব রোড়ী নতরচর  ০৩ ১৫,০০০/-  

০৯ রলমো স্বোমীোঃ শোিোেোত 

নিোক্সে 

নতরচর িরিম 

অংশ 

০৫ ১৫,০০০/-  

১০ সোক্জেো স্বোমীোঃ রেজোম খোে রডরক্ররচর ০৬ ১৫,০০০/-  

১১ লুেো স্বোমীোঃ জরিরম্নল 

ইসলোম 

নতরচর ০৩ ১৫,০০০/-  

১২ শোক্িরো নবগম স্বোমীোঃ আোঃ রব রোড়ী নতরচর িরিম 

অংশ 

০৫ ১৫,০০০/-  

১৩ রম্নরজেো িোরভীে স্বোমীোঃ নমোোঃ রেজোম 

উরিে 

চরলÿুীপুর ০৪ ১০.০০০/-  

১৪ শোেী আক্তোর আশো  স্বোমীোঃ নমোোঃ রোরকব   নতরচর েÿÿে 

অংশ 

০৬ ১০.০০০/-  

১৫ নতয়বো আক্তোর স্বোমীোঃ েোজমুল আলম নতরচর ০৬ ১০.০০০/-  

১৬ ছরেয়ো স্বোমীোঃ বোবুল মরলস্নক মুলোেী ০৪ ১০.০০০/-  

 

২৫. রিক্রোজপুর,ভোন্ডোররয়ো,                                                                                           

১. মোকুল ফোরম্নক মৃধো  রশয়োলকোঠী ররক্সো ক্রয় ২৫,০০০/-  

২ মরে  নবগম স্বোমীোঃ শোিীে রসকেোর লÿুীপুরো ছোগল িোলে ২০,০০০/-  

   ৪৫,০০০  

 

 

 



২৬. চাঁেপুর . মতলব (েরেণ) 

ক্রোঃ 

েং 

ঋে গ্ররিতোর েোম  রিতো,স্বোমীর েোম গ্রোম ওয়োড ম 

 

নিৌরসভো/ 

ইউরেয়ে 

প্রকক্ল্পর েোম ঋক্ের  

িররমোণ 

০১ তোছরলমো নবগম  

 

স্বোমীোঃ শররফুলস্নোি 

 

গ্রোম-ভোঙ্গোরিোড়  ৩ মতলব 

নিৌরসভো 

মোছ চোষ ১৫,০০০/ 

০২ নফরক্েৌসী নবগম  স্বোমীোঃক্মোোঃ মরফজ সরকোর 

 

 

গ্রোম-ভোঙ্গোরিোড়  ৩ মতলব 

নিৌরসভো 

কৃরষ কোজ ১৫,০০০/ 

০৩ উক্ে সোলমো  স্বোমীোঃ নমোোঃকরবর নিোক্সে 

 

গ্রোম-েশিোড়ো ৩ মতলব 

নিৌরসভো 

নসলোই নমরশে 

ক্রয় 

১৫,০০০/ 

০৪ মক্েোয়োরো নবগম স্বোমী-নমোোঃ কোউয়ুম নমোলস্নো গ্রোম-কেমতলী ৪ মতলব 

নিৌরসভো 

গোভী িোলে ১৫,০০০/ 

০৫ ফোক্তমো আক্তোর  স্বোমী-নমোোঃ কোমরম্নেো মোে গ্রোম-মধ্যকলো েী ৩ মতলব 

নিৌরসভো 

নসলোই নমরশে 

ক্রয় 

১৫,০০০/ 

০৬ শোিেোজ িোরভীে  স্বোমী-নমোোঃ মোন্নোে ঢোলী 

 

গ্রোম-মধ্য কলোেী ৩ মতলব 

নিৌরসভো 

নসলোই নমরশে 

ক্রয় 

১৫,০০০/ 

০৭ মোকসুেো আক্তোর স্বোমী-নমোোঃ মরিউরিে 

 

 

গ্রোম-েবকলস ৬ মতলব 

নিৌরসভো 

কৃরষকোজ ১৫,০০০/ 

০৮ মোিমুেো নবগম 

চাঁেপুর। 

স্বোমী-মৃত-ছোলোমত উলস্নোি 

 

গ্রোম-েবকলস ৬ মতলব 

নিৌরসভো 

কৃরষকোজ ১৫,০০০/ 

০৯ রম্নরফয়ো  নবগম,  স্বোমী-ছোলোমত উলস্নোি 

 

গ্রোম-েশিোড়ো ৩ মতলব 

নিৌরসভো 

মোছচোষ ১৫,০০০/ 

১০ িোরভীে নবগম স্বোমী-শোিজোলোল সরকোর 

 

গ্রোম-ভোঙ্গোরিোড়  ৩ মতলব 

নিৌরসভো 

গোভী িোলে ১৫,০০০/ 

১১ সোলমো আক্তোর রিতো-মরফজুল ইসলোম 

 

গ্রোম-ভোঙ্গোরিোড়  ৩ মতলব 

নিৌরসভো 

গোভী িোলে ১৫,০০০/ 

১২ আক্মেো  নবগম,  স্বোমী-মরের নিোক্সে 

 

গ্রোম-নেৌলতপুর ৫ েোরোয়েপুর গোভীিোলে ১৫,০০০/ 

১৩ িোওয়ো নবগম স্বোমী-নমক্ির উলস্নোি  নবিোরী 

 

গ্রোম-বিল িোড়ো ২ মতলব 

নিৌরসভো 

ÿু দ্র ব্যবসো ১৫,০০০/ 

১৪ তোিরমেো নবগম স্বোমী-হুমোয়ুে করবর 

 

গ্রোম-বোবুরিোড়ো ২ মতলব 

নিৌরসভো 

ÿু দ্র ব্যবসো ১৫,০০০/ 

১৫ নরোক্কয়ো নবগম স্বোমী-নমোোঃ বোচ্চু রময়ো প্রধোে গ্রোম-নমোবোরকেী ৮ মতলব 

নিৌরসভো 

গোভীিোলে ১০,০০০/ 

= ২২০০০০/-(দুইলÿ রবশ িোজোর টোকো)মোি।                                           


