
সেপ্টেম্বর /১৬ 

 

১.শিবপুর- নরশেিংদী  

মশিলাপ্টদর আত্মকম ম েিংস্িাপ্টনর লপ্টযে ক্ষুদ্র ঋপ্টের জন্য আপ্টবদনকারীপ্টদর অনুপ্টমাশদত নাপ্টমর  চূড়ান্ত তাশলকা                                                  

 

ক্রশমক নিং ঋন গ্রিীতার নাম,শিতা/স্বমীর নাম ও পূন ম ঠিকানা প্রকপ্টপির নাম কশমটি কর্তমক 

শবতরন কৃত 

টাকার িশরমান 

ছশব 

১ মুপ্টি©দা সবগম ,ো¡মী- বাদল শময়া,  

গ্রাম : বারুই আল্গী,ওয়ার্ ম নিং-১ ,  

ইউশনয়ন : পুটিয়া। 

ক„শি ১০,০০০ 

 

২ সমাে.মশরয়ম সবগম, সমা.সমজবািঊশিন, 

গ্রাম: ঘাশিরশদয়া, ওয়ার্ ম নিং-১,  

ইউশনয়ন:আয়ুবপুর। 

গাভী িালন ১০,০০০ 

 

৩ োপ্টলিা সবগম, অরুন ভুইয়া, 

গ্রাম: আশুতীয়া, ওয়ার্ ম নিং-৫, 

ইউশনয়ন:চক্রধা। 

মুশদর সদাকান ১০,০০০ 

 

৪ লশতফা সবগম,আব্দুল িক, 

গ্রাম : ঘাশিরশদয়া,ওয়ার্ ম নিং-১, 

ইউশনয়ন:আয়ুবপুর। 

ক্ষুদ্র ব্যবো ১০,০০০ 

 

৫ শিশরন আক্তার,জশিরুল িক ভুইয়া, 

গ্রাম:ঘাশিরশদয়া,ওয়ার্ ম নিং-১, 

ইউশনয়ন:আয়ুবপুর। 

ক্ষুদ্র ব্যবো ১০,০০০ 

 

৬ সমােপ্টলমা সবগম,আব্দুে োলাম 

সিখ,গ্রাম:খশড়য়া,ওয়ার্ ম নিং-

৮,ইউশনয়ন:মাশছমপুর। 

ধাপ্টনর ব্যবো ১০,০০০ 

 

৭ রুখোনা আক্তার,আলম সিাপ্টেন, 

গ্রাম:ˆেয়প্টদরপ্টখালা,ওয়ার্ ম নিং-৮, 

ইউশনয়ন:োধারচর 

ক্ষুদ্র ব্যবো ১০,০০০ 

 

৮ মমতাজ সবগম,িফী ঊিীন আিপ্টমদ, 

গ্রাম:ˆেয়প্টদরপ্টখালা, 

ওয়ার্ ম নিং-৮,ইউশনয়ন:োধারচর 

গাভী িালন ১০,০০০ 

 

৯ সমাকাশরমা সবগম, লাল শময়া,  

গ্রাম:ˆেয়প্টদরপ্টখালা,ওয়ার্ ম নিং-৮, 

ইউশনয়ন:োধারচর। 

 ১০,০০০ 

 



১০ এশলজা সবগম,এমদাদ সিাপ্টেন খন্দকার,  

গ্রাম:ˆেয়প্টদরপ্টখালা,ওয়ার্ ম নিং-৮, 

ইউশনয়ন:োধারচর 

ক্ষুদ্র ব্যবো ১০,০০০ 

 

১১ িাপ্টজরা সবগম,িাখাওয়াত সিাপ্টেন,  

গ্রাম:ˆেয়প্টদরপ্টখালা,ওয়ার্ ম নিং-৮ 

,ইউশনয়ন:োধারচর। 

ক„শি কাজ ১০,০০০ 

 

১২ িনুফা সবগম, দাপ্টনি শময়া,  

গ্রাম:ˆেয়প্টদরপ্টখালা, ওয়ার্ ম নিং-৮, 

ইউশনয়ন:োধারচর। 

ক„শি কাজ ১০,০০০ 

 

১৩ সুশফয়া সবগম, ো¡মী:ম.আলফাজ শময়া, 

গ্রাম:খশড়য়া,ওয়ার্ ম নিং-৮, 

ইউশনয়ন:মাশছমপুর 

ক্ষুদ্র ব্যবো ১০,০০০ 

 

১৪ শমনারা সবগম, সমা.িাজািান শময়া, 

গ্রাম:ˆেয়প্টদরপ্টখালা,ওয়ার্ ম নিং-৮, 

ইউশনয়ন:োধারচর। 

ছাগল িালন ১০,০০০ 

 

১৫ ফারজানা সবগম,সমা.িাখাওয়াত, 

গ্রাম:খশড়য়া,ওয়ার্ ম নিং-৮,  

ইউশনয়ন:মাশছমপুর। 

গাভী িালন ১০,০০০ 

 

১৬ শবলশকে সবগম,সমা সখারপ্টিদ শময়া, 

গ্রাম:দপ্টেরগাও মধ্যিাড়া,ওয়ার্ ম নিং-৩, 

ইউশনয়ন:মাশছমপুর। 

গাভী িালন ২০,০০০ 

 

১৭ শরো সবগম,আয়ুব আলী, 

গ্রাম:খশড়য়া,ওয়ার্ ম নিং-৮, 

ইউশনয়ন:মাশছমপুর 

ক„শি কাজ ২০,০০০ 

 

১৮ সমাছা.সুরাইয়া সবগম,আবুল ফপ্টয়জ, 

গ্রাম: খশড়য়া,ওয়ার্ ম নিং-৮, 

ইউশনয়ন:মাশছমপুর। 

গাভী িালন ২০,০০০ 

 

১৯ সমাছা. কাশরমা সবগম,জেীম উিীন, 

গ্রাম: খশড়য়া, ওয়ার্ ম নিং-৮,  

ইউশনয়ন:মাশছমপুর। 

গাভী িালন ২০,০০০ 

 

২০ শরো সবগম, মশমন উিীন, 

গ্রাম:খশড়য়া,ওয়ার্ ম নিং-৮, 

ইউশনয়ন:মাশছমপুর। 

গাভী িালন ২০,০০০ 

 



২১ বােনা সবগম,আোদ, 

গ্রাম:মাশছমপুর,ওয়ার্ ম নিং-৪, 

ইউশনয়ন:মাশছমপুর। 

ক্ষুদ্র ব্যবো ২০,০০০ 

 

২২ রুবী সবগম,শি. সমা. রইজ উিীন, 

গ্রাম:ধানুয়া,ওয়ার্ ম নিং-৬, 

ইউশনয়ন:মাশছমপুর। 

সেলাই কাজ ২০,০০০ 

 

২৩ রওিনারা সবগম, ো¡মী.জেীম উিীন েরকার, 

গ্রাম:ধানুয়া,ওয়ার্ ম নিং-৬, 

ইউশনয়ন:মাশছমপুর। 

কািপ্টড়র ব্যবো ২০,০০০ 

 

২৪ িোিী সবগম,িাশনফ শময়া, 

গ্রাম:ধানুয়া,ওয়ার্ ম নিং-৬, 

ইউশনয়ন:মাশছমপুর। 

সেলাই কাজ ২০,০০০ 

 

২৫ শমনারা সবগম,আবু োইদ আফ্ররাত, 

গ্রাম:কালুয়ার কান্দা,ওয়ার্ ম নিং-৫,  

ইউশনয়ন:োধার চর। 

ক„শি কাজ ২০,০০০ 

 

২৬ মমতাজ সবগম,িাজািান আফ্ররাত, 

গ্রাম:কালুয়ার কান্দা,ওয়ার্ ম নিং-৫, 

ইউশনয়ন:োধার চর। 

গাভী িালন ২০,০০০ 

 

২৭ সমাছা.সিনা সবগম,জামাল উিীন ভূইয়া, 

গ্রাম:খশড়য়া,ওয়ার্ ম নিং-৮, 

ইউশনয়ন:মাশছমপুর। 

ক্ষুদ্র ব্যবো ১০,০০০ 

 

২৮ আকশলমা সবগম,কশরম, 

গ্রাম:খশড়য়া,ওয়ার্ ম নিং-৮, 

ইউশনয়ন:মাশছমপুর। 

গাভী িালন ১০,০০০ 

 

                                                                                            সমাট টাকা=৩,৯০,০০০(শতন লয নশি িাজার)টাকা 

 



২.মুন্সীগঞ্জ-েদর 

মশিলাপ্টদর আত্ম-কম মেিংস্থাপ্টনর জন্য ÿু দ্রঋে কম মসূশচর আওতায় ৮ম ির্ মায় ÿু দ্রঋে আপ্টবদনকারী মশিলাপ্টদর তাশলকাাঃ 

          তাশরখাঃ ০৭/০৯/২০১৬ 

ক্রাঃ নিং আপ্টবদনকারীপ্টদর নাম ও ঠিকানা প্রকপ্টের নাম ও চাশিত টাকার 

িশরমান 

অনুপ্টমাশদত 

টাকার িশরমান 

মমত্মব্য 

1.  মমতা খাতুন, স্বামী-উজ্জল ঢালী 

উের সকওয়ার, ১নিং ওয়ার্ ম, মিাকালী, মুন্সীগঞ্জ। 

সেলাই কাজ 

১০,০০০/= 

১০,০০০/=  

2.  শরনা, শিতা-আোব উশিন 

সগাোইবাগ, ৭ নিং ওয়ার্ ম, িঞ্চোর, মুন্সীগঞ্জ। 

সেলাই সমশিন 

১০,০০০/= 

১০,০০০/=  

3.  সুমী, স্বামী-কালাম সিখ 

সগাোইবাগ, ৭ নিং ওয়ার্ ম, িঞ্চোর, মুন্সীগঞ্জ। 

সেলাই কম মসূচী 

১০,০০০/= 

১০,০০০/=  

4.  সজাৎেো সবগম,সমাাঃ  আপ্টনায়ার সিাপ্টেন ঢালী 

উের সকওয়ার,১ নিং ওয়ার্ ম, মিাকালী, মুন্সীগঞ্জ। 

কৃশি কাজ ও িাঁে মুরগী 

িালন। ১৫,০০০/= 

১০,০০০/=  

5.  খুশি  সবগম, সমাাঃ আওলাদ ঢালী 

উের সকওয়ার,১ নিং ওয়ার্ ম, মিাকালী, মুন্সীগঞ্জ। 

কৃশি কাজ ও িাঁে মুরগী 

িালন।১০,০০০/= 

১০,০০০/=  

6.  োশিদা সবগম, সমাাঃ িািাবুশিন ঢালী 

উের সকওয়ার,১ নিং ওয়ার্ ম, মিাকালী, মুন্সীগঞ্জ। 

কৃশি কাজ ও িাঁে মুরগী 

িালন। 

১০,০০০/=  

7.  রম্ননা সবগম, সমাাঃ কামাল ঢালী 

উের সকওয়ার,১ নিং ওয়ার্ ম, মিাকালী, মুন্সীগঞ্জ। 

কৃশি কাজ ও িাঁে মুরগী 

িালন। 

১০,০০০/=  

8.  েশনয়া, স্বামী-নুর ইেলাম রাঢ়ী 

মধ্যম মিাকালী, ৫ নিং ওয়ার্ ম, মিাকালী, মুন্সীগঞ্জ। 

সেলাই কাজ 

১৫,০০০/= 

১৫,০০০/=  

9.  ফারজানা আক্তার,শিতা- বাদল সবিারী 

নুরপুর, ৩নিং ওয়ার্ ম, শমরকাশদম সিৌরেভা, 

মুন্সাুীগঞ্জ। 

বুটিক 

১৫,০০০/= 

১৫,০০০/=  

10.  সুবন মা আক্তার, শিতা- মৃত সমাাঃ সিাপ্টেন 

নুরপুর, ৩নিং ওয়ার্ ম, শমরকাশদম সিৌরেভা, মুন্সীগঞ্জ। 

িোশি ক্রাফ্ট 

১৫,০০০/= 

১০,০০০/=  

11.  আশনকা আক্তার শমম,শিতা- শমর আেলাম সিাপ্টেন 

কাশলন্দীিাড়া,৩নিং ওয়ার্ ম, শমরকাশদম, মুন্সীগঞ্জ। 

িোশি ক্রাফ্ট 

১৫,০০০/= 

১০,০০০/=  

12.  িারশমন আক্তার, স্বামী- রাজু আিপ্টেদ 

পূব মিীল মশন্দর, ৮নিং ওয়ার্ ম, মুন্সীগঞ্জ সিৌরেভা। 

সেলাই সমশিে 

১৫,০০০/= 

১০,০০০/=  

13.  কামরম্নন নািার, স্বামী- জশলল 

পূব মিীল মশন্দর, ৮নিং ওয়ার্ ম, মুন্সীগঞ্জ সিৌরেভা। 

কািপ্টড়র ব্যবো 

১৫,০০০/= 

১০,০০০/=  

14.  িাশলমার রিমান রম্নমা, স্বামী-সমাাঃ আলম সিাপ্টেন 

খানকা দালালিাড়া, ৭নিং ওয়ার্ ম, রামিাল, মুন্সীগঞ্জ। 

সেলাই সমশিন ক্রয় ও শি-

শিপ্টের ব্যবো ২৫,০০০/= 

১০,০০০/=  

15.  সোশনয়া, আপ্টনায়ার সিাপ্টেন 

চরমুক্তারপুর, ৮নিং ওয়ার্ ম, িঞ্চোর, মুন্সীগঞ্জ। 

িাশত-পুশি 

১০,০০০/= 

১০,০০০/=  

16.  সববী, স্বামী -নুরম্নল আশমন 

চরমুক্তারপুর, ৮নিং ওয়ার্ ম, িঞ্চোর, মুন্সীগঞ্জ। 

সেলাই 

১৫,০০০/= 

১৫,০০০/=  

17.  আলী নুর, স্বামী-আবু কালাম 

চরমুক্তারপুর, ৮নিং ওয়ার্ ম, িঞ্চোর, মুন্সীগঞ্জ। 

সেলাই 

১৫,০০০/= 

১৫,০০০/=  

18.  স্বে মা,  শিতা- নুরম্নল আশমন 

চরমুক্তারপুর, ৮নিং ওয়ার্ ম, িঞ্চোর, মুন্সীগঞ্জ। 

সেলাই 

১৫,০০০/= 

১৫,০০০/=  



19.  মশিতুন সনো,-স্বামী -মৃত জশলল সমালস্না 

চরমুক্তারপুর, ৮নিং ওয়ার্ ম, িঞ্চোর, মুন্সীগঞ্জ। 

িেত্ম শিে 

১৫,০০০/= 

১৫,০০০/=  

20.  খাশদজা  সবগম,স্বামী- জয়নাল আপ্টবদীন 

সগাোইবাগ, ৭নিং ওয়ার্ ম, িঞ্চোর, মুন্সীগঞ্জ। 

সেলাই 

১৫,০০০/= 

১৫,০০০/=  

21.  শিশরন আক্তার, সমাাঃ মাসুদ িাোন খান 

িশিম সদওপ্টভাগ, মুন্সীগঞ্জ সিৌরেভা। 

সেলাই কাজ 

১৫,০০০/= 

১৫,০০০/=  

22.  েীমা আক্তার, শিতা-রিমান শিকদার 

উের ইেলামপুর, ৭নিং ওয়ার্ ম, মুন্সীগঞ্জ সিৌরেভা। 

সেলাই কম মসূচী 

১৫,০০০/= 

১০,০০০/=  

23.  সুলতানা  আক্তার, স্বামী- বািার 

উের ইেলাম পুর, ৭ নিং ওয়ার্ ম, মুন্সীগঞ্জ  সিৌরেভা। 

শবউটিশফপ্টকিন 

১৫,০০০/= 

১০,০০০/=  

24.  শিেী আক্তার, স্বামী- শমলন 

উের ইেলাম পুর, ৭ নিং ওয়ার্ ম, মুন্সীগঞ্জ  সিৌরেভা। 

সেলাই কাজ 

১৫,০০০/= 

১৫,০০০/=  

25.  রাশজয়া  সুলতানা, শিতা- সরজাউল কশরম 

উের ইেলাম পুর, ৭ নিং ওয়ার্ ম, মুন্সীগঞ্জ  সিৌরেভা। 

বস্নক-বাটিক ও সিা-শিে 

২০,০০০/= 

১৫,০০০/=  

26.  সেয়দা  আক্তার, স্বামী- সরজাউল কশরম 

উের ইেলাম পুর, ৭ নিং ওয়ার্ ম, মুন্সীগঞ্জ  সিৌরেভা। 

িেত্ম শিে 

২০,০০০/= 

১৫,০০০/=  

27.  মািমুদা আক্তার,স্বামী- আেলাম 

উের ইেলাম পুর, ৭ নিং ওয়ার্ ম, মুন্সীগঞ্জ  সিৌরেভা। 

িেত্ম শিে 

২০,০০০/= 

১৫,০০০/=  

28.  মাকসুদা  আক্তার (লাকী), স্বামী- েশজব শিকদার 

িাটলÿুীগঞ্জ, ৩ নিং ওয়ার্ ম, মুন্সীগঞ্জ  সিৌরেভা। 

সেলাই কাজ 

২০,০০০/= 

১০,০০০/=  

29.  োশফয়া  খাতুন,স্বামী-মৃত োমছুল িক 

খালইষ্ট, ২ নিং ওয়ার্ ম, মুন্সীগঞ্জ সিৌরেভা। 

িেত্ম শিে 

১৫,০০০/= 

১৫,০০০/=  

30.  িাশখ সবগম, স্বামী-মৃত োমছুল িাজারী 

চরশকপ্টিারগঞ্জ, ৭নিং ওয়ার্ ম,  মুন্সীগঞ্জ সিৌরেভা। 

দশজম 

১০,০১০০/= 

১০,০০০/=  

31.  মমতাজ সবগম, স্বামী- কালাচান  শময়া 

িাটলÿুীগঞ্জ, ৩নিং ওয়ার্ ম, মুন্সীগঞ্জ সিৌরেভা। 

দশজ 

১৫,০০০/= 

১৫,০০০/=  

32.  েশখ, শিতা- কালাচান  শময়া 

িাটলÿুীগঞ্জ, ৩নিং ওয়ার্ ম, মুন্সীগঞ্জ সিৌরেভা। 

দশজ 

১৫,০০০/= 

১৫,০০০/=  

33.  আকশলমা আক্তার, স্বামী- নয়ন েরকার 

িাটলÿুীগঞ্জ, ৩নিং ওয়ার্ ম, মুন্সীগঞ্জ সিৌরেভা। 

দশজ 

১০,০০০/= 

১৫,০০০/=  

34.  শরনা আক্তার স্বামী- সমাাঃ উজ্জল 

চরশকপ্টিারগঞ্জ, ৭নিং ওয়ার্ ম, মুন্সীগঞ্জ সিৌরেভা। 

দশজম 

১০,০০০/= 

১০,০০০/=  

35.  মশজমনা সবগম, স্বাাঃ ইউনুে আলী কাজী 

পূব মিীল মশন্দর ৮ নিং ওয়ার্ ম, মুন্সীগঞ্জ সিৌরেভা। 

গাভী িালন 

১০,০০০/= 

১০,০০০/=  

36.  শরতা আক্তার,স্বামী- আপ্টেদ আলী 

মধ্য মিাকালী, ৫ নিং ওয়ার্ ম, মিাকালী, মুন্সীগঞ্জ। 

সেলাই কাজ 

১০,০০০/= 

১০,০০০/=  

37.  কামরম্নন্নািার, স্বামীাঃ জশেম উশিন, গ্রাম- নয়াগাও, ৯ 

নিং ওয়ার্ ম,িঞ্চোর ইউশনয়ন, মুন্সীগঞ্জ। 

সেলাই কাজ 

১০,০০০/= 

১০,০০০/=  

                                                                                                সমাট = ৪,৫০,০০০/=  
     



৩.শিিাল, ময়মনশেিংি 

মশিলাপ্টদর আত্মকম মেিংস্থাপ্টনর জন্য ÿু দ্রঋে শবতরপ্টনর তাশলকা 

ক্রাঃ 

নিং 
ঋে গ্রিীতারাম গ্রাম স্বামী/শিতার নাম ওয়ার্ ম টাকার িশরমাে 

০১ সমাছাাঃ নাশছমা খাতুন  দশররামপুর  স্বামী- িাহ্ আলম  ০৭ ১৫,০০০/- 

০২ সেরাত জািান ইলা  দশররামপুর শিতা- িাহ্ আলম  ০৭ ১৫,০০০/- 

০৩ ছাপ্টলিা  দশররামপুর স্বামী- লাল শময়া  ০৭ ১৫,০০০/- 

০৪ জািানারা  দশররামপুর স্বামী- চাঁন শময়া  ০৭ ১৫,০০০/- 

০৫ সিনা দশররামপুর স্বামী- িশিদুল  ০৭ ১৫,০০০/- 

০৬ আপ্টনায়ারা  আউলটিয়া স্বামী- মৃত সমািােদ আলী ০৬ ১৫,০০০/- 

০৭ িাশছনা  আউলটিয়া স্বামী- তাজামুল  ০৬ ১৫,০০০/- 

০৮ নূরজািান  আউলটিয়া স্বামী-আশজজুল  ০৬ ১৫,০০০/- 

০৯ সিােনারা  আউলটিয়া স্বামী- আছমত  ০৬ ১০,০০০/- 

১০ সরাকোনা উজানিাড়া স্বামী- মৃত মুনসুর আিপ্টমদ  ০২ ১৫,০০০/- 

১১ সরাপ্টকয়া  উজানিাড়া স্বামী- িওকত আলী  ০২ ৭,০০০/- 

১২ মশনো  োখুয়া  স্বামী- মৃত রম্নহুল আশমন ০৮ ৮,০০০/- 

১৩ সরপ্টিনা িারশভন  সকানাবাড়ী  স্বামী- সুমন  ০৬ ১০,০০০/- 

১৪ িাশেনা  নওধার  স্বামী- মৃত শেরাজুল ইেলাম  ০৬ ১০,০০০/- 

১৫ মাপ্টলকা  কাশনিারী  স্বামী- আব্দুল খাপ্টলক  ০৫ ১০,০০০/- 

১৬ পুষ্প বাগান  স্বামী- িশফকুল ইেলাম  ০৮ ৮,০০০/- 

১৭ িাশেনা  বাগান  স্বামী- শেরাজুল ইেলাম  ০৮ ৮,০০০/- 

১৮ োপ্টজদা  উজানিাড়া  স্বামী- খশললুর রিমান ০২ ১০,০০০/- 

১৯ অশজফা  চরিাড়া  স্বামী- আফাজ উশিন  ০৩ ৭,০০০/- 

২০ আপ্টয়িা  চরিাড়া  স্বামী- আশজজুল  ০৩ ৭,০০০/- 

২১ অশিদা  উজানিাড়া  শিতা- জববার  ০২ ৭,০০০/- 

২২ বকুলী   সগািালপুর  স্বামী- সরজাউল  ০২ ৭,০০০/- 

২৩ জািানারা  শচকনামপ্টনাির  স্বামী- মৃত  আাঃ মাপ্টলক  ০২ ৭,০০০/- 

২৪ ছাপ্টিরা  ধানীপ্টখালা  স্বামী- মৃত জালাল উশিন  সিৌরেভা ১৫,০০০/- 

২৫ খাপ্টলদা   সিৌরেভা স্বামী- বদর উশিন  সিৌরেভা ৮,০০০/- 

২৬ জাশকয়া সুলতানা  ধানীপ্টখালা  শিতা- োমছুশিন  ০২ ৭,০০০/- 

২৭ োশবনা ইয়াছশমন ধানীপ্টখালা  স্বামী- মৃত সবারিান উশিন সিৌরেভা ৭,০০০/- 

২৮  োপ্টিরা  বাগান  স্বামী- িাশববুর রিমান  ০৮ ৭,০০০/- 

২৯ খুপ্টদজা  বাগান  স্বামী- মৃত আাঃ সমাতাপ্টলব ০৮ ১৫,০০০/- 

৩০ আশম্বয়া  বাগান স্বামী- বাবুল  ০৮ ৭,০০০/- 

৩১ শরিা  বাগান শিতা- আবুল কালাম  ০৮ ৭,০০০/- 

৩২ িাশিয়া  বাগান স্বামী- আলাল উশিন ০৮ ৭,০০০/- 

৩৩ জশমলা  নওধার  স্বামী- মৃত ইশদ্রছ আলী  ০৬ ১৫,০০০/- 

৩৪ িারশমন  নওধার  শিতা- মৃত ইশদ্রছ আলী  ০৬ ৭,০০০/- 

 



  ৪.কটিয়াদী 

  শবতরন তাশরখ: ০১/০৯/২০১৬ 

ক্রিং নিং ঋে গ্রিীতারনাম শিতা/স্বামীরনাম ঠিকানা সেপ্টর্র নাম ঋপ্টেরিশরমাে 

1.  িািনাজিারভীন স্বামী: সমা: 

নজরম্নলইেলাম 

গ্রাম: কামারপ্টকানা, সিা: কটিয়াদী, িাঁেমুরগীিালন ১৫,০০০/- 

2.  নাশছমা সবগম স্বামী: ফুলশময়া গ্রাম: কাপ্টিপ্টতর সটশক, সবায়াশলয়া, ÿু দ্র ব্যবো ১৫,০০০/- 

3.  রম্নিা স্বামী: সমা: জশেমউশিন গ্রাম: কামারপ্টকানা ÿু দ্র ব্যবো ১৫,০০০/- 

4.  ফপ্টফরপ্টদৌেী আক্তার শিতা: সমা: োমসুউশিন গ্রাম: চরপ্টবতাল, মসুয়া মৎস্য চাি ১৫,০০০/- 

 

                                                                                          সমাট শবতরে: ৪,২০,০০০/- (চারলÿু র্ শবি িাজার টাকা মাি) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৫.  িাকুশন্দয়া 

তাশরখ : ২৯/০৯/২০১৬ শরাঃ 

ক্র: নিং নাম শিতা/স্বামীর নাম ঠিকানা প্রকপ্টের নাম মঞ্জুরীকৃত ঋপ্টনর 

িশরমাে 

০১. 
সমাছাাঃ নুরম্নন্নািার স্বামী- সমাাঃ আলম শময়া 

গ্রাম-সছাটআজলদী, সিাাঃ পুব মনারান্দী ওয়ার্ ম নিং-০৩,িাকুশন্দয়া, 

শকপ্টিারগঞ্জ। 
গাভী িালন ১৫,০০০/- 

০২. 
সমাছাাঃ নাশছমা শেশিক স্বামী: সমাাঃ আবু বাক্কার 

গ্রাম-সছাটআজলদী, সিাাঃ পুব মনারান্দী ওয়ার্ ম নিং-০৩,িাকুশন্দয়া, 

শকপ্টিারগঞ্জ। 
গাভী িালন ১৫,০০০/- 

০৩. 
সমাছাাঃ আশম্বয়া স্বামী: সমাাঃ আাঃ মাপ্টলক 

গ্রাম-সছাটআজলদী, সিাাঃ পুব মনারান্দী ওয়ার্ ম নিং-০৩,িাকুশন্দয়া, 

শকপ্টিারগঞ্জ। 
িাড়ীর কাজ ১৫,০০০/- 

০৪. সমাছাাঃ সেশলনা আক্তার স্বামী: সমাাঃ আলম শময়া গ্রাম+সিাাঃ সুশখয়া, ওয়ার্ ম নিং-০১  িাকুশন্দয়া, শকপ্টিারগঞ্জ। গাভী িালন ১৫,০০০/- 

০৫. সমাছাাঃ িারশমন আক্তার স্বামী: মশফজুর রিমান গ্রাম+সিাাঃ সুশখয়া, ওয়ার্ ম নিং-০১  িাকুশন্দয়া, শকপ্টিারগঞ্জ। কুটির শিে ১৫,০০০/- 

০৬. সমাছাাঃ জশরনা আক্তার স্বামী: সমাাঃ চান শময়া গ্রাম+সিাাঃ সুশখয়া, ওয়ার্ ম নিং-০১  িাকুশন্দয়া, শকপ্টিারগঞ্জ। গাভী িালন ১৫,০০০/- 

০৭. 
সমাছাাঃ সরখা আক্তার স্বামী: সমাাঃ সুজন শময়া 

গ্রাম-বীর িাকুশন্দয়া, সিাাঃ িাকুশন্দয়া ওয়ার্ ম নিং-০৫, 

িাকুশন্দয়া, শকপ্টিারগঞ্জ। 
ÿু দ্র ব্যবো ১৫,০০০/- 

০৮. 
সমাছাাঃ িাশমদা খাতুন স্বামী: সমাাঃ কশফল উশিন 

গ্রাম-বীর িাকুশন্দয়া, সিাাঃ িাকুশন্দয়া ওয়ার্ ম নিং-০৫, 

িাকুশন্দয়া, শকপ্টিারগঞ্জ। 
ÿু দ্র ব্যবো ১৫,০০০/- 

০৯. 
শদলরম্নবা আক্তার স্বামী: জামাল উিীন 

গ্রাম-বীর িাকুশন্দয়া, সিাাঃ িাকুশন্দয়া ওয়ার্ ম নিং-০৫, 

িাকুশন্দয়া, শকপ্টিারগঞ্জ। 
সটইলাশরিং ১৫,০০০/- 

১০. 
খাপ্টলদা আক্তার শিতা-শেরাজ উিীন 

গ্রাম-বীর িাকুশন্দয়া, সিাাঃ িাকুশন্দয়া ওয়ার্ ম নিং-০৫, 

িাকুশন্দয়া, শকপ্টিারগঞ্জ। 
শবউটি িাল মার ১৫,০০০/- 

১১. 
সুমা আক্তার শিতা-ির্রত আলী 

গ্রাম-শমজমাপুর,সিা: িিংকচইর, ওয়ার্ ম নিং-০৭, িাকুশন্দয়া, 

শকপ্টিারগঞ্জ। 
সিাশি ব্যবো ১৫,০০০/- 

১২. সমাছাাঃ আছমা খাতুন স্বামী: সমাাঃ বাচ্চু শময়া গ্রাম+সিাাঃ সুশখয়া, ওয়ার্ ম নিং-০১  িাকুশন্দয়া, শকপ্টিারগঞ্জ। সটইলাশরিং ১৫,০০০/- 

১৩. 
সমাছাাঃ মািমুদা খাতুন 

স্বামী: সমাাঃ আশনছুর 

রিমান 

গ্রাম-বড়আজলদী, সিাাঃ সুশখয়া ওয়ার্ ম নিং-০২, িাকুশন্দয়া, 

শকপ্টিারগঞ্জ। 
সটইলাশরিং ১৫,০০০/- 

১৪ 
োশিদা সুলতানা 

স্বামী: সমাাঃ লুৎফর 

রিমান 

গ্রাম+সিাাঃ সুশখয়া, ওয়ার্ ম নিং-০১  িাকুশন্দয়া, শকপ্টিারগঞ্জ। 
সটইলাশরিং ১৫,০০০/- 

১৫. 
শবলশকে সবগম স্বামী: এনামুল িক 

গ্রাম-আশদতেিািা, সিাাঃ আিংশগয়াদী ওয়ার্ ম নিং-০৯, 

িাকুশন্দয়া, শকপ্টিারগঞ্জ। 
গাভী িালন ১০,০০০/- 

১৬. 
োরশমন 

স্বামী: সমাাঃ আবদুল 

কাশদর 

গ্রাম-শ্রীরামদী, সিাাঃ িাকুশন্দয়া, ওয়ার্ ম নিং-০১, িাকুশন্দয়া, 

শকপ্টিারগঞ্জ। 
ÿু দ্র ব্যবো ১০,০০০/- 

 েব মপ্টমাট = দুই লÿ শিি িাজার টাকা মাি। ২,৩০,০০০/- 

 



  

৬. মধুখালী-ফশরদপুর (14/08/2016wLªt)|  

    
01 jwZdv LvZzb  

¯^vgx †gvt AvwZqvi ingvb MÖvgt 

‡Mv›`viw`qv,gayLvjx,dwi`cyi 

Mvfx cvjb 15,000/= 

02  †gvQvt mywdqv cvifxb ¯̂vgx †gvt gvnvgy`yj nvPvb 

cwðgMvov‡Lvjv,gayLvjx,dwi`cyi 
e¨emv 15,000/= 

03  ZvQwjgv †eMg ¯̂vgx kvnveyj Avjg ebgvwjw`qv 

,gayLvjx,dwi`cyi| 
QvMj cvjb 15,000/= 

04  cywb œ †eMg ¯̂vgx †gvt kvgQzj †gvjøv 

‡gQow`qv,gayLvjx,dwi`cyi| 
Mvfx cvjb  15,000/= 

05  nv‡Riv †eMg ¯̂vgx ‡gvt BDbym †kL ebgvwjw`qv 

,gayLvjx,dwi`cyi| 
ÿz`ª e¨emv 15,000/= 

06  bvmwib m yjZvbv wcZv- †gvnv¤§` Avjx MÖvgt 

‡Mv›`viw`qv,gayLvjx,dwi`cyi 
e¨emv  15,000/= 

07  kvnvbvR cvifxb ¯̂vgx †gvt Avt gvb œvb †gvjøv MÖvgt 

‡Mv›`viw`qv, gayLvjx,dwi`cyi 
e¨emv  15,000/= 

 

08  

†i‡eKv m yjZvbv ¯^vgx †gvt gywRei ingvb 

Kvj‡cvnv,gvKovBj, gayLvjx,dwi`cyi| 

Mvfx cvjb  15,000/= 

 

09  

nvwdRv †eMg ¯̂vgx †gvt nvwdRyi ingvb 

‡gQow`qv,gayLvjx,dwi`cyi| 

Mvfx cvjb  15,000/= 

10  †gvQvt wigv †eMg ¯̂vgx †gvt Bgvb †kL ebgvwjw`qv 

,gayLvjx,dwi`cyi| 

Mvfx cvjb  15,000/= 

 

11  

‡gvQvt mv‡jnv cvifxb ¯̂vgx †gvt bRiæj Bmjvg 

ebgvwjw`qv ,gayLvjx,dwi`cyi| 

e¨emv  15,000/= 

 

12  

ivav ivbx mvnv ¯̂vgx AÄb Kzgvi mvnv 

c~e©Mvov‡Lvjv,gayLvjx,dwi`cyi 

Mvfx cvjb  15,000/= 

 

13  

Bqvmwgb m yjZvbv wcZv BmgvBj †nv‡mb 

cwðgMvov‡Lvjv ,gayLvjw,dwi`cyi|  

Mv‡g©›U e¨emv 15,000/= 

14  

 

 

BmivZ Rvnvb wniv ¯̂vgx Gbvgyj nK wgqv 

e¨mw`,ivqcyi,gayLvjx,dwi`cyi  

 

e¨emv 15,000/= 

15  †gvQvt cviæj †eMg ¯̂vgx †gvt bwRi m` ©vi ebgvwjw`qv 

,gayLvjx,dwi`cyi|  

Mvfx cvjb 15,000/= 

16  LyKz †eMg ¯̂vgx †gvt AvwRR †kL 

cwðgMvov‡Lvjv,gayLvjx,dwi`cyi e¨emv  

 15,000/= 

‡gvU  ` yB jÿ Pwjøk nvRvi UvKv gvÎ|  2,40,000/= 

 



৭. চট্টগ্রাম 

বাঁিখালী 

 

 

 

 



৮.কক্সবাজার    উশখয়া 

ক্রাঃ 

নিং 

ঋে গ্রিীতার নাম  

ও আইশর্ 
স্বামী/শিতার নাম ও ঠিকানা 

কম মসূশচ/প্রকপ্টের 

নাম 
মঞ্জুরীকৃত 

টাকা 
ঋে গ্রিীতার ছশব 

০১ 

 

 

 

 

 

সুমা বড়ুয়া 

২২১৯৪৬৩৮২৪০২২ 

 

 

স্বামী- দুলাল বড়ুয়া, 

রত্নািালিং, রত্নািালিং, উশখয়া, 

কক্সবাজার 

 

 

 

 

কৃশি কাজ 
১০,০০০/- 

 

০২ 

শমতা বড়ুয়া 

২২১৯৪৬৩৮২৪০৫১ 

 

 

স্বামী- েনশজৎ বড়ুয়া, 

রত্নািালিং, রত্নািালিং, উশখয়া, 

কক্সবাজার 

 

 

 

 

কৃশি কাজ 
১০,০০০/- 

 

০৩ 

োশবনা ইয়াছশমন 

১৯৮৯২২১৯৪৬৩০২২৪৮৫ 

 

 

শিতা-সোলতান আিািং, 

োদৃকাটা, রত্নািালিং, উশখয়া, 

কক্সবাজার 

 

 

 

 

সেলাই সমশিন ক্রয় 
১০,০০০/- 

 

 

০৪ 

লায়লা সবগম 

১৯৫৭২২১৯৪১৫০৮৯৩১৪ 

 

 

স্বামী- মুত মত্তুল সিাপ্টেন, 

দÿÿে ক্লাি িাড়া, 

িলশদয়ািালিং, উশখয়া, 

কক্সবাজার 

 

 

 

গাভী ক্রয় 
১০,০০০/- 

 

 

০৫ 

রশিমা সবগম 

২২১৯৪১৫৮২১১৭২ 

 

স্বামী- োিাব উিীন, মশরচো 

সগারাশময়ার সগপ্টরজ, 

িলশদয়ািালিং, উশখয়া, 

কক্সবাজার 

 

 

 

নাে মারী 

১০,০০০/- 

 



 

 

০৬ 

রম্নমা আক্তার 

১৯৯৭২২১৯৪১৫০৫৭৪২১ 

 

 

স্বামী-সখারপ্টিদ আলম, 

মশরচো সগারাশময়ার সগপ্টরজ, 

িলশদয়ািালিং, উশখয়া, 

কক্সবাজার 

 

 

 

ÿু দ্র ব্যবো 
১০,০০০/- 

 

 

০৭ 

সরামানা আকতার 

২২১৯৪১৫৮২১১৬৯ 

 

 

স্বামী- ইউছুি আলী, মশরচো 

সগারাশময়ার সগপ্টরজ, 

িলশদয়ািালিং, উশখয়া, 

কক্সবাজার 

 

 

 

সেলাই সমশিন ক্রয় 
১০,০০০/- 

 

িাতা- ০২ 

 

ক্রাঃ 

নিং 
ঋে গ্রিীতার নাম ও আইশর্ 

স্বামী/শিতার নাম ও 

ঠিকানা 
কম মসূশচ/প্রকপ্টের 

নাম 
মঞ্জুরীকৃত 

টাকা 
ঋে গ্রিীতার ছশব 

০৮ 

তছশলমা আকতার 

১৯৯৪২২১৬৬৭০০০৪১৬৯ 

 

 

 

স্বামী- সমাাঃ আলম,  

মশরচো সগারাশময়ার 

সগপ্টরজ, িলশদয়ািালিং, 

উশখয়া, কক্সবাজার 

 

 

 

িাঁে-মুরগী িালন ১০,০০০/- 

 

০৯ 

সর্ইজী িম মা 

২২১৯৪১৫৮৬২৮৮০ 

 

 

স্বামী- সখাকন িম মা, 

রম্নমখাঁ নাশিত িাড়া, 

িলশদয়ািালিং, উশখয়া, 

কক্সবাজার 

 

 

 

 

 

ÿু দ্র ব্যবো 

১০,০০০/- 

 



১০ 

নীশত রােী িম মা 

২২১৯৪১৫৮৬৯৪৫০ 

 

 

স্বামী- োধন িম মা, রম্নমখাঁ 

নাশিত িাড়া, 

িলশদয়ািালিং, উশখয়া, 

কক্সবাজার 

 

 

 

ÿু দ্র ব্যবো 

১০,০০০/- 

 

১১ 

ছশব িম মা 

২২১৯৪১৫৮৬০২৪৯ 

 

 

স্বামী- বাবুল িম মা, রম্নমখাঁ 

নাশিত িাড়া, 

িলশদয়ািালিং, উশখয়া, 

কক্সবাজার 

 

 

 

 

ÿু দ্র ব্যবো 

১০,০০০/- 

 

১২ 

গুল সমপ্টির 

২২১৯৪৪৭৮১০৫১৫ 

 

 

শিতা- সমাাঃ সিাপ্টছন সমাাঃ 

আলী শভটা, ফশলয়া িাড়া, 

রাজািালিং, উশখয়া, 

কক্সবাজার 

 

 

 

 

গাভী ক্রয় 

১০,০০০/- 

 

১৩ 

রম্নশজনা আক্তার 

২২১৯৪৪৭৮০৪৫০৩ 

 

 

স্বামী- সমাাঃ আশজজুল 

িক, রাজািালিং, 

রাজািালিং, উশখয়া, 

কক্সবাজার 

 

 

 

 

সেলাই সমশিন ক্রয় 

১০,০০০/- 

 

 



৯.  সমঘনা-

কুশমল্লা



 



১০. েরাইল-শব বাড়ীয়া 

2016-2017A_© eQ‡ii FY MÖwnZv‡`i  ZvwjKv t 

µtbs MÖwnZvi bvg wcZv/¯̂gxi bvg wVKvbv UvKv D‡Ïk¨ weZi‡bi Zvwi_ gšÍe¨ 

1 bvRgv Av³vi wc.wRjøy wgqv KvPvixcvov 15000 ‡mjvB 24/08/16 

wKw¯Í ïiæ n‡e 

b‡f¤^i/16 

2 Av½yiv †eMg ¯^v.‡i‡RK wgqv KvPvixcvov 15000 nvm gyiMx 24/08/16 

3 `xcv Iqv¯nx wc.ARx` Kzgvi Iqv¯nx KvPvixcvov 15000 cï cvjb 24/08/16 

4 w`cvjx Iqv¯nx ¯^v.ARx` Kzgvi Iqv¯nx KvPvixcvov 15000 ‡mjvB 24/08/16 

5 ûmbv †eMg ¯^v.gwReyi ingvb eo †`Iqvb cvov 15000 Miæ cvjb 24/08/16 

6 ‡gŠmygx Av³vi wc.dwi` wgqv eo †`Iqvb cvov 15000 ‡mjvB 24/08/16 

7 Rvwgib †eMg ¯^v.g„.AvRnve DwÏb DPvwjqv cvov 15000 nvm gyiMx 24/08/16 

8 Ryby Av³vi ¯^v iZb wgqv kvnevRcyi 15000 nvm gyiMx 24/08/16 

9 gvngy`v ¯^v iZb wgqv wUNi 15000 nvm gyiMx 24/08/16 

10 ‡gvQv.my‡Rbv †eMg g„.‡bKevi Avjx wUNi 15000 Miæcvjb 24/08/16 

11 ‡gŠmygx Av³vi wc.mvgQzj Bmjvg DPvwjqv cvov 15000 ‡mjvB 24/08/16 

12 gvneyev Av³vi †R¨vwZ wc.‡gv.Av.gwR` †gvjøv eo †`Iqvb cvov 15000 ‡mjvB 24/08/16 

13 ‡Rqvmwgb Av³vi ¯^v.gwR` †gvjøv eo †`Iqvb cvov 15000 ‡mjvB 24/08/16 

14 Rvnvbviv  †eMg ¯^v.g„.Av.Iqv`y` †gvjøv eo †`Iqvb cvov 15000 nuvmgyiMx 24/08/16 

15 gvndzRv Av³vi †mZz wc.‡gv.Av.gwR` †gvjøv eo †`Iqvb cvov 15000 ‡mjvB 24/08/16 

16 gviædv wc.‡gv.Av.gwR` †gvjøv eo †`Iqvb cvov 15000 Miæ cvjb 24/08/16 

17 ‰mq`v ivweqv ¯^v.Av.‡Pšayix ivRv gvwiqv Kvw›` 15000 ‡mjvB 24/08/16 

18 m~e©bv †gvšÍvdv ¯^v.Zvbfxi ivRv gvwiqv Kvw›` 15000 ‡mjvB 24/08/16 

19 ‡ivgvbv wc.Av.ingvb ivRv gvwiqv Kvw›` 15000 ‡mjvB 24/08/16 

20 Rvdwib Av³vi wc.g„.gwn DwÏb ivRv gvwiqv Kvw›` 15000 nvm gyiMx 24/08/16 

21 wjRv †eMg ¯v̂.dqRyj ingvb ivRv gvwiqv Kvw›` 15000 cï cvjb 24/08/16 

22 Lvw`Rv †eMg ¯v̂.gwbi  †nv‡mb ivRv gvwiqv Kvw›` 15000 ‡mjvB 24/08/16 

23 ‡di‡`Šmx †eMg ¯v̂,Av‡e` wgqv ivRv gvwiqv Kvw›` 15000 Miæ cvjb 24/08/16 

24 cvwcqv †Mg wc.nviæb wgqv kvnevRcyi 15000 ‡mjvB 24/08/16 

µtbs MÖwnZvi bvg wcZv/¯̂gxi bvg wVKvbv UvKv D‡Ïk¨ weZi‡bi Zvwi_ gšÍe¨ 

25 ‡g‡ni Avd‡ivR ¯v̂.‡nv‡mb gvngy` kvnevRcyi 15000 nvm gyiMx 24/08/16 

wKw¯Í ïiæ n‡e 

b‡f¤^i/16 

26 ‡dŠwRqv †eMg ¯v̂.nviæb wgqv kvnevRcyi 15000 nvm gyiMx 24/08/16 

27 mywdqv †eMg ¯v̂.KvRj wgqv kvnevRcyi 15000 nvm gyiMx 24/08/16 

28 &Gwjqv  †eMg ¯v̂.g„.Inve wgqv DPvwjqv cvov 15000 Miæcvjb 24/08/16 

29 gvdzRv †eMg ¯v̂.Kv‡jv wgqv eo †`Iqvb cvov 15000 ‡mjvB 24/08/16 



30 wRbvZ †eMg ¯v̂.gwZb wgqv eo †`Iqvb cvov 15000 ‡mjvB 24/08/16 

31 ‡bvfv †gwn`x wc.nvwee wgqv eo †`Iqvb cvov 15000 ‡mjvB 24/08/16 

32 wejwKQ †eMg ¯v̂.Avnv` wgqv eo †`Iqvb cvov 15000 nuvmgyiMx 24/08/16 

33 Avwdqv †eMg w`jy wgqv eo †`Iqvb cvov 15000 ‡mjvB 24/08/16 

34 w`jy †eMg ¯v̂,nvwee wgqv eo †`Iqvb cvov 15000 Miæ cvjb 24/08/16 

35 myivBqv †eMg ¯v̂.wicb wgqv eo †`Iqvb cvov 15000 ‡mjvB 24/08/16 

                                                                                                                            ‡gvU 35 R‡bi 

g‡a¨ 525000 UvKv weZib Kiv nq   

 



 ১০.ফশরদগঞ্জ, চাঁদপুর। 

ক্ষুদ্র ঋে শবতরপ্টের তাশলকাাঃ 

ক্রশমক 

নিং 

নাম/শিতা/স্বামীর নাম ঠিকানা কম মসূশচর নাম শবতরেকৃত 

ঋপ্টের িশরমান 

ঋে শবতরপ্টের 

তাশরখ 

মন্তব্য 

1  শমনু আক্তার 

স্বামী- জাশকর সিাপ্টেন 

কাশছয়াড়া, ফশরদগঞ্জ, 

চাঁদপুর। 

ক্ষুদ্র ব্যবো ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬  

2  িাশছনা 

স্বামী- োগর 

কাশছয়াড়া, ফশরদগঞ্জ, 

চাঁদপুর। 

গবাশদ িশু িালন ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬  

3  মশিদা সবগম 

স্বামী- মািবুবুর রিমান 

কাশছয়াড়া, ফশরদগঞ্জ, 

চাঁদপুর। 

ক্ষুদ্র ব্যবো ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬  

4  ফাপ্টতমা সবগম 

স্বামী- আলমগীর সিাপ্টেন 

কাশছয়াড়া, ফশরদগঞ্জ, 

চাঁদপুর। 

ক্ষুদ্র ব্যবো ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬  

5  রাশজয়া সবগম 

স্বামী- সমাাঃ আইউব খান 

কাশছয়াড়া, ফশরদগঞ্জ, 

চাঁদপুর। 

ক্ষুদ্র ব্যবো ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬  

6  রাপ্টবয়া সবগম 

স্বামী- শবলvল সিাপ্টেন 

কাশছয়াড়া, ফশরদগঞ্জ, 

চাঁদপুর। 

িাঁে-মুরগী িালন ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬  

7  আপ্টমনা 

স্বামী- ফারুক 

কাশছয়াড়া, ফশরদগঞ্জ, 

চাঁদপুর। 

ক্ষুদ্র ব্যবো ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬  

8  খাপ্টলদা 

স্বামী- মামুন 

কাশছয়াড়া, ফশরদগঞ্জ, 

চাঁদপুর। 

ক্ষুদ্র ব্যবো ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬  

9  সেশলনা সবগম 

স্বামী- ছাপ্টদক 

কাশছয়াড়া, ফশরদগঞ্জ, 

চাঁদপুর। 

গবাশদ িশু িালন ১০,০০০/- ০১/০৯/১৬  

10  সজেশমন 

স্বামী- জািাঙ্গীর আলম 

কাশছয়াড়া, ফশরদগঞ্জ, 

চাঁদপুর। 

ক্ষুদ্র ব্যবো ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬  

11  জািানারা সবগম 

স্বামী- সমাাঃ কালু শময়া 

কাশছয়াড়া, ফশরদগঞ্জ, 

চাঁদপুর। 

ক্ষুদ্র ব্যবো ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬  

12  আকশলমা 

স্বামী- সমাাঃ মশনরুল ইেলাম 

সকপ্টরায়া, ফশরদগঞ্জ, 

চাঁদপুর। 

িাঁে-মুরগী িালন ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬  

13  আপ্টনায়ারা সবগম 

স্বামী- দুলাল শমশজ 

কাশছয়াড়া, ফশরদগঞ্জ, 

চাঁদপুর। 

ক্ষুদ্র ব্যবো ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬  

14  রাশজয়া সুরতানা 

স্বামী- জািাঙ্গীর সিাপ্টেন 

কাশছয়াড়া, ফশরদগঞ্জ, 

চাঁদপুর। 

িাঁে-মুরগী িালন ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬  

15  শবলশকছ সবগম 

স্বামী- কশবর সিাপ্টেন 

কাশছয়াড়া, ফশরদগঞ্জ, 

চাঁদপুর। 

ক্ষুদ্র ব্যবো ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬  

16  রাশজয়া সবগম 

স্বামী- আবু তাপ্টির 

বাশলথুবা, ফশরদগঞ্জ, 

চাঁদপুর। 

গবাশদ িশু িালন ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬  

17  মািবুবা আক্তার 

স্বামী- েপ্টলমান শমশজ 

বাশলথুবা, ফশরদগঞ্জ, 

চাঁদপুর। 

গবাশদ িশু িালন ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬  

18  নুরজািান সবগম 

স্বামী- আবুল বািার 

বারিাইকা, ফশরদগঞ্জ, 

চাঁদপুর। 

ক্ষুদ্র ব্যবো ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬  

19  মািফুজা সবগম 

স্বামী- আাঃ ছাোর 

গাপ্টেরগাঁও, ফশরদগঞ্জ, 

চাঁদপুর। 

ক্ষুদ্র ব্যবো ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬  

 েব মপ্টমাট = ২,৮০,০০০/-   

 



১১. চাঁদপুর .মতলব উের 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



১২.. সবগমগঞ্জ-সনায়াখালী 

তাশরখ-৭/৯/২০১৬ শর. 

ক্রশমক 

নিং 

ঋেগ্রিীতার নাম  শিতা/স্বামীর নাম ঠিকানা  ঋপ্টের 

িশরমান 

সর্ কাপ্টজ ঋেপ্টদওয়া 

িপ্টয়প্টছ 

মমত্মব্য 

1.  নাশছমা আক্তার আবুল কালাম কশরমপুর  ১০০০০/- ÿু দ্র  ব্যবো  

2.  েশকনা খাতুন আবদুল সছাবিান  কশরমপুর ১০০০০/- ÿু দ্র  ব্যবো  

3.  নুর নািার আক্তার   সমাাঃ  রশফক উল্যা কশরমপুর ১০০০০/- ÿু দ্র  ব্যবো  

4.  ইয়াছশমন আক্তার আবু তাপ্টির  কশরমপুর ১০০০০/- ÿু দ্র  ব্যবো  

5.   সফরদাউে আরা  আশমনুল ইেলাম কশরমপুর ১০০০০/- ÿু দ্র  ব্যবো  

6.  কামরম্নন্নািার  আবদুল কাইউম কশরমপুর ১০০০০/- ÿু দ্র  ব্যবো  

7.  রম্নবী আক্তার স্বামী- আবদুল  জশলল কশরমপুর ১০০০০/- ÿু দ্র  ব্যবো  

8.  আছমা সবগম   সলয়াকত আলী  কশরমপুর ১০০০০/- ÿু দ্র  ব্যবো  

9.  োপ্টজদা আক্তার োমছুল িক কশরমপুর ২০০০০/ ÿু দ্র  ব্যবো  

10.  রম্নশছয়া খাতুন িিীদ আলম কশরমপুর ১০০০০/ ÿু দ্র  ব্যবো  

11.  রাপ্টিদা আক্তার আবু  তাপ্টির কশরমপুর ১০০০০/ ÿু দ্র  ব্যবো  

12.  জািানারা সবগম সোলতান শময়া  কশরমপুর ১০০০০/ ÿু দ্র  ব্যবো  

13.  মাকসুদা আক্তার মৃত সমা: িাি আলম নাশজরপৃর ১০০০০/- ÿু দ্র  ব্যবো  

14.  মশনরা সবগম সমাাঃ শেরাজুল িক  উাঃ নাশজরপুর  গাভী ক্রয়  

15.  োমছুন্নািার সবগম স্বামী সমাাঃ মশনর সিাপ্টেন উাঃ নাশজরপুর ১০০০০/- গাভী িালন   

16.  তাছশলমা আক্তার আজশমর সিাপ্টেন উাঃ নাশজরপুর ১০০০০/- সেলাই সমশিন  

17.  শবশব ফাপ্টতমা  সমাাঃ শলটন উাঃ নাশজরপুর ১০০০০/- সেলাই সমশিন  

18.  িাশলমা  আক্তার সমাাঃ জশির আিােদ উাঃ নাশজরপুর ১০০০০/- সেলাই সমশিন  

19.  আপ্টমনা সবগম  আশমর সিাপ্টেন উাঃ নাশজরপুর ১০০০০/- সেলাই সমশিন  

20.  আপ্টলয়া সবগম   সমাাঃ বাবুল  উাঃ নাশজরপুর ১০০০০/- ÿু দ্র  ব্যবো  

21.  শবশব   ফাপ্টতমা   আবুল কাপ্টিম  উাঃ নাশজরপুর ১০০০০/- ÿু দ্র  ব্যবো  

22.  রাপ্টিদা আক্তার আবদুল মন্নান উাঃ নাশজরপুর ১০০০০/- ÿু দ্র  ব্যবো  

23.  নাজমুন নািার ফজলুর রিমান  উাঃ নাশজরপুর ১০০০০/-  সেলাই সমশিন  

24.  জাপ্টিদা  আক্তার জািাঙ্গীর আলম  উাঃ নাশজরপুর  ১০০০০/-  সেলাই সমশিন ও 

কাচামাল ক্রয়  
 

25.  আফপ্টরাজা আক্তার  আশমর সিাপ্টেন  উাঃ নাশজরপুর  ১০০০০/-  সেলাই সমশিন ও 

কাচামাল ক্রয়  
 

26.  নুর জািান  সবগম  সমাাঃ জািাঙ্গীর আলঅ  উাঃ নাশজরপুর ১০০০০/-  সেলাই সমশিন ও 

কাচামাল ক্রয়  
 

27.  জািানারা আক্তার    শিিং- সমাাঃ জাঙ্গীর 

আলম 

উাঃ নাশজরপুর  ১০০০০/-  সেলাই সমশিন ও 

কাচামাল ক্রয়  
 

28.  নুরজািান সবগম  সমাাঃ নুর সমািােদ  উাঃ নাশজরপুর  ১০০০০/-  সেলাই সমশিন ও 

কাচামাল ক্রয়  
 

29.  িাপ্টিদা  আক্তার সুইটি সমাাঃ নুরম্নল আশমন  উাঃ নাশজরপুর ১০০০০/ সেলাই সমশিন ও 

কাচামাল ক্রয়  
 

30.  সমাোেদ সখাপ্টদজা  

আক্তার 

 সমাাঃ বাবুল  উাঃ নাশজরপুর  ১০০০০/ সেলাই সমশিন ও 

কাচামাল ক্রয়  
 

 



১৩.বান্দরবান েদর-  

ক্রাঃ 

নিং 
ঋে গ্রিীতার নাম শিতা/স্বামীর নাম ঠিকানা শবতরপ্টের 

তাশরখ 
টাকার 

িশরমান 
আয়বধ মক কাপ্টজর 

নাম 
১ র্প্টমশচিং মাম মা শিতা-োথুইঅিং মাম মা সরইচা িশল িাড়া, 

বান্দরবান েদর 
২৫/০৯/২০১১ ১০,০০০/- আদা ও িলুদ চাি 

২ নাইপ্টমশচিং মাম মা শিতা- থুইশচিং মাম মা ঐ ঐ ১০,০০০/- ঐ 
৩ এপ্টমপ্রম্ন মাম মা শিতা-মুইশচিংউ মাম মা ঐ ঐ ১০,০০০/- ঐ 
৪ প্রম্নোিংথুই মাম মা স্বামী-মিংমিংশেিং মাম মা ঐ ঐ ১০,০০০/- িাঁে-মুরগী প্রশতিালন 
৫ হ্লাপ্টমউ মাম মা স্বামী-মিংকেশচিং মাম মা ঐ ঐ ১০,০০০/- ঐ 
৬ হ্লাপ্টমশচিং মাম মা শিতা-কেোশচিং মাম মা ঐ ঐ ১০,০০০/- ঐ 
৭ উখ্যাইপ্রম্ন মাম মা স্বামী-উহ্লাশচিং মাম মা ঐ ঐ ১০,০০০/- ঐ 
৮ থুইনু মাম মা স্বামী-চমিং মাম মা ঐ ঐ ১০,০০০/- ছাগল িালন 
৯ উোিংশচিং মাম মা স্বামী-পুলখয় মাম মা ঐ ঐ ১০,০০০/- ঐ 

    েব মপ্টমাট= ৯০,০০০/-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১৪.জামালগঞ্জ- সুনামগঞ্জ   

ক্রাঃ নিং নাম, শিতা/স্বামীর নাম ঠিকানা কম মসূচীর নাম 
প্রেত্মাশবত টাকার 

িশরমাে 

মঞ্জুরীকৃত টাকার 

িশরমাে 

০১ 
ছুরম্নতুন সনছা 

স্বামী: আতাউর রিমান 

গ্রাম-সছাটঘাগটিয়া, ৩নিং ওয়ার্ ম, 

ভীমখালী ইউশনয়ন,জামালগঞ্জ,সুনামগঞ্জ। 

িাে মুরগী 

িালন 
২০,০০০/- ১৫,০০০/- 

০২ 
িামীমা আক্তার 

শিতা- আতাউর রিমান 

গ্রাম-সছাটঘাগটিয়া, ৩নিং ওয়ার্ ম, 

ভীমখালী ইউশনয়ন,জামালগঞ্জ,সুনামগঞ্জ। 
ÿু দ্র ব্যবো ২০,০০০/- ১৫,০০০/- 

০৩ 
সিােনা সবগম 

স্বামী- তুলা শময়া 

গ্রাম-সছাটঘাগটিয়া, ৩নিং ওয়ার্ ম, 

ভীমখালী ইউশনয়ন,জামালগঞ্জ,সুনামগঞ্জ। 
ছাগল িালন ১৫,০০০/- ১৫,০০০/- 

০৪ 
ফাশিমা আক্তার 

স্বামী: িাি জামাল 

গ্রাম-সছাটঘাগটিয়া, ৩নিং ওয়ার্ ম, 

ভীমখালী ইউশনয়ন,জামালগঞ্জ,সুনামগঞ্জ। 
মুশদ সদাকান ১৫,০০০/- ১৫,০০০/- 

০৫ 
রাশিয়া সবগম 

স্বামী: খাইরম্নল ইেলাম 

গ্রাম-সছাটঘাগটিয়া, ৩নিং ওয়ার্ ম, 

ভীমখালী ইউশনয়ন,জামালগঞ্জ,সুনামগঞ্জ। 

িাে মুরগী 

িালন 
১৫,০০০/- ১৫,০০০/- 

০৬ 
কদবানু শবশব 

স্বামী-উমর আলী 

গ্রাম-সছাটঘাগটিয়া, ৩নিং ওয়ার্ ম, 

ভীমখালী ইউশনয়ন,জামালগঞ্জ,সুনামগঞ্জ। 
মুশদ সদাকান ২০,০০০/- ১৫,০০০/- 

০৭ 
রম্নি খাতুন 

স্বামী: রইছ উশিন 

গ্রাম-সছাটঘাগটিয়া, ৩নিং ওয়ার্ ম, 

ভীমখালী ইউশনয়ন,জামালগঞ্জ,সুনামগঞ্জ। 
ছাগল িালন ২৫,০০০/- ১৫,০০০/- 

০৮ 
সজােো সবগম 

স্বামী: আব্দুল মতশলব 

গ্রাম-সছাটঘাগটিয়া, ৩নিং ওয়ার্ ম, 

ভীমখালী ইউশনয়ন,জামালগঞ্জ,সুনামগঞ্জ। 
ÿু দ্র ব্যবো ২০,০০০/- ১৫,০০০/- 

০৯ 
িাশমদা সবগম 

স্বামী- আব্দুল মশতন 

গ্রাম-সছাটঘাগটিয়া, ৩নিং ওয়ার্ ম, 

ভীমখালী ইউশনয়ন,জামালগঞ্জ,সুনামগঞ্জ। 
মুশদ সদাকান ৩০,০০০/- ১৫,০০০/- 

১০ 
িাফছা সবগম 

শিতা: আলী আমজাদ 

গ্রাম-শ্রীপুর, ৩নিং ওয়ার্ ম, 

ভীমখালী ইউশনয়ন,জামালগঞ্জ,সুনামগঞ্জ। 
গাভী িালন ৩০,০০০/- ১৫,০০০/- 

১১ 
আশমনা 

স্বামী- আশমর আলী 

গ্রাম-সছাটঘাগটিয়া, ৩নিং ওয়ার্ ম, 

ভীমখালী ইউশনয়ন,জামালগঞ্জ,সুনামগঞ্জ। 
ছাগল িালন ২৫,০০০/- ১৫,০০০/- 

১২ 
িাপ্টিনারা 

স্বামী: আবুল আউয়াল 

গ্রাম-সছাটঘাগটিয়া, ৩নিং ওয়ার্ ম, 

ভীমখালী ইউশনয়ন,জামালগঞ্জ,সুনামগঞ্জ। 

িাে মুরগী 

িালন 
৩০,০০০/- ১৫,০০০/- 

১৩ 
খাইরম্নন সনছা 

স্বামী: আব্দুল মান্নান 

গ্রাম-সতশলয়া নতুনিাড়া, ৫নিং ওয়ার্ ম, 

জামালগঞ্জ ইউশনয়ন,জামালগঞ্জ,সুনামগঞ্জ। 
গাভী িালন ২৫,০০০/- ১৫,০০০/- 

১৪ 
নুরম্নন সনচা 

স্বামী: আজমান আলী 

গ্রাম-মািমুদপুর, ১নিং ওয়ার্ ম, 

ভীমখালী ইউশনয়ন,জামালগঞ্জ,সুনামগঞ্জ। 
ছাগল িালন ২০,০০০/- ১৫,০০০/- 

১৫ 
ছাইতুন সনছা 

স্বামী: শনজাম উশিন 

গ্রাম-মািমুদপুর, ১নিং ওয়ার্ ম, 

ভীমখালী ইউশনয়ন,জামালগঞ্জ,সুনামগঞ্জ। 

িাে মুরগী 

িালন 
৩০,০০০/- ১৫,০০০/- 

১৬ 
মালা রানী  

স্বামী: িরপ্টমািন দাে 

গ্রাম-সতশলয়া নতুনিাড়া, ৫নিং ওয়ার্ ম, 

জামালগঞ্জ ইউশনয়ন,জামালগঞ্জ,সুনামগঞ্জ। 
মুশদ সদাকান ৩০,০০০/- ১৫,০০০/- 

১৭ 
রানী দাে 

স্বামী রশব দাে 

গ্রাম-সতশলয়া নতুনিাড়া, ৫নিং ওয়ার্ ম, 

জামালগঞ্জ ইউশনয়ন,জামালগঞ্জ,সুনামগঞ্জ। 
চাপ্টলর ব্যবো ২০,০০০/- ১৫,০০০/- 

১৮ 
ইশন্দরা রানী 

স্বামী: শিপ্টবন্দু েরকার 

গ্রাম-গঙ্গাধরপুর, ৬নিং ওয়ার্ ম, 

সফনারবাঁক ইউশনয়ন,জামালগঞ্জ,সুনামগঞ্জ। 

িাে মুরগী 

িালন 
২৫,০০০/- ১৫,০০০/- 

১৯ 
শরনা রানী  

স্বামী: মশনন্দ্র দাে 

গ্রাম-গঙ্গাধরপুর, ৬নিং ওয়ার্ ম, 

সফনারবাঁক ইউশনয়ন,জামালগঞ্জ,সুনামগঞ্জ। 
মুশদ সদাকান ৩০,০০০/- ১৫,০০০/- 

২০ 
মশন দাে 

স্বামী: মানপ্টবন্দ্র তািং 

গ্রাম-গঙ্গাধরপুর, ৬নিং ওয়ার্ ম, 

সফনারবাঁক ইউশনয়ন,জামালগঞ্জ,সুনামগঞ্জ। 
চাপ্টলর ব্যবো ২০,০০০/- ১৫,০০০/- 

২১ 
শরমা আক্তার 

স্বামী: সগালাম রববানী 

গ্রাম-োচনা, ৬নিং ওয়ার্ ম, োচনা বাজার 

ইউশনয়ন,জামালগঞ্জ,সুনামগঞ্জ। 
ÿু দ্র ব্যবো ২৫,০০০/- ১৫,০০০/- 

২২ 
সিােপ্টন আরা সবগম 

স্বামী িািাব উশিন 

গ্রাম-ফপ্টতপুর, ৭নিং ওয়ার্ ম, োচনা বাজার 

ইউশনয়ন, জামালগঞ্জ,সুনামগঞ্জ। 
গাভী িালন ২৫,০০০/- ১৫,০০০/- 

 কিায়= শতন লÿ শিি িাজার টাকা মাি) ২২জন  ৩,৩০,০০০/- 



 

১৬. রাজনগর- সমৌলভীবাজার। 

ঋে শবতরপ্টের তাশরখাঃ ০৫/০৯/২০১৬                 েিংখ্যাাঃ ১৭ জন                  টাকার িশরমাোঃ ১,৩০,০০০/- 

ক্রশমক নিং নাম ও ঠিকানা টাকার িশরমাে 

০১ ঊিা রােী দে, স্বামী- জগদীি চন্দ্র দে, গ্রাম- কাশজরচক, র্াকঘর- তারািািা, ০৭ নিং কামারচাক ইউশনয়ন, ০৫ নিং ওয়ার্ ম, 

রাজনগর, সমৌলভীবাজার। 

১০,০০০/= 

০২ িািলা রানী নাি, শিতা-  মৃত নীলমশন সদবনাি, গ্রাম- মাশলপ্টকানা, র্াকঘর- কদমিাটা, ০৮ নিং মনসুরনগর ইউশনয়ন, ০৭ নিং 

ওয়ার্ ম, রাজনগর, সমৌলভীবাজার। 

১০,০০০/= 

০৩ শ্রী অঞ্জনা রানী কর, স্বামী- রঞ্জু কর, গ্রাম- সটিংরা, র্াকঘর- সটিংরাবাজার, ০৬ নিং সটিংরা ইউশনয়ন, ০১ নিং ওয়ার্ ম, রাজনগর, 

সমৌলভীবাজার। 

১০,০০০/= 

০৪ অশনমা মালাকার, স্বামী- প্রেয় মালাকার, গ্রাম- সটিংরা, র্াকঘর- সটিংরাবাজার, ০৬ নিং সটিংরা ইউশনয়ন, ০১ নিং ওয়ার্ ম, রাজনগর, 

সমৌলভীবাজার। 

৫,০০০/= 

০৫ ঝে মা চক্রবেী, স্বামী- অরম্নন কাশমত্ম চক্রবেী, গ্রাম- সটিংরা, র্াকঘর- সটিংরাবাজার, ০৬ নিং সটিংরা ইউশনয়ন, ০১ নিং ওয়ার্ ম, 

রাজনগর, সমৌলভীবাজার। 

৫,০০০/= 

০৬ িাপ্টিনা সবগম, স্বামী- লালন, গ্রাম- দÿÿে সটিংরা, র্াকঘর- সটিংরাবাজার, ০৬ নিং সটিংরা ইউশনয়ন, ০১ নিং ওয়ার্ ম, রাজনগর, 

সমৌলভীবাজার। 

১০,০০০/= 

০৭ োশবনা ইয়াছশমন, শিতা- সমাাঃ আলতাফুর রিমান, গ্রাম- সটিংরা, র্াকঘর- সটিংরাবাজার, ০৬ নিং সটিংরা ইউশনয়ন, ০১ নিং ওয়ার্ ম, 

রাজনগর, সমৌলভীবাজার। 

১০,০০০/= 

০৮ োিী রানী মালাকার, স্বামী- সগাশবন্দ রাম মালাকার, গ্রাম- সটিংরা, র্াকঘর- সটিংরাবাজার, ০৬ নিং সটিংরা ইউশনয়ন, ০১ নিং ওয়ার্ ম, 

রাজনগর, সমৌলভীবাজার। 

৫,০০০/= 

০৯ সুনুতা, স্বামী- মশনন্দ্র মালাকার, গ্রাম- সটিংরা, র্াকঘর- সটিংরাবাজার, ০৬ নিং সটিংরা ইউশনয়ন, ০১ নিং ওয়ার্ ম, রাজনগর, 

সমৌলভীবাজার। 

৫,০০০/= 

১০ ঝে মা সবদ্য, স্বামী- রনশজৎ সবদ্য, গ্রাম- সটিংরা, র্াকঘর- সটিংরাবাজার, ০৬ নিং সটিংরা ইউশনয়ন, ০১ নিং ওয়ার্ ম, রাজনগর, 

সমৌলভীবাজার। 

৫,০০০/= 

১১ সিলী রানী, স্বামী- রামা মালাকার, গ্রাম- সটিংরা, র্াকঘর- সটিংরাবাজার, ০৬ নিং সটিংরা ইউশনয়ন, ০১ নিং ওয়ার্ ম, রাজনগর, 

সমৌলভীবাজার। 

৫০০০/= 

১২ সজোৎেো মালাকার, স্বামী- শবষু মালাকার, গ্রাম- সটিংরা, র্াকঘর- সটিংরাবাজার, ০৬ নিং সটিংরা ইউশনয়ন, ০১ নিং ওয়ার্ ম, 

রাজনগর, সমৌলভীবাজার। 

৫,০০০/= 

১৩ বীনা মালাকার, স্বামী- শবনয় মালাকার, গ্রাম- সটিংরা, র্াকঘর- সটিংরাবাজার, ০৬ নিং সটিংরা ইউশনয়ন, ০১ নিং ওয়ার্ ম, রাজনগর, 

সমৌলভীবাজার। 

১০,০০০/= 

১৪ িারশমন ইেলাম, স্বামী- শমজানুর রিমান, গ্রাম- বািাদুরগঞ্জ, র্াকঘর- িাঁচগাঁও, ০৪ নিং িাঁচগাঁও ইউশনয়ন, ০৪ নিং ওয়ার্ ম, 

রাজনগর, সমৌলভীবাজার। 

১০,০০০/= 

১৫ সিলী সবগম, শিতা- তাশির শময়া, গ্রাম- বািাদুরগঞ্জ, র্াকঘর- িাঁচগাঁও, ০৪ নিং িাঁচগাঁও ইউশনয়ন, ০৪ নিং ওয়ার্ ম, রাজনগর, 

সমৌলভীবাজার। 

১০,০০০/= 

১৬ সমাছাাঃ সুরমা সবগম, স্বামী- সমাাঃ কালা শময়া, গ্রাম- বািাদুরগঞ্জ, র্াকঘর- িাঁচগাঁও, ০৪ নিং িাঁচগাঁও ইউশনয়ন, ০৪ নিং ওয়ার্ ম, 

রাজনগর, সমৌলভীবাজার। 

১০,০০০/= 

১৭ শনিারম্নন সবগম, স্বামী- সমাাঃ দুধু শময়া, গ্রাম- বািাদুরগঞ্জ, র্াকঘর- িাঁচগাঁও, ০৪ নিং িাঁচগাঁও ইউশনয়ন, ০৪ নিং ওয়ার্ ম, রাজনগর, 

সমৌলভীবাজার। 

৫০০০/= 



েব মপ্টমাট = ১,৩০,০০০/= 

 

১৭.  রাজশাহী-সমািনপুর  সস্বচ্ছাপ্টেবী মশিলা েশমশত উিকারপ্টভাগী মশিলাপ্টদর ঋে মুঞ্জুপ্টরর তাশলকাাঃ 

ক্রাঃনিং আপ্টবদনকারীর নাম ও   

শিতা / স্বামীর নাম 

ঠিকানা কম মসূচীর নাম আপ্টবদনকৃত ঋপ্টের 

িশরমাে 

কশমটি কর্তমক মঞ্জুরকৃত 

ঋপ্টের িশরমান 

মমত্মব্য 

১ সমাোাঃ কুলসুম 
স্বামী- সমাাঃ সরজাউল কশরম 

সবড়াবাড়ী ছাগল িালন ১০,০০০/- ১০,০০০/-  

২ সমাোাঃ োমসুন নািার 
স্বামী- সমাাঃ এমরান আলী 

সবড়াবাড়ী ছাগলিালন ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

৩ সমাোাঃ রপ্টমছা 
মৃত িারান মিল 

সবড়াবাড়ী ছাগলিালন ১০,০০০/- ১০,০০০/-  

৪ সমাোাঃ সফরপ্টদৌেী 
সমাাঃ আলাউিীন 

সবড়াবাড়ী ছাগলিালন ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

৫ সমাোাঃ নুপ্টন্নিার সবগম 
সমাাঃ মুকুল আলী 

সবড়াবাড়ী ছাগলিালন ১০,০০০/- ১০,০০০/-  

৬ সমাোাঃ কপ্টমলা 
মৃত ইোিাক 

সবড়াবাড়ী কািড় ব্যবো ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

৭ সমাোাঃ সুরমা 
সমাাঃ িাজািান 

সবড়াবাড়ী ছাগলিালন ১০,০০০/- ১০,০০০/-  

৮ সমাোাঃ সেশলনা সবগম 
সমাাঃ আজািার আলী 

সবড়াবাড়ী গরম্ন িালন ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

৯ সমাোাঃ নােশরন সবগম 
সমাাঃ শজয়ারম্নল ইেলাম 

সবড়াবাড়ী গরম্ন িালন ৩১,০০০/- ১০,০০০/-  

১০ সমাোাঃ তিশমনা 
সমাাঃ রশবউল ইেলাম 

সবড়াবাড়ী ছাগলিালন ১০,০০০/- ১০,০০০/-  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১৭.রাজিািী- িবা 
 

ক্র:

নিং 

নাম ও স্বামী/শিতারনাম ঠিকানা কম ম সূচীর নাম আপ্টবদনকৃত 

ঋপ্টের িশরমান 

অনুপ্টমাশদত 

ঋপ্টের িশরমান 

শবতরপ্টনর তািং 

০১/০৯/১৬ 



০১ সমাো: মুঞ্জুরা সবগম 

স্বাাঃ সমা: আব্দুল িাশকম 

িাজরাপুকুর, শ্যামপুর, িশরয়ান িবা, 

রাজিািী। 

গুরত সমাটা 

তাজা করন 

৩০,০০০/- ১৫,০০০/ ০১/০৯/১৬ 

০২ সমাো: খুরশিদা জামান 

স্বা: সরাকপ্টনাজ্জামান  

িাজরাপুকুর, শ্যামপুর, িশরয়ান িবা, 

রাজিািী। 

ÿু দ্র ব্যবো ৩০,০০০/- ১৫,০০০/ ০১/০৯/১৬ 

০৩ সমাছা: মুশনরা সবগম 

স্বা: িাশমম আলী 

িাজরাপুকুর, শ্যামপুর, িশরয়ান িবা, 

রাজিািী। 

গাভী িালন ২৫,০০০/- ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬ 

০৪ সমাো: রাপ্টিদা সবগম 

স্বা: সমা: বাবলু আলী 

িাজরাপুকুর, শ্যামপুর, িশরয়ান িবা, 

রাজিািী। 

ছাগল িালন ২০,০০০/- ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬ 

০৫ সমাো: র্শল সবগম 

স্বা: সমা: নূরম্নল ইেলাম  

িাজরাপুকুর, শ্যামপুর, িশরয়ান িবা, 

রাজিািী। 

গাভী িালন ২৫,০০০/- ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬ 

০৬ সমাছা: শরতা খাতুন 

শিতা-সমা: মুনছুর রিমান 

িাজরাপুকুর, শ্যামপুর, িশরয়ান িবা, 

রাজিািী। 

সিাশি ফাম ম ২৫,০০০/- ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬ 

০৭ সমাো: নাশদরা সবগম 

স্বা: সমা: োপ্টদক সিাপ্টেন 

িাজরাপুকুর, শ্যামপুর, িশরয়ান িবা, 

রাজিািী। 

গাভী িালন ২০,০০০/- ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬ 

০৮ সমাো: সজেশমন সবগম 

স্বা: আোদ আলী 

িাজরাপুকুর, শ্যামপুর, িশরয়ান িবা, 

রাজিািী। 

ÿু দ্র ব্যবো ২৫,০০০/- ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬ 

০৯ সমাো: িারশমন নািার 

শিতা- সমা: সমরাজ উশিন 

িাজরাপুকুর, শ্যামপুর, িশরয়ান িবা, 

রাজিািী। 

ÿু দ্র ব্যবো ২৫,০০০/- ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬ 

১০ সমাো: শিশরনা আক্তার  

শিতা: মৃত েমপ্টের আলী 

িাজরাপুকুর, শ্যামপুর, িশরয়ান িবা, 

রাজিািী। 

ÿু দ্র ব্যবো ২০,০০০/- ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬ 

১১ সমাো: তশিদা সবগম 

স্বাাঃ সমা: আ: সোবািান 

িাজরাপুকুর, শ্যামপুর, িশরয়ান িবা, 

রাজিািী। 

সিাশি ফাম ম ৩০,০০০/- ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬ 

১২ সমাো: মশনরা সবগম 

স্বা: মুক্তার সিাপ্টেন 

িাজরাপুকুর, শ্যামপুর, িশরয়ান িবা, 

রাজিািী। 

গাভী িালন ২৫,০০০/- ১৫,০০০/ ০১/০৯/১৬ 

১৩ সমাো: ফশরদা িারভীন 

স্বা: সরজাউল কশরম 

িাজরাপুকুর, শ্যামপুর, িশরয়ান িবা, 

রাজিািী। 

ছাগল িালন ২৫,০০০/- ১০,০০০/ ০১/০৯/১৬ 

১৪ সমাো: শিখা খাতুন 

স্বা: বাবর আলী 

িাজরাপুকুর, শ্যামপুর, িশরয়ান িবা, 

রাজিািী। 

দশজমর কাজ ২০,০০০/- ১০,০০০/- ০১/০৯/১৬ 

১৫ সমাো: মশনরা সবগম 

স্বা: সমা: আব্দুল িাশকম 

মাধবপুর,ওয়ার্ ম নিং-০২ বড়গাশছ, িবা, 

রাজিািী। 

গাভী িালন ২৫,০০০/- ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬ 

১৬ সমাো:লতা শবশব 

স্বা: সমা: এলাই বক্স  

মাধবপুর,ওয়ার্ ম নিং-০২ বড়গাশছ, িবা, 

রাজিািী। 

মুরগী িালন ২৫,০০০/- ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬ 

১৭ সমাো: ফাপ্টিমা শবশব 

স্বা: সমা: মুন্টু 

মাধবপুর,ওয়ার্ ম নিং-০২ বড়গাশছ, িবা, 

রাজিািী। 

ছাগল িালন ২৫,০০০/- ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬ 

১৮ সমাো: শমতা খাতুন 

স্বা: আ: মান্নান 

মাধবপুর,ওয়ার্ ম নিং-০২ বড়গাশছ, িবা, 

রাজিািী। 

গরম্ন সমাটা 

তাজাকরন 

২৫,০০০/- ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬ 

১৯ সমাছা: োশবনা শবশব 

স্বা: মপ্টয়াদ আলী 

মাধবপুর,ওয়ার্ ম নিং-০২ বড়গাশছ, িবা, 

রাজিািী। 

ছাগল িালন ২৫,০০০/- ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬ 

২০  শ্রীমশত মালতী 

স্বা: শ্রী শিফল 

মাধবপুর,ওয়ার্ ম নিং-০২ বড়গাশছ, িবা, 

রাজিািী। 

ÿু দ্র ব্যবো ২৫,০০০/- ১৫,০০০/- ০১/০৯/১৬ 

২১ শ্রীমশত রম্নিালী 

স্বা: শ্রী িান শকষ্ট 

মাধবপুর,ওয়ার্ ম নিং-০২ বড়গাশছ, িবা, 

রাজিািী। 

ÿু দ্র ব্যবো ২৫,০০০/- ১০,০০০/- ০১/০৯/১৬ 

২২ সচনবানু সবগম 

স্বা: সমা: ির্রত আলী 

গ্রাম-করমজা, বাগধানী 

হুজুরী িাড়, িবা,রাজিািী 

ÿু দ্র ব্যবো ১৫,০০০/- ১০,০০০/- ০১/০৯/১৬ 

২৩ িাশমদা খাতুন 

স্বা: সমা: ফারম্নক সিাপ্টেন 

গ্রাম-করমজা, বাগধানী 

হুজুরী িাড়, িবা,রাজিািী 

ÿু দ্র ব্যবো ১৫,০০০/- ১০,০০০/- ০১/০৯/১৬ 

১৮.নওগাঁ   রানীনগর-   ২০১৬-১৭ অি ম বছপ্টরর শবতরেকৃত ঋে গ্রিীতার নাপ্টমর তাশলকাাঃ 

ক্রশমক 

নিং 

সজলার 

নাম 

উিপ্টজলার 

নাম 

ঋে গ্রিীতার নাম শিতা/স্বামীর নাম ও ঠিকানা কম মসূচীর নাম টাকার 

িশরমাে 

মন্তব্য 

১ নওগাঁ রােীনগর শবউটি সবগম স্বামী-এমদাদুল িক, োিং িশিম  বালুভরা িাঁে মুরগী িালন ১০,০০০/-  



২ নওগাঁ রােীনগর মশরয়ম সবগম স্বামী-সরজাউল কশরম, োিং- িশিম বালুভরা িাঁে মুরগী িালন ১০,০০০/-  

৩ নওগাঁ রােীনগর আকশলমা বানু স্বামী-শমজানুর রিমান, োিং- িশিম বালুভরা িাঁে মুরগী িালন ১০,০০০/-  

৪ নওগাঁ রােীনগর আকশলমা স্বামী-সছালাইমান, োিং- চকমনু ছাগল িালন ১২,০০০/-  

৫ নওগাঁ রােীনগর সরাপ্টকয়া সুলতানা স্বামী-আব্দুে ছালাম, োিং- খাগড়া গাভী িালন ১২,০০০/-  

৬ নওগাঁ রােীনগর সুরাইয়া সুলতানা শিতা- আব্দুে ছালাম, োিং- খাগড়া  গাভী িালন ১২,০০০/-  

৭ নওগাঁ রােীনগর ফাপ্টতমা স্বামী-শিয়াে, োিং -িশিম বালুভরা গাভী িালন ১৫,০০০/-  

৮ নওগাঁ রােীনগর ফাইমা সবগম স্বামী-শমঠুন আলী, োিং -িশিম বালুভরা গাভী িালন ১৫,০০০/-  

৯ নওগাঁ রােীনগর শমশিলা শিতা-শমঠুন আলী, োিং -িশিম বালুভরা গাভী িালন ১৫,০০০/-  

১০ নওগাঁ রােীনগর নাশছমা শবশব স্বামী-রশিদুল ইেলাম,োিং-কাশলগ্রাম(মুশন্সপুর) গাভী িালন ১৫,০০০/-  

১১ নওগাঁ রােীনগর রাশিকা খাতুন শিতা-রশিদুল ইেলাম,োিং-কাশলগ্রাম(মুশন্সপুর)  গাভী িালন ১৫,০০০/-  

১২ নওগাঁ রােীনগর আছমা সবগম স্বামী-নাশজমুল ইেলাম োিং-কাশলগ্রাম(মুশন্সপুর) গাভী িালন ১০,০০০/-  

১৩ নওগাঁ রােীনগর জুই আক্তার স্বামী-উজ্জল ইেলাম,োিং- িশিম বালুভরা গাভী িালন ১৫,০০০/-  

১৪ নওগাঁ রােীনগর সেশলনা শবশব স্বামী-িশিদুল েরদার,োিং-িশরিপুর ঘাঁে মুরগী িালন ১২,০০০/-  

১৫ নওগাঁ রােীনগর িািানাজ সবগম স্বামী-সবলাল সিাপ্টেন,োিং-নওগাঁ েদর গাভী িালন ১৫,০০০/-  

১৬ নওগাঁ রােীনগর উপ্টেপ্টমাপ্টমনা স্বামী-মৃত ফজলুল কশরম ,োিং-নওগাঁ েদর গাভী িালন ১৫,০০০/-  

১৭ নওগাঁ রােীনগর সরাকাইয়া জান্নাত শিতা-সবলাল সিপ্টেন,োিং-নওগাঁ েদর গাভী িালন ১৫,০০০/-  

১৮ নওগাঁ রােীনগর ফারজানা িারশমন স্বামী-শফপ্টরাজ সিাপ্টেন, োিং-নওগাঁ েদর গাভী িালন ১৫,০০০/-  

১৯ নওগাঁ রােীনগর িীরা বানু স্বামী-িশরফুল ইেলাম,োিং-দাউদপুর গাভী িালন ১৫,০০০/-  

২০ নওগাঁ রােীনগর শরতা বানু স্বামী-সুমন আিপ্টেদ,দাউদপুরর গাভী িালন ১৫,০০০/-  

২১ নওগাঁ রােীনগর মািফুজা সবগম স্বামী-আজািার আলী,োিং-বড়গাছা গাভী িালন ১৫,০০০/-  

২২ নওগাঁ রােীনগর নারশগে শবশব স্বামী-িািীনপ্টমাললা,োিং-ছয়বাড়ীয়া গাভী িালন ১৫,০০০/-  

২৩ নওগাঁ রােীনগর শবউটি শবশব স্বামী-আবুবক্কর শেশিক,োিং- ছয়বাড়ীয়া গাভী িালন ১৫,০০০/-  

২৪ নওগাঁ রােীনগর মালাপ্টবগম স্বামী-শেরাজুল ইেলাম,োিং- ছয়বাড়ীয়া গাভী িালন ১৫,০০০/-  

২৫ নওগাঁ রােীনগর জুপ্টলখা শবশব স্বামী-রশফকুল ইেলাম,োিং- ছয়বাড়ীয়া গাভী িালন ১০,০০০/-  

  েব মপ্টমাট= ৩,৩৮,০০০/-                                                                                  কিায়াঃ- (শতন লয আটশিি িাজার) টাকা মাি। 



১৯.দি ন াজ প রু -সবাচাগঞ্জ                                                                                                                           

ব্যাচ নিং-১১ম 

ক্রশমক 

নিং 

ঋন গ্রিীতার নাম শিতা/স্বামশর নাম ঠিকানা ঋপ্টের িশরমান কম মসূচীর নাম মমত্মব্য 

১। আরশত রানী সদব স্বামীাঃ িশরদাে চন্দ্র সদব গ্রামাঃ সদওখড়া সিাাঃিাটরামপুর 

ওয়মার্ নিং-০৯  ইউশনয়নাঃ  ৩নিং 

মুশিদিাট, সবাচাগঞ্জ, শদনাজপুর। 

১৫,০০০/- গাভী িালন  

২। প্রশতকা রানী সদব স্বামীাঃ ভবানন্দ চন্দ্র সদব গ্রামাঃ বাসুপ্টদবপুর সিাাঃিাটরামপুর 

ওয়মার্ নিং-০৬  ইউশনয়নাঃ৬নিং 

রনগাওঁ, সবাচাগঞ্জ,শদনাজপুর। 

১৫,০০০/- সেলাই সমশিন ক্রয়  

৩। শবশনকা রানী সদব স্বামীাঃ ভবানন্দ চন্দ্র সদব গ্রামাঃ বাসুপ্টদবপুর সিাাঃ িাটরামপুর 

ওয়মার্ নিং-০৬  ইউশনয়নাঃ৬নিং 

রনগাওঁ, সবাচাগঞ্জ,শদনাজপুর। 

১৫,০০০/- গাভী িালন  

৪। সজেশমন আক্তার স্বামীাঃ সমাাঃ আইনুিীন গ্রামাঃ সেশনিারীুা,র্াকাঃ 

নাফানগর, ওয়ার্ ম নিং-০৭, 

ইউশনয়নাঃ ১নিং নাফানগর, 

সবাচাগঞ্জ,শদনাজপুর। 

১৫,০০০/- গাভী িালন  

৫। সমাছাাঃ শদলরম্নবা খাতুন স্বামীাঃ সমাাঃ সর্াদ্ধা শময়া গ্রামাঃ বনগাওঁ,র্াকাঃ রনগাওঁ, 

ওয়ার্ ম নিং-০২, ইউশনয়নাঃ ৬নিং 

রনগাঁও 

 সবাচাগঞ্জ,শদনাজপুর। 

১৫,০০০/- গাভী িালন  

৬। সমাছাাঃ শজয়ােশমন আরা খাতুন শিতাাঃ মৃতাঃ আাঃ জশলল  গ্রামাঃ আটগাঁও,র্াকাঃ 

িাটমাধবপুর,ওয়ার্ ম নিং-

০১,ইউশনয়নাঃ ৪নিং আটগাঁও, 

সবাচাগঞ্জ,শদনাজপুর। 

১৫,০০০/- গাভী িালন  

৭। সমাছাাঃ নুরজািান স্বামীাঃ সমাাঃ নুরম্নল আশমন গ্রামাঃআটগাঁও (জিংগীিাড়া),র্াকাঃ 

সমাজাতী বাজার,ওয়ার্ ম নিং-০১, 

ইউশনয়নাঃ ৪নিং আটগাঁও, 

সবাচাগঞ্জ,শদনাজপুর। 

১৫,০০০/- গাভী িালন  

৮। সমাছাাঃ ফশরদা ইয়ােশমন স্বামীাঃ সমাাঃ মুো গ্রামাঃআটগাঁও (জিংগীিাড়া),র্াকাঃ 

সমাজাতী বাজার,ওয়ার্ ম নিং-০১, 

ইউশনয়নাঃ ৪নিং আটগাঁও, 

সবাচাগঞ্জ,শদনাজপুর। 

১৫,০০০/- গাভী িালন  

৯। সমাছাাঃ নুর নািার শিতাাঃ মৃতাঃ ছবদর সিখ গ্রামাঃমুশি মদিাট (িিীদিাড়া),র্াকাঃ 

সেতাবগঞ্জ,ওয়ার্ ম নিং-০৪, 

সেতাবগঞ্জ সিৌরেভা, 

সবাচাগঞ্জ,শদনাজপুর। 

১০,০০০/- গাভী িালন  

১০। সমাছাাঃ মািামুদা খাতুন স্বামীাঃ সমাাঃ আইয়ুব আলী গ্রামাঃআটগাঁও (জিংগীিাড়া),র্াকাঃ 

সমাজাতী বাজার,ওয়ার্ ম নিং-০১, 

ইউশনয়নাঃ ৪নিং আটগাঁও, 

সবাচাগঞ্জ,শদনাজপুর। 

১০,০০০/- সেলাই সমশিন ক্রয়  



২০.িাবনা     সবড়া 

ক্রশমক নিং নাম স্বামী/শিতার নাম ঠিকানা শবতরেকৃত ঋে সেপ্টর্র নাম 

১ শবলশকে খাতুন স্বা: আ: রাজ্জাক ফশকর 

খানপুর মধ্যিাড়া, সবড়া, 

িাবনা। ১৫০০০ গাভী িালন 

২ ফাপ্টতমা খাু তন স্বা: সরজাউল খান 

খানপুর িালিাড়া, সবড়া, 

িাবনা।  ১৫০০০ মুশদ সদাকান 

৩ িাশিয়া খাতুন শিিং িাশলমা সমালুা চরিাড়া, সবড়া, িাবনা। ১৫০০০ সেলাই 

৪ তােশলমা খাতুন শিিং আ: রাজ্জাক সমালুা চরিাড়া, সবড়া, িাবনা। ১৫০০০ গাভী িালন 

৫ শবউটি িারভীন স্বা: উজ্জল চরিাড়া, সবড়া, িাবনা। ১৫০০০ মুরশগ িালন 

৬ নাশদয়া খাতুন স্বা: রওিন সমালুা চরিাড়া, সবড়া, িাবনা। ১৫০০০ মুরশগ িালন 

৭ শজয়ােশমন স্বা: নুর আশমন 

খানপুর মধ্যিাড়া, সবড়া, 

িাবনা। ১৫০০০ এোমপ্টবার্ারী 

৮ নােশরন সুলতানা শিিং আ: িাশলম চরিাড়া, সবড়া, িাবনা। ১৫০০০ কশিউটার 

৯ িাশে খাতুন শিিং রজব আলী চরিাড়া, সবড়া, িাবনা। ১৫০০০ িালকা কৃশি 

১০ চািা খাতুন স্বা: রাজ্জাক সমালুা চরিাড়া, সবড়া, িাবনা। ১৫০০০ তাঁত প্রশিযে 

১১ রাশজয়া খাতুন স্বা: আ: রশিম 

খানপুরা মধ্যিাড়া, সবড়া, 

িাবনা। ১৫০০০ 

গরু 

সমাটাতাজাকরে 

১২ োকু সবগম স্বা: বাচ্চু সমালুা 

খানপুর মধ্যিাড়া, সবড়া, 

িাবনা। ১৫০০০ মশদ সদাকান 

১৩ সমাছা: রতনা খাতুন শিিং শদলবার সিখ সঘািশিপ্টলন্দা, সবড়া, িাবনা। ১৫০০০ দশজম শবজ্ঞান 

১৪ সমাছা: শদিা খাতুন স্বা: জাশকর সিাপ্টেন সঘািশিপ্টলন্দা, সবড়া, িাবনা। ১৫০০০ ছাগল িালন 

১৫ ম্বপ্না খাতুন শিিং সকারবান সিখ বেমত্মপুর, সবড়া, িাবনা। ১৫০০০ মুশদ সদাকান 

১৬ সিাপ্টেপ্টনয়ারা স্বা: িশিদুল ইেলাম রাজনারায়নপুর ১৫০০০ িালকা কৃশি 

১৭ 

সমাছা: আেমাশন 

খাতুন স্বা: িশরফুল ই েলাম নাশন্দয়ারা, সবড়া, িাবনা। ১৫০০০ দশজম শবজ্ঞান 



১৮ িািনারা খাতুন স্বা: জহুরুল ইেলাম রানীগ্রাম ১৫০০০ িালকা কৃশি 

১৯ োলমা আক্তার  স্বা: আমজাদ সিখ আশমনপুর, সবড়া, িাবনা। ১৫০০০ এোমপ্টবার্ারী 

২০ ওশজরন খাতুন স্বা: সমা: সির আলী আশমনপুর, সবড়া, িাবনা। ১৫০০০ িালকা কৃশি 

২১ িীরা খাতুন শিিং মুন্নাফ প্রািং কাবােকান্দা ১৫০০০ গাভী িালন 

২২ লাইলী খাতুন স্বা: মাশনক প্রািং আশমনপুর, সবড়া, িাবনা। ১৫০০০ 

গরু 

সমাটাতাজাকরে 

২৩ োলমা খাতুন স্বা: িািজািান সমালুা সিচাপ্টকালা, সবড়া, িাবনা।  ১৫০০০ গাভী িালন 

২৪ ওশল খাতুন শিিং কালাম িাটুশরয়া, সবড়া, িাবনা। ১৫০০০ িালকা কৃশি 

 

 

 

 

 

 



২১.বগুড়া আদমশদশঘ- 

/আদমদীশঘ,বগুড়া। 

gwnjv‡`i AvZœKg©ms¯’v‡bi j‡ÿ¨ ÿz ª̀ FY Kg©m~wPi 9g e¨v‡P weZiYK…Z 11 Rb FYxi ZvwjKvt 

শবতরপ্টের তাশরখ:১৫/০৮/২০১৬শর:। 

 

                                                     

                                                                                                                                                      

স্বাযশরত 

                                                                                                                                                   

১ ৬ /০ ৪ /২০ ১ ৭  

। 

 

 

 

µ: 

bs 

FYxi bvg 

I 

¯^vgx/wcZvi bvg 

wVKvbv Kg©m~wPi 

bvg 

F‡Yi 

cwigvb 

FY 

weZi‡Yi 

ZvwiL 

A‡±vei-

16 ch©šÍ 

Av`vqK…Z 

 

A‡±vei-

16 ch©šÍ 

Abv`vqx 

 

‡gvevBj 

bs 

gšÍe¨ 

01 Qvjgv †eMg 

¯^v: Av: meyi  

MÖvg:wkqvjmb 

Av`g`xwN,e¸ov 

Mvfx 

cvjb 

10,000/- 14/08/16 1050/- 9450/- 01766 

903786 

 

02 AvÄyqviv 

wcs g„Z BqvwQb 

MÖvg:wkqvjmb 

Av`g`xwN,e¸ov 

ÿz ª̀ 

e¨emv 

10,000/- H 1050/- 9450/- 01712 

585065 

 

03 myjZvbv 

wcs kwn ỳj 

MÖvg:Kvwkwgjv 

Av`g`xwN,e¸ov 

grm¨ 

Pvl 

10,000/- H 1050/- 9450/- 01714 

922908 

 

04 Av‡jqv †eMg  

wcs g„Z Av: 

Lv‡qi 

MÖvg:‡cuvIZv 

Av`g`xwN,e¸ov 

weDwU 

cvj©vi 

10,000/- H 1050/- 9450/- 01713 

702012 

 

05 cjøex Av³vi 

¯^v: bvwQgyj nK 

MÖvg:wkqvjmb 

Av`g`xwN,e¸ov 

Mvfx 

cvjb 

10,000/- H 1050/- 9450/- 01729 

1381356 

 

06 mywg †eMg 

¯^v: Av: Kv‡`i 

MÖvg:wkqvjmb 

Av`g`xwN,e¸ov 

Mvfx 

cvjb 

10,000/- H 1050/- 9450/- 01923 

038340 

 

07 wcqviv †eMg 

¯^v: AvZvDi 

MÖvg:wkqvjmb 

Av`g`xwN,e¸ov 

Mvfx 

cvjb 

10,000/- H 1050/- 9450/- 01916 

380236 

 

08 iwb evb~ 

¯^v: †R‡Ki Avjx 

MÖvg:wkqvjmb 

Av`g`xwN,e¸ov 

Mvfx 

cvjb 

10,000/- H 1050/- 9450/- 01776 

878832 

 

09 dv‡Zgv †eMg 

¯^v: mvBdzj 

MÖvg:wkqvjmb 

Av`g`xwN,e¸ov 

Mvfx 

cvjb 

10,000/- H 1050/- 9450/- 01749 

123163 

 

10 iæwj †eMg 

¯^v: Avey mvB` 

MÖvg:wkqvjmb 

Av`g`xwN,e¸ov 

`wR© 

e¨emv 

10,000/- H 1050/- 9450/- 01717 

018238 

 

11 wicv †eMg 

¯^v: kvnv`Z 

MÖvg:wkqvjmb 

Av`g`xwN,e¸ov 

Mvfx 

cvjb 

10,000/- H 1050/- 9450/- 01729 

138136 

 



 

২২. সিরপুর,বগুড়া  

ক্রাঃ 

নিং 

আপ্টবদনকারীর 

নাম 

শিতা/স্বামী/মাতার নাম ঠিকানা প্রকপ্টের 

নাম/কম মসূশচর 

নাম 

কশমটি কর্তমক 

অনুপ্টমাশদত 

অপ্টি মর 

িশরমান 

অি ম বছর মমত্মব্য 

০১  সমাছাাঃ উপ্টে 

জািানারা শবশব  

স্বামীাঃ মৃতাঃ বশছর আলী  

মাতাাঃ সমাছাাঃ রশিমা শবশব  

গ্রামাঃ রামনগর  

সিাাঃ আর.শর্.এ. 

গাড়ীদহ্  

সিরপুর, বগুড়া।  

ছাগল িালন ১০,০০০/- 

(দি িাজার 

টাকা) 

২০১৬-১৭ গত ০৬/০৯/১৬ 

তাশরপ্টখ ০২ জন 

উিকারপ্টভাগীর 

অনুকুপ্টল ঋে 

শবতরে করা 

িপ্টয়প্টছ। 

০২ ফালগুনী রাশন 

দে  

স্বামীাঃ অশভশজৎ কুমার 

দে(শবিস্নব) 

মাতাাঃ শনলু রানী বশনক  

গ্রামাঃ 

পূব মদেিাড়া 

সিাাঃ সিরপুর 

সিরপুর, বগুড়া। 

ÿু দ্র ব্যবো  ১৫,০০০/- 

(িপ্টনর 

িাজার টাকা) 

২০১৬-১৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২৩. জয়পুরিাট - (েদর উিপ্টজলা) 

ক্রাঃ 

নিং 
ঋেগ্রিীতার নাম শিতা/স্বামীর নাম ঠিকানা 

কম মসূশচর 

নাম 

ঋপ্টের 

িশরমাে 

1 
তাছশলমাখানম স্বামী- সমাাঃমাসুদরানা 

গ্রাম- বঙ্গবন্ধপ্টরার্, 

েদরজয়পুরিাট 

শবউটিশফপ্টকিন 
১৫,০০০/- 

2 
সমাছাাঃশরক্তাপ্টবগম,  শিতা- মৃতাঃিওকতআলী 

গ্রাম- মাদারগঞ্জ, 

েদরজয়পুরিাট 

গাভীিালন 
১৫,০০০/- 

3 
সমাছাাঃসুমাইয়া স্বামী- মশিউররিমান 

গ্রাম- আরাফাতনগর, 

েদরজয়পুরিাট 

গাভীিালন 
১৫,০০০/- 

4 
সমাছাাঃফুলজান,  স্বামী- ইেমাইলপ্টিাপ্টেন 

গ্রাম- গাশড়য়াকান্ত, 

েদরজয়পুরিাট 

গাভীিালন 
১০,০০০/- 

5 সমাছাাঃতানশজলাআকতা

র 
শিতা- ইেমাইলপ্টিাপ্টেন 

গ্রাম- গাশড়য়াকান্ত, 

েদরজয়পুরিাট 

গাভীিালন 
১০,০০০/- 

6 
সমাছাাঃিশলআকতার,  স্বামী- মুতাশেমশবল্লাি 

গ্রাম- বামুনপুর, 

েদরজয়পুরিাট 

গাভীিালন 
১৫,০০০/- 

7 
সমাছাাঃতিশমনাখাতুন,  স্বামী- ফজলুররিমান 

গ্রাম-শছটপ্টিলকুিা, 

েদরজয়পুরিাট 

গাভীিালন 
১৫,০০০/- 

8 
োপ্টলিাআখতার,  শিতা- ফজলুররিমানজয়পুরিাট 

গ্রাম-শছটপ্টিলকুিা, 

েদরজয়পুরিাট 

গাভীিালন 
১৫,০০০/ 

9 
শবিীআকতার,  স্বামী- শমজানুররিমান 

গ্রাম- আরাফাতনগর, 

েদরজয়পুরিাট 

গাভীিালন 
১৫,০০০/ 

10 
তিশমনাপ্টবগম,  স্বামী- মািবুবআনোরী 

গ্রাম- েওদাগড়িাড়া, 

েদরজয়পুরিাট 

গাভীিালন 
১০,০০০/ 

 

11 
সমাছাাঃনাশছমাখাতুন,  স্বামী- নুরপ্টমািােদ 

গ্রাম- গািংরাইল, পুরানাপিল, 

েদরজয়পুরিাট 

সেলাইপ্টমশিনক্র

য় 
১০,০০০/ 

12 
সমাছাাঃশনলুফা স্বামী- মৃতআইনুলিক 

গ্রাম- নতুনিাট, 

েদরজয়পুরিাট 

গাভীিালন 
১০,০০০/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

২৪.(কালাই উিপ্টজলা) 
 



ক্রাঃ 

নিং 
ঋেগ্রিীতার নাম শিতা/স্বামীর নাম ঠিকানা কম মসূশচর নাম 

ঋপ্টের 

িশরমাে 

১ নাসিমা খানম বেলাল হোসেন মাদাই ক্ষুদ্র ব্যাবসা ১৬২০০ 

২ হাছনা খাতুন নুরুজামান মাদাই ক্ষুদ্র ব্যাবসা ১৬২০০ 

৩ লাভলী বিবি আনোয়ার মাদাই গ াভ ীপ াল ন  ১৬২০০ 

৪ আছয়া বিবি হাফিজার মন্ডল মাদাই ক্ষুদ্র ব্যাবসা ১৬২০০ 

৫ হাওয়া বিবি মোকলেছুর দুরন্জ ম ৎস চ াষ  ১৬২০০ 

৬ জয়ন্তী রানী মিলন চন্দ্র হারুন্জা ক্ষুদ্র ব্যাবসা ১৬২০০ 

৭ মিনারা কিচমত কালাই পুর্বপাড়া ক্ষুদ্র ব্যাবসা ১৬২০০ 

৮ মোহনা খাতুন শাহীনুর আলম রাঘবপুর গ াভ ীপ াল ন  ১৬২০০ 

৯ আয়না বেগম একাব্বর রাঘবপুর ক্ষুদ্র ব্যাবসা ১৬২০০ 

১০ বিউটি বেগম শাহআলম রাঘবপুর ক্ষুদ্র ব্যাবসা ১৬২০০ 

১১ তহমিনা বেগম সাহাব উদ্দীন রাঘবপুর ক্ষুদ্র ব্যাবসা ১৬২০০ 

১২ সুলতানা বেগম জযনাল নএপাড়া সস ল াই ম ম দি ন ক্র য় ১০৮০০ 

১৩ আকিমা খাতুন মামুনুর রশিদ রাঘবপুর ক্ষুদ্র ব্যাবসা ১৬২০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৫. সদবিাটা,োতÿুীরা। 

 



 মশিলাপ্টদর আত্নকম মেিংস্থাপ্টনর জন্য ÿু দ্রঋে আপ্টবদনকারীপ্টদর নাপ্টমর চুড়ামত্ম তাশলকাাঃ                    শবতরপ্টের তািং ২৫/০৮/২০১৬ ইিং 
ক্রশমক 

নিং 
নাম স্বামী/শিতার নাম ঠিকানা প্রকপ্টের নাম প্রেত্মাশবত 

ঋপ্টের িশরমাে 

অনুপ্টমাশদত 

ঋপ্টের 

িশরমাে 

মমত্মব্য 

১ শিশরনা খাতুন স্বামীাঃ মশনরম্নল 

ইেলাম 
গ্রামাঃ সদবিাটা গাভী িালন ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

২ নাশছমা খাতুন স্বামীাঃ িশফকুল ইেলাম গ্রামাঃ সদবিাটা গাভী ক্রয় ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

৩ সমােপ্টলমা খাতুন স্বামীাঃ রশবউল ইেলাম গ্রামাঃ সদবিাটা গাভী িালন ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

৪ নাশছমা সবগম স্বামীাঃ মশনরম্নল 

ইেলাম 
গ্রামাঃ আশজজপুর গাভী িালন ২০,০০০/- ১০,০০০/-  

৫ মশজমনা সবগম স্বামীাঃ মৃত মুশজবর 

শমস্ত্রী  
গ্রামাঃ টাউনশ্রীপুর মাছচাি ২০,০০০/- ১০,০০০/-  

৬ রাশিলা খাতুন স্বাাঃ আব্দুল কশরম গ্রামাঃ টাউনশ্রীপুর  গাভী িালন ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

৭ িািানারা খাতুন স্বামীাঃ আব্দুর রিমান গ্রামাঃ রশিমপুর গাভী িালন ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

৮ আশছয়া খাতুন স্বামীাঃ আব্দুর রশিদ গ্রামাঃ রশিমপুর গাভীক্রয় ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

৯ নাশছমা খাতুন স্বামীাঃ   আব্দুর রশিম 

গাজী 
গ্রামাঃ রশিমপুর গাভী িালন ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

১০ নুরনািার খাতুন স্বামীাঃ রম্নহুল আশমন গ্রামাঃ সদবিাটা গাভী িালন ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

১১ িারশমন ফারজানা স্বামীাঃএবাদুল ইেলাম গ্রামাঃ সদবিাটা গাভী ক্রয় ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

১২ সরাশজনা খাতুন স্বামীাঃ আনারম্নল 

ইেলাম 
গ্রামাঃ সদবিাটা গাভী িালন ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

১৩ সরিমা িারভীন স্বামীাঃ  কামরম্নল 

ইেলাম 
গ্রামাঃ সুশিলগাশত গাভী িালন ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

১৪ খাশদজা খাতুন  স্বামীাঃ আাঃ গফ্ফার গ্রামাঃ সুিীলগাশত গাভী িালন ১৫,০০০/ ১০,০০০/-  

১৫  জািানারা খাতুন  স্বামীাঃ মনজুরম্নল 

আলম 
গ্রামাঃ সদবিাটা গাভী িালন ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

১৬ তানশজলা খাতুন স্বামীাঃ আলী আজগার গ্রামাঃ 

টাউনশ্রীপুর 

গাভী িালন ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

১৭ মশনরা খাতুন স্বামীাঃ লাভলুর রিমান গ্রামাঃ চশিপুর িাে-মুরগী 

িালন 
২০,০০০/ ১০,০০০/-  

১৮ আশছয়া শলনা স্বামীাঃ সোলায়মান 

সিাপ্টেন 
গ্রামাঃ সদবিাটা শেট কািড় ক্রয় ২০,০০০/- ১০,০০০/-  

১৯ োমছুন নািার স্বামীাঃ আশমর সিাপ্টেন গ্রামাঃ সদবিাটা গাভীক্রয় ১৫,০০০/ ১০,০০০/-  

২০ সমপ্টিরম্নপ্টন্নছা স্বামীাঃ আবুল কালাম গ্রামাঃ সদবিাটা গবাশদ িশু 

িালন 
১০,০০০/- ১০,০০০/-  

২১ নুরজািান স্বামীাঃ আলীম খান গ্রামাঃ 

সুশিলগাশত 

গাভী িালন ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

 

 

        

২২ জাশকয়া সবগম স্বামীাঃ সমাকছুদুর 

রিমান 
গ্রামাঃ কাজী 

মিলস্না 

গাভীিালন ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

২৩ নুর 

নািার 
স্বামীাঃ সিখ 

আাঃ মান্নান 
গ্রামাঃ 

কাজীমিলস্না 
গাভী 

িালন 

১৫,০০০/- ১০,০০০/-  



২৪ োপ্টলিা 

খাতুন 
স্বামীাঃ 

ইয়াশছন 

সিাপ্টেন 

গ্রামাঃ 

মাঝেশখপুর 
গাভী ক্রয় ২০,০০০/- ১০,০০০/-  

২৫ রাশিদা 

সবগম 
স্বামীাঃ মন্টু 

সমালস্না 
গ্রামাঃ 

মাঝেশখপুর 
গাভী 

িালন 

১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

২৬ িাশফজা 

সবগম 
স্বামীাঃ 

জািাঙ্গীর 

সিাপ্টেন 

গ্রামাঃ দাদপুর গাভী 

িালন 

২০,০০০/- ১০,০০০/-  

২৭ মালতী 

রায় 
স্বামীাঃ 

সদবদাে রায় 
গ্রামাঃ সদবিাটা গাভীিালন  ১০,০০০/- ১০,০০০/-  

২৮ ফশরদা 

খাতুন 
স্বাাঃ সমাবারক 

সিাপ্টেন 
গ্রামাঃ সদবিাটা গাভী 

িালন 
১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

২৯ িাশমদা 

িারভীন 
স্বামীাঃ 

আরিাদ আলী 
গ্রামাঃ 

সমািাোদালীপুর 
গাভী 

িালন 

১০,০০০/- ১০,০০০/-  

৩০ ফশরদা 

খাতুন 
স্বামীাঃ আব্দুর 

রউফ 
গ্রামাঃ 

সদবিাটা 

গাভীক্রয় ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

৩১ শদপ্তী 

রানী 
স্বামীাঃ  

শবশ্বনাি মিল 
গ্রামাঃ সনাড়ারচক শচিংশড় চাি ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

৩২ েরশদনী 

মিল 
স্বামীাঃ 

মপ্টিিচন্দ্র 

মিল 

গ্রামাঃ সনাড়ারচক  শচিংশড় চাি ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

৩৩ সুমা 

রানী 

মিল 

স্বামীাঃসুকুমার 

মিল 
গ্রামাঃ সনাড়ারচক  শচিংশড় চাি ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

৩৪ নশমতা 

মিল 
স্বামীাঃ স্বিন 

মিল 
গ্রামাঃ সনাড়ারচক  শচিংশড় চাি ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

৩৫ শবিণু 

শপ্রয়া 

মিল 

স্বামীাঃ  

শদপ্টনি কুমার 

মিল 

গ্রামাঃ সনাড়ারচক  শচিংশড় চাি ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

৩৬ শরয়া 

িারভীন 
স্বামীাঃ 

োইফুল 

ইেলাম 

গ্রামাঃ সনাড়ারচক  শচিংশড় চাি ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

৩৭ কশনকা 

রানী 

মিল 

স্বামীাঃ কানাই 

মিল 
গ্রামাঃ সনাড়ারচক  শচিংশড় চাি ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

৩৮ রাপ্টবয়া 

খাতুন 
স্বামীাঃ 

সরজাউল 

গাজী 

গ্রামাঃ সনাড়ারচক  শচিংশড় চাি ১৫,০০০/- ১০,০০০/-  

৩৯ শিশরনা 

খাতুন 
স্বামীাঃ 

সমািােদালী 

েরদার 

গ্রামাঃ 

সদবিাটা 

গাভী ক্রয় 

। 
২০,০০০/ ১০,০০০/-  

     েব মপ্টমাট- ৩,৯০,০০০/-  

 

 

২৬. সমাপ্টড়লগঞ্জ,বাপ্টগরিাট।           ঋে শবতরপ্টনর তাশলকাাঃ (৭ম ির্ মায়)      



 শবতরপ্টনর তাশরখাঃ ০১/০৯/২০১৬ 

ক্রশমক 

নিং- 

 নাম ও জাতীয় িশরচয়িি 

নিং- 

        

স্বামী/শিতা 

            ঠিকানা পূপ্টব ম 

অি 

দপ্তর 

িপ্টত ঋন 

শনয়াপ্টছ 

শকনা? 

সকান 

বপ্টকয়া 

আপ্টছ 

শকনা? 

আপ্টবদনকৃত 

ঋপ্টের 

িশরমান 

মঞ্জুরকৃত ঋপ্টের 

িশরমান 

১ শিশরন ০১২৬০০৪৬৯৭৬৭৩ স্বামী- 

িারপ্টভজ সিখ 

উের েরাশলয়া ৪নিং 

ওয়ার্ ম 

না না ১৫০০০ ১০০০০ 

২ নুরজািান সবগম 

০১২৬০০৫৬৯৯৭৩৮ 

আাঃ মাপ্টলক 

িাওলাদার 

কৃশিব্যািংক সরার্,৫ 

নিংওয়ার্ ম 

না না ১৫০০০ ১০০০০ 

৩ লাবনী োিা  

০১২৬০০৫৬৯৯৭৭৬ 

বাবুল োিা কৃশি ব্যািংক 

সরার্,৫নিং ওয়ার্ ম 

না না ১৫০০০ ১০০০০ 

৪ রাশিদা সবগম  

০১২৬০০১৬৯০৯৯৫ 

আাঃ রিমান বারইখালী,১নিং 

ওয়ার্ ম,সিৌরেভা 

না না ১৫০০০ ১০০০০ 

৫ শফপ্টরাজা  

০১২৬০০২৬৯২৫৩৩০ 

আশজজ েরদার বারইখাশল ২নিং 

ওয়ার্ ম 

না না ১৫০০০ ১০০০০ 

৬ তাশনয়া সবগম  

১৯৮৯০১২৬০০১০০০৪৫২ 

সমাাঃ মাসুম 

শবলস্নাি 

েরশলয়া,৪নিং ওয়ার্ ম 

সিৌরেভা 

নvুা না ২০০০০ ১০০০০ 

৭ শমনারা  সবগম 

০১২৬০০৭৭০৩৬৩৩ 

আউয়াল 

তালুকদার 

কুঠিবাড়ী ৭নিং ওয়ার্ ম 

সিৌরেভা 

নvুা না ২০০০০ ১০০০০ 

৮ শরিা ইেলাম  িশিদুল ইেলাম 

সিখ 

কাঠালতলা,২নিং 

ওয়ার্ ম সমাপ্টরলগঞ্জ 

ইউশনয়ন 

না না ১৫০০০ ১০০০০ 

৯ মাকসুদা  সবগম 

১৯৯৪০১১৬০৬৫০০০০৬৩ 

এমদাদুল িক 

রাজু 

কাঠালতলা,২নিং 

ওয়ার্ ম সমাপ্টরলগঞ্জ 

ইউশনয়ন 

না না ১৫০০০ ১০০০০ 

১০ জান্নাতুলপ্টফরপ্টদৌেী শিতা-সমাাঃ 

আলমগীর 

সিাপ্টেন দুলাল 

বারইখালী,১নিং 

ওয়ার্ ম,সিৌরেভা 

না শনা ২০০০০ ১০০০০ 

১১ তাছশলমা স্বামী-সমাাঃ 

আলমগীর 

সিাপ্টেন 

বারইখালী,১নিং 

ওয়ার্ ম,সিৌরেভা 

না না ২০,০০০ ১০০০০ 

১২ িাশে সবগম  

০১১৬০২৩৭৪৪১৮৫ 

কবীর সিাপ্টেন 

মীর 

উের সুতালড়ী,৫ নিং 

ওয়ার্ ম বারইখাশল  

ইউশনয়ন 

না না ২০,০০০ ১০০০০ 

 
ক্রশমক 

নিং- 

 নাম ও জাতীয় িশরচয়িি 

নিং- 

        

স্বামী/শিতা 

            ঠিকানা পূপ্টব ম 

অি 

দপ্তর 

িপ্টত 

ঋন 

শনয়াপ্টছ 

শকনা? 

সকান 

বপ্টকয়া 

আপ্টছ 

শকনা? 

আপ্টবদনকৃত 

ঋপ্টের 

িশরমান 

মঞ্জুরকৃত 

ঋপ্টের 

িশরমান 

১৩ আলমতাজপ্টবগম  

০১১৬০২৯৭৫৬২৫০ 

আব্দুল 

মাপ্টলক 

শিিংপ্টজাড়৪ নিং 

ওয়ার্ ম,শচিংড়াখাশল,সমাপ্টরলগ

ঞ্জ 

না না ১৫০০০ ১০০০০ 

১৪ িাশিনুর সবগম আমপ্টজদ কাঠালতলা,সমাপ্টরলগঞ্জ না না ১৫০০০ ১০০০০ 



০১১৬০৬৫৮৩৫৭০০ গাজী ইউশনয়ন ২ নিং ওয়ার্ ম 

১৫ সিােপ্টনয়ারা সবগম 

০১১৬০২৯৭৫৬২৮২ 

স্বামী- সমাাঃ 

ইউনুে সেখ 

শিিংপ্টজাড়,৪নিং ওয়ার্ ম, 

শচিংড়াখাশল 

 না না ১৫০০০ ১০০০০ 

১৬ শবউটি সবগম 

১৫৯১০১৯৪৪৬৬৮৬ 

হুমায়ুন কশবর উের েরাশলয়া ৩ নিং ওয়ার্ ম 

সিৌরেভা 

না না ১৫০০০ ১০০০০ 

১৭ তাছশলমা সবগম  

০১১৬০২৩৭৩৯০৭২ 

সতাতা শময়া বারইখালী ২নিং 

ওয়ার্ ম,বারইখালী ইউশনয়ন 

না না ১৫০০০ ১০০০০ 

১৮ আফছাশরয়া ইয়ােশমন 

১৯৯২০১১৬০২৩০০০০৫৪ 

সমাাঃ আববাে 

আলী 

উের েরাশলয়া,ওয়ার্ ম নিং-৪ 

সিৌরেভা 

না না ১৫০০০ ১০০০০ 

১৯ রম্নশচয়া  

০১২৬০০৬৭০০৩৯৭৮ 

স্বামী- 

মশজবরপ্টেখ 

কাঠালতলা,সমাপ্টরলগঞ্জ 

ইউশনয়ন ২নিং ওয়ার্ ম 

ন না ১৫০০০ ১০০০০ 

২০ সরনু সবগম 

৬৭১৫৮৩১৪৬৩৪৬১ 

 

স্বামী- 

বশদউজ্জামান 

স্বিন 

উের সুতালড়ী৪ নিং ওয়ার্ ম, 

বারাইখালী ইউশনয়ন 

না না ১৫০০০ ১০০০০ 

২১ লতা কম মকার  

১৯৯০০১২৬০০৫০০০০৩৪ 

 

স্বামী- শরিন 

কম মকার 

৫নিং ওয়ার্ ম, সিৌরেভা না না ১৫০০০ ১০০০০ 

২২ ফশজলা সবগম 

০১২৬০০৩৬৯৩৯২৪ 

 

স্বামী-ছোর 

সবিারী 

উের েরাশলয়া ৩নিং ওয়ার্ ম 

সিৌরেভা 

না না ১৫০০০ ১০০০০ 

২৩ শিয়ারা সবগম  

০১১৬০২৩৭৩৯৩৬৮ 

স্বামী-মৃত-

জািারম্নল 

সিখ 

বারইখাশল ২নিং ওয়ার্ ম 

,বারইখাশল ইউশনয়ন 

না না ১৫০০০ ১০০০০ 

       ২,৩০,০০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৭.ফকিরহাট-ফশকরিাট-  



সেপ্টেম্বর, ২০১৬ মাপ্টে ২৬ জন ঋে গ্রিীতার নাপ্টমর তাশলকাাঃ 

ক্রাঃ 

নিং 

জাতীয় িশরচয় িি/ জন্ম 

েনদ নম্বর 
ঋে গ্রিীতার নাম শিতা/ স্বামীর নাম ঠিকানা কম মসূশচর নাম 

মঞ্জুরীকৃত 

ঋপ্টের িশরমান 

1.  ০১১৩৪৩১১০৪২৩৫ সমাোাঃ আশছয়া 

খাতুন 

ইয়াকুব আলী সিখ আট্টাকী কৃশিকাজ ১০০০০ 

2.   ময়না সবগম মন্টু সিখ আট্টাকী িাঁে-মুরগী ১৫০০০ 

3.   িাশমদা সবগম মৃত আিরাফ আলী 

সমালস্না 

আট্টাকী মৎস্য চাি ১৫০০০ 

4.   মুশন্ন সবগম রাজু সিখ আট্টাকী মৎস্য চাি ১৫০০০ 

5.   শিউলী সবগম সুজাত আট্টাকী মৎস্য চাি ১৫০০০ 

6.   শরশজয়া সুলতানা সুলতান আট্টাকী গরম্ন ছাগল ১৫০০০ 

7.  ০১১৫৬১৭৯৮৮৩৪৮ কামরম্নন্নািার শগয়াে উশিন 

সমালস্না 

আট্টাকী মৎস্য চাি ১৫০০০ 

8.   িশরফা সবগম কশবর সিখ মূলঘর গরম্ন িালন ১০০০০ 

9.   নাজমা সবগম িারম্নন সিখ ঠিকরীিাড়া কৃশি কাজ ১৫০০০ 

10.  ২০০০০১১০৮১৭১০২০৫১ তাবাছুন সুলতানা িাওলাদার শজিাদুল 

আলম 

আট্টাকা িাঁে মুরগী 

িালন 

১৫০০০ 

11.  ০১১০৮১৭১৫০৮০১ শবউটি সবগম িাওলাদার শজািদুল 

আলম 

আট্টাকা িাঁে মুরগী 

িালন 

১৫০০০ 

12.  ০১১৩৪৩১১১০৩১৭ জািানারা সবগম নূর ইেলাম আট্টাকী ছাগল িালন ১৫০০০ 

13.  ০১১৩৪৩১১০৪১৪৩ শবউটি সবগম খান সরজাউল  িাগলা িাঁে মুরগী 

িালন 

১৫০০০ 

14.  ২০০৭০১১৪১৯০৯০১১২৭১ সরাশজনা সবগম রাজা সিাপ্টেন আট্টাকী ছাগল িালন ১৫০০০ 

15.  ০১১৩৪৩১১০৪৬৬০ স্বপ্না রানী সঘাি িশরমল কুমার সঘাি আট্টাকী গরম্ন িালন ১৫০০০ 

16.  ০১১৩৪৩১১০৪৫১০ মায়া রানী রায় সদবািীি রায় আট্টাকী গরম্ন িালন ১৫০০০ 

17.  ০১১৩৪১০০৯৫৬১৭ োপ্টলিা সবগম জাশকর সিখ আট্টাকা মৎস্য চাি ১৫০০০ 

18.  ১৯৭০০১১৩৪১০০৯৫০৭১ ফশরদা সবগম সিখ মুনসুর আলী আট্টাকা মৎস্য চাি ১৫০০০ 

19.  ০১১৩৪৩১১০৬৮৪২ জশরনা সবগম সিখ আপ্টমর আলী বারাশিয়া মৎস্য চাি ১৫০০০ 

20.  ১৯৯৩০১১৩৪৩১০০০২২৪ সোপ্টিলী খাতুন 

শলশি 

সিখ কামরম্নজ্জামান িাগলা ছাগল িালন ১৫০০০ 

21.  ১৯৯৫০১১৩৪৩১০২২৪৪৩ শমম আকশলমা 

খাতুন 

সমাাঃ রজব আলী আট্টাকী ছাগল িালন ১৫০০০ 

22.  ০১১৩৪৩১১০৫৪৪৬ রত্না রানী নাগ েনদ কুমার নাগ আট্টাকী ছাগল িালন ১৫০০০ 

23.  ১৯৯৩৪৭১১৭১০০১৫৮৯৫ শরিংকু জমািার সগািী নাগ আট্টাকী ছাগল িালন ১৫০০০ 

24.  ০১১৩৪৩১১১০৬০১ সিনা সবগম শজলস্নাল সিাপ্টেন িাগলা 

শ্যামনগর 

কৃশি কাজ ১৫০০০ 

25.  ০১১৩৪১০১০০৭৮৬ মুেশলমা সবগম আিাদ আলী সিখ সিাচলা কৃশি কাজ ১৫০০০ 

26.  ০১১৩৪১০০৯৯৩৬৮ আশমরন সবগম আবুল ফশকর সছাট 

বাশিরশদয়া 

কৃশি কাজ ১৫০০০ 

 



২৮. শ্রীপুর মাগুরা এর মশিলাপ্টদর আত্ম - কম মেিংস্থাপ্টনর লপ্টযে ক্ষুদ্র ঋে কার্ মক্রপ্টমর আওতায় ১৬ তম ির্ মাপ্টয় ঋে 

গ্রিেকারীপ্টদর নাগশরক সমৌশলক উিােেি অনুপ্টমাশদত তাশলকা                                                                                                                                                                               

শবতরপ্টনর তাশরখাঃ- ০৬/০৯ /২০১৬ শরাঃ  

ক্রাঃ

নিং 

আইশর্ নিং- নাম মাতা

র 

নাম 

জন্ম 

তাশরখ 

স্থায়ী ঠিকানা সববা

শিক 

তথ্যা

বলী 

ধম ম সি

িা 

প্রক

সের 

নাম 

অনুপ্টমাশদ

ত  

টাকার 

িশরমান 

শিতা/

স্বামী 

গ্রাম র্াক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

০১ ৫৫১৯৫৭৩৬৩

৬৭০৩৪ 

তাে

শলমা 

সবগম 

োঈ

দ 

সমা

ল্যা 

০৩.০৭.

৭২ 

,,  

োঈদ 

সমাল্যা 

সখাদ মর

হুয়া 

শ্রীপ্টকাল শববা

শিত 

ইে

লাম 

গৃশি

েী 

গাভী 

িাল

ন 

১৫০০০/

- 

০২ ৫৫১৯৫৭৩৩৭৫

৯৫২ 

আশি

য়া 

সবগম 

েফু

রা 

সবগম 

১৯.০৯.

৮০ 

’’  

মশছয়া

র 

শবশ্বাে 

টুশিিা

ড়া 

খামার

িাড়া 

শববা

শিত 

ইে

লাম 

গৃশি

েী 

ছাগল 

িাল

ন 

১৫০০০/

- 

০৩ ৫৫১৯৫৭৩৩৭

৩৫০০ 

লশত

ফা 

বড়ু ০৫.০৪.

৮২ 

,,  

কামাল 

সিখ 

বারইিা

ড়া 

খামার

িাড়া 

শববা

শিত 

ইে

লাম 

গৃশি

েী 

ছাগল 

িাল

ন 

১৫০০০/

- 

০৪ ৫৫১৯৫৭৩৪৪০

১৬০ 

দীশপ্ত 

মিল 

শমন্ন

শত 

মিল 

১৭.১১.

৮৮ 

’’  

তিন 

মিল 

খশড়চা

ইল 

বাশগনী শববা

শিত 

   

শিন্দু 

গৃশি

েী 

ছাগল 

িাল

ন 

১৫০০০/

- 

০৫ ৫৫১৯৫৭৩৩৭১

৫৭৬ 

রম্নিা

লী 

মিল 

অরম্ন

না 

মিল 

১০.০৭.

৮২ 

’’  

শবষ্ণু 

িদ 

মিল 

খশড়চা

ইল 

বাশগনী শববা

শিত 

   

শিন্দু 

গৃশি

েী 

ছাগল 

িাল

ন 

১৫০০০/

- 

০৬ ৫৫১৯৫৭৩৩৭০

৪১১ 

সরপ্টি

না 

সবগম 

সরনু 

সবগম 

০১.০১.

৭৯ 

স্বাাঃ-  

জশিরম্ন

ল 

ইেলাম 

দাইর

সিাল 

খামার

িাড়া 

শববা

শিত 

ইে

লাম 

গৃশি

নী 

গাভী 

িাল

ন 

১৫০০০/

- 

০৭ ৫৫১৯৫৭৩৩৭৫

৬৯৬ 

মশজম

না 

সবগম 

ফাপ্টত

মা 

সবগম 

০৪.১২.

৭৫ 

’’  

আশমনু

র শময়া 

টুশিিা

ড়া 

খামার

িাড়া 

শববা

শিত 

ইে

লাম 

গৃশি

েী 

ছাগল 

িাল

ন 

১৫০০০/

- 



০৮ ৪৪১৮০১২৮৯৪

০৭৬ 

সবদা

না 

িাপ্টনা 

শবশ্বা

ে 

০২.০১.

৭৮ 

,,  

রবীন্দ্র

নাি 

শবশ্বাে 

খশড়চা

ইল 

বাশগনী শববা

শিত 

   

শিন্দু 

গৃশি

েী 

গাভী 

িাল

ন 

১৫০০০/

- 

০৯ ৫৫১৯৫৭৩৩৭৫

৮৬৫ 

রাশি

দা 

সবগম 

মাপ্টজ

দা 

সবগম 

১১.০২.

৭৬ 

’’  

ফশরদ 

শময়া 

টুশিিা

ড়া 

খামার

িাড়া 

শববা

শিত 

ইে

লাম 

গৃশি

েী 

ছাগল 

িাল

ন 

১৫০০০/

- 

১০ ৫৫১৯৫৭৩৩৭৫

৯৩১ 

শবনা রাশব

য়া 

সবগম 

১০.০৩.

৭১ 

স্বাাঃ-  

শমজানু

র 

রিমান 

টুশিিা

ড়া 

খামার

িাড়া 

শববা

শিত 

ইে

লাম 

গৃশি

েী 

ছাগল 

িাল

ন 

১৫০০০/

- 

১১ ৫৫১৯৫৮৪৩৯

৩০৭৮ 

মািবু

বা 

ইেলা

ম 

সেশল

না 

ইেলা

ম 

১৮.১০.

৭৮ 

স্বাাঃ - 

মৃতাঃ 

আবুল 

কাপ্টিম 

তখলপু

র 

োশচলা

পুর 

শববা

শিত 

ইে

লাম 

গৃশি

েী 

 দশজম 

ও 

সেলা

ই 

১৫০০০/

- 

১২ ৫৫১৯৫৮৪৩৮

৬৩২৯ 

েপ্টন

কা  

নীলা 

দাে 

০৫.০২.

৭৭ 

স্বাাঃ-  

শচে 

দাে 

মদনপু

র 

শ্রীপুর শববা

শিত 

   

শিন্দু 

গৃশি

েী 

ছাগল 

িাল

ন 

১০০০০/

- 

১৩ ৫৫১৯৫৮৪৩৮

৯৮৪০ 

শ্যাম

লী 

রােী 

েরকা

র 

মুশক্ত 

রােী 

দে 

১৫.০৫.

৮১ 

স্বাাঃ - 

সগািাল 

েরকার 

োরঙ্গ

শদয়া 

শ্রীপুর শববা

শিত 

   

শিন্দু 

গৃশি

েী 

ছাগল 

িাল

ন 

১৫০০০/

- 

১৪ ৫৫১৯৫৮৪৩৮

৯৮২৫ 

ভানু 

রােী 

েরকা

র 

মৃতাঃ 

নীলা 

রােী 

ের

কার 

০৩.০৬

.৬৭ 

স্বাাঃ - 

দুলাল 

েরকার 

োরঙ্গ

শদয়া 

শ্রীপুর শববা

শিত 

   

শিন্দু 

গৃশি

েী 

ছাগল 

িাল

ন 

১৫০০০/

- 

১৫ জাঃ শনাঃ- 

১০২৬ 

শরতা 

রােী 

কুন্ডু 

পূশে ম

মা 

রােী 

০২.০১.

৯৫ 

স্বাাঃ- 

সুজন 

কুন্ডু 

টুশিিা

ড়া 

খামািা

ড়া 

শববা

শিত 

   

শিন্দু 

গৃশি

েী 

ছাগল 

িাল

ন 

১৫০০০/

- 

                                                                                                                                                                                                                                     

েব মপ্টমাট - দুইলÿ কুশড়িাজার 

  

=২২০০

০০/- 



২৯..কুশষ্টয়া কুমারখালী 

 

           bvg I wVKvbv         UvKvi cwigvb ‡Kvb †Uª‡W FY 

‡`qv n‡q‡Q| 

        weZi‡bi ZvwiL           gšÍe¨ 

‡gvQvt †iv‡Kqv LvZzb,Rs-

AvgRv` †nv‡mb, MÖvg- evLB 

gneŸZcyi, RMbœv_cyi, 

KzgviLvjx, Kzwóqv| 

 

  10,000/= 

 

nvum-gyiMx cvjb 

 

07/09/2016 

 

mdziv LvZzb, Rs- 

Avmv ỳ¾vgvb,MÖvg- `wÿb 

evLB,b›`jvjcyi,KzgviLvjx, 

Kz„wóqv| 

 

 10,000/= 

Mevw` cï cvjb 07/09/2016  

 

৩০.আলমর্াঙ্গা, চুয়ার্াঙ্গা- 

 

১ সমাছাাঃ রাশিদা খাতুন জিং আলম কুমারী গবাদী িালন ১৫,০০০/ 
২ সমাছাাঃ সফরপ্টদৌেী সবগম জিং োইদুর রিমান এপ্ট্চচন্স িাড়া গরম্ন িালন ১৫,০০০/ 
৩ সমাছাাঃ আপ্টয়িা খাতুন জিং িশববর রিমান একপ্টচন্স িাড়া ছাগল িালন ১৫,০০০/ 
৪ সমাছাাঃ রপ্টমছা খাতুন জিং মৃতাঃ মপ্টঞ্জল সিখ সগাশবন্দপুর গরম্ন িালন ১৫,০০০/ 

                                                                     কিায়াঃ চার লয িঞ্চাি িাজার টাকা মাি=৪,০৫,০০০/- 

  

৩১. ভািাশরয়া,শিপ্টরাজপুর 

ভািাশরয়া,শিপ্টরাজপুর।  

‘‘ মশিলাপ্টদর আত্মকম মেিংস্থাপ্টনর জন্য ÿ  ুদ্র ঋে কার্ মক্রপ্টমর আওতায় ঋে শবতরপ্টের লÿÿু র্ ০৪/০৯/২০১৬ইিং  

ক্রাঃ 

নিং 
আপ্টবদনকারীর 

নাম 
 নাম  শিতা/স্বামীর নাম  

ঠিকানা কম মসূচীর নাম 
ঠিকানা কম মসূচীর নাম আপ্টবদনকৃত ঋপ্টের 

িশরমান 

অনুপ্টমাশদত 

ঋপ্টেরর 

িশরমান  

১ চয়শনকা শমি স্বামীাঃ িলাি কুমার সদ দাঃ শিয়ালকাঠী সটনলাশরিং ২৫,০০০/- ২০,০০০/-  

২ সিশরয়া  সবগম স্বামীাঃ সেপ্টকন্দার খশলফা উাঃ শিয়ালকাঠী শরস্কা ক্রয় ২০,০০০/- ১৫,০০০/-  

৩ খাশদজা স্বামীাঃ িািআলম ভািাশরয়া েদর ফাষ্ট ফুপ্টর্র ব্যবো ২৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

৪ মঞ্জুশ্রী িালদার স্বামীাঃ পুশনল শবিারী িািং ভািাশরয়া েদর টি-সষ্টার ২০,০০০/- ১৫,০০০/-  



৫ নাজনীন সবগম স্বামীাঃ দুলাল ভািাশরয়া েদর গাভী  িালন ২৫,০০০/- ২০,০০০/-  

৬ রাশিমা সছাপ্টলমান মশলস্নক ধাওয়া শরক্সা ক্রয় ২৫,০০০/- ১৫,০০০/-  

৭ শিউলী সবগম স্বামীাঃ মন্টু খান সমশদরাবাদ ছাগল  িালন ২০,০০০/- ১৫,০০০/-  

৮ কুসুমী রানী স্বামী রতকামত্ম েমিার সমশদরাবাদ মুশড় ব্যবস্যা ২০,০০০/- ১৫,০০০/-  

৯ ফাপ্টতমা স্বামীাঃ সমাাঃ আলম িািং দাঃ শিয়ালকাঠী ছাগল িালন ২৫,০০০/- ২০,০০০/-  

১০ শলশি  সবগম স্বামীাঃ জামাল খান ধাওয়া গাভী িালন ২৫,০০০/- ২০,০০০/-  

১১ শফপ্টরাজা রানী 
স্বামীাঃ  সেপ্টকন্দার 

মশলস্নক দাঃ শিয়ালকাঠী গাভী িালন ২৫,০০০/- ২০,০০০/-  

১২ মাকুল ফারম্নক মৃধা উাঃ শিয়ালকাঠী শরক্সা ক্রয় ২৫,০০০/- ১০,০০০/-  

১৩ মশন  সবগম স্বামীাঃ িািীন শেকদার লÿুীপুরা ছাগল িালন ২০,০০০/- ১০,০০০/-  

  েব ম সমাট= ৩,৪০,০০০ ২,০৫,০০০  

 

৩ ২. মঠবাশড়য়া উিপ্টজলার ২০১৬ োপ্টলর শবতরেকৃত ২২ জন ঋে গ্রশিতার তাশলকাাঃ 

ক্রাঃ 

নিং 

নাম শিতা/স্বামীর 

নাম 

ঠিকানা প্রকপ্টের নাম তাশরখ শবতরেকৃত 

টাকার 

িশরমান 

মমত্মব্য 

০১. রম্নবী আক্তার  স্বা- জামাল 

সিাপ্টেন 

আরামবাগ, 

মঠবাশড়য়া,শিপ্টরাজপুর।  

 সেলাইকাজ ১৮/০৯/২০১৬ ১৫,০০০/-  

০২. আেমা সবগম  স্বা- মশনর 

সিাপ্টেন  

দÿÿে বন্দর, 

মঠবাশড়য়া,শিপ্টরাজপুর।   

রিংপ্টগর কাজ  ১৮/০৯/২০১৬ ১৫,০০০/-  

০৩. আপ্টলয়া সবগম  স্বা-মৃত মশজদ  িােিাতাল সরার্, 

মঠবাশড়য়া,শিপ্টরাজপুর। 

িাঁে-মুরগীর 

িালন 

১৮/০৯/২০১৬ ১৫,০০০/-  

০৪. সমপ্টিরম্নপ্টন্নছা 

খুশি  

শিিং-মৃত 

সমািােদ আলী 

মৃধা 

সেপ্টনর টিশককাটা, 

মঠবাশড়য়া,শিপ্টরাজপুর। 

িাঁে-মুরগীর 

িালন 

১৮/০৯/২০১৬ ১৫,০০০/-  

০৫. সিপ্টলনা সবগম স্বা- আাঃ রশিদ  েবুজবাগ, 

মঠবাশড়য়া,শিপ্টরাজপুর।   

িাঁে-মুরগীর 

িালন 

১৮/০৯/২০১৬ ১৫,০০০/-  

০৬. আপ্টমনা সবগম  স্বা- িাশববুর 

রিমান  

েবুজবাগ, 

মঠবাশড়য়া,শিপ্টরাজপুর।   

সেলাই কাজ ১৮/০৯/২০১৬ ১৫,০০০/-  

০৭. ফশরদা সবগম  স্বা-সমাাঃ িাি 

আলম খান 

উাঃ শমঠাখালী, 

মঠবাশড়য়া,শিপ্টরাজপুর।   

িাঁে-মুরগীর 

িালন 

১৮/০৯/২০১৬ ১৫,০০০/-  

০৮. কৃষ্ণরানী 

কম মকার  

স্বা- শমলন 

কম মকার  

দÿÿে বন্দর, 

মঠবাশড়য়া,শিপ্টরাজপুর।   

সেলাই কাজ  ১৮/০৯/২০১৬ ১৫,০০০/-  

০৯. শলজা আক্তার  শিিং-সনছার 

উশিন  

দÿÿে বন্দর, 

মঠবাশড়য়া,শিপ্টরাজপুর।   

সেলাই কাজ ১৮/০৯/২০১৬ ১৫,০০০/-  

১০. মাকসুদা 

সবগম  

স্বা-সমাাঃ ছশগর 

ফরাজী  

দÿÿে বন্দর, 

মঠবাশড়য়া,শিপ্টরাজপুর।   

িাঁে-মুরগীর 

িালন 

১৮/০৯/২০১৬ ১৫,০০০/-  

১১. তানশজলা 

জািান  

শিতা- ফজলুল 

িক  

দÿÿে বন্দর, 

মঠবাশড়য়া,শিপ্টরাজপুর।   

ÿু দ্র ব্যবো  ১৮/০৯/২০১৬ ১৫,০০০/-  



১২. ইেরাত 

জািান 

মমতাজ  

শিতা- ফজলুল 

িক  

দÿÿে বন্দর, 

মঠবাশড়য়া,শিপ্টরাজপুর।   

ÿু দ্র ব্যবো  ১৮/০৯/২০১৬ ১৫,০০০/-  

১৩. োপ্টিরা 

আক্তার  

স্বা-সমাাঃ জাশকর 

সিাপ্টেন  

দÿÿে বন্দর, 

মঠবাশড়য়া,শিপ্টরাজপুর।   

সেলাই কাজ  ১৮/০৯/২০১৬ ১৫,০০০/-  

১৪. তুলেী রানী  স্বা- সুজন চন্দ্র 

িাইক  

মঠবাশড়য়া, 

মঠবাশড়য়া,শিপ্টরাজপুর।   

সেলাই কাজ  ১৮/০৯/২০১৬ ১৫,০০০/-  

১৫. র্শল  শিতা- 

সবলাপ্টয়ত  

সভচকী, 

মঠবাশড়য়া,শিপ্টরাজপুর।   

সেলাই কাজ  ১৮/০৯/২০১৬ ১৫,০০০/-  

১৬. ফারজানা 

আক্তার  

স্বা-সমাাঃ িাি 

আলম খান  

উাঃ শমঠাখালী, 

মঠবাশড়য়া,শিপ্টরাজপুর।   

সেলাই কাজ  ১৮/০৯/২০১৬ ১৫,০০০/-  

১৭. শেমু আক্তার  স্বা- ছশগর 

ফরাজী  

কচুবাড়ীয়া, 

মঠবাশড়য়া,শিপ্টরাজপুর।   

িাঁে-মুরগীর 

িালন 

১৮/০৯/২০১৬ ১৫,০০০/-  

১৮. শুল্কা ওঝা  শিতা- প্রবীন 

ওঝা  

টি,এি,টি সরার্, 

মঠবাশড়য়া,শিপ্টরাজপুর। 

কুটির শিে  ১৮/০৯/২০১৬ ১৫,০০০/-  

১৯. শবনতী ওঝা  স্বা- সুশজত 

কুমার ওঝা  

আন্ধারমাশনক, 

মঠবাশড়য়া,শিপ্টরাজপুর।   

িাঁে-মুরগীর 

িালন 

১৮/০৯/২০১৬ ১৫,০০০/-  

২০. সুগন্ধা রানী  স্বা-শমলটন  শমরম্নখালী সরার্, 

মঠবাশড়য়া,শিপ্টরাজপুর।   

সেলাই কাজ  ১৮/০৯/২০১৬ ১৫,০০০/-  

২১. কনক রানী 

ওঝা 

স্বা- সুভাি চন্দ্র 

ওঝা  

আন্ধারমাশনক, 

মঠবাশড়য়া,শিপ্টরাজপুর।   

িাঁে-মুরগীর 

িালন 

১৮/০৯/২০১৬ ১৫,০০০/-  

২২. রশিমা সবগম  স্বা- আল 

আশমন  

িাঃ শমঠাখালী, 

মঠবাশড়য়া,শিপ্টরাজপুর।   

সেলাই কাজ  ১৫/১১/২০১৬ ১৫,০০০/-  

সমাট= ৩,৩০,০০০/-  

 



৩৩.ঝালকাঠি নলশছটি- 

 


