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১। ু    
২।কু টর 
৩।মাঝার 
৪।অন ান

১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন 
২। য়া/প ােকটজাতকরণ 
৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
৪। অন ান

উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

1 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর বােগরহাট স 1 িবমল কৃ  
ম ল ০১১০৮৯৪৩০৩৫২১ প ০১৭১৮০১৫৬৮৩ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

মৎস খামার ঘর 
গলদা ও বাগদা িচিড়ং 
উৎপাদান

সানালী ব ংক িলঃ বােগরহাট শাখা সঃ িহঃ-৩৪০৮৫৭২২ ১৬/০৮/২০২১ ২৫০৭৩২১              300,000 

2 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর বােগরহাট স 2 আেলয়া বগম ১৪৬৯৬২২৫৪০ ম ০১৭৭১৪৫৭৪৮৬ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
মৎস খামার ঘর 
গলদা ও বাগদা িচিড়ং 
উৎপাদান

পূবালী ব াংক িলঃ বােগরহাট শাখা
সঃ িহঃ-

১৪৯১১০১০৭৭৪৮৯
১৬/০৮/২০২১ ২৫০৭৩২২ 200,000             

3 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর বােগরহাট স 3 রােবয়া বগম ৬৮৮৫০৪৮০১৪ ম ০১৯১৮৬৬৮২০৭ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
মৎস খামার ঘর 
গলদা ও বাগদা িচিড়ং 
উৎপাদান

কৃিষ ব াংক িলঃ দরগাহ শাখা 
বােগরহাট সঃ িহঃ-১৩০৬৪ ১৬/০৮/২০২১ ২৫০৭৩২৩ 100,000             

4 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর বােগরহাট স 4 শখ নজ ল 
ইসলাম ০১১০৮৫১২২০০৬৭ প ০১৭১১৯৬৫০৯৫ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

মৎস খামার ঘর 
গলদা ও বাগদা িচিড়ং 
উৎপাদান

ইসলামী ব াংক িলঃ বােগরহাট শাখা সঃ িহঃ-৩৫৮০ ২৫/০৮/২১ ২৫০৭৩২৪ 400,000             

5 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর বােগরহাট স 5 িমনরা সুলতানা 
কিবতা ৭৩৩৫২৮৬৭১৭ ম ০১৭০৭৬৯৬৩৯২ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

মৎস খামার ঘর 
গলদা ও বাগদা িচিড়ং 
উৎপাদান

অ নী ব াংক িলঃ মুিনগ  
বােগরহাট শাখা

সঃ িহঃ-
০২০০১২৯২৭২৪০

২৫/০৮/২১ ২৫০৭৩২৫ 200,000             

6 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর বােগরহাট স 6 ফািহমা 
নাসিরন ০১২০৮০১১০০০৫৯ ম ০১৭৩৬৩৩১৬৮

৭
হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

মৎস খামার ঘর 
গলদা ও বাগদা িচিড়ং 
উৎপাদান

ইসলামী ব াংক িলঃ বােগরহাট শাখা
২০৫০১৮০০২০২৭৩

৬৭০৩
২৫/০৮/২১ ২৫০৭৩২৬ 200,000             

7 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর বােগরহাট স 7 িনপা খাতন ২৪০৯৭৫১৪৫৬ ম 01737816138 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
মৎস খামার ঘর 
গলদা ও বাগদা িচিড়ং 
উৎপাদান

কৃিষ ব াংক িলঃ দরগাহ শাখা 
বােগরহাট সঃ িহঃ-১৬৬৮২ ২৫/০৮/২০২১ ২৫০৭৩২৭ 200,000             

8 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর বােগরহাট স 8 কিবতা রানী 
দাশ ৪৬৩৬৭৭০৬০৬ ম ০১৭৫৩৭৫০৯৭৯ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

মৎস খামার ঘর 
গলদা ও বাগদা িচিড়ং 
উৎপাদান

া  ব াংক িলঃ বােগরহাট শাখা ০৬৫৩৪০০২৩১০ ১৫/০৯/২০২১ ২৫০৭৩২৮ 300,000             

9 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর বােগরহাট স 9 মাঃ  এনামুল 
হক ৭৩৩৬৪৮৭৪০৫ ম ০১৭১১৩৫১৩৯৯ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

মৎস খামার ঘর 
গলদা ও বাগদা িচিড়ং 
উৎপাদান

অ নী ব াংক িলঃ দপাড়া বাজার 
শাখা বােগরহাট ০২০০০০৬০৬৭৬২৩ ১৫/০৯/২০২১ ২৫০৭৩২৯ 400,000             

10 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর বােগরহাট স 10 চ না রানী 
সাম ৫০৮৬৩৬৬৩৩২ ম ০১৭৩৪৬৮৫৯২৫ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

মৎস খামার ঘর 
গলদা ও বাগদা িচিড়ং 
উৎপাদান

কৃিষ ব াংক িলঃ বােগরহাট শাখা সঃ িহঃ-১২৪৫০ ১৬/০৯/২০০২১ ২৫০৭৩৩০ 250,000             

11 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর বােগরহাট স 11 আিখ আ ার ৮২১৯৮৭৭৬৮৮ ম ০১৯০৩৬১৪৬৩১ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
মৎস খামার ঘর 
গলদা ও বাগদা িচিড়ং 
উৎপাদান

পালী ব াংক বােগরহাট শাখা ২৮৪০০১০০১৭৫৭৬ ২৮/০৯/২১ ২৫০৭৩৩১ 100,000             

12 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর বােগরহাট স 12 জসিমন খাতন ১৯১৮২১৫১৬৯ ম ০১৮৭৪-১১১০৩৯ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন া  খামার ডাচ বাংলা ব াংক বােগরহাট শাখা ৭০১৭৩১৯২৩০৮৭৮ ০৪/১০/২১ ২৫০৭৩৩২ 250,000             

13 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর বােগরহাট স 13 রওশানা আরা ৪১৮৫১৩৬০২৭ ম ০১৯১২২৩৭৮২৫ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডয়রী ফাম ডাচ বাংলা ব াংক বােগরহাট শাখা ১২০১৫১৩৬৭১৪৪ ০৪/১০/২১ ২৫০৭৩৩৩ 250,000             

14 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর যা াপুর 14 পারভীন ৬৮৮৫৩৬৫৮৭১ ম ০১৮১৩৪০৪৩১৪ হ াঁ অন ান অন ান িতিন গাভী পালন 
কেরন অ ানী অ ানী যা াপুর 200013187044 ০২-০৮-২১ ৪১৯১১৯৮৩৪

০১              150,000 

15 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর যা াপুর 15 িলিখয়া ৯৫৬৮৫৩৬৫৫২ ম ০১৭০৬১৭৮৮১১ হ াঁ অন ান অন ান িতিন মাচ চাষ কেরন ইসলামী ব াংক  যা াপুর 2904134103695 ০২-০৮-২১ ৪১৯১১৯৮৩৪
০২ 100,000             

16 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর যা াপুর 16 পারভীন ৫৯৮৫৩৯১৫২৯ ম ০১৮৯২১৪৯২২৯ হ াঁ অন ান অন ান িতিন পােনর বরজ 
কেরন অ ানী অ ানী যা াপুর 200006105430 ০২-০৮-২১ ৪১৯১১৯৮৬৪

০৩ 100,000             

17 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর যা াপুর 17 িবথী ২৩৮৭১৭৪৮২০ ম ০১৭৭৫০০২২৯০ হ াঁ অন ান অন ান িতিন মাচ চাষ কেরন অ ানী অ ানী যা াপুর 2000013329239 ২৬-০৮-২১ ৪১৯১১৯৮৩৪
০৪ 200,000             

18 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর যা াপুর 18 মুন জলা ১০১৭৭৬২৫১৭ ম ০১৯৮৫৫৯৯৩৬
৩

হ াঁ অন ান অন ান িতিন মাচ চাষ কেরন অ ানী অ ানী যা াপুর 200006105162 ২৬-০৮-২১ ৪১৯১১৯৮৩৪
০৫ 200,000             

19 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর যা াপুর 19 আেলাকা ৩৭২৪৫৬০৫৯৮ ম ০১৬৩৪৮০৪৪২৯ হ াঁ অন ান অন ান িতিন মাচ চাষ কেরন অ ানী অ ানী যা াপুর 2000017266975 ১৬-০৯-২১ ৪১৯১১৯৮৩৪
০৬ 200,000             

িপিডিবএফ কািভড-১৯ েণাদনা ঋণ কমসূিচর আওতায় িবতরণকৃত ঋণী সদস /উেদ া ার তথ  
খাত ধরণখাত
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১। ু    
২।কু টর 
৩।মাঝার 
৪।অন ান

১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন 
২। য়া/প ােকটজাতকরণ 
৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
৪। অন ান

উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

20 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর যা াপুর 20  রানু ৭৩৩৭০৩৮৯২৬ ম ০১৬২৯৫৮৪২৯৪ হ াঁ অন ান অন ান িতিন মুরগী পালন 
কেরন অ ানী অ ানী যা াপুর 2000014843485 ১৬-০৯-২১ ৪১৯১১৯৮৩৪

০৭ 200,000             

21 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর যা াপুর 21 নাহার ৩৭৩৭১৬০০০৬ ম ০১৮৮৯৩৫৭৩৫
২

হ াঁ অন ান অন ান িতিন মাচ চাষ কেরন ইসলামী ব াংক  যা াপুর 7017319670653 ২৩/০৯/২১ ৪১৯১১৯৮৩৪
০৮ 200,000             

22 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর যা াপুর 22 জাহানারা ৭৩৩৭১১৯৫৫১ ম ০১৮৪০৩৬৮০৬
৩

হ াঁ অন ান অন ান িতিন মাচ চাষ কেরন ইসলামী ব াংক  যা াপুর ################ ২৯/০৯/২১ ৪১৯১১৯৮৩৪
০৯ 100,000             

23 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর িচতলমারী 23 মাঃ বুলু মীর ০১১১৪১৫০৮৬৬৪৭ প ০১৭৩০১৬১৭৭৫ হ াঁ ু ভাগ  পন  উৎপাদন
িতিন দ্ধু উৎপাদন 
কের বাজারজাত 
কেরন

সানালী ব াংক িচতলমারী ৩৪০৪৬০২৯ ০৩/০৮/২১ ২৫০৪৬১ 500,000             

24 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর িচতলমারী 24 র া বাস ০১১১৪১৫০৭৯৬০৬ ম ০১৭৫২১৩৮৬৩৭ হ াঁ ু ভাগ  পন  উৎপাদন
িতিন িচংিড় চাষ কের 
মাছ  বাজারজাত 
কেরন

বিসক ব াংক িচতলমারী ৪৪১৪৯৯০০০৩৫১০ ০৭/০৯/২১ ২৫০৪৯৩২ 300,000             

25 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর িচতলমারী 25 মাঃ রিফকুল 
িশকদার ০১১১৪৭৯০৫১৪০৫ প ০১৯১৮৭০৯৬৭৮ হ াঁ ু ভাগ  পন  উৎপাদন

িতিন মৎস  চাষ কের 
মাছ  বাজারজাত 
কেরন

ইসলািম ব াংক িচতলমারী ১৯৫ ০৭/০৯/২১ ২৫০৪৯৬৩ 300,000             

26 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর িচতলমারী 26 হদােয়ত কাজী ৩৫২৫১০৭৫২২৭৯৯ প ০১৯২৬৯৫৫০৬
৯

হ াঁ ু ভাগ  পন  উৎপাদন
িতিন মৎস  চাষ কের 
মাছ  বাজারজাত 
কেরন

ইসলািম ব াংক িচতলমারী ১৮৯ ০৭/০৯/২১ ২৫০৪৯৬৪ 300,000             

27 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর িচতলমারী 27 রতন কুমার 
হালদার ০১১১৪১৫০৮১৫১৮ প ০১৭১৩৯০৭৩৯৮ হ াঁ ু সু- য়া প ােকটজাত করন

িনজ  কারখানায় 
সকল কার 
প ােকট উৎপাদন ও 
বাজারজাত

বিসক ব াংক িচতলমারী ৪৪১৪০১০০৩৪২৩০ ০৭/০৯/২১ ২৫০৪৯৬৫ 300,000             

28 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর িচতলমারী 28 িমজানুর 
রহমান সরদার ০১১১৪১৯০১০১২০ ম ০১৯৬৭৭৬৯১৪৭ হ াঁ ু িনজ  কারখানায় সকল কার 

তল উৎপাদন ও বাজারজাত

িনজ  কারখানায় 
সকল কার তল 
উৎপাদন ও 
বাজারজাত

অ নী ব াংক িচতলমারী ৩৪০১৫৯৪৫ ০৭/০৯/২১ ২৫০৪৯৬৬ 200,000             

29 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর িচতলমারী 29 গীতা িব াস ০১১১৪৩১০৬৬৫০৩ ম ০১৭৯০২৮০৮৯০ হ াঁ ু ভাগ  পন  উৎপাদন
িতিন িনজ  খামাের 
মৎস  চাষ কের মাছ  
বাজারজাত কেরন।

কৃিষ ব াংক িচতলমারী ১৫১৩৯ ০৯/০৯/২১ ২৫০৪৯৬৭ 100,000             

30 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর িচতলমারী 30 ল ী রানী 
বাড়ই ০১১১৪৭৯০৫৩৭৪৯ ম ০১৭৪২২৯৯১১২ হ াঁ ু ভাগ  পন  উৎপাদন

িতিন দ্ধু উৎপাদন 
কের বাজারজাত 
কেরন

সানালী ব াংক িচতলমারী শাখা চলিত-০১০১৫০৯৮ ২৩/০৯/২১ ২৫০৪৯৬৮ 300,000             

31 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর িচতলমারী 31 মাসাঃ 
রন জদা বগম ০১১১৪৬৩০৯১৩৯৫ ম ০১৬২৩৫৮৭০৪১ হ াঁ ু ভাগ  পন  উৎপাদন

িতিন িনজ  খামাের 
মৎস  চাষ কের মাছ  
বাজারজাত কেরন।

অ নী ব াংক দপাড়া শাখা ০২০০০০৯৬১৩৯৭৩ ৩০/০৯/২১ ২৫০৪৯৬৯ 200,000             

32 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর িচতলমারী 32 মাঃ জয়াউল 
হক ০১১১৪৭৯০৪৯১৬১ প ০১৭৩০৯৬০৩৯০ হ াঁ ু ভাগ  পন  উৎপাদন

মুরিগর মাংস 
উৎপাদন কের 
বাজারজাত কেরন

সানালী ব াংক িচতলমারী শাখা ৩৪১১৫৮৭৩ ৩০/০৯/২১ ২৫০৪৯৭০ 100,000             

33 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর কচয়া 33 মা.আবুবককর
 িসিদদক

১৯৮৯৩০২২৯০৫০০০০১
০ প ০১৭৪৬৯২৪৭৯৬ হ াঁ ু িনত পন ব বহার উৎপাদন দধু িব য় কৃিষ ব াংক কচয়া ৮৮৫৫ ০৫-০৮-২০২১ ১১৯৫৫৮৯              300,000 

34 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর কচয়া 34 মা. হায়দার 
সখ ০১১১৩৮৫৭৪৭৯৫৯৮ প ০১৭৬০৩০১৮৬৫ হ াঁ ু িনত পন ব বহার উৎপাদন পি  ফাম কৃিষ ব াংক কচয়া ৯০৯৩ ০৫-০৮-২০২১ ১১৯৬৫৮২ 200,000             

35 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর কচয়া 35 সকাওয়াত 
হােসন ০১১৩৮৬৬৪৮০৫৩৮ প ০১৭১১২০৩৫৫০ হ াঁ ু িনত পন ব বহার উৎপাদন মৎস চাষ কৃিষ ব াংক কচয়া ৪৪৪৮ ০৫-০৮-২০২১ ১১৯৬৫৮৩ 200,000             

36 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর কচয়া 36 দবদাস কু ০১১৩৮৫৭৪৭৪০৯২ প ০১৬২১৫৯২৮৩৫ হ াঁ ু িনত পন ব বহার উৎপাদন দধু িব য় কৃিষ ব াংক কচয়া ৯০৯২ ০৫-০৮-২০২১ ১১৯৬৫৮৪ 300,000             

37 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর কচয়া 37 ম জবুর রহমান ০১১৩৮৮৫৭৪৭৪৭৫২০ প ০১৯১৭২৪১২৫৩ হ াঁ ু িনত পন ব বহার উৎপাদন দধু িব য় কৃিষ ব াংক কচয়া ৪৬৪৫/৪২ ২৯-০৮-২০২১ ১১৯৬৫৮৬ 100,000             

38 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর কচয়া 38 সািমম 
আহসান িলটন ০১১৩৮৭৬৪৯৭২১০ প ০১৭১০১২৩৩৫৩ হ াঁ ু িনত পন ব বহার উৎপাদন চাল িব য় অ িন ব াংক গায়াল মাঠ ০২০০০০৬১২৬২৩৩ ২৯-০৮-২০২১ ১১৯৬৫৮৫ 500,000             

39 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর কচয়া 39 িহেরা দ জ ৫১০৩৯৬৭৯৯৭ প ০১৬৪০০৭০৮৩১ হ াঁ ু িনত পন ব বহার উৎপাদন মাছ িব য় অ িন ব াংক দপারা বাজার ০২০০০১৭১৭৪৩১১ ২৯-০৮-২০২১ ১১৯৬৫৮৭ 150,000             
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খাত ধরণখাত

40 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর কচয়া 40 উজজল শখ ১১৩৮৭৬৪৯৩২৪৭ প ০১৯৩৪৮০৬৫১৮ হ াঁ ু িনত পন ব বহার উৎপাদন দধু িব য় অ িন ব াংক গায়াল মাঠ ০২০০০০৬২৩৩০২০ ২৯-০৮-২০২১ ১১৯৬৫৮৮ 200,000             

41 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর কচয়া 41 হলাল হােসন ০১১৩৮৫৭৪৭৪৩৯৫ প ০১৭২৭০১৬৫৩৮ হ াঁ ু িনত পন ব বহার উৎপাদন কবুতর িব য় কৃিষ ব াংক কচয়া ৯১১৬ ২৯-০৮-২০২১ ১১৯৬৫৮৯ 200,000             

42 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর কচয়া 42 সাইদলু ইসলাম ০১১৩৮৬৬৪৮২৩৫৭ প ০১৭৩৮৯৯৩০০৪ হ াঁ ু িনত পন ব বহার উৎপাদন মুরিগ কবুতর িব য় কৃিষ ব াংক কচয়া ৪৪০৮ ২৯-০৮-২০২১ ১১৯৬৫৯০ 300,000             

43 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর কচয়া 43 রানু বগম ০১১৩৮৮৬৬৪৮৩৪৬৮ ম ০১৭৬৭৬৭৮৫২৪ হ াঁ ু িনত পন ব বহার উৎপাদন দধু িব য় পালী ব াংক কচয়া ২৮৭৩০১০০১১৫০২ ২৯-০৮-২০২১ ১১৯৬৫৯১              100,000 

44 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর কচয়া 44 নাইম খান ০১১৪০১১৩৮১৫০০০১০৮ প ০১৯৩১৯৩৫০৯৮ হ াঁ ু িনত পন ব বহার উৎপাদন মৎস িব য় সানালী ব ংক কচয়া ২৯০৭৪০১০১৪৫১১ ৩১-০৮২০২১ ১১৯৬৫৯২ 200,000             

45 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর কচয়া 45 িলটন 
হাওলাদার ০১১৩৮৪৭৪৬৪৩২৯ প ০১৯২০১০৭০৯০ হ াঁ ু িনত পন ব বহার উৎপাদন প  িব য় কৃিষ ব াংক কচয়া ৯১১৭ ৩১-০৮-২০২১ ১১৯৬৫৯৩ 200,000             

46 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর কচয়া 46 িচনময় কুমার 
শাহা ২৬৯৮৮৮১৭৮০২১৫ প ০১৭২৪৯০৪৪৯৭ হ াঁ ু িনত পন ব বহার উৎপাদন মৎস িব য় অ িন ব াংক গায়াল মাঠ

০২০০০০৯৩৩৯৬৩
৪

১৪-০৯-২০২১ ১১৯৬৫৯৪ 200,000             

47 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর কচয়া 47 িলয়াকত 
হেসন ০১১৩৮৩৮৪৫১৮৫৫ প ০১৮৯৩১৬১৮৮৭ হ াঁ ু িনত পন ব বহার উৎপাদন চাল িব য় কৃিষ ব াংক গায়াল মাঠ ১০৫৬০ ১৬-০৯-২০২১ ১১৯৬৫৯৫ 300,000             

48 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর কচয়া 48 অিনেমষ 
হালদার

১৯৭৯০১১৩৮৬৬৪৮২৫৫
৩ প ০১৭৫৬৩৯৭৭২৬ হ াঁ ু িনত পন ব বহার উৎপাদন গাভী পালন কৃিষ ব াংক কচয়া ৪১৬৩ ২৯/০৯/২১ ১১৯৬৫৯৬ 100,000             

49 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর কচয়া 49 মমতাজ বগম ০১১৩৮৭৬৪৯৬২৪০ ম ০১৭৭০৩৭৯০৮৪ হ াঁ ু িনত পন ব বহার উৎপাদন মৎস চাষ কৃিষ ব াংক কচয়া ০২০০০১১৭০৫৩৫২ ০৪/১০/২১ ১১৯৬৫৯৭ 300,000             

50 খুলনা বাগেরহাট িপেরাজপুর মাড়েলগ 50 সাবানা বেগম ০১১৬০২৩৭৩৮৩২৯ ম ০১৯৪৫১৮৬৫৫৭ হ াঁ অন ান ভাে◌গ পন  উৎপাদন
িতিন গাভী পালন 
কের দধু িব  
করেন।

আইবিবিএল মাড়েলগ
২০৫০২৪১০২০৩০৪

৬৯১৭
৩-০৮-২১ ২৫০০০০১              100,000 

51 খুলনা বাগেরহাট িপেরাজপুর মাড়েলগ 51 রাকেসানা ০১২৬০০৯৭০৪৬৪৮ ম ০১৭৪৭৩২৮৫৪৬ হ াঁ অন ান ভাে◌গ পন  উৎপাদন
িতিন গাভী পালন 
কের দধু িব  
করেন।

ইসলামী ব াংক মাড়েলগ
২০৫০২৪১০২০২৮৫

৫৪০০
০৩-০৮-২১ ২৫০০০০২ 100,000             

52 খুলনা বাগেরহাট িপেরাজপুর মাড়েলগ 52 দেলায়ার 
হেসেন ০১২৬০০৬৭০১৭৫৬ প ০১৯৪২২৯৮৪৫৭ হ াঁ অন ান ভাে◌গ পন  উৎপাদন

 মুরগী পালন কের 
ডিম উৎপাদন কের 
এবং তা দাকােন 
িব  করেন।

অ নী ব াংক মাড়েলগ ০২০০০১১৩৭৯৭৯১ ১২-০৮/২১ ২৫০০০০৩ 500,000             

53 খুলনা বাগেরহাট িপেরাজপুর মাড়েলগ 53 সাথী রানী ০১১৬০২৩৭৪১৫৭৯ ম ০১৯২৫৬০৪৬১৭ হ াঁ অন ান ভাে◌গ পন  উৎপাদন
িতিন গাভী পালন 
কের দধু িব  
করেন।

কৃিষ ব াংক মাড়েলগ ১৪১২০৩১০১৩১৪২ ২৫-০৮-২১ ২৫০০০০৪ 50,000               

54 খুলনা বাগেরহাট িপেরাজপুর মাড়েলগ 54 পিরেতাষ মি ী ৭৯১৯০৪৩৬৮১৪৮৮ প ০১৭২১৬৭৩৯৫১ হ াঁ অন ান কৃিষ িতিন ধান উৎপাদন 
কের িব  করেন। এসবিএিস মাড়েলগ ০০৪৬১২৮০০০৬৩১ ২৫-৮-২১ ২৫০০০০৫ 300,000             

55 খুলনা বাগেরহাট িপেরাজপুর মাড়েলগ 55 শা া আ ার 
লাবনী ৩৭৫২২৮৪৮০৬ ম ০১৯৭৭৫২৬৩৮৯ হ াঁ অন ান অন ান

িতিন ঋণ িসলাফ 
তির কের িব  

করেন।
কৃিষ ব াংক মাড়েলগ ১৪১২০৩১০১৩১৪৬ ২৫-০৮-২১ ২৫০০০০৬ 200,000             

56 খুলনা বাগেরহাট িপেরাজপুর মাড়েলগ 56 খুিক বেগম ০১১৬০৮৩৮৭৫১৯৭ ম ০১৭১৮৬৫৫৪৩৫ হ াঁ অন ান ভাে◌গ পন  উৎপাদন  গাভী পালন কের 
দধু বিব  করেন। ইসলামী ব াংক সানাখালী, মাড়

লগ
২০৫০৭৭৭০২০০৯১২

৫৭৯
২৬-০৮-২১ ২৫০০০০৭ 100,000             

57 খুলনা বাগেরহাট িপেরাজপুর মাড়েলগ 57 সালমা ০১২৬০০৬৭০১০৬৬ ম ০১৯৮৭০৪২৮৩৭ হ াঁ অন ান ভাে◌গ পন  উৎপাদন
িতিন গাভী পালন 
কের দধু িব  
করেন।

সানালী ব াংক মাড়েলগ ২৯১১০০২১০৪৭২৭ ২৬-০৮-২১ ২৫০০০০৮ 100,000             

58 খুলনা বাগেরহাট িপেরাজপুর মাড়েলগ 58 ি া রাণী ৩২৫৩৪৬০৭৬৪ ম ০১৭৭৫৯২৬৭৭৫ হ াঁ অন ান অন ান িতিন ব াগ তির 
কের িব  করেন। অ নী ব াংক মাড়েলগ ০২০০০১৩০৭৩৫০৬ ২৬-০৮-২১ ২৫০০০০৯ 300,000             

59 খুলনা বাগেরহাট িপেরাজপুর মাড়েলগ 59 রািহলা বেগম ০১১৬০৮৩৮৭৪৬৩৩ ম ০১৭১৪৩৫৩১৩৭ হ াঁ অন ান ভাে◌গ পন  উৎপাদন

িতিন মুরগী পালন 
কের ডিম উৎপাদন 
কের এবং তা 
দাকােন ব  

অ নী ব াংক মাড়েলগ ০২০০০০৩৭৮২৯৯৬ ১৪-০৯-২১ ২৫০০০১০ 100,000             
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60 খুলনা বাগেরহাট িপেরাজপুর মাড়েলগ 60 রাকেসানা 
বেগম ০১১৬০৬৫৮৪০৭৯৬ ম ০১৯৮৫৫৩৬১৩

৫
হ াঁ অন ান ভাে◌গ পন  উৎপাদন  গাভী পালন কের 

দধু িব  করেন।
ফা  সিকিউর টি◌ 

িইসলামী ব াংক মাড়েলগ
০২১৬১২২০০০০৫৭

৫৭
১৪-৯-২১ ২৫০০০১১ 100,000             

61 খুলনা বাগেরহাট িপেরাজপুর মাড়েলগ 61 সুজন 
হাওলাদার ০১১৬০২৩৭৩৯৮২৯ প ০১৭৫৮১৮২৮২৮ হ াঁ অন ান ভাে◌গ পন  উৎপাদন িতিন কবুতর পালন 

কের িব  করেন।
ফা  সিকিউর টি◌ 

িইসলামী ব াংক মাড়েলগ
০২১৬১২২০০০০১৭৩

১
১৬-৮-২১ ২৫০০০১২ 200,000             

62 খুলনা বাগেরহাট িপেরাজপুর মাড়েলগ 62 পা ল বেগম ২৮০০২৫২৫১৮ ম ০১৭৫২৪১৫৫৫৪ হ াঁ অন ান ভাে◌গ পন  উৎপাদন িতিন গাভী পালন 
কের দধু ব  করেন। ইসলামী ব াংক মাড়েলগ ২৪৭৬৭ ১৬-৮-২১ ২৫০০০১৩ 50,000               

63 খুলনা বাগেরহাট িপেরাজপুর মাড়েলগ 63 সালমা বেগম ০১১৬০৬৫৮৩৯৫০৬ ম ০১৭১৮৬৩৬২৭০ হ াঁ অন ান ভাে◌গ পন  উৎপাদন িতিন মাছ চাষ কের 
মাছ িব  করেন। ইসলামী ব াংক মাড়েলগ

০২০৫০২৪১০২০৩১
৬৮৫১৮

১৬-৮-২১ ২৫০০০১৪ 100,000             

64 খুলনা বাগেরহাট িপেরাজপুর মাড়েলগ 64 রেশমা বেগম ০১১৬০৫৯৮১৭৬১০ ম ০১৯৫২০৮৪৩৭৩ হ াঁ অন ান ভাে◌গ পন  উৎপাদন  মাছ চাষ কের 
মাছিব  করেন। এসবিএিস মাড়েলগ ০০৪৬১২০০২৩০৯৬ ১৬-৮-২১ ২৫০০০১৫ 100,000             

65 খুলনা বাগেরহাট িপেরাজপুর মাড়েলগ 65 মিরনা বেগম ০১২৬০০৮৭০৪২৬১ ম ০১৯৯০২৯২৬৯৪ হ াঁ অন ান ভাে◌গ পন  উৎপাদন  মাছ চাষ কের মাছ 
িব  করেন। সানালী ব াংক মাড়েলগ ২৯১১৬০১০২৩০২৪ ১৬-৮-২১ ২৫০০০১৬ 100,000             

66 খুলনা বাগেরহাট িপেরাজপুর মাড়েলগ 66 মমতাজ বেগম ০১১৬০২৩৭৩৯২৬৮ ম ০১৭৫৭১৫৪৩২৩ হ াঁ অন ান ভাে◌গ পন  উৎপাদন  গাভী পালন কের 
দধু িব  করেন। অ নী ব াংক মাড়েলগ ০২০০০০৩৭৮২৫৬৯ ১৬-৮-২১ ২৫০০০১৭ 150,000             

67 খুলনা বাগেরহাট িপেরাজপুর মাড়েলগ 67 আ জজুল ০১১৬০২৩৭৩৯২৭৫ প ০১৭২৮০২১৯৪৬ হ াঁ অন ান ভাে◌গ পন  উৎপাদন  গাভী পালন কের 
দধু িব  করেন। ইসলামী ব াংক মাড়েলগ

২০৫০২৪১০২০২১২
২০০২

১৬-৮-২১ ২৫০০০১৮ 100,000             

68 খুলনা বাগেরহাট িপেরাজপুর মাড়েলগ 68 নািছমা বেগম ০১২৬০০৬৭০১৫৪০ ম ০১৯৬৪৫৯৭৯০৫ হ াঁ অন ান ভাে◌গ পন  উৎপাদন  গাভী পালন কের 
দধু িব  করেন। এসবিএিস ব াংক মাড়েলগ ০০৪৬১২০০২০৫২৬ ২৮/৯/২১ ২৫০০০১৯ 100,000             

69 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর শরনেখালা 69 মা: আিরফ ১৯৯৪০১১৭৭৩৮০০০২৬৪ প ০১৯৬২৮৬১৪৬১ হ াঁ অন ান িয়া/প াকেটজাতকরণ
চানাচর তরী কের 
বাজারজাতকরন 
কের

কৃিষ ব াংক শরনেখালা ১৩৬৫৬ ১২/০৮/২১ ০১৩৬৭০১              150,000 

70 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর শরনেখালা 70 মা: 
রািশদু ামান ১৯৭৪০১১৭৭৫৭৫৬০৯০৯ প ০১৯৬৭৫৮৪৪৭৪ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ উৎপাদন কের  

বাজাের িব  কের সানালী রােয় া বাজার ৩১০০০৫৬৮৩২ ১২/০৮/২১ ০১৩৬৭০২ 60,000               

71 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর শরনেখালা 71 মা: আসলাম ০১১৭৭৫৭৫৬৬০৫৭ প ০১৭১৩৯০৭৯১৭ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু উৎপাদন কের 
বাজাের   িব  কের এ আইিব শরনেখালা ১৬৮১১২০০০১৪২৭ ১৭/০৮/২১ ০১৩৬৭০৩ 200,000             

72 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর শরনেখালা 72 িশি  বগম ০১১৭৭১৯৫২১১৬৮ ম ০১৯৯৭৯৪৯৯২৫ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
কবুতর থেক িডম ও 
মাংস উৎপাদন কের  
বাজাের িব  কের

কৃিষ ব াংক শরনেখালা ১৩৬৫৮ ১৭/০৮/২১ ০১৩৬৭০৪ 80,000               

73 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর শরনেখালা 73 মঞ্জু ল 
হাসান ০১১৭৭৫৭৫৫৮০৮৫ প ০১৭১৭৫৮৩২০২ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ উৎপাদন কের  

বাজাের িব  কের এ আইিব শরনেখালা ১৬৮১১২০০১৯২০৩ ১৭/০৮/২১ ০১৩৬৭০৫ 400,000             

74 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর শরনেখালা 74 মা: রিফক
১৯৮৯০১১৭৭৫৭৫৫৪৬৪

৩ প ০১৭১২২৩৪৪৭৫ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ উৎপাদন কের  
বাজাের িব  কের এ আইিব শরনেখালা ১৬৮১০২০০০২০৭৮ ২৫/০৮/২১ ০১৩৬৭০৬ 250,000             

75 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর শরনেখালা 75 মা:িমজানুর 
রহমান ০১১৭৭১৯৫১১৬৮৯ প ০১৭১৮৭৪৯০৪৮ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ উৎপাদন কের  

বাজাের িব  কের এ আইিব শরনেখালা ১৬৮১১২০০০৪১১৬ ২৫/০৮/২১ ০১৩৬৭০৭ 400,000             

76 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর শরনেখালা 76 িশমু বগম ০১১৭৭৫৭৫৫৫৯২৯ ম ০১৯৬৯৮০৫৫১৫ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু উৎপাদন কের 
বাজাের   িব  কের কৃিষ ব াংক শরনেখালা ১৩৬৬১ ২৫/০৮/২১ ০১৩৬৭০৮ 100,000             

77 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর শরনেখালা 77 দীপ কুমার 
িম ০১১৭৭১৯৫১৪১১৬৩ প ০১৯৪১০৫২১৬৪ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ উৎপাদন কের  

বাজাের িব  কের জনতা শরনেখালা ০১০০২০২৭৯৬০৫৭ ২৫/০৮/২১ ০১৩৬৭০৯ 100,000             

78 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর শরনেখালা 78 হাসান মু ০১১৭৭৭৬৫৮১৩২২ প ০১৭৩৫২৮৫১৭৮ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু উৎপাদন কের 
বাজাের   িব  কের জনতা শরনেখালা ০১০০১৫৪৫৫৫০০০ ২৫/০৮/২১ ০১৩৬৭১০ 150,000             

79 খুলনা বােগরহাট িপেরাজপুর শরনেখালা 79 গাতম 
অধীকারী ০১১৭৭৭৬৫৮০৪৯৪ প ০১৭৩৭৬৮৪৫১১ হ াঁ অন ান অন ান পান উৎপাদন কের 

বাজাের িব  কের কৃিষ ব াংক শরনেখালা ৩৭৮৪ ২৯/০৯/২০২১ ০১৩৬৭১১ 100,000             
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(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

80 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর ই রুকানী 80 আসাদলু 
ইসলাম ৭৯১৯০৪৩৬৭৩৮৩৩৬ প ০১৭১১৪০৪৬৫৬ হ াঁ ু মুরগী পালন

বাজার থেক 
মুরগীর বা া য় 
কের মুরগী বড় কের 
িব য় কেরন

অ ণী ব াংক িপেরাজপুর ০২০০০০১৪০৫৯৬৭ ১৮.০৮.২০২১ ২০৯০৪৮২              200,000 

81 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর ই রুকানী 81 মােতায়ারা 
বগম ৫৫৫৪৮১৭৭২৫ ম ০১৭০৫৫২৯৩২৩ হ াঁ ু বােশর থেক চাই তরী বাশ থেক িবিভ  

সাম ী তরী কৃিষ ব াংক ই রুকানী ৫০৭০৩১১০৫৯৬০ ১৫.০৯.২০২১ ২০৯০৪৮৭ 100,000             

82 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর ই রুকানী 82 মাঃ রােসল 
শখ ০১৭২৮৫৭৩৩৩০ প ০১৭১৫৫৪৭২০৩ হ াঁ ু চাল য়াকরন চাল আটা তরী করা সানালী ব াংক ই রুকানী ০৫০২১০০০০৪২১৪ ২৬.০৮.২০২১ ২০৯০৪৮৩ 100,000             

83 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর ই রুকানী 83 মাঃ এনােয়ত 
হােসন ৭৯১৯০৫১৬৯০৬৪৩৩ প ০১৮৬৯০৬২৯০

৮
হ াঁ ু কৃিষ কাজ কলা চাষ ইসলামী ব াংক িপেরাজপুর ২৫০৬৬৪৫১৬ ২৬.০৮.২০২১ ২০৯০৪৮৪ 200,000             

84 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর ই রুকানী 84 মাঃ খস ল 
আলম ৭৯১৯০১৫০২০১২৫ প ০১৭৩৭১৮৯৫৩১ হ াঁ ু গাভী পালন দধু উৎপাদন কৃিষ ব াংক চ পুর ০৫০৮০২১০০০১১৮ ১৫.০৯.২০২১ ২০৯০৪৮৬ 200,000             

85 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর ই রুকানী 85 তপন কুমার 
িমি ী ৭৯১৯০৫১৭০০৫৮৮ প ০১৭২৩৮২৪৬৩৭ হ াঁ ু গাভী পালন দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক ই রুকানী ৫০৭০৩১১০৪১৯০২ ১৫.০৯.২০২১ ২০৯০৪৮৫ 200,000             

86 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর ই রুকানী 86 মাঃ আঃ 
ম জদ ফিকর ২৮১৮৯৩৬১২৮ প ০১৭১৮১২০২৫৬ হ াঁ ু য়াকরন িম  তরী সানালী ব াংক ই রুকানী ০৫০২১০০০১০৩৫৪ ১৫.০৯.২০১ ২০৯০৪৮৮ 100,000             

87 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর ই রুকানী 87 িশিরন আ ার ৪২০৩৩২৭৫১৭ ম ০১৭০৫২১৩১১১ হ াঁ ু ডনরী ফাম দু বতী গাভী পালন পালী ব াংক ই রুকানী
৩৩৪৩৩০১০০১০২৪

৬
১৬.০৯.২০২১ ২০৯০৪৮৯ 200,000             

88 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর ই রুকানী 88 মাঃ ইিলয়াছ ৬০০৯৯৬৪১২০ প ০১৭৬০৪০৬২৬৯ হ াঁ ু কৃিষ কাজ কলা চাষ অ ণী ব াংক পােড়রহাট ০২০০০০৭৬৪৯৩৪২ ১৬.০৯.২০২১ ২০৯০৪৯০ 100,000             

89 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর ই রুকানী 89 আসমা বগম ৭৯১৯০৫১৬৮৪৬১২ ম ০১৭৮৯২৩৩১৭ হ াঁ ু গাভী পালন দু বতী গাভী পালন পালী ব াংক ই রুকানী
৩৩৪৩০১০০০০৮৪১

২
২৯.০৯.২০২১ ২০৯০৪৯১ 200,000             

90 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর মঠবাড়ীয়া 90 মাঃেসিলম 
িময়া ৭৯১৫৮৮৬২৪০৫৯১ প 1740971172 হ াঁ ু মাছ চাষ মাছ চাষ কের 

বাজাের িব   কের। এ.আই.িবএল মঠবাড়ীয়া ০৬২১১২০০১০৮১৫ ২৫/০৮/২১ ২৭৫৬৭৬১ 200,000             

91 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর মঠবাড়ীয়া 91 হািববুর ৭৯১৫৮৫১৩৬৬৯৭৬ প 1716354373 হ াঁ ু গাভী পালন
গাভী পালন কের 
বাজাের দধু িব   
কের।

উ রা ব াংক মঠবাড়ীয়া
৩২৭৭১১১০১১১৭৬৭

৩
২৫/০৮/২১ ২৭৫৬৭৬২ 300,000             

92 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর মঠবাড়ীয়া 92 কিবর আকন
১৯৬২৭৯১৫৮৪৩০০০০০

৬ প ০ ১৭৫১৪২৭০৪৩ হ াঁ ু মুরগী পালন
মুরগী পালন কের 
কাজাের ডিম ও 
মাংস িব   কের।

ইসলামী ব াংক মঠবাড়ীয়া
২০৫০৪০৮০১০০০০

৬৭১২
২৫/০৮/২১ ২৭৫৬৭৬৩ 200,000             

93 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর মঠবাড়ীয়া 93 নাজমা আ ার 
 মিনি◌ ৭৯১৫৮৬০২৫৭৪৫৫ ম ০১৭৮০১৮৪০০৫ হ াঁ ু গাভী পালন

গাভী পালন কের 
বাজাের দধু িব   
কের।

অ নী ব াংক মঠবাড়ীয়া ০২০০০০২০২০৯৪৬ ২৮/০৯/২১ ২৭৫৬৭৬৪ 200,000             

94 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর সাপেলজা 94 সাগরিকা ৭৯১৫৮৭৭৩৮৭৭১০ প ০১৮২৩৭৮৯৩০৪ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
গাভী পালন কের 
বাজাের দধু িব   
কের।

কৃিষ ব াংক সাপেলজা ০৫১৭০৩১১০৮৪১০ ০৫/০৮/২১ ০৮৫৬৭৬২                 70,000 

95 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর সাপেলজা 95 খািদজা ৭৯৫৮৭৭৩৯২৬৫৬ প ০১৭৮৯৮৫৪৬৫
৬

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ কের 
বাজাের িব   কের। কৃিষ ব াংক সাপেলজা ০৫১৭০৩১১০৮৩৮৩ ০৫/০৮/২১ ০৮৫৬৭৬১ 100,000             

96 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর সাপেলজা 96 িমনতী ৭৯১৫৭৭৭২১৮৯৫৬ প ০১৭৩৫৮০০৮৩৯ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ কের 
বাজাের িব   কের। কৃিষ ব াংক সাপেলজা ০৫১৭০৩১১০৮৪২০ ২৫/০৮/২১ ০৮৫৬৭৬৩ 150,000             

97 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর সাপেলজা 97 িশি  বগম ৭৯১৫৮১৫৩৮৬৪৪৭ প ০১৭২৭০৪২৮৩৪ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান চাষ কৃিষ ব াংক সাপেলজা ০৫১৭০৩১১০৮৪১৫ ২৫/০৮/২১ ০৮৫৬৭৬৪ 150,000             

98 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর সাপেলজা 98 ববী ৪৯১৫৩৩৬৭০৮ প ০১৭২৭০৩৮০৩৩ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান চাষ উ রা  ব াংক মঠবািড়য়া
৩২৭৭১১১০১১২১৬৭

৫
২৫/০৮/২১ ০৮৫৬৭৬৫ 200,000             

99 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর সাপেলজা 99 ছিব ৭৯১৫৮১৫৩৭৩২১৪ প ০১৭২০৪৬১৩৩৭ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান চাষ কৃিষ ব াংক সাপেলজা ০৫১৭০৩১১০৮৪৩০ ২৫/০৮/২১ ০৮৫৬৭৬৬ 150,000             
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৩।মাঝার 
৪।অন ান

১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন 
২। য়া/প ােকটজাতকরণ 
৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
৪। অন ান

উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

100 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর সাপেলজা 100 শারমিন ৭৯৯৮৭০৫৮৭৭০১৮১৭৯ প ০১৭২০৪৬৩৭৯৯ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ কের 
বাজাের িব   কের। কৃিষ ব াংক সাপেলজা ০৫১৭০৩১১০৮৪৬৭ ১৬/০৯২১ ০৮৫৬৭৬৭ 150,000             

101 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর সাপেলজা 101 িলিল ৭৯১৫৮৭৭৩৯৪০৪৬ প ০১৭৯০২২০৭০০ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ কের 
বাজাের িব   কের। কৃিষ ব াংক সাপেলজা ০৫১৭০৩১১০৮৪১৩ ১৬/০৯২১ ০৮৫৬৭৬৮ 100,000             

102 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর সাপেলজা 102 রফিকুল ৭৯১৫৮৭৭৩৯৯৬৫৫ প ০১৭২৮৯৩২৫৭৯ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ কের 
বাজাের িব   কের। কৃিষ ব াংক সাপেলজা ০৫১৭০৩১১০৪০৯০ ১৬/০৯২১ ০৮৫৬৭৬৯ 150,000             

103 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর সাপেলজা 103 তাপস ৭৯১৫৮১৫৩৭৫৯০৪ প ০১৭২৩৭৩৩৪০৬ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
গাভী পালন কের 
বাজাের দধু িব   
কের।

সানালী ব াংক মঠবািড়য়া ০৫০৪১০০৬০১২৭৫ ১৯/০৯/২১ ০৮৫৬৭৭১ 100,000             

104 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর সাপেলজা 104 খী বেগম ৭৯১৫৮১৫৩৮৬১১৪ ম ০১৬২৩৫১২২১২ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস চাষ কৃিষ ব াংক সাপলেজা ০৫১৭০৩১১০৮৪৮৮ ২৮/০৯২১ ০৮৫৬৭৭২ 150,000             

105 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর সাপেলজা 105 রাবেয়া আ ার ৭৩৫১৬১৩৬৬১ ম ০১৭১৬০২০৪০২ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস চাষ ইসলামী ব াংক সাপলেজা ৯৯০১১৮১৪৮৮২০৫ ২৮/০৯/২১ ০৮৫৬৭৭৩ 150,000             

106 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর না জরপুর 106 িলটন বালদার ৪১৫১৫৬৪১৫৭ প ০১৯১৮৫৪৭২৩৭ হ াঁ ু অন ান দ জ কাজ ও 
কাপেরর দাকান সানালী ব াংক না জরপুর শাখা ০৫০৬১০০০০৮৯৭৬ ২৯/০৭/২১ ১৮৮৫৭৮১              300,000 

107 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর না জরপুর 107 িমতালী রানী ৩২৫৭৬৫৮৩০৩ ম ০১৭৯০৭৫৩০৪৩ হ াঁ ু মুরগী পালন মুরগী পালন সানালী ব াংক না জরপুর শাখা ০৫০৬১০০০১৫২৩৫ ২৯/০৭/২১ ১৮৮৫৭৮৩ 150,000             

108 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর না জরপুর 108 সাথী রানী ৪৬০১৩৯১৫৫২ ম ০১৯৩৭৪৭৪৯১৬ হ াঁ ু মুরগী পালন মুরগী পালন পুবালী ব াংক না জরপুর শাখা ১০৯৩১০১১৯৪৭২০ ২৯/০৭/২১ ১৮৮৫৭৮২ 100,000             

109 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর না জরপুর 109 মীসুিম রায় ৩২৫১৩৫১৯১৬ ম ০১৭৩২৮৪৩৭০০ হ াঁ ু কু টর িশ কু টর িশ সানালী ব াংক না জরপুর শাখা ০৫০৬১০০৪০১০৩৮ ১০/০৮/২১ ১৮৮৫৭৮৬ 100,000             

110 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর না জরপুর 110 সমাি  রায় ২৩৫১৩৯২৪৯৯ ম ০১৭৩১৩৯৯৮৭৯ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন সব জ চাষ সানালী ব াংক না জরপুর শাখা ৫০৬১০০৪০০৭৬৮ ১০/০৮/২১ ১৮৮৫৭৮৫ 200,000             

111 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর না জরপুর 111 সিহদলু ইসলাম ৬৮৮০০২৩৭৯৮ প ০১৯১৪১৩১৯২৭ হ াঁ ু অন ান ছাগল পালন পুবালী ব াংক না জরপুর শাখা ১০৯৩১০১১০৪৬৭৪ ১০/০৮/২১ ১৮৮৫৭৮৪ 100,000             

112 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর না জরপুর 112 শিহদলু আলম ১৯০১৯৯৯৮৩৭ প ০১৭১৪৫৯৮৮৬৩ হ াঁ ু অন ান মুরগী পালন সানালী ব াংক না জরপুর শাখা ০৫০৬২০০০১৪০৩ ২৬/০৮/২১ ১৮৮৫৭৮৭ 300,000             

113 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর না জরপুর 113 লািক বগম ৬৮৫২৫৮০৬৫০ ম ০১৭৩৯৮০৮৫৩০ হ াঁ ু অন ান মৎস  চাষ কৃিষ ব াংক না জরপুর শাখা ০৫০৫০৩১১১৫৫৬০ ২৬/০৮/২১ ১৮৮৫৭৮৮ 150,000             

114 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর না জরপুর 114 আল আিমন ২৩৭২০৬৭৪৩৫ প ০১৭০৯১১৫৭১০ হ াঁ ু অন ান মৎস  চাষ সানালী ব াংক না জরপুর শাখা ০৫০৬১০০০১০৮৮২ ২৬/০৮/২১ ১৮৮৫৭৮৯ 200,000             

115 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর না জরপুর 115 মলয় ডাস ৮২০১৮৫৯৫৯৫ প ০১৭১১২১৯০৬৫ হ াঁ ু অন ান মৎস  চাষ সানালী ব াংক না জরপুর শাখা ০৫০৬১০০০৬৮৮২ ২৯/০৮/২১ ১৮৮৫৭৯০ 200,000             

116 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর না জরপুর 116 িফেরাচ 
মাহামুদ ২৮০১৯৬৮২৯৪ প ০১৮৭৬৫২৯৬৭৬ হ াঁ ু অন ান গাভী পালন সানালী ব াংক না জরপুর শাখা ০৫০৬৬০১০২৩২৭৬ ২৯/০৮/২১ ১৮৮৫৭৯১              200,000 

117 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর না জরপুর 117 মেনায়ারা 
বগম ২৫৩১৩৭১১৬২ প ০১৭৭৯-

৪৪৩৮৪৬
হ াঁ ু অন ান ছাগল পালন সানালী ব াংক না জরপুর শাখা ০৫০৬০১০২৫২৫৪ ২৯/০৮/২১ ১৮৮৫৭৯২ 150,000             

118 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর না জরপুর 118 ছিফউ হ ৬৮৮৩৯৫০৫০০ প ০১৭৩০৯৫৭০১১ হ াঁ ু অন ান কবুতর পালন পুবালী ব াংক না জরপুর শাখা ১০৯৩১০১১৭১২৯৭ ২৯/০৮/২১ ১৮৮৫৭৯৩ 150,000             

119 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর না জরপুর 119 আরমান আরা ৮২০১৭৯২৮৮৭ ম ০১৭১৮-৫৫২২৮১ হ াঁ ু অন ান মৎস  চাষ সানালী ব াংক না জরপুর শাখা ০৫০৬১০০৪০১০০০ ২৯/০৮/২১ ১৮৮৫৭৯৪ 100,000             
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উেদ া ার 
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উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
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নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র
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কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 
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িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

120 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর না জরপুর 120 মি ক সিহদলু ৯৫৫০৮৮১৬২৮ প ০১৭১৩৯৫৯৩৯৮ হ াঁ ু অন ান গাভী পালন পুবালী ব াংক না জরপুর শাখা
১০৯৩৯০১০২৬৬৬

৩
০৫/০৯/২১ ১৮৮৫৭৯৫ 300,000             

121 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর না জরপুর 121 িশকতা বপাের ৭৩১২৪২৭৮৫৪ ম ০১৯৬৪০৬৪৩৬
৬

হ াঁ ু অন ান ছাগল পালন সানালী ব াংক না জরপুর শাখা ০৫০৬১০০০১৫৪১৭ ১৬/০৯/২১ ১৮৮৫৭৯৮ 100,000             

122 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর না জরপুর 122 মা. সিহদ ৮২০২১৩০৫৮২ প ০১৭১৮২৬৫৭১৯ হ াঁ ু অন ান িলচ চাষ পুবালী ব াংক না জরপুর শাখা ০৫০৫০৩১১১৫৫৭৩ ১৬/০৯/২১ ১৮৮৫৭৯৭ 100,000             

123 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর না জরপুর 123 মা. িমরাজ ২৮০২০০৪০৭৩ প ০১৭৪৮২৬৪৬৫৯ হ াঁ ু অন ান মৎস  চাষ পুবালী ব াংক না জরপুর শাখা ১০৯৩১০১১৮৬৪৩৬ ১৬/০৯/২১ ১৮৮৫৭৯৬ 200,000             

124 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর না জরপুর 124 সনারানী ৬৪০২৫৬৯৮২৩ ম ০১৭৬০২০৮২৫৬ হ াঁ ু অন ান মৎস  চাষ পুবালী ব াংক না জরপুর শাখা ১০৯৩১০১১৮৭০৭৭ ১৯/০৯/২১ ১৮৮৫৭৯৯ 150,000             

125 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর না জরপুর 125 িসমু বড়াল ৯১৩৫১৫১৭৬০ ম ০১৭৮৫৫২৬৯০১ হ াঁ ু অন ান মৎস  চাষ পুবালী ব াংক না জরপুর শাখা ১০৯৩১০১২০৭৩২০ ২০/০৯/২১ ১৮৮৫৮০০ 80,000               

126 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর না জরপুর 126 মিনকা রানী ৫৯৭৮৭০৩১৫৪ ম ০১৭৭৪৮৯৮৫৫০ হ াঁ ু অন ান মৎস  চাষ পুবালী ব াংক না জরপুর শাখা ১০৯৩১০১২০৭৮৯১ ২৩/০৯/২১ ১৮৮৫৯৬১ 200,000             

127 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর িপেরাজপুর স 127 ফা ক হােসন ৭৯২৮০০৩১১২৫৭৯২ প ০১৮৬০৭৩৫৩৩
৩

হ াঁ অন ান অন ান গাভী পালন পালী ব াংক হলারহাট ৩৩৫০০১০০০৬৮৪২ ১৮-০৮-২১ ০৩২৯৭০১              400,000 

128 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর িপেরাজপুর স 128 ই াহীম ৮৬৯০৪৫১৪৬৬ প ০১৮৪৮০৬১৮৪০ হ াঁ ু অন ান ওয়াকসপ কৃিষ ব াংক কলাখালী ৪৫৩৮ ১৮-০৮-২১ ০৩২৯৭০২ 200,000             

129 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর িপেরাজপুর স 129 জসীম উ ন ১৪৭৬৭৬৯০৩৭ প ০১৭১১৪৭১৭৯৪ না অন ান ভাগ  পন মি ির কারখানা ডিবিবিএল িপেরাজপুর ২৬৪১৫৮০০০১০৮৭ ১৮-০৮-২১ ০৩২৯৭০৩              300,000 

130 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর িপেরাজপুর স 130 পু  রানী ৬৮৯০৮৫১৯৪৯ ম ০১৭৪৮৭২৪১১৮ না ু অন ান গাভী পালন কৃিষ ব াংক িপেরাজপুর ০২০০০১৭১৯৪২৭৬ ২৬-০৮-২১ ০৩২৯৭০৪ 200,000             

131 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর িপেরাজপুর স 131 জালাল উ ন ৭৯২৮০০৫১১৭৫৯৮ প ০১৭৯২৩৬৬৩৭
৫

হ াঁ অন ান অন ান গাভী পালন আইববিএিল িপেরাজপুর
২০৫০২০০১০০১৩৮

৫০৬
৩১-০৮-২১ ০৩২৯৭০৫ 200,000             

132 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর িপেরাজপুর স 132 মাঃ ফারকান ৬৪৪৪১৩৯৫০২৪ প ০১৭১৪২২৪২১৬ না ু অন ান মৎস সানালী িপেরাজপুর
০৫০৮৩২০১০২৭৩৭

১
৩১-০৮-২১ ০৩২৯৭০৬ 300,000             

133 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর িপেরাজপুর স 133 আঃ খােলক ৫০৯১২৯৯৩৩৮ প ০১৭২৪৯১৫৫২৮ না ু অন ান গাভী পালন সানালী িপেরাজপুর ১৩১৭১ ১৪-০৯-২১ ০৩২৯৭০৭ 400,000             

134 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর িপেরাজপুর স 134 স য় পাল ২৮৪০৯৫৫৬৬৬ প ০১৭২৭৮০৭০০২  না কু টর অন ান মৃৎ শি জনতা িপেরাজপুর ০১০০০১৫০৪৬৯০৭ ১৪-০৯-২১ ০৩২৯৭০৮ 300,000             

135 বিরশাল িপেরাজপুর িপেরাজপুর িপেরাজপুর স 135 িদেজ  নাথ ৭৯১৮০৩৪১৭৯৫৪০ প ০১৭১৯৯৩৭৩৩৬ হ াঁ ু অন ান গাভী পালন কৃিষ ব াংক কলাখালী ৩৫৮৭১২১ ১৬-০৯-২১ ০৩২৯৭০৯ 200,000             

136 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 1 দীপপং র 
সরকার ০৬১০২১৫৫৮৪৫৯৬ প ০১৭২১৬৫৪৬৫২ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ , উৎপাদন 

ও িব য় িবেকিব আৈগলঝাড়া 23117 ১৯/০৭/২০২১ ১১৮৬১৮১ 200,000

137 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 2 সুমন বাৈড় ১৯৯৪০৬১০২৪৭০০০২ প ০১৭২৩১৯২৫৮৫ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ , উৎপাদন 
ও িব য় সানালী আৈগলঝাড়া 0301201013507 ১৯/০৭/২০২১ ১১৮৬১৮২ 200,000

138 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 3 মাঃেহমােয়ত 
হাঃ ০৬১০২১৫৫৮১৮৯০ প ০১৭৩৯৫১৫৫৬ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ , উৎপাদন 

ও িব য় সানালী আৈগলঝাড়া 0301100020192 ০৫/০৮/২০২১ ১১৮৬১৮৩ 200,000

139 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 4 িবপুল বাৈড় ০৬১০২১৩৫৮০০৮৬ প ০১৭১৪৫২২৪৫৩ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 
উৎপাদন িব য় িবেকিব আৈগলঝাড়া 10078 ০৫/০৮/২০২১ ১১৮৬১৮৪ 200,000
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খাত ধরণখাত

140 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 5 নীপা বদ ০৬১০২৪৭৬০৫১৬২ ম ০১৭২৯৪৫৮৮৭২ না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় িবেকিব আৈগলঝাড়া 22651 ০৫/০৮/২০২১ ১১৮৬১৮৫ 200,000

141 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 6 রীনা ম ল ০৬১০২৪৭৬০২১৮৪ ম ০১৭২৪১০৮৯৯০ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব আৈগলঝাড়া 23118 ০৯/০৮/২০২১ ১১৮৬১৮৬ 200,000

142 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 7 মাঃিফেরাজ 
মা া ০৬১০২৭৯৫৫৯১৬৩ প ০১৭১৫৪৬৭১০৩ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ  উ’পাদন 

ও িব য় সানালী আৈগলঝাড়া 0301100013421 ১২/০৮/২০২১ ১১৮৬১৮৭ 200,000

143 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 8 হািসনা বগম ০৬১০২১৫৫৮৬১৪৪ ম ০১৭৫৬০৬৫৬২৪ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

সানালী আৈগলঝাড়া 0301201016244 ১২/০৮/২০২১ ১১৮৬১৮৮ 200,000

144 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 9 সু ত িমএ ০১৬১০২১৫৫৮৯৫৫১ প ০১৭১৬৬০২৮৩০ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ,  উৎপাদন 
ও িব য় সানালী আৈগলঝাড়া 0301100020121 ১২/০৮/২০২১ ১১৮৬১৮৯ 300,000

145 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 10 শাহানাজ 
বগম ০৬১০২১৫৫৮৪১২০ ম ০১৭৪১৪১০৫১২ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

সানালী আৈগলঝাড়া 0301201017281 ১২/০৮/২০২১ ১১৮৬১৯০ 100,000

146 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 11 খা কার মাঃ 
আলী ০৬১০২৭৯৫৫৮৭৮৩ প ০১৭১২৬২৬১৮৯ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ , উৎপাদন 

ও িব য় সানালী আৈগলঝাড়া 3437 ১২/০৮/২০২১ ১১৮৬১৯১ 200,000

147 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 12 জয়াউর 
রহমান তাং ০৬১০২৮৭৬৩৩৮৯২ প ০১৭৩৮৮৩০০৫৪ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ  উৎপাদন 

ও িব য় জনতা আৈগলঝাড়া 0100199079829 ১৯/০৮/২০২১ ১১৮৬১৯২ 200,000

148 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 13 মৗসুমী বগম ১৯৯৪০৬১০২৪৭০০০৩ম প ০১৭৮১৪০৪১৭১ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ , উৎপাদন 
ও িব য় িবেকিব আৈগলঝাড়া 23115 ১৯/০৮/২০২১ ১১৮৬১৯৩ 100,000

149 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 14 িমন্ট রায় ০৬১০২৭৯৫৫৮১২৩ প ০১৭৮৭১১১৮৫২ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ  উৎপাদন 
ও িব য় সানালী আৈগলঝাড়া 0301100012939 ১৯/০৮/২০২১ ১১৮৬১৯৪ 200,000

150 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 15 মা: আেনায়ার 
হা: ০৬১০২৭৯৫৪২৮৭৭ প ০১৭২৬৯১৫৩৫৭ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন  মৎস  চাষ  উৎপাদন 

ও িব য় ও পান চাষ িবেকিব আৈগলঝাড়া 17323 ০৫/০৯/২০২১ ১১৮৬১৯৫ 200,000

151 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 16 অ ন সরকার ০৬১০২৪৭৬০১৯৫৩ প ০১৯১৬৩২০৪৬৩ না কু টর য়া/প ােকটজাতক করন ।
বাশঁ ও বেতর 
সাম ী তির ও 
িব য়

িবেকিব আৈগলঝাড়া 23178 ০৬/০৯/২০২১ ১১৮৬১৯৬ 200,000

152 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 17 নীল কমল 
সরকার ০৬১০২৪৭৬০১৭২১ প ০১৭৫৭১২৪৪৯২ না কু টর য়া/প ােকটজাতক করন ।

বাশঁ ও বেতর 
সাম ী তির ও 
িব য়

িবেকিব আৈগলঝাড়া 23179 ০৬/০৯/২০২১ ১১৮৬১৯৪ 100,000

153 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 18 িমিহর 
অিধকারী ০৬১০২৭৯৫৫৫২৩১ প ০১৭০৮০৪১৯০৭ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ , উৎপাদন 

ও িব য় সানালী আৈগলঝাড়া 11648 ০৬/০৯/২০২১ ১১৮৬১৯৫ 200,000

154 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 19 মাঃ শিহদলু 
ইসলাম ০৬১০২১৫৫৮৩২৭৮ প ০১৭২৭১২১৬০৯ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ , উৎপাদন 

ও িব য় সানালী আৈগলঝাড়া 0301100013039 ১৯/০৯/২০২১ ১১৮৬১৯৬ 200,000

155 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 20 অিনতা রানী 
পাল ০৬১০২১৫৫৮৫১১৯ ম ০১৭৯৫৩৩২৩৯০ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ , উৎপাদন 

ও িব য় সানালী আৈগলঝাড়া 17617 ১৯/০৯/২০২১ ১১৮৬১৯৭ 300,000

156 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 21 রস র ন 
চৗধুরী ০৬১০২৮৭৬২৯১৯৬ প ০১৮৬৭৫৮২৮৮

২
না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

মাছ চাষ ও মুরগী 
পালন এবং মাছ ও 
িডম িব য়

িবেকিব আৈগলঝাড়া 23176 ১৯/০৯/২০২১ ১১৮৬১৯৮ 200,000

157 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 22 মাঃেসিলম 
বপারী ০৬১৩২৩৮৪৭০৪৫৫ প ০১৭১৬৯৫০৩১৮ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ , উৎপাদন 

ও িব য় িবেকিব আৈগলঝাড়া 23164 ১৯/০৯/২০২১ ১১৮৬১৯৯ 300,000

158 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 23 এইচএমসাইফু
লইসলাম ০৬১০২১৩৫৪৯২১৮ প ০১৭৫২১৪৬৭৪৮ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ , উৎপাদন 

ও িব য় িবেকিব আৈগলঝাড়া 23199 ১৯/০৯/২০২১ ১১৮৬২০০ 200,000

159 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 24 পলাশ চ  
সরকার ৮৬৭১৯২৪৫৮০ প ০১৫৫৩৪৯৯৯২৫ না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

বাশঁ ও বেতর 
সাম ী তির ও 
িব য়

িবেকিব আৈগলঝাড়া 23197 ১৯/০৯/২০২১ ১১৮৬২০১ 100,000
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160 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 25 বাদল চ  কর ০৬১০২৪৭৬০১৮১৫ প ০১৭০৫৭৭৭৬১৯ না কু টর য়া/প ােকটজাতক করন ।
বাশঁ ও বেতর 
সাম ী তির ও 
িব য়

িবেকিব আৈগলঝাড়া 23198 ১৬/০৯/২০২১ ১১৮৬২০২ 100,000

161 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 26 মানস কর ০৬১০২৪৭৬০১৮০৫ প ০১৭১৮৯২৪৭৯৯ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
মাছ চাষ ও গাভী 
পালন এবং মাছ ওদধু 
উৎপাদন ও িব য়

িবেকিব আৈগলঝাড়া 20284 ১৯/০৯/২০২১ ১১৮৬২০৩ 200,000

162 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 27 মাঃ জিসম 
মা া ০৬১০২৭৯৫৪১২১২ প ০১৭৬১৭৩৬৯৯৫ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ , উৎপাদন 

ও িব য় িবেকিব আৈগলঝাড়া ২৩২৩৮ ২৭.০৯.২০২১ ১১৮৬২৮৭ 100,000

163 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 28 কুমকুম আ ার ২৩৮৩৬৪৮৮০১ ম ০১৮৭৩৬৩৪৯১৬ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ , উৎপাদন 
ও িব য় িবেকিব আৈগলঝাড়া ২৩২২৬ ২৭.০৯.২০২২ ১১৮৬২৮৮ 100,000

164 বিরশাল বিরশাল বিরশাল আৈগলঝাড়া 29 ঝরনা রানী দাস ০৬১০২১৫৫৮৫৪৩১ ম ০১৭০৭২৯৬৮৯৭ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ , উৎপাদন 
ও িব য় িবেকিব আৈগলঝাড়া ২৩২৪০ ২৮.০৯.২০২১ ১১৮৬২৮৯ 100,000

165 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 30 শািহনুর ৩২৭০২৬১৭৯৯ ম ০১৭৬৮৪২০৫২২ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

কৃিষ ব াংক বাবুগ 0205031110464 ২৮/০৭/২০২১ ২২২৯৩৪১ 200,000

166 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 31 আফেরাজা ০৬১০৩২৭০৩০৮৯০ ম ০১৯৫৩৭২৩৯৬ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

কৃিষ ব াংক বাবুগ 0205031110468 ২৯/০৭/২০২১ ২২২৯৩৪২ 150,000

167 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 32 নহা ৭৩২১১২১৮৪৫ ম ০১৮৬১৩৩৩৯৯ হ াঁ অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন গ াস চলা তরী ও 
িব য় কৃিষ ব াংক বাবুগ 0205031110461 ০৯/০৮/২০২১ ২২২৯৩৪৩ 100,000

168 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 33 হনা ৫৫২০৭১৬৩৯৯ ম ০১৭৫২৯০৩৭২ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ ও িব য় কৃিষ ব াংক বাবুগ 0205031110476 ১১/০৮/২০২১ ২২২৯৩৪৪ 100,000

169 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 34 মুকুল ২৮২১২৮১০১৮ ম ০১৭৩৫৬০৩১৮ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন হাসঁ ও মুরগীর মাংস 
ও িডম িব য় কৃিষ ব াংক বাবুগ 0205031110457 ১১/০৮/২০২১ ২২২৯৩৪৫ 100,000

170 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 35 িশয়া ৫৫২০২২৮৪৯৪ ম ০১৭২৭৩৭২৬৩ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

কৃিষ ব াংক বাবুগ 0205031110475 ১৬/০৮/২০২১ ২২২৯৩৪৬ 200,000

171 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 36 জুেলখা ৯১৫১৭০০৬১৫ ম ০১৭৭৬৭৬৭৫৪ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

সানালী বাবুগ 0321100077617 ২৪/০৮/২০২১ ২২২৯৩৪৭ 150,000

172 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 37 িলিল ৮২৫৫৭৯৩৯৮৯ ম ০১৭৬০৩১১৫৬ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

সানালী বাবুগ 16287 ২৪/০৮/২০২১ ২২২৯৩৪৮ 200,000

173 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 38 শাহনাজ ৭৮০৫৮০৪১৮৯ ম ০১৯৯৪৭২২৫৯ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

ন াশনাল বাবুগ 1196003812080 ০৬/০৯/২০২১ ২২২৯৩৪৯ 100,000

174 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 39 তামা া ৩৭৫৫৭৪৯৩১৮ ম ০১৮৯১৮১৬০৮ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন হাসঁ ও মুরগীর মাংস 
ও িডম িব য় কৃিষ ব াংক বাবুগ 0205031110482 ০৬/০৯/২০২১ ২২২৯৩৫০ 160,000

175 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 40 নারিগস ৪১৭১৩১০১২৩ ম ০১৭৩৩২২৯৮৮ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ ও িব য় সানালী বাবুগ 0321001026655 ০৬/০৯/২০২১ ২২২৯৩৫১ 100,000

176 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 41 পা ল ৭৭৭০৬৭১৯৯৩ ম ০১৭২৩৬৫৩৫৮ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

কৃিষ বাবুগ 0205031110476 ০৬/০৯/২০২১ ২২২৯৩৫২ 100,000

177 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 42 কাজল ৪১৭০৪৬৭৫৫১ ম ০১৮৩৪১২৪২১ না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন  দ জ পাশাক তির 
কের িব য় সানালী বাবুগ 0321100060608 ০৬/০৯/২০২১ ২২২৯৩৫৩ 100,000

178 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 43 শািহনুর ৪৬২০৬২১৭৪০ ম ০১৮৫৪২২১০২ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

কৃিষ ব াংক বাবুগ 0205031110490 ০৯/০৯/২০২১ ২২২৯৩৫৪ 60,000

179 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 44 নু ন নাহার 5521044007 ম 01759711088 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
িনেজর পােনর বরজ 
থেক পান উৎপাদন 

কের বাজাের িব য়
কৃিষ ব াংক বাবুগ 0205031110500 23/09/21 2229355 200,000
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180 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 45 শাহানাজ 1921093975 ম 01767863004 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতক করন ।
হাসঁ মুরগীর খামার 
থেক িডম উৎপাদন 

কের বাজাের িব য়
কৃিষ ব াংক বাবুগ 0305100034647 23/09/21 2229356 100,000

181 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 46 িদপু আ ার 6451727181 ম 01880955395 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতক করন ।
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

সানালী ব াংক বাবুগ 0321001023004 23/09/21 2229357 100,000

182 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 47 ইয়াসিমন 5100114288 ম 01778875431 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতক করন ।
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

কৃিষ ব াংক বাবুগ 0205031110503 23/09/21 2229358 100,000

183 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 48 রা জয়া 0610381658433 ম 01729838178 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন  দ জ পাশাক তির 
কের িব য় কৃিষ ব াংক বাবুগ 0321001023666 23/09/21 2229359 100,000

184 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 49 মা ফা 5985374122 ম 01768398708 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
হাসঁ মুরগীর খামার 
থেক িডম উৎপাদন 

কের বাজাের িব য়
কৃিষ ব াংক বাবুগ 0205031110504 23/09/21 2229360 150,000

185 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 50 সালমা 8262815627 ম 01816645476 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
হাসঁ মুরগীর খামার 
থেক িডম উৎপাদন 

কের বাজাের িব য়
সানালী বাবুগ 0321001019759 27/09/21 2229581 150,000

186 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 51 িরপা খানম 9134002833 ম 01762280537 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতক করন ।
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

পালী বাবুগ 13916 27/09/21 2229582 200,000

187 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 52 িবিব কুলসুম 0922907440736 ম 01789365686 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ,  উৎপাদন 
ও িব য় কৃিষ ব াংক বাবুগ 0205031110496 27/09/21 2229583 100,000

188 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বাবুগ 53 মানা বগম 7351779512 ম 01723374352 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ,  উৎপাদন 
ও িব য় কৃিষ ব াংক বাবুগ 0205031110505 04/10/21 2229584 100,000

189 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বানারীপাড়া 54 শাহানাজ 
পারিভন ৭৩১৮৯৫০০৭৩ ম ০১৭৩১২৫১৮৮৭ 

০১৭৫৫৫৯১৪২৩
না  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 

উৎপাদন ও িব য় সানালী ব াংক ঠ য়া শাখা ০৩১৩১০০০১০৪৫৮ ১৯/০৭/২০২১ ২২৩৭৬২১ 150,000

190 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বানারীপাড়া 55 নারিগস ৬৮৬৯৮১২৪১৭ ম ০১৭৮৫৭৫২৩০৩  না  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

ইসলািম ব াংক িময়ার হাট
২০৫০২৮১০২০১১৫৭

৫১৮
১৯/০৭/২০২১ ২২৩৭৬২২ 200,000

191 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বানারীপাড়া 56 খািদজা বগম ১৪৯১৪২২৬৩৮ ম ০১৭৭১১৩৮৮০৮ না  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
মুরগীর,কবুতেরর 
মাংস ও িডম 
উৎপাদন ও িব য়

আ নী ব াংক বানারীপাড়া ০২০০০১৩৭৯৪৯৪৯ ১৯/০৭/২০২১ ২২৩৭৬২৩ 200,000

192 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বানারীপাড়া 57 রাকসনা 
বগম ৫৯৯১৭৬২১৩৮ ম ০১৭৮৪২৬৪০৫১ না  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ধান মাড়াই ও িবপনন আ নী ব াংক বানারীপাড়া ০২০০০১২৭৭০০৮৮ ০৫/০৮/২০২১ ২২৩৭৬২৫ 200,000

193 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বানারীপাড়া 58 আ জমুন নছা ৪৬১০৮১৫৭৬৫ ম ০১৭১০২৫৬৯৪২ না  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

সানালী ব াংক বানারীপাড়া ০৩০৩৮০১০১৬৬৭৫ ০৫/০৮/২০২১ ২২৩৭৬২৬ 200,000

194 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বানারীপাড়া 59 নাজমা ০৬১১০৫২৭১০৪৭১ ম ০১৭৭১১৩১১১২ না  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন নাসারীেত চারা 
উৎপাদন ও িব য় ইসলািম ব াংক িময়ার হাট ১১৩৭২ ১১/০৮/২০২১ ২২৩৭৬২৭ 200,000

195 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বানারীপাড়া 60 কুলসুম বগম ৩৭২৫১০৪৯৫৮ ম ০১৯১৫৮৯৭০২৫ না  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

এসিবএিস ব াংক বানারীপাড়া ০০৬৩১২০০০৭৪০৬ ১১/০৮/২০২১ ২২৩৭৬২৮ 100,000

196 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বানারীপাড়া 61 িমত ০৬১১০১০৭৮৫৬২৯ ম ০১৭২৪৩০৬১৯৮ না  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 
উৎপাদন ও িব য় আ নী ব াংক বানারীপাড়া ০২০০০১৬২৪২৩৪৪ ১১/০৮/২০২১ ২২৩৭৬২৯ 100,000

197 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বানারীপাড়া 62 নািসমা 
পারভীন ৬৮৮৫৪১৩৬২২ ম ০১৯৩০৭১৮০৯০ না  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 

উৎপাদন ও িব য় আ নী ব াংক বানারীপাড়া ৩৪০৫৪৬৮৬ ১১/০৮/২০২১ ২২৩৭৬৩০ 100,000

198 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বানারীপাড়া 63 শফালী বগম ০৬১১০১০৭৮৪৩৫৮ ম ০১৯৩৭৪১৪৬৬১ না  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান উৎপাদন ও 
িব য় কৃষী ব াংক বানারীপাড়া ০২২০৩১০০৪৭২৮ ১১/০৮/২০২১ ২২৩৭৬৩১ 150,000

199 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বানারীপাড়া 64 মমতা সরকার ২৬১০৪৮২০৯৭৬৫২ ম ০১৮১০৯৩৬১৭৭ না  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 
উৎপাদন ও িব য় সানালী ব াংক ঠ য়া শাখা ০৩১৩৭০১০১৩৮৯৬ ১২/০৮/২০২১ ২২৩৭৬৩২ 150,000
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খাত ধরণখাত

200 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বানারীপাড়া 65 হাসেনয়ারা ২৮০১১৪৬৫২৯ ম ০১৭৮৪৪০৮৭৩৬ না  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 
উৎপাদন ও িব য় সানালী ব াংক চাখার শাখা ০৩০৬১০১০১০৩০৭ ১৯/০৮/২০২১ ২২৩৭৬৩৩ 100,000

201 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বানারীপাড়া 66 মির িম ১৯৮২৭৯১৮৭১৭০০০০০০ ম ০১৭৩২২৮৬৫৪৪ না  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

কৃষী ব াংক কুিরয়ানা শাখা ০৫২৩০৩১১০৮৪২৮ ২৪/০৮/২০২১ ২২৩৭৬৩৪ 100,000

202 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বানারীপাড়া 67 নুপুর বগম ৯১০০৭৪২৬৬৩ ম ০১৭০৫৫৮৪৪৬৯ না  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 
উৎপাদন ও িব য় পালী ব াংক বানারীপাড়া ৯০৯৭ ১৪/০৯/২০২১ ২২৩৭৬৩৫ 150,000

203 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বানারীপাড়া 68 সিলনা ৮২৫৫৭৮৪১২৯ ম ০১৭৩৯৩৪৪৭৬৪ না  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
মুরগীর,কবুতেরর 
মাংস ও িডম 
উৎপাদন ও িব য়

পালী ব াংক বানারীপাড়া ১০২৬৬ ১৫/০৯/২০২১ ২২৩৭৩৩৬ 100,000

204 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বানারীপাড়া 69 মমতাজ ৩২৭৬১৯৯৯৪৪ ম ০১৭৭৪৯৯৪২৪৪ না  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
মুরগীর,কবুতেরর 
মাংস ও িডম 
উৎপাদন ও িব য়

আল-আরাফা 
ইসলািম ব াংক বানারীপাড়া ১২৫১১২০০০৪৫৪৬ ১৫/০৯/২০২১ ২২৩৭৬৩৭ 100,000

205 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বানারীপাড়া 70 হািস খানম ৬৪৫৫৭৬৯৯৯৯ ম ০১৭৮৭৩৩৮৪৮১ না  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

কৃষী ব াংক বানারীপাড়া ০২২২০৩১০১৩৭৯৭ ১৫/০৯/২০২১ ২২৩৭৬৩৮ 150,000

206 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বানারীপাড়া 71 ফিরদা ০৬১১০৭৩৭৬৭৭৯২ ম ০১৭১৭৯৩৩০৩৭ না  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 
উৎপাদন ও িব য় এসিবএিস ব াংক বানারীপাড়া ০০৬৩১২০০০৯৮০৬ ১৫/০৯/২০২১ ২২৩৭৬৩৯ 150,000

207 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বানারীপাড়া 72 নাসিরন ৫০৬১১১৪৯৪৭ ম ০১৭৭৫১৮৫৯৮৩ না  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন নাসারীেত চারা 
উৎপাদন ও িব য় কৃষী ব াংক বাইশাির শাখা ০২২৩০৩১১১৬৩২৪ ১৫/০৯/২০২১ ২২৩৭৬৪০ 150,000

208 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বানারীপাড়া 73 সারিমন 
আ ার ১৪৭৬৩১১৬২৪ ম ০১৭৪৬১৬৭৯৪৯ না  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ধান মাড়াই ও িবপনন আ নী ব াংক বানারীপাড়া শাখা ০২০০০১৬৫০১৭৩৬ ২৩/০৯/২০২১ ২২৩৭৮৬১ 100,000

209 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বানারীপাড়া 74 মাসাঃ সুহা ৪৬৫৪১৩৫০৩৯ ম ০১৭২৭১৩০০১৪ না  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

আ নী ব াংক মাদারকাঠ  শাখা ০২০০০১৭২৭৫০২১ ২৩/০৯/২০২১ ২২৩৭৮৬২ 200,000

210 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 75 লাভলী বগম 19940815143000114 ম 01747727957 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য়

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক

বিরশাল 
শাখা,বিরশাল। 02010310127393 19.07.2021 0073181 150,000

211 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 76 রিহমা বগম 8671260852 ম 01917760145 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন ছাগল পালন ও 
িব য়

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক

রায়পাশা 
শাখা,বিরশাল। 02180310058898 05.08.2021 0073182 100,000

212 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 77 মা বগম 4621254947 ম 01907605687 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন ছাগল পালন ও 
িব য় সানালী ব াংক কেপােরট 

শাখা,বিরশাল 0304601026621 05.08.2021 0073183 100,000

213 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 78 নািছমা বগম 7794304795 ম 01725926895 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক রায়পাশা শাখা 02180310058861 05.08.2021 0073184 100,000

214 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 79 সািহদা নাসিরন 149484433 ম 01721811086 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় পালী ব াংক

 স াল বাস 
টািমনাল  

শাখা,বিরশাল।
5041010006457 10.08.2021 0073186 150,000

215 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 80 িশউিল রানী 5061583661 ম 01725593982 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় অ নী ব াংক, কাশীপুর বাজার 

শাখা,বিরশাল 0200012973622 10.08.2021 0073185 200,000

216 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 81 খািদজা আ ার 6891653575 ম 01319687456 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 
উৎপাদন ও িব য়

আলআরাফা 
ইসলামী ব াংক

বিরশাল 
শাখা,বিরশাল। 0101120145905 22.08.2021 0073189 200,000

217 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 82 মামুন খান 7313220282 প 01727979945 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন জুতা তিরর  ও 
িব য় ডাচ ব াংলা ব াংক বিরশাল 

শাখা,বিরশাল। 7017413233687 22.08.2021 0073187 200,000

218 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 83 তািরকুল 
ইসলাম 19927817654000021 প 01929391108 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন েলর ফািনচার 

তরী ও িব য় াকব াংক বিরশাল 
শাখা,বিরশাল। 0501203621863001 22.08.2021 0073188 200,000

219 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 84 সািহদা বগম 3744674148 ম 01729113528 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় পালী ব াংক

  স াল বাস 
টািমনাল  

শাখা,বিরশাল।
5041010003750 23.08.2021 0073190 150,000
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220 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 85 শারিমন 
আ ার 1015907510 ম 01610076595 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন নকশী কাথা ঁ তরী ও 

িব য় সানালী ব াংক কেপােরট 
শাখা,বিরশাল 0304601026700 25.08.2021 0073191 100,000

221 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 86 আয়শা আ ার 0695122256384 ম 01727285363 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় সানালী ব াংক কেলজেরাড 

শাখা, বিরশাল 0309501012959 25.08.2021 0073192 150,000

222 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 87 মা: বিশর 0912928442195 প 01757178190 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন মা টর তজসপ  
তরী ও িব য়

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক

রায়পাশা 
শাখা,বিরশাল। 02180310048727 05.09.2021 0073193 200,000

223 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 88 মা: কাওসার 7342453961 প 01778546175 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 
উৎপাদন ও িব য়  ইসলামী ব াংক বিরশাল 

শাখা,বিরশাল।
2050111020444721

2 05.09.2021 0073194 150,000

224 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 89 িদিলপ 
মজুমদার 7769356838 প 01712776365 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ  ,উৎপাদন 

ও িব য় অ নী ব াংক,

 
চকবজার,কেপা

রট 
শাখা,বিরশাল

0200000211335 05.09.2021 0073195 200,000

225 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 90 মা: মাসুদরু 
রহমান 5065305020 প 01919510495 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িস ট ব াংক বিরশাল 
শাখা,বিরশাল। 2303286194001 05.09.2021 0073196 100,000

226 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 91 মা: রােসল 
রাঢ়ী 19940695106000084 প 01993109469 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ  উৎপাদন 

ও িব য় উ রা ব াংক চকবাজার 
বিরশাল 261811100116587 05.09.2021 0073198 100,000

227 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 92 লুৎফর রহমান 1944846979 প 01719887953 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

ইউ িসিব ব াংক বিরশাল 
শাখা,বিরশাল। 1043204000017933 05.09.2021 0073197 100,000

228 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 93 সাথী আ ার 6007096701 ম 01741719427 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় অ নী ব াংক, কশীপুর বাজার 

শাখা,বিরশাল 0200016954849 15.09.2021 0073199 200,000

229 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 94 মালী আজাদ 
ঋত 7812132970 প 01983109021 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 

িব য় জনতা ব াংক কশীপুর 
শাখা,বিরশাল 0100223591919 15.09.2021 0073200 100,000

230 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 95 আয়শা আ ার 2857542126 ম 01922697923 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় পুবালী ব াংক

  স াল বাস 
টািমনাল  

শাখা,বিরশাল।
5041010011540 15.09.2021 0073301 150,000

231 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 96 উিম জাহান 4193729722 ম 01974318812 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 
উৎপাদন সানালী ব াংক িসএ  িব রাড 

শাখা ,বিরশাল 0332701020403 19.09.2021 0073302 200,000

232 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 97 মা: মিতউর 
রহমান 5961716213 প 01316036295 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ , উৎপাদন 

ও িব য়
আলআরাফা 

ইসলামী ব াংক
বিরশাল 

শাখা,বিরশাল। 0101120124777 27.09.2021 0073303 100,000

233 বিরশাল বিরশাল বিরশাল বিরশাল সদর 98 রেবকা 
আ ার 2699038985017 ম 01771365175 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 

িব য়  ইসলামী ব াংক
হাটেখালা 
চকবাজার 

বিরশাল
7978650 04.10.2021 0073304 100,000

234 বিরশাল বিরশাল বিরশাল গৗরনদী 99 মঘলা আ ার 9152224367 ম 01793701613 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক গৗরনদী 11540 05-08-21 1007821 200,000

235 বিরশাল বিরশাল বিরশাল গৗরনদী 100 শফালী বগম 0623208424053 ম 01772871681 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন
স ািনটারী সাম ী  
তির কের িব য় 

কের।
অ নী ব াংক গৗরনদী 0200014571983 05-08-21 1007822 100,000

236 বিরশাল বিরশাল বিরশাল গৗরনদী 101 িমেসস সুমা 
জামান 0623208423613 ম 01752483722 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 

উৎপাদন ওিব য়
বাংলােদশ কৃিষ 

ব াংক গৗরনদী 10474 11-08-21 1007823 300,000

237 বিরশাল বিরশাল বিরশাল গৗরনদী 102 লাবনী বগম 8706011692 ম 01731643660 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 
উৎপাদন ওিব য়

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক গৗরনদী 11576 11-08-21 1007824 300,000

238 বিরশাল বিরশাল বিরশাল গৗরনদী 103 মােলক 
হাওলাদার 0613238471611 প 01828169381 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন কৃিষ য পািত িব য় অ নী ব াংক গৗরনদী 0200002078823 11-08-21 1007825 400,000

239 বিরশাল বিরশাল বিরশাল গৗরনদী 104 জামাল 
হাওলাদার 0623206417034 প 01928440201 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন কৃিষ য পািত িব য় ন াশনাল ব াংক টরকী ব র 1125002640521 11-08-21 1007827 400,000



ম িবভাগ জলা িপিডিবএফ 
অ ল উপেজলা

উ
েদ

া
ার

 
ম

 
ন

ং উেদ া ার 
নাম

উেদ া ার জাতীয় 
পিরচয় প  নং

পু
ষ

/ ম
িহ

ল
া 

( প
/ ম

) উেদ া ার 
মাবাইল ন র

প
ূব 

থ
েক

ই 
িপ

িড
িব

এ
ফ

- এ
র 

স
দস

? 
( হ

া/ঁ ন
া)

১। ু    
২।কু টর 
৩।মাঝার 
৪।অন ান

১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন 
২। য়া/প ােকটজাতকরণ 
৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
৪। অন ান

উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

240 বিরশাল বিরশাল বিরশাল গৗরনদী 105 সর তী দাস 0623201401636 ম 01741391593 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
জামা কাপড় তির 
কের বাজারজাত 
কের।

সানালী ব াংক টরকী ব র 0333501007653 11-08-21 1007828 300,000

241 বিরশাল বিরশাল বিরশাল গৗরনদী 106 িবউ ট বগম 0623207419577 ম 01316539686 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভীর দধু 
বাজারজাত কের সানালী ব াংক গৗরনদী 0312100013458 11-08-21 1007829 300,000

242 বিরশাল বিরশাল বিরশাল গৗরনদী 107 আসমা বগম 0613263475046 ম 01732276262 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন
জামা কাপড় তির 
কের বাজারজাত 
কের।

িমউচয়াল া  
ব াংক গৗরনদী 0360350000632 11-08-21 1007830 200,000

243 বিরশাল বিরশাল বিরশাল গৗরনদী 108 কািনজ 
ফােতমা 2617239822116 ম 01754817135 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভীর দধু 

বাজারজাত কের সানালী ব াংক গৗরনদী 0312100016442 11-08-21 1007831 200,000

244 বিরশাল বিরশাল বিরশাল গৗরনদী 109 জাহানারা 
বগম 0613223448742 ম 01932311755 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মাছ চাষ কের 

বাজাের িব  কের। ন াশনাল ব াংক টরকী ব র 1125003473693 11-08-21 1007832 130,000

245 বিরশাল বিরশাল বিরশাল গৗরনদী 110 মাধুবী রানী 
সাহা 7825709398516 ম 01862471591 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

জামা কাপড় তির 
কের বাজারজাত 
কের।

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক গৗরনদী 11539 22-08-21 1007833 300,000

246 বিরশাল বিরশাল বিরশাল গৗরনদী 111 িনলুফা বগম 0613263482499 ম 01771332314 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভীর দধু 
বাজারজাত কের

িমউচয়াল া  
ব াংক গৗরনদী 0360310033235 22-08-21 1007834 200,000

247 বিরশাল বিরশাল বিরশাল গৗরনদী 112 িনভা আচায 0613271492307 ম 01705152055 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ কের 
বাজাের িব  কের।

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক গৗরনদী 11579 22-08-21 1007835 200,000

248 বিরশাল বিরশাল বিরশাল গৗরনদী 113 লুৎফুে ছা 0623205413349 ম 01717510196 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন িম  তির ও িব য় 
কের।

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক গৗরনদী 11620 07-09-21 1007836 150,000

249 বিরশাল বিরশাল বিরশাল গৗরনদী 114 ণািফজা 0616971744634 ম 01765451952 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভীর দধু 
বাজারজাত কের

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক গৗরনদী 11581 07-09-21 1007837 200,000

250 বিরশাল বিরশাল বিরশাল গৗরনদী 115 মিলনা রানী 0613223449248 ম 01772858603 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ কের 
বাজাের িব  কের।

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক গৗরনদী 11637 26-09-21 1007838 100,000

251 বিরশাল বিরশাল বিরশাল গৗরনদী 116 এ ািন খানম 2858420389 ম 01642212379 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভীর দধু 
বাজারজাত কের

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক গৗরনদী 11624 26-09-21 1007839 100,000

252 বিরশাল বিরশাল বিরশাল গৗরনদী 117 তাছিলমা বগম 0623202405054 ম 01939465903 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ কের 
বাজাের িব  কের।

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক গৗরনদী 11584 26-09-21 1007840 100,000

253 বিরশাল বিরশাল বিরশাল গৗরনদী 118 সুমাইয়া 
আ ার 3758550382 ম 01744856587 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 

উৎপাদন ওিব য়
বাংলােদশ কৃিষ 

ব াংক গৗরনদী 11597 26-09-21 1004001 200,000

254 বিরশাল বিরশাল বিরশাল গৗরনদী 119 সুিচ া রানী 
দাস 0623201400117 ম 01777541640 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ কের 

বাজাের িব  কের।
বাংলােদশ কৃিষ 

ব াংক গৗরনদী 11642 04-10-21 1004002 200,000

255 বিরশাল বিরশাল বিরশাল িহজলা 120 ফােতমা বগম 5114340739 ম 01724568403 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব িহজলা 0216031111164 09/08/2021 2228401 150,000

256 বিরশাল বিরশাল বিরশাল িহজলা 121 শাহনাজ 1949125460 ম 01783226069 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ছাগল পালন ও 
িব য় িবেকিব িহজলা 0216031111167 09/08/2021 2228403 100,000

257 বিরশাল বিরশাল বিরশাল িহজলা 122 শা া রানী 0613654830655 ম 01717342502 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান চাষ ও িব য় িবেকিব িহজলা 0216031111171 09/08/2021 2228402 60,000

258 বিরশাল বিরশাল বিরশাল িহজলা 123 িশউলী বগম 5528165904 ম 01725805921 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 
উৎপাদন ও িব য় সানালী িহজলা 0316001035616 11/08/2021 2228404 100,000

259 বিরশাল বিরশাল বিরশাল িহজলা 124 সািবনা 
ইয়াসিমন 0613654819657 ম 01301066326 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 

উৎপাদন ও িব য় িবেকিব িহজলা 0216031111170 12/08/2021 2228405 150,000
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260 বিরশাল বিরশাল বিরশাল িহজলা 125 তান জলা 0613667808562 ম 01795689116 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 
উৎপাদন ও িব য় পালী কউিরয়া 2228 12/08/2021 2228407 100,000

261 বিরশাল বিরশাল বিরশাল িহজলা 126 লািময়া 0616215897522 ম 01734249478 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন আসবাবপএ তরী ও 
িব য় সানালী িহজলা 0316100087579 17/08/2021 2228408 100,000

262 বিরশাল বিরশাল বিরশাল িহজলা 127 হল আিমন 19920613613000277 প 01770882859 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব িহজলা 0216031111163 18/08/2021 2228412 150,000

263 বিরশাল বিরশাল বিরশাল িহজলা 128 আঃ কােদর 4617959780 প 01917114107 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব িহজলা 0216031111177 18/08/2021 2228413 200,000

264 বিরশাল বিরশাল বিরশাল িহজলা 129 মাঃ শাহাবু ন 0613613842968 প 01719816592 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 
উৎপাদন পুবালী িহজলা 110110161552 18/08/2021 2228410 200,000

265 বিরশাল বিরশাল বিরশাল িহজলা 130 মাঃ মাহাবুব 
আলম 0613613856456 প 01712383628 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 

উৎপাদন ও িব য় পুবালী িহজলা 1101101118641 18/08/2021 2228409 200,000

266 বিরশাল বিরশাল বিরশাল িহজলা 131 মেনায়ারা মিন 19920613613000263 ম 01749185437 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 
উৎপাদন ও িব য় পুবালী িহজলা 82324 18/08/2021 2228411 100,000

267 বিরশাল বিরশাল বিরশাল িহজলা 132 সংকর চ  
মজুমদার 3263002242 প 01792637899 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 

িব য় পালী কউিরয়া 5868010000321 13/09/2021 2228417 150,000

268 বিরশাল বিরশাল বিরশাল িহজলা 133 রা জব কুমার 
দাস 0613613843570 প 01715225010 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন ভাজ  তল 

উৎপাদন ও িব য় পুবালী িহজলা 1101901018306 16/09/2021 2228418 400,000

269 বিরশাল বিরশাল বিরশাল িহজলা 134 আলতাব 
হাসন 0613613846080 প 01729363297 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ  উৎপাদন 

ও িব য় িবেকিব িহজলা 10258 12/09/2021 2228416 100,000

270 বিরশাল বিরশাল বিরশাল িহজলা 135 রােকয়া বগম 0613613846143 ম 01764018440 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব িহজলা 0316001027345 5/9/2021 2228414 200,000

271 বিরশাল বিরশাল বিরশাল িহজলা 136 মাঃ নছার 
উ ন 7802468806 প 01726650607 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ  উৎপাদন 

ও িব য় িবেকিব িহজলা 0216031111198 12/9/2021 2228415 100,000

272 বিরশাল বিরশাল বিরশাল িহজলা 137 কামাল হােসন ০৬১৩৬১৩৮৫৩৩০২ প ০১৭২৪৩৬৭২৩৫ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

সানালী িহজলা ০৩১৬০০১০২৬১৬৫ ২৬.০৯.২০২১ ২২২৮৪১৯ 100,000

273 বিরশাল বিরশাল বিরশাল িহজলা 138 শিহদলু ইসলাম ০৬১৩৬১৩৮৪৬০৫২ প ০১৭১৪৬৮৪৪২০ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ  উৎপাদন 
ও িব য় পূবালী ব াংক িহজলা ২০৫২৪৩ ২৬.০৯.২০২২ ২২২৮৫২২ 200,000

274 বিরশাল বিরশাল বিরশাল িহজলা 139 মাঃ মিশউর 
রহমান ৮২১৮৫৬৫৯৮৮ প ০১৭৯৫৯৩৯৫৬

৮
না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ  উৎপাদন 

ও িব য় পূবালী ব াংক িহজলা ১১০১৯০১০১৫১৫৭ ২৬.০৯.২০২৩ ২২২৮৪২০ 200,000

275 বিরশাল বিরশাল বিরশাল িহজলা 140 ঝনা রানী ০৬১৩৬১৩৮৪৩৫৯৭ ম ০১৭২৭৩৯৭৮৫১ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ  উৎপাদন 
ও িব য় িবেকিব িহজলা ২১৬০৩১১১১১৪ ২৬.০৯.২০২৪ ২২২৮৫২১ 100,000

276 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মেহ গ 141 মাকছদা 9127350909 ম 01930708169 হ াঁ কু টর  িনত  ব বহায  পণ  উৎপাদন। ব াগ তরী কের 
িব য় পূবালী ব াঙক পাতারহাট শাখা ২৪০১১০১০৯৭৮১৬ ১০/০৮/২০২১ ৩০০৮৫২১ 100,000

277 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মেহ গ 142 িন  বগম ৫০৭৮৫০৫৩৭৬ ম ০১৭৫১০৬৯১৫৪ হ াঁ কু টর  িনত  ব বহায  পণ  উৎপাদন। পা ট তরী কের 
িব য় জনতা ব াংক পাতারহাট শাখা ০১০০২১১২৯৪২৮৫ ১১/০৮/২০২১ ৩০০৮৫২৩ 50,000

278 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মেহ গ 143 ছালমা বগম ১৯৩৭৩৮৪০২০ ম ০১৭৮০৪০৮৮১০ হ াঁ ু অন ান অেটা গািড় িদেয় 
প ী পিরবহন সবা কৃিষ ব াংক মেহ গ  

শাখা ১১২৯৭ ১১/০৮/২০২১ ৩০০৮৫২২ 100,000

279 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মেহ গ 144 তান জলা ৭৮০২৯০১৬০৯ ম ০১৮৭৯৬৫৯৩৩
০

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

                               
এসিবএসিস ব াংক 

পাতারহাট শাখা

০০৭৩১২০০০১৯৫৬
২

১১/০৮/২০২১ ৩০০৮৫২৪ 100,000
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খাত ধরণখাত

280 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মেহ গ 145 না ু সরদার ১০১৩২০৩৮৬২ ম ০১৭৩৪০৩৫৬৯১ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

পালী ব াংত মেহ গ  
শাখা ৫৫৪৬০১০০০২০৪২ ০৭/০৯/২০২১ ৩০০৮৫২৫ 100,000

281 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মেহ গ 146 তান জম 
জাহান ৭৭৭৫৮২৮২৮৩ ম ০১৭১৪৪৫৫৪৮৮ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

হাস পালন কের িডম 
উতপাদন ও 
বাজারজাত করন।

পূবালী ব াঙক মেহ গ  
শাখা ২৪০১১০১১০০৭৭৯ ১৫/০৯/২০২১ ৩০০৮৫২৬ 100,000

282 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মেহ গ 147 ফারজানা 
আ ার ৬৪৪৯১৫৮০৬৯ ম ০১৩০৯৫৩৯৪৪৫ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

পূবালী ব াঙক পাতারহাট শাখা
২৪০১১০১০১১২৫৮৯

০
২০/০৯/২০২১ ৩০০৮৫২৭ 100,000

283 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মেহ গ 148 ইয়াছিমন 0616247944683 ম 01919680868 হ াঁ ু অন ান
প ী পিরবহন/ 
অেটাগাড়ী তরী ও 
িব য়

এসিবএস পাতারহাট শাখা 0073120020523 21/09/2021 3008528 100,000

284 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মেহ গ 149 শাহনাজ 4183689753 ম 01920477716 হ াঁ কু টর  িনত  ব বহায  পণ  উৎপাদন। পাশাক তির ও 
িব য় জনতা পাতারহাট শাখা 01941021185306 04/10/2021 3008529 100,000

285 বিরশাল বিরশাল বিরশাল দফাদারহাট 150 িশউলী বগম ৫৫২৭৮১৭৬২০ ম ০১৬৮৬৩৫৩৬৬
০

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব ভাষানচর শাখা ০২১২০৩১১০৯৪০৬ ০৯.০৮.২০২১ ২২২৬৬০০১ 150,000

286 বিরশাল বিরশাল বিরশাল দফাদারহাট 151 মিরয়াম বগম ৬৮৭৭৬২৭৭৬৭ ম ০১৭৭১২৪৬৫৭০ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
ছাগল পালন কের 
ছাগল ও বা া িব  
কের

িবেকিব ভাষানচর শাখা 8676 09.08.2021 2226002 100,000

287 বিরশাল বিরশাল বিরশাল দফাদারহাট 152 িনলা বগম 3727846713 ম 01707246250 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব ভাষানচর শাখা 021203119405 05.08.2021 2226003 100,000

288 বিরশাল বিরশাল বিরশাল দফাদারহাট 153 মাসাঃ 
মিরয়াম বগম 4608191278 ম 01762066043 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব রতনপুর 9315 11.08.2021 2226004 150,000

289 বিরশাল বিরশাল বিরশাল দফাদারহাট 154 ফােতমা বগম 3747989626 ম 01703566034 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব ভাষানচর শাখা 0212031109416 11.08.2021 2226005 50,000

290 বিরশাল বিরশাল বিরশাল দফাদারহাট 155 িশউলী বগম 8227688309 ম 01760172544 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

সানলী কাজীরহাট শাখা 0339201000844 18.08.2021 2226006 200,000

291 বিরশাল বিরশাল বিরশাল দফাদারহাট 156 মাসাঃ 
কােমলা 8678253991 ম 01780025646 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব ভাষানচর শাখা 0212031105738 19.08.2021 2226007 150,000

292 বিরশাল বিরশাল বিরশাল দফাদারহাট 157 শািহনা বগম 3277843995 ম 01798809539 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

কাপেড়র তরী 
জামা সােলায়ার এবং 
অন াণ  জিনিস 
তরী

িবেকিব ভাষানচর শাখা 8519 23.08.2021 2226008 200,000

293 বিরশাল বিরশাল বিরশাল দফাদারহাট 158 নাহার 4176307447 ম 0176164563 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

সানালী কাজীরহাট শাখা 0339201000555 15.09.2021 2226009 100,000

294 বিরশাল বিরশাল বিরশাল দফাদারহাট 159 মেহ ন নছা 5510260549 ম 01703151781 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব ভাষানচর শাখা 9228 15.09.2021 2226010 150,000

295 বিরশাল বিরশাল বিরশাল দফাদারহাট 160 জনা আ ার 8671806290 ম 1791906764 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

সানালী ব াংক কাজীরহাট শাখা 03392010003410 16.09.2021 2226011 100,000

296 বিরশাল বিরশাল বিরশাল দফাদারহাট 161 মাসাঃ সািনয়া 8690517043 ম 01747238487 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব কাজীরহাট শাখা 0219031115416 16.03.2021 2226012 100,000

297 বিরশাল বিরশাল বিরশাল দফাদারহাট 162 মাসাঃ হািসনা 
বগম 261723190415 ম 01745623524 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব ভাষানচর শাখা 0212031109437 27.09.2021 2226014 200,000

298 বিরশাল বিরশাল বিরশাল দফাদারহাট 163 সািহদা বগম 6878045818 ম 0175655323 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব ভাষানচর শাখা 3556 27.09.2021 2226013 150,000

299 বিরশাল বিরশাল বিরশাল দফাদারহাট 164 িবউ ট বগম 1477848640 ম 01794340092 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
ছাগল পালন কের 
ছাগল 
ও বা া িব

িবেকিব কাজীরহাট শাখা 02190311154405 28.09.2021 2226015 100,000
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িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
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খাত ধরণখাত

300 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 165
মাসা: 
রাকসানা 
বগম

2699237547307 ম 01775110667 না ু িনত  ব বহায পন পাষাক তরী ও 
িব য় অ ণী প াদার হাট শাখা 0200012754721 19-07-21 8171802 150,000

301 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 166 মা: আিরফ 
হােসন 0626907667889 প 01725562070 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

ইসলামী ব াংক মুলাদী শাখা 79 29-07-21 8171803 300,000

302 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 167 মিন বগম 0616947792415 ম 01735348388 না ু িনত  ব বহায পন খাবার তরী ও িব য় সানালী মুলাদী শাখা 0324401038452 09-08-21 8171804 100,000

303 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 168 ঐশী রানী রায় 0613238468843 ম 01736579523 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন ছাগল পালন ও 
িব য় অ ণী মুলাদী শাখা 0200016110489 11-08-21 8171805 200,000

304 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 169 শারিমন 
আ ার 0626904660044 ম 01779370022 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন পাষাক তরী ও 

িব য় ইসলামী ব াংক মুলাদী শাখা 1378 11-08-21 8171806 200,000

305 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 170 খািদজা 0616947784160 ম 01646190152 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন আসবাবপ  তরী ও 
িব িবেকিব খােসরহাট শাখা 9133 11-08-21 8171807 300,000

306 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 171 মাসা: লাইজু 0616923729962 ম 01705775968 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 
উৎপাদন অ ণী মুলাদী শাখা 0200013299946 11-08-21 8171808 200,000

307 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 172 বািকর সিরফ 0626903657056 প 01925437812 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন ছাগল পালন ও 
িব য় পূবালী মুলাদী শাখা 4449101031632 11-08-21 8171809 100,000

308 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 173 িরমা আ ার 19940613654000342 ম 01703250126 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 
উৎপাদন ইসলামী ব াংক মুলাদী শাখা 2777 11-08-21 8171810 100,000

309 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 174 মা: মিন ল 
ইসলাম 0626907668036 প 01721409259 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 

উৎপাদন িবেকিব মুলাদী শাখা 0214-0310093004 12-08-21 8171811 200,000

310 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 175 মা: আছালত 
খান 0626904660992 প 01770663374 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পানচাষ ও িব য় িবেকিব মুলাদী শাখা 6092 25-08-21 8171812 200,000

311 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 176 মা: জিহ ল 
ইসলাম 0626903657032 প 0173046872 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 

উৎপাদন পূবালী মুলাদী শাখা 4449101038660 26-08-21 8171813 200,000

312 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 177 মা: জাহা ীর 
হাওলাদার 0626903657066 প 01713954313 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 

উৎপাদন সানালী মুলাদী শাখা 0324100403790 26-08-21 8171814 200,000

313 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 178
মা: 
মায়াে ম 
হােসন

0613654826132 প 01671989948 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ  উৎপাদন 
ও িব য় পালী কাউিরয়া বাজার 

শাখা 2390 06-09-21 8171817 200,000

314 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 179 কাজী গালাম 
ছেফর 0613654826438 প 01718029197 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 

উৎপাদন পালী কাউিরয়া বাজার 
শাখা 1429 06-09-21 8171818 150,000

315 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 180 অমল চ  
মজুমদার 8658976843 প 01711517691 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গ  মাটাতাজা 

করন জনতা মুলাদী শাখা 0100036357848 06-09-21 8171815 300,000

316 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 181 এস. এম 
কামাল পাশা 0616959779934 প 01724918398 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

সানালী মুলাদী শাখা 0324100103870 06-09-21 8171818 200,000

317 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 182 মা: জামাল 
আকন 0616947783765 প 01718992497 না ু িনত  ব বহায পন পাষাক তরী ও 

িব য় ইসলামী ব াংক মুলাদী শাখা
2050777020101199

3 06-09-21 8171819 200,000

318 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 183 আল আিমন 19930616947000004 প 01768980520 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 
উৎপাদন ও িব য় অ ণী প াদার হাট শাখা 0200012838648 16-09-21 8171820 200,000

319 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 184 জািকর 0616947792412 প 01921895110 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

শাক-সব জ চাষ ও 
মুরগী পালন কের 
সি  উৎপাদন ও 
িব য়

সানালী মুলাদী শাখা 0324401033148 23-09-21 8171881 200,000
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320 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 185  মাসা: আছমা 
আ ার 2392834368 ম 01938130429 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 

উৎপাদন ও িব য় সানালী মুলাদী শাখা 0324401038515 23-09-21 8171882 100,000

321 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 186 লাইজু বগম 0616947799803 ম 01797911561 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাষাক তরী ও 
িব য় সানালী মুলাদী শাখা 0324100031069 23-09-21 8171883 400,000

322 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 187 মা: ফয়সাল 
খান 0626905662427 প 01739370417 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

সানালী মুলাদী শাখা 0200012838648 23-09-21 8171884 300,000

323 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 188 মা: শািহন 
হােসন 8202309233 প 01713112956 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

পূবালী মুলাদী শাখা 4449101006074 23-09-21 8171885 200,000

324 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 189 রহানা বগম 0626907668011 ম 01713112956 হ াঁ কু টর অন ান প ী পিরবহন তরী 
ও বাজারজাতকরন সানালী মুলাদী শাখা 0324100012069 26-09-21 8171886 200,000

325 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 190
মা: 

আলাউ ন 
হােসন

0626907667351 প 01713112956 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 
উৎপাদন ও িব য় জনতা মুলাদী শাখা 0100034773054 26-09-21 8171887 200,000

326 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 191 সাইমুন আরা 6904109003 ম 01713112956 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন হ িশ  ও নকিস 
কাথঁা তরী ও িব য় পালী মুলাদী শাখা 5645020000191 26-09-21 8171888 300,000

327 বিরশাল বিরশাল বিরশাল মুলাদী 192 অিনমা দাস 0612571582940 ম 01966535426 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাষাক তরী ও 
িব য় জনতা মুলাদী শাখা 0100225820061 04-10-21 8171889 100,000

328 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 193 নূপুর রানী 
িম ির ১৯৯০০৬১৯৪৮৪০০০১৫৪ ম ০১৯১৭৮৭২৪৪০ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

বরজ থেক পান 
সং হ কের বাজাের 
িব য়

িবেকিব উ জরপুর
০২০৬০৩১০১৪৩২৪

৫
০৫-০৮-২১ ২২৪৩৩৬৬ 100,000

329 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 194 রহানা বগম ০৬১৯৪৩১২৮৫১৩০ ম ০১৯৯০৯১২৮৬১ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ  উৎপাদন 
ও িব য় িবেকিব উ জরপুর

০২০৬০৩১০১৪৩১৯
২

০৫-০৮-২১ ২২৪৩৩৬৫ 100,000

330 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 195  দ ০৬১৯৪৮৪২৭৮৬৮৭ ম ০১৯২৪৩৮১১৬৮ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ  উৎপাদন 
ও িব য় িবেকিব উ জরপুর

০২০৬০৩১০১৪৩১৭
৪

০৫-০৮-২১ ২২৪৩৩৬৭ 100,000

331 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 196 উিমলা রানী 
হালদার ০৬১৯৪৬৩১৮৫১২৮ ম ০১৭৪৩৫১০৩১৩ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব উ জরপুর
০২০৬০৩১০১১৪৪০

৮
০৫-০৮-২১ ২২৪৩৩৬৮ 100,000

332 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 197 গৗির রািন 
ঘরািম ৪১৬৯১৭৯৬০৫ ম ০১৯৮০৬৮০৭৯২ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব উ জরপুর
০২০৬০৩১০১৪৩২৯

০
২৯-০৭-২১ ২২৪৩৩৬৪ 50,000

333 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 198 িনভা গাইন ১৬১৯৪১০২৫৭৫২৮ ম ০১৭৭৬২৮৫৬৬
৫

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব উ জরপুর
০২০৬০৩১০১৪৩২২

৭
২৯-০৭-২১ ২২৪৩৩৬৩ 100,000

334 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 199 মাসাঃমিরয়ম ০৬১৯৪৮৪২৬৮৩৯১ ম ০১৭২৪৪৩০৯২৩ না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তির ও 
িব য় িবেকিব উ জরপুর

০২০৬০৩১০১১৪০৮
৪

১৯-০৭-২১ ২২৪৩৩৬২ 100,000

335 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 200 বকূল ০৬১৯৪৬৩২০১৩২২ ম ০১৯১৯২৩২৫১১ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব উ জরপুর
০২০৬০৩১০১৪৩২৫

৪
০৫-০৮-২১ ২২৪৩৩৬৯ 100,000

336 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 201  মুকতা রানী ২৪১৪২৬৯১৪৮ ম ০১৭৯১১০১৮০৭ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
বরজ থেক পান 
সং হ কের বাজাের 
িব

িবেকিব উ জরপুর
০২০৬০৩১০১৪৩২৩

৬
১৯-০৭-২১ ২২৪৩৩৬১ 100,000

337 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 202 মাঃ িরয়াজুল 
ইসলাম ৪২০৫০৯৬৭৩০ প ০১৭৯০৯৭৩৬৭৬ না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তির ও 

িব য় িবেকিব উ জরপুর
০২০৬০৩১০১১৪৩২

১
১০-০৮-২১ ২২৪৩৩৭০ 100,000

338 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 203 গীতা ০৬১৯৪৬৩১৮৫৮০৬ ম ০১৭৫৫৩৪০৭২৯ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
বরজ থেক পান 
সং হ কের বাজাের 
িব

িবেকিব হািববপুর ০২০৬০৩১০১১৪৭১৬ ১৯-০৮-২১ ২২৪৩৩৭৪ 100,000

339 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 204  পূিনমা পার
২০০২০৬১৯৪৪২০২৭৩৬

৮ ম ০১৩১৭৮৪৭৮৭৩ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

বরজ থেক মুিদদ 
মেনাহাির মাল  
সং হ কের বাজাের 
িব

িবেকিব হারতা উ জর ০২২৯০৩১১০৬২৪০ ১১-০৮-২১ ২২৪৩৩৭১ 100,000
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340 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 205 সরনালী রািন ৮৪৫৮৯৯৪০৭২ ম ০১৭৮৪২০৪২৪৫ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব উ জরপুর
০২০৬০৩১০১৪৩৩৯

৮
১২-০৮-২১ ২২৪৩৩৭২ 150,000

341 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 206 মালারািন চ  
বত ০৬১৯৪৮৪২৭৬২৪৭ ম ০১৭৩৫৫৭১৭৭৯ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব উ জরপুর
০২০৬০৩১০১৪৩৪৬

৯
১৮-০৮-২১ ২২৪৩৩৭৩ 100,000

342 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 207 মাসাঃ হািসনা 
বগম ০৬১৯৪৮৪৩০১৪৪৩ ম ০১৭৪৩৮৪২৫৮৪ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব উ জরপুর
০২০৬০৩১০১৪৩৫২

১
১৯-০৮-২১ ২২৪৩৩৭৫ 100,000

343 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 208 নাজমুন নাহার 19920619463000000 ম 01771596208 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন হাস মুরগ  পালন ও 
িব িবেকিব হািববপুর ০২০৬০৩১০১১৪৭১৪ ১৯-০৮-২১ ২২৪৩৩৭৬ 150,000

344 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 209 মাসা: িমনারা 
বগম 619484280297 ম 01747189890 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব উ জরপুর
০২০৬০৩১০১৪৩৪১

৪
২২-০৮-২১ ২২৪৩৩৭৭ 100,000

345 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 210 িরপন রায় 19820613421224200 প 01761650711 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগী পালন ও 
বাজার জাত করন িবেকিব উ জরপুর

০২০৬০৩১০১৪৩৩৭
০০৫-০৯-২১

 ০৫-০৯-২১ ২২৪৩৪৪৬ 100,000

346 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 211 িমনু আ ার 1011208251 ম 01860050019 না অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন মাম তির ও বাজার 
জাত করন িবেকিব উ জরপুর

০২০৬০৩১০১৪৩৫০
৩

২৬-০৮-২১ ২২৪৩৪৪৩ 50,000

347 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 212 তািনয়া আ ার 19930619463000000 ম 01731054535 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগী পালন ও 
বাজার জাত করন িবেকিব উ জরপুর

০২০৬০৩১০১১৪৩৫
৩

২৪-০৮-২১ ২২৪৩৩৭৮ 100,000

348 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 213 শফািল রানী 
দাস 619484275972 ম 01402662880 না কু টর নৃত  ব বহায  পণ  উৎপাদন বাশঁ বেতর তির 

ব  বাজাের িব িবেকিব উ জরপুর
০২০৬০৩১০১৪৩৪৯

৬
২৫-০৮-২১ ২২৪৩৩৭৯ 100,000

349 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 214 মাসা:মনজু 
বগম 61484280980 ম 01713964258 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ  উৎপাদন 

ও িব য় িবেকিব উ জরপুর
০২০৬০৩১০১৪৩৫৫

৮
২৫-০৮-২১ ২২৪৩৪৪১ 100,000

350 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 215 মাসা: সিলনা 
বগম 619484276842 ম 01709428164 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ  উৎপাদন 

ও িব য় িবেকিব উ জরপুর
০২০৬০৩১০১৪৩৪৭

৮
২৫-০৮-২১ ২২৪৩৩৮০ 100,000

351 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 216 িলটন দাস 619484279333 প 01724124818 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পাশাক তির কেরন িবেকিব উ জরপুর
০২০৬০৩১০১৪৩৪৫

০
২৫-০৮-২১ ২২৪৩৪৪২ 50,000

352 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 217 নািহদা সুলতানা 619484279842 ম 01915987858 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ  উৎপাদন 
ও িব য় িবেকিব উ জরপুর

০২০৬০৩১০১৪৩৬৫
৬

০৬/০৯/২০২১ ২২৪৩৪৫০ 100,000

353 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 218 মাসা রািশদা 
আ ার 1571756692 ম 01937801953 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন হাস পালন ও িডম 

বাজার জাত করন ইসলামী উ জরপুর ২৬৭ ০৬/০৯/২০২১ ২২৪৩৪৪৭ 150,000

354 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 219 মাসা: কিহনুর 
বগম 619484281563 ম 01950257633 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন উৎপািদত দধু বাজার 

জাত করণ িবেকিব উ জরপুর
০২০৬০৩১০১৪৩৬১

০
০৬/০৯/২০২১ ২২৪৩৪৪৯ 100,000

355 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 220 মাসা : সািদয়া 
বগম 61484281642 ম 01745396507 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

বরজ থেক পান 
সং হ কের বাজাের 
িব

িবেকিব উ জরপুর ২০৫৩ ০৬/০৯/২০২১ ২২৪৩৪৪৮ 100,000

356 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 221 স া রািন 
িসকদার 619484274509 ম 01934897925 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

বরজ থেক পান 
সং হ কের বাজাের 
িব

িবেকিব উ জরপুর
০২০৬০৩১০১৪৩৫৯

৪
০৫/০৯/২০২১ ২২৪৩৪৪৫ 100,000

357 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 222 আফছানা 
আ ান 695129312977 ম 01708754500 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন ছাগল পালন ও 

িব য় িবেকিব উ জরপুর
০২০৬০৩১০১৪৩৪৩

২
০৬/০৯/২০২১ ২২৪৩৪৫১ 100,000

358 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 223 সিবতা রািন 
সন 19900619484000300 ম 01725616798 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ  উৎপাদন 

ও িব য় িবেকিব উ জরপুর
০২০৬০৩১০১৪৩৬২

৯
২০-০৯-২১ ২২৪৩৪৫৩ 100,000

359 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 224 স জব দাস 619484276392 ম 01710874471 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
বরজ থেক পান 
সং হ কের বাজাের 
িব

িবেকিব উ জরপুর
০২০৬০৩১০১১৬৯২

১
১৬-০৯-২১ ২২৪৩৪৫২ 150,000
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360 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 225 পলাশ দাশ
0619484000000

৫৭ প 01789566922 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

িবেকিব উ জরপুর 2060310143423 ২৬/০৯/২০২১ ২২৪৩৪৫৪ 200,000

361 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 226 নেরশ বাৈড় 619442153925 প 01763464630 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় িবেকিব হারতা উ জরপুর 229031101502 ২৭/০৯/২০২১ ২২৪৩৪৫৫ 100,000

362 বিরশাল বিরশাল বিরশাল উ জরপুর 227 জসনিমন 
আ ার 619484305494 ম 01728872206 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

সানালী উ জরপুর 334100013928 ২৭/০৯/২০২১ ২২৪৩৪৫৬ 100,000

363 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 228 তনু রায় ৭৯১৮৭১৭৫৩৫৭০৩ ম ০১৭২৮৫৩৯৫৬
২

না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পয়ারা চাষ ও িব য় সানালী পকা ঠ ০৫১০১০০০১১৩১০ ১৯/০৭/২০২১ ২৭৫৭৮৮১ 100,000

364 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 229 জয় ী িব াস ৭৯২৮৭০৩৫২৪১৮৪ ম ০১৭১০৮২১৮৭৫ হ া ঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পয়ারা চাষ ও িব য় সানালী পকা ঠ ০৫১০১০০০১১৩১০ ১৯/০৭/২০২১ ২৭৫৭৮৮২ 100,000

365 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 230 আলপনা িম ী ৭৯১৮৭৪৭৫৭৭১৭০ ম ০১৭৫৩৭৩৭৭৯৫ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
গাভী পালন ,দধু 
উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন

িবেকিব পকা ঠ ০৫০৯০৩১১১২৬৫৫ ০৫/০৮/২০২১ ২৭৫৭৮৮৩ 120,000

366 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 231 ঝুমুর ৭৯২৮৭০৩৫২৩৯৬৭ ম ০১৩০৪২৭১২৩৫ হ া ঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 
উৎপাদন ও িব য় পালী পকা ঠ ৬৮৫১ ০৫/০৮/২০২১ ২৭৫৭৮৮৪ 100,000

367 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 232 িদিত ম ল ৭৯১৮৭১৭৫৩৫৯৫৪ ম ০১৭৩৫৭৩৬৫৪৩ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পয়ারা চাষ ও িব য় সানালী পকা ঠ ০৫১০৮০১০১৩৭৩৩ ০৫/০৮/২০২১ ২৭৫৭৮৮৫ 100,000

368 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 233 সুিম বগম ১৯৮৮৭৯২৮৭০৭০০০০০ ম ০১৭১৯৬৮৯৪২৭ হ া ঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় িবেকিব পকা ঠ ০৫১৮০৩১১০৯১৭৪ ০৫/০৮/২০২১ ২৭৫৭৮৮৬ 100,000

369 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 234 আিখ রানী ১৯৯০৭৯১৮৭৪৭০০০৪৮ ম ০১৭৪৮৬৪৮২৮১ হ া ঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ  উৎপাদন 
ও িব য় সানালী পকা ঠ ০৫১০১০০০১১২৬৬ ১২/০৮/২০২১ ২৭৫৭৮৮৯ 120,000

370 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 235 শারিমন ১৯৯৭৭৯৮৭৪৭১৭৪৭৮ ম ০১৮৬৭৪৮৪০৭৭ হ া ঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গােছর চারা 
উৎপাদন ও িব য় ফা  িসিকউির ট পকা ঠ

০১৯৫১২২০০০০৫৫
৭৭

১২/০৮/২০২১ ২৭৫৭৮৮৭ 100,000

371 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 236 দলুাল দউরী ৭৯১৮৭১৭৫৩৮৪৪৭ প ০১৯৩২৩০৬১৬৭ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পয়ারা চাষ ও িব য় পালী পকা ঠ ৪৯৫২০০৯০০৮ ১২/০৮/২০২১ ২৭৫৭৮৮৮ 100,000

372 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 237 সবুজ মজুমদার ৭৯১৮৭১৭৫৩৯৬২০ প ০১৭১৩৯৫০৪৯৬ হ া ঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পয়ারা চাষ ও িব য় িবেকিব কুিডয়ানা ৪৩৪৬ ২২/০৮/২০২১ ২৭৫৭৮৯০ 300,000

373 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 238 মানব বড়াল ১৯৯২৭৯১৮৭১৭০০০২০০ প ০১৭১২৫৩২৬৯৭ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পােনর বরজ ও পান 
িব য় িবেকিব কুিডয়ানা ৫৪০৬ ২২/০৮/২০২১ ২৭৫৭৮৯১ 100,000

374 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 239 তািনয়া ৭৯১৮৭১৭৫৩৫৭৩৪ ম ০১৮৬৬৮১৩৪৯
৮

না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
মারগ মুরগী পালন 

ও িডম 
বাজারজাতকরণ

ইসলামী িময়ারহাট ২৬৫৪ ২২/০৮/২০২১ ২৭৫৭৮৯২ 100,000

375 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 240 িরপন িম ী ৭৯১৮৭১৭৫৩৫০৩৭ প ০১৮৮৬৮৫১৫৮
৬

না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গােছর চারা 
উৎপাদন ও িব য় িবেকিব কৗিরখাড়া ০১৩৪০০০৫৫ ২৩/০৮/২০২১ ২৭৫৭৮৯৩ 200,000

376 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 241 যুিথকা রানী ৪২১৪০৯৫২৪৭১২৫ ম ০১৭১০৯৯৩৫৬০ হ া ঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গােছর চারা ,সুপারী 
উৎপাদন ও িব য় ইসলামী পকা ঠ

২০৫০৯৯৯০২০০৩৬
২৩৩৮

০১/০৯/২০২১ ২৭৫৭৮৯৬ 100,000

377 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 242 নািস ন ৭৯২৮৭০৩৬৬৮২১১ প ০১৮১৩৫৯৯৮৩
৯

না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
মারগ মুরগী পালন 

ও িডম 
বাজারজাতকরণ

পুবালী ছারিছনা ২১৪১১০১০৩৭৫১৬ ০১/০৯/২০২১ ২৭৫৭৮৯৪ 100,000

378 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 243 মািনক ৭৯২৮৭০৪৫২৫১০১ প ০১৬৭০১৬৫১২৩ না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় িবেকিব পকা ঠ ৩৯৪৩ ০১/০৯/২০২১ ২৭৫৭৮৯৫ 100,000

379 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 244 িলিপ আ ার ৭৯১৮৭১৭৫৩৮২৬৬ ম ০১৭২১৭৪১৪২১ হ া ঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় সানালী পকা ঠ ০৫১০১০০০০৯৬৫০ ০২/০৯/২০২১ ২৭৫৭৮৯৭ 100,000
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খাত ধরণখাত

380 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 245 খিলল ৭৯১৮৭৯৫৫৫৬৮৭৯ প ০১৭৩৪১২৫৮৭২ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গােছর চারা 
উৎপাদন ও িব য় ইসলামী িময়ারহাট

২০৫০২৮১০২০১২৭৪
৯০৩

০৬/০৯/২০২১ ২৭৫৭৮৯৮ 100,000

381 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 246 ইউসুফ ১৯৮৯৭৯১৮৭৪৭০০০০ প ০১৭১৮৭০৪০১৫ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গােছর চারা 
উৎপাদন ও িব য় পুবালী পকা ঠ ২১৪১১০১০৩৬৯৫৬ ০৬/০৯/২০২১ ২৭৫৭৮৯৯ 100,000

382 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 247 তিরকুল ৭৯১৮৭৯৫৫৫২৭৮১ প ০১৭৪০৪৫৬১৪২ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গােছর চারা 
উৎপাদন ও িব য় ইসলামী পকা ঠ ০০১২২০০০০০৪৪৯ ১৩/০৯/২০২১ ২৭৫৭৯০০ 100,000

383 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 248 সিলম ৭৯১৮৭৪৭৫৭০১৬২ প ০১৮৩৫০৯১৪৮০ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ধান থেক চাল তরী 
ও বাজারজাতকরন সানালী পকা ঠ ০৫১০১০০০১১৯৭২ ১৩/০৯/২০২১ ২৭৫৭৯৬১ 150,000

384 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 249 জামাল শখ ৭৯১৮৭৪৭৫৭১০৫৯ প ০১৮২৩১৬৯৯৩৪ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ছাগল উৎপাদন ও 
বাজাের িব য় । সানালী পকা ঠ ০৫১০৮১০১৬৩৫৩ ১৩/০৯/২০২১ ২৭৫৭৯৬২ 100,000

385 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 250 দবাশীষ ৭৯১৮৭১৭৫৩৯২৩৬ প ০১৭২২২০৩৬১৮ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পােনর বরজ ও পান 
বাজারজাতকরন িবেকিব কুিডয়ানা ০৫২৩০৩১১১৮৪৩২ ১৩/০৯/২০২১ ২৭৫৭৯৬৩ 100,000

386 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 251 মাসুি াহ ৭৯১৮৭৯৫৫৫৭০৯৩ প ০১৭৪৩২৪৬৫৪৪ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গােছর চারা 
উৎপাদন ও িব য় ইসলামী পকা ঠ ১০৫৭৯০৯৭৮ ১৬/০৯/২০২১ ২৭৫৭৯৬৪ 100,000

387 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 252 আসমা ইসলাম ৪৪১৮০১২৮৯৬০৬৯ ম ০১৭৪১৭৯১৫৮০ না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় িবেকিব পকা ঠ ০৫১৮০৩১১০৮৬৮১ ১৯/০৯/২০২১ ২৭৫৭৯৬৫ 100,000

388 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 253 অনুপ সুতার ৭৯১৮৭৩৮৬৬৭৬৬ প ০১৮৫১৫৩২২৮৩ না কু টর কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মুিড় তরী ও 
বাজারজাতকরণ ফা  িসিকউির ট পকা ঠ

০১৯৫১২২০০০০১২
৮১

২০/০৯/২০২১ ২৭৫৭৯৬৬ 150,000

389 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 254 সমীর র ন 
রায় ৭৯১৮৭১৭৫৪১৯২৫ প ০১৭২৭৬৩৬৬৫৯ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পােনর বরজ ও পান 

বাজারজাতকরন িবেকিব কুিডয়ানা ৩৩৭৪ ২৬/০৯/২০২১ ২৭৫৭৯৬৭ 100,000

390 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 255 মাঃ রােসল ১৯৯৪৭৯২৪৭০৪০০০০০৮ প ০১৭১৯৭৫৩৮৩৬ না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় পালী পকা ঠ ২১৪১৯০১০১৬৭৬৭ ২৬/০৯/২০২১ ২৭৫৭৯৬৮ 100,000

391 বিরশাল বিরশাল বিরশাল পকা ঠ 256 ফািহনা বগম
79187470000

00 ম ০১৮৮২২২৯৬৭১ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গােছর চারা 
উৎপাদন ও িব য় সানালী পকাঠ 510801019491 ০৪/১০/২০২১ ২৭৫৭৯৬৯ 100,000

392 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 257 ছালমা ৭৯১৮৭৬৬৫৯৯১২৬ ম ০১৭১৯১৬৯৫২৫ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য়

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক কৗিরখাড়া ১২৬৫৭ ১৯/০৭/২০২১ ১৮৮৬৪৬১ 100,000

393 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 258 সান জদা ১৫০৮৩১৮৪৭২ ম ০১৭৯৩৪২৪৭৬৮ না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য়

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক কৗিরখাড়া ১২৬৫৮ ১৯/০৭/২০২১ ১৮৮৬৪৬২ 150,000

394 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 259 বাদশা ৭৯১৮৭৬৬৫৯৭০৭৫ প ০১৭২৮৬৯৪৫৭৭ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
গাভীর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়

পালী ব াংক ইে রহাট ৬৬১৫ ১৯/০৭/২০২১ ১৮৮৬৪৬৩ 200,000

395 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 260 অপনা ৭৯১৮৭৫৭৫৫৮১৬৩ ম ০১৭৪৬৮৪৩৩০১ না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় জনতা ব াংক িময়ারহাট ৭৩৮৩ ০৫/০৮/২০২১ ১৮৮৬৪৭০ 100,000

396 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 261 ছালমা ৭৯১৮৭৭৬৬০৩২০৯ ম ০১৭২৫৬৯৬২২৮ হ া ঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
 ছাগল য় কয়ের 
বা া উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক কৗিরখাড়া ৬৫১২ ০৫/০৮/২০২১ ১৮৮৬৪৬৭ 150,000

397 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 262 ভারতী সম ার ৭৯১৮৭৭৬৬০৪৬৯০ ম ০১৭৭৪৭৪৯৪৮৪ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন মুরগী পালন 
কের মাংস , িডম ও 
বা া উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

পালী ব াংক ইে রহাট ৮৫৪১ ০৫/০৮/২০২১ ১৮৮৬৪৬৪ 100,000

398 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 263 মাহাফুজা ৭৯১৮৭৭৬৬১০৪৯২ ম ০১৭৭৬৫৯১৫৬৮ হ া ঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় ইসলামী ব াংক িময়ারহাট ৫৯১৭ ০৫/০৮/২০২১ ১৮৮৬৪৬৬ 100,000

399 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 264 মাহামুদা ৭৯১৮৭৭৬৬০৮৮৪১ ম ০১৭৬৬১৩১১৯৬ হ া ঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় পালী ব াংক ইে রহাট ১৯৯৯৮০ ০৫/০৮/২০২১ ১৮৮৬৪৬৫ 100,000
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খাত ধরণখাত

400 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 265 এিমিল ৭৯১৮৭৭৬৬১৫১২০ ম ০১৭৪৭৬৯৫১০০ হ া ঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
 বীজ য় কের চারা 
উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক কৗিরখাড়া ১২৬৬২ ০৫/০৮/২০২১ ১৮৮৬৪৬৮ 100,000

401 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 266 গীতা ৭৯১৮৭৪৭৫৭৫৭৬৮ ম ০১৭৮৬৫৯০৭২০ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন মুরগী পালন 
কের মাংস , িডম ও 
বা া উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক কৗিরখাড়া ২৬৬৩ ০৫/০৮/২০২১ ১৮৮৬৪৬৯ 100,000

402 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 267 সিবকা
১৯৮৫২৬৯২৬২০৩৯৮৯

৪২ ম ০১৭৯৫৯৬৫৪১ না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় সানালী ব াংক পকা ঠ ১৩৮১৭ ১০/০৮/২০২১ ১৮৮৬৪৭১ 200,000

403 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 268 সারিমন
১৯৯৩৭৯১৮৭৮৫০০০০০

৮ ম ০১৭১২৫৯৩৫২৭ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন ছাগল য় 
কয়ের বা া 
উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

পালী ব াংক ইে রহাট ৭৩২৩ ১০/০৮/২০২১ ১৮৮৬৪৭২ 100,000

404 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 269 নাজিমন ৭৯১৮৭৮৫৬২০৯৩৭ ম ০১৭৩৩২৯৯৮৫ না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় পালী ব াংক ইে রহাট ৮৯৪৩ ১০/০৮/২০২১ ১৮৮৬৪৭৩ 100,000

405 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 270 মামুন ৭৯১৮৭৭৬৬০৩২২১ প ০১৯৩০২০০২৭৩ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

 মুরগী পালন কের 
মাংস , িডম ও বা া 
উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক কৗিরখাড়া ২৬৬৮ ১০/০৮/২০২১ ১৮৮৬৪৭৫ 150,000

406 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 271 ফােতমা ১৯৯৭০৬১১০৮৪০০০০৮৭ ম ০১৭৭৬৫৫৬১২৮ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন মুরগী পালন 
কের মাংস , িডম ও 
বা া উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

পালী ব াংক ইে রহাট ৮৩৯৫ ১০/০৮/২০২১ ১৮৮৬৪৭৬ 200,000

407 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 272 ব াল
১৯৯২৭৯১৮৭৬৬০০০০৭

৫ প ০১৭২৮৭১১১৩৪ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন মুরগী পালন 
কের মাংস , িডম ও 
বা া উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

সানালী ব াংক পকা ঠ ১৪৭৯১ ১০/০৮/২০২১ ১৮৮৬৪৭৭ 100,000

408 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 273 গৗরী রানী ৭৯১৮৭৩৮৬৬১৭০২ ম ০১৭২৯৭৬৬৫৫৭ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
 ছাগল য় কয়ের 
বা া উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক কৗিরখাড়া ২৬৬৫ ১৮/০৮/২০২১ ১৮৮৬৪৮০ 100,000

409 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 274 িলয়া
১৯৯১৭৯১৮৭৭৬০০০২৬

৮ ম ০১৭১৫৭৪১১৫৮ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন বীজ য় কের 
চারা উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

পালী ব াংক ইে রহাট ১৫১০৭ ১৮/০৮/২০২১ ১৮৮৬৬০৩ 100,000

410 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 275 জিহ ল 
ইসলাম ৭৯১৮৭৭৬৬১১৬১৩ ম ০১৭৩৬৮৮৭৭৮২ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন মুরগী পালন 
কের মাংস , িডম ও 
বা া উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

পালী ব াংক ইে রহাট ১২১৯ ১৮/০৮/২০২১ ১৮৮৬৪৭৬ 100,000

411 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 276 তহরা ৭৯১৮৭৭৬৬১১০৩৭ ম ০১৭৩৩৭৭৩৭৬০ হ া ঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
 বীজ য় কের চারা 
উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক কৗিরখাড়া ৬৬৯৫ ১৮/০৮/২০২১ ১৮৮৬৬০২ 100,000

412 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 277 ফা ক ৭৯১৮৭৮৫৬২৬৯৩৯ ম ০১৭২৬৭১১৪৬৬ হ া ঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন বীজ য় কের 
চারা উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক কৗিরখাড়া ২৬৭০ ১৮/০৮/২০২১ ১৮৮৬৪৭৯ 100,000

413 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 278 খািদজা ৭৯১৮৭৭৬৬০০০১৭ ম ০১৯২১৩৫৪৯৩৯ না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য়

এন আর িব িস 
ব াংক ইে রহাট ৩৫০ ১৮/০৮/২০২১ ১৮৮৬৬০১ 50,000

414 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 279 জামালউ ন ৪৬৪২৩৭৩৫০২ প ০১৭১৮১৯১৪৬৬ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
 বীজ য় কের চারা 
উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

পালী ব াংক পকা ঠ ৮০৭২ ১৮/০৮/২০২১ ১৮৮৬৪৭৮ 150,000

415 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 280 মেনায়ারা ৭৯১৮৭৬৬৫৯৪৭৫৩ ম ০১৭৭২৩৪৩৩৮৯ হ া ঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
গাভী পালন কের 
বাজাের দধু িব  
কের ।

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক কৗিরখাড়া ২৬৬৬ ২৩/০৮/২০২১ ১৮৮৬৬০৫ 100,000

416 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 281 মিন শংকর ৬৪০২০১১০৫৭ প ০১৭২৮৬৮১৮২২ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

 মুরগী পালন কের 
মাংস , িডম ও বা া 
উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

পালী ব াংক কৗিরখাড়া ১০৯১৩ ২৩/০৮/২০২১ ১৮৮৬৬০৪ 150,000

417 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 282 মু া বগম ৭৯১৮৭৮৫৬৩১২১৪ ম ০১৭০১৩২৮৩৫২ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন মুরগী পালন 
কের মাংস , িডম ও 
বা া উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

পুবালী ব াংক িময়ারহাট ৩২৮০ ২৩/০৮/২০২১ ১৮৮৬৬০৬ 100,000

418 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 283 িনয়ন হালদার ৭৯১৮৭৩৮৬৬৫৮৫৫ প ০১৭২৮৩৬৭২৬০ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

 গ  ও হাসঁ মুরগী 
পালন করের দধু ও 
িদম উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

জনতা ব াংক িময়ারহাট ১৭৫১ ২৩/০৮/২০২১ ১৮৮৬৬০৭ 150,000

419 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 284 মেহদী হাসান ৭৯১৮৭৮৫৬৩৩১৪২ প ০১৭২১২৫১৮৭১ না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় জনতা ব াংক িময়ারহাট ৬৭৪৮ ২৫/০৮/২০২১ ১৮৮৬৭৪৮ 300,000
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খাত ধরণখাত

420 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 285 ইি স ১৯৯১৭৯১৮৭১৯০০০১৬৭ প ০১৭৩৫০৫৮২৪৭ না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
কাঠ য় কের ব াট 
তরী কের বাজাের 

িব ।
পালী ব াংক ইে রহাট ৯০১৮ ২৫/০৮/২০২১ ১৮৮৬৬০৯ 100,000

421 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 286 েদ াত ম ল
১৯৯০৭৯১৮৭৩৮০০০০৬

৪ প ০১৭২৪৬৩৮৮১৮ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
মালটা, আম, পয়ারা 
উৎপাদন ও বাজাের 
িব ।

ইসলামী ব াংক িময়ারহাট ২০৩০৬ ২৫/০৮/২০২১ ১৮৮৬৬১০ 100,000

422 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 287 মেনা্েতাষ 
হালদার ৫৫৪৮৭৪৪৬৪৭ প ০১৭৬৫০৮২৭৪৫ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

গাভী পালন কের 
বাজাের দধু িব  
কের ।

পালী ব াংক ইে রহাট ৮১৯৪ ২২/০৮/২০২১ ১৮৮৬৬১১ 100,000

423 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 288 িশিশর দ ৭৯১৮৭৬৬৫৯৮১১৩ প ০১৭৩১১৭৬৫৫৫ না ু অন ান
শনারী সাম ী 

য় কের পরবিতেত 
িব  কের।

পুবালী ব াংক িময়ারহাট ৩৩৯৩৭ ২২/০৮/২০২১ ১৮৮৬৬১৩ 100,000

424 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 289 িবলিকচ ৭৯১৮৭৮৫৬২৯৫৫৮ ম ০১৯১৮৬৯৮৬৫
৬

না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন বীজ য় কের 
চারা উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

ইসলামী ব াংক িময়ারহাট ২২১১ ২৫/০৮/২০২১ ১৮৮৬৬১২ 100,000

425 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 290 পুতল দাস ১৫০৮৩১৮০৬৮ ম ০১৭৭৫৯৭৭৩২৪ না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য়

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক কৗিরখাড়া ২৬৭৫ ০৫/০৯/২০২১ ১৮৮৬৬১৫ 50,000

426 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 291 িলটন শখ ৭৯১৮৭৭৬৬১৫১৯৫ প ০১৭১৮৮৯৮২৭৪ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
 বীজ য় কের চারা 
উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

পুবালী ব াংক িময়ারহাট ৪৭৪ ০৫/০৯/২০২১ ১৮৮৬৬১৪ 100,000

427 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 292 কাম ামান ৭৯১৭৬২১৫০৬৮৭৩ প ০১৭২১৮৭৪৮৩৯ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন মুরগী পালন 
কের মাংস , িডম ও 
বা া উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

পালী ব াংক ইে রহাট ১১৪৪০ ০৫/০৯/২০২১ ১৮৮৬৬১৬ 100,000

428 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 293 শাহানাজ ৭৯১৮৭৬৬৫৯৭০৫৯ ম ০১৭৯২৬৯৭৬৫৯ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

 গ  ও হাসঁ মুরগী 
পালন করের দধু ও 
িদম উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

জনতা ব াংক িময়ারহাট ১২৯২৫৯ ০৫/০৯/২০২১ ১৮৮৬৬১৭ 150,000

429 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 294 আ াফুল ১৪৮৮৮৫৮২২৪ প ০১৪৮০৫৮০৫২ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন বীজ য় কের 
চারা উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

পালী ব াংক ইে রহাট ৮৩৬২ ০৫/০৯/২০২১ ১৮৮৬৬১৮ 100,000

430 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 295 সুনীল িব ম ০৬১১০৫২৭১২৩১৩ প ০১৭১২৫৩১৩৭২ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 
উৎপাদন ইসলামী ব াংক িময়ারহাট ৫৯১৮ ০৭/০৯/০২০১ ১৮৮৬৬১৯ 300,000

431 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 296 নাইম ৩২৫৮০০৯৬৮১ প ০১৭৮০৪১৪৯৪৪ না কু টর অন ান
কাঠ য় কের ব াট 
তরী কের বাজাের 

িব ।
ইসলামী ব াংক িময়ারহাট ৮০১৩ ১৫/০৯/২০২১ ১৮৮৬৬২০ 200,000

432 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 297 আল-আিমন 
শখ ৭৯১৮৭৭৬৬১৫১২১ প ০১৩১৭৫০৯২৫০ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

বীজ য় কের চারা 
উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কের।

ইসলামী ব াংক িময়ারহাট
২০৫০২৮১০২০০৩১

২৩০৮
২৭/০৯/২০২১ ১৮৮৬৭০১ 50,000

433 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 298 মাসুদ রানা ১৯৫২১৭৭৫৮০ প ০১৭৪৪০০৯২৩ না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য়

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক কৗিরখাড়া ১৯৫২১৭৭৫৮০ ২২/০৯/২০২১ ১৮৮৬৭০২ 200,000

434 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 299 িশ ী রানী িশল ৮১৫৪০১৯৫৭৬ ম ০১৬৩০১০১৪৪৭ না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় জনতা ব াংক িময়ারহাট ০১০০২২৫৫৩৫১৬১ ২২/০৯/২০২১ ১৮৮৬৭০৩ 50,000

435 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 300 িশফাত জাহান ১৯৯৪৭৯১৮৭৮৫০০০১৯৭ ম ০১৭৩২৯৫৫৫৭৪ না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় পালী ব াংক কৗিরখাড়া ৩২৯৩০১১০১৪০০৯ ২৭/০৯/২০২১ ১৮৮৬৭০৪ 100,000

436 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 301 রীতা ম ল
২০০৫৭৮১৮৭৩৮১০০৫০

০ ম ০১৭৬০৬০৬০৫০ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মুরগীর মাংস ও িডম 
উৎপাদন

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক কৗিরখাড়া ১২৬৯৯ ২৭/০৯/২০২১ ১৮৮৬৭০৫ 50,000

437 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 302 দয় ম ল ৭৯১৮৭৩৮৬৬৫৮৪৮ প ০১৭৭১৫০৪১৩৩ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

 হাসঁ  পালন কের 
মাংস , িডম ও বা া 
উৎপাদন ও বাজাের 
িব য়।

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক কৗিরখাড়া ১২৬৯৮ ২৭/০৯/২০২১ ১৮৮৬৭০৬ 50,000

438 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 303 ফােতমা বগম ৭৯১৮৭৭৬৬১৪২৭৫ ম ০১৭৮১০১১৪০৮ না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য়

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক কৗিরখাড়া ১২৭০৪ ২৭/০৯/২০২১ ১৮৮৬৭০৭ 100,000

439 বিরশাল বিরশাল বিরশাল ইে রহাট 304 খাকন সরদার ৭৯১৮৭৭৬৬১৪৪৬৬ প ০১৭১৩৯৬১৭০১ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন   চারা উৎপাদন ও 
িব য় পালী ব াংক কৗিরখাড়া ৩৭০১৯০১০২১১০৭ ২৭/০৯/২০২১ ১৮৮৬৭০৮ 100,000
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ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

440 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া আদমিদঘী 1 মা: আলমগীর 
রহমান ১০২০৬০৫০৯৮৮০৪ প ০১৭৪৮৭৮০৩১৩ না ু ভাগ পণ  উৎপাদন

চানাচর ও িচপস 
তির এবং পাইকারী  

িব য়

জনতা ব াংক 
িলিমেডট সা াহার ০১০০০৩৫৪০৫২২৯ ২৫/০৭/২১ ৩৬৮৫৭৬১              400,000 

441 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া আদমিদঘী 2 মা: আ লু 
মাছম ১০২০৬০৭৯১০১৯৭ প ০১৭৫৯৩০২৮৮০ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  ও মুরগী পালন আইিবিবএল সা াহার ৮৩৩ ২৬/০৭/২১ ৩৬৮৫৭৬২ 300,000             

442 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া আদমিদঘী 3 মাছা: লাইজু 
খাতন ৪৯২৬১০৪৩১০৯৯৮ ম ০১৭৪৩৮১১৬০৪ না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িবিভ  ধরনের 
পাষাক তির ও 

পাইকারী  িব য়
আইিবিবএল সা াহার ৪১২৬ ২৭/০৭/২১ ৩৬৮৫৭৬৩ 300,000             

443 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া আদমিদঘী 4 ী সানাতন 
ঘাষ ১০১০৬১৩০৭৯৩৬৮ প ০১৭১৯২৫৬৬৯4 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

বাজার থেক  দধু 
সং হ কের দইও 
িম  তির ও  িব য়

সানালীব াংক িল আদমিদঘী ০৬০১১০০০৫০০৪৮ ১৬/০৮/২১ ৩৬৮৫৭৬৪ 300,000             

444 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া আদমিদঘী 5 মা: 
শাহজালাল বাবু ১০২০৬০৫০৯৭৫১৩ প ০১৭১৯৯৭৫৬৯২ না ু অন ান

গােম স  ঝুট থেক 
 সুতা ও পাপশ তির  
ও  িব য়

জনতা ব াংক িলঃ সা াহার ০০৭১০০২১০৬৯০২ ১৬/০৮/২১ ৩৬৮৫৭৬৫ 300,000             

445 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া আদমিদঘী 6 মা: িশহাব  
উল হক ১৯৯১১০১০৬১৩০০০০০১ প ০১৭১১৪১১১২৩ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

মাছ থেক িডম বের 
কের রেণু পানা 
উৎপাদন ও  িব য়

রাকাব আদমিদঘী ২০-৪২৪ ১৭/০৮/২১ ৩৬৮৫৭৬৬ 500,000             

446 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া আদমিদঘী 7 মা: আছলাম 
হাসেন ১৯৮৩১০১০৬১৩০০০০১৩ প ০১৭৬৬৩৭৯১৫৭ না ু অন ান দু বতী গাভী পালন 

ও দধু  িব য় জনতা ব াংক িলঃ আদমিদঘী ০১০০০৪২৬৬৬৫৩৪ ১৭/০৮/২১ ৩৬৮৫৭৬৭ 300,000             

447 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া আদমিদঘী 8 মা: হা ান 
সরদার ১০১০৬৪০৯৭৩৮৪৭ প ০১৮৭৬৯৩৯৫৫৭ না ু অন ান দু বতী গাভীও  

মারগী পালন আইিবিবএল সা াহার
২০৫০০১৩০২০০৩৭

৮৬১৬
২৫/০৮/২১ ৩৬৮৫৭৬৮ 150,000             

448 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া আদমিদঘী 9 মাছ: ফােতমা 
িবিব ১০১০৬৪০৯৭৩৪২১ ম ০১৭২৮০০৩২৯৫ না ু অন ান দু বতী গাভী পালন 

ও দধু  িব য় আইিবিবএল সা াহার
২০৫০০১৩০২০০০৬

১০১৮
২৫/০৮/২১ ৩৬৮৫৭৬৯ 200,000             

449 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া আদমিদঘী 10 মা: মুরাদ 
মাহমুদ ১০১০৬৪০৯৭০২০৬ প ০১৭১৪৪০৩৬৪৩ না ু অন ান দু বতী গাভীও  

মারগী পালন জনতা ব াংক িলঃ আদমিদঘী ০১০০০৪২৫৩১৫৩১ ২৬/০৮/২১ ৩৬৮৫৭৭০ 200,000             

450 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া আদমিদঘী 11 মাছা: 
মাসেলমা িবিব ১০২০৬০১১৮১৬০২ ম ০১৭১৪৭০৬২৮১ হ াঁ ু অন ান দু বতী গাভী পালন 

ও দধু িব য় রাকাব সা াহার ১০১৪১ ০৮/০৯/২১ ৩৬৮৫৭৭১ 300,000             

451 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া আদমিদঘী 12 মা: মাসুদ 
ম ল ১০১০৬৪০১৪৪০৮৩ প ০১৭১৫৯৭৪২৬৫ না ু অন ান দু বতী গাভী পালন 

ও দধু িব য় আইিবিবএল সা াহার ৪২৩ ২০/০৯/২১ ৩৬৮৫৭৭২ 250,000             

452 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া আদমিদঘী 13 ী িব ব কুমার ১০২০৬০৪০৯৩৪২১ প ০১৭২০৯৮২৫১০ না ু অন ান তির পাষাক 
কারখানা অ নী িলঃ বয়ালীয়া ০২০০১৫৩৪০২০৪ ২২/০৯/২১ ৩৬৮৫৭৭৩ 200,000             

453 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া আদমিদঘী 14 মা:িমজানুর 
রহমান ১০১০৬০৪০৯১০০০ প ০১৭০১৫৫১৫৫৭ না ু অন ান তির পাষাক 

কারখানা আইিবিবএল সা াহার ০০০০৬৫৬ ২২/০৯/২১ ৩৬৮৫৭৭৪ 400,000             

454 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া আদমিদঘী 15 কিবর  
আহে দ ১০১০৬১৩২৩৩৯৭৪ প ০১৭১৯৮২৭৪২৯ না ু অন ান মৎস  ও মুরগী পালন সানালীব াংক িল আদমিদঘী ০১০০১৫০০৮ ২২/০৯/২১ ৩৬৮৫৭৭৫ 200,000             

455 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া আদমিদঘী 16 মাসাঃ িমনা 
বগম ১০১০৬১৩২৩২৭৯১ ম ০১৭৯৪০১৩২৬১ না ু অন ান তির পাষাক 

কারখানা এশিয়াব াংক আদমিদঘী 108341008592 ২২/০৯/২১ ৩৬৮৫৭৭৬ 60,000               

456 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া আদমিদঘী 17 মা: সবুজ 
িসকদার ১৯৯১১০১০৬৮১০০০২০০ প ০১৭১৯৪০৩৯৩৮ না ু অন ান ব াগ তির আইিবিবএল সা াহার ৩৬৬৮ ২৯/০৯/২১ ৩৬৮৫৭৭৭ 200,000             

457 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া আদমিদঘী 18 ী ব ণ কমার 
শীল ১০১০৬১৩২৩৩২৯৪ প 01725675080 না ু অন ান দু বতী গাভী পালন 

ও দধু িব য় এশিয়া ব াংক আদমিদঘী 1083410035263 ২৯/০৯/২১ ৩৬৮৫৭৭৮ 50,000               

458 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ব ড়া সদর 19
মাছাঃ 

শািহনুর 
আ ার ডিল

৮২০ ৬৯০ ৪৮৩৪ ম ০১৭১৮৪৮৬৭৪৭ না কু টর িনত  ব বহাষ পণ  উৎপাদন

তির পাশাকের 
উপর হ  ও বু টক 
কাজ কের ানীয় 
পযােয়  ও মােকেট 

আই এফ আই িস 
ব াংক ব ড়া শাখা।

৬০৮২০৩৪৭৮৬০৩
১

২৬/০৭/২০২১ ৫৮৬৬৮৮১              200,000 

459 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ব ড়া সদর 20 মাঃ মা ফা 
কামাল ৬৪০ ৪৯০ ৪৭৪৭ প ০১৭১৩৭৭৬৮৬৯ হ াঁ ু য়াজাতকরণ

কাঠ ও লের 
আসবাবপ   অডার 
মাতাবেক সরবরাহ 

করেন এবং দেশের 

িস ট  ব াংক ব ড়া শাখা ২৩০২৪৪২৫৩৬০০১ ২৬/০৭/২০২১ ৫৮৬৬৮৮২ 500,000             
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৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
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উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

460 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ব ড়া সদর 21 মাঃ সােজদরু 
রহমান ৮৬৯ ২৯৫ ৪০১২ প ০১৭১২৭৮২০৯৭ হ াঁ ু য়াজাতকরণ

প াকেজ বা কাটন 
তির  কের দেশের 

িবিভ  অ লের মিল 
কলকারখানায় 

িস ট  ব াংক ব ড়া শাখা ১৪০১২৬৬২৪৯০০১ ২৬/০৭/২০২১ ৫৮৬৬৮৮৩ 500,000             

461 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ব ড়া সদর 22 মাছাঃ নাজমা 
বগম ৮৬৫ ৫৬৭ ৮০৮৭ ম ০১৭০৩১০৮৪৭৩ হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন

খামারের মাধ েম দধু 
ও বা া উৎপাদন 
করা।

অ ণী ব াংক
িতনমাথা 
রলেগট 

শাখা,ব ড়া
০২০০০১২৯১৮০২৩ ২৬/০৭/২০২১ ৫৮৬৬৮৮৪ 200,000             

462 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ব ড়া সদর 23
িস ক মাঃ 
সামছল 
আেরিফন

৮৬৫ ৭৫০ ২০২০ প ০১৭১২৭২৮৩৬৪ হ াঁ ু কৃিষ পণ  সাম ী উৎপাদন

শ েলা, পাওয়ার 
টিলার এর য াংশ  
তির  ও টউওবেয়ল 

উৎপাদন কের 

সানালী ব াংক কেলজ রাড 
শাখা,ব ড়া। ২০০০১৪২৫২ ২৬/০৭/২০২১ ৫৮৬৬৮৮৫ 500,000             

463 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ব ড়া সদর 24 মাঃ আ লু 
বােছদ ৯১০ ৫৭২ ১৩১১ প ০১৭১২১১০৯৩৮ হ াঁ ু অন ান

সাইকেল, 
ভ ান/র ার য াংশ 
উৎপাদন ও সরবরাহ।

ইসলামী 
ব াংক বাংলাদেশ ব ড়া শাখা।

২০৫০১১২০১০০৩৩
৯৬১২

০৯//০৮/২০২১ ৫৮৬৬৮৮৬ 500,000             

464 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ব ড়া সদর 25 মাঃ রজিভ 
আহেমদ ১৯৯১১০১২০৬৯০০০২০৯ প ০১৭২২৭৮৮৮০০ না ু িনত  ব বহাষ পণ  উৎপাদন

েলর াকারীজ 
সাম ী  তির ও 
বাজারজাতকরন।

সানালী ব াংক ব ড়া বাজার 
শাখা,ব ড়া। ০৬০৭২০১০০৫০৪২ ১১/০৮/২০২১ ৫৮৬৬৮৮৭ 500,000             

465 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ব ড়া সদর 26 মাঃ নুর আলম ৬৮৯ ৪৬৩৩৩১৯ প ০১৭১২২২৮৫২৮ হ াঁ ু য়াজাতকরণ টায়ার িরেসািলং িস ট  ব াংক ব ড়া শাখা। ২৮০২৫১৮২৯১০০১ ১১/০৮/২০২১ ৫৮৬৬৮৮৮ 500,000             

466 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ব ড়া সদর 27 মাঃ আলতাব 
হােসন ১০১৫৪৬৬৮৩৪২৯৭ প ০১৭২২০৩৪১১১ হ াঁ ু অন ান

বড় বড় লাহার 
কড়াই ও বড় ধরনের 
রা ার আেয়াজেন 
ব বহায াকারীজ 

সানালী ব াংক গাহাইল রাড 
শাখা,ব ড়া। ৩৪০২৬৮৮৩ ১১/০৮/২০২১ ৫৮৬৬৮৮৯ 500,000             

467 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ব ড়া সদর 28 মাঃ রিফকুল 
ইসলাম ৬৪০০৯৪৪৭৭০ প ০১৭২৫৪১২২৬৭ না অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন

খামারের মাধ েম দধু 
ও বা া উৎপাদন 
করা।

সানালী ব াংক গাহাইল রাড 
শাখা,ব ড়া ০৬১৫৫০১০০৪৬৩৪ ২৪/০৮/২০২১ ৫৮৬৬৮৯০ 300,000             

468 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ব ড়া সদর 29 মাঃ রিফকুল 
ইসলাম ৭৭৫ ৬১৬ ৬৭৫২ প ০১৭৫০৮৫৪৪২৩ না ু য়াজাতকরণ

ইম টেশন এর 
গহনাপ ািদ তির 
করেদেশের িবিভ  
অ েল বাজারজাত 

আল -আরাফাহ 
ব াংক ব ড়া শাখা। ০০৮১১২০৫৪৯৮২৩ ০৫/০৯/২০২১ ৫৮৬৬৯৩১ 200,000             

469 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ব ড়া সদর 30 মাঃ নািহদ 
সালাম ৪১৫৬১৭৩৩৩০ প ০১৭১১৩০২০০৫ না অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন

খামারের মাধ েম দধু 
ও বা া উৎপাদন 
করা।

জনতা ব াংক গাদারপাড়া 
শাখা ০১০০২২০৬১৩৯০৩ ২০/০৯/২০২১ ৫৮৬৬৯৩২ 300,000             

470 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ব ড়া সদর 31 মাঃ খাজা 
না জম উ ন ১০২১৭২৭৪০৭ প ০১৭২৪৬২৮৭০৫ না ু িনত   ব বহায পণ  উৎপাদন পাশাক তির 

কারখানা
ইসলামী ব াংক 

বাংলাদেশ ব ড়া শাখা। ৩১৮৩০ ২৯/০৯/২০২১ ৫৮৬৬৯৩৩ 300,000             

471 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ব ড়া সদর 32 অ লী দাস ১৪৫৬২৭৪৭২৭ ম ০১৭৮০৮৮৯৫৪৯ না অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন
খামারের মাধ েম দধু 
ও বা া উৎপাদন 
করা।

সানালী ব াংক শরপুর রাড 
শাখা

০৬২৮১০০০৯৭৮৫
৩

২৯/০৯/২০২১ ৫৮৬৬৯৩৪ 200,000             

472 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ব ড়া সদর 33 মাঃ শিফকুল 
ইসলাম ৭৭৮৬৬৫২৪৬৬ প ০১৭৩৪০৭২৩৭২ না ু য়াজাতকরণ টায়ার িরেসািলং ডাচ-বাংলা ব াংক ব ড়া শাখা। ১২৫.১০১.২০৮৫৮৫ ৩০/০৯/২০২১ ৫৮৬৬৯৩৫ 100,000             

473 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া শাজাহানপুর 34
মাছাঃ 

জয়নাব 
আ ার

৭৭৫৯২২৬৫৭৯ ম ০১৭৫৩৭২০৩০৩ হ াঁ কু টর অন ান  কাপেড় বু টেকর 
কাজ রাকাব শাজাহানপুর ২২৮৩ ২৯-০৮-২১ ৪০৯৭৩৪১              300,000 

474 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া শাজাহানপুর 35
মাছাঃ 

সাগিরকা 
আ ার

৫৫৬১৫৭৩৯৩১ ম ০১৭৭৬৮১৬৯৬৪ হ াঁ কু টর অন ান পাষাক ত করণ অ ণী শাজাহানপুর ০২০০০১৭১১৫৭০২ ২৯.০৮.২০২১ ৪০৯৭৩৪২ 100,000             

475 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া শাজাহানপুর 36 মাঃ সাহেল 
রানা ৪৬০৬২৯৫৩১১ প ০১৭২৬৮৪৯৮৯৪ হ াঁ অন ান ভাগ  পণ  উৎপাদন মুরগীর খামার রাকাব শাজাহানপুর ১১০৮ ২৯-০৮-২১ ৪০৯৭৩৪৩ 200,000             

476 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া শাজাহানপুর 37 মাঃ শািহনুর 
রহমান ২৮০৭৪২৮৭৯৮ প ০১৩১১৯৫৮১৮০ না অন ান ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী ও হাসের খামার রাকাব শাজাহানপুর ২৩১০ ২৯/০৯/২১ ৪০৯৭৩৪৩ 100,000             

477 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ধুনট 38 শােহনা বগম ১০১২৭৩৮০৩২৩৯২ ম ০১৭০৪০৬৩৯৩৮ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দিশ সানালী ও 
য়লার মুরগী ও হাসঁ 

পালন করেন।
অ নী ব াংক ধুনট শাখা ০২০০০১৪০৩২৭৩২ ১১/০৮/২১ ৩০৫৮৮৮১              100,000 

478 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ধুনট 39 জল হােসন ১০১২৭৩৮৬৮১৮৫৪ প ০১৭৪০৬৪০৪১৫ না ু অন ান
ািমন পরিবহন 

ত ও িরিপয়ার 
করেন।

রাকাব ধুনট শাখা ৫০৬৭৮ ১১/০৮/২১ ৩০৫৮৮৮২ 100,000             

479 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ধুনট 40 জহ ল 
ইসলাম ১০১২৭৬৬১২৮১৬৩ প ০১৭১৯৭৬৯৭৬৪ হ াঁ ু অন ান

া ক িরসাইেকল 
ও কাচঁামাল ত 
করেন।

পালী ব াংক ধুনট শাখা ৫৮৩৫০২০০০০৩৬১ ১১/০৮/২১ ৩০৫৮৮৮৪ 500,000             
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480 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ধুনট 41 মাঃ আঃ কিরম ১০১২৭৩৮৯২০০৭৯ প ০১৭২২৪৬১৩৪৪ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
 গ র ফাম, দধু 
উৎপাদন করেন 
১৪ ট গাভী আেছ

যমুনা ব াংক ধুনট শাখা ১৩০১০০৮৮৩ ১১/০৮/২১ ৩০৫৮৮৮৩ 300,000             

481 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ধুনট 42 মাঃ শিহদলু ১০১২৭৩৮০৫১৫১৫ প ০১৭৪০৩৮৯১৯১ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
 গ র ফাম, দধু 
উৎপাদন করেন 
০৪ ট গাভী আেছ

ইসলািম ব াংক মথুরাপুর শাখা
২০৫০৭৭৭০২০০৩৫

১৪৮৩
১৯/০৮/২১ ৩০৫৮৮৮৫ 200,000             

482 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ধুনট 43 িপজুষ কুমার ১৯৮৬১০১২৭৭৬০০০০১৭ প ০১৭৬০৭৯৯১১০ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
 গ র ফাম, দধু 
উৎপাদন করেন 
০৩ ট গাভী আেছ

অ নী ব াংক ধুনট শাখা ০২০০০০৩৭৩০২৮৯ ১৯/০৮/২১ ৩০৫৮৮৮৬ 100,000             

483 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ধুনট 44  শাহনাজ 
আলম ১০২২৭০৩০৪০৩৭৩ ম ০১৭৪২৪১১১০৭ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

 গ র ফাম, দধু 
উৎপাদন করেন 
০৪ ট গাভী আেছ

অ নী ব াংক ধুনট শাখা ৮৫০৩ ২৫/০৮/২১ ৩০৫৮৮৮৮ 150,000             

484 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ধুনট 45 িরপা আ ার ৫০৫৭৫৫১৪১৭ ম ০১৭৫৩৫১৮৩৪৪ না ু অন ান
ক, বাটিক ও 
পাশাক তির  

করেন।
সানালী ব াংক ব ড়া কেপােরট ০৬০৬৪০১০২১০১১ ২৫/০৮/২১ ৩০৫৮৮৮৭ 100,000             

485 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ধুনট 46 রােশদ 
আলািমন ১০১২৭৩৮৯২০২৩৪ প ০১৭২২৬২৬৭৮৪ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

 গ র ফাম, দধু 
উৎপাদন করেন 
০৫ ট গাভী আেছ

সানালী ব াংক ধুনট শাখা ০৬১০৬০১০১৫৭৫৭ ২৫/০৮/২১ ৩০৫৮৮৮৯ 200,000             

486 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ধুনট 47 শামীমা  
আ ার ১০১২৭৭৬০৫৭১৭৭ ম ০১৭৪৫৬৪২৮৫৮ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

 গ র ফাম, দধু 
উৎপাদন করেন 
১৫ ট গাভী আেছ

সানালী ব াংক ধুনট শাখা ৬০১০১৪৭৫২ ০৮/০৯/২১ ৩০৫৮৮৯০ 300,000             

487 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ধুনট 48 খসানা খাতন ১০১২৭৬৬১২৯৬০৪ ম ০১৭২২১৬২৮৩৬ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
 গ র ফাম, দধু 
উৎপাদন করেন 
০৬ ট গাভী আেছ

রাকাব ধুনট শাখা ১০০৮২ ০৮/০৯/২২ ৩০৫৮৮৯১ 100,000             

488 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ধুনট 49 জসিমন  
খাতন ১০১২৭৪৭২৪৯৮৫৯ ম ০১৭৬৬১৮৩৯৩৭ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

দিশ সানালী ও 
য়লার মুরগী ও হাসঁ 

পালন করেন।
রাকাব ধুনট শাখা ৯৬৯৮ ১৬/০৯/২১ ৩০৫৮৮৯২ 150,000             

489 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ধুনট 50 লতা খাতন ১৯৮৭১০১২৭২৮০০০০৫৫ ম ০১৭৯৬২৬৫০১৩ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
 গ র ফাম, দধু 
উৎপাদন করেন 
০৪ ট গাভী আেছ

অ নী ব াংক ধুনট শাখা ০২০০০০৩৭০৯৩৭৪ ১৬/০৯/২১ ৩০৫৮৮৯৩ 100,000             

490 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ধুনট 51 সােহল 
আহেমদ ১০১২৭৩৮৯৭০০৪৮ প ০১৭২১৮৭৯৪৮৯ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

 গ র ফাম, দধু 
উৎপাদন করেন 
০৫ ট গাভী আেছ

সানালী ব াংক ধুনট শাখা ৬০১০১০০১৪৬৭৯১ ১৬/০৯/২১ ৩০৫৮৮৯৫ 120,000             

491 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ধুনট 52 মাছা.মােজদা ১০১২৭৭৬০৫৭৯০১ ম ০১৭৮০৯৪৩৯৫৬ না ু বাশঁ ও বেতর কাজ বাশঁের তির চাটাই, 
খািচ ইত িদ তির অ নী ব াংক ধুনট শাখা ০২০০০১২৯৬৯৫৮৮ ০৪/১০/২০২১ ৩০৫৮৮৯৪ 100,000             

492 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া দপুচািঁচয়া 53 রা া আক ১০২৩৩০৬৮৯৬০৪৮ প ০১৭১৯৬১৫০২১ হ াঁ ু অন ান
কােঠর তরী 
আসবাবপ  

তকরন
সানালী ব াংক দপুচািঁচয়া ০০২০৮২২১৯ ১৯/০৭/২০২১ ৩৭৫৭০৪১ 400,000             

493 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া দপুচািঁচয়া 54 আল- আিমন 
ামািনক ১০২৩৩০৩৭৭৭৮০৮ প ০১৭২৬২৫৬৭৯০ না ু অন ান ঐ পালী ব াংক দপুচািঁচয়া ১৪১১৬ ২৬/০৭/২০২১ ৩৭৫৭০৪২ 300,000             

494 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া দপুচািঁচয়া 55 আফজাল 
হােসন ০৩১০৪৩১২৬৩২৭৩ প ০১৭১৫৬২৫৫০২ হ াঁ ু অন ান পাশাক তরী সানালী ব াংক দপুচািঁচয়া ০০২০৩৪২০৯ ০৯/০৮/২০২১ ৩৭৫৭০৪৩ 200,000             

495 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া দপুচািঁচয়া 56 আবু কালাম ১০১৩৩৪০৬৮২১১৬ প ০১৭১৬১২২৩২৮ হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন িমল চাতাল সানালী ব াংক দপুচািঁচয়া ৩৪০১১০৩৪ ১০/০৮/২০২১ ৩৭৫৭০৪৪ 500,000             

496 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া দপুচািঁচয়া 57 আ:রহমান ১০২৩৩০৬৮৫১৮৬৬ প ০১৭১০১৪৬৬৮৭ হ াঁ ু অন ান পাশাক তরী সানালী ব াংক দপুচািঁচয়া ০০২১০২৩০৪ ১১/০৮/২০২১ ৩৭৫৭০৪৫ 500,000             

497 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া দপুচািঁচয়া 58 িদপালী রাণী 
পাল

১৯৮৮১০২৩৩০১০০০০০
৬ ম ০১৭৭১৩৬৩৭৪৭ না ু অন ান মৃৎ িশ রাজশাহী কৃিষ 

উ য়ন ব াংক দপুচািঁচয়া ১২১/৯২৮৭ ০৯/০৯/২০২১ ৩৭৫৭০৪৬ 100,000             

498 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া দপুচািঁচয়া 59 মাঃআ জজুর  
রহমান ১০১৩৩৮১৫২১৪৮৫ প ০১৭১৩৭৪৭০৩৭ হ াঁ ু অন ান গাভী পালন সানালী ব াংক দপুচািঁচয়া ০০২০৭৮২৬৯ ০৪/১০/২০২১ ৩৭৫৭০৪৮ 200,000             

499 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া দপুচািঁচয়া 60 মাঃনু ল 
ইসলাম ১০১৩৩২৭৫৬৬১০৪ প ০১৭২৪৩২০০১৯ না ু অন ান জাল তরী পালী ব াংক দপুচািঁচয়া ১৭২৯৭ ০৪/১০/২০২১ ৩৭৫৭০৪৯ 100,000             
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টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

500 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া গাবতলী 61 মাছাঃ হােসন 
আরা ৫০৬৪১৭১৫৯৭ ম 01742465621 হ াঁ ু অন ান পাল্  ও ডইরী 

ফাম সানালী গাবতলী ১০৩১৫০৮ ১২/০৮/২১ ৪১৬০৪৪১ 200,000             

501 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া গাবতলী 62 মাঃ িমজানুর 
রহমান ২৩৫৮৩৯০৬৩৭ প 01719240665 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন কাপেড়র দাকান ও 

ইলািরং রাকার গাবতলী ৭০৩৬/৫৮ ১২/০৮/২১ ৪১৬০৪৪২ 200,000             

502 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া গাবতলী 63 মাছাঃ শামীমা ৪৬০৭৭১০৬৪৯ ম 01752200480 হ াঁ ু অন ান ডইরী ফাম হেত দধু 
িব য় রাকার

রােম রপুর,
 

গাবতলী
১২২৮০২১ ১৯/০৮/২১ ৪১৬০৪৪৩ 100,000             

503 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া গাবতলী 64 ফুল তলসী 
মজুমদার ২৮০৮৮৫১৮৬৫ ম 01922975647 হ াঁ ু অন ান ডইরী ফাম হেত দধু 

িব য় পালী গাবতলী ৪০৩৬০১০০১৮০৯১ ২৬/০৮/২১ ৪১৬০৪৪৪ 150,000             

504 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া গাবতলী 65 সাথী ৫৯৭৫৭২২৬৪৫ ম 01775351903 হ াঁ ু অন ান ডইরী ফাম হেত দধু 
িব য় ইসলামী

ব ড়া 
সদর,

 
ব ড়া

৩২৭১ ২৬/০৮/২১ ৪১৬০৪৪৫ 150,000             

505 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া গাবতলী 66 মছাঃ নারগীছ 
বগম ৫৯৫৭১৮৬৬৪৫ ম 01320699385 হ াঁ ু অন ান ডইরী ফাম হেত দধু 

িব য় সানালী গাবতলী ২১৩৫৩৮৩ ২৬/০৮/২১ ৪১৬০৪৪৬ 100,000             

506 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া গাবতলী 67 মাঃ রা ী 
হাসান ২৮৪৯৩৮৪১৯৯ প 01765930242 হ াঁ ু অন ান ডইরী ফাম হেত দধু 

িব য় পালী

সােবক 
পাড়া,

 
গাবতলী

১৬২৮ ২৬/০৮/২১ ৪১৬০৪৪৭ 200,000             

507 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া গাবতলী 68 মাছাঃ বুলবূিল 
বগম ৭৩০৭৮৭৪৬৪৯ ম 01779679729 হ াঁ ু অন ান ডইরী ফাম হেত দধু 

িব য় পালী গাবতলী ১৫৪৮১ ২৬/০৮/২১ ৪১৬০৪৪৮ 200,000             

508 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া গাবতলী 69 মাঃ আ লু 
গফুর ৩২৫৭৭৬১৯৩৬ প 01751255085 হ াঁ ু অন ান ডইরী ফাম হেত দধু 

িব য় পালী
সুখানপুকুর 

 
গাবতলী

১১৯৫৫ ২৩/০৯/২১ ৪১৬০৪৪৯ 400,000             

509 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া গাবতলী 70 সােহরা ৬৮৫৭৭০২৯৯৪ ম 01905463654 হ াঁ ু অন ান ডইরী ফাম হেত দধু 
িব য় রাকার

রােম রপুর,
 

গাবতলী
৮০৩৫ ২৩/০৯/২১ ৪১৬০৪৫০ 200,000             

510 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া গাবতলী 71 মু া খাতন ৯১২৫৮৯০৫৩৪ ম 01776486762 হ াঁ ু অন ান ডইরী ফাম হেত দধু 
িব য় পালী গাবতলী ১৫৭২৫ ২৩/০৯/২১ ৪১৬০৪৫১ 150,000             

511 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া গাবতলী 72 িপয়ারা বগম ৬০০১৩৩৩৮৯৪ ম 01846249233 হ াঁ ু অন ান ডইরী ফাম হেত দধু 
িব য় রাকার গাবতলী ১০৮৪০ 5/10/2021 ৪১৬০৪৫২ 100,000             

512 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া পীরগাছা 73 ফােতমা ৩৩০৪৮৮৫৭৯৫ ম ০১৭৬৬৬৫০৬৭০ না ু ডইির ফাম

গ  পালণ ও গ র 
দধু 
 
উৎপাদন

পালী সােবকপাড়া,ব
ড়া ১৫২৩৯ ২৭.০৭.২০২১ ৯৬০০৬৪১ 200,000             

513 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া পীরগাছা 74 আদরী রানী ১৪৫৫৩৩৫৫৩৭ ম ০১৯৮০৯০৭২০৯ না ু ডইির ফাম কাপর থেক 
পাষাক তির পালী সােবকপাড়া,ব

ড়া ১৮৭০ ১৯.০৮.২০২১ ৯৬০০৬৪২ 100,000             

514 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া পীরগাছা 75 আেরিফন 
খাতন ৯৫৭৬৫১১২৩১ ম ০১৭২২৭৮১৮৮৫ না ু ডইির ফাম গাভীর দধু উৎপাদন পালী সােবকপাড়া,ব

ড়া ১৬৮২৯ ১৯.০৮.২০২১ ৯৬০০৬৪৩ 100,000             

515 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া পীরগাছা 76 আহসানুল 
কবীর ৯১৪৪৩০৯১২৮ প ০১৭২৭৯৭৩৩৭২ না ু কৃিষপন  উতপাদন নাসারী ও ফসেলর 

চারা পালী কেলজ রাড 
শাখা,ব ড়া ২০০০৪৭৫ ১৯.০৮.২০২১ ৯৬০০৬৪৪ 400,000             

516 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া পীরগাছা 77 দলুাল পাল ৫০৭৮০৪৯৪৫৮ প ০১৭৩৯০৬৫৬৪০ না ু
িনত  ব বহায পন  

 
উতপাদন

মৃত িশ পালী সােবকপাড়া,ব
ড়া ১৩৬১ ২৪.০৮.২০২১ ৯৬০০৬৪৫ 200,000             

517 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া পীরগাছা 78 তােহরা বগম ৩৭০৭০৭৩৩৫৩ ম ০১৭২৬৩১৫৮০৬ না ু ডইির ফাম গাভীর দধু উৎপাদন পালী সােবকপাড়া,ব
ড়া ১৬৩৯৬ ২৫.০৮.২০২১ ৯৬০০৬৪৬ 200,000             

518 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া পীরগাছা 79 আফেরাজা 
বগম ৫৫০৭০৭৯৬৯৬ ম ০১৭১০৯৬৯৭৩৩ না ু ডইির ফাম গাভীর দধু উৎপাদন পালী সােবকপাড়া,ব

ড়া ১২২৯৭ ২৫.০৮.২০২১ ৯৬০০৬৪৭              350,000 

519 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া পীরগাছা 80 জুলিফকার 
আলী ৫৪৯৭৭০৮৩০১ প 01721464098 না ু ডইির ফাম গাভীর দধু উৎপাদন পালী সােবকপাড়া,ব

ড়া ৯৫৭৮ ১৫.০৯.২০২১ ৯৬০০৬৪৮ 200,000             
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ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

520 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া পীরগাছা 81 নািছমা বগম ৫৫০৪৯৭৭১৮১ ম 1741726315 না ু ডইির ফাম গাভীর দধু উৎপাদন পালী সােবকপাড়া,ব
ড়া ১৯৩৭ ০৫.১০.২০২১ ৯৬০০৬৪৯ 150,000             

521 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া কাহালু 82 মাঃ আ লু 
রিশদ ১০১৫৪৪৭৮৪৫৯২৭ প ০১৭১৪৪৯৫০২৭ হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন 
দরজা,জানালা,আল
মির,ধানমারাই 

মেশিন তির  কের 

রাকাব শখাহার 
শাখা,ব ড়া ৫০৩১৯১ ২৬/০৭/২১ ৩৪৪৬১৬১              300,000 

522 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া কাহালু 83
মাছাঃ 

আকতার 
জাহান

১০১৫৪৭৬৮১৯১৬৫ ম ০১৭২১৬৮২৩১৫ হ াঁ ু অন ান

িতিন মুরগির 
খামারেন মুরিগ 
লালন পালন কের 
বাজাের িব য় 

পালী কাহালু,শাখা ১৩১০৬ ২৬/০৭/২১ ৩৪৪৬১৬২ 200,000             

523 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া কাহালু 84
মাছাঃ 
রাকসানা 
বগম

১০১৫৪১৯৪৭৫০৫৩ ম ০১৭২৪১২০৭৮৭ হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন  বাজার থেক  
কাপড় িকেন বািড়েত 
 জামা তির কের 
িব য় করেন।

রাকাব কাহালু,শাখা ৮৮৫৪/৬১ ২৬/০৭/২১ ৩৪৪৬১৬৩ 200,000             

524 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া কাহালু 85 মাঃ জািহদলু 
ইসলাম ১০১৫৪৬৬৭৪১৩২৫ প ০১৭৭০০৭১১০৬ হ াঁ ু অন ান

িতিন গাভী পালন 
এবং দু  উৎপাদন 
কের বাজাের িব য় 
করেন।

ইসলামী ব াংক কাহালু,শাখা ৮৬৪৮ ৩১/০৮/২১ ৩৪৪৬১৬৫ 300,000             

525 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া কাহালু 86 মাঃ জহাদ 
খান ১৯৯৪১০১৫৪১৯০০০১৬৯ প ০১৩০৫৬২৭১১২ না ু অন ান

িতিন  মুরিগর খামার 
মুরিগ লালন পালন 
কের বাজাের িব য় 
করেন।

ডাচ বাংলা ব াংক ইসলামী ব াংক ১২৫১৫১৩৬৫৪৩৭ ৩১/০৮/২১ ৩৪৪৬১৬৮ 200,000             

526 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া কাহালু 87 গালাম র ািন ১০১৫৪৮৫৪৬৯৯২৮ প ০১৭১৩৭০৭২১০ না ু অন ান

িতিন  মুরিগর 
খামারেন মুরিগ 
লালন পালন কের 
বাজাের িব য়  

রাকাব কাহালু,শাখা ১২২১২৩৬৭ ৩১/০৮/২১ ৩৪৪৬১৬৬ 500,000             

527 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া কাহালু 88 অ জত ১০১৫৪৩৬৭৩৭৮৮৩ প ০১৭৩৬৫০৪৪১৯ হ াঁ ু অন ান

িতিন  গাভী পালন 
এবং দু  উৎপাদন 
কের বাজাের িব য় 
করেন।

রাকাব কাহালু,শাখা ১২২১২৩৫৮ ৩১/০৮/২১ ৩৪৪৬১৬৭ 200,000             

528 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া কাহালু 89 আ লু মিমন ১৯৮৪৪১১৪৭১১৪৫৬২৪৪ প ০১৭১৬৩৭৯২৯৮ হ াঁ ু অন ান

িতিন গাভী পালন 
এবং দু  উৎপাদন 
কের বাজাের িব য় 
করেন।

ইসলামী ব াংক কাহালু,শাখা
২০৫০০১৫০১০০০০৪

৬০৩
৩১/০৮/২১ ৩৪৪৬১৬৪ 400,000             

529 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া কাহালু 90 দলুালী িবিব ১০১৫৪৮৫৭৮৮৮৫৪ ম ০১৭৫১৮৯২২২১ না ু অন ান

িতিন গাভী পালন 
এবং দু  উৎপাদন 
কের বাজাের িব য় 
করেন।

রাকাব কাহালু,শাখা ১২৩৭৭ ১৬/০৯/২১ ৩৪৪৬১৭১ 200,000             

530 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া কাহালু 91 মাছাঃ মা 
আ ার ১০১৫৪৮৫৭৮৮৭৪৮ ম ০১৭৩৮৪৩৮৪৫২ না ু অন ান

িতিন  গাভী পালন 
এবং দু  উৎপাদন 
কের বাজাের িব য় 
করেন।

রাকাব কাহালু,শাখা ১২০৬০ ১৬/০৯/২১ ৩৪৪৬১৭৩ 150,000             

531 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া কাহালু 92 মাঃ আ লু 
মা ান ১৯৯০১০১৫৪১৯০০০২৫৭ প ০১৭২১৭১৪৬৯১ হ াঁ ু অন ান

িতিন গাভী পালন 
এবং দু  উৎপাদন 
কের বাজাের িব য় 
করেন।

অ ণী ব াংক তােলাড়া শাখা ০২০০০০৯৩৯৭৬৫৩ ১৫/০৯/২১ ৩৪৪৬১৭০ 100,000             

532 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া কাহালু 93 মাছাঃ নািছমা 
বগম ১০১৫৪৮৫৭৮৮৮২২ ম ০১৯১৬৮৯২১১১ না ু অন ান

িতিন গাভী পালন 
এবং দু  উৎপাদন 
কের বাজাের িব য় 
করেন।

রাকাব কাহালু,শাখা ১২৩৭৬ ১৬/০৯/২১ ৩৪৪৬১৭২ 100,000             

533 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া কাহালু 94 মাহন চ  
কমকার ১০১৫৪১৯৭৯০২১৯ প ০১৭২১৫৪৩৫৪০ হ াঁ ু অন ান

িতিন গাভী পালন 
এবং দু  উৎপাদন 
কের বাজাের িব য় 
করেন।

সানালী,ব াংক দগুাপঁুর,শাখা ০৬১২২৫৩০০০০৩৪ ১৫/০৯/২১ ৩৪৪৬১৬৯ 300,000             

534 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া কাহালু 95 মাছাঃ রিহমা 
বগম ১০১৫৪৬৬৮৩৪৪০৭ ম ০১৭৫৫৯৫৯২০৭ হ াঁ ু অন ান

িতিন গাভী পালন 
এবং দু  উৎপাদন 
কের বাজাের িব য় 
করেন।

ইসলামী ব াংক ব ড়া শাখা
২০৫০০১৫০২০০২৬

৩৫১০
২১/০৯/২১ ৩৪৪৬১৭৪              200,000 

535 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া কাহালু 96 মাছাঃ আছমা 
বগম ১০১৫৪৬৬৭৪৩৪৮৯ ম ০১৭৮৫৮৮৮৪৪

৯
হ াঁ ু অন ান

িতিন গাভী পালন 
এবং দু  উৎপাদন 
কের বাজাের িব য় 
করেন।

ইসলামী ব াংক ব ড়া শাখা
২০৫০৭৭৭০২০১২৫

৫৪৯৭
২১/০৯/২১ ৩৪৪৬১৭৫ 150,000             

536 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া কাহালু 97 মাছাঃ মােঝদা 
িবিব ১০১৫৪১৯৪৭৫০৪৮ ম ০১৭৬২৪১৭২৬২ হ াঁ ু অন ান

িতিন গাভী পালন 
এবং দু  উৎপাদন 
কের বাজাের িব য় 
করেন।

রাকাব কাহালু,শাখা ১২২-১২৩৭৪ ২৭/০৯/২১ ৩৪৪৬১৭৬              200,000 

537 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া কাহালু 98 মাঃ সিলম 
রানা ১০১৫৪৫৭৮৭২৮৪৯ প ০১৭৯৮৯৩৪৮০৭ হ াঁ ু অন ান

িতিন খামাের হাসঁ 
পালন কের িডম 
উৎপাদন করেন এবং 
িডম থেক  বা া 

রাকাব কাহালু,শাখা ১২৩৬০ ২৭/০৯/২১ ৩৪৪৬১৭৮              200,000 

538 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া কাহালু 99 মাঃ সামছল 
হক ১০১৫৪৫৭৮৭২৭৯৩ প ০১৭০৪৮২৪২৪০ না ু অন ান

িতিন  গাভী পালন 
এবং দু  উৎপাদন 
কের বাজাের িব য় 
করেন।

ইসলামী ব াংক ব ড়া শাখা
২০৫০৭৭৭০২৮০৮৮

০৬০১
২৭/০৯/২১ ৩৪৪৬১৭৭              200,000 

539 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া কাহালু 100 মাছাঃ িশিরন 
আ ার

১৯৮৭১০২৫৪০২৪৬১৯৪
৩ ম ০১৭১৭৯৬৮৪০৭ হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বািড়েত  জামা 
তির কের বাজাের 

িব য় করেন এবং 
হ  িশ  কাজ 

ইসলামী ব াংক কাহালু,শাখা ৪৭৩৬ ২৯/০৯/২১ ৩৪৪৬১৭৯              200,000 
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নাম

উেদ া ার ব াংক 
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িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
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িবতরণকৃত 
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টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

540 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ন ী াম 101 মাছাঃ লাভলী ১০২৬৭০৫৮১২৬৮৪ ম ০১৭২৮৮৬২৭২১ হ াঁ ু গাভী পালন

িতিন আধুনিক 
প িতেত গাভী 
পালন করেন ও 
উৎপাদিত দধু 

অ নী ব াংক ন ী াম ০২০০০১৩৪৩৪২৫৪ ২৫/০৭/২১ ৩৭৬৪৩৮১              100,000 

541 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ন ী াম 102 এম িড রািকব 
হাসান

১৯৯২১০২৬৭০৬০০০০২
২ প ০১৭২৯৮৯৮১৫৭ হ াঁ ু মুরগী পালন

িতিন আধুনিক 
প িতেত  মুরগী 
পালন করেন এবং 
ডিম ও মুরগী 

ইসলামী ব াংক ন ী াম ১৭৮৪ ৩১/৮/২১ ৩৭৬৪৩৮২              200,000 

542 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ন ী াম 103 িবনা  খাতন ১০১৬৭৭৩৯৬৩৪৫৭ ম ০১৭৯০৪৯৪৭৪২ হ াঁ ু ইলািরং

িতিন বািড়েত  বেস 
কাপড় তির  করেন 
যা ানীয় বাজার বা 

ােম িব য় করেন।

ইসলামী ব াংক ন ী াম
২০৫০৩২৫০২০০৭৪

১৬১৬
১/৯/২১ ৩৭৬৪৩৮৩              100,000 

543 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ন ী াম 104 মাঃ ইউনুছ 
আলী ১০২৬৭০৬১৫৪৪৬১ প ০১৭৫৪৯৫৬৩৮৪ হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন  ধান থেক  
চাল তির ও 
বাজারজাত করেন।

অ নী ব াংক ন ী াম ০২০০০০৪৬২০৩৪৯ ১৪/৯/২১ ৩৭৬৪৩৮৪              250,000 

544 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ন ী াম 105 মাঃ আকবর 
আলী ১০১৬৭৭৩৯৬৫৯৪৬ প ০১৭১৭৬২৪৮১৯ হ াঁ ু মাছ উৎপাদন িতিন  মাছ উৎপাদন 

করেন। অ নী ব াংক ভাটরা ৪৮৬০ ৫/১০/২১ ৩৭৬৪৩৮৫ 150,000             

545 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া সািরয়াকা 106 মাঃ শহীদলু 
ইসলাম ১০১৮১৩১০০৮১৩৭ প ০১৭১৬৯৪৮৭৪১ হ াঁ ু ভাগ  পন  উৎপাদন

 দধু সং হ কের 
ন জ  কারখানা দই 
িম া  তির  কের 
িব য় কেরন

পালী ব াংক ফুল বাড়ী ৯৬৪৩ ০৪-০৮-২১ ২৭৯২৮০১              500,000 

546 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া সািরয়াকা 107 মাছাঃ 
শফালী  বগম ১০১৮১৩১৯০৮৮৮১ ম ০১৭৫৯৯১০৩৫৩ হ াঁ ু ভাগ  পন  উৎপাদন  দধু উৎপাদন 

ওিব য় কেরন ইসলামী ব াংক সািরয়াকা
২০৫০৭৭৭০২২৩০৩

২৮০৮
০৫-০৮-২১ ২৭৯২৮০২ 100,000             

547 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া সািরয়াকা 108 মাছাঃ 
আয়েশা খাতন ৭৮০৭৭৪৬৪৪৭ ম ০১৭০৭৫০৯২৪০ হ াঁ ু ভাগ  পন  উৎপাদন  দধু উৎপাদন 

ওিব য় কেরন রাকাব সািরয়াকা ১৫৫৯৩ ০১-০৯-২১ ২৭৯২৮০৩ 200,000             

548 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া সািরয়াকা 109 র া তরনী দাস ২৪০৪১২৪৬৪২ ম ০১৩০২২১৬৪৩০ হ াঁ ু য়াজাতকরণ বাশঁের কাজ পালী ব াংক ফুল বাড়ী ১৩২৬৮ ০১-০৯-২১ ২৭৯২৮০৪ 120,000             

549 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া সািরয়াকা 110 কৃষনা রানী ১৯৯০১০১৮১৩১০০০০০৪ ম ০১৭০৩৩২৮৩৪৩ হ াঁ ু য়াজাতকরণ বাশঁের কাজ পালী ব াংক ফুল বাড়ী ১১৮৭১ ০১-০৯-২১ ২৭৯২৮০৫ 100,000             

550 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া সািরয়াকা 111  মাছাঃ িশলা 
আকতার ৩৭৪১২৬৭০৮৬ ম ০১৭৩২৭৩০৫১০ হ াঁ ু য়াজাতকরণ সম িত মাছ চাষ সানালী ব াংক সািরয়াকা ০০২৩৩০৭০৯ ১৬-০৯-২১ ২৭৯২৮০৬ 200,000             

551 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া সািরয়াকা 112 রা জয়া 
সুলতানা ১০১৮১৮৮৯৯৫৭৬৯ ম ০১৯০৯৬৪৬০৫৫ হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

 দু বতী গাভী পালন 
দধু উৎপাদন ও 
িব য় কেরন

রাকাব সািরয়াকা ১৪৬৬৯ ০৫-১০-২০২১ ২৭৯২৮০৭ 100,000             

552 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া সািরয়াকা 113 কিবতা  রানী ৫৯৬০১৯০১৫৪ ম ০১৯৯০১৯০০২৫ হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন
িছটকাপড় থেক  
পাষাক তির ও 

িব য়
সানালী ব াংক সািরয়াকা ০০২৩০৫০০৩ ০৫-১০-২০২১ ২৭৯২৮০৮ 80,000               

553 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া শরপুর 114 আলম িব াস ১০২৮৮০৫৬২৮৯৩০ প ০১৭৬৪৭৫১০৬৭ হ াঁ ু  মিহলােদর পাষাক তির পাষাক তির ওরনা 
ও সরবরাহ করা পালী ব াংক শরপুর ৮৭৪২ ২৭/০৭/২০২১  ৩৬৮৪৫৪১              300,000 

554 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া শরপুর 115  মাঃ ফজলুল 
কিরম ১০১৮৮২৮৭৭০০১৯ প ০১৭১৬৭০৬৬২১ হ াঁ ু গািভ পালন ও দু  উৎপাদন উৎপািদত দধু 

বাজাের িব য় জনতা ব াংক শরপুর ৫৪৪৫/৬ ২৭/০৭//২০২১ ৩৬৮৪৫৪২ 200,000             

555 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া শরপুর 116 আশরাফুন 
নাহার

১৯৮১১৫৯২০৩৯৮৩৯৪৬
১ ম 1794126770 হ াঁ ু ু  ও কু টর িশ   তির  মালামাল

ছন ও তালপাতা 
ারা ডালা তির  

কের বাজাের িব য়
সানালী ব াংক শরপুর ০৬২৭০০১০১৭৬৫৯ ০৫/১০/২০২১ ৩৬৮৪৫৪৩ 100,000             

556 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ছানকা 117
মাছাঃ 

মেনায়ারা 
বগম

১০১৮৮১৭৯৮৩৩০৪ ম ০১৭৭২১১২০৭৬ হ াঁ কু টর অন ান
িতিন  হােত পন  
তির কের বাজাের 

িব য় করেন
অ নী ছানকা 200017099738 ০২-০৮-২১ ০০৪১৮৪১              100,000 

557 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ছানকা 118
মাছাঃ 

আঞ্জুয়ারা 
বগম

১০১৮৮৬৬৮৭৯৩৭৪ ম ০১৭২৯৭৯৫৯৬৭ হ াঁ অন ান অন ান
িতিন গাভী পালন 
কের বাজাের দধু 
িব য় করেন

অ নী িমজাপুর ০২০০০১০৫৮৩৯০৬ ০২-০৮-২১ ০০৪১৮৪২ 100,000             

558 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ছানকা 119 ীমিত  অ  
রানী ১৯৮৫১০১৮৮১৭০০০০০৩ ম ০১৭০৫৯৬৯৪১০ হ াঁ অন ান অন ান

িতিন  মৃত িশ ের 
কাজ কের জীিবকা 
িনবাহ করেন

অ নী ছানকা ০২০০১৭১৪১০৯২ ২৯-০৮-২১ ০০৪১৮৪৩ 200,000             

559 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ছানকা 120 মাছাঃ সািবনা 
ইয়াছিমন ১০১৮৮১৭৯৮০০৯৮ ম ০১৭০৯৯৮৩৩৫

৬
হ াঁ অন ান অন ান

িতিন  গাভী পালন 
কের বাজাের দধু 
িব য় করেন

অ নী চা াইেকানা ০২০০০১১৫৫৬০৬৭ ২৯-০৮-২১ ০০৪১৮৪৪ 150,000             
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560 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ছানকা 121 মাছাঃ অজুবা 
বগম ১০১৮৮১৭৯৮৪৪৭১ ম ০১৭৪৭২৩৭৫৭৮ হ াঁ অন ান অন ান

িতিন   গাভী পালন 
কের বাজাের দধু 
িব য় করেন

অ নী ছানকা ০২০০০৭২০৯১৪৮ ২৯-০৮-২১ ০০৪১৮৪৫ 150,000             

561 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ছানকা 122 মাছাঃ জহরা 
বগম ১০১৮৮১৭৯৮৪৩১৮ ম ০১৭২৭৫০৮৪৩৪ হ াঁ অন ান অন ান

িতিন   গবাদী প  
পালন কের 
সংসারের আয় ব য় 
িনবাহ  কের

অ নী ছানকা ০২০০০০৯০৮৯৫০৬ ২৯-০৮-২২ ০০৪১৮৪৬ 100,000             

562 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ছানকা 123 মাছাঃ মােসদা 
বগম ১০১৮৮১৯৮৯৬২৪৪ ম 1791556905 হ াঁ অন ান অন ান

উেদ া া মুরিগ 
ফামের িডম িব য় 
করেন

অ নী িমজাপুর ০২০০০১০৬১০৩৮৪ ২৯-০৮-২৩ ০০৪১৮৪৭ 100,000             

563 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ছানকা 124 মাঃ সােহল 
রানা

১৯৮৯১০১৮৮৯৫০০০০১
৬ প 1737582091 হ াঁ অন ান অন ান গািভ পালন কের দধু 

উৎপাদন বাড়ায় অ নী ছানকা ০২০০০১৩২৮৫০৩৯ ২৯-০৮-২৪ ০০৪১৮৪৮ 200,000             

564 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ছানকা 125 মাঃ মাসুদ রানা ১০১৮৮১৭৯৯১৬৫৪ প 1710142675 হ াঁ অন ান অন ান
িতিন   গাভী পালন 
কের বাজাের দধু 
িব য় করেন

অ নী ছানকা ০২০০০১৪৮৩৫০২২ ২৬.০৯.২১ ০০৪১৮৪৯ 150,000             

565 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ছানকা 126 মাছাঃ জুেলখা 
আ ার ৭৩৫৩২০৮২৯৬ ম 1790224746 না অন ান অন ান িতিন   গাভী পালন  

করেন অ নী ছানকা ০২০০০১৭১৭১৪৪৬ ২৬.০৯.২২ ০০৪১৮৫০ 100,000             

566 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ছানকা 127 মাছাঃ া 
বগম ১০১৮৮১৭৯০৭৭৫০ ম 1741319854 হ াঁ অন ান অন ান

িতিন    দধু িব য় 
কের জীবিকা িনবাহ 
করেন।

অ নী ছানকা ০২০০০১৭২৭৪৩৭০ ২৬.০৯.২৩ ৩১৯১১৬১১৭৮
১ 100,000             

567 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ছানকা 128 মাছাঃ 
খােদজা ১০১৮৮৬৬৮৭৮২১৩ ম 1980808592 হ াঁ অন ান অন ান িতিন    ফামের ডিম  

িব য়  করেন। অ নী িমজাপুর ০২০০০০৪৬৩৫১৪০ ৩০.০৯.২১ ৩১৯১১৬১১৭৮
২ 100,000             

568 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া ছানকা 129 মাঃ দলুাল 
আহেমদ ১০১৮৮১৭৯৮৪০৮৪ প 1715636049 না অন ান অন ান

িতিন   গাভী পালন 
কের বাজাের দধু 
িব য় করেন

অ নী ছানকা
০২০০০০৫৮৫০৩৮

৮
৩০.০৯.২১ ৩১৯১১৬১১৭৮

৩ 100,000             

569 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া নামুজাহাট 130
মা: 
মাকাে ছ 
হােসন

৯৫৭৩২৯১০৬০ প ০১৭৮৮৯৬৬৯২
৪

না অন ান অন ান ( ডইিরফাম)
বািড়েত  গাভী 
পালনকের দখু 
উংপাদন করা

সানালী ব াংক জামুরহাট ০৬১৯০০২০৯৪৬৮১ ০৪/১০/২০২১ ৫০৩২১১১              150,000 

570 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া নামুজাহাট 131 নুরজাহান ৪১৯৭২৩৩৮০৪ ম ০১৭০৭৪৬৪৮৮৭ হ াঁ অন ান অন ান  (অেটা ভ ান তির ও 
মরামত)

অেটা ভ ান তির ও 
মরামত ইসলামী ব াংক মহা ান

২০৫০৭৭৭০২০০৯৫
৯২৮১

০৫/১০/২০২১ ৫০৩২১১২ 150,000             

571 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া িশবগ 132 মাঃ আিনছার 
রহমান ২৩৯৭৫০৯৪১১ প ০১৭৩৭২৬৫৪২০ না অন ান অন ান ( ডইিরফাম)

িতিন তার ডইির 
ফাম হেত গাভীর দধু 
সং হ কের বাজাের 
িব  কের

পালী ব াংক িলঃ মাকামতলা 
শাখা,ব ড়া ১২১৬৩ ১০/০৮/২০২১ ৪১৫৮৫৮১              200,000 

572 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া িশবগ 133 মাঃ মেহিদ 
হাসান ৯৫৫৮৫৪৬৫৬১ প ০১৭৪৪৬৩৯৬৯৬ হ াঁ অন ান অন ান (চাতাল)

ধান সং েহর 
মাধ েম চাউল কের 
বাজাের িব  কের

পালী ব াংক িলঃ মাকামতলা 
শাখা,ব ড়া ১৫০১৭ ০৯/০৯/২০২১ ৪১৫৮৫৮২ 300,000             

573 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া িশবগ 134 মাঃ মাহফুজুর 
রহমান ৭৭৯৭৭২৩৯৩৪ প ০১৭২৫৮৩১৩৮৫ হ াঁ অন ান  কােঠর আসবাবপ

কাঠের আসবাবপ  
তির কের বাজাের 

িব য় কের
পালী ব াংক িলঃ মাকামতলা 

শাখা,ব ড়া ৪০৬৯০১০০০৬৯৭৭ ২৯/০৯/২০২১ ৪১৫৮৫৮৩ 200,000             

574 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া সানাতলা 135 িবমল চ ১০১৯৫৭৩০২০০৬৪ প 1721210112 না ু য়া/প াকেটজাতকরণ

িতিন  িনেজর গাভী 
ও বাজার থেক  দধু 
সং হ কের 
কারখানায় দই তির 

অ নী সানাতলা 0200004968512 ২৯-০৭-২০২১                 
৩৪৯০৬২১              250,000 

575 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া সানাতলা 136 িবদু ত চ  
ঘাষ ১০১৯৫৭৩০২৬৫৬৪ প 1754222464 না ু য়া/প াকেটজাতকরণ

িতিন   িনেজর গাভী 
ও বাজার থেক  দধু 
সং হ কের 
কারখানায় দই তির 

ইসলামী সানাতলা
২০৫০৪০৭০২০০০৯

০২১০
০৫-০৮-২০২১ ৩৪৯০৬২২ 100,000             

576 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া সানাতলা 137 িরতা বগম ২৬১৭২৯৪২৭৫৬১১ ম 1714241463 হ াঁ ু অন ান

িনেজর গাভী  থেক  
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য় 
করেন।

জনতা সানাতলা ০১০০২২৪৪৬৪৪৬৫ ০৫-০৮-২০২১ ৩৪৯০৬২৩ 50,000               

577 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া সানাতলা 138 নাজিরন 
আকতার ১০২৯৫০৬৩৮৯৪৭৫ ম 1751650550 হ াঁ ু অন ান

িনেজর গাভী থেক  
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য়  
করেন।

সানালী সানাতলা ১০০০৬৫৬১৫ ০৫-০৮-২০২১ ৩৪৯০৬২৪ 100,000             

578 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া সানাতলা 139 আনজুমান 
আরা ৪১৭৭৩৪৪৫০৬ ম 1726479904 হ াঁ ু অন ান

িনেজর গাভী থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য় 
করেন।

রাকাব লাংলু হাট ১২২-২৯০২ ১৬-০৮-২০২১ ৩৪৯০৬২৫ 100,000             

579 রাজশাহী ব ড়া ব ড়া সানাতলা 140 মাছা: মায়া 
আকতার ১০২৯৫০৪৩৫২৯৫২ ম ০১৭১০১৪৩৩৮২ না ু অন ান

বীজ থেক  চারা 
তির কের বাজাের  

িব য়  করেন।
জনতা ব াংক সানাতলা ০১০০২২২৭৭৮৫৫১ ২৯/০৯/২০২১ ৩৪৯০৬২৬              100,000 
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580 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া আে লপুর 141 বাবু রহমান ৩৮২১৩০৫৩০৬৬৫৪ প ০১৯৩৮৩৬৬৫৮
৭

হ াঁ ু য়া/প াকেটজাতকরণ

িতিন বাজার থেক 
দধু নািরেকল ও 
িব ু ট সং হ কের 
আইস ীম তরী 

সানালী আে লপুর ১০০০৭৮৯৫৯ ১২-০৮-২১ ২৭০১৩৮১              500,000 

581 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া আে লপুর 142 মা: সুমন 
হােসন ১৯৯১৩৮২১৩০৩০০০০১১ প ০১৭১২৪৩৭১৩৩ হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

পােট  রাড এস 
এস পাইপ ও কাচ 

য় কের 
আসবাবপ  তরী ও 

সানালী আে লপুর ০৭০১৩০১০০৭৫৯৫ ১২-০৮-২১ ২৭০১৩৮২              500,000 

582 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া আে লপুর 143 কৃ  চ  পাল ৩৮১১৩১৯৩৫৪৭৬০ প ০১৩১৪২৪৭৭৭৯ না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িবিভ  কার কাঠ 
সং হ কের ও 
খাদায়কৃত 

আসবাবপ  তরী 

অ নী আে লপুর ০২০০০০৯৩৩১০০৮ ৩১-০৮-২১ ২৭০১৩৮৩              100,000 

583 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া আে লপুর 144 মা: িব ব 
হােসন ৮২৫৭১৮০৪১ প ০১৭৫৭৫৭০১০৬ হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িবিভ  কার কাঠ 
সং হ কের ও 
খাদায়কৃত 

আসবাবপ  তরী 

পালী আে লপুর ৯২৯৯ ০৭-০৯-২১ ২৭০১৩৮৪              200,000 

584 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া আে লপুর 145 মা:ফয়সাল ৬৯০১৯১০২৯৬ প ০১৭৬০৫৪৭৯২০ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু উ পাদন কের 
বাজাের িব য় কের সানালী আে লপুর ০৭০১৩০১০০৯৬১৫ ২৯-০৯-২১ ২৭০১৩৮৬              100,000 

585 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া আে লপুর 146 মা: শাওন 
হােসন ১৯৯৪৩৮২১৩০৩০০০০১১ প ০১৭১৭৬৭৩১৪৯ হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

লপ,কাথঁা, বািলশ 
ইত ািদ তরী কের 
বাজাের িব য় কের

রাকাব আে লপুর ৯৯০২ ০৩-১০-২১ ২৭০১৩৮৭              100,000 

586 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া জয়পুরহাট স 147 মাঃ নয়ন 2696352207970 প ০১৭০০৯৮৬৭১৮ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কের।

রাকাব জয়পুরহাট ১২১১১৮০৪ ২৫/০৭/২০২১ ৩৪৮১৫৪১              500,000 

587 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া জয়পুরহাট স 148 মাছাঃ 
রাকসানা 5985434116 ম ০১৭৫৯৮৫১২৯৬ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন পাল্  মুরগীর 
চাষ ও গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কের।

রাকাব জয়পুরহাট ১২১১১৮০৩ ২৫/০৭/২১ ৩৪৮১৫৪২ 500,000             

588 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া জয়পুরহাট স 149 িমলন কমকার 3814747282971 প ০১৭৪৫৩৬৫৩৬
৮

হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন দা ব ট কুড়াল 
ইত ািদ তির কের। াইম ব াংক জয়পুরহাট ১৯৪২১০৭০০০৭৫২০ ২৫/০৭/২০২১ ৩৪৮১৫৪৩ 200,000             

589 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া জয়পুরহাট স 150 মিতয়র রহমান 8686564900 প ০১৮১৩৫৬৫৯৪১ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কের।

সানালী ব াংক জয়পুরহাট পূব ০৭০৪৭০২০০০৫৪৯ ২৫/০৭/২১ ৩৪৮১৫৪৪ 500,000             

590 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া জয়পুরহাট স 151 মিরয়ম 8222766241 ম ০১৭৩৫৬৩৩৩১৪ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কের।

রাকাব জয়পুরহাট ৪১০১০১০০০৮৭৭৪ ২৫/০৮/২১ ৩৪৮১৫৫৩ 200,000             

591 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া জয়পুরহাট স 152 রানা ম ল 4150445650 প ০১৮২৭৫৭৬৮৯১ না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তিরর 
ফা রী ইসলমী ব াংক জয়পুরহাট সদর ১৮৩৮৭ ২৬/৭/২১ ৩৪৮১৫৪৫ 200,000             

592 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া জয়পুরহাট স 153 রন জত সাহা 3824709143218 প ০১৭৮২৭২৪৮২৪ হ াঁ কু টর ণকােরর কাজ ণকােরর কাজ াইম ব াংক জয়পুরহাট ২১৯৪১১৮০০৩৪৬৮ ৫/৮/২১ ৩৪৮১৫৪৯ 500,000             

593 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া জয়পুরহাট স 154 রানু পারভীন 3260676204 ম ০১৭৪৩৩৬৪৭৪০ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কের।

রাকাব জয়পুরহাট ৭০৪২ ৫/৮/২১ ৩৪৮১৫৪৭ 500,000             

594 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া জয়পুরহাট স 155 সুমন িময়া 2384371809 প ০১৭১৬৯২৫৮১১ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কের।

রাকাব জয়পুরহাট ১১১৮৪৭ ৫/৮/২১ ৩৪৮১৫৪৮ 500,000             

595 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া জয়পুরহাট স 156 শািমমা বগম 6885380250 ম ০১৭৮৪৯৩৯০৯৫ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কের।

রাকাব জয়পুরহাট ১২১১১৮১১ ৫/৮/২১ ৩৪৮১৫৪৯ 500,000             

596 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া জয়পুরহাট স 157 ফােতমা খাতন 4185383876 ম ০১৭৪৪৮৩৬৮১৩ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কের।

রাকাব জয়পুরহাট ১২১১১৮১০ ৫/৮/২১ ৩৪৮১৫৫০ 500,000             

597 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া জয়পুরহাট স 158 মিতয়র 8686108005 প ০১৭৩৯৭১৪১৬৬ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কের।

সানালী ব াংক জয়পুরহাট পূব ০৭০৪৭০১০০৮৮২০ ২৫/৮/২১ ৩৪৮১৫৫২ 500,000             

598 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া জয়পুরহাট স 159 গৗতম দবনাথ 6886764205 প ০১৭১০৭৯০৭০১ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কের।

পূবালী ব ্ংক জয়পুরহাট ০১৯১১০১১৪৮৬০৭ ৩১/৮/২১ ৩৪৮১৫৫৪ 300,000             

599 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া জয়পুরহাট স 160 আবু রায়হান 7798035247 প ০১৭৮৮৯০০৫৩১ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কের।

িমচয়াল া জয়পুরহাট ০৩১০৩১০০১৬০১৭ ৩১/৮/২১ ৩৪৮১৫৫৫ 300,000             
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600 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া জয়পুরহাট স 161 আিরফুল 
ইসলাম 7803133946 প ০১৭৫৮৭১৯৪৯৬ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন পাল্  মুরগীর 
চাষ ও গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কের।

রাকাব জয়পুরহাট ১২১১১৮১২ ৩১/৮/২১ ৩৪৮১৫৫৬ 200,000             

601 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া জয়পুরহাট স 162 কাজল হােসন 7348452116 প ০175887৩৮১৮ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কের।

রাকাব জয়পুরহাট ১২১১১৮০২ ৩১/০৮/২১ ৩৪৮১৫৫৭ 200,000             

602 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া জয়পুরহাট স 163 মুনছর রহমান 9567062212 প ০1712181712 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কের।

অ নী ব াংক জয়পুরহাট ২০০০১৭২৫৭২৩৯ ৩১/০৮/২১ ৩৪৮১৫৫৮ 400,000             

603 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া জয়পুরহাট স 164 হীরা বগম ৭৭৫৯৩৯০৯০৪ ম ০1701714099 হ াঁ ু অন ান

কাপড় য় কের 
জামা
 তির  কের িব  
কের

ইসলামী ব াংক জয়পুরহাট ৭০২০১২৩৭২৮০ ০৯.০৯.২০২১ ৩৪৮১৫৫৯ 100,000             

604 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া জয়পুরহাট স 165 মাঃ গালাম 
মা ফা ১৯৩৫০৪৯০৫৪ প ০17117124৬২ হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

কাপড় য় কের 
জামা 
তির  কের িব  

কের

ইসলামী ব াংক জয়পুরহাট ৩১০৩১০০২৩৫২৭ ২৮.০৯.২০২১ ৩৪৮১৫৬০ 200,000             

605 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া জয়পুরহাট স 166 চ ল কমকার ৮৬৮৬৩৯১১৮৯ ম ০1737204392 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

কাপড় য় কের 
জামা
তির কের িব  

কের

ইসলামী ব াংক জয়পুরহাট ৭০২১০২০০০২৪৯ ২০.০৯.২০২১ ৩৪৮১৫৬০ 150,000             

606 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া জয়পুরহাট স 167 মাঃ নজ ল 
ইসলাম ৮৬৮৫৪১২০২৮ প ০১৯২১-৮৭৩১৮৭ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন িসমাই তির ও িব য়  সানালী ব াংক

 িলঃ জয়পুরহাট
  জয়পুরহাট 

ধান শাখা ৭০৩৯৩৩০১৩০৯২ ২৬.০৯.২০২১ ৩৪৮১৮৮১              400,000 

607 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া জয়পুরহাট স 168 মাঃ আঃ কু সু ৮৬৮৬৩৯১৯৬৫ প ০১৭১২-৬০৭৮৭৭ হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন ব গ তির ও বাজার 
জাতকরণ

 সানালী ব াংক 
িলঃ জয়পুরহাট

  জয়পুরহাট 
ধান শাখা ৭০৩৯৩৪০৫০৪৬৫ ২৭.০৯.২০২১ ৩৪৮১৮৮২              500,000 

608 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া কালাই 169 নুর মাহা দ 
শাহ ৩২৫৯৪১৬০৯১ প ০১৭৩৩১০৫৭১৮ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

ানীয় বাজাের 
শাকসবজী তিদিন 
একহাজার টাকা 
িব য় করেন।

মাকে াইল কালাই
১৩৪২১২১৩৪৩৭২৩

৫৮
২৬-০৭-২১ ২৯৭৮৮৬১              100,000 

609 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া কালাই 170 মাঃ আজুল 
হক ৬৪০৮১৩৯৭৬১ প ০১৯৮৫৩৯৭১৫৪ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

ানীয় বাজাের 
শাকসবজী তিদিন 
একহাজার টাকা 
িব য়  করেন।

অ নী কালাই ০২০০০১৭১১৪৬৮২ ২৬-০৭-২১ ২৯৭৮৮৬২              100,000 

610 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া কালাই 171 মাছাঃ িম 
আকতার ৮২৫৬৩৫৫৮৫৩ ম ০১৭০৯৬২৬২৭৫ হ াঁ ু য়া/প াকেটজাতকরণ

িতিন  বাজার থেক  
দধু সং হ কের 
বািড়েত িম া  তির 
ফির কের িব য়  

ইউিসিব কালাই
৭৭৭৩২০৯০০০০৭৭

৫৩১
০৪-০৮-২১ ২৯৭৮৮৬৪              200,000 

611 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া কালাই 172 এখলাছ 
আহ েদ ৯৫৫১২৩৭৯৪৫ প ০১৭৯০৮২০৯২০ না ু য়া/প াকেটজাতকরণ

িতিন বাজার থেক  
দধু সং হ কের 
বািড়েত  িম া  
তির ফির কের 

অ নী কালাই ০২০০০০৭৫৫৭১৪০ ০৮-০৮-২১ ২৯৭৮৮৬৫              400,000 

612 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া কালাই 173 িশখা  রানী
১৯৯৫৩২১৬৭৫৭০০০১৯

৯ ম ০১৯৮৭৬৩৮৭১৪ হ াঁ অন ান অন ান ানীয় বাজাের 
খিড়র ব বসা সানালী পুনট ০৭০৮৮০১০০৫৩৭৮ ১০-০৮-২১ ২৯৭৮৮৬৬              100,000 

613 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া কালাই 174 িমঠ  চ  দাস ৬৮৫৯০৮৪৭১৪ প ০১৭২১৭০৬৬৪৭ না ু অন ান

সাইেকল য াংশ 
িব য় ও সাইেকল 
তরী কের িব য় 

কেরন।

সানালী পুনট ০৭০৮১০০০৬৫৬৯ ১১-০৮-২১ ২৯৭৮৮৬৭              100,000 

614 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া কালাই 175 আল কদর 
কাছাফুে াজা ২৮০৮৫৭৩৪৮৫ প ০১৭০৯২০২৪২৬ না ু য়া/প াকেটজাতকরণ

িতিন বাজার থেক  
দধু সং হ কের 
বািড়েত   ফির  
কের িব য়  করেন।

সানালী কালাই ০৭০৫১০০০৪৭৯২৭ ১১-০৮-২১ ২৯৭৮৮৬৮              300,000 

615 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া কালাই 176 মাঃ খাজা িময়া ৮৬৫৮১৩৯৩১৯ প ০১৭৬৩২৬৪৩৫৪ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

আলুবীজ ও সুপারী 
সং হ কের ানীয় 
বাজাের পাইকারী 
িব য় করেন।

অ নী কালাই ০২০০০০৭৪৪১৬২৬ ২৫-০৮-২১ ২৯৭৮৮৬৯              200,000 

616 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া কালাই 177 মাঃ আিম ল 
ইসলাম ৩৭০৯৩৩৪০১৯ প ০১৭৬৪৯৩৩৩১৬ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

আলুবীজ ও সুপারী 
সং হ কের ানীয় 
বাজাের পাইকারী 
িব য় করেন।

পালী কিচক িশবগ ১১৩৯৯ ২৫-০৮-২১ ২৯৭৮৮৭০              100,000 

617 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া কালাই 178 মাছাঃ 
রেবকা খাতন ৪১৮২১৭২৯২৬ ম ০১৭৭৩৬৯০২৭৪ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

আলুবীজ ও সুপারী 
সং হ কের ানীয় 
বাজাের পাইকারী 
িব য় করেন।

রাকাব কালাই ১২২৯৭২৫ ২৫-০৮-২১ ২৯৭৮৮৭১              100,000 

618 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া কালাই 179
মাছাঃ 
জসিমন 

আকতার
১০৩০৫৬০৪০১ ম ০১৭০৩১৯১৯৩৮ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন  বাজার থেক  
দধু সং হ কের 
বািড়েত  ফির কের 
িব য় করেন।

রাকাব কালাই ১২২৯৭৫৪ ২৯-০৮-২১ ২৯৭৮৮৭২              200,000 

619 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া কালাই 180 মাঃ মিতন 
মা া ৬৪০৯৩৩৫৫৭৪ প ০১৭২৩৬৯১৮৯৮ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
দধু সং হ কের 
বািড়েত  ফির  কের 
িব য় করেন।

রাকাব কালাই ১২২৯৭৫৫ ২৯-০৮-২১ ২৯৭৮৮৭৩              100,000 
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(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

620 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া কালাই 181 মাঃ আঃ 
আিলম ৫০৫৯২০৬১০১ প ০১৭২৪৫৮০০৫৯ না ু িয়া/প াকেটজাতকরণ

আলুবীজ ও সুপারী 
সং হ কের ানীয় 
বাজাের পাইকারী 
িব য় করেন।

রাকাব কালাই ১২২৮৯৯২ ২৯-০৮-২১ ২৯৭৮৮৭৪              100,000 

621 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া কালাই 182 মাঃ ম জবুর 
রহমান ৩৭২৫০৩৫৩২৭ প ০১৯৯৩৫৬১১৪০ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

আলুবীজ ও সুপারী 
সং হ কের ানীয় 
বাজাের পাইকারী 
িব য় করেন।

সানলী পুনট,কালাই
০৭০৮৮০১০০৬৬৩

৬
২৯-০৮-২১ ২৯৭৮৮৭৫              200,000 

622 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া কালাই 183 সাধন চ ৪১৭৪০৩৮৫৯৮ প ০১৭১০৪২৬০৬০ না ু িয়া/প াকেটজাতকরণ

 ানীয় বাজারের 
িতিদন ১০ ল টার 

দধুসুপারী সং হ 
কের ানীয় বাজাের 

মােক াইল কালাই
১৩৪২১২১৩৪৩৭৯৬

৩৮
৩১-০৮-২১ ২৯৭৮৮৭৬              100,000 

623 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া কালাই 184 মাঃ 
আ জজুল  হক ৯১০৮৪৩৮৬৫৭ প ০1738581148 না ু অন ান

 পাল  ফাম মুরগী 
বড় কের িব য় 
করেন।ও

অ নী মা াই,কালাই 200008442686 ৩১-০৮-২১ ২৯৭৮৮৭৭              250,000 

624 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া কালাই 185 মাঃ আিম ল 
ইসলাম ৭৭৫৮১৪৬২৪০ প ০1730929608 না ু য়া/প াকেটজাতকরণ

 ানীয় বাজারের 
তিদিন ১০ ল টার 

দধুসুপারী সং হ 
কের ানীয় বাজাের 

অ নী কালাই 200017129636 ১২-০৯-২১ ২৯৭৮৮৭৮              100,000 

625 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া কালাই 186 রীনা রানী দাস ৩২৫৯১১০৫৮৭ ম ০1713716225 হ াঁ ু য়া/প াকেটজাতকরণ

 ানীয় বাজারের 
তিদিন ১০ ল টার 

দধুসুপারী সং হ 
কের ানীয় বাজাের 

সানালী কালাই ৭০৫১০০০৪১১৫৩ ১২-০৯-২১ ২৯৭৮৮৭৯              150,000 

626 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া কালাই 187 মাঃ সাইদরু 
রহমান ১৯০৮০৪৬২৮৫ প ০1735261935 না ু য়া/প াকেটজাতকরণ

 ানীয় বাজারের 
তিদিন ১০ ল টার 

দধুসুপারী সং হ 
কের ানীয় বাজাের 

অ নী কালাই 200005880455 ২৯/০৯/২১ ২৯৭৮৮৮০              200,000 

627 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া তলাল 188 আবু কােশম ৩৮১৬১৫৭৬৬৩৬৬৮ প ০১৭৪৬০৬১০১০ হ াঁ অন ান অন ান
বািড়েত উৎপাদিত 
দু  ানীয় বাজাের 
িব য় করেন।

রাকাব তলাল ১৭২০০০০০৯৫৩৮ ২৭/০৭/২০২১ ২৬১৮২২১              200,000 

628 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া তলাল 189 বাবলু ম ল ৩৮১৬১৪৭৬৫০৬৭৬ প ০১৭১৩৭০৩৭৪০ হ াঁ অন ান অন ান
বািড়েত উৎপাদিত 
দু  ানীয় বাজাের 
িব য় করেন।

পালী তলাল ১২৫৭৮ ০৯/০৮/২০২১ ২৬১৮২২২ 250,000             

629 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া তলাল 190 আঃ মািমন ৩৮১৬১৪৭৬৪৫০৭১ প ০১৭১২১৭২৬৯৭ হ াঁ অন ান অন ান
বািড়েত উৎপাদিত 
দু  ানীয় বাজাের 
িব য় করেন।

রাকাব তলাল ৫৪৭৩ ১৬/০৮/২০২১ ২৬১৮২২৩ 200,000             

630 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া তলাল 191 হা নুর রিশদ ৩৮১৬১২৮৭০৩৪৭৩ প ০১৭২২৮৮২২৫৪ হ াঁ অন ান অন ান
বািড়েত উৎপাদিত 
দু  ানীয় বাজাের 
িব য় করেন।

সানালী তলাল ০৭০৬১০০০০৮৬৯২ ১৭/০৮/২০২১ ২৬১৮২২৪ 150,000             

631 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া তলাল 192 লিতফুল বারী ৩৮১৬১৪৭৬৫২৩৭৯ প ০১৭১৮৭৬৪৭৮৪ হ াঁ অন ান অন ান
বািড়েত উৎপাদিত 
দু  ানীয় বাজাের 
িব য় করেন।

সানালী তলাল ৭৬৫৩/৩২ ৩১/০৮/২০২১ ২৬১৮২২৫ 250,000             

632 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া তলাল 193 রিফকুল 
ইসলাম ১৯৭৩৩৭১৬১২৮০০০০৪ প ০১৭৭১৮৩৫৩৮২ হ াঁ অন ান অন ান

বািড়েত উৎপাদিত 
দু  ানীয় বাজাের 
িব য় করেন।

পালী তলাল ৪১১৯০১০০১০৯৩৪০ ৩১/০৮/২০২১ ২৬১৮২২৭ 250,000             

633 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া তলাল 194 আঃ সবুর
১৯৮৬৩৮১৬১২৮৭১৪২৭

৭ প ০১৩০৮৯৫৮৪৬১ হ াঁ অন ান অন ান
বািড়েত উৎপাদিত 
দু  ানীয় বাজাের 
িব য় করেন।

পালী তলাল ৮৬০৯ ৩১/০৮/২০২১ ২৬১৮২২৮ 250,000             

634 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া তলাল 195 হািমদ সানার ৩৮১৬১৪৭৬৫২৩৮৪ প ০১৭১১৪১০৮২১ হ াঁ অন ান অন ান
বািড়েত উৎপাদিত 
দু  ানীয় বাজাের 
িব য় করেন।

পালী তলাল ৭৩২৮ ৩১/০৮২০২১ ২৬১৮২২৯ 150,000             

635 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া তলাল 196 শামীম 
আহে দ ৩৮১৬১২৮৭০৭৩০৪ প ০১৭১৬২৭৫২৫৩ হ াঁ অন ান অন ান

বািড়েত উৎপাদিত 
দু  ানীয় বাজাের 
িব য় করেন।

পালী তলাল ৮৬৬১ ৩১/০৮/২০২১ ২৬১৮২৩০ 200,000             

636 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া তলাল 197 ফুলবর রহমান ৩৮১৬১১৫৬৯৩৫১৩ প ০১৭২৯৩৬৮৮৩
৬

হ াঁ অন ান অন ান
বািড়েত উৎপাদিত 
দু  ানীয় বাজাের 
িব য় করেন।

পালী তলাল ১৫৭৩৯ ৩১/০৮/২০২১ ২৬১৮২৩১ 250,000             

637 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া তলাল 198 রাকসানা 
বগম ৩৮১৬১২৮৭১২৪৫৯ ম ০১৭৫৬৫০৮৮৫

৬
হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

কারখানায় কাপড়ের 
ব াগ তির কের 
পাইকারী িব য়

রাকাব তলাল ১৭২০০০০০৯৫৫০ ০৭/০৯/২০২১ ২৬১৮২৩৩ 100,000             

638 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া তলাল 199  রা ী হাসান ২৩৭৪৪৭৮১৮৪ প ০১৭৬৫০২১১৯৬ হ াঁ অন ান অন ান
বািড়েত উৎপাদিত 
দু  ানীয় বাজাের 
িব য় করেন।

রাকাব বটতলী ৭৫৪৪ ২৬/০৯/২০২১ ২৬১৮২৩৪ 200,000             

639 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া তলাল 200 রিফকুল 
ইসলাম ৩৮১৬১৫৭৬৬০৪১৬ প ০১৭১২৩৬৮৮৯৯ হ াঁ অন ান অন ান

বািড়েত  উৎপাদিত 
দু  ানীয় বাজাের 
িব য় করেন।

রাকাব তলাল ৭০৯১ ২৬/০৯/২০২১ ২৬১৮২৩৫ 300,000             
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খাত ধরণখাত

640 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া তলাল 201 আঃ রিহম ৩৮১৬১২৮৭০৭১৮১ প ০১৭১০০৫৫৪৩৭ হ াঁ অন ান অন ান
বািড়েত  উৎপাদিত 
দু  ানীয় বাজাের 
িব য় করেন।

পালী তলাল ১৫৫৮২ ২৯/০৯/২০২১ ২৬১৮২৩৬ 300,000             

641 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া তলাল 202 সােহল রানা ৩৮১৬১১৯৬৭২২৯২ প ০১৭৩৭৬৬১২২৫ হ াঁ অন ান অন ান
বািড়েত  উৎপাদিত 
দু  ানীয় বাজাের 
িব য় করেন।

ইসলামী ব া তলাল
২০৫০৩৭০২৫৬১৩১

৪
২৯/০৯/২০২১ ২৬১৮২৩৭ 150,000             

642 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া তলাল 203 আবু আজাদ
১৯৮৬২৬৯৩০১৪৯৫০১৭

৬ প ০১৭১৪৫৪৬১৫৪ হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন
কারখানায় পন  
তির  কের পাইকারী 

ব য় করেন
িডিবিবএল জয়পুরহাট ২৪৮১৫১১২৭৯৫৬ ২৯/০৯/২০২১ ২৬১৮২৩৮ 150,000             

643 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া তলাল 204 আসলাম 
হােসন ৯১২৩০৮০৮২৩ প ০১৯৯১৫১৮২২৫ না অন ান অন ান অন ান সানালী তলাল ১০০০৯৪৩৪১ ৩০/০৯/২০২১ ২৬১৮২৩৯ 150,000             

644 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া পাচঁিবিব 205 ৃিত চীধুরী ৬৪৩১২৯৩৮৮২ ম ০১৭৬৫৭৫৭৫০৩ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িনজ খামার হেত দু  
সং হ কের 
বাজারজাতকরন 
করেন

আইএফআইিস পাচঁিবিব ০১৮০০৩০২১৫৮১১ ৩১/০৮/২০২১ ৩৮৮৪২৬২              200,000 

645 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া পাচঁিবিব 206 মা: ফা ক 
হােসন ১০১৫৬০২০১২ প ০১৮২৪৪২৯৬০০ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িনজ খামার হেত দু  
স হ কের 
বাজারজাতকরন 
করেন

অ নী পাচঁিবিব ৪১৭২ ৩১/০৮/২০২১             
৩৮৮৪২৬৩ 200,000             

646 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া পাচঁিবিব 207 নুর আলম 
িস ক ৬৮৬৭৩৭৪১৩১ প ০১৯৫৯৮৯৪৮১২ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িনজ খামার হেত 
মুরিগর ও িডম 
উংপাদন কের 
বাজারজাতকরন 

রাকাব বাগজানা, এসিব ৩১১৬ ৩১/০৮/২০২১ ৩৮৮৪২৬১ 300,000             

647 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া পাচঁিবিব 208 হ ন নাহার 
আেলা ৭৩৪১৮৭৯৪৩০ ম ০১৭৭৩৯০৭৮৭০ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িনজ খামার হেত দু  
স হ কের 
বাজারজাতকরন 
করেন

রাকাব পাচঁিবিব ১২১-৪৩০৯ ১২/০৯/২০২১ ৩৮৮৪২৬৫ 300,000             

648 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া পাচঁিবিব 209 মিরয়ম আ ার ২৮০৯৪০১৫৫৩ ম ০১৯১৯৯৬৮৪৫১ হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

নকশীকাথা উংপাদন 
কের 
বাজারজাতকরন 
করেন

ইসলামী ব াক পাচঁিবিব ৮৫১৭ ১২/০৯/২০২১ ৩৮৮৪২৬৪ 150,000             

649 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া পাচঁিবিব 210 ফােতমা িরপা ৬৮৯৮৩৯৭৩৫৮ ম ০১৭৬৪৯৮১৩১০ হ াঁ অন ান অন ান  ( ইলািরং)

িবিভ  পাশাক 
তির কের 

বাজারজাতকরন 
কেরন

সানালী পাচঁিবিব ০০২১৬৫৭১১ ১৩/০৯/২০২১ ৩৮৮৪২৬৬ 100,000             

650 রাজশাহী জয়পুরহাট ব ড়া পাচঁিবিব 211 তাজিমন 
আ ার ৬৪৬২৪৯৪১৪৪ ম ০১৭৮৯১৭৫৬৫৩ না অন ান অন ান  ( ইলািরং)

িবিভ  পাশাক 
তির কের 

বাজারজাতকরন 
করেন

সানালী পাচঁিবিব ০৭০৭০০১০১০৭৫৩ ০৫/১০/২০২১ ৩৮৮৪২৬৭ 100,000             

651 রংপুর গাইবা া ব ড়া গািব গ 212 মা:আ: হা ান ৭৭৭৮৫৭৪২১৫ প ০১৭২৪২১৫০৮৭ হ াঁ ু হািসয়ারী শীেতর পাশাক 
তরী রাকাব কাচাশহর শাখা ১৯৯১ ২৫-০৭-২১ ৩১৯৩২৪১              300,000 

652 রংপুর গাইবা া ব ড়া গািব গ 213 মা:মাহমুদরু 
রহমান ৫৯৭৯৯১০৪৭৭ প ০১৭৪০৩১৪৩৮৭ না ু হািসয়ারী শীেতর পাশাক 

তরী রাকাব কাচাশহর শাখা ৫৬৪ ২৬-০৭-২১ ৩১৯৩২৪২ 300,000             

653 রংপুর গাইবা া ব ড়া গািব গ 214 মা:রিফকুল 
ইসলাম ০১৮৩১১১০০০০২৬৬৬ প ০১৭১৩৭৯৩১৪৪ হ াঁ ু হািসয়ারী শীেতর পাশাক 

তরী রাকাব কাচাশহর শাখা ৪৮০ ২৬-০৭-২১ ৩১৯৩২৪৩ 500,000             

654 রংপুর গাইবা া ব ড়া গািব গ 215 মা: আবু সাইদ ১৯২৯৩৮৫০১৯ প ০১৭০৫৫০১২০৪ না ু হািসয়ারী শীেতর পাশাক 
তরী ইসলামী ব াংক কাচাশহর শাখা

২০৫০৭৭৭০২০০৫৭
৭৮২২

১০-০৮-২১ ৩১৯৩২৪৫ 200,000             

655 রংপুর গাইবা া ব ড়া গািব গ 216  মা: িমঠ শখ ১০১১০১৪৫২৭ প ০১৭৩৭৬৯৯৭৩৮ হ াঁ ু পাল্  ফাম িডম উৎপাদন সানালী ব াংক গািব গ  
শাখা ৫১০৭৮০১০২৮৪২৯ ১১-০৮-২১ ৩১৯৩২৪৪ 200,000             

656 রংপুর গাইবা া ব ড়া গািব গ 217 মা: রতন িময়া ৪১৭৯১২৯৯৭০ প ০১৩১৫৭০৮০৮৩ না ু হািসয়ারী শীেতর পাশাক 
তরী পূবালী ব াংক মিহমাগ  শাখা ৪১৫২১০১০০৭১৭১ ১৬-০৮-২১ ৩১৯৩২৪৬ 300,000             

657 রংপুর গাইবা া ব ড়া গািব গ 218 মাছা: 
কাম াহার ৪১৫৫৯৯৪৪৯৬ ম ০১৭১৭৬৩২২৬১ হ াঁ ু ডইরী ফাম দু  

য়াজাতকরন সানালী ব াংক ফািসতলা ৫১০৪৫০১০১৪১৮৩ ১৭-০৮-২১ ৩১৯৩২৪৭ 100,000             

658 রংপুর গাইবা া ব ড়া গািব গ 219 মা: দলুু িময়া ৫৯৭২৪০৪৫৯৩ প ০১৭৮০৫৪৬৮৫৫ না ু হািসয়ারী সুতা ও দিড় তরী সানালী ব াংক গািব গ  
শাখা ৫১০৭০০২৪০৬৮১৪ ২৬-০৮-২১ ৩১৯৩২৪৮ 200,000             

659 রংপুর গাইবা া ব ড়া গািব গ 220
 আবু আল 
মা: েবল 
শখ

৩২১৩০৪৪৪১৬৪১৬ প ০১৭১৪৭৫০৬৪৫ হ াঁ ু নাসারী চারা উৎপাদন ইসলামী ব াংক গািব গ  
শাখা ১৯৩ ১৪-০৯-২১ ৩১৯৩২৪৯ 200,000             
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খাত ধরণখাত

660 রংপুর গাইবা া ব ড়া গািব গ 221 মা:আ সু 
সামাদ ৮৬৯৭৬২০১৭০ প ০১৭৩১৩৫৪৮৩৭ হ াঁ ু ডইরী ফাম দু  

য়াজাতকরন সানালী ব াংক  গািব গ  
শাখা ০০২১৫৪৫০২ ২০-০৯-২১ ৩১৯৩২৫০ 400,000             

661 রংপুর গাইবা া ব ড়া গািব গ 222 মা: মেহদলু 
ইসলাম ৯১২৭৮১৭৮২৪ প ০১৭১৩৫৩৫৫৪৬ না ু নাসারী চারা উৎপাদন জনতা ব াংক গািব গ  

শাখা ০১০০২০৮৭২১৪২৩ ২০-০৯-২১ ৩১৯৩২৫১ 250,000             

662 রংপুর গাইবা া ব ড়া গািব গ 223 মাছ:নুর াহার 
বগম ৪১৫৫৯৯৪৪৯৬ ম ০১৭৩৬১৩৭৭৭৬ হ াঁ ু ডইরী ফাম দু  

য়াজাতকরন সানালী ব াংক ফািসতলা শাখা ৫১০৪৫০১০১৪১৮৩ ২৯-০৯-২১ ৩১৯৩২৫৪ 100,000             

663 রংপুর গাইবা া ব ড়া গািব গ 224 ী িবদু ৎ চ  
সরকার ৩২৭৭৪৪২৯৩৯ প ০১৭২৫৬৮৪৯৮১ না ু পাশাক তরী কাপড় য় ও তির সানালী ব াংক গািব গ  

শাখা ৫১০৭৮০১০২৮৬৪৬ ২৯-০৯-২১ ৩১৯৩২৫২ 200,000             

664 রংপুর গাইবা া ব ড়া গািব গ 225 সাহাগ ইসলাম ৬৪৫৩৫৬৯১৫১ প ০১৩০২২৫৩৫৩৯ না ু ফািনচার ফািনচার তরী ও 
িব য় ব াংক এিশয়া বাগদা বাজার ১০৮৩৪৩২০৬১৬৭৫ ২৯-০৯-২১ ৩১৯৩২৫৩ 100,000             

665 রংপুর গাইবা া ব ড়া গািব গ 226 মা: সাবু ধান ২৮২৮৪৩৫১৯৪ প ০১৩০৯৪৩৫৩৪৮ হ াঁ ু গাবাদী খাদ গাবাদী খাদ  
উৎপাদন ডাচ বাংলা ব াংক গািব গ  

শাখা ১৭৫১৫১১১৩৬৬১ ০৫-১০-২১ ৩১৯৩২৫৫ 200,000             

666 রংপুর গাইবা া ব ড়া গািব গ 227 মাছা: মু  
বগম ১০১৪৩১৪৯৩২ ম ০1949840445 না ু হািসয়ারী শীেতর পাশাক 

তরী রাকাব কাচাশহর শাখা ৩৫৭৪ ০৫.১০.২০২১ ৩১৯৩২৫৬ 200,000             

667 রংপুর গাইবা া ব ড়া গািব গ 228 সন জত চ    
সরকার ২৮২৮০০৩৫১৩ প ০1745366011 না ু ফািনচার ফািনচার তরী ও 

িব য় ইসলামী ব াংক গািব গ  
শাখা

২০৫০২১৯০২০০৯৬
৩১০০

০৫.১০.২০২১ ৩১৯৩২৫৭ 100,000             

668 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িবরামপুর 1 সৗরভ মহ 6011456560 প 01774102702 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 
িবপনন সানালী িবরামপুর 1804401016691 8/10/2021 7870081 200,000

669 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িবরামপুর 2 কাম ল 
আহসান 2721003862452 প 01717289292 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

হােঁসর মাংস ও িডম 
উৎপাদন এবং দু  
উৎপাদন ও িবপনন

অ নী িবরামপুর 0200007223088 8/10/2021 7870082 150,000

670 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িবরামপুর 3 নাফছন আরা 
পারভীন 2721002857434 ম 01724858204 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

ওড়না ও বু টক 
তরীর কাচামাল 

য়  ও তরী এবং 
িবপনন

ন াশনাল িবরামপুর 1167002155498 8/18/2021 7870083 100,000

671 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িবরামপুর 4 আিতকুর 
রহমান 7354250263 প 01715751548 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 

িবপনন সানালী িবরামপুর 1804401016702 9/5/2021 7870085 200,000

672 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িবরামপুর 5 মামুনুর রিশদ 2711059795663 প 01714677619 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান উৎপাদন ও 
িবপনন রাকাব িবরামপুর 5619 02/09/2021 7870084 150,000

673 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িবরামপুর 6 লতা 2404234607 ম 01722252024 না অন ান অন ান
বনজ ও ফলজ 
গােছর চারা 
উৎপাদন ও িবপনন

সানালী িবরামপুর 1804401016757 07/09/2021 7870086 100,000

674 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িবরামপুর 7 জািম ল 4640913267 প 01703335114 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
পাউ ট, কক,িব ু ট
 তরীর মালামাল 

য়, তরী ও িবপনন
ন াশনাল িবরামপুর 1167002585779 09/09/2021 7870088 400,000

675 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িবরামপুর 8 জািক ল 2711023785860 প 01736268316 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু ব উৎপাদন ও 
িবপনন ন াশনাল িবরামপুর 1167003383503 09/09/2021 7870087 400,000

676 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িবরামপুর 9 জািহদলু 4628016893 প 01753952013 না ু অন ান
স ািনটারী সাম ীর 
কাচঁামালা য় ও 
তরী এবং িবপনন

জনতা িবরামপুর 0100043396387 26/09/2021 7870089 100,000

677 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িবরামপুর 10 রিন হােসন 9126787762 প 01989515670 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান উৎপাদন ও 
িবপনন সানালী িবরামপুর 1804401016841 04/10/2021 7870090 200,000

678 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বীরগ 11 সা র 
হাসাইন 5514766640 প 01762819983 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ উৎপাদন ও 

িবপনন রাকার বীরগ 8317 8/11/2021 8468371 150,000

679 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বীরগ 12 আিরিফন 
দওয়ান 4193714807 প 07114229237 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  উৎপাদন ও 

িবপনন পালী বীরগ 13872 8/11/2021 8468371 150,000
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680 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বীরগ 13 উ ল সাহা 01717013764 প 01717013764 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু হেত িম  তরী 
ও িবপনন অ ণী বীরগ 0200017214578 8/24/2021 8468372 500,000

681 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বীরগ 14 িসরাজুল 
ইসলাম 5993266385 প 01719346744 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

হােঁসর িডম হেত 
বা া উৎপাদন ও 
িবপনন

সানালী বীরগ 1805002185497 8/31/2021 8468373 250,000

682 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বীরগ 15 রােবয়া বগম 3742864477 ম 01727959998 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
হােতর তরী 
মাদরু,ওয়াল ম াট 
তরী ও িব য়

সানালী বীরগ 1805101032126 8/31/2021 8468374 200,000

683 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বীরগ 16 িশব সাদ া 3292655119 প 01927628424 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
সিরষা হেত তল 
উৎপাদন ও 
বাজারজাত করন

পালী বীরগ 4882901003296 9/8/2021 8468375 300,000

684 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বীরগ 17 লুৎফর রহমান 6443227092 প 01721770327 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
হাসঁ ও মুরগীর িডম 
হেত বা া উৎপাদন 
ও িবপনন

ইসলামী বীরগ 20504200128813 9/13/2021 8468376 200,000

685 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বীরগ 18 নুর জাহান 2721204778913 ম 01738109880 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
হােতর তরী 
মাদরু,ওয়াল ম াট 
তরী ও িবপনন

জনতা কিবরাজ হাট 0502102108486 9/15/2021 8468377 100,000

686 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বীরগ 19 আিনসা বগম 2390060594 ম 01709610917 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
হােঁসর খামার ও 
দধ্ু  উৎপাদন 
িবপনন

পালী বীরগ 17064 10/4/2021 8468378 250,000

687 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িবরল 20 মাঃ আ লু 
কু সু 2838816052 প 01719795129 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন েলর আসবাবপ  

তরী ও িবপনন আইএফআইিস িবরল 6209488805031 8/9/2021 8196611 150,000

688 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িবরল 21 মাঃ শাজাহান 2711785097123 প 01746445003 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
শাক সি  চাষ, 
মৎস  উৎপাদন ও 
িবপনন

সানালী িবরল 1806901017090 8/9/2021 8196612 200,000

689 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িবরল 22 মাঃ মাসুদ রানা 9111510625 প 01568551426 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন প ােকটজাত খাদ  
তরী ও িব য় আইএফআইিস িবরল 0190196439031 8/26/2021 8196613 100,000

690 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িবরল 23 মাঃ সাইফুল 
ইসলাম 5992553858 প 01739007745 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  উৎপাদন ও 

িবপনন পালী িবরল 4549010023184 8/29/2021 8196614 100,000

691 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িবরল 24 মাঃ দলুাল 
হােসন 7321564226 প 01918465320 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িবিভ  কার তরী 
পাষাক উৎপাদন ও 

িবপনন
সানালী িবরল 1806901017128 8/29/2021 8196615 150,000

692 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িবরল 25 মাঃ সাইফুল 
ইসলাম 19832711776074607 প 01755584824 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  উৎপাদন ও 

িবপনন সানালী িবরল 1817009035638 9/9/2021 8196616 500,000

693 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িবরল 26 মাঃ আ লু 
আহাদ 37054330688 প 01727078455 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ, দু  

উৎপাদন ও িবপনন সানালী িবরল 1810101011222 10/5/2021 8196617 200,000

694 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িবরল 27 মাঃ সােহল 8661273782 প 01797777786 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
পঁেপ, পয়ারা, ও 

মৎস  উৎপাদন ও 
িব য়

ডাসবাংলা িবরল 1806934108043 9/20/2021 8196618 500,000

695 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িবরল 28 মাঃ নুর আলম 1451028748 প 01780622791 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 
িবপনন আইএফআইিস িবরল 01722110002483 9/22/2021 8196619 500,000

696 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িবরল 29 মাঃ বাবু আলী 1018971125 প 01783854511 না ু িনত পণ  ব বহায পন  উৎপাদন েলর আসবাবপ  
তরী ও িবপনন রাকাব িবরল 0190225035811 9/23/2021 8196620 250,000

697 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িবরল 30 মাঃ সাইফুল 
ইসলাম 4639588617 প 01718711061 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

ছাগেলর মাংস ও 
বা া উৎপাদন ও 
িবপনন

সানালী িবরল 122/6652 9/27/2021 5521891 100,000

698 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িবরল 31 মাঃ কালাম 903553400 প 01859289321 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  উপাদন ও 
িবপনন সানালী িবরল 1806901017208 11/4/2021 5521892 110,000

699 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বাচাগ 32 মু া চ  দাস ৩৭০২৪০২৫০৮ প ০১৭৩০১৭২৭৯৫ 
০১৭১৭৪৬৬১৪১

না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িবিভ  কার 
ভাগ পন  তরী ও 

িব য়
সানালী সতাবগ  শাখা ১৮২৬০০২০৮৬১৪৫ ০৫/০৮/২০২১ ৭৮৬৫৮৮১ 200,000
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700 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বাচাগ 33 শাি  কুমার 
রায় ২৭১২১৪০৮৩৯৭১০ প ০১৭৫৫৪৪১৬৬২ 

০১৭৮৬৯৫০৩০৬
না ু অন ান

স ািনটারী সাম ীর 
কাচঁামালা য় ও 
তরী এবং িবপনন

সানালী সতাবগ  শাখা ১৮২৬৭০১০৩৭৪৩ ১২/০৮/২০২১ ৭৮৬৫৮৮২ 150,000

701 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বাচাগ 34 সিফকুল 
ইসলাম ২৭২২১০২৮০৫০৫০ প ০১৭৩৯২৩৪৬৫২

 ০১৭৬৭৫০৫৭২০
না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন চাল,গম ও ভূ া হেত 

আটা তরী ও িবপনন সানালী সতাবগ  শাখা ১৮২৬৭০১০১৩৭৪৬ ১৭/০৮/২০২১ ৭৮৬৫৮৮৩ 150,000

702 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বাচাগ 35 আদশ রায় ২৭১২১৪০৮৪৫২৫৫ প
০১৭২৩৫২৬৪৬৬

 
০১৭৫৬০৯০৩৬৯

না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

হাসঁ ও মুরিগর িডম 
 ও মাংস উৎপাদন, 
দু  উৎপাদন ও 
িবপনন

সানালী সতাবগ  শাখা ১৮২৬৭০২০০০৮৪০ ২৫/০৮/২০২১ ৭৮৬৫৮৮৪ 200,000

703 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বাচাগ 36 শা র 
আহাে দ ৯১৩২১৫১১৭৭ প

০১৭৮০৫৫২৮৫৯
 

০১৭৩৮২৩৬১৫৩
না অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন েল আসবাবপ  

তরী ও িবপনন সানালী সতাবগ  শাখা ১৮২৬৭০১০১৩৭৬৪ ০২/০৯/২০২১ ৭৮৬৫৮৮৫ 300,000

704 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বাচাগ 37 শিফকুল 
ইসলাম ২৭১২১৫৪৮৫৩৬১৬ প ০১৭১৮৮৩৮০১২ 

০১৭২২৭০৯৩৪৪
না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

ফলজ ও বনজ 
গােছর চরা তরী ও 
িবপনন

সানালী সতাবগ  শাখা ১৮২৬০০২১৫৩৪৯৮ ০২/০৯/২০২১ ৭৮৬৫৮৮৬ 200,000

705 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বাচাগ 38 আল ইমরান ৯১৩৬১১৫০৪৬ প ০১৭৪১৬৯৮১১৪ 
০১৩১২০১১১০৬

না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপদান ও 
িবপনন সানালী সতাবগ  শাখা ১৮২৬৭০১০১৩৭৮২ ১৪/০৯/২০২১ ৭৮৬৫৮৮৭ 200,000

706 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বাচাগ 39 িব ব রায় ৬০০১৯৫৭২৩৯ প
০১৭৩৩১৩৮১৮৪

 
০১৩০২১৩৫৬৬৩

না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপদান ও 
িবপনন সানালী সতাবগ  শাখা ১৮২৬৭০১০১৩৭৭৬ ১৪/০৯/২০২১ ৭৮৬৫৮৮৮ 200,000

707 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বাচাগ 40 শাকািল বালা ২৭১২১১৩৮৬৭২৯১ প ০১৭৬৪৭০৯১৬৯ 
০১৭০১৯৯৭৬৮৮

না কু টর িনত ব বহায পন  িবপনন বােঁশর জিনসপ  
তরী ও িবপনন সানালী সতাবগ  শাখা ১৮২৬৭০১০১৩৭৭৯ ১৪/০৯/২০২১ ৭৮৬৫৮৮৯ 70,000

708 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বাচাগ 41 সুবাস রায় ২৭১২১৬৭৮২১৭৪৩ প
০১৭৬১৭০৭৪২৫ 
০১৭৬৭১০২৪৯৯

৮
না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপদান ও 

িবপনন সানালী সতাবগ  শাখা ১৮২৬৭০২০০০৬৩৩ ২১/০৯/২০২১ ৭৮৬৫৮৯০ 300,000

709 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বাচাগ 42 কৃপনা রানী ২৭১২১১৩৮৭৩৩০৮ ম 01783146844 না কু টর িনত ব বহায পন  িবপনন
পােটর িবিভ  কার 
জিনসপ  তরী ও 

িবপনন
সানালী সতাবগ  শাখা ১৮২৬৭০১০১৩৮১৬ ২৭/০৯/২০২১ ৮০৬০১৬১ 100,000

710 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বাচাগ 43 উষা রানী ২৭১২১১৩৮৭৪৪১৭ ম ০১৭৯৭৯০৭১০৯ 
০১৭১৯১৩২৯০৩

না কু টর িনত ব বহায পন  িবপনন
পােটর িবিভ  কার 
জিনসপ  তরী ও 

িবপনন
সানালী সতাবগ  শাখা ১৮২৬৭০১০১৩৮১৪ ২৭/০৯/২০২১ ৮০৬০১৬২ 100,000

711 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বাচাগ 44 মািলহা ইসলাম ২৭১২১৫৪৮৫২৯৮৬ ম ০১৭৫১১৫০৯৮৮ 
০১৭৩৮৭২৫২৬৪

না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপদান ও 
িবপনন সানালী সতাবগ  শাখা ১৮২৬৭০১০১৩৮০০ ২৭/০৯/২০২১ ৮০৬০১৬৩ 100,000

712 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বাচাগ 45 সিহদা খাতন ২৭১২১২৭৮৮৮৭২৪ ম ০১৭৬২৭০৪২৫২ 
০১৭২৩৫৬২৯৯৩

না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপদান ও 
িবপনন সানালী সতাবগ  শাখা ১৮২৬৭০১০১৩৮২৮ ২৭/০৯/২০২১ ৮০৬০১৬৪ 150,000

713 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বাচাগ 46 িরপন আলী ২৭১২১৬৭৮২৪০৪১ প ০১৭১৯১৩১৮৪১ 
০১৭৭৩৪১৩৪৭০

না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
ফলজ ও বনজ 
গােছর চরা তরী ও 
িবপনন

সানালী সতাবগ  শাখা ১৮২৬৭০১০১৩৮০৭ ২৭/০৯/২০২১ ৮০৬০১৬৫ 200,000

714 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বাচাগ 47 মাছা: রিফকা ২৭১২১১৩৮৬৭০৭৮ ম ০১৩১৪১৪৫১৭৩ 
০১৮৪৮৫৩০৬১৬

না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপদান ও 
িবপনন সানালী সতাবগ  শাখা ১৮২৬৭০১০১৩৮৩৭ ০৪/১০/২০২১ ৮০৬০১৬৬ 100,000

715 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর বাচাগ 48 মন্ট রাম দাশ ২৭২২১০৭৮১৪৬৯২ প ০১৯৬০৭৫৯৪১৩ 
০১৭৬৭১৮৮৮৪৫

না ু িনত ব বহায পন  িবপনন

চামড়া ও া েকর 
জুতা তরীর 
কাচঁামাল য় ও 
তরী এবং িবপনন

জনতা সতাবগ  শাখা ০১০০২২৬০৭০১১১ ০৪/১০/২০২১ ৮০৬০১৬৭ 80,000

716 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িচিররব র 49 জাহরা 
জসিমন 2851517793 প 1757895167 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপদান ও 

িবপনন সানালী িচিরর ব র 701022461 8/19/2021 4247001 200,000

717 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িচিররব র 50 নেরশ চ  রায় 2713013173262 প 01767192209 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপদান ও 
িবপনন সানালী িচিরর ব র 7002076074 8/25/2021 4247002 300,000

718 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িচিররব র 51 নু ল ইসলাম 2713013166390 প 01736093587 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  উৎপাদন ও 
িবপনন সানালী িচিরর ব র 002049071 8/31/2021 4247003 300,000

719 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িচিররব র 52 খােদমুল হক 2713079228028 প 01722608479 না ু ভাগ পণ  উৎপাদন
পাউ ট, কক,িব ু ট
 তরীর মালামাল 

য়, তরী ও িবপনন
বিসক িচিরর ব র 7010010001462 8/31/2021 4247004 300,000
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720 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িচিররব র 53 ইউসুফ আলী 2713079228080 প 01773646518 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
পাউ ট, কক,িব ু ট
 তরীর মালামাল 

য়, তরী ও িবপনন
সানালী িচিরর ব র 1560/8 9/14/2021 4247005 200,000

721 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িচিররব র 54 আিনসুর 
রহমান 2713031214149 প 01773567882 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপদান ও 

িবপনন সানালী িচিরর ব র 7010122533 9/15/2021 4247006 200,000

722 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িচিররব র 55 মামুনুর রিশদ 19912713031000443 প 01738342804 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপদান ও 
িবপনন সানালী িচিরর ব র 701022532 9/15/2021 4247007 200,000

723 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িচিররব র 56 িমতানুর 
জাহান িমম 20002713023001881 ম 01609673642 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন কবুতর উৎপাদন ও 

িবপনন বিসক িচিরর ব র 7014010007380 9/23/2021 4247008 100,000

724 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িচিররব র 57 আ: ওহাব 19782713079000004 প 01776930802 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  উৎপাদন ও 
িবপনন সানালী িচিরর ব র 701022523 10/4/2021 4247009 200,000

725 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 58 মা: মাসাে ক
 হােসন ১৯৪০৯৫৮৯৩৫ প ০১৭২৩৭৯০৬০৯ না ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

বনজ ও ফলজ 
গােছর চারা 
উৎপাদন ও িবপনন

পালী িশকদার হাট ৩৫১ 7/28/2021 ৫৬২৮১৪৪ 300,000

726 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 59 মাসুদ রহমান ২৩৫১৩৬৬০৪৮ প ০১৭১৭৫০৬৫১৩ না ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
একুিরয়াম মােছর 
পানা উৎপাদন ও 

িব য়
ডাচ বাংলা িদনাজপুর ১৭২১৫১০০৮২৪০৯ 7/28/2021 ৫৬২৮১৪৩ 300,000

727 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 60 িমনারা বগম ৩৭০১৯০৭৪৮৯ ম ০১৭৩২০৯৮৭০৭ না ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 
িবপনন পালী চগাজী শাখা ৯১০৩ 7/28/2021 ৫৬২৮১৪১ 200,000

728 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 61 জুেয়ল ইসলাম ৯১১৫৭৭৬০৭৩ প ০১৭২৩৮৯৩৩৭০ না ু অন ান হােটল ব বসা সাণালী পুলহাট শাখা ০১০০৮৫৬২ 7/28/2021 ৫৬২৮১৪২ 200,000

729 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 62 মা: মরাজ 
আহে দ ৫০৫২৭৬৭৩৮০ প ০১৭২২৬৭৯৪৬০ না ু অন ান ক উটার সািভিসং 

ও িশ ন পালী মিহলা শাখা 
িদনাজপুর ১৯৭ 8/4/2021 ৫৬২৮১৪৫ 500,000

730 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 63 আেদলউ মা
ন ১৯০৩১৯৭২৩২ প ০১৭১৭৩০৩৮৩২ না ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িব ু ট,চানাচর, 
পাউ ট ও কক 
তরী ও িবপনন

ডাচ বাংলা িদনাজপুর ১৭২১২০২৭৮৭ 8/5/2021 ৫৬২৮১৪৬ 500,000

731 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 64 ষ  পদ রায় ৫০৫৪৩৭৬০৪০ প ০১৭১৪৫৩৬৬৭৪ না ু কৃিষ পণ  উৎপাদন
বনজ ও ফলজ 
গােছর চারা 
উৎপাদন ও িবপনন

ডাচ বাংলা িদনাজপুর ৭০১৭৫১২৬৩২১৩১ 8/5/2021 ৫৬২৮১৪৮ 150,000

732 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 65 আলাউ ন 
সরকার ৯১০৬৪১৭৭৯৪ প ০১৩০৬১২৩৬২৭ না ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দই  িম  তরী ও 

িবপনন সাণালী পুলহাট শাখা ১৮২৪২০১০১১৬৯৯ 8/18/2021 ৫৬২৮১৪৮ 150,000

733 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 66 মাসুদ আলম ৮২০২৯৩২১৮৫ প ০১৭৬৯৯৩০৬৮৭ না ু য়া/প ােকটজাতকরণ
চারকল, ড়া 
(জালানী িহসােব 
তরী)

জনতা পুলহাট শাখা ১০২১০৬৬৮৫২ 8/18/2021 ৫৬২৮১৪৯ 250,000

734 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 67 মা: ম জবর 
রহমান ৭৭৫১১৪২৯৫৬ প ০১৭৩৭১০৮৫২ না ু অন ান গ  মুখাির/দিড় 

তরী ও িব য় পালী িদনাজপুর ০৬৬১১০১০৯৬১২০ 8/24/2021 ৫৬২৮১৫০ 350,000

735 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 68 মু  রানী কর ১০০১১৭৫১২২ ম ০১৭৫৫১০৫৫৬৫ না ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মূখরচক পাপড় 
তরী ও িব য় আই এফ আই িস িদনাজপুর

৬০৮৩৬১০০৯৪০৩
৩

২৪/০৮/২০২১ ৪৩২৮৮৫১ 300,000

736 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 69 দেলায়ারা 
বগম ২৭১৩৮৩৮৭১২৮৮৪ ম ০১৭৭৫৪১৯১৯৯ না ু অন ান

িবিভ  কার 
ু ল/ট ােভল ব াগ 
তরী ও িব য়

ডাচ বাংলা িদনাজপুর ১৭২১১০০০২৯৫৮৭ ২৯/০৯/২০২ ৪৩২৮৮৫২ 300,000

737 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 70 ময়নুল ইসলাম ৮২০৫১৩৯৫৪৯ প ০১৭২২৫৯৫৬৬০ না ু কৃিষ পণ  উৎপাদন
িবিভ  কার সব জ 
চাষ উৎপাদন ও 
িব য়

পালী িশকদার হাট ৭৬২৩ 8/31/2021 ৪৩২৮৮৫৪ 100,000

738 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 71 মা:মাহাবুবুর 
রহমান ১৯৭৯২৭২৬৪০৯০০০০০৪ প ০১৭৯৬৬৪৩২৪২ না ু অন ান পিরেবশক কমল 

পািনও আল-আরাফা িদনাজপুর ০৭৫১১২০০১২৯৬৬ 8/31/2021 ৪৩২৮৮৫৩ 500,000

739 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 72 আল মু া জর ৮২০৩১২৩৭৯২ প ০১৭১৭৭২৯৬৮১ না ু কৃিষ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ গাভী পালন পালী হািব িব শাখা ১৬৮৪৮ 9/1/2021 ৪৩২৮৮৫৫ 500,000
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740 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 73 মা: হায়দার 
আলী ৫০৫৬৮৬৫১০৭ প ০১৭১৫৬৫১০৭২ না ু কৃিষ পণ  উৎপাদন মৎস  উৎপাদন ও 

িবপনন অ ণী তাজপুর শাখা ০২০০০০৮১৩৯০২৩ 9/9/2021 ৪৩২৮৮৫৪ 200,000

741 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 74 মা: সেরেকুল 
ইসলাম ৮৬৫৫৫৫২৪৭২ প ০১৭১৫২০৪৩২২ না ু কৃিষ পণ  উৎপাদন গাভী পালন, দধু 

উৎপাদন ও িব য় অ ণী তাজপুর শাখা
০২০০০০৬৬৬৪৩০

৩
9/9/2021 ৪৩২৮৮৫৭ 300,000

742 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 75 মাসুদ আহে দ ৬৪০৬৭০৫০৮৪ প ০১৭১৮৭০৮৮৯১
৫

না ু কৃিষ পণ  উৎপাদন গাভী পালন, দধু 
উৎপাদন ও িব য় অ ণী তাজপুর শাখা

০২০০০০৮৮২৯৯৯
৩

9/9/2021 ৪৩২৮৮৫৮ 300,000

743 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 76 মা: ছােলাউর ৬০০৪৩১৮৩০৬ প ০১৭৩৫৭০৭০৯৯ না ু কৃিষ পণ  উৎপাদন মৎস  উৎপাদন ও 
িবপনন অ ণী মািল াম শাখা ০২০০০১৭২৫০৯৫২ 9/16/2021 ৪৩২৮৮৫৯ 500,000

744 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 77 মা: জাকািরয়া ৪৬৪০৫৫০৩৭৪ প ০১৭৪৮৯০৫৪১৭ না ু য়া/প ােকটজাতকরণ দু  উৎপাদন ও 
িবপনন পালী মালহপ ট শাখা ১০১৫৭ 9/16/2021 ৪৩২৮৮৬০ 150,000

745 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 78 আকতার 
হামসন ১৯০৩০৮০৫২৯ প ০১৯১৬৬৮৯৯০৮ না ু কৃিষ পণ  উৎপাদন মৎস  উৎপাদন ও 

িবপনন মােক াইল িদনাজপুর
০১৪৫১২১০০০০৪০৪

০
9/16/2021 ৪৩২৮৮৬১ 350,000

746 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 79 মা ফা বগম ২৭১২১২৭৮৮৮৩৪৬ ম ০১৭৬৭৩০১৩৮১ না ু কৃিষ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 
িবপনন সাণালী সুহারী শাখা ১০১১০০৯৭৩১ 9/16/2021 ৪৩২৮৮৬২ 350,000

747 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 80 মাসেলম 
হােসন ২৮০৫১৩৪৫৮৮ প ০১৭৬৭৫১২৭১৮ না ু কৃিষ পণ  উৎপাদন

িবিভ  কার সব জ 
চাষ উৎপাদন ও 
িব য়

এ আর িব িস পুলহাট শাখা
০১৪১৩১১০০০০০২৩

৬
২৩/০২/২০২১ ৪৩২৮৮৬৪ 200,000

748 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর িদনাজপুর স 81 আরাফাত 
সরকার ৭৩২৪৯০৯১২১ প ০১৭১২৬৫৭৩৪৭ না ু অন ান

িবিভ  কার 
খাতা, র জ ার তরী 
ও িব য়

সাউদ বাংলা িদনাজপুর ০০৫৪১২০০০৯১১০ ০৩/১০/২০২১ ৪৩২৮৮৬৬ 100,000

749 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর রানীগ 82 মাঃ হােসম 
আলী 2354174654 প 01750621425 না ু ভাগ পন  উৎপাদন

পাউ ট, কক,িব ু ট
 তরীর মালামাল 

য়, তরী ও িবপনন
পালী হািব িব 6442 8/25/2021 6211541 200,000

750 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর রানীগ 83 বাকু বশাক 7304460442 প 01718843455 না ু কৃিষ পন  উৎপাদান মােছর পানা 
উৎপাদন ও িবপনন এক জম সুইহারী 15512100149763 9/19/2021 6211542 200,000

751 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর রানীগ 84 মাঃ মাশারফ 
আলী 4152280717 প 01723705676 না ু ভাগ পন  উৎপাদন

িবিভ  িম  তরীর 
কাচঁামাল য় ও 
তরী এবং িবপনন

পালী হািব িব 14268 9/20/2021 6211543 200,000

752 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর রানীগ 85 মাঃ জাহা ীর 
আলম 4154663100 প 01712420715 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মােছর পানা 

উৎপাদন ও িবপনন পালী সুইহারী 1083327000178 10/4/2021 6211544 300,000

753 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ফুলবাড়ী 86 িরজা পারভীন 19902723809000023 ম 01783129883 হ াঁ কু টর কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 
িবপনন উ রা ফুলবাড়ী 111-7485 8/9/2021 8642881 200,000

754 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ফুলবাড়ী 87 রিহমা 
আকতার 271649741425 ম 01304643425 না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

নকশী কাথা তরীর 
মালমাল য় ও 
নকশী কাথঁা তরী 
এবং িবপনন

সানালী ফুলবাড়ী 01019446 8/12/2021 8642884 100,000

755 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ফুলবাড়ী 88 আিরফ হােসন 19922718847000240 প 01737471490 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  উৎপাদান ও 
িবপনন অ ণী ফুলবাড়ী 0200017109820 8/17/2021 8642885 200,000

756 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ফুলবাড়ী 89 বুলবুল 
আহে দ 19932713884000078 প 01744632571 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন কলা উৎপাদন ও 

িবপনন সানালী ফুলবাড়ী 01019443 8/9/2021 8642883 200,000

757 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ফুলবাড়ী 90 সাধন কুমার 
রায় 19972713884000372 প 01767178676 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 

িবপনন সানালী ফুলবাড়ী 01011097 8/9/2021 8642882 200,000

758 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ফুলবাড়ী 91 বাদশা ম ল 7797359887 প 01750314961 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 
িবপনন উ রা ফুলবাড়ী 8703 8/23/2021 8642887 300,000

759 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ফুলবাড়ী 92 আফছন 
আকতার 2723804748811 ম 01723551956 না কু টর অন ান নকশী কাথা তরী সানালী ফুলবাড়ী 401019487 9/13/2021 8642888 200,000
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760 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ফুলবাড়ী 93 জহরা বগম 2723808791096 ম 01714256941 না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

নকশী কাথা তরীর 
মালমাল য় ও 
নকশী কাথঁা তরী 
এবং িবপনন

পূবারী ফুলবাড়ী 1152736 8/23/2021 8642886 100,000

761 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ফুলবাড়ী 94 মস বাবু 7306344164 প 01796866345 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 
িবপনন সানালী ফুলবাড়ী 01017873 9/19/2021 8642889 100,000

762 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ফুলবাড়ী 95 রা জউর 
রহমান 19892713884764670 প 01938970757 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 

িবপনন সানালী ফুলবাড়ী 182340200722 9/22/2021 8642890 200,000

763 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ফুলবাড়ী 96 রিশদ 73063445264 প 01718288772 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

পাষাক তরীর 
মালামাল য়, 
িবিভ  পাষাক তরী 
ও িবপনন

সানালী ফুলবাড়ী 1.8234E+11 10/4/2021 8642891 50,000

764 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর আমবাড়ী 97 মিন ল 
ইসলাম 8251503705 প 01798455116 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 

িবপনন জনতা আমবাড়ী 100-4395 8/12/2021 8731241 100,000

765 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর আমবাড়ী 98 মাহফুজার 
রহমান. 2773071267545 প 01723631377 না অন ান অন ান ক উটার য় ও 

িশ ণ দান জনতা আমবাড়ী 926212 8/18/2021 8731242 100,000

766 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর আমবাড়ী 99 মাঃ সািহন 
আলম 2723847650825 প 01764848258 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  উৎপাদন ও 

িবপনন রাকাব মা ফাপুর 4897 9/23/2021 8731243 400,000

767 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর আমবাড়ী 100 মাঃ আবু ব র 2717760565774 প 01797826491 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  উৎপাদন ও 
িবপনন রাকাব মা ফাপুর 05/িসিস/11-12 10/4/2021 873144 200,000

768 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর আমবাড়ী 101
মাঃ 
রজাওয়নুল 

হক
2717760666492 প 01730971662 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  উৎপাদন ও 

িবপনন রাকাব মা ফাপুর 122-6142 10/5/2021 873145 200,000

769 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ঘাড়াঘাট 102 জয়াউর 
রহমান 2724308399175 প 01737805040 

01773673402
না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 

িবপনন সানালী ওসমানপুর 1819233003777 8/19/2021 2368881 100,000

770 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ঘাড়াঘাট 103 ফােতমা খাতন 3742896826 ম 01740648844 
01730180505

না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 
িবপনন রাকাব ডগডিগহাট 121-3886 8/19/2021 2368882 200,000

771 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ঘাড়াঘাট 104 রজাউল 
ইসলাম 2714357422401 প 01706045325 

01747140168
না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 

িবপনন সানালী রাণীগ 1825100010449 19/08/21 2368883 150,000

772 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ঘাড়াঘাট 105 আেনায়ার 
হােসন 2714357430301 প 01758808060 

01706700492
না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 

িবপনন সানালী ওসমানপুর 1819234045711 25/08/21 2368884 200,000

773 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ঘাড়াঘাট 106 সালমা 
আকতার 2714338456312 ম 01737537735 

01779613818
না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 

িবপনন সানালী রাণীগ 1825901010211 26/08/21 2368885 150,000

774 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ঘাড়াঘাট 107 আিতকুর 
রহমান 19952714357000009 প 01750881756 

01734051336
না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

লাহার িবিভ  
য াংশ তরী ও 
িবপনন

সানালী ওসমানপুর 1819234052484 9/1/2021 2368886 150,000

775 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ঘাড়াঘাট 108 আেনায়ার 
হােসন 2724309400433 প 01718908332 

01718172373
না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 

িবপনন সানালী ওসমানপুর 1819233002515 9/9/2021 2368887 250,000

776 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ঘাড়াঘাট 109 িফেরাজা 
বগম 19942714319000317 ম 01780165295 

01737006500
না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 

িবপনন রাকাব ঘাড়াঘাট 1225822 9/23/2021 2368888 200,000

777 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ঘাড়াঘাট 110 ফরহাদ হােসন 2714357434951 প 01712414202 
01734214448

না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 
িবপনন সানালী রাণীগ 1825100010874 10/4/2021 2368889 150,000

778 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর হািকমপুর 111 পলাশ কুমার 
বসাক 2724701885485 প 01712155772 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 

িবপনন জনতা হািকমপুর 10111001255 8/24/2021 8857751 200,000

779 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর হািকমপুর 112
মাঃ 
মজবাউল 

ইসলাম
2714781903915 প 01717676130 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পান উৎাপদন ও 

িবপনন সানালী হািকমপুর 01012994 10/5/2021 8857754 100,000
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780 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর কাহােরাল 113 মাঃ িলয়াকত 
আলী 2715654801322 প 01722491957 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  উৎপাদন ও 

িবপনন রাকাব কাহােরাল 7373/49 8/11/2021 7505421 200,000

781 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর কাহােরাল 114 নু ন নাহার 1919569127 ম 01715129194 না অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িবিভ  কার 
পাষাক তরী  ও 

িবপনন
সানালী কাহােরাল 1815001027931 8/23/2021 7505422 300,000

782 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর কাহােরাল 115 ফুয়ারা বগম 2715631920704 ম 01715181340 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
ছাগেলর মাংস ও 
বা া উৎপাদন ও 
িবপনন

সানালী কাহােরাল 1815054972261 8/31/2021 7505423 300,000

783 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর কাহােরাল 116 সুবল দাস 2715395943486 প 01736201179 না অন ান অন ান
বাদ  য  তরীর 
িবিভ  মালামাল য় 
ও তরী ও িবপনন

ন াসনাল কাহােরাল 150280675 9/13/2021 7505424 100,000

784 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর কাহােরাল 117 মাঃ আ লু 
খােলক 2715394943478 প 01766213213 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 

িবপনন ইসলামী কাহােরাল 5317 9/23/2021 7505425 200,000

785 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর কাহােরাল 118 জিতশ 27156959437760 প 01787467587 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

হােঁসর িডম ও মায়স 
উৎপাদন,ছাগেলর 
বা া উৎপাদন ও 
িবপনন

সানালী কাহােরাল 1815001028377 9/28/2021 7505426 300,000

786 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর কাহােরাল 119 রন জৎ 2715694943565 প 01759235213 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  উৎপাদন ও 
িবপনন সানালী কাহােরাল 1815001028389 9/28/2021 7505427 100,000

787 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর কাহােরাল 120 লাভলী 2715694943708 ম 01749252656 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 
িবপনন সানালী কাহােরাল 1815001028429 10/5/2021 7505428 50,000

788 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর খানসামা 121 িমনতী বালা 2716015304833 ম 01785312111 
01740478230

হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

পাষাক তরীর 
মালামাল য় ও 
পাষাক তরী এবং 

িবপনন

সানালী ব াংক িলঃ খানসামা শাখা 1816801012446 8/5/2021 8641521 200,000

789 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর খানসামা 122 আনা ল হক 2716063315062 প 01773318243 
01838357443

না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 
িবপনন সানালী ব াংক িলঃ খানসামা শাখা 181680230657 8/23/2021 8641522 200,000

790 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর খানসামা 123 শহীদলু ইসলাম 2716015301816 প 01719542802 
01313312320

না ু ভাগ পণ  উৎপাদন অেটা িমেল চাউল 
উৎপাদন ও িবপনন সানালী ব াংক িলঃ খানসামা 1816834017564 8/31/2021 8641523 200,000

791 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর খানসামা 124 িচ  র ন রায় 2716063322219 প 01755183767 
0176079838

না ু ভাগ পণ  উৎপাদন অেটা িমেল মুিড় 
উৎপাদন ও িবপনন রাকাব খানসামা শাখা 1227425 8/31/2021 8641524 100,000

792 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর খানসামা 125 পারেভজ 
হােসন সরকার 2716015299682 প 01715434224 

01787923573
না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  উৎপাদন ও 

িবপনন রাকাব খানসামা শাখা িস/এ-224 9/15/2021 8641525 300,000

793 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর খানসামা 126 স ত কুমার 
সন 1992271601530317 প 01761109424 

01793964205
হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 

িবপনন রাকাব খানসামা শাখা 5214 9/27/2021 8641526 200,000

794 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর খানসামা 127 জাহানারা 
বগম 2716063312321 ম 0176079838 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 

িবপনন সানালী ব াংক িলঃ খানসামা শাখা 1616801016149 10/3/2021 8641527 200,000

795 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর নবাবগ 128 দীপ কুমার 2616943509191 প 01719135157 না ু অন ান

িবিভ  বাদ  য  
তরীর মালামাল য় 

ও বাদ  য  তরী 
এবং িবপনন

অ ণী নবাবগ 57342 8/12/2021 2351741 200,000

796 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর নবাবগ 129 িনিখল চ 2716917491095 প 01965882007 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

মা টর িবিভ  
জিনসপ  তরীর 

মালমাল য় ও 
তরী এবং িবপনন

অ ণী নবাবগ 7809 8/12/2021 2351742 300,000

797 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর নবাবগ 130 গালাম 
মা ফা 2716917488701 প 01734301827 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান উৎপাদন ও 

িবপনন সানালী নবাবগ 1818401014401 8/22/2021 2351743 400,000

798 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর নবাবগ 131 সেক ার 
বাদশা 2716943509652 প 01717225773 না অন ান অন ান

ফলজ ও বনজ 
গােছর চারা তরী ও 
িবপনন

অ ণী নবাবগ 02000080281803 8/22/2021 2351744 200,000

799 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর নবাবগ 132 সামছন নাহার 2716943503756 ম 01767599229 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 
িবপনন সানালী নবাবগ 1818401014412 8/22/2021 2351745 100,000
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800 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর নবাবগ 133 তহিমনা 2716943503746 ম 01737368408 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন হােঁসর মাংস ও িডম 
উৎপাদন এবং িবপনন সানালী নবাবগ 1818401014494 8/31/2021 2351746 150,000

801 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর নবাবগ 134 আিতয়া বগম 4640913267 ম 01767320570 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 
িবপনন অ ণী নবাবগ 002118198 9/6/2021 2351747 200,000

802 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর নবাবগ 135 অজুন চ  পাল 3250364027 প 01755169602 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

মা টর িবিভ  
জিনসপ  তরীর 

মালমাল য় ও 
তরী এবং িবপনন

রাকাব নবাবগ 1226680 9/8/2021 2351748 300,000

803 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর নবাবগ 136 মুসতরা বগম 2716943502193 ম 01302970926 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 
িবপনন সানালী নবাবগ 1818401014518 9/13/2021 2351749 200,000

804 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর নবাবগ 137 িশল 2716943502175 প 01744380660 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

মা টর িবিভ  
জিনসপ  তরীর 

মালমাল য় ও 
তরী এবং িবপনন

সানালী নবাবগ 1818401014521 10/3/2021 2351710 200,000

805 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর নবাবগ 138 সুধন  কুমার 2716943502633 প 01732879751 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

মা টর িবিভ  
জিনসপ  তরীর 

মালমাল য় ও 
তরী এবং িবপনন

সানালী নবাবগ 1818401014523 10/4/2021 2351711 50,000

806 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ভাদিুরয়া 139 মাঃ জয়াউর 
রহমান 2716925573735 প 01745054626 না অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন

স ােনটারী সাম ী 
তরীর মালমাল য় 

ও তরী এবং িবপনন
রাকাব ভাদিুরয়া 122---6585 8/16/2021 2839361 100,000

807 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ভাদিুরয়া 140 মাঃ হল 
আমীন 2716977593247 প 01711414230 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িবিভ  জােতর 
কবুতর পালন ও 
িবপনন

রাকাব ভাদিুরয়া 122---7753 1/18/2021 2839363 100,000

808 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ভাদিুরয়া 141 মাঃ আহসান 
হাবীব 19742716913000004 প 01776902249 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান উৎপাদন ও 

িবপনন রাকাব ভাদিুরয়া 122---6919 8/17/2021 2839362 100,000

809 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ভাদিুরয়া 142 মাঃ হমায়নু 
কবীর 19932716994000163 প 01742192980 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িবিভ  জােতর 
কবুতর পালন ও 
িবপনন

রাকাব ভাদিুরয়া 122---7640 8/31/2021 2839364 100,000

810 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ভাদিুরয়া 143 মাঃ মিতউর 
রহমান 8701709290 প 01745211975 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান উৎপাদন ও 

িবপনন রাকাব ভাদিুরয়া 122---7769 9/16/2021 2839365 100,000

811 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ভাদিুরয়া 144 মৗদদু হােসন 2716913551847 প 01721899095 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
স ােনটারী সাম ী 
তরীর মালমাল য় 

ও তরী এবং িবপনন
রাকাব ভাদিুরয়া 122---7770 9/20/2021 2839366 100,000

812 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর ভাদিুরয়া 145 মাঃ ইকবাল 
হােসন 2716977579511 প 0722671382 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান উৎপাদন ও 

িবপনন রাকাব ভাদিুরয়া 122--6313 10/5/2021 2839367 50,000

813 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর পাবতীপুর 146 নািছমা 5982418807 ম 01796080248 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন হােঁসর মাংস ও িডম 
উৎপাদন এবং িবপনন সানালী হগলীপাড়া 1822601012711 8/12/2021 8200291 100,000

814 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর পাবতীপুর 147 মাঃ জাহা ীর 272770482406 প 01774441267 না ু ভাগ পন  উৎপাদন
পাউ ট, কক,িব ু ট
 তরীর মালামাল 

য়, তরী ও িবপনন
অ ণী নুতনবাজার 0200004554186 8/26/2021 8200292 150,000

815 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর পাবতীপুর 148 মাঃ আিরফুল 199224177860001887 প 01719247215 না ু ভাগ পন  উৎপাদন
বরপ ও আইস ম 
তরীর মালালাম য় 

ও তরী এবং িবপনন
জনতা নুতনবাজার 0100225225481 9/1/2021 8200293 150,000

816 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর পাবতীপুর 149 মাঃ আিনছর 2727702411980 প 01742834996 না ু ভাগ পন  উৎপাদন
িম  তরীর 
কাচঁামাল য় ও 
তরী এবং িবপনন

অ নী নুতনবাজার 0200004537026 9/9/2021 8200294 250,000

817 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর পাবতীপুর 150 খািদজা 1512004100 ম 10738545314 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 
িবতরন সানালী হগলীপাড়া 186601012742 9/21/2021 8200295 150,000

818 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর পাবতীপুর 151 মাঃ 
আফরাফুল 4205679716 প 01936334480 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন হােঁসর মাংস ও িডম 

উৎপাদন এবং িবপনন সানালী হগলীপাড়া 1822601011533 9/21/2021 8200296 150,000

819 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর পাবতীপুর 152 মাঃ আ াস 
আলী 19762723801741338 প 01705811556 না ু অন ান

সুতা ও রাবার তরীর 
কাচঁামাল য় ও 
সুতা ও রাবার তরী 
এবং িবপনন

পূবারী নুতনবাজার 1510901020257 10/4/2021 8200297 160,000
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820 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর সয়দপুর 153 মাঃ মাছম 
িব া 37410438223 প 01762995534 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

ছাগল ও হােঁসর 
মাংস উঃপাদন এবং 
িবপনন

সানালী ক া েম 5311601005812 7/29/2021 8150241 300,000

821 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর সয়দপুর 154 মাঃ হলাল 3774037450 প 01302147341 না ু অন ান

জেকট তরীর 
মালামাল কওয় ও 
জ ােকট তরঃ◌ী 
এবং িবপনন

এচআইিবএল পুরাতন শাখা 0991330003011 8/5/2021 8150242 300,000

822 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর সয়দপুর 155 মাঃ মােয়ন 1012115174 প 01733601207 না ু অন ান

কৃিষ য াংশ তরীর 
মালামাল য় ও 
য াংশ তী এবং 
িবপনন

এচআইিবএল পুরাতন শাখা 0991330001132 8/18/2021 8150243 300,000

823 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর সয়দপুর 156 মাঃ শািকল 5971717540 প 10993652815 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
চাগেলর মাংস ও 
বা া উৎপাদন 
◌এবং িবপনন

সানালী ক া েম 5311601005040 8/19/2021 8150244 200,000

824 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর সয়দপুর 157 মাকাররমা 1923829135 ম 01718972640 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদনও 
িবপনন সানালী ক া েম 34002452 8/26/2021 8150245 300,000

825 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর সয়দপুর 158 মাঃ মাহাবুব 1922712201 প 01738255085 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদনও 
িবপনন ডাচ বাংলা সয়দপুর 1611010040771 8/26/2021 8150246 250,000

826 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর সয়দপুর 159 মাঃ আেনায়ার 2367632045 প 01793604274 না ু অন ান

কৃিষ য াংশ তরীর 
মালামাল য় ও 
য াংশ তী এবং 
িবপনন

ডাচ বাংলা সয়দপুর 1611100011304 9/7/2021 8150247 500,000

827 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর সয়দপুর 160 মাঃ আিমনুল 1474108890 প 01717230412 না ু অন ান

মানুেষর পরচলা 
তরীর কাাচঁামাল 

য় ও পরচলা তরী 
এবং িবপনন

া াড সয়দপুর 05533000609 9/9/2021 8150248 200,000

828 রংপুর িদনাজপুর িদনাজপুর সয়দপুর 161 মাঃ নািদম 5957071649 প 01715367618 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

েলর আসবাবপ  
তরীর কাচঁামালা 

য় ও আসবাবপ  
তরী ও িবপনন

আলআরাফা সয়দপুর 0251020009674 9/27/2021 8150249 250,000

829 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর বকশীগ 1  হািলমা খাতন 
সু জ 3910723426754 ম 01311763493 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন হ িশ সানালী বকশীগ 2601100007208 02-08-21 3404851 100,000

830 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর বকশীগ 2  মঘনা  বগম 3910723420143 ম 01913361341 হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন িম র দাকান সানালী বকশীগ 2601301020837 02-08-21 3404852 200,000

831 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর বকশীগ 3 শািমমা আ ার 3313060913307 ম 01766753719 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন সানালী বকশীগ 2601301020868 26-08-21 3404853 100,000

832 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর বকশীগ 4 মা:মাসুদ িময়া 3302561109 প 01778588299 হ াঁ অন ান অন ান বাশ বেতর কাজ সানালী বকশীগ 2601301021007 06-09-21 3404854 300,000

833 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর বকশীগ 5 রাকনু মান 19853910723000037 প 01730433046 না অন ান িনত  ব বহারী পন  উৎপাদন কু টর িশ সানালী বকশীগ 2601302001815 29/9/21 3404855 300,000

834 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর বকশীগ 6 জাহা ীর 
আলম 3910723422547 প 01618479487 না অন ান িনত  ব বহারী পন  উৎপাদন কু টর িশ সানালী বকশীগ 2601301021137 30/09/21 3404856 300,000

835 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর দওয়ানগ 7 তাহিমনা 
ইউসুফ দী: 3921509783331 ম 01719431101 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মারগ মুরিগ পালন সানালী ব াংক দওয়ানগ 2605100000343 05/08/21 5543701 200,000

836 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর দওয়ানগ 8 জা াতল 
আ ার 3921505776621 ম 01719243844 না অন ান িনত ব বহাযপন  উৎপাদন সুতার কাজ সানালী ব াংক দওয়ানগ 260410664 10/08/21 5543702 100,000

837 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর দওয়ানগ 9 বেদনা আ ার 3921509000005 ম 01763367431 হ াঁ অন ান িনত ব বহাযপন  উৎপাদন দ জর কাজ সানালী ব াংক দওয়ানগ 2605401003175 19/08/21 5543703 100,000

838 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর দওয়ানগ 10 নািছমা বগম 3911558787086 ম 01762616857 হ াঁ অন ান িনত ব বহাযপন  উৎপাদন দ জর কাজ সানালী ব াংক দওয়ানগ 701029823 09/9/21 5543704 200,000

839 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর দওয়ানগ 11 শাহনাজ িব াহ 3921504768412 ম 01720077235 হ াঁ ু অন ান মারগ মুরিগ পালন সানালী ব াংক দওয়ানগ 2604701036301 12/09/21 5543705 200,000
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মাস-বছর)
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ন র
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(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

840 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর দওয়ানগ 12 রা জনা বগম 7758715192 ম 01745982252 হ াঁ অন ান িনত  ব বহারী পন  উৎপাদন দ জ কাজ সানালী ব াংক দওয়ানগ 2604002245502 27/9/21 5543707 200,000

841 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর দওয়ানগ 13 মনু রানী দাস 3921504771930 ম 01701897474 হ াঁ ু িনত  ব বহারী পন  উৎপাদন ল  দাকান সানালী ব াংক দওয়ানগ 2604701036427 27/09/21 5543708 200,000

842 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর দওয়ানগ 14 আেনায়ার 
হােসন 3921504769490 প 01844680343 না ু ভাগ  পন  উৎপাদন িম র দাকান সানালী ব াংক দওয়ানগ 2604701036197 27/09/21 5543706 200,000

843 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর দওয়ানগ 15 আবু তােলব 3911536814788 প 01743930947 না ু অন ান মারগ মুরিগ পালন সানালী ব াংক দওয়ানগ 2604701033087 27/09/21 5543709 200,000

844 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর দওয়ানগ 16 গালাম 
মা ফা 3911517836852 প 01717126548 হ াঁ ু অন ান গাভী পালন সানালী ব াংক দওয়ানগ 2604002083678 27/09/21 5543710 200,000

845 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর দওয়ানগ 17 রা জবুল 
ইসলাম 3921504000011 প 01914453133 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন িম র দাকান সানালী ব াংক দওয়ানগ 2604701029417 27/09/21 6533451 200,000

846 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ইসলামপুর 18 না ু শক 3922908737807 প 01735620908  না ু কৃিষ              মৎস  চাষ কৃিষ ব াংক ইসলামপুর 23777 02/08/21 2916561 200,000

847 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ইসলামপুর 19 শাহা আলী 4629678253 প 01937021156 না ু িনত  ব বহারী পন  উৎপাদন দ জ কৃিষ ব াংক ইসলামপুর 23784 12/08/21 2916562 200,000

848 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ইসলামপুর 20 ফারজানা বিব 6446098904 ম 01734452139 না কু টর অনান হ  িশ কৃিষ ব াংক ইসলামপুর 23781 12/08/21 2916563 200,000

849 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ইসলামপুর 21 নািছমা 3912947675465 ম 01811006736 না ু কৃিষ ছাগল পালন কৃিষ ব াংক ইসলামপুর 23751 02/09/21 2916564 100,000

850 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ইসলামপুর 22 ী সুিনমল পাল 3912987000295 প 01810694538 না কু টর িনত  ব বহারী পন  উৎপাদন মা টর পন  তরী কৃিষ ব াংক ইসলামপুর 23779 05/09/21 2916565 200,000

851 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ইসলামপুর 23 আসাদু ামান 3912987660096 প 011979302021 না ু িনত  ব বহারী পন  উৎপাদন দ জ কৃিষ ব াংক ইসলামপুর 237816 09/09/21 2916566 200,000

852 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ইসলামপুর 24 কািহনুর নাহার 3912915722866 ম 01717484313 না ু কৃিষ মৎস  চাষ কৃিষ ব াংক ইসলামপুর 23823 09/09/21 2916567 200,000

853 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ইসলামপুর 25 লুৎফর রহমান 3912947000103 প 01717455423 না ু কৃিষ মৎস  চাষ কৃিষ ব াংক ইসলামপুর 238832 16/09/21 2916572 200,000

854 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ইসলামপুর 26 িশহাব িময়া 39229060000035 প 01718245266 না ু কৃিষ মৎস  চাষ কৃিষ ব াংক ইসলামপুর 23830 16/09/21 2916571 200,000

855 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ইসলামপুর 27 পিপ িমিলয়া 0511170880 ম 01962743939 না কু টর িনত  ব বহারী পন  উৎপাদন দ জ কৃিষ ব াংক ইসলামপুর 23828 16/09/21 2916570 100,000

856 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ইসলামপুর 28 জাহা ীর 
আলম 39129887656448 প 01793427232 না ু কৃিষ মৎস  চাষ কৃিষ ব াংক ইসলামপুর 23831 16/09/21 2916568 200,000

857 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ইসলামপুর 29 আ: মা ান 39129476675699 প 01916712142 না ু ভাগ  পন  উৎপাদন দিধ তর কৃিষ ব াংক ইসলামপুর 23833 16/09/21 2916569 200,000

858 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ইসলামপুর 30 জুেলখা 2410951426 ম 01751437333 না ু িনত  ব বহারী পন  উৎপাদন বাশ বেতর কাজ কৃিষ ব াংক ইসলামপুর 23860 30/09/21 2916573 100,000

859 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ইসলামপুর 31 িরনা বগম 3922901756109 ম 01729788316 না ু িনত  ব বহারী পন  উৎপাদন বাশ বেতর কাজ কৃিষ ব াংক ইসলামপুর 23861 30/09/21 2916574 100,000
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860 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ইসলামপুর 32 সিবতা রানী 
দাস 01616567792 ম 01616567792 হ াঁ ু িনত  ব বহারী পন  উৎপাদন দ জ কৃিষ ব াংক ইসলামপুর 23867 05/10/21 2916575 100,000

861 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর জামালপুর স 33 ফােতমাতজ 
জহরা 1958203067 ম 01837178728 হ াঁ ু িনত  ব বহারী পন  উৎপাদন সুতার কাজ কৃিষ ব াংক জামালপুর শাখা 24399 11/08/21 4963421 200,000

862 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর জামালপুর স 34 মুকুিল 4184509091 ম 01794377942 হ াঁ ু িনত  ব বহারী পন  উৎপাদন হ  িশ কৃিষ ব াংক জামালপুর শাখা 24422 31/08/21 4963422 200,000

863 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর জামালপুর স 35 মিরয়ম 7784801958 ম 01757766462 হ াঁ ু িনত  ব বহারী পন  উৎপাদন সুতার কাজ কৃিষ ব াংক জামালপুর শাখা 24418 31/08/21 4963425 300,000

864 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর জামালপুর স 36 শামছ াহার 3923611179636 ম 01828823109 হ াঁ ু িনত  ব বহারী পন  উৎপাদন হ  িশ কৃিষ ব াংক জামালপুর শাখা 24421 31/08/21 4963424 300,000

865 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর জামালপুর স 37 সােজদা বগম 4184249904 ম 0175926679 হ াঁ ু ভাগ  পন  উৎপাদন িচড়ার িমল কৃিষ ব াংক জামালপুর শাখা 24419 31/08/21 4963423 500,000

866 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর জামালপুর স 38 মমতাজ বগম 1017759661 ম 01727613568  না ু িনত  ব বহারী পন  উৎপাদন হ  িশ কৃিষ ব াংক জামালপুর শাখা 24440 20/09/21 4963426 400,000

867 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর জামালপুর স 39 নািছমা আ ার 8684811204 ম 01731088191 হ াঁ ু িনত  ব বহারী পন  উৎপাদন হ  িশ কৃিষ ব াংক জামালপুর শাখা 24435 20/09/21 4963428 200,000

868 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর জামালপুর স 40 িসমা বগম 3284299587 ম 01707282723 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন কৃিষ ব াংক জামালপুর শাখা 24436 20/09/21 4963427 300,000

869 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর জামালপুর স 41 শারিমন 
সুলতানা 2397043007 ম 01720199242 না ু িনত  ব বহারী পন  উৎপাদন হ িশ কৃিষ ব াংক জামালপুর শাখা 24443 26/09/21 4963429 400,000

870 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর জামালপুর স 42 িফেরাজ 
আহে দ 9135850882 প 01728515874 না ু অন না মৎস  চাষ কৃিষ ব াংক জামালপুর শাখা 24446 27/09/21 4963430 400,000

871 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর জামালপুর স 43 রিকবুল রহমান 3923603114805 প 01674179267 না ু িনত  ব বহারী পন  উৎপাদন হ িশ কৃিষ ব াংক জামালপুর শাখা 1692 28/09/21 4963431 400,000

872 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর জামালপুর স 44 িশিরনা আ ার 7784033313 ম 01725758597 হ াঁ ু িনত  ব বহারী পন  উৎপাদন হ িশ কৃিষ ব াংক জামালপুর শাখা 22938 29/09/21 4963432 300,000

873 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর জামালপুর স 45 িরপা আ ার 1484604994 ম 01910270697 হ াঁ ু িনত  ব বহারী পন  উৎপাদন দ জ কৃিষ ব াংক জামালপুর শাখা 24431 29/09/21 4963433 150,000

874 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর জামালপুর স 46 মাসুদা বগম 238380989 ম 01734382128 হ াঁ ু িনত  ব বহারী পন  উৎপাদন হ িশ কৃিষ ব াংক জামালপুর শাখা 24454 05/10/21 4963434 400,000

875 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর না না 47 িরদয়ুান ইসলাম 5090190546 প 01682106620 হ াঁ ু অন ান দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক ভা য়াখী শাখা 1404 09/09/21 3295862 200,000

876 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর না না 48 মিরয়ম 5989720916 ম 01726473749 হ াঁ ু অন ান মাছ চাষ কৃিষ ব াংক না না শাখা 12833 11/08/21 3295861 300,000

877 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর না না 49 বন া বগম 1514740347 ম 01948406698 হ াঁ ু অন ান বাশ বেতর কাজ কৃিষ ব াংক না না শাখা 14489 16/09/21 3295867 100,000

878 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর না না 50 ফ জলা বগম 01939314942 ম 01995711054 হ াঁ ু অন ান মেনাহারী ব বসা কৃিষ ব াংক না না শাখা 14487 15/09/21 3295863 200,000

879 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর না না 51 রিশদা বগম 8240447386 ম 01736326520 হ াঁ ু অন ান মারগ মুরিগ পালন কৃিষ ব াংক ভা য়াখী শাখা 1148 16/09/21 3295864 200,000
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880 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর না না 52 নাজমা আ ার 5555024875 ম 01908629281 হ াঁ ু অন ান হাস মুরিগ পালন কৃিষ ব াংক না না শাখা 14484 16/09/21 3295865 100,000

881 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর না না 53 এ েমলী 2389788130 ম 01924140310 হ াঁ ু অন ান মৃৎ িশ কৃিষ ব াংক না না শাখা 14491 16/09/21 3295866 200,000

882 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর না না 54 ময়না বগম 8236319194 ম 01996079572 হ াঁ ু অন ান মৎস  চাষ কৃিষ ব াংক না না শাখা 14505 28/9/21 3295868 300,000

883 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর না না 55 স তা খাতন 1505039972 ম 01963796168 হ াঁ ু অন ান কাপেড়র ব বসা কৃিষ ব াংক না না শাখা 14501 5/10/21 3295869 200,000

884 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মাদারগ 56 িশ ী রানী ঘাষ 3925803321153 ম 01620290657 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন দই তির কৃিষ ব াংক মাদারগ 5209031116393 02/08/21 2904721 200,000

885 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মাদারগ 57 আছমা আ ার 3915811289647 ম 01766647528 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন দ জ কাজ কৃিষ ব াংক মাদারগ 5209031116394 05/08/21 2904722 150,000

886 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মাদারগ 58 মাঃ হয়ত 
আলী 3915871215940 প 01715008514 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মাছ চাষ কৃিষ ব াংক মাদারগ 5209031116404 24/08/21 2904723 300,000

887 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মাদারগ 59 মাঃ ফিরদলু 
ইসলাম 391587100027 প 01961845531 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মাছ চাষ কৃিষ ব াংক মাদারগ 5209031116405 24/08/21 2904724 200,000

888 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মাদারগ 60 মাঃ সুজন 
িময়া 3915847223018 প 01950317201 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন দই িম  তির কৃিষ ব াংক মাদারগ 5209031116403 24/08/21 2904725 200,000

889 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মাদারগ 61 জাহানারা 6405885481 ম 01918255703 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন দ জ কাজ কৃিষ ব াংক মাদারগ 5209031116406 24/08/21 2904726 200,000

890 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মাদারগ 62 রােশদা 3925806329961 ম 01753376070 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন বাশ বেতর কাজ কৃিষ ব াংক মাদারগ 5209031116409 24/08/21 2904727 150,000

891 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মাদারগ 63 শাহজাহান 
িসরাজ 3915847223281 প 01914865813 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মাছ চাষ কৃিষ ব াংক মাদারগ 5209021000969 26/08/21 2904728 300,000

892 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মাদারগ 64 উ ল িময়া 3925805325421 প 01916792223 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন দই িম  তির কৃিষ ব াংক মাদারগ 5209031116411 01/09/21 2904729 200,000

893 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মাদারগ 65 আজহার ম ল 3915835000091 প 01938794578 না ু ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক মাদারগ 5209031115755 01/09/21 2904730 300,000

894 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মাদারগ 66  মাঃ আবুদ াহ 3925806329434 প 01714681285 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক মাদারগ 5209031116416 01/09/21 2904731 500,000

895 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মাদারগ 67 মাঃ খাই ল 3915871212700 প 01746023657 না ু ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক মাদারগ 5209031116414 01/09/21 2904732 200,000

896 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মাদারগ 68 মাঃ জালাল 3915871213555 প 01768414754 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক মাদারগ 88 01/09/21 2904733 200,000

897 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মাদারগ 69 মাঃ জিনয়াছ 5553803692 প 01704690252 না ু ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক মাদারগ 5209031116429 19/09/21 2904734 200,000

898 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মাদারগ 70 আ ু াহ আশ 
সাকী 3925806328755 প 01718813871 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মাছ চাষ কৃিষ ব াংক মাদারগ 5209031116428 19/09/21 2904735 500,000

899 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মাদারগ 71 কৃ া রানী 
গাপ 3925803321117 ম 01793393060 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন দই িম  তির কৃিষ ব াংক মাদারগ 5209031116430 22/09/21 2904736 200,000
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900 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মাদারগ 72 ল ী রানী 3925803321116 ম 01732356648 না ু ভাগ পন  উৎপাদন দই তির কৃিষ ব াংক মাদারগ 5209031116427 22/09/21 2904737 200,000

901 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মাদারগ 73 শািহদা পারভীন 3915823253084 ম 01739865551 হ াঁ ু কৃিষ কাজ কৃিষ কাজ কৃিষ ব াংক মাদারগ 5209031116426 22/09/21 2904738 150,000

902 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মাদারগ 74 জ ুর রহমান 3915859271509 প 01731735184 হ াঁ ু কৃিষ কাজ হ  িশ কৃিষ ব াংক মাদারগ 5209031116395 22/09/21 2904739 150,000

903 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মাদারগ 75 গালাম মওলা 3915847240382 প 01747443195 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মাছ চাষ কৃিষ ব াংক মাদারগ 5209031116436 26/09/21 2904740 300,000

904 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মলা হ 76 তাপসী পাঠান 1928069648 ম 01991074310 না ু অন ান হ  িশ কৃিষ ব াংক মলা হ 22342 29/07/21 1318041 100,000

905 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মলা হ 77 মিনরা পারভীন 1479591040 ম 01718037037 হ াঁ ু অন ান হ  িশ কৃিষ ব াংক মলা হ 20239 11/08/21 1318043 200,000

906 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মলা হ 78 আেনায়ারা 
খাতন 3730578931 ম 01723733541 না ু অন ান হ  িশ কৃিষ ব াংক মলা হ 12760 16/08/21 1318042 100,000

907 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মলা হ 79 হােজরা 5979232989 ম 01981384288 না ু অন ান হ  িশ কৃিষ ব াংক মলা হ 5208031022351 23/08/21 1318044 80,000

908 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মলা হ 80 সিরফা 2987000143 ম 01920676457 না ু অন ান হ  িশ কৃিষ ব াংক মলা হ 5208031022350 23/08/21 1318045 80,000

909 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মলা হ 81 সুিচ া রানী 
পাল 6195000002 ম 01928340470 হ াঁ ু অন ান মৃত িম কৃিষ ব াংক মলা হ 5208031022369 24/08/21 1318046 150,000

910 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মলা হ 82 সবনম মু াির 1929100756 ম 01755508221 না কু টর অন ান হ  িশ কৃিষ ব াংক মলা হ 52080210021662 12/09/21 1318047 300,000

911 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মলা হ 83 স া আ ার 618860771 ম 01969537556 হ াঁ কু টর অন ান হ  িশ কৃিষ ব াংক মলা হ 5208031022399 20/09/21 1318048 300,000

912 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর মলা হ 84 সু মান 1015103555 প 01967282507 হ াঁ ু অন ান মসলা তির কৃিষ ব াংক টনিক বাজার 1056 21/09/21 1318049 140,000

913 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর হাজরাবাড়ী 85 িলিপ বগম 3280853528 ম 01765844377 হ াঁ অন ান অন ান দ জ সানালী ব াংক হাজরাবাড়ী 2606201020546 02/08/21 4622651 250,000

914 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর হাজরাবাড়ী 86 সতয়ারা 
পারভীন 1954429872 ম 01764881192 হ াঁ অন ান অন ান প  পািখর খাবার সানালী ব াংক হাজরাবাড়ী 2606201019119 12/08/21 4622652 300,000

915 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর হাজরাবাড়ী 87 পারভীন 4180846331 ম 01822583127 হ াঁ অন ান অন ান দ জ সানালী ব াংক হাজরাবাড়ী 2606201020547 25/08/21 4622656 200,000

916 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর হাজরাবাড়ী 88 জনতা রানী 6430787090 ম 01955961614 হ াঁ অন ান অন ান বাশ বেতর কাজ সানালী ব াংক হাজরাবাড়ী 2606201020577 25/08/21 4622655 100,000

917 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর হাজরাবাড়ী 89 মাহফুজা 5080895674 ম 01307616194 হ াঁ অন ান অন ান বাশ বেতর কাজ সানালী ব াংক হাজরাবাড়ী 2606201020516 25/08/21 4622653 300,000

918 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর হাজরাবাড়ী 90 জাসনা রানী 5980809106 ম 01955961614 হ াঁ অন ান অন ান বাশ বেতর কাজ সানালী ব াংক হাজরাবাড়ী 2606201020575 25/08/21 4622654 200,000

919 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর হাজরাবাড়ী 91 ক না জা াত 8257623135 ম 01711328078 হ াঁ অন ান অন ান দু বতী গাভী পালন সানালী ব াংক হাজরাবাড়ী 2606201020587 08/09/21 4622657 100,000
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920 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর হাজরাবাড়ী 92 রািশদা 2617239248580 ম 01929501441 হ াঁ অন ান অন ান হ  িশ সানালী ব াংক হাজরাবাড়ী 2606201020612 08/09/21 4622658 60,000

921 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর হাজরাবাড়ী 93 িমনা ইয়াসিমন 6880787129 ম 01705509642 হ াঁ অন ান অন ান মৎস  চাষ সানালী ব াংক হাজরাবাড়ী 2606201016710 16/09/21 4622782 200,000

922 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর হাজরাবাড়ী 94 মাঃ ফিরদ 55001503253 প 01749259570 হ াঁ অন ান অন ান িম র দাকান সানালী ব াংক হাজরাবাড়ী 2606201020661 19/09/21 4622783 100,000

923 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর হাজরাবাড়ী 95 রাখসানা 
বগম 2853776314 ম 01733162322 হ াঁ অন ান অন ান মৎস  চাষ সানালী ব াংক হাজরাবাড়ী 2606201010054 16/09/21 4622559 200,000

924 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর হাজরাবাড়ী 96 মুন ছাহারা 2381024609 ম 01730849811 হ াঁ অন ান অন ান মৎস  চাষ সানালী ব াংক হাজরাবাড়ী 2606201020636 16/09/21 4622781 200,000

925 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর হাজরাবাড়ী 97 নািহদা 3915807000181 ম 01731088521 হ াঁ অন ান অন ান দু বতী গাভী পালন সানালী ব াংক হাজরাবাড়ী 2606201010120 16/09/21 4622660 140,000

926 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর হাজরাবাড়ী 98 শিরফা 4212186227 ম 01916916985 হ াঁ অন ান অন ান দ জ, হ িশ সানালী ব াংক হাজরাবাড়ী 2606201020626 27/09/21 4622784 100,000

927 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর হাজরাবাড়ী 99 জুেলখা 1930296841 ম 01772309323 হ াঁ অন ান অন ান মৎস  চাষ সানালী ব াংক হাজরাবাড়ী 2606201020063 27/09/21 4622785 100,000

928 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর হাজরাবাড়ী 100 বােনছা 9131171168 ম 01840874450 হ াঁ অন ান অন ান দু বতী গাভী পালন সানালী ব াংক হাজরাবাড়ী 2606201020688 29/09/21 4622786 200,000

929 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর সিরষাবাড়ী 101 মাঃ বাবুল 
হােসন 3918584966651 প 01721644039 হ াঁ ু িনত ব াবহায পন  উৎপাদন হ  িশ কৃিষ ব াংক সিরষাবাড়ী 2648 23/08/21 2907401 500,000

930 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর সিরষাবাড়ী 102 নািছমা খাতন 3928505951794 ম 01719797157 হ াঁ কু টর িনত ব াবহায পন  উৎপাদন কাপেড়র ব বসা কৃিষ ব াংক সিরষাবাড়ী 7579 25/08/21 2907402 300,000

931 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর সিরষাবাড়ী 103 কনু মান 4606287342 প 01712352365 না অন ান কৃিষ উৎপাদন শাক সব জ উৎপাদন কৃিষ ব াংক সিরষাবাড়ী 7588 25/08/21 2907403 200,000

932 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর সিরষাবাড়ী 104 আ রু রহমান 6407380156 প 01728940120 না অন ান অন ান দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক সিরষাবাড়ী 28392 07/09/21 2907404 200,000

933 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর সিরষাবাড়ী 105 শামীম ভইয়া 398502936116 প 01713538795 না অন ান অন ান দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক সিরষাবাড়ী 837 07/09/21 2907405 300,000

934 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর সিরষাবাড়ী 106 ফালানী 3918542122125 ম 01753255834 হ াঁ অন ান অন ান দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক সিরষাবাড়ী 7587 08/09/21 2907406 150,000

935 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর সিরষাবাড়ী 107 নাজমা খাতন 3918521112639 ম 01740961304 না অন ান িনত ব াবহায পন  উৎপাদন নকিশ কাথা কৃিষ ব াংক সিরষাবাড়ী 7512 20/09/21 2907407 200,000

936 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর সিরষাবাড়ী 108 জালাল উ ন 1904061636 প 01818454795 হ াঁ কু টর িনত ব াবহায পন  উৎপাদন দ জ কৃিষ ব াংক সিরষাবাড়ী 6535 20/09/21 2907408 150,000

937 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর সিরষাবাড়ী 109 ফরহাদ হােসন 3918521113917 প 01818354775 না ু অন ান গাভী পালন কৃিষ ব াংক সিরষাবাড়ী 4828 20/09/21 2907409 200,000

938 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর সিরষাবাড়ী 110 ওমর ফা ক 3954108394 প 01927147335 না অন ান অন ান দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক সিরষাবাড়ী 7596 20/09/21 2907410 400,000

939 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর সিরষাবাড়ী 111 সুবনা 3918531031084 ম 01710402021 হ াঁ অন ান অন ান দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক সিরষাবাড়ী 18397 20/09/21 2907412 150,000
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940 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর সিরষাবাড়ী 112 মাঃ চান ময়া 3704054786 প 01733602596 না অন ান ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক সিরষাবাড়ী 7602 23/9/21 8147897 300,000

941 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর সিরষাবাড়ী 113 মাঃ িরফাত 
হাসান 640976099 প 01713546887 না অন ান ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক সিরষাবাড়ী 15315 29/09/21 8147898 300,000

942 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর সিরষাবাড়ী 114 মাঃ সােহল 
রানা 6406536919 প 01918725593 না অন ান ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক সিরষাবাড়ী 7605 29/09/21 2907415 200,000

943 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর সিরষাবাড়ী 115 মাঃ বাহাদরু 
আলী 6407071661 প 01752339600 না অন ান ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক সিরষাবাড়ী 7608 30/09/21 2707417 200,000

944 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর সিরষাবাড়ী 116 তাফা ল 
হােসন 32579674 প 01923618443 না অন ান ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক সিরষাবাড়ী 7611 30/09/21 2707416 200,000

945 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ছান টয়া 117 কাজল রখা 01955154966 ম 01624190894 হ াঁ ু কৃিষ মারগ মুরিগ পালন কৃিষ ব াংক ছান টয়া শাখা 52040311264614 03/08/21 1938381 150,000

946 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ছান টয়া 118 মাঃ শামীম 9312547421575 প 01788711999 হ াঁ ু কৃিষ মৎস  চাষ কৃিষ ব াংক ছান টয়া শাখা 26651 10/08/21 1938383 200,000

947 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ছান টয়া 119 মাঃ মা ফা 2619351193205 প 01928990756 না ু কৃিষ গাভী পালন কৃিষ ব াংক ছান টয়া শাখা 26650 10/08/21 1938384 150,000

948 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ছান টয়া 120 আঃ রউফ 5087808688 প 01712225050 হ াঁ ু কৃিষ মৎস  চাষ কৃিষ ব াংক ছান টয়া শাখা 52040313096507 10/08/21 1938382 250,000

949 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ছান টয়া 121 মিতউর  রহমান 7338011591 প 01888048048 হ াঁ ু কৃিষ মৎস  চাষ কৃিষ ব াংক ছান টয়া শাখা 26668 31/08/21 1938385 200,000

950 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ছান টয়া 122 ছােলহা 7787636922 ম 01995413906 হ াঁ ু কৃিষ গাভী পালন কৃিষ ব াংক ছান টয়া শাখা 5204031126240 19/09/21 1938386 50,000

951 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ছান টয়া 123 আিরফ ইবেন 
দােনশ 9312525035348 প 01712391474 হ াঁ ু কৃিষ মৎস  চাষ কৃিষ ব াংক ছান টয়া শাখা 5201031126667 15/09/21 1938387 300,000

952 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ছান টয়া 124 আঃ ছালাম 6887601646 প 01920741246 না ু কৃিষ মৎস  চাষ কৃিষ ব াংক ছান টয়া শাখা 52040311081062 16/09/21 1938388 200,000

953 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ছান টয়া 125 মােশদা 6439149177 ম 01811728654 হ াঁ ু কৃিষ গাভী পালন কৃিষ ব াংক ছান টয়া শাখা 26674 16/09/21 1938389 70,000

954 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ছান টয়া 126 গালাম 
মােশদ 9553525347 প 0131162626 না ু অন ান মৎস  চাষ কৃিষ ব াংক ছান টয়া শাখা 5204031126916 27/09/21 1936391 100,000

955 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর ছান টয়া 127 মাকােদছ 
আলী 508870060 প 01718903890 না ু অন ান মৎস  চাষ কৃিষ ব াংক ছান টয়া শাখা 25983 29/09/21 1936390 200,000

956 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর তারাকা 128 লায়লা আ ার 1956798799923 ম 01724150238 হ াঁ ু িনত ব বহাযপন  উৎপাদন দ জ কৃিষ ব াংক তারাকা  শাখা 131 03/08/21 2810381 200,000

957 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর তারাকা 129 স া রানী 
ঘাষ 2402017533 ম 01728942093 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন িম র দাকান কৃিষ ব াংক তারাকা  শাখা 366 03/08/21 2810382 200,000

958 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর তারাকা 130 শামীমা আ ার 391857021188 ম 01706938672 হ াঁ ু কৃিষ মৎস  চাষ কৃিষ ব াংক তারাকা  শাখা 399 09/09/21 2810383 300,000

959 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর তারাকা 131 র া বগম 68605045840 ম 01741829171 হ াঁ ু কৃিষ গাভী পালন কৃিষ ব াংক তারাকা  শাখা 574 09/09/21 2810384 200,000
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960 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর তারাকা 132 জাহা ীর 
আলম 1455026557 প 01307462220 না ু কৃিষ মৎস  চাষ কৃিষ ব াংক তারাকা  শাখা 577 14/09/21 2810385 200,000

961 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর তারাকা 133 গালােরহান 
সীমা 3918531050191 ম 01924752290 হ াঁ ু িনত ব বহাযপন  উৎপাদন দ জ কৃিষ ব াংক তারাকা  শাখা 581 14/09/21 2810387 200,000

962 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর তারাকা 134 শামীমা আ ার 3918573021565 ম 01717715166 হ াঁ ু কৃিষ গাভী পালন কৃিষ ব াংক তারাকা  শাখা 582 14/09/21 2810386 200,000

963 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর তারাকা 135 নাজমা আ ার 03253686046 ম 01990749279 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন িম র দাকান কৃিষ ব াংক তারাকা  শাখা 585 15/09/21 2810388 200,000

964 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর তারাকা 136 সুিমনা 
ইয়াসিমন 3918573022897 ম 01726416433 হ াঁ ু অন ান মৎস  চাষ কৃিষ ব াংক তারাকা  শাখা 587 28/09/21 2810389 100,000

965 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর তারাকা 137 রা জয়া 
সুলতানা 3918531041512 ম 01922447929 হ াঁ ু অন ান মৎস  চাষ কৃিষ ব াংক তারাকা  শাখা 588 28/09/21 2810390 200,000

966 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর তারাকা 138 খিললুর রহমান 3913060000274 প 01928192325 না ু অন ান গাভী পালন কৃিষ ব াংক তারাকা  শাখা 589 28/09/21 2810391 100,000

967 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর তারাকা 139 আঃ লিতফ 3918573024164 প 01916467184 না ু অন ান মৎস  চাষ কৃিষ ব াংক তারাকা  শাখা 474 28/09/21 2810392 300,000

968 ময়মনিসংহ জামালপুর জামালপুর তারাকা 140 শাপলা 6853583695 ম 01948410509 না ু অন ান দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক তারাকা  শাখা 583 05/10/21 2810393 200,000

969 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর ঝনাইগাতী 141 মাশারফ 
হােসন 8913760823993 প 01911040876 হ াঁ ু কৃিষ দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক ঝনাইগাতী 19483 01/9/21 2659841 300,000

970 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর ঝনাইগাতী 142 রাজু হােসন 8913760828279 প 01980353848 হ াঁ ু কৃিষ দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক ঝনাইগাতী 19490 01/09/21 2659842 200,000

971 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর ঝনাইগাতী 143 সাইফুল 
ইসলাম 8913760835412 প 01730939691 না ু কৃিষ দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক ঝনাইগাতী 19502 20/09/21 2659843 400,000

972 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর ঝনাইগাতী 144 কিব ল 
ইসলাম 8913715847185 প 01727544540 না ু কৃিষ গাভী পালন কৃিষ ব াংক ঝনাইগাতী 515031014107 20/09/21 2659844 300,000

973 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর ঝনাইগাতী 145 মন্জু িময়া 8913760820257 প 01951925171 হ াঁ ু কৃিষ গাভী পালন কৃিষ ব াংক ঝনাইগাতী 19497 20/09/21 2659845 200,000

974 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর ঝনাইগাতী 146 িশউিল 89138715840693 ম 01914427870 হ াঁ ু অন ান অন ন কৃিষ ব াংক ঝনাইগাতী 19509 22/9/21 2659846 200,000

975 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর ঝনাইগাতী 147 গীতা রানী 8913750885056 ম 01736657983 হ াঁ ু অন ান হ িশ কৃিষ ব াংক ঝনাইগাতী 19510 23/09/21 2659847 100,000

976 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর নকলা 148 দলুাল চ  
গাপ 8228327246 প 01860146899 না ু ভাগ পন  উৎপাদন িম র দাকান কৃিষ ব াংক নকলা 51060310167079 26/04/21 2196481 300,000

977 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর নকলা 149 হাসেন আরা 
বগম 9128697563 ম 01623989258 না ু িনত ব বহাযপন  উৎপাদন তির পাষাক কৃিষ ব াংক নকলা 51060310167604 05/09/21 2196482 100,000

978 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর নকলা 150 মা ফা 
কামাল 3280486204 প 01779581065 হ াঁ ু অন ান িম  মাছ চাষ কৃিষ ব াংক নকলা 510310167819 20/09/21 2196483 300,000

979 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর নকলা 151 সকা র আলী 2611038802119 প 01730465373 না ু অন ান দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক নকলা 51060310167791 26/9/21 2196484 300,000
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980 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর নকলা 152 আিমর উ ন 8678912893 প 01935719221 না ু য়া বাশ বেতর কাজ কৃিষ ব াংক নকলা 51060310167597 26/9/21 2196485 100,000

981 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর নািলতাবাড়ী 153 ফারজানা 68743004 ম 01923653476 হ াঁ ু িনত ব বহাযপন  উৎপাদন হ  িশ কৃিষ ব াংক নািলতাবাড়ী 0310157734 05/08/21 0143861 200,000

982 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর নািলতাবাড়ী 154 সুিফয়া 23766042988 ম 01925615369 হ াঁ ু িনত ব বহাযপন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক নািলতাবাড়ী 15786 26/08/21 0143862 100,000

983 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর নািলতাবাড়ী 155 ডিলিদও 2376121519 ম 01723645695 হ াঁ ু অন ান দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক নািলতাবাড়ী 15787 05/10/21 0143863 100,000

984 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর শরপুর স 156 িদলীপ কুমার 
পাল 5957218448 প 01718263556 না অন ন অন ান মা টর কাজ কৃিষ ব াংক শরপুর শাখা 24339 03/08/21 0110342 200,000

985 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর শরপুর স 157 যমুনা আ ার 1957963919 ম 01995099672 না কু টর হ িশ পাষাক তির কৃিষ ব াংক শরপুর শাখা 24337 02/08/21 0110341 200,000

986 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর শরপুর স 158 িব ু  চ  পাল 1907066409 প 01735971332 না অন ান অন ান মা টর কাজ কৃিষ ব াংক শরপুর শাখা 0310243571 01/09/21 0110343 200,000

987 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর শরপুর স 159 িলিপ রান পাল 7757215689 ম 01728496695 না অন ান অন ান মা টর কাজ কৃিষ ব াংক শরপুর শাখা 0390243562 01/09/21 0110344 200,000

988 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর শরপুর স 160 সুিমতা সাহা 5954267166 ম 01732124723 হ াঁ ু হ িশ পাষাক তির কৃিষ ব াংক শরপুর শাখা 24361 05/09/21 0110345 200,000

989 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর শরপুর স 161 িবউ ট 
ইয়াসিমন 3706782277 ম 01951228310 না ু দধু উৎপাদন দ বতী গাভীপালন কৃিষ ব াংক কুসুমহা ট শাখা 0310228275 19/09/21 0110346 300,000

990 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর শরপুর স 162 নওশাদ জাহান 7797082679 ম 01728381115 না ু ভাগ পন  উৎপাদন তির পাষাক কৃিষ ব াংক শরপুর শাখা 0310243857 19/09/21 0110347 200,000

991 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর শরপুর স 163 ইসমাইল 
হােসন 1418024385 প 01913954742 না ু ভাগ পন  উৎপাদন বকারী পন  তির কৃিষ ব াংক শরপুর শাখা 24386 21/09/21 0110348 500,000

992 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর ীবরদী 164 সােহল িময়া 9131163048 প 01717147246 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক ীবরদী 33891 08/09/21 0831421 300,000

993 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর ীবরদী 165 লাভলী বগম 5982967969 ম 01310224817 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক ীবরদী 33503 08/09/21 0831422 200,000

994 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর ীবরদী 166 মাঃ সাইদলু 
হক 8919039937600 প 01916078359 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক ীবরদী 33909 21/09/21 0831423 200,000

995 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর ীবরদী 167 সাহানুর 
রহমান 2408297972 প 01717041153 না ু ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক ীবরদী 33910 21/09/21 0831424 200,000

996 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর ীবরদী 168 মাঃ ওয়াদদু 
িময়া 8919039978416 প 01925397359 না ু ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক ীবরদী 33915 22/09/21 0831425 400,000

997 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর ীবরদী 169 মাঃ আঃ রিশদ 8919039998418 প 01945850239 না ু ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক ীবরদী 33913 22/09/21 0831426 300,000

998 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর ীবরদী 170 আেনায়ার 
হােসন 8233488439 প 01903412755 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক ীবরদী 33914 23/09/21 0831427 200,000

999 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর ীবরদী 171 রােসল িময়া 5090607028 প 01987419295 না ু ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক ীবরদী 33912 23/09/21 0831428 300,000
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1000 ময়মনিসংহ শরপুর জামালপুর ীবরদী 172 পলাশ দ 8697091620 প 01711159307 হ াঁ অন ান অন ান মৃৎ িশ কৃিষ ব াংক ীবরদী 30821 28/09/21 0831429 200,000

1001 ময়মনিসংহ রংপুর জামালপুর চররা জবপুর 173 মাইদলু ইসলাম 3911551901894 প 01725689300 না ু অন ান দু বতী গাভী পালন রা:কৃ:উব াংক চর রা জবপুর 122-7556 12/09/21 2846101 200,000

1002 ময়মনিসংহ রংপুর জামালপুর চররা জবপুর 174 আবু সাইদ 4910819435292 প 01913359824 হ াঁ ু অন ান দু বতী গাভী পালন রা:কৃ:উব াংক চর রা জবপুর 122-7549 13/09/21 2846102 250,000

1003 ময়মনিসংহ রংপুর জামালপুর চররা জবপুর 175 জহ ল 
ইসলাম 4910819439001 প 01915055366 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন িম র দাকান রা:কৃ:উব াংক চর রা জবপুর 122-7560 16/09/21 2846103 100,000

1004 ময়মনিসংহ রংপুর জামালপুর চররা জবপুর 176 শিহদলু ইসলাম 4910819000073 প 01980667849 না অন ান ভাগ পন  উৎপাদন িম র দাকান রা:কৃ:উব াংক চর রা জবপুর 122-7580 29/09/21 2846104 200,000

1005 ময়মনিসংহ রংপুর জামালপুর চররা জবপুর 177 রােশদলু 
ইসলাম 3911551905756 প 01921272903 হ াঁ অন ান ভাগ পন  উৎপাদন িম র দাকান রা:কৃ:উব াংক চর রা জবপুর 122-7579 29/09/21 2846105 200,000

1006 খুলনা বােগরহাট খুলনা ফিকরহাট 1 মাঃ জামাল 
হােসন ৭৩২৫৮৪৯৩৯৮ প ০১৭৯৫৯৭০৪২১ হ াঁ ু প খাদ  উৎপাদন

গ , মুরগী ও মােছর 
খাদ  উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরণ

পালী ব াংক িলঃ ফিকরহাট শাখা ২৩৭৭ ২৫/০৮/২১ ২৫০১৭৪২ 500,000

1007 খুলনা বােগরহাট খুলনা ফিকরহাট 2 মাঃ শাহীন 
গাজী ০১১৩৪৩১১১০৬৪৬ প ০১৭৪০৬১০৮৩৭ হ াঁ ু পাশাক ত ও বাজারজাত

পু ষ ও মিহলােদর 
পাশাক ত ও 

বাজারজাতকরণ
ইউ,িস,িব, ব াংক ফিকরহাট শাখা ০১৩৮ ১৫/০৯/২১ ২৫০১৭৪৩ 500,000

1008 খুলনা বােগরহাট খুলনা ফিকরহাট 3 মাঃ ইউসুফ 
শখ ৫৯৮২৯৬৬২৮৪ প ০১৭৩৪২২৯৬০২ হ াঁ ু বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ

সকল ফলজ বৃে র 
বীজ উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরণ

এফ,এস,আই,িব, 
ব াংক ফিকরহাট শাখা ০২২৭ ১৬/০৯/২১ ২৫০১৭৪৪ 500,000

1009 খুলনা বােগরহাট খুলনা ফিকরহাট 4 আ জজুল 
মা া ৬৮৭৫৩৬৪০৪১ প ০১৭২৫৭৫৪১৭২ হ াঁ ু লাহার দরজা জানালা উৎপাদন ও 

বাজারজাত

M.S. ও G.I ও S.S. 
দরজা জানালা 
উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরণ

পালী ব াংক িলঃ ফিকরহাট শাখা ১২৫৪ ২৬/০৯২১ ২৫০১৭৪৭ 400,000

1010 খুলনা বােগরহাট খুলনা ফিকরহাট 5 বুলু রানী দ ৭৩২৬১৬৫১৮৫ ম ০১৭৪৮০০১১৮০ হ াঁ ু কৃিষপণ  উৎপাদন
িনজ  জিমেত পান 
চাষ কের 
বাজারজাতকরণ

িব, ক,িব ফিকরহাট শাখা ২৮৬৫০১০০১৭৮৭৬ ২৯/০৯/২১ ২৫০১৭৪৮ 200,000

1011 খুলনা বােগরহাট খুলনা ফিকরহাট 6 চ া বগম ৮৬৭৫৮৮২৯৮২ ম ০১৭৭০৭৫২২৭১ হ াঁ ু মুরগীর ফাম
ছাট পাল্  মুরগী 

পালন ও 
বাজারজাতকরণ

এস,িব,এল ফিকরহাট শাখা ৩৪১০২০৩৭ ২৯/০৯/২১ ২৫০১৭৪৯ 200,000

1012 খুলনা বােগরহাট খুলনা ফিকরহাট 7 ি য়াংকা সাহা ১৯৯২৪৭৯২১০৩০০০১৯৬ ম ০১৮৬৭১৮৫৭৯২ হ াঁ ু হ িশ  ও পাশাক ত
পাশাক ও 

নকশীকাথা ত ও 
বাজারজাত

পালী ব াংক িলঃ ফিকরহাট শাখা ২৮৬৫০১০০১৭৮৭৭ ২৯/০৯/২১ ২৫০১৭৫২ 200,000

1013 খুলনা বােগরহাট খুলনা ফিকরহাট 8 শাহনাজ 
পারভীন ৪৬২৫৫৭২৩০২ ম 01720505615 হ াঁ ু পাশাক ত ও বাজারজাতকরণ

পু ষ ও মিহলােদর 
পাশাক ত ও 

বাজারজাতকরণ
কৃিষ ব াংক ফিকরহাট শাখা ৬২৪৯ ২৯/০৯/২১ ২৫০১৭৫০ 300,000

1014 খুলনা বােগরহাট খুলনা ফিকরহাট 9 টংকু সাহা ০১০৪৯০১৪৪৭৫৮ ম ০১৯৭২৪৭৭৬১০ হ াঁ ু পাশাক ত ও বাজারজাতকরণ
পু ষ ও মিহলােদর 
পাশাক ত ও 

বাজারজাতকরণ
অ নী ব াংক চলকা ঠ ০২০০০১৬৪৪৭০৯৪ ২৯/০৯/২১ ২৫০১৭৫১ 500,000

1015 খুলনা বােগরহাট খুলনা ফিকরহাট 10 চায়না বগম ২৮৪৪০৭১৬০১ ম ০১৮৫১১৮২০৯৪ হ াঁ ু মুরগী পালন মুরগী পালন ও 
বাজারজাতকরণ

এফ,এস,আই,িব, 
ব াংক ফিকরহাট শাখা ০০১২২০০০০১১১৭ ৩০/০৯/২১ ২৫০১৭৫৪ 200,000

1016 খুলনা বােগরহাট খুলনা ফিকরহাট 11 আল-আিমন ৩২৮০৫৮১৭৮ প ০১৭৪১৩১১৩০৯ হ াঁ ু ল আসবাবপ  তরী ও 
বাজারজাতকরণ

ল আসবাবপ  
তরী ও 

বাজাজাতকরণ

এফ,এস,আই,িব, 
ব াংক ফিকরহাট শাখা

০২১২১২২০০০০০১৯
৩

৩০/০৯/২১ ২৫০১৭৫৩ 300,000

1017 খুলনা বােগরহাট খুলনা ফিকরহাট 12 নু ননাহার ২৮০৭৩২৪১৩৮ ম ০১৭২৮৪৯৪৬৮৯ হ াঁ ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন
পু ষ ও মিহলােদর 
পাশাক ত ও 

বাজারজাতকরণ
িব, ক,িব ফিকরহাট শাখা ৭০১৭৪১৮৪৬৬১৫৩ ১৬/০৯/২১ ২৫০১৭৪৫ 300,000

1018 খুলনা বােগরহাট খুলনা ফিকরহাট 13 িনশীতা 
কমকার ২৮১৮২৫৫০৩২ ম 01675876055 হ াঁ ু িস ট গাে র গহনা তরী

েণর গহনা তরী ও 
িস ট গাে র গহনা 
তরী ও 

বাজাজাতকরণ

ইউ,িস,িব, ব াংক ফিকরহাট শাখা
১৮৫৩২০৯০০০০০০

১৬৩১
২১/০৯/২১ ২৫০১৭৪৬ 400,000

1019 খুলনা বােগরহাট খুলনা ফিকরহাট 14 শখ িমজানুর 
রহমান ২৮২৬২১৯৩৯২ প ০১৭১১৩৭২২৩১ হ াঁ ু বকারী ব বসা

িব ু , কক, চানাচর 
তরী করা ও 

বাজারজাতকরণ
এস,িব,এ,িস কাটাখালী শাখা ০০০৭১২০০১৬৮১৪ ০৫/১০/২১ ২৫০১৭৫৫ 500,000
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1020 খুলনা বােগরহাট খুলনা মা াহাট 15 তহিমনা 2396669786 ম 01642719848 হ াঁ ু অন ান গাভী পালন পালী মা াহাট 19877 16.9.21 2385021 200,000

1021 খুলনা বােগরহাট খুলনা মা াহাট 16 হািসবুর 1483683866 প 01716822765 হ াঁ ু অন ান গাভী পালন কৃিষ মা াহাট 21445 16.9.21 2385022 300,000

1022 খুলনা বােগরহাট খুলনা মা াহাট 17 তিহনারা 6446004043 ম 017131477300 হ াঁ ু অন ান গাভী পালন সানালী মা াহাট 1023348 16.9.21 2385023 300,000

1023 খুলনা বােগরহাট খুলনা মা াহাট 18 া 5065945957 ম 01925220669 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন পাষাক তরী ও 
বাজারজাতকরণ পালী মা াহাট 25797 23.9.21 2385024 200,000

1024 খুলনা বােগরহাট খুলনা মা াহাট 19 সাঈদা 8705402132 ম 01993212921 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন পাষাক তরী ও 
বাজারজাতকরণ কৃিষ মা াহাট 17578 23.9.21 2385025 100,000

1025 খুলনা বােগরহাট খুলনা মা াহাট 20 িরনা 8675627965 ম 01937756111 হ াঁ ু অন ান গাভী পালন সানালী ব াংক মা াহাট 24606 5.10.21 2385026 150,000

1026 খুলনা খুলনা খুলনা ব টয়াঘাটা 21 িবনা বগম 4711283863016 ম 01713907333 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িনত  েয়াজনীয় 

ব  তরী , ত ও 
বাজারজাতকরণ

িবেকিব ব টয়াঘাটা 1312031108263 12.08.21 2618061 300,000

1027 খুলনা খুলনা খুলনা ব টয়াঘাটা 22 সত জৎ ম ল 4711235838287 প 01757084455 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন
জুতা স াে ল তরী 
, ত ও 
বাজারজাতকরণ

িবেকিব ব টয়াঘাটা 1312031102049 18.08.21 2618062 100,000

1028 খুলনা খুলনা খুলনা ব টয়াঘাটা 23 নারিগস বগম 4711271813634 ম 01788349664 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন কাপড় তরী , ত 
ও বাজারজাতকরণ অ ণী ব াংক িল: যেশার রাড শা. 

খুলনা 0200007021411 02.09.21 2618063 150,000

1029 খুলনা খুলনা খুলনা ব টয়াঘাটা 24 মা:আ: মা ান 
সখ 4711223900690 প 01917815712 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

ীেলর আসবাবপ  
তরী , ত ও 

বাজারজাতকরণ
িবেকিব িবরাট বাজার 

শাখা,ব টয়াঘাটা 6214 16.09.21 2618064 300,000

1030 খুলনা খুলনা খুলনা ব টয়াঘাটা 25 সবুজ ম ল 4711235000047 প 01970503845 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন িরং াব তরী , ত 
ও বাজারজাতকরণ পূবালী ব াংক িল. ব টয়াঘাটা 1300101116557 19.09.21 2618065 300,000

1031 খুলনা খুলনা খুলনা ব টয়াঘাটা 26 িকেশার কু. 
বরাগী 4711235836162 প 01719021730 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 

বাজারজাতকরণ িবেকিব ব টয়াঘাটা 887 26.09.21 2618066 300,000

1032 খুলনা খুলনা খুলনা ব টয়াঘাটা 27 রািহলা বগম 4711235838265 ম 01759180155 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরণ পূবালী ব াংক িল. ব টয়াঘাটা 1300901018600 26.09.21 2618067 400,000

1033 খুলনা খুলনা খুলনা দােকাপ 28 অনুপ িব াস 4721707405387 প 01734253466 হ াঁ ু িনত  ব াবহায পন  উৎপাদন
কাঠ গালা,কােঠর 
ফািনচার তরী ও 
িবপনন

পালী চালনা বাজার 2907010010214 02/08/2021 1576281 150,000

1034 খুলনা খুলনা খুলনা দােকাপ 29 রমা সাহা 4721707405551 ম 01785602762 হ াঁ ু ভাগ  পন  উৎপাদন
মুিড়, 
মনা া,গজা, তরী ও 
িবপনন

পালী চালনা বাজার 2907010015825 02/08/2021 1576282 100,000

1035 খুলনা খুলনা খুলনা দােকাপ 30 চ া সরদার 4721708407749 ম 01923063874 হ াঁ ু ভাগ  পন  উৎপাদন িম  তরী ও িবপনন সানালী চালনা বাজার 2705002094522 19/08/2021 1576283 100,000

1036 খুলনা খুলনা খুলনা দােকাপ 31 মৃ য় গাইণ 4721709408706 প 01721332060 হ াঁ ু অন ান
ীল, পিসবল,সাটার

 তলী ও িবপনন 
ওেয়লিডং-এর কাজ

পালী চালনা বাজার 2907020001391 23/09/2021 1576285 200,000

1037 খুলনা খুলনা খুলনা দােকাপ 32 রিন রায় 4721706404201 প 01717809620 হ াঁ ু অন ান
ই িনয়ািরং 
ওয়াকসপ-জন াংশ 
তরী ও িবপনন

সানালী চালনা বাজার 2705002064239 26/09/2021 1576286 300,000

1038 খুলনা খুলনা খুলনা দােকাপ 33 িমতালী ম ল 3298989512 ম 01613266469 হ াঁ ু অন ান

নকশী কাথঁা 
তরী,পুিথর 

ব াগ,মালা তরী ও 
িবপনন

কৃিষ চালনা বাজার 1311031112228 05/10/2021 1576287 100,000

1039 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 34 মািবয়া খাতন 019944714075000139 ম 01996220887 হ াঁ ু অন ান া ক সাম ী 
উৎপাদন ও িবপনন সানালী ফুলবাড়ী গট শাখা 2719301010443 05/08/21 8089131 300,000
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খাত ধরণখাত

1040 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 35 মা রহমান 4628607618 ম 01766517386 হ াঁ অন ান অন ান বু টক ও িবউ ট 
পারলােরর কাজ সানালী িদঘিলয়া শাখা 2710201022985 05/08/21 8089132 100,000

1041 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 36 মা: ছােদক 
গাজী 2828897567 প 01919707279 হ াঁ অন ান অন ান

লয়ার ফাম/ মুরগীর 
বা া 
বাজারজাতকরণ

সানালী িদঘিলয়া শাখা 2710100085399 01/09/21 8089133 500,000

1042 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 37 রা জনা খাতন 1478976267 ম 01810975121 হ াঁ অন ান অন ান গাভী পালন ও দধু 
উৎপাদন সানালী িদঘিলয়া শাখা 2710201022950 01/09/21 8089134 300,000

1043 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 38 িহরা বগম 5978698410 ম 01930363185 হ াঁ অন ান অন ান বু টকস ও সলাই 
কাজ সানালী িদঘিলয়া শাখা 2710201020218 01/09/21 8089135 300,000

1044 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 39 মার জয়া 
বগম 7329122381 ম 01793590729 হ াঁ অন ান অন ান ছাগেলর খামার ও 

বাজাের িব য় সানালী িদঘিলয়া শাখা 2710201018664 01/09/21 8089136 200,000

1045 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 40 আদরী খাতন 2365811393 ম 01917894715 হ াঁ ু অন ান পানচায় ও 
বাজারজাতকরণ সানালী িদঘিলয়া শাখা 2710201018887 01/09/21 8089137 300,000

1046 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 41 নু াহার 
বগম 1928864063 ম 01707052378 হ াঁ অন ান অন ান

গােম স িবিভ  
আইেটম তরী ও 
িব য়

সানালী িদঘিলয়া শাখা 2710201023027 02/09/21 8089138 200,000

1047 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 42 খােদজা বগম 1478975368 ম 01934256924 হ াঁ অন ান অন ান সলাই কাজ সানালী িদঘিলয়া শাখা 2710201018301 02/09/21 8089139 150,000

1048 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 43 পা ল বগম 8679266422 ম 01927858475 হ াঁ অন ান অন ান পাশাক ত ও 
বাজারজাত সানালী িদঘিলয়া শাখা 2710201023043 02/09/21 8089140 150,000

1049 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 44 িবউ ট বগম 2829119102 ম 01626695307 হ াঁ অন ান অন ান পাশাক ত ও 
বাজারজাত সানালী িদঘিলয়া শাখা 2710201023046 02/09/21  8421761 200,000

1050 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 45 মা: সাইফুল 
ইসলাম 5528823312 প 01982446261 হ াঁ অন ান য়া/ প ােকটজাত করণ কােঠর আসবাবপ  

ত ও বাজারজাত সানালী িদঘিলয়া শাখা 2710100007826 08/09/21 8421762 500,000

1051 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 46 সুমী বগম 4192970111 ম 01902558142 হ াঁ অন ান অন ান সব জ উৎপাদন ও 
িবপনন সানালী িদঘিলয়া শাখা 2710201017866 08/09/21 8421763 150,000

1052 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 47 ইমামুল ইসলাম 5970947098 প 01940262491 না অন ান অন ান মুরগীর খামার ও 
িবপনন সানালী িদঘিলয়া শাখা 2710100009956 09/09/21 8421764 200,000

1053 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 48 শিরফা বগম 2828870440 ম 01942586675 হ াঁ অন ান অন ান দধু উৎপাদন 
(দু বতী গাভী পালন) সানালী িদঘিলয়া শাখা 2710201022857 09/09/21 8421765 200,000

1054 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 49 িফেরাজা 
বগম 5078683918 ম 01914333523 হ াঁ অন ান য়া/ প ােকটজাত করণ দু বতী গাভী পালন 

ও িম  তরী সানালী িদঘিলয়া শাখা 2710201021531 09/09/21 8421766 200,000

1055 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 50 আফেরাজা 
বগম 2378666131 ম 01941920790 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন পান চাষ ও 

বাজারজাত করণ সানালী িদঘিলয়া শাখা 2710201018641 09/09/21 8421767 200,000

1056 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 51 মা: রােসল 
কাজী 5528736423 প 01912985037 না ু অন ান

স ািনটারী িরং, াব 
তরী ও বাজারজাত 

করণ
সানালী িদঘিলয়া শাখা 2710100008084 09/09/21 8421768 400,000

1057 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 52 মিরয়ম বগম 2379822113 ম 01995377182 হ াঁ অন ান অন ান মুরগীর খামার ও 
িবপনন সানালী ফুলবাড়ী গট শাখা 2719301009673 09/09/21 8421769 300,000

1058 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 53 সুমা বগম 3278881679 ম 01839224014 হ াঁ অন ান অন ান গাভী পালন ও দধু 
উৎপাদন সানালী ফুলবাড়ী গট শাখা 2719301009035 09/09/21 8421770 300,000

1059 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 54 মমতাজ বগম 9128986487 ম 01919233140 হ াঁ অন ান অন ান গাভী পালন ও দধু 
উৎপাদন সানালী িদঘিলয়া শাখা 2710201023032 13/09/21 8421821 200,000
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২। য়া/প ােকটজাতকরণ 
৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
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উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

1060 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 55 িনপা বগম 4178578608 ম 01719564745 হ াঁ অন ান অন ান মুরগীর খামার ও 
িবপনন সানালী িদঘিলয়া শাখা 2710201023277 13/09/21 8421822 250,000

1061 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 56 মিনরা বগম 9111552445 ম 01911192154 হ াঁ অন ান অন ান জাল তরী ও মৎস  
চাষ সানালী ক াবলঘাট শাখা 2724301002498 22/09/21 8421822 300,000

1062 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 57 আফেরাজা 
খাতন 8678429989 ম 01924661752 হ াঁ অন ান অন ান

সব জ চাষ, গা-
খাদ / ঘাস উৎপাদন 
ও িবপনন

সানালী িদঘিলয়া শাখা 2710201019170 22/09/21 8421824 300,000

1063 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 58 ববী বগম 5978446085 ম 01961976319 হ াঁ অন ান অন ান গাভী পালন ও সব জ 
চাষ সানালী িদঘিলয়া শাখা 2710201016826 22/09/21 421825 200,000

1064 খুলনা খুলনা খুলনা িদঘিলয়া 59 সয়দ মিফজুর 
রহমান 6850955961 ম 01934248772 হ াঁ অন ান অন ান কােঠর ফািনচার 

তরী ও িবপনন সানালী িদঘিলয়া শাখা 2710100009893 22/09/21 8421826 300,000

1065 খুলনা খুলনা খুলনা ডমুিরয়া 60 মহােদব দাস 2850616190 প 01911836912 হ াঁ ু িনত  ব বহায  পন  উৎপাদন
চামড়া থেক 
চ ট,জুতা তরী ও 
বাজারজাত করণ

কৃিষ ব াংক ডমুিরয়া 130803110866 03.08.21 0311501 200,000

1066 খুলনা খুলনা খুলনা ডমুিরয়া 61 ফিরেদােসন 1500672884 প 01956663346 না ু িনত  ব বহায  পন  উৎপাদন আসবাব প  তরী ও 
বাজারজাত করণ পূবালী ব াংক ডমুিরয়া as-50-a4207447 03.08.21 0311502 400,000

1067 খুলনা খুলনা খুলনা ডমুিরয়া 62 ◌ািব  ম ল 2850644192 প 01714521917 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন িডম উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ সানালী ডমুিরয়া as-100-c8020189 .05.08.21 0311503 500,000

1068 খুলনা খুলনা খুলনা ডমুিরয়া 63 অজয় সাহা 47130746078233 প 01748081824 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন মৎস  উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ সানালী ডমুিরয়া 2723534170479 19.08.21 0311504 500,000

1069 খুলনা খুলনা খুলনা ডমুিরয়া 64 চ া রাণী 7306039202 ম 01756780705 না ু অন ান দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ কৃিষ ব াংক ডমুিরয়া 2711001045413 22.08.21 0311505 150,000

1070 খুলনা খুলনা খুলনা ডমুিরয়া 65 ◌া◌ঃ হািছবুর 
রহমান 3285447700 প 01972715192 না ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন মুরগীর খামার সাউট ই  ব াংক ডমুিরয়া 1308031121349 02.09.21 0311507 200,000

1071 খুলনা খুলনা খুলনা ডমুিরয়া 66 নান্ট সরদার 1025423987 প 01961638322 হ াঁ অন ান অন ান আসবাব প  তরী ও 
বাজারজাত করণ কৃিষ ব াংক ডমুিরয়া 01061210003843 05.09.21 0311508 300,000

1072 খুলনা খুলনা খুলনা ডমুিরয়া 67 ◌ৗিফকুল 
ইসলাম 5955992119 প 01715549381 না ু অন ান আসবাব প  তরী ও 

বাজারজাত করণ কৃিষ ব াংক ডমুিরয়া 400 05.09.21 0311509 200,000

1073 খুলনা খুলনা খুলনা ডমুিরয়া 68 ◌া◌ঃ মিন ল 
গাজী 19854713027000014 প 01722367583 না ু অন ান আসবাব প  তরী ও 

বাজারজাত করণ ইসলামী ব াংক ডমুিরয়া IDB0417724 06.09.21 0311510 500,000

1074 খুলনা খুলনা খুলনা ডমুিরয়া 69 িদপালী রাণী 9150534700 ম 017985548388 হ াঁ অন ান িম্ ট তরী ও বাজারজাত করণ িম্ ট তরী ও 
বাজারজাত করণ সাউট ই  ব াংক ডমুিরয়া 0012100003608 08.09.21 0311511 300,000

1075 খুলনা খুলনা খুলনা ডমুিরয়া 70 নূ াহার 15550566532 প 01783754301 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ কৃিষ ব াংক ডমুিরয়া 1308031118187 08.09.21 0311512 400,000

1076 খুলনা খুলনা খুলনা ডমুিরয়া 71 িনহার র ন 6002217924 প 01710662350 হ াঁ অন ান অন ান আসবাব প  তরী ও 
বাজারজাত করণ সানালী ডমুিরয়া 001017935 15.09.21 0311513 400,000

1077 খুলনা খুলনা খুলনা ডমুিরয়া 72 রািশদা বগম 3750578902 ম 01994250252 না ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ কৃিষ ব াংক ডমুিরয়া 1308031123017 15.09.21 0311514 300,000

1078 খুলনা খুলনা খুলনা ডমুিরয়া 73 আশীষ হালদার 9575217538 প 01713910065 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন মুরগীর খামার সানালী ডমুিরয়া 2711002198722 19.09.21 0311515 300,000

1079 খুলনা খুলনা খুলনা ডমুিরয়া 74 চ না রায় 8658897155 ম 01973864848 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ

◌াসাল ইসলামী 
ব াংক ডমুিরয়া SAD 415528 19.09.21 0311516 150,000
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খাত ধরণখাত

1080 খুলনা খুলনা খুলনা ডমুিরয়া 75 মেহদী হাসান 
িলট 4713027319724 প 01959886696 হ াঁ অন ান অন ান ভাগ পন  উৎপাদন 

ও বাজারজাত করণ সানালী ডমুিরয়া 002214014 23.09.21 0311517 500,000

1081 খুলনা খুলনা খুলনা শাহাপুর 76 নাজমা বগম 780894060 ম 01919952226 হ াঁ অন ান অন ান
গাভী পালন ও দধু 
উৎপাদন 
বাজারজাত করন

িবেকিব শাহপুর 27101000014859 23/9/21 14859 200,000

1082 খুলনা খুলনা খুলনা ফুলতলা 77 মায়া রাণী 4716938782775 ম 01962-033801 হ াঁ ু কােঠর তির দাউ কািচর বাট  তির 
বাজারজাত করন

দা, কািচ তরী ও 
বাজারজাত করণ িবেকিব ফুলতলা 1306031012144 05-08-21 03939561 150,000

1083 খুলনা খুলনা খুলনা ফুলতলা 78 রা জনা বগম 4716957033737 ম 01859-682163 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ িবেকিব জািমরা 13070311132528 10-08-21 0939562 300,000

1084 খুলনা খুলনা খুলনা ফুলতলা 79 সালমা বগম 4716919740499 ম 01870-097446 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন পাশাক ত ও 
বাজারজাতকরণ জনতা ফুলতলা 0100106580485 19-08-21 0939563 200,000

1085 খুলনা খুলনা খুলনা ফুলতলা 80 নুসরাত জাহান 4716976006582 ম 01924-232222 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ িবেকিব ফুলতলা 7999 28-08-21 0939564 200,000

1086 খুলনা খুলনা খুলনা ফুলতলা 81 এস এম রওশন 5055241961 প 01922-111646 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন িরং াব তরী , ত 
ও বাজারজাতকরণ পূবালী ফুলতলা 4266901003466 01-09-21 0939565 500,000

1087 খুলনা খুলনা খুলনা ফুলতলা 82 আন  সরকার 4716938782773 প 01756-394054 না ু কািচ ও মেরর বাট 
তির,বাজারজাতকরন

দা, কািচ তরী ও 
বাজারজাত করণ অ ণী ফুলতলা 0200004122875 09-09-21 0939566 150,000

1088 খুলনা খুলনা খুলনা ফুলতলা 83 নািছমা বগম 4716957032352 ম 01709-449787 হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ
নািরেকেলর ছাবরা 
িদেয় পন  তরী ও 
বাজারজাত করণ

ইসলামী ফুলতলা 2344 12-09-21 0939567 300,000

1089 খুলনা খুলনা খুলনা ফুলতলা 84 ওিলয়ার রহমান 2921802275575 প 017845298087 না ু িনত  ব বহায  পন  উৎপাদন
কােঠর আসবাব 
তরী ও বাজারজাত 

করণ
িবেকিব ফুলতলা 1306031012184 22-09-2021 0939568 300,000

1090 খুলনা খুলনা খুলনা ফুলতলা 85 ির া বগম 4716957033736 ম 017929037125 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন
মােছর পানা 

জনন ও 
বাজারজাত করণ

ইসলামী ফুলতলা 154979 22-09-2021 0939569 300,000

1091 খুলনা খুলনা খুলনা ফুলতলা 86 দু ৎ িব াস 4716938786376 প 017173-905066 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ সানালী ফুলতলা 2720002011565 22-09-2021 0939570 500,000

1092 খুলনা খুলনা খুলনা ফুলতলা 87 কুরবান আলী 4716919447237 প 01854-181457 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন
কােঠর আসবাব 
তরী ও বাজারজাত 

করণ
িবেকিব ফুলতলা 1306031012183 22-09-2021 0939571 150,000

1093 খুলনা খুলনা খুলনা ফুলতলা 88 সািবয়া বগম 6429817072 ম 01983-564246 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
বাজারজাত করণ জনতা িবিসক ই া: 

শাখা 0100024793332 22-09-2021 0939572 150,000

1094 খুলনা খুলনা খুলনা ফুলতলা 89 শিমিল সুলতানা 9155952402 ম 01402-754984 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
বাজারজাত করণ িবেকিব ফুলতলা 1306031012185 22-09-2021 0939573 200,000

1095 খুলনা খুলনা খুলনা ফুলতলা 90 সুমন 8254087771 প 01997-913114 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন
কােঠর বলন ও 
িপড়া তরী ও 
বাজারজাত করণ

অ ণী ফুলতরা 0200015211202 22-09-2021 0939574 200,000

1096 খুলনা খুলনা খুলনা ফুলতলা 91 হনা খাতন 7756257346 ম 018772844563 না ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন মৎস  চাষ ও 
বাজারজাত করণ িবেকিব জািমরা 16340 04-10-21 0939575 150,000

1097 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 92 মামুনুর রিশদ ২৬৯৩৭১৭১৬৮০১০ প ০১৭১১৩৩৩২৩৮ হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ গােম স িবেকিব কাজিদয়া িসিড ২৬০ ০২-৮-২১ ০৭৩৮৯২১ 500,000

1098 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 93 জািকয়া 
সুলতানা ৫৫৫০১০৬২৭৩ ম ০১৯৮১০৫০১৫১ হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ ীল তরী িবেকিব কাজিদয়া ৪৪৪২ ০২-৮-২১ ০৭৩৮৯২২ 300,000

1099 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 94 চ না ন ী ৫০৮৪১৬০৭৩৭ ম ০১৭১৮০৯০৫৭০ হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ শাখা তরী িবেকিব কাজিদয়া ৪৪৪০ ০৩-৮-২১ ০৭৩৮৯২৩ 300,000
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খাত ধরণখাত

1100 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 95 শািফয়া 
সুলতানা ৮৬৮৩৪১৮০৪৩ ম ০১৭১৪৫৯৭১৮৩ হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ দ জ িডিবিবএল কাজিদয়া ১২০১০৩০০২৬৭৮৮ ১৯-৮-২১ ০৭৩৮৯২৪ 200,000

1101 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 96 তাসিলমা ৫৫৩৪৩৮০২৯৯ ম ০১৭৪৫৪৮৮৮৮৯ হ াঁ ু কৃিষ পান চাষ অ লী কাজিদয়া ০২০০০০৫০৫৯৯৬৭ ২২-৮-২১ ০৭৩৮৯২৫ 150,000

1102 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 97 মাছমা আ ার ১৪৮৩২০২৭৩৩ ম ০১৭২৫৮৫৯১৮৮ হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ গাভী পালন অ লী কাজিদয়া ০২০০০১২৯৮৩৮৩২ ২৩-৮-২১ ০৭৩৮৯২৬ 250,000

1103 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 98 জয় ী রাণী 
পাল ৮২৩২৬৬৭৪১৩ ম ০১৭৪৫৬০৫০৬০ হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ গাভী পালন সানালী কাজিদয়া ২৭১৩৬০১০১৮০৬৭ ২৪-৮-২১ ০৭৩৮৯২৭ 300,000

1104 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 99 আ রা বগম ৪৬৩২৩৪৭৮৭০ ম ০১৭৮১৭৯০৮৯০ হ াঁ ু অন ান সাইেকল পাটস্ িবেকিব কাজিদয়া ১৩০৩০৩১১০৭৪১১ ২৪-৮-২১ ০৭৩৮৯২৮ 100,000

1105 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 100 িমিথলা হীরা ৬৪৩৩০৬৫৯৩২ ম ০১৯২৩৯৮৪৩৪৫ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ সানালী কাজিদয়া ২৭১৩৬০১০১৪৫৭৫ ০১-৯-২১ ০৭৩৮৯২৯ 150,000

1106 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 101 সুভ া মহলী ৮৬৮৩০১৮৪৭০ ম ০১৯২০১১৬৮২০ হ াঁ ু কৃিষ পান চাষ িবেকিব কাজিদয়া ৪৪৪১ ০১-৯-২১ ০৭৩৮৯৩০ 200,000

1107 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 102 রিহমা খাতন ২৩৭৯৭২৫০০১ ম ০১৮৮৫৬১৯১৩৯ হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ দ জ অ লী কাজিদয়া ০২০০০১৭০৯৯০২৮ ০২-৯-২১ ০৭৩৮৯৩১ 300,000

1108 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 103 কািহনুর বগম ৮২৪৭০৯৯৪৫৩ ম ০১৯১৫৫১১৮৫৮ হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ দ জ অ লী কাজিদয়া ০২০০০১৭২১১৫৬৬ ০২-৯-২১ ০৭৩৮৯৩২ 200,000

1109 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 104 ফােতমা খাতন ৬৪৩৩৫৭৫২৯৪ ম ০১৭৪০৮২২৪৪১ হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ গাভী পালন অ লী কাজিদয়া ০২০০০০৮৯৫৯৪৩০ ০২-৯-২১ ০৭৩৮৯৩৩ 200,000

1110 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 105 দৃ  সন ১৯৬২২৭৫৯১১ ম ০১৭৪৮৯৩১৫০৮ হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ শাখা তরী সানালী কাজিদয়া ২৭১৩৬০১০১৮০০৯ ০৫-৯-২১ ০৭৩৮৯৩৪ 200,000

1111 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 106 মানা বগম ৯১০০২৭২৯৬৩ ম ০১৯৫৯০১৬৫৯৬ হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ মাছ চাষ সানালী কাজিদয়া ২৭১৩৬০১০১৭৯৯৯ ০৯-৯-২১ ০৭৩৮৯৩৫ 100,000

1112 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 107 িশউলী দ ৩৩০০০৭৬৭২০ ম ০১৯৭৭০৬০৮৯৩ হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ শাখা তরী সানালী কাজিদয়া ২৭১৩৬৩৪১০০৪৮৭ ০৯-৯-২১ ০৭৩৮৯৩৬ 200,000

1113 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 108 মিক রায় ৬৮৮৪২৪১০২৪ ম ০১৭৩৮৩৭০৩৮
৯

হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ মাছ চাষ িবেকিব কাজিদয়া ২৬৫৭ ১৫-৯-২১ ০৭৩৮৯৩৭ 250,000

1114 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 109 মঞ্জু রাণী 
দাস ৭৩৩৩১৬৫৪০০ ম ০১৭১৯৬৩১৬৯০ হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ দ জ সানালী কাজিদয়া ৩৪০৮৭৭৬৬ ১৫-৯-২১ ০৭৩৮৯৪০ 300,000

1115 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 110 ফারহানা 
আফেরাজ ৪১৮২৬২৮১৫৮ ম ০১৯২১৯৩৯১৫১ হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ দ জ সানালী কাজিদয়া ২৭১৩৬০২০০০৫৭৫ ১৫-৯-২১ ০৭৩৮৯৩৯ 400,000

1116 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 111 সালমা বগম ১৪৮৪২৪৫৪৯১ ম ০১৯২৫৫৫৮০৬৭ হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ দ জ সানালী কাজিদয়া ২৭১৩৬০১০১৪৪২৪ ১৫-৯-২১ ০৭৩৮৯৩৮ 100,000

1117 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 112 সু ত পাল ৫০৭৮৯৭০৩৬৪ প ০১৭৩৫০৩৬৯৮
৯

হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ মাছ চাষ অ লী ব াঙক কাজিদয়া ০২০০০১৬৭৯৬৫৬২ ২২-৯-২১ ২৬১৫০০১ 300,000

1118 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 113 স য় দ ৪৬৩৪২০৭৭১৮ প ০১৭৩৯৫১৫৬৪১ হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ শাখা তরী িবেকিব কাজিদয়া ৪৪৫৬ ২২-৯-২১ ২৬১৫০০২ 200,000

1119 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 114 আফেরাজা 
খানম ৪৭১৭৫৫৪৬৮৭৩১২ ম ০১৭৩২৫৯২৪৭০ হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ দ জ ন াশনাল ব াঙক খুলনা ১০০৭০০৪৬৬১৯০৮ ২২-৯-২১ ২৬১৫০০৩ 200,000
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1120 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 115 সালমা 
ইয়াসিমন ৪৬৩৩৯৬৯৩৬৭ ম ০১৯২৪৬৭১৪৬৭ হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ দ জ অ লী ব াঙক কাজিদয়া ০২০০০১৬৫৬১৫২৩ ২৯-৯-২১ ২৬১৫০০৫ 250,000

1121 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 116 িবথী আ ার ২৩৫২১৭৬৬২৮ ম ০১৭৯৮৭৭১৯১৯ হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ মশলা তরী ইউিসিব খুলনা
০৬১৩২০৯০০০০১২

৫১৮
২৯-৯-২১ ২৬১৫০০৪ 300,000

1122 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 117 সেনকা িব াষ ৩৭৩৩০৯৮০৯৩ ম ০১৯৪২০৮০৬৬২ হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ গাভী পালন অ লী ব াঙক কাজিদয়া ৩৪০৩৪৯২৬ ২৯-৯-২১ ২৬১৫০০৬ 100,000

1123 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 118 িনলীমা ধর ৯১৩৪২৮৫৩৬১ ম ০১৯৩৫৬০০২২৫ হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ গাভী পালন িবেকিব কাজিদয়া ৪৪৬৪ ০৫-১০-২১ ২৬১৫০০৭ 100,000

1124 খুলনা খুলনা খুলনা পসা 119 মািফয়া বগম ৩২৮৩০৯৭৬২৮ ম ০১৯৫৭৫৬৭২৫৫ হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ গাভী পালন অ লী ব াঙক কাজিদয়া ০২০০০০৪৯৩৫০০৯ ০৫-১০-২১ ২৬১৫০০৮ 100,000

1125 খুলনা খুলনা খুলনা তরখাদা 120 ইলাবতী িব াস 4719454967162 ম 01721-804520 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায় পণ  উৎপাদন পাষাক তরী ও 
বাজারজাতকরণ কৃিষ ব াংক তরখাদা 5496/6 17/08/21 0726941 150,000

1126 খুলনা খুলনা খুলনা তরখাদা 121 মাঃ িরপন 
মাল া 19494719481000051 প 01922-423055 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায় পণ  উৎপাদন পাষাক তরী ও 

বাজারজাতকরণ সানালী তরখাদা 2725002095421 05/09/21 0726942 300,000

1127 খুলনা খুলনা খুলনা তরখাদা 122 ঝরনা বগম 4719427929149 ম 01764-445680 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দৃধ উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরণ কৃিষ ব াংক তরখাদা 13100210056017 30/09/21 0726943 300,000

1128 খুলনা বােগরহাট খুলনা রামপাল 123 শামীম শখ 0117353633511 প 01689639608 হ াঁ ু অন ান মৎস  চাষ ও মুরগী 
খামার ইসলামী ব াংক বােগরহাট 5517389 8/5/2021 1200621 300,000

1129 খুলনা বােগরহাট খুলনা রামপাল 124 শখ সােহল 
হােসন 19910117311000084 প 01749860860 হ াঁ ু অন ান মুরগীর খামার বাংলােদশ কৃিষ 

ব াংক রামপাল 1410031108817 16/08/21 1200622 300,000

1130 খুলনা বােগরহাট খুলনা রামপাল 125 িকেশার কুমার 
দাস 6902236691 প 01915531523 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন বাশঁ, বেতর কাজ ও 

বাজার জাত করণ
বাংলােদশ কৃিষ 

ব াংক রামপাল 1410031108821 23/08/21 1200623 100,000

1131 খুলনা বােগরহাট খুলনা রামপাল 126 নিত বালা 0117347628753 ম 01944234109 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন কাপড় ত করণ 
ও বাজার জাত করণ

আল আরাফা 
ইসলামী ব াংক মাংলা 0571120039066 24/08/21 1200624 400,000

1132 খুলনা বােগরহাট খুলনা রামপাল 127 ত ন কুমার 
ঘাষ 0117394679011 প 01924810857 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন িম  ও ঘী তরী ও 

বাজার জাত করণ
বাংলােদশ কৃিষ 

ব াংক রামপাল 1410031108843 15/09/21 1200625 500,000

1133 খুলনা বােগরহাট খুলনা রামপাল 128 মা া মহািসন 0110835203581 প 01935378371 হ াঁ ু অন ান িচংিড় চাষ বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক রামপাল 1410031108847 23/09/21 1200626 400,000

1134 খুলনা বােগরহাট খুলনা রামপাল 129 রিহমা বগম 19910117347000004 ম 01728902461 হ াঁ ু অন ান মুরগীর খামার িমডল া  ব াংক ফয়লা বাজার 1010009240 23/09/21 1200627 200,000

1135 খুলনা বােগরহাট খুলনা রামপাল 130
হাওলাদার 
মাজািহদলু 

ইসলাম
0117311602218 প 01727017159 হ াঁ ু অন ান মুরগীর খামার বাংলােদশ কৃিষ 

ব াংক রামপাল 1410031108849 26/09/21 1200628 400,000

1136 খুলনা বােগরহাট খুলনা মাংলা 131 িনলীমা রায় 0115823357948 ম 01946-525585 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস চাষ ও 
বাজারজাতকরন সানালী ব াংক মাংলা 29108-01009769 23/08/2021 1463821 150,000

1137 খুলনা বােগরহাট খুলনা মাংলা 132 শখর চ  রায় 0115829417740 প 01920-288904 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস চাষ ও 
বাজারজাতকরন সানালী ব াংক মাংলা 29108-01008999 25/08/2021 1463822 400,000

1138 খুলনা বােগরহাট খুলনা মাংলা 133 লাভলী বগম 0115859380975 ম 01885-403704 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস চাষ ও 
বাজারজাতকরন পূবালী ব াংক মাংলা 0764101096004 25/08/2021 1463823 200,000

1139 খুলনা বােগরহাট খুলনা মাংলা 134 তাসিলমা বগম 0115827372243 ম 01925-364044 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন পাষাক তরী ও 
বাজারজাতকরণ সাউদ বাংলা   িদগরাজ মাংলা 0036120019969 23/09/2021 1463824 200,000
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1140 খুলনা যেশার খুলনা অভয়নগর 135 মেনার ন 1023114703 প 017283400815 হ াঁ কু টর অন ান দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ

আই
 এফ আইিস নওয়াপাড়া 4163609578031 5.8.21 2009181 200,000

1141 খুলনা যেশার খুলনা অভয়নগর 136 হায়াতে ছা 8690603793 ম 01711021566 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ

ইসলামী 
ব াংক নওয়াপাড়া 3455234552 5.821 2009182 300,000

1142 খুলনা যেশার খুলনা অভয়নগর 137 নািহদা 8248872205 ম 1992928554 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ ইউ িসিব নওয়াপাড়া 0593209000016713 9.9.21 2009184 300,000

1143 খুলনা যেশার খুলনা অভয়নগর 138 মামুন মা া 8701954771 প 01962587333 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ াংক ব াংক নওয়াপাড়া 2402204124777001 9.9.21 2009183 300,000

1144 খুলনা যেশার খুলনা অভয়নগর 139 রশমা 3743948352 ম 01946275751 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ কৃিষ ব াংক নওয়াপাড়া 035411635 22.9.21 2009187 300,000

1145 খুলনা যেশার খুলনা অভয়নগর 140 শারিমন 3295217917 ম 01929879241 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ ইসলামী ব াংক নওয়াপাড়া

2020777027480081
7 28.9.21 2009191 100,000

1146 খুলনা যেশার খুলনা অভয়নগর 141 শফালী 5093372497 ম 01911551560 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ ইসলামী ব াংক নওয়াপাড়া

2050135020312571
5 22.9.21 2009189 300,000

1147 খুলনা যেশার খুলনা অভয়নগর 142 মিনরা 6894129078 ম 01734760207 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ কৃিষ ব াংক নওয়াপাড়া 1613031112037 28.9.21 2009190 200,000

1148 খুলনা যেশার খুলনা অভয়নগর 143 ইসিমতা 1022488702 ম 01947638270 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন
মুরগীর বা া 

জনন ও 
বাজারজাতকরণ

ইসলামী ব াংক নওয়াপাড়া
2050135020117120

9 22.9.21 2009188 300,000

1149 খুলনা যেশার খুলনা অভয়নগর 144 রিফকুল 5099532003 প 01713931326 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন
কাঠ গালা,কােঠর 
ফািনচার তরী ও 
িবপনন

সানালী ব াংক নওয়াপাড়া 2031033002378 22.9.21 2009186 400,000

1150 খুলনা যেশার খুলনা অভয়নগর 145 আ: গফফার 2843389830 প 01913334989 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন গাভী পালন ও দু  
বাজারজাতকরণ ইসলামী ব াংক নওয়াপাড়া

2050135020241210
7 22.9.21 2009185 450,000

1151 খুলনা যেশার খুলনা অভয়নগর 146 হািফজুর 
রহমান 1452740218 প 01947848526 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন গাভী পালন ও দু  

বাজারজাতকরণ সানালী নওয়াপাড়া 2307702000145 5.1021 2009192 150,000

1152 খুলনা যেশার খুলনা বসু য়া 147 মা: রজাউল 
ইসলাম 2849646365 প 01716743924  

01976743924
হ াঁ ু য়া/ প ােকটজাত করণ িব ু ট তরী ও 

িবপনন কমাস ব াংক পািদয়া বাজার 0652100000072 5-08-2021 2906401 200,000

1153 খুলনা যেশার খুলনা বসু য়া 148 মিনরা পারিভন 5099647165 ম 01586141916 
01913227957

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
মুরগী পালন কেরন 
এবং বাজাের িব য় 
কেরন

সানালী আলফা িমেগট 2301001006441 5-08-2021 2906402 200,000

1154 খুলনা যেশার খুলনা বসু য়া 149 হািলমা বগম 9574849395 ম 01913093190 
01913233197

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন সব জ উৎপাদন ও 
িবপনন ওয়ান ব াংক বসু য়া মাড় 0142240005196 5-08-2021 2906403 100,000

1155 খুলনা যেশার খুলনা বসু য়া 150 কুদরেত এলাহী 8682622785 প 01926945144 
01646116933

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
মৎস  চাষ কের 
বাজাের িব য় 
কেরন

ওয়ান ব াংক বসু য়া মাড় 0142050029999 5-09-2021 2906404 150,000

1156 খুলনা যেশার খুলনা বসু য়া 151 আকিলমা 
বগম 8699827401 ম 01711117914 

01765110640
হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন ও দু  

বাজারজাতকরণ সানালী আলফা িমেগট 340188445921 5-09-2021 2906405 100,000

1157 খুলনা যেশার খুলনা বসু য়া 152 মা ফুল 
ইসলাম 9162761010 প 01959574722 

01959220036
না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

মৎস  চাষ কের 
বাজাের িব য় 
কেরন

সানালী আলফা িমেগট 2301001007376 27-09-2021 2906406 200,000

1158 খুলনা যেশার খুলনা বসু য়া 153 আবু সাইদ 
হােসন 3299761191 প 01926876131 

01911141616
না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

কবুতর পালন কেরন 
এবং বাজাের িব য় 
কেরন

সানালী আলফা িমেগট 2301001007032 27-09-2021 2906407 100,000

1159 খুলনা যেশার খুলনা বসু য়া 154 ল ণ শীল 4195798089 প 01734546664
01919352387

না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
পান চাষ কেরন এবং 
বাজাের িব য় 
কেরন

জনতা মহাকাল শাখা 34035316 27-09-2021 2906408 100,000
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1160 খুলনা যেশার খুলনা বসু য়া 155 ফরেদৗিস 
খাতন 6445277665 ম 01937254530 

01952427518
হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

মুরগী পালন কেরন 
এবং বাজাের িব য় 
কেরন

ওয়ান ব াংক বসু য়া মাড় 0142240009989 27-09-2021 2906409 100,000

1161 খুলনা যেশার খুলনা বসু য়া 156 নাসিরন 
সুলতানা 1494334541 ম 01768885708 

01906224903
হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

মুরগী পালন কেরন 
এবং বাজাের িব য় 
কেরন

ওয়ান ব াংক বসু য়া মাড় 0142240009947 29-09-2021 2906410 100,000

1162 খুলনা যেশার খুলনা বসু য়া 157 মাহমুদা বগম 5549779329 ম 01917357841 
01913907960

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
কবুতর পালন কেরন 
এবং বাজাের িব য় 
কেরন

ওয়ান ব াংক বসু য়া মাড় 0142240010695 5-10/21 2906411 100,000

1163 খুলনা নড়াইল খুলনা কািলয়া 158 সদান  িব াস 5535457559 প 01936632818 হ াঁ ু বাশ, বেতর কাজ ও চামড়া 
য়াত করন

িতিন বাজার থেক 
চামড়া সং হ কের 

য়াজাত করন  
কের িব  কেরন 

সানালী ব াংক কািলয়া 2503101013879 02-09-21 4444501 400,000

1164 খুলনা নড়াইল খুলনা কািলয়া 159 মূত য়  
ভৗিমক 1935535540 প 01925669247 হ াঁ ু মুিড় ও চানাচর তকরন ও 

বাজারজাতকরন

িতিন তার িনেজর 
কারখানায় মুিড় ও 
চানাচর ত তা 
প ােকটজাত কের 

সানালী ব াংক কািলয়া 2503002139822 02-09-21 444502 300,000

1165 খুলনা নড়াইল খুলনা কািলয়া 160 মাঃ শামীম 
রজা 19882694813854114 প 01914665991 হ াঁ অন ান মাছ চাষ ও বাজারজাত করন

িতিন তার িনজ মৎস 
খামাের রনু পানা 
উৎপাদন কেরন 
এছাড়া সাদা মাছ ও 

কৃিষ ব াংক কািলয়া 2205031009874 15-09-21 4444503 400,000

1166 খুলনা নড়াইল খুলনা কািলয়া 161 মাহফুজুর 
রহমান 7353776094 প 01928558094 হ াঁ অন ান লয়ার খামার ওিডম বাজারজাত 

করন

িতিন এক িদরনর 
লয়ার মুগরীর বা া 

সং হ কের তা িডম 
পাড়ার উপেডাগী 

সানালী ব াংক কািলয়া 2503101014213 16-09-21 4444504 300,000

1167 খুলনা নড়াইল খুলনা কািলয়া 162 মাঃআজম 
খান 5985402287 প 01964785609 হ াঁ অন ান বয়লার মুরগী পালন ও বাজারজাত 

করন

িতিন এক িদরনর 
বযলার মুগরীর বা া 
সং হ তা 2/3 ক জ 
ওজন উপেডাগী 

কৃিষ ব াংক কািলয়া 11754 22-09-21 4444505 400,000

1168 খুলনা নড়াইল খুলনা কািলয়া 163 িদলীপ সাহা 7785478673 প 01914119182 না অন ান িম  তরী ও বাজারজাত করন।

িতিন িবিভ  কার 
িম , দই,ও আন ান  
িমা জাত 

ব সাম ী তরী ও 

সানালী ব াংক কািলয়া 2503002095762 22-09-21 4444506 400,000

1169 খুলনা নড়াইল খুলনা কািলয়া 164 িমরাজুল 
ইসলাম 23855331799 প 01740400088 না অন ান ডইরী ফাম ও দু  খামার

িতিন তার গ র 
খামাের গাভী পালন 
কেরন দধু উৎপাদন 
কেরন এবং 

সানালী ব াংক কািলয়া 2503102000581 23-09-21 4444507 300,000

1170 খুলনা নড়াইল খুলনা কািলয়া 165 মাঃ 
শাহজাহান 779183802400726 প 01917080066 হ াঁ অন ান মাছ চাষ ও বাজারজাতকরন।

িতিন সাদা মাছ ও 
িচংিড় মাছ উৎপাদন 
কেরন ও 
বাজারজাতকরন 

স াসাল ব াংক কািলয়া 1431340003292 23-09-21 4444508 400,000

1171 খুলনা নড়াইল খুলনা কািলয়া 166 সেকন ফরাজী 7335669813 প 01931987361 হ াঁ অন ান পান চাষ ও বাজারজাতকরন।

িতিন তার পােনর 
বরেজ পান চাষ 
কেরন ও 
বাজারজাত কেরন।

স াসাল ব াংক কািলয়া 1431340008095 23-09-21 4444509 300,000

1172 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ অ াম 1 রিফক িময়া 4810223000106 প 01719196783 হ াঁ ু ভাগ  পণ  উৎপাদন পিনর তির ও 
বাজারজাতকরণ িবেকিব অ াম 18860 04-08-21 0619761 150,000             

1173 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ অ াম 2 মা: আহ দ 
আলী 3293810085 প 01317922428 হ াঁ ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন স ািনেটশন সাম ী 

তির এিব ব াংক অ াম 4046-064025-300 29-09-21 0619762 100,000             

1174 চ াম িব. বািড়য়া িকেশারগ আ গ 3 নাজমা বগম 1213312147652 ম 01797268559 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন নকশীকাথা ঁ তির 
এবং সলাই ও িব । পালী আ গ 5264010002682 02-08-21 2342842 200,000             

1175 চ াম িব. বািড়য়া িকেশারগ আ গ 4 নীলা বগম 1213312147685 ম 01320321545 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন সলাই কাজ পালী আ গ 5264010002681 02-08-21 2342841 150,000             

1176 চ াম িব. বািড়য়া িকেশারগ আ গ 5 মেনায়ারা 
বগম 1213312149089 ম 01727205281 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন বাশঁ ও বেতর কাজ সানালী আ গ 1406002038751 02-08-21 2342843 150,000             

1177 চ াম িব. বািড়য়া িকেশারগ আ গ 6 মােজদা 1213312147792 ম 01715939240 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন নকশীকাথা ঁ তির 
এবং সলাই ও িব । ইসলামী আ গ 13138 16-08-21 2342845 100,000             

1178 চ াম িব. বািড়য়া িকেশারগ আ গ 7 শিরফা 1213312147569 ম 01772198672 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন নকশীকাথা ঁ তির 
এবং সলাই ও িব । ইসলামী আ গ 14332 16-08-21 2342844 200,000             

1179 চ াম িব. বািড়য়া িকেশারগ আ গ 8 আেলয়া বগম 1213338207464 ম 01726677766 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন সলাই কাজ ি িময়াম আ গ 12100022256 25-08-21 2342847 200,000             
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1180 চ াম িব. বািড়য়া িকেশারগ আ গ 9 ফা ক ইসলাম 1213312141907 প 01939496240 না ু অন ান ছাগেলর খামার ইসলামী আ গ
2050176020161130

0 25-08-21 2342846 250,000             

1181 চ াম িব. বািড়য়া িকেশারগ আ গ 10 সােহদা আ ার 3729079057 ম 01862540196 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন সলাই কাজ পালী আ গ 5264010002687 26-08-21 2342849 100,000             

1182 চ াম িব. বািড়য়া িকেশারগ আ গ 11 বােয়া জদ িময়া 199012133380002107 প 01673575509 না কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন মুিল বােঁশর চাটাই 
তির ও িব িবেকিব আ গ 5264010002687 26-08-21 2342848 500,000             

1183 চ াম িব. বািড়য়া িকেশারগ আ গ 12 মাঃ িব াল 
িময়া 1213314114265 প 01922780372 হ াঁ অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 

ও দধু িব ইসলামী আ গ 8396 08-09-21 2342850 500,000             

1184 চ াম িব. বািড়য়া িকেশারগ আ গ 13 শাহানা 1213312145326 ম 01922247356 হ াঁ অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব পালী আ গ 1127 09-09-21 2342851 150,000             

1185 চ াম িব. বািড়য়া িকেশারগ আ গ 14 সফর চানঁ 19911213326000061 ম 01775231155 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন নকশীকাথা ঁ তির 
এবং সলাই ও িব । পালী আ গ 5264010002794 09-09-21 2342852 100,000             

1186 চ াম িব. বািড়য়া িকেশারগ আ গ 15 পারভীন 1213314114169 ম 01781467473 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন নকশীকাথা ঁ তির 
এবং সলাই ও িব । পালী আ গ 5264010002404 22-09-21 2342854 100,000             

1187 চ াম িব. বািড়য়া িকেশারগ আ গ 16 মাঃ আবু 
তােহর িময়া 19811213312000001 প 01821844255 হ াঁ অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 

ও দধু িব াইম আ গ 2203117000068 22-09-21 2342853 500,000             

1188 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ইটনা 17 িসমু আ ার 5553857599 ম 01911478872 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন ছাগল পালন ও 
িব য় িবেকিব ইটনা 48110311039712 14-09-21 2741621 80,000               

1189 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ইটনা 18 সালমা আ ার 4813351944417 ম 01940331673 হ াঁ অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব সানালী ইটনা 3407401011972 15-09-21 2741622 200,000             

1190 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ইটনা 19 মুেমলা খাতন 4813351942611 ম 01911846959 হ াঁ অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব িবেকিব ইটনা 48110311039749 27-09-21 2741623 100,000             

1191 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ইটনা 20 আছমা আ ার 4813351943890 ম 01921886322 হ াঁ অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব িবেকিব ইটনা 48110311039770 27-09-21 2741624 110,000             

1192 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ইটনা 21 সুজন কমকার 4813351939323 প 01725228012 হ াঁ কু টর য়াজাতকরণ লাহার তির জিনস 
প  তির কেরন িবেকিব ইটনা 48110210004897 29-09-21 2741625 100,000             

1193 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িকেশারগ  স 22 মামুন 8671094111 প 01916459180 না অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন কবুতর পালন িবেকিব িকেশারগ 1155 18-08-21 1483981 200,000             

1194 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িকেশারগ  স 23 মা: শাহীদ 
িময়া 9560607518 প 01929840252 না অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন িম  মাছঁ চাষ ও 

িবপণন িবেকিব িকেশারগ 22549 09-09-21 1483983 200,000             

1195 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িকেশারগ  স 24 মাহমুদা আ ার 8872745683 ম 01754367732 হ াঁ অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব িবেকিব িকেশারগ 22527 09-09-21 1483982 150,000             

1196 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িকেশারগ  স 25 মাঃ জুেয়ল 
িময়া 7325107535 প 01912829508 না অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 

ও দধু িব পুবালী িকেশারগ 1640101125468 22-09-21 1483985 200,000             

1197 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িকেশারগ  স 26 পাখী আ ার 9121304365 ম 01782963259 হ াঁ অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব জনতা িকেশারগ 0100148222589 22-09-21 1483984 200,000             

1198 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িকেশারগ  স 27 মাছা: শামীমা 
আ ার 6421431518 ম 01710762938 হ াঁ অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 

ও দধু িব িবেকিব িকেশারগ 48030311126207 22-09-21 1483986 150,000             

1199 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ক টয়াদী 28 শিফকুল আলম 4814538058091 প 01614636666 হ াঁ অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন মুরগীর িডম উৎপাদন িবেকিব ক টয়াদী 002146819 02-09-21 2747821 300,000             
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1200 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ক টয়াদী 29 িমন তামা া 4814513991177 ম 01307211695 না অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন নাসারী চারা উৎপাদন িবেকিব ক টয়াদী 4813-0310195900 05-09-21 2747822 250,000             

1201 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ক টয়াদী 30 জাসনা রাণী 4810686382455 ম 01764113739 হ াঁ অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন
সানালী ও বয়লার 

মুিরগীর বা া লালন 
পালন ও িব য়

িবেকিব ক টয়াদী 4813-0310195964 27-09-21 2747825 100,000             

1202 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ক টয়াদী 31 মা আ ার 4824501162904 ম 01717649747 হ াঁ অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব িবেকিব ক টয়াদী 4813-0310196007 27-09-21 2747823 250,000             

1203 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কিরমগ 32 জাসনা 4814243674497 ম 01925694465 হ াঁ কু টর অন ান

বাজার থেক কাপড় 
ও পুিত য় কের 
কাপেড় পুিত বিসেয় 
িব য় কেরন

সানালী ব াংক কিরমগ 3409001008409 02-08-21 2742961              200,000 

1204 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কিরমগ 33 মাছাঃ 
খায় াহার 4824201684164 ম 01627298100 হ াঁ কু টর অন ান

বাজার থেক কাপড় 
ও সূতা য় কের  
তির পাশাক 

িব য় কেরন

উ রা ব াংক কিরমগ 111-1860 02-08-21 2742962 100,000             

1205 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কিরমগ 34 তাছিলমা 
আ ার 4814260520276 ম 01939620256 হ াঁ কু টর অন ান

বাজার থেক কাপড় 
ও পুিত য় কের 
কাপেড় পুিত বিসেয় 
িব য় কেরন

সাসাল ইসলামী 
ব াংক িল কিরমগ 1071340044005 03-08-21 2742963 50,000               

1206 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কিরমগ 35 খািদজা 
আ ার সুবনা 4814234543041 ম 01904931736 হ াঁ কু টর অন ান

বাজার থেক কাপড় 
ও সূতা য় কের  
তির পাশাক 

িব য় কেরন

িবেকিব কিরমগ 1017446 26-08-21 2742964 150,000             

1207 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কিরমগ 36 মাছাঃিশখা 
আ ার 8710945182 ম 01810699711 হ াঁ কু টর অন ান

বাজার থেক কাপড় 
ও পুিত য় কের 
কাপেড় পুিত বিসেয় 
িব য় কেরন

এস আইিবএল কিরমগ 1071340044016 26-08-21 2742965 50,000               

1208 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কিরমগ 37 রেবকা 
সুলতানা িশ া 4824201684179 ম 01774332335 হ াঁ কু টর অন ান

বাজার থেক কাপড় 
ও সূতা য় কের  
তির পাশাক 

িব য় কেরন

সানালী কিরমগ 3409001012861 26-08-21 2742966 150,000             

1209 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কিরমগ 38 আকিলমা 4814286670384 ম 01930717283 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন

বাজার থেক কাপড় 
ও সূতা য় কের  
তির পাশাক 

িব য় কেরন

উ রা কিরমগ 1111912 26-09-21 2742967 100,000             

1210 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কিরমগ 39 মাছাঃ মিন 
আ ার 4814277587072 ম 01911779805 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন

বাজার থেক কাপড় 
ও সূতা য় কের  
তির পাশাক 

িব য় কেরন

িবেকিব িনয়ামতপুর 12961 26-09-21 2742968 100,000             

1211 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কিরমগ 40 িরনা 4824202688530 ম 01314699614 হ াঁ কু টর য়া/প ােকটজাতকরণ মশলা য় কের 
য়া জাতকরণ সানালী কিরমগ 3409-001014197 26-09-21 2742969 150,000             

1212 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কুিলয়ারচর 41 রািবয়া বগম 4825407450370 ম 01961263551 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন
িতিন কােঠর 
আসবাবপ  তির 
কের িব  কেরন।

উ রা ব াংক কুিলয়ারচর 183411100122503 29-07-21 2414861 200,000             

1213 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কুিলয়ারচর 42 জবা রাণী পাল 2858047646 ম 01845454893 না কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন
িতিন মা টর 
জিনসপ  তির 

কের িব  কেরেন
িবেকিব কুিলয়ারচর 4815031011469 29-07-21 2414863 100,000             

1214 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কুিলয়ারচর 43 মু া রাণী পাল 4825407450759 ম 01735828546 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন
িতিন মা টর 
জিনসপ  তির 

কের িব  কেরেন
িবেকিব কুিলয়ারচর 4815031011468 29-07-21 2414862 100,000             

1215 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কুিলয়ারচর 44 সিবতা রাণী 
শীল 4825407450237 ম 01750161291 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন

িতিন মা টর 
জিনসপ  তির 

কের িব  কেরেন
উ রা ব াংক কুিলয়ারচর 183411100122601 29-07-21 2414865 100,000             

1216 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কুিলয়ারচর 45 িমনা বগম 4825401434737 ম 01996424051 হ াঁ ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন িতিন কাপড় তির 
কের িব  কেরন িবেকিব কুিলয়ারচর 4815031011470 29-07-21 2414864 100,000             

1217 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কুিলয়ারচর 46 িমলন পাল 4825407450456 ম 0178708286 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন
িতিন মা টর 
জিনসপ  তির 

কের িব  কেরেন
িবেকিব কুিলয়ারচর 4815031011467 02-08-21 2414866 200,000             

1218 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কুিলয়ারচর 47 িশউলী খানম 4810643401777 ম 01919860772 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন
িতিন গাভী থেক দধু 
দাহন কের বাজাের 

িব  কেরন
জনতা কুিলয়ারচর 0100036879542 26-08-21 2414867 200,000             

1219 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কুিলয়ারচর 48 অচনা রাণী 
পাল 19834825407000002 ম 01776775716 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন

িতিন মা টর 
জিনসপ  তির 

কের িব  কেরেন
িবেকিব কুিলয়ারচর 48150310114790 26-08-21 2414868 200,000             



ম িবভাগ জলা িপিডিবএফ 
অ ল উপেজলা

উ
েদ

া
ার

 
ম

 
ন

ং উেদ া ার 
নাম

উেদ া ার জাতীয় 
পিরচয় প  নং

পু
ষ

/ ম
িহ

ল
া 

( প
/ ম

) উেদ া ার 
মাবাইল ন র

প
ূব 

থ
েক

ই 
িপ

িড
িব

এ
ফ

- এ
র 

স
দস

? 
( হ

া/ঁ ন
া)

১। ু    
২।কু টর 
৩।মাঝার 
৪।অন ান

১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন 
২। য়া/প ােকটজাতকরণ 
৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
৪। অন ান

উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

1220 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কুিলয়ারচর 49 িমলন বগম 4825406445741 ম 01990766433 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন
িতিন গাভী থেক দধু 
দাহন কের বাজাের 

িব  কেরন
ি িময়াম কুিলয়ারচর 0012100000697 26-08-21 2414869 150,000             

1221 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কুিলয়ারচর 50 ঝড়না 4825407450380 ম 01319934249 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন
িতিন গাভী থেক দধু 
দাহন কের বাজাের 

িব  কেরন
িবেকিব কুিলয়ারচর 183411100122786 22-09-2021 2414870 100,000             

1222 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কুিলয়ারচর 51 মা রাণী পাল 1961276373 ম 01737690044 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন
িতিন মা টর 
জিনসপ  তির 

কের িব  কেরেন
িবেকিব কুিলয়ারচর 4815031011506 22-09-2021 2414871 200,000             

1223 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কুিলয়ারচর 52 ল ী রাণ পাল 4825407450428 ম 01920408284 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন
িতিন মা টর 
জিনসপ  তির 

কের িব  কেরেন
িবেকিব কুিলয়ারচর 4815031011505 22-09-2021 2414872 200,000             

1224 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কুিলয়ারচর 53 আকিলমা 4825401434824 ম 01957920098 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ
িতিন ধান থেক চাল 
উৎপদান কের তা 
িব  কেরন

ি িময়াম কুিলয়ারচর 0014100000099 22-09-2021 2414873 200,000             

1225 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কুিলয়ারচর 54 জুঁ ই আ ার 19964828809001502 ম 01709226683 হ াঁ ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন িতিন কাপড় তির 
কের িব  কেরন উ রা কুিলয়ারচর 122778 22-09-2021 2414874 100,000             

1226 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কুিলয়ারচর 55 লিতফা 4815471457193 ম 01748674006 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন
িতিন গাভী থেক দধু 
দাহন কের বাজাের 

িব  কেরন
িবেকিব কুিলয়ারচর 48150310114816 22-09-2021 2414875 300,000             

1227 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কুিলয়ারচর 56 ফােতমা 19994815471111014 ম 01946252391 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন
িতিন বাশঁ ও বেতর 
সাহােয  ঝুিড় তির 
কের িব  কেরন

িবেকিব কুিলয়ারচর 48150310114804 22-09-2021 2414876 100,000             

1228 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কুিলয়ারচর 57 শামীমা আ ার 4825404441027 ম 01762262224 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন
িতিন গাভী থেক দধু 
দাহন কের বাজাের 

িব  কেরন
ডাজ বাংলা কুিলয়ারচর 173151156704 22-09-2021 2414877 100,000             

1229 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কুিলয়ারচর 58 সািবনা 4815411512004 ম 01734471233 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন
িতিন গাভী থেক দধু 
দাহন কের বাজাের 

িব  কেরন
ি িময়াম কুিলয়ারচর 0012100000784 22-09-2021 2414878 200,000             

1230 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কুিলয়ারচর 59 শাহানা 4815471457196 ম 01971689714 হ াঁ ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন িতিন কাপড় তির 
কের িব  কেরন িবেকিব কুিলয়ারচর 48150310114825 23-09-2021 2414879 300,000             

1231 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ কুিলয়ারচর 60 চ না রাণী 4825404442479 ম 01701733133 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন
িতিন গাভী থেক দধু 
দাহন কের বাজাের 

িব  কেরন
িবেকিব কুিলয়ারচর 48150310110679 27-09-2021 2414881 250,000             

1232 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ তাড়াইল 61 মঞ্জু িময়া 4819254764073 প 01772840321 হ াঁ অন ান অন ান িতিন মেনাহারী ও 
মুিদ ব বস া কেরন সানালী তাড়াইল 3418101010469 02-08-21 3094722 100,000             

1233 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ তাড়াইল 62 শা  কুমার 
পাল 4819294804858 প 01712351386 হ াঁ অন ান অন ান

িতিন ক উটার 
স্টিডও ফেটাকিপ 
কে াজ এবং 
কাগজ র জ: 

ব াংক এিশয়া তাড়াইল 01134000625 02-08-21 3094721 300,000             

1234 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ তাড়াইল 63 চা া পাল 4819213713373 ম 01903706069 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন হাসঁ পালন কের 
বাজাের িডম িব পূবালী তাড়াইল 1640101125089 11-08-21 3094723 200,000             

1235 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ তাড়াইল 64 িদেলায়ার 
হােসন 4814234528432 প 01766315969 না ু কৃিষ পন  উৎপাদন হাসঁ পালন কের 

বাজাের িডম িব পূবালী তাড়াইল 1640101121880 17-08-21 3094724 100,000             

1236 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ তাড়াইল 65 বাবুল িময়া 4819294803242 প 01725422888 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন হাসঁ পালন কের 
বাজাের িডম িব ব াংক এিশয়া তাড়াইল 50811148002815 01-09-21 3094725 80,000               

1237 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ তাড়াইল 66 িলিপ রাণী 
তালুকদার 19924819267000327 ম 01781-514252 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন হাসঁ পালন কের 

বাজাের িডম িব িবেকিব তাড়াইল 10918 05-10-21 30944726 100,000             

1238 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ িকেশারগ না াইল 67 আসাদু ামান 
সরকার 6117239000011 প 01724735048 হ াঁ ু অন ান লাইে রী ,ফেটাকিপ 

ও ি ি ং স সানালী না াইল 3318100011995 29-07-21 2761842 300,000             

1239 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ িকেশারগ না াইল 68  আল আিমন 
ভূঞা 7301763293 প 01713544510 না ু কৃিষ পন  উৎপাদন িফসারী ও ডইির 

ফাম সানালী না াইল 3318302004087 08-09-21 2761843 300,000             
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1240 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ িকেশারগ না াইল 69 খাকন চ  
দবনাথ 6127207173239 প 01767419075 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন গাভীর দধু 

বাজারজাতকরণ এনিসিস না াইল 0106-0310007572 28-09-21 2761844 90,000               

1241 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িনকলী 70 মাঃ আ লু 
হািকম 4817676240619 প 01914388813 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন মৎস উৎপাদন ও 

িবপনন অ ণী ব াংক িনকলী শাখা 0200007983914 03-08-21 িসিডই-
2745242 100,000             

1242 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িনকলী 71 তান জনা 
আ ার 4817676244055 ম 01917986837 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন হাসঁ পালন কের 

বাজাের িডম িব িবেকিব িনকলী শাখা 7544 03-08-21 িসিডই-
2745241 100,000             

1243 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িনকলী 72 িমঠ রাণী শাহা 4817676240970 ম 01916575547 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন সলাই কাজ অ ণী ব াংক িনকলী শাখা 0200007982257 27-09-21 2745243 90,000               

1244 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ পাকু য়া 73 ছাইদরু  রহমান 4817919958574 প 01721648676 হ াঁ কু টর য়া/প ােকটজাতকরণ কাচামঁাল থেক 
প র খাদ  উৎপাদন সানালী পাকু য়া 3417100005838 16-08-21 3091464 500,000             

1245 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ পাকু য়া 74 মাঃ নজ ল 
ইসলাম 19774817928000006 প 01798049341 না ু কৃিষ পন  উৎপাদন িডম উৎপাদন কের 

বাজারজাতকরণ অ ণী ব াংক পাকু য়া 0200005667654 16-08-21 3091463 300,000             

1246 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ পাকু য়া 75 সুমন িময়া 9109382458 প 01791093832 না ু কৃিষ পন  উৎপাদন গাভীর দধু 
বাজারজাতকরণ িবেকিব পাকু য়া 48040310151207 16-08-21 3091461 300,000             

1247 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ পাকু য়া 76 ম জনা বগম 
নাজমা 4817947947948928 ম 01760067118 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন শাকসবজী উৎপাদন 

ও িবপণন অ ণী ব াংক পাকু য়া 0200014546650 16-08-21 3091462 100,000             

1248 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ পাকু য়া 77 নারগীস 19894817976000014 ম 01999464842 না ু কৃিষ পন  উৎপাদন কৃিষ পন  উৎপাদন 
ও িবপণন িবেকিব পাকু য়া 15113 16-08-21 3091465 100,000             

1249 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ পাকু য়া 78 আশীষ কুমার 
বমণ 4817928863984 প 01703590160 না ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন ছাট বড় ব  

উৎপাদন ও িবপণন অ ণী ব াংক িমজাপুর 0200017142841 15-09-21 3091469 100,000             

1250 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ পাকু য়া 79 মা: 
আসাদু ামান 4817985908600 প 01726929211 না ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন ছাট বড় ব  

উৎপাদন ও িবপণন অ ণী ব াংক পাকু য়া 0200005653460 15-09-21 3091467 150,000             

1251 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ পাকু য়া 80 অমল 6425322879 প 01710926944 না ু কৃিষ পন  উৎপাদন কৃিষ পন  উৎপাদন 
ও িবপণন পালী দরগা বাজার 3210 15-09-21 3091468 100,000             

1252 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ পাকু য়া 81 মা: আিমনুল 
হক 4817995970555 প 01720137186 না ু কৃিষ পন  উৎপাদন

মােছর পানা 
উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ

িবেকিব পাকু য়া 14953 15-09-21 3091466 200,000             

1253 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ বা জতপুর 82 কিণকা বিণক 4810694321551 ম 01791687054 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন কাগেজর ফুল তির এনআরিবিস সরারচর 501231100003831 03-08-21 4155451 300,000             

1254 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ বা জতপুর 83 কিবতা আ ার 4810617300507 ম 01749490538 হ াঁ ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন জামা তির ও 
িশ ণ সানালী বা জতপুর 340250102598 20-09-21 4155452 150,000             

1255 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ বা জতপুর 84 ফেসনা 
আ ার 4810617305288 ম 01956205608 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন

মােছর পানা 
উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ

সানালী বা জতপুর 3402002129738 23-09-21 4155453 250,000             

1256 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ বা জতপুর 85 ফজর আলী 4820604420840 প 01716625113 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব আই এফ আইিস বা জতপুর 11112750809031 29-09-21 4155454 150,000             

1257 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ভরব 86 সােহলা বগম 4821107688540 ম 01784789696 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন পুকুের মাছ চাষ ও 
বাজারজাতকরন সানালী ভরব 3403301019512 04-08-21 1204501 200,000             

1258 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ভরব 87 অপণা রাণী 
দাস 4821101658177 ম 01716754468 হ াঁ ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন

নািরেকেলর শলা 
িদেয় ঝাড়ু তির ও 
বাজারজাতকরণ

সানালী ভরব 3403301021058 16-08-21 1204502 100,000             

1259 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ভরব 88 আ ুরা বগম 481135565709 ম 01770655548 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন গাভীর দধু 
বাজারজাতকরণ সানালী ভরব 3403301021139 31-08-21 1204503 200,000             
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1260 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ভরব 89 মিরয়ম বগম 19944821101000024 ম 01719101433 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন

িবিভ  ধরেণর ফুল 
তির ফুলদানী, 
শািপছ, িবেয়র বর 

সাজােনা, ইত ািদ

এনআরিবিস ভরব 016031100003971 31-08-21 1204505 200,000             

1261 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ভরব 90 আ রু রা াক 3750729786 প 01732693323 না ু কৃিষ পন  উৎপাদন গাভীর দধু 
বাজারজাতকরণ ঢাকা ভরব 2412000017662 31-08-21 1204504 200,000             

1262 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ভরব 91 না জয়া বগম 19944811171000222 ম 01713585679 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন
মুরগীর 
হ াচাির.পালন ও 
বাজারজাতকরণ

িবেকিব ভরব 4808031013023 01-09-21 1204506 200,000             

1263 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ভরব 92 মাকসুদা 
পারভীন 1991482110200050 ম 01910586072 না ু কৃিষ পন  উৎপাদন কবুতর পালন ও 

বাজারজাতকরণ সানালী ভরব 34033010212 16-09-21 1204507 300,000             

1264 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ভরব 93 সািহদা বগম 4811147594587 ম 01610316916 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন ছাগল পালন ও 
িব য় সানালী ভরব 3403301019437 16-09-21 1204508 300,000             

1265 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ভরব 94 পাপন চ  দাস 1103979521 প 01758581731 না কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন
নািরেকেলর শলা 
িদেয় ঝাড়ু তির ও 
বাজারজাতকরণ

সানালী ভরব 3403301021105 16-09-21 1204509 200,000             

1266 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ভরব 95 gBbDÏxb 
Avn‡¤§` 4154144440 প 01854070777 না ু কৃিষ পন  উৎপাদন পুকুের মাছ চাষ ও 

বাজারজাতকরন িস ট ব াংক ভরব 2102455416001 22-09-21 1204510 200,000             

1267 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ভরব 96 িবিধতা হাসন 
তশী 19894821103000048 ম 01864678910 হ াঁ অন ান অন ান িবউ ট পালার সানালী ভরব 0521150000498 22-09-21 1204511 200,000             

1268 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ভরব 97 সািহদা জাহান 
এ ািন 4821102663029 ম 01784888561 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন নকশীকাথা ঁ তির 

এবং সলাই ও িব । সানালী ভরব 3403301021220 22-09-21 1204512 300,000             

1269 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ভরব 98 িশ ী রাণী দব 4821101659038 ম 01784888561 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ িম  ও দই তির ও 
বাজারজাতকরণ জনতা ভরব 0100217650725 22-09-21 1204513 300,000             

1270 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ভরব 99 িসদরাতল 
মুনতাহা সাথী 19974811183000015 ম 01709606955 না কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন পাষাক তির ও 

বাজারজাতকরণ জনতা ভরব 100219103535 22-09-21 1204514 300,000             

1271 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ভরব 100 আশা বগম 7804746936 ম 01797503053 না কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন নকশীকাথা ঁ তির 
এবং সলাই ও িব । সনালী ভরব 3403301021232 22-09-21 1204515 100,000             

1272 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ভরব 101 সা াম হােসন 19944811171000202 প 01874283437 না কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন নকশীকাথা ঁ তির 
এবং সলাই ও িব । সনালী ভরব 3403301021240 22-09-21 1204516 300,000             

1273 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ভরব 102 নবী হােসন 4821105679350 প 01927058031 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন গাভীর দধু 
বাজারজাতকরণ িবেকিব ভরব 10-4541-1 22-09-21 1204517 300,000             

1274 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ভরব 103 রিফয়া বগম 4811171620055 ম 01784789696 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন গাভীর দধু 
বাজারজাতকরণ িবেকিব ভরব 6166 22-09-21 1204518 300,000             

1275 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ভরব 104 সুজন িময়া 4811183623888 প 01754054892 না কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন পাষাক তির ও 
বাজারজাতকরণ িবেকিব ভরব 11051 22-09-21 1204519 300,000             

1276 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ভরব 105 আেনায়ার 
হােসন ইমরান 19904821107000012 প 01722133188 হ াঁ ু ভাগ  পণ  উৎপাদন বকারী ব াবসা পুবালী ভরব 3391901018520 23-09-21 1204520 500,000             

1277 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ ভরব 106 শাহীন সুলতানা 4811159609139 ম 01627252868 না ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন কেয়ল উৎপাদান জনতা ভরব 0100160915115 27-09-2021 3706521 500,000             

1278 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িমঠামইন 107 িনলা আ ার 3278005693 ম 01315524201 না ু কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব িবেকিব িমঠামইন 0311100807 02-08-21 2129301 120,000             

1279 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িমঠামইন 108 তান জনা 
আ ার 6003912869 ম 01993433451 না ু কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 

ও দধু িব িবেকিব িমঠামইন 0311100763 02-08-21 2129302 100,000             
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খাত ধরণখাত

1280 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িমঠামইন 109 নািগস খাতন 5960319738 ম 01581118311 না ু কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব িবেকিব িমঠামইন 0311100790 02-08-21 2129303 100,000             

1281 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িমঠামইন 110 রিহমা খাতন 8652797658 ম 01964931258 না ু কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব িবেকিব িমঠামইন 0311100772 02-08-21 2129304 100,000             

1282 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িমঠামইন 111 পািশ আ ার 8665906536 ম 01997924944 না ু কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব িবেকিব িমঠামইন 0311100781 02-08-21 2129305 100,000             

1283 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িমঠামইন 112 শিফক চৗধুরী 1460359829 প 01914122354 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব সানালী িমঠামইন 3414034050575 02-08-21 2129306 300,000             

1284 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িমঠামইন 113 ম জনা বগম 481598181770 ম 01910590449 না ু কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব িবেকিব িমঠামইন 0311100816 03-08-21 2129307 100,000             

1285 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িমঠামইন 114 খােদজা খাতন 4815981834627 ম 01963182422 না ু কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব িবেকিব িমঠামইন 9216 03-08-21 2129308 200,000             

1286 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িমঠামইন 115 মা:মিহবুর 
রহমান 7778281670 প 01964919963 হ াঁ অন ান অন ান প ী পিরবহণ তির 

ও বাজারজাতকরণ জনতা িমঠামইন 0100085835402 15-09-21 2129309 450,000             

1287 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িমঠামইন 116 অমর চ  দাস 1503889162 প 01779606158 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন সলাই কাজ িবেকিব িমঠামইন 0311101137 16-09-21 2129311 100,000             

1288 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িমঠামইন 117 সামা আ ার 8233785891 ম 01916171357 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব এ ম িমঠামইন 0012100061265 16-09-21 2129310 100,000             

1289 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িমঠামইন 118 রিবকুল ইসলাম 3713981177 প 01703508705 না অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব িবেকিব িমঠামইন 0311101226 23-09-21 2129312 200,000             

1290 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িমঠামইন 119 িপয়ারা 7760462254 ম 01987151105 না অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব িবেকিব িমঠামইন 0311101164 28-09-21 2129313 100,000             

1291 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িমঠামইন 120 মেহরবানু 2060473306 ম 01568508685 না ু কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব িবেকিব িমঠামইন 0311101146 28-09-21 2129314 100,000             

1292 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িমঠামইন 121 শাহানারা বগম 1508705965 ম 01949195496 না ু কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব িবেকিব িমঠামইন 0311101128 28-09-21 2129315 100,000             

1293 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িমঠামইন 122 ছােলমা বগম 481592784887 ম 01903129568 না ু কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব িবেকিব িমঠামইন 0311101155 28-09-21 2129316 100,000             

1294 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ িমঠামইন 123 আি য়া খাতন 5510316465 ম 01315524201 না ু কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব িবেকিব িমঠামইন 0311101235 28-09-21 2129317 100,000             

1295 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ মঠেখালা 124 ফাইজ উ ন 19884817938000108 প 01775698582 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব উ রা মঠেখালা 0011100000048 27-09-21 31810930881 200,000             

1296 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ মঠেখালা 125 নািছমা আ ার 9115746449 ম 01880272371 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন পাষাক তির ও 
বাজারজাতকরণ অ ণী মঠেখালা 0200016369482 27-09-21 31810930882 100,000             

1297 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ মঠেখালা 126 অিনমা শাহা 4817938880194 ম 01746713164 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন দ জ কাজ , কাপড় 
সলাই ও িবপনণ অ ণী মঠেখালা 0200017285215 27-09-21 31810930883 100,000             

1298 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ মঠেখালা 127 আকিলমা 3753871957 ম 01766284303 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন নাসারী চারা উৎপাদন অ ণী মঠেখালা 0200016681046 27-09-21 31810930884 200,000             

1299 ঢাকা িকেশারগ িকেশারগ হােসনপুর 128 রা জনা 9576931845 ম 01734634729 না কু টর য়াজাতকরণ লাহার মাধ েম কািঁচ 
তির িবেকিব হােসনপুর 48160311148211 04-10-2021 3093601 200,000             
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খাত ধরণখাত

1300 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 1 তাছিলমা 6111314672907 ম 01744526215 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় সানালী ব াংক ভালুকা 3304301044779 4.8.2021 2160601 150,000

1301 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 2 শায়খা মাহবুবা 6111343671141 ম 01762363103 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন করেফকশনারী সানালী ব াংক ভালুকা 3304301038514 4.8.2021 2160602 150,000

1302 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 3 সালমা 6121302604647 ম 01742569592 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন
কাপেড়র উপর সুতা 
িদেয় কাজ কের 
বাজারজাতকরন

সানালী ব াংক ভালুকা 3304301044772 4.8.2021 2160603 200,000

1303 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 4 আফেরাজা 6121301600149 ম 01713516774 হ াঁ ু অন ান গাভী পালন ও দধু 
িব য় ি িময়াম ব াংক ভালুকা 0012100001734 4.8.2021 2160604 200,000

1304 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 5 রাকসানা 6111377634847 ম 01930945739 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পাি  ফাম ি িময়াম ব াংক ভালুকা 001810000163 12.8.2021 2160605 150,000

1305 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 6 পন িময়া 6111343675723 প 01768914800 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন কােঠর কাজ সানালী ব াংক ভালুকা 330434134133 16.8.2021 2160606 200,000

1306 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 7 তাছিলমা 199161121301000000 ম 01819823829 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন
কাপেড়র উপর সুতা 
িদেয় কাজ কের 
বাজারজাতকরন

ফা  
িসিকউির টজ 
ইসলামী ব াংক

ভালুকা 016812200006051 16.8.2021 2160607 200,000

1307 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 8 ক না রানী 612130595083 ম 01790950355 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় ইসলামী ব াংক ভালুকা এমএস ট 9775088 16.8.2021 2160608 300,000

1308 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 9 আলপনা রানী 6121305695092 ম 01636801041 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় সানালী ব াংক ভালুকা 34052186 16.8.2021 2160609 300,000

1309 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 10 নািদরা পারভীন 6121301600392 ম 01716816701 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় সানালী ব াংক ভালুকা 3304301037088 16.8.2021 2160610 200,000

1310 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 11 রােসল িময়া 6111317659993 প 01763797462 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় জনতা ব াংক ভালুকা 0100224422061 16.8.2021 2160611 200,000

1311 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 12 িশখা রানী 
দবনাথ 61213046606241 ম 01735171015 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

কাপেড়র উপর সুতা 
িদেয় কাজ কের 
বাজারজাতকরন

সানালী ব াংক ভালুকা 3304301044774 16.8.2021 2160612 300,000

1312 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 13 পারভীন 19906111369000100 ম 01917920020 হ াঁ অন ান অন ান কবুতর পালন ও 
িব য় ন াশনাল ভালুকা 1100001873461 03.10.21 2160613 100,000

1313 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 14 মেনায়ারা 6111314703496 ম 01727163381 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পাি  ফাম জনতা ব াংক ভালুকা 0100225231961 03.10.21 2160614 150,000

1314 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 15 িরয়া 6121309698203 ম 01704364787 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় ন াশনাল ভালুকা 1100004625032 03.10.21 2160615 300,000

1315 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 16 রািশদা 19856121302000000 ম 01623450599 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় ন াশনাল ভালুকা 110001287524 03.10.21 2160616 200,000

1316 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 17 লাইলী 6121303603492 ম 01723871639 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন কাপেড়র ব বসা সানালী ব াংক ভালুকা 34286569 03.10.21 2160617 200,000

1317 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 18 আফেরাজা 6121304605367 ম 01913283452 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন কাপেড়র ব বসা
ফা  

িসিকউির টজ 
ইসলামী ব াংক

ভালুকা 016812200006488 03.10.21 2160618 200,000

1318 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 19 িশখা 611369711229 ম 01714981446 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পাি  ফাম সানালী ব াংক ভালুকা 3304301037102 03.10.21 2160619 200,000

1319 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 20 ম জনা 6121305695552 ম 01762104147 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় সানালী ব াংক ভালুকা 0200014752708 03.10.21 2160620 300,000
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1320 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 21 ৃিত 4656304872 ম 01623903649 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন
কাপেড়র উপর সুতা 
িদেয় কাজ কের 
বাজারজাতকরন

ফা  
িসিকউির টজ 
ইসলামী ব াংক

ভালুকা 016812200006815 03.10.21 2160621 150,000

1321 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 22 জহরা 6111317650705 ম 01727621341 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় জনতা ব াংক ভালুকা 0100225006797 03.10.21 2160622 300,000

1322 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ভালুকা 23 সীমা 6121309698203 ম 01734505056 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন কক তরী ও িব য় ন াশনাল ভালুকা 1100004642162 03.10.21 2160623 300,000

1323 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ সীডে ার 24 মা: সু জ 
িময়া 6111351684503 প 01625773738 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

দু বতী গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব  কের

িবেকিব সীডে ার 
বাজার শাখা 9562 02.08.21 2482641 300,000

1324 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ সীডে ার 25 সিলনা খাতন 6111351810833 ম 01610723970 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব  কের

িবেকিব সীডে ার 
বাজার শাখা 4710031113090 02.08.21 2482642 300,000

1325 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ সীডে ার 26 আচমা খাতন 6111351799586 ম 01956902023 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব  কের

িবেকিব সীডে ার 
বাজার শাখা 4710031113091 02.08.21 2482643 200,000

1326 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ সীডে ার 27 কািরমা 
আকস্দ 19544724264 ম 01755758595 না অন ান অন ান ক উটার িশ ণ িবেকিব সীডে ার 

বাজার শাখা 471003111113092 03.08.21 2482644 300,000

1327 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ সীডে ার 28 আলী আকবর 6111351685105 প 01711986076 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব  কের

িবেকিব সীডে ার 
বাজার শাখা 0047 10.08.21 2482645 400,000

1328 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ সীডে ার 29 আলী হােসন 19906111351000669 প 01714498915 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব  কের

িবেকিব সীডে ার 
বাজার শাখা 13096 12.08.21 2482646 200,000

1329 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ সীডে ার 30 ফারজানা 
সুলতানা 6111351807959 ম 01776207420 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

দু বতী গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব  কের

িবেকিব সীডে ার 
বাজার শাখা 4710031113134 30.09.21 2482647 200,000

1330 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ধাবাউড়া 31 অপন সাংমা ৭৩৪৪৩০১৭২১ প ০১৭৮২৯৯৫৩১৬ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পানা মাছ পুকুের 
বড় কের িব  কেরন সানালী ব াংক  ধাবাউড়া ১০০০১০৮৪০ ২৯-০৭-২০২১ ৬৭১৪৪১১ 200,000

1331 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ধাবাউড়া 32 ল ন চ  পাল ৬১১১৬৩৬০০০০০৪ প ০১৯৫৪৫৪৩১৪৮  না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দধু থেক িম  দই 
তরী কের  িব য় 

কেরন
জনতা ব াংক িলঃ  ধাবাউড়া ০১০০০৭৪৩৩৭৮৭৭ ০৫-০৮-২০২১ ৬৭১৪৪১২ 200,000

1332 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ধাবাউড়া 33 সু ত চ  সাহা ৬১১১৬৩৬৩৪৮১৮৫ প ০১৭১৯০৭৬৬২৭ না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পানা মাছ পুকুের 
বড় কের িব  কেরন সানালী ব াংকিলঃ  ধাবাউড়া

৩৩২৬২০০০০০৯০
৬

 ০৯-০৮-২০২১ ৬৭১৪৪১৪ 200,000

1333 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ধাবাউড়া 34 তপন চ  
সরকার ৬১১৬৩৬৩৪৯৮৫৫ প ০১৯৩৩২৮৬৮৮

৬
না ু অন ান

লাহা হেত 
ব বহািরক দা কুড়াল 
ইত ািদ তরী/িব য়

জনতা ব াংক িলঃ  ধাবাউড়া ০১০০১১৯২৯৮৫৬৮ ০৯-০৮-২০২১ ৬৭১৪৪১৩ 200,000

1334 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ধাবাউড়া 35 মাঃ 
কাম ামান ৭২১১৮৬৯৭১৯০৭১ প ০১৭২১১৪১৮৮৪ না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পানা মাছ পুকুের 

বড় কের িব  কেরন সানালী ব াংকিলঃ  ধাবাউড়া
৩৩২৬১০০০১২৬৩

২
১০-০৮-২০২১ ৬৭১৪৪১৫ 200,000

1335 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ধাবাউড়া 36 সজল চ  
সরকার ৬১১২৪৮৪৫০৫৪৮৪ প ০১৭১৮২৬৫৯৩৫ না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন

পানা মাছ উৎপাদন 
কের িব  
কেরন।মাছ পুকুের 
বড় কের িব  

জনতা ব াংক িলঃ  ধাবাউড়া ০১০০০৭৪৩০২৩১৩ ১১-০৮-২০২১ ৬৭১৪৪১৬ 200,000

1336 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ধাবাউড়া 37 মাঃ ইছব 
আলী ১০০৪৬৪২১০২ প ০১৯৪৭৫৮৩৫৮০ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

দু  গাভী পালন 
কের দধু িব য় 
কেরন

সানালী ব াংকিলঃ  ধাবাউড়া
৩৩২৬১০০০০২৬২

৫
১১-০৮-২০২১ ৬৭১৪৪১৭ 200,000

1337 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ধাবাউড়া 38 সজীব কুমার 
সাহা ৬১১১৬৩৬৩৪৮৫০৭ প ০১৭২৪৪১৮৯১৬ না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পানা মাছ পুকুের 

বড় কের িব  কেরন জনতা ব াংক িলঃ  ধাবাউড়া ০১০০২২০৬৬০৯১০ ১১-০৮-২০২১ ৬৭১৪৪১৮ 300,000

1338 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ধাবাউড়া 39 পন চ  সাহা ৬১১১৬৩৬৩৪৮৫৩৩ প ০১৭১৭৩৫২৮২১ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দধু থেক িম  দই 
তরী কের  িব য় 

কেরন
জনতা ব াংক িলঃ  ধাবাউড়া ০১০০০৭৪৮৭০৯৭৪ ১১-০৮-২০২১ ৬৭১৪৪১৯ 200,000

1339 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ধাবাউড়া 40 সুেখ  ুসাহা ৬১১১৬৭৩৩৬৩৩৯৯ প ০১৬০১১৩৪৯৪৪ না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পানা মাছ পুকুের 
বড় কের িব  কেরন

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক  ধাবাউড়া ৪৭৪০০২১০০০৪২১৩ ২৬-০৮-২০২১ ৬৭১৪৫৮২ 150,000
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1340 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ধাবাউড়া 41 ী রতন চ  
সাহা ৬১১১৬৩৬৩৪৮০৭২ প ০১৭১৬৩৩৯০৭৯ না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পানা মাছ পুকুের 

বড় কের িব  কেরন সানালী ব াংকিলঃ  ধাবাউড়া
৩৩২৬১০০০০৫৩০

৫
২৬-০৮-২০২১ ৬৭১৪৫৮১ 150,000

1341 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ধাবাউড়া 42 গািব  চ  
দাস ৬১১১৬১০৩৯৫৯২৫ প ০১৯৩৪৭৮৩৪৫৩ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পল   মুরগী পালন 

ও  িব য় সানালী ব াংকিলঃ  ধাবাউড়া ৩৩২৬৬০১০১১৪৩৩ ২৬-০৮-২০২১ ৬৭১৪৫৮৪ 150,000

1342 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ধাবাউড়া 43 মাঃ ই াহীম 
সািন ৬১১১৬৩১০০০১৭৩ প ০১৯৮৩৩২০৬০

৩
না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

দু  গাভী পালন 
কের দধু িব য় 
কেরন

সানালী ব াংকিলঃ  ধাবাউড়া
৩৩২৬৬০১০১৫৮৬

৮
২৬-০৮-২০২১ ৬৭১৪৪২০ 200,000

1343 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ধাবাউড়া 44
মাঃ 

মাজহা ল 
ইসলাম

৬১১১৬৩১৩০০৪০২ প ০১৯১৬০৫২৩৩০ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু  গাভী পালন 
কের দধু িব য় 
কেরন

সানালী ব াংকিলঃ  ধাবাউড়া ৩৩২৬২০০০০২০১৫ ২৬-০৮-২০২১ ৬৭১৪৫৮৩ 250,000

1344 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ধাবাউড়া 45 মাঃ নু ল 
আিমন ৮২৪৭০৬৯৬২১ প ০১৭২৯৭০২৬২৩ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পানা মাছ পুকুের 

বড় কের িব  কেরন সানালী ব াংকিলঃ  ধাবাউড়া ৩৩২৬১০০০১২১৮৫ ২০-০৯-২০২১ ৬৭১৪৫৮৮ 100,000

1345 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ধাবাউড়া 46 িমত সরকার ৬১১১৬৩৬০০০২৮৪ ম ০১৭৭৭৩৪১৩১১ না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন ৪। 
অন ান

কাপড় সলাই কের। 
হােত কা  কাজ 
কের।

জনতা ব াংক িলঃ  ধাবাউড়া ০১০০০৯৫৮৬৪৩৯৭ ১০-০৯-২০২১ ৬৭১৪৫৮৭ 100,000

1346 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ধাবাউড়া 47 সু ত সাহা ৬১১১৬৩৬৩৪৮৩৪১ প ০১৯১৭৯৮৫৩৮৩ না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পানা মাছ পুকুের 
বড় কের িব  কেরন জনতা ব াংক িলঃ  ধাবাউড়া ০১০০০৭৪৭৯৪২৬৭ ২০-০৯-২০২১ ৬৭১৪৫৮৯ 300,000

1347 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ধাবাউড়া 48 সয়দা শামীমা 
িবলিকছ  ৬১১১৬৩৬৩৪৯৪০৯ ম ০১৭৩১২৩৪৩৫৩ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পানা মাছ পুকুের 

বড় কের িব  কেরন সানালী ব াংকিলঃ  ধাবাউড়া ৩৩২৬৬০১০১২৫৭০ ২৭.০৯.২০২১ ৬৭১৪৫৯০ 200,000

1348 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ধাবাউড়া 49  অিল খানম ৬১১১৬৩৬০০০১৫৪ ম ০১৭৫৯০১০৪৫৯ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু  গাভী পালন 
কের দধু িব য় 
কেরন

সানালী ব াংকিলঃ  ধাবাউড়া
৩৩২৬৬০১০১২২৯

৮
২৭.০৯.২০২১ ৬৭১৪৯৭১ 200,000

1349 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ধাবাউড়া 50  মাঃ আিনছর 
রহমান খাকন ৬১১১৬৩৬৩৪৯৪৬৬ প ০১৯৭৫৩২৬৬৭৫ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পানা মাছ পুকুের 

বড় কের িব  কেরন জনতা ব াংক িলঃ  ধাবাউড়া ০১০০০৭৪৪২১৫৮৪ ২৭.০৯.২০২১ ৬৭১৪৯৭২ 250,000

1350 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ধাবাউড়া 51 শলী সরকার ৬১১১৬৩৬৩৪৯১৮৫ ম ০১৭২৮৭৬৬৩৮
৩

না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন দ  কাজ জনতা ব াংক িলঃ  ধাবাউড়া
০১০০২২৫৬২৫৮৮

৮
২৯.০৯.২০২১ ৬৭১৪৯৭৩ 100,000

1351 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ফুলবাড়ীয়া 52 আফেরাজ 
আ ার 19738122003203028 ম 01737315705 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় পালী ব াংক ফুলবাড়ীয়া, 

ময়মনিসংহ 0877011000408 11.08.21 1704781 500,000

1352 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ফুলবাড়ীয়া 53 শরীফা আ ার 19826122006213334 ম 01739588955 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় পালী ব াংক ফুলবাড়ীয়া, 
ময়মনিসংহ 0877011000409 11.08.21 1704782 500,000

1353 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ফুলবাড়ীয়া 54 মাঃ এনােয়ত 
উ াহ 6112089433985 প 01717105699 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় মানালী ব াংক ফুলবাড়ীয়া, 

ময়মনিসংহ 3306801023012 12.08.21 1704784 300,000

1354 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ফুলবাড়ীয়া 55 মাঃ সালা 
উ ন 6122008221291 প 01721924594 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় ইসলামী ব াংক ফুলবাড়ীয়া, 

ময়মনিসংহ 579 12.08.21 1704783 150,000

1355 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ফুলবাড়ীয়া 56 নাজমুল 
হােসন সুমন 6112059267187 প 01736570694 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় পূবালী ব াংক ফুলবাড়ীয়া, 

ময়মনিসংহ 4951901001467 13.09.21 1704785 250,000

1356 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ফুলবাড়ীয়া 57 শামসু ামান 6122008220056 প 01715960920 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় ইসলামী ব াংক ফুলবাড়ীয়া, 
ময়মনিসংহ 1560 13.09.21 170486 500,000

1357 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ফুলবাড়ীয়া 58
আ রু 
রা াম 
িনজামী

6112053416375 প 01724226427 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় ইসলামী ব াংক ফুলবাড়ীয়া, 
ময়মনিসংহ 2798 16.09.21 1704787 500,000

1358 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ফুলবাড়ীয়া 59 আ রু রা াক 6122003206812 প 01728594370 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় সানালী ব াংক ফুলবাড়ীয়া, 
ময়মনিসংহ 3306801039673 16.09.21 1704788 100,000

1359 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ফুলবাড়ীয়া 60 আ ন ম 
বজলুর রিশদ 6112047344716 প 01789122619 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় সানালী ব াংক ফুলবাড়ীয়া, 

ময়মনিসংহ 3306801039819 23.09.21 170489 100,000
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1360 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ফুলবাড়ীয়া 61 সাইদলু ইসলাম 
খান 6112053419920 প 01721991572 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় কৃিষ ব াংক ফুলবাড়ীয়া, 

ময়মনিসংহ 8714 27.09.21 170491 400,000

1361 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ফুলবাড়ীয়া 62 মাশারফ 
হােসন খান 6112053423055 প 01713536306 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় কৃিষ ব াংক ফুলবাড়ীয়া, 

ময়মনিসংহ 20138 27.09.21 170490 350,000

1362 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গফরগাওঁ 63 মাছাঃ পারভীন 5526637607 ম 01835311104 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় সানালী ব াংক গফরগাওঁ শাখা 100027016 03.08.2021      8518391 100,000

1363 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গফরগাওঁ 64 মাছাঃ 
সুলতানা 9128488658 ম 01790462928 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন দ জ কাজ সানালী ব াংক গফরগাওঁ 3307601024500  03.08.2021      8518392 100,000

1364 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গফরগাওঁ 65 আছমা আ ার 3729338917 ম 01675643769 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন দ জ কাজ শাহজালাল 
ইসলািম ব াংক গফরগাওঁ 407012100001109 03.08.2021    8518393 100,000

1365 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গফরগাওঁ 66
মাহা দ 

িদদা ল 
ইসলাম

5078698858 প 01716345783 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় পলীব াংক গফরগাওঁ 10011367 25.08.2021851

8394     8518394 300,000

1366 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গফরগাওঁ 67 বারহান উ ন 5552140708 প 01720078922 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য়

শাহজালাল 
ইসলািম ব াংক গফরগাওঁ 11100000552 29.09.2021      8518395 100,000

1367 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গফরগাওঁ 68 হিপ 7776474467 ম 01763950954 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় শাহজালাল ইসলািম গফরগাওঁ 12100002225  29.09.2021    8518396 100,000

1368 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গৗরীপুর 69 মিন রানী সাহা 6122308706929 ম 01716901157 
01739158014

হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাষাক তরী ও 
িব ী জনতা ব াংক গৗরীপুর 0100212696964 01-08-2021 6436331 200,000

1369 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গৗরীপুর 70 সুলতানা 
রা জয়া 5956590854 ম 01712635728 

01963116744
হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাষাক তরী ও 

িব ী পালী ব াংক শ ামগণ্জ 0844011000226 01-08-2021 6436332 200,000

1370 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গৗরীপুর 71 আিনকা 
শারিমন 4619358064 ম 01770451287 

01731379214
হ াঁ কু টর অন ান মাংস উৎপাদন ও 

িব ী কৃিষ ব াংক গৗরীপুর 47280310256973 03-082021 6436333 200,000

1371 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গৗরীপুর 72 িশখা রানী 
সরকার 6122306702387 ম 01764132356 

01745469945
হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও িব ী সানালী ব াংক গৗরীপুর 330921041424 04-08-2021 6436334 200,000

1372 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গৗরীপুর 73 মাছাঃ 
হমায়রা িলজা 6122302892883 ম 01739089182 

01729398208
হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাষাক তরী ও 

িব ী সানালী ব াংক গৗরীপুর 330920101435 05-08-2021 6436335 200,000

1373 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গৗরীপুর 74 আবু তােলব 6112327843647 প 01719959850 
01713566456

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন িম  তরী ও িব জনতা ব াংক গৗরীপুর 0100217424776 10-08-21 6436336 400,000

1374 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গৗরীপুর 75 মাঃ আবু 
সাঈদ 6122303895158 প 01727573491 

01966745425
হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও িব ী জনতা ব াংক গৗরীপুর 1021165019 10-08-2021 6436337 200,000

1375 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গৗরীপুর 76 মাছঃ তািনয়া 
সুলতানা 20006115294100938 ম 01903482258 

01951229739
হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাষাক তরী ও 

িব ী জনতা ব াংক গৗরীপুর 0100214032451 10-08-2021 6436338 200,000

1376 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গৗরীপুর 77 মাঃ িফজা ল 
ইসলাম খান 19756112349000012 প 01732124496 

01705404366
হ াঁ ু অন ান উ ত চলা তরী ও 

িব ী জনতা ব াংক শ ামগণ্জ 9265/0 11-08-2021 6436339 200,000

1377 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গৗরীপুর 78 জানিক রানী 
অিনতা 6122303895096 ম 01716519392 

01835065223
হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাষাক তরী ও 

িব ী সানালী ব াংক গৗরীপুর 3309201041480 12-08-2021 6436340 200,000

1378 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গৗরীপুর 79  অিনতা রানী 
ভৗিমক 19816112327000005 ম 01404662223  

01789040244
হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও িব ী কৃিষ ব াংক ডৗহাখলা 4729031113200 25-08-2021 4124001 200,000

1379 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গৗরীপুর 80 অজয় কুমার 
পাল 6122308705509 প 01712402065 

01820847120
হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও িব ী কৃিষ ব াংক গৗরীপুর 4728,0310114689 26-08-2021 4124002 200,000
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1380 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গৗরীপুর 81 আকিলমা 
বগম 6112331741800 ম 01713576602 

01712090119
হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও িব ী সানালী ব াংক গৗরীপুর 3309201041535 01-09-2021 4124003 400,000

1381 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গৗরীপুর 82 সুিম া সরকার 19936122309000015 ম 01912622588 
01932954984

হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাষাক তরী ও 
িব ী জনতা ব াংক গৗরীপুর 0100225133705 01-09-2021 4124006 200,000

1382 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গৗরীপুর 83 মাছাঃ 
রনুয়ারা বগম 7218323229691 ম 01962758466 

01718753866
হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাষাক তরী ও 

িব ী জনতা ব াংক গৗরীপুর 0100225055682 01-09-2021 4124005 500,000

1383 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গৗরীপুর 84 সাহারা 6122309708897 ম 01917463465 
01920342021

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও িব ী জনতা ব াংক গৗরীপুর 0100224566934 01-09-2021 4124004 200,000

1384 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গৗরীপুর 85 জাসনা বগম 6113190637663 ম 01780195717 
01705538130

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস উৎপাদন ও 
িব ী সানালী ব াংক গৗরীপুর 3309201041507 06-09-2021 4124007 200,000

1385 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গৗরীপুর 86 সািব ী রানী 
সরকার 5981463630 ম 01735999906 

01712226235
হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও িব ী অ ণী ব াংক ময়মনিসংহ 0200002884622 16-09-2021 4124010 300,000

1386 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গৗরীপুর 87
মাঃ 

আেনায়া ল 
হক

19886112372826162 প 01931521975 
01925179195

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস উৎপাদন ও 
িব ী জনতা ব াংক গৗরীপুর 16098/6 16-09-2021 4124008 300,000

1387 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ গৗরীপুর 88 মাঃ রায়হান 
উ ন 6112385879498 প 01711040757 

01767282049
হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও িব ী জনতা ব াংক শ ামগণ্জ 9158/7 16-09-2021 4124009 200,000

1388 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ হালুয়াঘাট 89 মাছাঃ সিহদা 
খাতন 6112467415403 ম 01922258726 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দধু িব য় িব ক িব হালুয়াঘাট শাখা 47230311214065 02/08/2021 িসিডিব-

2146162 300,000

1389 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ হালুয়াঘাট 90 জুবাইদা খাতন 6112461457538 ম 01863441536 হ াঁ অন ান অন ান মাবাইল মরামত ও 
িব য় এস এস আই িব হালুয়াঘাট শাখা 404212100003845 02/08/2021 িসিডিব-

2146161 200,000

1390 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ হালুয়াঘাট 91 মাছাঃ 
সামছ াহার 6112461471191 ম 01720610311 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

িব য় জ  িব হালুয়াঘাট শাখা 1021153858 03/08/2021 িসিডিব-
2146163 200,000

1391 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ হালুয়াঘাট 92 তাহিমনা 
আ ার 6112461442916 ম 01759555736 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পানা মাছ বড় করন িপ িব হালুয়াঘাট শাখা 0112000-374109 03/08/2021 িসিডিব-

2146164 200,000

1392 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ হালুয়াঘাট 93 মন্ট সরকার 6112461471053 প 01717212056 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পারেট  ারা 
আসবাবপ  তরী এস এস আই িব হালুয়াঘাট শাখা 404211100000553 11/08/2021 িসিডিব-

2146165 200,000

1393 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ হালুয়াঘাট 94 মাঃ শায়াইব 
আহ দ 6112461457813 প 01717954804 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

িব য় জ  িব হালুয়াঘাট শাখা 0001011018812 12/08/2021 িসিডিব-
2146166 400,000

1394 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ হালুয়াঘাট 95 মাসুদ রানা 19946112461000720 প 01929829483 হ াঁ ু অন ান কৃিষ য াংশ িব য় ইউ িব হালুয়াঘাট শাখা 0012200001091 12/08/2021 িসিডিব-
2146167 400,000

1395 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ হালুয়াঘাট 96 মাঃ হমায়ন 
কিবর 19916112421000280 প 01730711135 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

িব য় আর িব ধারা বাঃ শাখা 0943010009572 12/08/2021 িসিডিব-
2146168 300,000

1396 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ হালুয়াঘাট 97 নুর ইসলাম 6112461443265 প 01967124403 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় এস িব হালুয়াঘাট শাখা 3310001019086 19/08/2021 িসিডিব-

2146169 200,000

1397 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ হালুয়াঘাট 98 মাঃ আছলাম 6112474429995 প 01717879196 হ াঁ ু অন ান সার ও িকটনাশক 
িব য় ইউ িব হালুয়াঘাট শাখা 0063000000184 19/08/2021 িসিডিব-

2146170 450,000

1398 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ হালুয়াঘাট 99
সাঈদ 
আেনায়ার 
সাইফ

8243336214 প 01751812819 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন িচরামুিড় তরী ও 
িব য় ইউ িব হালুয়াঘাট শাখা 0012200000642 19/08/2021 িসিডিব-

2146171 450,000

1399 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ হালুয়াঘাট 100 মাঃ 
শাহজাহান 19996132461127353 প 01904975252 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন ছাগল ছানা বড় কের 

িব য় ইউ িব হালুয়াঘাট শাখা 1112660 05/09/2021 িসিডিব-
2146172 250,000
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1400 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ হালুয়াঘাট 101 মাঃ জিহ ল 
ইসলাম 5079437371 প 01923283695 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

িব য় ইউ িব হালুয়াঘাট শাখা 3829 05/09/2021 িসিডিব-
2146173 250,000

1401 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ হালুয়াঘাট 102 মাসুমা সুলতানা 19908926706000015 ম 01754593107 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় এস এস আই িব হালুয়াঘাট শাখা 404212100001761 06/09/2021 িসিডিব-

2146174 200,000

1402 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ হালুয়াঘাট 103 মিন ামান 6112461445639 প 01910609858 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় িব ক িব হালুয়াঘাট শাখা 5723031120822 06/08/2021 িসিডিব-

2146175 200,000

1403 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ হালুয়াঘাট 104 র া আ ার 
কনা 19996112433000095 ম 01920910296 না কু টর অন ান

চল ারা নানারকম 
জিনষ তরী ও 

িব য়
এ িব ধারা বাজার 17206086 07/09/2021 িসিডিব-

2146176 200,000

1404 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ হালুয়াঘাট 105 নাজমুল 
ইসলাম 19916112474000192 প 01843607186 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দধু িব য় আই িব ফুলপুর শাখা

2050413020017621
2 15/09/2021 িসিডিব-

2146177 70,000

1405 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ হালুয়াঘাট 106 বকুল রানী পাল 6112461450846 ম 01919985298 হ াঁ কু টর অন ান মা টর তরী জিনষ 
িব য় িব ক িব হালুয়াঘাট শাখা 47230311214369 15/09/2021 িসিডিব-

2146178 150,000

1406 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ হালুয়াঘাট 107 আকিলমা 19946112461000756 ম 01783118904 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাষাক তরী সানালী ব াংক
হালুয়াঘাট 

শাখা3310001020
440

3310001020440 29/09/21 িসিডিব-
2146179 100,000

1407 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ হালুয়াঘাট 108 ম জনা বগম 19826112433000017 ম 01767823418 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় অ নী ব াংক ধারা বাজার 10200017343609 29/09/21 িসিডিব-

2146180 200,000

1408 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ঈ রগ 109 লায়লা 6113176501875 ম 01745798996 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় অ ণী ব াংক িল: ঈ রগ  শাখা 0200017148831 05/08/2021 CD e 2628941 200,000

1409 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ঈ রগ 110 কাজী 
আশরাফুল হক 61131854911379 প 01713515063 হ াঁ ু অন ান

িতিন বাজাের িনিদ  
দাকােনর মা্ধ েম 

ঔষদ িব য় কেরন
সানালী ব াংক িল: ঈ রগ  শাখা 3311200025829 08/08/2021 CD e 2628942 100,000

1410 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ঈ রগ 111 িরপন দবনাথ 6123101443438 প 01717073018 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িতিন বাজাের কাপড় 
এর দাকান ও 
সলাই কাজ কেরন

কৃিষ ব াংক িল: ঈ রগ  শাখা 961 12/08/2021 CD e2628943 300,000

1411 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ঈ রগ 112 মহিসন কিবর 6123101624133 প 01713591335 হ াঁ ু কৃিষ/ ভ গ  পণ  উৎপাদন
িতিন পুকুের মাছ 
চাষ কের ও  িব  
কেরন

ডাচ-বাংলা ব াংক 
িল: ঈ রগ  শাখা 156.101193314 12/08/2021 CD e2828944 300,000

1412 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ঈ রগ 113 জাহানারা 6123102451116 ম 01726215520 হ াঁ ু কৃিষ/ ভ গ  পণ  উৎপাদন
িতিন পুকুের মাছ 
চাষ কের ও  িব  
কেরন

পািল ব াংক িল: ঈ রগ  শাখা 0901012013822 16/08/2021 CD e2828945 500,000

1413 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ঈ রগ 114 আ লু হাই 6113163664598 প 01714789281 হ াঁ ু কৃিষ/ ভ গ  পণ  উৎপাদন
িতিন পুকুের মাছ 
চাষ কের ও  িব  
কেরন

কৃিষ ব াংক িল:
মাইজবাগ 

বজার  শাখা, 
ঈ রগ

63 23/08/2021 CD e2828946 200,000

1414 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ঈ রগ 115 আ লু হাই 6113185487642 প 01713563645 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য়

ইসলামী ব াংক, 
সাহগী বাজার, 

ঈ রগ
ঈ রগ  শাখা

2050777027455231
6 20/09/2021 CD e2828947 300,000

1415 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ঈ রগ 116 আেনায়ারা 6113176501998 ম 01938900296 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় অ ণী ব াংক িল: ঈ রগ  শাখা 0200017210202 20/09/2021 CD e2828948 300,000

1416 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ঈ রগ 117 তািনয়া 20016113176120343 ম 01731962354 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পণ  উৎপাদন

িতিন বাশঁ ও বেতর 
কাজ কের িবিভ  
সাম ী তির কের 
িব য় কেরন

অ ণী ব াংক িল: ঈ রগ  শাখা 0200017244625 30/09/2021 CD e2828949 300,000

1417 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ঈ রগ 118 খাই াহার 1996113167000093 ম 01601150615 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িতিন বাজাের কাপড় 
এর দাকান ও 
সলাই কাজ কেরন

পািল ব াংক িল: ঈ রগ  শাখা 0901010011329 04/10/2021 CD e2828950 200,000

1418 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ আঠারবাড়ী 119 আঃ সা ার 19786113111015312 প 01760426364 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পাি  ফাম অ নী ব াংক আঠারবাড়ী 0200015061029 11.8.21 41912119301 200,000

1419 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ আঠারবাড়ী 120 আঃ রিশদ 6117231284604 প 01721973028 না ু অন ান সুতার ব বসা পালী ব াংক আঠারবাড়ী 3931 22.821 41912119302 500,000
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1420 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ আঠারবাড়ী 121 রাখাল চ  পাল 6113111544489 প 01921699652 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন চােলর ব বসা অ নী ব াংক আঠারবাড়ী 0200005827602 22.08.21 41912119303 100,000

1421 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ আঠারবাড়ী 122 সােলমান 6117223275390 প 01912031412 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পাি  ফাম অ নী ব াংক আঠারবাড়ী 0200007806840 5.9.21 41912119305 150,000

1422 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ আঠারবাড়ী 123 শাহ আিম ল 
েবল 6113111552470 প 01915566354 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

িব য় পালী ব াংক আঠারবাড়ী 5009010004754 5.9.21 41912119304 200,000

1423 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ আঠারবাড়ী 124 দেলায়ার 
ইসলাম 7214740901359 প 01725758982 না ু িনত  ব বহায পন টইলাস ব বসা পালী ব াংক আঠারবাড়ী 5009020000729 15.9.21 41912119306 200,000

1424 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ আঠারবাড়ী 125 িনয়ামুল মুিখত 4213211917 প 01727611199 না ু িনত  ব বহায পন টইলাস ব বসা অ নী ব াংক আঠারবাড়ী 0200012489778 15.9.21 41912119307 100,000

1425 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ আঠারবাড়ী 126 মিন ল 
ইসলাম 6117223258392 প 01921839386 না ু অন ান কৃিষ য াংশ  িক য় এনিসিস ব াংক আঠারবাড়ী 00920310000530 15.9.21 41912119308 500,000

1426 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ মৃ াগাছা 127 ইসমত আরা 1489748303 ম 01716523422 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন হাসঁ মুরিগ পালন ও 
িব য় সানালী মু াগাছা 3315901028534 23.8.21 8702267 100,000

1427 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ মৃ াগাছা 128 সিলনা আ ার 6126507836107 ম 01725063555 হ াঁ ু অন ান সলাই িশ ণ ও 
পাষাক তরী ইসলামী মু াগাছা 6401237 03.8.21 8702262 200,000

1428 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ মৃ াগাছা 129 পূিণমা দাস 6901642899 ম 01945818235 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ ও িব য় সাউথ ই মু াগাছা 9577651 23.8.21 8702268 100,000

1429 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ মৃ াগাছা 130 সােজদা 6126505819486 ম 01913873213 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ ও িব য় জনতা মু াগাছা 0100225198955 31.08.21 8702269 200,000

1430 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ মৃ াগাছা 131 েমাসাঃ 
নাজমুননাহার 6126504814062 ম 01716743290 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন িবভ  ধরেনর 

পাষাক তরী সাউথ ই মু াগাছা 9579631 18.8.21 8702265 200,000

1431 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ মৃ াগাছা 132 ম জনা খাতন 7752506829 ম 01765324943 হ াঁ ু অন ান কৃ ম চল তরী ও 
িব য় ইসলামী মু াগাছা 9149301 17.8.21 8702264 100,000

1432 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ মৃ াগাছা 133 ধন য় 
চ বত  রানা 61265004816176 প 01725063131 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ ও িব য় পালী ব াংক মু াগাছা 14231 03.08.21 8702261 200,000

1433 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ মৃ াগাছা 134 মাঃ সিলম 
িময়া 6116569932534 প 01726227385 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ ও িব য় অ নী ব াংক মু াগাছা 02400005330920 11.8.21 8702263 100,000

1434 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ মৃ াগাছা 135 িসরাজুল 
ইসলাম 6116560075813 প 01642229262 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ ও িব য় জনতা মু াগাছা 0100224606677 22.8.21 8702266 200,000

1435 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ মৃ াগাছা 136 সুকলা রানী 
সরকার 19856116569914247 ম 01747021696 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন িবভ  ধরেনর 

পাষাক তরী পালী ব াংক মু াগাছা 0927011014062 16.9.21 3998751 100,000

1436 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ মৃ াগাছা 137 েমাঃেসােহল 
রানা 19946116543000046 প 01749835435 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ ও িব য় অ নী ব াংক মু াগাছা 0100017272413 16.9.21 8702270 100,000

1437 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ মৃ াগাছা 138 মাঃ জালাল 
উ ন 6116543994207 প 01721974550 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ ও িব য় এনিসিস ব াংক মু াগাছা 3515230 23.9.21 3998752 200,000

1438 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ মৃ াগাছা 139 েমাসাঃ 
নূ াহার 6126503810275 ম 01713592747 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ ও িব য় সানালী মু াগাছা 13218 23.9.21 3998755 100,000

1439 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ মৃ াগাছা 140 মাঃ শিফকুল 
হক খান 19936116517000132 প 01682136443 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ ও িব য় জনতা মু াগাছা 0100225560760 23.9.21 3998753 100,000
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1440 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ মৃ াগাছা 141 মাঃ সাইদরু 
রহমান 6116543989297 প 01763661851 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন সব জ উৎপাদন ও 

িবপনন ইসলামী মু াগাছা 7233153 23.9.21 3998754 200,000

1441 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ চচয়াবাজার 142 মাঃ আঃ মা ান 8690420265 প 01945424068 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় কৃিষ চচয়া বাজার 47190311000774 12.8.21 2394564 200,000

1442 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ চচয়াবাজার 143 মাঃ সাইদলু 
হক 5069613130 প 01723330460 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় কৃিষ চচয়া বাজার 4719031109080 12.08.21 2394563 300,000

1443 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ চচয়াবাজার 144 জা াত 
রেহনা িমলা 19966116516550185 ম 01636217093 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

িব য় কৃিষ চচয়া বাজার 4719031108924 12.8.21 2394565 200,000

1444 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ চচয়াবাজার 145 েমাছাঃ 
হাসেনয়ারা 611651672939 ম 01714503019 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

িব য় কৃিষ চচয়া বাজার 4719031109083 2.8.21 2394561 200,000

1445 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ চচয়াবাজার 146 শািহদা খাতন 6116516863926 ম 01726361769 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় ইসলামী চচয়া বাজার

2050777021073091
0 2.8.21 2394562 150,000

1446 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ চচয়াবাজার 147 রা জব চ  
সাহা িবঞ্ছ 6126503811836 প 01710416369 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় জনতা মু াগাছা 1011007179 12.8.21 2394566 300,000

1447 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ চচয়াবাজার 148 অজুফা 6116534845605 ম 01713568664 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় কৃিষ চচয়া বাজার 471934070853 5.9.21 239569 250,000

1448 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ চচয়াবাজার 149 এস এস 
তাহিমনা 6116560077412 ম 01767356017 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

িব য় পালী ব াংক ফুলবাড়ীয়া 0877011000613 5.9.21 2394567 200,000

1449 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ চচয়াবাজার 150 সুমাইয়া 
আফিরন 19906116594000149 ম 01722081185 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

িব য় কৃিষ মু াগাছা 10231 5.9.21 2394568 200,000

1450 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ চচয়াবাজার 151 মাঃ 
মিন ামান 6116516880981 প 01735216285 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় কৃিষ চচয়া বাজার 471934077287 5.9.21 239570 300,000

1451 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ চচয়াবাজার 152 মাঃ মািনক 
িময়া 6116534843101 প 01610254575 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় কৃিষ চচয়া বাজার 4719031109143 29.9.21 2394571 100,000

1452 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ স 153 শখ আঃ 
ম জদ 3296416021 প 01682834066 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভীপালন ও িব য় পালী ব াংক কািচঝুিল 6056020000143 12.8.21 0295221 200,000

1453 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ স 154
মাঃ 

শাহজাহান 
কিবর

7756952680 প 01892881505 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় এ ম ময়মনিসংহ 6512100009421 16.8.21 0295223 300,000

1454 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ স 155 মাঃ বুলবুল 
শখ 2381712997 প 01729566264 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় পালী ব াংক িসেক ঘাষ রাড 7728 12.8.21 0295222 250,000

1455 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ স 156 মাজহা ল হক 2842688877 প 01725004674 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় কৃিষ দওেখালা 4712021000306 04.10.21 0295224 150,000

1456 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ তারাকা া 157 ানেতাষ 
সরকার 6118113088741 প 01623652343 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন কাপেড়র ব বসা জনতা তারাকা া 0100108288587 3.8.21 5603331 300,000

1457 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ তারাকা া 158 উৎপল সরকার 6118131996008 প 01913902592 না ু িনত  ব বহায পন কাপেড়র ব বসা জনতা তারাকা া 0100057818772 3.8.21 5603332 200,000

1458 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ তারাকা া 159 সাইদলু ইসলাম 6118172965932 প 01731403833 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় জনতা তারাকা া 60001208628 10.8.21 5603334 300,000

1459 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ তারাকা া 160 শহীদলু ইসলাম 6118136949030 প 01784800780 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় জনতা তারাকা া 102633461 10.8.21 5603333 300,000
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1460 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ তারাকা া 161 শফালী বগম 6118194093012 ম 01955134988 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন দ জ কাজ জনতা তারাকা া 0100214568831 10.8.21 5603335 150,000

1461 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ তারাকা া 162 কামাল হােসন 1957977745 প 01787382121 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় প া ব াংক তারাকা া 1371449 17.8.21 5603336 200,000

1462 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ তারাকা া 163 তাপসী রানী 
দাস 6118194052875 ম 01914925688 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

কাপেড়র উপর সুতা 
িদেয় কাজ কের 
বাজারজাতকরন

জনতা তারাকা া 0100224671754 17.8.21 5603337 200,000

1463 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ তারাকা া 164 িনতাই চ  ভ 6118113039840 প 01772890279 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় প া ব াংক তারাকা া 2660878 1.9.21 5603338 200,000

1464 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ তারাকা া 165 আঃ ছালাম 6118112174784 প 01716816012 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন লুি  শাড়ী ব বসা ব াংক এিশয়া চরখিরচা সদর 4112898 1.9.21 5603339 300,000

1465 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ তারাকা া 166 মাঃ রািশবুল 6118112178885 প 01740865209 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় পালী ব াংক ছাট বাজার
ময়মনিসংহ 29425 1.9.21 5603340 200,000

1466 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ তারাকা া 167 তপন কুমার 
চাকলাদার 6118112174633 প 01716882620 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

িব য় ব াংক এিশয়া চরখিরচা সদর 4803028 8.9.21 1004844241 300,000

1467 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ তারাকা া 168 মাঃ হািববুর 
রহমান 9108449704 প 01911105923 না ু অন ান কাঠ ব বসা সানালী ব াংক শ ুগ  সদর 3305001017138 15.9.21 1004844246 300,000

1468 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ তারাকা া 169 মাঃ আ াম 
হােসন 6118194098597 প 01922687758 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় সানালী ব াংক বািন জ ক ক

শাখা ময়. 3317100010284 15.9.21 1004844247 300,000

1469 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ তারাকা া 170 সাগর চ  
সরকার 19906118113000189 প 01713508678 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় সানালী ব াংক তারাকা া 33274010004958 15.9.21 1004844248 300,000

1470 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ তারাকা া 171 র ত কুমার 
সরকার 6118113088744 প 01740986940 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় জনতা তারাকা া 0100211678971 15.9.21 1004844249 300,000

1471 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ তারাকা া 172 মাঃ ক িময়া 6118113089170 প 01714934821 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় জনতা তারাকা া 0100225975277 4.10.21 4844250 150,000

1472 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ শম্ভগ 173 হািববা িবনেত 
মি ক 2831146119 ম 01712472845 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন দ জ ব বসা অ নী ব াংক ময়মনিসংহ শাখা 0200013147769 03.08.21 5601441 100,000

1473 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ শম্ভগ 174 ঝড়া ঘাষ 9115595432 ম 01759476992 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় সানালী ব াংক ফুলপুর শাখা 3320901029434 03.08.21 5601442 200,000

1474 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ শম্ভগ 175 বাবলী চৗধুরী 8210867746 ম 01737051918 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মুরগী পালন ও িব য় সানালী ব াংক শম্ভগ  
বাজার শাখা 001007541 05.08.21 5601443 200,000

1475 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ শম্ভগ 176 মাঃ গালাম 
র ানী 6115294494057 প 01917868835 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মুরগী পালন ও িব য় সানালী ব াংক শম্ভগ  

বাজার শাখা 3305100077994 10.08.21 5601444 400,000

1476 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ শম্ভগ 177 মাঃ 
মাসতািকন 2366024552 প 01998580331 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মুরগী পালন ও িব য় ব াংক এিশয়া খিরচা বাজার 

শাখা 1083461019285 10.08.21 5601445 100,000

1477 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ শম্ভগ 178 মাঃ আ লু 
আ জজ 611814904588 প 01717449118 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন িম  তরী ও িব ব াংক এিশয়া কািশগ  শাখা 1083461013520 11.08.21 5601446 400,000

1478 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ শম্ভগ 179 আ জজুল হক 6118149951093 প 01745685581 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় অ নী ব াংক কািশগ  শাখা 0200007133680 25.08.21 5601447 200,000

1479 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ শম্ভগ 180 মাঃ দয় 
হাসান 7781451658 প 01306472089 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

িব য় সানালী ব াংক ময়মনিসংহ 
কপেরট শাখা 3316701050355 05.09.21 5601448 100,000
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1480 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ শম্ভগ 181 মাঃ কামাল 
হােসন খান 6118194057407 প 01716793918 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

িব য় সানালী ব াংক শম্ভগ  
বাজার শাখা 200010312 2309.21 5601449 400,000

1481 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ শম্ভগ 182 তাহিমনা 
আ ার 1996115231000208 ম 01761897512 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন দ জ ব বসা পালী ব াংক ময়মনিসংহ সদর 0786011001043 23.09.21 5601450 200,000

1482 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ শম্ভগ 183 আকিলমা 
সুলতানা 4158389496 ম 01916623313 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন দ জ ব বসা মধুমিত শম্ভগ  

বাজার শাখা 330053008 27.09.21 5601711 150,000

1483 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ শম্ভগ 184 সিফকুল 
ইসলাম 6409503064 প 01716523739 হ াঁ ু অন ান আসবাবপ  তরী সানালী ব াংক শম্ভগ  

বাজার শাখা 200009739 28.09.21 5601712 400,000

1484 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ শম্ভগ 185 শিরফুল 
ইসলাম 3313054684473 প 01736235300 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

িব য় সানালী ব াংক ময়মনিসংহ সদর 3316701050465 03.10.21 5601713 100,000

1485 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ফুলপুর 186 মাঃ আবুল 
কােশম 2364885228 প 01978384284 হ াঁ অন ান অন ান ভাল মােনর খজুর 

চারা উৎপাদন সানালী ফুলপুর, 
ময়মনিসংহ 100048119 29.7.21 8518801 300,000

1486 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ফুলপুর 187 মাছাঃ কুলসুম 
বগম 6864628679 ম 01745695759 হ াঁ ু অন ান সলাই িশ ণ ও 

পাষাক তরী ন াশনাল ফুলপুর, 
ময়মনিসংহ 1174003686736 2.8.21 8518802 200,000

1487 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ফুলপুর 188 র জয়া বগম 1915989899 ম 01722837667 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন খামােরর মধ েম 
ছাগল পালন ন াশনাল ফুলপুর, 

ময়মনিসংহ 1174001852770 2.8.21 8518803 200,000

1488 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ফুলপুর 189 সুলতানা 
ফরেদৗসী 2810102240 ম 01719311833 হ াঁ ু অন ান চারা উৎপাদন ও 

বাজারজাতকরন পালী ব াংক ফুলপুর, 
ময়মনিসংহ 0943011004705 2.8.21 8518804 300,000

1489 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ফুলপুর 190 তৃ া মারাফ 5064484867 ম 01914378986 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন অ নী ব াংক ফুলপুর, 

ময়মনিসংহ 0200016387050 2.8.21 8518805 200,000

1490 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ফুলপুর 191
মাসাঃ 

নাছিরন 
আ ার

3264698840 ম 01772650918 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন ন াশনাল ফুলপুর, 

ময়মনিসংহ 1174003857908 3.8.21 8518806 200,000

1491 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ফুলপুর 192 হািমদা খাতন 4164408454 ম 01679560712 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মুরগী পালন ও 
কাহারজাতকরন সানালী ফুলপুর, 

ময়মনিসংহ 3320901032000 19.8.21 8518807 350,000

1492 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ফুলপুর 193 মাছাঃ হপী 
খাতন 8664427112 ম 01735365019 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 

বাজারজাতকরন ইসলামী ফুলপুর, 
ময়মনিসংহ 4669 19.8.21 8518808 200,000

1493 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ফুলপুর 194 মাঃ এনামুল 
হক 6118140157855 প 01925101451 হ াঁ ু অন ান

বরফ ও আইস ম 
উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন

মানালী ব াংক ফুলপুর, 
ময়মনিসংহ 100121656 2.9.21 8518809 350,000

1494 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ফুলপুর 195 হা ন অর 
রশীদ 6128109195851 প 01716096117 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

বকারী সামি  
উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন

কৃিষ ফুলপুর, 
ময়মনিসংহ 594 29.9.21 8518810 200,000

1495 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ শাল 196 মিরয়ম 6119466130432 ম 01770650028 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় সানালী ব াংক শাল 3324101021944 2.8.21 2483521 300,000

1496 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ শাল 197 শামছ াহার 6112089444665 ম 01796549773 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন দ জ ব বসা সানালী ব াংক শাল 002311295 3.8.21 2483522 300,000

1497 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ শাল 198 আবু হািনফা 5503918962 প 01774629750 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় সানালী ব াংক শাল 002320285 12.8.21 2483523 500,000

1498 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ শাল 199 ছাইফুল হক 6119428742354 প 01734474286 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় সানালী ব াংক শাল 11256 12.8.21 2483524 300,000

1499 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ শাল 200 আহসান হাবীব 199261194338000271 প 01730678414 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় পূবালী ব াংক শাল 3364101169216 17.8.21 2483525 200,000
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1500 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ শাল 201 মাঃ এমদাদলু 
হক 6119428737649 প 01717338310 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

িব য় বা.কৃ.িব শাল 718189496 29.9.21 2483526 150,000

1501 ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ ময়মনিসংহ শাল 202 মাঃ জয়নাল 
আেবদীন 6129406711913 প 01736725341 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় সানালী ব াংক শাল 867894447 29.9.21 2483527 150,000

1502 ঢাকা গাজীপুর ময়মনিসংহ ীপুর 203 শািহনুর আলম 3318647482447 প 01831300850 হ াঁ ু অন ান মাজা ফ া রী ইউিসিব ব াংক মাওনা, ীপুর
0011100002720010

6 29.07.21 1753443 200,000

1503 ঢাকা গাজীপুর ময়মনিসংহ ীপুর 204 আফেরাজা 
শারমীন 1903328609000070 ম 01917677565 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন টইলািরং শাহাজালাল মাওনা, ীপুর 403412100001016 29.7.21 1753441 100,000

1504 ঢাকা গাজীপুর ময়মনিসংহ ীপুর 205 সত আ ার 330420040872 ম 01308664553 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় ডাচ বাংলা মাওনা, ীপুর 213151146134 29.7.21 1753442 100,000

1505 ঢাকা গাজীপুর ময়মনিসংহ ীপুর 206 আিমনুল 
ইসলাম 3318647503968 প 01713917200 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

িব য় সাউথ ই মাওনা, ীপুর 00121000000504 2.08.21 1753444 100,000

1506 ঢাকা গাজীপুর ময়মনিসংহ ীপুর 207 িদ ী 3318685467060 ম 01733789503 না ু িনত  ব বহায পন টইলািরং অ নী ব াংক মাওনা, ীপুর 0200017150263 9.8.21 1753445 100,000

1507 ঢাকা গাজীপুর ময়মনিসংহ ীপুর 208 মাঃ আবুল 
কােশম 4154798190466 প 01926318367 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

িব য় অ নী ব াংক মাওনা, ীপুর 0200002011277 19.8.21 1753446 100,000

1508 ঢাকা গাজীপুর ময়মনিসংহ ীপুর 209 মাঃ শিফকুল 
ইসলাম 3328608044962 প 01766677720 না ু িনত  ব বহায পন টইলািরং অ নী ব াংক মাওনা, ীপুর 0200016930369 19.8.21 1753448 100,000

1509 ঢাকা গাজীপুর ময়মনিসংহ ীপুর 210 মাঃ জামাল 9146194817 প 01713537685 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় অ নী ব াংক মাওনা, ীপুর 0200013699861 19.8.21 1753447 100,000

1510 ঢাকা গাজীপুর ময়মনিসংহ ীপুর 211 হািলমা 3318625400425 ম 01919319771 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় অ নী ব াংক মাওনা, ীপুর 0200017250372 22.9.21 1753450 100,000

1511 ঢাকা গাজীপুর ময়মনিসংহ ীপুর 212 আবুল বাসার 3318647485499 প 01914062669 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় অ নী ব াংক মাওনা, ীপুর 0200017277942 22.9.21 1753454 100,000

1512 ঢাকা গাজীপুর ময়মনিসংহ ীপুর 213 চানঁ বানু 3318647485414 ম 01962589172 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
িব য় অ নী ব াংক মাওনা, ীপুর 0200017230762 22.9.21 1753451 100,000

1513 ঢাকা গাজীপুর ময়মনিসংহ ীপুর 214 রািফয়া 
আ ার জাহান 3328609034086 ম 01755088804 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

িব য় অ নী ব াংক মাওনা, ীপুর 0200017181028 22.9.21 1753453 100,000

1514 ঢাকা গাজীপুর ময়মনিসংহ ীপুর 215 কুলসুম 3318685472188 ম 01319636886 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন টইলািরং অ নী ব াংক মাওনা, ীপুর 0200017178455 22.9.21 1753452 100,000

1515 ঢাকা গাজীপুর ময়মনিসংহ ীপুর 216 মুনজুয়ারা 7610515745593 ম 01740108496 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন টইলািরং অ নী ব াংক মাওনা, ীপুর 0200017337028 22.9.21 1753449 200,000

1516 খুলনা খুলনা সাত ীরা কয়রা 1 ইিত ম ল ১৯৯১৮৭১০৪৯৪০০০১৯৭ ম ০১৭১৭৮৭৬৯৫৩ 
০১৯১৪৭৭৫২৮২

হ াঁ অন ান কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন
িনজ  মােছর ঘের 
মাছ চাষ কেরন পের 
বাজার জাত কেরন

িবেকিব কয়রা 13293 ০২/০৮/২০২১ 3248362              150,000 

1517 খুলনা খুলনা সাত ীরা কয়রা 2 িনলীমা সরকার ৪৭১৫৩৭২৬০৮৩৮৩ ম ০১৯৯১৫৯০৪৪৬ 
০১৯৩২২৬৭৬২৫

হ াঁ অন ান কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন
িনজ  মােছর ঘের 
মাছ চাষ কেরন পের 
বাজার জাত কেরন

সানালী কয়রা 2717701035318 ০২/০৮/২০২১ 3248361              150,000 

1518 খুলনা খুলনা সাত ীরা কয়রা 3 শিম া ম ল ৪৭১৫৩৫৫৫৯৩৭৭৫ ম ০১৯৩৪২৫৩২০৪
 ০১৯১৩৪৫৬০১৮

হ াঁ অন ান কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন
িনজ  মােছর ঘের 
মাছ চাষ কেরন পের 
বাজার জাত কেরন

সানালী কয়রা 002085188 ১০/০৮/২০২১ 3248368              100,000 

1519 খুলনা খুলনা সাত ীরা কয়রা 4 লিলতা রাণী 
ম ল ৪৭১৫৩৭২৫৬৮৫৮৪ ম ০১৯৭৮২২০৯২১ 

০১৯৭৮২২০২২১
হ াঁ অন ান কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন

িনজ  মােছর ঘের 
মাছ চাষ কেরন পের 
বাজার জাত কেরন

িবেকিব কয়রা 13291 ১০/০৮/২০২১ 3248366              100,000 
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1520 খুলনা খুলনা সাত ীরা কয়রা 5 িতমা ম ল ৭৭৬৯৭১৩৭১৫ ম ০১৯১২২৪৮২৭৫ 
০১৭১৪৭০২৩১২

হ াঁ অন ান কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন
িনজ  মােছর ঘের 
মাছ চাষ কেরন পের 
বাজার জাত কেরন

িবেকিব কয়রা 13296 ১০/০৮/২০২১ 3248363              150,000 

1521 খুলনা খুলনা সাত ীরা কয়রা 6 িবপাশা রাণী 
ম ল ৪৭১৫৩৫৫২৬১৩৪৮ ম

০১৯৬৮৩৩৭০৪
৫ 

০১৯১৮৭১৯১৬৭
হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন

িনজ  মােছর ঘের 
মাছ চাষ কেরন পের 
বাজার জাত কেরন

িবেকিব কয়রা 13306 ১০/০৮/২০২১ 3248370              150,000 

1522 খুলনা খুলনা সাত ীরা কয়রা 7 মাছাঃ িশ ী 
পারভীন ৪৭১৫৩৭২২৭৯৬৩১ ম ০১৯১৭৬৬৯৪৯০ 

০১৯১১৮৩৯৭৪০
হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন

িনজ  মােছর ঘের 
মাছ চাষ কেরন পের 
বাজার জাত কেরন

িবেকিব কয়রা 13304 ১০/০৮/২০২১ 3248364              100,000 

1523 খুলনা খুলনা সাত ীরা কয়রা 8 মাছাঃ মিরয়ম 
খাতন ৪৭১৫৩৭২৫৬৬৫২৭ ম

০১৯২৯৬৬২৩৭
৫ 

০১৭২৬৭৪৭৫৬৪
হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন

িনেজ  ৩ ট গাভী 
আেছ, গাভীর দধু 
বাজাের িব য় 
কেরন

িবেকিব কয়রা 13302 ১০/০৮/২০২১ 3248365              100,000 

1524 খুলনা খুলনা সাত ীরা কয়রা 9 জ াৎ া খাতন ৪৭১৫৩৫৫২৩৯৯১৬ ম ০১৯৯৯৭৭৯৯৬০
 ০১৯৩১৪১৯৭৮০

হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন

িনেজ  ৩ ট গাভী 
আেছ, গাভীর দধু 
বাজাের িব য় 
কেরন

িবেকিব কয়রা 13299 ১০/০৮/২০২১ 3248367              150,000 

1525 খুলনা খুলনা সাত ীরা কয়রা 10 শফালী খাতন ৪৭১৫৩৫৫৫৭৭২৬৮ ম ০১৯০৪৮৭৪৬৪৭ 
০১৯২৬৯২৭১৭৮

হ াঁ ু অন ান িনেজই মূিদর ব বসা 
কেরন িবেকিব কয়রা 7913 ১০/০৮/২০২১ 3248369              150,000 

1526 খুলনা খুলনা সাত ীরা কয়রা 11 অিভ জৎ 
কুমার রায় ৪৭১৫৩৫৫২৩৪৩১২ প ০১৯১৮৮৭৯৪৪৬ 

০১৭২৫১৭৮৭৭৯
হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন

িনেজ  ২ ট গাভী 
আেছ, গাভীর দধু 
বাজাের িব য় 
কেরন

সানালী কয়রা 002145749 ১২/০৮/২০২১ 3248371              150,000 

1527 খুলনা খুলনা সাত ীরা কয়রা 12 িলিপকা ম ল ৪৭১৫৩৫৫৩৫৫৯৮৮ ম ০১৯১১২৪৪৪৭৫ 
০১৯১৭৬২৮৪২৩

হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন

িনেজ  ৫ ট গাভী 
আেছ, গাভীর দধু 
বাজাের িব য় 
কেরন

িবেকিব কয়রা ১৩৩৫৯ ২৮/০৯/২০২১ ৩২৪৮৩৭২              100,000 

1528 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 13 িবউ ট বগম ৪৭১৬৪১৬১৮৯৩৮৮ ম ০১৭৪৮১৫৬৮১৩ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন মাছ উৎপাদন ও 
বাজার জাতকরন ইসলামী ব াংক পাইকগাছা ২৫২৩০ ০৩/০৮/২১ ০৭৪০৬৪১ 100,000             

1529 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 14 মুি  বগম ৪৭১৬৪১৬১৮৮২৩২ ম ০১৭৮৭৪৬১৭৬২ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন মাছ উৎপাদন ও 
বাজার জাতকরন। ইসলামী ব াংক পাইকগাছা ২৫১৮৮ ০৩/০৮/২১ ০৭৪০৬৪২ 100,000             

1530 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 15 ডিল দাশ ২৪১৪০১৭১৬৬ ম ০১৯৫৮৬২৪১২৫ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজার জাত করন। ফাঃিসঃইঃ ব াংক বাকঁা বাজার

০২০৮১৪১০০০০০৫১
৯

০৪/০৮/২১ ০৭৪০৬৪৩ 100,000             

1531 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 16 হাসেনয়ারা 
খাতন ৪৭১৬৪৬১১৩৪৩০৬ ম ০১৭৫৪৪২৮৪৩৫ হ াঁ কু টর অন ান িসটকাপড় িব য় ও 

দ জ কাজ সানালী ব াংক পাইকগাছা ২৭১৮৫০১০১১৯ ০৯/০৮/২১ ০৭৪০৬৪৪ 100,000             

1532 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 17 মার জয়া খাতন ১৯৯৩৪৭১৬৪৬১০০০০৫১ ম ০১৭১৮৬১১২০৯ হ াঁ কু টর অন ান
কাগেজর প ােক ট 
তির ও িব য় 

কেরন।
কৃিষ ব াংক পাইকগাছা ১৩১৫০৩১১১৫৩৭ ০৯/০৮/২১ ০৭৪০৬৪৫ 100,000             

1533 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 18 আলাউ ীন ৪৭১৬৪৮৯১১২৬৮৩ প ০১৯১৫২০২৬৩৭ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজার জাত করন। সাস াল ইঃ ব াংক পাইকগাছা ৪৩১৩৪০০০১৪২০৩ ১৭/০৮/২১ ০৭৪০৬৪৬ 200,000             

1534 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 19 তপতী রায় ৪৭২৬৪০৪০৩৮৩৪২ ম ০১৭১৫৪২৫৫৪২ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন মাছ উৎপাদন ও 
বাজার জাতকরন সানালী ব াংক পাইকগাছা ২৭১৮৫০১০১৭৪৪৩ ১৭/০৮/২১ ০৭৪০৬৪৭ 200,000             

1535 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 20 আনা ল 
ইসলাম ৪৭১৬৪১৬২১৩২৯৫ প ০১৯৫৬৯৭৯৯৫৬ হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ

ধান য় কের চাউল 
তির ও বাজাের 

িব য়।
কৃিষ ব াংক চাদঁখালী ৪৬০৪/৫৮ ১৭/০৮/২১ ০৭৪০৬৪৮ 200,000             

1536 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 21 সুি য়া রানী ৪৭১৬৪৮৯১১৪৬১৮ ম ০১৯৩৮৪০৩০৮৯ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন মাছ উৎপাদন ও 
বাজার জাতকরন ইসলামী ব াংক পাইকগাছা

২০৫০২৩২০২০১৮৭
২৪১৭

১৭/০৮/২১ ০৭৪০৬৪৯ 100,000             

1537 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 22 সর তী ৪৭১৬৪৮৯১১৪৬৭৮ ম ০১৯৪০৫২৩৫৯৬ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন মাছ উৎপাদন ও 
বাজার জাতকরন কৃিষ ব াংক পাইকগাছা ১৩১৫০৩১১১৫৪৩ ১৭/০৮/২১ ০৭৪০৬৫০ 150,000             

1538 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 23 আেলয়া বগম ৪৭১৬৪১৬১৯০৬৪২ ম ০১৩১৯৭৭৪৬৩৭ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন ছাগল পালন ও 
বাজার জাত করন। সানালী ব াংক পাইকগাছা ২৭১৮৫০১০২০৮৭২ ১৮/০৮/২১ ০৭৪০৬৫১ 100,000             

1539 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 24 হীয়ারা বগম ৪৭১৬৪১৬১৮৭৫১৬ ম ০১৩১৩৫০৭৭২৫ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজার জাত করন। ইসলামী ব াংক পাইকগাছা ১৭০৪৭ ১৮/০৮/২১ ০৭৪০৬৫২ 250,000             
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1540 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 25 শহীদলু ইসলাম ৪৭১৬৪১৬২১১৪৯৮ প ০১৮১৮১৯০৯৪২ হ াঁ কু টর অন ান িসটকাপড় িব য় ও 
দ জ কাজ কেরন। সানালী ব াংক পাইকগাছা ০০২০৯৮২৬৪ ১৮/০৮/২১ ০৭৪০৬৫৩ 200,000             

1541 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 26 রা জয়া ৪৭২৬৪০১০৩৫০৭৫ ম ০১৯৭০২৩৭৯৯৫ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজার জাত করন। পালী ব াংক পাইকগাছা ২৪৮০০ ১৮/০৮/২১ ০৭৪০৬৫৪ 100,000             

1542 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 27 ইউনুচর ৪৭১৬৪৮৩১৭৩৯৫৮ ম ০১৯১৬১৫০৬৯৪ হ াঁ কু টর অন ান িসটকাপড় িব য় ও 
দ জ কাজ কেরন। ইসলামী ব াংক বাকঁা বাজার

২০৫০৭৭৭০২০৯১৭
৯১১৭

১৮/০৮/২১ ০৭৪০৬৫৫ 100,000             

1543 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 28 খািদজা বগম ৪৭২৬৪০৫০৩৯৯৩১ ম ০১৯৯১৮৬৭২৭৮ হ াঁ কু টর অন ান িসটকাপড় িব য় ও 
দ জ কাজ কেরন। সাস াল ইঃ ব াংক পাইকগাছা ০৪৩১৩৪০১২৬৫৩৪ ১৮/০৮/২১ ০৭৪০৬৫৬ 100,000             

1544 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 29 ল ী রনী
১৯৯৩৪৭১৬৪৮৩০০০১০

০ ম ০১৯৬৪৬৪৮৭৪৭ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজার জাত করন। কৃিষ ব াংক পাইকগাছা ১৩১৫০৩১১১১৫৪২ ১৯/০৮/২১ ০৭৪০৬৫৭ 100,000             

1545 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 30 জাহানারা ৩২৭৭৬৭৭২৫৪ ম ০১৮৬৫০৫২৩৮
৫

হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন ছাগল পালন ও 
বাজার জাত করন। জনতা ব াংক পাইকগাছা ০১০০২১৮৯৫৯৪৮৭ ১৯/০৮/২১ ০৭৪০৬৫৯ 100,000             

1546 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 31 কাম াহার
১৯৯০৪৭১৬৪৮৩০০০০৯

৪ ম ০১৭২১৩৬৪৩৩৬ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজার জাত করন। সানালী ব াংক পাইকগাছা ২৭১৮৫০১০১৮৮১৭ ১৯/০৮/২১ ০৭৪০৬৬০ 100,000             

1547 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 32 আলমগীর ২৮৫৪২৪২৬২১ প ০১৯১১৫২২১২০ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন ছাগল পালন ও 
বাজার জাত করন। পালী ব াংক পাইকগাছা ২৮৩২০১০০২৪৮১৪ ১৯/০৮/২১ ০৭৪০৬৫৮ 100,000             

1548 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 33 শিমলা ৩৩০৫৯২৩৯৫৯ ম ০১৭৭৭৮৪১১৩২ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজার জাত করন। সাস াল ইঃ ব াংক পাইকগাছা

০৪৩১৩৪০১২৬৬৬
৮

১৯/০৮/২১ ০৭৪০৬৮১ 100,000             

1549 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 34 মিলনা বগম ৪৭১৬৪৬১১৩৬০৪৯ ম ০১৭৪১০৬৪৬৪৫ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন ছাগল পালন ও 
বাজার জাত করন। সানালী ব াংক পাইকগাছা ২৭১৮৫০১০২২১৫৪ ২২/০৮/২১ ০৭৪০৬৮২ 100,000             

1550 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 35 সুি তা রানী ৬০০৩২৫৭৬৪৬ ম ০১৩১৫৪৬৫০৪৫ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজার জাত করন। অ ণী ব াংক িলঃ বাকঁা বাজার ০২০০০০৮৯৮৮১১৮ ২২/০৮/২১ ০৭৪০৬৮৩ 100,000             

1551 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 36 ল ী রানী ৮৭১০৪৪৩৬৩৬১৩৭ ম ০১৯১৭৯৯৮৪৮৩ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন মাছ উৎপাদন ও 
বাজার জাতকরন জনতা ব াংক পাইকগাছা

০১০০০০২৭৬৫০৮৫
১

২২/০৮/২১ ০৭৪০৬৮৪ 200,000             

1552 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 37 কুমকুম ৪৭২৬৪০৫০৪১২৯৮ ম ০১৭১২৩৩৩১৬৬ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন মাছ উৎপাদন ও 
বাজার জাতকরন সানালী ব াংক পাইকগাছা ০০২১০৯৮৪৭ ২২/০৮/২১ ০৭৪০৬৮৫ 100,000             

1553 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 38 িমনতী রানী ৪৭১৬৪৮৯১১৬৩১৫ ম ০১৯১৭৬৬৯৪০৪ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন মুরিগ পালন ও 
বাজার জাত করন। কৃিষ ব াংক পাইকগাছা ১৩১৫০৩১১১১১৫৪০ ২৩/০৮/২১ ০৭৪০৬৮৬ 100,000             

1554 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 39 সািহদা বগম ৪৭১৬৪৮৩১৭৫১৭৪ ম ০১৬৩৯৮৯১৬৪৯ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন মাছ উৎপাদন ও 
বাজার জাতকরন অ ণী ব াংক িলঃ বাকঁা বাজার

০২০০০০১৭২৩৬৯০
৮

০১/০৯/২১ ০৭৪০৬৮৭ 100,000             

1555 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 40 লাল্ট দাশ ৮৭০৩২৩৭৮৮৮ প ০১৯৩৫৬৩৫০২০ হ াঁ কু টর অন ান বাশঁ ও বেতর কাজ অ ণী ব াংক িলঃ বাকঁা বাজার ০২০০০০৬৮৩৭১৯৯ ২৮/৯/২১ ০৭৪০৬৮৮ 100,000             

1556 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 41 শাহানাজ ৪৭১৬৪৫০০৮৭২১১ ম ০১৭২৬৮৯৩৭৪৯ হ াঁ অন ান কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ জনতা ব াংক কিপলমুিন ০১০০০৪৫৪৮১১৮৭ ২৮/৯/২১ ০৭৪০৬৮৯ 100,000             

1557 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 42 আ জজ ৪৭২৬৪০৬০৪৩০৫৪ প ০১৭৫৬৯৫৭১৭৬ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন মাছ উৎপাদন ও 
বাজার জাতকরন কৃিষ ব াংক পাইকগাছা ৭৬৭ ২৮/৯/২১ ০৭৪০৬৯০ 200,000             

1558 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 43 মেনায়ারা ৪৭১৬৪৩৩১৫০৫৫০ ম ০১৯৫০৭৮৩৬০১ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন মুরিগ পালন ও 
বাজার জাত করন। সানালী ব াংক পাইকগাছা ২৭১৮৫০১০২২৫২১ ২৮/৯/২১ ০৭৪০৬৯১ 100,000             

1559 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 44 মিন ল ৪৭১৬৪৬১১৩৪০০৪ প ০১৭৪৩৮৫৯৪৫২ হ াঁ অন ান অন ান প ী পিরবহন সানালী ব াংক পাইকগাছা ২১৮০০২০৯৪৬৬৮ ২৮/৯/২১ ০৭৪০৬৯২ 200,000             
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খাত ধরণখাত

1560 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 45 পা া ৪১১৩৮১৯৩৭৫২৬৪ ম ০১৮৫৮০০৪১৬৬ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন ছাগল পালন ও 
বাজার জাত করন। সানালী ব াংক পাইকগাছা ২৭১৮৫০১০১৬৮৪২ ২৮/৯/২১ ০৭৪০৬৯৩ 100,000             

1561 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 46 সুষমা ৪৭১৬৪৮৩১৭১৫৪০ ম ০১৭৬৫৫২৩৭১১ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজার জাত করন। অ ণী ব াংক িলঃ বাকঁা বাজার ০২০০০১৪৭৮০৫৮৪ ২৮/৯/২১ ০৭৪০৬৯৪ 150,000             

1562 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 47 গািব ৪৭১৬৪৩৩১৫৪৩২৪ প ০১৯৮৩১৩৭৭০৯ হ াঁ কু টর অন ান বাশঁ ও বেতর কাজ ইসলামী ব াংক পাইকগাছা ১৮৫৬৮ ২৮/৯/২১ ০৭৪০৬৯৫ 150,000             

1563 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 48 আফেরাজা ৪৭১৬৪৬১১৩১৩৭১ ম ০১৭৫৯৯৮৯৮১১ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন ছাগল পালন ও 
বাজার জাত করন। ইসলামী ব াংক কিপলমুিন

২০৫০৭৭৭০২৬১৬১
০১০৫

২৮/৯/২১ ০৭৪০৬৯৬ 100,000             

1564 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 49 া ৪৭১৬৪৩৩১৪৫৫১৯ ম ০১৯৯৭৯৫৮৭১৬ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজার জাত করন। জনতা ব াংক পাইকগাছা ০১০০২২৫৮৬৫৩৪০ ২৮/৯/২১ ০৭৪০৬৯৭ 150,000             

1565 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 50 শ ামিল ৯১০০৭১৪১৯৬ ম ০১৩১৮৩৯৪৯২৮ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজার জাত করন। সানালী ব াংক পাইকগাছা ২৭১৮৫০১০২১৩১৩ ২৯/৯/২১ ০৭৪০৬৯৮ 200,000             

1566 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 51 খায় ে ছা ৪৭১৬৪১৬২১৪৮৫৮ ম ০১৯১১৩২১২৩২ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজার জাত করন। ইসলামী ব াংক পাইকগাছা ৩৩৭৪৬ ২৯/৯/২১ ০৭৪০৬৯৯ 200,000             

1567 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 52 কুলছম ৪৭১৬৪৩৩১৬০০১৪ ম ০১৭৩৫৫০৬৫২৬ হ াঁ অন ান অন ান নাসারী সাস াল ইঃ ব াংক পাইকগাছা ০৪৩১৩৪০০৮৫২৭৯ ২৯/৯/২১ ০৭৪০৭০০ 100,000             

1568 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 53 খািদজা বগম ৭৮০৪২৬১৬৯৬ ম ০১৭২৯৮১০১৩১ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন ছাগল পালন ও 
বাজার জাত করন। জনতা ব াংক পাইকগাছা ০১০০২২৫৮৯৫৪২৭ ২৯/৯/২১ ০৭৪০৭০১ 100,000             

1569 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 54 নািছমা ৪৭২৬৪০৬০৪২৮৪৩ ম ০১৭১২৯৬৩৬২৪ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন মুরিগ পালন ও 
বাজার জাত করন। পালী ব াংক পাইকগাছা ২৪৯৪২ ২৯/৯/২১ ০৭৪০৭০২ 100,000             

1570 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 55 চ না ৪৭১৬৪৮৯১১৪৫৪২ ম ০১৯২২৩০৪৯৮৩ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন মাছ উৎপাদন ও 
বাজার জাতকরন সাস াল ইঃ ব াংক পাইকগাছা

০৪৩১৩৪০০০১০৬৮
৪

২৯/৯/২১ ০৭৪০৭০৩ 100,000             

1571 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 56 জােবদ্ ৪৭২৬৪০৪০৩৮১১৮ ম ০১৭০৪৫২০০২২ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজার জাত করন। সানালী ব াংক পাইকগাছা ২৭১৮৫০১০২১৯৯১ ২৯/৯/২১ ০৭৪০৭০৪ 200,000             

1572 খুলনা খুলনা সাত ীরা পাইকগাছা 57 ীিতলতা ২৬৯৩০০৪৪৭১৫৫৯ ম ০১৭১৮৯৯১৬০৯ হ াঁ ু কৃিষ/  ভাগ পন  উৎপাদন মুরিগ পালন ও 
বাজার জাত করন। পালী ব াংক পাইকগাছা ২১৯৮৫ ৩০/৯/২১ ০৭৪০৭০৫ 50,000               

1573 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 58 মুসিলমা থাতন 19894716450000183 ম 01995147437 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী 
পালেনর মাধ েম দধু 
উৎপাদন

ফা  িসিকউির ট কিপলমুিন 020812200003313 02/08/2021 1149651              100,000 

1574 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 59 িমলা পারভীন 4716444051599 ম 01799314883 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন
ছাগল পালেনর 
মাধ েম মাংস 
উৎপাদন

জনতা কিপলমুিন 0100045355891 02/08/2021 1149652 100,000             

1575 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 60 তািনয়া 
তাজিমম 6003250955 ম 01820222322 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালেনর 

মাধ েম দু  উৎপাদন অ নী কিপলমুিন 0200012826442 03/08/2021 1149653 200,000             

1576 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 61 মন জলা খাতন 4716444064471 ম 01879949148 হ াঁ কু টর সলাই মিশেনর কাজ িনত  ব ববহায পন  
উৎপাদন অ নী কিপলমুিন 0200016278279 05/08/2021 1149654 200,000             

1577 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 62 চ  শখর 
কপাট 6434648215 প 01776479008 হ াঁ অন ান অন ান পান চােষর মাধ েম 

ভাগ পন  উৎপাদন কমাস কিপলমুিন 0413100001091 11/08/2021 1149655 100,000             

1578 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 63 মমতাজ বগম 4716450078221 ম 01916683084 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মাছ চােষর মাধ েম 
ভাগ পন  উৎপাদন অ নী কিপলমুিন 0200017099330 11/08/2021 1149656 50,000               

1579 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 64 র া বগম 4716444057036 ম 01913222591 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মাছ চােষর মাধ েম 
ভাগ পন  উৎপাদন কমাস কিপলমুিন 04131004504 11/08/2021 1149657 100,000             
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1580 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 65 দবাশীষ 
হালদার 2384822629 প 01717867843 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালেনর 

মাধ েম দু  উৎপাদন অ নী কিপলমুিন 0200016581628 11/08/2021 1149658 200,000             

1581 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 66 শংকরী রানী 
দাশ 4716450080070 ম 01720537799 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালেনর 

মাধ েম দু  উৎপাদন জনতা কিপলমুিন 0100045223358 11/08/2021 1149659 200,000             

1582 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 67 রশমা আ ার 2392972218 ম 01765063256 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন জনতা কিপলমুিন 0100195735195 11/08/2021 1149660 200,000             

1583 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 68 সুষমা রানী 
িব াস 4716467093068 ম 01960505479 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মাছ চােষর মাধ েম 

ভাগ পন  উৎপাদন কমাস কিপলমুিন 04131004497 12/08/2021 1149661 150,000             

1584 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 69 হাসনা আ ার 
ি য়া 2856226308 ম 01701667129 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন

ছাগল পালেনর 
মাধ েম মাংস 
উৎপাদন

অ নী কিপলমুিন 0200017125089 12/08/2021 1149662 150,000             

1585 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 70 তাসিলমা বগম 6867051168 ম 01719967393 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন জনতা কিপলমুিন 010022258578 12/08/2021 1149663 200,000             

1586 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 71 মাছরা বগম 4716444051969 ম 01839096365 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন জনতা কিপলমুিন 089234067014 17/08/2021 1149664 50,000               

1587 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 72 রিহমা খাতন 2413795374 ম 01733800989 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন অ নী কিপলমুিন 0200017170640 17/08/2021 1149665 100,000             

1588 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 73 শা  কুমার 
ম ল 8236791730 প 01713731284 না ু ভাগ েপান  উৎপাদন গাভী পালেনর 

মাধ েম দু  উৎপাদন অ নী কিপলমুিন 0200003263566 17/08/2021 1149666              200,000 

1589 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 74 নাছিরন বগম 4716450078673 ম 01919183074 না ু ভাগ েপান  উৎপাদন
ছাগল পালেনর 
মাধ েম মাংস 
উৎপাদন

অ নী কিপলমুিন 0200017186511 17/08/2021 1149667 150,000             

1590 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 75 শখ মিন ল 
ইসলাম 4716444049740 প 01721526045 হ াঁ ু ভাগ েপান  উৎপাদন গাভী পালেনর 

মাধ েম দু  উৎপাদন অ নী কিপলমুিন 0200009201863 17/08/2021 1149668 200,000             

1591 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 76 চ লা 
মজুমদার 8687840929 ম 01729607944 না ু ভাগ েপান  উৎপাদন গাভী পালেনর 

মাধ েম দু  উৎপাদন কমাস কিপলমুিন 1023 17/08/2021 1149669 200,000             

1592 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 77 অ রা রানী 4716450068037 ম 01874256565 হ াঁ ু ভাগ েপান  উৎপাদন মাছ উৎপাদন কমাস কিপলমুিন 04131004502 24/08/2021 1149670 100,000             

1593 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 78 ফিরদা বগম 4716450071897 ম 01981683814 হ াঁ ু ভাগ েপান  উৎপাদন মাছ উৎপাদন কমাস কিপলমুিন 0413100004507 05/09/2021 1149671 60,000               

1594 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 79 তহিমনা বগম 1018983864 ম 01745606029 হ াঁ ু ভাগ েপান  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন কমাস কিপলমুিন 04131004540 09/09/2021 1149672 100,000             

1595 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 80 রািশদা বগম 4716467095699 ম 01981684229 হ াঁ ু ভাগ েপান  উৎপাদন
ছাগল পালেনর 
মাধ েম মাংস 
উৎপাদন

অ নী কিপলমুিন 0200009682932 12/09/2021 1149673 150,000             

1596 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 81 িশউলী বগম 1938914031 ম 01937705972 হ াঁ ু ভাগ েপান  উৎপাদন
কবুতর পালেনর 
মাধ েম মাংস 
উৎপাদন

অ নী কিপলমুিন 0200017217552 22/09/2021 1149674 70,000               

1597 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 82 া দবনাথ 9138516183 ম 01730628268 না ু ভাগ েপান  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন কমাস কিপলমুিন 0413100002401 26/09/2021 1149675 200,000             

1598 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 83 রাকাইয়া 
বগম 6874205997 ম 01320409300 হ াঁ ু ভাগ েপান  উৎপাদন গাভী পালেনর 

মাধ েম দু  উৎপাদন ফা  িসিকউির ট কিপলমুিন 020812200008455 27/09/2021 1149676 200,000             

1599 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 84 মৗসুমী 
মজুমদার 471645000098 ম 01972786354 হ াঁ ু ভাগ েপান  উৎপাদন গাভী পালেনর 

মাধ েম দু  উৎপাদন অ নী কিপলমুিন 0200017381218 27/09/2021 1149677 200,000             
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1600 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 85 া রানী রায় 4716450073888 ম 01757158821 হ াঁ ু ভাগ েপান  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন ফা  িসিকউির ট কিপলমুিন 020812200009872 27/09/2021 1149678 200,000             

1601 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 86 পা রানী 4716450073833 ম 01704881016 হ াঁ ু ভাগ েপান  উৎপাদন মাছ উৎপাদন অ নী কিপলমুিন 0200008962939 27/09/2021 1149679 100,000             

1602 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 87 সালমা বগম 4716450076316 ম 01773262882 হ াঁ ু ভাগ েপান  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন ফা  িসিকউির ট কিপলমুিন 020812200003806 27/09/2021 1149680 150,000             

1603 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 88 সিলনা বগম 4716450076691 ম 01305217181 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মাছ উৎপাদন অ নী কিপলমুিন 0200017381259 27/09/2021 1149681              100,000 

1604 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 89 সালমা খাতন 7356334115 ম 01974028164 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দধু উৎপাদন কমাস কিপলমুিন 0413100003993 27/09/2021 1149682 150,000             

1605 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 90 নাজমা বগম 4716467095725 ম 01916568671 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মাছ উৎপাদন অ নী কিপলমুিন 34110313 27/09/2021 1149683 70,000               

1606 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 91 তৃি  রানী রায় 4716450073590 ম 01741422342 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মাছ উৎপাদন অ নী কিপলমুিন 0200017130676 27/09/2021 1149684 100,000             

1607 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 92 চায়না দ 4716450073909 ম 01977556108 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মাছ উৎপাদন কমাস কিপলমুিন 3069 27/09/2021 1149685 80,000               

1608 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 93 হািচনা বগম 8719031212620 ম 01938649848 হ াঁ অন ান ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ অ নী কিপলমুিন 0200017189396 27/09/2021 1149686 100,000             

1609 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 94 নািছমা বগম 4716467093948 ম 01925546874 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মাছ উৎপাদন অ নী কিপলমুিন 0200017305262 27/09/2021 1149687 70,000               

1610 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 95 আনজুয়ারা 
বগম 6442195902 ম 01794071523 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মাছ উৎপাদন জনতা কিপলমুিন 0100216897701 27/09/2021 1149688 100,000             

1611 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 96 আনজুয়ারা 
বগম 87190150303231 ম 01792053964 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালেনর 

মাধ েম দধু উৎপাদন ফা  িসিকউির ট কিপলমুিন 2081224035 28/09/2021 1149689 100,000             

1612 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 97 না পারভীন 4716450074582 ম 01921917790 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মাছ উৎপাদন কমাস কিপলমুিন 0413100004508 28/09/2021 1149690 230,000             

1613 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 98 িমতা রানী 3751445814 ম 01956500947 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দধু উৎপাদন অ নী কিপলমুিন 0200017381710 28/09/2021 1149691 200,000             

1614 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কিপলমুিন 99 িলিলমা সরদার 4716450072974 ম 01735854170 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মাছ উৎপাদন অ নী কিপলমুিন 020001738835 28/09/2021 1149692 100,000             

1615 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা আশা িন 100 রমজান আলী 8710417689969 প 01914828103 
01789970853

হ াঁ অন ান অন ান

িতিন জলা শহর 
হেত মটর ও বাই 
সাইেকেলর খুচরা 
য াংশ য় কের তা 

সানালী ব াংক আশা িন শাখা 8125/39 05/08/2021 1465421              200,000 

1616 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা আশা িন 101 মাছাঃ হীরা 
খাতন 8710417570444 ম 01739518557 

01903618430
হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার হেত 
িছট কাপড় য় 
কের  ােম িব য় ও 
অডার অনুযায়ী 

সানালী ব াংক আশা িন শাখা 2801901042720 05/08/2021 1465422 100,000             

1617 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা আশা িন 102 ফিরদা বগম 8710460740844 ম 01751684893 
01931289571

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন িতিন গাভীর দধু 
িব য় কেরন। সানালী ব াংক আশা িন শাখা 2801901042715 09/08/2021 1465423 100,000             

1618 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা আশা িন 103 শিরফুল 
ইসলাম 8710434792486 প 01740877018 

01911611931
না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন মৎস  চাষ কের 
তা বাজাের িব য় 
কেরন।

জনতা ব াংক আশা িন শাখা 0100046765189 23/08/2021 1465424 200,000             

1619 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা আশা িন 104 পন িব াস 8710417570478 প 01922806594 
01754802343

হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ

িতিন বাজার থেক 
দধু সং হ কের 
িবিভ  কার িম  
তরী কের দাকােন 

সানালী ব াংক আশা িন শাখা 2801100011353 24/08/2021 1465425 300,000             
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উেদ া ার 
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ব াংেকর 
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নাম
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িপিডিবএফ 
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খাত ধরণখাত

1620 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা আশা িন 105 মাছাঃ িশ ী 
খাতন 8710494715463 ম 01722759104 

01819420443
হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন মৎস  চাষ কের 
তা বাজাের িব য় 
কেরন।

জনতা ব াংক
বাশঁতলা বাজার 
শাখা, কালীগ , 

সাত ীরা।
10022443789 24/08/2021 1465426 150,000             

1621 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা আশা িন 106 চ না রানী 
িব াস 8710417470461 ম 01784721769 

01310632840
হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন মৎস  চাষ কের 
তা বাজাের িব য় 
কেরন।

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক আশা িন শাখা 15090311201842 02/09/2021 1465427 100,000             

1622 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা আশা িন 107 মা:আশরাফুল
 ইসলাম ১৯৯৩৮৭১০৪১৭০০০১৫২ প ০১৭৪৯৮৪৯৫৯২ 

01920253565
হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন মৎস  চাষ কের 
উৎপািদত মৎস  

ানীয় বাজাের 
িব য় কেরন।

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক আশা িন শাখা ১৬৮৯৭ ২৬/০৯/২০২১ 146542৮ 150,000             

1623 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা আশা িন 108 মা:ফিরদলু 
ইসলাম ৮৭১০৪১৭৫৭০০১৭ প ০১৭৫১০০০০০১  

01836781234
না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন মৎস  চাষ কের 
উৎপািদত মৎস  

ানীয় বাজাের 
িব য় কেরন।

জনতা ব াংক আশা িন শাখা ২২০১৬/৯ ২৬/০৯/২০২১ 146542৯ 200,000             

1624 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা আশা িন 109
জএম 

আকরামু ামা
ন

৯৫৬২৭৬৭৯৯৭ প ০১৭১১৯৩৩২৯৭ 
01717005139

না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন মৎস  চাষ কের 
উৎপািদত মৎস  

ানীয় বাজাের 
িব য় কেরন।

সানালী ব াংক আশা িন শাখা ২৮০১১০০০১২০৪৬ ২৬/০৯/২০২১ 14654৩০ 200,000             

1625 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা আশা িন 110 সুম  কুন্ড ৮৭১০৪২৫৬৭২৩৫২ প ০১৭৩৪১৭৪৯৪৮ 
01637457053

হ াঁ ু িয়া/প াকেটজাতকরণ

িতিন িবিভ  কার 
িম  তরী কের 
িনজ  দাকােন 
িব য় কেরন।

সাসাল ইসলামী 
ব াংক

পাটকেলঘাটা 
শাখা ০৯০১৩৪০০০১৪৪৭ ২৬/০৯/২০২১ 14654৩১ 100,000             

1626 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা আশা িন 111 সার জনা 
ইসলাম ৮৭১০৪১৭৬৮৮২২১ ম ০১৭৩৮৭৫২৪৭১ 

01717916731
হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন মৎস  চাষ কের 
উৎপািদত মৎস  

ানীয় বাজাের 
িব য় কেরন।

সানালী ব াংক আশা িন শাখা ২৮০১১০০০১০৪৫০ ২৭/০৯/২০২১ 14654৩২ 100,000             

1627  খুলনা  সাত ীরা সাত ীরা  দবহাটা 112 সাথী পারভীন ৭৮০১৫৩০৮৫৩ ম ০১৭০৫৬৮০২৪৪ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
 িতিন বািড়েত মুরিগ 
পালন কের িব  
কেরন

 িবেকিব  দবহাটা, শাখা ১৫১১০৩১১০৭৫৭৪ ০৫-০৮-২০২১ SND/0809565
21              150,000 

1628  খুলনা  সাত ীরা সাত ীরা  দবহাটা 113 এবাদলু গাইন ৭৮০১৫৩০৮৫৩ প ০১৭৪০৫৪০০২৩ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
 িতিন বািড়েত গাভী 
পালন কের দধু িব  
কেরন

 িবেকিব  সিখপুর, শাখা ১৫১২০৩১১১০১৭৭ ০৫-০৮-২০২১ SND/0809565
22              300,000 

1629  খুলনা  সাত ীরা সাত ীরা  দবহাটা 114 আিরফুল 
ইসলাম ৮৭১২৫৭৯৫২৯৯৪১ প ০১৭২৮৪১৬৬০৪ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

 িতিন মৎস  ঘের 
মাছ চাষ কের 
বাজারজাত কেরন

 সািব  দবহাটা, শাখা ১০০০৩৪২১৬ ২৬-০৮-২০২১ SND/0809565
24              200,000 

1630  খুলনা  সাত ীরা সাত ীরা  দবহাটা 115 শাহানারা ৮৭১২৫৬৩৫১৭৮৯৭ ম ০১৯৬৬৯৬৬৩২
৯

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
 িতিন বািড়েত মুরিগ 
পালন কের িব  
কেরন

 িবেকিব  দবহাটা, শাখা ১৫১১০৩১১০৭৫৭৩ ২৬-০৮-২০২২ SND/0809565
26              100,000 

1631  খুলনা  সাত ীরা সাত ীরা  দবহাটা 116 শিহদলু ইসলাম ৮৭১২৫১৫০৩৪৩২৬ প ০১৯৫২১১৫১১৪ হ াঁ অন ান অন ান

 ক উটার 
কে াজ, খাতা, 
বাড, ইত ািদ িব  

করা হয়

 িবেকিব  দবহাটা, শাখা ১৫১১০৩১১০০২৩৬ ২৬-০৮-২০২৩ SND/0809565
23              100,000 

1632  খুলনা  সাত ীরা সাত ীরা  দবহাটা 117 রশমা খাতন ৮৭১২৫৪৭০০০১৩৭ ম ০১৭৭৩০৩৮৭৫৩ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
 িতিন বািড়েত গাভী  
পালন কের দধু  
িব  কেরন

 িবেকিব  দবহাটা, শাখা ১৫১১০৩১১০৩০৩৬ ২৬-০৮-২০২৪ SND/0809565
25              100,000 

1633  খুলনা  সাত ীরা সাত ীরা  দবহাটা 118 রহানা ২৮২৮৩৭৪৫৮৯ ম ০১৯২২৬১৯৩৮৮ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
 িতিন িনজ পুকুের 
মাছ চাষ কের িব  
কেরন

 িবেকিব  দবহাটা, শাখা ১৫১১০৩১১০৭৫৮৮ ২৬-০৮-২০২৫ SND/0809565
27              100,000 

1634  খুলনা  সাত ীরা সাত ীরা  দবহাটা 119 রােবয়া ৮৭১২৫১৫০৩৯৮০২ ম ০১৯৯৬৬৭১১২৮ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
  িতিন বািড়েত গাভী  
পালন কের দধু  
িব  কেরন

 িবেকিব  দবহাটা, শাখা ১৫১১০৩১১০৬০৯৪ ২৬-০৮-২০২৬ SND/0809565
28              100,000 

1635  খুলনা  সাত ীরা সাত ীরা  দবহাটা 120 হাসেনয়ারা 8712515038782 ম 01795562582 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
 িতিন মৎস  ঘের 
মাছ চাষ কের 
বাজারজাত কেরন

 িবেকিব  দবহাটা, শাখা ১৫১১০৩১১০7597 27/09/21 SND/0809565
29 100,000             

1636 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 121 আনজুযারা 8714747165367 ম ০১৭23462951 
01643776812

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন গাভী পালেনর 
 মাধ েম দধু 
উৎপাদন কের 
বাজারজাত কেরন।

সানালী কািলগ 2809201039023 11-08-21 0764801              100,000 

1637 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 122 মুকুল গাজী 8714739249000 প ০১937020297 
01320647981

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ঘের মােছ উৎপাদন 
ও বাজারজাত করন। সানালী কািলগ 2809201027518 11-08-21 0764802 200,000             

1638 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 123 মিরয়ম খাতন 5553496141 ম ০১761634681 
01761634681

হ াঁ কু টর অন ান (দ জ কাজ)
কাপড় থেক 
পাশাক তরী কের 

বাজাের িব ।
ইসলামী ব াংক কািলগ 39928 17-08-21 0764803 100,000             

1639 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 124 জাছনা 
পারভীন 8714731884660 ম ০১700814911 

01935018422
হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ঘের মােছ উৎপাদন 

ও বাজারজাত করন। সানালী কািলগ 2809201039263 14-09-21 0764804 200,000             
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টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

1640 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 125 আ রু রউফ 8714779448466 প 01718928841 
01736095652

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ঘের মােছ উৎপাদন 
ও বাজারজাত করন। ইসলামী ব াংক কািলগ

2050143020022080
8 15-09-21 0764805 300,000             

1641 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 126 রােবয়া খাতন 8714755268517 ম ০১768448503 
01884432157

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন গাভী পালেনর 
 মাধ েম দধু 
উৎপাদন কের 
বাজারজাত কেরন।

ইসলামী ব াংক কািলগ 34253 15-09-21 0764806 200,000             

1642 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 127 র ন কুমার 8714763480676 প ০১710850119 
01759719219

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন গাভী পালেনর 
 মাধ েম দধু 
উৎপাদন কের 
বাজারজাত কেরন।

জনতা কািলগ 0100139157979 15-09-21 0764807 100,000             

1643 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 128 শিফকুল 
ইসলাম 8714794380259 প ০১721387898 

01974387898
হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ঘের মােছ উৎপাদন 

ও বাজারজাত করন। সানালী কািলগ 2809201037822 15-09-21 0764808 200,000             

1644 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 129 হনা খাতন 4203437811 ম ০১610457095 
01610457095

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
মুরগী পালন কের 
িডম উৎপাদন ও 
বাজারজাত করন।

 সানালী কািলগ 2809201039267 16-09-21 0764809 100,000             

1645 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 130 মেনায়রা 8718647101425 ম 01916619512  
01908923649

হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ঘের মােছ উৎপাদন 
ও বাজারজাত করন। জনতা কািলগ 0100 060736922 23-09-21 0764810 100,000             

1646 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 131 সিলনা 8714713461374 ম 01729936181 
01929622488

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ঘের মােছ উৎপাদন 
ও বাজারজাত করন। ইসলামী ব াংক কািলগ 39233 23-09-21 0764811 100,000             

1647 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 132 আসুরা 8714739403016 ম 01734878920 
01716495448

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ঘের মােছ উৎপাদন 
ও বাজারজাত করন।

ফা  িসকুির ট 
ইসলামী ব াংক কািলগ 022412200000666 27-09-21 0764812 200,000             

1648 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 133 শাহনাজ 8714739402904 ম 01715232444 
01784151131

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন গাভী পালেনর 
 মাধ েম দধু 
উৎপাদন কের 
বাজারজাত কেরন।

ইসলামী ব াংক কািলগ 28228 27-09-21 0764813 100,000             

1649 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 134 জািহদা 8714763555387 ম 01762269942 
01744968506

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ঘের মােছ উৎপাদন 
ও বাজারজাত করন। জনতা কািলগ 0100222993916 27-09-21 0764814 100,000             

1650 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 135 আনছার আলী 8714713020815 প 01934516804  
01918713613

হ াঁ কু টর অন ান (দ জ কাজ)
কাপড় থেক 
পাশাক তরী কের 

বাজাের িব ।
সানালী কািলগ 809002114833 28-09-21 07644815 100,000             

1651 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 136 আফজাল 8714794000216 প 01981285184 
01723462603

হ াঁ অন ান অন ান
কাঠ িদেয় 
আসবাবপ  তরী ও 
িব  করন।

ফা  িসকুির ট 
ইসলামী ব াংক কািলগ 12200003776 28-09-21 07644816 100,000             

1652 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 137 আবু তােলব 8714763477938 প 01910588992 
01760383079

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ঘের মােছ উৎপাদন 
ও বাজারজাত করন। ইসলামী ব াংক কািলগ 60203008200 28-09-21 07644817 300,000             

1653 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 138 ফিরদা 8714772496329 ম 01751613864 
01781183011

হ াঁ অন ান অন ান উল িদেয় লপ তসক 
তরী ও িব  করন। ইসলামী ব াংক কািলগ 31668 28-09-21 07644818 200,000             

1654 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 139 মাঃ মিহউ ন 8714755000083 প 01929659468  
01987259279

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ঘের মােছ উৎপাদন 
ও বাজারজাত করন। ইসলামী ব াংক কািলগ 34420 28-09-21 07644819 100,000             

1655 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 140 নািছমা খাতন 8714771493824 ম 01851132627 
01783745213

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ঘের মােছ উৎপাদন 
ও বাজারজাত করন। সানালী কািলগ 2809 002155115 28-09-21 07644820 200,000             

1656 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 141 খািদজা 8714739403247 ম 01732192041 
01795032029

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন িডম , মাংশ উৎপাদন 
ও বাজারজাত করন। সানালী কািলগ 280920 1039314 28-09-21 07644821 150,000             

1657 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 142 ির জয়া 8714755025339 ম 01785616557 
01770705293

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন গাভী পালেনর 
 মাধ েম দধু 
উৎপাদন কের 
বাজারজাত কেরন।

সানালী কািলগ 280920 1039306 28-09-21 07644822 100,000             

1658 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 143 জবুননাহার 8714731268941 ম 01727008296 
01700814911

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ঘের মােছ উৎপাদন 
ও বাজারজাত করন। সানালী কািলগ 28092010 39320 29-09-21 07644823 200,000             

1659 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 144 গালাম 
মা ফা 8714771490288 প 01712821087 

01710751415
হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন িডম , মাংশ উৎপাদন 

ও বাজারজাত করন।
ফা  িসকুির ট 
ইসলামী ব াংক কািলগ 22241 2200000393 29-09-21 07644824 300,000             
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খাত ধরণখাত

1660 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 145 ছালমা 8714763471224 ম 01745569170 
01759369853

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন গাভী পালেনর 
 মাধ েম দধু 
উৎপাদন কের 
বাজারজাত কেরন।

সানালী কািলগ 2809 201039316 29-09-21 07644825 200,000             

1661 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 146 আনজুয়ারা 8714771486504 ম 01704611694 
01818667923

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন গাভী পালেনর 
 মাধ েম দধু 
উৎপাদন কের 
বাজারজাত কেরন।

অ নী ব াংক মৗতলা 20000715099 29-09-21 07644826 200,000             

1662 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 147 শা 8714763480753 প 01746920794 
01717337312

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ঘের মােছ উৎপাদন 
ও বাজারজাত করন। কৃিষ ব াংক কািলগ 1054 29-09-21 07644827 200,000             

1663 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 148 কালাম 8714715355116 প 01734307863 
01721761922

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন িডম , মাংশ উৎপাদন 
ও বাজারজাত করন। জনতা বাশঁতলা 10007105 8331 29-09-21 07644828 200,000             

1664 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 149 নুরনাহার 4176521070 ম 01765510989 
01770133688

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ঘের মােছ উৎপাদন 
ও বাজারজাত করন।

ফা  িসকুির ট 
ইসলামী ব াংক কািলগ 0224122 00005124 29-09-21 07644829 150,000             

1665 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 150 তাহািমনা 8714763474192 ম 01851908954  
01758836042

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ঘের মােছ উৎপাদন 
ও বাজারজাত করন। সানালী কািলগ 28092010 39322 29-09-21 07644830 100,000             

1666 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কািলগ 151 িসরাজুল 8714739410223 প 01943528827 
01717612649

না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ঘের মােছ উৎপাদন 
ও বাজারজাত করন। ইসলামী ব াংক কািলগ 24953 29-09-21 07644831 200,000             

1667 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 152 আ সু সালাম 4609841186 প 01716169721 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  ও পল  খাদ  
িব য় ইসলািম ব াংক কলােরায়া

2050169020149520
6 01-08-21 1468841 300,000             

1668 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 153 দীিলপ 
অধীকারী 9109868381 প 01748901237 হ াঁ আন ান অন ান াকািরজ সাম ী 

ব বসা পূবালী ব াংক কলােরায়া 4680901001839 01-08-21 1468842 400,000             

1669 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 154 আলমামুন 
আিনচ 4609805637 প 01753405055 হ াঁ আন ান আন ান এ ালুিমিনয়াম এ  

সুজ ব বসা ইসলািম ব াংক কলােরায়া 3554------ 01-08-21 1468843 300,000             

1670 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 155 রািফজা খাতন 8210896638 ম 01710948606 হ াঁ আন ান আন ান মা ট কাটঁােমিশন 
ভাড়া খােট পূবালী ব াংক কলােরায়া 4680101065557 11-08-21 1468844 200,000             

1671 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 156 আ া ল 
ইসলাম 4162214334 প 01969400197 হ াঁ ু আন ান

 বাজাের বিভি  
ধরনের মালামাল 
ব য় কের

কৃিষ ব াংক কলােরায়া 0311102006 11-08-21 1468845 150,000             

1672 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 157 ফারহানা খাতন 8724303000023 ম 01779277243 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন  বািড়েত গাভী পালন 
খামার ইসলািম ব াংক কলােরায়া 21688 11-08-21 1468846 150,000             

1673 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 158 িমনা আ ার 5510960353 ম 01756311157 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
মৗসুমী ফল বাগান 
থেক খিরদ কের 

বাজাের িব  কের
কৃিষ ব াংক কলােরায়া 0311103783 11-08-21 1468847 100,000             

1674 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 159 শাহা ল 
ইসলাম 1004907562 প 01923180334 হ াঁ ু আন ান

 বাজাের বিভি  
ধরনের মালামাল 
ব য় কের

পালী ব াংক কলােরায়া 2881010014090 12-08-21 1468850 150,000             

1675 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 160 আমীর হামজা 8211441400 প 01713918395 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
বািড়েত পাশাক 
তির কের বাজাের 

িব  কের
ইসলািম ব াংক কলােরায়া

2050169020248260
7 12-08-21 1468848 200,000             

1676 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 161 রািখয়াা খাতন 8660193429 ম 01725226153 হ াঁ ু আন ান
 বাজাের বিভি  
ধরনের মালামাল 
ব য় কের

কৃিষ ব াংক কলােরায়া 15050311103774 12-08-21 1468849 200,000             

1677 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 162 শাহাজান আলী 7760134424 প 01720589869 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন জলাশয় িলজ িনেয় 
মাছ চাষ কের সানালী ব াংক কলােরায়া 002075676 02-09-21 1468851 400,000             

1678 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 163 আ লু আলীম 3710044185 প 01729656629 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

জলাশয় িলজ িনেয় 
মাছ চাষ কের এবং 
পল  খােদ র 
দাকান আেছ

ইসলািম ব াংক কলােরায়া
2050169010038160

2 02-09-21 1468852 250,000             

1679 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 164 নূরজাহান 6410476458 ম 01739529697 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
বািড়েত তির কের 
িবিভ  জায়গায় 
সরবরাহ কের

পূবালী ব াংক কলােরায়া 4680101030268 02-09-21 1468853 200,000             
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৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
৪। অন ান

উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র
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(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

1680 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 165 আিম ল 
ইসলাম 7792613056 প 01657346580 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

জলাশয় িলজ িনেয় 
মাছ চাষ কেরন এবং 
পল  খােদ র 
দাকান আেছ

সানালী ব াংক গয়ড়া বাজার 2804301003412 05-09-21 1468855 250,000             

1681 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 166 তপু রায় চৗধুরী 8209949299 ম 01745157170 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন বািড়েত পল  চাষ 
কেরন কৃিষ ব াংক কলােরায়া 15050311103934 05-09-21 1468856 200000

1682 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 167 মিফজুর 
রহমান 8211864684 প 01740595951 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন জলাশয় িলজ িনেয় 

মাছ চাষ কের ইসলািম ব াংক কলােরায়া
2050169010020521

2 05-09-21 1468854 300000

1683 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 168 আফেরাজা 
নািগস 6879263991 ম 01754504200 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন  বািড়েত গাভী পালন 

খামার পালী ব াংক কলােরায়া 2881010018879 06--09-21 1468857 300000

1684 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 169 আবুেলে◌হােস
ন 8210141605 প 01718748173 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন বাজাের পল  

খােদ রেদাকান আেছ সানালী ব াংক কলােরায়া 001021144 06-09-21 1468858 200000

1685 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 170 িসরাজুল 
ইসলাম 8209783953 প 01712604881 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন জলাশয় িলজ িনেয় 

মাছ চাষ কের সানালী ব াংক কলােরায়া 2349078 9/26/2021 1468859 300000

1686 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 171 সাইদু ামান ৮৬৫৯৮২৮৭৮৭ প 01725412801 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন  বািড়েত গাভী পালন 
খামার কৃিষ ব াংক কলােরায়া ৫০৯২…….. 9/26/2021 ১৪৬৮৮৬০ ২০০০০০

1687 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 172 আজ জুর 
রহমান ৩২৬২৫৮১৮৫৭ প 01728242170 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন  বািড়েত গাভী পালন 

খামার সানালী ব াংক কলােরায়া 2808002066551 9/26/2021 ১৪৬৯১২১ ২০০০০০

1688 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 173 রেজাউল 
ইসলাম ২৩৫৯৮৩২৫৯৫ প 017674509292 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন  বািড়েত গাভী পালন 

খামার কৃিষ ব াংক কলােরায়া 15050311071237 9/26/2021 ১৪৬৯১২২ ২০০০০০

1689 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 174 উদয় শংকর 
রায় ২৮১০৪৯৩৯০৪ প 01718926814 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন বিভি  ধরনের 

গহনাতৈয়াির কের ইসলািম ব াংক কলােরায়া
2050169020084700

0 ২৭/০৯/২১ ১৪৬৯১২৩ ২০০০০০

1690 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 175 রাফ জা খাতন ৫৫১০৩৯৩২৬৬ ম 01758693363 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন  বািড়েত গাভী পালন 
খামার ইসলািম ব াংক কলােরায়া

2050169020467600
0 ২৭/০৯/২১ ১৪৬৯১২৪ ২০০০০০

1691 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 176 শিখা রানী ৬৪৩১০৪২৭১৯ ম 01793707283 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন বাড়ীেত তরী কের 
বাজাের িব সানালী ব াংক কলােরায়া 1026047 ২৭/০৯/২১ ১৪৬৯১২৫ ৫০০০০

1692 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 177 আ লু াহ 
আল মামুন ২৩৮৬১৩৪৩৭৯ প 01762583755 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন জলাশয় িলজ িনেয় 

মাছ চাষ কের ইসলািম ব াংক কলােরায়া
2050169020200630

0 ২৭/০৯/২১ ১৪৬৯১২৬ ২০০০০০

1693 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 178 ফেরেদৗিস 
বেগম ৫৯৬০৫৭০৯৮৩ ম 01745950266 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন  বািড়েত গাভী পালন 

খামার সানালী ব াংক কলােরায়া 2808401025033 ২৭/০৯/২১ ১৪৬৯১২৭ ২০০০০০

1694 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 179 নাসরিন 
সুরতানা ৫৯৫৯৮৮৫২৩৬ ম 0166777736 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন বাজাের লাহার গট 

ীল তরী সানালী ব াংক কলােরায়া 2808401026073 ২৮/০৯/২১ ১৪৬৯১২৮ ২০০০০০

1695 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 180 উ িত রানী রায় ১৪৬২২৩৪২৮৫ ম 01781255390 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন  বািড়েত দু বিত 
গাভী পালন করেন কৃিষ ব াংক কলােরায়া 150950311053622 ২৮/০৯/২১ ১৪৬৯১২৯ ২০০০০০

1696 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 181 জা াতল 
লাইলা ৮৬৬০৩০৯২১৫ ম 01824654697 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন বািড়েত পল  চাষ 

কেরন সানালী ব াংক কলােরায়া 28084010926133 ২৯/০৯/২১ ১৪৬৯১৩০ ২৫০০০০

1697 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 182 মনি ল 
ইসলাম ৬৪১৩১১৩৭৬৯ প 01732743141 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন  বািড়েত গাভী পালন 

খামার ইসলািম ব াংক কলােরায়া 3639 ২৯/০৯/২১ ১৪৬৯১৩১ ২৫০০০০

1698 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 183 জিয়াউর 
রহমান ৫০৬০০৪৬৪৬২ প 01728565473 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন জলাশয় িলজ িনেয় 

মাছ চাষ কের ইসলািম ব াংক কলােরায়া 3531 ২৯/০৯/২১ ১৪৬৯১৩২ 200000

1699 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 184 শাহিনুর রহমান ৫৫১০২৫৫৬৭১ প 01725714839 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন জলাশয় িলজ িনেয় 
মাছ চাষ কের সানালী ব াংক কলােরায়া 2808401020788 ২৯/০৯/২১ ১৪৬৯১৩৩ ২০০০০০
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কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 
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খাত ধরণখাত

1700 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 185 বদ ামান ৩৭১০৯৬৫৩১৪ প 01736128814 হ াঁ অন ান য়া করন গা খাদ  তরী কের 
িব য় কের ইসলািম ব াংক কলােরায়া

2050777010165980
0 ২৯/০৯/২১ ১৪৬৯১৩৪ ২৫০০০০

1701 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 186 নাজমুল হসাইন ৮৭২৪৩০১০০০০২৩ প 01827278582 হ াঁ অন ান আন ান
মৗসুমী ফল বাগান 
থেক খিরদ কের 

বাজাের িব  কের
ইসলািম ব াংক কলােরায়া

2050777010165980
0 ২৯/০৯/২১ ১৪৬৯১৩৫ ৩০০০০০

1702 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 187 সাবিনা খাতন ২৮৩২০০২৫৩৫ ম 01923510379 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন বািড়েত পল  চাষ 
কেরন কৃিষ ব াংক কলােরায়া 15050311104237 ২৯/০৯/২১ ১৪৬৯১৩৬ ১৫০০০০

1703 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা কলােরায়া 188 হাফ জুল 
ইসলাম ৬৪১০৯৪১৮৪০ প 01725024752 হ াঁ অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন বাজাের ফানিচারের 

দাকান আেছ ইসলািম ব াংক কলােরায়া 2717 ২৯/০৯/২১ ১৪৬৯১৩৭ ২০০০০০

1704 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 189 সিলনা হািবব 8227366971 ম 01718124380 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন বািড়েত মারগ 
মুরিগ পালন কেরন 
এবং িডম উৎপাদন 
কেরন।

অ ণী ব াংক সাত ীরা 0200004008110 28/07/21 0044201              200,000 

1705 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 190 চায়না খাতন 6429413054 ম 01742042544 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন দু বতী গাভী 
পালন কেরন এবং 
দধু উৎপাদন কেরন।

আল-আরাফাহ ইসঃ সাত ীরা 0111120016509 28/07/21 0044202              200,000 

1706 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 191 রেবেকা খাতন 3276761982 ম 01731823978 হ াঁ অন ান অন ান তার িনজ  ঔষেধর 
ফােমসী আেছ। ডাচ বাংলা সাত ীরা 18015126608 28/07/21 0044203              200,000 

1707 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 192 তমা খাতন 3724704881 ম 01756773311 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনজ  জিমেত 
শাকসব জ পালন 
কেরন এবং স েলা 
বাজাের িব য় 

ঢাকা ব াংক সাত ীরা 5022390000380 28/07/21 0044204              200,000 

1708 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 193 ধাং  িব াস 6879499231 প 01713915560 হ াঁ ু অন ান

চাল, আটা, ময়দা, 
সু জ ইত ািদ 
মালামাল উৎপাদন ও 
িব য় কেরন।

িবেকিব ধুিলহর 12955 28/07/21 0044205              300,000 

1709 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 194 মানা রহমান 6879842091 ম 01725920894 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন দু বতী গাভী 
পালন কেরন এবং 
দধু উৎপাদন কেরন।

িবেকিব ধুিলহর 9172 29/07/21 0044206              150,000 

1710 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 195 জাহরা খাতন 3727140869 ম 01736128023 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন দু বতী গাভী 
পালন কেরন এবং 
দধু উৎপাদন কেরন।

িবেকিব সাত ীরা 15010310205544 29/07/21 0044207              100,000 

1711 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 196 অিনতা রানী 2376915811 ম 01727875239 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

তার িনজ  ছাগেলর 
খামার আেছ এবং 
সখােন বা া 

উৎপাদন হয়।

িবেকিব সাত ীরা 15010310205553 29/07/21 0044208              100,000 

1712 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 197 ফ জলা খাতন 3272664107 ম 01733859053 হ াঁ অন ান অন ান
তার এক ট 
ইেলক ক মালামাল 
এর ব বসা আেছ।

সাউথ বাংলা সাত ীরা 0028120004493 03/08/21 0044209              100,000 

1713 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 198 মেনায়ারা 
খাতন 4637593775 ম 01748799799 হ াঁ ু অন ান

তার িবিভ  রকম 
শনারীর ব বসা 

আেছ।
ইসলামী ব াংক সাত ীরা 30856 09/08/21 0044210              100,000 

1714 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 199 জাহা ীর আলী 5980252851 প 01852779546 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

চাল, আটা, ময়দা, 
সু জ ইত ািদ 
মালামাল উৎপাদন ও 
িব য় কেরন।

জনতা ব াংক সাত ীরা 3400160410821 10/08/21 0044211              200,000 

1715 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 200 আবু ব ার 
িস কী 4179304987 প 01774788193 হ াঁ ু অন ান

তার শািড় ও 
কাপেড়র ব বসা 
আেছ।

িবেকিব ধুিলহর 15030134001426 10/08/21 0044212              300,000 

1716 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 201 কাজল রানী 5079959481 ম 01729804513 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

চাল, আটা, ময়দা, 
সু জ ইত ািদ 
মালামাল উৎপাদন ও 
িব য় কেরন।

িবেকিব সাত ীরা 15010310205491 10/08/21 0044213              100,000 

1717 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 202 সুিচ  রানী 4630177329 ম 01778520612 হ াঁ ু অন ান
তার শািড় ও 
কাপেড়র ব বসা 
আেছ।

ি িময়ার ব াংক সাত ীরা 0018100002307 10/08/21 0044214              200,000 

1718 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 203 তাছিলমা খাতন 8714713022267 ম 01728494207 হ াঁ অন ান অন ান

তার িনজ  ছাগেলর 
খামার আেছ এবং 
সখােন বা া 

উৎপাদন হয়।

ইসলামী ব াংক কািলগ 23885 10/08/21 0044215 100,000             

1719 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 204 নাজমুন নাহার 3727027108 ম 01720549042 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

চাল, আটা, ময়দা, 
সু জ ইত ািদ 
মালামাল উৎপাদন ও 
িব য় কেরন।

SBAC সাত ীরা 28120021992 11/8/2021 0044216 100000
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1720 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 205 তািছরন রিহম 
ডিল 6876991230 ম 01761791818 হ াঁ ু অন ান বালু ও িসেম  এর 

ব বসা আেছ। ইসলামী ব াংক সাত ীরা 23126 11/8/2021 0044217 300000

1721 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 206 অপণা কমকার 8230289475 ম 01320646741 হ াঁ ু লাহার কাজ িতিন কামােরর কাজ 
কেরন। িবেকিব সাত ীরা 15010310205901 11/8/2021 0044218 200000

1722 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 207 মাহমুদা আ ার 1015279647 ম 01816329779 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

চাল, আটা, ময়দা, 
সু জ ইত ািদ 
মালামাল উৎপাদন ও 
িব য় কেরন।

িবেকিব সাত ীরা 15010310205768 12/8/2021 0044219 200000

1723 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 208 ময়না বগম 5976989433 ম 01735128828 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন দু বতী গাভী 
পালন কেরন এবং 
দধু উৎপাদন কেরন।

িবেকিব সাত ীরা 150103102056688 16/08/21 0044220 100000

1724 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 209 আফসানা 
নাজনীন 8728206134195 ম 01952132308 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ

ট, কক, িব ু ট, 
চানাচর ইত ািদ 
উৎপাদন কেরন।

IFIC সাত ীরা 4065627072031 17/08/21 0044221 300000

1725 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 210 নাজমা 
পারভীন 5517929419 ম 01918867336 হ াঁ কু টর য়া/প ােকটজাতকরণ

িতিন বািড়েত 
মামবািত তির 

কেরন। এবং বাজাের 
িব য় কেরন।

িবেকিব সাত ীরা 15010310205900 18/08/21 0044222 100000

1726 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 211 শাহানারা বগম 8229528842 ম 01922635556 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন দু বতী গাভী 
পালন কেরন এবং 
দধু উৎপাদন কেরন।

ডাচ বাংলা সাত ীরা 18015153182 18/08/21 0044223 100000

1727 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 212 লাইলী বগম 8677265046 ম 01715568647 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

তার িনজ  ছাগেলর 
খামার আেছ এবং 
সখােন বা া 

উৎপাদন হয়।

ইসলামী ব াংক সাত ীরা 31346 19/08/21 0044224 100000

1728 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 213 মুি জান বগম 4627254628 ম 01959267367 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

চাল, আটা, ময়দা, 
সু জ ইত ািদ 
মালামাল উৎপাদন ও 
িব য় কেরন।

সাউথ বাংলা সাত ীরা 12100000687 19/08/21 0044225 100000

1729 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 214 তাজিমন নাহার 9129966306 ম 01737265261 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ

িতিন বাজার থেক 
দধু সং হ কের 
বািড়েত িম া  তির 
কের বাজাের 

জনতা ব াংক সাত ীরা 100220091460 19/08/21 0044226 200000

1730 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 215 আিমনুল 
ইসলাম 2376931792 প 01963591184 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

চাল, আটা, ময়দা, 
সু জ ইত ািদ 
মালামাল উৎপাদন ও 
িব য় কেরন।

IFIC সাত ীরা 4065754334035 19/08/21 0044227 200000

1731 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 216 সুিফয়া খাতন 6428043928 ম 01735193026 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন দু বতী গাভী 
পালন কেরন এবং 
দধু উৎপাদন কেরন।

সানালী কামাননগর 2078316 22/08/21 0044228 100000

1732 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 217 রেবকা খাতন 9130124184 ম 01760578684 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন দু বতী গাভী 
পালন কেরন এবং 
দধু উৎপাদন কেরন।

িবেকিব সাত ীরা 15010310205928 22/08/21 0044229 140000

1733 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 218 তান জনা 
আ ার 8227036004 ম 01751834437 হ াঁ ু অন ান

িতিন দ জ িবদ া 
িশ ণ দন এবং 

পাশাক তিরর 
কাজ কেরন।

ইসলামী ব াংক সাত ীরা 33499 22/08/21 0044230 100000

1734 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 219 সা ীর হােসন 7340214472 প 01748901388 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ
ট, কক, িব ু ট, 

চানাচর ইত ািদ 
উৎপাদন কেরন।

ইসলামী ব াংক সাত ীরা
2050143010040750

0 23/08/21 0044231 400000

1735 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 220 িবিথকা রানী 6866389825 ম 01979655326 হ াঁ ু অন ান

িতিন মা টর হািড়, 
ঢাকনা, সরা, খলনা, 
মালশা ইত ািদ তির 
কেরন।

িবেকিব সাত ীরা 15010310205946 24/08/21 0044232 100000

1736 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 221 আয়শা খাতন 4627790415 ম 01788774322 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

চাল, আটা, ময়দা, 
সু জ ইত ািদ 
মালামাল উৎপাদন ও 
িব য় কেরন।

িবেকিব সাত ীরা 15010310206141 7/9/2021 0044233 200000

1737 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 222 শাহািরয়া 
ফারহানা 8710417571509 ম 01769111418 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

চাল, আটা, ময়দা, 
সু জ ইত ািদ 
মালামাল উৎপাদন ও 
িব য় কেরন।

জনতা ব াংক সাত ীরা 100017738296 7/9/2021 0044238 200000

1738 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 223 তামা া 
আহে দ 8728203000215 ম 01722823384 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন দু বতী গাভী 
পালন কেরন এবং 
দধু উৎপাদন কেরন।

জনতা ব াংক সাত ীরা 6601021086124 7/9/2021 0044235 100000

1739 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 224 তােহরা বগম 5080117624 ম 01719629033 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন দু বতী গাভী 
পালন কেরন এবং 
দধু উৎপাদন কেরন।

জনতা ব াংক সাত ীরা 2241245 7/9/2021 0044236 150000
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1740 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 225 মঘনা বগম 8719079954624 ম 01771743996 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

তার িনজ  ছাগেলর 
খামার আেছ এবং 
সখােন বা া 

উৎপাদন হয়।

IFIC সাত ীরা 4065500835031 7/9/2021 0044237 100000

1741 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 226 রাকসানা 
পারভীন 5977766491 ম 01758999894 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ

তার চাতাল ও রাইচ 
িমল আেছ। সখােন 
চাল উৎপাদন কেরন।

িবেকিব সাত ীরা 15010310206105 7/9/2021 0044239 100000

1742 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 227 রেহনা খাতন 3315064943 ম 01722758565 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন দু বতী গাভী 
পালন কেরন এবং 
দধু উৎপাদন কেরন।

িবেকিব সাত ীরা 20623 8/9/2021 0044240 150000

1743 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 228 আেনায়ারা 
বগম 8678283303 ম 01758078255 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন দু বতী গাভী 
পালন কেরন এবং 
দধু উৎপাদন কেরন।

জনতা ব াংক আগড়দাড়ী 0100225715526 27/09/21 0044241 150000

1744 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 229 শিরফা খাতন 4626991261 ম 01724115623 হ াঁ ু অন ান
বালু , িসেম , ব ু  
চলা, িরং াব এর 
ব বসা আেছ।

সাউথ বাংলা সাত ীরা 1200003895 27/09/21 0044242 250000

1745 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 230 আলমগীর 
হােসন 4629065526 প 01713913010 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন দু বতী গাভী 
পালন কেরন এবং 
দধু উৎপাদন কেরন।

জনতা ব াংক আগড়দাড়ী 13400 27/09/21 0044243 200000

1746 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 231 কাম ননাহার 1127045400 ম 01734722102 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন দু বতী গাভী 
পালন কেরন এবং 
দধু উৎপাদন কেরন।

সাশ াল ইসলামী সাত ীরা 0651190004211 28/09/21 004424 100000

1747 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 232 রািশদা বগম 7326966202 ম 01728567024 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন দু বতী গাভী 
পালন কেরন এবং 
দধু উৎপাদন কেরন।

উ রা ব াংক সাত ীরা 16423 28/09/21 004424 150000

1748 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 233 হাসানু ামান 8227175349 প 01791135070 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন দু বতী গাভী 
পালন কেরন এবং 
দধু উৎপাদন কেরন।

িবেকিব সাত ীরা 15010310206687 28/09/21 004424 150000

1749 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 234 ক ণা পাল 9130408116 ম 01751602252 হ াঁ ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন

িতিন মা টর হািড়, 
ঢাকনা, সরা, খলনা, 
মালশা ইত ািদ তির 
কেরন।

জনতা ব াংক আগড়দাড়ী 0100225843851 28/09/21 004424 100000

1750 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা সাত ীরা স 235 লিতফুনেনছা 2380871299 ম 01915206856 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

চাল, আটা, ময়দা, 
সু জ ইত ািদ 
মালামাল উৎপাদন ও 
িব য় কেরন।

ইসলামী ব াংক সাত ীরা 35790 28/09/21 004424 100000

1751 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা পাটেকলঘাটা 236 আ লু মােজদ 
গাজী ৩২৮৬৯৫৭৫০৫ প ০১৭৪০৯০৬৩০৩

 ০১৭৯৫৯৬২০০৫
হ াঁ অন ান অন ান

িতিন কা িনর 
কাছ থেক 
ইেল িন  সাম ী 

য় কের িনজ  

সানালী খিলশখালী শাখা ২৮১২৬০২০০০১৩৮ ১১/০৮/২১ ৩৮১৭২০১ ২৫০০০০

1752 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা পাটেকলঘাটা 237 হািমদা খাতন ৫৫৩৭৬৫৪১৯৫ ম ০১৭৪১২০৭৭১৯ হ া ঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর গাভীর 
দধু িতিদন ঘাষ 
এর কােছ িব য় 
কেরন

সানালী কুিমরা বাজার 
শাখা ২৮০৫০০১০১৪৮২৭ ১১/০৮/২১ ৩৮১৭২০২ ১০০০০০

1753 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা পাটেকলঘাটা 238 গায় ী গাইন ৪১৬৮০৩৫২৩৮ ম
০১৭৫৬৫৬৪৬৮

৬ 
০১৭১০১২৬৬৩৬

হ া ঁ কু টর অন ান

িতিন  বািড়েত 
পােটর ব াগ ও 
অলেমট তির কের 
ঋিশ ীেত িব য় 

সানালী কুিমরা বাজার 
শাখা ২৮০৫০০১০১৪৮১৪ ১১/০৮/২১ ৩৮১৭২০৩ ১০০০০০

1754 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা পাটেকলঘাটা 239 জয় ীবালা ১৯০০৩৪৯৬৮৭ ম ০১৭৩৫১২৮৭০৬ 
০১৭২৬৫৭২১৬৮

হ া ঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন  িতিন 
িনেজর গাভীর দধু িতিদন

িতিন িনেজর গাভীর 
দধু িতিদন ঘাষ 
এর কােছ িব য় 
কেরন

সানালী  কুিমরা বাজার 
শাখা ২৮০৫০০১০১৪৮১৮ ০২/০৯/২১  ৩৮১৭২০৫ ৫০০০০

1755 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা পাটেকলঘাটা 240 া ম ল ৩৭৩৫৮৩৯৬৬৮ ম
০১৯৭৮৫৬৬৮১

৮ 
০১৭২৮৫৬৬৮১৮

হ া ঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন  িতিন 
িনেজর গাভীর দধু িতিদন

িতিন িনেজর গাভীর 
দধু িতিদন ঘাষ 
এর কােছ িব য় 
কেরন

সানালী  কুিমরা বাজার 
শাখা ২৮০৫০০১০১৪৮১৩ ০২/০৯/২১  ৩৮১৭২০৪ ৫০০০০

1756 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা পাটেকলঘাটা 241 িতমা ম ল ৩২৮৫৮৫৬৯৯৭ ম ০১৭৫২৮৬৫৭৮৪
 ০১৮৭৮২১৬০০৫

হ া ঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন  িতিন 
িনেজর গাভীর দধু িতিদন

িতিন িনেজর গাভীর 
দধু িতিদন ঘাষ 
এর কােছ িব য় 
কেরন

সানালী  কুিমরা বাজার 
শাখা ২৮০৫০০১০১৪৮২৩ ০৮/০৯/২১ ৩৮১৭২০৬ ৫০০০০

1757 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা পাটেকলঘাটা 242 ফাইমা খাতন ১৪৮৬৮০৯২৪৫ ম ০১৭৮৪৬১৪৬৮০ হ া ঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন  িতিন 
িনেজর গাভীর দধু িতিদন

িতিন িনেজর গাভীর 
দধু িতিদন ঘাষ 
এর কােছ িব য় 
কেরন

সানালী  কুিমরা বাজার 
শাখা ২৮০৫০০১০১৪৯৬০ ২৮/০৯/২১ ৩৮১৭২০৭ ১০০০০০

1758 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 243 মাঃ রজাউল 
কিরম 8718655852652 প 01718406308 হ াঁ ু য়াজাত করণ মাছ য় কের 

য়াজাত করণ সানালী ব াংক শ ামনগর 9348/48 05-08-21 14584881 300,000             

1759 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 244 খািদজাতল 
কাবরা 8718694000053 ম 01300874839 হ াঁ ু িনত াব বহায পন  

উৎপাদন
পাষক তরী কের 

িব য় করা অ নী ব াংক শ ামনগর 0200009986863 05-08-21 14584882 200,000             
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খাত ধরণখাত

1760 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 245
টএম 
জলহা  

রহমান
8718611663025 প 01720586822 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মুরগীর  বা া বড় 

কের িব য় করা পালী ব াংক নওয়ােবঁকী 6877/19 05-08-21 14584883 250,000             

1761 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 246 কািতকচ  
ম ল 8718623118067 প 01726279029 হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন ঘের মাছ উৎপাদন 

কেরন জনতা ব াংক শ ামনগর 14711/5 05-08-21 14584884 300,000             

1762 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 247 মাঃ ফা ক 
হােসন 8718623114640 প 01936045741 না অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন কাকঁড়া ও মুরগী 

পালন কেরন কৃিষ ব াংক শ ামনগর 0311138039 05-08-21 14584885 300,000             

1763 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 248 মাঃ 
মিন ামান 8718623135590 প 01721759027 হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন কের দধু 

উৎপাদন কেরন সানালী ব াংক শ ামনগর 281900010338 05-08-21 14584886 300,000             

1764 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 249 িসরাজুম মিনরা 8718611663779 ম 01930071065 হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন মুরগীর  বা া বড় 
কের িব য় করা পালী ব াংক নওয়ােবঁকী 17338 09-08-21 14584887 300,000             

1765 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 250
মাঃ 

আলমগীর 
কিবর

8718694904676 প 01912110101 হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন কের দধু 
উৎপাদন কেরন জনতা ব াংক শ ামনগর 14389 12-08-21 14584888 200,000             

1766 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 251 মাঃ মঈনুল 
ইসলাম 8718663040588 প 01911119790 না অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন ঘের মাছ উৎপাদন 

কেরন অ নী ব াংক মু গ 0200016372189 12-08-21 14584889 100,000             

1767 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 252
মাঃ 
সালাইমান 
হােসন

8718663041512 প 01911238454 হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন কের দধু 
উৎপাদন কেরন ইসলামী ব াংক শ ামনগর 7451 12-08-21 14584890 200,000             

1768 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 253 আঞ্জুয়ারা 
বগম 8718694990374 ম 01933987774 হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন কের দধু 

উৎপাদন কেরন ইসলামী ব াংক শ ামনগর 2147 12-08-21 14584891 250,000             

1769 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 254 ফােতমা বগম 8718639000003 ম 01712405317 হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন কের দধু 
উৎপাদন কেরন অ নী ব াংক শ ামনগর 0200003186745 12-08-21 14584892 100,000             

1770 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 255 ছিকনা বগম 8718623118949 ম 01921015374 হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন কের দধু 
উৎপাদন কেরন কৃিষ ব াংক শ ামনগর 0311138040 17-08-21 14584893 300,000             

1771 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 256 সার জনা 
বগম 8718639101524 ম 01910307027 হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন কের দধু 

উৎপাদন কেরন কৃিষ ব াংক শ ামনগর 0311100 17-08-21 14584894 100,000             

1772 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 257 পন কুমার 
সন 8718671252044 প 01711210854 হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন ঘের মাছ উৎপাদন 

কেরন অ নী ব াংক শ ামনগর 0200005874485 17-08-21 14584895 300,000             

1773 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 258 শখ কওছার 
আলী 8718 694980546 প 01934808750 হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন মংস  ঘর পালী নওয়ােবঁকী 9970 20-09-21 CDE-

1458496 200000

1774 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 259 মাছাঃ ফিরদা 
আ ার 8718 663007333 ম 01943526707 হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন

ছাগল পালনের 
মাধ েম 
 
মাংস উৎপাদন

অ িন বংশীপুর 0200 008000037 20-09-21 CDE-
1458497 150000

1775 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 260 আ জনুর 
রহমান 8718 694000372 প 01952975865 হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন ঘেরে◌ মাছ উৎপাদন 

করেন অ িন শ ামনগর 0200 012302101 20-09-21 CDE-
1458498 200000

1776 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 261  মা ািফজুর 
রহমান 8718 663000007 প 01944825449 না অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন ঘেরে◌ মাছ উৎপাদন 

করেন অ িন সু রবন 0200 014355710 20-09-21 CDE-
1458499 150000

1777 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 262 মাসুম িব াহ 8718 623320671 প 01948559742 না অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন

মাছের ডিম 
ফুটােনা
 
 মাধ েম নাসারী

অ িন শ ামনগর 0200 010657106 20-09-21 CDE-
1458500 100000

1778 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 263 িনশা রানী 6876 850477 ম 01712309608 হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন হাস-মুরগী পালন সানালী শ ামনগর 2819 100003869 22-09-21 CDE-
1458681 100000

1779 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 264  সরাজুল 
ইসলাম 8718 623112843 প 01906687421 হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন কাকঁড়া চাষ কৃিষ শ ামনগর 1113 849 26-09-21 CDE-

1458682 150000
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খাত ধরণখাত

1780 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 265 সালমা খাতন 8718 623125313 ম 01964159927 হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন

ছাগল ও ভেড়া 
পালনের 
 
মাধ েম মাংস 

া  ব াংক মু গ 0069 033001523 26-09-21 CDE-
1458683 100000

1781 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 266 ফােতমা বগম 8718 694907820 ম 01714593531 হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন হাস-মুরগী পালন ইসলামী শ ামনগর
2050 

3360202476808 26-09-21 CDE-
1458684 100000

1782 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 267 নূর হােসন 8718 663000153 প 01403601116 হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন
কাঠ দিয়ে◌ তৈরী 
 
ফানিচার ব য়

অ িন মু গ 0200 014937669 26-09-21 CDE-
1458685 200000

1783 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 268 িদলীপ কুমার 8718 663011939 প 01985973852 হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন মংস  ঘর অ িন শ ামনগর 1499 8 26-09-21 CDE-
1458686 100000

1784 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 269 খািদজা বগম 8718 694989010 ম 01966996044 হ াঁ কু টর
নিত াব বহায পন  

 
উৎপাদন

ছ ট কাপড় দিয়ে◌ 
তৈরী 
 
পাষাক ব ি◌

ফা  িসঃ ইসলামী শ ামনগর 0205 12200006578 27-09-21 CDE-
1458687 200000

1785 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 270 হািববুর রহমান 8718 618322305 প 01922690112 হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  ঘর অ িন মৗতলা 0200 007137459 27-09-21 CDE-
1458688 300000

1786 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা শ ামনগর 271 আ ার ফা ক 8718 655853590 প 01728565974 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন ছ ট কাপড় িদেয় 
তরী পাষাক িব ইসলামী শ ামনগর 1179 28-09-21 CDE-

14585689 200000

1787 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা তালা 272 কল াণী পাল 8719087178288 ম 01738438249 হ াঁ কু টর অন ান
ইট, 
ট ািল,িরংং,ফুেলর 
টব তির

জনতা ন াংক তালা শাখা 0100224432417 05/08/21 CDE-1480561              100,000 

1788 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা তালা 273 পা বগম 3735152666 ম 01850190437 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পান উৎপাদন কৃিষ ব াংক তালা শাখা 15040310189739 12/08/21 CDE-1480562 100,000             

1789 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা তালা 274 ম জনা বগম 8719047459085 ম 0173937598 হ াঁ অন ান কৃিষ পণ পান উৎপাদন কৃিষ ব াংক তালা শাখা 15040310189711 12/08/21 CDE-1480563 100,000             

1790 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা তালা 275 জাহানারা 
বগম 8719094472839 ম 01722981027 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভীর দধু উৎপাদন কৃিষ ব াংক তালা শাখা 15040310189668 12/08/21 CDE-1480564 200,000             

1791 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা তালা 276 গ া রাণী 1485513236 ম 01771228481 হ াঁ কু টর কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দধু সং হ কের ছানা 
তির কৃিষ ব াংক তালা শাখা 15040310189766 16/08/21 CDE-1480565 200,000             

1792 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা তালা 277 আেনায়ারা 
বগম 5987656450 ম 01916612901 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভীর দধু উৎপাদন সানালী ব াংক তালা শাখা 28201000025397 26/08/21 CDE-1480566 150,000             

1793 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা তালা 278 রা জনা বগম 2838045595 ম 01908386581 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ পাশাক তির কের 
িব য় কৃিষ ব াংক তালা শাখা 15040310189828 26/08/21 CDE-1480567 100,000             

1794 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা তালা 279 কৃ া রাণী 4185186931 ম 01735735221 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভীর দধু উৎপাদন কৃিষ ব াংক তালা শাখা 3920/35 26/08/21 CDE-1480568 100,000             

1795 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা তালা 280 অ জফা িবিব 8688729782 ম 01765016168 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভীর দধু উৎপাদন কৃিষ ব াংক তালা শাখা 15040310189855 26/08/21 CDE-1480569 100,000             

1796 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা তালা 281 নারগীস খাতন 1950242501 ম 01320650924 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভীর দধু উৎপাদন জনতা ন াংক তালা শাখা 0100225289977 13/09/21 CDE-1480570 100,000             

1797 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা তালা 282 শািমমা 7338828549 ম 01738935140 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভীর দধু উৎপাদন কৃিষ ব াংক তালা শাখা 15040310190030 23/09/21 CDE-1480571 100,000             

1798 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা তালা 283 লাকী আ ার 5538582064 ম 01714605864 হ াঁ কু টর অন ান বু টকস ও টলািরং সানালী ব াংক তালা শাখা 100020277 23/09/21 CDE-1480572 150,000             

1799 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা তালা 284 হাসেনয়ারা 2834903383 ম 01757158939 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পান উৎপাদন সানালী ব াংক কুিমরা শাখা 10008758 26/09/21 CDE-1480573 150,000             
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1800 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা তালা 285 পারভীন 8719031536406 ম 01994058026 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভীর দধু উৎপাদন কৃিষ ব াংক তালা শাখা  18998 26/09/21 CDE-1480574 150,000             

1801 খুলনা সাত ীরা সাত ীরা তালা 286 তাহিমনা 87190447459436 ম 01747086966 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পান উৎপাদন কৃিষ ব াংক তালা শাখা 0310190263 26/09/21 CDE-1480575 150,000             

1802 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 287 মাছাঃ রশমা 
খাতন 4119086596538 ম 01405475192 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 

ও দধু িব য় পূবালী ব াংক িলঃ নাভারন 4091101045286 29-07-21 0256641              300,000 

1803 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 288 মাঃ িসরাজুল 
ইসলাম 4119051679540 প 01713900191 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 

ও দধু িব য় সানালী বাগআচড়া 002092906 03-08-21 0256642 300,000             

1804 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 289 িলিপ বগম 4119086673483 ম 01922713849 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব য় িবেকিব শাশা 1607031115430 32 3-8-21   

0256643 0256643 100,000             

1805 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 290 ঝরনা বগম 4119086673786 ম 01984376790 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব য় িবেকিব শাশা 1607031115432 3-8-21 0256644 150,000             

1806 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 291 হািফজা খাতন 4119013686307 ম 01959821574 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ছাগল পালন ও 
িব য় সানালী বাগআচড়া 801021223 3-8-21 0256645 100,000             

1807 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 292 খািদজা বগম 4112341948480 ম 01759566843 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব য় সানালী বাগআচড়া 2302002121524 3-8-21 0256646 100,000             

1808 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 293 মাঃেসিলম 
রজা 4119013647133 প 01717967135 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 

ও দধু িব য় এফএসআইিব বাগআচড়া 021312200005156 5-8-21 0256647 400,000             

1809 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 294 মাঃ হল 
আিমন 4119086598121 প 01911603993 হ াঁ কু টর য়া/প ােকটজাতকরণ            

ধান ও গম য়, মাড়াই কের
ধান/গম য় ও 
প ােকটজাত করণ িবেকিব শাশা 1209 5-8-21 0256648 400,000             

1810 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 295 নরফুল খাতন 4119086520644 ম 01931297925 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব য় িবেকিব শাশা 1607031115471 12-8-21 0256649 100,000             

1811 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 296 মাহাইিমন 
হােসন 9154086590 প 01832279519 না কু টর য়া/প ােকটজাতকরণ            

ধান ও গম য়, মাড়াই কের
ধান/গম য় ও 
প ােকটজাত করণ ন াশনাল বনােপাল 1204003620782 19-8-21 0256650 400,000             

1812 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 297 মমতাজ খাতন 4119013684516 ম 01990827282 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন য়লার মুরগী পালন 
ওিব য় িবেকিব শাশা 1607031115434  19-8-21 0256651 100,000             

1813 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 298 ফ জলাতে ছা 4119086590252 ম 01922878455 হ াঁ অন ান  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব য় িবেকিব শাশা 1607031115484 22-8-21 0256652 200,000             

1814 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 299 আ ুরা বগম 4119086486015 ম 01997086986 হ াঁ অন ান  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন 
ও দধু িব য় িবেকিব শাশা 160731115427 22-8-21 0256653 300,000             

1815 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 300 হািফজুর 
রহমান 4119043604875 ম 01753363224 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় সানালী বাগআচড়া 2302002126531  23-821 0256654 300,000             

1816 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 301 তহিমনা খাতন 4119086519413 ম 01922139913 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন য়লার মুরগী পালন 
ওিব য় সানালী শাশা 2332501017601 25-8-21   0256655 300,000             

1817 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 302 রওশনারা 
খাতন 4119013586372 ম 01704826491 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী পালন ও দধু 

িব য় এফএসআইিব বাগআচড়া 021312200010132 28-8-21 0256656              200,000 

1818 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 303 ম জনা খাতন 4119013686064 ম 01928294022 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী পালন ও দধু 
িব য় সানালী বাগআচড়া 2302002150495  5-9-21 0256657 100,000             

1819 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 304 রহানা খাতন 4119094633530 ম 01720002908 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী পালন ও দধু 
িব য় সানালী উলিস 2334101012614  7-9-21 0256658 100,000             
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খাত ধরণখাত

1820 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 305 আসমা খাতন 4119094666414 ম 01925425258 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী পালন ও দধু 
িব য় িবেকিব শাশা 1607031115486  7-9-21 0256659 300,000             

1821 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 306 িনলুফা 
ইয়াসিমন 4119013584573 ম 01951769495 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী পালন ও দধু 

িব য় ইসলািম বনােপাল
2050777027012821

0 15-9-21 0256660 300,000             

1822 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 307 সুমাইয়া 
সুলতানা 7337826841 ম 01850806269 হ াঁ কু টর অন ান

িসট কাপড় য় ও 
পাষাক তরী কের 

িব য়
িবেকিব শাশা 1607031115509 15-9-21 0256121 100,000             

1823 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 308 িবউ ট খাতন 6914466179 ম 01990809970 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী পালন ও দধু 
িব য় িবেকিব শাশা 1607031115470 16-9-21 0256122 100,000             

1824 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 309 নাজমা খাতন 4648676182 ম 01714934712 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী পালন ও দধু 
িব য় ইসলািম শাশা

2050777025366601
6 22.09.21 0256123 200000

1825 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 310 শািহনুর খাতন 4112341948498 ম 01726747120 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী পালন ও দধু 
িব য় িবেকিব শাশা 1607031115515 22.09.21 0256124 200000

1826 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 311 আশরাফুল 
আলম 4119077554793 প 01912166521 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী পালন ও দধু 

িব য় িবেকিব শাশা 1607031105741 29.09.21 0256125 300000

1827 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 312 কিব ল 
ইসলাম 4119013646191 প 01947634520 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী পালন ও দধু 

িব য় পালী কলােরায়া 2881010014038 29.09.21 0256126 400000

1828 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 313 রিবউল ইসলাম 411234000093 প 01600549156 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব য় এিব বনােপাল 4218582213300 29.09.21 0256129 250000

1829 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 314 তািনয়া 
নাজনীন 19904119086000754 ম 01885964831 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন কবুতর পালন িবেকিব শাশা 1607031115129 29.09.21 0256127 150000

1830 খুলনা যেশার সাত ীরা শাশা 315 মেনায়ারা 
খাতন 4119086590258 ম 01315523807 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী পালন ও দধু 

িব য় এফএসআইিব নাভারন 119812200010425 29.09.21 0256128 200000

1831 খুলনা যেশার সাত ীরা বাগআঁচড়া 316
 
মাছা:জাহানা

রা বগম
4119013642051 ম 01725316766 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উদপা◌ৃদন 

কেরন

হলুদ, ডাল, সিরষা 
বাজার থেক িকেন 
মাড়াই কের িব  
কেরন

পালী ব াংক বাগআঁচড়া 5595010003260 05/08/21 3765151              150,000 

1832 খুলনা যেশার সাত ীরা বাগআঁচড়া 317  মাছা: িপয়া 
খাতন 4119051640968 ম 01771261912 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন সানালী ব াংক বাগআঁচড়া 2302801028860 05/08/21 3765152              150,000 

1833 খুলনা যেশার সাত ীরা বাগআঁচড়া 318  রাকসানা 
পারিভন 6901977048 ম 01776376204 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন কবুতর পালন কের  

িব  কেরন
ফা  িসিকউির ট 

ইস: ব াংক বাগআঁচড়া 021312400000723 22/08/21 3765153              100,000 

1834 খুলনা যেশার সাত ীরা বাগআঁচড়া 319  িমেসস 
তাছিকরা খাতন 4119043603152 ম 01938127500 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ছাগল িকেন বড় 

কের িব  কেরন
ফা  িসিকউির ট 

ইস: ব াংক বাগআঁচড়া 021312400000703 22/08/21 3765154              100,000 

1835 খুলনা যেশার সাত ীরা বাগআঁচড়া 320
 
মাছা:তহিমনা 

খাতন
4119051637878 ম 01725316770 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন সানালী ব াংক বাগআঁচড়া 2804301007585 22/08/21 3765155              200,000 

1836 খুলনা যেশার সাত ীরা বাগআঁচড়া 321  মাছা:চায়না 
খাতন 4119051638229 ম 01318434561 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন পালী ব াংক বাগআঁচড়া 5595010004403 22/08/21 3765156              200,000 

1837 খুলনা যেশার সাত ীরা বাগআঁচড়া 322  মাছা:নািসমা 
খাতন 4119051637528 ম 01726769335 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন ফা  িসিকউির ট 

ইস: ব াংক বাগআঁচড়া 021312200011723 22/08/21 3765157              100,000 

1838 খুলনা যেশার সাত ীরা বাগআঁচড়া 323
 মাছা: 
আনজুয়ারা 
খাতন

5062428445 ম 01408517523 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন সানালী ব াংক বাগআঁচড়া 2302801028903 22/08/21 3765158              100,000 

1839 খুলনা যেশার সাত ীরা বাগআঁচড়া 324  মা:ইবাদলু 
হক 4119013642586 প 01719262519 হ াঁ ু প ােকট জাতকরন মাছ ও প র খাদ  

িব  কেরন
আল-আরাফা 

ইস:ব াংক বাগআঁচড়া 9901080024253 23/08/21 3765159              300,000 
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উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

1840 খুলনা যেশার সাত ীরা বাগআঁচড়া 325
 
মাছা:ফিরদা
বগম

4119013646711 ম 01940519017 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গ  পালন ও মাছ 
চাষ কেরন সানালী ব াংক বাগআঁচড়া 02161614 31/08/21 3765160              100,000 

1841 খুলনা যেশার সাত ীরা বাগআঁচড়া 326  মাছা:শািহদা 
বগম 4119013642139 ম 01724847483 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন দ জ কাজ ও িসট 

িব  কেরন পালী ব াংক বাগআঁচড়া 5595010003176 31/08/21 3765161              100,000 

1842 খুলনা যেশার সাত ীরা বাগআঁচড়া 327  নাছিরনেবগম 4112383748881 ম 01771174847 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ছাগল মাটা তাজা 
কের িব  কেরন সানালী ব াংক বাগআঁচড়া 801028865 01/09/21 3765162                 90,000 

1843 খুলনা যেশার সাত ীরা বাগআঁচড়া 328  মাফুজা খাতন 4119013688142 ম 01765204891 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন দ জ কাজ ও িসট 
িব  কেরন

ফা  িসিকউির ট 
ইস: ব াংক বাগআঁচড়া 021312200011757 01/09/21 3765163              100,000 

1844 খুলনা যেশার সাত ীরা বাগআঁচড়া 329 ির জয়া খাতন 4119013645006 ম 0176695014 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
কবুতর ,হাস ও মুরগী 
, ছাগল পালন কের  
িব  কেরন

ফা  িসিকউির ট 
ইস: ব াংক বাগআঁচড়া 00212200001514 27/09/21 3765164              100,000 

1845 খুলনা যেশার সাত ীরা বাগআঁচড়া 330 মনজুয়ারা 
খাতন 41119051683859 ম 01738830006 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন দ জ কাজ ও িসট 

িব  কেরন
ফা  িসিকউির ট 

ইস: ব াংক বাগআঁচড়া 021312400000781 27/09/21 3765165              100,000 

1846 খুলনা যেশার সাত ীরা বাগআঁচড়া 331 িশউলী খাতন 19914112383000324 ম 01985923961 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন দ জ কাজ ও িসট 
িব  কেরন

আল-আরাফা 
ইস:ব াংক বাগআঁচড়া 9901181841809 27/09/21 3765166              150,000 

1847 খুলনা যেশার সাত ীরা বাগআঁচড়া 332 নুরজাহান 
খাতন 41119051680337 ম 01788061110 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন দ জ কাজ ও িসট 

িব  কেরন
ফা  িসিকউির ট 

ইস: ব াংক বাগআঁচড়া 021312200003312 27/09/21 3765167              100,000 

1848 খুলনা যেশার সাত ীরা বাগআঁচড়া 333 রওশনারা 
খাতন 4119013642340 ম 01925370996 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

কবুতর ,হাস ও মুরগী 
, ছাগল পালন কের  
িব  কেরন

ফা  িসিকউির ট 
ইস: ব াংক বাগআঁচড়া 021312600000262 28/09/21 3765168              100,000 

1849 খুলনা যেশার সাত ীরা বাগআঁচড়া 334 রেবকা খাতন 41119013642370 ম 01988075768 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
হাস ও মুরগী , ছাগল 
পালন কের  িব  
কেরন

সানালী ব াংক বাগআঁচড়া 002165469 28/09/22 3765169              100,000 

1850 খুলনা যেশার সাত ীরা কশবপুর 335 রা জনা বগম ৪৬৩৬৬৩৮৬৮৮ ম ০১৯০৪৩৭৩৯২৫ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন  বাড়ীেত 
দু বতী গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কেরন।

পালী ব াংক িলঃ পাঁ জয়া বাজার 
শাখা ৩১৫২০১০০১৬৫২৫ ১৭/০৮/২০২১ ১২২৭৩৪৩              100,000 

1851 খুলনা যেশার সাত ীরা কশবপুর 336 দবকী দাস ৪৬২৬৩২৮৯৮৫ ম ০১৭৪৫২৬৬৯৯৬ হ াঁ কু টর  অন ান

িতিন বাড়ীেত 
বাশঁেবেতর জিনষ 
তির কের বাজাের 

িব য় কের।

সানালী ব াংক িলঃ সাগরদাড়ী 
বাজার শাখা ২৩১০১০১০১৪৬৮৮ ১৭/০৮/২০২১ ১২২৭৩৪১              100,000 

1852 খুলনা যেশার সাত ীরা কশবপুর 337 কল ানী 
অিধকারী ১৯৬৭৪১২৩৮০১৩৫৩২ ম ০১৭৩৯৯৯১০৭৯ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন  বাড়ীেত 
দু বতী গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কেরন।

সানালী ব াংক িলঃ কশবপুর শাখা
২৩২০০০০২১০৩৫০

৯
১৭/০৮/২০২১ ১২২৭৩৪২              100,000 

1853 খুলনা যেশার সাত ীরা কশবপুর 338 নুরজাহান 
বগম ৪১২৩৮০৭৩৫৯৫৪৮ ম ০১৩০৬০৯৩৭৭৭ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন  বাড়ীেত 
দু বতী গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কেরন।

ফা  িসিকউির ট 
ইসলালী ব াংক িলঃ কশবপুর শাখা

০১৮৮১২২০০০০১৯
৯৯

১৮/০৮/২০২১ ১২২৭৩৪৪              150,000 

1854 খুলনা যেশার সাত ীরা কশবপুর 339 মাঃ িমজানুর 
রহমান মাড়ল ৩২৮৭০৯০২০৭ প ০১৯১৬৮০৪২১৫ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

 তার বাড়ীেত 
দু জাত গাভীর 
খামার আেছ। দধু 
বাজাের িব য় 

সানালী ব াংক িলঃ কশবপুর শাখা ২৩২০০০১০২৫৯৯১ ২৪/০৮/২০২১ ১২২৭৩৪৫              150,000 

1855 খুলনা যেশার সাত ীরা কশবপুর 340 মাঃ নািছ ল 
ইসলাম ৭৩৩৫৯৯৮৯৮০ প ০১৯১৬৬১২১৫৪ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন  বাড়ীেত 
দু বতী গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কেরন।

ফা  িসিকউির ট 
ইসলালী ব াংক িলঃ কশবপুর শাখা

০১৮৮১২২০০০০১৬
৩৬

২৪/০৮/২০২১ ১২২৭৩৪৭              100,000 

1856 খুলনা যেশার সাত ীরা কশবপুর 341 িফেরাজা 
বগম ৭৩৩৬৬৫৫০৯২ ম ০১৭৪১৭৪৫৬৭৮ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন  বাড়ীেত 
দু বতী গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কেরন।

ফা  িসিকউির ট 
ইসলালী ব াংক িলঃ কশবপুর শাখা ০০১২২০০০০৪৬৬০ ২৪/০৮/২০২১ ১২২৭৩৪৮              100,000 

1857 খুলনা যেশার সাত ীরা কশবপুর 342 নবীজান িবিব ৩৭৩৭৮৬১৯৩৪ ম ০১৭৯৪৭১৫৬৭৬ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন  বাড়ীেত 
দু বতী গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কেরন।

ফা  িসিকউির ট 
ইসলালী ব াংক িলঃ কশবপুর শাখা

০১৮৮১২০০০০৯৯১
৩

২৪/০৮/২০২১ ১২২৭৩৪৯                 50,000 

1858 খুলনা যেশার সাত ীরা কশবপুর 343 সৗরভী ১০১৮২০৯২৭৮ ম ০১৭২৪০৮১৩৮১ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাশঁেবঁেতর 
জিনস তির কের 

বাজাের ও পাইকারী 
িব য় কের

সানালী ব াংক িলঃ কশবপুর শাখা ২৩২০০০১০২৫৯৯২ ২৪/০৮/২০২১ ১২২৭৩৫০              150,000 

1859 খুলনা যেশার সাত ীরা কশবপুর 344 লিতকা রায় ১৪৮৫৯০০৮০৫ ম ০১৯৩৫৭৮৫৪৮২ হ াঁ  অন ান  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন  বাড়ীেত 
দু বতী গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কেরন।

সানালী ব াংক িলঃ কশবপুর শাখা ২৩২০০০১২৬০৭৮ ২৪/০৮/২০২১ ১২২৭৩৪৬              100,000 
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উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
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(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

1860 খুলনা যেশার সাত ীরা কশবপুর 345 রখা রানী দাসী ৪৫৩৭৩৩৭১৯৬ ম ০১৭৬৩৭৫৮০১৩ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাশঁেবঁেতর 
জিনস তির কের 

বাজাের ও পাইকারী 
িব য় কের

ইসলামী ব াংক 
বাংলােদশ িলঃ কশবপুর শাখা

২০৫০৭৭৭০২০১১৫৭
৫১৩

২৫/০৮/২০২১ ১২২৭৩৫১              100,000 

1861 খুলনা যেশার সাত ীরা কশবপুর 346 জাহানারা 
বগম ২৮৩৭১১৭২৫৪ ম ০১৭৫৮৩৬১৬৪৩ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন  বাড়ীেত 
দু বতী গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কেরন।

ফা  িসিকউির ট 
ইসলালী ব াংক িলঃ কশবপুর শাখা

০১৮৮১২২০০০০৮৩
৭২

২৫/০৮/২০২১ ১২২৭৩৫২              200,000 

1862 খুলনা যেশার সাত ীরা কশবপুর 347 িমতালী 
অিধকারী ৫৯৮৭০০৪৯৬৬ ম ০১৯৯১৬১২২৭৫ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন িতিন বাড়ীেত দ জর 

কাজ কেরন
ইসলামী ব াংক 
বাংলােদশ িলঃ কশবপুর শাখা

২০৫০৭৭৭০২৫০৩১
৭৫১১

১৩/০৯/২০২১ ১২২৭৩৫৩              100,000 

1863 খুলনা যেশার সাত ীরা কশবপুর 348   িশউলী চৗধুরী ৭৩৩৭৯০৪৮৯৫ ম ০১৯৬২৪৫৭৩২৪ হ াঁ কু টর অন ান

িতিন দা,কািচ, ব ট, 
ছির ইত ািদ লাহার 
জিনস তির কের 

বাজাের িব য় কের।

সানালী ব াংক িলঃ সাগরদাড়ী 
বাজার শাখা ২৩১০১৩৪০১৪২৬৪ ১৬/০৯/২০১ ১২২৭৩৫৪              100,000 

1864 খুলনা যেশার সাত ীরা কশবপুর 349 রােবয়া বগম ২৩৮৬৭৩৩০১৪ ম ০১৭৭৭২৮৮৮২০ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন  বাড়ীেত 
দু বতী গাভী পালন 
কের দধু বাজাের 
িব য় কেরন।

সানালী ব াংক িলঃ কশবপুর শাখা ২৩২০০০১০২২৩০৬ ২১/০৯/২০২১ ১২২৭৩৫৫              100,000 

1865 খুলনা যেশার সাত ীরা কশবপুর 350 ডিল সন ৪১৮৭৩৯০৩৬৬ ম ০১৭৩৯৬৭৬৬২২ হ াঁ কু টর অন ান

িতিন দা,কািচ, ব ট, 
ছির ইত ািদ লাহার 
জিনস তির কের 

বাজাের িব য় কের।

ফা  িসিকউির ট 
ইসলালী ব াংক িলঃ কশবপুর শাখা

০১৮৮১২২০০০০০১২
৪

২১/০৯/২০২১ ১২২৭৩৫৬              100,000 

1866 খুলনা যেশার সাত ীরা কশবপুর 351 মিরয়ম িবিব ৬৮৮৭৬৭৬৯১৪ ম ০১৭৪৬১০১৩২৩ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন পান চাষ কের 
বাজাের িব য় 
কেরন।

ইসলামী ব াংক 
বাংলােদশ িলঃ কশবপুর শাখা

২০৫০৩৮৮২০০৪৮
৫৪০৯

২২/০৯/২০২১ ১২২৭৩৫৭              100,000 

1867 খুলনা যেশার সাত ীরা কশবপুর 352 লশানারা 
বগম ৪৬৩৭৪৪৯৭৫৪ ম ০১৭৬৯১৬৭৮৭৯ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন িতিন বাড়ীেত দ জর 

কাজ কেরন সানালী ব াংক িলঃ েমাহনী 
বাজার শাখা 2.33333E+12 ২২/০৯/২০২১ ১২২৭৩৫৮              100,000 

1868 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 353 তহিমনা 41123718713203 ম 01735973235 
01889329088

হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
দধু ও মাছ উৎপাদন 
কের বাজাের িব ী 
কের

অ ণী ব াংক ঝকরগাছা 0200016343079 05/08/21 0224441              200,000 

1869 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 354 পারভীনা 4112365931463 ম 01734164831 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব ী কের অ ণী ব াংক গদখালী শাখা 0200017095003 11/08/21 0224444 100,000             

1870 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 355 সামছ াহার 4112359916627 ম 01679403903 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব ী কের ইসলামী ব াংঃ ঝকরগাছা

2050777680005637
8 11/08/21 0224442 70,000               

1871 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 356 রিহমা 4112371879458 ম 01724217104 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু  উৎপাদন কের 
বাজাের িব ী কের কৃিষ ব াংক ঝকরগাছা 1603031007148 11/08/21 0224443 50,000               

1872 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 357 ির া বগম 4122306788624 ম 01929446566 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব ী কের ইসলামী ব াংঃ ঝকরগাছা

2050160020274780
4 11/08/21 0224445 100,000             

1873 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 358 ঝুমুর 5952760170 ম 01768191473 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব ী কের ইসলামী ব াংঃ ঝকরগাছা

2050160020411481
3 12/08/21 0224446 100,000             

1874 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 359 সািহদা 4112353821795 ম 01764072129 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব ী কের অ ণী ব াংক ঝকরগাছা 0200015787857 12/08/21 0224447 120,000             

1875 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 360 শিরফা 4112347896001 ম 01734794797 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব ী কের ইসলামী ব াংঃ ঝকরগাছা

2050160020111350
6 12/08/21 0224448 100,000             

1876 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 361 রিহমা 4112371866716 ম 01779295212 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু  উৎপাদন কের 
বাজাের িব ী কের অ ণী ব াংক গদখালী শাখা 0200013273175 16/08/21 0224449 100,000             

1877 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 362 রিহমা 10246487792 ম 01793393890 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
দধু ও মাছ উৎপাদন 
কের বাজাের িব ী 
কের

কৃিষ ব াংক ঝকরগাছা 1603031007183 26/08/21 0224450 150,000             

1878 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 363 রশমা 19984112371018215 ম 01920063793 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ফুল  চাষ কের 
বাজাের িব ী কের অ ণী ব াংক গদখালী শাখা 0200017219111 26/08/21 0224454 100,000             

1879 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 364 সািমনা 8264741854 ম 01935649907 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু  উৎপাদন কের 
বাজাের িব ী কের অ ণী ব াংক ঝকরগাছা 0200017189614 26/08/21 0224451 100,000             



ম িবভাগ জলা িপিডিবএফ 
অ ল উপেজলা

উ
েদ

া
ার

 
ম

 
ন

ং উেদ া ার 
নাম

উেদ া ার জাতীয় 
পিরচয় প  নং

পু
ষ

/ ম
িহ

ল
া 

( প
/ ম

) উেদ া ার 
মাবাইল ন র

প
ূব 

থ
েক

ই 
িপ

িড
িব

এ
ফ

- এ
র 

স
দস

? 
( হ

া/ঁ ন
া)

১। ু    
২।কু টর 
৩।মাঝার 
৪।অন ান

১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন 
২। য়া/প ােকটজাতকরণ 
৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
৪। অন ান

উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 
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খাত ধরণখাত

1880 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 365 নিছফন 4112335851388 ম 01951470098 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান উৎপাদন কের 
বাজাের িব ী কের কৃিষ ব াংক ঝকরগাছা 1603031007182 26/08/21 0224452 180,000             

1881 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 366 িফেরাজা 4112371870864 ম 01729317829 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু  উৎপাদন কের 
বাজাের িব ী কের এিব ব াংক ঝকরগাছা 4213514864300 26/08/21 0224453 100,000             

1882 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 367 রেহনা 4112335863649 ম 01936804831 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু  উৎপাদন কের 
বাজাের িব ী কের কৃিষ ব াংক ঝকরগাছা 0603031007199 31/08/21 0224455 100,000             

1883 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 368 ময়না 4112371866938 ম 01324200108 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ফুল চাষ কের 
বাজাের ব ী কের কৃিষ ব াংক ঝকরগাছা 1603031007185 01/09/21 0224457 100,000             

1884 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 369 শিরিন সূলতানা 1990411237100016 ম 01710700444 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু উৎপাদন কের 
বাজাের ব ি◌ কের সানালী ব াংক ঝকরগাছা 2318401024461 01/09/21 0224456 100,000             

1885 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 370 না 19904112371000218 ম 01712658487 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ফুল চাষ কের 
বাজাের ব ী কের বেসিক ব াংক ঝকরগাছা 4814010013780 02/09/21 0224458 70,000               

1886 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 371 লাইলী 4112371869400 ম 01780445221 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ফুল চাষ কের 
বাজাের ব ী কের কৃিষ ব াংক ঝকরগাছা 1603031007197 05/09/21 0224459 100,000             

1887 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 372 পারভীনা 4112371867458 ম 01770647452 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ফুল চাষ কের 
বাজাের ব ী কের কৃিষ ব াংক ঝকরগাছা 7148 06/09/21 0224460 100,000             

1888 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 373 িফেরাজা 4116189462700 ম 01764389074 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান উৎপাদন কের 
বাজাের িব ী কের কৃিষ ব াংক ঝকরগাছা 603031007266 28/09/21 0224541 200,000             

1889 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 374 িরপা 20034112335010846 ম 01637480412 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু  উৎপাদন কের 
বাজাের িব ী কের অ ণী ব াংক ঝকরগাছা 0200016748209 28/09/21 0224542 200,000             

1890 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 375 কয়া সুলতানা 9578171960 ম 01746263054 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু  উৎপাদন কের 
বাজাের িব ী কের কৃিষ ব াংক ঝকরগাছা 1603031007267 28/09/21 0224543 150,000             

1891 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 376 নািছমা 4112371867432 ম 01929753263 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ফুল চাষ কের 
বাজাের ব ী কের অ ণী ব াংক ঝকরগাছা 0200017346117 28/09/21 0224544 100,000             

1892 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 377 ফােতমা 4112365931622 ম 01937060127 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ফুল চাষ কের 
বাজাের ব ী কের অ ণী ব াংক ঝকরগাছা 0200014594398 28/09/21 0224545 100,000             

1893 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 378 হােজরা 4122303782369 ম 01731234951 হ াঁ কু টর কৃিষ য পািত মরামত প ী পিরবহেনর 
য াংশ মরামত ইসলামী ব াংক ঝকরগাছা 38192 29/09/21 0224546 100,000             

1894 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 379 ফাইমা 4112353821733 ম 01917418147 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু  উৎপাদন কের 
বাজাের িব ী কের কৃিষ ব াংক ঝকরগাছা 1603031007226 29/09/21 0224547 100,000             

1895 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 380 কুলসুম 1992412230600021 ম 01925599540 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু  উৎপাদন কের 
বাজাের িব ী কের ইসলামী ব াংক ঝকরগাছা 5757 29/09/21 0224548 100,000             

1896 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 381 ফিরদা 19974112347000261 ম 01759947980 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু  উৎপাদন কের 
বাজাের িব ী কের কৃিষ ব াংক ঝকরগাছা

2050160020211941
2 29/09/21 0224550 150,000             

1897 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 382 আসমা 8252445856 ম 01322575153 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু  উৎপাদন কের 
বাজাের িব ী কের কৃিষ ব াংক ঝকরগাছা 1603031007271 29/09/21 0224549 100,000             

1898 খুলনা যেশার সাত ীরা ঝকরগাছা 383 জসিমন 4112347896000 ম 01758458688 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু  উৎপাদন কের 
বাজাের িব ী কের কৃিষ ব াংক ঝকরগাছা 7272 30/09/21 0224551 100,000             

1899 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 384 নীলা রানী দাস 4116155684284 ম 01733290161 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন বাশ বেতর কাজ িবেকিব মিনরামপুর 16090310221081 02-08-21 159441                 50,000 
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খাত ধরণখাত

1900 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 385 নিমতা দাস 4116155684262 ম 01947571269 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন বাশ বেতর কাজ িবেকিব মিনরামপুর 16090310221045 02-08-21 1594942 50,000               

1901 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 386 িশ ী দাস 19934116155000214 ম 01747532962 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন বাশ বেতর কাজ িবেকিব মিনরামপুর 16090310221054 02-08-21 1594943 50,000               

1902 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 387 আরতী রানী 4116155684215 ম 01736212748 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন বাশ বেতর কাজ িবেকিব মিনরামপুর 16090310221072 02-08-21 1594944                 50,000 

1903 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 388 তামা া রানী 20034112335016158 ম 01302239024 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন বাশ বেতর কাজ িবেকিব মিনরামপুর 16090310221063 02-08-21 1594945 100,000             

1904 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 389 ভ  রানী 4116155684242 ম 01739524209 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন বাশ বেতর কাজ িবেকিব মিনরামপুর 16090310221036 02-08-21 1594946 100,000             

1905 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 390 উমা রানী 4726404038121 ম 01718834271 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী 
পালনকের দধু 
বাজাের িব য় কের

িবেকিব মিনরামপুর 16090310220546 02-08-21 1594947 80,000               

1906 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 391 আঃ জিলল 4116194554272 ম 01721370069 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
ধান থেক চাল 
উৎপাদন কের 
বাজাের িব ী কেরন

িবেকিব মিনরামপুর 16090310221027 04-08-21 1594948 150,000             

1907 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 392 পুিনমা 4116139512557 ম 01729455704 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী 
পালনকের দধু 
বাজাের িব য় কের

সানালী ব াংক রাজগ 2329134018494 08-08-21 1594949 100,000             

1908 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 393 পালী খাতন 19724116194000009 ম 01914780916 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী 
পালনকের দধু 
বাজাের িব য় কের

িবেকিব মিনরামপুর 16090310221241 11-08-21 1594950 100,000             

1909 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 394 আেমনা খাতন 19894116194000200 ম 01933634234 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী 
পালনকের দধু 
বাজাের িব য় কের

িবেকিব মিনরামপুর 16090310221223 11-08-21 1594951 100,000             

1910 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 395 নািহদু ামান 19914116155000189 প 01625764919 হ াঁ ু অন ান ইেলক ক সাম ী 
দাকােন িব ী কেরন িবেকিব মিনরামপুর 16090310221189 11-08/21 1594952 250,000             

1911 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 396 নাজমা খাতন 4116144618174 ম 01733881725 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী 
পালনকের দধু 
বাজাের িব য় কের

িবেকিব মিনরামপুর 16090310221296 18-08-21 1594953 100,000             

1912 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 397 র না বগম 4116110616776 ম 01714778892 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী 
পালনকের দধু 
বাজাের িব য় কের

িবেকিব মিনরামপুর 16090310221250 18-08-21 1594954 120,000             

1913 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 398 আবুল হাসান 4116150523055 প 01734915826 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দাকােন িব ী কের সানালী ব াংক মিনরামপুর 01024735 18-08-21 1594955 200,000             

1914 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 399 হািদউ ামান 4116122709164 প 01916403673 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী 
পালনকের দধু 
বাজাের িব য় কের

পালী ব াংক মিনরামপুর 4820011003963 05-09-21 1594956 200,000             

1915 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 400 সালমা খাতন 4116139493794 ম 01983383264 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী 
পালনকের দধু 
বাজাের িব য় কের

সানালী ব াংক রাজগ 2329101020218 05-09-21 1594957 300,000             

1916 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 401 আলতাব 
হােসন 19854116178476649 প 01752128725 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মারক মুরগী 

দাকােন িব ী কের িবেকিব মিনরামপুর 16090310221376 06-09-21 1594958 200,000             

1917 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 402 এনামুল হসাইন 4116127721741 প 01911834443 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী 
পালনকের দধু 
বাজাের িব য় কের

এ আইিবএল মিনরামপুর 1451120012896 08-09-21 1594959 300,000             

1918 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 403 শািহন কিবর 19914116155000186 প 01622050598 হ াঁ ু অন াণ
ছাগল পালন কের 
বাজের/বাড়ীেত 
িব ী কের

ব াংক এিসয়া খদাপাড়া 1083441030483 09-09-21 1594960 100,000             

1919 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 404 কিবর হােসন 7783720340 ম 01962007284 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী 
পালনকের দধু 
বাজাের িব য় কের

পুবালী ব াংক মিনরামপুর 4924101011667 09-09-21 1595101 50,000               
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খাত ধরণখাত

1920 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 405 ফ জলা খাতন 4116155565162 ম 01979629857 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী 
পালনকের দধু 
বাজাের িব য় কের

িবেকিব মিনরামপুর 22167 15-09-21 1595102 200,000             

1921 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 406 ফেতমা বগম 4116155565165 ম 01610471890 হ াঁ ু অন াণ

কাপড় িদেয় জামা 
কাপড় তরী 
কেরবাড়ীেত িব ী 
কের

িবেকিব মিনরামপুর 22168 15-09-21 1595103 100,000             

1922 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 407 ই ািহম খিলল 4116183664316 প 01998729454 না ু অন াণ
দু বতী গাভী 
পালনকের দধু 
বাজাের িব য় কের

সানালী ব াংক মিনরামপুর 34190755 15-09-21 1595104 100,000             

1923 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 408 নািছমা খাতন 4116139511804 ম 01927855898 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী 
পালনকের দধু 
বাজাের িব য় কের

সানালী ব াংক রাজগ 2329134180187 28-09-21 1595105 100,000             

1924 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 409 ক না িব াস 4116194575809 ম 01798736788 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী 
পালনকের দধু 
বাজাের িব য় কের

িবেকিব মিনরামপুর 16090310221714 28-09-21 1595106 100,000             

1925 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 410 শারিমন 
আ ার 4116139514508 ম 01985526968 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

দু বতী গাভী 
পালনকের দধু 
বাজাের িব য় কের

সানালী ব াংক রাজগ 2329134134754 28-09-21 1595107 100,000             

1926 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 411 মা বগম 4116194575054 ম 01869-423180 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী 
পালনকের দধু 
বাজাের িব য় কের

িবেকিব মিনরামপুর 16090310221974 04-10-21 1595108 100,000             

1927 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 412 সিখনা বগম 4116139702076 ম 01922147094 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী 
পালনকের দধু 
বাজাের িব য় কের

িবেকিব মিনরামপুর 16090310222197 04-10-21 1595109 100,000             

1928 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 413 মাসুদরু রহমান 4116194556597 প 01740977941 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন ধান হেত চাল কের 
বাজাের িব ী কেরন সানালী ব াংক মিনরামপুর 2321801019743 04-10-21 1595110 300,000             

1929 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 414 পা ল বগম 4126101713522 ম 01956975644 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী 
পালনকের দধু 
বাজাের িব য় কের

িবেকিব মিনরামপুর 16090310222222 05-10-21 1595111 200,000             

1930 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 415 মাঃ শিরফুল 
ইলাম 19914116167000168 প 01942206254 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

দু বতী গাভী 
পালনকের দধু 
বাজাের িব য় কের

এস আই িব এল মিনরামপুর 0471340008504 05-10-21 1595112 200,000             

1931 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 416 িমনা খাতন 5084819852 ম 01758338349 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী 
পালনকের দধু 
বাজাের িব য় কের

িবেকিব মিনরামপুর 16090310222213 05-10-21 1595113 100,000             

1932 খুলনা যেশার সাত ীরা মিনরামপুর 417 নািছমা বগম 4116194574986 ম 01957266153 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী 
পালনকের দধু 
বাজাের িব য় কের

িবেকিব মিনরামপুর 16090310222204 05-10-21 1595116 100,000             

1933 রংপুর প গড় সদর ঠাকুরগাওঁ আেটায়ারী 1 জয় নারায়ন 
ঘাষ 19877710467000036 প 01728638513 হ াঁ ু গাবািদ প  মাটাতাজাকরণ

ছাটগ  য় কের 
খামাের বড় কের 
বাজাের িব  কেরন

অ ণী ব াংক আেটায়ারী 0200014482247 28/07/2021 3881261 300,000             

1934 রংপুর প গড় সদর ঠাকুরগাওঁ আেটায়ারী 2 আশরাফুল 
ইসলাম 7710467307864 প 01730842005 হ াঁ ু মৎস  চাষ

পুকুের আধুিনক 
প তীেত মাছ চাষ 
কের বাজাের িব  
কেরন।

সানালী ব াংক আেটায়ারী 1902100003395 02/09/2021 3881262 300,000             

1935 রংপুর প গড় সদর ঠাকুরগাওঁ আেটায়ারী 3 তািহদলু 
ইসলাম 7710481258441 প 01719083231 হ াঁ ু চা-উৎপাদন

িতিন চাপাতার চাষ 
কের চা-কারখানায় 

রণ কেরন।
জনতা ব াংক আেটায়ারী 0100221128570 16/09/2021 3881263 300,000             

1936 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ বািলয়াডা ী 4 সিমনুল ইসলাম 4181140049 প 01735480269 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  পন মৎস  খামার সানালী ব াংক বািলয়াডা ী 100008127 29/07/2021 2338161              500,000 

1937 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ বািলয়াডা ী 5 শফালী খাতন 9410852552323 ম 01739425899 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  পন গ  ও বােয়া ক 
মৎস  খামার পালী ব াংক বািলয়াডা ী 4580011017163 05/08/2021 2338162              300,000 

1938 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ বািলয়াডা ী 6 আবু তােলব 4632197432 প 01713703656 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  পন গ র খামার রাজঃ কৃঃ উঃ ব াঃ বািলয়াডা ী 573047 05/08/2021 2338163              400,000 

1939 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ বািলয়াডা ী 7 রজাউল 
ইসলাম 4635637434 প 01750317800 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  পন মৎস  খামার সানালী ব াংক বািলয়াডা ী 1906402000851 15/09/2021 2338164              250,000 
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খাত ধরণখাত

1940 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ বািলয়াডা ী 8 িমজানুর 
রহমান 4635637434 প 01780919651 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  পন মৎস  খামার রাজঃ কৃঃ উঃ ব াঃ বািলয়াডা ী 5405 23/09/21 2338165              200,000 

1941 রংপুর প গড় সদর ঠাকুরগাওঁ বাদা 9 জুলিফকার 
আলী 7722506325476 প 01737001928 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু দহন কের 

বাজারজাতকরন রাকাব বাদা 111-441 10-08-2021 2698781              200,000 

1942 রংপুর প গড় সদর ঠাকুরগাওঁ বাদা 10 পালী রাণী 7722503322942 ম 01710448776 না ু অন ান
কতােদার  
সাধেনর 

অ স ার কাজ
সানালী বাদা 1905901019411 10-08-2021 2698782 200,000             

1943 রংপুর প গড় সদর ঠাকুরগাওঁ বাদা 11 নয়ন ইসলাম 7722502321224 প 01724045201 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ কের 
বাজার জাত করণ সানালী বাদা 1905100021540 10-08-2021 2698783 200,000             

1944 রংপুর প গড় সদর ঠাকুরগাওঁ বাদা 12 মাজাহার 
হােস 7722506326303 প 01755462707 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ

মাল য় কের 
প ােকটজাত কের 
বাজাের

সানালী বাদা 1905200001417 10-08-2021 2698784 300,000             

1945 রংপুর প গড় সদর ঠাকুরগাওঁ বাদা 13 আ রু রিশদ 5510110819 প 01707452825 না ু য়া/প ােকটজাতকরণ তলসং হ কের 
প ােকটজাত করন রাকাব বাদা 111-364 10-08-2021 2698785 500,000             

1946 রংপুর প গড় সদর ঠাকুরগাওঁ বাদা 14 সুশা  চ  দ 7722503322905 প 01718531783 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ কের 
বাজার জাত করণ জনতা বাদা 11995/5 22-08-2021 2698786 200,000             

1947 রংপুর প গড় সদর ঠাকুরগাওঁ বাদা 15 আসাদরু 
জামান 7722501320022 প 01715416752 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ কের 

বাজার জাত করণ রাকাব বাদা 20-0251 23/09/2021 2698788 200,000             

1948 রংপুর প গড় সদর ঠাকুরগাওঁ বাদা 16 মাঃ ঈমান 
আলী 7712529409646 প 07137988800 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ কের 

বাজার জাত করণ সানালী বাদা 20925 23/09/2021 2698789 300,000             

1949 রংপুর প গড় সদর ঠাকুরগাওঁ বাদা 17 মাঃ সািব ল 
ইসলাম 7712573349758 প 01716556912 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু দহন কের 

বাজারজাতকরন জনতা বাদা 0100225825194 23/09/2021 2698787 200,000             

1950 রংপুর প গড় ঠাকুরগাওঁ দবীগ 18 সইফুর আলম 7798478355 প 01798937135 হ াঁ কু টর অন ান তাতঁিশ মােক াইল দবীগ 017411100001998 28/07/2021 3052481 500,000             

1951 রংপুর প গড় ঠাকুরগাওঁ দবীগ 19 সািমউল 6409011811 প 01750745657 হ াঁ অন ান অন ান গােম স মােক াইল দবীগ 117411125772677 28/07/2021 3052482 200,000             

1952 রংপুর প গড় ঠাকুরগাওঁ দবীগ 20 আরমান 
ওয়ািলদ 4625266624 প 01717289619 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উদপাদন চা বাগান ইসলামী দবীগ

2050387020012550
0 05/08/2021 3052483 500,000             

1953 রংপুর প গড় ঠাকুরগাওঁ দবীগ 21 আিমর হােসন 8659831427 প 01718843841 হ াঁ অন ান অন ান সলা ই 
মিশন/সূতাঘর কৃিষ ব াংক দবীগ 20-281 19/08/2021 3052484 300,000             

1954 রংপুর প গড় ঠাকুরগাওঁ দবীগ 22 জহরা 8200793027 ম 01795377037 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উদপাদন মা া/ াগণ ফল চাষ ইসলামী দবীগ 205038702009433 26/08/2021 3052485 100,000             

1955 রংপুর প গড় ঠাকুরগাওঁ দবীগ 23 র া রাণী 1952415873 ম 01740094151 হ াঁ অন ান অন ান গাভী পালন কৃিষ ব াংক ল ীর হাট 1226070 14/09/2021 3052486 100,000             

1956 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ হিরপুর 24 মাঃ মনজুর 
আলী 9415140024359 প 01722023392 হ াঁ অন ান য়া প ােকটজাত করণ

দধু দাহন ও বাজার 
িব য় ভাংির 
মালামাল 

য়াজাতকরণ 

রা,কৃিব হিরপুর 111-164 05/08/2021 2821541 400,000             

1957 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ হিরপুর 25 মাঃ হােসন 
আলী 9415113475087 প 01713782932 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন দধু দাহন ও বাজাের 

িব য় সানালী হিরপুর 5116 05/08/2021 2821542 300,000             

1958 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ হিরপুর 26 মাঃ আ লু 
হা ান 9418647681601 প 0172444562 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন

মালটা ও পঁেপ 
উৎপাদন ও 
বাজারজাত

সানালী হিরপুর 9570 11/08/2021 2821543 300,000             

1959 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ হিরপুর 27 ী অ র চ  
রায় 9415140523106 প 01722561213 হ াঁ অন ান ভাগ  পন  উৎপাদন দধু দাহন ও বাজার 

জাতকরন রা,কৃিব হিরপুর 4639 19/08/2021 2821545 400,000             
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খাত ধরণখাত

1960 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ হিরপুর 28 মাঃ আ সু 
সামাদ 9415113474553 প 01724162405 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন মৎস  চাষ ও 

বাজারজাত করণ অ নী হিরপুর 7296 19/08/2021 2821544 300,000             

1961 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ হিরপুর 29 মাঃ আইয়বু 
আলী 9415113000152 প 01713648471 হ াঁ অন ান ভাগ  পন  উৎপাদন দধু দাহন ও বাজার 

িব য় সানালী হিরপুর 5117 09/09/2021 2821546 300,000             

1962 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ হিরপুর 30 মাঃ আ রু 
রহমান 9415154502326 প 01719858338 হ াঁ অন ান ভাগ  পন  উৎপাদন ও িব য় গাভী লালন পালন ও 

দু  খামার সানালী হিরপুর 1909101020402 20/09/2021 2821547 300,000             

1963 রংপুর প গড় ঠাকুরগাওঁ প গড় স 31 মাঃ নূর উ াহ 8664861229 প 01717640459 হ াঁ ু কৃিষ চা পাতা উৎপাদন 
কের িব য় ন াশনাল ব াংক িলঃ প গড় 1142004389441 05/08/2021 2722921 500,000             

1964 রংপুর প গড় ঠাকুরগাওঁ প গড় স 32 মাঃ িসরাজুল 
ইসলাম 7765341248 প 017244677561 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরন

গাভী মাটাতাজা 
কের বাজারজাত 
করন, দু  িব য়

উ রা ব াংক িলঃ প গড় SB-60 05/08/2021 2722922 400,000             

1965 রংপুর প গড় ঠাকুরগাওঁ প গড় স 33 মাছাঃ 
শাহানাজ 100 757 7107 ম 01734411522 হ াঁ ু অন ান

িবিভ  পাস-য াংশ 
ারা 

মটরসাইেকল/কার 
মরামত কের 

রাকাব প গড় 121-9488 05/08/2021 2722923 500,000             

1966 রংপুর প গড় ঠাকুরগাওঁ প গড় স 34
মাছাঃ 

নারিগস 
আ ার

7712514000210 ম 01786818352 হ াঁ ু অন ান

িবিভ  পাস-য াংশ 
ারা 

মটরসাইেকল/কার 
মরামত কের 

ডাচ-বাংলা ব াংক 
িলঃ প গড় 219151158406 12/08/2021 2722924 300,000             

1967 রংপুর প গড় ঠাকুরগাওঁ প গড় স 35
মাঃ সদর 

উ ন 
আহে দ

4418075838001 প 01711371163 না ু কৃিষ চা পাতা উৎপাদন 
কের িব য় ইসলামী ব াংক িল: প গড় 3159 22/08/2021 2722925 400,000             

1968 রংপুর প গড় ঠাকুরগাওঁ প গড় স 36 মাছাঃ পা ল 
আকতার 7710440297242 ম 01797744577 না ু য়া/প ােকটজাতকরণ

গাভী মাটাতাজা 
কের বাজারজাত 
করন, দু  িব য়

রাকাব প গড় 8102 08/09/2021 2722926 200,000             

1969 রংপুর প গড় ঠাকুরগাওঁ প গড় স 37 মাঃ আিমনার 
রহমান 821 528 4707 প 01713705612 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ

গাভী মাটাতাজা 
কের বাজারজাত 
করন, দু  িব য়

রাকাব প গড় 5508 15/09/2021 2722928 300,000             

1970 রংপুর প গড় ঠাকুরগাওঁ প গড় স 38 মাছাঃ র া 
বগম 9115166861 ম 01737797999 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ

গাভী মাটাতাজা 
কের বাজারজাত 
করন, দু  িব য়

অ ণী ব াংক প গড় 0200002941631 23/09/2021 2722927 200,000             

1971 রংপুর প গড় ঠাকুরগাওঁ প গড় স 39 মাছাঃ 
আইছন  বগম 7712514354764 ম 01753402809 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ

গাভী মাটাতাজা 
কের বাজারজাত 
করন, দু  িব য়

উ রা ব াংক িলঃ প গড় SD-764 30/09/2021 2722929 100,000             

1972 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ পীরগ 40 শা না শীল 5563719060 ম 01767013900 হ াঁ ু গাভী পালন দধু বাজারজাত করন অ নী ব াংক পীরগ 0200017132899 28/07/2021 3545361 500,000             

1973 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ পীরগ 41 এনামুল হক 7760970322 প 01730193177 হ াঁ ু গাভী পালন  ও ব বসা গাভীর দধু বাজার 
জাতকরন সানালী ব াংক পীরগ 1913200001478 19/08/2021 3545362 300,000             

1974 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ পীরগ 42 রা জউর 6410684625 প 01713745421 হ াঁ ু গাভী পালন ও ব বসা গাভীর দধু বাজার 
জাতকরন পূবালী ব াংক পীরগ 4752902000061 19/08/2021 3545364 500,000             

1975 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ পীরগ 43 আঃ মা ান 3262154184 প 01739863204 হ াঁ ু গাভী পালন ও ব বসা গাভীর দধু বাজার 
জাতকরন পূবালী ব াংক পীরগ 4752901003470 19/08/2021 3545363 300,000             

1976 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ পীরগ 44 কিহনুর 7310826875 ম 01723044226 হ াঁ ু গাভী পালন গাভীর দধু বাজার 
জাতকরন রাকাব পীরগ 6313 23/08/2021 3545365 300,000             

1977 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ পীরগ 45 বা আ ার 5962846852 ম 01717462530 হ াঁ ু গাভী পালন গাভীর দধু বাজার 
জাতকরন জনতা ব াংক পীরগ 010022501414 08/09/2021 3545366 500,000             

1978 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ পীরগ 46 রওশন আরা 6410818113 ম 01737991799 হ াঁ ু মৎস  চাষ  ও ব বসা মৎস  চাষ ও 
বাজারজাত করণ জনতা ব াংক পীরগ 08660310087399 08/09/2021 3545367 500,000             

1979 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ পীরগ 47 আঃ আল মাসুদ 3062339014 প 01774035960 হ াঁ ু গাভী পালন ও ব বসা গাভীর দধু বাজার 
জাতকরন রাকাব পীরগ 10865 12/09/2021 3545368 200,000             
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খাত ধরণখাত

1980 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ পীরগ 48 মাফা ল 19871418277867658 প 01719084082 হ াঁ ু মৎস  চাষ  ও ব বসা মৎস  চাষ ও 
বাজারজাত করণ অ নী ব াংক পীরগ 0200007379864 08/09/2021 3545369 200,000             

1981 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ পীরগ 49 মাহাফুজা 
বগম 3717581296 ম 01750727627 হ াঁ ু গাভী পালন

গাভীর দধু উৎপাদন 
ও দধু বাজার 
জাতকরন

অ নী ব াংক পীরগ 0200017420148 04/10/2021 3545369 200,000             

1982 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ িশবগ 50 মাঃ দিরমান 
আলী 1024075192 প 01737577143 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  পন  উৎপাদন

গাভীর দধু উৎপাদন 
ও দধু বাজার 
জাতকরন

‡mvbvjx e¨vsK িশবগ  শাখা 7156 02/08/2021 2821281 300,000             

1983 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ িশবগ 51 মা: জ ুর 
রহমান 1984294762 প 01717849435 না ু কৃিষ ভাগ  পন  উৎপাদন

গাভীর দধু উৎপাদন 
ও দধু বাজার 
জাতকরন

ivKve ‡fjvRvb 113 12/08/2021 2821282 500,000             

1984 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ িশবগ 52 মা: খােলসুর 
রহমান 1024069187 প 01750669154 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ

বাজার থেক ভিষ 
য় কের গা-খাদ  

তরী ও িব য় কেরন
‡mvbvjx e¨vsK wkeMÄ 1916240758 12/08/2021 2821283 500,000             

1985 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ িশবগ 53
মাছা: 

মঞ্জুয়ারা 
বগম

1024070805 ম 01788146667 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  পন  উৎপাদন
গাভীর দধু উৎপাদন 
ও দধু বাজার 
জাতকরন

‡mvbvjx e¨vsK wkeMÄ 19161407350 19/08/2021 2821284 300,000             

1986 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ িশবগ 54 মা: রায়হান 
সাবহান 199294294114057 প 01770712800 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ

বাজার থেক ভিষ 
য় কের গা-খাদ  

তরী ও িব য় কেরন
DËiv e¨vsK VvKziMvuI †ivW 415064000031141 05/09/2021 2821285 300,000             

1987 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ িশবগ 55 মা: সােহ ল 
ইসলাম 6898206153 প 01737891558 না ু কৃিষ ভাগ  পন  উৎপাদন

গাভীর দধু উৎপাদন 
ও দধু বাজার 
জাতকরন

AMÖbx e¨vsK VvKziMvuI m`i 0200012897382 08/09/2021 2821286 100,000             

1988 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ রানীশংৈকল 56 জাহা ীর 
আলম 9418671753269 প 01719471094 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন

2 ট পুকুের মাছ চাষ 
কেরন এবং বাজাের 
িব য় কেরন।

ইসলামী ব াংক রানীশংৈকল 1280 28/07/2021 3924461 300,000             

1989 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ রানীশংৈকল 57 মুকুল আলম 9418671759277 প 01728867186 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন

িতন পুকুের মাছ চাষ 
কেরন 40 িলটার দধু 
বাজাের িব য় 
কেরন

জনতা ব াংক রানীশংৈকল 0100077188015 04/08/2021 3924462 100,000             

1990 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ রানীশংৈকল 58 রজওয়ানুল 9418671764672 প 01714912543 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন

5 ট গাভী রেয়েছ 
এবং 40 িলটার দধূ 
বাজাের িব য়  
কেরন

রাকাব রানীশংৈকল 3860 04/08/2021 3924463 300,000             

1991 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ রানীশংৈকল 59 জুেয়ল হক 9418671760181 প 01751166770 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন

5 ট গাভী রেয়েছ 
এবং 30 িলটার দধূ 
বাজাের িব য়  
কেরন

ইসলামী ব াংক রানীশংৈকল 1239 05/08/2021 3924464 300,000             

1992 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ রানীশংৈকল 60 নূ ল হদা 9418615725603 প 01714623885 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন

2 ট পুকুের রেয়েছ  
এবং মাছ চাষ কেরন 
এবং বাজাের িব য় 
কেরন।

সানালী ব াংক রানীশংৈকল 1914100900857 09/08/2021 3924465 300,000             

1993 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ রানীশংৈকল 61 আনা ল 9428602775243 প 01718324625 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন

6 ট গাভী রেয়েছ 
এবং 35 িলটার দধু 
বাজাের িব য় 
কেরন

সানালী ব াংক রানীশংৈকল 100006586 11/08/2021 3924467 300,000             

1994 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ রানীশংৈকল 62 মইনুল 941867175992 প 01713763363 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন
7 ট গাভী রেয়েছ 
িতিন 40 িলটার দধু 
বাজার িব য় কেরন

জনতা ব াংক রানীশংৈকল 0100050940556 11/08/2021 3924466 500,000             

1995 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ রানীশংৈকল 63 ফিরদলু 9428603775156 প 01790672994 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাত করণ

িব ু ট ফ া রী 
উৎপািদত পন  
িবিভ  উপাদান 
বাজাের িব য় 

সানালী ব াংক রানীশংৈকল 100006123 12/08/2021 3924468 500,000             

1996 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ রানীশংৈকল 64 াধীন 19919428602000020 প 01761302453 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাত করণ
মুিড়র ফ া রী িতিন 

ানীয় বাজাের তা 
িব য় কেরন

জনতা ব াংক রানীশংৈকল 0100078822575 16/08/2021 3924470 500,000             

1997 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ রানীশংৈকল 65 আবুব র 9428605772327 প 01719513568 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন
7 ট গাভী রেয়েছ 
িতিন 35 িলটার দধু 
বাজার িব য় কেরন

সানালী ব াংক রানীশংৈকল 200001013 16/08/2021 3924469 500,000             

1998 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ রানীশংৈকল 66 ৃিত রানী 9120692976 ম 01748917401 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদান

নকশী কাথা,শাড়ী 
নকশা কেরন এবং 
তা বাজারজাত 
কেরন

সানালী ব াংক রানীশংৈকল 101016663 18/08/2021 3924471 300,000             

1999 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ রানীশংৈকল 67 ফা ক 9418647681468 প 01713745900 না ু কুিষ ভাগ  পন  উৎপাদন

2 ট পুকুর ও কলা 
চাষ কেরন এবং তা 
বাজাের িব য় 
কেরন

জনতা ব াংক রানীশংৈকল 02860210019582 19/08/2021 3924472 400,000             
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টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

2000 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ রানীশংৈকল 68 হিরলাল 9418647687156 প 01713786272 না ু কুিষ ভাগ  পন  উৎপাদন

2 ট পুকুের মাছ চাষ 
কেরন এবং তা 
বাজাের িব য় 
কেরন

জনতা ব াংক রানীশংৈকল 19360/5 22/08/2021 3924473 200,000             

2001 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ রানীশংৈকল 69 এমদাদলু 9418647690704 প 01721568141 না ু কুিষ ভাগ  পন  উৎপাদন

2 ট পুকুের মাছ চাষ 
কেরন এবং তা 
বাজাের িব য় 
কেরন

ইসলামী ব াংক রানীশংৈকল 0474 23/08/2021 3924474 200,000             

2002 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ রানীশংৈকল 70 মাহাফুজা 
বগম 9428601766474 ম 01785356016 না ু কুিষ ভাগ  পন  উৎপাদন

4 ট গাভী রেয়েছ 
এবং 25 িলটার দধু 
বাজাের িব য় 
কেরন

সানালী ব াংক রানীশংৈকল 100006493 15/09/2021 3924475 300,000             

2003 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ রানীশংৈকল 71 জালাল 9418671758462 প 01715139645 না ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন

6 ট গাভী রেয়েছ 
এবং 40 িলটার দধু 
বাজাের িব য় 
কেরন

রাকাব রানীশংৈকল 9404 15/09/2021 3924476 200,000             

2004 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ রানীশংৈকল 72 সািহবুর 1995941867100007 প 01768889511 না ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন 4 ট গাভী রেয়েছ 
এবং িতিন িতিদন 30 জনতা ব াংক ’’ 0100225061461 15/09/2021 3924477 200,000             

2005 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ রানীশংৈকল 73 নজ ল 9418671766070 প 01717306705 না ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন

2 ট পুকুের মাছ চাষ 
কেরন এবং তা 
বাজাের িব য় 
কেরন

জনতা ব াংক ’’ 0100225212401 15/09/2021 3924478 200,000             

2006 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ রানীশংৈকল 74 আিলম 9418647687112 প 01740985489 না ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন

3 ট পুকুর রেয়েছ 
িতিন মাছ চাষ কের 
তা বাজাের িব য় 
কেরন

জনতা ব াংক ’’ 0100223976225 15/09/2021 3924479 200,000             

2007 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ রানীশংৈকল 75 মাজাে ল 9415181508859 প 01713648477 না ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন

1000 হাসঁ চাষ ও 
মৎন  চাষ কের এবং 
তা বাজাের িব য় 
কেরন

অ নী ব াংক পীরগ 0200012587638 15/09/2021 3924480 200,000             

2008 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ রানীশংৈকল 76 শামসুল 
আেরিফন 9428607773589 প 01723321425 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন

2 ট পুকুর রেয়েছ 
বং সখােন মাছ 

চাষ কেরন তা 
বাজাের িব য় 

জনতা ব াংক রানীশংৈকল 20377 16/09/2021 3927841 400,000             

2009 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ রানীশংৈকল 77 গালাম র ানী 9418671758704 প 01740650025 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন

3 ট পুকুর রেয়েছ 
বং সখােন মাছ 

চাষ কেরন তা 
বাজাের িব য় 

জনতা ব াংক রানীশংৈকল 19430/0 22/09/2021 3927842 200,000             

2010 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ নকমরদ 78 হায়দার আলী 9418679675435 প 01718577635 হ াঁ ু গাভী পালন
5 ট উ ত জােতর 
গাভী দিনক 100 িলঃ 
দধু িব  কেরন ।

সানালী ব াংক নকমরদ শাখা 
ব াংক ঠাকুরগাওঁ 100002667 05/08/2021 গাছ নং 10 

6347891              300,000 

2011 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ নকমরদ 79 প জ ল 
ইসলাম 9418679670513 প 01724179747 হ াঁ ু গাভী পালন

07 ট উ ত 
জােতরগাভী দিনক 
100িলঃ দধু িব ী 
কেরন।

সানালী ব াংক রানীশংৈকল 
শাখা 100006333 15/08/2021 গাছ নং 10 

6347892              400,000 

2012 রংপুর ঠাকূরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ নকমরদ 80 মাঃ রজাউল 
কিরম 9418679668762 প 01722252866 হ াঁ ু গাভী পালন

04 ট উ ত 
জােতরগাভী দিনক 
100িলঃ দধু িব ী 
কেরন।

পূবালী ব াংক নকমরদ শাখা 
ব াংক ঠাকুরগাওঁ 4672101039583 28/09/2021 গাছ নং 10 

6347893              100,000 

2013 রংপুর প গড় সদর ঠাকুরগাওঁ তঁতিলয়া 81 খারেশদ 
আলম 3732591007 প 01727448964 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাজ পন  উৎপাদন মুরগী খামার সানালী ব াংক তঁতিলয়া 10001533 05/08/2021 3879161              300,000 

2014 রংপুর প গড় সদর ঠাকুরগাওঁ তঁতিলয়া 82 সিফকুল 
ইসলাম 95637753 প 0179089223 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাজ পন  উৎপাদন চা বাগান সানালী ব াংক তঁতিলয়া 100011546 05/08/2021 3879162              250,000 

2015 রংপুর প গড় সদর ঠাকুরগাওঁ তঁতিলয়া 83 সিফউ াহ 5528780488 প 01751085294 না ু কৃিষ/ ভাজ পন  উৎপাদন চা বাগান/গ  খামার সানালী ব াংক তঁতিলয়া 10009626 19/08/2021 3879163              250,000 

2016 রংপুর প গড় সদর ঠাকুরগাওঁ তঁতিলয়া 84 মিহত হাসান 
তপু 1496715465 প 01714941979 না ু য়া /প ােকজ জাত করন দু  সং হ কের 

িম া  উৎপাদনকারী রাকাপ তঁতিলয়া 9571 19/08/2021 3879164              200,000 

2017 রংপুর প গড় সদর ঠাকুরগাওঁ তঁতিলয়া 85 মাঃ জুলহাস 
আলী 6436374216 প 01734085417 না ু কৃিষ/ ভাজ পন  উৎপাদন চা বাগান জনতা ব াংক বাংলা বা া 

তঁতিলয়া 0100221347719 23/09/2021 3879165              100,000 

2018 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ স 86 মাঃ আ লু 
আলীম 1497330090 প 01762611942 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন চাল,পাট,ভ া য় ও 

িব য় কের।
মােক াইল ব াংক 

িলঃ ঠাকুরগাওঁ শাখা 016711100002904 02/08/2021 3278843              500,000 

2019 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ স 87 মাছমা খানম 1947308571 ম 01714359365 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ

িতিন বাজার থেক 
দধু সং হ কের িচজ 
ও িঘ তরী কের 
িব ী কের

ডাচ বাংলা ব াংক 
িলঃ ঠাকুরগাওঁ শাখা 1605101110682 02/08/2021 3278844              500,000 
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কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

2020 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ স 88 সয়দ মাঃ 
ওমর িস ীক 9429412148494 প 01716267887 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

বাজার থেক ধান 
পাট ভ া য় কের 
িব য় কের।

পুবালী ব াংক িলঃ ঠাকুরগাওঁ শাখা 21789018678 05/08/2021 3278845              500,000 

2021 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ স 89 তপন কুমার 
রায় 9147193768 প 01725445011 না ু য়া/প ােকটজাতকরণ গাভীর দধু দাহন 

কের িব য় করা হয়
িমউচয়াল া  

ব াংক িলঃ ঠাকুরগাওঁ শাখা 0580310007384 05/08/2021 3278846              500,000 

2022 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ স 90 মাঃফা ক 
হােসন 7790910421 প 01750316376 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ গাভীর দধু দাহন 

কের িব য় করা হয় সানালী ব াংক িলঃ ঠাকুরগাওঁ শাখা 1011010985 09/08/2021 3278847              500,000 

2023 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ স 91 মাঃ আতাউর 
রহমান 8247928339 প 01744753760 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ এেকািরয়াম মােছর 

জনন ও িব ী ন াশনাল ব াংক িলঃ ঠাকুরগাওঁ শাখা 34005734 02/09/2021 3278848              200,000 

2024 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ স 92 মাছাঃ 
সুলতানা বগম 9147135447 ম 01710445726 না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন হ িশ  তরী কের 

িব য় করা হয়
ডাচ বাংলা ব াংক 

িলঃ ঠাকুরগাওঁ শাখা 2631100011689 02/09/2021 3278849              300,000 

2025 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ স 93
মাঃ 

আফেরাজা 
শািহনুর

9129920774 ম 01747482838 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন হ িশ  তরী কের 
িব য় করা হয়

ইসলামী ব াংক 
বাংলােদশ িলঃ ঠাকুরগাওঁ শাখা 22651 02/09/2021 3278850              100,000 

2026 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ স 94 মাছাঃ সিলনা 
আ ার 1483728810 ম 01786841056 না ু য়া/প ােকটজাতকরণ গাভীর দধু দাহন 

কের িব য় করা হয়
ডাচ বাংলা ব াংক 

িলঃ ঠাকুরগাওঁ শাখা 26315154244 09/09/2021 3278851              200,000 

2027 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ স 95 মাঃ িমজানুর 
রহমান 3297422309 প 01721011405 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন কােঠর তরী 
সাম ী উৎপাদন 
কের িব য় কেরন।

জনতা ব াংক িলঃ ঠাকুরগাওঁ শাখা 0100011457082 09/09/2021 3278852              300,000 

2028 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ স 96 মাঃ হল 
আমীন 2406631737 প 01710504771 না ু য়া/প ােকটজাতকরণ গাভীর দধু দাহন 

কের িব য় করা হয়
রাজশাহী কৃিষ 
উ য়ন ব াংক ঠাকুরগাওঁ শাখা 2277 09/09/2021 3278853              200,000 

2029 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ স 97 মাঃ ফয়সাল 7753839401 প 01722494121 না ু য়া/প ােকটজাতকরণ গাভীর দধু দাহন 
কের িব য় করা হয়

মােক াইল ব াংক 
িলঃ ঠাকুরগাওঁ শাখা 8051901 09/09/2021 3278854              300,000 

2030 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ স 98 মাঃ বাদল 1024106294 প 01773007986 না ু য়া/প ােকটজাতকরণ গাভীর দধু দাহন 
কের িব য় করা হয় সানালী ব াংক িলঃ ঠাকুরগাওঁ শাখা 1919001011142 22/09/2021 3278855              100,000 

2031 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ গেড়য়া 99 মাঃআঃবািরক 6897806367 প 01748980919 হ াঁ ু i.p.s,ফ ান,ব াটারী সংেযাজন

িতিন ক ািন থেক 
কাচা মাল সং হ 
কের ।সংেযাজন 
কেরন।

সানালী ব াংক গেড়য়া হাট 1908200000652 01/08/2021 3465101              400,000 

2032 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ গেড়য়া 100 মাঃসালাম 4647847484 প 01714946604 হ াঁ ু সাইেকল সংেযাজন কারখানা।

িতিন ক ািন থেক 
কাচা মাল সং হ 
কের ।সংেযাজন 
কেরন।

সানালী ব াংক গেড়য়া হাট 198100004828 05/08/2021 3465102 300,000             

2033 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ গেড়য়া 101 মাঃই ীস 
আলী 7797848715 প 01717136638 হ াঁ ু কােটর তরী আসবাসপ আিনসা স-িমল ও 

ফািনচার সানালী ব াংক গেড়য়া হাট 1908200000430 09/08/2021 3465103 200,000             

2034 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ গেড়য়া 102 মাঃ ই াহীম 3297842597 প 01705804111 হ াঁ ু গাভী পালন
গাভী পালেনর 
মাধ েম দধু উৎপাদন 
কেরন।

সানালী ব াংক গেড়য়া হাট 1908100007076 22/09/2021 3465104 300,000             

2035 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ িহয়া 103 শ ামল কুমার 
ঘাষ 9419484164689 প 01718507032 না ু দু বতী গাভী পালন

িতিন দু বতী গাভীর 
দধু বাজাের িব  
কেরন।

জনতা ব াংক িহয়া শাখা 0100092246153 02/08/2021 2945601              400,000 

2036 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ িহয়া 104 মাঃ আ লু 
মা ান 5548268738 প 01740839844 হ াঁ ু দু বতী গাভী পালন

িতিন দু বতী গাভীর 
দধু বাজাের িব  
কেরন।

সানালী ব াংক আখানগর শাখা 1901801009782 02/08/2021 2945602              300,000 

2037 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ িহয়া 105 মাঃ আ লু 
মা ান 2397564119 প 01718241342 না ু দু বতী গাভী পালন

িতিন দু বতী গাভীর 
দধু বাজাের িব  
কেরন।

সানালী ব াংক িহয়া শাখা 1915100007039 05/09/2021 2945503              300,000 

2038 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ িহয়া 106 মাঃ জাহা ীর 
হােসন 9147458203 প 01715672225 না ু কবুতর পালন

িবিভ  জােতর 
কবুতর পালন কের 
বাজাের িব ী 
কেরন।

জনতা ব াংক িহয়া শাখা 0100225403087 08/09/2021 2945604              100,000 

2039 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ িহয়া 107 মাঃ জাহা ীর 
আলম 8247465175 প 01723436950 হ াঁ ু দু বতী গাভী পালন

িতিন দু বতী গাভীর 
দধু বাজাের িব  
কেরন।

সানালী ব াংক িহয়া শাখা 1915801009343 14/09/2021 2945605              200,000 
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খাত ধরণখাত

2040 রংপুর নীলফামারী ঠাকুরগাওঁ ডামার 108 মাঃ জুেয়ল 7321508773 প 01752370816 হ াঁ ু য়াজাত
পুকুের মাছ চাষ 
কের এবং বাজাের 
িব ী কের

সানালী ব াংক ডামার 34053329 05/08/2021 3399041              500,000 

2041 রংপুর নীলফামারী ঠাকুরগাওঁ ডামার 109 পলাশ চ  
লালা 199073112000346 প 01722614881 হ াঁ ু য়াজাত

গ  
মাটাতাজাকরন 

কের এবং বাজাের 
িব ী  কের

সানালী ব াংক ডামার 5305834137544 05/082021 3399042              400,000 

2042 রংপুর নীলফামারী ঠাকুরগাওঁ ডামার 110 সাইফুল 7321504734315 প 01719131540 হ াঁ ু য়াজাত
রকিসন সাম ী 

উৎপ  কের এবং 
বাজাের িব ী কের

জনতা ব াংক ডামার 10745/08 09/08/2021 3399043              400,000 

2043 রংপুর নীলফামারী ঠাকুরগাওঁ ডামার 111 ছািমনা 7311528730649 ম 01745519049 হ াঁ ু য়াজাত

গ  
মাটাতাজাকরন 

কের এবং বাজাের 
িব ী  কের

রাকাব ডামার 122-9872 09/08/2021 3399044              200,000 

2044 রংপুর নীলফামারী ঠাকুরগাওঁ ডামার 112 রওশনারা 7311528747764 ম 01785378186 হ াঁ ু য়াজাত

গ  
মাটাতাজাকরন 

কের এবং বাজাের 
িব ী  কের

জনতা ব াংক ডামার 0100215277024 08/09/2021 3399045              200,000 

2045 রংপুর নীলফামারী ঠাকুরগাওঁ ডামার 113 নু ামান 7321504735329 প 01717976669 হ াঁ ু য়াজাত
পুকুের মাছ চাষ 
কের এবং বাজাের 
িব ী কের

ইসলামী ব াংক ডামার
2050777010000165

4 08/09/2021 3399046              400,000 

2046 রংপুর নীলফামারী ঠাকুরগাওঁ ডামার 114 মা ান 5063517493 প 01712499856 হ াঁ ু য়াজাত
পুকুের মাছ চাষ 
কের এবং বাজাের 
িব ী কের

সানালী ব াংক ডামার 34008043 08/09/2021 3390047              500,000 

2047 রংপুর নীলফামারী ঠাকুরগাওঁ ডামার 115 র জয়া 7321504735024 ম 01907218266 হ াঁ ু য়াজাত

রামছাগল 
মাটাতাজাকরন 

কের এবং বাজাের 
িব ী কের

রাকাব ডামার 122-11023 15/09/2021 3399048              100,000 

2048 রংপুর নীলফামারী ঠাকুরগাওঁ ডামার 116 জ াতন 7311528841645 ম 01719357726 হ াঁ ু য়াজাত কবুতর পালন কের 
বাজাের িব ী কের। রাকাব ডামার 122-11029 23/09/2021 3399049              200,000 

2049 রংপুর নীলফামারী ঠাকুরগাওঁ নীলফামারী স 117 উেপন চ  রায় 8672676924 প 01747860856 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন িতিন দু  উৎপাদন ও 
িব য় কেরন সানালী ব াংক িলঃ নীলফামারী শাখা 002001166 09/08/21 3849581              500,000 

2050 রংপুর নীলফামারী ঠাকুরগাওঁ নীলফামারী স 118 জােহদলু 
ইসলাম 8674229383 প 01725232603 হ া ঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন িতিন দু  উৎপাদন ও 

িব য় কেরন অ ণী ব াংক িলঃ নীলফামারী শাখা 0200015210739 09/08/21 3849582              500,000 

2051 রংপুর নীলফামারী ঠাকুরগাওঁ নীলফামারী স 119 সনদ সরকার 5972460413 প 01711225951 হ া ঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ

িতিন বাজার থেক 
দধু সং হ কের 
িম া  তরী কের 
িব  কেরন

া াড ব াংক িলঃ নীলফামারী শাখা 33000050 11/08/21 3849583              500,000 

2052 রংপুর নীলফামারী ঠাকুরগাওঁ নীলফামারী স 120 নাজমুল হক 1924914425 প 01717676923 হ া ঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন িতিন খামাের মাছ 
চাষ ও িব য় কেরন সানালী ব াংক িলঃ নীলফামারী 

বাজার শাখা 5301701006156 11/08/21 3849585              500,000 

2053 রংপুর নীলফামারী ঠাকুরগাওঁ নীলফামারী স 121 িরপন কুমার 
মজুমদার 5072454308 প 01717526767 হ া ঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ

িতিন বাজার থেক 
দধু সং হ কের 
িম া  তরী কের 
িব  কেরন

ইসলামী ব াংক 
বাংলােদশ িলঃ নীলফামারী শাখা

2050212010012610
2 11/08/21 3849584              500,000 

2054 রংপুর নীলফামারী ঠাকুরগাওঁ নীলফামারী স 122 শািফজুল 
ইসলাম 8224551062 প 01735399755 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন িতিন দু  উৎপাদন ও 

িব য় কেরন পূবালীব াংক িলঃ নীলফামারী শাখা 0167901034447 19/08/21 3849586              500,000 

2055 রংপুর নীলফামারী ঠাকুরগাওঁ নীলফামারী স 123 তাজুল ইসলাম 5076651099 প 01790449668 হ া ঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ
িতিন চানাচর তির 
কেরন ও িব য় 
কেরন

 অ ণী ব াংক িলঃ নীলফামারী শাখা 0200008949104 02/09/21 3849587              300,000 

2056 রংপুর নীলফামারী ঠাকুরগাওঁ নীলফামারী স 124 আেনায়ার 
ইসলাম 7316431490457 প 01764909134 হ া ঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন িতিন খামাের মাছ 

চাষ ও িব য় কেরন জনতা ব াংক িলঃ নীলফামারী শাখা 0100220018894 02/09/21 3849588              200,000 

2057 রংপুর নীলফামারী ঠাকুরগাওঁ নীলফামারী স 125 জািহদ হােসন 8672605618 প 01774314534 হ া ঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন িতিন দু  উৎপাদন ও 
িব য় কেরন রাকাব নীলফামারী শাখা 121/55789 08/09/21 3849589              300,000 

2058 রংপুর নীলফামারী ঠাকুরগাওঁ নীলফামারী স 126 জ ািত বগম 7782624626 ম 01773048037 হ া ঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন িতিন দু  উৎপাদন ও 
িব য় কেরন রাকাব নীলফামারী শাখা 121/55801 16/09/21 3849590              200,000 

2059 রংপুর নীলফামারী ঠাকুরগাওঁ নীলফামারী স 127 িস কা 7354535416 ম 01722804058 হ া ঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন িতিন দু  উৎপাদন ও 
িব য় কেরন সানালী ব াংক িলঃ নীলফামারী শাখা 5309001025686 16/09/21 3849592              200,000 
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2060 রংপুর নীলফামারী ঠাকুরগাওঁ নীলফামারী স 128 হনুফা বগম 6891242445 ম 01799092962 হ া ঁ কু টর অন ান
িতিন হ জাত িশ  
তির কেরন এবং 

িব য় কেরন
পূবালী ব াংক িলঃ নীলফামারী শাখা 0167101100630 16/09/21 3849591              300,000 

2061 রংপুর নীলফামারী ঠাকুরগাওঁ নীলফামারী স 129 রায়হান চৗধুরী 8672676924 প 01783235788 হ া ঁ কু টর কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ ও িব ী 
কেরন অ ণী ব াংক নীলফামারী শাখা 0200005101063 26/09/2021 3849593              200,000 

2062 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ ভূ ী হাট 130 মাঃ হািসবুল 
ইসলাম 9419421234612 প 01712161001 হ াঁ ু গাভী পালন গ  মাটাতাজাকরণ সানালী ব াংক ভূ ী বাজার 1921601013257 12/08/2021 8473143              500,000 

2063 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ ভূ ী হাট 131 মাঃ রতন 
িব াস দয় 7797623076 প 01738636303 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন চারা উৎপাদন পালী ব াংক ভূ ী বাজার 460601008173 12/08/2021 8473142              500,000 

2064 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ ভূ ী হাট 132 মাঃ মামুন অর 
রিশদ 8247641346 প 01712097894 হ াঁ ু গাভী পালন গাভী 

মাটাতাজাকরন পালী ব াংক ভূ ী বাজার 742 16/08/2021 8473141              500,000 

2065 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ ভূ ী হাট 133 মাঃ রিবউল 
আলম 5526083117 প 01977374533 হ াঁ ু গাভী মাটাতাজাকরণ গাভী 

মাটাতাজাকরন সানালী ব াংক ভূ ী বাজার 100000897 16/08/2021 8473144              300,000 

2066 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ ভূ ী হাট 134 মাঃ আঃ 
ছা ার 3297775490 প 01722252622 হ াঁ ু গাভী পালন গাভী পালন সানালী ব াংক ভূ ী বাজার 100006029 25/08/2021 8473145              300,000 

2067 রংপুর ঠাকুরগাওঁ ঠাকুরগাওঁ ভূ ী হাট 135 মাঃ তষার 
সরকার 6904356117 প 01740650031 হ াঁ ু মৎস  উৎপাদন মৎস চাষ পালী ব াংক ভূ ী বাজার 4606010012915 16/09/2021 8473146              100,000 

2068 ঢাকা টা াইল টা াইল ঘাটাইল 1 জামাল উ্িদন 9312815163951 প 01790560778 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাত গাভী পালন কৃিষ ব াংক িসং িরয়া শাখা 5508 29/7/21 2165841 200,000

2069 ঢাকা টা াইল টা াইল ঘাটাইল 2 শিলনা 
পারভীন 9322802537980 ম 01733864263 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাত গাভী পালন কৃিষ ব াংক নাগ 5020031013831 29/7/21 2165842 300,000

2070 ঢাকা টা াইল টা াইল ঘাটাইল 3 রিফকুল 
ইসলাম 9312815163330 প 01798329185 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাত গাভী পালন কৃিষ ব াংক ঘাটাইল 5020031013835 5/8/21 2165843 100,000

2071 ঢাকা টা াইল টা াইল ঘাটাইল 4 িসরাজুল 
আলম 7763822391 প 01617780893 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাত গাভী পালন কৃিষ ব াংক ঘাটাইল 4094 18/8/21 2165844 200,000

2072 ঢাকা টা াইল টা াইল ঘাটাইল 5 লবু িময়া 5107688029 প 01714065313 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাত গাভী পালন কৃিষ ব াংক ঘাটাইল 5020031013850 18/8/21 2165845 100,000

2073 ঢাকা টা াইল টা াইল ঘাটাইল 6 িগয়াস উ্িদন 9152358900 প 01788246566 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাত গাভী পালন কৃিষ ব াংক ঘাটাইল 5020031013851 18/8/21 2165846 200,000

2074 ঢাকা টা াইল টা াইল ঘাটাইল 7  আবু সাইদ 9312894523475 প 01726694927 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাত গাভী পালন কৃিষ ব াংক ঘাটাইল 6028533001976 25/8/21 2165847 400,000

2075 ঢাকা টা াইল টা াইল ঘাটাইল 8 সাথী আ ার 4202352466 ম 01738559073 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাত গাভী পালন কৃিষ ব াংক ঘাটাইল 025312200000466 31/8/21 2165848 200,000

2076 ঢাকা টা াইল টা াইল ঘাটাইল 9 শিফকুল 
ইসলাম 3275700577 প 01789801247 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাত গাভী পালন কৃিষ ব াংক ঘাটাইল 102108680 31/8/21 2165849 200,000

2077 ঢাকা টা াইল টা াইল সাগরিদঘী 10 আিরফ হােসন 19919312834000409 প 01759-406626 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন িমিন গােম স এ  
টইলািরং জনতা ব াংক িল: রসুলপুর 0100069609133 3/8/2021 1993181 400,000

2078 ঢাকা টা াইল টা াইল সাগরিদঘী 11 মাহবুবুল আলম 50764802 প 01714239876 না কু টর কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন বকারী কারখানা জনতা ব াংক িল: রসুলপুর 0100071586817 5/8/2021 1993182 500,000

2079 ঢাকা টা াইল টা াইল সাগরিদঘী 12 বােনছা বগম 9312886672178 ম 01743300345 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পাল্  ফাম জনতা ব াংক িল: রসুলপুর 0100069594667 5/10/2021 1993183 100,000



ম িবভাগ জলা িপিডিবএফ 
অ ল উপেজলা

উ
েদ

া
ার

 
ম

 
ন

ং উেদ া ার 
নাম

উেদ া ার জাতীয় 
পিরচয় প  নং

পু
ষ

/ ম
িহ

ল
া 

( প
/ ম

) উেদ া ার 
মাবাইল ন র

প
ূব 

থ
েক

ই 
িপ

িড
িব

এ
ফ

- এ
র 

স
দস

? 
( হ

া/ঁ ন
া)

১। ু    
২।কু টর 
৩।মাঝার 
৪।অন ান

১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন 
২। য়া/প ােকটজাতকরণ 
৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
৪। অন ান

উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

2080 ঢাকা টা াইল টা াইল কািলহািত 13 খঃ হািববু াহ 9314765486416 প 01740-997325 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন  দু  উৎপাদন পালী ব াংক কািলহািত 7890 29/07/2021 2168021 500,000

2081 ঢাকা টা াইল টা াইল কািলহািত 14 িরনা খাতন 9314783475869 ম 01715-547482 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন কােঠর তির হ  
িশ সানালী ব াংক িলঃ কািলহািত 6012002093122 29/07/2021 2168022 400,000

2082 ঢাকা টা াইল টা াইল কািলহািত 15 মামুন অর 
রিশদ 9314758432853 প 01711-871244 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  খামার ও লয়ার 

খামার ডাচ বাংলা ব াংক এেল া শাখা 23815126391 05/08/2021 2168023 500,000

2083 ঢাকা টা াইল টা াইল কািলহািত 16 মাবারক 
হােসন 9314794361702 প 01712039860 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  খামার ও লয়ার 

খামার পালী ব াংক কািলহািত 12795 27/09/2021 2168024 200,000

2084 ঢাকা টা াইল টা াইল ব া বাজার 17 আঃ রা াক 9314712405693 প 01716633393 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন তাতঁ ব বসা িবেকিব বা 0311091075 29/07/2021 2150203 500,000

2085 ঢাকা টা াইল টা াইল ব া বাজার 18 জাফর িসকদার 9314765483001 প 01727088138 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাত করন
সার বীজ িব  ও 
বােশর তালাই 
উৎপাদন

সানালী ব ংক ব া বাজার 01008353 04/08/21 2150205 500,000

2086 ঢাকা টা াইল টা াইল ব া বাজার 19 আলতাফ 
হােসন 7808026954 প 01703915977 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগী পালন সাউথই  ব াংক ব া বাজার 10497 29/07/2021 2150204 300,000

2087 ঢাকা টা াইল টা াইল ব া বাজার 20 তাসিলমা 
আ ার 2864217738 ম 01883974672 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন  দু  উৎপাদন পালী ব াংক ব া বাজার 12528 04/08/21 2150204 200,000

2088 ঢাকা টা াইল টা াইল ব া বাজার 21 জাকািরয়া 6427049678 প 01947340485 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন তাত িশ িবেকিব ব া বাজার 0311091066 29/07/21 2150201 100,000

2089 ঢাকা টা াইল টা াইল ব া বাজার 22 ফিরদ আহেমদ 9314765477070 প 01729305475 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগী পালন সানালী ব ংক ব া বাজার 33003664 04/08/21 2150206 400,000

2090 ঢাকা টা াইল টা াইল ব া বাজার 23 হািস মহন 
বিনক 9314712404726 প 01816392632 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন বেতর পা ট 

উৎপাদন সানালী ব ংক ব া বাজার 34074985 29/08/21 2150207 200,000

2091 ঢাকা টা াইল টা াইল ব া বাজার 24 হল আিমন 9314721454542 প 01768563697 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন  দু  উৎপাদন সানালী ব ংক ব া বাজার 01008570 31/08/21 2150208 200,000

2092 ঢাকা টা াইল টা াইল ব া বাজার 25 বাহাদরু হাসান 9314765495730 প 01712953571 না ু য়া/প ােকটজাত করন মুরগী, মাছ ও গাভীর 
খাবার উৎপাদন িবেকিব ব া বাজার 031109127 15/09/21 2150209 300,000

2093 ঢাকা টা াইল টা াইল ব া বাজার 26 সােনায়ার 
হােসন 19909314783000225 প 01719527635 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন  দু  উৎপাদন িবেকিব ব া বাজার 0311091388 22/09/2021 2150210 300,000

2094 ঢাকা টা াইল টা াইল টা াইল স 27 সমীর ঘাষ ৫৯৬৭৭৮৩৬৩৯ প ০১৭৪৯৬০৬০৮০ হ াঁ কু টর কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
দধু সং হ কের 
িম া  তরী কের 
িব য় কেরন

জনতা ব াংক িল:টা াইল কেপােরট শাখা ২১৫২৯ ২৯/০৭/২১ ৩৪০৫০২১ 500,000

2095 ঢাকা টা াইল টা াইল টা াইল স 28 ভজন ঘাষ ৬৪২২৫৭৫৬৪৪ প ০১৭৩৮১৫৫৮৯৪ হ াঁ কু টর কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
দধু সং হ কের 
িম া  তরী কের 
িব য় কেরন

সানালীব াংক িল: টা াইল শাখা ১০০০০০৬৩৮ ২৯/০৭/২১ ৩৪০৫০২২ 500,000

2096 ঢাকা টা াইল টা াইল টা াইল স 29 শিহদলু ইসলাম ১৯৭৭৯৩২৯৫১০০০০০০৩ প ০১৭৬৮১৭৪৮৯৮ হ াঁ কু টর কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
 িতিন িব ু ট, 
চানাচর, কক তরী 
কের িব য় কেরন

ইসলামী  ব াংক বাংলােদশ টা াইল শাখা 100365218 ০৪/০৮/২১ ৩৪০৫০২৩ 500,000

2097 ঢাকা টা াইল টা াইল টা াইল স 30 নাজমুল হদা ১৯২৬৯০৪০১০ প ০১৭৫২০৩৭০৮৮ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন িতিন  দধু  উৎপাদন 
কের িব য় কেরন া াড ব াংক িল: টা াইল  শাখা ০০৭৮০২২ ০৪/০৮/২১ ৩৪০৫০২৪ 300,000

2098 ঢাকা টা াইল টা াইল টা াইল স 31 রিব ঘাষ ৫৫২২০৮৯৭৮৭ প ০১৭১৬৬১৬৯২৪ না কু টর কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
দধু সং হ কের 
িম া  তরী কের 
িব য় কেরন

ঢাকা ব াংক িল: টা াইল  শাখা ১০৩১০০১৭৩ ০৪/০৮/২১ ৩৪০৫০২৫ 500,000

2099 ঢাকা টা াইল টা াইল টা াইল স 32 কাজী বাহালূল ৯৩২৯৫১৩২২৯৫০৭১ প ০১৭১২৯৮০৪২২ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
িতিন  দধু, মাছ, 
সব জ  উৎপাদন 
কের িব য় কেরন

এ িব ব াংক িল: টা াইল  শাখা ৪০৩৬৫০০৩৩০০ ১০/০৮/২১ ৩৪০৫০২৬ 500,000
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খাত ধরণখাত

2100 ঢাকা টা াইল টা াইল টা াইল স 33 িপন্ট খান ২৬১৭২১৮৬৫৮০৯৭ প ০১৭১৪৩৯৪৭৭৮ হ াঁ কু টর কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
দধু সং হ কের 
িম া  ও ফা ফুড 
তরী কের িব য় 

পুবালী ব াংক িল: কর টয়া শাখা ৩৪২৫৯০১০১২৬৯৬ ১০/০৮/২১ ৩৪০৫০২৭ 400,000

2101 ঢাকা টা াইল টা াইল টা াইল স 34 নেরশ ঘাষ ৯৩২৯৫০৮২৬৫১০৩ প ০১৭১৭০৫২৬৯১ হ াঁ কু টর কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
দধু সং হ কের 
িম া  তরী কের 
িব য় কেরন

বাংলােদশ কৃিষ ব াংক িল টা াইল শাখা ১০১৪১০৪০১ ১০/০৮/২১ ৩৪০৫০২৮ 400,000

2102 ঢাকা টা াইল টা াইল টা াইল স 35 মা: রােসল ১৯৫৬৩৬৩৪৭৫ প ০১৭৬০৪৪৪৪১০ হ াঁ কু টর কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন িতিন ফা ফুড তরী 
কের িব য় কেরন পুবালী ব াংক িল:জলা সড়ক শাখা, টা াইল৩৪৩৩৯০১০১৫৭৫৬ ২৬/০৮/২১ ৩৪০৫০২৯ 300,000

2103 ঢাকা টা াইল টা াইল টা াইল স 36 লুনা বগম ১৪৭৪৫৭২৯৯৫ ম ০১৭৪২১১৬৭৫২ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন িতিন  দধু  উৎপাদন 
কের িব য় কেরনইসলামী  ব াংক বাংলােদশ

তার টয়া 
আউটেলট,টা া

ইল

২০৫০৭৭৭০২০১২৭৪
৮২২

৩১/০৮/২১ ৩৪০৫০৩০ 200,000

2104 ঢাকা টা াইল টা াইল টা াইল স 37 কৃ  ঘাষ ১০০৪৩৫৪৭৩২ প ০১৭৩৩৬৪৪৬৫
৫

না কু টর কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
দধু সং হ কের 
িম া  তরী কের 
িব য় কেরন

পবালী ব াংক িল: কর টয়া শাখা ৩৪২৫৯০১০১৪৬৯০ ১৬/০৯/২১ ৩৪০৫০৩১ 300,000

2105 ঢাকা টা াইল টা াইল এেল া 38  সু ত কুমার 
ঘাষ 9314794368003 প 01713583695   না কু টর কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

বাজার থেক দধু 
য় কের িম  তরী 

করা
ি িময়ার ব াংক িলঃ এেল া শাখা 0012100000019 29/07/2021    2154921 500,000

2106 ঢাকা টা াইল টা াইল এেল া 39    জােমলা 9314773496926 ম 01724607319 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  বত  গাভী পালন কৃিষ ব াংক এেল া শাখা        15960 08/09/2021    2154922 200,000

2107 ঢাকা টা াইল টা াইল এেল া 40 আঃ মােলক 9314794363169 প 01715961184 হ াঁ ু অন ান
মসলা ড়াকরন ধান 
ভা ােনা ও লপ 
তাষেকর ব বসা ।

কৃিষ ব াংক এেল া শাখা       15928 27/09/2021    215423 200,000

2108 ঢাকা টা াইল টা াইল এেল া 41 িরনা বগম 9314714355927 ম 01917690246 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন    পাি  ফাম কৃিষ ব াংক এেল া শাখা       15925 27/09/2020    215424 200,000

2109 ঢাকা টা াইল টা াইল এেল া 42  আিমনা খানম 9314773504747 ম 01725605565 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন কৃিষ ব াংক এেল া শাখা       15926 27/09/2021   215425 100,000

2110 ঢাকা টা াইল টা াইল বাসাইল 43 শিফকুল 
ইসলাম 3277230540 প 01767658332 হ াঁ অন ান অন ান ভড়ার খামার িবেকিব বাসাইল 5014021000682 11-08-2021 50140320000

901 300,000

2111 ঢাকা টা াইল টা াইল বাসাইল 44 দেলায়ার 
হােসন 2379916261 প 01716578492 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন শাল চাদর উৎপাদন িবেকিব বাথুলী, বাসাইল 100016907 11-08-2021 50140320000

902 300,000

2112 ঢাকা টা াইল টা াইল বাসাইল 45 আলম িময়া 2379619444 প 01733192320 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন শাল চাদর উৎপাদন িবেকিব বাথুলী, বাসাইল 5601021000177 11-08-2021 50140320000
903 300,000

2113 ঢাকা টা াইল টা াইল বাসাইল 46 নু ল ইসলাম 3729914279 প 01712008461 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন শাল চাদর উৎপাদন িবেকিব বাথুলী, বাসাইল 5601031101716 11-08-2021 50140320000
904 300,000

2114 ঢাকা টা াইল টা াইল বাসাইল 47 চান িময়া 3729306401 প 01724101027 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন শাল চাদর উৎপাদন িবেকিব বাথুলী, বাসাইল 5601012100178 11-08-2021 50140320000
905 300,000

2115 ঢাকা টা াইল টা াইল বাসাইল 48 জািহদ িময়া 7780040247 প 01715399926 হ াঁ অন ান র্ ডইির ফাম িবেকিব বাথুলী, বাসাইল 5601031101701 19-08-2021 50140320000
906 200,000

2116 ঢাকা টা াইল টা াইল বাসাইল 49 মা াে ল 8229984474 প 01701657340 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন শাড়ী উৎপাদন িবেকিব বাসাইল 50140310072618 06-09-2021 50140320000
907 300,000

2117 ঢাকা টা াইল টা াইল বাসাইল 50 বাবলু িময়া 7790773290 প 01719845864 না কু টর কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন শাড়ী উৎপাদন িবেকিব বাসাইল 50140310072556 06-09-2021 50140320000
908 100,000

2118 ঢাকা টা াইল টা াইল বাসাইল 51 ফরহাদ আলম 3729455133 প 01725974845 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন শাল চাদর উৎপাদন িবেকিব বাসাইল 50140310028443 06-09-2021 50140320000
909 300,000

2119 ঢাকা টা াইল টা াইল বাসাইল 52 জাহা ীর 
আলম 7329455674 প 01716366764 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন শাড়ী উৎপাদন িবেকিব বাসাইল 50140310072743 16-09-2021 50140320000

910 200,000
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2120 ঢাকা টা াইল টা াইল বাসাইল 53 আফাজ উ্িদন 4629445638 প 01857454982 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন শাল চাদর উৎপাদন িবেকিব বাথুলী, বাসাইল 47/02 16-09-2021 50140320000
911 200,000

2121 ঢাকা টা াইল টা াইল বাসাইল 54 রিশদ িময়া 5079338165 প 01742560637 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাতগাভী পালন িবেকিব বাসাইল 50140310073073 05/10/2021 2782913 100,000

2122 ঢাকা টা াইল টা াইল বাসাইল 55 সুিফয়া আ ার 6878476297 ম 01627650979 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাতগাভী পালন িবেকিব বাসাইল 7310 05/10/2021 2782912 100,000

2123 ঢাকা টা াইল টা াইল দলদয়ুার 56 সুখন চ  সন 1.98893E+16 প 01716525364 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
বেতর তির 

আসবাব প  
উৎপাদন

উ রা ব াংক আ টয়া, দলদয়ুার 11100119866 28/07/2021 2072001 500,000

2124 ঢাকা টা াইল টা াইল দলদয়ুার 57 ইসমাইল 
হােসন 9.31232E+11 প 01748946830 হ াঁ ু অন ান মষলা উৎপাদন পুবালী ব াংক িল: পুবালী ব াংক 1.02401E+12 28/07/2021 2072002 400,000

2125 ঢাকা টা াইল টা াইল দলদয়ুার 58 আেতায়ার 
হােসন 9.31232E+12 প 01753903001 হ াঁ কু টর কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন বকারী কারখানা সানালী ব ংক দলদয়ুার 6.00463E+12 28/07/2021 2072003 500,000

2126 ঢাকা টা াইল টা াইল দলদয়ুার 59 আঃ কিরম 
িময়া 1.96593E+16 প 01749342418 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন ও 

ডেকােরটর ব বসা িবেকিব দলদয়ুার 375 27/09/2021 2072004 300,000

2127 ঢাকা টা াইল টা াইল ভূঞাপুর 60 শাহীন ম ল 19939311967000112 প 01741561061 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন মুরগী পালন ি িময়ার ব াংক িলঃ ভূঞাপুর
2050777029647140

2 28-07-2021 2152861 400,000

2128 ঢাকা টা াইল টা াইল ভূঞাপুর 61 আঃ রা াক 9321909371720 প 01749609084 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন িবেকিব ভূঞাপুর 5015031012088 22-08-2021 2152862 100,000

2129 ঢাকা টা াইল টা াইল ভূঞাপুর 62 শাহীন িমযা 9311927627755 প 01747470593 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গােছর চারা উৎপাদন সানালী ব ংক ভূঞাপুর 6003002083175 16-09-2021 2152863 400,000

2130 ঢাকা টা াইল টা াইল ভূঞাপুর 63 খাকা িময়া 9311927621951 প 01752264991 না অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন অ ণী ব াংক ভূঞাপুর 0200012064319 16-09-2021 2152864 150,000

2131 ঢাকা টা াইল টা াইল ভূঞাপুর 64 সুিফয়া বগম 9321909371712 ম 01773676009 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাতগাভী পালন িবেকিব ভূঞাপুর 5015031012392 05/10/2021 2152865 100,000

2132 ঢাকা টা াইল টা াইল িমজাপুর 65 জহরা বগম 9316694862091 ম 01795653703 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন িমিন গােম স এ  
টইলািরং সানালী ব ংক িমজাপুর 801030584 8/8/21 1852401 100,000

2133 ঢাকা টা াইল টা াইল িমজাপুর 66 রািকব উ্িদন 9316655069200 প 01914515448 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন িমিন গােম স এ  
টইলািরং ডাচ বাংলা ব াংক গাড়াই 285110620 8/8/21 1852402 500,000

2134 ঢাকা টা াইল টা াইল িমজাপুর 67 উপেদশ পাল 9316655955561 প 01718426079 হ াঁ কু টর কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দই, িম  তির অ ণী ব াংক িমজাপুর 0200003787360 11/8/21 1852403 400,000

2135 ঢাকা টা াইল টা াইল িমজাপুর 68 আলমগীর 
হােসন 9326606060626 প 01812386359 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পল্  ফাম অ ণী ব াংক িমজাপুর 0200016996393 11/8/21 1852404 200,000

2136 ঢাকা টা াইল টা াইল িমজাপুর 69 তষার কা্িত 
সরকার 9326606061561 প 01819069557 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পল্  ফাম াইম ব াংক িমজাপুর 19921070001848 11/8/21 1852405 100,000

2137 ঢাকা টা াইল টা াইল িমজাপুর 70 আেমনা 9326606061315 ম 01300373342 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন হাস পালন ইসলামী  ব াংক বাংলােদশ িমজাপুর 3158 1/9/21 1852406 200,000

2138 ঢাকা টা াইল টা াইল িমজাপুর 71 মাসুদ িময়া 19819326606000003 প 01818781009 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন মামবাতী উৎপাদন সানালী ব ংক িমজাপুর 6017802001588 5/9/21 1852407 200,000

2139 ঢাকা টা াইল টা াইল িমজাপুর 72 জািকয়া 7308896286 ম 01790792115 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ডাচ বাংলা ব াংক িমজাপুর 4466629 16/9/21 1852408 150,000
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2140 ঢাকা টা াইল টা াইল িমজাপুর 73 িব জৎ দ 9326606061176 প 01720131018 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন িমিন গােম স এ  
টইলািরং ডাচ বাংলা ব াংক িমজাপুর 14410124785 27/09/2021 1852409 200,000

2141 ঢাকা টা াইল টা াইল কািলয়াৈকর 74 মা: আবুল 
বাশার 1480594546 প 01912879706 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পল্  পালন ও িব বাকৃিব  কািলয়ােকর 19664 22-07-21 2670421 500,000

2142 ঢাকা টা াইল টা াইল কািলয়াৈকর 75 মা: সা াৎ 
হােসন িশমুল 5501492556 প 01759685056   না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন বাকৃিব  কািলয়ােকর 19658 05/08/2021         2670422 500,000

2143 ঢাকা টা াইল টা াইল কািলয়াৈকর 76 মা: হা ন 
আর রিশদ 5546134809 প 01728371787 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভীপালন বাকৃিব  কািলয়ােকর 19670 19/08/2021       2670423 400,000

2144 ঢাকা টা াইল টা াইল কািলয়াৈকর 77 সর তী ঘাষ 5547057074 ম 01703447567 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন বাকৃিব  কািলয়ােকর 19707 31/08/21 2670424 200,000

2145 ঢাকা টা াইল টা াইল কািলয়াৈকর 78 গফুর হােসন 7346530021 প 01818925851 হ াঁ কু টর কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দই, িম  
তকারক বাকৃিব  কািলয়ােকর 19663 27/09/2021 2670425 200,000

2146 ঢাকা টা াইল টা াইল নাগরপুর 79 শাহীদা পারভীন 1475741680 ম 01714827426 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন হাস ও মুরগী পালন সানালী ব ংক সানালী ব াংক 34046648 29-07-2021 2043862 200,000

2147 ঢাকা টা াইল টা াইল নাগরপুর 80 নুরনাহার 1475503346 ম 01725503883 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন জনতা ব াংক িল: নাগরপুর 0100224541303 28-07-2021 2043861 200,000

2148 ঢাকা টা াইল টা াইল নাগরপুর 81 রিফকুল 5113931686 প 01762112507 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন শাহজালাল ই: নাগরপুর 404812100003544 08-08-2021 2043864 300,000

2149 ঢাকা টা াইল টা াইল নাগরপুর 82 মাহফুজা 3749448639 ম 01751808804 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন জনতা ব াংক িল: নাগরপুর 010006091702 08-08-2021 2043865 500,000

2150 ঢাকা টা াইল টা াইল নাগরপুর 83 রাকসানা 9317636072821 ম 01720403374 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন সানালী ব ংক নাগরপুর 34032417 08-08-2021 2043866 300,000

2151 ঢাকা টা াইল টা াইল নাগরপুর 84 রািকবুল 6409577068 প 01714545185 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন শাহজালাল ই: নাগরপুর 404812100001761 08-08-2021 2043863 300,000

2152 ঢাকা টা াইল টা াইল নাগরপুর 85 রােবয়া ইসলাম 2826370740 ম 01835525265 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন বাকৃিব নাগরপুর 19610 10-08-2021 2043867 200,000

2153 ঢাকা টা াইল টা াইল নাগরপুর 86 মরাজ 
খ কার 6870660393 প 01727734267 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পাল্  ফাম ও 

সব জ উৎপাদন বাকৃিব গয়হাটা 14858 10-08-2021 2043869 500,000

2154 ঢাকা টা াইল টা াইল নাগরপুর 87 বাবুল হােসন 9317658110031 প 01733100160 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু  এবং মাছ 
উৎপাদন সানালী ব ংক সানালী ব াংক 34111996 18-08-201 2043868 300,000

2155 ঢাকা টা াইল টা াইল নাগরপুর 88 আেনায়ারা 2826791119 ম 01770947150 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
বাশ ও বেতর তির 
আসবাব প  
উৎপাদন

বাকৃিব গয়হাটা 5006031114998 18-08-2021 2043870 150,000

2156 ঢাকা টা াইল টা াইল নাগরপুর 89 আঃ আওয়াল 3719480901 প 01768480197 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পল্  ফাম এন আর িবিস সানালী ব াংক 1935638 22/09/2021 2043871 300,000

2157 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 90 নািছর 9325701093913 প 01739156252 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাতগাভী পালন িবেকিব মধুপুর 50270310140478 28/07/2021 0057721 500,000

2158 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 91 নজ ল 
ইসলাম 9315766241727 প 01862301794 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গােছর চারা উৎপাদন এনিসিস মধুপুর 0640310014387 28/07/2021 0057722 400,000

2159 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 92 সিলম রজা 9315721995393 প 01720990198 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাতগাভী পালন িবেকিব মধুপুর 12509/80 29/7/21 0057723 400,000
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2160 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 93 সাইফূ ইসলাম 9315724346505 প 01724580910 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন ফুল ও ফেলর 
গােছর চারা উৎপাদন জনতা ব াংক িল: আউশনারা, মধুপুর 0100128244136 5/8/2021 0057724 300,000

2161 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 94 আঃ আ জজ 9315724367074 প 01764651635 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন আনারস চাষ িবেকিব মধুপুর 50270310140530 5/8/2021 0057725 200,000

2162 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 95 আিমনা রহমান 9329518330958 ম 01735487179 না অন ান অন ান কবুতর পালন িবেকিব মধুপুর 50270310066246 5/8/2021 0057726 200,000

2163 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 96 আঃ লিতফ 19939315766000121 প 01775258708 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাতগাভী পালন িবেকিব মধুপুর 50270310140549 5/8/2021 0057727 300,000

2164 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 97 মাকেলছর 9325705098066 প 01713583435 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন আনারস ও কলা চাষ জনতা ব াংক িল: আউশনারা, মধুপুর 0100106429485 8/8/2021 0057728 500,000

2165 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 98 তাহিমনা 9325708221492 ম 01763134282 না ু অন ান কবুতর পালন এনিব এল মধুপুর 1080000869034 9/8/2021 0057729 100,000

2166 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 99 যাবােয়র 1981931577800007 প 01754228675 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন কলা চাষ িবেকিব মধুপুর 50270310140469 9/8/2021 0057730 400,000

2167 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 100 আঃ রা াক 9325701093566 প 01743939908 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাতগাভী পালন িবেকিব মধুপুর 50270310140441 9/8/2021 0057731 300,000

2168 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 101 গালাম 
মা ফা 9325701094824 প 07127078279 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাতগাভী পালন িবেকিব মধুপুর 50270310140558 10/8/2021 0057732 100,000

2169 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 102 আঃ খােলক 9325703097122 প 01716409673 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাতগাভী পালন সানালী ব ংক মধুপুর 6018601013609 23/8/21 0057733 500,000

2170 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 103 বিছর উ্িদন 9325705099719 প 01713583784 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন আনারস চাষ এন িস িস মধুপুর 0640210012345 25/8/21 0057734 500,000

2171 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 104 রােসল 19919325709000045 প 01772882457 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাতগাভী পালন পুবালী ব াংক িল: মধুপুর 4404901008245 17/8/21 0057735 300,000

2172 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 105 তাফা ল 9315728310230 প 01748987655 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন আনারস চাষ অ ণী ব াংক মধুপুর 0200010487209 26/8/21 0057736 300,000

2173 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 106 মা রানা 9325703853423 প 01913967129 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন কলা চাষ এনিসিস মধুপুর 0640210010267 26/8/21 0057737 300,000

2174 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 107 জােয়দা 9315721276249 ম 01721522854 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন আনারস চাষ এন িব এল মধুপুর 1080000644711 6/9/2021 0057738 300,000

2175 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 108 সিলম 
আহেমদ 9315728309083 প 01734129010 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন াগন ও আনারস চাষ সানালী ব ংক মধুপুর 6018634074627 6/9/2021 0057739 300,000

2176 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 109 খিললুর 9315778266702 প 01748707383 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাতগাভী পালন িবেকিব মধুপুর 50270310140816 7/9/2021 0057740 150,000

2177 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 110 শাহজাহান 9315778266604 প 01748029927 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাতগাভী পালন িবেকিব মধুপুর 310140834 8/9/2021 0057781 100,000

2178 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 111 আকিলমা 9315724362755 ম 01790404600 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন কলা চাষ জনতা ব াংক িল: আউশনারা, 
মধুপুর 01002255429019 15/9/21 0057782 100,000

2179 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 112 নাজমুল 9315724362758 প 01712526068 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন আনারস চাষ জনতা ব াংক িল: আউশনারা, 
মধুপুর 0100225429078 15/9/21 0057783 100,000
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2180 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 113 সুলতানা 6014811934 ম 01919523117 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন আনারস চাষ িবেকিব মধুপুর 5029031112623 15/9/21 0057784 200,000

2181 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 114 আফেরাজা 9315728303615 ম 01761885193 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন িডম উৎপাদন অ ণী ব াংক চাপরী, মধুপুর 0200017330819 16/9/21 0057785 200,000

2182 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 115 চায়না 9315728306395 ম 01719797318 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন িডম উৎপাদন অ ণী ব াংক চাপরী, মধুপুর 0200011982592 16/9/21 0057786 200,000

2183 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 116 সিলম িময়া 19899315721000065 প 01768471466 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন কলা চাষ ইসলামী  ব াংক বাংলােদশ মধুপুর
2050250020114200

3 19/9/21 0057787 200,000

2184 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 117 আঃ হািলম 9315728304834 প 01725855860 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন আনারস চাষ সানালী ব ংক মধুপুর 34113384 22/9/21 0057789 200,000

2185 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 118 রা জয়া খাতন 9325701093429 ম 01723878573 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন সানালী ব ংক মধুপুর 6018601020377 23/9/21 0057788 200,000

2186 ঢাকা টা াইল টা াইল মধুপুর 119 লুৎফা বগম 9315721283189 ম 01767931844 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন ইসলামী  ব াংক বাংলােদশ মধুপুর 7560 22/9/21 0057790 100,000

2187 ঢাকা টা াইল টা াইল গাপালপুর 120 িবলিকছ বগম 9323803683918 ম 01792529459 হ াঁ কু টর কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দই, িম  তির বাকৃিব গাপালপুর 8408 08/08/2021 2153781 200,000

2188 ঢাকা টা াইল টা াইল গাপালপুর 121 সান জদা খাতন 5976933720 ম 01734848059 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন িনেজর গ র 
খামার হেত দধু 
সং হ কের বাজাের 
িব  কেরন

সানালী ব ংক গাপালপুর 6010301017979 10/08/2021 2153782 100,000

2189 ঢাকা টা াইল টা াইল গাপালপুর 122 রিন ামান 9323803682989 প 01741429360 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন িনেজর গ র 
খামার হেত দধু 
সং হ কের বাজাের 
িব  কেরন

অ ণী ব াংক গাপালপুর 0200005017196 11/08/2021 2153783 200,000

2190 ঢাকা টা াইল টা াইল গাপালপুর 123 আিনছা 9313894621510 ম 01778681330 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন িনেজর গ র 
খামার হেত দধু 
সং হ কের বাজাের 
িব  কেরন

অ ণী ব াংক গাপালপুর 0200017158768 12/08/2021 2153784 300,000

2191 ঢাকা টা াইল টা াইল গাপালপুর 124 জািহদলু 
ইসলাম 9313821670210 প 01980675431 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন িনেজর গ র 
খামার হেত দধু 
সং হ কের বাজাের 
িব  কেরন

ইসলামী  ব াংক বাংলােদশ মধুপুর
2050250020190261

3 19/09/2021 2153785 200,000

2192 ঢাকা টা াইল টা াইল গাপালপুর 125 নাজমুল হক 19939313858000142 প 01939347367 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর গ র 
খামার হেত দধু 
সং হ কের বাজাের 
িব  কেরন

অ ণী ব াংক গাপালপুর 0200017353358 20/09/2021 2153786 200,000

2193 ঢাকা টা াইল টা াইল গাপালপুর 126 শিফকুল 
ইসলাম 9313821670004 প 01316256525 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পল্  ফাম ও গাভী 

পালন সানালী ব ংক গাপালপুর 6010301014843 27/09/2021 2153787 200,000

2194 ঢাকা টা াইল টা াইল সিখপুর 127 জািহদ হাসান 9328503000003 প 01823037130 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর গ র 
খামার হেত দধু 
সং হ কের বাজাের 
িব  কেরন

িবেকিব সিখপুর 18107 28/07/21 8457582 500,000

2195 ঢাকা টা াইল টা াইল সিখপুর 128 আঃ কাইয়মু 
খান 9318581000008 প 01743939732 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর মুরগীর 
খামার হেত িডম 
সং হ কের বাজাের 
িব  কেরন

িবেকিব সিখপুর 18109 28/07/21 8457581 300,000

2196 ঢাকা টা াইল টা াইল সিখপুর 129 দওয়ান 
লাকমান 9318581957975 প 01734252027 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর গ র 
খামার হেত দধু 
সং হ কের বাজাের 
িব  কেরন

িবেকিব কচয়া 31112526 10/08/21 8457583 200,000

2197 ঢাকা টা াইল টা াইল সিখপুর 130 মাঃ শওকত 
আলী 9318581947370 প 01743945999 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর মুরগীর 
খামার হেত িডম 
সং হ কের বাজাের 
িব  কেরন

িবেকিব সিখপুর 18112 11/08/21 8457584 300,000

2198 ঢাকা টা াইল টা াইল সিখপুর 131 মাঃ শিহদলু 
ইসলাম 9318527868167 প 01714377273 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর মুরগীর 
খামার হেত িডম 
সং হ কের বাজাের 
িব  কেরন

মধুমিত ব াংক সিখপুর 00000224 19/08/21 8457585 400,000

2199 ঢাকা টা াইল টা াইল সিখপুর 132 রামান িময়া 9328506000044 প 01821367495 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন িনেজর খামাের 
মুরগী বড় কের 
বাজাের িব  কেরন

ন াশনাল ব াংক সিখপুর 619804 25/08/21 8457587 400,000
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খাত ধরণখাত

2200 ঢাকা টা াইল টা াইল সিখপুর 133 মাঃ রিফকুল 
ইসলাম 9318581965748 প 01715938631 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামাের 
মুরগী বড় কের 
বাজাের িব  কেরন

শাহজালাল ই: বড়চওনা 00005220 25/08/21 8457586 300,000

2201 ঢাকা টা াইল টা াইল সিখপুর 134 মাঃ শিরফুল 
ইসঃ 9328508000002 প 01733882883 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর গ র 
খামার হেত দধু 
সং হ কের বাজাের 
িব  কেরন

িবেকিব সিখপুর 18139 08/09/21 8457588 150,000

2202 ঢাকা টা াইল টা াইল সিখপুর 135 মা:আ সু 
সবুর 9318581943311 প 01790373472 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর গ র 
খামার হেত দধু 
সং হ কের বাজাের 
িব  কেরন

িবেকিব সিখপুর 18140 08/09/21 8457589 100,000

2203 ঢাকা টা াইল টা াইল সিখপুর 136 আসাদু ামান 9318581000033 প 01751033204 হ াঁ ু অন ান  অেটাির া তরী 
কের িব মােক াইল সিখপুর 120260749 27/09/21 8457590 400,000

2204 ঢাকা টা াইল টা াইল ধনবাড়ী 137 কাম ামান 19909312585000091 প 01845483351 না ু অন ান আইস ম তির িবেকিব ধনবাড়ী 031105906 29/07/2021 2164521 400,000

2205 ঢাকা টা াইল টা াইল ধনবাড়ী 138 সাইদলু ইসলাম 6446794791 প 01799303767 না কু টর কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দই, িম  
তকারক সানালী ব ংক ধনবাড়ী 34094563 29/07/2021 2154522 300,000

2206 ঢাকা টা াইল টা াইল ধনবাড়ী 139 িরনা বগম 9322501400940 ম 01727351089 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন িমিন গােম স এ  
টইলািরং ডাচ বাংলা ব াংক িদগপাইত, 

জামালপুর 200151119272 27/09/2021 2164523 300,000

2207 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 1 ঝুমুর বগম ৩২৬২৩৯৭৮০৮ ম ০১৭২৮৩৩৬৩১
৩

হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িছট কাপড় য় 
কের বু টেকর কাজ 
কের িব  কেরন

শাহজালাল ইসলামী যেশার শাখা
১১০২১৩২০০০০০৬০

৪
১৯/০৭/২০২১ ০১৪৬৬০১ 100,000

2208 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 2 রা জনা বগম ৯১১২৮১৭০৪৫ ম ০১৯৬৫৪২৬৩৭
৬

হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িছট কাপড় য় 
কের বু টেকর কাজ 
কের িব  কেরন

পালী এস.এম আর 
রাডযেশার ৩০৫৩০১০০১৭৩৩০ ১৯/০৭/২০২১ ০১৪৬৬০২ 100,000

2209 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 3 তিনমা
২০০০৪১২৪৭১৬০০৮৯৮

৬২ ম ০১৯৪৯৯৪৬৭১৭ হ াঁ অন ান কৃিষ উৎপাদন রনু পানা উৎপাদন াইম যেশার শাখা
১২৩২২১০৫০০২৭০

৩৮
১৯/০৭/২০২১ ০১৪৬৬০৩ 100,000

2210 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 4 হািফজা ৬০০৬১৯৪৫১৫ ম ০১৩০৫৪১২৬৫৯ হ াঁ অন ান কৃিষ উৎপাদন রনু পানা উৎপাদন জনতা ব াংক চাচড়া শাখা ০১০০১২৫৬২৫৬৮৬ ০৪/০৮/২০২১ ০১৪৬৬০৪ 100,000

2211 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 5 রােবয়া বগম ৫৫৫২৭৭৪২৪ ম ০১৭২১৭৫৬৪২০ হ াঁ অন ান কৃিষ উৎপাদন রনু পানা উৎপাদন িবেকিব যেশার শাখা
১৬০১০৩১০১২২২৬

৭
০৪/০৮/২০২১ ০-১৪৬৬০৫ 70,000

2212 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 6 মুিশদা ৫৫৪৯৩৩৪৫৮৮ ম ০১৯৮০০৫২৬২৪ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িছট কাপড় য় 
কের বু টেকর কাজ 
কের িব  কেরন

কৃিষ যেশার শাখা ১৬০১০৩১০১২২৩০ ০৫/০৮/২০২১ ০১৪৬৬০৬ 70,000

2213 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 7 আছমা ৯১৪৯২৭০১৫০ ম ০১৬১০৪৮০৬৪৫ হ াঁ অন ান কৃিষ উৎপাদন কােয়ল পালন জনতা ব াংক চাচড়া শাখা ৪৪৭১৬৫৩ ০৫/০৮/২০২১ ০১৪৬৬০৭ 50,000

2214 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 8 শ ামলী আ ার ২৩৯৯৩৯৪৮৭৯ ম ০১৪০৫১২৪৪২৬ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িছট কাপড় য় 
কের বু টেকর কাজ 
কের িব  কেরন

শাহজালাল ইসলামী যেশার শাখা
১১০২১৩২০০০০০৬০

৬
০৫/০৮/২০২১ ০১৪৬৬০৮ 200,000

2215 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 9 জাহরা বগম ৩৭১৩৬০৩৬৫ ম ০১৭৯৯৪৩১০৯৫ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িছট কাপড় য় 
কের বু টেকর কাজ 
কের িব  কেরন

পালী যেশার শাখা ০৬৫০১০১১২১৫৪০ ০৫/০৮/২০২১ ০১৪৬৬০৯ 70,000

2216 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 10 সিলনা ৭৩৪৯২২০৩২২ ম ০১৭৪৬০০২৬৩৯ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িছট কাপড় য় 
কের বু টেকর কাজ 
কের িব  কেরন

িবেকিব যেশার শাখা ১৬০১০৩১০১২২৩৭ ০৯/০৮/২০২১ ০১৪৬৬১০ 50,000

2217 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 11 আেনায়ারা ৫৯৯৯২১১৪৮৪ ম ০১৭০৩২১০২৩৮ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িছট কাপড় য় 
কের বু টেকর কাজ 
কের িব  কেরন

িবেকিব যেশার শাখা ১৬০১০৩১০১২২৩৬ ০৯/০৮/২০২১ ০১৪৬৬১১ 50,000

2218 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 12 নািদরা ইসলাম ১৪৭১৩৬৯০১৫ ম ০১৯৭৩৮১০৭০০ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িছট কাপড় য় 
কের বু টেকর কাজ 
কের িব  কেরন

শাহজালাল ইসলামী যেশার শাখা
১১০২১৩২০০০০০৬

৩৩
০৯/০৮/২০২১ ০১৪৬৬১২ 200,000

2219 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 13 আসমা রহমান ৫৯৯২৯৪৪২২২ ম ০১৯১২৪৩৮০৫০ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িছট কাপড় য় 
কের বু টেকর কাজ 
কের িব  কেরন

িবেকিব যেশার শাখা ১৬০১০৩১০১২২৩৪৭ ০৯/০৮/২০২১ ০১৪৬৬১৩ 100,000
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উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

2220 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 14 ডািলয়া আ ার ৬৪৪৬৮০১৫৪৭ ম ০১৯০৮৫০১৩৪৫ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িছট কাপড় য় 
কের বু টেকর কাজ 
কের িব  কেরন

সানালী কােল রী শাখা ০১০০৭১৪৯ ০৯/০৮/২০২১ ০১৪৬৬১৪ 250,000

2221 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 15 হনুফা ৪১১৪৭৮৯২১৬৯৭১ ম ০১৬২৫০৩৩৫৭২ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িছট কাপড় য় 
কের বু টেকর কাজ 
কের িব  কেরন

অ নী শখহা ট শাখা ৩৪১০৩৮২৭ ০৯/০৮/২০২১ ০১৪৬৬১৫ 50,000

2222 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 16 বাস ী সরকার ৩২৯৮৯১৭৫৯৬ ম ০১৬৪৭১৮৫১৪১ না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িছট কাপড় য় 
কের বু টেকর কাজ 
কের িব  কেরন

িবেকিব যেশার শাখা
১৬০১০৩১০১২২৩৯

২
১০/০৮/২০২১ ০১৪৬৬১৬ 50,000

2223 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 17 পালী বগম ৫৫৪৮৯৩৬৯৬১ ম ০১৭৪৭১৮২৮৮৩ না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িছট কাপড় য় 
কের বু টেকর কাজ 
কের িব  কেরন

িবেকিব যেশার শাখা ১৬০১০৩১০১২২৪৩ ১০/০৮/২০২১ ০১৪৬৬১৭ 50,000

2224 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 18 তৃা ৯৫৭৪৪৫৭২২৩ ম ০১৭৮৯৯৪২৬৭৭ না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িছট কাপড় য় 
কের বু টেকর কাজ 
কের িব  কেরন

িবেকিব যেশার শাখা
১৬০১০৩১০১২২৩৮

৩
১০/০৮/২০২১ ০১৪৬৬১৮ 50,000

2225 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 19 খুিশনা ৯১৫৬১৭০৬৩২ ম ০১৭৬২৭৬২৬১৫ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িছট কাপড় য় 
কের বু টেকর কাজ 
কের িব  কেরন

িবেকিব যেশার শাখা ১৬০১০৩১০১২২৪২ ১০/০৮/২০২১ ০১৪৬৬১৯ 50,000

2226 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 20 পািপয়া ১৪৫৫৩৪৮১১৮ ম ০১৯৫৭০৩১৬৮৫ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িছট কাপড় য় 
কের বু টেকর কাজ 
কের িব  কেরন

িবেকিব খাজুরা শাখা ১৩৫৮ ১০/০৮/২০২১ ০১৪৬৬৪৩ 50,000

2227 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 21 শখ ফরহাদ 
রজা ৫০৯৮৯৮২৩৮১ প ০১৯১১৮০৭২৯৬ না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িছট কাপড় য় 
কের বু টেকর কাজ 
কের িব  কেরন

ডাচ বাংলা যেশার শাখা ১৬৩১০১৫০৯২৩ ১১/০৮/২০২১ ০১৪৬৬৪২ 300,000

2228 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 22 িদ ী রানী ২৮০৯২৬২৪৭৬ ম ০১৭২৫৩৩৮১৮৪ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িছট কাপড় য় 
কের বু টেকর কাজ 
কের িব  কেরন

সানালী চড়ামনকা ঠ ০১০১৭৪৯৮ ১১/০৮/২০২১ ০১৪৬৬৪১ 50,000

2229 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 23 তহিমনা ৭৭৯৯২৭১৩১৫ ম ০১৭২৭৮৭৬২১৭ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িছট কাপড় য় 
কের বু টেকর কাজ 
কের িব  কেরন

িবেকিব যেশার শাখা ১৬০১০৩১০১২২৪০৯ ১২/০৮/২০২১ ০১৪৬৬৪৪ 50,000

2230 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 24 হািসনা ৪১২৪৭০৫০৬৮৪৩১ ম ০১৭৪৫৯৩৮১০২ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িছট কাপড় য় 
কের বু টেকর কাজ 
কের িব  কেরন

এি ম যেশার শাখা ০০১২১০০২৫৮৮১২ ১২/০৮/২০২১ ০১৪৬৬৪৫ 100,000

2231 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 25 শরীফা ৩৭৫৬৩৩০৮৩৭ ম ০১৯২৯৫৭৫০৪৯ হ াঁ অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন কবুতর পালন িবেকিব যেশার শাখা ১৬০১০৩১০১২২৬৬ ০৬/০৯/২০২১ ০১৪৬৬৪৬ 100,000

2232 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 26 পা রানী ৪১১৪৯৭৬৮২৮৫০৬ ম ০১৯০৮২২৯৫৯৯ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িছট কাপড় য় 
কের বু টেকর কাজ 
কের িব  কেরন

পালী যেশার শাখা ৪৯৯৩১০১০০১৬৫৪ ০৬/০৯/২০২১ ০১৪৬৬৪৭ 100,000

2233 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 27 মাফুয়া ইসলাম ৮২৫২৭৫৮৬৮৮ ম ০১৯২৮৭০৭৫০৬ হ াঁ অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন রনু পানা উৎপাদন অ নী পুেলরহাট শাখা ০২০০০১৭২০৮৮৯১ ০৬/০৯/২০২১ ০১৪৬৬৪৮ 100,000

2234 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 28 সীমা ৫১০২৭৩৫৯৮১ ম ০১৯১৬৭৬৭৩৯৮ হ াঁ অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন গাভী পালন িবেকিব কুয়াদা শাখা ১৬১১০৩১১১৯৪৫০৭ ০৬/০৯/২০২১ ০১৪৬৬৪৯ 200,000

2235 খুলনা যেশার মা রা যেশার স 29 এস.এম 
আফজাল ৮২৪৮৯৪৬৩৫৫ প ০১৭১১৩৪৫১৬৪ হ াঁ ু য়া সলাই মিশেনর 

টিবল তির বিসক যেশার শাখা ১৮৬০০৯০০০০৪৯৮ ১৯/০৯/২০২১ ০১৪৬৬৫০ 500,000

2236 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 30 ট া চৗধুরী 2114459533 ম 01715671871 না   কু টর িনত ব বহায পণ নকশী কাথা তরী সানালী কালীগ 1500002758 25/7/21 2125661 100,000

2237 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 31  পা রায় 8667990702 ম 01965373950 হ াঁ ু প ােকট জাতকরন চানাচর তরী সানালী কালীগ 9101018673 25/9/21 2125662 100,000

2238 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 32 মিন ল ইসলাম 44381506400 প 01711469977 হ াঁ     কু টর িনত ব বহায পণ স ােলায়ার,কািমজ,
বারখা শাহাজালাল কালীগ 2100013807 8/8/21 2125663 300,000

2239 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 33 র না খাতন 3729307094 ম 01719457681 হ াঁ     ু ভাগ পণ  উৎপাদন দধু,িঘ,মাখন উৎপদন ন াশনাল কালীগ 6002544085 8/8/21 2125664 100,000
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খাত ধরণখাত

2240 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 34 জাসনা বগম 7316675607 ম 01930425383 হ াঁ   অন ান য়াজাত করন দধু,িঘ,মাখন উৎপদন শাহাজালাল কালীগ 2100015045 8/8/21 2125665 100,000

2241 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 35 িশলা রানী 5512492538 ম 01939806223 হ াঁ   কু টর িনত ব বহায পণ স ােলায়ার,কািমজ,
বারখা কৃিষ কালীগ 13474 8/8/21 2125666 200,000

2242 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 36 মিরযম বগম 4413394484527 প 01729991792 হ াঁ  অন ান য়াজাত করন দধু,িঘ,মাখন উৎপদন সানালী কালীগ 101015422 10/8/21 2125667 100,000

2243 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 37  সুবাস িব াস 5966570136 প 01920636380 হ াঁ  কু টর িনত ব বহায পণ খাট,জানালা, শােকস
, কৃিষ বািলয়াডা া 5231 10/8/21 2125668 200,000

2244 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 38 গািব  কুমার 4413381493197 প 01725536056 হ াঁ   কু টর িনত ব বহায পণ খাট,জানালা, শােকস
, ইসলামী কালীগ 0268797614 10/8/21 2125669 100,000

2245 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 39 সুফল িব াস 4413381493194 প 01978479106 হ াঁ    কু টর িনত ব বহায পণ খাট,জানালা, শােকস কৃিষ কালীগ 2118 10/8/21 2125670 50,000

2246 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 40 া দাস 2853337588 ম 01771758221 না   ু ভাগ পণ  উৎপাদন দধু,িঘ,মাখন উৎপদন কৃিষ কালীগ 13475 11/8/21 2125671 50,000

2247 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 41 িনত ান 4413381493199 প 01714544582 না  কু টর িনত ব বহায পণ খাট,জানালা, শােকস
, কৃিষ কালীগ 13478 11/8/21 2125672 100,000

2248 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 42 পন কুমার 4413381493216 প 01727961404 না  কু টর িনত ব বহায পণ খাট,জানালা, শােকস
, কৃিষ বািলয়াডা া 4503 11/8/21 2125673 100,000

2249 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 43 শ ামল িব াস 4413381000005 প 01749954286 না   কু টর িনত ব বহায পণ খাট,জানালা, শােকস
, কৃিষ কালীগ 13477 11/8/21 2125674 50,000

2250 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 44 আিখ খাতন 7312917138 ম 01961043039 না কু টর িনত ব বহায পণ স ােলায়ার,কািমজ,
বারখা কৃিষ কালীগ 13473 17/08/21 2125675 100,000

2251 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 45 শািহনুর ম ল 441332044095 প 01916110523 না অন ান কৃিষ উৎপাদন পান, ব ন,পটল,কর
লা কৃিষ কালীগ 13487 26/08/21 2125676 100,000

2252 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 46 আিমনুল 
ইসলাম 4413320447096 প 01875238581 না অন ান কৃিষ উৎপাদন পান, ব ন,পটল,কর

লা কৃিষ কালীগ 13486 26/08/21 2125677 100,000

2253 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 47 িরপা রানী 2833778406 ম 01902776577 না কু টর িনত ব বহায পণ স ােলায়ার,কািমজ,
বারখা ন াশনাল কালীগ 6004588692 26/08/21 2125678 100,000

2254 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 48 জুিথ খাতন 9164442536 ম 01721436767 না কু টর িনত ব বহায পণ স ােলায়ার,কািমজ,
বারখা ইসলামী কালীগ 0295455104 09/09/21 2125679 100,000

2255 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 49 শাহাআলম 4413381498466 প 01760461651 না কু টর িনত ব বহায পণ খাট,জানালা, শােকস
, কৃিষ কালীগ 07031018495 14/09/21 2125680 100,000

2256 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 50 হায়দার আলী 2696405664726 প 01905448125 না অন ান কৃিষ উৎপাদন পান, ব ন,পটল,কর
লা অ নী কালীগ 0003362954 14/09/21 7595561 100,000

2257 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 51 তািরফ হােসন 3718659121 প 01948048529 না অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন কােয়ল পািখও িডম শাহাজালাল কালীগ 12100016952 15/09/21 7595562 50,000

2258 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 52 কাম জামান 4413381000010 প 01726160257 না অন ান কৃিষ উৎপাদন পয়ারা,কুল, গন সানালী বড় থাপািদ 2100003072 15/09/21 7595563 200,000

2259 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 53 চায়না খাতন 2829855424 ম 01993416733 না অন ান কৃিষ উৎপাদন পান, ব ন,পটল,কর
লা পালী কালীগ 20202187004 15/09/21 7595564 100,000
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2260 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 54 ডিল খাতন 44133347022401 ম 01726824220 না কু টর িনত ব বহায পণ স ােলায়ার,কািমজ,
বারখা ইসলামী কালীগ 13494 15/09/21 7595665 60,000

2261 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 55 িশিরনা খাতন 5116549941 ম 01997092856 না কু টর িনত ব বহায পণ নকশী কাথা তরী কৃিষ কালীগ 3244 15/09/21 7595667 150,000

2262 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 56 মিমনূর রহমান 4413800000 প 01834625471 না অন ান কৃিষ উৎপাদন পয়ারা,কুল, গন কৃিষ বািলয়াডা া 2100015924 15/09/21 7595668 200,000

2263 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 57 তাপস 
অিথকারী 6429589077 প 01949209622 না কু টর িনত ব বহায পণ খাট,জানালা, শােকস

, শাহাজালাল কালীগ 4687 15/09/21 7595669 100,000

2264 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 58 রা জয়া খাতন 7302922997 ম 01741544133 না কু টর িনত ব বহায পণ স ােলায়ার,কািমজ,
বারখা কৃিষ কালীগ 7031013502 15/09/21 7595670 200,000

2265 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 59 নািসরউ ীন 1026713675 প 01763986612 না অন ান কৃিষ উৎপাদন পান, ব ন,পটল,কর
লা কৃিষ কালীগ 13502 16/09/21 7595671 150,000

2266 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 60 মাজােমল হক 4413381000001 প 01763426916 না অন ান কৃিষ উৎপাদন পয়ারা,কুল,মালটা কৃিষ বািলয়াডা া 9797 16/09/21 7595672 150,000

2267 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 61 হাসেন আরা 4172266035 ম 01727845320 না  কু টর িনত ব বহায পণ স ােলায়ার,কািমজ,
বারখা সানালী কালীগ 101022666 16/09/21 7595673 150,000

2268 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 62 পারভীনা খাতন 8216327521 ম 01913936231 না  কু টর িনত ব বহায পণ স ােলায়ার,কািমজ,
বারখা সানালী কালীগ 101024328 19/09/21 7595674 50,000

2269 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 63 মকবুল হােসন 4413394488954 প 01710183663 না   ু       অন ান লাহার দরজা, 
জানালা কৃিষ বািলয়াডা া 6998 22/09/21 7595675 200,000

2270 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 64 গ াচ  দাস 3729507602 প 01752179212 না  কু টর িনত ব বহায পণ জুতা ,স ােডল,ব াগ শাহাজালাল কালীগ 2100017579 22/09/21 7595676 90,000

2271 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 65 খ কার 
মিফজুর 4413381492466 প 01714661570 না  অন ান কৃিষ উৎপাদন মাছ উৎপাদন রনু 

পানা কৃিষ বািলয়াডা া 9816 27/009/20 7595677 200,000

2272 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কালীগ 66 লাবনী সুলতানা 7317421415 ম 01786392997 না কু টর িনত ব বহায পণ স ােলায়ার,কািমজ,
বারখা অ নী কালীগ 0005788715 27/09/21 7595678 100,000

2273 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 67 জসিমন 6443925901 ম 01927803981 হ াঁ  ু খাদ  য়াকরণ দু বতী গাভী গালন অ ণী আউিড়য়া 0200007954957 ১৯-০৭-২১ ০১২৫৫২১ 200,000

2274 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 68 পা া 8693921119 ম 01994531622 হ াঁ  ু খাদ  য়াকরণ দু বতী গাভী গালন অ ণী আউিড়য়া 0200007955051 ১৯-০৭-২১ ০১২৫৫২২ 150,000

2275 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 69 নারিগছ নাহার 4643522404 ম 01784212305 হ াঁ ু খাদ  য়াকরণ দু বতী গাভী গালন জনতা মাউজপাড়া 0100047761 ০৫-০৮-২১ ০১২৫৫২৩ 120,000

2276 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 70 জছনা 8244824234 ম 01939107437 হ াঁ  ু খাদ  য়াকরণ দু বতী গাভী গালন সানালী গাবরাবাজার 2502301027018 ০৮-০৮-২১ ০১২৫৫২৪ 100,000

2277 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 71 অ লী 4193798768 ম 01916496789 হ াঁ ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন হ  িশ / সলাই সানালী নড়াইল 2507201015786 ০৯-০৮-২১ ০১২৫৫২৫ 100,000

2278 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 72 আয়শা খাতন 644338857 ম 01948796000 হ াঁ  ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন হ  িশ / সলাই ডাচবাংলা নড়াইল 7017514150143 ০৯-০৮-২১ ০১২৫৫২৬ 100,000

2279 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 73 িশিরনা 1944966561 ম 01771342912 হ াঁ ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন হ  িশ / সলাই কৃিষব াংক নড়াইল 13959 ০৯-০৮-২১ ০১২৫৫২৭ 60,000
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2280 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 74 লাভলী বগম 1493892408 ম 01742326816 হ াঁ ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন হ  িশ / নকশীকাথা ডাচবাংলা নড়াইল 28311510028942 ০৯-০৮-২১ ০১২৫৫২৮ 100,000

2281 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 75 লাভলী বগম 2393927419 ম 01956978204 হ াঁ  ু খাদ  য়াকরণ হাস পালন/ ডাচবাংলা নড়াইল 2831610004530 ০৯-০৮-২১ ০১২৫৫২৯ 50,000

2282 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 76 নাজিমন নাহার 5093780749 ম 01972314182 হ াঁ ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন হ ি◌শ / 
নকশীকাথা কৃিষব াংক নড়াইল 031013963 ১৭-০৮-২১ ০১২৫৫৩০ 100,000

2283 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 77 সাথী খানম 4188039343 ম 01888347444 হ াঁ  ু খাদ  য়াকরণ দু বতী গাভী গালন কৃিষব াংক নড়াইল 13961 ০৬-০৯-২১ ০১২৫৫৩১ 150,000

2284 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 78 টপুসুলতান 5093911161 প 10923223433 না ু খাদ  য়াকরণ দু বতী গাভী গালন কৃিষব াংক নড়াইল 11189 ০৬-০৯-২১ ০১২৫৫৩২ 150,000

2285 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 79 সালমা বগম 6517688217762 ম 01772091007 হ াঁ  ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন হ ি◌শ / কৃিষব াংক নড়াইল 2201031013987 ১৫-০৯-২১ ০১২৫৫৩৩ 100,000

2286 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 80 জুবােয়র 
িব াস 5543132830 প 01671583484 না ু খাদ  য়াকরণ  গাভী গালন কৃিষব াংক নড়াইল 2201031013979 ১৫-০৯-২১ ০১২৫৫৩৪ 200,000

2287 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 81  ইিত বগম 2394719930 ম 01726361521 হ াঁ ু খাদ  য়াকরণ গাভী পালন কৃিষব াংক নড়াইল 2201031014023 ১৫-০৯-২১ ০১২৫৫৩৫ 200,000

2288 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 82 আ া বগম 23833126531 ম 01786598946 হ াঁ  ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন হ িশ / সলাই কৃিষব াংক নড়াইল 2201031013976 ১৫-০৯-২১ ০১২৫৫৩৬ 100,000

2289 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 83 না খানম 2851865952 ম 0190930152581 হ াঁ  ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন হ িশ / সলাই কৃিষব াংক নড়াইল 2201031014008 ১৫-০৯-২১ ০১২৫৫৩৭ 100,000

2290 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 84 আেনায়ারা 
বগম 3743032819 ম 01874585564 হ াঁ  ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন হ িশ / সলাই জনতাব াংক নড়াইল 100042152051 ১৫-০৯-২১ ০১২৫৫৩৮ 200,000

2291 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 85 মিনরা বগম 9572649532 ম 01889657255 হ াঁ  ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন হ িশ / সলাই কৃিষব াংক নড়াইল 2201031014006 ১৫-০৯-২১ ০১২৫৫৩৯ 200,000

2292 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 86 সাহাগ সাহা 1021734809 প 01860813149 না ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন হ িশ / নকােরর 
কাজ কৃিষব াংক নড়াইল 2201031014015 ১৫-০৯-২১ ০১২৫৫৪০ 200,000

2293 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 87 িশবািন বসু 9143780659 ম 01748794243 হ াঁ  ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন হ িশ / সলাই কৃিষব াংক নড়াইল 2201031013982 ১৬-০৯-২১ ০১২৫৫৬১ 100,000

2294 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 88 িমছা বগম 8693922281 ম 01924807330 না  ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন হ িশ / সলাই কৃিষব াংক নড়াইল 13964 16-09-2021 0125562 200,000

2295 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 89 মাঃরিশদ 
মাল া 6901855889 প 01746496778 না  ু খাদ  য়াকরণ মৗৈমািছপালন/মধু

আহরন কৃিষব াংক নড়াইল 2201031014025 23/09/2021 0125563 300,000

2296 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 90 অেমলারানী 8694988489 ম 01786084229 না  ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন হ িশ /মৃৎিশ কৃিষব াংক নড়াইল 13962 23/09/2021 0125564 200,000

2297 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 91 আেয়শা বগম 3294271204 ম 01775823810 না  ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন হ িশ / সলাই কৃিষব াংক নড়াইল 220103114016 26/09/2021 0125565 150,000

2298 খুলনা নড়াইল মা রা নড়াইল 92 তান জরা খানম 3292997511 ম 01739572512 না  ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন হ িশ / সলাই কৃিষব াংক নড়াইল 2201031014007 04/10/21 0125566 100,000

2299 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 93 মাছা: র মা 
খাতন ৫৫১৮৫৫৯৫১৭৮৩৮ ম 01917206943 হ াঁ ু অন ান দধু উৎপাদন ও 

বাজারজাতকরন অ ণী ব াংক আড়পাড়া ০২০০০১৬৮৭২৫০১ ২৭-০৭-২১ ২৬৬৫৯৮১ 100,000
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খাত ধরণখাত

2300 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 94 সািনয়া খাতন ৬০০১৭৫৮৭১০ ম     
০১৭৩৯৩৬০০0২

হ াঁ ু অন ান দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন কৃিয ব াংক আড়পাড়া ১৮০৬০৩১১০৯৫৫৮ ২৫-০৭-২১ ২৬৬৫৯৮২ 150,000

2301 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 95 জািহদ হােসন ৫৫১৮৫২৩৫২৫২১৭ প ০১৭৫৭৮০১৬৩৭ হ াঁ ু অন ান স ােনটারী  উৎপাদন 
ও বাজারজাতকরন সানালী বুনাগাতী ০০১০০৩১৩১ ০৫-৮-২১ ২৬৬৫৯৮৩ 500,000

2302 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 96 সালমা খাতন ৯৫৬৬৮৩৭৪৩২ ম ০১৩০৭০৬৯৫৬৫ হ াঁ ু অন ান দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন জসতা ব াংক সীমাখালী ৩৪০৬৭৮৭৪ ০৫-০৮-২১ ২৬৬৫৯৮৪ 150,000

2303 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 97 সv◌ালহা  
বগম ৫৫১৮৫৮৩৪৭৪৮০৮ ম ০১৭৩০৬৬৫৫৩৭ হ াঁ ু অন ান দধু উৎপাদন ও 

বাজারজাতকরন সানালী ব াংক আড়পাড়া ২২৪০০১০১১০৫১ ০৮-৮-২১ ২৬৬৫৯৮৬ 100,000

2304 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 98 চায়না খাতন ৫৫১৮৫৫৯৫১৪৯৬৪ ম ০১৮২০২২৬১৫৯ হ াঁ ু অন ান দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন কৃিয ব াংক আড়পাড়া ১৮০৬০৩১১০৯৫৬৪ ৯-০৮-২১ ২৬৬৫৯৮৯ 50,000

2305 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 99 কাহীনুর বগম ৫৫১৮৫৫৯৫১২৭৭৫ ম ০১৮২২০৫৯৪৬৯ হ াঁ ু অন ান দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন কৃিয ব াংক আড়পাড়া ১৮০৬০৩১১০৯৫৬৫ ০৯-০৮-২১ ২৬৬৫৯৮৭ 100,000

2306 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 100 সালমা খাতন ৫৫১৮৫৫৯৫১২৭৬৯ ম ০১৯৫৪৬৬২৬৯৭ হ াঁ ু অন ান দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন কৃিয ব াংক আড়পাড়া ১৮০৬০৩১১০৯৫৬৬ ০৯-৮-২১ ২৬৬৫৯৮৮ 50,000

2307 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 101 জবীনা বগম ৫৫১৮৫১১৪৮৭৯০৯ ম ০১৯৩০৯৩২৮৫
৯

হ াঁ কু টর প ােকটজাককরন
খাবারপন  
&উৎপাদন ও 
বাজারজাত করন

কৃিয ব াংক আড়পাড়া ০৩১১০৯৫৬৩ ০৯-০৮-২১ ২৬৬৫৯৯০ 150,000

2308 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 102 আিতয়ার 
রহমান ১৯২৮৭৬৯১১৪ প ০১৭৪৭৯১৮৯৮২ না ু অন ান দধু উৎপাদন ও 

বাজারজাতকরন কৃিয ব াংক আড়পাড়া ৩১১০৯৫৬২ ১০-০৮-২১ ২৬৬৫৯৯১ 200,000

2309 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 103 হািমদা বগম ৬০০০০১১১৪৫ ম ০১৭৭৮৬৩১২২৩ হ াঁ কু টর িএয়াকরন ও বাজারজাতকর
মীচাষ ও মধু 

উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন

কৃিয ব াংক আড়পাড়া ০৩১১০৯৫৬৭ ১০-০৮-২১ ২৬৬৫৯৯২ 100,000

2310 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 104 মিনরা খাতন ৫৫১৮৫২৩৫২৪০১৮ ম ০১৩০৪৮০১৮০৫ হ াঁ ু অন ান দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন সানালী বুনাগাতী ০১০১৪৪০৮ ১০-৮-২১ ২৬৬৫৯৯৩ 100,000

2311 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 105 মায়া রানী 
িব াস ৫৫১৮৫৩৫৪৫৮২২৬ ম ০১৮১১৬০৩৮৬৩ হ াঁ ু অন ান দধু উৎপাদন ও 

বাজারজাতকরন সানালী শািলখা ০১০১৮৫৪৮ ১০-৮-২১ ২৬৬৫৯৯৪ 100,000

2312 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 106 আসাদ মাল া ৫৫১৮৫৮৩৪৬৯৭৭৬ প ০১৭১৪৪৭৯০৭৩ হ াঁ ু অন ান দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন সানালী শািলখা ০০২১০৮৩৮৯ ১৮-০৮-২১ ২৬৬৫৯৯৫ 200,000

2313 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 107 শািহদা খাতন ৫৫১৮৫৫৯৫১৩২২১ ম ০১৪০৬০৩০৪১১ না ু অন ান
বীজ হেত চারা 
উৎপাদন ও 
বাজারজাত করন

কৃিয ব াংক আড়পাড়া ০৩১১০৯৫৭১ ১৮-০৮-২১ ২৬৬৫৯৯৭ 100,000

2314 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 108 নিবরন ৫৫১৮৫১১৪৮৯২৩২ ম ০১৯২৪২৭৮১১১ হ াঁ ু অন ান দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন কৃিয ব াংক আড়পাড়া ০৩১১০৯৫৭২ ১৮-৮-২১ ২৬৬৫৯৯৬ 100,000

2315 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 109 িনপা খাতন ৫৫৭৭১৪১২১২ ম ০১৭৪০৮৯৪২০৪ হ াঁ ু অন ান মৎস উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন কৃিয ব াংক আড়পাড়া ০৩১১০৯৫৮০ ০১-০৯-২১ ২৬৬৫৯৯৯ 150,000

2316 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 110 তািনয়া খাতন ৫৫১৮৫৫৯৫৪১৩৫৪ ম ০১৮১৬৪০৩৬৩১ হ াঁ ু অন ান মৎস উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন কৃিয ব াংক আড়পাড়া ০৩১১০৯৫৭৯ ০১-০৯-২১ ২৬৬৬০০০ 150,000

2317 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 111 রােসল হােসন ৬৮৭১৪০৩৩৩০ প ০১৭৬৪৩০৫৯০৬ হ াঁ কু টর অন ান
কােঠর ফািনচার 
উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন

কৃিয ব াংক আড়পাড়া ০১৩৪০০১০৮ ০১-০৯-২১ ২৬৬৫৯৯৮ 300,000

2318 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 112 বকুল হিসিন ১৯৯৩৫৫১৮৫১১০০০১৭৯ প ০১৯১৩২৪৭২৩১ না ু অন ান দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন অ ণী ব াংক আড়পাড়া ৬০৫৫০০৩ ০১-০৯-২১ ২৬৬৫৩০১ 300,000

2319 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 113 অতল কুমার ৫৫১৮৫৮৩৪৭৮০৭৫ প ০১৭২৬৬৭৪৮৬
৮

না ু অন ান মৎস উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন কৃিয ব াংক আড়পাড়া ০৩১১০৩৭৫০ ০২-০৯-২১ ২৬৬৫৩০২ 200,000
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ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

2320 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 114 রিন বগম ৬৮৫৩৭৮২৩৭০ ম ০১৭২১৭৫০৯৭৬ না ু অন ান দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন কৃিষ ব াংক আড়পাড়া ০৩১১০৯৫৫৯ ০৫-০৯-২১ ২৬৬৫৩০৩ 50,000

2321 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 115 নািগস বগম ৫৫১৮৫৭১৬৭০৫৫২ ম ০১৮৬৬৩৬৫০০
৭

হ াঁ কু টর অন ান
তরী পাশাক 

উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন

সানালী শািলখা ৩০৮০৫২৪ ০৫-০৯-২১ ২৬৬৫৩০৪ 150,000

2322 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 116 িছয়ারন খাতন ৫৫১৮৫৭১৬৭০৫৫২ ম ০১৯৬৮১৯৩২৫৪ না ু অন ান আইস ীম উৎপাদন 
ও বাজারজাতকরন কৃিষ ব াংক আড়পাড়া ০৩১১০৯৫৮৬ ০৬-০৯-২১ ২৬৬৫৩০৫ 200,000

2323 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 117 সাহাগ িব াস ২৮৫০২৬০৬১৯ প ০১৭২১৭৫৩৯৬৪ না ু অন ান মৎস উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন কৃিষ ব াংক আড়পাড়া ০২১০০০৬৪৭ ০৭-০৯-২১ ২৬৬৫৩০৬ 200,000

2324 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 118 শহীদ িশকদার ৫৫১৮৫৭১৪৯৯২৪৭ প ০১৭১২৪৪৮১৭৬ হ াঁ কু টর অন ান কাঠ স্ত্তত করন 
ও  নকশা তরী কৃিষ ব াংক আড়পাড়া ০০২০৭০৬৮২ ১৩-০৯-২১ ২৬৬৫৩০৮ 250,000

2325 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 119 উ ল কুমার ৫৫১৮৫৮৩৪৭৮৩৩৪ প ০১৮৮৪৩৪৬৬৬
৩

না কু টর িএয়াকরন ও বাজারজাতকর
মীচাষ ও মধু 

উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন

অ ণী ব াংক আড়পাড়া ৮৯৫২৯১১ ১৩-০৯-২১ ২৬৬৫৩০৭ 300,000

2326 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 120 বাহার ল 
ইসলাম ১৯৯১৫৫১৮৫৫৯০০০১১০ প ০১৮৮২৬১৯৯৩

৩
না কু টর িএয়াকরন ও বাজারজাতকর

সেনটারী সাম ী 
উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন

কৃিষ ব াংক আড়পাড়া ০৩১১০৯৫৮৯ ১৪-০৯-২১ ২৬৬৫৩১০ 150,000

2327 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 121 রকসনা বগম ৫৫১৮৫১১৬৭১৯৪৫ ম ০১৮২৩৯০৮৪৭১ না ু অন ান
নকশী কাথঁা 

স্ত্তত করন ও  
বাজারজাতকরন

সানালী শািলখা ৪০১০১৪৭৩০ ১৪-০৯-২১ ২৬৬৫৩০৯ 200,000

2328 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 122 ছােলক খাঁ ৫৫১৮৫৭১৫০৪২৮৯ প ০১৭৮৭১০৭০৯৫ না ু অন ান মৎস উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন কৃিষ ব াংক আড়পাড়া ০৩১১০৯৫৯৪ ১৫-০৯-২১ ২৬৬৫৩১১ 150,000

2329 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 123 শাহীনা খাতন ৫৫১৮৫৫৯৫১৪৩৮১ ম ০১৭৬৭৯১৫৯৩৩ হ াঁ কু টর িএয়াকরন ও বাজারজাতকর  নকিশউৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন কৃিষ ব াংক আড়পাড়া ০৩১১০৯৫৯২ ১৫-০৯-২১ ২৬৬৫৩১২ 100,000

2330 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 124 িফেরাজা 
পারভীন ৫৫১৮৫৮৩৪৭৪৭৯৬ ম ০১৭৩৬৩৬৯৮৬

৮
হ াঁ ু অন ান মৎস উৎপাদন ও 

বাজারজাতকরন কৃিষ ব াংক আড়পাড়া ০৩১১০৯৫৫৯৩ ১৫-০৯-২১ ২৬৬৫৩১৩ 100,000

2331 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 125 শামসুরনাহার ১৯৯৩৫৫১৮৫১১০০০১৮৪ ম ০১৭৬৪৪৭১৪৪৮ হ াঁ ু অন ান মৎস উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন কৃিষ ব াংক আড়পাড়া ০৩১১০৯৫৯০ ১৫-৯-২১ ২৬৬৫৩১৪ 200,000

2332 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 126 চ া খাতন ৫৫১৮৫৭১৫০৩৬৩ ম ০১৭৫৬৯৫২১০১ হ াঁ কু টর িএয়াকরন ও বাজারজাতকর  নকিশউৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন কৃিষ ব াংক আড়পাড়া ০৩১১০৯৫৯১ ১৫-৯-২১ ২৬৬৫৩১৬ 100,000

2333 খুলনা মা রা মা রা শািলখা 127 িমন্ট িময়া ৫৫১৮৫৭১৫০০২৬১ প ০১৯১৬৪১৪১৮৭ না ু অন ান চারা গাছ উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন অ ণী ব াংক আড়পাড়া ১৫৫১৫৫৩৯ ১৫-৯-২১ ২৬৬৫৩১৫ 100,000

2334 খুলনা মা রা মা রা মা রা স 128 লয় ম ল 1940141722 প 01717058368 না কু টর ভাগ পন  দু জাত সাম ী িম ,দিধ,িঘ, মাখন 
তরী িবেকিব মা রা শাখা 153 25/07/21 2882141 200,000

2335 খুলনা মা রা মা রা মা রা স 129 রােকয়া বগম 1492683671 ম 01940710902 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন বােঁশর তরী ঘুিন িবেকিব মা রা শাখা 1801031015826 25/07/21 2882142 100,000

2336 খুলনা মা রা মা রা মা রা স 130 র া বগম 2828589869 ম 01871296599 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন বােঁশর তরী ঝুিড় িবেকিব মা রা শাখা 1801035550554 25/07/21 2882143 100,000

2337 খুলনা মা রা মা রা মা রা স 131 কাজী মঈনুল 4541515293 প 01727273603 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন সাইেকল িস টং 
কারখানা সানালী ব াংক মা রা শাখা 2023 09/08/21 2882144 400,000

2338 খুলনা মা রা মা রা মা রা স 132 দলুালী রানী 8692600276 ম 01893710939 না কু টর ভাগ পন  দু জাত সাম ী িম ,দিধ,িঘ, মাখন 
তরী সানালী ব াংক শািলখা শাখা 401015041 09/08/21 2882145 100,000

2339 খুলনা মা রা মা রা মা রা স 133 আফেরাজা 
বগম 9134034249 ম 01717226494 হ াঁ কু টর ভাগ পন  দু জাত সাম ী িম ,দিধ,িঘ, মাখন 

তরী অ নী ব াংক মা রা শাখা 0200011491946 09/08/21 2882146 200,000



ম িবভাগ জলা িপিডিবএফ 
অ ল উপেজলা

উ
েদ

া
ার

 
ম

 
ন

ং উেদ া ার 
নাম

উেদ া ার জাতীয় 
পিরচয় প  নং

পু
ষ

/ ম
িহ

ল
া 

( প
/ ম

) উেদ া ার 
মাবাইল ন র

প
ূব 

থ
েক

ই 
িপ

িড
িব

এ
ফ

- এ
র 

স
দস

? 
( হ

া/ঁ ন
া)

১। ু    
২।কু টর 
৩।মাঝার 
৪।অন ান

১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন 
২। য়া/প ােকটজাতকরণ 
৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
৪। অন ান

উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 
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খাত ধরণখাত

2340 খুলনা মা রা মা রা মা রা স 134 লিলন রহমান 9121465810 প 01879645568 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন জামা কাপড় তরী এ ম ব াংক মা রা শাখা 8119583 10/08/21 2882147 200,000

2341 খুলনা মা রা মা রা মা রা স 135 নাজনীন হাসান 1458709555 ম 01703150897 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন জামা কাপড় তরী িবেকিব মা রা শাখা 1801031015850 10/08/21 2882148 200,000

2342 খুলনা মা রা মা রা মা রা স 136 নাইচ 4630326561 ম 01919831131 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন জামা কাপড় তরী িবেকিব মা রা শাখা 1801031015856 10/08/21 2882149 100,000

2343 খুলনা মা রা মা রা মা রা স 137 ফােতমা 
আ ার 6451032723 ম 01925512132 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন ফািনচার তরী সানালী ব াংক মা রা শাখা 2414101027474 10/08/21 2882150 100,000

2344 খুলনা মা রা মা রা মা রা স 138 িবউ ট বগম 9570431115 ম 01752521833 হ াঁ কু টর ভাগ পন  দু জাত সাম ী িচপস, চানাচর তরী িবেকিব মা রা শাখা 1801031015855 11/08/21 2882151 100,000

2345 খুলনা মা রা মা রা মা রা স 139 ইকরামুল 
ইসলাম 6867405323 প 01715058755 না কু টর িনত  ব বহায পন ঝাড়ু তরী সানালী ব াংক মা রা শাখা 2414101024877 01/09/21 2882152 100,000

2346 খুলনা মা রা মা রা মা রা স 140 নয় িব াস 8240472624 প 01979660099 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন জামা কাপড় তরী সানালী ব াংক মা রা শাখা 000244304 01/09/21 2882153 500,000

2347 খুলনা মা রা মা রা মা রা স 141 মাছাঃ 
মমতাজ বগম 7799778662 ম 01842812628 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন জামা কাপড় তরী িবেকিব মা রা শাখা 1801031015869 02/09/21 2882154 100,000

2348 খুলনা মা রা মা রা মা রা স 142 নািহদ হাসান 3740488386 প 01706296363 হ াঁ অন ান ভাগ পন  দু জাত সাম ী িম ,দিধ,িঘ, মাখন 
তরী পালী ব াংক মা রা শাখা 5206 06/09/21 2882155 200,000

2349 খুলনা মা রা মা রা মা রা স 143 িশরীন 9567994356 ম 01821955956 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন জামা কাপড় তরী অ নী ব াংক ভায়না শাখা 17374277 26/09/21 2882156 100,000

2350 খুলনা মা রা মা রা মা রা স 144 মাঃ মিন ল 
ইসলাম 5093093630 প 01731-236425 হ াঁ অন ান কৃিষ উৎপাদন কৃিষ খামার উ রা ব াংক মা রা শাখা 1176 26/09/21 2882157 300,000

2351 খুলনা মা রা মা রা মা রা স 145 স য় কুমার 
কমকার  8690635647 প 01912334532 না কু টর ন, পার গহনা তৗরী ন, পার গহনা 

তৗরী সানালী ব াংক মা রা শাখা 2412002049787 4/10/21 2882158 300,000

2352 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 146 সািনয়া খাতন 7351194894 ম 01939340784 হ াঁ ু কু টর/ ু  িশ
েলর আসবাব প  

ি ল দরজা ইত ািদ 
তির কেরন

কৃিষ ব াংক মহ দপুর 1807031114113 19-07-21 2068281 300,000

2353 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 147 য়সী রানী 7362329984 ম 01728400116 হ াঁ ু কু টর/ ু  িশ

সানা পা, 
ইিমেটশন িদেয় 
গহনা তির ও িব য় 
কেরন

কৃিষ ব াংক মহ দপুর 1807031114109 25-07-21 2068282 200,000

2354 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 148 মােজদা বগম 2379215847 ম 01892871422 হ াঁ ু কু টর/ ু  িশ
বাশ ও কােঠর 
মাধ েম ফািনচার 
তির ও িব য় কেরন

কৃিষ ব াংক মহ দপুর 1807031114110 09-08-21 2068283 100,000

2355 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 149 মা: নয়ন 5969716017 প 01713928288 হ াঁ ু কু টর/ ু  িশ

উল ,সুতা চমিক,পুিথ 
িদেয় কাপড় তির ও 
সােথ লািরং 
ব বসা।

কৃিষ ব াংক মহ দপুর 1807031113208 09-08-21 2068284 500,000

2356 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 150 নুরনাহার 5516621620663 ম 01766454298 হ াঁ ু কু টর/ ু  িশ
বাশ িদেয় মাছ ধরার 
য  তির ও িব য় 
কেরন।

কৃিষ ব াংক মহ দপুর 1807031114112 09-08-21 2068285 100,000

2357 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 151 মা: ইিলয়াস 6464968384 প 01934114203 না ু কু টর/ ু  িশ

সানা পা, 
ইিমেটশন িদেয় 
গহনা তির ও িব য় 
কেরন

কৃিষ ব াংক মহ দপুর 1807031114111 09-08-21 2068286 300,000

2358 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 152 মিরয়ম খাতন 6904255681 ম 01938614917 হ াঁ ু কু টর/ ু  িশ
বাশ িদেয় মাছ ধরার 
য  তির ও িব য় 
কেরন।

কৃিষ ব াংক মহ দপুর 1807031112909 10-08-21 2068287 100,000

2359 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 153 অ লী রানী 6871027659 ম 01720271781 না কু টর কৃিষ/পণ  য়াকরণ

িনেজর গাভী থেক 
দধু সং হ কেরন 
িম  তির/িব  
কেরন।

কৃিষ ব াংক মহ দপুর 1807031114125 10-08-21 2068288 100,000
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2360 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 154 শািমম হাসান 8221595708 প 01718868633 না অন ান িবিবধ উতপাদন িডম ও মুরগীর মাংশ 
উতপাদন সানালী ব াংক মহ দপুর 2417401015851 11-08-21 2068289 100,000

2361 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 155 আিসয়া খাতন 3749461129 ম 01755945361  না কু টর কৃিষ/পণ  য়াকরণ

িনেজর গাভী থেক 
দধু সং হ কেরন 
িম  তির/িব  
কেরন।

কৃিষ ব াংক মহ দপুর 1807031114127 11-08-21 2068290 200,000

2362 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 156 িশিরণ িশলা 8671821331 ম 01935209770 হ াঁ ু কু টর/ ু  িশ
বাশ িদেয় মাছ ধরার 
য  তির ও িব য় 
কেরন।

কৃিষ ব াংক মহ দপুর 1807031114106 11-08-21 2068291 100,000

2363 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 157 বিবতা খাতন 6904274716 ম 01712642241 না কু টর কৃিষ/পণ  য়াকরণ
িনেজর গাভী থেক 
দধু সং হ  ও িব  
কেরন।

কৃিষ ব াংক মহ দপুর 18070311141264 11-08-21 2068292 200,000

2364 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 158  ফজলুল হক 2819822715 প 01914383160 হ াঁ ু কু টর/ ু  িশ
েলর আসবাব প  

ি ল দরজা ইত ািদ 
তির কেরন

কৃিষ ব াংক মহ দপুর 1807013400030 17-08-21 2068293 500,000

2365 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 159 কুলছম বগম 6420738913 ম 01710820961 না কু টর কৃিষ/পণ  য়াকরণ
িনেজর গাভী থেক 
দধু সং হ  ও িব  
কেরন।

জনতা ব াংক মহ দপুর 0100097907662 08-09-21 2068294 200,000

2366 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 160 গালাম 
মা ফা 5516642584320 প 01991887502 না অন ান কৃিষ খামার িলচ আম কুল 

উৎপাদন কৃিষ ব াংক নাগড়া বাজার 1813031103038 08-0921 2068295 200,000

2367 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 161 রেহনা 
পারভীন 7771843302 ম 01960059257 হ াঁ কু টর কৃিষ/পণ  য়াকরণ

িনেজর গাভী থেক 
দধু সং হ  ও িব  
কেরন।

কৃিষ ব াংক মহ দপুর 1807031114160 08-09-21 2068296 100,000

2368 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 162 মিরনা বগম 4171712682 ম 01993808611 হ াঁ অন ান কৃিষ খামার মােছর পানা নািসং কৃিষ ব াংক মহ দপুর 18070311124443 08-09-21 2068297 200,000

2369 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 163 করামত আলী 6420710110 প 01719762683  হ াঁ অন ান কৃিষ খামার মুরগী পালণ ( িডম ও 
মাংস উৎপাদন ) কৃিষ ব াংক নাগড়া বাজার 18130134000217 09-09-21 2068298 400,000

2370 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 164 মা: মিহর 
উ ীন 5521818384 প 01818071684 না কু টর কৃিষ পন  য়া করণ

িতিন বাজার থেক 
দধু সং হ কের 
বািড়েত িম া  তরী 
ও িব  কেরন।

কৃিষ ব াংক মহ দপুর 1807031114161 09-09-21 2068299 200,000

2371 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 165 মিনরা খাতন 4620758039 ম 01753332832 না কু টর কৃিষ/পণ  য়াকরণ
িনেজর গাভী থেক 
দধু সং হ  ও িব  
কেরন।

কৃিষ ব াংক িবেনাদপুর 
মা রা 1808031106592 09-09-21 2068300 100,000

2372 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 166 মাছা: হাচনা 7771764409 ম 01755186244 হ াঁ কু টর কৃিষ/পণ  য়াকরণ
িনেজর গাভী থেক 
দধু সং হ  ও িব  
কেরন।

কৃিষ ব াংক মহ দপুর 1807031114151 09-09-21 2068981 300,000

2373 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 167 সবুজ িময়া 3312260551 প 01321903049 না কু টর িবিবধ উতপাদন সাইেকল, ভ ান তির 
ও মরামত কারখানা কৃিষ ব াংক মহ দপুর 1807031114157 12-09-21 2068982 200,000

2374 খুলনা মা রা মা রা মহ দপুর 168 অিহদলু 
ইসলাম 3271541223 প 01914508607 না কু টর কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৗমািছ পালণ ও মধু 

উৎপাদন জনতা িবেনাদপুর 
মা রা 0100105710458 19/09/21 2068983 100,000

2375 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 169 িমতা রানী ঘাস 826086352 ম 01725-877418 হ াঁ ু য়াজাত করন দধু থেক ছানা ,িঘ 
তরী বিসক ব াংক ঝনাইদহ 6714010011866 26-07-2021 0200683 70,000

2376 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 170 আতাউর 
রহমান 5068946705 প 01727979673 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন নট তরী সানালী ‘ ঝনাইদহ 2407501030786 09-08-2021 0200690 70,000

2377 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 171 সােহলী 
পারভীন 3310837632 ম 01718035343 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন মিহলা ও িশ েদর 

পাষাক তরী কৃিষ ব াংক ঝনাইদহ 17010031012113 05-08-2021 0200688 150,000

2378 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 172 সাগরীকা খাতন 3310837632 ম 01767450511 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন মিহলা ও িশ েদর 
পাষাক তরী কৃিষ ব াংক ঝনাইদহ 1701031012123 09-08-2021 0200694 50,000

2379 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 173 নািগস খাতন 9147391768 ম 01764242345 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন মিহলা ও িশ েদর 
পাষাক তরী ফা  িসিকউির ট ঝনাইদহ 01971240001858 25-07-2021 0200682 100,000
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2380 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 174 অ না খাতন 6896252902 ম 01957074902 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন মিহলা ও িশ েদর 
পাষাক তরী ইসলামী ব াংক ঝনাইদহ 29214 09-08-2021 0200692 200,000

2381 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 175 িরনা খাতন 6447058303 ম 01987462790 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন মিহলা ও িশ েদর 
পাষাক তরী উ রা ব াংক ঝনাইদহ 8327 05-08-2021 0200684 100,000

2382 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 176 রশমা খাতন 3745867865 ম 01818836000 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন মিহলা ও িশ েদর 
পাষাক তরী কৃিষ ব াংক ঝনাইদহ 1701031012145 19-08-2021 0200697 100,000

2383 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 177 িবলিকচ খাতন 6451665753 ম 6451665753 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন মিহলা ও িশ েদর 
পাষাক তরী সানালী ‘ ঝনাইদহ 2407501039691 12-8-2021 0200696 150,000

2384 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 178 রােবয়া খাতন 2846757173 ম 2846757173 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন মিহলা ও িশ েদর 
পাষাক তরী সানালী ‘ ঝনাইদহ 2407501039696 12-08-2021 0200695 150,000

2385 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 179 কাকলী 2396673259 ম 01784161818 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন মিহলা ও িশ েদর 
পাষাক তরী অ ণী ব াংক ঝনাইদহ 0200016931133 19-07-2021 0200681 100,000

2386 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 180 শাহানাজ খাতন 19984432973006627 ম 01320869209 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন মিহলা ও িশ েদর 
পাষাক তরী কৃিষ ব াংক ঝনাইদহ 1701031012118 16-09-2021 0200566 100,000

2387 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 181 শাহানাজ 
বগম 198450877994013006 ম 01738022865 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন মিহলা ও িশ েদর 

পাষাক তরী কৃিষ ব াংক ঝনাইদহ 1701031012116 05-08-2021 0200685 50,000

2388 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 182 রেনছা আ ার 5514912798 ম 01957039065 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন মিহলা ও িশ েদর 
পাষাক তরী ন াশনাল ঝনাইদহ 1192002695836 09-08-2021 0200694 50,000

2389 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 183 অিনতা রানী 
শমা 4645223746 ম 01771440997 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন মিহলা ও িশ েদর 

পাষাক তরী জনতা ব াংক ঝনাইদহ 0100011197137 05-08-2021 0200686 100,000

2390 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 184 অেলাকা রাণী 
পাল 4612188575 ম 01763336714 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন মিহলা ও িশ েদর 

পাষাক তরী কৃিষ ব াংক ঝনাইদহ 1701031012127 09-08-2021 0200691 100,000

2391 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 185 গাপাল দ 1495190108 প 01722685034 না ু অন ান েণর গেহানা তরী সানালী ‘ মধুপুর শাখা 001002163 05-08-2021 0200687 100,000

2392 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 186 তামা া আ ার 8701753207 ম 01305726045 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন মিহলা ও িশ েদর 
পাষাক তরী কৃিষ ব াংক ঝনাইদহ 01701031012117 23-08-2021 0200698 100,000

2393 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 187 মানায়ার 
হােসন 5994705415 প 01711353098 না ু অন ান ই জবাইক তরী কৃিষ ব াংক ঝনাইদহ 01701021001398 09-09-2021 0200699 300,000

2394 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 188 িলমা  খাতন 2813021678 ম 01737807254 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন মিহলা ও িশ েদর 
পাষাক তরী সানালী ‘ ঝনাইদহ 2407501035599 09-08-2021 0200689 100,000

2395 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 189 মিন ামান 779454507 প 01711582965 না ু অন ান জুতা সনেডল তরী ডাচ-বাংলা ঝনাইদহ 2281103949 15-09-2021 0200562 500,000

2396 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 190 ওিহদলু ইসলাম 1946968839 প 01823007424 না ু অন ান  ঘািন,ভূ াঝাড়া, 
মািসন তরী সানালী ‘ গাপালপুর 2406002063182 15-09-2021 0200561 200,000

2397 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 191 িনহার রহ্জন 
ন ী 2844923249 প 01718611461 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন েণর গেহানা তরী ব াক ব াংক ঝনাইদহ 2701101996381001 16-09-2021 0200564 100,000

2398 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 192 সমেরম কুমার 
দাস 3728874359 প 01721006544 না ু অন ান হােসর খামার ডাচ-বাংলা ঝনাইদহ 228151129962 15-09-2021 0200700 150,000

2399 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 193 িব ব হােসন 6416542790 প 01726703125 না ু কৃিষ পণ  উৎপাদন পেপ, িশম, কলা চাষ কৃিষ ব াংক ঝনাইদহ 1701031012177 15-09-2021 0200563 150,000
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2400 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 194 জুই আ ার 5556030517 ম 01768106067 হ াঁ ু অন ান দধু থেক দই থরী ফা  িসিকউির ট ঝনাইদহ 01971220004623 16-09-2021 0200565 200,000

2401 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 195 এনামুল হােসন 3718529880 প 01735101801 হ াঁ ু অন ান দধু থেক দই থরী জনতা ব াংক ঝনাইদহ 0100011638427 21-09-2021 0200567 100,000

2402 খুলনা ঝনাইদহ মা রা ঝনাইদহ 196 জিরনা বগম 2401718099 ম 01795881578 না ু কৃিষ পণ  উৎপাদন লবু কমল উৎপাদন ইসলামী ব াংক ঝনাইদহ
2050175020222490

1 23-09-2021 0200568 100,000

2403 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 197 শাি  পাল 2837698535 ম 01320925815 হ াঁ কু টর য়া/প ােকটজাতকরণ মা টর তরী জিনস 
তরী ও িব য় িবিসিবএল লাহাগড়া শাথা 00001094 19.07.21 0318421 100,000

2404 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 198 ইিত মাহামুদ 4795124436454 ম 01404590068 না কু টর য়া/প ােকটজাতকরন তরী পাশােক ক 
ও বু ট  াপন িবেকিব লাহাগড়া শাথা 031019445 19.07.21 0318422 100,000

2405 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 199 শারিমন 
আ ার 5985702792 ম 01760840741 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 

িব য় সানালী মহাজন শাখা 34105122 19.07.21 0318423 100,000

2406 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 200 রখা বগম 6436202441 ম 01701361919 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় িবেকিব লাহাগড়া শাথা 031019451 19.07.21 0318424 100,000

2407 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 201 সামসু াহার 5987343844 ম 01785624921 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় এফএসআইিব লাহাগড়া শাখা 00000192 19.07.21 0318425 150,000

2408 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 202 এনামুল ইসলাম 3286929819 প 01913721340 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকর
যাবতীয় েলর 
আসবাবপ  তরী ও 
িব য়

আইিবিবএল লাহাগড়া শাখা 00442317 05.08.21 0318426 400,000

2409 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 203 জসিমন বগম 2363556487 ম 01771472978 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় এফএসআইিব লাহাগড়া শাখা 00000163 05.08.21 0318427 150,000

2410 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 204 আশা খানম 19942910384000029 ম 01721053525 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় আইিবিবএল লাহাগড়া শাখা 6698 05.08.21 0318428 100,000

2411 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 205 সুলতানা 
পারভীন 7787655609 ম 01938236697 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 

িব য় এফএসআইিব লাহাগড়া শাখা 14100000591 05.08.21 0318429 200,000

2412 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 206 আেনায়ারা 6886299673 ম 01985328731 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন তরী পাশাক িব য় িবেকিব লাহাগড়া শাখা 031019455 05.08.21 0318430 100,000

2413 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 207 রানী বগম 6887285879 ম 01960184232 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় এফএসআইিব লাহাগড়া শাখা 12200036850 09.08.21 0318431 150,000

2414 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 208 মাঃ ইরাজ 
শখ 5986767266 প 01712463731 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকর

যাবতীয় েলর 
আসবাবপ  তরী ও 
িব য়

এফএসআইিব লাহাগড়া শাখা 00002827 09.08.21 0318432 300,000

2415 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 209 রা াক মাল া 6888295745 প 01926942310 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকর
যাবতীয় েলর 
আসবাবপ  তরী ও 
িব য়

এফএসআইিব লাহাগড়া শাখা 12200038855 09.08.21 0318433 300,000

2416 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 210 কাম াহার 8682386365 ম 01401933960 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় অ নী লাহাগড়া শাখা 0007861561 09.08.21 0318434 100,000

2417 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 211 িশউলী খানম 420367127 ম 01995181456 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গােছর চারা তরী ও 
িব য় সানালী ল ীপাশা শাখা 01025393 09.08.21 0318435 250,000

2418 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 212 হািলম িশকদার 41864444453 প 01712031056 না অন ান অন ান কবুতর পালন ও 
িব য় আইিবিবএল লাহাগড়া শাখা 00010712 09.08.21 0318436 150,000

2419 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 213 িশ ী খানম 5601975925 ম 01952405645 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
অেটা িমেল ধান 
মাড়াই কের বাজাের 
চাউল িব য়

এফএসআইিব লাহাগড়া শাখা 12200038691 09.08.21 0318437 150,000
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2420 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 214 রািশদা বগম 5537070467 ম 01305388134 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গািভ থেক 
উৎপািদত দধু িব য় িবেকিব লাহাগড়া শাথা 031019474 10.08.21 0318438 200,000

2421 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 215 নারিগছ বগম 4637347776 ম 01942849474 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 
িব য় িবেকিব লাহাগড়া শাথা 031019483 11.08.21 0318439 200,000

2422 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 216 মাহফুজা 
বগম 09906525201000040 ম 01739923886 হ াঁ কু টর য়া/প ােকটজাতকরন তরী পাশােক ক 

ও বু ট  াপন িবেকিব লাহাগড়া শাথা 031019481 11.08.21 0318440 100,000

2423 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 217 িমনা পারভীন 7787198477 ম 01941099211 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গািভ থেক 
উৎপািদত দধু িব য় িবেকিব লাহাগড়া শাথা 031019478 11.08.21 0318441 100,000

2424 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 218 িহমাংশূ 
টকাদার 4637405475 প 01961157006 হ াঁ কু টর য়া/প ােকটজাতকরন কােঠর উপর িবিভ  

নকশা করা সানালী লাহাগড়া শাথা 01014386 15.09.21 0318442 200,000

2425 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 219 মাঃ হাসান 
শখ 7787065296 প 01793627889 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৗমািছ , মৗচাক, 

মধু সং হ ও িব য় আইিবিবএল লাহাগড়া শাথা 244207512 15.09.21 0318443 100,000

2426 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 220 শািহন আলম 6515255000076 প 01711124669 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন রনু পানা চাষ ও 
িব য় জনতা লাহাগড়া শাথা 0211802892 23-09-21 0318444 400,000

2427 খুলনা নড়াইল মা রা লাহাগড়া 221 নাজমা বগম 5535754062 ম 01728613119 হ াঁ কু টর য়া/প ােকটজাতকরন িম র প ােকট তরী 
ও িব য় জনতা লাহাগড়া শাথা 0188369167 27-09-21 0318445 100,000

2428 খুলনা যেশার মা রা চৗগাছা 222 সুমন কুমার 
সাজু ১৮৮৯৪১২১১০৬০০০০২৩ প ০১৭৩৭০৯০৭০৭ না ু ভাগ পণ দধু উৎপাদন কের 

িব ী এসিবএল চৗগাছা শাখা ২৩১১৯০১০০২৯ ১৯.০৭.২১ ২১৮৬৬৮১ 200,000

2429 খুলনা যেশার মা রা চৗগাছা 223 িবএম নাজমুল 
কবীর ৪১২১১০২৯৬১২৩৮ প ০১৭১৭৭২৬৩৫৩ না ু ভাগ পণ দধু উৎপাদন কের 

িব ী এসিবএল চৗগাছা শাখা ২৩১১৯৩৪০৫৪১৮৫ ০৮.০৮.২১ ২১৮৬৬৮৩ 100,000

2430 খুলনা যেশার মা রা চৗগাছা 224 মাছা: 
জাসনা বগম ৪১১১১৮৬০১৮৫২১ ম ০১৭২৬৭৬৮৩০

৬
হ াঁ ু ভাগ পণ দধু উৎপাদন কের 

িব ী িবেকিব চৗগাছা শাখা ১০৪৮৮ ০৮.০৮.২১ ২১৮৬৬৮২ 150,000

2431 খুলনা যেশার মা রা চৗগাছা 225 সালমা খাতন ৪১১১১৪৩৯৮১৮৯০ ম ০১৭৫১৫৫১৭৩৪ না ু িনত ব বহায পণ
ীল,সাটার, চয়ার 

ইত ািদ তরী কের 
িব ী

িবেকিব চৗগাছা শাখা ১০৮৮৬ ১০.০৮.২১ ২১৮৬৬৮৪ 200,000

2432 খুলনা যেশার মা রা চৗগাছা 226 মায়া রাণী ৪১১১১৭৭৯৯৫৯৬৩ ম ০১৮৫৬২৫৫৩৭৪ হ াঁ ু িনত ব বহায পণ
ঝুিড়,চাটাই, খলনা 
ইত ািদ উৎপাদন 
কের িব ী

এসিবএল চৗগাছা শাখা ২৩৩১৭০১০১৭৭৬৪ ১০.০৮.২১ ২১৮৬৬৮৫ 100,000

2433 খুলনা যেশার মা রা চৗগাছা 227 রা জয়া বগম ৪১১১১৪৩৯৮৩৮৩৫ ম ০১৭৪৬৩৪১২৫৬ হ াঁ ু ভাগ পণ দধু উৎপাদন কের 
িব ী এনিবএল চৗগাছা শাখা ০০০৮৪৩৪০৩১৮২৮ ১০.০৮.২১ ২১৮৬৬৮৬ 150,000

2434 খুলনা যেশার মা রা চৗগাছা 228 মাছা: রািবয়া 
খাতন ৬৪২০৫৯০১৮১ ম ০১৭১৫৫৩৪৮৪৯ না ু িনত ব বহায পণ

ন ীকাথা,ঁ সাফার 
কুশন,ফুল ইত ািদ 
তরী কের িবক ী

িবেকিব চৗগাছা শাখা ১০৮৪৫ ১০.০৮.২১ ২১৮৬৬৮৭ 100,000

2435 খুলনা যেশার মা রা চৗগাছা 229
মাছা: 

সাবিরনা 
আ ার

৪১২১১০৪৯৬৪৯৫৭ ম ০১৯২৫১৮৯৭৫৬ না ু িনত ব বহায পণ
ন ীকাথা,ঁ সাফার 
কুশন,ফুল ইত ািদ 
তরী কের িবক ী

িবেকিব চৗগাছা শাখা ১০৮৪৩ ১০.০৮.২১ ২১৮৬৬৮৮ 150,000

2436 খুলনা যেশার মা রা চৗগাছা 230 মাছা: সিলনা 
খাতন ৪১১১১১৭০৩২৭১৮ ম ০১৭৬৩৮৫৯১০০ হ াঁ ু ভাগ পণ দধু উৎপাদন কের 

িব ী এনিবএল চৗগাছা শাখা ৩১১৫৭৯৮৭ ১০.০৮.২১ ২১৮৬৬৮৯ 300,000

2437 খুলনা যেশার মা রা চৗগাছা 231 মাছা: চায়না 
বগম ৪১২১১০২৯৬১৯২৮ ম ০১৭৪৭৮২৪০৭৯ না ু িনত ব বহায পণ

ীল,সাটার, চয়ার 
ইত ািদ তরী কের 
িব ী

এসআইিবএল চৗগাছা শাখা ০৯৩১৩৪০০০৫১৫৩ ১০.০৮.২১ ২১৮৬৬৯০ 150,000

2438 খুলনা যেশার মা রা চৗগাছা 232 মাছা: ববী ৪১১১১৩৪০৫২১৯৫ ম ০১৭৬৪৬৯২৮৮৪ না ু িনত ব বহায পণ
ন ীকাথা,ঁ সাফার 
কুশন,ফুল ইত ািদ 
তরী কের িবক ী

আইিবএল চৗগাছা শাখা ১৯৮২৬১০ ১০.০৮.২১ ২১৮৬৬৯১ 100,000

2439 খুলনা যেশার মা রা চৗগাছা 233 ককা িব াস ১৯৯০৪১১১১৭৭০০০১৯৯ ম ০১৭১৬৭০৩৫৫১ না ু স ািনটারী সাম ী িরং,িপলার,পাই,ফুেল
র টব ইত ািদ এসিবএল চৗগাছা শাখা ২৩১১৯০২০০০৯৭১ ১০.০৮.২১ ২১৮৬৬৯২ 200,000
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খাত ধরণখাত

2440 খুলনা যেশার মা রা চৗগাছা 234 টপু সুলতান ৪৬৫৮১৮২২৬০ প ০১৮৩০৯২৯৬৯২ হ াঁ ু িনত ব বহায পণ শাট,প া , াউজার 
ইত ািদ এসআইিবএল চৗগাছা শাখা ০৯৩১১৯০০০০৭০২ ১০.০৮.২১ ২১৮৬৬৯৩ 100,000

2441 খুলনা যেশার মা রা চৗগাছা 235 সামা ৬৪০৬৪৪৬০৭৭ ম ০১৭৮৯৬৯৯৭৩০ না ু ভাগ পণ দধু উৎপাদন কের 
িব ী এসিবএল চৗগাছা শাখা ০১০৩২৬৬৯ ১৫.০৯.২১ ২১৮৬৬৯৪ 150,000

2442 খুলনা যেশার মা রা চৗগাছা 236 কুমারী িবথী 
রাণী ৪১১৪৭৪৭০০৭১১৯ ম ০১৬২৬৬২৭২০৩ হ াঁ ু ভাগ পণ দধু উৎপাদন কের 

িব ী িবেকিব চৗগাছা শাখা ১০৮৬৪ ১৫.০৯.২১ ২১৮৬৬৯৫ 100,000

2443 খুলনা যেশার মা রা চৗগাছা 237 লািখ খাতন ৪১১১১৭৮২৯১১৯৭ ম ০১৯৫৪১৫৩৭৩৯ না ু ভাগ পণ দধু উৎপাদন কের 
িব ী িবেকিব চৗগাছা শাখা ১০৮৬৬ ১৫.০৯.২১ ২১৮৬৬৯৭ 100,000

2444 খুলনা যেশার মা রা চৗগাছা 238 মাছা: ফািহমা 
বগম ৪১১১১৫১০৮০৭১০ ম ০১৭৮১৫৯৬৫১২ না ু ভাগ পণ দধু উৎপাদন কের 

িব ী িবেকিব চৗগাছা শাখা ১০৮৮৮ ১৫.০৯.২১ ২১৮৬৬৯৮ 150,000

2445 খুলনা যেশার মা রা চৗগাছা 239 মাছা: রােবয়া 
খাতন ১৯৯১৪১১১১৭৭০০০২৫৬ ম ০1৬৩১৭০৭৫৮৫ না ু ভাগ পণ দধু উৎপাদন কের 

িব ী এসিবএল চৗগাছা শাখা ০১০৪১১২১ ১৫.০৯.২১ ২১৮৬৬৯৬ 150,000

2446 খুলনা যেশার মা রা চৗগাছা 240 মা: শািহনুর 
রহমান ৫১১৫১১০৪১২ প ০১৬২৩৯৪৯০২১ না ু ভাগ পণ দধু উৎপাদন কের 

িব ী এনিবএল চৗগাছা শাখা ১০৮৪০০২৮৯২১৬৯ ১৬.০৯.২১ ২১৮৬৬৯৯ 150,000

2447 খুলনা যেশার মা রা চৗগাছা 241 মাছা: 
আফেরাজা ৪১১১১৬৯০৫৬০৬৬ ম ০১৯৭২০৪১৩৩৫ না ু ভাগ পণ দধু উৎপাদন কের 

িব ী িবেকিব চৗগাছা শাখা ১০৮৬৮ ১৬.০৯.২১ ২১৮৬৭০০ 100,000

2448 খুলনা যেশার মা রা চৗগাছা 242 মাছা: রা জয়া 
বগম ৪১১১১৮৬০১৮৬৯০ ম ০১৭৭৭৫৮৭২৮০ হ াঁ ু ভাগ পণ দধু উৎপাদন কের 

িব ী িবেকিব চৗগাছা শাখা ১০৮৯৩ ১৯.০৯.২১ ২১৯২০৮১ 150,000

2449 খুলনা যেশার মা রা চৗগাছা 243 নাজমুল হাসান
১৯৮৯২৬৯৬৮২৭৮৩৭৭

৫৩ প ০১৮৩৯৫৭২২৩০ না ু ভাগ পণ দধু উৎপাদন কের 
িব ী এিবএল গংগানন পুর 

শাখা ০২০০০০৬১৭৮১৭ ১৯.০৯.২১ ২১৯২০৮২ 150,000

2450 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 244 মাঃ হািফজুর 
রহমান 4110915840270 প 01710158613 হ াঁ অন ান অন ান মােছর পানা তরী  

কের িব য় সানালী ব াংক চাড়ািভটা শাখা 
বাঘারপাড়া 01007453 19-07-21 CDF- 2191421 200,000

2451 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 245  আেনায়ারা 
বগম 4110915162251 ম 01782685558 হ াঁ অন ান অন ান মুরগী পালন কের 

বাজারজাত করন সানালী ব াংক চাড়ািভটা শাখা 
বাঘারপাড়া 34018061 25-07-21 CDF- 2191422 100,000

2452 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 246 মাঃ মু াইন 
িব াহ 4120905834465 প 01856522450 না ু অন ান

লাহা ও েলর 
কৃিষয পািত তরী 
কের 
বাজারজাতকরন ও 

কৃিষ ব াংক বাঘারপাড়া,  
যেশার 161511544 05-08-21 CDF- 2191423 100,000

2453 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 247 মাঃ মেহদী 
হাসান 7315866843 প 01925672431 না অন ান য়াকরণ/প ােকটজাতকরণ

বাজার হেত দধু 
সং হ কের িবিভ  
িম  তরী কের 
িনজ  দাকেন 

সানালী ব াংক চাড়ািভটা 
বাঘারপাড়া 34057943 05-08-21 CDF- 2191424 200,000

2454 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 248 তহিমনা খাতন 4110915165578 ম 01721209564 হ াঁ কু টর অন ান

কাপড়, 
সূতা,উল,চমিক,পঁুিথ 
িদেয় িবিভ  ধরেনর 
জামা উড়না ,ব াগ , 

কৃিষ ব াংক বাঘারপাড়া,শাখা 
 যেশার 161511542 05-08-21 CDF- 2191425 100,000

2455 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 249 জাসনা িব াস 4110928813690 ম 01404079686 হ াঁ কু টর অন ান

কাপড়, 
সূতা,উল,চমিক,পঁুিথ 
িদেয় িবিভ  ধরেনর 
জামা উড়না ,ব াগ , 

ফা  িসিকউির ট 
ইসলামী ব াংক

ছািতয়ান তলা 
শাখা বাঘারপাড়া 014114100000963 05-08-21 CDF- 2191426 100,000

2456 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 250 মাছাঃ 
আিমরন নছা 7787446413 ম 01782317660 হ াঁ কু টর অন ান

কাপড়, 
সূতা,উল,চমিক,পঁুিথ 
িদেয় িবিভ  ধরেনর 
জামা উড়না ,ব াগ , 

কৃিষ ব াংক বাঘারপাড়া,শাখা 
 যেশার 161511552 05-08-21 CDF- 2191427 200,000

2457 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 251    হা ান 4110976193346 প 01745108323 না ু অন ান

ল  ও টেনর 
আসবাবপ  তরী 
কের বাজারজাত 
কের

কৃিষ ব াংক বাঘারপাড়া,শাখা 
 যেশার 161511549 05-08-21 CDF- 2191428 200,000

2458 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 252 মাঃ শামছর 
রহমান 4110928177400 প 01713907011 হ াঁ অন ান অন ান

দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িবিভ  
দাকােন িব য় কের 

।

সানালী ব াংক বাঘারপাড়া,শাখা 
 যেশার 34039954 05-08-21 CDF- 2191429 300,000

2459 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 253 রন জৎ 
মজুমদার 4119015163546 প 01716003254 হ াঁ অন ান অন ান

মুরগী পালন কের 
বাজারজাত করন 
কের থােক।

সানালী ব াংক চাড়ািভটা শাখা 
বাঘারপাড়া 33001423 05-08-21 CDF- 2191430 400,000
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2460 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 254 তিহনুল ইসলাম 4110947847188 প 01710115625 হ াঁ ু অন ান

মলামাইন বাড ও 
পারেট  এর 
আসবাবপ  তরী 
কের 

সানালী ব াংক ধল াম শাখা 
বাঘারপাড়া 34000947 05-08-21 CDF- 2191431 300,000

2461 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 255 মাঃ 
আছাদু ামান 4110976830642 প 01739106942 না ু অন ান

কাপড় িদেয় জমা, 
প া  তরী কের 
বাজারজাতকরন 
কেরন

সানালী ব াংক
নািরেকল 

বাড়ীয়া শাখা 
বাঘারপাড়া

2322601015031 05-08-21 CDF- 2191432 100,000

2462 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 256 মাছাঃ রােবয়া 
বগম 4110985144679 ম 01721950573 হ াঁ অন ান অন ান

হাসঁ মুরগীর িড়ম 
উৎপাদন কের 
বাজারজাত করন 
কের থােকন

পালী ব াংক রায়পুর শাখা 
বাঘারপাড়া 481201001691 09-08-21 CDF- 2191433 100,000

2463 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 257 মাছাঃ 
মেহ ন নছা 4110985147037 ম 01733135370 হ াঁ অন ান অন ান

দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িবিভ  
দাকােন িব য় কের 

।

পালী ব াংক রায়পুর শাখা 
বাঘারপাড়া 4812010009362 09-08-21 CDF- 2191434 200,000

2464 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 258 মাঃ িলটন 
হােসন 4110957000114 প 01724029110 হ াঁ অন ান য়াকরণ/প ােকটজাতকরণ

ধান হেত চাল তরী 
িবিভ  দাকােন 
সরবরাহ কেরন

অ নী ব াংক ভা ুড়া বাজার 
শাখা বাঘারপাড়া 08635194 09-08-21 CDF- 2191435 200,000

2465 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 259 মাঃ মহ ত 
আলী 4110915162940 প 01928754683 না কু টর অন ান

কােঠর তরী 
আসবাবপ  িবিভ  
দাকােন সরবরাহ 

কের থােক।

কৃিষ ব াংক বাঘারপাড়া,শাখা 
 যেশার 1615115401 09-08-21 CDF- 2191436 100,000

2466 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 260 কাম ল 
ইসলাম 4110928174089 প 01987454467 না অন ান কৃিষপন  / ভাগ  পন  উৎপাদন

সবজী উৎপাদন 
কের 
বাজারজাতকরন 
কের থােকন

কৃিষ ব াংক বাঘারপাড়া,শাখা 
 যেশার 1615031011546 09-08-21 CDF- 2191437 100,000

2467 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 261 উ ল হােসন 4110947000184 প 01788715641 না অন ান য়াকরণ/প ােকটজাতকরণ

গম ভূ া হেত প  
পািখর খাবার তরী 
কের বাজাতকরন 
কের থােক।

কৃিষ ব াংক বাঘারপাড়া,শাখা 
 যেশার 161511554 09-08-21 CDF- 2191438 100,000

2468 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 262 মাঃ িফেরাজ 
হাসান 4129906853183 প 01717009137 না অন ান অন ান

দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িবিভ  
দাকােন িব য় কের 

।

ডাচবাংলা ব াংক বাঘারপাড়া,শাখা 
 যেশার 163151190192 10-08-21 CDF- 2191439 200,000

2469 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 263 ী সুকুমার 
পাল 4110985816680 প 01756677300 না ু অন ান

িসেম  বািল িদেয় 
িবিভ  খু ট,চলা 
তরী কের িব য় 

কের

পালী ব াংক রায়পুর শাখা 
বাঘারপাড়া 3507 01-09-21 CDF- 2191440 100,000

2470 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 264 মাঃ ফা ক 
আহেমদ 4120907853398 প 01920731911 না অন ান অন ান

দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িবিভ  
দাকােন িব য় কের 

।

কৃিষ ব াংক বাঘারপাড়া,শাখা 
 যেশার 161511782 02-09-21 CDF-2873001 100,000

2471 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 265 নাছিরন 
সুরাইয়া 4110928000123 ম 01766331695 না অন ান অন ান

দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িবিভ  
দাকােন িব য় কের 

।

ব াংক এিশয়া বাঘারপাড়া,শাখা 
 যেশার 1083441243651 02-09-21 CDF-2873002 100,000

2472 খুলনা যেশার মা রা বাঘারপাড়া 266
মাঃ 

আলমগীর 
হােসন

4655711630 প 01710038889 না অন ান অন ান

দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িবিভ  
দাকােন িব য় কের 

।

ইসলামী ব াংক ধল াম শাখা 
বাঘারপাড়া

2050777025428031
2 15-09-21 CDF-2873003 200,000

2473 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 267 চ না িব াস 3722041229 ম 01798756326 হ াঁ কু টর য়া/প ােকটজাতকরণ প ােকট তির ও 
বাজার জাতকরন

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক ীপুর 12028 26/07/21 2791421 50,000

2474 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 268 িমিল খাতন 6423032702 ম 01777510237 হ াঁ কু টর িনত ব বহায  পন  উৎপাদন কাপেড়র ব াবসায় বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক ীপুর 12029 26/07/21 2791422 100,000

2475 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 269 আিম ল 
ইসলাম 8671989740 প 01961936059 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ছাগল পালন বাংলােদশ কৃিষ 

ব াংক ীপুর 12025 05/08/21 2791423 100,000

2476 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 270 কাম ল 
ইসলাম 8672259457 প 01893705761 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন কৃিষ বীজ উৎপাদন 

ও বাজারজাতকরন
বাংলােদশ কৃিষ 

ব াংক লা লবাধ 391 05/08/21 2791424 300,000

2477 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 271 জুেলখা বগম 3272231238 ম 01761863552 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ জনতা ব াংক লা লবাধ 0100214872743 05/08/21 2791425 100,000

2478 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 272 পারভীন বগম 2617239689421 ম 01930651560 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন চাগল পালন অ ণী ব াংক ীপুর 0200015256425 05/0/8/21 2791429 100,000

2479 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 273 কৃ   জায়াদার 2371941622 প 01920575002 না কু টর িনত ব বহায  পন  উৎপাদন আসবাবপ  তির বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক ীপুর 10489 05/08/21 2791427 100,000
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2480 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 274 বন া বগম 9569186857 ম 01949261290 হ াঁ কু টর িনত ব বহায  পন  উৎপাদন পাশাক তির অ ণী ব াংক ীপুর 020001478021 05/08/21 2791428 100,000

2481 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 275 িদপালী সাহা 8673022391 ম 01731367497 হ াঁ কু টর কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন িম  ও দিধ তির বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক ীপুর 12055 16/08/21 2791430 200,000

2482 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 276 নাইম িব াস 3762319206 প 01966251585 না ু িনত ব বহায  পন  উৎপাদন পাশাক তির বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক ীপুর 12081 18/08/21 2791432 100,000

2483 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 277 িপনু রাণী 5522016665 ম 01738041066 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন িম  ও দিধ তির বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক ীপুর 8743 18/08/21 2791431 150,000

2484 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 278 িদিলপ দাস 683265463 প 01719663570 না ু িনত ব বহায  পন  উৎপাদন
বাশ ও বত ারা 
ব াবহার যাগ  পন  
তির ও িব য়

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক রাধানগর 1183 22/08/21 2791433 100,000

2485 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 279 স তা 5519510000122 ম 01737558500 হ াঁ ু িনত ব বহায  পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক ীপুর 12083 23/08/21 2791434 100,000

2486 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 280 আছমা খাতন 8671928789 ম 01990249007 হ াঁ ু িনত ব বহায  পন  উৎপাদন পাশাক তির বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক ীপুর 1803031112112 02/09/21 2791435 50,000

2487 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 281 এরশাদ আলী 1471948651 প 01918047616 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ দু  উৎপাদন সানালী ব াংক ীপুর 2424002000486 02/09/21 2791436 200,000

2488 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 282 মাফুজা বগম 1471875490 ম 01937251397 হ াঁ কু টর য়া/প ােকটজাতকরণ ফা ফুড জাতীয় 
খাবার তির

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক ীপুর 12115 05/09/21 2791437 100,000

2489 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 283 িপয়াস শখ 5519510363759 প 01735481731 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক লা লবাধ 1804031106728 05/09/22 2791438 150,000

2490 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 284 ি য়াংকা 2412534733 ম 01932924350 না ু য়া/প ােকটজাতকরণ প ােকট তির ও 
বাজার জাতকরন

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক ীপুর 12114 07/09/21 2791439 100,000

2491 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 285 মািনক 
জায়াদার 1472449279 প 01761203077 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ জনতা ব াংক ীপুর 100129745872 08/09/21 2791440 100,000

2492 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 286 কমল চ 8222054267 প 01712308737 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক ীপুর 7068 09/09/21 2669181 100,000

2493 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 287 ইসমতারা 4173031065 ম 01759873467 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক ীপুর 1803031112089 13/09/21 2669182 100,000

2494 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 288 অজুন কুমার 4623105643 প 01789352496 না কু টর িনত ব বহায  পন  উৎপাদন মৃৎ িশ বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক ীপুর 12111 13/09/21 2669183 200,000

2495 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 289 মিনর হােসন 1011336011 প 01721053584 না কু টর িনত ব বহায  পন  উৎপাদন লাহা ও েলর 
িবভ  পন  তির

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক ীপুর 12164 15/09/21 2669184 300,000

2496 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 290 মেনায়ারা 41724784004 ম 01716004203 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক ীপুর 12162 15/09/21 2669185 200,000

2497 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 291 সালমা বগম 6429969301 ম 01930688802 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক ীপুর 10857 20/09/21 2669186 100,000

2498 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 292 হািববুর রহমান 3722076704 প 01937506434 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন কলা চাষ বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক ীপুর 1803031112158 20/09/21 2669187 100,000

2499 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 293 ির া বগম 5978062197 ম 01924060850 হ াঁ কু টর কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পাশাক তির বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক ীপুর 10684 21/09/21 2669188 150,000
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2500 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 294 পালী রাণী 5519563418796 ম 01731367497 হ াঁ কু টর কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন িম  ও দিধ তির বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক ীপুর 12178 21/09/21 2669189 100,000

2501 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 295 তান জর 
হােসন 9100474981 প 01929658283 না ু িনত ব বহায  পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন বাংলােদশ কৃিষ 

ব াংক ীপুর 11894 26/09/21 2689190 200,000

2502 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 296 মমতা রানী দাস 7771896003 ম 01855485243 হ াঁ ু িনত ব বহায  পন  উৎপাদন বাশ ও বত ারা 
িবভ  পন  তির

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক ীপুর 1803031112230 27/09/21 2669191 60,000

2503 খুলনা মা রা মা রা ীপুর 297 মু ার মাল া 7771889453 প 01969239316 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ ও রনু 
উৎপাদন সানালী ব াংক ীপুর 2424034086669 05/10/2021 2669192 150,000

2504 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 298  মিনরা 81671588419 ম 01943148103 
01912396184

না ু য়া জাতকরন বই বা ং ও স  সানালী মেহশপুর শাখা 234071801 27/07/21 1763681 200,000

2505 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 299  সিলনা 1912321922 ম 01915248918 
01970874518

হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন  ইিমেটশন ও গা  
ট তের িবেকিব মেহশপুর শাখা 1710031013368 27/07/21 1763682 100,000

2506 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 300 জাহা ীর 
আলম 32712700013 প 01716331914 

01739781861
হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন  গা  েটর গহনা 

তির  সানালী মেহশপুর শাখা 233001791 09/08/21 1763683 500,000

2507 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 301  সুমন হােসন 1900354018 প 01781938577 
01739313502

হ াঁ অন ান ভাগ  পণ  উৎপাদন পয়ারার চাষও ও 
কলা চাষ  সানালী মেহশপুর শাখা 234255321 09/08/21 1763684 200,000

2508 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 302 মােলকা 2824150300 ম 01989566422 
01957848728

হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন নকিশ কাথা তির জনতা মেহশপুর শাখা 0100108358305 09/08/21 1763685 100,000

2509 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 303  রা জনা 4621225293 ম 01731922768 
01704900301

হ াঁ ু অন ান ভ ান তির  সানালী মেহশপুর শাখা 115343 10/08/21 1763689 100,000

2510 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 304  শফািল 4417117110305 ম 01920459452 
01920459452

হ াঁ অন ান ভাগ  পণ  উৎপাদন দগু্দ উৎপাদনকারী 
খামার িবেকিব মেহশপুর শাখা 1710031013371 09/08/21 1763686 100,000

2511 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 305 হাসেনয়ারা 9122284723 ম 01927412974 
01927412974

হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন সলাই ও চমিকর 
কাজ িবেকিব মেহশপুর শাখা 1710031013370 09/08/21 1763685 100,000

2512 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 306  রা জনা 3254246402 ম 01951276462 
01704900301

হ াঁ অন ান ভাগ  পণ  উৎপাদন দগু্দ উৎপাদনকারী 
খামার  সানালী মেহশপুর শাখা 234115343 10/08/21 1763689 100,000

2513 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 307 ফাউ জয়া 6006262288 ম 01966709058 
01300511241

হ াঁ ু ভাগ  পণ  উৎপাদন দগু্দ উৎপাদনকারী 
খামার  সানালী মেহশপুর শাখা 1763690 10/08/21 1763690 100,000

2514 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 308 তাছিলমা 2821608896 ম 01734759905 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন সলাই ও  পাশাক 
তির িবেকিব মেহশপুর শাখা 031013425 11/08/21 1763692 100,000

2515 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 309 খেদজা 4221928771 ম 01780121317 
01796689248

না অন ান ভাগ  পণ  উৎপাদন দগু্দ উৎপাদনকারী 
খামার জনতা মেহশপুর শাখা 1021008672 11/08/21 1763691 100,000

2516 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 310 ফুলু িময়া 2372238366 প 01740962705 
01757589995

হ াঁ ু প ােকটজাত করন চানাচর তির ও 
প ােকট জাত করন সানালী মেহশপুর শাখা 234040122822 06/09/21 1763693 200,000

2517 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 311 ইমরান 5521601020 প 01724561470 
017100011470

হ াঁ অন ান ভাগ  পণ  উৎপাদন কলা ও সব জ 
উৎপাদন অ ণী খািলশপর শাখা 0200014642094 14/09/21 1763694 300,000

2518 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 312 পিব া রানী 642167925 ম 01852594631 
01408638763

হ াঁ অন ান অন ান মােছর রনু পানা 
উৎপাদন পালী খািলশপু রশাখা 6375 15/09/21 1763695 100,000

2519 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 313 ছািবয়া 3758071058 ম 01938466080 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন সলাইও পাশাক 
তির  সানালী মেহশপুর শাখা 201050550 15/09/21 1763697 200,000
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2520 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 314 তাছিলমা 4171895974 ম 01729946441 
01872744917

না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন সলাইও পাশাক 
তির  সানালী মেহশপুর শাখা 2418201025828 15/09/21 1763696 100,000

2521 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 315 র া 5562355882 ম 01782166452 হ াঁ অন ান ভাগ  পণ  উৎপাদন দগু্দ উৎপাদনকারী 
খামার িবেকিব মেহশপুর শাখা 1763698 16/09/21 1763698 100,000

2522 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 316 হােজরা 1010959193 ম 01782763733 
01838396607

হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন সলাইও পাশাক 
তির  সানালী মেহশপুর শাখা 1763700 16/09/21 1763700 100,000

2523 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 317 ছালমা 192198419 ম 01735033935 
01918786780

হ াঁ অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন  ইিমেটশন ও গা  
ট তের িবেকিব মেহশপুর শাখা 1764282 16/09/21 1764282 100,000

2524 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 318 কাজী আেপল 5991661843 ম 01740990009 
01911875450

 না অন ান অন ান  মুরগীর িডম ও মাংস 
উৎপাদন িবেকিব মেহশপুর শাখা 1710001013442 16/09/21 1763699 70,000

2525 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 319 িবকাশ চ 2371632221 প 01730821541 
01852894631

না অন ান অন ান মােছর রনু উৎপাদন জনতা মেহশপুর শাখা 1764281 16/09/21 1764281 100,000

2526 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 320 িব ব 192294671 ম 01712448097 
01917896590

হ াঁ অন ান অন ান মােছর রনু উৎপাদন জনতা মেহশপুর শাখা 223031034 19/09/21 1764283 200,000

2527 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 321 ফেতমা 3722182809 ম 01997090935 
01969701866

হ াঁ অন ান ভাগ  পণ  উৎপাদন  মুরগীর িডম ও মাংস 
উৎপাদন  সানালী মেহশপুর শাখা 201046840 19/09/21 1764284 100,000

2528 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 322 জুলিফকার 1472024817 প 01740816763 
01951623285

হ াঁ অন ান ভাগ  পণ  উৎপাদন মােছর রনু উৎপাদন িবেকিব মেহশপুর শাখা 1710031013442 20/09/21 1764285 100,000

2529 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 323 পারভীন 1471399277 ম 01794824582 
01749848281

হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন  ইিমেটশন ও গা  
ট তের জনতা মেহশপুর শাখা 0100050495277 20/09/21 1764286 100,000

2530 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 324 মাছরা 5509421946 ম 01903395529 
01918786780

না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন  ইিমেটশন ও গা  
ট তের িবেকিব মেহশপুর শাখা 1710031013424 20/09/21 1764287 100,000

2531 খুলনা ঝনাইদহ মা রা  মেহশপুর 325 আশাদলু 
ইসলাম 4622342105 প 01720459425 হ াঁ অন ান ভাগ  পণ  উৎপাদন দগু্দ উৎপাদনকারী 

খামার  সানালী মেহশপুর শাখা 2418234060556 26/0/21 1764288 150,000

2532 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 326 শামীমা খাতন 5072388407 ম 01705791151 না ু য়া ও প ােকটজাতকরণ

নািরেকেলর মালা ও 
াি ক ড়া িদেয় 

মশার কেয়েলর 
কাচামাল তির ।

কৃিষ কাটচাদঁপুর 10284 19-07-21 0559681 350,000

2533 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 327 দু ৎ কুমার 1472086501 প 01922672647 না অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন কােঠর আসবাব 
তির । কৃিষ কাটচাদঁপুর 8354 19-07-21 0559682 300,000

2534 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 328 আ রু রিহম 8240906498 প 01985135947 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন অ ালুিমিনয়ােমর 
কলস তির । ইসলামী কাটচাদঁপুর

2050300010016510
3 25-07-21 0559683 300,000

2535 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 329 িকেশার কুমার 5523303021 প 01993534272 না কু টর অন ান েকট খলার ব াট 
ও া  তির । কৃিষ কাটচাদঁপুর 10286 26-07-21 0559684 200,000

2536 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 330 শামছল হক 3723068445 প 01718278532 না অন ান য়া ও প ােকটজাতকরণ গ  মাটাজাতকরণ 
ও দু  উৎপাদন । পালী কাটচাদঁপুর 497 27-07-21 0559685 200,000

2537 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 331 ওয়ােজদরু 
রহমান 1011253000 প 01716338564 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন মােছর রনু পানা 

হ াচাির ও মাছ চাষ । ইসলামী কাটচাদঁপুর
2050300020062571

1 09-08-21 0559686 300,000

2538 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 332 হািফজুর 
রহমান 9100749515 প 01766752753 না কু টর য়া ও প ােকটজাতকরণ মুিড় তির । ইসলামী কাটচাদঁপুর

2050300010012660
5 09-08-21 0559687 300,000

2539 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 333 সােবকু াহার 1472324522 ম 01738017377 না কু টর য়া ও প ােকটজাতকরণ
গােম স কারখানা 
(বা ােদর পাশাক 
তির ।

কৃিষ কাটচাদঁপুর 10288 09-08-21 0559688 300,000
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2540 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 334 অেশাক 
মজুমদার 4414281606593 প 01736286835 না অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন কােঠর আসবাব 

তির । কৃিষ কাটচাদঁপুর 10285 09-08-21 0559689 200,000

2541 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 335 মােজদা বগম 8672894311 ম 01860029666 না কু টর অন ান মাছ ধরার ঘুন তির । জনতা কাটচাদঁপুর 0100185756038 09-08-21 0559690 100,000

2542 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 336 মােমনা খাতন 2822119265 ম 01918384148 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন মিহলােদর পাশাক 
তির । ইসলামী কাটচাদঁপুর এফ-868 10-08-21 0559691 60,000

2543 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 337 মিণকা 3754690034 ম 01977151395 না কু টর অন ান েকট খলার ব াট 
ও া  তির । কৃিষ কাটচাদঁপুর 10293 10-08-21 0559692 100,000

2544 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 338 রতন কুমার 2373303789 প 01723337277 না কু টর অন ান েকট খলার ব াট 
ও া  তির । কৃিষ কাটচাদঁপুর 10292 10-08-21 0559693 200,000

2545 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 339 দীপ ঘাষ 8672120360 প 01853326621 না ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন ধান মাড়াই ও ঘাস 
কাটার মিশন তির । কৃিষ কাটচাদঁপুর 1711031008965র 09-09-21 0559694 150,000

2546 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 340 সুলতা ঘাষ 2372093530 ম 01777568885 না কু টর য়া ও প ােকটজাতকরণ দই , িম  , রসেগা া 
ও ছানা তির । কৃিষ কাটচাদঁপুর 10298 09-09-21 0559695 100,000

2547 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 341 িদল বা 
আ ার 3925803321316 ম 01722800414 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন িম  মাছ চাষ ও রণু 

পানা নািসং । কৃিষ কাটচাদঁপুর 10308 09-09-21 0559696 300,000

2548 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 342 মেহদী হাসান 6872152357 প 01719194949 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন িম  মাছ চাষ ও রণু 
পানা নািসং । জনতা কাটচাদঁপুর 0100040572176 09-09-21 0559697 300,000

2549 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 343 মািমনুর 
রহমান 8222119011 প 01712270983 না ু য়া ও প ােকটজাতকরণ পাউ ট , িব ু ট , 

কক  তির । ইসলামী কাটচাদঁপুর
2050300010010770

5 09-09-21 0559698 150,000

2550 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 344 চায়না ভৗিমক 5972671027 ম 01921704212 না কু টর য়া ও প ােকটজাতকরণ দই , িম  , রসেগা া 
ও ছানা তির । কৃিষ কাটচাদঁপুর 10264 09-09-21 0559699 100,000

2551 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 345 দীপক ভৗিমক 4172658843 প 01749776554 না কু টর য়া ও প ােকটজাতকরণ দই , িম  , রসেগা া 
ও ছানা তির । জনতা কাটচাদঁপুর 0100129193616 09-09-21 0559700 100,000

2552 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 346 আেনায়ার 
হােসন 7773708982 প 01718654616 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন মা া , পয়ারা ,কলা 

, লবু চাষ । পালী হাট খালীশপুর 8005 12-09-21 1843081 400,000

2553 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 347 মাহাবুর রহমান 8222394341 প 01711048731 না ু য়া ও প ােকটজাতকরণ
চাল, আটা, ডাল, 
তল 

য়াজাতকরণ ।
পালী কাটচাদঁপুর 309502302120 12-09-21 1843082 500,000

2554 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 348 লাভলু রহমান 19894414227618074 প 01712011325 না অন ান য়া ও প ােকটজাতকরণ দু বতী গাভী পালন 
ও দু  উৎপাদন । সনালী কাটচাদঁপুর 2411701022444 12-09-21 1843083 150,000

2555 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 349 উে  সালমা 8672164970 ম 01923852820 না কু টর য়া ও প ােকটজাতকরণ
সেনটাির ন াপিকন 

ও মিডেকল 
ব াে জ তির ।

জনতা কাটচাদঁপুর 0100218470020 13-09-21 1843084 300,000

2556 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 350 আ লু হাই 2823583899 প 01717817185 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন পয়ারা ও কলা চাষ । পালী সা ারপুর 312901302880 20-09-21 1843085 140,000

2557 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 351 ওয়ািহদ মুরাদ 6872269490 প 01714910265 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন মা া , পয়ারা , লবু 
চাষ । জনতা কাটচাদঁপুর 0100040381427 23-09-21 1843086 150,000

2558 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 352 শিরফুল 
ইসলাম 1472852480 প 01712486214 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

ি ল, গট, 
দরজা,জানালা তির 
।

সনালী কাটচাদঁপুর 2411701010013 23-09-21 1843087 100,000

2559 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 353 মিশয়ার রহমান 6422911336 প 01735095075 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
খাট,পাল ,আলিমরা
,দরজা ,জানলা, 
সােকজ তির।

অ নী কাটচাদঁপুর 0200017300974 23-09-21 1843088 200,000
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১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন 
২। য়া/প ােকটজাতকরণ 
৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
৪। অন ান

উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

2560 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 354 মাঃ আলমগীর 4173094485 প 01716801543 না কু টর অন ান
রইনেকাট,জ ােকট 

ও বা ােদর পাশাক 
তির ।

কৃিষ কাটচাদঁপুর 10316 26-09-21 1843089 200,000

2561 খুলনা ঝনাইদহ মা রা কাটচাদঁপুর 355 িডট খান 5072326704 প 01912595458 না কু টর অন ান াউজার ও পাশাক 
তিরর কারখানা । অ নী কাটচাদঁপুর 0200002948262 27-09-21 1843090 200,000

2562 বিরশাল ভালা ভালা ভালা স 1 িরনা রানী 
কমকার ৬৮৫৭৮৫৭৯৬২ ম ০১৭১৬৫৫১০৮৪ হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
কাপড় িকেন সলাই 
কের বাজারযাত 
কেরন

িবেকিব ভালা শাখা ১৪৬১৭ ২৯/০৭/২০২১ ০০৭৫৬৬১                 50,000 

2563 বিরশাল ভালা ভালা ভালা স 2 মাসা:নাজমা ৫৪১৮০৩৮৩৩৩৮৯৯ ম ০১৩০৪১৩২২৮৯ হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
কাপড় িকেন সলাই 
কের বাজারযাত 
করন

ইসলামী 
ব াংক

 
 িলঃ

ভালা শাখা
২০৫০১৭৪০২০৩

 
১৮৬৩০২

০৯/০৮/২০২১ ০০৭৫৬৬২              200,000 

2564 বিরশাল ভালা ভালা ভালা স 3 সানালী রানী ৪১৫৯৯৭৯১৪৭ ম ০১৭৬৩৪৬১৮৫১ হ াঁ ু চাটাই তির চাটাই তির কের 
বাজারযাত করন

পালী 
ব াংক

 
 িলঃ

ইিলশ জংশন 
 

বাজার
৫৫৩৮০১০০০৪৭২৩ ০৯/০৮/২০২১ ০০৭৫৬৬৩              200,000 

2565 বিরশাল ভালা ভালা ভালা স 4 িবিব জয়নব ৩২৬২৪৪৩৭০২ ম ০১৮১০৮৮৭৬০৪ হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
কাপড় িকেন সলাই 
কের বাজারযাত 
করন

িবেকিব ভালা শাখা ১৪৬২০ ১০/০৮/২০২১ ০০৭৫৬৬৪              200,000 

2566 বিরশাল ভালা ভালা ভালা স 5 িদপু শাহা ৫০৫৮১২৩৫৪৭ ম ০১৭২৯৫৪৫০২৮ হ াঁ ু হাসঁ পালন হাসঁ পালন কের 
বাজারযাত করন সানালী ব াংক মহাজনপ  

শাখা ৪৪৩৭ ১২/০৮/২০২১ ০০৭৫৬৬৫              200,000 

2567 বিরশাল ভালা ভালা ভালা স 6 তহরা আ ার 
শারিমন ৭৩৫৩৬১৭৯৯১ ম ০১৭৮২৪০৮২৬১ হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
কাপড় িকেন সলাই 
কের বাজারযাত 
করন

িবেকিব ভালা শাখা ১৪৬২১ ১৮/০৮/২০২১ ০০৭৫৬৬৬              200,000 

2568 বিরশাল ভালা ভালা ভালা স 7 ি য়াংকা 
ভাওয়াল ৮৬৬৮০২৩৬৫১ ম ০১৭৯৮৪৬৬০৭২ হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
কাপড় িকেন সলাই 
কের বাজারযাত 
করন

মােক াইল 
 

ব াংক
ভালা শাখা

১১৭৭১২১২৩৮
 

০৬৫৯৮
২৩/০৮/২০২১ ০০৭৫৬৬৭              200,000 

2569 বিরশাল ভালা ভালা ভালা স 8 িরতা রানী দ ৩২৫৭৮৪২৭৯৩ ম ০১৭৩৪৮৫২৪১৭ হ াঁ ু কবুতর পালন কবুতর পালন কের 
বাজারযাত করন সানালী ব াংক ভালা শাখা

৪০৪১০০১০১৫
 

৩৪৫
২৫/০৮/২০২১ ০০৭৫৬৬৮              250,000 

2570 বিরশাল ভালা ভালা ভালা স 9 মাছমা বগম ৫৯৫৮১১১৫১৯ ম ০১৭১০২১৯৭৬৭ হ াঁ ু মুরগী বা া উৎপাদন
মুরগীর বা া 
উৎপাদন কের 
বাজারযাত করন

ইসলামী 
ব াংক

 
 িলঃ

ভালা শাখা
০৬৮১১২০০২

 
৮১১২

২৫/০৮/২০২১ ০০৭৫৬৬৯              300,000 

2571 বিরশাল ভালা ভালা ভালা স 10 িবিব খািদজা ৫৯৫৭৮৩৫১৭৫ ম ০১৭৯৮৮৩১৩২৩ হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
কাপড় িকেন সলাই 
কের বাজারযাত 
কেরন

পালী ব াংক ভালা কপােরট 
শাখা ৩৩১৯০১০০১৮৭৯৫ ২৩/০৯/২১ ০০৭৫৬৭০              200,000 

2572 বিরশাল ভালা ভালা ভালা স 11 দলুালী রানী ১৪৫৯৬৮৫৬৫৫ ম ০১৮৮৭৫৪৩৬১৯ হ াঁ ু পান চাষ পান চাষ কের 
বাজারযাত কেরন

পালী 
ব াংক

 
 িলঃ

ইিলশ জংশন 
 

বাজার
৫৫৩৮০১০০০৪৭৯৩ ২৩/০৯/২১ ০০৭৫৬৭১              100,000 

2573 বিরশাল ভালা ভালা ভালা স 12 আয়শা বগম ৫৯৭৪৭০৫২৫২ ম ০১৩১৭৩৮৮৮৭৯ হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
কাপড় িকেন সলাই 
কের বাজারযাত 
কেরন

আল আরাফা 
ইসলামী 
ব াংক

 

ভালা শাখা
০৬৮১১২০১

 
৬১৬৭২

২৩/০৯/২১ ০০৭৫৬৭২              200,000 

2574 বিরশাল ভালা ভালা ভালা স 13 রবু িবিব ৩২৫৯০০৮২৭৮ ম ০১৪০০১৮৪৪৯০ হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
কাপড় িকেন সলাই 
কের বাজারযাত 
কেরন

পালী 
ব াংক

 
 িলঃ

ইিলশ জংশন 
 

বাজার

৫৫৩৮০১০০
 

০৪৭৮১
২৬/০৯/২১ ০০৭৫৬৭৩              200,000 

2575 বিরশাল ভালা ভালা ভালা স 14 জা াতল 
ফরদাউস ৬৪৫১৮৬৩৩১৭ ম ০১৭৪৭৪৭০৬৮২ হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
কাপড় িকেন সলাই 
কের বাজারযাত 
কেরন

িবেকিব ভালা শাখা ১৪৬৪৬ ২৬/০৯/২১ ০০৭৫৬৭৪              200,000 

2576 বিরশাল ভালা ভালা বারহানউ ন 15 মািলহা 
মুমতাজ িমিল 5092587285 ম 01858669693 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

কাপড় িকেন 
বু টেকর নকশা কের 
বাজাের িব  কেরন

কৃিষ ব াংক বারহানউ ন 7056 44406 7545381              200,000 

2577 বিরশাল ভালা ভালা বারহানউ ন 16 মাকসুদা বগম 922106221509 ম 01751652113 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন
কাপড় িকেন 
বু টেকর নকশা কের 
বাজাের িব  কেরন

কৃিষ ব াংক বারহানউ ন 3.05031E+12 44406 7545382              200,000 

2578 বিরশাল ভালা ভালা বারহানউ ন 17 আংকুর 922107078306 ম 01750758512 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন
কাপড় িকেন 
বু টেকর নকশা কের 
বাজাের িব  কেরন

কৃিষ ব াংক বারহানউ ন 3415 44413 7545383              200,000 

2579 বিরশাল ভালা ভালা বারহানউ ন 18 িশখা রানী 912176178949 ম 01777042498 হ াঁ ু অন ান পাতা িকেন হাগলা 
বাজার জাতকরন কৃিষ ব াংক বারহানউ ন 7057 44417 7545384              200,000 
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২।কু টর 
৩।মাঝার 
৪।অন ান

১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন 
২। য়া/প ােকটজাতকরণ 
৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
৪। অন ান

উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

2580 বিরশাল ভালা ভালা বারহানউ ন 19 িবিব কুলসুম 9575980769 ম 01731133839 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

কাপড় সুতা িকেন 
নকিশ কাথা তরী 
কের বাজারজাত 
করা

কৃিষ ব াংক বারহানউ ন 7063 44427 7545385              200,000 

2581 বিরশাল ভালা ভালা বারহানউ ন 20 না বগম 912157064933 ম 01734134840 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

কাপড় সুতা িকেন 
নকিশ কাথা তরী 
কের বাজারজাত 
করা

কৃিষ ব াংক বারহানউ ন 7066 44430 7545386              200,000 

2582 বিরশাল ভালা ভালা বারহানউ ন 21 আেমনা খাতন 922106079524 ম 01812321110 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

কাপড় সুতা িকেন 
নকিশ কাথা তরী 
কের বাজারজাত 
করা

কৃিষ ব াংক বারহানউ ন 7067 44431 7545387              200,000 

2583 বিরশাল ভালা ভালা বারহানউ ন 22 মাঃ সেরায়ার 
উ ন িশমুল 2828942860 প 01711951122 না অন ান অন ান রনু পানা বাজার 

জাতকরন করা সানালী ব াংক বারহানউ ন 4.02802E+11 44433 7545388              300,000 

2584 বিরশাল ভালা ভালা বারহানউ ন 23 মায়ানুর 912157060267 ম 01925481029 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

কাপড় সুতা িকেন 
নকিশ কাথা তরী 
কের বাজারজাত 
করা

কৃিষ ব াংক বারহানউ ন 7071 44445 7545389              200,000 

2585 বিরশাল ভালা ভালা বারহানউ ন 24 সুিম আ ার 922106221508 ম 01745154830 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

কাপড় সুতা িকেন 
নকিশ কাথা তরী 
কের বাজারজাত 
করা

সানালী ব াংক বারহানউ ন 4.02801E+11 44445 7545390              300,000 

2586 বিরশাল ভালা ভালা বারহানউ ন 25 ঝনা আ ার 2617239191019 ম 01722221573 হ াঁ অন ান অন ান
বীজ িকেন সব জ 
চাষ কের বাজার 
জাতকরা

পালী ব াংক কুতবা শাখা 3.32701E+12 44453 7545391              200,000 

2587 বিরশাল ভালা ভালা বারহানউ ন 26 সচী রানী দ 9121572 ম 01772677399 হ াঁ ু গাভীপালন দধু িব য় পালী ব াংক কুতবা শাখা 11312 44465 7545392              100,000 

2588 বিরশাল ভালা ভালা বারহানউ ন 27 িবিব কুলসুম 9121470 ম 01729911523 না ু গাভীপালন দধু িব য় িবেকিব কুে র হাট 4112 44465 7545393              200,000 

2589 বিরশাল ভালা ভালা বারহানউ ন 28 মারজানা 
আ ার 11191616 ম 01761689268 হ াঁ ু সলাই কাজ

কাপড় সুতা িকেন 
নকিশ কাথা তরী 
কের বাজারজাত 
করা

িবেকিব বারহানউ ন 7083 44465 754539294              200,000 

2590 বিরশাল ভালা ভালা কুে রহাট 29 জা াত বগম 91214708856 ম 01737097586 হ াঁ ু মাছ চাষ মাছ চাষ কেরন পালী ব াংক কুে রহাট 3.39201E+12 44406 2698241              150,000 

2591 বিরশাল ভালা ভালা কুে রহাট 30 িলমা বগম 5076158442 ম 01714146713 হ াঁ ু মুিদ ভাগ  পন মুিদ ব বসা কেরন িবেকিব কুে রহাট 4106 44413 2698242              150,000 

2592 বিরশাল ভালা ভালা কুে রহাট 31 সিলনা বগম 9.12147E+11 ম 01741812018 হ াঁ ু ভাগ  পন মুিদ ব বসা কেরন িবেকিব কুে রহাট 4105 44413 2698243              100,000 

2593 বিরশাল ভালা ভালা কুে রহাট 32 খাই ন নছা 5976544915 ম 01740654313 হ াঁ ু িনত  ব বহায কাপেড়র ব বসা 
কেরন িবেকিব কুে রহাট 4063 44417 2698244              150,000 

2594 বিরশাল ভালা ভালা কুে রহাট 33 নারগীস বগম 912147087245 ম 01752249945 হ াঁ ু ভাগ  পন গাভী পালন কেরন উ রা ব াংক কুে রহাট 125019 44420 2698245              100,000 

2595 বিরশাল ভালা ভালা কুে রহাট 34 মাসাঃ রােশদা 912147031255 ম 01750159356 হ াঁ ু ভাগ  পন গাভী পালন কেরন পালী ব াংক কুে রহাট 3.39201E+12 44453 2698246              200,000 

2596 বিরশাল ভালা ভালা কুে রহাট 35 জনু বগম 912147029193 ম 01312230829 হ াঁ ু ভাগ  পন গাভী পালন কেরন িবেকিব কুে রহাট 4117 44455 2698247              100,000 

2597 বিরশাল ভালা ভালা কুে রহাট 36 িন  বগম 20401987645 ম 01752739864 হ াঁ ু ভাগ  পন গাভী পালন কেরন িবেকিব কুে রহাট 4128 44465 2698248              150,000 

2598 বিরশাল ভালা ভালা চরফ াশন 37 শাহেআলম 8664108258 প 01721016464 হ াঁ অন ান কৃিষ য াংশ তৈরি◌ ও মেরামত

তিনি◌ পাওয়ার 
টিলার, ধান মাড়াই 
য াংশ তৈরি◌ ও 
মেরামাত করেন

ন াশনাল ব াংক চরফ াশন 1.089E+12 44405 8986041              200,000 

2599 বিরশাল ভালা ভালা চরফ াশন 38 মাঃ ফিরদ 9113060363 প 01745373451 হ াঁ ু নিত ব বহায পন  উৎপাদন

তিনি◌ কাঠ িদেয় 
আসবাবপ  তির 
কের বাজাের 
িবক্◌্ি◌র কের

অ নী ব াংক চরফ াশন 2.00004E+11 44416 8986042              200,000 



ম িবভাগ জলা িপিডিবএফ 
অ ল উপেজলা

উ
েদ

া
ার

 
ম

 
ন

ং উেদ া ার 
নাম

উেদ া ার জাতীয় 
পিরচয় প  নং

পু
ষ

/ ম
িহ

ল
া 

( প
/ ম

) উেদ া ার 
মাবাইল ন র

প
ূব 

থ
েক

ই 
িপ

িড
িব

এ
ফ

- এ
র 

স
দস

? 
( হ

া/ঁ ন
া)

১। ু    
২।কু টর 
৩।মাঝার 
৪।অন ান

১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন 
২। য়া/প ােকটজাতকরণ 
৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
৪। অন ান

উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

2600 বিরশাল ভালা ভালা চরফ াশন 39 নুরনাহার 8214550983 ম 01794176525 হ াঁ অন ান কৃষ/ি◌েভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ কের 
বাজাের িব  কেরন কৃিষ  ব াংক চরফ াশন 12052 44508 8986043              150,000 

2601 বিরশাল ভালা ভালা চরফ াশন 40 মাহাফুজ 1912402516 প 01715917266 হ াঁ অন ান কৃষ/ি◌েভাগ পণ  উৎপাদন পানা মাছ চাষ কের 
বাজাের িব  কেরন অ নী ব াংক চরফ াশন 1687 44432 8986044              300,000 

2602 বিরশাল ভালা ভালা চরফ াশন 41 মেহ ন নছা 5078968772 ম 01703235840 হ াঁ অন ান কৃষ/ি◌েভাগ পণ  উৎপাদন
গাভী থেক দধু 
উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কেরন

সানালী ব াংক চরফ াশন 4.03601E+11 44432 8986045              150,000 

2603 বিরশাল ভালা ভালা চরফ াশন 42 পন চ  দব 
নাথ 8662606618 প 01714324157 হ াঁ অন ান িয়া জাতকরণ

বাদাম প য়া 
জাতকরেনর মাধ েম 
বাজাের িব  কেরন

জনতা ব াংক চরফ াশন 1024158 44446 8986046              200,000 

2604 বিরশাল ভালা ভালা চরফ াশন 43 মাঃ আ ু া 
আল নামান 19870922508822400 প 01890954964 না অন ান কৃষ/ি◌েভাগ পণ  উৎপাদন  পানা মাছ চাষ কের 

বাজাের িব  কেরন সানালী ব াংক চরফ াশন 4.03601E+11 44447 8986047              200,000 

2605 বিরশাল ভালা ভালা চরফ াশন 44 জসিমন 
অ ার 4162395380 ম 01785002424 না অন ান কৃষ/ি◌েভাগ পণ  উৎপাদন  পানা মাছ চাষ কের 

বাজাের িব  কেরন ন াশনাল ব াংক চরফ াশন 1.089E+12 44455 8986048              150,000 

2606 বিরশাল ভালা ভালা চরফ াশন 45 মহিসন আলম 1462411529 প 01717240786 হ াঁ অন ান কৃষ/ি◌েভাগ পণ  উৎপাদন  পানা মাছ চাষ কের 
বাজাের িব  কেরন ইউিসিব ব াংক চরফ াশন 3.201E+12 44465 8986049              100,000 

2607 বিরশাল ভালা ভালা শশীভূষন 46 মাইনুর বগম 9550177266 ম 01760773527 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
বাশঁ সং হ কের 
ঝুিড় কুলা সা জ পন  
তরী কেরন

অ নী ব ংক চরশশীভূষন 11778 44411 8981501              100,000 

2608 বিরশাল ভালা ভালা শশীভূষন 47 জয়াসিমন 2403150226 ম 01306361068 হ াঁ ু ভাগ  পন  উৎপাদন ও িব য়
ভাগ  পন  ও িনত  
েয়াজিনয় পন  

িব য়
িবেকিব লতরা বাজার 13024 44419 8981502              200,000 

2609 বিরশাল ভালা ভালা শশীভূষন 48 সিলনা আ ার 19920912588103600 ম 01306361068 হ াঁ ু অন ান  মাছ চাষ িতিন মস  খামাের 
মাছ উৎপাদন কেরন আই িব িব এল চরফ াশন শাখা 11238 44425 8981503              300,000 

2610 বিরশাল ভালা ভালা শশীভূষন 49 নাজমা বগম 6852661310 ম 01776073152 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
বাশঁ সং হ কের 
বােশর পন  তরী 
কেরন

অ নী ব ংক চর শশীভূষন 
শাখা 11805 44426 8981504              100,000 

2611 বিরশাল ভালা ভালা শশীভূষন 50 ফিরদা বগম 7300447450 ম 01716244932 হ াঁ ু অন ান  মাছ চাষ িতিন মস  খামাের 
মাছ উৎপাদন কেরন িবেকিব লতরা বাজার ১০৪০৪/৬০ 44202 8981505              150,000 

2612 বিরশাল ভালা ভালা শশীভূষন 51 খািদজা 7750473105 ম 01756344204 হ াঁ ু অন ান  মাছ চাষ িতিন মস  খামাের 
মাছ উৎপাদন কেরন অ নী ব ংক চর শশীভূষন 

শাখা 2.00016E+11 44445 8981506              150,000 

2613 বিরশাল ভালা ভালা শশীভূষন 52 ফােতমা বগম 8654674812 ম 01724591498 হ াঁ ু বনজ ঔষধ তরী কেরন 
িনজাব বহায

িতিন বনজ ঔষধ 
তরী কের িব য় 

কেরন
িবেকিব লতরা বাজার 13032 44447 8981507              100,000 

2614 বিরশাল ভালা ভালা শশীভূষন 53 নুরনাহার 821216705 ম 01703025070 হ াঁ ু ছাগল পালন
ছাগল পালন কের 
ভাগ  পন  উৎপাদন 

◌ােরন
িবেকিব লতরা বাজার 13034 44448 8981508              100,000 

2615 বিরশাল ভালা ভালা শশীভূষন 54 নািহদা বগম 9153097226 ম 01791097110 হ াঁ ু মাছ চাষ িতিন মস  খামাের 
মাছ উৎপাদন কেরন িবেকিব লতরা বাজার 13030 44465 8981509              200,000 

2616 বিরশাল ভালা ভালা শশীভূষন 55 মােজদা বগম 3700445103 ম 01722085686 হ াঁ ু সলাই কাজ িতিন সলাই মিশেন 
পাশাক তির কেরন িবেকিব লতরা বাজার 13085 44467 8981510              150,000 

2617 বিরশাল ভালা ভালা শশীভূষন 56 মনলতা বগম 7313624046 ম 01750382503 হ াঁ ু পান ও চন িব  কেরন িতিন বাজাের পান ও 
চন িব  কেরন িবেকিব লতরা বাজার 13112 44469 8981511              150,000 

2618 বিরশাল ভালা ভালা শশীভূষন 57 কুলছম বগম 9100256057 ম 01706964574 হ াঁ ু গাভী পালন ও দধু উৎপাদন গাভী পালন কেও দধু 
উৎপাদন কের িবেকিব লতরা বাজার 13110 44469 8981512              100,000 

2619 বিরশাল ভালা ভালা লালেমাহন 58 তাছলিমা বগম 4604333916 ম 01718619976 হ াঁ ু নিত পন  উৎপাদন চলা তৈরী ও রংি◌ 
াব তৈরী ইসঃব াংক লালেমাহন 6949 44404 2696421              200,000 
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2620 বিরশাল ভালা ভালা লালেমাহন 59 মাঃতামজিদলু 1930125024 প 01768169111 না ু অন ান ঔষধ য়/ব য় ঃ ব াংক লালেমাহন 4.94501E+12 44419 2696422              200,000 

2621 বিরশাল ভালা ভালা লালেমাহন 60 মাঃনেছার 
উ িন 3254493327 প 01716206468 না ু অন ান মাছ চাষ ইসঃব াংক লালেমাহন 2.05037E+16 44462 2696424              200,000 

2622 বিরশাল ভালা ভালা লালেমাহন 61 সালমা 6002059191 ম 01742341204 না ু অন ান গাভী পালন ঃ ব াংক লালেমাহন 4.94501E+12 44462 2696423              200,000 

2623 বিরশাল ভালা ভালা লালেমাহন 62 সুরাইয়া বেগম 2356642625 ম 01798166568 হ াঁ ু অন ান গাভী পালন ঃ ব াংক লালেমাহন 5.94501E+12 44473 2696425              200,000 

2624 বিরশাল ভালা ভালা গজািরয়া 63 অ লী রানী 
পাল 2806593519 ম 01728612640 হ াঁ অন ান অন ান প ী পিরবহন সানালী ব াংক গজািরয়া শাখা 4051010064 44406 8354551              200,000 

2625 বিরশাল ভালা ভালা গজািরয়া 64 আবু তােহর 
দলুাল 7757267476 প 01723792209 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন িমি  ও দিদ উৎপাদন সানালী ব াংক গজািরয়া শাখা 45100002971 44417 8354552              300,000 

2626 বিরশাল ভালা ভালা গজািরয়া 65 মাঃ আিরফ 
হােসন 5977906493 প 01775339495 হ াঁ অন ান কৃিষ িম  মাছ চাষ সানালী ব াংক গজািরয়া শাখা 4.05101E+11 44420 8354553              200,000 

2627 বিরশাল ভালা ভালা গজািরয়া 66 মাঃ আরমগীর 
িময়া 9.1547E+11 প 01731814137 হ াঁ অন ান কৃিষ িম  মাছ চাষ সানালী ব াংক গজািরয়া শাখা 4.052E+11 44426 8354555              300,000 

2628 বিরশাল ভালা ভালা গজািরয়া 67 মাঃ িমজানুর 
রহমান 8700763470 প 01789283123 না অন ান অন ান নৗকা তরী সানালী ব াংক গজািরয়া শাখা 4.05101E+11 44441 8354556              200,000 

2629 বিরশাল ভালা ভালা গজািরয়া 68 মাঃ ইমরান 
হােসন 7757729277 প 01791758281 না অন ান অন ান িম  মাছ চাষ সানালী ব াংক গজািরয়া শাখা 2.05078E+16 44453 8354557              200,000 

2630 বিরশাল ভালা ভালা গজািরয়া 69 মাঃ আলমগীর 2357027867 প 01714551841 হ াঁ অন ান কৃিষ মাছচাষ ইসলামী ব াংক গজািরয়া শাখা 2.05078E+12 44467 83545578              100,000 

2631 বিরশাল ভালা ভালা মনপুরা 70 মাঃ ইিলয়াছ 1.99203E+16 প 01738868511 হ াঁ ু অন ান
িতিন গ  য় কের 
মাটা তাজা কের 

িব  কেরন
িবেকিব মনপুরা 383966 44405 8931761              100,000 

2632 বিরশাল ভালা ভালা মনপুরা 71 মাঃ সিহদলু 
ইসলাম 9.16572E+11 প 01712957993 হ াঁ ু অন ান

িতিন নৗকা কের 
জাল িদেয় ইিলশ 
মাছ ধের িব  
কেরন

সানালী ব াংক মনপুরা 4.1081E+12 44405 8989162              100,000 

2633 বিরশাল ভালা ভালা মনপুরা 72 শাখাওয়াত 1.99209E+17 প 01913842325 হ াঁ ু অন ান
িতিন ইিলশ মাছ 
ধেরন এবং িব  
কেরন

সানালী ব াংক মনপুরা 48501008405 44420 8989163              100,000 

2634 বিরশাল ভালা ভালা মনপুরা 73 মিরয়ম 9.16524E+11 ম 01785885152 হ াঁ ু অন ান
িতিন শাক সব জ 
চাষ কের বাজার 
জাতকেরন

িবেকিব মনপুরা 3967 44420 8989164              100,000 

2635 বিরশাল ভালা ভালা মনপুরা 74 মাঃ মিনর 
হােসন 4.99209E+16 প 01729676950 হ াঁ ু অন ান

িতিন াি েকর পট 
তরী কের িব  

কেরন
িবেকিব মনপুরা ১০৫/১ 44445 8989165              200,000 

2636 বিরশাল ভালা ভালা মনপুরা 75 মমতাজ বগম 9.16524E+11 ম 01915027825 হ াঁ ু অন ান
িতিন হাসঁ পালন 
কের িডম িব  
কেরন

সানালী ব াংক মনপুরা 4.081E+11 44445 8989166              150,000 

2637 বিরশাল ভালা ভালা মনপুরা 76 মাঃ শািহন 
আলম 9.16572E+13 প 01722719342 হ াঁ ু কৃিষ ও ভাগপন  উৎপাদন কবুতর পালন ও 

বাজার জাতকরন সানালী ব াংক মনপুরা 6978 44465 898168              200,000 

2638 বিরশাল ভালা ভালা তজমু ন 77 মাঃ িনজাম 
উ ন 9.19158E+11 প 01713952478 হ াঁ ু শনারী যাবতীয় মেনাহরী 

ব াদ ূিব য় করা পালী ব াংক তজুম ন 5.30601E+12 44413 8984648              150,000 

2639 বিরশাল ভালা ভালা তজমু ন 78 িদিলপ চ বত 9.19158E+11 প 01965787378 হ াঁ ু গােম স ব বসায়ী যাবতীয় গােম স 
পাসাক িব য় পালী ব াংক তজুম ন 5.30601E+12 44413 8984642              100,000 
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2640 বিরশাল ভালা ভালা তজমু ন 79 িবকাশ চ  ধর 9.19158E+11 প 01710339032 হ াঁ ু শনারী ব াবসা যাবতীয় মেনাহরী 
ব াদ ূিব য় করা পালী ব াংক তজুম ন 5.30602E+12 44413 8984643              100,000 

2641 বিরশাল ভালা ভালা তজমু ন 80 কাম ন নাহার 9.19158E+11 ম 01735265181 হ াঁ ু মারগ মুরগী পালন দশী জােতর মারগ 
মুরগী পালন কেরন পালী ব াংক তজুম ন 4.10101E+11 44417 8984644              100,000 

2642 বিরশাল ভালা ভালা তজমু ন 81 জাহানারা 
বগম 9.19157E+11 ম 01716004251 হ াঁ ু মাছ চাষ

িম  জািতর মাছ 
চাষ কের িব  
কেরন

উ রা ব াংক তজুম ন 7567 44427 8984645              200,000 

2643 বিরশাল ভালা ভালা তজমু ন 82 চ ল কুমার 
সরকার 9.19158E+11 প 01717611307 হ াঁ ু মাছ চাষ

িম  জািতর মাছ 
চাষ কের িব  
কেরন

পালী ব াংক তজুম ন 5.30602E+12 44432 8984646              100,000 

2644 বিরশাল ভালা ভালা তজমু ন 83 শাহ মাঃ 
ফরহাদ হােসন 9.19177E+11 প 01716433933 হ াঁ ু মাছ চাষ

িম  জািতর মাছ 
চাষ কের িব  
কেরন

পালী ব াংক তজুম ন 5.30602E+12 44434 8984647              200,000 

2645 বিরশাল ভালা ভালা তজমু ন 84 মাঃ সুমন 59734241 প 01713957903 হ াঁ ু মাছ চাষ
িম  জািতর মাছ 
চাষ কের িব  
কেরন

পালী ব াংক তজুম ন 648 44466 648              200,000 

2646 বিরশাল ভালা ভালা তজমু ন 85 মায়া রানী দাস 9.19158E+11 ম 01750913654 হ াঁ ু গাভীপালন দধু ও মাংস িব য় 
উৎপাদন কের পালী ব াংক তজুম ন 4344 44466 649              200,000 

2647 বিরশাল ভালা ভালা তজমু ন 86 মাহাবুবুর 
রহমান কামাল 9.19158E+11 প 01716214563 হ াঁ ু মাছ চাষ

িম  জািতর মাছ 
চাষ কের িব  
কেরন

উ রা ব াংক তজুম ন 2100021897 44466 650              300,000 

2648 বিরশাল ভালা ভালা ইিলশারহাট 87 মানসুরা 1005352794 ম 01719476932 হ াঁ কু টর গািভ পালন দধু উৎপাদন কের 
বাজার জাতকরন পালী ব াংক ভালা করেপা  

শাখা 3.31901E+12 44405 2695881              100,000 

2649 বিরশাল ভালা ভালা ইিলশারহাট 88 িবউ ট 6411099408 ম 01742358738 হ াঁ কু টর মুরগী পালন
মুরগীর বা া বড় 
কের বাজার জাত 
করন

 কৃিষ ব াংক ইিলশাশাখা 13920 44426 2695882              100,000 

2650 বিরশাল ভালা ভালা ইিলশারহাট 89 আঃ রিহম 
আ াফ আলী 5954857516 প 01735665595 হ াঁ কু টর ঔষেধর ব বসা সকল কার ঔষধ 

িব  কেরন কৃিষ ব াংক ইিলশাশাখা 13922 44426 2695883              100,000 

2651 বিরশাল ভালা ভালা ইিলশারহাট 90 আলী আহ দ 7304443871 প 01753224557 হ াঁ কু টর সেলাই কাজ
জামা কাপড় তরী 
কের কাজার জাত 
করন

কৃিষ ব াংক ইিলশাশাখা 13921 44426 2695884              100,000 

2652 বিরশাল ভালা ভালা ইিলশারহাট 91 ইসমাইল 3700610227 প 01724851319 হ াঁ কু টর গাভী পালন দধু উৎপাদন কের 
বাজার জাতকরন পালী ব াংক জংশন শাখা 5.53801E+12 44426 2695885              200,000 

2653 বিরশাল ভালা ভালা ইিলশারহাট 92 ছালমা 5974415088 ম 01818322512 হ াঁ কু টর ছাগল পালন
ছাগেলর বা া বড় 
কের বাজার 
জাতকরন

কৃিষ ব াংক ইিলশাশাখা 13425 44427 2695886              200,000 

2654 বিরশাল ভালা ভালা ইিলশারহাট 93 নজ ল 
ইসলাম 4558733623 প 01724322448 হ াঁ কু টর গাভী পালন দধু উৎপাদন কের 

বাজার জাতকরন পালী ব াংক জংশন শাখা 5.53804E+12 44433 2695887              300,000 

2655 বিরশাল ভালা ভালা ইিলশারহাট 94 সুলতান 
আহমদ বাড়ই 1460851833 প 01766726115 হ াঁ কু টর গাভী পালন দধু উৎপাদন কের 

বাজার জাতকরন কৃিষ ব াংক ইিলশাশাখা 13724 44446 2695888              300,000 

2656 বিরশাল ভালা ভালা ইিলশারহাট 95 ক না রানী 6854411353 ম 01743110257 হ াঁ কু টর পান চাষ পান উৎপাদন কের 
বাজার জাতকরন পালী ব াংক জংশন শাখা 5.53801E+12 44452 2695889              100,000 

2657 বিরশাল ভালা ভালা ইিলশারহাট 96 জয়নব িবিব 2809876013 ম 01830583993 হ াঁ কু টর দ জকাজ
জামা কাপড় তরী 
কের কাজার জাত 
করন

কৃিষ ব াংক ইিলশাশাখা 13613 44461 2695890              200,000 

2658 বিরশাল ভালা ভালা ইিলশারহাট 97 হাচনা হনা 9.95091E+15 ম 01774510513 হ াঁ কু টর মুরগী পালন
মুরগীর বা া বড় 
কের বাজার জাত 
করন

কৃিষ ব াংক ইিলশাশাখা 13932 44462 2695891              200,000 

2659 বিরশাল ভালা ভালা ইিলশারহাট 98 হািচনা বগম 3711027346 ম 01767871707 হ াঁ ু মাছচাষ মাছচাষ কের 
বাজারজাতকরন সানালী ব াংক ভালাশাখা 4.011E+11 44473 2695892              200,000 
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2660 বিরশাল ভালা ভালা দি ন আইচা 99 নুরজাহান 1911599981 ম 01715343673 হ াঁ ু িম  মাছ চাষ মাছ চাষ কের 
বাজাের িব  কেরন কৃিষ ব াংক দি ন আইচা 3320 44405 2691061              120,000 

2661 বিরশাল ভালা ভালা দি ন আইচা 100 কিহনুর 7311435734 ম 01780130807 হ াঁ ু িম  মাছ চাষ মাছ চাষ কের 
বাজাের িব  কেরন কৃিষ ব াংক দি ন আইচা 3343 44418 2691062              100,000 

2662 বিরশাল ভালা ভালা দি ন আইচা 101 সুরমা 7803054159 ম 01765791110 হ াঁ ু শাক সব জ চাষ
শাক সব জ চাষ 
কের বাজাের িব  
কেরন

কৃিষ ব াংক দি ন আইচা 3463 44448 2691062              100,000 

2663 বিরশাল ভালা ভালা দি ন আইচা 102 আেনায়ারা 1461415414 ম 01795699639 হ াঁ ু গাভী পালন দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব  কেরন কৃিষ ব াংক দি ন আইচা 3465 44448 2691064              100,000 

2664 বিরশাল ভালা ভালা দি ন আইচা 103 িবিব আয়শা 8210861582 ম 01768168536 হ াঁ ু হাসঁপালন হাসপালন কের 
বাজারজাত কেরন অ নী ব াংক শশীভূষন 11814 44461 2691065              100,000 

2665 বিরশাল ভালা ভালা দি ন আইচা 104 আরজু বগম 1658361581 ম 01761137049 হ াঁ ু মাছচাষ মাছ চাষ কের 
বাজাের িব  কেরন িবেকিব দঃ আইচা 3476 44461 2691066              100,000 

2666 বিরশাল ভালা ভালা দি ন আইচা 105 ফরদাউস 912528751937 ম 01722163199 হ াঁ ু মাছচাষ মাছ চাষ কের 
বাজাের িব  কেরন অ নী ব াংক শশীভূষন 7253 44473 2691067              100,000 

2667 বিরশাল বিরশাল ঝালকা ঠ বােকরগ 1 নািসমা আ ার 5553775494 ম 01308217753 হ াঁ অন ান কৃিষ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ জনতা ঝালকা ঠ 0100201006401 28/07/21 1111481 500,000

2668 বিরশাল বিরশাল ঝালকা ঠ বােকরগ 2 মারেশদা 
আ ার 0610788522736 ম 01732383738 হ াঁ অন ান িনত ব বহাযপন  উৎপাদন পাশাক তরী ও 

িবপনন জনতা পাি  িশবপুর 0100062570151 29/07/21 1111482 100,000

2669 বিরশাল বিরশাল ঝালকা ঠ বােকরগ 3 সুমা রাণী 
িসকদার 0610794509623 ম 01710621477 হ াঁ অন ান কৃিষ ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ কের 

বাজারযাত কেরন পালী বােকরগ 5793010002103 05/08/21 1111483 200,000

2670 বিরশাল বিরশাল ঝালকা ঠ বােকরগ 4 নািসর উ ন 0620702557980 প 01798394430 হ াঁ অন ান কৃিষ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ িবেকিব বােকরগ 7461 10/08/21 1111484 250,000

2671 বিরশাল বিরশাল ঝালকা ঠ বােকরগ 5 নয়ন চ  
িসকদার 0610794509646 প 01716342270 হ াঁ অন ান কৃিষ ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ কের 

বাজারযাত কেরন সানালী বােকরগ 0302100023074 22/08/21 1111485 300,000

2672 বিরশাল বিরশাল ঝালকা ঠ বােকরগ 6 মা: সাহাগ 
হাং 19910620701000018 প 01714474431 হ াঁ অন ান কৃিষ ভাগ পন  উৎপাদন

মুরগী পালন কেরন 
এবং বাজাের িডম 
িব য় কেরন

জনতা বােকরগ 0100061639513 26/08/21 1111486 200,000

2673 বিরশাল বিরশাল ঝালকা ঠ বােকরগ 7 মা: সাইফুল 
ইসলাম 19930620701000018 প 01761361696 হ াঁ অন ান কৃিষ ভাগ পন  উৎপাদন

মুরগী পালন ও মৎস  
চাষ  কেরন এবং 
বাজারজাত কেরন

পালী বােকরগ 5793010001915 05/09/21 1111487 300,000

2674 বিরশাল বিরশাল ঝালকা ঠ বােকরগ 8 িলমন খান 19910620707000025 প 01753317174 হ াঁ অন ান িনত ব বহাযপন  উৎপাদন
বকারী আইেটম 

উৎপাদন কের 
বাজারজাত কেরন

ইসলামী বােকরগ
2050392020030680

0 15/09/21 1111488 300,000

2675 বিরশাল বিরশাল ঝালকা ঠ বােকরগ 9 সুিম বগম 0620701556341 ম 01823285763 হ াঁ অন ান কৃিষ ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ কের 
বাজারযাত কেরন িবেকিব বােকরগ 0202031013584 15/09/21 1111489 300,000

2676 বিরশাল বিরশাল ঝালকা ঠ বােকরগ 10 পারিভন বগম 0620704556025 ম 01760050888 হ াঁ অন ান কৃিষ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ কের 
বাজারযাত কেরন ইসলামী বােকরগ 1506 15/09/21 1111492 200,000

2677 বিরশাল বিরশাল ঝালকা ঠ বােকরগ 11 মা: সুজন হাং 19940610794000013 প 01749187893 হ াঁ অন ান িনত ব বহাযপন  উৎপাদন
কােঠর আসবাব 
তরী কের বাজাের 

িব য় কেরন
ইসলামী বােকরগ 2190 15/09/21 1111490 100,000

2678 বিরশাল বিরশাল ঝালকা ঠ বােকরগ 12 সিলনা বগম 0620704559474 ম 01734266356 হ াঁ অন ান িনত ব বহাযপন  উৎপাদন
কােঠর আসবাব 
তরী কের বাজাের 

িব য় কেরন
পালী বােকরগ 5793010002146 15/09/21 1111491 150,000

2679 বিরশাল বিরশাল ঝালকা ঠ বােকরগ 13 িনলুফা 
ইয়াছিমন 0610767437453 ম 01919674013 হ াঁ অন ান িনত ব বহাযপন  উৎপাদন

েলর আসবাব 
তরী কের বাজাের 

িব য় কেরন
িবেকিব বােকরগ 0202091013591 22/09/21 1111493 400,000
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2680 বিরশাল বিরশাল ঝালকা ঠ বােকরগ 14 মা: খাকন হাং 0620701556168 প 01719956012 হ াঁ অন ান কৃিষ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ কের 
বাজারযাত কেরন জনতা বােকরগ 0100122750536 04/10/21 1111494 100,000

2681 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ স 15 মা: শাহ 
আলম 7781315010 প 01721620669 না অন ান িনত ব বহাযপন  উৎপাদন

বকারী আইেটম 
উৎপাদন কের 
বাজারজাত কেরন

িবেকিব ঝালকা ঠ 4.11021E+11 29/7/21 249602 500,000

2682 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ স 16 সয়দা সাহানা 
আকতার 9117044462 ম 01780378390 না অন ান অন ান দু  উৎপাদন ও 

বাজারজাত করণ িবেকিব ঝালকা ঠ 4.01031E+12 29/7/21 249601 500,000

2683 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ স 17 পিব  হালদার 9559350936 প 01717835095 না অন ান কৃিষ ভাগ পন  উৎপাদন ফল চাষ কের 
বাজারজাত কেরন িবেকিব ঝালকা ঠ 4.01031E+12 10/8/2021 249604 300,000

2684 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ স 18 মা: 
আসাদু ামান 6418341407 প 01718248994 

01847220152
না অন ান অন ান প ী পিরবহন 

পিরচালনা কেরন িবেকিব ঝালকা ঠ 4.11031E+11 10/8/2021 249603 400,000

2685 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ স 19 মা: হািলম হাং 7781099853 প 01731289688 না অন ান অন ান প ী পিরবহন 
পিরচালনা কেরন িবেকিব ঝালকা ঠ 4.01031E+12 10/8/2021 249605 300,000

2686 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ স 20 িমন্ট ম ল 468609399 প 01729873320 না অন ান কৃিষ ভাগ পন  উৎপাদন ফল চাষ কের 
বাজারজাত কেরন িবেকিব ঝালকা ঠ 4.01031E+12 12/8/2021 249607 100,000

2687 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ স 21 সািথ পাল 2.00006E+16 ম 01637706664 
01736913923

হ াঁ ু িনত ব বহাযপন  উৎপাদন
মা ট িদেয় 
হাড়ী,পািতল,পুতল 
ইত ািদ তরী।

িবেকিব ঝালকা ঠ 4.01031E+12 12/8/2021 249606 200,000

2688 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ স 22 ডািলম বগম 6881481508 ম 01749141525 হ াঁ অন ান য়া/প ােকটজাত করণ
সমাই, মুিড় ও িচরা 

উৎপাদন কের 
বাজারজাত কেরন

িবেকিব ঝালকা ঠ 4.01031E+12 19/8/21 249608 500,000

2689 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ স 23 আফেেরাজা 
আকতার 5051392099 ম 01772609260 হ াঁ অন ান কৃিষ ভাগ পন  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 

বাজারজাত করণ িবেকিব ঝালকা ঠ 310120928 24/8/21 249609 200,000

2690 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ স 24 মা: ইমাম 
হােসন 6418553852 প 01716305711 না অন ান অন ান

গাভী, মুরগী পালন ও 
মৎস  চাষ  কেরন 
এবং বাজারজাত 
কেরন

িবেকিব ঝালকা ঠ 4.01031E+11 29/8/21 249610 500,000

2691 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ স 25 শারিমন বগম 5979307138 ম 01881268084 হ াঁ অন ান অন ান
হাসঁ ও ছাগল পালন 
কেরন এবং বাজাের 
িব য় কেরন

িবেকিব ঝালকা ঠ 4.01031E+12 6/9/2021 249612 100,000

2692 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ স 26 ময়না বগম 368508293 ম 01313939996 
01706254639

না অন ান অন ান দু  উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ িবেকিব ঝালকা ঠ 4.01031E+12 6/9/2021 249611 100,000

2693 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ স 27 কমলা রানী 6867033158 ম 1851567621 হ াঁ অন ান অন ান দু  উৎপাদন ও 
বাজারজাত করণ িবেকিব ঝালকা ঠ 4.01031E+12 23/9/21 249613 100,000

2694 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ স 28 মা: খাকন 
িময়া 1481438107 প 1716547633 না অন ান অন ান

গাভী, মুরগী পালন ও 
মৎস  চাষ  কেরন 
এবং বাজারজাত 
কেরন

িবেকিব ঝালকা ঠ 310101502 23/9/21 249614 300,000

2695 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ স 29 মা: িমরাজুল 
িসকদার 8681360817 প 01916627583 না অন ান অন ান

েলর আসবাবপ  
ও দরজা-জানালা 
তয়ার

িবেকিব ঝালকা ঠ 4.01031E+12 27/9/21 249615 100,000

2696 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ নলিছ ট 30 িরনা রানী দাস 4217342297844 ম 01853559865 হ াঁ কু টর িনত ব বহাযপন  উৎপাদন
বাশঁ িদেয় 
ডালা.কুলা.সাজী 
তরী

সনালী নলিছ ট 0327100018339 28/07/21 6233882 150,000

2697 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ নলিছ ট 31 মাঃ নজ ল 
শরীফ 4227306273240 ম 01762856521 হ াঁ অন ান অন ান

স ািনটারী মালামাল, 
টব,পাইপ,িপলার 
তরী

পূবালী নলিছ ট 1002693 28/07/21 6233881 300,000

2698 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ নলিছ ট 32 মহয়া চৗধুরী 0610713337903 ম 01726587099 হ াঁ অন ান অন ান গ -ছাগেলর খামার পূবালী নলিছ ট 4014101009377 05-08-2021 6233883 300,000

2699 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ নলিছ ট 33 নািছমা বগম 5994552668 ম 01715575892 হ াঁ অন ান অন ান গ -ছাগেলর খামার ইসলািম বিরশাল 20991 09-08-2021 6233884 200,000
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2700 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ নলিছ ট 34 রােকয়া বগম 4227308280579 ম 01760425754 হ াঁ অন ান অন ান গ র খামার কৃিষ নলিছ ট 17278 10-08-2021 6233885 200,000

2701 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ নলিছ ট 35 দবািশষ দাস 4217321310162 ম 01720156622 না অন ান কৃিষ পান চাষ সানালী নলিছ ট 0237701016936 19-08-2021 6233886 200,000

2702 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ নলিছ ট 36
এ.এম. 
রিফকুল 
ইসলাম

4217373372576 ম 01751399993 না অন ান অন ান হাসঁ-মুরগীর খামার ইসলািম বিরশাল
2050111020660871

8 22-08-2021 6233887 300,000

2703 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ নলিছ ট 37 ট া রানী 
হালদার 1993422304000007 ম 01704434241 হ াঁ অন ান কৃিষ পান চাষ কৃিষ নলিছ ট 0404-031017283 24-08-2021 6233888 400,000

2704 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ নলিছ ট 38 মিনকা পাল 4217315388216 ম 01725099002 হ াঁ কু টর অন ান
মা ট িদেয় 
হাড়ী,পািতল,পুতল 
ইত ািদ তরী।

কৃিষ নলিছ ট 17280 01-09-2021 6233890 100,000

2705 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ নলিছ ট 39 সর তী রানী 
পাল 4217315388221 ম 01729325387 হ াঁ কু টর অন ান

মা ট িদেয় 
হাড়ী,পািতল,পুতল 
ইত ািদ তরী।

কৃিষ নলিছ ট 17279 01-09-2021 6233889 100,000

2706 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ নলিছ ট 40 িবউ ট বগম 4217313292360 ম 01766725402 হ াঁ অন ান অন ান গ -ছাগেলর খামার কৃিষ নলিছ ট 0404-031017286 07-09-2021 6233891 250,000

2707 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ নলিছ ট 41 শাহানাজ 
বগম 4217394338222 ম 01741770302 হ াঁ অন ান অন ান মােছর চাষ কৃিষ নলিছ ট 0404-031017302 15-09-2021 6233892 200,000

2708 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ নলিছ ট 42 আঃ মা ান 4217315380864 ম 01751804675 হ াঁ অন ান অন ান হাসঁ-মুরগীর খামার সানালী নলিছ ট 0327701019554 16-09-2021 6233893 150,000

2709 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ নলিছ ট 43 িলিপ আ ার 19904227307000002 ম 01776196173 হ াঁ অন ান অন ান গ -ছাগেলর খামার কৃিষ নলিছ ট 0404-031017301 19-09-2021 6233894 200,000

2710 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ নলিছ ট 44 আরতী রানী 
ম ল 4217313291185 ম 01635797900 হ াঁ অন ান কৃিষ পান চাষ কৃিষ বাস া 

,ঝালকাঠ 0411-031109641 19-09-2021 6233895 200,000

2711 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ নলিছ ট 45 স ব দ 4227305271406 প 01734347412 হ াঁ অন ান কৃিষ পান চাষ পুবালী নলিছ ট 4014901004165 23-09-21 6233896 300,000

2712 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ নলিছ ট 46 সুিপয়া বগম 4227306272791 ম 01743907106 হ াঁ অন ান অন ান হাসঁ-মুরগীর খামার কৃিষ নলিছ ট 0404031017309 23-09-21 6233897 200,000

2713 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 47 মানা বগম 19900610781000122 ম 01728791169 
01728791169 

না অন ান অন ান

ছাগেলর খামার 
তরী কের ও ছাগল 

পালন কের 
বাজারজাত করণ

িবেকিব ভা ািরয়া 0511-031010814 28-07-21 CDE-3125061 200,000

2714 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 48 িদপা দাশ 19957911411000002 ম 01780307076 
01911855450

হ াঁ কু টর য়াজাত করন জাল তরী ও সুতার 
ব বসা অ নী ভা ািরয়া 0200017126133 02-08-21 CDE-3125062 300,000

2715 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 49 খািদজা বগম 7911411813966 ম 01798471620 
01893177406

হ াঁ অন ান অন ান চাল ও আটা িব  
কেরন অ নী ভা ািরয়া 0200002871577 11-08-21 CDE-3125063 200,000

2716 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 50 শারিমন 7911411804573 ম 01300530977 
01725641162 

হ াঁ অন ান য়াজাত করন
গাভী পালন, দধু 
উৎপাদন কের িব  
কেরন

িবেকিব ভা ািরয়া 0511-031010873 11-08-21 CDE-3125064 500,000

2717 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 51 কাম াহার 7911435832996 ম 01751702353 
01744491079

হ াঁ অন ান য়াজাত দধু উৎপাদন কের 
য়াজাত করন সানালী ভা ািরয়া 0501100017093 11-08-21 CDE-3125065 300,000

2718 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 52 শাওন আ ার 7911411804530 ম 01736619503 
01713952928

হ াঁ অন ান য়াজাত করন দধু উৎপাদন কের 
য়াজাত করন সানালী ভা ািরয়া 0501701204719 11-08-21 CDE-3125066 300,000

2719 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 53 তাছিলমা বগম 7911471870691 ম 01719605219 
01704029163

হ াঁ অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন
গাভী পালনলন ও দধু 
উৎপাদন কের 

য়াজাত করন
িবেকিব ভা ািরয়া 0511-031010737 17-08-21 CDE-3125067 200,000
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2720 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 54 নজ ল 
ইসলাম 19917911471000045 প 01725001010 

01758705050
হ াঁ অন ান অন ান প ী পিরবহন 

পিরচালনা কেরন ইসলািমক ভা ািরয়া 13288 23-08-21 CDE-3125068 150,000

2721 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 55 ফািতমা বগম 7911423826231 ম 01798700265 
01730644588

হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
কাপড় য় কের 
পাশাক তরী কের 

িব  কেরন
অ নী ভা ািরয়া 0200014164523 23-08-21 CDE-3125069 100,000

2722 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 56 িশিরন আ ার 9581026144 ম 01719066237 
01718438724

হ াঁ অন ান য়াজাত করন
গাভী পালনলন ও দধু 
উৎপাদন কের 

য়াজাত করন
আল-আরাফা ইসঃ ভা ািরয়া 1071120045441 23-08-21 CDE-3125070 200,000

2723 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 57 আঃ আ জজ 
হাং 19637911411000002 প 01776621804 

01714340261
হ াঁ অন ান অন ান তল, গ াস িব  

কেরন, ু  ব বসায়ী পূবালী ভা ািরয়া 1207101064420 23-08-21 CDE-3125071 100,000

2724 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 58 লাইলী বগম 7911435835308 ম 01770093680 
01764797865

হ াঁ অন ান য়াজাত করন
গাভী পালনলন ও দধু 
উৎপাদন কের 

য়াজাত করন
পালী ভা ািরয়া 05314010002965 23-08-21 CDE-3125072 200,000

2725 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 59 আফছানা 7911447783413 ম 01715487926 
01742604496

হ াঁ কু টর য়াজাত করন পাশাক তরী কের 
িব  কেরন ইসলািমক ভা ািরয়া

2050777020084716
4 23-08-21 CDE-3125073 100,000

2726 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 60 জাছনা বগম 7911447783431 ম 01712309803 
01735699154

হ াঁ অন ান য়াজাত করন দু বতী গাভী পালন 
ও য়াজাত করন এন আর িব িস ভা ািরয়া 054131100001856 23-08-21 CDE-3125074 100,000

2727 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 61 রিফকুল 
ইসলাম 9560764905 প 01721728182 

01305521783
হ াঁ অন ান য়াজাত করন দু বতী গাভী পালন 

ও য়াজাত করন িবেকিব ভা ািরয়া 0511031011454 06-09-21 CDE-3125075 200,000

2728 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 62 উ ল দ জ 4654142449 প 01713323994 
01735326152

হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
বাশঁ ও বেতর 
িবিভ  আসবাবপ  
তরী

িডিবিবএল ভা ািরয়া 7017419173493 06-09-21 CDE-3125076 150,000

2729 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 63 কমল কৃ  হাং 7911435832164 প 01728539481 
01720088103

হ াঁ অন ান কৃিষ পানচাষ কের 
বাজাের িব  কেরন অ নী ভা ািরয়া 200002844921 06-09-21 CDE-3125077 100,000

2730 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 64 জাহানারা 
বগম 19907911471000194 ম 01790737443 

01739866628
হ াঁ কু টর য়াজাত করন

মাছ ধরার জাল 
তরী কের িব  

কেরন
অ নী ভা ািরয়া 0200015853853 06-09-21 CDE-3125078 200,000

2731 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 65 ফািতমা বগম 7911447771334 ম 01980684483 
01725075340

হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন নকশী কাথা তরী 
কের িব  কেরন পালী ভা ািরয়া 5314015000546 14-09-21 CDE-3125079 100,000

2732 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 66 সুিনল চ  
ম ল 7911435837985 প 01735326152 

01770357539
হ াঁ অন ান কৃিষ পানচাষ কের 

বাজাের িব  কেরন অ নী ভা ািরয়া 0200017278597 16-09-21 CDE-3125080 100,000

2733 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 67 মুকুল ম ল 595168277 প 01712233634 
01701318815

হ াঁ অন ান কৃিষ পানচাষ কের 
বাজাের িব  কেরন সানালী ভা ািরয়া 0501100017258 16-09-21 CDE-3125081 100,000

2734 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 68 রা জয়া বগম 7911435834575 ম 01703751400 
01722402596

হ াঁ অন ান য়াজাত করন
গাভী পালনলন ও দধু 
উৎপাদন কের 

য়াজাত করন
ইসলািমক ভা ািরয়া

2050306020181770
2 16-09-21 CDE-3125082 200,000

2735 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 69 নুরজাহান 7911423827503 ম 01721054672 
01720226579

হ াঁ অন ান অন ান
গাভী পালনলন ও দধু 
উৎপাদন কের 

য়াজাত করন
ইসলািমক ভা ািরয়া

2050306020133410
9 16-09-21 CDE-3125083 200,000

2736 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 70 নাজমা আ ার 7911435832994 ম 01716471557 
01715447065

হ াঁ অন ান ভাজ পন পাশাক তরী কের 
িব  কেরন সানালী ভা ািরয়া 0501701029753 20-09-21 CDE-3125084 200,000

2737 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 71 চায়না রানী 7911423825878 ম 01749700072 
01723616466

হ াঁ অন ান অন ান মুিড় তরী ও িব য় অ নী ভা ািরয়া 0200002920948 22-09-21 CDE-3125085 100,000

2738 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 72 সাহাগ 1592039013857 ম 01718170150 
01788345406

হ াঁ কু টর য়াজাতকরন িঘ উৎপাদন ও 
বাজার জাতকরন এন আর িবিস ভা ািরয়া 504133300000532 22-09-21 CDE-3125086 100,000

2739 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 73 নািগস 7911411809276 ম 01738068624 
01712146271

হ াঁ কু টর িনত ব বহায
পাশাক তরী কের 

বাজার জাতকরন 
কেরন

িবেকিব ভা ািরয়া 0511031011457 22-09-21 CDE-3125087 100,000
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2740 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 74 সবুজ 5102379483 ম 01790762741 
01724660888

হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন িবিভ  লৗহ পন  
উৎপাদন ও িব এস িব এ িস ভা ািরয়া 0082120004282 23-09-21 CDE-3125088 200,000

2741 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ ভা ািরয়া 75 নািছমা 7911435835518 ম 01787520337 
01742161553

হ াঁ কু টর য়াজাতকরন
াল তরীর সুতা 

তরী কের বাজাের 
িব  কেরন

আল-অরাফা 
ইঃব াংক ভা ািরয়া 1071120019328 23-09-21 CDE-3125089 200,000

2742 বিরশাল ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ শেখরহাট 76 শখ 
সালায়মান 5067501600 প 01733958946 না ু উৎপাদন পন মুরগী পালন অ নী ব াঙক শেখরহাট 0200008158913 29.7.21 02.cd1419933

1 100,000

2743 বিরশাল ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ শেখরহাট 77 সুক  দাশ 9159766659 প 01741624865 না ু উৎপাদন  গাভী পালন অ নী ব াঙক শেখরহাট 0200017389590 27.9.21 02-cd1419932 100,000

2744 বিরশাল ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ রাজাপুর 78 রকসনা 7335942467 ম 01721490882 হ াঁ অন ান উৎপাদন গাভীর ফাম িবেকিব রাজাপুর 0406031110242 27/7/21 5256541 400,000

2745 বিরশাল ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ রাজাপুর 79 আছমা আ ার 7786002027 ম 01706043989 হ াঁ অন ান উৎপাদন ফ াশন হাউজ ও  
টইলািরং ইঃব াংক রাজাপুর

2050393020036260
1 28/07/21 5256542 250,000

2746 বিরশাল ঝালক ঠ ঝালকা ঠ রাজাপুর 80 কুলসুম বগম 6435775553 ম 01733040121 হ াঁ অন ান উৎপাদন গাভী পালন সানালী রাজাপুর 0329301015457 05/8/21 5256543 300,000

2747 বিরশাল ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ রাজাপুর 81 িশমু বগম 7335711441 ম 01746271285 হ াঁ অন ান উৎপাদন গাভীর ফাম িবেকিব রাজাপুর 0406031109104 09/821 5256544 200,000

2748 বিরশাল ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ রাজাপুর 82 নাজমা বগম 5985746272 ম 01716648074 হ াঁ অন ান উৎপাদন গাভীর ফাম সানালী রাজাপুর 0329301018206 09/8/21 5256545 200,000

2749 বিরশাল ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ রাজাপুর 83 হাসেনয়ারা 5536853426 ম 01920056889 হ াঁ অন ান উৎপাদন মুরগীর বা া 
উৎপাদন ইঃব াংক রাজাপুর

2050393020051361
8 22/08/21 5256546 200,000

2750 বিরশাল ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ রাজাপুর 84 আকিলমা 5987040515 ম 01745990991 হ াঁ অন ান উৎপাদন গাভী পালন ইঃব াংক উ মপুর
2050777020082990

1 23/08/21 5256547 200,000

2751 বিরশাল ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ রাজাপুর 85 সুিম বগম 9136691319 ম 01710941257 হ াঁ অন ান উৎপাদন হাসঁ-মুরগীর ফাম পূবালী ব াংক রাজাপুর 1051101142210 25/8/21 5256549 300,000

2752 বিরশাল ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ রাজাপুর 86 বলােয়ত 
হােসন 2386541763 প 01724079069 না ু উৎপাদন িমি  তরী ও 

িবপননকারী অ নী ব াঙক রাজাপুর 0200006657198 25/8/21 5256548 400,000

2753 বিরশাল ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ রাজাপুর 87 রনু বগম 4835836333 ম 01914772104 হ াঁ অন ান উৎপাদন গাভী পালন িবেকিব রাজাপুর 10929 26/8/21 5256550 200,000

2754 বিরশাল ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ রাজাপুর 88 আঃ আউয়াল 
হাং 7335845132 প 01732343066 না ু উৎপাদন ছাগল ও গাভী পালন িবেকিব রাজাপুর 10965 15/9/21 5256551 200,000

2755 বিরশাল ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ রাজাপুর 89 তাছিলমা বগম 4186985919 ম 01753098102 হ াঁ অন ান উৎপাদন ছাগল ও গাভী পালন ইসলামী উ মপুর
2050777020164562

9 15/09/2021 5256552 200,000

2756 বিরশাল ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ রাজাপুর 90 সাথী ঘরামী 2692620531927 ম 01720208529 হ াঁ অন ান উৎপাদন হাসঁ-ও গভী পালন ইসলামী রাজাপুর 2050393020053660 21/09/2021 5256553 100,000

2757 বিরশাল ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ রাজাপুর 91 আয়শা আ ার 2856524778 ম 01873418699 হ াঁ অন ান উৎপাদন গাভী খামার সানালী রাজাপুর 0329301018396 23/9/21 5256554 300,000

2758 বিরশাল ঝালকা ঠ ঝালকা ঠ রাজাপুর 92 মাঃ আঃ কু সু 3735797510 প 01753094784 না ু উৎপাদন দু বতী গাভী পালন ইসলামী রাজাপুর 397 05/10/2021 5256555 100,000

2759 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ কাউখালী 93 খুিশদা খানম 7914715762305 ম 01703886244 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন মুরগী পাল এবং 
বাজারজাত সানালী কাউখালী 0503100020023 29/7/2021 2759321 500,000
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2760 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ কাউখালী 94 মা ফা বগম 5525221759 ম 01772285029 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন ছাগল পালন িবেকিব কাউখালী 05040311110410 12/8/2021 2759325 200,000

2761 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ কাউখালী 95 সজল কমকার 6890302059 প 01731936900 হ াঁ ু িনত  ব বহায উৎপাদন েনর গহনা তরী সানালী কাউখালী 0503100023015 12/82021 2759323 500,000

2762 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ কাউখালী 96 সািহন হােসন 3700032398 প 01737012032 না ু কৃিষ/ ভাগ পন গাভী পালন সানালী কাউখালী 0503301018745 12/8/21 2759324 200,000

2763 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ কাউখালী 97 সেরায়ার 9140589491 প 01711219186 হ াঁ ু িনত  ব বহায উৎপাদন িরং াব তরী সানালী কাউখালী 0503100009381 12/8/21 2759322 500,000

2764 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ কাউখালী 98 আঃছালাম 5990710781 প 01714351079 না ু কৃিষ/ ভাগ পন পানচাষ কের 
বাজাের িব  কেরন অ নী ব াংক কাউখালী 0200004716921 16/8/21 2759326 250,000

2765 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ কাউখালী 99 মাঃেসাহাগ 
তাং 9140345845 প 01673040835 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন মুরগী পালন সানালী কাউখালী 0503100022908 29/821 2759327 500,000

2766 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ কাউখালী 100 তান জলা 
বগম 4640376077 ম 01715084932 হ াঁ ু মুরগী পালন মুরগী পালন কৃিষব াংক কাউখালী 0504031111055 01/09/21 2759328 250,000

2767 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ কাউখালী 101 মাঃআজাদরু 
রহমান 1940537291 প 01732042960 হ াঁ ু মুরগী পালন মুরগী পালন কৃিষব াংক কাউখালী 05040311110358 15/09/21 2759331 100,000

2768 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ কাউখালী 102 মাঃসিহদলু 
হক িপন্ট 8666702181 প 01725926590 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন মাছ চাষ কৃিষব াংক কাউখালী 05040311110741 15/9/21 2759332 200,000

2769 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ কাউখালী 103 মাঃিলমন 
তালুকদার 1511380220 প 01781512024 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরন দু বতী গাভী পালন 

/দিধ কাখানা অ নী ব াংক কাউখালী 0200014108200 15/9/21 2759329 400,000

2770 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ কাউখালী 104 মাঃেসাহাগহাও
লাদার 6001579793 প 01779439062 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন দু বতী গাভী পালন সানালী কাউখালী 0503301010716 15/9/21 2759330 400,000

2771 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ কাউখালী 105 জয়নব বগম 5990366956 ম 01716285824 না ু কৃিষ/ ভাগ পন দু বতী গাভী পালন কৃিষব াংক কাউখালী 05040311111077 21/9/21 2759333 100,000

2772 বিরশাল িপেরাজপুর ঝালকা ঠ কাউখালী 106 মাঃেসায়াইব 5990528670 প 01312297944 না ু কৃিষ/ ভাগ পন দু বতী গাভী পালন পালী ব াংক কাউখালী 1160 05/10/21 2759334 100,000

2773 বিরশাল ঝালকাঠ ঝালকা ঠ কাঠািলয়া 107 িফেরাজ 82186007068 প 01648854907 না অন ান অন ান দু বতী গাভী পালন িব. কিব কাঠািলয়া 0407031107261 29/07/2021 6221421 200,000

2774 বিরশাল ঝালকাঠ  ঝালকা ঠ কাঠািলয়া 108 িবকাস চ  হং 8237728525 প 01733760500 না কু টর অন ান কােঠর ব াবসা িব. কিব কাঠািলয়া 0407031107260 11/08/21 6221422 200,000

2775 বিরশাল ঝালকাঠ  ঝালকা ঠ কাঠািলয়া 109 কিনকা রানী 9137880176 ম 01790778310 হ াঁ অন ান অন ান অইস ম িব. কিব কাঠািলয়া 0407031106607 11/08/21 6221423 250,000

2776 বিরশাল ঝালকাঠ  ঝালকা ঠ কাঠািলয়া 110 িমলন চ  হাং 5988803531 প 01740962028   না অন ান অন ান পান চাষ িব. কিব কাঠািলয়া 0407031107271 1108/21 4221424 100,000

2777 বিরশাল ঝালকাঠ  ঝালকা ঠ কাঠািলয়া 111 মাসুদলু হক 5538243253 প 01634340970 হ াঁ অন ান অন ান দু বতী গাভী পালন িব. কিব কাঠািলয়া 0200004917088 17/8/2021 6221425 200,000

2778 বিরশাল ঝালকাঠ  ঝালকা ঠ কাঠািলয়া 112 মা ািফজুর 9568853031 প 01712188871    না অন ান অন ান দু বতী গাভী পালন পািল কাঠািলয়া 5637010000039 22/08/21 6221426 300,000

2779 বিরশাল ঝালকাঠ  ঝালকা ঠ কাঠািলয়া 113 আেলা রানী 7788436793 ম 017854534312 হ াঁ অন ান অন ান মুিদ ব াবসা িব. কিব কাঠািলয়া 0407031107262 22/08/21 6221427 300,000
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2780 বিরশাল ঝালকাঠ  ঝালকা ঠ কাঠািলয়া 114 নজ ল 
ইসলাম 3287880235 প 01732775602 না অন ান অন ান দু বতী গাভী পালন িব. কিব কাঠািলয়া 0407031107292  06/09/21 6221428 150,000

2781 বিরশাল ঝালকাঠ  ঝালকা ঠ কাঠািলয়া 115 ফয়সাল 
অহা দ 3737873707 প 01797341440 না অন ান অন ান দু বতী গাভী পালন পািল কাঠািলয়া 5630010004055 06/09/21 6221429 300,000

2782 বিরশাল ঝালকাঠ  ঝালকা ঠ কাঠািলয়া 116 নাজমা বগম 5537775933 ম 01772674382 হ াঁ অন ান অন ান দু বতী গাভী পালন িব. কিব কাঠািলয়া 0407031107304 06/09/21 6221430 300,000

2783 বিরশাল ঝালকাঠ  ঝালকা ঠ কাঠািলয়া 117 অমল চ  পাল 421733136196 প 01726734288 না অন ান অন ান দু বতী গাভী পালন অ নী আমুয়া 0200004962522 16/09/21 6221431 200,000

2784 বিরশাল ঝালকাঠ  ঝালকা ঠ কাঠািলয়া 118 নািছমা বগম 5537493743 ম 01401882318 হ াঁ অন ান অন ান দু বতী গাভী পালন অ নী আমুয়া 0200009733109 16/09/21 6221433 200,000

2785 বিরশাল ঝালকাঠ  ঝালকা ঠ কাঠািলয়া 119 আল আিমন 595707453976 প 01315456558 না অন ান অন ান পান চাষ িব. কিব আমুয়া 04080311069768 16/09/21 6221432 300,000

2786 বিরশাল ঝালকাঠ  ঝালকা ঠ কাঠািলয়া 120 খেগ  চ  হাং 5087491386 প 01736965408 না অন ান অন ান পান চাষ সানালী কাঠািলয়া 32053000013 23/09/21 6221434 200,000

2787 বিরশাল ঝালকাঠ  ঝালকা ঠ কাঠািলয়া 121 আিশশ বড়াল 1471843712 প 01774894454 না অন ান অন ান পান চাষ িব. কিব কাঠািলয়া 0407031107340 05/10/21 6221435 150,000

2788 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা পূবধলা 1 অনুপমা দাস 5076925733 ম 01913607344 হ াঁ ু অন ান গাভী পালন অ ঃ ব াঃ িলঃ পূবধলা 02000012932518 10/08/2021 িসিডই199186
1              200,000 

2789 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা পূবধলা 2 বাধন চ  
সরকার 4262604306 প 01717107797 না ু অন ান িম  তরী ও িব য় অ ঃ ব াঃ িলঃ পূবধলা 0200002831615 11/08/2021 িসিডই199186

3 200,000             

2790 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা পূবধলা 3 স ীপ কুমার 
ঘাষ 5525240833 প 01721799981 না ু অন ান মৎস  চাষ সাঃ ব াঃ িলঃ পূবধলা 351475300072 22/08/2021 িসিডই199186

4 200,000             

2791 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা পূবধলা 4 তামা া 
আা ার 8660530901 ম 01947811541 হ াঁ ু অন ান গাভী পালন এনআরিবিস ব াঃ 

িলঃ পূবধলা 016831100002553 10/08/2021 িসিডই199186
2 200,000             

2792 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা পূবধলা 5 সুভাস চ  দাস 7798252214 প 01935701049 না ু অন ান খাবােরর কাজ সাঃ ব াঃ িলঃ পূবধলা 3514701012204 08/09/2021 িসিডই199186
7 150,000             

2793 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা পূবধলা 6 নািছমা আ ার 9136867554 ম 01981466928 হ াঁ ু অন ান গাভী পালন এনআরিবিস ব াঃ 
িলঃ পূবধলা 016831100002864 08/092021 িসিডই199186

5 200,000             

2794 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা পূবধলা 7 তাছিলমা খাতন 9563250837 ম 01918682257 হ াঁ ু অন ান গাভী পালন অ ঃ ব াঃ িলঃ পূবধলা 0200009840982 08/09/2021 িসিডই199186
6 200,000             

2795 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা পূবধলা 8 িবকাশ চ  দাস 50747607744 প 0191173474 না ু অন ান খামােরর কাজ এনআরিবিস ব াঃ 
িলঃ পূবধলা 0168311000028680 08/09/2021 িসিডই199186

8 150,000             

2796 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা পূবধলা 9 ই ীছ আলী 
শখ 5963474191 প 01864464104 না ু অন ান গাভী পালন বাকৃিব পূবধলা 960656814851 20/09/2021 িসিডই199186

8 100,000             

2797 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা পূবধলা 10 ফােতমা 
আ ার ৯৫৬৭৭০৪০৯৪ ম ০১৯৩৬৭৯৪০৯৬ হ াঁ ু কৃিষ ছাগল,মুরগী ও গাভী 

পালন
এনআরিবিস ব াঃ 

িলঃ পূবধলা
০১৬৮৩১১০০০০০২

৯৭
২৮০৯২০১ িসিডই১৯৯১৮

৭০ 200,000             

2798 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা ন েকানা স 11 মু া বিনক 3728504170 ম 01736197696 
01752140737

হ াঁ ু অন ান
িবিভ  ধরেণর খাবার 
তয়ার কের িব য 

কেরন
িবেকিব ন েকানা শাখা 17057 27/07/21 0106201              400,000 

2799 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা ন েকানা স 12 িবমল চ  
সরকার 7780492810 প 01727939053 

01790293499
না ু অন ান

েলর আসবাবপ  
ও দরজা-জানালা 
তয়ার

অ ণী ন েকানা শাখা 020016762740 05/08/21 0106202 400,000             
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2800 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা ন েকানা স 13 চ ন িময়া 9130825202 প 01713566308 
01776975737

হ াঁ ু অন ান
সেনটাির সাম ী 
তয়ার ওমেনাহারী 

সাম ী িব য়
উ রা ন েকানা শাখা 3368 12/08/21 0106204 400,000             

2801 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা ন েকানা স 14 মাঃ আ লু 
ছা ার 7780753831 প 01721389335 

017009698174
হ াঁ ু অন ান াংক তয়ার িবেকিব ন েকানা শাখা 11 12/08/21 0106203 300,000             

2802 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা ন েকানা স 15 মা রানী দাস 4628541171 ম 01729929430 
01913321367

হ াঁ কু টর অন ান কা পণ  তয়ার জনতা ন েকানা শাখা 0100222529942 16/08/21 0106205 200,000             

2803 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা ন েকানা স 16 সািবকু াহার 1030137663 ম 01761820770 
01712603185

হ াঁ কু টর অন ান পাষাক তয়ার আল-আরাফা 
ইসলামী ন েকানা শাখা 1271120029581 16/08/21 0106206 100,000             

2804 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা ন েকানা স 17 আইিরন 
আ ার 19917210435000022 ম 01740145536 

01713502104
হ াঁ কু টর অন ান পাষাক তয়ার িবেকিব ন েকানা শাখা 18543 19/08/21 0106207 200,000             

2805 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা ন েকানা স 18 মাঃ আ লু 
হাই রাজদার 1479872663 প 01712094787-

01718756277
না অন ান কৃিষ

গ  মাটা 
তাজা,কৃিষ ও মাছ 
চাষ

িঅ ণী ন েকানা শাখা 020014037176 25/08/21 0106208 300,000             

2806 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা ন েকানা স 19 সুবল চ  
সরকার 20830754921 প 01712379954 

01832294553
না অন ান অন ান মাছ চাষ ডাচ বাংলা ন েকানা শাখা 090720732 09/09/21 0106210 400,000             

2807 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা ন েকানা স 20 রােসল 7328375295 প 01787878282 
01867939372

হ াঁ অন ান অন ান থাই াস িব য় ডাচ বাংলা ন েকানা শাখা 2411100006118 09/09/21 0106209 400,000             

2808 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা খািলয়াজরুী 21 িশবানী রানী 
বমন 7213840530317 ম 01749722915 

01913287043
হ াঁ অন ান অন ান জাল তরী বাকৃিব

বাংলেদশ কৃিষ 
ব াংক 

খািলয়াজুরী শাখা
4912031118836 28.07.2021 7434941              100,000 

2809 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা খািলয়াজরুী 22 িরপন চ  বমন 7213840000099 প 01779581207 
01759048709

না ু য়া টিক মােছর ব বসা বাকৃিব
বাংলেদশ কৃিষ 

ব াংক 
খািলয়াজুরী শাখা

4912031118288 09.08.2021 7434942 100,000             

2810 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা খািলয়াজরুী 23 চায়না রানী দাস 7214774995227 ম  01794982999 
01724193522

না ু ভাগ পণ  উৎপাদন গাভীর দধু িব বাকৃিব
বাংলেদশ কৃিষ 

ব াংক 
খািলয়াজুরী শাখা

4912031118841 11.08.2021 7434943 100,000             

2811 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা খািলয়াজরুী 24 টট সরকার 7213840531206 প 01717355539 
01738826639

না অন ান অন ান িব ু ট িব সা: ব া: িল:
সা: ব া: িল: 

খািলয়াজ ী 
শাখা

3508200000853 11.08.2021 7434944 100,000             

2812 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা খািলয়াজরুী 25 সািব ী রাণী 
দাস 7213840530572 ম 01937923135 

01916010858
হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন পানসুপারীর ব বসা বাকৃিব

বাংলেদশ কৃিষ 
ব াংক 

খািলয়াজুরী শাখা
4912031118775 19.08.2021 7434945 100,000             

2813 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা খািলয়াজরুী 26 িলিপ রানী 
সরকার ৭২১৩৮৬৭৪১২৬৪০ ম ০১৭৭৮৯১৯৩৫৫ হ াঁ ু অন ান সলই কাজ বাকৃিব

বাংলেদশ কৃিষ 
ব াংক 

খািলয়াজুরী শাখা
৪৯১২০৩১১১৮৮৫২ ২৭০৯২০২১ ৭৪৩৪৯৪৬ 100,000             

2814 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা মাহনগ 27 নাজমুল হদা 198672263007416837 প 01711062517 
01781839855

না ু য়া/প ােকটজাত করন
দধু থেক 
িম ৈতিরওেদাকােন 
িব য়

কৃিষ ব াংক মাহনগ 624 03/08/21 3107261              300,000 

2815 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা মাহনগ 28 এনামুল হক 7216321701882 প 01911700780 
01715610233

না ু য়া/প ােকটজাত করন
িব ু ট, কক,পাউ ট
, বকারী পন  
সরবরাহ

পূবালী ব াংক মাহনগ 4542101034804 05/08/21 3107262 300,000             

2816 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা মাহনগ 29 আিরফা 
সুলতানা 7226305418363 ম 01740553883 

01724572536
হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উ পাদন পাষাক তরী কৃিষ ব াংক মাহনগ 21849 18/08/21 3107263 200,000             

2817 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা মাহনগ 30 কৃষ্ঞা গা ামী 7226307380231 ম 01917043139 
0191160223

হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উ পাদন পাষাক তরী  সানালী ব াংক মাহনগ 3512101020678 18/08/21 3107264 100,000             

2818 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা মাহনগ 31 জয় ী গা ামী 72156426964247 ম 01919841677 
01925313952

হ াঁ ু অন ান গ  মাটাতাজা 
কের িব ীকেরন জনতা মাহনগ 0100218335122 22/08/21 3107265 200,000             

2819 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা মাহনগ 32 শা ী আ ার 7226304778222 ম 01946219957 
01938776705

হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উ পাদন পাষাক তরী সানালী ব াংক মাহনগ 3512100009592 25/08/21 3107266 200,000             
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2820 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা মাহনগ 33 না রানী সাধ 7226309393368 ম 01729669200 
01733154821

হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উ পাদন পাষাক তরী অ নী ব াংক মাহনগ 0200004425727 25/08/21 3107267 200,000             

2821 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা মাহনগ 34 সুই ট আ ার 19947216310000027 ম 01724482110 
01925561868

হ াঁ ু িনত  ব বহাযপন  উ পাদন পাষাক তরী অ নী ব াংক মাহনগ 0200012826480 21/09/21 3107269 200,000             

2822 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা মাহনগ 35 জুেয়না আ ার 7226306386020 ম 01748486368 হ াঁ ু অন ান গ  মাটাতাজা 
কের িব ীকেরন এন আর িব িস মাহনগ 502931100002994 21/09/21 3107268 100,000             

2823 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা মাহনগ 36 রানা িময়া 19987216342006390 ম 01626211657 
01747901330

না ু অন ান গ  মাটাতাজা 
কের িব ীকেরন অ নী ব াংক মাহনগ 0200011888765 28/09/21 3107270 100,000             

2824 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা শ ামগ 37 েমা: জজ 
িময়া 3323019473143 প 01728767274 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

া ক পন  তরী 
কের বাজাের িব য় 
কেরন

ি িময়ার শ ামগ 0011200000049 02-08-21 3108401              500,000 

2825 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা শ ামগ 38 মা: নজ ল 
ইসলাম 6112385888112 প 01824128633 না ু ভাগ পণ  উৎপাদন

বকারী পন  তরী ও 
বাজাের িব য় 
কেরন

জনতা শ ামগ 489/5 05-08-21 3108402 500,000             

2826 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা শ ামগ 39 মা:  সাইফুল 
ইসলাম 6112385888777 প 01952768722 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িসেম  বালু য় 
কের খু ট তরী 
কেরন

পালী শ ামগ 5673 18-08-21 3108403 300,000             

2827 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা শ ামগ 40 মা: জাহা ীর 
িময়া 3281948632 প 01918257231 না কু টর অন ান

িববােহর সর ামািদ 
তরী কের বাজাের 

িব য় কেরন
জনতা শ ামগ 8805/4 09-09-21 3108404 500,000             

2828 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা শ ামগ 41 মা: সাহরাব 
হােসন 2808811679 প 01727479472 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

মাছ চাষ ও দু  
উৎপাদন কের 
বাজাের িব য় 
কেরন

িবেকিব শ ামগ 564 09-09-21 3108405 400,000             

2829 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা শ ামগ 42 িলিপ রাণী সাহা 6112349710289 ম 01919278784 হ াঁ ু অন ান
িববােহর সর ামািদ 
তরী কের বাজাের 

িব য় কেরন
িবেকিব শ ামগ 16706 23-09-21 3108406 300,000             

2830 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা মদন 43 সুজন নাগ 7225602688245 প 01724072148 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গ র খামার পূবালী মদন ################ 05.08.21 ৩১১২৪২১ ৫০০০০০

2831 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা মদন 44 িলটন চৗধুরী 4631719566 প 01716832448 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গ র খামার পূবালী মদন ১৬৮২৯০১০২৬৮২৯ 11.08.21 ৩১১২৪২২ ৫০০০০০

2832 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা মদন 45 সা র 
আহ দ 199947225607000000 প 01719373885 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ পূবালী মদন ১৬৮২৯০১০২৬০০০ 11.08.21 ৩১১২৪২৩ ৩০০০০০

2833 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা মদন 46 মা ািফজুর 
রহমান 19827215642000000 প 01789324775 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ পূবালী মদন ১৬৮২১০১১১৪৭৮১ 19.08.21 ৩১১২৪২৪ ৩০০০০০

2834 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা মদন 47 আ লু কািদর 6854544458 প 01742264107 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পাল্  ফাম পূবালী মদন ২০০০১৬০৮৯১৮৯ 25.08.21 ৩১১২৪২৫ ৩০০০০০

2835 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা মদন 48 ৃতী আকতার 19927225607000000 ম 01723052906 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গ র খামার পূবালী মদন ১৬৮২১০১০৯৮১৫৬ 09.09.21 ৩১১২৪২৭ ৫০০০০০

2836 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা মদন 49 উ ম কুমার 
রায় 7210459596322 প 01736739529 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গ র খামার পূবালী মদন 1352/0 09.09.21 ৩১১২৪২৬ ৩০০০০০

2837 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা মদন 50 আ: আউয়াল 19957215642000000 প 01923668205 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গ র খামার পূবালী মদন ৩৫১০৫০১০২০৯০৯ 09.09.21 ৩১১২৪২৮ ২০০০০০

2838 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা মদন 51 হািববুর রহমান 7210459598687 প 01713503547 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ কৃিষ মদন ৪৯১৩০৩১১০৫২৯১ 19.09.21 ৩১১২৪২৯ ১০০০০০

2839 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা ক য়ুা 52 ী যতী  চ  
পাল 6112385888315 প 01727872198 

01721992335
হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ জুেয়লারী দাকান অ ণী ক য়ুা 020007796643 05-08-2021 2708981              200,000 
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2840 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা ক য়ুা 53 মাছা: িমনা 
আকতার 7224709824522 ম 01912587641 

01765892802
হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ গাভী পালন সানালী ক য়ুা 3507101018911 05-08-2021 2708982 200,000             

2841 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা ক য়ুা 54 মা: আল 
নামানী 9147890447 প 01710761646 

01788469282
হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ গাভী পালন সানালী ক য়ুা 350710102178 11-08-2021 2708983 250,000             

2842 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা ক য়ুা 55 সয়দ আল 
আিমন 7214781087347 প 01733135578 

01733259697
হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ গাভী পালন সানালী ক য়ুা 3507101016126 11-08-2021 2708984 300,000             

2843 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা ক য়ুা 56 মু া 19947215663000207 ম 01727592612 
01772688102

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন সলাই কাজ ও 
পাশাক িব য় সানালী ক য়ুা 3507101021142 18-08-2021 2708985 100,000             

2844 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা ক য়ুা 57 িবউ ট 
আকতার 7224705817466 ম 01706434322 

01756809359
হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ গাভী পালন অ ণী ক য়ুা 10238312 24-08-2021 2708986 500,000             

2845 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা ক য়ুা 58 শহীদলু 
ইসলাম বাচচ্ 7214713953049 প 01734664429 

01710761646
হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ গাভী পালন সানালী ক য়ুা 3507101016403 25-08-2021 2708987 100,000             

2846 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা ক য়ুা 59 সালমা 
আকতার 19947214794000059 ম 01718819320 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ গাভী পালন সানালী ক য়ুা 3507101002585 29-09-2021 2708988 50,000               

2847 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা আটপাড়া 60 জিরনা ৭২১০৪৮৩৪৮৫৩১১ ম ০১৭১৯৬৭৮০৫৯ হ াঁ অন ান অন ান ক উটার এ  
টিলকম জনতা ব াংক তিলগাতী শাখা ০১০০১১৭১৮০৮৭০ ২৯-০৭-২০২১ ৩১০৫৬৬১              250,000 

2848 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা আটপাড়া 61 রমা ৭২১০৪১১৫৬১৫৭৭ ম ০১৭৬৩২৭৪৪১৫ হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন মৃৎ িশ কৃিষ ব াংক আটপাড়া শাখা ৪৯০৯০৩১১১০৭৬৭ ০৯-০৯-২০২১ ৩১০৫৬৬২ 100,000             

2849 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা আটপাড়া 62 আেমনা ১৯৯১৭২১০৪৮৩৪০০০৪৮ ম ০১৭৭২৯১৫৪০৫ হ াঁ ু কৃিষ গাভী পালন কৃিষ ব াংক দওুজ শাখা ৯২৩৬ ১১-০৮-২০২১ ৩১০৫৬৬৩ 200,000             

2850 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা আটপাড়া 63 হনা ৭২১০৪১১৫০৫৮০৬ ম ০১৯৫৩৮১৫০০০ হ াঁ ু কৃিষ মৎস  চাষ সানালী ব াংক আটপাড়া শাখা ৩৫০১৪০১০১১৮৩৮ ১১-০৮-২০২১ ৩১০৫৬৬৪ 100,000             

2851 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা আটপাড়া 64 ই জত পাল ৭২১০৪১১৫৬১৬১১ প ০১৯২৫০২৯০১৬ হ াঁ ু কৃিষ গাভী পালন সানালী ব াংক আটপাড়া শাখা ১০২৪২৫ ২২-০৮-২০২১ ৩১০৫৬৬৫ 200,000             

2852 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা আটপাড়া 65 ফজলুর রহমান ৭২১০৪৪৭৩৮৮৩৭৫ প ০১৭৩৫৩৬৭০৭৫ হ াঁ ু কৃিষ গাভী পালন কৃিষ ব াংক আটপাড়া শাখা ৯৭৫৫ ২২-০৮-২০২১ ৩১০৫৬৬৬ 200,000             

2853 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা আটপাড়া 66 লাকী আ ার ৭২১০৪৭১৪৫৮০১৪ ম ০১৭৮০০৭৮৪৩৯ হ াঁ ু কৃিষ গাভী পালন সানালী ব াংক আটপাড়া শাখা ৩৫০১৪০১০১৫০০০ ২২-০৮-২০২১ ৩১০৫৬৬৭ 300,000             

2854 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা আটপাড়া 67 শাহনাজ ৭২১০৪৭১৪৫৩৪০২ ম ০১৭২১৬৪১৩৫০ হ াঁ ু কৃিষ মৎস  চাষ সানালী ব াংক আটপাড়া শাখা ৩৫০১১০০০০০৬৯৭ ২২-০৮-২০২১ ৩১০৫৬৬৮ 100,000             

2855 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা আটপাড়া 68 নজমুল হক ৭২১০৪৭১৪৫১১১১ প ০১৭১৬৪০৪০৩৭ হ াঁ ু কৃিষ মৎস  চাষ সানালী ব াংক আটপাড়া শাখা ৩৫০১১১০০০০২৭৬৭ ০২-০৯-২০২১ ৩১০৫৬৬৯ 100,000             

2856 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা আটপাড়া 69 শ ামল চ  
শ াম ৭২১০৪১১৫৬১৬৯৩ প ০১৭২৮৩৩৩১৪৮ হ াঁ ু কৃিষ গাভী পালন জনতা ব াংক তিলগাতী শাখা ০১০০১৪৪৫০৬২৫৬ ০২-০৯-২০২১ ৩১০৫৬৭০ 200,000             

2857 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা আটপাড়া 70 হেলনা ৭২১০৪৮৩৪৮৫৩১৮ ম ০১৭৪৯৮৮১২৯৮ হ াঁ ু কৃিষ গাভী পালন জনতা ব াংক তিলগাতী শাখা ৫৯৬৯/১ ০৮-০৯-২০২১ ৩১০৫৬৭১ 200,000             

2858 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা আটপাড়া 71 আসমা আ ার ৭২১০৪১১৩৩৮৫৫৯ ম ০১৯৯৮২০৬২৪০ না ু কৃিষ গাভী পালন কৃিষ ব াংক আটপাড়া শাখা ৪৯০৯০৩১১১০৮১৮ ২৮-০৯-২০২১ ৩১০৫৬৭২ 200,000             

2859 ময়মনিসংহ ন েকাণা ন েকানা আটপাড়া 72 নাজমুল ফিকর ৭২১০৪১১৩৫৮৭৮৫ প ০১৯২৫৪১১০৯৪ হ াঁ ু য়া/প ােকটজাত করণ বকারী সানালী ব াংক আটপাড়া শাখা ৪০২০০০৬৬৬ ০৬-১০-২০২১ ৩১০৫৬৭৩ 300,000             
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2860 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা কলমাকা া 73 কমলা রানী 3313247043336 ম 01771797975 হ াঁ ু িনত  ব বহারয্ পণ  উৎপাদন

মা ঠর তির 
হািড়পািতল 
উৎপাদন ও িব য় 
করণ

সানালী ব াংক কলমাকা া 
শাখা 100015466 28/07/2021 3111502 100,000             

2861 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা কলমাকা া 74 সুিনিত রানী 
পাল 7214047485604 ম 01938173424 না ু িনত  ব বহারয্ পণ  উৎপাদন

মা ঠর তির 
হািড়পািতল 
উৎপাদন ও িব য় 
করণ

বাংলােদশম কৃিষ 
ব াংক

কলমাকা া 
শাখা 4910031108158 28/07/2021 3111501 100,000             

2862 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা কলমাকা া 75 মাঃ আদম 
আলী 7214035977716 প 01915020643 না ু ভাগ  পণ  উৎপাদন

বকারীর তির ট 
কক িব ু ট 

উুৎপাদন ও বাজার 
জাত করণ

অ ণী ব াংক কলমাকা া 
শাখা 0200014761396 12/08/2021 3111503 200,000             

2863 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা কলমাকা া 76 সাজাহান 
আক 7214023503151 প 01721473628 হ াঁ ু কৃিষ পণ / ভাগ  পণ  উৎপাদন মাছ চাষ সব জ চাষ 

ও গােম  ব বস া অ ণী ব াংক কলমাকা া 
শাখা 0200013040370 19/08/2021 3111504 200,000             

2864 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা কলমাকা া 77 মাঃ আ লু 
রিশদ 7214035979629 প 01925002350 হ াঁ ু িনত  ব বহারয্ পণ  উৎপাদন

ওয়াকশপ 
কারখানায় লাহার 
তির  দদররজা 

জালানা ি ল 

অ ণী ব াংক 0200017307186 12/09/2021 3111505 200,000             

2865 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা কলমাকা া 78 দগূা রানী পাল 7791776623 ম 01960238023 হ াঁ ু িনত  ব বহারয্ পণ  উৎপাদন

মা ঠর তির 
হািড়পািতল 
উৎপাদন ও িব য় 
করণ

বাংলােদশম কৃিষ 
ব াংক

কলমাকা া 
শাখা 4910031108168 12/09/2021 3111507 100,000             

2866 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা কলমাকা া 79 সুজলা রানী 
পাল 7214047485590 ম 01714828368 হ াঁ ু িনত  ব বহারয্ পণ  উৎপাদন

মা ঠর তির 
হািড়পািতল 
উৎপাদন ও িব য় 
করণ

সানালী ব াংক কলমাকা া 
শাখা 100015464 12/09/2021 3111506 100,000             

2867 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা কলমাকা া 80 কিবর হােসন 8653320575 প 01717457400 হ াঁ ু কৃিষ পণ / ভাগ  পণ  উৎপাদন মাষ চাষ ও ছাপা 
খানার ব বস া অ ণী ব াংক কলমাকা া 

শাখা 0200014767865 26/09/2021 3111508 200,000             

2868 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা কলমাকা া 81 কািহনুর বগম 7214035979644 ম 01707543377 হ াঁ ু কৃিষ পণ / ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী পালন দু  ও 
িব য় কৃিষ ব াংক কলমাকা া 

শাখা 7480 06/10/2021 3111509 100,000             

2869 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা দগুাপুর 82 মা:উ ল 
িময়া 7329301217 প 01765566186 

01518346964
না ু ১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

পুকুের িবিভ  
জােতর মােছর চাষ 
ও বাজাের িব য়

অ নী িবিরিশির 0200015569105 9/8/2021 3104581 200,000             

2870 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা দগুাপুর 83 িবউ ট বগম 1465113312 ম 01734932916 
01918572285

হ াঁ ু ১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
পুকুের িবিভ  
জােতর মােছর চাষ 
ও বাজাের িব য়

অ নী দগুাপুর 0200011516591 11/08/2021 3104582 200,000             

2871 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা দগুাপুর 84 নজ ল 
ইসলাম 7211877916393 প 01915435925 

01409286446
হ াঁ ু ১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

পুকুের িবিভ  
জােতর মােছর চাষ 
ও বাজাের িব য়

সানালী দগুাপুর 100006612 18/08/2021 3104583 200,000             

2872 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা দগুাপুর 85 মুজািহদলু 
ইসলাম 8217031559 প 01710368982 

01943585212
না ু ১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

য়লার মুরগী পালন 
ও গািভর দধু বাজাের 
িব য়

িবেকিব দগুাপুর 49031111715 18/08/2021 3104584 200,000             

2873 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা দগুাপুর 86 এনামুল হক 4203945631 প 01980882588 
01915415638

না ু ১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
পুকুের িবিভ  
জােতর মােছর চাষ 
ও বাজাের িব য়

অ নী দগুাপুর 0200010244220 18/08/2021 3104585 100,000             

2874 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা দগুাপুর 87 মা:নূ ল হক 7211877914348 প 01714757156 
01611757156

হ াঁ ু ১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গ  মাটাতাজা 
করন অ নী দগুাপুর 0200005029039 15/09/2021 3104586 200,000             

2875 িসেলট সুনামগ ন েকানা ধমপাশা 88 রািশদ িময়া 9013238473116 প 01856168316 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন দু বতী গাভী 
থেক দধু উৎপাদন 

কের বাজাের িব  
কেরন

সানালী ব াংক ধমপাশা 5904100004591 05-08-21 0983541              400,000 

2876 িসেলট সুনামগ ন েকানা ধমপাশা 89 শফালী রানী 
সরকার 9013238472855 ম 01884192138 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন পা ট তির 
কের বাজাের িব  
কেরন

িবেকিব ধমপাশা 3709031109694 05-08-21 0983542 200,000             

2877 িসেলট সুনামগ ন েকানা ধমপাশা 90 ঝনা আ ার 9013238474106 ম 01775839496 হ াঁ কু টর য়া জাতকরণ

িতিন বাশ থেক 
িবিভ  প  তির 
কের বাজাের িব  
কেরন।

িবেকিব ধমপাশা 3709031109412 11-08-21 0983543 200,000             

2878 িসেলট সুনামগ ন েকানা ধমপাশা 91 সুফলা 1924115106 ম 01740898173 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িতিন ঘের পাষাক 
তির কের বাজাের 

িব  কেরন।
সানালী ব াংক ধমপাশা 5904801025975 11-08-21 0983544 100,000             

2879 িসেলট সুনামগ ন েকানা ধমপাশা 92 অজুফা 9013276493353 ম 01732844013 হ াঁ কু টর য়া জাতকরণ

িতিন বাশ থেক 
িবিভ  প  তির 
কের বাজাের িব  
কেরন।

সানালী ব াংক ধমপাশা 5904801026006 11-08-21 0983545 100,000             
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2880 িসেলট সুনামগ ন েকানা ধমপাশা 93 আেমনা খাতন 2693016101091 ম 01965689651 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন
িতিন ছাগল পালন 
কের বাজাের িব  
কেরন

িবেকিব ধমপাশা 3709031109709 12-08-21 0983546 150,000             

2881 িসেলট সুনামগ ন েকানা ধমপাশা 94 চমিক 19917216384000198 ম 01793698197 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন
িতিন পুকুের মাছ 
চাষ কের বাজাের 
িব  কেরন।

সানালী ব াংক ধমপাশা 5904801022527 22-08-21 0983547 200,000             

2882 িসেলট সুনামগ ন েকানা ধমপাশা 95 লাভলী আ ার 7216321701035 ম 01321985606 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন দু বতী গাভী 
থেক দধু উৎপাদন 

কের বাজাের িব  
কেরন

সানালী ব াংক ধমপাশা 5904801019706 24-08-21 0983548 200,000             

2883 িসেলট সুনামগ ন েকানা ধমপাশা 96 শাহারা খাতন 19959013238000100 ম 01402993406 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িতিন ঘের পাষাক 
তির কের বাজাের 

িব  কেরন।
সানালী ব াংক ধমপাশা 59044801024801 25-08-21 0983549 150,000             

2884 িসেলট সুনামগ ন েকানা ধমপাশা 97 নািগস আ ার 9013276490686 ম 01713819397 হ াঁ ু কৃিষ পন  উৎপাদন
িতিন পুকুের মাছ 
চাষ কের বাজাের 
িব  কেরন।

সানালী ব াংক ধমপাশা 5904100008869 26-08-21 0983550 300,000             

2885 িসেলট সুনামগ ন েকানা ধমপাশা 98 িহরামন 19937216384000158 ম 01409507901 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন
িতিন ছাগল পালন 
কের বাজাের িব  
কেরন

িবেকিব ধমপাশা 3709031109711 08-09-21 0983551 100,000             

2886 িসেলট সুনামগ ন েকানা ধমপাশা 99 কিহনূর 9013238461087 ম 01320777201 হ াঁ কু টর য়া জাতকরণ

িতিন বাশ থেক 
িবিভ  প  তির 
কের বাজাের িব  
কেরন।

সানালী ব াংক ধমপাশা 5904801018395 08-09-21 0983552 200,000             

2887 িসেলট সুনামগ ন েকানা ধমপাশা 100 তাসিমনা 
আ ার 19919013276000130 ম 01637380766 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন দু বতী গাভী 
থেক দধু উৎপাদন 

কের বাজাের িব  
কেরন

সানালী ব াংক ধমপাশা 5904801019230 09-09-21 0983553 100,000             

2888 িসেলট সুনামগ ন েকানা ধমপাশা 101 মিন মমতাজ 9013238461817 ম 01763455493 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন দু বতী গাভী 
থেক দধু উৎপাদন 

কের বাজাের িব  
কেরন

সানালী ব াংক ধমপাশা 5904100010465 09-09-21 0983554 200,000             

2889 িসেলট সুনামগ ন েকানা ধমপাশা 102 শািহদা 9013276491442 ম 01786683924 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন দু বতী গাভী 
থেক দধু উৎপাদন 

কের বাজাের িব  
কেরন

সানালী ব াংক ধমপাশা 5904801025978 09-09-21 0983555 200,000             

2890 িসেলট সুনামগ ন েকানা ধমপাশা 103 না আ ার 7766313139 ম 01766610771 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িতিন ঘের পাষাক 
তির কের বাজাের 

িব  কেরন।
সানালী ব াংক ধমপাশা 5904801024501 12-09-21 0983556 200,000             

2891 িসেলট সুনামগ ন েকানা ধমপাশা 104 শারিমন চৗধুরী 9013285532456 ম 01797459707 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িতিন ঘের পাষাক 
তির কের বাজাের 

িব  কেরন।
সানালী ব াংক ধমপাশা 5904100025992 12-09-21 0983557 200,000             

2892 িসেলট সুনামগ ন েকানা ধমপাশা 105 আ লু 
আওয়াল 1989901323800032 প 01918776845 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন দু বতী গাভী 
থেক দধু উৎপাদন 

কের বাজাের িব  
কেরন

সানালী ব াংক ধমপাশা 5904100009267 19-09-21 0983558 100,000             

2893 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা বারহা া 106 িপংিক আ ার
১৯৯৬৬৯০১৩২৩৮১০৩৪

৮০ ম ০১৩২২১৪১৯৭৫ হ াঁ ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন দ জর কাজ ও 
পাশাক িব য় কৃিষ ব াংক বারহা া ১৬২২০ ১১-০৮-২০২১ ৩১০২৭০১              300,000 

2894 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা বারহা া 107 ঝুম রানী ১৯২৫৩৭২৩৪২ ম ০১৯৯৪৩২৯৩৪৫ হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন বাশ ও বত এর কাজ অ ন  াংক বারহা া ০২০০০১২৭২৭৪৭২ ১৭-০৮-২২১ ৩১০২৭০২              300,000 

2895 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা বারহা া 108 মা রানী ২৬১৭৬৯৫১৫৮২২৯ ম ০১৭৩৮০৩৯৯৮
৮

হ াঁ ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন ক, বু টক , পাশাশ  
  তির ব াগ তির অ ন  াংক বারহা া ০২০০০১৩০৩০৪৫৯ ১৯-০৮-২১  ৩১০২৭০৩              200,000 

2896 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা বারহা া 109 মাসুদা বগম ৫৯৮৯৮২৪৪২৯৬ ম ০৯৯০৯৮৮৭২১৮ হ াঁ অন ান ভাগ  পন  উৎপাদন মৎস চাষ ও গািভ 
পালন কৃিষ ব াংক বারহা া ১৬২৮১ ১৯-০৯-২০২১  ৩১০২৭০৪              300,000 

2897 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা বারহা া 110 িললা রানী ২৮৪৭৯৭১৮২৩ ম ০১৭৯৪১৬৪৬৮৬ হ াঁ অন ান ভাগ  পন  উৎপাদন গািভ পালন সানালী ব াংক বারহা া ৩৫০২১০০০১১১৫৯ ০৯-০৯-২০২১ ৩১০২৭০৫              300,000 

2898 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা বারহা া 111 এনামুল হক ২৮০০৪০১১৯৮ প ০১৯১০২২৮০৩৮ না অন ান ভাগ  পন  উৎপাদন মৎস চাষ অ ন  াংক বারহা া ০২০০০১৭২৩০৬৪৮ ০৯-০৯-২০২১ ৩১০২৭০৬              300,000 

2899 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা বারহা া 112 জলাল িময়া ৪১৬৩২৩১৫৬৮ প ০১৭১৬২৫২৪৬৯ না অন ান ভাগ  পন  উৎপাদন মৎস চাষ অ ন  াংক বারহা া ০২৩০১৭৩৪০৭০৩ ২০-০৯-২০২১ ৩১০২৭০৭ 100,000             
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2900 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা বারহা া 113 নুপুর রানী ৭৩৫১৪৫৮৪৩০ ম ০১৭৪০৮৪৪৫৬৩ হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন সলাই কাজ ও 
পাশাক িব য় অ ন  াংক বারহা া ০২০০০১৬১৬২৬২৭ ২৭-০৯-২০২১ ৩১০২৭০৮              300,000 

2901 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা বারহা া 114 া আ ার ৯১৪৭৯৪৯২১৯ ম ০১৩৯০২৩৪১৯৭ হ াঁ অন ান ভাগ  পন  উৎপাদন গািভ পালন অ ন  াংক বারহা া ০২০০০১৫১৪৬৯২৩ ২৭-০৯-২০২১ ৩১০২৭০৯              150,000 

2902 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা বারহা া 115 সিলনা আ ার ৬৮৯৮১৯২৮৭৪ ম ০১৮৮৯৩৩৭৮৩
০

হ াঁ অন ান ভাগ  পন  উৎপাদন বাস বত ও গািভ 
পালন অ ন  াংক বারহা া ০২০০০১৭০১৮৭৩৭ ২৯-০৯-২০২১ ৩১০২৭১০ 200,000             

2903 ময়মনিসংহ ন েকানা ন েকানা বারহা া 116 সািদয়া 
আফিরন ১৯৪৮১১৭৬৩৩ ম ০১৭১৭২২৪৭৬৮ হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন ফ াশন হাইস ও 

গােম সানালী ব াংক বারহা া ২২০১০১২৬৬৫ ২৯-০৯-২০২১ ৩১০২৭১১              200,000 

2904 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী িশবপুর 1 মাঃ কামাল 
হােসন 6817631540332 প 01712342744 হ াঁ ু   অন ান  মৎস  চাষ সানালী ব াংক িশবপুর ১৭১৭১০০০১৮১১৭ 7/29/2021 ৫১২০০৬১ 500,000

2905 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী িশবপুর 2 জামাল উ ীন 6817663501116 প 01713509939 হ াঁ ু   অন ান লয়ার মুরগী পালন সানালী ব াংক িশবপুর ১৭১৭১০০০০৭৪৩২ 8/11/2021 ৫১২০০৬২ 500,000

2906 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী িশবপুর 3 মারফত আলী 6817652556060 প 01713504744 হ াঁ ু   অন ান মৎস  চাষ জনতা ব াংক যেশার বাজার ১০০২২১৩১৮২৫৭ 8/19/2021 ৫১২০০৬৩ 500,000

2907 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী িশবপুর 4 সুলতানা 6817663502983 ম 01846778380 হ াঁ ু   অন ান লয়ার মুরগী পালন সানালী ব াংক িশবপুর ১৭১৭৮০১০৩৩৬৪৮ 9/14/2021 ৫১২০০৬৪ 200,000

2908 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী িশবপুর 5 হােজরা বগম 6817663502925 ম 01776082227 হ াঁ ু   অন ান লয়ার মুরগী পালন সানালী ব াংক িশবপুর ১৭১৭৮০১০৩৩৬৪৯ 9/14/2021 ৫১২০০৬৫ 200,000

2909 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী িশবপুর 6 রা জয়া বগম 6817652547631 ম 01754736332 হ াঁ ু   অন ান ডইরী ফাম অগ ণী ব াংক িশবপুর ২০০০০৩৮৬৫৬৫৭ 9/26/2021 ৫১২০০৬৬ 200,000

2910 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী িশবপুর 7 িবলিকছ 6817684459211 ম 01740749870 হ াঁ ু   অন ান ডইরী ফাম সানালী ব াংক িশবপুর ১৭১৭৮০১০৩০৬৭৬ 9/28/2021 ৫১২০০৬৭ 200,000

2911 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী িশবপুর 8 মা বগম 6817653582998 ম 01716372068 হ াঁ ু   অন ান ডইরী ফাম মধুমিত ব াংক িশবপুর ################ 9/28/2021 ৫১২০০৬৮ 200,000

2912 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী নরিসংদী স 9 মাঃ কাইয়মু 
িময়া ১৯২৩৭৯১৭৯০ প ০১৬৮৭৭৩১৪৩৬ না ু   িনত  ব বহায পণ

মাবাইেলর যাবতীয় 
য াংশ য় ও 
মরামত

াক ব াংক নরিসংদী শাখা
৮৮৮৮২০৪৭৩৬২৭

১০০১
০৩-০৮-২০২১ ৬৫৮২১২১ 250,000

2913 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী নরিসংদী স 10 এমএ জামান ৬৮৯০৩২০১২৭ প ০১৭৪১৬৯১০০৪ না ু   িনত  ব বহায পণ কাপড়  তরী ও 
িব য় সানালী ব াংক নরিসংদী শাখা ১৭০৯০০২১২৪৩৫৬ ১৯-০৮-২০২১ ৬৫৮২১২২ 400,000

2914 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী নরিসংদী স 11 নজ ল 
ইসলাম ৬৮২৬০১৩৬৪৪৯৭৭ প ০১৭১২৭৭৯৭৪১ হ াঁ ু অন ান

যাবতীয় ব ানার, 
ফস্টন তরী ও 

িব য়
এনআিরিবিস নরিসংদী শাখা

০১০৬৩৩৩০০০০০৪
৪৯

১৯-০৮-২০২১ ৬৫৮২১২৩ 200,000

2915 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী নরিসংদী স 12 মাঃ রােসল 
িময়া ৩৭৩৬১৪১৬০১ প ০১৯২৮২৮১৩২৮ হ াঁ ু   ভাগ  পণ  উৎপাদন দু জাত গ  পালন সানালী ব াংক নরিসংদী শাখা ০০২১২৭৩১৫ ২২-০৮-২০২১ ৬৫৮২১২৪ 500,000

2916 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী নরিসংদী স 13 লাকমান 
হােসন ৭৭৫৩৮৩৮৫৭৭ প ০১৭১৪৩৮৪৬৫০ হ াঁ ু িনত  ব বহায পণ

মাবাইেলর যাবতীয় 
য াংশ য় ও 
মরামত

এমিবএল নরিসংদী শাখা
১১৯৯০১১১১৬৪৬৪৩

৪৯
২২-০৮-২০২১ ৬৫৮২১২৫ 500,000

2917 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী নরিসংদী স 14 শাহাদাত 
হােসন ২৮১৫০৪২৫৬৫ প ০১৭১১৩৫৩০৬০ হ াঁ ু   িনত  ব বহায পণ সিরষার তল 

য়াজাত করণ এসিবএল নরিসংদী শাখা ২১৯৩৩০০০০৪৮ ২৬-০৮-২০২১ ৬৫৮২১২৬ 500,000

2918 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী নরিসংদী স 15 মাঃ মাহবুব ৮২০৩৬৮৮৪৭১ প ০১৯০৯২৮৭৪৭৩ না ু িনত  ব বহায পণ ইট বালু য়-িব য় জিবিবএল নরিসংদী শাখা ২৪৯১১০০০০৮৭৮০ ০১-০৯-২০২১ ৬৫৮২১২৭ 150,000

2919 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী নরিসংদী স 16 আঃ কািদর ৬৮১৬০২৫৭৮৭৪০০ প ০১৭৭২৮৫৯৬৩৭ না ু ভাগ  পণ  উৎপাদন ঝালমুিড় ও চানাচর 
তরী ও িব য় আইিবিবএল নরিসংদী শাখা

২০৫০১১৯০১০০৪০৪
৫১১

০১-০৯-২০২১ ৬৫৮২১২৮ 500,000
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2920 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী নরিসংদী স 17 িস ক হােসন ৮৬৬৪৮০১২০৯ প ০১৭১৫২৫৮৪০২ না ু   য়াজত করণ কাপড়  তরী ও 
িব য় বিসক ব াংক নরিসংদী শাখা ১৯১৪০১০০০৭০২৩ ০২-০৯-২০২১ ৬৫৮২১২৯ 500,000

2921 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী নরিসংদী স 18 ফা ক িময়া ৬৪০৩৯০৪০৫২ প ০১৮৭৫৯৭৩০৭৮ না ু   য়াজত করণ কাপড়  তরী ও 
িব য় িমডল া  ব াংক নরিসংদী শাখা

০০১৪১৩৫০০০১৩২
৩

০২-০৯-২০২১ ৬৫৮২১৩০ 500,000

2922 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী নরিসংদী স 19 মাখেলছ িময়া ৬৮১৭৬৮৪৪৮৪১৯৪ প ০১৭৭২১৯৬০০৯ না ু ভাগ  পণ  উৎপাদন যাবতীয় মেনাহারী 
সাম ী িডিবিবএল নরিসংদী শাখা ১৭০১৫৮০০০৩৫৮৩ ১৫-০৯-২০২১ ৪৭৭৩১০২ 200,000

2923 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী নরিসংদী স 20 ইকবাল হােসন ৬৮১৭৬৮৪৪৮৪২২৬ প ০১৮১১৭৮৭৪৯৪ না ু য়াজত করণ কাপড়  তরী ও 
িব য় এসিবএল নরিসংদী শাখা

১১৯০১১১১৬৪৬৪০৪
৯

১৫-০৯-২০২১ ৪৭৭৩১০১ 200,000

2924 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী নরিসংদী স 21 ইমন বগম ৭৩০৩৯৩১০২১ ম ০১৯২০০৮৮৯৫২ হ াঁ ু   য়াজত করণ কাপড়  তরী ও 
িব য় আইিবিবএল নরিসংদী শাখা ২৮৫৫৮ ১৫-০৯-২০২১ ৪৭৭৩১০৩ 250,000

2925 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী নরিসংদী স 22 রাকসানা 
বগম ৭৭৫৩০০৭০১৭ ম ০১৭২৮৪৩৪১৭০ হ াঁ ু য়াজত করণ

িরকসা-ভ ান, 
অেটার য াংশ তরী 
ও মরামত

াইম ব াংক নরিসংদী শাখা ২৫০২২১৮০০৬০৬০ ১৬-০৯-২০২১ ৪৭৭৩১০৪ 200,000

2926 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী নরিসংদী স 23 ফয়সাল মাহমুদ ২৮১৫৫১৯৯৬৮ প ০১৯১৮৩০১৩৯৯ না ু   য়াজত করণ কােঠর আসবাবপ  
তরী ও িব য় াক ব াংক নরিসংদী শাখা

৪৪০৩২০২৮৮৪২৪৯
০০১

১৬-০৯-২০২১ ৪৭৭৩১০৫ 400,000

2927 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী নরিসংদী স 24 আ জজা 
আ ার রখা ৬৮২৬০১২৬৫৭০০১ ম ০১৯০৩২৭৪৯৩৬ না ু   কৃিষ ফাম পাল ট ফাম সানালী ব াংক নরিসংদী শাখা ১৭১৯৪০১০১০২৯২ ২২-০৯-২০২১ ৪৭৭৩১০৬ 400,000

2928 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী নরিসংদী স 25 না বগম 3703005235 ম ০১৯৪৬২৬৯৭২৬ না ু অন ান টইলাস িডিবিবএল পাচঁেদানা শাখা ১৭০১৫১০০৯০৯১৪ ৩০-০৯-২০২১ ৪৭৭৩১০৭ 200,000

2929 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী পলাশ 26 শাহিরয়ার 
হাসান সবুজ ৭৩১২৪৮৬৩১৪ প ০১৭৪২৭৮১৭৮০ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন অ নী ব াংক চরিস রু বাজার 

শাখা
০২০০০১৬৩৮৩২৫

৫
২৮-০৭-২০২১ ৪৮৫৩৫৪১ 300,000

2930 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী পলাশ 27 কুলসুম বগম ৫৯৬২৬৬৮০০৯ ম ০১৭৮৭৮৪৮৯২৬ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
 মােছর পানা 
উৎপাদন ও খাবার 
িব য়

সানালী ব াংক পলাশ শাখা ১৭১০৩০১০১০১৮১ ২৮-০৭-২০২১ ৪৮৫৩৫৪২ 500,000

2931 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী পলাশ 28 ফরেদৗিস 
বগম ৮৬৬৩৫০৬৫০২ ম ০১৭১৫৭৯০১৮১ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন সব জ চাষ সানালী ব াংক পলাশ শাখা ১৭১০০০২০১০৩৮২ ২৮-০৭-২০২১ ৪৮৫৩৫৪৩ 500,000

2932 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী পলাশ 29 আলীম উ ীন 
ভঁূইয়া ৩৭১১১২৭০৫৪ প ০১৭১৫০৬৪২৫৩ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন িডেমর ব বসা জনতা ব াংক পলাশ শাখা ০১০০০৩৫৭১৫৪৮১ ১৮-০৮-২০২১ ৪৮৫৩৫৪৪ 300,000

2933 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী পলাশ 30 িতমা রানী 
বমন ৭৩১২৪৯২৪৪৫ ম ০১৭২৫৩৫৭৫৫৩ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

 মােছর পানা 
উৎপাদন ও খাবার 
িব য়

পূবালী  ব াংক চরিস রু বাজার 
শাখা ১৩৮০১০১১১৬৯৯১ ১৮-০৮-২০২১ ৪৮৫৩৫৪৫ 200,000

2934 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী পলাশ 31 সািহদা বগম ৩৭৬১২৭৭৯৯৯ ম ০১৩২২০৪৮৮২৭ না ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ধান, মাছ চাষ ও দু  
িব য় সানালী ব াংক পলাশ শাখা ১৭১০৩০১০১২৬৯২ ১৮-০৮-২০২১ ৪৮৫৩৫৪৬ 200,000

2935 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী পলাশ 32 পারভীন খানম ১৯১২৭৭৪৪৮৪ ম ০১৭৩১০৯৪৫৩২ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী মাটাতাজা 
করণ সানালী ব াংক পলাশ শাখা ১৭১০৩০১০১২৭২২ ১৮-০৮-২০২১ ৪৮৫৩৫৪৭ 200,000

2936 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী পলাশ 33 মাঃ আলী ৫৯৬৩৫২৩৭৫৭ প ০১৯২৭৪৫০৩১৭ না ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন নাসারী, ধান, মাছ 
চাষ ও দু  িব য় ইসলামী ব াংক পলাশ শাখা

২০৫০১৭২০২০১৮০১
৬১৪

১৮-০৮-২০২১ ৪৮৫৩৫৪৮ 300,000

2937 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী পলাশ 34 িশ া রানী 
সূ ধর ৫০৬২৮১৩৬৩৮ ম ০১৮৩৭৩৭২৬৭০ হ াঁ ু  িনত ব বহায পন  উৎপাদন কােঠর আসবাবপ  

তির ও িব য় সানালী ব াংক পলাশ শাখা ১৭১০১০১০১০২৬৫ ০১-০৯-২০২১ ৪৮৫৩৫৪৯ 300,000

2938 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী পলাশ 35 হেলনা বগম ৮৬৬২৪৬৮১৪২ ম ০১৮৬৩৪৯০১২৭ হ াঁ ু  িনত ব বহায পন  উৎপাদন দ জ ও লপ-
তাষেকর ব বসা ইসলামী ব াংক পলাশ শাখা

২০৫০১৭২৬৮০০০২
২৫০০

০৫-০৯-২০২১ ৪৮৫৩৫৫০ 300,000

2939 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী পলাশ 36 অ না দবনাথ ১০০৬৭১৯২৮৮ ম ০১৭৭২০৫১৪৭৪ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মুিদ ও কু ঠর িশ সানালী ব াংক পলাশ শাখা ১৭১০৩০১০১০৫৭৯ ১২-০৯-২০২১ ৪৮৫৩৬২১ 400,000
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2940 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী পলাশ 37 নাজমা বগম ৮২১৩৪২৪০৪০ ম ০১৭২৯৬৮৭০৭৭ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
মাছ চাষ, হাসঁ-
মুরগীর খামার ও 
গাভী পালন

সানালী ব াংক পলাশ শাখা ১৭১০৩০১০১২৭৬৯ ১২-০৯-২০২১ ৪৮৫৩৬২২ 400,000

2941 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী পলাশ 38 িলমা আ ার ৪২০৩৭১৫০৬৭ ম ০১৬৪০৬৯৩৪৬
৫

হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও কৃিষ 
কাজ অ নী ব াংক চরিস রু বাজার 

শাখা ০২০০০১৫২২৪২৮০ ১২-০৯-২০২১ ৪৮৫৩৬২৩ 200,000

2942 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী পলাশ 39 িরনা আ ার ৬৯০৪৪৭৬৮৪০ ম ০১৩০৭৫০৭৭৬৫ হ াঁ ু  িনত ব বহায পন  উৎপাদন মুিদ ব বসা পালী ব াংক পলাশ শাখা ৫৮২৭০০০০১৩১৩ ১৩-০৯-২০২১ ৪৮৫৩৬২৪ 300,000

2943 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী পলাশ 40 হািনফা িময়া ৬৮১৭৬৯৪৫৭৫২৫৪ প ০১৭১২২৩০১৫০ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ওয়াকসপ সানালী ব াংক পলাশ শাখা ১৭১০০২০৫৪৭০৫ ১৩-০৯-২০২১ ৪৮৫৩৬২৫ 400,000

2944 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী পলাশ 41 মাঃ আলী 
হােসন ৫৯৭১২২৬৩২৮ প ০১৮১৩৩৫৭২৬৮ হ াঁ ু  িনত ব বহায পন  উৎপাদন সুতা তরী ও 

বাজারজাত করণ সানালী ব াংক পলাশ শাখা ১৭১০৩০১০০৮৮০৯ ১৩-০৯-২০২১ ৪৮৫৩৬২৬ 400,000

2945 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী পলাশ 42 মানসুরা বগম ৫০৬২৫০৮৮৯৯ ম ০১৭৫০৬৭৯০৭০ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 
িব য় সানালী ব াংক পলাশ শাখা ১৭১০৩০১০১২৭৭২ ২২-০৯-২০২১ ৪৮৫৩৬২৭ 200,000

2946 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী পলাশ 43 কিহনুর আ ার ৭৩৫১৪২৪৩১৭ ম ০১৮৫৩৪৪৮৪০৮ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন হাসঁ-মুরগীর খামার সানালী ব াংক  ঘাড়াশাল শাখা ১৭০৩৮০১০১০২০৫ ২২-০৯-২০২১ ৪৮৫৩৬২৮ 200,000

2947 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী পলাশ 44 জয় ী দবনাথ ২৮১৩৪১২১৬৬ ম ০১৯৩৫৯৬৩১৯১ হ াঁ ু  অন ান নট েসিসং সানালী ব াংক পলাশ শাখা ১৭১০৩০১০১১৪৪৯ ২২-০৯-২০২১ ৪৮৫৩৬২৯ 200,000

2948 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী পলাশ 45 িমলা রানী 
দবী ৫০৬৩৪১৪৭২৫ ম ০১৯১৮৪০৪২১২ হ াঁ ু  অন ান নট েসিসং সানালী ব াংক পলাশ শাখা ১৭১০৩০১০১১১২৫ ২২-০৯-২০২১ ৪৮৫৩৬৩০ 200,000

2949 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী পলাশ 46 িবশাখা রানী 
দাস ৬৮৫২০৯০৭৪৭২ ম ০১৮৭১৪৩৯৬৫০ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন হাসঁ-মুরগীর খামার কৃিষ ব াংক  ঘাড়াশাল শাখা ৪৫১১০৩১১০৪৫৬০ ২২-০৯-২০২১ ৪৮৫৩৭০১ 150,000

2950 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 47 মু জবুর রহমান 3243162125 প ০১৭১৮২৫৯২৮২ হ াঁ ু  য়া করণ কনেফকশনারী মাল 
তির ও িব য় সানালী ব াংক রায়পুরা শাখা ১৭১৩৭০১০২৫৮০৭ ২৯-০৭-২১২১ ৩৯৪৯৭১১ 500,000

2951 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 48 িনলুফা 7780373192 ম ০১৭৩৩৫৯৮৯৪
৮

হ াঁ ু  িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাষাক তির ও 
ি য় সানালী ব াংক রায়পুরা শাখা ১৭১৩৭০১০২৭৭৬২ ২৩-০৮-২০২১ ৩৯৪৯৭১১ 200,000

2952 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 49 মাসুদা 9565203891 ম ০১৫১০২০৮৫৭৯ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পাল্  ফাম জনতা ব াংক রায়পুরা শাখা ০১০০০৩৮১১৪৬৬৭ ২৪-০৮-২০২১২ ৩৯৪৯৭১১ 150,000

2953 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 50 মাঃ সা ার ১৯৭৪৬৮১৬৪১২০০০০১৩ প ০১৭০৫৭৮৭২৭৪ হ াঁ ু  অন ান এম য়ডারী 
/কাপেডর ফুল তির সানালী ব াংক রায়পুরা শাখা ১৭১৩৭০১০২৮০৮৮ ২৬-০৮-২০২১ ৩৯৪৯৭১১ 500,000

2954 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 51 র া 2831486523 ম ০১৯৫০৫৬৭৯৬০ হ াঁ ু  অন ান িরকশা তির ও 
িব য় সানালী ব াংক রায়পুরা শাখা ১৭১৩৭০১০৩২৮৬০ ০৬/০৯/২০২১ ৩৯৪৯৭১১ 100,000

2955 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 52 িম আ ার 9153795134 ম ০১৯২৪৮৮৮৭৯
৩

হ াঁ ু  য়া করণ ডইরী ফাম সানালী ব াংক রায়পুরা শাখা ১৭১৩৭০১০২৮০৮০ ০৭/০৯/২০২১ ৩৯৪৯৭১১ 200,000

2956 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 53 সীমা আ ার
১৯৯৫৬৮২৫০০৯৮৬৫৬

৪৪ ম ০১৯৫৩০৪০৮৪২ হ াঁ ু  অন ান সুতা রং করা ও 
িব য় সানালী ব াংক বাখরনগর শাখা ১৭১৮৬০১০১২৬৬৬ ০৭/০৯/২০২১ ৩৯৪৯৭১১ 250,000

2957 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 54 সুিম আ ার 2358515498 ম ০১৭৩৬৭৯০৭৫৬ হ াঁ ু  য়া করণ ডইরী ফাম পূবালী ব াংক রায়পুরা শাখা ################ ০৮/০৯/২০২১ ৩৯৪৯৭১১ 300,000

2958 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 55 হােজরা 8680257915 ম ০১৯০৮৭৪০৫৭১ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন নাসারী সানালী ব াংক রায়পুরা শাখা ১৭১৩০০২১৯৪১০২ ০৮/০৯/২০২১ ৩৯৪৯৭১১ 200,000

2959 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 56 মীনা বগম 9130400733 ম ০১৭২৮৩৭১২০১ হ াঁ ু  অন ান বাশ ও বেতর কাজ সানালী ব াংক রায়পুরা শাখা ১৭১৩০২১৮৮৬২২ ১৬-০৯-২০২১ ৩৯৪৯৭১১ 200,000
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2960 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 57 বাদল মা া ৬৮১৭৬৫২৫৫৭৭৫৯ প ০১৭২৫১৬৪৫৯০ হ াঁ ু  অন ান পাষাক তির ও 
ি য় সানালী ব াংক রায়পুরা শাখা ১৭১৩৭০১০৩৭০৩৩ ১৬-০৯-২০২১ ৪২০৫৫০১ 200,000

2961 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 58 কাজী মাসুদ 2381355482 প ০১৭১৮২৫৯২৯৩ হ াঁ ু   কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পাল্  ফাম সানালী ব াংক বাখরনগর শাখা ১৭১৮১০০০০৫৩৩৭ ১৬-০৯-২০২১ ৪২০৫৫০২ 300,000

2962 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 59 হা নুর রিশদ 5981304206 প ০১৭৩৪২৯৯২৬২ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পাল্  ফাম সানালী ব াংক রায়পুরা শাখা ১৭১৩০০২২১৬০৯৫ ১৬-০৯-২০২১ ৪২০৫৫০৩ 300,000

2963 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 60 সুিমতা রানী 
বমন ২৬৯৩৬২৪৭৩১৯০৬ ম ০১৭২০১৩৭৮৭৬ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পয়ারা চাষ জনতা ব াংক রায়পুরা শাখা ০১০০২১৩১০৭১১৩ ২০-০৯-২০২১ ৪২০৫৫০৪ 150,000

2964 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 61 মুসিলমা 9137619202 ম ০১৮৮০২১৮৩৮
৮

হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গ  মাটাতাজা 
করণ ইসলামী ব াংক রায়পুরা শাখা ৭৫৫৮ ২০-০৯-২০২১ ৪২০৫৫০৫ 100,000

2965 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 62 কয়া সুলতানা 
িবিথ 5106905903 ম ০১৬০১২৩৭৩৭৩ হ াঁ ু  অন ান পাষাক তির ও 

ি য় জনতা ব াংক রায়পুরা শাখা ০১০০২০৫২৫৮০৩ ২৩-০৯-২০২১ ৪২০৫৫০৬ 200,000

2966 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 63 স তা রানী 5090027979 ম ০১৮৭২৯৫৪০৮৯ হ াঁ ু   কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পয়ারা চাষ ইসলামী ব াংক রায়পুরা শাখা ৪৪১০ ২৩-০৯-২০২১ ৪২০৫৫০৭ 100,000

2967 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 64 সণালী 7354687691 ম ০১৭২৮১১৬৮৪২ হ াঁ ু   কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম জনতা ব াংক রায়পুরা শাখা ০১০০১৫৩৫১১০৭৬ ২৩-০৯-২০২১ ৪২০৫৫০৮ 200,000

2968 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 65 শরীফা বগম 7330308326 ম ০১৮৩৬৪৬০৭৩০ হ াঁ ু  অন ান হােটল ব বসা এসআরিবিস রায়পুরা শাখা
৫১৩৪৩১১০০০০৩৬

৩১
২৬-০৯-২০২১ ৪২০৫৫১৮ 200,000

2969 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 66 িপয়ারা বগম 2930274581 ম ০১৮১৬০৮১৫৭৯ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন সব জ চাষ সানালী ব াংক রায়পুরা শাখা ################ ২৬-০৯-২০২১ ৪২০৫৫১৯ 200,000

2970 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 67 নিমতা 7330147922 ম ০১৯১৯৪৫৭৮৭৩ হ াঁ ু   কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম কৃিষ ব াংক রায়পুরা শাখা ৭০১১ ২৬-০৯-২০২১ ৪২০৫৫২৬ 100,000

2971 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 68 িতমা 5980154511 ম ০১৮১৪৩৯২৯৭৯ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন সব জ চাষ ইসলামী ব াংক রায়পুরা শাখা ৪০১৬ ২৬-০৯-২০২১ ৪২০৫৫২৫ 150,000

2972 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 69 সিনয়া 6431236931 ম ০১৭৩৯৮২৬৬৬
০

হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম জনতা ব াংক রায়পুরা শাখা ০১০০২২৫৬৪৮৯৪১ ২৬-০৯-২০২১ ৪২০৫৫১৬ 100,000

2973 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 70 আেনায়ারা 3281255012 ম ০১৯১৫৬২৭৮৩২ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম জনতা ব াংক রায়পুরা শাখা ০১০০১৫৮১৯৬২৬৯ ২৬-০৯-২০২১ ৪২০৫৫১৫ 150,000

2974 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 71 মা আ ার 6810759071972 ম ০১৮৯২৮২৫৪৫৮ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন সব জ চাষ সানালী ব াংক বাখরনগর শাখা ১৭১৮৬০১০১০২২৭ ২৬-০৯-২০২১ ৪২০৫৫১৩ 200,000

2975 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 72 সািকনা 5564961661 ম ০১৯০৫৭৯৮৮৮২ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন সব জ চাষ পূবালী ব াংক রায়পুরা শাখা ৪৭২৫১০১০২৮১৯৩ ২৬-০৯-২০২১ ৪২০৫৫২২ 100,000

2976 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 73 মমতাজ 102361974 ম ০১৯৩৩৯২৭৪৬০ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ছাগল পালন জনতা ব াংক রায়পুরা শাখা ০১০০২২৫৫৬৬০০২ ২৬-০৯-২০২১ ৪২০৫৫২১ 150,000

2977 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 74 শািহনুর 7796258329 ম ০১৯৯৬৮৪৯৫১৮ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম জনতা ব াংক রায়পুরা শাখা ০১০০২২৫৫৪৩৯৪১ ২৬-০৯-২০২১ ৪২০৫৫১৪ 200,000

2978 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 75 সুরাইয়া 9128679363 ম ০১৬৭৫৩৩৭০৭৫ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম জনতা ব াংক রায়পুরা শাখা
০১০০২২৫৬৬৬২৫

৩
২৬-০৯-২০২১ ৪২০৫৫১২ 100,000

2979 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 76 মাজাে ল 6816478396993 প ০১৯৫৯৬৮৮৫৪৭ না ু   কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পাল্  ফাম ইসলামী ব াংক রায়পুরা শাখা ৬৯০০ ২৬-০৯-২০২১ ৪২০৫৫০৯ 500,000
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2980 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 77 িশি  বগম 5980959377 ম ০১৮৩০৪৯০১৭৭ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম এসআইিবএল রায়পুরা শাখা ১২৫১৩৩০০০৪৩১৪ ২৬-০৯-২০২১ ৪২০৫৫১০ 150,000

2981 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 78 শািহনুর 1.99768E+16 ম ০১৭৯০২৩৪৯০৭ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম পূবালী ব াংক রায়পুরা শাখা ৪৭২৫১০১০২১৯৭৪ ২৬-০৯-২০২১ ৪২০৫৫১১ 200,000

2982 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 79 মা াকীমা 9154747118 ম ০১৯১৩০২০৭৩৯ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন সব জ চাষ সানালী ব াংক বাখরনগর শাখা ১৭১৮৬০১০১০২৭৩ ২৬-০৯-২০২১ ৪২০৫৫২০ 100,000

2983 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 80 মুসিলমা 3729067409 ম ০১৭৮৭৭১৮৪৫৬ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পাল্  ফাম সানালী ব াংক রায়পুরা শাখা ১৭১৩৭০১০৩২৭৮৩ ২৬-০৯-২০২১ ৪২০৫৫১৭ 150,000

2984 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 81 রিহমা 1032590281 ম ০১৯২৬৭৩৩৮২
৮

হ াঁ অন ান অন ান প ী পিরবহন জনতা ব াংক রায়পুরা শাখা ০১০০২১৭৪৪১২৭১ ২৬-০৯-২০২১ ৪২০৫৫২৩ 100,000

2985 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 82 পির ার 3280956677 ম ০১৭৫১১৬৩৭৩০ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম সানালী ব াংক রায়পুরা শাখা ১৭১৩০০২১৫৮৭৭৫ ২৭-০৯-২০২১ ৪২০৫৫২৭ 150,000

2986 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী রায়পুরা 83 িলিপ বগম 4630428979 ম ০১৩১০২৩২৮২৬ হ াঁ ু  অন ান প ী পিরবহন সানালী ব াংক রায়পুরা শাখা ১৭১৩৭০১০৩৭২০৯ ২৮-০৯-২০২১ ৪২০৫৫২৮ 200,000

2987 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী মেনাহরদী 84 িকরণ িময়া 6815254304419 প ০১৭১৮০৭২৩০০ হ াঁ ু  অন ান
ি ল, লাহার 
জিনসপ  উৎপাদন 

ও িব য়
জনতা ব াংক হািতরিদয়া শাখা

িহ.নং-
৪২১১০২১১৩০১২০

২৯-০৭-২০২১ ৩২১৭৬৭১ 500,000

2988 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী মেনাহরদী 85 মাঃ আঃ হাই 6815233355349 প ০১৭৯৬২২৫৬৫৯ হ াঁ ু  অন ান ডইরী ফাম সানালী ব াংক মেনাহরদী শাখা
িহ.নং-

১৭০৭০০২২২২৬৮৫
২৯-০৭-২০২১ ৩২১৭৬৭২ 500,000

2989 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী মেনাহরদী 86 হািদকুল 
ইসলাম 19896815281000100 প ০১৭১৫৩২০৬২৭ হ াঁ ু  য়া করণ পাপস উৎপাদন 

ওিব য় সানালী ব াংক মেনাহরদী শাখা
িহ.নং-

১৭০৭০০১০৩১৬০৩
১১.০৮.২০২১ ৩২১৭৬৭৩ 400,000

2990 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী মেনাহরদী 87 আল মামুন 
িময়া 6815274330567 প ০১৭৭৩৮৭৭৮০৬ হ াঁ ু  অন ান ডইরী ফাম অ ণী ব াংক চালাকচর শাখা

িহ.নং-
২০০০০৩১৬৮৫৮৮

২৫.০৮.২০২১ ৩২১৭৬৭৫ 500,000

2991 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী মেনাহরদী 88 মাঃ ওমর 
ফা ক 6815254309659 প ০১৭১১০৬৩৭০৫ না ু  অন ান মৎস খামার সানালী ব াংক হািতরিদয়া শাখা

িহ.নং-
১৭২৩৬০২০০০১৩০

২৫.০৮.২০২১ ৩২১৭৬৭৪ 500,000

2992 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী মেনাহরদী 89 ােণশ চ  
সাহা 6815274331258 প ০১৭৪৭২২০৬০১ হ াঁ ু  অন ান ডইরী ফাম অ ণী ব াংক চালাকচর শাখা

িহ.নং-
২০০০০৩১৬২৭১৪

০৬.০৯.২০২১ ৩২১৭৬৭৬ 300,000

2993 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী মেনাহরদী 90 মিরয়ম বগম 6815274329917 ম ০১৭৪১১৫৫৩৪১ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন কলা চাষ অ ণী ব াংক চালাকচর শাখা
িহ.নং-

২০০০০৯০৪৭৫৯৮
০৭.০৯.২০২১ ৩২১৭৬৭৭ 200,000

2994 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী মেনাহরদী 91 আসিফয়া 2621406382626 ম ০১৭৮৬৩৮৬২১
৫৫

হ াঁ ু  অন ান পাল্  ফাম ডাচ বাংলা ব াংক মেনাহরদী শাখা
িহ.নং-

২৩৫১৫১২৬১৩
০৯.০৯.২০২১ ৩২১৭৬৭৮ 200,000

2995 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী মেনাহরদী 92 শরীফ িময়া 68152270000003 প ০১৭২৭৯৫৯০৭৬ না ু  অন ান ডইরী ফাম এসিবএিস ব াংক চালাকচর শাখা
িহ.নং-

৪৯১১১০০১৮৯২
০৯.০৯.২০২১ ৩২১৭৬৭৯ 200,000

2996 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী মেনাহরদী 93 মাঃ রােসল 
িসকদার 8209364937 প ০১৭১৮৪১৫৭৯৭ হ াঁ ু  অন ান মৎস খামার সানালী ব াংক মেনাহরদী শাখা

িহ.নং-
১৭০৭০০২০৮৮০২৩

১৩.০৯.২০২১ ৩২১৭৬৮০ 300,000

2997 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী মেনাহরদী 94 িরংকু সাহা 3739222127 ম ০১৭৭৫৫৪৩২৭৫ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান চাষ অ ণী ব াংক চালাকচর শাখা
িহ.নং-

২০০০০৩১৭৮৪৬৬
১৩.০৯.২০২১ ৩২১৭৯৪১ 200,000

2998 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী মেনাহরদী 95 সুবণা বগম 6810725055227 ম ০১৭৪৬১৮৭৭৩৩ না ু  িনত ব াবহায পণ  উৎপাদন কাপড় তির ও 
িব য় সানালী ব াংক মেনাহরদী শাখা

িহ.নং-
১৭০৭৯০১০৩১৩২৬

২৩.০৯.২০২১ ৩২১৭৯৪২ 300,000

2999 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী মেনাহরদী 96 মুিশদা আ ার 6817673000200 ম ০১৭৯৭৬৪৫৭৬৩ না ু  অন ান পাল্  ফাম অ ণী ব াংক চালাকচর শাখা
িহ.নং-

২০০০১৭২৬৩৬৬৮
২৩.০৯.২০২১ ৩২১৭৯৪৩ 300,000
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খাত ধরণখাত

3000 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী মেনাহরদী 97 বণা চ বত 4204984993 ম ০১৭১৯৩৯২৫২৬ না ু  অন ান ডইরী ফাম অ ণী ব াংক মেনাহরদী শাখা
িহ.নং-

২০০০০১৭৩৪৬৪২৯
০৪.১০.২০২১ ৩২১৭৯৪৪ 300,000

3001 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী বলাব 98 খাকন িময়া ৬৮১০৭৩১১১৭৯১০ প ০১৭৭৪৩৭৭৫৪৯ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন সব ী উৎপাদন ও 
িব য় অ নী ব াংক ভরববাজার শাখা ০২০০০১৩১৫৪৭৩৫ ০৯.০৮.২০২১ ৪৮৫২৫৪১ 500,000

3002 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী বলাব 99 দেলায়ার 
হােসন

১৯৮৮৬৮১০৭৫৯০০০০১
৬ প ০১৭৩৫১৫১৭১০ হ াঁ ু গাভী পালন গ র খামার অ নী ব াংক ভরববাজার শাখা ০২০০০১২২২৯৮৪৬ ১৭.০৮.২০২১ ৪৮৫২৫৪২ 500,000

3003 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী বলাব 100 মাঃ আল- 
আিমন ১৯৯৪৬৮১০৭২০০০০১৫৩ প ০১৯৭৬৫৪৮৭৮০ হ াঁ ু িডম উৎপাদন িডম উৎপাদন 

ওিব য় সানালী ব াংক বলাব শাখা ১৭০১১০০০২৩৯০০ ১৮.০৮.২০২১ ৪৮৫২৫৪৩ 500,000

3004 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী বলাব 101 মা: আরমান 
হােসন ১৯৯৪৬৮৭২৫০০০১১৪ প ০১৮৫৭১১৭৫১৩ হ াঁ ু অন ান েলর আসবাবপ  

তরী জনতা ব াংক বলাব শাখা ০১০০০৮৫৮১২৬৩১ ১২.০৯.২০২১ ৪৮৫২৫৪৪ 500,000

3005 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী বলাব 102 মাঃেমাবারক 
হােসন

১৯৯৩৬৮১০৭৫৯০০০২৩
৭ প ০১৯১৫৫৭০৯৮৬ হ াঁ ু মৎস  চাষ মৎস  উৎপাদন সানালী ব াংক বলাব শাখা ১৭০১১০০০১৬১৪০ ১২.০৯.২০২১ ৪৮৫২৫৪৫ 500,000

3006 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী বলাব 103 মাঃেমািশদ 
িময়া ৬৮১০৭১৩০৩৯০৬৭ প ০১৭১১০১৮২৮১ হ াঁ ু ডইরী ফাম দু  উৎপাদন সানালী ব াংক বলাব শাখা ১৭০১১০০০১১৭০৫ ১২.০৯.২০২১ ৪৮৫২৫৪৬ 350,000

3007 ঢাকা নরিসংদী নরিসংদী বলাব 104 ইসরাত জাহান 
ইমা ৬৪৫৩৫০৭৭০৬ ম ০১৭১৩৫২৬৮৮৬ হ াঁ ু মৎস  চাষ মৎস  উৎপাদন সানালী ব াংক বলাব শাখা ১৭০১২০১০২৫৮৪৯ ২৩.০৯.২০২১ ৪৮৫২৫৪৭ 300,000

3008 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী গাজীপুর স 105 মাঃ সাইফুল 
ইসলাম 3323008171469 প 01707818958 হ াঁ ু   অন ান পাল্  ফাম ইসলামী ব াংক গাজীপুর শাখা ৪৮৭ ১১.০৮.২০২১ ১৮৫০১ 500,000

3009 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী গাজীপুর স 106 মাঃফাইজুর 
রহমান 1908769332 প 01883509733 হ াঁ ু   অন ান ডইরী ফাম ন াশনাল ব াংক গাজীপুর শাখা ১০৭২০০২৬৫০০৯৬ ১১.০৮.২০২১ ১৮৫০২ 200,000

3010 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী গাজীপুর স 107 মাঃ নািছর 
উ ন 4158700791 প 01711107180 হ াঁ ু   অন ান মৎস চাষ সানালী ব াংক গাজীপুর শাখা ১০২০০০৭৪১ ১৭.০৮.২০২১ ১৮৫০৩ 500,000

3011 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী গাজীপুর স 108 নাছিরন 5058745620 ম 01981636955 হ াঁ ু   অন ান ডইরী ফাম অ ণী ব াংক গাজীপুর শাখা ২০০০০৬৬৬৫৩৮৯ ০৭.০৯.২০২১ ১৮৫০৪ 300,000

3012 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী গাজীপুর স 109 খারেসদ 
আলম আক 3318657413716 প 01772022857 হ াঁ ু   অন ান ডইরী ফাম অ ণী ব াংক গাজীপুর শাখা ২০০০১৫৮৪৭৩৭১ ১২.০৯.২০২১ ১৮৫০৫ 400,000

3013 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী গাজীপুর স 110 খারেষদ 
আলম 3318657420993 প 01813037893 হ াঁ ু   অন ান কৃিষ ফাম ডাচবাংলা ব াংক গাজীপুর শাখা ২২৯১৫১১২৩৩৭৯ ১২.০৯.২০২১ ১৮৫০৬ 400,000

3014 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী গাজীপুর স 111
জলীল 
আহে দ 
জুেয়ল

4160258069 প 07615620243 হ াঁ ু   অন ান ইেলক িন  পণ  
তির ইউনাইেটড ব াংক গাজীপুর শাখা ################ ১৫.০৯.২০২১ ১৮৫০৭ 300,000

3015 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী গাজীপুর স 112 া রানী 6428706516 ম 01946795931 হ াঁ ু   অন ান ডইরী ফাম সানালী ব াংকগাজীপুর কাট িব ংশাখা২০৬৩০১০১৬৮৭৬ ১৬.০৯.২০২১ ১৮৫০৮ 200,000

3016 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী গাজীপুর স 113 িচনু রানী 4159582073 ম 01799357272 হ াঁ ু   অন ান লৗহ িশ কৃিষ ব াংক জয়েদবপুর শাখা ১৩৬৬০ ২২.০৯.২০২১ ১৮৫১০ 150,000

3017 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী গাজীপুর স 114 িশবানী রানী 8232936164 ম 01644997246 হ াঁ ু   অন ান পাল্  ফাম সানালী ব াংকগাজীপুর কাট িব ংশাখা২০৬৩০১০২১১১৫ ২২.০৯.২০২১ ১৮৫০৯ 200,000

3018 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী গাজীপুর স 115 নালী 8681749381 ম 01779857817 হ াঁ ু   অন ান ডইরী ফাম সানালী ব াংকগাজীপুর কাট িব ংশাখা২০৭১০১০১৩০১৭ ২২.০৯.২০২১ ১৮৫১১ 300,000

3019 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী গাজীপুর স 116 ফারজানা 2384632184 ম 01716482687 হ াঁ ু   অন ান নাসারী াইম ব াংক জয়েদবপুর শাখা ১২১০০০৩১৭৭০ ২২.০৯.২০২১ ১৮৫১২ 250,000
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3020 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী ট ী 117 মাঃ মিশউর 
রহমান 3313081950416 প 01931612731 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম সানালী ব াংক শন রাড 200000131 29/7/2021 4785401 500,000

3021 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী ট ী 118
আফছার 
উ ন 
পােলায়ান

3323011301196 প 01818642702 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস চাষ ও হাসঁ 
পালন ইউিসিব ব াংক ট ী 0702710000000245 09/8/2021 4785402 500,000

3022 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী ট ী 119 মাঃফা ক 7776524378 প 01716480408 হ াঁ ু  ভাগ পণ  উৎপাদন মুিড় ও িচড়ার ব বসা আইএফআইিস ট ী 1174729365001 09/8/2021 4785403 500,000

3023 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী ট ী 120
িশউিল 
মাগােরট 
রাজািরও

1925291070 ম 01737154307 হ াঁ ু  অন ান বু ট  পেন  তরী ও 
িব য় ইউিসিব ব াংক ট ী 1103209000015891 17/08/21 4785404 300,000

3024 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী ট ী 121 আলিমন 
আ ার িনিশ 6457899372 ম 01408888992 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পাি  ফাম ইউিসিব ব াংক ট ী 1103209000018594 17/08/21 4785405 200,000

3025 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী ট ী 122 শাহানাজ 
পারভীন িনপা 23788613976 ম 01681567216 হ াঁ ু  অন ান হ িশ িডিবিবএল ট ী 179151209863 17/08/21 4785406 250,000

3026 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী ট ী 123 মাঃ ওমর 
ফা ক 3323019459794 প 01816386995 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গবাদী প  

মাটাতাজা করণ সানালী ব াংক শন রাড 0101601004975 23/08/21 4785407 300,000

3027 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী ট ী 124 িমনারা আ ার 5077376803 ম 01959146053 হ াঁ ু  অন ান বু ট  পেন  তরী ও 
িব য় াইম ব াংক ট ী 0012100013833 23/08/21 4785408 200,000

3028 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী ট ী 125
কাজী 
মিণ ামান 
মিণর

8678121989 প 01912919404 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গবাদী প  
মাটাতাজা করণ িডিবিবএল ট ী 17915162513 25/8/2021 4785409 500,000

3029 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী ট ী 126 জ আ ার 2692620337595 ম 01683386636 হ াঁ ু  অন ান বু ট  পেন  তরী ও 
িব য় সানালী ব াংক িশবপুর 1717801031867 25/8/2021 4785410 200,000

3030 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী ট ী 127 আবু বকর 
িস ক 5528936866 প 01831321360 হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গবাদী প  

মাটাতাজা করণ জনতা ব াংক ট ী 0145002221412 25/8/2021 4785401 300,000

3031 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী ট ী 128 নািছমা আ ার 5527149883 ম 01671835651 হ াঁ ু  অন ান বু ট  পেন  তরী ও 
িব য় আইএফআইিস ট ী 114451895031 07/09/2021 50-4788131 200,000

3032 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী ট ী 129 নু াহার 
ইয়াসিমন 8228485994 ম 01975-624515 হ াঁ ু  অন ান বু ট  পেন  তরী ও 

িব য় এসআইিবএল ট ী 0741340022623 16/09/2021 50-4788132 300,000

3033 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী ট ী 130 হািসনা বগম ৪৬২৮৬০৮৫৪১ ম ০১৯৯২২৩৪৬১৮ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম সানালী ব াংক বলার পাড়া ৫১০৩৭৩৪১০১৮৫৯ ২২/09/202১ 50-4788133 500,000

3034 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কালীগ 131  মাঃ নূরচান 
শখ ২৬৯৩৬২৩৭৮১৫১৩ প ০১৭২৬২০৯২৯৯ হ াঁ ু অন ান পাষাক তির ও 

িব য় আইএফআইিস কালীগ ০১৮০০৬৬৪৮৫৮১১ ১২.০৮.২০২১ ২২০৮৫৬১ 500,000

3035 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কালীগ 132 িবলিকছ ৩৩১৩৪৮৬৬১৬২২০ ম ০১৭৬৮০৪৩২৭৪ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম সানালী কালীগ ০২০৯০০২২১৬৫০৬ ১২.০৮.২০২১ ২২০৮৫৬২ 500,000

3036 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কালীগ 133 অচনা বমন ৬৮৫৫৫৫৫৬৪২ ম ০১৭৩৩৮৪২২১২ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু জাত িশ িবেকিব কালীগ
৪২০৬০৩১১১০১৮৬

১
২৫.০৮.২০২১ ২২০৮৫৬৫ 200,000

3037 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কালীগ 134  আছমা বগম ৩৩১৩৪৯৭৬৬৮৬৩০ ম ০১৭৩২১২১২৭৮ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন কৃিল খামার পূবালী কালীগ ০০৬১১০১১৫১০৭৬ ২৫.০৮.২০২১ ২২০৮৫৬৩ 300,000

3038 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কালীগ 135 খািদজা 
আ ার িনপা ৭৭৫৯৫১১৪৮৩ ম ০১৭২৫৭২১৪১১ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন পাষাক তির ও 

িব য় িডিবিবএল কালীগ ২৩৯১৫১০০৬২৭৯৩ ২৫.০৮.২০২১ ২২০৮৫৬৪ 200,000

3039 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কালীগ 136 মা ফা বগম ৩৩১৩৪৯৭৬৬১২৮১ ম ০১৭৮৫০০১৪৯৪ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম আইএফআইিস কালীগ ০১৮০০৮৫৭৭২৪১১ ২৫.০৮.২০২১ ২২০৮৫৬৬ 500,000
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3040 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কালীগ 137 রেহনা আ ার ৩৩১৩৪৯৭৬৬৮১৬৯ ম ০১৭৬৫৭৮৫৩০৭ হ াঁ ু অন ান মেনাহাির ব বসা 
কেরন। সানালী কালীগ ০২০৯৭০১০২৩২৯৮ ০৫.০৯.২০২১ ২২০৮৫৬৭ 250,000

3041 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কালীগ 138 ছােলহা বগম ৩৩১৩৪১৭৭১০৪৬২ ম ০১৯৪৯১৯৩০৮৯ হ াঁ ু অন ান ফল ব বসা পূবালী কালীগ ০০৬১১০১১২১০৪৮ ০৫.০৯.২০২১ ২২০৮৫৬৮ 200,000

3042 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কালীগ 139 নািছমা আ ার ৩৩১৩৪৯৭৬৬২২৩৬ ম ০১৯৯০৮৪৯৩২৫ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম িবেকিব কালীগ
৪২০৬০৩১১১০২০০

২
০৫.০৯.২০২১ ২২০৮৫৬৯ 200,000

3043 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কালীগ 140 তাসিলমা বগম
১৯৯২৩৩২৩১০৫০০০০৪

১ ম ০১৭৭৫১৪৪২০২ হ াঁ ু অন ান ডইরী ফাম িবেকিব কালীগ
৪২০৬০৩১১১০১৯২

৩
১৬.০৯.২০২১ ২২০৮৫৭০ 250,000

3044 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কালীগ 141 চ না বমন ৩৩১৩৪৮৬৬২৬২৫৮ ম ০১৯৫২৯৬৭৮৭৯ হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ দু জাত িশ িবেকিব কালীগ
৪২০৬০৩১১১০১৯৩

২
০৫.০৯.২০২১ ২২০৮৫৭১ 200,000

3045 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কালীগ 142 মাসুদ পারেভজ ৩৩১৩৪৮৬৬০৪৯৯৬ প ০১৭১০৮২৩৩৮৪ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম িবেকিব আউরাখালী 
বাজার এসিব-১১৫ ১৬.০৯.২০২১ ২২০৮৫৭৪ 500,000

3046 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কালীগ 143 তািনয়া 
সুলতানা ৫৯৫৪১০২৩২২ ম ০১৭১৭২৬৮২৬৬ হ াঁ ু অন ান হােটল ব বসা িবেকিব কালীগ ১০২০৬ ১৬.০৯.২০২১ ২২০৮৫৭২ 200,000

3047 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কালীগ 144 তাসিলমা বগম ৩৩১৩৪৯৭৬৬২২৬৪ ম ০১৯৪০২৯২৭৩৬ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম আইএফআইিস কালীগ ১১০৯৫০৪৬৪৪০৩১ ১৬.০৯.২০২১ ২২০৮৫৭৩ 200,000

3048 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কালীগ 145 িপংকী ম ল ৮২৫২০৭৬৯৫৮ ম ০১৯৩৬১৪২৫৫২ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম িবেকিব কালীগ ৪২০৬০৩১১০৯৭৭ ১৬.০৯.২০২১ ২২০৮৫৭৫ 200,000

3049 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কালীগ 146 সুরাইয়া 
আ ার ৩৩১৩৪৮৬৬১৫৬৩৫ ম ০১৮৭৪৫৮১০৪০ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম িবেকিব কালীগ ১০২১২ ২৩.০৯.২০২১ ২২০৮৫৭৬ 200,000

3050 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 147 িলটন ফিকর 5912421150083 প 01923463567 হ াঁ  ু অন ান ওয়াক সপ সানালী ব াংক কাপািসয়া শাখা ১০০০৩০১৯৪ 29/07/21 3164201 300,000

3051 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 148 শািহদা 3313683228085 ম 01956417967 হ াঁ অন ান অন ান কৃিষ ফাম অ ণী ব াংক কাপািসয়া শাখা 200015509263 10/8/2021 3164202 150,000

3052 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 149 সুিফয়া 3313643262792 ম 01710898391 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন কৃিষ ফাম সানালী ব াংক কাপািসয়া শাখা 100015899 10/8/2021 3164203 100,000

3053 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 150 মাহবুব আলম 
মািনক 3313613163392 প 0171597179 হ াঁ ু   অন ান কাপড় অ ণী ব াংক চালারবাজার 

শাখা 200005885368 18/08/21 3164204 400,000

3054 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 151 রিফকুল 
ইসলাম 19723313625001100 প 01779182103 হ াঁ অন ান অন ান কৃিষ ফাম সানালী ব াংক চালারবাজার 

শাখা 210502001525 18/08/21 3164205 300,000

3055 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 152 আসমা বগম 3313643253375 ম 01747004417 হ াঁ অন ান অন ান কৃিষ ফাম সানালী ব াংক চালারবাজার 
শাখা 210501043588 18/08/21 3164206 200,000

3056 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 153 রখা 20213313643012400 ম 01772543610 হ াঁ কু টর অন ান কাপড় সানালী ব াংক চালারবাজার 
শাখা 210501049452 18/08/21 3164207 200,000

3057 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 154 শািহদা 8208638208 ম 01759168453 হ াঁ কু টর অন ান কাপড় সানালী ব াংক চালারবাজার 
শাখা 210501042971 18/08/21 3164208 200,000

3058 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 155 আেনায়ারা 
বগম 3313643262831 ম 01765261459 হ াঁ অন ান অন ান কৃিষ ফাম সানালী ব াংক চালারবাজার 

শাখা 210501049552 19/08/21 3164209 300,000

3059 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 156 রািশদা আ ার 1956308595 ম 01757798835 হ াঁ কু টর অন ান কাপড় সানালী ব াংক চালারবাজার 
শাখা 210501049471 19/08/21 3164210 200,000
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3060 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 157 মাসুদা খাতন 3313660111277 ম 01726683438 হ াঁ অন ান অন ান কৃিষ ফাম সানালী ব াংক চালারবাজার 
শাখা 210501049577 19/08/21 3164211 200,000

3061 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 158 জসিমন 
সুলতানা 8658888386 ম 01719676695 হ াঁ অন ান অন ান কৃিষ ফাম সানালী ব াংক চালারবাজার 

শাখা 210501049576 19/08/21 3164212 100,000

3062 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 159 সুমা রানী দাস 3313643265788 ম 01888587232 হ াঁ কু টর অন ান কাপড় কৃিষ ব াংক চালারবাজার 
শাখা 4202031125431 19/08/21 3164213 100,000

3063 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 160 ফারজানা 20213313643012400 ম 018148399766 না কু টর অন ান কাপড় সানালী ব াংক চালারবাজার 
শাখা 2105501049453 25/08/21 3164214 100,000

3064 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 161 সন্ট চ  দাস 3313625299054 প 01848589930 হ াঁ অন ান অন ান পাল্ সানালী ব াংক চালারবাজার 
শাখা 210100000338 25/08/21 3164215 300,000

3065 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 162 িহমু িশকদার 19913313686000200 প 01798572384 হ াঁ অন ান অন ান কৃিষ ফাম সানালী ব াংক কাপািসয়া শাখা 210501049255 25/08/21 3164216 200,000

3066 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 163 মাঃ শিহদু াহ 3313643246542 প 01820637519 হ াঁ ু কৃিষ কৃিষ ফাম অ ণী ব াংক কাপািসয়া শাখা 200003393447 25/08/21 3164217 500,000

3067 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 164 নু াহার 3318628737915 ম 01720068547 হ াঁ অন ান অন ান মৎস ফাম সানালী ব াংক কাপািসয়া শাখা 210501049585 25/08/21 3164218 100,000

3068 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 165 িপয়ারা বগম 3313625302869 ম 01720068547 হ াঁ অন ান অন ান কাপড় অ ণী ব াংক কাপািসয়া শাখা 210501049611 25/08/21 3164219 200,000

3069 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 166 হােফজা 3313643262738 ম 01868973103 হ াঁ অন ান অন ান কৃিষ ফাম সানালী ব াংক কাপািসয়া শাখা 210501049644 25/08/21 3164220 200,000

3070 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 167 হেলনা 3313643252041 ম 01727153021 হ াঁ অন ান অন ান কৃিষ ফাম সানালী ব াংক কাপািসয়া শাখা 2105010449573 25/08/21 3164221 60,000

3071 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 168 আকিলমা 3313643266599 ম 01720836995 হ াঁ অন ান অন ান কাপড় সানালী ব াংক কাপািসয়া শাখা 210501049456 25/08/21 3164222 250,000

3072 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 169 আিমনুর 
ইসলাম নয়ন 3313660103996 প 01716417659 হ াঁ অন ান অন ান কাপড় সানালী ব াংক কাপািসয়া শাখা 210501049785 6/9/2021 3164223 300,000

3073 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 170 নুরজাহান 3313686232259 ম 01872953751 হ াঁ কু টর অন ান কৃিষ ফাম সানালী ব াংক কাপািসয়া শাখা 4932101010800 6/9/2021 3164224 100,000

3074 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 171 মাছাঃ হািববা 8703299522 ম 01957672456 হ াঁ অন ান অন ান কাপড় সানালী ব াংক কাপািসয়া শাখা 210501049586 6/9/2021 3164225 100,000

3075 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 172 িবলিকছ 3313617276325 ম 01953902499 হ াঁ অন ান অন ান কৃিষ ফাম সানালী ব াংক কাপািসয়া শাখা 210501035222 6/9/2021 3164226 200,000

3076 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 173 ফিরদা 3313643266407 ম 01718254781 হ াঁ অন ান অন ান কৃিষ ফাম সানালী ব াংক কাপািসয়া শাখা 210100024351 22/09/21 3164227 300,000

3077 ঢাকা গাজীপুর নরিসংদী কাপািসয়া 174 হাসেনআরা 3313643252544 ম 01715588821 হ াঁ অন ান অন ান কাপড় কৃিষ ব াংক কাপািসয়া শাখা 210501050037 4/10/2021 3164229 300,000

3078 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী নারায়নগ  স 175 ওয়ািসম 
আকরাম 4637882954 প 01716242521 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন কাপড় তির ও 

িব য় যমুনা ব াংক নারায়নগ 101-0213003153 02-08-21 1616931 200,000

3079 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী নারায়নগ  স 176 আেমনা 9569788905 ম 01771769928 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন কাপড় তির ও 
িব য় পূবালী ব াংক িশবুমােকট 4041101032667 02-08-2021 1616932 200,000
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3080 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী নারায়নগ  স 177 মাকারমা 
আহে দ 6455103660 ম 01735504479 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন কাপড় তির ও 

িব য় যমুনা ব াংক নারায়নগ 1010312048970 02-08-2021 1616933 200,000

3081 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী নারায়নগ  স 178 আঃ ছালাম 5989597769 প 01916274947 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ দু জাত পণ  
উৎপাদন ও িব য় িপিময়ার ব াংক নারায়নগ 018100004230 19-08-2021 1616934 200,000

3082 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী নারায়নগ  স 179 আঃ হােসম 9569988232 প 01775373666 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম অ ণী ব াংক স াপুর 0200004170006 19-08-2021 1616935 200,000

3083 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী নারায়নগ  স 180 আসমা আ ার 1936827995 ম 01408341479 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন কাপড় তির ও 
িব য় জনতা ব াংক জালকুিড় 1021034033 22-08-2021 1616936 200,000

3084 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী নারায়নগ  স 181 আইিরন 
আ ার 6437448381 ম 01916376922 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন কাপড় তির ও 

িব য় ব াংক এিশয়া ফত া 08434001173 25.08.2021 4627931 200,000

3085 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী নারায়নগ  স 182 সাইদলু ইসলাম 6902786722 প 01311706915 হ াঁ অন ান  অন ান মৎস খামার যমুনা ব াংক জালকুিড় 0100126257591 15.09.2021 4627932 200,000

3086 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী নারায়নগ  স 183 ফারহানা 7793325916 ম 01304479495 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন কাপড় তির ও 
িব য় যমুনা ব াংক নারায়নগ 101-0310049488 19.9.2021 4627933 100,000

3087 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী নারায়নগ  স 184 খািদজা আ ার 8256999130 ম 01752607128 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন কাপড় তির ও 
িব য় ব াংক এিশয়া ফত া 08438002256 19.9.2021 4627934 100,000

3088 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী নারায়নগ  স 185 নাজমা বগম ৪৬৩৭৭৪৮৫৩৬ ম ০১৯৫৩৪১২৭৭৯ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পাল ট ব াংক এিশয়া ফত া 0843৪00০২৫৮ ২২.9.202১ 4627935 200,000

3089 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী নারায়নগ  স 186 মাকসুদা ২৮৩৪৪৪৯৮২৮ ম ০১৬৭৬০৫৭৮২১ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস খামার পুবালী ব াংক িশবুমােকট ৪০৪১১০১০২৩১২৮ ২২.9.202১ 4627936 200,000

3090 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী পগ 187 ীন ইসলাম 6415956181 প 01933934380 হ াঁ ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন সুতা থেক পদার 
কাপড় তরী যমুনা ব াংক মুড়াপাড়া 103-0210002821 29/07/2021 2996341 500,000

3091 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী পগ 188 ফা ক িময়া 6716325737017 প 01715990801 হ াঁ ু অন ান সুতা থেক মশারীর 
িফতা তরী ডাচ বাংলা ভূলতা 1763040001247 04/08/2021 2996342 480,000

3092 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী পগ 189 করামত আলী 4616726495 প 01933670519 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু  সং হ ও িব য় ঢাকা ব াংক মুড়াপাড়া 1092000013249 25/08/2021 2996343 200,000

3093 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী পগ 190 আি য়া 6415936019 ম 01791175609 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন সুতা থেক জামদানী 
কাপড় তরী জনতা ব াংক মুড়াপাড়া 0100218544597 26/08/2021 2996344 200,000

3094 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী পগ 191 মাসিফকুর 
রহমান 2815854882 প 01712419551 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাত করণ পাট থেক চেটর 

ব া তরী সানালী ব াংক পগ 3617802001111 16/09/2021 2996345 500,000

3095 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী পগ 192 হােসদা 6415906889 ম 01917018760 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু  সং হ ও িব য় সানালী ব াংক পগ 3617002088125 16/09/2021 2996346 200,000

3096 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী পগ 193 আহাদলু 
ইসলাম ৪৬০৩৭২৪৩৭০ প ০১৯২৫৯৮৬২৮

৬
না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু  সং হ ও িব য় যমুনা ব াংক পগ

০৮৯-
০৩১০০২৫৮৮৫

২২/09/202১ 2996347 300,000

3097 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী আড়াইজার 194 সািবনা 
ইয়াসিমন ৫৯৫৪৬৪৯৭২৮ ম ০১৯১৯১৩৬৬৭৫ না ু য়াজাত দু জাত িশ আইএফআইিস আড়াইহাজার ০১৯০১৪৭৯৬১৮১১ ২৯-০৭-২১ ৫৯৮০৯২১ 500,000

3098 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী আড়াইজার 195 হািসনা ৬৭১০২৭১২৪০৪৪০ ম ০১৮৬৭৪৭৯৮৮৭ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন জামদানী শাড়ী তরী 
ও িব য় ওয়ান ব াংক আড়াইহাজার ০৯৮২২৪০০০২৪৩৮ ০৩-০৮-২১ ৫৯৮০৯২২ 200,000

3099 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী আড়াইজার 196 সুিফয়া আ ার ৬৯০৮০২৮৩৬৫ ম ০১৯৯০৯০৬৪৮৭ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন কাপড় তির ও 
িব য় ইসলামী ব াংক আড়াইহাজার

২০৫০৩৫২০২০১৫৭
৯১০২

১৬-০৮-২১ ৫৯৮০৯২৩ 200,000
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খাত ধরণখাত

3100 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী আড়াইজার 197 জােয়দা বগম ৬৭১০২৭৯২৫৩০১২ ম ০১৯৫৭৩০৭২৯৬ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন কাপড় তির ও 
িব য়

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক আড়াইহাজার ০১০০১৫২৯০০৩৮৯ ১৬-০৮-২১ ৫৯৮০৯২৪ 200,000

3101 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী আড়াইজার 198 ভা রানী ৬৭১০২৩৯১৬২৪৬৪ ম ০১৮৭৭৮৯২৬৬
৩

হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন বাশঁ সং হ কের 
মােছর চাই তির সানালী ব াংক িল: আড়াইহাজার ৩৬০২০৩৪০২৪৪৪৯ ২২-০৮-২১ ৫৯৮০৯২৫ 200,000

3102 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী আড়াইজার 199 কাম ল হাসান ৭৭৭৫০৭৩৫০০ প ০১৯৩৫১৮০৬৬৯ হ াঁ কু টর অন ান জুতা তরী কের 
িব য় করা পূবালী ব াংক িল: আড়াইহাজার ১৭১৯৯০১০৪০৫৮৪ ০৭-০৯-২১ ৫৯৮০৯২৬ 500,000

3103 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী আড়াইজার 200 হাওয়া বগম ৬৭১০২৭১২৪০৪৪৬ ম ০১৭২৮৫২৪৬৮১ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন কাপড় তির ও 
িব য় ONE BANK আড়াইহাজার ০৯৮২০৫০০১৭৮০১ ১৪-০৯-২১ ৫৯৮০৯২৭ 150,000

3104 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী আড়াইজার 201 রা জয়া ৬৭১০২২৯১০৯২৫৬ ম ০১৯০৩১৯০২৭৪ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন কাপেডর ব বসা সানালী ব াংক িল: আড়াইহাজার
৩৬০২০২০০১০১৬১

৭৭
১৬-০৯-২১ ৫৯৮০৯২৮ 200,000

3105 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী আড়াইজার 202 পা ল ৬৭১০২৭১২৪১০৩৪ ম ০১৮৭২৩১৭২৯৩ হ াঁ কু টর অন ান কাপেড়র ফুল তির 
ও িব য়

সাস াল ইসলামী 
ব াংক গাপালদী ০৩৬১৩৪০০৭৬০১৩ ১৬-০৯-২১ ৫৯৮০৯২৯ 200,000

3106 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী আড়াইজার 203 মন্জু ল 
ইসলাম

১৯৯০৬৭১০২২৯০০০৩৪
৫ প ০১৭১৮৮১৬৮৪০ হ াঁ কু টর য়াজাত িচপস , চানাচর ও 

ভ ার খই তির সানালী ব াংক আড়াইহাজার ৩৬০২০০১০১৩৭০৯ ২৩-০৯-২১ ৫৯৮০৯৩০ 200,000

3107 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী আড়াইজার 204 ফরেদৗিস ৪১৫৪৫০১০১১ ম ০১৯৩৩৫৩৫৯৪০ হ াঁ অন ান কৃিষ হাস মুরগী পালন। সানালী ব াংক আড়াইহাজার ৩৬০২০০১০১৬১৮৯ ২৩-০৯-২১ ৭২১৬১২১ 100,000

3108 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী সানারগাঁ 205 নাজমা আ ার ৯১৪৯৬৪৫৩৪৪ ম ০১৯৮৬২৮৩৬৪
২

হ াঁ ু গাভী পালন ডইরী ফাম সানালী সানারগাঁ
০১৩৩৭১২১৩৪৩৯৬

৬০৪
১৮.০৮.২০২১ ০৭১২৮৬১ 200,000

3109 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী সানারগাঁ 206 মা:হা ন ৩৭০০১৯৩৪৭১ প ০১৭৮৮৪৫১৮৫৫ হ াঁ ু কাপেড়র ব বসা কাপেডর ব বসা জনতা সানারগাঁ
২০৫০০২০০২০০৯৩

১১০৪
১৮.০৮.২০২১ ০৭১২৮৬২ 500,000

3110 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী সানারগাঁ 207 আছমা বগম ৬৪৫০১৮২৮১৮ ম ০১৭১৪৪৫০৮১২ হ াঁ ু গাভী পালন ডইরী ফাম ইসলামী মাগরাপাড়া
০১৩৩৭১২১৩৪৩৯৬

৬০৪
২৫.০৮.২০২১ ০৭১২৮৬৩ 300,000

3111 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী সানারগাঁ 208 মাহমুদা আ ার ৮২৪৯১৫৩১৩৪ ম ০১৪৫১৭২১৪৪০ হ াঁ ু গাভী পালন ডইরী ফাম সানালী মাগরাপাড়া ৩৬১১১০১০১৩২৪৭ ০৭.০৯.২০২১ ০৭১২৮৬৪ 200,000

3112 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী সানারগাঁ 209 িম 6000250719 ম 01404398385 হ াঁ কু টর কু টর িশ কাপেডর ব বসা ইসলামী সানারগাঁ ১১৩৩ ২২.০৯.২০২১ ০৭১২৮৬৫ 200,000

3113 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী সানারগাঁ 210 মােহলা বগম 2859174067 ম 01924481964 হ াঁ ু মুরগী পালন পাি  ফাম ইসলামী মাগরাপাড়া
২০৫০০২০০২০১৪৭৭

৯১৮
26-09-21 ০৭১২৮৬৬ 150,000

3114 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী সানারগাঁ 211 ময়না আ ার 9161572624 ম 01993904247 হ াঁ ু গাভী পালন ডইরী ফাম জনতা সানারগাঁ ৬০০১৩৫৩৮৬৭০ 26-09-21 0712867 150,000

3115 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী সানারগাঁ 212 মাসা:িদপা 6453255587 ম 01407293338 হ াঁ ু আচার তির আচার তির ও 
িব য় জনতা মাগরাপাড়া ০১০০২২৫৮৬৩৭২০ 27-09-21 0712868 200,000

3116 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী ব র 213 রিফকুল 
ইসলাম ২৩৭৭১৯০১৬৬ প ০১৮২০০৮৩৯২০ হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাষাক তরী কের 

িব  কেরন। সানালী ব াংক নবীগ  বাজার ৩৬১২৯০১০০৯৮০৪ ০৩/০৮/২০২১ ২৫৫৮৪২১ 400,000

3117 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী ব র 214 মাঃ সুমন ৬৭১০৬৪৭১৯৮৮৩২ প ০১৯৮৫৮৬৯৮৫
৪

হ াঁ ু অন ান হাডওয়ার ও প  
এর কাজ কেরন সানালী ব াংক মদনগ ০১০০৮২৮২ ০৩/০৮/২০২১ ২৫৫৮৪২২ 250,000

3118 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী ব র 215 তাসিলমা 
আ ার মুি ৫১০১৩১৭২৪৫ ম ০১৯৬৯৬৩৩৪০

৯
না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন িতিন পা  ব বসা 

কায ম কেরন সানালী ব াংক মদনগ ৩৬১০৩০১০১০৭৫৭ ০৯/০৮/২০২১ ২৫৫৮৪২৩ 100,000

3119 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী ব র 216 সিলম ২৩৭৩০০৪৮৮২ প ০১৮৭৫৭১৪০৫৫ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন  পাষাক তরী কের 
িব  কেরন। সানালী ব াংক মদনগ ০২০০০৭৫৭ ১২/০৮/২০২১ ২৫৫৮৪২৪ 300,000
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3120 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী ব র 217 আলমগীর ৬৭১০৬৪৭১৮৮২৬৭ প ০১৯১২৬১৯০৫০ হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ  গাভী পালন ও দধু 
িব  কেরন। সানালী ব াংক মদনগ ০১০০৭১৭২ ১২/০৮/২০২১ ২৫৫৮৪২৫ 500,000

3121 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী ব র 218 সান জদা ১০২৭৪৯১৬৪৪ ম ০১৮৫৯০৭৪৩৪৮ না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাষাক তরী কের 
িব  কেরন। ি িময়ার ব াংক মদনপুর শাখা ০০১২১০০০০৫০৯২ ১২/০৮/২০২১ ২৫৫৮৪২৬ 200,000

3122 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী ব র 219 মঞ্জুরানী দাস ৬৮৫৮৭৪১৯২৬ ম ০১৬৭৪৪৭৫৭৫০ হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন  পাষাক তরী কের 
িব  কেরন। সানালী ব াংক ব র শাখা ৩৬২১০০১০০২২৫১ ১৬/০৮/২০২১ ২৫৫৮৪২৭ 300,000

3123 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী ব র 220 মাহাবুব আলম ১৪৬৬৬৮৮৫৭৭ প ০১৮৫৪৬৫৬১৪৪ হ াঁ ু অন ান ঔষেদর দাকান 
পিরচালনা কেরন। সানালী ব াংক ব র বাজার শাখা

৩৬২০১১০০০০০২৮
৮

১৬/০৮/২০২১ ২৫৫৮৪২৮ 200,000

3124 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী ব র 221 শাহাজান
১৯৯৪৬৭১০৬৪৭০০০২৯

৯ প ০১৫১৫৬৫৬৫৭৭ না ু য়া/প ােকটজাতকরণ  গাভী পালন ও দধু 
িব  কেরন। সানালী ব াংক মদনগ ৩৬১০৩০১০০৯৭৪৭ ২৫/০৮/২০২১ ২৫৫৮৪২৯ 200,000

3125 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী ব র 222 সািকব হাসান ২৩৫০১৬৬২৭৪ প ০১৬৮৯৯৬৩৩৬
৮

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মুিদর দাকান ব বসা 
কেরন সানালী ব াংক মদনগ ৩৬১০৩০২০০০৬১৪ ০৬/০৯/২০২১ ২৬৫৮৫৮২ 300,000

3126 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী ব র 223 নািহদ হাসান ৪১৬২০৮৩০৭৭ প ০১৯৩৬৫০৯২৬
৩

না ু য়া/প ােকটজাতকরণ গাভী পালন ও দধু 
িব  কেরন। সানালী ব াংক মদনগ ৩৬১০৩০১০০৯৭৩৩ ০৬/০৯/২০২১ ২৬৫৮৫৮১ 200,000

3127 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী ব র 224 মাঃশাহীন
১৯৯৩৬৭১০৬৪৭০০০১৮

৯ প ০১৮১১১৮০৩৪৫ না ু অন ান প  পািখ ও ািণর 
ঔষেদর দাকান। সানালী ব াংক মদনগ ০১০০৭৯৭০ ০৬/০৯/২০২১ ২৬৫৮৪৩০ 200,000

3128 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী ব র 225 নািগস বগম ২৮০০০২৮৮৯২ ম ০১৩০৭৪১৩৩৫১ হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন  তরী কের িব  
কেরন। সানালী ব াংক মদনগ ৩৬১০৩০১০১০৭০৩ ০৬/০৯/২০২১ ২৬৫৮৫৮৩ 300,000

3129 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী ব র 226 উে  হিববা ৮৭০১৩৫৩৬২৮ ম ০১৮২৩১৩০৬৭১ হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পা  ব বসা 
কায ম কেরন সানালী ব াংক মদনগ ০১০০৮৩৬১ ০৭/০৯/২০২১ ২৬৫৮৫৮৪ 200,000

3130 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী ব র 227 িনপা হাসান ২৪০১৩৮৭৪৫৭ ম ০১৯৩৩৪২৪৮০৫ না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাষাক তরী কের 
িব  কেরন। পূবালী ব াংক টান বাজার ০৭৩০১০১০৪২৭৯৪ ১৫/০৯/২০২১ ২৬৫৮৫৮৬ 200,000

3131 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী ব র 228 হাসানু ামান ২৮০০৭৭৩৬২০ প ০১৭৩৯৫২১২৭২ হ াঁ ু অন ান
ফেটাকািপ ও 

শনারী ব বসা 
কেরন

জনতা ব াংক মদনগ ৩৯২০১৬ ১৫/০৯/২০২১ ২৬৫৮৫৮৭ 500,000

3132 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী ব র 229 ফারহানা 
আ ার ৭৩২৩৯৯১৬০৯ ম ০১৯৪২৯২৭২৩৭ হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাষাক তরী কের 

িব  কেরন। সানালী ব াংক ব র বাজার শাখা ৩৬২১০০১০০২৫৯৬ ২২/০৯/২০২১ ২৬৫৮৫৮৮ 250,000

3133 ঢাকা নারায়নগ নরিসংদী ব র 230 িলিপ আ ার ২৩৯২৪৭১১৪৬ ম ০১৭৩২০৭৭০৩৪ হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাষাক তরী কের 
িব  কেরন। সানালী ব াংক মদনগ ৩৬১০৩০১০১০৮৩৯ ২২/০৯/২০২১ ২৬৫৮৫৮৯ 300,000

3134 ঢাকা ঢাকা ঢাকা সাভার 1 রা জনা বগম 5985337889 ম 01941124391 না ু অন ান গাভী পালন ব াংক এিশয়া আ িলয়া 1083426061823 5/8/21 0115581              120,000 

3135 ঢাকা ঢাকা ঢাকা সাভার 2 পারভী আ ার 8701766530 ম 01756206994 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টইলািরং এর কাজ ি িময়ার ব াংক সাভার 0012100005195 11/8/21 0115582 100,000             

3136 ঢাকা ঢাকা ঢাকা সাভার 3 ময়না 4155057617 প 01312120389 না অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টইলািরং এর কাজ  এ ম ব াংক সাভার 3412100176894 18/8/21 0115583 80,000               

3137 ঢাকা ঢাকা ঢাকা সাভার 4 ম আলী 2833629571 প 01797576780 হ াঁ ু অন ান মশার কেয়ল তরীর 
কারখানা এন িসিস ব াংক সাভার 1401857991005 19/8/21 0115584 400,000             

3138 ঢাকা ঢাকা ঢাকা সাভার 5 িগিরবালা 6435846487 ম 01951180473 হ াঁ ু অন ান গাভী পালন মারেক াল ব াংক হমােয়তপুর 013012100047382 25/8/21 0115585 120,000             

3139 ঢাকা ঢাকা ঢাকা সাভার 6 আঞ্জু 
আ ার 7336954453 ম 01756933159 না ু অন ান ছাগল পালন মারেক াল ব াংক হমােয়তপুর 1130012134539838 31/8/21 0115586 100,000             
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3140 ঢাকা ঢাকা ঢাকা সাভার 7 হািসনা মমতাজ 3738982895 ম 019165042 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টইলািরং এর কাজ ঢাকা ব াংক সাভার 22220017295 2/9/21 0115587 100,000             

3141 ঢাকা ঢাকা ঢাকা সাভার 8 নয়ন তারা 2617218952552 ম 01929711364 হ াঁ ু অন ান অট ির া তরী ব াংক এিশয়া কলমা বাজার 1083426063263 2/9/21 0115588 150,000             

3142 ঢাকা ঢাকা ঢাকা সাভার 9 ফারজানা 
বগম 7811990386 ম 01719524345 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টইলািরং এর কাজ া াড ব াংক হমােয়তপুর 20736000023 9/9/21 0115589 200,000             

3143 ঢাকা ঢাকা ঢাকা সাভার 10 দেলায়ারা 
বগম 6888174130 ম 01874303903 হ াঁ ু অন ান গাভী পালন ইসলামী ব াংক সাভার

2050130020206410
5 12/9/21 0115590 130,000             

3144 ঢাকা ঢাকা ঢাকা সাভার 11 বুলু 8886448310 ম 01932453180 হ াঁ ু অন ান ছাগল পালন ি িময়ার ব াংক সাভার 0012100006498 28/9/21 0115591 150,000             

3145 ঢাকা ঢাকা ঢাকা সাভার 12 নুরজাহান 7308471874 ম 01959017895 হ াঁ ু অন ান নকশী কাথা পালী ব াংক সাভার 5140010012196 30/9/21 0115592 100,000             

3146 ঢাকা ঢাকা ঢাকা সাভার 13 সািনয়া 
আ ার 3281552061 ম 01751791975 হ াঁ ু অন ান মুরগী পালন আইএফ আইিস 

ব াংক গ া 0190227273811 30/9/21 0115593 150,000             

3147 ঢাকা ঢাকা ঢাকা সাভার 14 সােজদা বগম 2387470517 ম 01938150542 হ াঁ ু অন ান গাভী পালন ব াংক এিশয়া সাভার 6287105 3/10/21 0115594 100,000             

3148 ঢাকা ঢাকা ঢাকা সাভার 15 মিনর হােসন 7335857723 প 01715016280 হ াঁ ু অন ান গাভী পালন জনতা ব াংক রাজ ফুলবািরয়া 0100046973296 5/10/21 0115595 300,000             

3149 ঢাকা ঢাকা ঢাকা সাভার 16 সিলনা আ ার 8688328429 ম 01824330333 হ াঁ ু অন ান ছাগল পালন সাউথই  ব াংক সাভার 0012100000693 5/10/21 0115596 100,000             

3150 ঢাকা ঢাকা ঢাকা ধামরাই 17 মা: ইিলয়াস 
হােসন 19842611483265652 প 01855440999 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন মুরগী পালন ইসলামী ব াংক জয়পুর শাখা 

ধামরাই
2050777010259621

3 18.08.2021 এসএনিড 
0290341              400,000 

3151 ঢাকা ঢাকা ঢাকা ধামরাই 18 যিত  নাথ 
বসাক 2621402369305 প 01712201592 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টহলািরং এর কাজ সানালী ব াংক ধামরাই 1625301025645 23.09.2021 এসএনিড 

0290342 200,000             

3152 ঢাকা ঢাকা ঢাকা ধামরাই 19 মাছা: 
শামছ াহার 2611494255068 ম 01964865810 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন ইসলামী ব াংক কালামপুর 8682 27.09.2021 এসএনিড 

029034 200,000             

3153 ঢাকা ঢাকা ঢাকা ধামরাই 20 মা:আ লু 
আওয়াল 6457886700 প 01777671564 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন ইসলামী ব াংক কালামপুর

2050016020139840
1 27.09.2021 এসএনিড 

0290344 200,000             

3154 ঢাকা ঢাকা ঢাকা ধামরাই 21 মা: হিববুর 
রহমান 2611465362049 প 01712135809 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন ইসলামী ব াংক কালামপুর

2050016020036861
8 03.10.2021 এসএনিড 

0290345 200,000             

3155 ঢাকা ঢাকা ঢাকা ধামরাই 22 মা:শিকল 3301703549 প 01402114040 না ু িনত  য়াজনীয়/ ভাগ  পণ  
উৎপাদন

কাসা ও িপতেলর 
তলী সাম ী িব য়

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক ধামরাই 16261 05.10.2021 এসএনিড 

0290346 250,000             

3156 ঢাকা ঢাকা ঢাকা করানীগ 23 মিনর হােসন 2613869371971 প 01724650007 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টহলািরং এর কাজ া ার ব াংক আ ট বাজার, 
করানীগ 20134000085 17.08.2021 4749651              400,000 

3157 ঢাকা ঢাকা ঢাকা করানীগ 24 ফারজানা 
আ ার 19912613851000299 ম 01836523082 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টহলািরং এর কাজ আল আরাফাহ 

ইসলামী ব াংক

রািহতপুর 
শাখা, 

করানীগ
0931140000335 17.08.2021 4749652              150,000 

3158 ঢাকা ঢাকা ঢাকা করানীগ 25 অমিরতা 01973261382500007 প 01821739072 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম আল আরাফাহ 
ইসলামী ব াংক

কলািতয়া শাখা, 
করানীগ 0811120090431 05.9.2021 4749653              250,000 

3159 ঢাকা ঢাকা ঢাকা করানীগ 26 িময়া 2613851186721 ম 01829369275 না কু টর কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন সানালী ব াংক
রািহতপুর 

শাখা, 
করানীগ

5527100005960 29.09.2021 4749654              250,000 
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3160 ঢাকা ঢাকা ঢাকা করানীগ 27 মঞ্জুর 
হােসন 3748259516 প 01766143342 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন লাহর ও মটােলর 

ব ািদ তরী িস ট ব াংক জন জরা শাখা, 
করানীগ 2302469690001 30.09.2021 4749655              200,000 

3161 ঢাকা ঢাকা ঢাকা করানীগ 28 মঞ্জু সরকার 401455916 ম 01880224618 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন ফুল, টব  তরী সানালী ব াংক করানীগ  শাখা 5516001017292 03.10.2021 4749656              150,000 

3162 ঢাকা ঢাকা ঢাকা করানীগ 29 টকুন রানী 7335572124 ম 01724957547 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টহলািরং এর কাজ ডাচ বাংলা ব াংক আ ট বাজার, 
করানীগ 21715187921 04.10.2021 4749657                 50,000 

3163 ঢাকা ঢাকা ঢাকা করানীগ 30 মাছা: রািশদা 
বগম 19712613860000062 ম 01880814164 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন জুতা ও ব াগ তরী ইউিনওন ব াংক আ ট বাজার, 

করানীগ 0521110012284 11.10.2021 4749658                 90,000 

3164 ঢাকা মািনকগ ঢাকা মািনকগ  স 31 পারেভজ 
মাশাররফ 2860927850 প 01797198850 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন নাসারী কৃিষ ব াংক মািনকগ 4301031019012 13.09.2021 305581                 80,000 

3165 ঢাকা মািনকগ ঢাকা মািনকগ  স 32 মাজহা ল 
ইসলাম সাগর 2820106256 প 01721513839 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন অ ণী ব াংক বাস া 4029514 05.10.21 305582              120,000 

3166 ঢাকা মািনকগ ঢাকা িসংগাইর 33 জয়াসমীন ৯১১৬৩০৪৮১৮ ম ০১৭১৮০৬৪৮০২ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন লবু চাষ সাউথ হ  ব াংক িসংগাহর শাখা ০০১২১০০০০১৯৯৯ ০৪/০৮/২০২১ ৮৯০৬৬০১              200,000 

3167 ঢাকা মািনকগ ঢাকা িসংগাইর 34 জািহদরু 
রহমান ৮৬৭০৯৯১৭৭০ প ০১৯১২৫৭২৫০৭ না ু য়াকরন

াস ওথাহ এলুিময়াম 
িদেয় িবিভ  জিনস 
তরী

ন াশনালব াংক িসংগাহর ১১৩০০০০৫০৫৩৬২ ১৭/৮/২১ ৮৯০৬৬০২ 400,000             

3168 ঢাকা মািনকগ ঢাকা িসংগাইর 35 আেনায়ার 
হােসন ৮২১৬৫৯৬০৪২ প ০১৯৩৫৬৯৪৬৫

৬
হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন সব জ চাষ অ ণী ব াংক িসংগাহর ০২০০০০৪০১৭৬৫৩ ২৫/৮/২১ ৮৯০৬৬০৩ 200,000             

3169 ঢাকা মািনকগ ঢাকা িসংগাইর 36 জাহা ীর 
আলম ৭৩৩০০৫৭৫১৯ ম ০১৮১৭৫০৫৯৯১ না ু য়াকরন আসবাবপ  তরী অ ণী ব াংক িসংগাহর ০২০০০০৪১৩০৩৩০ ১/৯/২১ ৮৯০৬৬০৪ 500,000             

3170 ঢাকা মািনকগ ঢাকা িসংগাইর 37 চায়না আ ার ২৮০০৯১৮৮০৩ ম ০১৭৫৪৮৪২৪৬৮ না অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টহলািরং এর কাজ সানালী ব াংক িসংগাহর ৪৫১০৪০১০১৯০৬০ ১৬/৯/২১ ৮৯০৬৬০৫ 150,000             

3171 ঢাকা মািনকগ ঢাকা িসংগাইর 38 আিরফা 
আ ার ৪২০৭৭৫০১৩৬ ম ০১৭২১৬৩১০৫৫ না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন কৃিষ ব াংক িসংগাহর ৪৩০৪০৩১১১৩০১৭ ২৭/৯/২১ ৮৯০৬৬০৬ 100,000             

3172 ঢাকা মািনকগ ঢাকা িসংগাইর 39 মােজদা বগম ১৪৮৯৬৪৭১৭০ ম ০১৭০৯৭৬৯৬৮৭ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন সব জ চাষ ডাচবাংলা ব াংক িসংগাহর ২৬১১৫১৩৯৩১৮ ২৭/৯/২১ ৮৯০৬৬০৭ 100,000             

3173 ঢাকা মািনকগ ঢাকা িসংগাইর 40 সয়দা খাতন ৭৭৭৯৭৬০৩৫৯ ম ০১৭৫৬০৩৭৯৭২ হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন ইসলামী ব াংক িসংগাহর
২০৫০৩৮৫০২০০৩

৩৩৮০২
২৮/৯/২১ ৮৯০৬৬০৮ 150,000             

3174 ঢাকা মািনকগ ঢাকা িসংগাইর 41 রেহনা খাতন ৩২৮০০৪০৭০৪ ম ০১৮৮৯৭১৫৯৬৮ না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন সব জ চাষ ইসলামী ব াংক িসংগাহর
২০৫০৩৮৫০২০০৪১

৪২১৫
29.09.2021 ৮৯০৬৬০৯ 200,000             

3175 ঢাকা মািনকগ ঢাকা িসংগাইর 42 শােহদা আ ার ১৯১৬৩৭৫৮০৯ ম ০১৭০০৭৯৭৯৭২ না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন ন াশনাল ব াংক িসংগাহর 0013034031708 11-10-2021 8906610 150,000             

3176 ঢাকা মািনকগ ঢাকা িসংগাইর 43 দওয়ান 
কাউছার 3268669896 প 01855784803 না ু য়া করণ লদ ওয়াকসপ এিব ব াংক পািরল শাখা 4042626673300 11-10-2021 8906611 200,000             

3177 ঢাকা মািনকগ ঢাকা সাটিরয়া 44 আিরফ হােসন 199356170388000055 প 01741695123 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন ন াশনাল ব াংক সাটিরয়া শাখা 1169003450055 26.8.2021 0227281 250,000             

3178 ঢাকা মািনকগ ঢাকা সাটিরয়া 45 মাসা: রা জয়া 
আ ার 5617019093493 ম 01797628369 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন িবেকিব সাটিরয়া শাখা 4306031109018 26.08.2021 0227282              300,000 

3179 ঢাকা মািনকগ ঢাকা সাটিরয়া 46 সুিফয়া 1105614613000050 ম 01302785105 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন িবেকিব সাটিরয়া শাখা 4306031109022 26.08.2021 0227283              100,000 
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3180 ঢাকা মািনকগ ঢাকা সাটিরয়া 47 কুলসুম 5617066710907 ম 01746656557  না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন িবেকিব হরগজ শাখা 4316031139941 01.09.2021 0227284              150,000 

3181 ঢাকা মািনকগ ঢাকা সাটিরয়া 48 উষা রানী পাল 56170085109437 ম 01928244781 হ াঁ কু টর কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মা টর হািরপািতল 
তরী িবেকিব সাটিরয়া শাখা 4306031109036 08.09.2021 0227285              100,000 

3182 ঢাকা মািনকগ ঢাকা সাটিরয়া 49 মা: রােসল 2402730994 প 01730992279 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন ছাগল পালন িবেকিব সাটিরয়া শাখা 4306031109052 13.09.2021 0227286              100,000 

3183 ঢাকা মািনকগ ঢাকা সাটিরয়া 50 রেহনা আ ার 5617067353518 ম 01725590289 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন িবেকিব সাটিরয়া শাখা 4306031109056 14.09.2021 0227287              100,000 

3184 ঢাকা মািনকগ ঢাকা সাটিরয়া 51 অিনল কুমার 
শীল 5617019092696 প 01711514018 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন িবেকিব সাটিরয়া শাখা 02052880 04.10.2021 0227288              300,000 

3185 ঢাকা মািনকগ ঢাকা িঘওর 52 মা: উ ল 
হােসন 6904195192 প 01788003091  না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন িবেকিব িঘওর শাখা 4.30703E+13 26/08/21 0091821              150,000 

3186 ঢাকা মািনকগ ঢাকা িঘওর 53 রামপদ িব াষ 5612235884837 প 01713584684  না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন িবেকিব িঘওর শাখা 43070311169083 5/10/2021 0091822              200,000 

3187 ঢাকা মািনকগ ঢাকা হিররামপুর 54 িদপা রানী রায় 1502154972 ম 01624933172 হ াঁ কু টর হ  িশ ফািনসার িবেকিব হিররামপুর 4303031116687 05/08/21 2421381              150,000 

3188 ঢাকা মািনকগ ঢাকা হিররামপুর 55 বািছয়া বগম 5085239316 ম 01745644879 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভীপালন িবেকিব হিররামপুর 4302031110856 17/08/21 2421382 100,000             

3189 ঢাকা মািনকগ ঢাকা হিররামপুর 56 ির া আ ার 7811756407 ম 01742444502 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভীপালন িবেকিব হিররামপুর 43030311166884 18/08/21 2421383 150,000             

3190 ঢাকা মািনকগ ঢাকা হিররামপুর 57 আয়শা িস কা 1457945853 ম 01799766823 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভীপালন িবেকিব হিররামপুর 43030311167007  25/08/21 2421384 150,000             

3191 ঢাকা মািনকগ ঢাকা হিররামপুর 58 আফিরন রগম 1935612829000040  ম 01774824498 না অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টহলািরং এর কাজ িবেকিব হিররামপুর 4303031116689    01/09/21 2421385 150,000             

3192 ঢাকা মািনকগ ঢাকা হিররামপুর 59 স া বগম 9119352707 ম 01789429167 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন িবেকিব হিররামপুর 43030311166937 01/09/21 2421386 150,000             

3193 ঢাকা মািনকগ ঢাকা হিররামপুর 60 কনা আ ার 6457893052 ম 01308643708 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন িবেকিব হিররামপুর 43030311167098 01/09/21 2421387 100,000             

3194 ঢাকা মািনকগ ঢাকা হিররামপুর 61 িম আ ার 2834849396 ম 01779284994 না অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টহলািরং এর কাজ িবেকিব হিররামপুর 4303031115804 08/09/21 2421388 150,000             

3195 ঢাকা মািনকগ ঢাকা হিররামপুর 62 বাসুেদব 
সরকার 199156128360000107 প 01791832266 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন এস িব হিররামপুর 4505401013267 08/09/21 2421389 100,000             

3196 ঢাকা মািনকগ ঢাকা হিররামপুর 63 শ ামল 
রাজবংশী 5612829759493 প 01745524203 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন ম ৎস  চাষ অ িব হিররামপুর 0200017154717 12/09/21 2421390 200,000             

3197 ঢাকা মািনকগ ঢাকা হিররামপুর 64 সুিম আ ার 5612851821865 ম 01799582259 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন িবেকিব ঝটকা 11621 15/09/21 2421391 150,000             

3198 ঢাকা মািনকগ ঢাকা হিররামপুর 65 জািহদরু 
রহমান 8685192547 প 01713565974 হ াঁ অন ান ল ও  ই াত ল পন  সাম ী 

তরী এস িব হিররামপুর 4505002025879 29/09/21 2421392 300,000             

3199 ঢাকা মািনকগ ঢাকা হিররামপুর 66 আি য়া বগম 5612829759640 ম 01732952318 না অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টহলািরং এর কাজ এস িব হিররামপুর 4505002066711 29/09/21 2421393 150,000             
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3200 ঢাকা মািনকগ ঢাকা হিররামপুর 67 কামনা রায় 5612829759660 ম 01819527511 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন অিব হিররামপুর 0200010642639 30/09/21 2421394 100,000             

3201 ঢাকা মািনকগ ঢাকা হিররামপুর 68 ঝনা 4185250208 ম 01813581636 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন অ িব হিররামপুর 0200009024012 30/09/21 2421395 100,000             

3202 ঢাকা মািনকগ ঢাকা িশবালয় 69 লাইলী আ ার 5617847997629 ম 01799582436 হ াঁ অন ান কৃিষ গাভী পালন এবং 
মুরগী পালন ইসলামী ব াংক িশবালয় শাখা

2050397020023700
0 5/08/2021 3784451              300,000 

3203 ঢাকা মািনকগ ঢাকা িশবালয় 70 আিনকা বগম 19875617847000039 ম 01712399478 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টহলািরং এর কাজ অ নী ব াংক আিরচা শাখা 0200011686800 21/9/2021 3784452              100,000 

3204 ঢাকা মািনকগ ঢাকা িশবালয় 71 মা: ওয়ােজদ 
আলী 019855617871007742 প 01728272869 না অন ান কৃিষ  লয়ার মুরগী পালন কৃিষ ব াংক িশবালয় শাখা 4311031115054 04/10/2021 3784453              250,000 

3205 ঢাকা মািনকগ ঢাকা দৗলতপুর 72 মাঃ হােশম 
আলী 5611028689043 প 01772902389 হ াঁ কু টর য়াকরন

সাইনেবাড,ব ানার, 
ফস্টন,িবলেবাড ও 
াস িফ টং

িবেকিব দৗলতপুর 4309-031108580 08-08-2021 2435601 300,000             

3206 ঢাকা মািনকগ ঢাকা দৗলতপুর 73 রিবউ ল 
হােসন 5611028681185 প 01725957652 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু জাত গাভীপালন িবেকিব দৗলতপুর 4309-0134500324 18-08-2021 2435602 150,000             

3207 ঢাকা মািনকগ ঢাকা দৗলতপুর 74 মাঃ হল 
আিমন 5611028686850 প 01715801387 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু জাত গাভীপালন িবেকিব দৗলতপুর 4309031107256 25-08-2021 2435603 200,000             

3208 ঢাকা মািনকগ ঢাকা দৗলতপুর 75 মাঃখিললুর 
রহমান 5611028680638 প 01916041676 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু জাত গাভীপালন িবেকিব দৗলতপুর 4309031108644 22-09-2021 2435604 100,000             

3209 ঢাকা মািনকগ ঢাকা দৗলতপুর 76 হাসনা 5611028680839 ম 01600111271 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন পূবালী দৗলতপুর 1170101112212 04.10.2021 2435605              100,000 

3210 ঢাকা মু ীগ ঢাকা ীনগর 77 আছমা বগম 5918474825116 ম 01648188383 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দূ বতী গাভী ডাচবাংল ব ংক ীনগর 70591424 11/8/2021 2534641 100,000             

3211 ঢাকা মু ীগ ঢাকা ীনগর 78 া বগম 2403364739 ম 01885579749 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টহলািরং এর কাজ কৃিষ ব ংক ীনগর 27415100 26/8/21 2534643 100,000             

3212 ঢাকা মু ীগ ঢাকা ীনগর 79 রখা বগম 4154678744 ম 01785743930 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টহলািরং এর কাজ অ নী ব ংক িসংপাড়া 200012145816 25/8/21 2534642 100,000             

3213 ঢাকা মু ীগ ঢাকা ীনগর 80 জয়া ল 5918461795224 প 01678930601 হ াঁ অন ান িনজ ব বহায পন  উৎপাদন েলর সাম ীৈতরী 
ও িব সানালী ব ংক ীনগর 371351017381 15/9/21 2534644 150,000             

3214 ঢাকা মু ীগ ঢাকা ীনগর 81 মু  আ ার 2403646355 ম 01777351626 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দূ বতী গাভী কৃিষ ব ংক ীনগর 11737 4/10/2021 2534645 300,000             

3215 ঢাকা মু ীগ ঢাকা িসরাজিদখান 82 হািফজ পাঠান 5917413943058 প 01952715718 না কু টর িনত  ব বহায
দরজা জানালার 
িছটিকিন হ াজবল 
তির

ইসলািম ব াংক িল: িনমতলা শাখা
2050399020005840

7 09.09.21 0490821              150,000 

3216 ঢাকা মু ীগ ঢাকা িসরাজিদখান 83 সহেদব দাস 5917488990864 প 01857797884 হ াঁ কু টর অন ান সুতায় রং করণ ব াংক এিশয় িসরাজিদখান 15134005791 23.09.21 0490822 100,000             

3217 ঢাকা মু ীগ ঢাকা মু গ  সদর 84 সুিফয়া বগম 8203562486 ম 01987675069 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভীপালন িডিবএল মূ ীগ  সদর 1861510105134 21-09-2021 0202601              100,000 

3218 ঢাকা মু ীগ ঢাকা মু গ  সদর 85 নূর হােসন 3702146147 প 01996378822 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পান চাষ বিসক ব াংক মা ারপুর শাখা 7314010000486 22-09-2021 0202602              200,000 

3219 ঢাকা মু ীগ ঢাকা লৗহজং 86 িমজানুর 
রহমান ঢালী 5914494590463 প 01980814040 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু  খামার এিশয়া ব াংক লৗহজং শাখা 1083359002243 05-08-2021 2272401              200,000 
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3220 ঢাকা মু ীগ ঢাকা লৗহজং 87 আ রা বগম 5914487531581 ম 01718354353 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টহলািরং এর কাজ সানালী ব াংক লৗহজং শাখা 37062934062948 05-08-2021 2272402              100,000 

3221 ঢাকা মু ীগ ঢাকা লৗহজং 88 পন কুমার 
সাহা 8661753676 প 01967968030 না ু অন ান বাশঁ ও বেতর কাজ কৃিষ ব াংক লৗহজং শাখা 34060311066630 17-08-2021 2272403              200,000 

3222 ঢাকা মু ীগ ঢাকা লৗহজং 89 সা জন 
আকতার 5962241815 ম 01937839190 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন পালী ব াংক লৗহজং শাখা 0752010011381 05-09-2021 2272404              150,000 

3223 ঢাকা মু ীগ ঢাকা লৗহজং 90 সুমন চ  দাস 5914447658804 প 01722174683 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ অ নী ব াংক লৗহজং শাখা 34065639 23-09-2021 2272405              200,000 

3224 ঢাকা মু ীগ ঢাকা লৗহজং 91 শ ামসু র 
কংস বিনক 7761945729 প 01915186068 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

কাসা িপতেলর 
সাম ী তরী ও 
িব য়

সানালী ব াংক লৗহজং শাখা 3704100000958 28-09-2021 2272406              100,000 

3225 ঢাকা মু ীগ ঢাকা লৗহজং 92 হযরত আলী 
ব াপারী 5914455567133 প 01922231211 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

সুরিক,বালু ও  
িসেম  িদেয় ঘেরর 
খ ট তরী

াবাল ইসলামী 
ব াংক লৗহজং শাখা 1120000184056 27-09-2021 2272407              150,000 

3226 ঢাকা মু ীগ ঢাকা লৗহজং 93 জিসম উ ন 5914487534059 প 01704683087 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন বরফ তরী কের 
বাজারজাত করণ এনআরিব ব াংক লৗহজং শাখা 0111100094098 27-09-2021 2272408              100,000 

3227 ঢাকা মু ীগ ঢাকা লৗহজং 94 হল আিমন 
ব াপারী 5962284740 প 01968185526 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

কাসা িপতেলর 
সাম ী তরী ও 
িব য়

ন াশনাল ব াংক লৗহজং শাখা 1152004667821 27-09-2021 2272409              100,000 

3228 ঢাকা মু ীগ ঢাকা লৗহজং 95 মা: শািমম 
হাওলাদার 19765914431000011 প 01927140454 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ইসলামী ব াংক লৗহজং শাখা 1561020000568 04-10-2021 2272410              150,000 

3229 ঢাকা মু ীগ ঢাকা লৗহজং 96 মা: আবুল 
কালাম আজাদ 3263048583 প 01817673952 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন বই ও খাতা বাধাই ন াশনাল ব াংক লৗহজং শাখা 1152000127285 04-10-2021 2272411              200,000 

3230 ঢাকা মু ীগ ঢাকা লৗহজং 97 সুশীল চ  
ম ল 4162354106 প 01743862427 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন কৃিষ ব াংক লৗহজং শাখা 6687 04-10-2021 2272412              100,000 

3231 ঢাকা মু ীগ ঢাকা লৗহজং 98 মা: রােসল 5904413596403 প 01620411209 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন চাল উৎপাদন ন াশনাল ব াংক লৗহজং শাখা 1152004258626 04-10-2021 2272413              450,000 

3232 ঢাকা মু ীগ ঢাকা টংিগবািড় 99 মািফয়া বগম 6416710181 ম 01941490070 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন হাসঁ মুরগী পালন ন াশনাল ব াংক টংিগবািড় শাখা 1094000899490 18.08.2021 2267721              100,000 

3233 ঢাকা মু ীগ ঢাকা টংিগবািড় 100 িরতা রানী পাল 2818482750 ম 01745100960 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পান চাষ কৃিষ ব াংক টংিগবািড় শাখা 44140311054349 03.10.2021 2267723              100,000 

3234 ঢাকা মু ীগ ঢাকা টংিগবািড় 101 মৗিমতা 
আ ার 4213657754 ম 1880278911 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন কৃিষ ব াংক টংিগবািড় শাখা 44140311054287 8.09.2021 2267722              100,000 

3235 ঢাকা মু ীগ ঢাকা গজািরয়া 102 নাহার আ ার 5912473073921 ম 01302723372 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টহলািরং এর কাজ িবেকিব গজািরয়া 4403031104913 9.08.2021 0483801              200,000 

3236 ঢাকা মু ীগ ঢাকা গজািরয়া 103 জগ াথ চ  
দাস 5912431139127 প 01727953844 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টহলািরং এর কাজ পূবালী ব াংক ভেবরচর শাখা, 

গজািরয়া 3452101038884 04.10.21 0483802              100,000 

3237 ঢাকা ঢাকা ঢাকা দাহার 104 মা: সাইফুল 
ইসলাম 2621809627107 প 01742908222 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ এনআরিব জয়পাড়া 

দাহার শাখঅ 501636000000013 24.08.21 1727961              500,000 

3238 ঢাকা ঢাকা ঢাকা দাহার 105 জয়াসমীন 5918461795224 ম 01778605369 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন ডাচ বাংলা জয়পাড়া 
দাহার শাখঅ

2050289020019810
0 25.08.21 1727962              200,000 

3239 ঢাকা ঢাকা ঢাকা দাহার 106 রহানা বগম 2621808626882 ম 01724525786 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন ডাচ বাংলা জয়পাড়া 
দাহার শাখঅ 1301510055104 25.08.21 1727963              200,000 
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3240 ঢাকা ঢাকা ঢাকা দাহার 107 চা 2611873575492 ম 01850238260 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন লুি  তরী াইম ব াংক জয়পাড়া 
দাহার শাখঅ 1662101301605 05.10.21 1727964              100,000 

3241 ঢাকা ঢাকা ঢাকা দাহার 108 মা: সুজন খান 2611873577875 প 01732478939 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পল্ ফাম ডাচ বাংলা জয়পাড়া 
দাহার শাখঅ 1301010045193 07.10.2021 1727965              200,000 

3242 ঢাকা ঢাকা ঢাকা নবাবগ 109 মা: রিফকুল 
ইসলাম 6006864257 প 01993521527 হ াঁ ু িনত  পন  ব বহায ল পন  সাম ী 

তরী িস ট ব াংক নবাবগ 2101133736001 05.09.2021 0059021 500,000             

3243 ঢাকা ঢাকা ঢাকা নবাবগ 110 পা ল বগম 2616227579185 ম 01918898972 হ াঁ ু িনত  পন  ব বহায বাশঁ ও বেতর পন  
তরী অ নী ব াংক ঐ 6459 06.09.2021 0059022 100,000             

3244 ঢাকা ঢাকা ঢাকা নবাবগ 111 িশ ী রানী পাল 2616254433806 ম 01735564929 হ াঁ ু িনত  পন  ব বহায মা টর পন  তরী এনিসিস ব াংক নবাবগ 0400310102146 06.09.2021 0059023 100,000             

3245 ঢাকা ঢাকা ঢাকা ডমরা 112 তাছিলমা বগম 6448514569 ম 01586080265 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন সাশ াল ইসলামী 
ব াংক ডমরা শাখা 0811340057855 12.08.21 4734501                 70,000 

3246 ঢাকা ঢাকা ঢাকা ডমরা 113 সািহদা মু ী 4648984161 ম 01627947387 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টহলািরং এর কাজ মােকনটাইল ব াংক কানাপাড়া শাখা 115612116242973 01.09.2021 4734503              150,000 

3247 ঢাকা ঢাকা ঢাকা ডমরা 114 কিবর হােসন 9148530018 প 01672783273 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন সাশ াল ইসলামী 
ব াংক সানারগাওঁ শাখা 0171340100817 30.09.21 4734504              200,000 

3248 ঢাকা ঢাকা ঢাকা ডমরা 115
মাসা: 

আকিলমা 
বগম

2611265218342 প 01581249960 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বত  গাভীপালন আল আরাফা 
ইসলামী ব াংক ন ীপাড়া ডমরা 0601120070458 10.10.2021 4734505              200,000 

3249 ঢাকা ঢাকা ঢাকা ডমরা 116 সাথী রানী সাহা 4814585136133 ম 01723422448 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টহলািরং এর কাজ জনতা ব াংক সা িলয়া ডমরা 0100225907905 10.10.2021 4734506                 50,000 

3250 ঢাকা ঢাকা ঢাকা প বী 117 িবউ ট আ ার 4192934067 ম 01622596195 হ াঁ ু য়া প ােকট জাতকরন গােম  িশ সানালী ব াংক িশ  এলাকা 4443834023137 11.08.21 4530501              200,000 

3251 ঢাকা ঢাকা ঢাকা প বী 118 মা: শওকত 
হােসন 3742309291 প 01682298278 না ু য়া প ােকট জাতকরন াি ক সাম ী তির ইসলামী ব াক িচিড়য়াখানা 

রাড শাখা
2050732010000190

9 30.09.21 4750751              200,000 

3252 ঢাকা ঢাকা ঢাকা মাহা দপুর 119 শািহনুর রহমান 6432126958 প 01716793583 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
সকল কার হ  
িশ  উৎপাদন ও 
িব য়

কৃিষ ব াংক মাহা দপুর 
শাখা 8975 12/08/2021 7284321              400,000 

3253 ঢাকা ঢাকা ঢাকা মাহা দপুর 120 মা: কাওছার 
হােসন 1505479814 প 01744640997 হ াঁ অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন ক উটার ব বসা ডাচ বাংলা ব াংক এিলফ া  রাড 

শাখা 12611028508 03/10/2021 235701 400,000             

3254 ঢাকা ঢাকা ঢাকা মাহা দপুর 121 ফােতমা তজ 
জাহরা 2693016116881 ম 01763966970 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

সকল কার হ  
িশ উৎপাদন ও 
িব য়

আই এফ আই িস 
ব াংক

িরং রাড 
শ ামলী শাখা 1201100443811 05/10/2021 235702 200,000             

3255 ঢাকা ঢাকা ঢাকা কামরাি রচর 122 মা: কিবর 
হােসন 1958063610 প 01918902262 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন হাডওয়ার সাম ী 

উৎপাদন ও িব য় অ নী ব াংক কামরাি রচর 
শাখা 0200003034727 4.8.2021 2696381              300,000 

3256 ঢাকা ঢাকা ঢাকা কামরাি রচর 123 মা: আলী 
হােসন 3264663224 প 01675491991 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন ফুল, টব ও খলনা 

তরী ও িব য় াইম ব াংক সাত মস জদ 
শাখা 212711108705 8.09.2021 2686383              250,000 

3257 ঢাকা ঢাকা ঢাকা কামরাি রচর 124 মা:আসাদু া
মন 6404817063 প 01687257966 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন বারকা, লেহ া 

তরী ও িবপনন অ নী ব াংক কামরাি রচর 
শাখা 0200011627260 3.10.2021 2686384              300,000 

3258 ঢাকা ঢাকা ঢাকা গ ািরয়া 125 সুি য়া 
রাজবংশী 821 797 5088 ম 01816159476 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

পা , টউভেয়ল, 
গাড়ীর রাবার পাটস 
তির

আল-আরারহ 
ইসলামী ব াংক িল যা াবাড়ী 0511120079727 10/8/2021 4712411              300,000 

3259 ঢাকা ঢাকা ঢাকা গ ািরয়া 126 রকসনা বগম 461 994 2974 ম 01991304380 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টহলািরং এর কাজ পালী ব াংক িল গ ািরয়া 0১৯০০১০০২২৫৪৬ 21/9/2021 4712412 100,000             
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3260 ঢাকা ঢাকা ঢাকা গ ািরয়া 127 আসমা আ ার 869 297 6726 ম 01688677450 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টহলািরং এর কাজ ইসলামী ব াংক 
বাংলােদশ িল শ ামপুর

2050259020264550
7 2৯/9/2022 4712413 200,000             

3261 িসেলট সুনামগ িসেলট জামালগ 1 মাছাঃ সাজনা বগম১২১২ ৩৪৫৬ ৪৫৬৭৯৯ ম ০১৭৫৩৯৩৭১৯৭ হ াঁ ু   কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন

িতিন য়লার পালন 
ওেমাটাজাত কের 
পাইকারী 
ব বসায়ীেদর কােছ 

সানালী জামালগ ৫৯০৮১০০০১৪৭৪১ ০৯-০৮-২১ ৩৬০৪০৬১ 200,000

3262 িসেলট সুনামগ িসেলট জামালগ 2 মাঃ ইসহাক িময়া ৩৭৩৫৩৪৮১৪০ প ০১৭৪৮৯২৮৯৮২ না ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন

িতিন মােছর পনা 
উৎপাদন কেরন 
,মাছ চাষ কের বড় 
কেরন এবং তা 

জনতা সাচনা বাজার ১০২১০১২৭৪০ ০৫-০৯-২১ ৩৬০৪০৬২ 400,000

3263 িসেলট সুনামগ িসেলট জামালগ 3 মাঃআলমগীর ৫৫৩৪৯৮৭৬৩০ প ০১৭১৫৮৫৮৬৯৮ না ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন িতিন হাস পালন ও 
িডম উৎপাদন কেরন সানালী জামালগ ৫৯০৮৯০২০০১৪৬২ ২৮/০৫/২০২১ ৩৬০৪০৬৩ 300,000

3264 িসেলট সুনামগ িসেলট জামালগ 4 মাঃ আ লু মুছা র ৬৪৩৫১০২৭৮২ প ০১৭৪৫৬৯৭৬৪২ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন

িতিন মােছর পনা 
উৎপাদন কেরন 
,মাছ চাষ কের বড় 
কেরন এবং তা 

সানালী জামালগ ৫৯০৮১০০০৭৫৬১ ২৮/০৫/২০২১ ৩৬০৪০৬৬৪ 400,000

3265 িসেলট িসেলট িসেলট িসেলট স 5 িনপা রানী রায় 9113836762 ম 01708952416 হ াঁ ু  িনত  ব াবহায পণ  উৎপাদন

িতিন কাপড় য় 
কের দাকােন মজুদ 
কের িব য় ও 
চািহদা/অডার 

চৗহা া শাখা চৗহা া শাখা,িসেলট0072240001805 10-08-2021 0192061 250,000

3266 িসেলট িসেলট িসেলট িসেলট স 6 জাহানারা বগম 2849800970 ম 01708575811 হ াঁ ু  িনত  ব াবহায পণ  উৎপাদন

িনত  ব াবহায পণ  
উৎপাদন িতিন 
কাপড় য় কের 
দাকােন মজুদ কের 

জনতা ব াংক শখঘাট শাখা 0100080014087 02-09-2021 0192062 400,000

3267 িসেলট িসেলট িসেলট িসেলট স 7 অনািমকা দব 2852327473 ম 01739782827 হ াঁ ু  কৃিষ ভাগ পণ  উৎপাদন পুকুেও মাছ ও পানা 
চাষ DBBL িসেলট শাখা 12115173913 21/09/2021 0192063 300,000

3268 িসেলট িসেলট িসেলট িসেলট স 8 সুকৃিত দাশ 9196212244752 ম 01718441666 হ াঁ ু  য়া প ােকটজাতকরণ বীজ পাইকারী ও 
খুচরা িবে তা পালী  ব াংক তালতলা 2188010004962 30/09/2021 0192064 200,000

3269 িসেলট িসেলট িসেলট িসেলট স 9 র া রানী কুিড় 2402409847 ম 01731150204 হ াঁ কু টর িনত  ব াবহায পণ  উৎপাদন িচড়া মুিড় িনমিক 
উৎপাদন DBBL িসেলট শাখা 7017311315973 30/09/2021  0192065 200,000

3270 িসেলট িসেলট িসেলট িসেলট স 10 িবথী রানী সন 4175970534 ম 01739476760 হ াঁ ু  কৃিষ ভাগ পণ  উৎপাদন পুকুেও মাছ ও পানা 
চাষ পালী  ব াংক ইসলামপুর,শাখা 20970100060801 30/09/2021  0192066 150,000

3271 িসেলট িসেলট িসেলট িসেলট স 11 আি য়া বগম 5526896419 ম 01775946334 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী ভড়া পালন 
দধু উৎপাদন ইসলামী ব ংক শাহপরান শাখা 205041202001 30/09/2021 0192067 200,000

3272 িসেলট িসেলট িসেলট কানাইঘাট 12 মারজানা বগম ১০৩১৫০৪৩৭৯ ম ০১৭৪৯৪৪২০১৮ হ াঁ  ু    ডইরী ফাম  

িতিন বাজার থেক 
গাভী  য়   কের 
দু  উৎপাদন কের  
িব  কেরন।

ইসলামী ব াংক কানাইঘাট 
205০২৪৮০২০১৯৬৪
৬০৯

১৬/০৯/২১ ১৯৬২৯২৩ 100,000

3273 িসেলট িসেলট িসেলট কানাইঘাট 13 হািবব আহমদ ৯১১৫৯৭০০১২৩৪২ প ০১৭১৫০২০০০১ হ া ঁ  ু   মৎস  চাষ ও হ াচাির 

মৎস  পানা 
আহরঅ, সংর ন 
ওবাজার জাত করন 
কেরন

পালী  ব াংক কানাইঘাট ৫৩৪৮০১১০০০০৩৭ ১৬/০৯/২১ ১৯৬২৯২২ 200,000

3274 িসেলট িসেলট িসেলট কানাইঘাট 14 জুেনদ আহমদ  ৯১২৫৯০৪৯৫৬১২১ প ০১৭১২৩৫৩৩৮৮ হ াঁ  ু   য়া প ােকটজাতকরণ  উৎপাদন কারক ও 
মরকজাত কারক পূবালী ব াংক কানাইঘাট ৪২৮২৯০১০০২২৪১ ১৬/০৯/২১ ১৯৬২৯২১ 400,000

3275 িসেলট িসেলট িসেলট কানাইঘাট 15 সাঈফূল ইসলাম ৭৮১৫০০১৪১২ প ০১৭২৭২৭২৮৭৭ হ াঁ  ু   পানা উৎপাদন ও চাষ 
মৎস  পানা আহরণ 
, ওসংর ন ওবাজার 
জাত করন কেরন

ইসলামী ব াংক কানাইঘাট 
 
2050২৪৮০১০০৩৪০
০০৮

২৬/০৯/২১ ১৯৬২৯২৮ 400,000

3276 িসেলট িসেলট িসেলট জিকগ 16 মাঃ আ লু বািছত 9119466783721 প 01713812331 হ াঁ অন ান অন ান সৃজনশীল িশ  
িবিবধ উৎপাদন পূবালী ব াংক কালীগ 1751101082817 29/07/2021 2635401 400,000

3277 িসেলট িসেলট িসেলট জিকগ 17 জাবায়দা বগম 9119457693061 ম 01720908145 হ াঁ কু টর য়া প ােকটজাত করণ প ােকট তরী পূবালী ব াংক জিকগ 0592101167307 29/07/2021 2635402 300,000

3278 িসেলট িসেলট িসেলট জিকগ 18 আবু বকর 9129405724409 প 01717567197 হ াঁ অন ান ডায়াগিন  স ার ফােমস রাগ িনণয় ক পূবালী ব াংক জিকগ 0592901023715 29/07/2021 2635403 400,000

3279 িসেলট িসেলট িসেলট জিকগ 19 রহল আমীন 9129405723992 প 01711283824 হ াঁ অন ান দু গাভী পালন দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরণ পূবালী ব াংক জিকগ 0592901023853 01/09/2021 2635404 400,000
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3280 িসেলট িসেলট িসেলট জিকগ 20 খায় ল ইসলাম 7790593193 প 01746673028 না অন ান পািন িব  করণ য়া
পািন িব করণ 

য়া ,বাজাের 
িব য়

পূবালী ব াংক জিকগ 101143604 01/09/2021 2635405 400,000

3281 িসেলট িসেলট িসেলট জিকগ 21 আল মািমন 912733000211 প 01863844731 না অন ান দু গাভী পালন দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরণ পূবালী ব াংক জিকগ 181869 14/09/2021 2635406 200,000

3282 িসেলট িসেলট িসেলট জিকগ 22 সাজু বগম 91194856363 ম 01778901643 হ াঁ কু টর কু টর িশ কু টর িশ / নকিশ 
খাতা তরী ও িব য় কৃিষ ব াংক জিকগ 36140310064938 04/10/2021 2635407 150,000

3283 িসেলট িসেলট িসেলট িবয়ানীবাজার 23 ফািতমা বগম 9111751075059 ম 01783624384 হ াঁ কু টর অন ান কাপড় সলাই কের 
িব য় কের সাশ াল ইসলামী ব াংকিবয়ানীবাজার 1181340010786 29/07/2021 2946081 200,000

3284 িসেলট িসেলট িসেলট িবয়ানীবাজার 24 জহরা বগম 1955023609 ম 01705114380 হ াঁ কু টর অন ান বাশ ও বেতর তরী 
পা ট বাংলােদশ কৃিষ ব াংকিবয়ানীবাজার 3616031104555 02/08/2021 2946082 100,000

3285 িসেলট িসেলট িসেলট িবয়ানীবাজার 25 লুৎফা বগম 9111751072553 ম 01750095391 হ াঁ কু টর অন ান কাপড় সলাই কের 
িব য় কের পুবালী ব াংক বারই াম 3738101031651 16/08/2021 2946083 150,000

3286 িসেলট িসেলট িসেলট িবয়ানীবাজার 26 রা জয়া সুলতানা 9111777094983 ম 01314475227 না কু টর অন ান
বাশ ও বেতর পা ট 
তরী ও বাজাের 

িব
বাংলােদশ কৃিষ ব াংকিবয়ানীবাজার 3616031104574 01/09/2021 2946084 100,000

3287 িসেলট িসেলট িসেলট িবয়ানীবাজার 27 আিমর উ ন 9111751074374 প 01817060610 হ াঁ ু প ােকটজাত করণ প ােকটজাত করণ পুবালী ব াংক বারই াম 3738101004107 01/09/2021 2946085 100,000

3288 িসেলট িসেলট িসেলট িবয়ানীবাজার 28 ছািবয়া বগম 9111751079234 ম 01742029342 হ াঁ কু টর অন ান
বাশ ও বেতর পা ট 
তরী ও বাজাের 

িব
অ ণী ব াংক িবয়ানীবাজার 0200015967702 02/09/2021 2946086 100,000

3289 িসেলট িসেলট িসেলট িবয়ানীবাজার 29 তািনয়া আ ার 5816535577269 ম 01840590973 হ াঁ কু টর অন ান
বাশ ও বেতর  পা ট 
তরী ও বাজাের 

িব
বাংলােদশ কৃিষ ব াংকিবয়ানীবাজার 3616031104561 02/09/2021 2946087 100,000

3290 িসেলট িসেলট িসেলট িবয়ানীবাজার 30 আেনায়ানা বগম 9111777095323 ম 01832149427 না কু টর অন ান বাশ ও বেতর তরী 
পা ট বাংলােদশ কৃিষ ব াংকিবয়ানীবাজার 3616031104582 19/09/2021 2946088 50,000

3291 িসেলট িসেলট িসেলট িবয়ানীবাজার 31 ম ািকম আলী 9111743044491 প 01819650257 হ াঁ ু অন ান কাপড় সলাই কের 
িব য় কের সানালী ব াংক িবয়ানীবাজার 5602834027431 20/09/2021 2946089 100,000

3292 িসেলট িসেলট িসেলট িবয়ানীবাজার 32 রনু বগম 9111760055399 ম 01788673585 হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন দধুজাত িব য় কের বাংলােদশ কৃিষ ব াংকিবয়ানীবাজার 3616031104577 20/09/2021 2946090 100,000

3293 িসেলট িসেলট িসেলট িবয়ানীবাজার 33 শাপলা বগম 5998011364 ম 01784793791 হ াঁ কু টর অন ান কাপেড়র ফুল 
তরীর কাথঁা সানালী ব াংক িবয়ানীবাজার 5602834050094 26/09/2021 2946091 200,000

3294 িসেলট িসেলট িসেলট িবয়ানীবাজার 34 সমছল 9111751080366 প 01815826654 না কু টর অন ান
বাশ ও বেতর পা ট 
তরী ও বাজাের 

িব
আইএফআইিস িবয়ানীবাজার 3138218126031 27/09/2021 2946092 100,000

3295 িসেলট িসেলট িসেলট িবয়ানীবাজার 35 িমনা বগম 9111743043489 ম 01875250800 হ াঁ ু অন ান সলাই কের িব য় 
কের সানালী ব াংক বরাগীবাজার 5602801006285 27/09/2021 2946093 100,000

3296 িসেলট িসেলট িসেলট িবয়ানীবাজার 36 ডিল রানী চ 6002430624 ম 01735550834 হ াঁ ু অন ান সলাই কের িব য় 
কের সানালী ব াংক বরাগীবাজার 5602801006773 27/09/2021 2946094 150,000

3297 িসেলট িসেলট িসেলট কা ানীগ 37 মাছাঃ হেলনা খাতন৯১১২৭৭১১৪৪৯৮৩ ম 01735464364 হ াঁ ু অন ান
িনেজর খামার থেক 
দধু সং হ কের 
বাজাের িব য় করা।

বাঃ কৃঃ ব াংক কা ানীগ
৩৬০৭-
০৩১১০৬৭৮১৬

০৯/০৯/২০২১ 0138141 100,000

3298 িসেলট িসেলট িসেলট কা ানীগ 38 মাঃ নূ ল হক ৯১১২৭১১১০০৫০৩ প 01712729938 না ু অন ান

হচারীেত মােছর 
পানা উৎপাদন ও 

বাজারজাতকরণ/ 
মাছ চাষ ও িব য়

সাঃ ব াংক িলঃ কা ানীগ ৫৬০৭৭৩৩০০১০৪৪ ১৫/০৯/২০২১ 0138142 400,000

3299 িসেলট িসেলট িসেলট কা ানীগ 39 মাঃ মিন ল ইসলাম৯১১২৭১১১০৬২৮৪ প 01716386650 না ু অন ান
িনেজর খামার থেক 
দধু সং হ কের 
বাজাের িব য় করা।

জনতা ব াংক িলঃ কা ানীগ ০১০০০৫০৭৪২৬৯০ ১৬/০৯/২০২১ 0138143 200,000
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3300 িসেলট িসেলট িসেলট কা ানীগ 40 মাঃ সামাল িময়া ৯১১২৭১১১০৫৯০৪ প 01712600587 না ু অন ান
িনেজর খামার থেক 
দধু সং হ কের 
বাজাের িব য় করা।

বাঃ কৃঃ ব াংক কা ানীগ
৩৬০৭-
০৩১১০৬৭৮৯৮

১৬/০৯/২০২১ 0138144 200,000

3301 িসেলট িসেলট িসেলট কা ানীগ 41 মাঃ মু জবুর রহমান ৯১১২৭১১১১৩৬২৪ প 01711344705 না ু অন ান
িনেজর খামার থেক 
দধু সং হ কের 
বাজাের িব য় করা।

উ রা বাংক কা ানীগ ৩৬০১৬০ ২৩/০৯/২০২১ 0138145 300,000

3302 িসেলট িসেলট িসেলট কা ানীগ 42 সুবীর চ  দ ৯১১২৭১১১০৫১১৫ প 01722380383 না ু অন ান

গৃহ ালীয় 
লৗহজাত 
জিনসপ  তির ও 

িব য়করণ।

পূবালী ব াংক কা ানীগ ৪৭৭৮১০১০১০১৯০ ০৪/১০/২০২১ 0138146 100,000

3303 িসেলট িসেলট িসেলট কা ানীগ 43 আিছয়া ৯১১২৭৪৭১৭৬৬০৪ ম 01779138984 না ু অন ান
িনেজর খামার থেক 
দধু সং হ কের 
বাজাের িব য় করা।

উ রা বাংক কা ানীগ
০৮৯৩১২২০০০০১৬
৮৫

০৪/১০/২০২১ 0138147 300,000

3304 িসেলট িসেলট িসেলট কা ানীগ 44 মাঃ এমদাদ উ াহ্১৯৯২৯১১২৭১৩০০০০১১ প 01748068080 না ু অন ান

কাপড় য় কের 
িনেজর দাকােন 
পাষাক তির কের 

িব য় করা।

পূবালী ব াংক কা ানীগ ৪৭৭৮১০১০০৮২৯৯ ০৪/১০/২০২১ 0138148 100,000

3305 িসেলট িসেলট িসেলট গালাপগ 45 জামাল আহমদ 8674904985 প 01797574852 না ু পাি  ব বসা

িতিন াম থেক 
প র খােদ ও 
কাচামাল সং হ ও 

য়া কেও িব  

পূবালী ব াংক ঢাকাদি ন 3972901003257 03-08-2021 0190121 150,000

3306 িসেলট িসেলট িসেলট গালাপগ 46 সু জয়া আ ার 5523520574 ম 01735125535 হ াঁ ু দর্ জ ও কারছিপর কাজ
িতিন কাপেও 
নকশীর কাজ কেও 
িব  কেরন।

এ ম ব াংক গালাপগ 04012100218081 05-08-21 0190122 100,000

3307 িসেলট িসেলট িসেলট গালাপগ 47 রািহন আহমদ 8207153274 প 01722783305 না ু য়লার পালন
িতিন মুরগীর বা া 
পালন কেও বাজােও 
িব  কেরন

উ রা ব াংক ঢাকাদি ন 079411100115016 31-08-21 0190123 100,000

3308 িসেলট িসেলট িসেলট গালাপগ 48 হাছনা বগম 1473498580 ম 01721484909 হ াঁ ু কবুতর পালন

কবুতর, 
মুরগী,হাসঁ,পালন ও 
িব  ও গাভীর দধু 
িব

ডাচ বাংলা ব াংক গালাপগ 134.151.44050 04-10-2021 190124 120,000

3309 িসেলট িসেলট িসেলট দি ন সুরমা 49 সু জত নাথ ৩২৯৩৬৭৬৮৯০ প ০১৭৩৫৪৬৮৯২৩ না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন
বােশর 
চাটাই,ঝুিড়,খাচঁা 
ইত ািদ তির িব য়

অ ণী ব াংক জালালপুর বাজার০২০০০১৭৩২০৫৪২ ২৩/০৯/২০২১ ১৩৭৬৮১১ 50,000

3310 িসেলট িসেলট িসেলট দি ন সুরমা 50 িনকু  চ  নাথ ৩৭৪৪৪৫৮৫৮৩ প ০১৭৭৪২৫৭৬৬২ না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন
বােশর 
চাটাই,ঝুিড়,খাচঁা 
ইত ািদ তির িব য়

অ ণী ব াংক জালালপুর বাজার০২০০০১৭৩৪২৮৩০ ২৩-০৯-২০২১ ১৩৭৬৮১২ 50,000

3311 িসেলট িসেলট িসেলট দি ন সুরমা 51 অপু চ  নাথ ৪৬৫২৪৭২৯২১ প ০১৮৬৮২৬৩৪১
৬

না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন
বােশর 
চাটাই,ঝুিড়,খাচঁা 
ইত ািদ তির িব য়

অ ণী ব াংক জালালপুর বাজার০২০০০১৭৩২৯০৭৪ ২৩-০৯-২০২১ ১৩৭৬৮১৩ 50,000

3312 িসেলট িসেলট িসেলট দি ন সুরমা 52 িবভাস দাস ৫০৯৪২৬৩৩৮০ প ০১৭৪৩০৮০১৭১ না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন
বােশর 
চাটাই,ঝুিড়,খাচঁা 
ইত ািদ তির িব য়

অ ণী ব াংক জালালপুর বাজার০২০০০১৭৩২০৮০৮ ২৩-০৯-২০২১ ১৩৭৬৮১৪ 50,000

3313 িসেলট িসেলট িসেলট দি ন সুরমা 53 িদিলপ নাথ ১৪৯৪২৮৪৮৮৬ প ০১৭৪৬-
৩২৯৩৯৫

না কু টর িনত ব বহায পণ
বােশর 
চাটাই,ঝুিড়,খাচঁা 
ইত ািদ তির িব য়

অ ণী ব াংক জালালপুর বাজার০২০০০১৭৩২০৮৬৬ ০৪/১০/২০২১ 1376815 50,000

3314 িসেলট িসেলট িসেলট িব নাথ 54 সুরিমনা বগম 9139974001 ম 01727924880 হ াঁ কু টর য়া নকিশকাতা তির ও 
িব য় ডাচ বাংলা ব াংক িব নাথ 13115840475 18/08/2021 3197703 50,000

3315 িসেলট িসেলট িসেলট িব নাথ 55 সােলহ আহমদ 9112031564070 প 01737361775 হ াঁ ু  কৃিষ ছাগল পালন াক ব াংক িব নাথ 04203825430001 02/09/2021 3197701 300,000

3316 িসেলট িসেলট িসেলট িব নাথ 56 া রানী দাস 9112021000140 ম 01765552865 হ াঁ ু  য়া প ােকট জাত ধান সংর ন মাড়াই 
ও িব উ রা ব াংক িব নাথ 7107 06/09/2021 3197702 200,000

3317 িসেলট িসেলট িসেলট িব নাথ 57 িনর ন মিন িব াস 9112031559762 প 01726448994 না ু  কৃিষ হাস মুরগী ও গ  
পালন এ ম ব াংক িব নাথ 5712100017561 16/09/2021 3197704 200,000

3318 িসেলট িসেলট িসেলট িব নাথ 58 আতাউল হক 9112021569454 প 01716691141 না ু  কৃিষ গাভী পালন ও দু  
িব য় ইউিসিব ব াংক িব নাথ 0143204000000829 23/09/2021 3197705 500,000

3319 িসেলট িসেলট িসেলট িব নাথ 59 মধু িময়া 9112042590136 প 01740628698 না ু  কৃিষ গাভী পালন ও দু  
িব য় ইসলামী ব াংক িব নাথ

2050142010030260
5 28/09/2021 3197706 500,000
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3320 িসেলট িসেলট িসেলট িব নাথ 60 অেশষ িসংহ 9112021568446 প 01738614495 না ু  কৃিষ গাভী পালন ও দু  
িব য় ডাচ বাংলা িব নাথ 1311519493 28/09/2021 3197707 300,000

3321 িসেলট িসেলট িসেলট িব নাথ 61  তাফােয়ল আহমদ 9112010000220 প 01757683668 না ু  কৃিষ মাছ চাষ ও িব াইম ব াংক িব নাথ 2147218009099 28/09/2021 3197708 100,000

3322 িসেলট িসেলট িসেলট ফ ু গ 62 িহেমল দাস 9113571418582 প 01725990050 হ াঁ অন ান অন ান কমিপউটার িশ ন সানালী ব াংক ফ ু গ 5623402000474 08/09/21 ইং 2944721 150,000

3323 িসেলট িসেলট িসেলট ফ ু গ 63 রসুমা বগম 9113571411508 ম 01795588739 হ াঁ অন ান অন ান ডইরী ফাম সানালী ব াংক ফ ু গ 5623401007465 08/09/21 ইং 2944722 200,000

3324 িসেলট িসেলট িসেলট ফ ু গ 64 চা া বগম 19839113523000014 ম 01723547543 হ াঁ অন ান অন ান হােঁসর খামার এসআইিবএল ব াংক ফ ু গ 0831340026166 23/09/21 2944723 200,000

3325 িসেলট িসেলট িসেলট ফ ু গ 65 সুনারা বগম 19899113571000083 ম 01752677292 হ াঁ অন ান অন ান টইলািরং সানালী ব াংক ফ ু গ 5623401007484 23/09/21 2944724 150,000

3326 িসেলট িসেলট িসেলট বালাগ 66 শােহনা আ ার 9110811000099 ম 01763308500 হ াঁ কু টর অন ান  কাপড় তরী ওপালার পূবালী ব াংক বালাগ 101033480 29/07/2021 8252081 80,000

3327 িসেলট িসেলট িসেলট বালাগ 67 শ মলী বগম 9110811624874 ম 01760140559 হ াঁ ু অন ান ভৃগ পন  িব য় অ নী ব াংক বালাগ 2991516 29/07/2021 8252082 150,000

3328 িসেলট িসেলট িসেলট বালাগ 68 আিফয়া বগম 9110833690355 ম 01753351810 না কু টর  িনত  ব বহায পন বাশেবেতর কাজ ও 
শীতল পা টর কাজ সানালী ব াংক বালাগ 601010829 31/08/2021 8252083 100,000

3329 িসেলট িসেলট িসেলট বালাগ 69 শাহানারা বগম 9110833000171 ম 01752159222 না কু টর  িনত  ব বহায পন বাশেবেতর কাজ ও 
শীতল পা টর কাজ সানালী ব াংক বালাগ 601010404 07/09/22021 8252084 100,000

3330 িসেলট িসেলট িসেলট বালাগ 70 আঃ কািদর 9110870652635 প 01767495578 না ু  িনত  ব বহায পন বাশেবেতর কাজ কৃিষ ব াংক বালাগ 4664 27/09/2021 8252085 100,000

3331 িসেলট িসেলট িসেলট বালাগ 71 ফয়জুর রহমান 9110833692419 প 01720115760 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন   দথু উৎপাদন ও 
িব য় পূবালী ব াংক বালাগ 902000085 27/09/2021 8252086 500,000

3332 িসেলট মৗলভীবাজর িসেলট কমলগ 72 মাছা: রাসনা বগম19945815638000032 ম 01710836740 না কু টর িনত ব বহায  পণ  উদপাদন

িনজ  তাত িশ  এর 
মাধ েম শাড়ী 
উদপাদন কের 
বাজারজাত কের

পালী কমলগ  শাখা 1883010009023 10/08/21 2550641 100,000

3333 িসেলট মৗলভীবাজর িসেলট কমলগ 73 মা: সা াদরু রহমান 5815676907084 প 01709902982 হ াঁ অন ান কৃিষ
গাভীর দধু 

য়াজাত কের 
বাজারজাত কের

জনতা কমলগ  শাখা 0100037408802 12/08/2021 2550642 200,000

3334 িসেলট মৗলভীবাজর িসেলট কমলগ 74 তৗিহদ উ ন 5825604886814 প 01838945962 না অন ান কৃিষ

মােছর পানা 
উদপাদন ও মাছ চাষ 
কের বাজারজাত 
কের

পালী কমলগ  শাখা 9780 02/09/2021 2550643 100,000

3335 িসেলট মৗলভীবাজর িসেলট কমলগ 75 মা জদা বগম 5815617003748 ম 01776488997 না কু টর িনত ব বহায  পণ  উদপাদন

িনজ  তাত িশ  এর 
মাধ েম শাড়ী 
উদপাদন কের 
বাজারজাত কের

পূবালী ব াংক আদমপুর 2531101079460 04/10/2021 2550644 100,000

3336 িসেলট িসেলট িসেলট জ াপুর 76 মায়া রানী নাথ 9115352239775 ম 01319594695 হ াঁ ু অন ান

উেদ া ার ৪ ট গাভী 
থেক ৬-৭ ক জ দধু 

বাজাের িব  কের 
দিনক ৭০০/- আয় 

কৃিষ ব াংক জ াপুর শাখা 3606031106584 44205 2638561 150,000

3337 িসেলট িসেলট িসেলট জ াপুর 77 মালতী রানী দব 9115363261209 ম 01710891887 হ াঁ ু কৃিষ
চারা উৎপ  কের 

ানীয় বাজাের ামী 
িব  কেরন

সানালী ব াংক জ াপুর শাখা 5615001016747 44356 2638562 200,000

3338 িসেলট িসেলট িসেলট জ াপুর 78 মেনায়ারা বগম 9115352236842 ম 01763568884 হ াঁ ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন

িনজ বািড়েত থান 
কাপড় িব  ও 
সলাই কাজ কের 

উপাজন কেরন।

সানালী ব াংক জ াপুর শাখা 34063554 44356 2638563 200,000

3339 িসেলট িসেলট িসেলট জ াপুর 79 জাহা ীর আলম 9115352000355 প 01711070475 না ু অন ান

য়লার মুরগীর 
বা া পালন কের ২-
৩ মাস পের িব  
কেরন।

সানালী ব াংক জ াপুর শাখা 5615001015572 15/09/2021 2638564 150,000
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3340 িসেলট িসেলট িসেলট জ াপুর 80 মাঃ রিশদ আহমদ 9115363257450 প 01853068968 না ু অন ান
ভড়া পালন কের 

িব  কের অথ 
উপাজন কেরন।

সানালী ব াংক জ াপুর শাখা 34033111 15/09/2021 2638565 200,000

3341 িসেলট িসেলট িসেলট জ াপুর 81 িনফুল নম: 9115363261405 প 01757261966 না কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন

বাশঁ থেক 
য়াকরণ কের 

িবিভ  পণ  তরী 
কের বাজাের িব  

কৃিষ ব াংক জ াপুর শাখা 7239 15/09/2021 2638566 150,000

3342 িসেলট িসেলট িসেলট জ াপুর 82 হািছনা বগম 9115352229116 ম 01745311568 হ াঁ ু অন ান

ভড়ার ছাট বা া 
পালন কের বড় কের 
বাজাের িব  কের 
অথ উপাজন কেরন।

সানালী ব াংক জ াপুর শাখা 5615001015640 16/09/2021 2638567 150,000

3343 িসেলট িসেলট িসেলট জ াপুর 83 সারওয়ার আহমদ 19919115363000047 প 01726439867 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন

িনেজ াল্  মুরিগ 
পালন কের িব  
কেরন। এছাড়া 
দু বতী গাভী থেক 

সানালী ব াংক জ াপুর শাখা 1014340 26/09/2021 2638568 200,000

3344 িসেলট িসেলট িসেলট জ াপুর 84 মা: মাসুক আহমদ 196591153630000 5 প 01317559083 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন

 দু বতী গাভী থেক 
দধু আহরণ কের 
বাজাের িব  
কেরন।

কৃিষ ব াংক জ াপুর শাখা 7146 26/09/2021 2638569 200,000

3345 িসেলট িসেলট িসেলট গায়াইনঘাট 85 ইি স আলী 9114173818357 প 01717679758 হ াঁ কু টর বােঁশর কাজ বােশর চাটাই তরী পূবালী ব াংক গায়াইনঘাট 1250101127374 27/09/2021 2949081 300,000

3346 িসেলট িসেলট িসেলট গায়াইনঘাট 86 সুেহল আহমদ 9114110911760 প 01712906814 না অন ান খামার হাসঁ-মুরগী পালন কৃিষ ব াংক গায়াইনঘাট 3604031120094 28/09/2021 2949082 250,000

3347 িসেলট িসেলট িসেলট ওসমানীনগর 87 সুলতানা আ ার ১০৩১৬৮১৮৩৪ ম ০১৭৯২৫৪৭৭৬৭ হ াঁ ু মােছর চাষ
পুকুের মােছর পানা 
ছেড় বড় কের 

িব  কেরন।
িবেকিব তাজপুর বাজার শাখা৩৬২৭০৩১০০১০৪০ ২৯-০৭-২১ ৩৩৫১১৪১ 200,000

3348 িসেলট িসেলট িসেলট ওসমানীনগর 88 অজয় মালাকার ৯১১০৮৮৮৭৭২০৭৯ প ০১৭১০৫৮৮৪৪৭ না ু মােছর পানা চাষ
পুকুের মােছর পানা 
চাষ কের একট বড় 
হেল িব  কেরন।

িবেকিব তাজপুর বাজার শাখা৩৬২৭০৩১০০১০৫৮ ০২-০৯-২১ ৩৩৫১১৪২ 200,000

3349 িসেলট িসেলট িসেলট ওসমানীনগর 89 মাঃ আ জজুর রহমান
১৯৯৩৯১১০৮৫৫০০০১৯

৮ প ০১৭৩৩৪২০৮৯২ না ু য়লার পালন

মুরগীর ছাট ছাট 
বা া এেন ২৫/২৬ 
িদন পর িব  
কেরন।

িবেকিব তাজপুর বাজার শাখা৩৬২৭০৩১০০১০৫৯ ১৩-০৯-২১ ৩৩৫১১৪৩ 200,000

3350 িসেলট িসেলট িসেলট ওসমানীনগর 90 িবজয় দব ৯১১০৮৮৮৭৭৩৮৪৭ প ০১৭১৮০০৭৪৬২ হ াঁ ু কবুতর পালন
কবুতর পালন কের 
ই ারেনেটর মাধ েম 
িব  কেরন।

িবেকিব তাজপুর বাজার শাখা৩৬২৭০৩১০০১০৬৩ ১৬-০৯-২১ ৩৩৫১১৪৪ 300,000

3351 িসেলট িসেলট িসেলট ওসমানীনগর 91 েবল িময়া ১৯৯০৯১১০৮৫১০০০০৮৮ প ০১৭২০০৩৬৩৬৪ না ু বােঁশর কাজ
বাশঁ থেক িবিভ  
তরী জিনসপ  

িব  কেরন।
িবেকিব তাজপুর বাজার শাখা৩৬২৭০৩১০০১০৬৪ ১৯-০৯-২১ ৩৩৫১১৪৫ 100,000

3352 িসেলট িসেলট িসেলট ওসমানীনগর 92 আ রু প ৯১১০৮২০৭৪২৩৭৮ প ০১৭২৪২৩৭২২৩ না ু য়লার পালন

মুরগীর ছাট ছাট 
বা া এেন ২৫/২৬ 
িদন পর িব  
কেরন।

িবেকিব তাজপুর বাজার শাখা৩৬২৭০৩১০০১০৭০ ২৬-০৯-২১ 3351146 200,000

3353 িসেলট মৗলভীবাজর িসেলট ীম ল 93 মাহবুবুর রহমান 7799957001 প 01712332901 হ াঁ অন ান দু বতী গাভীর খামার গাভী পালন উ রা ব াংক ীম ল 2494550 27/09/2021 0020122 400,000

3354 িসেলট মৗলভীবাজর িসেলট ীম ল 94 মিরয়ম বগম 1015344268 ম 01867805192 হ াঁ অন ান টইলািরং দ জ সানালী ব াংক ীম ল 5820601028602 27/09/2021 0020123 200,000

3355 িসেলট মৗলভীবাজর িসেলট ীম ল 95 হমায়নু কিবর 6421357234 প 01729418131 না অন ান দু বতী গাভীর খামার গাভী পালন ডাচ বাংলা ব াংক ীম ল 090581726 28/09/2021 0020124 200,000

3356 িসেলট মৗলভীবাজর িসেলট কুলাউড়া 96 আ লু মুিকত 6885547460 প 01713802683 না ু   কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন

িতিন একিদেনর 
বা া লালন পালন 
কের 30-35 িদন পর 
িব  কেরন।

িবেকিব বরমচাল শাখা, কুলাউড়া5692 09/08/2021 2558201 100,000

3357 িসেলট মৗলভীবাজর িসেলট কুলাউড়া 97 লাভলী বগম 5816517516979 ম 01773869487 হ াঁ কু টর সলাই কাজ অডারী কাজ িবেকিব কুলাউড়া শাখা 3806031010994 09/08/2021 2558202 150,000

3358 িসেলট মৗলভীবাজর িসেলট কুলাউড়া 98 শিপ আ ার 9103303708 ম 01768512051 না কু টর সলাই কাজ অডারী কাজ িবেকিব কুলাউড়া শাখা 3806031011042 04/10/2021 2558203 100,000

3359 িসেলট মৗলভীবাজর িসেলট মৗলভীবাজার স 99 িলিপ বগম ৯৫৭৫০৮৮৪৮০ ম ০১৭২৪০৫৯২৭৭ না ু   ভাগ পন  উৎপাদন   

িতিন িনেজর ফােম 
গাভীপালন কের দধু 
সং হ কের 
পাইকারী িব  

এনিসিস মৗলভীবাজার ০২৪-০৩১০০৫৭২৪০ ০৩/০৮/২০২১ ০০২২৬০১ 300,000
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3360 িসেলট মৗলভীবাজর িসেলট মৗলভীবাজার স 100 জলাল বদ ২৩৬৮৭২৪৩০৪ প ০১৬৭১৬৩২৫১৭ হ াঁ ু   ভাগ পন  উৎপাদন   

িতিন িনেজর ফােম 
গাভীপালন কের দধু 
সং হ কের 
পাইকারী িব  

জনতা মৗলভীবাজার ১০২১৮০-৭৪৬-১ ০১/০৯/২০২১ ০০২২৬০২ 200,000

3361 িসেলট মৗলভীবাজর িসেলট মৗলভীবাজার স 101 মাছাঃ রােবয়া বগম ৩২৬৭৮৬৭৬৭৩ ম ০১৭১২৩২২১৬৯ হ াঁ ু   িনত ব বহায পন   উৎপাদন

জামা-কাপড় 
কা টং, সলাই কেরন 
এবং কাপেড়র 
এম য়ডারী কাজ 

ি িময়ার মৗলভীবাজার ০০১৮১০০০০০৪২১ ০১/০৯/২০২১ ০০২২৬০৩ 150,000

3362 িসেলট মৗলভীবাজর িসেলট মৗলভীবাজার স 102 তািনয়া সুলতানা ৫৮২৭৪০২৯০৭২১৪ ম ০১৭২২৬৬১৯৩৮ না ু   ভাগ পন  উৎপাদন   

িতিন িনেজর ফােম 
গাভীপালন কের দধু 
সং হ কের 
পাইকারী িব  

সানালী ব াংক রাজনগর
৫৮১৫৬০১০১৩৯৩৩
৬

২৬/০৯/২০২১ ০০২২৬০৪ 400,000

3363 িসেলট মৗলভীবাজর িসেলট মৗলভীবাজার স 103 মহিসন খান ৪১৬৯২২১১০০ প ০১৭১৫৮৫৯৭০৩ হ াঁ ু   মৎস  চাষ
িনজ  পুকুের মাছ 
চাষ কেরন এবং 
িব  কেরন

অ নী ব াংক মৗলভীবাজার ০২০০০১৬২৫৬১৫১ ২৬/০৯/২০২১ ০০২২৬০৫ 200,000

3364 চ াম কুিম া কুিম া আদশ সদর 1 মা: শরীফ 
হােসন 6005641227 প 01926409975 না অন ান কৃিষ ডইরী ফাম ইসলামী ব াংক িল: চকবাজার, 

কুিম া
2050341020006841
4 01-08-21 8146061              500,000 

3365 চ াম কুিম া কুিম া আদশ সদর 2 মা: ই ািহম খিলল 6864244436 প 01644270006 না ু য়াজাতকরণ বু টক ইসলামী ব াংক িল: চকবাজার, কুিম া
2050121020142831
0 01-08-21 8146062 200,000             

3366 চ াম কুিম া কুিম া আদশ সদর 3 এয়াকুব আলী 19711913138000022 প 01813502037 হ াঁ অন ান কৃিষ ডইরী ফাম এনিসিস ব াংক কুিম া শাখা 00540310015459 01-09-21 8146063 500,000             

3367 চ াম কুিম া কুিম া আদশ সদর 4 মা: ইিরয়াছ হােসন 2803783360 প 01911065157 না অন ান কৃিষ গাভী পালন এসিবএল কুিম া শাখা 06133000548 01-09-21 8146064 200,000             

3368 চ াম কুিম া কুিম া আদশ সদর 5 মা; ওয়ািসম 5514016319 প 01969422813 না অন ান কৃিষ মৎস  কামার আরিবএল চৗয়ারা বাজার 11361 01-09-21 8146065 400,000             

3369 চ াম কুিম া কুিম া আদশ সদর 6 ফরেদৗসী আ ার 8669165048 ম 01860837356 হ াঁ অন ান কৃিষ গাভী পালন ইউিসিব কুিম া শাখা 029320900000654 01-09-21 8146066 200,000             

3370 চ াম কুিম া কুিম া আদশ সদর 7 আফিরন সুলতানা 7807655290 ম 01647381510 হ াঁ অন ান কৃিষ গাভী পালন অ নী ব াংক মেনাহরপুর শাখা 0200011458149 01-09-21 8146067 200,000             

3371 চ াম কুিম া কুিম া আদশ সদর 8 আফছানা আ ার 7799879692 ম 01823616644 হ াঁ অন ান কৃিষ গাভী পালন এসআইিবএল কুিম া শাখা 0351340017613 01-09-21 8146068 200,000             

3372 চ াম কুিম া কুিম া আদশ সদর 9 মা: মিনর হােসন 8662131765 প 01848125325 হ াঁ অন ান কৃিষ ডইরী ফাম অ নী ব াংক বালুতপা শাখা 0200007107987 02-09-21 8146069 400,000             

3373 চ াম কুিম া কুিম া আদশ সদর 10 প দাস 8666097038 প 01744639767 না অন ান িনত  ব বহায পণ টইলাস এনিসিস ব াংক হা্ইওেয শাখা 01100210002975 02-09-21 8146070 300,000             

3374 চ াম কুিম া কুিম া আদশ সদর 11 মা: হলাল উ ন 3256418116 প 01926409975 হ াঁ ু য়াজাতকরণ বু টক ও নকশীকাথঁা এসিবএল কুিম া শাখা 06134002886 02-09-21 4771771 200,000             

3375 চ াম কুিম া কুিম া আদশ সদর 12 সীমা আ ার 5526236426 ম 01611704454 হ াঁ ু অন ান কাথঁা সলাই এফএসই ব াংক কুিম া শাখা 015012200015307 08-09-21 4771773 200,000             

3376 চ াম কুিম া কুিম া আদশ সদর 13 হেলনা আ ার 1911831745554 ম 01823814617 না ু য়াজাতকরণ বু টক ও বা টক 
ব বসা অ নী ব াংক বালুতপা শাখা 020001763950 08-09-21 4771775 200,000             

3377 চ াম কুিম া কুিম া আদশ সদর 14 উম্েশ সালমা 1916765156210 ম 01818943320 হ াঁ অন ান কৃিষ গাভী পালন আল-আরাফাহ ব াংককুিম া শাখা 0291120096428 08-09-21 4771772 100,000             

3378 চ াম কুিম া কুিম া আদশ সদর 15 হািলমা আ ার 1463230860 ম 01824407026 হ াঁ ু অন ান নকশী কাথঁা অ নী ব াংক িবিসক শাখা 0200009375532 08-09-21 4771774 100,000             

3379 চ াম কুিম া কুিম া আদশ সদর 16  উিম আ ার ঈশা 6401920415 ম 01965506131 হ াঁ অন ান কৃিষ মৎস  খামার এসিবএল কেপােরটশাখা 1309401036168 08-09-21 4771776 100,000             
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3380 চ াম কুিম া কুিম া আদশ সদর 17 ফার জনা আ ার 5961467981 ম 01921768434 হ াঁ অন ান কৃিষ গাভী পালন িডিবিবএল কুিম া শাখা 14115129808 09-09-21 4771778 200,000             

3381 চ াম কুিম া কুিম া আদশ সদর 18 ফরেদৗসী আ ার 1464208543 ম 01960993090 হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পণ টইলাস ও তির 
পামাক িব য় জনতা ধমপুর শাখা 0100085603927 09-09-21 4771779 150,000             

3382 চ াম কুিম া কুিম া আদশ সদর 19 মা: সা াম হােসন 1916765153291 প 01967749334 না ু য়াজাতকরণ ডাইং ও বা টক এসিবএল কুিম া শাখা 061134004894 09-09-21 4771777 400,000             

3383 চ াম কুিম া কুিম া আদশ সদর 20 মাসা: রিহমা বগম 8663486051 ম 01944699071 হ াঁ অন ান কৃিষ মৎস  খামার ইসলামী ব াংক চকবাজার, কুিম া8311 04-10-21 4771780 100,000             

3384 চ াম কুিম া কুিম া সদর দি ণ 21 ইমরান হােসন 4156311542 প 01823159170 হ াঁ ু কৃিষপণ  য়াকরণ রাইসিমল,মিরচ,হলুদ,
মসলা ড়া সানালী সদর দি ণ 

উপেজলা 1335901007515 16/08/2021 8586771              300,000 

3385 চ াম কুিম া কুিম া সদর দি ণ 22 নারিগস 7787217988 ম 01731025548 হ াঁ ু অন ান চলা ও সেনটারী ডাচবাংলা 1411510145136 24/08/2021 8586772 200,000             

3386 চ াম কুিম া কুিম া সদর দি ণ 23 সােজদা 3700648953 ম 01709430065 হ াঁ ু অন ান লুিচ,পুির 
, কক,পা ট ,সমচা অ নী পদয়ুার বাজার 00359757 25/08/2021 8586773 200,000             

3387 চ াম কুিম া কুিম া সদর দি ণ 24 মারেশদা 4606224667 ম 01601000818 হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন পূবালী পদয়ুার বাজার 3356101108132 25/08/2021 8586774 200,000             

3388 চ াম কুিম া কুিম া সদর দি ণ 25 কুলসুম 6418317977 ম 01731863992 হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন ইউিসিবএল কুিম া 09000015928 26/08/2021 8586775 100,000             

3389 চ াম কুিম া কুিম া সদর দি ণ 26 কাজী মমতাজ বগম 8213486627 ম 0171560998 হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস চাষ সানালী সদর দি ণ উপেজলা1335901013126 01/09/2021 8586776 100,000             

3390 চ াম কুিম া কুিম া সদর দি ণ 27 শাহাদাত হােসন 5966688 প 01843552840 হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম ইসলামী এেজ  770247741518 13/09/2021 8586777 400,000             

3391 চ াম কুিম া কুিম া সদর দি ণ 28 নু ন নাহার 1456227246 ম 01867145687 হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন সানালী সদর দি ণ উপেজলা1335901011147 22/09/2021 8586778 300,000             

3392 চ াম কুিম া কুিম া সদর দি ণ 29 কাজল রাণী সূ ধর 2414273322 ম 01647510646 হ াঁ কু টর অন ান মৎ িশ ব াংক এিশয়া সদর দি ণ শাখা 1083419145230 22/09/2021 8586779 100,000             

3393 চ াম কুিম া কুিম া সদর দি ণ 30 রােশদলু ইসলাম 9131311756 প 01827079036 হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস খামার সানালী সদর দি ণ উপেজলা1335901007373 30/09/2021 8586780 300,000             

3394 চ াম কুিম া কুিম া সদর দি ণ 31 মা ফা কামাল 9106057707 প 01817026525 হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম অ নী পদয়ুার বাজার 0200017296477 30/09/2021 4718871 200,000             

3395 চ াম কুিম া কুিম া সদর দি ণ 32 িশউলী 4605557315 ম 01976108165 হ াঁ ু অন ান মিশনারীজ পাটৃস 
তরী পূবালী পদয়ুার বাজার 3356101131777 30/09/2021 4718872 100,000             

3396 চ াম কুিম া কুিম া মুরাদনগর 33 মা:সােব ল 
ইসলাম 1918136616738 প 017124042077 হ াঁ অন ান ভাগ পন  উৎপাদন িবিভ  জািতর মাছ 

চাষ সানালী
সানালী ব াংক 

পরমতলা শাখা 
মুরাদনগর

1333100003185 25/08/21 4762051              480,000 

3397 চ াম কুিম া কুিম া মুরাদনগর 34 ী পন 
কুমার দবনাথ 1918163775140 প 01818548457 হ াঁ অন ান ভাগ পন  উৎপাদন িবিভ  জািতর মাছ 

চাষ কৃিষ বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক 23260311172829 25/08/21 4762052              400,000 

3398 চ াম কুিম া কুিম া মুরাদনগর 35 তািনয়া আ ার 19881918154000120 ম 01775258246 হ াঁ অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন
িবিভ  ধরেনর 
পাষাক তরী ও 

বাজারজাত করণ

সানালী সানালী 
ব াংক মুরাদনগর 1320002194829 26/08/21 4762053 100,000             

3399 চ াম কুিম া কুিম া মুরাদনগর 36
মাহা দ 

আবদছু
 ছা ার

8713500448 প 01611838508 না অন ান ভাগ পন  উৎপাদন দধু ও মাংস উৎপাদন সানালী সানালী 
ব াংক মুরাদনগর 1327602000549 22/09/21 4762054 400,000             
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উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

3400 চ াম কুিম া কুিম া মুরাদনগর 37 মা: মােমন 1918136615316 প 01960971031 হ াঁ অন ান ভাগ পন  উৎপাদন দধু ও মাংস উৎপাদন সানালী সানালী 
ব াংক পরমতলা 
শাখা মুরাদনগর

1333100006171 22/09/21 4762055 300,000             

3401 চ াম কুিম া কুিম া মুরাদনগর 38 মা: অিল উ া 1918163774197 প 01838241697 না অন ান ভাগ পন  উৎপাদন িবিভ  জািতর মাছ 
চাষ

সানালী সানালী 
ব াংক মুরাদনগর 1320101022423 22/09/21 4762056 200,000             

3402 চ াম কুিম া কুিম া দিব ার 39 আবুল হােসন 
ভূইয়া 19661918145000011 প 01987503012 হ াঁ ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন ফািণচার ব বসা এসআইিবএল দিব ার শাখা 0941340002015 02/08/2021 1987671              450,000 

3403 চ াম কুিম া কুিম া দিব ার 40
মাঃ 
তাফােয়ল 
হােসন ভূইয়া

1914047085257 প 01792638399 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন পুবালী দিব ার শাখা 4006101005069 19/08/2021 1987672 300,000             

3404 চ াম কুিম া কুিম া দিব ার 41 িলিপ করানী ধর 1914017264343 ম 01949521121 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন হাস মুরগী ও গাভী 
পালন পুবালী দিব ার শাখা 4006101052839 01/09/2021 1987673 200,000             

3405 চ াম কুিম া কুিম া দিব ার 42 মািনক ভইয়া 1914053283378 প 01892673575 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন জনতা দিব ার শাখা 00030088918 08/09/2021 1987674 300,000             

3406 চ াম কুিম া কুিম া দিব ার 43 মাঃ গালাম রা ী 1924005116219 প 01630307013 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ পুবালী দিব ার শাখা 4006101081233 08/09/2021 1987675 300,000             

3407 চ াম কুিম া কুিম া দিব ার 44 মাছাঃ সালমা আ ার 1914053193596 ম 01902883577 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন সানালী দিব ার শাখা 1314401035547 23/09/2021 1987676 150,000             

3408 চ াম কুিম া কুিম া দিব ার 45 ফােতমা বগম 1914065141312 ম 01726814556 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন সানালী দিব ার শাখা 1314401035945 28/09/2021 1987677 200,000             

3409 চ াম কুিম া কুিম া দিব ার 46 মাহফুজা আ ার 1914071152765 ম 01849285825 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন আল আরাফাহ কািচ সাইর 9901183258821 28/09/2021 1987678 100,000             

3410 চ াম কুিম া কুিম া দিব ার 47 রােশদা 1914023240673 ম 01882497102 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন জনতা দিব ার শাখা 0100154814579 28/09/2021 1987679 160,000             

3411 চ াম কুিম া কুিম া া ণপাড়া 48 আবুল কােশম ১৯১১৫৩০৪৮৩৬৮৯ প ০১৭৭২০৭৪০৮০ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম সানালী িব-পাড়া শাখা ১০০০৭১৯৯ ২/৮/২০২১ ০৯৭৭২০১              200,000 

3412 চ াম কুিম া কুিম া া ণপাড়া 49 হেলনা ২৬৯০৪১৭১৭৬৬২১ ম ০১৯৯০৬৭৬৮০৫ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম সানালী িব-পাড়া শাখা ১০০১৬৫৯৩২ ২৫/৮/২০২১ ০৯৭৭২০২              200,000 

3413 চ াম কুিম া কুিম া া ণপাড়া 50 আেমনা ১৯১১৫৮২৫৭০০৭২ ম ০১৭৬১১১৯৭০২ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম অ ণী িব-পাড়া শাখা ১৪৭৪৪৫২০ ২৫/৮/২০২১ ০৯৭৭২০৩ 150,000             

3414 চ াম কুিম া কুিম া া ণপাড়া 51 মা ািফজুর বহমান১১৯১১৫৮৮০০০৩৫৫ প ০১৮১৭৭৬৯৮৬৩ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  খামার অ ণী মাধবপুর শাখা ৭০৮৩১৮৭ ৯/৯/২০২১ ০৯৭৭২০৪ 500,000             

3415 চ াম কুিম া কুিম া া ণপাড়া 52 আবু হািনফ ১১৯১১৫৮৮০০০৩৫৫ প ০১৭১৫৬৪৯৩৮৮ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম সানালী িব-পাড়া শাখা ১৩০৪৫০০০৩০৩৫৬ ৯/৯/২০২১ ০৯৭৭২০৫ 150,000             

3416 চ াম কুিম া কুিম া া ণপাড়া 53 আ জজা ৯৩২৯৫০২২০২৬২০ ম ০১৭১৪৯৮৯৪৪৪ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম সানালী িব-পাড়া শাখা ১৩০৪১০০২১২৫০৫ ৯/৯/২০২১ ০৯৭৭২০৬ 200,000             

3417 চ াম কুিম া কুিম া া ণপাড়া 54 কাজল ১৯১১৫৩০৪৭৩৮২৯ ম ০১৯৫০৪৬৬৫৭৫ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  খামার সানালী িব-পাড়া শাখা ১৩০৪৫০১০৩০৩৫৮ ৯/৯/২০২১ ০৯৭৭২০৭ 200,000             

3418 চ াম কুিম া কুিম া া ণপাড়া 55 নািহমা ০১৬২৮৭৮৮৯৬৪ ম ০১৬২৮৭৮৮৯৬
৪

না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  খামার সানালী িব-পাড়া শাখা ১৩০৪৫০১০৩০৩৫৮ ৯/৯/২০২১ ০৯৭৭২০৮ 200,000             

3419 চ াম কুিম া কুিম া া ণপাড়া 56 আবু সাইদ ২৩৯৮৫৯৪৪৪৭ প ০১৮৪৬৪২২৮২৫ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  খামার কৃিষ ছা লা শাখা ২৩৩৫০৩১১০৬৭০৬ ২২/৯/২০২১ ০৯৭৭২০৯ 300,000             
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3420 চ াম কুিম া কুিম া া ণপাড়া 57 মাহমুদা ১৯১১৫৪৪০০০৩০৮ ম ০১৬৪১৪২৩১৬১ হ াঁ ু কৃিষ ডইরী ফাম সানালী িব-পাড়া শাখা ১৩০৪৫০১০৩০৩১৬ ২২/৯/২০২১ ০৯৭৭২১০ 200,000             

3421 চ াম কুিম া কুিম া বুিড়চং 58 িমলন বগম 1911872731461 ম 01884996075 হ াঁ অন ান অন ান গবািদ প র খামার সানালী বুিড়চং শাখা 1305201023162 02.08.21 6969418              300,000 

3422 চ াম কুিম া কুিম া বুিড়চং 59 রািশদা খানম 6527603104001 ম 01766851322 হ াঁ ু অন ান সলাই মিশন 4 ট সানালী ভরাসার শাখা 1332602000183 09.08.21 2024505 200,000             

3423 চ াম কুিম া কুিম া বুিড়চং 60 শািহনা আ ার 1911831748636 ম 01851488060 হ াঁ অন ান কৃিষ দু বতী গািভ পালন সানালী বুিড়চং শাখা 1305100144428 09.08.21 2024504 200,000             

3424 চ াম কুিম া কুিম া বুিড়চং 61 জাহানারা বগম 1911872730010 ম 01731675105 হ াঁ অন ান কৃিষ দু বতী গািভ পালন সানালী বুিড়চং শাখা 0100055339583 19.08.21 2024748 300,000             

3425 চ াম কুিম া কুিম া বুিড়চং 62 মমতাজ বগম 1911831757380 ম 01731194212 হ াঁ অন ান কৃিষ দু বতী গািভ পালন জনতা বুিড়চং শাখা 1305201023176 19.08.21 2024749 200,000             

3426 চ াম কুিম া কুিম া বুিড়চং 63 আিরফ ভইয়া 1911894639247 প 01724583527 হ াঁ অন ান ভাগ পন  উৎপাদন 1 একর পুকুের মৎস 
চাষ এসআইিবএল বুিড়চং শাখা 1201340034853 19.08.2021 2024750 200,000             

3427 চ াম কুিম া কুিম া বুিড়চং 64 মাজাে ল হক 19821911831000051 প 01829229597 হ াঁ অন ান কৃিষ দু বতী গািভ পালন সানালী বুিড়চং শাখা 1305100075871 19.08.2021 2024771 200,000             

3428 চ াম কুিম া কুিম া বুিড়চং 65 সামছরনাহার 1911872731384 ম 01882961497 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন বাশ ও বেতর 
সাম ী তরী এসআইিবএল বুিড়চং শাখা 1201340020251 08.09.2021 4718101 100,000             

3429 চ াম কুিম া কুিম া বুিড়চং 66 পারিভন আ ার 1911831747939 ম 01969094519 না অন ান ভাগ পন  উৎপাদন 1 একর পুকুের মৎস 
চাষ ইসলামী ব াংক বুিড়চং শাখা 5087 23.09.21 4718102 150,000             

3430 চ াম কুিম া কুিম া বুিড়চং 67 র া বগম 1911831751305 ম 01854291292 হ াঁ অন ান কৃিষ দু বতী গািভ পালন ইসলামী ব াংক বুিড়চং শাখা
2050023020163901
2 23.09.21 4718103 300,000             

3431 চ াম কুিম া কুিম া লাকসাম 68 ইসমত আরা 
আ ার ১৯২৭২০৬৭০৪৮৯১ ম ০১৭৫৪০৩২৩৬৬ হ াঁ কু টর িনত ব বহায নকশী কাথঁা সলাই সানালী দৗলতগ

১৩১১৩৬০১০২২২৫
০

০১-০৯-২০২১ ৭২১২২৮১ 200,000             

3432 চ াম কুিম া কুিম া লাকসাম 69 সুমা আ ার ৫৬১৭৮৮৩৯৮৩৩৬৪ ম ০১৭৭৩৭৯৭২৩৪ হ াঁ অন ান গ  ছাগল ও হাসঁ মুরিগ অন ান এ ম ব াংক লাকসাম
০১৬১২১০০৩২৩৯৬
৪

০৮-০৯-২০২১ ৭২১২২৮২ 200,000             

3433 চ াম কুিম া কুিম া লাকসাম 70 নু াহার 
বগম ১৯২৭২০৬৭১৭৮৪৩ ম ০১৮৫৫৯৪৭৮৯৮ হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টইলাস ইসলামী ব াংক লাকসাম ৮৪৫১৮৭৭ ২৬-০৯-২০২১ ৭২১২২৮৩ 100,000             

3434 চ াম কুিম া কুিম া লাকসাম 71 িবউ ট বগম ১৯১৭২৭৭৬০৭৬৭৭ ম ০১৮৬৭৮১৪৩৯৪ হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন টইলাস ওয়ান ব াংক লাকসাম 2878751 ২৬-০৯-২০২১ ৭২১২২৮৪ 100,000             

3435 চ াম কুিম া কুিম া চৗ াম 72 মাঃ িনজাম উ ন 4639697113 প 01828384094 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস চাষ সানালী চৗ াম শাখা 1307801014001 01/09/21 2030671              400,000 

3436 চ াম কুিম া কুিম া চৗ াম 73 কামনু ামান 1923107000085 প 01811217919 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গািভ পালন সানালী চৗ াম শাখা 1307801017393 01/09/21 2030672 300,000             

3437 চ াম কুিম া কুিম া চৗ াম 74 নুরজাহান বগম 73297598938 ম 01832781652 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গািভ পালন ন াশনাল চৗ াম শাখা 1077002155284 02/09/21 2030673 200,000             

3438 চ াম কুিম া কুিম া চৗ াম 75 আবু জাফর 8679895964 প 01812830590 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস চাষ ইসলামী ব াংক চৗ াম শাখা 11942 02/09/21 2030674 200,000             

3439 চ াম কুিম া কুিম া চৗ াম 76 ইকবাল হােসন 4155548540 প 01845957200 হ াঁ অন ান অন ান প ােকটজাতকরণ ইসলামী ব াংক কুিম া শাখা
2050121010040370
5 09/09/21 2036675 400,000             
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3440 চ াম কুিম া কুিম া চৗ াম 77 রিহমা বগম 1923108415241 ম 01684699307 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গািভ পালন ইসলামী ব াংক চৗ াম শাখা 6684 13/09/21 2030676 150,000             

3441 চ াম কুিম া কুিম া চৗ াম 78 িশব সাদ 2380134987 প 01813359551 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস চাষ পূবালী চৗ াম শাখা 3850101005564 21/09/21 2030677 300,000             

3442 চ াম কুিম া কুিম া চৗ াম 79 মাঃ শরীফ উ ন 6880360018 প 01819445936 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস চাষ িস ট ব াংক চৗ াম শাখা 2303179722001 21/09/21 2030678 300,000             

3443 চ াম কুিম া কুিম া চৗ াম 80 সুিম বগম 7780045119 ম 01734517342 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগী পালন ন াশনাল চৗ াম শাখা 1077001038593 22/09/21 2030680 200,000             

3444 চ াম কুিম া কুিম া চৗ াম 81 রািশয়া বগম 7330203410 ম 01879367183 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গািভ পালন অ নী মু রহাট শাখা 34137667 22/09/21 2030679 200,000             

3445 চ াম কুিম া কুিম া না লেকাট 82 রাজু আহেমদ মজুমদার 4162840633 প 01677696937 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
হলুদ মিরচ মস ার 

ড়া সিরষার তল 
তকারক

ব াংক এিশয়া না লেকাট শাখা 60133000676 09/08/2021 8146781 500,000             

3446 চ াম কুিম া কুিম া না লেকাট 83 শািহদা বগম 7430114653 ম 01813985924 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গবািদ প র খামার অ নী না লেকাট শাখা 0200007041010 19/08/2021 8146782 200,000             

3447 চ াম কুিম া কুিম া না লেকাট 84 পারিভন বগম 1918743015223 ম 01889839420 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গবািদ প র খামার অ নী না লেকাট শাখা 0200013305319 19/08/2021 8146783 200,000             

3448 চ াম কুিম া কুিম া না লেকাট 85 হাছেনয়ারা আ ার 1590602617951 ম 01907133337 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গবািদ প র খামার এনিসিস ব াংক না লেকাট শাখা 01050310005157 01/09/2021 8146784 200,000             

3449 চ াম কুিম া কুিম া না লেকাট 86 ফিরদা আ ার 1918757135893 ম 01829053825 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গবািদ প র খামার জনতা না লেকাট শাখা 14019/42 01/09/2021 8146785 200,000             

3450 চ াম কুিম া কুিম া না লেকাট 87 আবুল কােশম মজুমদার1918760010233 প 01788360032 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গবািদ প র খামার জনতা না লেকাট শাখা 1765-8 05/09/2021 8146786 400,000             

3451 চ াম কুিম া কুিম া না লেকাট 88 ই ািহম আল হাসান 1918769000049 প 01727460751 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  খামার জনতা না লেকাট শাখা 0180077232553 08/09/2021 8146787 400,000             

3452 চ াম কুিম া কুিম া না লেকাট 89 মাঃ নু ল আলম 1928706878083 প 01829271708 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গবািদ প র খামার সানালী না লেকাট শাখা 100005590 08/09/2021 8146788 400,000             

3453 চ াম কুিম া কুিম া না লেকাট 90 সাইফুল ইসলাম 4658170495 প 01886111052 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গবািদ প র খামার সানালী না লেকাট শাখা 20853 08/09/2021 8146789 200,000             

3454 চ াম কুিম া কুিম া না লেকাট 91 না আ ার 2377375668 ম 01829396165 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  খামার আল আরাফাহ না লেকাট শাখা 1211120015465 08/09/2021 8146790 200,000             

3455 চ াম কুিম া কুিম া না লেকাট 92 মাৎ শাহজাহান 6401455539 প 01819528409 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  খামার জনতা না লেকাট শাখা 7469 09/09/2021 4660931 300,000             

3456 চ াম কুিম া কুিম া না লেকাট 93 কমলা বগম 1918760004380 ম 01608351698 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গবািদ প র খামার আল আরাফাহ না লেকাট শাখা 9901180913465 09/09/2021 4660932 100,000             

3457 চ াম কুিম া কুিম া না লেকাট 94 হলাল উ ন 1918743027064 প 01812614513 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গবািদ প র খামার আল আরাফাহ না লেকাট শাখা 12111200018479 12/09/2021 4660933 300,000             

3458 চ াম কুিম া কুিম া না লেকাট 95 জাছনা আ ার 2850119583 ম 01850157480 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গবািদ প র খামার জনতা না লেকাট শাখা 14972-4 30/09/2021 4660934 100,000             

3459 চ াম কুিম া কুিম া মেনাহরগ 96 ফ জলেতর 
নছা 1990191745300273 ম 01763318390 হ াঁ অন ান অন ান টইলাস ও পুিতর 

কাজ সানালী মেনাহরগ 1336100002988 29/7/2021 7813771              200,000 
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3460 চ াম কুিম া কুিম া মেনাহরগ 97 মাসা-ম জনা বগম 269708852086 ম 0187361690 হ াঁ অন ান অন ান টইলাস ও পুিতর 
কাজ পালী মেনাহরগ 14426 29807/2021 7813772 200,000             

3461 চ াম কুিম া কুিম া মেনাহরগ 98 মা; ইসমাইল হােসন 1917431750268 ম 01718387944 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন ডইরী ফাম সানালী মেনাহরগ 1336701006732 02/08/2021 7813773 300,000             

3462 চ াম কুিম া কুিম া মেনাহরগ 99 গীতা রানী বমন 1917445772171 ম 1770325126 হ াঁ অন ান অন ান জাল তরী ও মাছচাষ পালী মেনাহরগ 17222 02/08/221 7813774 200,000             

3463 চ াম কুিম া কুিম া মেনাহরগ 100 মা; জয়াউল হক 1917463797923 ম 01814731708 হ াঁ অন ান অন ান নতন সাইেকল তরী পালী মেনাহরগ 234010017807 02/08/2021 7813775 200,000             

3464 চ াম কুিম া কুিম া মেনাহরগ 101 মাসা রিহমা বগম 1917453823220 ম 01720694335 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন ডইরী ফাম পালী মেনাহরগ 13807 16/08/2021 7813776 200,000             

3465 চ াম কুিম া কুিম া মেনাহরগ 102 আ রু রব চাধুরী 1917459807005 ম 01782130621 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন ডইরী ফাম পালী মেনাহরগ 2345010003914 02/09/2021 7813777 200,000             

3466 চ াম কুিম া কুিম া মেনাহরগ 103 মা; িরপন 197419174500018 ম 01774983312 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  খামার সানালী মেনাহরগ 1336701011121 02/09/2021 7813778 300,000             

3467 চ াম কুিম া কুিম া মেনাহরগ 104 শাহানাজ আ ার 9152234960 ম 01911572260 হ াঁ অন ান অন ান টইলাস ও পুিতর 
কাজ পালী মেনাহরগ 2345010021683 09/09/2021 7813779 200,000             

3468 চ াম কুিম া কুিম া মেনাহরগ 105 মা; শাহাজান 1917463790344 ম 01840565667 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  খামার সানালী মেনাহরগ 1336100200005 21/09/2021 7813780 200,000             

3469 চ াম কুিম া কুিম া মেনাহরগ 106 মাসা রােকয় বগম 1917445775767 ম 01660147524 হ াঁ অন ান অন ান টইলাস ও পুিতর 
কাজ পালী মেনাহরগ 2345010013626 27/09/2021 8787091 200,000             

3470 চ াম কুিম া কুিম া ব ড়া 107 শাহ আলম 1910963000001 প 01845214181 হ াঁ অন ান অন ান স ােনটারী সানালী রামেমাহন 100010715 9/8/21 6965411              500,000 

3471 চ াম কুিম া কুিম া ব ড়া 108 ওসমান গিণ 1920909105500 প 01633622609 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন ডইরী ফাম যমুনা ব ড়া 0730310042248 10/8/21 6965412 500,000             

3472 চ াম কুিম া কুিম া ব ড়া 109 আবদসু সা ার 2694072164112 প 01879832087 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ সানালী রামেমাহন 100011104 10/8/21 6965413 300,000             

3473 চ াম কুিম া কুিম া ব ড়া 110 আবদলু কিরম 910911266226 প 01856217068 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ সানালী আ া বাজার 1301100011356 25/8/21 6965414 500,000             

3474 চ াম কুিম া কুিম া ব ড়া 111 সবুজ িব াস 1910969000109 প 01861-456634 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ সানালী ব ড়া ১৪৮৮৯ 7/9/21 6965415              300,000 

3475 চ াম কুিম া কুিম া ব ড়া 112 শািহদা বগম 1910950165831 ম 01834278906 হ াঁ অন ান অন ান বাশ ও বত আল আরাফাহ ব ড়া 1041120063752 03/10/2021 6965416 100,000             

3476 চ াম কুিম া কুিম া চা না 113 সীমা আ ার 4202813673 ম 01852979937 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন  গাভী পালন 
হাসমুরগী পালন ইসলামী ব াংক চা না

2050314020269121
6 02/08/2021 8584141              300,000 

3477 চ াম কুিম া কুিম া চা না 114 নািছমা বগম 1912747017184 ম 01824450319 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন কৃিষ, গাভী পালন 
হাসমুরগী পালন জনতা চা না 0100111544918 03/08/2021 8584142 150,000             

3478 চ াম কুিম া কুিম া চা না 115 পারভীন আ ার 4629141815 ম 01725267523 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন  গাভী পালন 
হাসমুরগী পালন অ ণী ব াংক িবিসক 0200016062760 05/08/2021 8584143 300,000             

3479 চ াম কুিম া কুিম া চা না 116 পা ল আ ার 1914065135558 ম 01724458766 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন  গাভী পালন 
হাসমুরগী পালন সানালী দিব ার 002188638 11/08/2021 8584144 150,000             
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3480 চ াম কুিম া কুিম া চা না 117 সাহানা বগম 1912723932355 ম 01850656610 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন  গাভী পালন 
হাসমুরগী পালন সানালী চা না 1306001023311 19/08/2021 8584145 200,000             

3481 চ াম কুিম া কুিম া চা না 118 শািহনুর বগম 1912747018556 ম 01815692522 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ সানালী চা না 1306002181458 19/08/2021 8584146 200,000             

3482 চ াম কুিম া কুিম া চা না 119 পািখ বগম 1922701980293 ম 01838897100 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ ইসলামী ব াংক চা না
2050314020089720
3 19/08/2021 8584147 100,000             

3483 চ াম কুিম া কুিম া চা না 120 িনপা আ ার 376417137 ম 01408608229 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন হাস মুরগী ও গাভী 
পালন এনআরিবিস চা না 015031100004433 19/08/2021 8584148 200,000             

3484 চ াম কুিম া কুিম া চা না 121 সািহনা আ ার 8686579395 ম 01829826397 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন হাস মুরগী ও গাভী 
পালন উ রা ব াংক চা না 005911100003650 22/08/2021 8584149 250,000             

3485 চ াম কুিম া কুিম া চা না 122 আলমগীর হােসন 1912779952106 প 01816122670 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ উ রা ব াংক চা না 1112368 26/08/2021 8584150 400,000             

3486 চ াম কুিম া কুিম া চা না 123 এরশাদলু হক 1912723925663 প 01815227933 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ সানালী চা না 002134303 26/08//2021 3194501 200,000             

3487 চ াম কুিম া কুিম া চা না 124 হািছনা বগম 1912771860868 ম 01852925475 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন  গাভী পালন 
হাসমুরগী পালন সানালী চা না 1.306E+12 26/08/2021 3194502 300,000             

3488 চ াম কুিম া কুিম া চা না 125 জসীম উ ীন 1912747018098 প 01875520732 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দৃ  খামার সানালী রামেমাহন 7267 01/09/2021 3194503 500,000             

3489 চ াম কুিম া কুিম া চা না 126 সিলনা বগম 1922705027292 ম 01835240342 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ, গাভী 
পালন জনতা চা না 0100067795509 01/09/2021 3194504 200,000             

3490 চ াম কুিম া কুিম া চা না 127 রািবয়া বগম 1912747018287 ম 01863122125 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন জনতা চা না 0131002242782 01/09/2021 3194505 200,000             

3491 চ াম কুিম া কুিম া চা না 128 জুেলখা বগম 1912779936932 ম 01853025301 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন হাস মুরগী ও গাভী 
পালন পালী ব াংক বােড়রা 7446 05/09/2021 3194506 200,000             

3492 চ াম কুিম া কুিম া চা না 129 শিহদলু ইসলাম 1913630900609 প 01722146125 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দৃ  খামার ইসলামী ব াংক চা না
2050314010006561
2 26/09/2021 3194507 500,000             

3493 চ াম কুিম া কুিম া চা না 130 কাম ল হাসান 192270300028 প 01847433280 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ উ রা ব াংক চা না 005911100003572 26/09/2021 3194508 500,000             

3494 চ াম কুিম া কুিম া চা না 131 জামাল উ ীন 1914041226120 প 01831430179 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ ইসলামী ব াংক চা না 942 26/09/2021 3194509 300,000             

3495 চ াম কুিম া কুিম া চা না 132 বিশর 1912794000014 প 01858125234 হ াঁ অন ান অন ান কু ঠর িশ এনআরিবিস চা না 0150333263 26/09/2021 3194510 250,000             

3496 চ াম কুিম া কুিম া হামনা 133 জাহরা 2693626703645 ম 01884124491 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন পাল্  ফাম এসআইিবএল হামনা 0781340088542 02/08/2021 8404321              100,000 

3497 চ াম কুিম া কুিম া হামনা 134 িম আ ার 1925408000008 ম 01622628817 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন আসবাবপ  তরী সানালী হামনা 1317701029965 03/08/2021 8404322 200,000             

3498 চ াম কুিম া কুিম া হামনা 135 রা জনা 1915476127154 ম 01905851430 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী ও ছাগল পালন সানালী হামনা 1317701023997 03/08/2021 8404323 100,000             

3499 চ াম কুিম া কুিম া হামনা 136 ছােমনা 1915415148932 ম 01639783686 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন এসআইিবএল হামনা 0781190000997 03/08/2021 8404324 150,000             
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3500 চ াম কুিম া কুিম া হামনা 137 িরনা 1915415148919 ম 01890670012 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন এসআইিবএল হামনা 0781190000986 01/09/2021 8404325 150,000             

3501 চ াম কুিম া কুিম া হামনা 138 মাঃ আঃ কিরম 1915422167891 প 01874169374 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন সানালী হামনা 1317100001136 22/09/2021 8404326 300,000             

3502 চ াম কুিম া কুিম া িততাস 139 পারভীন আ ার 1919435436813 ম 01714371896 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন া  ব াংক িততাস শাখা 00780310026109 02/08/2021 8144421 150,000             

3503 চ াম কুিম া কুিম া িততাস 140 নািসমা আ ার 1919467387282 ম 01865252940 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ সানালী িততাস শাখা 1337501008818 23/08/2021 8144423 150,000             

3504 চ াম কুিম া কুিম া িততাস 141 মাহমুদা 1919467381179 ম 01960968438 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন সানালী িততাস শাখা 1337501008823 23/08/2021 8144422 200,000             

3505 চ াম কুিম া কুিম া িততাস 142 রেহনা 1919462393261 ম 01626795283 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন সানালী িততাস শাখা 1337501003954 01/09/2021 8144425 100,000             

3506 চ াম কুিম া কুিম া িততাস 143 কুিহনুর আ ার 1919469451780 ম 01892533655 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ সানালী িততাস শাখা 1337501003810 01/09/2021 8144424 150,000             

3507 চ াম কুিম া কুিম া িততাস 144 িশিরনা আ ার 1919485420224 ম 01828552904 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন অ নী বাতাকা  বাজার0200007122330 01/09/2021 8144427 150,000             

3508 চ াম কুিম া কুিম া িততাস 145 শািহনুর আ ার 1919467380270 ম 01878637296 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন সানালী িততাস শাখা 1337501007242 01/09/2021 8144426 300,000             

3509 চ াম কুিম া কুিম া িততাস 146 মাঃ মেয়জ উ ন 191946734949 প 01813942429 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন পাল্  ফাম া  ব াংক িততাস শাখা 0078021003644 01/09/2021 8144428 200,000             

3510 চ াম কুিম া কুিম া িততাস 147 মাঃ শানীম 1919467385948 প 01834391115 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ সানালী িততাস শাখা 1337501003822 09/09/2021 8144429 300,000             

3511 চ াম কুিম া কুিম া িততাস 148 িনরা আ ার 551792582 ম 01968309994 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন সানালী িততাস শাখা 1337501004346 09/09/2021 8144430 200,000             

3512 চ াম কুিম া কুিম া িততাস 149 আেয়শা আ ার 4651531040 ম 01817339337 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ সানালী িততাস শাখা 1337501011183 09/09/2021 8785731 200,000             

3513 চ াম কুিম া কুিম া িততাস 150 জািকয়া সুলতানা 1919410470061 ম 01823344494 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ সানালী িততাস শাখা 1337501011193 09/09/2021 8785732 100,000             

3514 চ াম কুিম া কুিম া দাউদকা 151 শািহনা আ ার 1923605853144 ম 01823032889 হ াঁ ু অন ান
তরী পাশাক ও 
সলাই মিশন 

ব বহার
পূবালী দাউদকা  শাখা 3868101008250 08-08-2021 0805501              200,000 

3515 চ াম কুিম া কুিম া দাউদকা 152 পারভীন 
আ ার 1923604856087 ম 01814714151 হ াঁ অন ান অন ান ইেলক িনক সাগ ী কৃিষ ব াংক দাউদকা  শাখা 14153 09-08-2021 0805502              200,000 

3516 চ াম কুিম া কুিম া দাউদকা 153 মাঃ িব াল হােসন 1913694866430 প 01812885112 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ ক ন াশনাল ব াংক গৗরীপুর শাখা 1119001269414 29-08-2021 0805503              200,000 

3517 চ াম কুিম া কুিম া দাউদকা 154 রেফজা 1923607833424 ম 01791242069 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ ক সানালী দাউদকা  শাখা  1312002169806 28-09-2021 0805504              200,000 

3518 চ াম কুিম া কুিম া দাউদকা 155 তািনয়া আ ার  2803621586 ম 01876449339 হ াঁ কু টর অন ান কু টর িশ পূবালী দাউদকা  শাখা  3868101054879 28-09-2021 0805505 100,000             

3519 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া া ণবাড়ীয়া স 156 রেহনা 5063243017 ম 01799655828 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন া াড ব াংক িববাড়ীয়া শাখা
2050777020086190
0 29/07/2021 6328791 100,000             
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3520 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া া ণবাড়ীয়া স 157 িরমা আ ার 3303090777 ম 01758297383 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন পাল্  ফাম া াড ব াংক ম া উপ 1414201009928 29/07/2021 6328792 200,000             

3521 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া া ণবাড়ীয়া স 158 হল আিমন 1218540000100 প 01734574314 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন ইসলামী ব াংক টএ রাড 5373719821 19/08/2021 6328793 300,000             

3522 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া া ণবাড়ীয়া স 159 আিমনুল ইসলাম 15920338035800 প 01712902963 না ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন ডাচ বাংলা পীরবাড়ী 7017515787757 19/08/2021 6328794 300,000             

3523 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া া ণবাড়ীয়া স 160 জাহানা 1498587185 ম 01610644997 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন ছাগল পালন ডাচ বাংলা িববাড়ীয়া সদর শাখা21215122780 25/08/2021 6328795 200,000             

3524 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া া ণবাড়ীয়া স 161 শাহীন আলম 8248167960 ম 01919961846 না ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন আইএফআইিস টএ রাড 2034333514031 25/08/2021 6328796 300,000             

3525 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া া ণবাড়ীয়া স 162 িনফা বগম 2398367629 ম 01745550618 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন হাস পালন ডাচ বাংলা িববাড়ীয়া সদর শাখা2121510304239 26/08/2021 6328797 250,000             

3526 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া া ণবাড়ীয়া স 163 জয়নব 2398413357 ম 01779355844 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন কবুতর পালন া াড ব াংক িববাড়ীয়া সদর শাখা1414100092282 01/09/2021 6328798 300,000             

3527 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া া ণবাড়ীয়া স 164 আফেরাজা 6448604519 ম 01817503213 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  খামার া াড ব াংক িববাড়ীয়া সদর শাখা
2050196020614940
0 28/09/2021 6328799 200,000             

3528 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া আখাউড়া 165 িলিপ আ ার 122020671306 ম 01784395675 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গ র খামার জনতা আখাউড়া শাখা 100061691833 11/08/2021 7934601 200,000             

3529 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া আখাউড়া 166 হাসান মালু 5102957155 প 01837758967 হ াঁ ু অন ান সেনটারী আল আরাফাহ আখাউড়া শাখা 711120030602 18/08/2021 7934602 250,000             

3530 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া আখাউড়া 167 িরংকু রিনী বমন 1210285000099 ম 01716813350 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  খামার সানালী আখাউড়া শাখা 9010133662 07/09/2021 7934603 100,000             

3531 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া আখাউড়া 168 মাঃ আ হােফজ 1220206711651 প 01684986907 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  খামার সানালী আখাউড়া শাখা 21533272 08/09/2021 7934604 200,000             

3532 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া আখাউড়া 169 নুরজাহান বগম 12202199729308 ম 01729355968 হ াঁ অন ান অন ান ফেটা ট সানালী আখাউড়া শাখা 901014111 08/09/2021 7934605 200,000             

3533 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া আখাউড়া 170 জা াতল ফরেদৗস 1220209717975 ম 01647004016 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গ র খামার ইসলামী আখাউড়া শাখা
2050018020004570
0 08/09/2021 7934606 150,000             

3534 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া আখাউড়া 171 মাঃ তৗিহদ সরকার 1210219730908 প 01712227565 হ াঁ অন ান অন ান নাসারী ইসলামী আখাউড়া শাখা
2050018010003030
0 09/09/2021 7934607 250,000             

3535 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া আখাউড়া 172 উে  হািববা মা 1220205708782 ম 01725129534 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন হাস মুরগী ও গাভী 
পালন জনতা আখাউড়া শাখা 100061657309 13/09/2021 7934608 200,000             

3536 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া আখাউড়া 173 তাহিমনা বগম 1220208718048 ম 01728575408 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন হাস মুরগী ও গাভী 
পালন ইসলামী আখাউড়া শাখা 205018201658400 27/09/2021 7934609 100,000             

3537 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া আখাউড়া 174 শফা আ ার 1210285747122 ম 01715594533 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গ র খামার ইসলামী আখাউড়া শাখা 2637 28/09/2021 7934610 150,000             

3538 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া কসবা 175 ফারজানা 
আ ার 2001122637624692 ম 01917133322 না ু কৃিষপন  উৎপাদন নাসাির ইসলামী ব াংক কসবা 6267 29/7/21 7933001              300,000 

3539 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া কসবা 176 িরনা সুলতানা 1216363466212 ম 01728266966 না ু কৃিষপন  উৎপাদন ডইরী ফাম জনতা কসবা 892611 5/8/21 7933003 300,000             
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3540 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া কসবা 177 রােছল িময়া 1226301587463 প 01721726139 না ু অন ান ডইরী ফাম সানালী কসবা 1411100002234 5/8/21 7933004 300,000             

3541 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া কসবা 178 আমানউ াহ 7352181387 প 01731985940 না কু টর িনত  ব বহায পন গােম স ইসলামীব াংক ত র বাজার 0631020007369 5/8/21 7933005 200,000             

3542 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া কসবা 179 ছােলকুর রহমান 1226303593270 প 01827015511 না ু ভাগ পন  উৎপাদন মৎস হ াচারী ইসলামীব াংক কসবা 9708 18/8/21 7933006 300,000             

3543 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া কসবা 180 রা  আ ার 1226301587573 ম 01765306814 না ু কৃিষপন  উৎপাদন নাসাির জনতা বােয়ক 0100217869964 22/8/21 7933007 300,000             

3544 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া কসবা 181 মেনায়ারা বগম 1216369507707 ম 01720041946 না ু অন ান ডইরী ফাম আলআরাফাহ কু টবাজার 0871120114513 31/8/21 7933008 400,000             

3545 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া কসবা 182 নাজমুল কিরম 1226308604618 প 01726609365 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন বকারী ইসলামীব াংক কসবা 6296 1/9/21 7933009 300,000             

3546 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া কসবা 183 জসীম উ ীন 198312163690 প 01834430171 না ু ভাগ পন  উৎপাদন মৎস হ াচারী পূবালীব াংক কু টবাজার 4290901003315 1/9/21 7933010 500,000             

3547 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া কসবা 184 েবল িময়া 1226307603847 প 01720841823 না ু কৃিষপন  উৎপাদন নাসাির সানালী কসবা 100012813 1/9/21 2738401 200,000             

3548 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া কসবা 185 শিফকুল ইসলাম 19811216356000036 প 01983098698 না ু ভাগ পন  উৎপাদন বকারী জনতা মঈনপুরবাজার 0100123566135 1/9/21 2738403 300,000             

3549 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া কসবা 186 কামাল উ ীন 19731216356000010 প 01722122956 না ু অন ান ডইরী ফাম সানালী কসবা 1411801026668 9/9/21 2738404 300,000             

3550 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া কসবা 187 তাহিমনা আ ার 19861216369000120 ম 01310727241 হ াঁ ু কু টর িশ বাশঁ বত জনতা কসবা 0100224881910 9/9/21 2738405 300,000             

3551 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া কসবা 188 তাজুল ইসলাম 1216369507775 প 01724380387 না ু ভাগ পন  উৎপাদন মৎস হ াচারী জনতা কু টবাজার 0100225531760 13/9/21 2738406 300,000             

3552 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া কসবা 189 তাসিলমা আ ার 1216363466027 ম 01862911553 না ু কৃিষপন  উৎপাদন নাসাির সানালী কসবা 29629 26/9/21 2738407 250,000             

3553 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া সরাইল 190 মাঃ আইয়বু খাঁ 1219428272790 প 01715971512 হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন চানাচর এবং িব ু ট 
তরী অ নী ব াংক সরাইল 0200012208987 05/08/2021 4106771              500,000 

3554 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া সরাইল 191 মাঃ নওয়াব িময়া 1219476331781 প 01745617171 হ াঁ ু ভাগ পণ   উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
িব য় সানালী ব াংক সরাইল 1420100015117 23/08/2021 4106772 500,000             

3555 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া সরাইল 192 মীর শােহদ আলী 1219476346535 প 01753948064 হ াঁ ু িনত  ব বহায জুতা তরী ও িব য় অ নী ব াংক সরাইল 0200012098966 25/08/2021 4106773 500,000             

3556 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া সরাইল 193 জােহরা বগম 1219428275946 ম 01736810904 হ াঁ ু িনত  ব বহায খলনা তরী ও 
িব য় আইএফআইিস ব াংকসরাইল 0180042569031 25/08/2021 4106774 200,000             

3557 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া সরাইল 194 তাসিলমা 1219476351209 ম 01925445816 হ াঁ ু িনত  ব বহায তরী পাশাক সানালী ব াংক সরাইল 1420100016283 25/08/2021 4106775 300,000             

3558 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া সরাইল 195 মিন ল হক 3755783390 প 01627624747 হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন পাল্  উৎপাদন ও 
িব য় ডাচ বাংলা সরাইল 7017413377896 30/09/2021 4106776 200,000             

3559 চ াম ল ীপুর কুিম া ল ীপুর স 196 নাজমুল কিবর 5977485001 প 01921304825 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন গােম স আল আরাফা 
ইসলামী ল ীপুর 1321120001697 01-08-2021 6972561              200,000 
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3560 চ াম ল ীপুর কুিম া ল ীপুর স 197 মাঃ রািকর হােসন 6858569274 প 01626929581 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন গােম স িস ট ব াংক ল ীপুর 2302568620001 03-08-2021 6972562 300,000             

3561 চ াম ল ীপুর কুিম া ল ীপুর স 198 মাঃ িলটন 6433126155 প 01718983721 হ াঁ ু কৃিষ মৎস  খামার উ রা ব াংক ল ীপুর 0011100118255 19-8-2021 6972563 300,000             

3562 চ াম ল ীপুর কুিম া ল ীপুর স 199 িরপন কুমার পাল 8697688573 প 01711144374 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন কােঠর আসবাব 
তরী সানালী ল ীপুর 3909934168451 19-8-2021 6972564 500,000             

3563 চ াম ল ীপুর কুিম া ল ীপুর স 200 গালাম মা ফা 8231419162 প 01715300308 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন গােম স িস ট ব াংক ল ীপুর 1502452251001 25-8-2021 6972565 300,000             

3564 চ াম ল ীপুর কুিম া ল ীপুর স 201 হাসেনয়ারা বগম 2693626721563 ম 01852739356হ হ াঁ ু কৃিষ মৎস  খামার সানালী ল ীপুর 3909901026120 22-09-2021 6972566 300,000             

3565 চ াম ল ীপুর কুিম া রায়পুর 202 আবুল বাশার 
মা া ১৯৮৩১৩১৪৫১৭০০০০১১ প ০১৭৪৬২২৩৭৬৪ না ু মামবাতী, কলম, ভাজ  তল চা-পাতা প ােকট 

জাতকরণ উ রা ব াংক রায়পুর
০৫৫৪১২২০০০২১৫
০১

২২/০৮/২১ ৮৪১৫৫২২              500,000 

3566 চ াম ল ীপুর কুিম া রায়পুর 203 আকিলমা আ ার ৬৪৩৭৮০০২৭ ম ০১৭১২০৮২১৫৩ না ু কবুতর খামার গাভী পালন ইসলামী ব াংক রায়পুর ১২৫৫১০৯৭০ ২৬/০৮/২১ ৮৪১৫৫২৪ 200,000             

3567 চ াম ল ীপুর কুিম া রায়পুর 204 মা: কিবর ৯১৩৮১৫৮৯৭৬ প ০১৮১৫০৬৩০০২ হ াঁ ু েলর সাম ী েলর সাম ী উৎপাদনযমুনা ব াংক রায়পুর ০৮৩০৩১০০০০৪৪২ ২৫/০৮/২১ ৮৪১৫৫২৩              500,000 

3568 চ াম ল ীপুর কুিম া রায়পুর 205 সােলহা বগম বকুল৫১১৫৮৫৯৫৪৬০৬৩ ম ০১৭১১৩৬৪৭০৮ না ু কৃিষ ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  খামার সানালী রায়পুর ৩৯১০০০২১০৪২০৪ ২৯/০৮/২১ ৮৪১৫৫২৫              300,000 

3569 চ াম ল ীপুর কুিম া রায়পুর 206 এহেতসামুল হক ৪৬৩৮৫২৫৩৩৯ প ০১৭১১০২৮৩৮৫ হ াঁ ু পাল্  ফাম মুরগীর খামার িমউচয়াল া  ব াংকরায়পুর ০২৯০২১০০১৬৫ ০৩/০৮/২১ ৮৪১৫৫২১              300,000 

3570 চ াম ল ীপুর কুিম া রায়পুর 207 পা ল আ ার ৫১১৫৮৮৩৬৪৩৮৭৬ ম ০১৮৬৩২৮৭১৫
৮

না ু হাসঁ-মুরিগ হাসঁ-মুরিগ খামার িমউচয়াল া  ব াংকরায়পুর ০২৯০৩১০০৬০২৪০ ২৩/০৯/২১ ৮৪১৫৫২৬              100,000 

3571 চ াম ল ীপুর কুিম া রায়পুর 208 দেলায়ারা বগম ৭৭০৬০৭৬৩৯ ম ০১৩০৫৯২৩৯০৩ না ু মৎস  খামার মৎস  খামার অ নী ব রায়পুর ০২০০০০৪৩০৭০৭৫ ২৩/০৯/২১ ৮৪১৫৫২৭              300,000 

3572 চ াম ল ীপুর কুিম া রায়পুর 209 িমজানুর রহমান ১৪৯৮৮৫৯৮২৪ প ০১৮১৩০৭৭৪২১ না ু পাল্  ফাম মুরগীর খামার উ রা ব াংক রায়পুর ০০১১১০০১১১৮১৬ ২৩/০৯/২১ ৮৪১৫৫২৮              300,000 

3573 চ াম ল ীপুর কুিম া রায়পুর 210 আছমাউল হসনা ২৩৬২৭৭২৬৭১ ম ০১৮২৮৮৪৭৪৬৪ না ু মৎস  খামার মৎস  খামার সানালী হায়দরগ  শাখা ১০০০৮৫৭৭২ ২৬/০৯/২১ ৮৪১৫৫২৯ 200,000             

3574 চ াম ল ীপুর কুিম া রামগ 211 সিলনা আ ার 5126508236116 ম 01732616728 না ু কৃিষ / ভাগ  পণ  উৎপাদন গাভী ও মৎস ওয়ান ব াংক রামগ 0372050016029 19-08-2021 8834581              300,000 

3575 চ াম ল ীপুর কুিম া রামগ 212 ফা ক হােসন 5116557196782 প 01710107101 না ু কৃিষ / ভাগ  পণ  উৎপাদন হাস পালন ও মৎস  
খামার জনতা ব াংক রামগ  0100032742291 23-08-2021 8834582 300,000             

3576 চ াম ল ীপুর কুিম া রামগ 213 বাচচ্ কাজী 5126509240161 প 01816129222 না ু কৃিষ / ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  খামার ইসলামী ব াংক রামগ  
205025401000
113710 9-9-2021 8834583 250,000             

3577 চ াম ল ীপুর কুিম া রামগ 214 সােলহা সারিমন 5126509238171 ম 01765143800 হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  খামার ও গাভী 
পালন পূবালী ব াংক রামগ  3815101073850 9-9-2021 8834584 200,000             

3578 চ াম ল ীপুর কুিম া রামগ 215 শফালী আ ার 5126508235437 ম 01729862215 হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ  পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম ওয়ান ব াংক রামগ  0372050029328 23-9-2021 8834585 200,000             

3579 চ াম ল ীপুর কুিম া রামগ 216 সাম াহার 5101899697 ম 01719994582 হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ  পণ  উৎপাদন মৎস  খামার সানালী রামগ  301022202 05/10/2021 8834586 150,000             
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3580 চ াম ল ীপুর কুিম া কমলনগর 217 মাঃ কিবর হােসন 5113395460272 প 01740920448 হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন মসাস মু া ার 
মৎস চাষ সানালী ব াংক চরলের  শাখা 3904100004299 02/08/2021 1301301 300,000             

3581 চ াম ল ীপুর কুিম া কমলনগর 218 মাঃ ম জবল হক 5113347358109 প 01722441564 হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন মসাস ম জব ার 
মৎস চাষ ইসলামী ব াংক হা জরহাট শাখা 1886 02/08/2021 1301302 350,000             

3582 চ াম ল ীপুর কুিম া কমলনগর 219 মাঃ িরয়াজ উ ন 5113395462019 প 01819937721 হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন  মৎস চাষ সানালী ব াংক চরলের  শাখা 39041000011125 09/08/2021 1301303 250,000             

3583 চ াম ল ীপুর কুিম া কমলনগর 220 খিতজা বগম 5113383422742 ম 01782732521 হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন গবাদী প  পালন সানালী ব াংক চরলের  শাখা 390410000554 12/08/2021 1301304 300,000             

3584 চ াম ল ীপুর কুিম া কমলনগর 221 মাঃ ইউসুফ 5113371146153 প 01930133239 হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস খামার ও গাভী 
পালন সানালী ব াংক কমলনগর 3907100009569 19/08/2021 1301305 300,000             

3585 চ াম ল ীপুর কুিম া কমলনগর 222 জসিমন আ ার 5113383422633 ম 01305917383 হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন গবাদী প  পালন সানালী ব াংক চরলের  শাখা 3904100005464 19/08/2021 1301306 200,000             

3586 চ াম ল ীপুর কুিম া কমলনগর 223 রশমা আ ার 5113383000369 ম 01725176899 হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন  মৎস চাষ ইসলামী ব াংক হা জরহাট শাখা 17115 24/08/2021 1301307 200,000             

3587 চ াম ল ীপুর কুিম া কমলনগর 224 মাঃ িরয়াজ 5113387377889 প 01646927697 হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন  মৎস খামার ইসলামী ব াংক হা জরহাট শাখা 9196 22/09/2021 1301308 300,000             

3588 চ াম ল ীপুর কুিম া কমলনগর 225 আলাউ ন 5113383421545 প 01712360854 হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন  মৎস খামার ইসলামী ব াংক হা জরহাট শাখা 396 22/09/2021 1301309 300,000             

3589 চ াম কুিম া কুিম া মঘনা 226 হাসানুল হািবব ১৯১৭৫৭১০৪৯৫৭১ প ০১৯২৩২১৪০৩৯ না অন ান অন ান া ক সাম ী ও 
কাকািরজ ব বসা সানালী মঘনা ১৩৩৪২০১০১৮০৯১ ১১/৮/২১ ২০২০৭৩১              200,000 

3590 চ াম কুিম া কুিম া মঘনা 227 পন িময়া ১৯২৩৬০৫৮৫৭১৯১ প ০১৮১৮৭৮৯২৭৪ না অন ান অন ান কাপড় ব বসা সানালী মঘনা ১৩৪২০১০৩২৯৮৫ ১১/৮/২১ ২০২০৭৩২ 400,000             

3591 চ াম কুিম া কুিম া মঘনা 228 আসমা ২৬৯৫৪৩৫০০০১৩৪ ম ০১৯২৩৭৩২০০৮ না ু অন ান টইলািরং সানালী মঘনা ১৩৩৪১০০২০০৩৮৬ ১৯/৮/২১ ২০২০৭৩৩ 80,000               

3592 চ াম কুিম া কুিম া মঘনা 229 রিন িময়া ১৯১৭৫৭১০৫২১০৯ প ০১৯৩৪২৮৭৫৪০ না অন ান অন ান টইলািরং সানালী মঘনা ১৩৩৪২০১০১২১৮৭ ২৩/৮/২১ ২০২০৭৩৪ 200,000             

3593 চ াম কুিম া কুিম া মঘনা 230 আসমা-২ ১৯১৭৫১৯০২৪৬৬৭ ম ০১৭২৭৫৪৯৬৬৯ না ু অন ান গাভী পালন সানালী মঘনা ১৩৩৪১০০০০৪৯১৯ ২০/০৯/২০২১ ২০২০৭৩৫ 100,000             

3594 চ াম কুিম া কুিম া মঘনা 231 শাহাণাজ আ ার ৪৬৫৩০১৫৫৬২ ম ০১৮৬৬৬০৬২০
৯

না ু অন ান গাভী পালন কৃিষ ব াংক মঘনা
২৩৪৯০৩১১০৮৪২৮
৫

৪/১০/২১ ২০২০৭৩৬ 100,000             

3595 চ াম কুিম া কুিম া মঘনা 232 িরয়াজুল ইসলাম ১৯১৭৫৭১০৪৬১৯১ প ০১৯২২৬৭১১৮৫ না ু অন ান টইলািরং সানালী মঘনা ১৩৩৪২০১০৩৩২৫৪ ৮/১০/২১ ২০২০৭৩৮ 100,000             

3596 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া িবজয়নগর 233 মাঃ হা ন 
কিবর ১৪৯৮৬০১৮২০ প ০১৭৪৪৩০৪৪৯২ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস চাষ সানালী ব াংক িবজয়নগর ১৪২৪১০১০০৬৮৩৮ ১৮-০৮-২০২১ ০৯২৮৪০১              200,000 

3597 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া িবজয়নগর 234 মাঃ িলটন িময়া ৩২৯৯২২০৬১০ প ০১৭৩৯৪০১২৮৯ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইির ফাম সানালী িস ারিবল ১৪২২৫০১০০৫৯৯৬ ১৮-০৮-২০২১ ০৯২৮৪০২ 300,000             

3598 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া িবজয়নগর 235 আবদলু মা জদ ১২১৯৪৮৫৩৭২২২৯ প ০১৭৫৯৬৯৩৩৩
৬

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস চাষ সানালী িবজয়নগর ১৪২৪১০১০০৯৩৫১ ১৮-০৮-২০২১ ০৯২৮৪০৩ 200,000             

3599 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া িবজয়নগর 236 তলসী রানী দাস ৪৬৪৮৬১৭৩৯৯ ম ০১৩১০৮৯৬৩৫
৮

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন সানালী িবজয়নগর ১৪২৪১০১০১১৪৯৯ ০৯-০৯-২০২১ ০৯২৮৪০৫ 100,000             
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3600 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া িবজয়নগর 237 মিনকা রানী দাস ৯৫৭৪২৯২১৮২ ম ০১৭৯৩২২২৮৫০ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস চাষ ও্ গাভী 
পালন সানালী ব াংক িবজয়নগর ১৪২৪১০০০০০৯৫৫ ০৯-০৯-২০২১ ০৯২৮৪০৪ 300,000             

3601 চ াম া ণবাড়ীয়া কুিম া িবজয়নগর 238 নাজমা আ ার ২০০০১২১৩১৭২০০৬৫৯৫ ম ০১৭৪৫৮৮৫৭৫০ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গবািদ প  পালন ব াংক এিশয়া া নবািড়য়া ১০৮৩৪১২১১৮৯৬৩ ০৪-১০-২০২১ ০৯২৮৪০৬ 100,000             

3602 চ াম চাদঁপুর কুিম া শাহরা 239 সাফােয়ত 
হােসন 1319585765492 প 01718440234 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইির ডাজ বাংলা ব াংক শাহরা  শাখা 73968 18/08/2021 3096401              300,000 

3603 চ াম চাদঁপুর কুিম া শাহরা 240 ফা ক হােসন 6412271931 প 01710997186 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইির অ নী শাহরা  শাখা 101500 18/08/2021 3096402 300,000             

3604 চ াম চাদঁপুর কুিম া শাহরা 241 সুমাইয়া সুিম 1329508677406 ম 01730673363 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ফি সানালী শাহরা  শাখা 9923 18/08/21 3096403 300,000             

3605 চ াম চাদঁপুর কুিম া শাহরা 242 মাতােলব হােসন 5960972148 প 01812066291 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইির িস ট শাহরা  শাখা 158667 25/08/21 3096404 300,000             

3606 চ াম চাদঁপুর কুিম া শাহরা 243 শিহদ উল াহ 1319582747493 প 01720826268 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস সানালী শাহরা  শাখা 253397 25/08/21 3096405 500,000             

3607 চ াম চাদঁপুর কুিম া শাহরা 244 আবুল কালাম 5061907506 প 01712501250 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইির সানালী শাহরা  শাখা 105405 25/08/21 3096406 400,000             

3608 চ াম চাদঁপুর কুিম া শাহরা 245 জিসম উ ন 1319565728239 প 01823788829 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ফি অ নী শাহরা  শাখা 253390 25/08/21 3096407 300,000             

3609 চ াম চাদঁপুর কুিম া শাহরা 246 ম জনা বগম 9112899464 ম 01875521952 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইির সানালী শাহরা  শাখা 5221 25/08/21 3096408 200,000             

3610 চ াম চাদঁপুর কুিম া শাহরা 247 সািবনা ইয়াছিমন 1006218554 ম 01710184892 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইির ফাম সানালী শাহরা  শাখা 8002 28/08/21 3096409 200,000             

3611 চ াম চাদঁপুর কুিম া শাহরা 248 পা ল আ ার 2362326080 ম 01832614176 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইির ফাম সানালী শাহরা  শাখা 98962 25/8/21 3096410 200,000             

3612 চ াম চাদঁপুর কুিম া শাহরা 249 তাজিমরা আ ার 1926714102385 ম 01770017009 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইির  ফাম পালী শাহরা  শাখা 14541 05/10/2021 3096411 200,000             

3613 চ াম নায়াখালী কুিম া সানাইমুড়ী 250 মা আিমর 
হােসন 7518317478537 প 01711159082 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন াি কসাম ী 

তরী  কারখানা ইসলামী সানাইমুড়ী শাখা 1987 18/08/21 105630১              200,000 

3614 চ াম নায়াখালী কুিম া সানাইমুড়ী 251 মা দেলায়ার হােসন 752830941276 প 01720261360 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইির  ফাম ব াংক এিশয়া সানাইমুড়ী শাখা 1442101000001547 18/08/21 1056302 500,000             

3615 চ াম নায়াখালী কুিম া সানাইমুড়ী 252 এমদাদ হােসন 19827518331000000 প 01790456088 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইির  ফাম ব াংক এিশয়া সানাইমুড়ী শাখা 07233000830 18/08/21 1056303 300,000             

3616 চ াম নায়াখালী কুিম া সানাইমুড়ী 253 সাহাবু াহ 7528301400818 প 01741224139 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মােছর খামার আ নী সানাইমুড়ী শাখা 0200003572339 26/08/21 1056304 300,000             

3617 চ াম নায়াখালী কুিম া সানাইমুড়ী 254 মা আবুল হােসম 7518321534385 প 01735138094 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মােছর খামার  সানালী সানাইমুড়ী শাখা 3824001018826 30/09/2021 1056305 200,000             

3618 চ াম ফনী কুিম া ফনী সদর 255 িবিব মিরয়ম 7310281436 ম 01876989529 হ াঁ অন ান অন ান টইলািরং সানালী ব াংক ফনী শাখা 4004801028743 01/08/2021 4084661              200,000 

3619 চ াম ফনী কুিম া ফনী সদর 256 নজ ল ইসলাম 9568360326 প 01821040102 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ সানালী ব াংক উপেজলা কমে 4015401013002 16/08/2021 4084662 250,000             
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3620 চ াম ফনী কুিম া ফনী সদর 257 রােবয়া বছরী 6913243116 ম 01897282090 হ াঁ অন ান অন ান টইলািরং সাস াল ইসলামী ব াংকফুলগাজী শাখা 1601340002558 16/08/21 4084663 150,000             

3621 চ াম ফনী কুিম া ফনী সদর 258 মাঃ মীর হােসন 3710495593 প 01868180330 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ইসলামী ব াংক ফনী শাখা
2050122020792470
7 16/08/2021 4084664 200,000             

3622 চ াম ফনী কুিম া ফনী সদর 259 মাঃ মিহন উ ন 7312687713 প 01812383623 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ডাচ ্বাংলা ব াংক ফনী শাখা 4015113317 16/08/2021 4084665 300,000             

3623 চ াম ফনী কুিম া ফনী সদর 260 িমজানুর রহমান 1912154174 প 01813783092 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মুরগী ফাম সানালী ব াংক উপেজলা কমে 4015401011815 17/08/2021 4084666 200,000             

3624 চ াম ফনী কুিম া ফনী সদর 261 সিলনা আ ার 3012964339101 ম 01323942224 হ াঁ ু অন ান টইলািরং আল আরাফাহ ইসলামীফনী শাখা 9901181438075 17/08/2021 4084667 150,000             

3625 চ াম ফনী কুিম া ফনী সদর 262 তানভীর হােসন 8232454564 প 01672031306 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ডাচ ্বাংলা ব াংক ফনী শাখা 140101173688 17/08/2021 4084668 200,000             

3626 চ াম ফনী কুিম া ফনী সদর 263 রিফক উ ন আহমদ 9109877788 প 01914174007 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মুরগী ফাম িমউচয় াল া  ব াংকফনী শাখা 7020430000340 18/08/2021 4084669 200,000             

3627 চ াম ফনী কুিম া ফনী সদর 264 ফা ক আহমদ 1005147432 প 01713630250 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ সাউথ ই  ব াংক একােডমী শাখা 002112100074708 19/08/2021 4084670 400,000             

3628 চ াম ফনী কুিম া ফনী সদর 265 মাঃ আিমর হােসন 1028970562 প 01812652019 হ াঁ অন ান অন ান টইলািরং ইসলামী ব াংক কেলজ রাড শাখা
2050339020112110
9 05/09/2021 7619731 300,000             

3629 চ াম ফনী কুিম া ফনী সদর 266 সুলতানা র জয়া 19743012532102538 ম 01832160180 হ াঁ অন ান অন ান টইলািরং ইসলামী ব াংক কেলজ রাড শাখা
2050339020110361
4 07/09/2021 7619632 100,000             

3630 চ াম ফনী কুিম া ফনী সদর 267 মাঃ সাইদলু ইসলাম 64140773210 প 01813648632 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পাল্ , ডইরী 
ফাম ও িফশারীজ সানালী লমুয়া শাখা 4008100010791 09/09/2021 7619633 500,000             

3631 চ াম ফনী কুিম া ফনী সদর 268 সয়দ সামছ উ ন 3262622032 প 01840062828 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ িস ট ব াংক ফনী শাখা 2303180722001 30/09/2021 7619634 200,000             

3632 চ াম ল ীপুর কুিম া রামগিত 269 মাঃ ই ািফল 5117323221412 প 01884838918 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ধান মাড়াইকরণ 
মিশন সানালী

চর 
আেলকজা ার 
শাখা

3903100004897 11-08-2021 8830021              500,000 

3633 চ াম ল ীপুর কুিম া রামগিত 270 মাঃ রােসল 5117339554327 প 01777752551 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
উৎপাদন সানালী জিমদারহাটশাখা 3905100006779 19-08-2021 8830022 500,000             

3634 চ াম ল ীপুর কুিম া রামগিত 271 মাঃ রােসল 5117387110362 প 01716269685 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম সানালী চর 
আেলকজা ার 3903201017571 03/10/2021 8830023 200,000             

3635 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 1 মাঃ ই ািহম 
আলী 1468727118 প 01715046449 না ু য়া প ােকট জাত করণ তােঁতর কাপড় তরী সাউথই  ব াংক িসরাজগ 008812100003672 25-07-21 4173981              200,000 

3636 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 2 মাঃ আ লু 
লিতফ 9118740712 প 01748925524 না ু য়া প ােকট জাত করণ তােঁতর কাপড় তরী িমউচয়াল বলকুিচ 5090210005079 25-07-21 4173982 150,000             

3637 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 3 মাঃ শাহ আলী 6417571327 প 01746692488 না ু য়া প ােকট জাত করণ সুতা  তরী রাকাব িসরাজগ 121-14617 29-07-21 4173983 100,000             

3638 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 4 মীর মেহদী 
হাসান 5969464873 প 01739164031 না অন ান অন ান দু জাত গাভী পালন রাকাব ভ ঘাট শাখা 1229975 09-08-21 417984 200,000             

3639 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 5 মাঃ ভালা 
সরকার 7788142346 প 01728559487 না ু য়া প ােকট জাত করণ তােঁতর কাপড় তরী পালী িসরাজগ 3764010009660 10-08-221 4173985 200,000             
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3640 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 6 মাঃ আেনায়ার 
হােসন 7770080666 প 01725277685 না ু য়া প ােকট জাত করণ াি েকর সুতা তরী ইসলামী ব াংক ভ ঘাট শাখা

2050777010000856
0 11-08-021 4173986 250,000             

3641 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 7 মাঃ মামুন 
হােসন 6416816830 প 1773483093 না ু য়া প ােকট জাত করণ সুতা  তরী রাকাব িসরাজগ 12100014618 11-08-21 4173987 150,000             

3642 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 8 মাঃ নািসর 
হােসন 7318835589 প 01753906109 না অন ান অন ান দু জাত গাভী পালন ইসলামী ব াংক িসরাজগ 01490203030109 11-08-21 4173988 150,000             

3643 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 9 মাঃ হািবব 8256743322 প 01716825052 না ু য়া প ােকট জাত করণ তােঁতর কাপড় তরী যমুনা ব াংক িসরাজগ 00290310089425 11-08-21 4173989 200,000             

3644 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 10 মাঃআ লু 
মািমন 9558743861 প 01745758507 না ু য়া প ােকট জাত করণ বকারীর তরী 

সাম ী উ রা িসরাজগ 411911100122172 11-08-21 4173990 200,000             

3645 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 11 মাঃ কিবর 
হােসন 1467913486 প 01730187560 না ু য়া প ােকট জাত করণ তােঁতর কাপড় তরী ওয়ান িসরাজগ 0315274469007 11-08-21 4173991 150,000             

3646 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 12 মাঃ আিরফুল 
ইসলাম 3707323543 প 01767878305 না ু য়া/প ােকট জাত করণ তােঁতর কাপড় তরী ইসলামী ব াংক িসরাজগ

2050149020200500
9 11-08-21 4173992 200,000             

3647 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 13 মাঃ শিরফুল 
ইসলাম 1922065022 প 01790271952 না ু য়া/প ােকট জাত করণ তােঁতর কাপড় তরী ঢাকা ব াংক িসরাজগ 4022000042901 19-08-21 4173993 200,000             

3648 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 14 মাছাঃ িরনা 
বগম 6417834980 ম 01728387432 হ াঁ অন ান অন ান দু জাত গাভী পালন িমউচয়াল িসরাজগ 810310007670 19-08-21 4173994 130,000             

3649 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 15 মাঃ এরশাদ 
আলী 5517849542 প 01918857936 না ু য়া প ােকট জাত করণ তােঁতর কাপড় তরী পালী িসরাজগ 3764010011827 19-08-21 4173996 100,000             

3650 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 16 মাঃআ রু 
রা াক 3719003190 প 01715322853 না ু য়া প ােকট জাত করণ তােঁতর কাপড় তরী ডাচ বাংলা িসরাজগ 2321106605 19-08-21 4173997 300,000             

3651 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 17 মাঃআবু সাইদ 5519076748 প 01792497487 না ু য়া প ােকট জাত করণ তােঁতর কাপড় তরী ইসলামী ব াংক িসরাজগ
2050149020233460

1 19-08-21 4173995 200,000             

3652 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 18 মাঃ হকমত 
আলী 5968654185 প 01703832550 না ু য়া প ােকট জাত করণ সুতা  তরী জনতা িসরাজগ 0100020416500 22-08-21 4173998 100,000             

3653 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 19 রওনক জাহান 2854462799 ম 01818272936 না ু য়া প ােকট জাত করণ পাশাক তরী ও 
বু টেকর কাজ রাকাব িসরাজগ 0012100014619 24-08-21 4173999 120,000             

3654 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 20 রা জব হােসন 
পলাশ 6418092430 প 01718945441 না অন ান অন ান দু জাত গাভী পালন এস িব এল িসরাজগ 11100000689 25-08-21 4174000 300,000             

3655 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 21 সাইফুল 
ইসলাম 8218844853 প 01795905635 না ু য়া প ােকট জাত করণ তােঁতর কাপড় তরী ব ািসক ব াংক িসরাজগ 2910-01-0003980 25-08-21 4147601 150,000             

3656 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 22 মাঃআেয়ার 
হােসন 8817877310478 প 01712690147 না ু য়া প ােকট জাত করণ সুতা  তরী মােক াইল িসরাজগ 133511127854399 06-09-21 4147603 250,000             

3657 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 23 মাছাঃ আি য়া 6868662823 ম 01767476565 হ াঁ অন ান অন ান দু জাত গাভী পালন ডাচ বাংলা িসরাজগ 090270608 06-09-21 4147602 100,000             

3658 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 24 মাঃ আিমর 
হােসন 8218741364 প 01735380323 না অন ান অন ান দু জাত গাভী পালন রাকাব সয়দাবাদ 0012200004760 07-09-21 4147604 200,000             

3659 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 25 মাছাঃসীমা 4169581149 ম 01586399581 হ াঁ অন ান অন ান দু জাত গাভী পালন রাকাব সয়দাবাদ 1227323 07-09-21 4147605 150,000             
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3660 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 26 মাঃমামুন 
হােসন 5968466853 প 01761203788 না ু য়া প ােকট জাত করণ তােঁতর কাপড় তরী রাকাব সয়দাবাদ 122-7608 08-09-21 4147606 300,000             

3661 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 27 মাঃ আল 
আিমন 3717395283 প 01710795342 না ু য়া প ােকট জাত করণ সুতা  তরী এস আইিবএল িসরাজগ 0121340107483 08-09-21 4147607 250,000             

3662 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 28 মাঃআ রু 
সালাম 1009493477 প 01777967276 না অন ান অন ান দু জাত গাভী পালন পুবালী িসরাজগ 0114901054485 08-09-21 4147608 250,000             

3663 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 29 মাঃরানা হািমদ 6867896695 প 01707597783 না ু য়া প ােকট জাত করণ সুতা  তরী ডাচ বাংলা িসরাজগ 7017319124934 09-09-21 4147609 300,000             

3664 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 30 মাঃ ভ 
আহেমদ 4212923447 প 01785937501 না অন ান অন ান দু জাত গাভী পালন রাকাব িসরাজগ 12114635 12-09-21 4147610 100,000             

3665 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 31 মাঃ আলম 
হাসাইন 8669336813 প 01761756795 না অন ান অন ান দু জাত গাভী পালন এনআরিবিস িশয়ালেকাল 018231100000576 15-09-21 4147611 100,000             

3666 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 32 রিফকুল 
ইসলাম আলম 5968924992 প 01740995075 না অন ান অন ান দু জাত গাভী পালন যমুনা ব াংক িসরাজগ 029-0310073487 15-09-21 4147612 200,000             

3667 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 33 মাঃবাবুল 
আ ার 55194221803 প 01742922909 না অন ান অন ান পাল  ফাম ঢাকা ব াংক িসরাজগ 085881873 22-09-21 4147613 150,000             

3668 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 34 িবনা বগম 5066907279 ম 01889400837 না অন ান অন ান দু জাত গাভী পালন অ ণী ব াংক িসরাজগ 0200013560864 22-09-21 4147616 150,000             

3669 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 35 মাঃওমর আলী 7772159716 প 01961981920 না অন ান অন ান দু জাত গাভী পালন জনতা ব াক িসরাজগ 0100225830856 23-09-21 4147614 140,000             

3670 রাজশাহী িসরাজগ নােটার িসরাজগ  স 36 মাঃ আশরাফ 
আলী 19808817843035006 প 01302451549 না অন ান অন ান দু জাত গাভী পালন ইসলামী ব াংক িসরাজগ 12371 23-09-21 4147615 200,000             

3671 রাজশাহী িসরাজগ নােটার রায়গ 37 মাছাঃ র া 
খাতন 8826107617683 ম 01718712432 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

 বাজার থেক সুতা 
য় কের লু ী, শাড়ী 

কাপড়  তির কেরন
রাকাব রায়গ 122-5124 26/07/2021 4170341              150,000 

3672 রাজশাহী িসরাজগ নােটার রায়গ 38 মাছাঃ 
ফােতমা বগম 19928816138000275 ম 01774425399 হ াঁ ু  কৃিষ ভাগ পণ  উৎপাদন

খামার হেত দধু 
সং হ কের বাজাের 
িব  কেরন ।

সানালী ব াংক ধানগড়া 01010388 10/08/2021 4170342 100,000             

3673 রাজশাহী িসরাজগ নােটার রায়গ 39 মাছাঃ পা ল 
বগম 8826107617499 ম 01762105626 না ু  কৃিষ ভাগ পণ  উৎপাদন

খামার হেত দধু 
সং হ কের বাজাের 
িব  কেরন ।

রাকাব রায়গ 122-5131 19/08/2021 4170343 150,000             

3674 রাজশাহী িসরাজগ নােটার রায়গ 40 মাছাঃ 
আি য়া বগম 19898826104000010 ম 01730935344 না ু  কৃিষ ভাগ পণ  উৎপাদন

খামার হেত দধু 
সং হ কের বাজাের 
িব  কেরন ।

জনতা ব াংক ধানগড়া 0100225093924 26/08/2021 4170344 150,000             

3675 রাজশাহী িসরাজগ নােটার রায়গ 41 মাছাঃ নািগস 
বগম 8816119695136 ম 01738780189 না ু  কৃিষ ভাগ পণ  উৎপাদন

খামার হেত দধু 
সং হ কের বাজাের 
িব  কেরন ।

অ নী ব াংক রায়গ 0200010683358 06/09/2021 4170345 200,000             

3676 রাজশাহী িসরাজগ নােটার রায়গ 42 রিব চ  দ 8816138983945 প 01734578591 না কু টর  িনত ব বহায পন  উৎপাদন

 বাশঁ ও বত িদেয় 
শীতল পা ট তির 
কের বাজাের িব  
কেরন ।

অ নী ব াংক রায়গ 0200014567375 06/09/2021 4170346 100,000             

3677 রাজশাহী িসরাজগ নােটার রায়গ 43
মাঃআল-

আিমন 
খা কার

8681571546 প 01303040418 না ু  কৃিষ ভাগ পণ  উৎপাদন

খামার পিরচালনা 
কেরন ও দধু সং হ 
কের বাজাের িব  
কেরন ।

সানালী ব াংক ধানগড়া 4204434043374 06/09/2021 4170347 300,000             

3678 রাজশাহী িসরাজগ নােটার রায়গ 44 মাছাঃ সাথী 
খাতন 19918826104000005 ম 01750254034 না ু  কৃিষ ভাগ পণ  উৎপাদন

খামার থেক দধু 
সং হ কের বাজাের 
িব  কেরন ।

অ নী ব াংক রায়গ 0200017117035 06/09/2021 4170348 150,000             

3679 রাজশাহী িসরাজগ নােটার রায়গ 45 মাছাঃ িশউিল 
খাতন 8826104055448 ম 01729447153 না ু  কৃিষ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন তারঁ খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজাের িব  
কেরন

জনতা ব াংক ধানগড়া 0100224422592 08/09/2021 4170349 150,000             
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3680 রাজশাহী িসরাজগ নােটার রায়গ 46 মাছাঃ ছািমনা 
বগম 8826104055559 ম 01733164468 না ু  কৃিষ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন তারঁ খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজাের িব  
কেরন

সানালী ব াংক ধানগড়া 4204401013414 08/09/2021 4170350 150,000             

3681 রাজশাহী িসরাজগ নােটার রায়গ 47 িবকাশ চ  
িব াস 7780456278 প 01719508913 না ু  কৃিষ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন তার খামার 
হেত দধু সং হ কের 
বাজাের িব  কেরন

অ নী ব াংক রায়গ 0200007621676 08/09/2021 4170351 100,000             

3682 রাজশাহী িসরাজগ নােটার রায়গ 48 মাঃ জ ুর 
রহমান 8816119688129 প 01721903912 না ু  কৃিষ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন তার খামার 
হেত দধু সং হ কের 
বাজাের িব   ও 

ক ব বসা কেরন ।

রাকাব রায়গ 507-21 09/09/2021 4170352 300,000             

3683 রাজশাহী িসরাজগ নােটার রায়গ 49 মাঃ িমন্ট 8826104055435 প 01717852780 হ াঁ ু  কৃিষ ভাগ পণ  উৎপাদন

খামার পিরচালনা 
কেরন এবং দধু 
সং হ কের বাজাের 
িব  কেরন

সানালী ব াংক ধানগড়া 01010918 22/09/2021 4170353 200,000             

3684 রাজশাহী িসরাজগ নােটার রায়গ 50 মাছাঃ 
রােকয়া বগম 8816113037265 ম 01738918953 হ াঁ ু  কৃিষ ভাগ পণ  উৎপাদন

খামার পিরচালনা 
কেরন এবং দধু 
বাজাের িব  কেরন

রাকাব রায়গ 122-5136 22/09/2021 4170354 200,000             

3685 রাজশাহী িসরাজগ নােটার রায়গ 51 মাঃ আঃ 
হা ান সরকার 19918816113000075 প 01764917960 না ু  কৃিষ ভাগ পণ  উৎপাদন

খামার পিরচালনা 
কেরন এবং দধু  
বাজাের িব  কেরন 
।

রাকাব রায়গ 122-5143 22/09/2021 4170355 150,000             

3686 রাজশাহী িসরাজগ নােটার রায়গ 52 মাছাঃ আদরুী 
খাতন 8826107617696 ম 01780937477 হ াঁ ু  কৃিষ ভাগ পণ  উৎপাদন

 খামার পিরচালনা 
কেরন এবং দধু 
বাজাের িব  কেরন 
।

রাকাব রায়গ 122-5144 23/09/2021 4170356 120,000             

3687 রাজশাহী িসরাজগ নােটার কা জপুর 53
মাছাঃ 

ছােনায়ারা 
খাতন

7320901429 ম 01775485625 হ াঁ ু অন ান ঝুট িদেয় ক ল 
তরী কের িব য় রাকাব মঘাই শাখা 

কা জপুর 122/15445 26-07-21 3303261              200,000 

3688 রাজশাহী িসরাজগ নােটার কা জপুর 54 মাছাঃ আিমনা 
খাতন 8253555281 ম 01772771758 হ াঁ ু অন ান ঝুট িদেয় ক ল 

তরী কের িব য় রাকাব মঘাই শাখা 
কা জপুর 122/15446 26-07-21 3303262 100,000             

3689 রাজশাহী িসরাজগ নােটার কা জপুর 55 মাছাঃ রিহমা 
খাতন 1471321867 ম 01724507767 না ু অন ান

ঝুট িদেয় ক ল 
তরী ও জার 
তরী কের িব য়

রাকাব মঘাই শাখা 
কা জপুর 122/15444 26-07-21 3303263 200,000             

3690 রাজশাহী িসরাজগ নােটার কা জপুর 56 মাছাঃ 
আিছয়া খাতন 3273301857 ম 01715801063 না অন ান িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন

সলাই মিশন ও 
মেযেদর পাশােক 

হােতর কাজ
যমুনা কা জপুর 130881094 10/08/21 3303264 200,000             

3691 রাজশাহী িসরাজগ নােটার কা জপুর 57 মাছাঃ ম জনা 
পারভিন 1009959261 ম 01771230656 না অন ান িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন ক বা টেকর কাজ রাকাব মঘাই শাখা 

কা জপুর 122/15461 10/08/21 3303265 200,000             

3692 রাজশাহী িসরাজগ নােটার কা জপুর 58 মাছাঃ পা ল 
আকতার 5972286768 ম 01713765807 হ াঁ অন ান অন ান

ছাগল পালন ও 
কবুতর পালন কের 
িব য়

রাকাব মঘাই শাখা 
কা জপুর 122/15476 19/08/21 3303266 200,000             

3693 রাজশাহী িসরাজগ নােটার কা জপুর 59 মাছাঃ মু ী 
খাতন 7801389052 ম 01733713902 না ু অন ান ঝুট িদেয় ক ল 

তরী কের িব য় উ রা ভগাছা শাখা 
কা জপুর 7855 25/08/21 3303267 200,000             

3694 রাজশাহী িসরাজগ নােটার কা জপুর 60 মাছাঃ 
িবলিকছ খাতন 9116229130 ম 01722914868 না ু অন ান ঝুট িদেয় ক ল 

তরী কের িব য় রাকাব মঘাই শাখা 
কা জপুর 122/15477 25/08/21 3303268 200,000             

3695 রাজশাহী িসরাজগ নােটার কা জপুর 61 মাঃ মজনু 
িময়া 4171014089 প 01749244022 না ু য়া প ােকট জাতকরন িচপস তরী কের 

িব য় রাকাব মঘাই শাখা 
কা জপুর 122/15478 25/08/21 3303269 100,000             

3696 রাজশাহী িসরাজগ নােটার কা জপুর 62 মাছাঃ জুবলী 
খাতন 8253522430 ম 01776960361 হ াঁ ু অন ান ঝুট িদেয় ক ল 

তরী কের িব য় রাকাব মঘাই শাখা 
কা জপুর 122/15489 25/08/21 3303270 150,000             

3697 রাজশাহী িসরাজগ নােটার কা জপুর 63 মাছাঃ 
সাহাগী খাতন 6871136997 ম 01734243808 না অন ান কৃিষ ভাগ পণ  উৎপাদন

লয়ার মুরগী িদেয় 
িডম উৎপাদন কের 
িব য়

উ রা ভগাছা শাখা 
কা জপুর 8618 26-08-21 3303271 200,000             

3698 রাজশাহী িসরাজগ নােটার কা জপুর 64  মাছাঃ 
আয়শা খাতন 3278590082 ম 01750968335 না অন ান অন ান দু বতী গাভী পালন 

কের দধু িব য় ব াংক এিশয়া সানামুখী শাখা 
কা জপুর 5113421 08/09/21 3303272 200,000             

3699 রাজশাহী িসরাজগ নােটার কা জপুর 65 মাছাঃ মু  
খাতন 4620807935 ম 01723197092 না অন ান িনত  ব বহায পণ হ  িশ  ও পাশাক 

তরী রাকাব মঘাই শাখা 
কা জপুর 122/15499 12/09/21 3303273 200,000             
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3700 রাজশাহী িসরাজগ নােটার কা জপুর 66 মাছাঃ হািলমা 
খাতন 5972875008 ম 01796439250 না ু অন ান ঝুট িদেয় ক ল 

তরী কের িব য় রাকাব মঘাই শাখা 
কা জপুর 122/15500 12/09/21 3303274 200,000             

3701 রাজশাহী িসরাজগ নােটার কা জপুর 67 মাঃ 
আলাউ ন 4171011887 প 01719643874 না কু টর য়া প ােকট জাতকরন বাশ ও বেতর কাজ 

কের িব য় রাকাব মঘাই শাখা 
কা জপুর 122/15505 15/09/21 3303275 100,000             

3702 রাজশাহী িসরাজগ নােটার কা জপুর 68 মাছাঃ মািবয়া 
খাতন 1010876595 ম 01714245948 না ু অন ান ঝুট িদেয় ক ল 

তরী কের িব য় রাকাব মঘাই শাখা 
কা জপুর 122/15507 15/09/21 3303276 200,000             

3703 রাজশাহী িসরাজগ নােটার কা জপুর 69 মাছাঃ চােমলী 
খাতন 4621269739 ম 01763729568 না অন ান অন ান দু বতী গাভী পালন 

কের দধু িব য় রাকাব মঘাই শাখা 
কা জপুর 122/15506 15/09/21 3303277 200,000             

3704 রাজশাহী িসরাজগ নােটার কা জপুর 70 মাছাঃ সিলনা 
খাতন 6421109056 ম 01750992992 না ু অন ান

ঝুট িদেয় ক ল 
তরী ও জার 
তরী কের িব য়

রাকাব মঘাই শাখা 
কা জপুর 122/15501 15/09/21 3303278 200,000             

3705 রাজশাহী িসরাজগ নােটার কা জপুর 71 মাছাঃ তফুরা 
খাতন 6873059759 ম 01754288930 হ াঁ অন ান অন ান দু বতী গাভী পালন 

কের দধু িব য় সানালী কা জপুর 01016856 15/09/21 3303279 200,000             

3706 রাজশাহী িসরাজগ নােটার কা জপুর 72 উে  হািববা 
সািনয়া 9566803566 ম 01317301170 হ াঁ অন ান অন ান দু বতী গাভী পালন 

কের দধু িব য় রাকাব মঘাই শাখা 
কা জপুর 122/15504 15/09/21 3303280 100,000             

3707 রাজশাহী িসরাজগ নােটার কা জপুর 73 মাছাঃ িশউিল 
খাতন 4171319165 ম 01753-651490 হ াঁ অন ান অন ান দু বতী গাভী পালন 

কের দধু িব য় রাকাব মঘাই শাখা 
কা জপুর 122/15522 27/09/22 3303301 200,000             

3708 রাজশাহী নােটার নােটার নােটার সদর 74 খাকন িময়া 9141120411 প 01773057156 হ াঁ ু অন ান মুরগীর খামার উ রা ব াংক নােটার শাখা 630-31-249 11-08-21 2953241              300,000 

3709 রাজশাহী নােটার নােটার নােটার সদর 75 ইউসুফ আলী 9126345199 প 01992463059 হ াঁ ু অন ান ডইরী ফাম অ নী ব াংক শন রাড 
নােটার 0200012055430 12-08-21 2953242 200,000             

3710 রাজশাহী নােটার নােটার নােটার সদর 76 আিরফা বগম 1935347375 ম 01703574715 হ াঁ ু িনত ব বহায পন সলাই মিশন ও 
হােতর কাজ রাকাব নােটার শাখা 15249 12-08-21 2953243 100,000             

3711 রাজশাহী নােটার নােটার নােটার সদর 77 ম জনা বগম 2834761799 ম 01716212411 হ াঁ ু কৃিষ পণ লবু বাগান রাকাব নােটার শাখা 15253 19-08-21 2953244 100,000             

3712 রাজশাহী নােটার নােটার নােটার সদর 78 মায়া বগম 7345273481 ম 01714690254 হ াঁ ু অন ান ডইরী ফাম রাকাব নােটার শাখা 15251 19-08-21 2953245 100,000             

3713 রাজশাহী নােটার নােটার নােটার সদর 79 রাকসানা 6916336237421 ম 01773141032 হ াঁ ু অন ান সলাই মিশন ও 
হােতর কাজ ডাচ বাংলা নােটার শাখা 268.151.55157 23-08-21 2953246 130,000             

3714 রাজশাহী নােটার নােটার নােটার সদর 80 রােসল 
আহেমদ 6437846956 প 01717179821 না ু অন ান ডইরী ফাম ডাচ বাংলা নােটার শাখা 268.151.34698 24-08-21 2953247 150,000             

3715 রাজশাহী নােটার নােটার নােটার সদর 81 আেয়শা 
িস কা 5986596152 ম 01754551833 না ু অন ান কাটন ◌্ও প ােকট 

তরী রাকাব খুজুরতলা 1145 08-09-21 2953248 200,000             

3716 রাজশাহী নােটার নােটার নােটার সদর 82 জয়নাল 
আেবদীন 3743629101 প 01770659820 না ু গাভী পালন ডইরী ফাম জনতা বাসুেদবপুর 0100076758039 13-09-21 2953249 200,000             

3717 রাজশাহী নােটার নােটার নােটার সদর 83 আফেরাজা 7332672224 ম 01865139768 না ু অন ান ছাগেলর খামার ইসলামী নােটার শাখা 1812 15-09-21 2953250 100,000             

3718 রাজশাহী নােটার নােটার নােটার সদর 84 িবথী বগম 4183238155 ম 01745219728 না ু অন ান সলাই মিশন ও 
হােতর কাজ ন াসনাল নােটার শাখা 1085001308772 15-09-21 2953251 100,000             

3719 রাজশাহী নােটার নােটার নােটার সদর 85 শামীম 1009983576 প 01882641332 না ু গাভী পালন ডইরী ফাম জনতা নােটার শাখা 0100041645614 23-09-21 2953252 400,000             
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3720 রাজশাহী নােটার নােটার নােটার সদর 86 খােরশদ 
আলম 7785877205 প 01879164335 না ু গাভী পালন ডইরী ফাম জনতা নােটার শাখা 0100216839654 23-09-21 2953253 200,000             

3721 রাজশাহী নােটার নােটার নােটার সদর 87 জুেয়ল 6000395654 প 01720084734 না ু ছাগেলর খামার ডইরী ফাম রাকাব নােটার শাখা 15301 23-09-21 2953254 120,000             

3722 রাজশাহী নােটার নােটার িসংড়া 88
মাছা: 

আইিরন 
আকতার

9571252809 ম 01318571323 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী কের 
িব য় কেরন রাকাব িসংড়া 11141 27/07/2021 3501001              150,000 

3723 রাজশাহী নােটার নােটার িসংড়া 89 মা: মিহদলু 
ইসলাম 9555407379 প 01767326500 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন িনেজর পুকুের মাছ 

চাষ কেরন জনতা িসংড়া 05628302080506 19/8/2021 3501002 300,000             

3724 রাজশাহী নােটার নােটার িসংড়া 90 মা: এনামুল 
হক 3709951200 প 01730912887 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন িনেজর পুকুের মাছ 

চাষ কেরন পূবালী কািলগ 2003101762202 19/8/2021 3501003 200,000             

3725 রাজশাহী নােটার নােটার িসংড়া 91 িমঠন আলী 8212479680 প 02729734361 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য় 
কেরন

রাকাব িসংড়া 1515 22/08/2021 3501004 50,000               

3726 রাজশাহী নােটার নােটার িসংড়া 92 মা: নািসর 
উ ন 8212521945 প 01708566007 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য় 
কেরন

রাকাব িসংড়া 10204 23/08/2021 3501005 200,000             

3727 রাজশাহী নােটার নােটার িসংড়া 93 মা: সােরজুল 
ইসলাম 9108431454 প 01729191241 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

হাসঁ-মুরিগ খামার ও 
িডম বাজাের িব য় 
কেরন

সানালী িসংড়া 12161 1/09/2021 3501006 150,000             

3728 রাজশাহী নােটার নােটার িসংড়া 94 একরামুল হক 5512770685 প 01713863300 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য় 
কেরন

অ ণী িসংড়া 0200005676583 06/09/2021 3501007 200,000             

3729 রাজশাহী নােটার নােটার িসংড়া 95 আঞ্জুয়ারা 
বগম 4610649107 প 01770290287 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য় 
কেরন

রাকাব িসংড়া 11176 06/09/2021 3501008 200,000             

3730 রাজশাহী নােটার নােটার িসংড়া 96 কিহনুর বগম 2362863009 ম 01774312259 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য় 
কেরন

রাকাব িসংড়া 12111178 07/09/2021 3501009 100,000             

3731 রাজশাহী নােটার নােটার িসংড়া 97 িবজলী কুন্ড 8212776820 ম 01727885052 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য় 
কেরন

া  ব াংক নােটার 240220853 07/09/2021 3501010 100,000             

3732 রাজশাহী নােটার নােটার িসংড়া 98 মা: িলটন াং 3259073785 প 01768820980 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য় 
কেরন

ইসলামী িসংড়া 368 08/9/2021 3501011 250,000             

3733 রাজশাহী নােটার নােটার িসংড়া 99 মা: এমদাদলু 
হক 6929101913248 প 01718370724 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য় 
কেরন

জনতা িসংড়া 0100033434621 09/09/2021 3501013 200,000             

3734 রাজশাহী নােটার নােটার িসংড়া 100 মা: িমলন 
হােসন 5060491858 প 01797902718 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য় 
কেরন

রাকাব িসংড়া 12111175 23/09/2021 3501015 100,000             

3735 রাজশাহী নােটার নােটার িসংড়া 101 মা: িমজানুর 
রহমান 5510678617 প 01749019878 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

ছাগল পালন কের 
বাজাের িব য় 
কেরন

সানালী িসংড়া 202000916 23/09/2021 3501014 300,000             

3736 রাজশাহী নােটার নােটার িসংড়া 102 রাখছানা 
িশিরন 3306719166 ম 01711260074 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন হ  ও কু টর িশ রাকাব িসংড়া 11177 23/09/2021 3501016 300,000             

3737 রাজশাহী নােটার নােটার িসংড়া 103 সাধনা রাণী 
সরকার 9112948543 ম 01745737665 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য় 
কেরন

রাকাব খজুরতলা 20980 26/07/2021 3501017 200000

3738 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 104 মাঃ জািহদলু 
ইসলাম 6914140009261 প 01788257269 হ াঁ কু টর অন ান মাছ ধরার য রাকাব দাসপুর 00012100007666 28/07/21 3474201              100,000 

3739 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 105 মাঃ জুলহাজ 
শামীম 6914160979574 প 01717373018 না ু িনত ব বহায পণ  উৎপাদন পদা তরী উ রা ব াংক চাচঁৈকড় 11100648 28/07/21 3474203 150,000             
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3740 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 106 মাছাঃ 
জসিমন বগম 6914140016844 ম 01781058716 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পণ  উৎপাদন সলাই মিশন/বু টক রাকাব দাসপুর 12107664 28/07/21 3474204              100,000 

3741 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 107 মাছাঃআকতা
রা পারভীন 6914127034260 ম 01713715742 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পণ  উৎপাদন সলাই মিশন/বু টক অ নী চাচঁৈকড় 02000070147 09/08/21 3474205 100,000             

3742 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 108 মাঃ শাহ 
আলম শাকীল 9312323748170 প 01932134679 না ু ভাগ পণ দই/িম  তরী জনতা ব াংক দাসপুর 0100224737160 10/08/21 3474206 200,000             

3743 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 109 মাছাঃ িমনা 
খাতন 6924102056227 ম 01751348557 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পণ  উৎপাদন সলাই মিশন/বু টক সানালী দাসপুর 4906401011916 10/08/21 3474207 150,000             

3744 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 110 মাঃ পাপ্পু 
হােসন 8254002259 প 01715301369 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ িতিদন বাজাের দধু 

িব য় কের রাকাব দাসপুর 00012100007679 10/08/21 3474208 200,000             

3745 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 111 মাঃ খিললুর 
রহমান 6924102056783 প 01311907630 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ িতিদন বাজাের দধু 

িব য় কের সানালী দাসপুর 4906002124391 10/08/21 3474209 150,000             

3746 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 112 মাছাঃ 
রােজদা খাতন 6914167001325 ম 01990272766 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ িত মােস ছাগল 

িব য় কের রাকাব দাসপুর 12100007665 10/08/21 3474210 100,000             

3747 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 113 মাছাঃ 
রা জনা খাতন 19946914167000 ম 01792892225 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ িত মােস ছাগল 

িব য় কের রাকাব দাসপুর 12100007668 10/08/21 3474211 100,000             

3748 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 114 মাঃ ইমদাদলু 
হক 6924102056210 প 01733192633 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ িতিদন বাজাের দধু 

িব য় কের রাকাব দাসপুর 00012100007674 10/08/21 3474212 200,000             

3749 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 115 মাছাঃ হািমদা 
বগম 6914140024832 ম 01721801698 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ মুরগী পালন কের 

বাজারজত করন জনতা ব াংক দাসপুর 0100121121543 10/08/21 3474213 150,000             

3750 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 116
মাছাঃ 

আতরজান 
বগম

6914167001329 ম 01738899118 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ িত মােস ছাগল 
িব য় কের রাকাব দাসপুর 12100007667 11/08/21 3474214 150,000             

3751 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 117 মাঃ হািলম 
উ ন 6914140015404 প 01740160952 না ু ভাগ পণ  উৎপাদন চানাচর ফ া রী জনতা ব াংক দাসপুর 0100189539210 12/08/21 3474215 200,000             

3752 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 118 পেরেশ ঘাষ 6914140018179 প 01731734274 না ু ভাগ পণ  উৎপাদন দই/িম  তরী সানালী দাসপুর 002122159 19/08/21 3474216 200,000             

3753 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 119 নূ াহার িনপা 19936914181000273 ম 01763607547 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ িডম বাজারজত 
করন অ নী চাচঁৈকড় 0200012334302 19/08/21 3474217 400,000             

3754 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 120 মাঃ জ ূর 
রহমান 6914140014845 প 01710458656 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ দু বতী গাভী পালন ইসলামী ব াংক চাচঁৈকড়

2050286020047230
1 19/08/21 3474218 100,000             

3755 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 121  শামীম 
আহেমদ 6924105063296 প 01717451453 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ দু বতী গাভী পালন উ রা ব াংক চাচঁৈকড় 63000062 19/08/21 3474219 100,000             

3756 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 122 মাঃ আ লু 
হািলম মা াহ 6914113972703 প 1744935115 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ দু বতী গাভী পালন সানালী দাসপুর 4906401010450 19/08/21 3474220 250,000             

3757 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 123 মাঃ মা জদলু 
ামািনক 6914113972766 প 01791364585 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ দু বতী গাভী পালন জনতা ব াংক দাসপুর 0100223599561 19/08/21 3474401 200,000             

3758 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 124 ফজলুর রহমান 6924103057207 প 01721337768 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ দু বতী গাভী পালন জনতা ব াংক দাসপুর 0100030477183 23/08/21 3474402 350,000             

3759 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 125 মাঃআিনছর 
রহমান 6924101053786 প 01724684400 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ দু বতী গাভী পালন জনতা ব াংক দাসপুর 0100029486306 26/08/21 3474403 200,000             
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3760 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 126 মাঃ মকবুল 
হােসন 6924102056021 প 01721801032 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ দু বতী গাভী পালন সানালী দাসপুর 4906002091415 26/08/21 3474404 200,000             

3761 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 127 মাঃ মিন ল 
সরকার 6924102056219 প 01864113831 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ দু বতী গাভী পালন ইসলামী ব াংক চাচঁৈকড় 5309 26/08/21 3474405 250,000             

3762 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 128 মাঃ জিহর াং 19946914140000295 প 01315262140 হ াঁ কু টর অন ান মাছ ধরার য রাকাব দাসপুর 00012100007687 06/09/21 3474406 100,000             

3763 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 129 মাছাঃ লাকী 
খাতন 6924101053405 ম 01724084034 হ াঁ কু টর অন ান টিপ তরী সানালী দাসপুর 4906002060292 06/09/21 3474407 200,000             

3764 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 130 মাঃ মিহদলু 
ইসলাম 19916914140000451 প 01750481122 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ দু বতী গাভী পালন সানালী দাসপুর 4906401011946 06/09/21 3474408 80,000               

3765 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 131 জািকয়া 
সুলতানা 1991694167000281 ম 01761592705 না কু টর িনত ব বহায পণ  উৎপাদন সলাই মিশন/বু টক অ নী চাচঁৈকড় 0200017233279 06/09/21 3474409 100,000             

3766 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 132
মাঃ 
তাফা ল 
হােসন

6924103057241 প 01647413460 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পণ  উৎপাদন সলাই মিশন/বু টক ইসলামী ব াংক চাচঁৈকড় 14129 06/09/21 3474410 50,000               

3767 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 133 মাঃ িফেরাজ 
মা া 19916914113000098 প 01767251739 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ বাজাের দধু িব য় 

কের রাকাব দাসপুর 0012100007699 06/09/21 3474411 150,000             

3768 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 134
মাঃ আ রু 

রহমান 
ামািনক

6924102055903 প 01756194177 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  বাজাের দধু িব য় 
কের জনতা ব াংক দাসপুর 0100131972975 06/09/21 3474412 150,000             

3769 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 135 মাঃ আবুল 
কালাম আজাদ 6914140024812 প 01718936214 না ু ভাগ পণ দই/িম  তরী সানালী দাসপুর 4906002092291 06/09/21 3474413 200,000             

3770 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 136 মাঃ মিতউর 
রহমান 6914140025776 প 01302209470 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ বাজাের দধু িব য় 

কের সানালী দাসপুর 4904901009484 06/09/21 3474414 150,000             

3771 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 137 মাছাঃ ইছমা 
খাতন 4206512438 ম 01918685214 হ াঁ কু টর অন ান মাছ ধরার য অ নী দাসপুর 0200017273498 12/09/21 3474415 100,000             

3772 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 138  সােকর 
আহেমদ 6914167007613 প 01740578241 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  বাজাের দধু িব য় 

কের অ নী দাসপুর 0200017226771 15/09/21 3474416 400,000             

3773 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 139
মাঃ 

আ জজুল 
ইসলাম

6924101051977 প 01729347532 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  বাজাের দধু িব য় 
কের সানালী ব াংক দাসপুর 4906401010235 23/09/21 3474417 200,000             

3774 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 140 মাছাঃ দিুল 
বগম 6914113963690 ম 01799152399 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  বাজাের দধু িব য় 

কের অ নী ব াংক দাসপুর 0200017202053 23/09/21 3474418 200,000             

3775 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 141 মাছাঃ ছািমরন 6924102055918 ম 01794221803 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  বাজাের হােসর িডম 
িব য় উ রা ব াংক দাসপুর 11100955 23/09/21 3474419 100,000             

3776 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 142 মাঃ শািমম 
হােসন 6914113963713 প 01737608655 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  বাজাের দধু িব য় 

কের অ নী ব াংক দাসপুর 0200017203669 23/09/21 3474420 100,000             

3777 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 143 মাঃ িবশূ 
ামািনক 691440010192 প 01318567857 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  বাজাের দধু িব য় 

কের অ নী ব াংক দাসপুর 0200017196566 23/09/21 3474801 50,000               

3778 রাজশাহী নােটার নােটার দাসপুর 144 করামত আলী 6914113963744 প 01723652984 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  বাজাের দধু িব য় 
কের অ নী ব াংক দাসপুর 0200017203838 23/09/21 3474802 100,000             

3779 রাজশাহী নােটার নােটার বড়াই াম 145 শাহানাজ 8214374111 ম 01920363661 না অন ান অন ান সলাই কাজ কের সানলী ব াংক বড়াই াম 4903101023300 18-08-2021 3488582              100,000 
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3780 রাজশাহী নােটার নােটার বড়াই াম 146 পারিভন 6921509000018 ম 01779324181 হ াঁ অন ান অন ান সলাই কাজ কের সানলী ব াংক বড়াই াম 4903101023306 18-08-2021 3488583              100,000 

3781 রাজশাহী নােটার নােটার বড়াই াম 147 িম 6911571174882 ম 01750339721 না অন ান অন ান সলাই কাজ কের ইসলামী ব াংক  মৗখড়া 770200908806 18-08-2021 3488581 50,000               

3782 রাজশাহী নােটার নােটার বড়াই াম 148 কেমলা 6911571186600 ম 01309895151 হ াঁ ু অন ান দু বতী গাভী পালন জনতা ব াংক বনপাড়া বাজার 02063182 19-08-2021 3488584 150,000             

3783 রাজশাহী নােটার নােটার বড়াই াম 149 রমজান আলী 6911547093655 প 01725399246 না অন ান কৃিষ পয়ারা চাষ উ রা ব াংক বনপাড়া 11100116828 25-08-2021 3488585 100,000             

3784 রাজশাহী নােটার নােটার বড়াই াম 150 ফিরদ হাসান 6921507592234 প 01724958783 না ু অন ান দু বতী গাভী পালন ইউিনয়ন ব ংক বনপাড়া 0451110011533 26-08-
20213488586  3488586 150,000             

3785 রাজশাহী নােটার নােটার বড়াই াম 151 িবর কুমার 6921509233845 প 01746294593 না ু অন ান িম  তরী কৃিষ ব াংক বড়াই াম 3888 05-09-2021 3488587 50,000               

3786 রাজশাহী নােটার নােটার বড়াই াম 152 আ লু কােদর 6911571174582 প 01714838145 না ু অন ান দু বতী গাভী পালন উ রা ব াংক বনপাড়া 711100122444 05-09-2021 3488588 200,000             

3787 রাজশাহী নােটার নােটার বড়াই াম 153 কাউছার 6911547000088 প 01716891519 না অন ান কৃিষ পয়ারা চাষ উ রা ব াংক বনপাড়া 127402 05-09-2021 3488589 200,000             

3788 রাজশাহী নােটার নােটার বড়াই াম 154 িরপু রানী 6911547092141 ম 01792679848 না ু অন ান দু বতী গাভী পালন ইউিনয়ন ব ংক বনপাড়া 0451110012027 05-09-2021 3488591 300,000             

3789 রাজশাহী নােটার নােটার বড়াই াম 155 িমজানুর 
রহমান 6911523000015 প 01733567591 না ু অন ান িডম উৎপাদন উ রা ব াংক বনপাড়া 211687 05-09-2021 3488590 200,000             

3790 রাজশাহী নােটার নােটার বড়াই াম 156 জুলিফয়া 6911547091607 ম 01734375631 না ু অন ান দু বতী গাভী পালন উ রা ব াংক বনপাড়া 711100120693 06-09-2021 3488593 200,000             

3791 রাজশাহী নােটার নােটার বড়াই াম 157 জাহা ীর 
আলম 6921505000001 প 01772533388 না ু অন ান দু বতী গাভী পালন জনতা ব াংক বনপাড়া বাজার 0100218307170 08-09-2021 3488594 400,000             

3792 রাজশাহী নােটার নােটার বড়াই াম 158 নাজমা বগম 6911547083654 ম 01720435192 না অন ান কৃিষ লবু চাষ সানলী ব াংক বড়াই াম 34034799 15-09-2021 3488595 100,000             

3793 রাজশাহী নােটার নােটার বড়াই াম 159 মুমতাহানা 4210999506 ম 01737679020 না ু অন ান ছাগল পালন কৃিষ ব াংক বড়াই াম 12100006514 15-09-2021 3488596 100,000             

3794 রাজশাহী নােটার নােটার বড়াই াম 160 িসরাজুল 
ইসলাম 6911547100196 প 01718823992 না অন ান কৃিষ পয়ারা চাষ উ রা ব াংক বনপাড়া 11100121761 15-09-2021 3488597 150,000             

3795 রাজশাহী নােটার নােটার বড়াই াম 161 নািছমা বগম 6911547089172 ম 01713934490 না অন ান কৃিষ লবু চাষ কৃিষ ব াংক বড়াই াম 12100006525 16-09-2021 3488598 150,000             

3796 রাজশাহী নােটার নােটার বড়াই াম 162 আেমনা বগম 6911571174832 ম 01317097088 না ু অন ান দু বতী গাভী পালন কৃিষ ব াংক বড়াই াম 7770201840241 16-09-2021 3488599 200,000             

3797 রাজশাহী নােটার নােটার বড়াই াম 163 রিফকুল 
ইসলাম 6911571174384 প 01720621014 না ু অন ান দু বতী গাভী পালন জনতা ব াংক বনপাড়া বাজার 100078710335 05-09-2021 3488591 50,000               

3798 রাজশাহী নােটার নােটার লালপুর 164 শামসু াহার
১৯৬৮৬৯২৪৪০১০০০০০

২ ম ০১৯৬০৮২৭৮১৬ না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন হােতর কাজ ও 
এম ডারী রাকাব লালপুর ০০১২২০০০০৬২২৮ ১২-০৮-২১ ৩৫৯৪৩৪২              200,000 

3799 রাজশাহী নােটার নােটার লালপুর 165 মা: শািমম 
আলী ৬৯১৪৪১৭৪৬৫৪৫৩ প ০১৭৪৭৬৪৯৫২৮ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন রাকাব লালপুর ০০১২২০০০০৬২১৫ ১২-০৮-২১ ৩৫৯৪৩৪১ 200,000             
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খাত ধরণখাত

3800 রাজশাহী নােটার নােটার লালপুর 166 মাছা: ছােলহা 
বগম ৬৯১৪৪৫৭৫৪৩৭৩২ ম ০১৭৬৬৮৭২৮৫২ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন রাকাব লালপুর ০০১২২০০০০৬২১৯ ১৬-০৮-২১ ৩৫৯৪৩৪৩ 100000

3801 রাজশাহী নােটার নােটার লালপুর 167 মাছা: 
আইিরন বগম ৬৯১৪৪৭৬৫৫৮২৩৮ ম ০১৭২৬১৩৯১৬৫ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন রাকাব লালপুর ০০১২২০০০০৬২২৪ ১২-০৮-২১ ৩৫৯৪৩৪৪ 100,000             

3802 রাজশাহী নােটার নােটার লালপুর 168
মাছা: 

শাহনাজ 
শারমীন

৬৯১৪৪৯৫৫২৩৮০১ ম ০১৭১৬৩১৪২৯০ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী ও কবুতর পালন রাকাব লালপুর ০০১২২০০০০৫৪২৬ ২৫-০৮-২১ ৩৫৯৪৩৪৫ 200,000             

3803 রাজশাহী নােটার নােটার লালপুর 169 মা: রিবউল 
ইসলাম সরদার ৬৯১৪৪২৮৪৪৪৬১২ প ০১৭২৯৪৫২৬৮৯ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন রাকাব লালপুর ০০১২২০০০০৬২৩৬ ০৫-০৯-২১ ৩৫৯৪৩৪৬ 200,000             

3804 রাজশাহী নােটার নােটার লালপুর 170 মা: কাউছার 
আলী ৬৯১৪৪৯৫৫০৬৮০৩ প ০১৭৭২৮০৫২৫২ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও 

লয়ার মুরগূর খামার রাকাব লালপুর ০০১২২০০০০৬২৩৮ ০৫-০৯-২১ ৩৫৯৪৩৪৭ 200,000             

3805 রাজশাহী নােটার নােটার লালপুর 171 মা: শামীম ৬৯১৪৪৯৫০৯৮৯৩ প ০১৭৯২৬৭৮৭৫২ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন রাকাব লালপুর ০০১২২০০০০৬২৩৭ ০৫-০৯-২১ ৩৫৯৪৩৪৮ 100,000             

3806 রাজশাহী নােটার নােটার লালপুর 172 মা: না জম 
উ ন সরদার ৬৯২৪৪০১৫৬৫০৬৭ প ০১৭১৬৯৭৪৯৮৬ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী ও মুরগী পালন রাকাব লালপুর ০০১২২০০০০৬২৩৫ ০৫-০৯-২১ ৩৫৯৪৩৪৯ 200,000             

3807 রাজশাহী নােটার নােটার লালপুর 173 মা: আজগর 
আলী ৬৯২৪৪০৮৫৭৭৫৪২ প ০১৭৩৪৩৫৩২৯১ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন রাকাব লালপুর ০০১২২০০০০৬২৩৯ ০৬-০৯-২১ ৩৫৯৪৩৫০ 100,000             

3808 রাজশাহী নােটার নােটার লালপুর 174
 
মাছা: রেবকা 

সুলতানা রবা

১৯৮৯৬৯১৪৪৯৫১০৬৮৬
০ ম ০১৭৭০৬৫২৫৭৫ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন রাকাব লালপুর ০০১২০০০০৬২৪৪ ০৮-০৯-২১ ৩৫৯৪৩৫১ 100,000             

3809 রাজশাহী নােটার নােটার লালপুর 175
 মাছা: 
আর জনা 
বগম

৬৯১৪৪৫৭৫৫০০২৭ ম ০১৭২৭৩৯৪০৬২ না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন হ িশ  ও সলাই রাকাব লালপুর ০০১২২০০০০৬২৪৬ ০৯-০৯-২১ ৩৫৯৪৩৫২ 200,000             

3810 রাজশাহী নােটার নােটার লালপুর 176  মা: আ লু 
হা ান ৬৯১৪৪১৭৪৬৯৮৩৮ প ০১৭৭৪৫৫২০৫৮ না ু অন ান সিপংব গ তরী রাকাব লালপুর ০০১২২০০০০৬২৪৮ ০৯-০৯-২১ ৩৫৯৪৩৫৩ 400,000             

3811 রাজশাহী নােটার নােটার লালপুর 177 মাছা: 
মুসিলমা বগম ৬৯২৪৪০৩৫৬৮০৫৭ ম ০১৭৪৯৭৮৩৭১৬ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন রাকাব লালপুর ০০১২২০০০০৬২৫৫ ১৫-০৯-২১ ৩৫৯৪৩৫৪ 100,000             

3812 রাজশাহী নােটার নােটার লালপুর 178
মাছা: 

তান জলা 
খাতন

8707752336 ম 01752295385 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন রাকাব লালপুর 0012200006268 23-09-21 3594355 100,000             

3813 রাজশাহী নােটার নােটার লালপুর 179 শারিমন 
আ ার 6924401564861 ম 01774330010 না ু য়া ও প ােকটজাত খাবার তরী রাকাব লালপুর 0012200006265 23-09-21 3594356 100000

3814 রাজশাহী নােটার নােটার বাগািতপাড়া 180 সিবিরন 
আ ার 1911775391 ম 01729755366 না কু টর িনত ব বহায পণ  উৎপাদন

পাশাক তির,পুিথ 
িদেয় ব াগ তির 
কের 
বাজারজাতকরণ

রাকাব বাগািতপাড়া 0012200006255 27-7-21 3587401              130,000 

3815 রাজশাহী নােটার নােটার বাগািতপাড়া 181 খািদজা খাতন 1503504522 ম 01747789787 
01778517170

হ াঁ কু টর িনত ব বহায পণ  উৎপাদন
পাশাকৈতির, শািব

জ,ব াগ,গহনা 
বাজারজাতকরণ

অ ণী বাগািতপাড়া 0200015823991 10-8-21 3587403 300,000             

3816 রাজশাহী নােটার নােটার বাগািতপাড়া 182 মেহরাব 1923014482 প 01312355171 
01760355171

না অন ান ছাগল পালন কের িব য় ছাগল পালন কের 
িব য় রাকাব বাগািতপাড়া 122-4970 12-8-21 3587404 150,000             

3817 রাজশাহী নােটার নােটার বাগািতপাড়া 183 দবাশীষ কুণ্ড 5990578618 প 01402422046 
01710727036

না অন ান দু  উৎপাদন গাভীর দধু িব য় রাকাব বাগািতপাড়া 1533 12.8.21 3587405 100,000             

3818 রাজশাহী নােটার নােটার বাগািতপাড়া 184 বাদশা াং 3740577683 প 01849954070 না অন ান দু  উৎপাদন দু  উৎপাদন কের 
িব য় রাকাব বাগািতপাড়া 122-6280 12.8.21 3587406 200,000             

3819 রাজশাহী নােটার নােটার বাগািতপাড়া 185 শাহিরয়ার 
কিবর 7340305940 প 01716119194 না অন ান দু  উৎপাদন দু  উৎপাদন কের 

িব য় রাকাব বাগািতপাড়া 122-6383 18.8.21 3587407 300,000             
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খাত ধরণখাত

3820 রাজশাহী নােটার নােটার বাগািতপাড়া 186 সিলমেরজা 2840817999 প 01759794228 হ াঁ অন ান প ােকটজাতকরণ চানাচর তির কের 
বাজারজাতকরণ সানালী বাগািতপাড়া 4902301014266 25-8-21 3587408 300,000             

3821 রাজশাহী নােটার নােটার বাগািতপাড়া 187 িবের র রায় 1491382444 প 01711066245,01
971066245

হ াঁ অন ান দু  উৎপাদন দু  উৎপাদন কের 
িব য় রাকাব বাগািতপাড়া 122-2230 9.9.21 3587409 200,000             

3822 রাজশাহী নােটার নােটার বাগািতপাড়া 188 মিহদলু 1490240601 প 01763293791 না অন ান দু  উৎপাদন দু  উৎপাদন কের 
িব য় রাকাব বাগািতপাড়া 6299 9-9-21 3587410 300,000             

3823 রাজশাহী নােটার নােটার বাগািতপাড়া 189 শচীন কুমার 7790546613 প 01721877559 
01935761632

না অন ান দু  উৎপাদন দু  উৎপাদন কের 
িব য় সানালী নােটার 4909834023737 9.9.21 3587411 200,000             

3824 রাজশাহী নােটার নােটার বাগািতপাড়া 190 উে  কুলছম 1506380342 ম 01785209207 না কু টর িনত ব বহায পণ  উৎপাদন পাশাক তির কের 
িব য় রাকাব বাগািতপাড়া 122-6303 16.9.21 3587412 100,000             

3825 রাজশাহী নােটার নােটার বাগািতপাড়া 191 আফেরাজা 
বগম 3294047145 ম 01762785047 না অন ান দু  উৎপাদন দু  উৎপাদন কের 

িব য় রাকাব বাগািতপাড়া 122-6305 16-9-21 3587413 200,000             

3826 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পু ঠয়া 192 মাসুদ রানা 6430312436 প 01730194685 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন অ নী ব াংক িলঃ পু ঠয়া 0200005673601 05/09/2021 3857163              150,000 

3827 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পু ঠয়া 193 নুর ইসলাম 9981612558 প 01773544906 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন রাকাব পু ঠয়া 7101 05/09/2021 3857161 150,000             

3828 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পু ঠয়া 194 পন আহেমদ 1509948541 প 01756012855 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান চাষ রাকাব পু ঠয়া 7102 05/09/2021 3857162 100,000             

3829 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পু ঠয়া 195 আেনায়া ল 6431607727 প 01728031225 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন উ রা ব াংক িলঃ পু ঠয়া 0012100211976 06/09/2021 3857164 100,000             

3830 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পু ঠয়া 196 িরপা বগম 8680316687 ম 01770361845 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন জনতা ব াংক িলঃ পু ঠয়া 1000225300806 06/09/2021 3857165 150,000             

3831 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পু ঠয়া 197 আলাউ ীন 1480397932 প 01774270117 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন অ নী ব াংক িলঃ পু ঠয়া 0200013088404 06/09/2021 3857166 100,000             

3832 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পু ঠয়া 198 মাঃ ম 9130377592 প 01780781900 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন জনতা ব াংক িলঃ পু ঠয়া 0100225349422 07/09/2021 3857167 100,000             

3833 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পু ঠয়া 199 িশমুল ইসলাম 8118240650769 প 01744998046 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন রাকাব পু ঠয়া 7106 08/09/2021 3857168 150,000             

3834 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পু ঠয়া 200 ী স ত 
কুমার 3281344618 প 01718673272 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন সানািল ব াংক িলঃ পু ঠয়া 4616002107253 09/09/2021 3857169 100,000             

3835 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পু ঠয়া 201 আতাউর 
রহমান 6431593604 প 01715378599 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস চাষ রাকাব পু ঠয়া 111418 09/09/2021 3857170 200,000             

3836 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পু ঠয়া 202 আেনায়ার 
হােসন 8231680391 প 01317255864 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান চাষ রাকাব পু ঠয়া 7115 20/09/2021 3857171 100,000             

3837 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পু ঠয়া 203 তান জলা 
খাতন 4626682761 ম 01717864913 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ছাগল পালন রাকাব পু ঠয়া 7116 20/09/2021 3857172 100,000             

3838 রাজশাহী রাজশাহী নােটার দগূাপুর 204 সাইফুল 
ইসলাম ৪৬২৮৫৪৩৯১২ প ০১৭৪০৫৩৮৮৬

৯
না ু কৃিষ উংপাদন

পান বরজ থেক 
পান সং হ কের  
বাজাের িব  
কেরন।

জনতা দগূাপুর ০১০০২১৭৩৪১১৫৩ ১১-০৮-২০২১ ৩৩৫১৬৪১              200,000 

3839 রাজশাহী রাজশাহী নােটার দগূাপুর 205 মাছাঃ পালী 
খাতন ৮১১৩১১১৫৩৪৪৫১৩ ম ০১৭৮৭৯০১৭২৯ হ াঁ ু কৃিষ উংপাদন

পান বরজ থেক 
পান সং হ কের  
বাজাের িব  
কেরন।

রাকাব দগূাপুর ১২২০০০০০৭৮৪৩ ১১-০৮-২০২১ ৩৩৫১৬৪২ 100,000             
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খাত ধরণখাত

3840 রাজশাহী রাজশাহী নােটার দগূাপুর 206 পা রানী ৭৩৩০১০৯৪২৭ ম ০১৭৩৭৩০৬২৫৭ হ াঁ ু ভাগ পণ  উংপাদন

বািড়েত গাভী থেক 
দৃধ সং হ কের 
বাজাের িব  
কেরন।

রাকাব দগূাপুর ১২২০০০০০৭৮৪৭ ১৮-০৮-২০২১ ৩৩৫১৬৪৩ 100,000             

3841 রাজশাহী রাজশাহী নােটার দগূাপুর 207 বিবতা খাতন ৭৭৭৮৫১৯৫৯০ ম ০১৭৬৬০৩৯১৬২ হ াঁ ু কৃিষ উংপাদন

পান বরজ থেক 
পান সং হ কের 
বাজাের িব  
কেরন।

রাকাব দগূাপুর ১২২০০০০০৭৮৫০ ১৮-০৮-২০২১ ৩৩৫১৬৪৪ 100,000             

3842 রাজশাহী রাজশাহী নােটার দগূাপুর 208 গাপাল চ  
ঘাষ ৫৫২৮০৩০০৬৬ প ০১৭১৭৪১০০৯৮ না ু য়া/প ােকট জাতকরণ

 বািড়েত িম  তির 
কের বাজাের িব  
কেরন।

রাকাব দগূাপুর ১২২০০০০০২০৮৯ ২৩-০৮-২০২১ ৩৩৫১৬৪৫ 100,000             

3843 রাজশাহী রাজশাহী নােটার দগূাপুর 209 তািনয়া খাতন ৫৫৫৫২২৬৮৪৩ ম ০১৮৫৭৭২২০৪০ হ াঁ ু কৃিষ উংপাদন

 পান বরজ থেক 
পান সং হ কর 
বাজাের িব  
কেরন।

সানালী দগূাপুর ৪৬০৭৮০১০১৫৪৮৩ ২৩-০৮-২০২১ ৩৩৫১৬৪৬ 100,000             

3844 রাজশাহী রাজশাহী নােটার দগূাপুর 210 সীমা রানী ৯১২৭৯২১৮৪০ ম ০১৭২৩৬৮৭১৫৭ হ াঁ ু ভাগ পণ  উংপাদন

বািড়েত গাভী থেক 
দৃধ সং হ কের 
বাজাের িব  
কেরন।

রাকাব দগূাপুর ১২২০০০০০৭৮৫১ ২৩-০৮-২০২১ ৩৩৫১৬৪৭ 100,000             

3845 রাজশাহী রাজশাহী নােটার দগূাপুর 211 মওদদু আহেমদ ৬৪৫৪০৫৬৯৩৫ প ০১৭৮৩২৫৪৩২০ না ু কৃিষ উংপাদন

িতিন পান বরজ 
থেক পান সং হ 

কের বািড়েত 
সা জেয় বাজাের 

রাকাব দগূাপুর ১২৪০০০০০৭৮৫৬ ০৫-০৯-২০২১ ৩৩৫১৬৪৮ 50,000               

3846 রাজশাহী রাজশাহী নােটার দগূাপুর 212 পিপ বগম ৮১১৩১৮৩৪৯৫০৬১ ম ০১৭৬২৩১৭০৫১ হ াঁ ু কৃিষ উংপাদন

পান বরজ থেক 
পান সং হ কের 
বাজাের িব  
কেরন।

রাকাব দগূাপুর ১২২০০০০০৭৮৬৪ ০৫-০৯-২০২১ ৩৩৫১৬৪৯ 100,000             

3847 রাজশাহী রাজশাহী নােটার দগূাপুর 213 মাঃজিসম 
উ ন ৭৩২৯৪৫২৯৭৮ প ০১৭৪৪৫৬০১৪০ হ াঁ ু কৃিষ উংপাদন

পান বরজ থেক 
পান সং হ কের 
বাজাের িব  
কেরন।

সানালী দগূাপুর
৪৬০৭৮৩৩৪০২৩৮

২৪
০৬-০৯-২০২১ ৩৩৫১৬৫০ 300,000             

3848 রাজশাহী রাজশাহী নােটার দগূাপুর 214 জাসনা বগম ৭৩২৯৯৯৪৮২৯ ম ০১৭৯০১৩২৬৮৯ হ াঁ ু ভাগ পণ  উংপাদন

বািড়েত গাভী থেক 
দৃধ সং হ কের 
বাজাের িব  
কেরন।

রাকাব দগূাপুর ১২২০০০০০৭৮৬৫ ০৬-০৯-২০২১ ৩৩৫১৬৫১ 100,000             

3849 রাজশাহী রাজশাহী নােটার দগূাপুর 215 আরমান আলী ৫০৭৮০৪৯৭৯৭ প ০১৭৫২৮০৯০৯০ না ু কৃিষ উংপাদন

পান বরজ থেক 
পান সং হ কের 
বাজাের িব  
কেরন।

রাকাব দগূাপুর ১০৫৩৫৬ ১৫-০৯-২০২১ ৩৩৫১৬৫২ 300,000             

3850 রাজশাহী রাজশাহী নােটার দগূাপুর 216 িমলন চ  
সরকার ৫৫২৮০৫০৬১৯ প ০১৭২১১০১৯৩৬ না ু য়া/প ােকট জাতকরণ

 িব ু ট ও পাউ ট 
তির কের বাজাের 

িব  কেরন।
সানালী দগূাপুর ৩৪০৩৬৩৩৯ ১৫-০৯-২০২১ ৩৩৫১৬৫৩ 100,000             

3851 রাজশাহী রাজশাহী নােটার দগূাপুর 217 িদলীপ কুমার ৩২৭৭৮৬৬৯৪৭ প ০১৭১০৩৫৯০৬৩ না ু ভাগ পণ  উংপাদন

বািড়েত গাভী থেক 
দৃধ সং হ কের 
বাজাের িব  
কেরন।

সানালী দগূাপুর ৩৪০০৬০৬৯ ২৩-০৯-২০২১ ৩৩৫১৬৫৪ 200,000             

3852 রাজশাহী রাজশাহী নােটার দগূাপুর 218 ফারজানা 
খাতন ৩৭৫৪০৬৭১৫৯ ম ০১৭০৭৪৯০০২৭ না ু কৃিষ উৎপাদন

পান বরজ থেক 
পান সং হ কের 
বাজাের িব  
কেরন।

রাকাব দগূাপুর ১২২০০০০০৭৫৮০ ২৩-০৯-২০২১ ৩৩৫১৬৫৫ 100,000             

3853 রাজশাহী রাজশাহী নােটার দগূাপুর 219 সুরত আলী 7779321426 প 01309506242 না ু কৃিষ উংপাদন

পান বরজ থেক 
পান সং হ কের 
বাজাের িব  
কেরন।

সানালী দগূাপুর 4607834023774 04-10-2021 3351656 100,000             

3854 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 220 স য় কুমার 
সাহা 7316633358 প 01717622573

01723910917
না ু িম র দাকান  কারখানায় িম  

তরী কের এনআরিবিস বাঘা শাখা 502131100001267 26-07-2021 3286381              200,000 

3855 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 221 মাছা: 
মেনায়ারা 8111055283400 ম 01750879450

01746735450
না ু অন ান গাভীর দধু িব  কের সানালী বাঘা শাখা 4602934037671 09-08-2021 3286382 200,000             

3856 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 222 উ ম কুমার 
পাল 8121003236191 প 01714841564

01736015846
না ু অন ান

মা ট হেত তির কৃত 
জিনস ানীয় 

বাজাের িব  হয়
অ নী বাজুবাঘা 

শাখা 0200005015913 11-08-2021 3286383 150,000             

3857 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 223 মুনসুর রহমান 9116583387 প 01740584636
01792632056

না ু কৃিষ ছাগেলর বা া ও 
বড়ই িব   করা হয় অ নী বাজুবাঘা 

শাখা 0200005018446 06-09-2021 3286384 200,000             

3858 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 224 মাছা:মিতয়া 
বগম 8111055285965 ম 01743409894

01745566999
হ াঁ ু অন ান গাভী পালন কের দধু 

িব য় অ নী বাজুবাঘা 
শাখা 0200014274516 06-09-2021 3286385 100,000             

3859 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 225 িশবু পাল 8111079292695 প 01773534119
01735778586

না কু টর অন ান
মা ট হেত তির কৃত 
জিনস ানীয় 

বাজাের িব  হয়
এনআরিবিস বাঘা শাখা 502131100002334 06-09-2021 3286386 200,000             
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3860 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 226 মা: ইউনুস 
আলী 8121008245414 প 01642390007,

01642260293
হ াঁ ু অন ান গাভী পালন কের দধু 

িব য় সানালী বাঘা শাখা 4602934121597 08-09-2021 3286387 150,000             

3861 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 227 নকুল কমকার 8121003236530 প 01740982097
01760936904

হ াঁ ু য়া/
প ােকটজাতকরণ

 বািড়েত দই ও িম  
তরী কের িব  

কেরন।
অ নী বাজুবাঘা 

শাখা 0200005019376 08-09-2021 3286388 200,000             

3862 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 228 মা:িমজানুর 
রহমান 8111055283117 প 01750952267

01760973922
হ াঁ ু অন ান গাভী পালন কের দধু 

িব য় অ নী বাজুবাঘা 
শাখা 0200009464276 09-09-2021 3286389 100,000             

3863 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 229 মা: সােহল 
রানা  6402699521 প 01761323106

01762540954
হ াঁ ু অন ান ছাগেলর বা া  

িব   করা হয় সানালী বাঘা শাখা 4602901018297 15-09-2021 3286390 100,000             

3864 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 230 মাছা:শাহানা
জ পারিভন 8111023336412 ম 01783224031

01767582270
না ু অন ান গাভী পালন কের দধু 

িব য় এনআরিবিস বাঘা শাখা 502131100002891 15-09-2021 3286391 150,000             

3865 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 231 মা:বাবুল 
ইসলাম বাবু 19908111022000072 প 01763102920

01734747417
না ু অন ান গাভী পালন কের দধু 

িব য় পালী বাউসা বাজার 
শাখা 6023010001791 15-09-2021 3286392 150,000             

3866 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 232 মাছা:শাহানা
জ বগম 8121009248613 ম 01713581739

01797878577
না ু অন ান গাভী পালন কের দধু 

িব য় রাকাব বাঘা শাখা 10990 16-09-2021 3286393 150,000             

3867 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 233 মা: আফাজুল 
ইসলাম 8121004237816 প 01796193329

01728032354
না ু অন ান ছাগেলর বা া  

িব   করা হয় রাকাব বাঘা শাখা 10998 16-09-2021 3286394 100,000             

3868 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 234 মাছা:আসমাউ
ল হসনা িনসা 3313428355 ম 01317151857

01701726811
হ াঁ কু টর অন ান

বােঁশর ডালা তির 
কের ানীয় বাজাের 
িব  কের

রাকাব বাঘা শাখা 10992 16-09-2021 3286395 100,000             

3869 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 235
মাছা: 

আেনায়ারা 
বগম

8121009248723 ম 01722563414
01753180753

না ু অন ান
ছাগেলর বা া ও 
পয়ারা িব   করা 

হয়
রাকাব বাঘা শাখা 10991 16-09-2021 3286396 200000

3870 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 236 মা: শিফকুল 
ইসলাম 8111022265295 প 01722044628

01720409828
না ু অন ান গাভী পালন কের দধু 

িব য় অ নী বাজুবাঘা 
শাখা 0200009870630 16-09-2021 3286397 200000

3871 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 237 মাছা:শাহানা
জ পারভীন 1505404747 ম 1733458856

01747563836
না কু টর অন ান

বু টক ও হােতর 
কাজৈতির কের 

ানীয় বাজাের 
িব  কের

রাকাব বাঘা শাখা 10994 22-09-2021 3286398 150,000             

3872 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 238 মাছা: মিদনা 
খাতন 8121009246862 ম 01774544257

01645437478
না ু অন ান গাভী পালন কের দধু 

িব য় অ নী বাজুবাঘা 
শাখা 0200017343076 22-09-2021 3286399 150,000             

3873 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 239 মাসা: শফালী 
খাতন 8121009246834 ম 01743491401

01722912534
না ু অন ান গাভী পালন কের দধু 

িব য় অ নী বাজুবাঘা 
শাখা 0200013306277 23-09-2021 3286400 200,000             

3874 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 240 মা: রজাউল 
কিরম 8111055283231 প 01718281706

01571789737
না ু অন ান গাভী পালন কের দধু 

িব য় অ নী বাজুবাঘা 
শাখা 0200014873024 23-09-2021 3286601 200,000             

3875 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 241 মা:জাহা ীর 
আলম 5535013428 প 01738347041

01773644750
না ু অন ান গাভী পালন কের দধু 

িব য় রাকাব বাঘা শাখা 11017 23-09-2021 3286602 200,000             

3876 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 242 মা:জনী আলী 9118832451 প 01648271839
01648271856

না ু অন ান ছাগেলর বা া  
িব   করা হয় রাকাব বাঘা শাখা 11006 23-09-2021 3286603 150,000             

3877 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 243 কানাই লাল 
ঘাষ 8121003236390 প 01716471869

01701080677
না ু অন ান

দই তির 
কেরবাজাের িব  
কের

রাকাব বাঘা শাখা 11018 23-09-2021 3286604 200,000             

3878 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 244 মাছা:তহিমনা 8111055287162 ম 01719822331
01740446102

না ু অন ান ছাগেলর বা া  িব রাকাব বাঘা শাখা 11041 04-10-2021 3286605 100,000             

3879 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 245 মাছা:কিহনুর 8111055288338 ম 01759558785 
01733269460

না ু অন ান ছাগেলর বা া  
িব   করা হয় রাকাব বাঘা শাখা 11039 04-10-2021 3286606 100,000             
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3880 রাজশাহী রাজশাহী নােটার বাঘা 246 মাছা:ইসরত 
জাহান 8111023341020 ম 01746332455

01721704024
না ু অন ান ছাগেলর বা া  

িব   করা হয় রাকাব বাঘা শাখা 11038 04-10-2021 3286607 100,000             

3881 রাজশাহী রাজশাহী নােটার চারঘাট 247 মাঃ সােহল 
রানা 8112571915948 প 01725860751 না ু য়া/প ােকটজাতকরন জুতা তরী শাহজালাল 

ইসলামী ব াংক আড়ানী বাজার 181211100000072 26/08/21 3257321              200,000 

3882 রাজশাহী রাজশাহী নােটার চারঘাট 248 মঞ্জুর রহমান 8112571913980 প 01715651429 না ু য়া/প ােকটজাতকরন জুতা তরী শাহজালাল 
ইসলামী ব াংক আড়ানী বাজার 181211100000082 26/08/21 3257323 100,000             

3883 রাজশাহী রাজশাহী নােটার চারঘাট 249 ম জনা বগম 8112571915657 প 01764774028 না ু য়া/প ােকটজাতকরন ব াগ ও প ােকট 
তরী

শাহজালাল 
ইসলামী ব াংক আড়ানী বাজার 181211100000075 26/08/21 3257322 100,000             

3884 রাজশাহী রাজশাহী নােটার চারঘাট 250 মেনায়ারা 
বগম 8112594952106 প 01747127316 হ াঁ অন ান অন ান ছাগল পালন রাকাব সরদহ 10252 06/09/21 3257326 150,000             

3885 রাজশাহী রাজশাহী নােটার চারঘাট 251 ফারজানা 
বগম 8112594952108 ম 01731238480 হ াঁ অন ান অন ান ছাগল পালন রাকাব সরদহ 10253 06/09/21 3257324 150,000             

3886 রাজশাহী রাজশাহী নােটার চারঘাট 252 িমনা বগম 8112594951503 ম 01773844192 হ াঁ অন ান অন ান ছাগল পালন রাকাব সরদহ 10254 06/09/21 3257325 100,000             

3887 রাজশাহী রাজশাহী নােটার চারঘাট 253 আেলয়া বগম 8122506849188 ম 01939793092 না অন ান অন ান ছাগল পালন রাকাব সরদহ 10258 15/09/21 3257328 150,000             

3888 রাজশাহী রাজশাহী নােটার চারঘাট 254 শামীমা নাসিরন 8112587952885 ম 01745907305 না অন ান অন ান ছাগল পালন রাকাব সরদহ 10259 15/09/21 3257329 200,000             

3889 রাজশাহী রাজশাহী নােটার চারঘাট 255 ফিরদা বগম 8112594951458 ম 01883482618 হ াঁ অন ান অন ান ছাগল পালন রাকাব সরদহ 10264 15/09/21 3257327 100,000             

3890 রাজশাহী রাজশাহী নােটার চারঘাট 256 মাঃ সবুর 
সরদার 8112547880587 প 01767103512 না অন ান অন ান গাভী পালন জনতা ব াংক হিলদাগািছ 9399/7 04/10/21 3257330 150,000             

3891 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পবা 257 মাঃ হােসম 
আলী 8214800693 প 01781006971 না ু বু টক/এম য়ডাির িতিন  কাপড়,সুতা, 

পুিথ য় কের রাকাব পবা 127--1856 29/07/21 2812641              100,000 

3892 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পবা 258 মাঃ হায়াত 
আলী 5962378666 প 01719791213 না ু মুিদ দাকান মুিদ মাল িব রাকাব পবা 1270001855 22/08/21 2812645 50,000               

3893 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পবা 259 শফালী রাণী 2387169689 ম 01715603084 হ াঁ ু গাভী পালন দধু  িব য় রাকাব পবা 127-2241 11/08/21 2812642 100,000             

3894 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পবা 260 নাজমা বগম 5962359153 ম 01985970170 না ু গাভী পালন দধু  িব য় রাকাব পবা 1270001864 24/08/21 2812647 120,000             

3895 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পবা 261 িস ক আলী 7764843731 প 01920372441 না ু নাসরী/মুিদ ব বসা বীজ সং হ, চারা্ 
উৎপাদন ও িব য়, রাকাব পবা 1270001860 22/08/21 2812644 100,000             

3896 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পবা 262 মা ফা 
আহেমদ 2351073685 প 01812631719 না ু গাভী পালন দধু  িব য় ইউিসিব বায়ািলয়া 353070026 25/08/21 2812648 200,000             

3897 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পবা 263 আেমনা বগম 8212650108 ম 01759260093 হ াঁ ু গাভী পালন দধু  িব য় রাকাব পবা 1270001857 19/08/21 2812643 100,000             

3898 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পবা 264 হােদক আলী 2362383156 প 01924242412 না ু মসলা তির মসলা তির কের 
প ােকট জাত  িব য় রাকাব পবা 1270001863 22/08/21 2812646 50,000               

3899 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পবা 265 আইয়বু বাচচ্ 7251000335 প 01764272700 না ু গাভী পালন দধু  িব য় রাকাব পবা 1270001865 01/09/21 2812650 100,000             
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3900 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পবা 266 তাফা াল 
হােসন 3712515521 প 01719363307 না ু গাভী পালন দধু  িব য় রাকাব এলিপও 1216283 29/08/21 2812649 300,000             

3901 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পবা 267 সালামত আলী 6862642417 প 01792909332 না ু গিদ িমি গািঢ়র গিদ তির 
কের অ িণ নওহাটা 25955 09/09/21 2812653 100,000             

3902 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পবা 268 আসাদলু 
ইসলাম 8214806856 প 01969116800 না ু টইলাস/কাপড় ব বসা টইলাস/কাপড় 

ব বসা সানািল পবা 34054816 08/09/21 2812651 100,000             

3903 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পবা 269 মমতাজ বগম 3723803247 ম 01316346919 হ াঁ ু গাভী পালন দধু  িব য় জনতা নওহাটা 83883426 08/09/21 2812652 150,000             

3904 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পবা 270 তাসনুভা 
আ ার 2374010763 ম 01790238926 না ু গাভী পালন দধু  িব য় রাকাব পবা 00001867 16/09/21 2812654 150,000             

3905 রাজশাহী রাজশাহী নােটার পবা 271 মাঃহায়দার 
আলী 7312771848 প 01770633316 না ু অন ান টইলাস/কাপড় 

ব বসা রাকাব পবা 4249 27/09/21 2812655 100,000             

3906 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর ফিরদপুর স 1 গালজার 
হােসন ৬৮৫৩০০৮৮১৮ প ০১৭১২৬১৩৭৯৯ হ াঁ ু     য়া/প ােকটজাতকরণ বাই ংস  কারখানা সানালী ব াংক কানাইপুর শাখা ০১৮০০২১৪৯৫৬২ ২৫/০৭/২১ ১১৮৯৬৫১ 300,000

3907 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর ফিরদপুর স 2 এনামুল হক
১৯৮৭৩৩১৩২৬৬০৬৫৯

৯৬ প ০১৭১২৯২৬৪৩০ না ু     য়া/প ােকটজাতকরণ িচপস এর কারখানা পুবালী  ব াংক সদর শাখা ০৪২৭৯০১০৩৭২৮৩ ২৫/০৭/২১ ১১৮৯৬৫২ 500,000

3908 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর ফিরদপুর স 3 অেশাক চ  
দাশ ৫০৫১৯৩৫৪১৮ প ০১৭১৪৭৪৫৩০১ না কু টর  য়া/প ােকটজাতকরণ বাশঁ ও বেতর কাজ ন াশনাল ব াংক কানাইপুর শাখা ১১১৫০০০৩২৯১৪৯ ২৫/০৭/২১ ১১৮৯৬৫৩ 100,000

3909 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর ফিরদপুর স 4 মাসাঃ সালমা 
রহমান ৫৯৫০৫৪৫৫৬৫ ম ০১৭১২৫৮৯৪৩৯ না ু  য়া/প ােকটজাতকরণ পািকং টাইলস সানালী ব াংক সদর উপেজলা 

শাখা ২০০৮১০১০১১৪৮৬ ২৬/০৭/২১ ১১৮৯৬৫৪ 500,000

3910 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর ফিরদপুর স 5 িবলিকস 
পারিভন ৫০৫১৪৩৬৬৫৬ ম ০১৭৮২৭৪৩৭০৩ হ াঁ ু  য়া/প ােকটজাতকরণ িচপস এর কারখানা অ ণী ব াংক বাস া  শাখা 

ফিরদপুর ০২০০০১১৫১৩৪৬১ ৫/০৮/২১ ১১৮৯৬৫৫ 300,000

3911 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর ফিরদপুর স 6 ক না রানী 
দাশ ৯৫৫১০৭৭৯৭৮ ম ০১৯৯৩০৭১৮৮৫ না কু টর  য়া/প ােকটজাতকরণ বাশঁ ও বেতর কাজ ন াশনাল ব াংক কানাইপুর শাখা ১১১৫০০৪৬০৩৭১৫ ১০/০৮/২১ ১১৮৯৬৫৬ 200,000

3912 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর ফিরদপুর স 7 আতশী বগম ৬৪০১৮৮৮২০৮ ম ০১৭৮২১০৯২৭৩ না ু য়া/প ােকটজাতকরণ
সেনটারী সাম ী 

(িরং, াভ, খু ট 
ইত ািদ তরী)

এউিসিব ফিরদপুর শাখা
১১৬৩২০৯০০০০১৭৭

২৯
১৫/০৯/২১ ১১৮৯৬৫৭ 300,000

3913 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর ফিরদপুর স 8 শহর আলী 
সক ৮২০১৩৯১৬৩১ প ০১৭৩১৪১৮২৪৯ না ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 

গাভী পালন) সানালী ব াংক সদর উপেজলা 
শাখা ২০০৮১৫৩০০০০৫৮ ২৬/০৯/২১  ১১৮৯৬৫৮ 300,000

3914 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর ফিরদপুর স 9 মাঃ আ লু 
খােলক শখ ২৯১৪৭৪৭২৭৪৪৬৩ প ০১৭৬৬৯৭৬৯১১ না কু টর িনত  বাবহায পন  উৎপাদন বাশঁ বেতর কাজ সানালী ব াংক  খিললপুর শাখা ২০২০৬০১০০৯৪০১ ২৬/৯/২১ ১১৮৯৬৫৯ 300,000

3915 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর মধুখালী 10 মাঃজািকর 
হােসন 2915652122074 প 01865934820 হ াঁ  অন ান  কৃিষ পন  উৎপাদন

িতিন কৃিষ সচপা  
য াংশ,পাওয়ার টলা
র,নিছমন,কিরমন 
এর য াংশ তির ও 

াইম মধুখালী শাখা 2223216000477 19-07-21 2577341 500,000

3916 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর মধুখালী 11 শািমমা বগম 2915684116996 ম 01321545016 
01988693665

হ াঁ কু টর অন ান

 বাজার থেক 
কাপড়, পুরাতন 
িসেমে র ব া 
িকেন বাজােরর ব াগ 

িবেকিব মধুখালী শাখা 0808031007552 19-07-21 2577342 200,000

3917 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর মধুখালী 12 জাসনা রানী 
পাল 2915631075268 ম 01752290313 

01752305375
না কু টর িনত  বাবহায পন  উৎপাদন

মৃৎ িশ  (মা টর 
িতমা তির , মা টর 

হািড়পািতল ও 
খলনা তির)

িবেকিব মধুখালী শাখা 0808031009324 19-07-21 2577343 100,000

3918 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর মধুখালী 13 রখা কমকার 2915652125410 ম 01983054297 হ াঁ কু টর  কৃিষ পন  উৎপাদন

কামােরর কাজ 
( লাহার দা, ব ট, 
শাবল, কাদাল 
,কাে  ইত ািদ িনত  

িবেকিব মধুখালী শাখা 0808031009344 28-07-21 2577344 200,000

3919 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর মধুখালী 14 রবা রানী পাল 2915663084481 ম 01883092768 
01948062191

না কু টর িনত  বাবহায পন  উৎপাদন

মৃৎ িশ  (মা টর 
িতমা তির , মা টর 

হািড়পািতল ও 
খলনা তির)

িবেকিব মধুখালী শাখা 0808031009359 05-08-21 2577345 100,000
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3920 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর মধুখালী 15 সুিম পাল 19922915663000015 ম 01838436858 
01850720025

না কু টর অন ান

মৃৎ িশ  (মা টর 
িতমা তির , মা টর 

হািড়পািতল ও 
খলনা তির)

িবেকিব মধুখালী শাখা 0808031009360 05-08-21 2577346 100,000

3921 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর মধুখালী 16 মাঃ তিরকুল 
ইসলাম 19902915673000238 প 01924488316 না অন ান  কৃিষ পন  উৎপাদন

লদ মিশন (কৃিষ 
সচপা  

য াংশ,পাওয়ার টলা
র,নিছমন,কিরমন 

াইম মধুখালী শাখা 22321090000743 12-08-21 2577347 300,000

3922 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর মধুখালী 17 মাঃদলুাল শখ 2915642034775 প 01710764923 না ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

সানালী কামারখালী শাখা 2017201016958 18-08-21 2577348 500,000

3923 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর মধুখালী 18 িনিলমা পাল 2915663084416 ম 01959066414 
01932696503

না কু টর িনত  বাবহায পন  উৎপাদন

মৃৎ িশ  (মা টর 
িতমা তির , মা টর 

হািড়পািতল ও 
খলনা তির)

িবেকিব মধুখালী শাখা 0808031009358 18-08-21 2577349 100,000

3924 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর মধুখালী 19 সামা পাল 19932915663000013 ম 01799741029 
01746380243

হ াঁ কু টর িনত  বাবহায পন  উৎপাদন

মৃৎ িশ  (মা টর 
িতমা তির , মা টর 

হািড়পািতল ও 
খলনা তির)

িবেকিব মধুখালী শাখা 0808031009363 19-08-21 2577350 100,000

3925 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর মধুখালী 20 লতা রানী 
িব াস 2915663080381 ম 01728957145, হ াঁ ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 

গাভী পালন) িবেকিব মধুখালী শাখা 0808031009420 15-09-21 2577351 200,000

3926 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর মধুখালী 21 িদপালী রানী 
পাল 2915663079156 ম 01749694520 না কু টর িনত  বাবহায পন  উৎপাদন

মৃৎ িশ  (মা টর 
িতমা তির , মা টর 

হািড়পািতল ও 
খলনা তির)

িবেকিব মধুখালী শাখা 0808031009409 16-09-21 2577352 100,000

3927 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর মধুখালী 22 পালী রানী 
পাল 2915663079128 ম 01728370483 না কু টর িনত  বাবহায পন  উৎপাদন

মৃৎ িশ  (মা টর 
িতমা তির , মা টর 

হািড়পািতল ও 
খলনা তির)

িবেকিব মধুখালী শাখা 0808031009408 16-09-21 2577353 100,000

3928 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর বায়ালমারী 23 সািহদা 2911890178696 ম 01718489922 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন তাতঁ িশ  ( বনারিশ 
শািড় তির ও িব য়) ইউিসিব সাৈতর বাজার, 

বায়ালমারী 1023201000013982 19-07-21 0307824 200,000

3929 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর বায়ালমারী 24 নুরনাহার 2911835159779 ম 01705542303 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন বরফ/আইস ীম 
তরীর কারখানা ইউিসিব সাৈতর বাজার, 

বায়ালমারী 1023209000000374 19-07-21 0137823 200,000

3930 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর বায়ালমারী 25 উ িত রানী 2911860164520 ম 01874363530 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন নকশী কাথা াইম ব াংক বায়ালমারী 20821020010072 05-08-21 0307825 100,000

3931 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর বায়ালমারী 26 সুিফয়া বগম 2911860170202 ম 01915872761 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন বাশঁ ও বেতর কাজ ইউিসিব সাৈতর বাজার, 
বায়ালমারী 1023209000011654 05-08-21 0307826 200,000

3932 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর বায়ালমারী 27 বৃ  সুলতানা 19912911860000016 ম 01777412375 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন বাশঁ ও বেতর কাজ ইউিসিব সাৈতর বাজার, 
বায়ালমারী 1023201000046019 05-08-21 0307827 150,000

3933 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর বায়ালমারী 28 তাসিলমা 1511091413 ম 01753872659 হ াঁ কু টর ভাগ পন  উৎপাদন আচার তরী ও 
িব য় কৃিষ ব াংক বায়ালমারী 08070310132536 09-08-21 0307828 100,000

3934 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর বায়ালমারী 29 হািস 2911860164066 ম 01408924319 হ াঁ অন ান অন ান
সেনটারী সাম ী 

(িরং, াভ, খু ট 
ইত ািদ তরী)

কৃিষ ব াংক বায়ালমারী 08070310132689 26-08-21 0307829 200,000

3935 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর বায়ালমারী 30 রশমা 6451794348 ম 01305531010 হ াঁ ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) অ নী ব াংক বায়ালমারী 0200014967184 05-09-21 0307830 200,000

3936 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর বায়ালমারী 31 রাকসানা 5974367681 ম 01786395068 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন নকশী কাথা ইউিসিব সাৈতর বাজার, 
বায়ালমারী 1023201000013552 05-09-21 0307831 100,000

3937 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর বায়ালমারী 32 িম 1501804700 ম 01734223171 হ াঁ ু  য়া/প ােকটজাতকরণ ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) ন াশনালব াংক বায়ালমারী 1129002272411 07-09-21 0307832 200,000

3938 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর বায়ালমারী 33 মুসিলমা 2861051593 ম 01713840407 না ু  য়া/প ােকটজাতকরণ ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) কৃিষ ব াংক বায়ালমারী 08070310132750 15-09-21 0307833 200,000

3939 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর বায়ালমারী 34 িসরাজুল 19822911830210543 প 01761506854 না ু  য়া/প ােকটজাতকরণ ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) কৃিষ ব াংক বায়ালমারী 4725 15-09-21 0307834 200,000
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3940 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর বায়ালমারী 35 চায়না 2911890183426 ম 01610044458 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন বাশঁ ও বেতর কাজ কৃিষ ব াংক বায়ালমারী 08070310132723 16-09-21 0307835 100,000

3941 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সালথা 36 ঝনা রানী পাল 2916210943958 ম 01710979246 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

মৃৎ িশ  (মা টর 
িতমা তির , মা টর 

হািড়পািতল ও 
খলনা তির)

সানালী ব াংক িলঃ সালথা 2035401020807 10/08/2021 20354298330
1 100,000

3942 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সালথা 37 উ িত রানী 
পাল 916210943962 ম 01622029890 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

মৃৎ িশ  (মা টর 
িতমা তির , মা টর 

হািড়পািতল ও 
খলনা তির)

সানালী ব াংক িলঃ সালথা 2035401020808 10/08/2021 20354298330
2 100,000

3943 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সালথা 38 সময় মােলা 19952919016000010 প 01741715855 না কু টর অন ান ফািনচার/আসবাবপ
 তরী Bdwmwe e¨vsK wjt সালথা  245290525 10/08/2021 20354298330

3 200,000

3944 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সালথা 39 লিলতা রাণী 
পাল 2916210943968 ম 01739727077 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

মৃৎ িশ  (মা টর 
িতমা তির , মা টর 

হািড়পািতল ও 
খলনা তির)

সানালী ব াংক িলঃ সালথা 2035401020573 11/08/2021 20354298330
4 100,000

3945 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সালথা 40 অ ন সরকার 2916239966452 প 01747017628 না অন ান অন ান ফািনচার/আসবাবপ
 তরী সানালী ব াংক িলঃ তালমা 2035434102851 11/08/2021 20354298330

5 150,000

3946 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সালথা 41 কিল সরকার 2919039000185 ম 01639610253 না ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

সানালী ব াংক িলঃ সালথা 2035434158543 18/08/2021 20354298330
6 100,000

3947 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সালথা 42 মঞ্জু রাণী 
পাল 2916210943974 ম 01750944115 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

মৃৎ িশ  (মা টর 
িতমা তির , মা টর 

হািড়পািতল ও 
খলনা তির)

সানালী ব াংক িলঃ সালথা 2035401020829 25/08/2021 20354298330
7 100,000

3948 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সালথা 43 চায়না রাণী 
পাল 2916210943961 ম 01762079385 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

মৃৎ িশ  (মা টর 
িতমা তির , মা টর 

হািড়পািতল ও 
খলনা তির)

সানালী ব াংক িলঃ সালথা 2035434173344 25/08/2021 20354298330
8 100,000

3949 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সালথা 44 করামত আলী 2916216976174 প 01714576724 না ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

সানালী ব াংক িলঃ সালথা 2035401008839 26/08/2021 20354298330
9 300,000

3950 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সালথা 45 গালাপী বগম 19932911895000132 ম 01756044832 না ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

ইসলামীব াংক িলঃ ফিরদপুর
2050777021751431

1 16/09/21 20354298331
2 100,000

3951 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সালথা 46 অিসম িব াস 2916239963034 প 01726877494 না অন ান অন ান

ওয়াকশপ ( ীল, 
জানালা, দরজা, 
কিচেগট ও সাটার 
তরী)

সানালী ব াংক িলঃ সালথা 2035434098327 16/09/2021 20354298331
3 100,000

3952 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সালথা 47 নু  মাত র 2916289006367 প 01750115440 না ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) সানালী ব াংক িলঃ মেয়নিদয়া 04022099 20/09/2021 20354298331

4 200,000

3953 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সালথা 48 সুেবাধ কুমার 
মােলা 5101687464 প 01300255855 না ু য়াকরন

টইলািরং (িসট 
কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

সানালী ব াংক িলঃ সালথা 20354401020842 20/09/2021 20354298331
5 200,000

3954 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সালথা 49 বাবুল শখ 19912919026000087 প 01786658159 না ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

ইসলামী ব াংক সালথা
2050777026574360

2 23/09/2021 20354298331
6 150,000

3955 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সালথা 50 িফেরাজ শখ 2916289006071 প 01787183440 না ু  য়া/প ােকটজাতকরণ ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) ইসলামী ব াংক সালথা

2050777020181102
3 23/09/2021 20354298331

7 300,000

3956 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সালথা 51 পারভীন 2696405670496 ম 01746177818 না ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

সানালী ব াংক িলঃ সালথা 2035401020846 23/09/2021 20354298331
8 100,000

3957 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সালথা 52 এিলনা 2916239959708 ম 01766363574 না ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

সানালী ব াংক িলঃ সালথা 2035401020845 04/10/2021 20354298331
9 100,000

3958 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সদরপুর 53
মাছা: 

পারভীন 
আকতার

2374637805 ম 01798-321684 
01725131250

হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন

িব ু ট, কক, 
চানাচর সহ অন ান  
বকারী মালামাল 
তির ও িব য়।

শাহজালাল 
ইসলামী ব াংক সদরপুর শাখা 406612100000506 ১০/০৮/২০২১ 2562861 200,000

3959 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সদরপুর 54 িমলা পাল 2825099688 ম 01771-563683 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

মৃৎ িশ  (মা টর 
িতমা তির , মা টর 

হািড়পািতল ও 
খলনা তির)

পূবালী ব াংক িল: সদরপুর শাখা 4343109101062591 ১০/০৮/২০২১ 2562863 150,000



ম িবভাগ জলা িপিডিবএফ 
অ ল উপেজলা

উ
েদ

া
ার

 
ম

 
ন

ং উেদ া ার 
নাম

উেদ া ার জাতীয় 
পিরচয় প  নং

পু
ষ

/ ম
িহ

ল
া 

( প
/ ম

) উেদ া ার 
মাবাইল ন র

প
ূব 

থ
েক

ই 
িপ

িড
িব

এ
ফ

- এ
র 

স
দস

? 
( হ

া/ঁ ন
া)

১। ু    
২।কু টর 
৩।মাঝার 
৪।অন ান

১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন 
২। য়া/প ােকটজাতকরণ 
৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
৪। অন ান

উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

3960 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সদরপুর 55 িশউলী বগম 7774355072 ম 01789-682836 
01759-220100

হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
বাশঁ ও বেতর 

ব সম ী তির ও 
িবপনন।

সানালী ব াংক িল. িব  জােকর 
ম ল শাখা 2005734042744 ২৩/০৮/২০২১ 2562864 150,000

3961 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সদরপুর 56 কিনকা বগম 2374354914 ম 01764-117736 
01724-585549

না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

বু টক এর কাজ 
(শািড়, ি িপস, 
পা াবী ইত ািদ 
তরী)

সানালী ব াংক িল. িব  জােকর 
ম ল শাখা 2005701006444 ২৩/০৮/২০২১ 2562865 200,000

3962 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সদরপুর 57 বন া আ ার 6451643347 ম 01626-724178 
01689-152062

হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

পু ঠর তির 
ব াগ,অলংকার 
ইত ািদ তির ও 
িবপনন

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক সদরপুর শাখা 5200 ২৩/০৮/২০২১ 2562866 150,000

3963 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সদরপুর 58 তাহিমনা 8674382018 ম 01718-344743 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
পােটর িবিভ  
ধরেনর ব াগ তির ও 
িবপনন

অ ণী ব াংক িল. সদরপুর শাখা 0200010434873 ২৫/০৮/২০২১ 2562867 200,000

3964 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর সদরপুর 59 সালমা আ ার 8213755419 ম 01731672990 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

টইলািরং ( িপছ 
সেলায়ার, 
পিডেকাট, াউস 
তরী ও িবপনন)

পুবালী  ব াংক সদরপুর শাখা 4343101057190 29.09.21 2562868 100,000

3965 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 60 জসিমন 19812910342000008 ম 01712872214 না ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

সানালী ব াংক আলফাডা া 2001634074832 19-07-21 2575461 150,000

3966 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 61 সােলহা 2910310307337 ম 01727845099 হ াঁ কু টর িনত  ব বহার পন ফািনচার/আসবাবপ
 তরী সানালী আলফাডা া 2001601026663 19-07-21 2575462 200,000

3967 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 62 মানসুরা 8676559670 ম 01730974876 হ াঁ ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

িস ট আলফাডা া 210245796001 19-07-21 2575464 200,000

3968 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 63 সাথী 2910342315322 ম 01739312188 হ াঁ ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

কৃিষ আলফাডা া 0809031010554 19-07-21 2575463 200,000

3969 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 64 জুিলয়া 2910331349011 ম 01776578016 না ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

সানালী আলফাডা া 2001634079807 19-07-21 2575461 200,000

3970 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 65 পালী 8672876045 ম 017920122278 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন ওেয়ল িমল কৃিষ গপালপুর 0826031003646 05-08-21 2575466 100,000

3971 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 66 আেলয়া 2910331352155 ম 01720469340 হ াঁ কু টর য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

সানালী আলফাডা া 2001601025781 05-08-21 2575467 200,000

3972 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 67 রাখী 19952910310000096 ম 01322162912 হ াঁ ু িনত  ব বহার পন  উৎপাদন ফ ান সাইেকল 
মরামত সানালী আলফাডা া 2001634157752 05-08-21 2575468 200,000

3973 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 68 র তী 2910310300606 ম 01707612589 হ াঁ কু টর িনত  ব বহার পন  উৎপাদন এ া ডাির কাজ সানালী আলফাডা া 2001601017884 11-08-21 2575469 100,000

3974 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 69 সাজমা 1459156335 ম 01716263846 হ াঁ ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

সানালী আলফাডা া 2001601024634 11-08-21 2575470 200,000

3975 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 70 আেমনা 5504147371 ম 01756444713 হ াঁ ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

ইসলমী বিড়রহাট
2050777020473410

9 11-08-21 2575471 150,000

3976 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 71 রােবয়া 19932910321000155 ম 01312478119 হ াঁ ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

সনালী িশড় াম 2030501107081 11-08-21 2575472 150,000

3977 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 72 নারিগছ 2910331358443 ম 0187227030 হ াঁ ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

িস ট হেল া 2202819242001 25-08-21 2575473 200,000

3978 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 73 র া 5107123084 ম 018833195912 হ াঁ ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

কৃিষ গপালপুর 0826031003641 25-08-21 2575474 200,000

3979 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 74 নূপুর 2696654281506 ম 01910431604 হ াঁ ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

পালী আলফাডা া 8262 25-08-21 2575475 100,000
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3980 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 75 িলিল 6445967208 ম 01629336778 না ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

কৃিষ আলফাডা া 0809031010565 25-08-21 2575476 200,000

3981 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 76 ফিরদা 2910321348690 ম 01716288927 হ াঁ ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

সনালী আলফাডা া 2001634083214 15-09-21 2575477 200,000

3982 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 77 নিমতা 2910342316676 ম 01305063960 হ াঁ ু িনত  ব বহার পন  উৎপাদন নট জাল তরী কৃিষ আলফাডা া 0809031010576 15-09-21 2575479 150,000

3983 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 78 মধুমালা 2910342316769 ম 01720609479 হ াঁ কু টর ভাগ পন  উৎপাদন
চানাচর ও মটর 
ভাজা তরী কের 
বাজাের িব য় কের

িস ট আলফাডা া 2222786073001 15-09-21 2575480 150,000

3984 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 79 শািহনুর 2910342308379 ম 01748745972 হ াঁ ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

সনালী আলফাডা া 2001634005273 15-09-21 2575478 200,000

3985 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 80 লাবনী 5518265300 ম 01770572800 হ াঁ কু টর িনত  ব বহার পন  উৎপাদন ল লাহাৈতরী 
িব য় করা হয় কৃিষ গপালপুর 0826031003632 15-09-21 25754781 100,000

3986 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 81 সালমা 19902910352000035 ম 01933846948 না কু টর িনত  ব বহার পন
লাহার কাজ দা ব ট 
তির কের 

িব য়কের বাজাের
ইসলমী বিড়রহাট

2050777030003141
8 20-09-21 2575782 200,000

3987 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 82 উিমলা 2910342363328 ম 01791251750 হ াঁ ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

িস ট গপালপুর 2652868967001 20-09-21 2575783 100,000

3988 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 83 শারিমন 5113132954 ম 0191536261 না ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

কৃিষ আলফাডা া 08090310100587 21-09-21 2575784 200,000

3989 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 84 সালমা 7928009137121 ম 01747662130 হ াঁ ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

কৃিষ গপালপুর 0826031003637 23-09-21 2575785 150,000

3990 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর আলফাডা া 85 তাছিলমা 19912910331000024 ম 01996295650 না ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

কৃিষ আলফাডা া 0809031010586 23-09-21 2575786 200,000

3991 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর রাজবাড়ী স 86 আি য়া বগম ৫৫০৪৪৮৯০৩৯ ম ০১৭১৫৭৬১৯৫১ হ াঁ ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক

া নিদয়া শাখা 
রাজবাড়ী ৩৪১৫ ০৯/০৮/২০২১ ২৪৫০৫০১ 200,000

3992 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর রাজবাড়ী স 87 আজেমরী 
মন্জুর ৭৭৫২১৪৬৬৪২ ম ০১৭১৬৩২০৪৫৭ হ াঁ ু য়াকরন

টইলািরং (িসট 
কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক

ীপুর শাখা 
রাজবাড়ী ৬৩৩৫ ১০/০৮/২০২১ ২৪৫০৫০২ 200,000

3993 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর রাজবাড়ী স 88 আেনায়ারা 
বগম ১০০২০৩০৫১৬ ম ০১৩১৬৬০৮০১৫ হ াঁ ু য়াকরন

টইলািরং (িসট 
কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

ডাচবাংলা ব াংক রাজবাড়ীশাখা ২৫৬১৫১০০৩৪৬২৪ ১০/০৮/২০২১ ২৪৫০৫০৩ 200,000

3994 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর রাজবাড়ী স 89 আন্জুয়ারা 
বগম ৫০৫২৪২৯৮৪১ ম ০১৭১৭১০৭২৯১ হ াঁ ু য়াকরন

টইলািরং (িসট 
কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

 পালী ব াংক পৗরশভা শাখা 
রাজবাড়ী ৯৬৮৫ ০১/০৯/২০২১ ২৪৫০৫০৪ 400,000

3995 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর রাজবাড়ী স 90 চায়না বগম ৪১৫৪০৫৫৬০৪ ম ০১৩০৬০৮৬৩৭০ হ াঁ ু অন ান ফািনচার/আসবাবপ
 তরী

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক

ীপুর শাখা 
রাজবাড়ী ১১১২০৩১০০৬৩৩ ০১/০৯/২০২১ ২৪৫০৫০৫ 100,000

3996 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর রাজবাড়ী স 91 পালী সরকার ২৩৫৪১২৩০৭৩ ম ০১৭১৩৫৪৯৬৬৩ হ াঁ ু  য়া/প ােকটজাতকরণ ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) জনতাব াংক কাট শাখা 

রাজবাড়ী ০১০০০৯৩৮৩১৭৮৫ ০১/০৯/২০২১ ২৪৫০৫০৬ 200,000

3997 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর রাজবাড়ী স 92 আেনায়ারা 
বগম ৭৩০৪০৬৮৫৫৯ ম ০১৭২৪৮৭১৭৭৫ হ াঁ ু  য়া/প ােকটজাতকরণ ডইরী ফাম (দু বতী 

গাভী পালন) ন াশনাল ব াংক রাজবাড়ীশাখা ১১৬৬০০৩২৭১৬৫৫ ০১/০৯/২০২১ ২৪৫০৫০৭ 200,000

3998 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর রাজবাড়ী স 93 া সরকার 6854541205 ম 01719517012 হ াঁ ু  য়া/প ােকটজাতকরণ ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) অ নী ব াংক রাজবাড়ীশাখা 0200011270367 05.10.21 2450508 100,000

3999 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর গায়াল 94 মাঃআলতাফ 
হােসন ৩৭০২৭৫০০৭০ প

০১৭৭৬৫৮২২১৬ 
০১৫১৮৬৬৫৩৮

৫
হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ রাইসিমল (ধান, গম 

ভা ােনা) সানালী ব াংক িলঃ
গায়াল  

উপেজলা 
কমেপ  শাখা

২২০৫০০১০০৫২৮৬ ২৫.০৭.২০২১ ২৪৬৫০৪১ 400,000
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৩।মাঝার 
৪।অন ান

১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন 
২। য়া/প ােকটজাতকরণ 
৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
৪। অন ান

উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

4000 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর গায়াল 95 মাছাঃ কুলছম ৮২১২৯৩৮৬৪৪৬৭৪ ম ০১৭৭২৯৯৩৭২৩ 
০১৭৭০৪২৪৭৭১

হ াঁ অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন

কমকার (দা, ব ট, 
কািচ, কাদাল 
ইত ািদ গৃহ ালী 
সাম ী তির)

অ ণী ব াংক আহলািদপুর ৯৮১৬ ২৫.০৭.২০২১ ২৪৬৫০৪২ 300,000

4001 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর গায়াল 96 সর তী রানী ৮২১২৯৩৮৬৪০১৬২ ম ০১৭৪৯২৪৯২১২ 
০১৭৫৮৮০৪৭৫৪

হ াঁ ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

কৃিষ ব াংক গায়াল  শাখা ১১০৮০৩১০১২৪৪৪ ২৬.০৭.২০২১ ২৪৬৫০৪৩ 100,000

4002 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর গায়াল 97 মাঃ 
মাস ফা শখ ৪২২২৯০১৬৭৭২৭১ প ০১৭১৩৫৪৮৩০৩

 ০১৪০৭২৫৮২৪৫
হ াঁ ু য়াকরন

টইলািরং (িসট 
কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

সানালী ব াংক িলঃ গায়াল  শাখা ২২০৪৩৪০০৯৬৫১ ১১.০৮.২০২১ ২৪৬৫০৪৪ 500,000

4003 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর গায়াল 98 শাজাহান ৮২১২৯৩৮৬৪৪৯০৩ প ০১৭১২০৪৩২২১ 
০১৯১৯০৪৩২২১

হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন
বািল, রড, িসেম  
িদেয় সেনটারী 
সাম ী তরী

সানালী ব াংক িলঃ গায়াল   শাখা ২২০৪৬০২০০০৫০১ ১২.০৮.২০২১ ২৪৬৫০৪৫ 200,000

4004 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর গায়াল 99 নািগস সুলতানা ৮২১২৯৭৬০০০০৫২ ম ০১৭২১৪৫১৬০১ 
০১৯৫৯৯৭২৯৬২

হ াঁ ু য়াজাতকরণ মাছ চাষ কৃিষ ব াংক গায়াল  শাখা ১১০৮০৩১০১২৪৫০ ১২.০৮.২০২১ ২৪৬৫০৪৬ 300,000

4005 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর গায়াল 100 মাছাঃ 
জাহরা বগম ৮২২২৯০১৬৭৭১৩০ ম

০১৭৮১৮৭৩৪৮৯
 

০১৭৩৫০৫৮৫০৯
হ াঁ অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন ফািনচার/আসবাবপ

 তরী সানালী ব াংক
গায়াল  

উপেজলা 
কমেপ  শাখা

২২০৫০০২০৬৩৭৪১ ১২.০৮.২০২১ ২৪৬৫০৪৭ 300,000

4006 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর গায়াল 101 ওমর আলী 
মা া 8222901677659 প 01748931864 

01758631384
হ াঁ ু বাজারজাতকরন

টইলািরং (িসট 
কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

সানালী ব াংক
গায়াল  

উপেজলা 
কমেপ  শাখা

2205002074287 30.09.2021 2465048 100,000

4007 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর কািশয়ানী 102 সুরাইয়া খানম 4630803130 ম 01778718245 না অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন ফািনচার/আসবাবপ
 তরী অ নী কািশয়ানী 0200009220988 19/07/2021 1742501 250,000

4008 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর কািশয়ানী 103 রািশদা বগম 2831397225 ম 01712046268 না ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) সানালী ব াংক কািশয়ানী 6105101023769 19/07/2021 1742502 150,000

4009 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর কািশয়ানী 104 মাসুদ 6874060145 প 01959402261 না ু বাজারজাতকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

া াড কািশয়ানী 22333000147 11/08/2021 1742503 150,000

4010 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর কািশয়ানী 105 শাহানা বগম 3514340500166 ম 01715788985 না ু অন ান পাল্  ফাম অ নী কািশয়ানী 0200008129302 11/08/2021 1742504 150,000

4011 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর কািশয়ানী 106 শাহানারা বগম 5067224427 ম 01704923100 না ু অন ান পাল্  ফাম অ নী কািশয়ানী 0200015542499 26/0/2021 1742505 150,000

4012 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর কািশয়ানী 107 মমতাজ বগম 8231411136 ম 01709062114 না ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) সানালী ব াংক কািশয়ানী 6105101030080 19/09/2021 1742506 200,000

4013 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর কািশয়ানী 108 িলপতা খানম 19933514374000070 ম 01711513018 না ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) অ নী কািশয়ানী 0200008188637 21.09.21 1742507 250,000

4014 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর কািশয়ানী 109 মিনরা বগম 1939862494 ম 01780123868 না ু উৎপাদন পাল্  ফাম া াড কািশয়ানী 22334002474 29.09.21 1742508 100,000

4015 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর টি পাড়া 110 সাথী বগম 2353620749 ম 01916068432 না ু য়া/প ােকটজাতকরণ

িতিন বাজার থেক 
দধু সং হ কের 
বািড়েত িম া  তরী 
ফরী কের িব  

কৃিষব াংক টি পাড়া 0912031104171 19/07/2021 2479641 50,000

4016 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর টি পাড়া 111 মিনেমাহন 8203668150 প 01864935669 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন ফািনচার/আসবাবপ
 তরী ডাচ বাংলা গাপালগ 26615136683 19/07/2021 2479642 100,000

4017 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর টি পাড়া 112 িবজন সরকার 3529109684401 প 01703212010 না ু য়া/প ােকটজাতকরণ

িতিন বাজার থেক 
দধু সং হ কের 
বািড়েত িম া  তরী 
ফরী কের িব  

বিসক ব াংক টি পাড়া 3414010013497 19/07/2021 2479643 100,000

4018 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর টি পাড়া 113 হসাইন কাজী 7753620272 প 01923064693 না ু য়া/প ােকটজাতকরণ

িতিন বাজার থেক 
দধু সং হ কের 
বািড়েত িম া  তরী 
ফরী কের িব  

এনআরিব ঘানাপাড়া 1181010013738 31.08.21 2479644 200,000

4019 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর টি পাড়া 114 মা:ই াহীম 8696815318 প 01961208303 না ু য়া/প ােকটজাতকরণ

িতিন বাজার থেক 
দধু সং হ কের 
বািড়েত িম া  তরী 
ফরী কের িব  

কৃিষব াংক িনলফাবাজার 09220134002180 31/08/2021 2479645 100,000
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খাত ধরণখাত

4020 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর টি পাড়া 115 সত জত সাহা 6402868159 প 01716001355 না ু যা/প ােকটজাতকরন

িতিন বাজার থেক 
দধু সং হ কের 
বািড়েত িম া  তরী 
ফরী কের িব  

সানালী পাটগাতী বাজার 6110101013118 30.09.21 2479646 150,000

4021 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর মুকসুদপুর 116 সাগিরকা খানম ৪২০২৩১৬৬৩৬ ম ০১৭৭৬৫৭৯৯০৩ না ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক মুকসুদপুর ০৯০৬০৩১১০৯৮৫৬ ১১-০৮-২১ ৩৭৬৭০০১ 100,000

4022 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর মুকসুদপুর 117 আছমা বগম
১৯৯০৩৫১৫৮৭৮০০০১২

৩ ম ০১৩০১৯৩৭৩৫০ হ াঁ ু য়াজাতকরণ ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন)

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক মুকসুদপুর ০৯০৬০৩১১০৯৮৫৭ ০৮-০৯-২১ ৩৭৬৭০০২ 150,000

4023 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর মুকসুদপুর 118 মাছাঃ নাজমা 
বগম ৩৫১৫৮৭৮৭৫২৭৪৬ ম ০১৭৬৭৭৮৮১৩৮ হ াঁ ু য়াজাতকরণ ডইরী ফাম (দু বতী 

গাভী পালন) অ নী ব াংক মুকসুদপুর ০২০০০১৫৭০০৫২৭ ০৮-০৯-২১ ৩৭৬৭০০৩ 100,000

4024 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর মুকসুদপুর 119 নাইমুল হিকম ৬৪৫২৩১৮৯৪৯ প ০১৭৭২৩৯৬৪৪৫ হ াঁ ু িনত  ব বহায পন ফািনচার/আসবাবপ
 তরী ইসলামী ব াংক মুকসুদপুর ২৮০ ১৬-০৯-২১ ৩৭৬৭০০৫ 300,000

4025 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর মুকসুদপুর 120 মাঃ িমজান 
শখ ৩৫২৫৮০৭৯৪৫৭২৫ প ০১৭৫৭৮৩৩২৩৪ হ াঁ অন ান য়াজাতকরণ

বকারীর কারখানা 
(পাউর ট, িব ু েটর 
কারখানা)

সানালী ব াংক মুকসুদপুর ৩৪১৭১১০৩ ১৬-০৯-২১ ৩৭৬৭০০৬ 400,000

4026 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর মুকসুদপুর 121 ইিত বগম ৩৫১৫৮৭৮৭৫৭৯৬০ ম ০১৭২৪০৫৭৬২৭ হ াঁ ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) সানালী ব াংক মুকসুদপুর ৩৪১৩৮৩৭৪ ১৬-০৯-২১ ৩৭৬৭০০৭ 150,000

4027 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর মুকসুদপুর 122 মাছাঃ 
শফালী বগম ৩৫১৫৮৭৮৭৫০২৩৪ ম ০১৮৭৬২৮৫২৫৯ হ াঁ ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 

গাভী পালন) ব াংক এিশয়া মুকসুদপুর ০০০০০০৮ ১৬-০৯-২১ ৩৭৬৭০০৮ 200,000

4028 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর মুকসুদপুর 123 সািদয়া বগম ৩৫১৫৮৬৭৭৯৯৬৩০ ম ০১৭৫৯৮১৩৬১১ হ াঁ ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক মুকসুদপুর ০৯০৬০৩১১০৯ ১৯-০৯-২১ ৩৭৬৭০০৯ 100,000

4029 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর মুকসুদপুর 124 সীমা বগম 3525805954500 ম 01704504747 হ াঁ ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ছাগল পালন বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক মুকসুদপুর 0906031109889 27.09.21 3767010 100,000

4030 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর মুকসুদপুর 125 চায়না বগম 3515810789598 ম 01744230749 হ াঁ ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) কৃিষ ব াংক মুকসুদপুর 1894 05.10.21 3767011 100,000

4031 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর চরভ াসন 126 মাহফুজ 
আহেমদ ৫৫১৭৪১৯৯২৪ প ০১৯২৬৪২৩০৭৯ না ু িনত  ব বহার পন  উৎপাদন

সেনটারী সাম ী 
(িরং, স াভ, খু ট 
ইত ািদ তরী)

কৃিষ ব াংক চরভ াসন শাখা
০৮০৫-

০৩১০০৬২৪০৮
১১/০৮/২১ ২৫৬১৭৪১ 200,000

4032 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর চরভ াসন 127 আবুল কালাম ২৯১২১৭৬৪২৩৮৩৬ প ০১৭২৬৬৪৭৭৪৬ না ু িনত  ব বহার পন  উৎপাদন

আটা, সু জ, 
মুিড়,চানাচর ইতািদ  
প ােকট জাতকরন 
এবং িব

কৃিষ ব াংক চরভ াসন শাখা
০৮০৫০৩১০০৬২৪২

৬
১৮/০৮/২১ ২৫৬১৭৪২ 100,000

4033 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর চরভ াসন 128 সখ উ ল ২৯১২১১৯৪৪৬৬৬৮ প ০১৭২০৯৭৭২৫৭ না ু িনত  ব বহার পন  উৎপাদন
 ব াটারীর খুচরা 
য পািত িকেন 
ব াটারী তরী করা

শাজালাল ব াংক চরভ াসন শাখা
৪০৫৩১১১০০০০০০২

6 22.08.21 ২৫৬১৭৪৩ 500,000

4034 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর চরভ াসন 129 সখ সিলম ২৯১২১১৯৪৪৪৫১৭ প ০১৯২৮৮০৮২৫০ না ু বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) শাজালাল ব াংক চরভ াসন শাখা ৪৩৪৩৯০১০১১৯৫৩ ২৪/০৮/২১ ২৫৬১৭৪৪ 100,000

4035 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর চরভ াসন 130 শাহানাজ 
বগম ১৯২৫৫৯০৫৯৬ ম ০১৭৫৯৭৭১১০৩ হ াঁ ু বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 

গাভী পালন) অ নী ব াংক চরভ াসন শাখা ০২০০০১৪১৭২৯৪৯ ১৪/০৯/২১ ২৫৬১৭৪৫ 200,000

4036 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর চরভ াসন 131 আসমা বগম ৬৮৭৫১৫৬৯৭৫ ম ০১৯৮৭৪৯০১৩০ হ াঁ ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) অ নী ব াংক চরভ াসন শাখা ০২০০০০৯৩৮১১২৭ ১৪/০৯/২১ ২৫৬১৭৪৬ 200,000

4037 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর চরভ াসন 132 ঝনা রানী ২০১২১১৯৪৫৪২৪৫ ম ০১৮৬২৯৫৩৭৭০ হ াঁ ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) অ নী ব াংক চরভ াসন শাখা ০২০০০১৫৭২০৮৬৮ ১৪/০৯/২১ ২৫৬১১৭৪৭ 200,000

4038 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর পাংশা 133 মাছাঃ া  
আ ার ১৯৯০৭৬২৭২০১০০০০১০ ম ০১৭৪৬৩৮০৫২৯ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

তাত িশ  (তাত 
মিশেনর ারা 

শাড়ী, লুি , গামছা 
তরী)

িবেকিব পাংশা শাখা ১১০৩০৩১০১৪১৪২ ১১/০৮/২০২১ িসিডই-
২৪৫১৭৮৩ 100,000

4039 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর পাংশা 134 মাছাঃ সালমা 
বগম ৮২১৩৫৬৫২৬৩ ম ০১৭৪১১৯৮৯৯৫ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

তাত িশ  (তাত 
মিশেনর ারা 

শাড়ী, লুি , গামছা 
তরী)

িবেকিব পাংশা শাখা ১১০৩০৩১০১৪১৪৩ ১১/০৮/২০২১ িসিডই-
২৪৫১৭৮৪ 100,000
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৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
৪। অন ান

উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

4040 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর পাংশা 135 মাছাঃ মিরযম 
বগম ২৩৬৩৫৬৪৩৯০ ম ০১৭৫১১৭০৩৮১ হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

তাত িশ  (তাত 
মিশেনর ারা 

শাড়ী, লুি , গামছা 
তরী)

িবেকিব পাংশা শাখা ১১০৩০৩১০১৪১৪০ ১১/০৮/২০২১ িসিডই-
২৪৫১৭৮২ 100,000

4041 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর পাংশা 136
মাছাঃ 

পারভীন 
আ ার

৩২৬৩৫৫৯২৮২ ম ০১৭৬৩৯৭৫৩৬
৮

হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

তাত িশ  (তাত 
মিশেনর ারা 

শাড়ী, লুি , গামছা 
তরী)

িবেকিব পাংশা শাখা ১১০৩০৩১০১৪১৪১ ১১/০৮/২০২১ িসিডই-
২৪৫১৭৮১ 100,000

4042 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর পাংশা 137 মাছাঃ লাবনী 
বগম ১৯১৩৫৬৪৫০৪ ম ০১৫৩০১৬১০৯৯ হ াঁ ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 

গাভী পালন) িবেকিব পাংশা শাখা ১১০৩০৩১০১৪১৫৭ ১৪/০৯/২০২১ িসিডই-
২৪৫১৭৮৫ 100,000

4043 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর পাংশা 138 সু ীিত কুন্ড 9571695486 ম 01307178993 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
চানাচর তরী কের 
বাজাের িব য় 
কেরন

িবেকিব পাংশা শাখা 1103031013841 22/09/2021 wmwWB-
2451786 300,000

4044 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর নগরকা া 139 সােজদা বগম ২৯১৬২২৭৮৫৩২৪৬ ম ০১৮৯৩২৩৯৩৭২ না ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) িবেকিব নগরকা া শাখা

০৮১৩০৩১১১০৯২৩
১

১৮/০৮/২১ ৩২৮২২৮৪ 200,000

4045 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর নগরকা া 140 হূমাউন 
তালুকদার ২৯১৬২৭২৮৮০৮৯৯ প ০১৭৬০৬৮৮৭৩০ না ু অন ান

সেনটারী সাম ী 
(িরং, স াভ, খু ট 
ইত ািদ তরী)

িবেকিব পুরাপাড়া বাজার 
শাখা

০৮২৯০৩১১০১১৫২
৫

১৮/০৮/২১ ৩২৮২২৮৩ 200,000

4046 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর নগরকা া 141 ফার খ শখ ২৯১৬২৭২০১৫০৮৯ প ০১৬২০৯৭২২৬৬ না ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

অ ণী নগরকা া শাখা ০২০০০১১৬২৪৬৮০ ১৮/০৮/২১ ৩২৮২২৮১ 200,000

4047 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর নগরকা া 142 আবুল হাসান 
খান ২৯১৬২৭২৮৮৪৬১০ প ০১৭৮২৯৩৩৫৩০ না ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 

গাভী পালন) অ ণী নগরকা া শাখা ০২০০০১২৯৬৭৫৯৫ ১৮/০৮/২১ ৩২৮২২৮২ 150,000

4048 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর নগরকা া 143 শাহীনূর বগম ২৯১৬২৫০৮০৭৫৮২ ম ০১৭৯৫৯৪২৪২৫ না ু অন ান
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

িবেকিব নগরকা া শাখা
০৮১৩০৩১১১০৯২০

৪
২৪/০৮/২১ ৩২৮২২৮৫ 200,000

4049 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর নগরকা া 144 আলাউ ন 19682916255000004 প 01799681972 না ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) িবেকিব ল রিদয়া 

বাজার শাখা 08270310057203 30.09.21 3282286 100,000

4050 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর কাটালীপাড়া 145 মাসা: নািছমা 
বগম ৯৫৫৭৬৫৮০৭৮ ম ০১৯৯৮৮৯৮৮৮

৭
হ াঁ ু য়াকরন

টইলািরং (িসট 
কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

া াড কাটালীপাড়া ০০০৩৫৩৪০০৯৭১৯ ০৯-০৮-২১ ৩০৩০০৬১ 100,000

4051 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর কাটালীপাড়া 146 মাসা: নাজমা 
বগম ১৪৬৫৩২৫৫৫১ ম ০১৯৮৭৩৬৬৯৮

৪
হ াঁ ু য়াকরন

টইলািরং (িসট 
কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

া াড কাটালীপাড়া ০৩৫৩৪০১৬৫৫৫ ০৯-০৮-২১ ৩০৩০০৬২ 100,000

4052 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর কাটালীপাড়া 147 জিল িসকদার ২৪০১৫৪০৮৭৩ ম ০১৭১৩১১৬৩৯৪
৯

হ াঁ ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

া াড কাটালীপাড়া ০৩৫৩৪০১৭৯৯৮ ১১-০৮-২১ ৩০৩০০৬৩ 100,000

4053 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর কাটালীপাড়া 148 মাসা: লাইলী 
বগম ২৮১৫৩২৬৩৬৪ ম ০১৯৮৬৬৭৮৯৬

২
হ াঁ ু অন ান

টইলািরং (িসট 
কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

া াড কাটালীপাড়া ০৩৫৩৪০১৭৯৯৯ ১৭-০৮-২১ ৩০৩০০৬৪ 100,000

4054 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর কাটালীপাড়া 149 িশ া মধু ৩৭১৫৩১৫৫৫৬ ম ০১৮২৭২৭৭৫২০ হ াঁ ু অন ান পাল্  ফাম া াড কাটালীপাড়া ০৩৫৩৪০০৬১৭৪ ১৬-০৯-২১ ৩০৩০০৬৫ 100,000

4055 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর কাটালীপাড়া 150 মনকা পাে ৯১১৩৭৫১৮৯৬ ম ০১৮৮০৭২৩০৯৫ হ াঁ ু ভাগ  পন খাবার হােটল ও 
িম া  ভা ার া াড কাটালীপাড়া ০৩৫৩৪০১০৭৪৯ ২০-০৯-২১ ৩০৩০০৬৬ 100,000

4056 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর বািলয়াকা 151 সেলমান শখ 8210719809647 প 01724987714 না অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন
সেনটারী সাম ী 

(িরং, াভ, খু ট 
ইত ািদ তরী)

জনতা ব াংক বািলয়াকা 0133354783994 19.07.21 2463241 300,000

4057 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর বািলয়াকা 152 জাহাঞ্গীর 
শখ 8210719803556 প 01887188889 না ু য়াকরন

টইলািরং (িসট 
কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

জনতা ব াংক বািলয়াকা 0133354639214 25.07.21 2463242 60,000

4058 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর বািলয়াকা 153 রাধঁা কা  
িব াস 8210717738618 ম 01319571619 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

মৃৎ িশ  (মা টর 
িতমা তির , মা টর 

হািড়পািতল ও 
খলনা তির)

সানালী ব াংক বহরপুর বাজার 
বািলয়াকা 2201201014909 10.08.21 2463243 100,000

4059 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর বািলয়াকা 154 সুশা  কুমার 
িব াস 8210717739703 প 01728312678 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

মৃৎ িশ  (মা টর 
িতমা তির , মা টর 

হািড়পািতল ও 
খলনা তির)

জনতা ব াংক বািলয়াকা 0100054680354 11.08.21 2463244 100,000
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4060 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর বািলয়াকা 155 কাি ক কুমার 
পাল 8210717738507 প 01736310517 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

মৃৎ িশ  (মা টর 
িতমা তির , মা টর 

হািড়পািতল ও 
খলনা তির)

জনতা ব াংক বািলয়াকা 12844-5 11.08.21 2463246 100,000

4061 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর বািলয়াকা 156 আিশষ পাল 8702079677 প 01725664365 না ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

সানালী ব াংক বহরপুর বাজার 
বািলয়াকা 2201234138206 11.08.21 2463245 100,000

4062 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর বািলয়াকা 157 িমলন চৗধূরী 8210719804164 প 01712699802 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
ওেয়রিডং মিশন 

ীল এর জানালা 
দরজা তরী

কৃিষ ব াংক বািলয়াকা 031108338 18.08.21 2463247 100,000

4063 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর বািলয়াকা 158 সাধন ম ল 8210766820218 প 01757820568 না ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) সানালী ব াংক বািলয়াকা 34058997 18.08.21 2463248 150,000

4064 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর বািলয়াকা 159 সিলনা 8705469834 ম 01762534515 না ু ভাগপন   উৎপাদন চানাচর ও মুির 
তরীর কারখানা জনতা ব াংক বািলয়াকা 0100183407559 18.08.21 2463249 100,000

4065 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর বািলয়াকা 160 মাঃশিহদলু 
ইসলাম 8210766821160 প 01719763670 না ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 

গাভী পালন) সানালী ব াংক বািলয়াকা 53000018 18.08.21 2463250 100,000

4066 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর বািলয়াকা 161 জািহদা 8210719806686 ম 0191868930 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন
সেনটারী সাম ী 

(িরং, াভ, খু ট 
ইত ািদ তরী)

কৃিষ ব াংক বািলয়াকা 9260 19.08.21 2463251 100,000

4067 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর বািলয়াকা 162 সুজন খাঁ 8210747724394 প 01863420394 না ু দধু উৱপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) কৃিষ ব াংক বািলয়াকা 9266 19.08.21 2463252 200,000

4068 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর বািলয়াকা 163 আিতয়ার 
রহমান 5104312946 প 01925972232 না ু য়াকরন

টইলািরং (িসট 
কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

জনতা ব াংক বািলয়াকা 0100223909684 05.09.21 2463253 100,000

4069 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর বািলয়াকা 164 মাহমুদা খানম 9565740447 ম 01724870844 না ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) অ নী ব াংক জামালপুর 

বািলয়াকা 10738 05.09.21 2463254 100,000

4070 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর বািলয়াকা 165 আেয়শা খাতন 8210795756779 ম 01992767817 না ু কৃিষ পন   উৎপাদন সার কীটনাশক কৃিষ 
ফসেলর বীজ িব য় কৃিষ ব াংক সানাপুর বাজার 

বািলয়াকা 14394 06.09.21 2463255 100,000

4071 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর বািলয়াকা 166 মুরাদ ম ল 8210717745567 প 01973494802 না ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন

ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) এবং 
বীজ ও কীটনাশক 
িব য়

কৃিষ ব াংক বািলয়াকা 031109281 15.09.21 2463256 100,000

4072 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর বািলয়াকা 167 িবজয় কুমার 
পাল 8210717739729 প 01721158574 না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন

মৃৎ িশ  (মা টর 
িতমা তির , মা টর 

হািড়পািতল ও 
খলনা তির)

সানালী ব াংক বািলয়াকা 2202001015672 22.09.21 2463257 100,000

4073 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর বািলয়াকা 168 কতারা 820523001163 ম 01918700267 না ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) সানালী ব াংক বহরপুর শাখা 2201201016621 22.09.21 2463258 100,000

4074 ঢাকা রাজবাড়ী ফিরদপুর বািলয়াকা 169 শা না রানী 8210795764732 ম 01758817305 না ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) কৃিষ ব াংক বািলয়াকা 1109031107840 05.10.21 2463259 100,000

4075 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর ভাংগা 170 িবকুিল বগম 5997040166 ম 01798027663 হ াঁ অন ান ভাগপন   উৎপাদন বরফ/আইস েমর 
কারখানা বাকৃব ভাংগা 0810-031108618 23-08.21 0135721 200,000

4076 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর ভাংগা 171 র ােধশ াম 
িব াস 5544901464 প 01749897203 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন ফািনচার/আসবাবপ

 তরী অ নী ব াংক ভাংগা 0200004744790 23-08-21 0135722 200,000

4077 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর ভাংগা 172 রঘুনাথ মােলা 6445838888 প 01725429421 না অন ান য়াজাত করণ পাল্  ফাম অ নী ব াংক ভাংগা 34077586 16-09-21 0135723 200,000

4078 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর ভাংগা 173 জসিমন বগম 2921001610227 ম 01734031850 হ াঁ ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

বাকৃব ভাংগা 0810-031108616 16-09-21 0135724 150,000

4079 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর ভাংগা 174 িমজা ইিলয়াস 9102588598 প 01732933655 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন পাল্  ফাম সানালী ভাংগা 0100104750936 16-09-21 0135725 200,000
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4080 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর ভাংগা 175 এিলনা বগম 6445942326 ম 1796573851 হ াঁ ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) বাকৃব ভাংগা 031107914 26.09.21 0135727 150,000

4081 ঢাকা ফিরদপুর ফিরদপুর ভাংগা 176 িরনা বগম 2921001610205 ম 01734721284 হ াঁ ু দধু উৎপাদন ও বাজারজাতকরন ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) অ নী ব াংক ভাংগা 0200009438558 26.09.21 0135726 200,000

4082 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 177 িব া ম ল 7801569365 ম 01721400683 হ াঁ ু য়াকরন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

জনতা ব াংক গাপালগ 100224454168 19/07/21 0126901 100,000

4083 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 178 তৃি  িব াস 1470486976 ম 01791170227 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন বাশঁ ও বেতর কাজ সানালী ব াংক পাচিড়য়া শাখা 01017307 19/07/21 0126902 100,000

4084 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 179 অিনমা সরকার 2369630849 ম 01745276234 হ াঁ অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন
সেনটারী সাম ী 

(িরং, স াভ, খু ট 
ইত ািদ তরী)

সানলী ব াংক পাচিড়য়া শাখা 34125347 17/08/21 0126903 100,000

4085 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 180 আেনায়ারা 
বগম 1010243739 ম 01729900037 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

টইলািরং (িসট 
কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

ইসলামীব াংক িলঃ গাপালগ 024712200002657 17/08/21 0126904 100,000

4086 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 181 আেলা িব াস 4170495966 ম 01764445938 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন বাশঁ ও বেতর কাজ সানালী ব াংক পাচিড়য়া শাখা 6109301017306 17/07/21 012690 100,000

4087 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 182 িমত দ 352329133632 ম 01715655474 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

অ নী ব াংক গাপালগ 0200017100452 17/08/21 0126906 100,000

4088 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 183 িশি  দ 3719397642 ম 01688781616 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

পালী গাপালগ 1131010017581 17/08/21 0126907 100,000

4089 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 184 আেলা রানী 
িব াস 9560293160 ম 0190625484 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন বাশঁ ও বেতর কাজ ডাচ বাংলা তালার বাজার 7017318923576 25/08/21 0126908 150,000

4090 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 185 ির া িব াস 2401574591 ম 01883322273 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন বাশঁ ও বেতর কাজ ডাচ বাংলা তালার বাজার 7017318924206 25/08/21 0126909 100,000

4091 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 186 লাকী বগম 3751550355 ম 01933819675 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

অ নী ব াংক গাপালগ 0200005095877 25/08/21 0126910 150,000

4092 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 187 হাসনা হনা 7319544625 ম 017317052590 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

ইসলামীব াংক িলঃ গাপালগ
2050208020078201

5 25/08/21 0126911 100,000

4093 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 188 নিমতা ভৗিমক 5069392388 ম 01910436180 হ াঁ অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন নকশী কাথা ইসলামীব াংক িলঃ গাপালগ 3415 25/08/21 0126912 150,000

4094 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 189 অিময় রানী 3523208130502 ম 01719122357 হ াঁ অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন নকশী কাথা পালী গাপালগ 113101001759 25/08/21 0126913 100,000

4095 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 190 িদপালী রানী 
দ 5519223431 ম 01795748313 হ াঁ অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন নকশী কাথা অ নী গাপালগ 4790 26/08/21 0126914 100,000

4096 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 191 রখা রানী 5070481949 ম 01757520759 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন বাশঁ ও বেতর কাজ ডাচ বাংলা গাপালগ 7017318926396 29/08/21 0126915 100,000

4097 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 192 লাইজু বগম 5107925322 ম 01867669911 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

ইসলামীব াংক িলঃ গাপালগ 1220000149 01/09/21 0126916 200,000

4098 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 193 মৗসুমী খাতন 6001576872 ম 01911719353 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

ইসলামীব াংক িলঃ গাপালগ 024712200004150 01/09/21 0126917 200,000

4099 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 194 নুরজাহান 
বগম 1010311064 ম 01621921734 হ াঁ অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন কােঠর ফুলদানী তরী ডাচ বাংলা গাপালগ 7017318915513 05/09/21 0126918 80,000
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4100 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 195 খুরিশদা বগম 5520511014 ম 01741607054 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) জনতা ব াংক গাপালগ 00731021121038 09/09/21 0126919 100,000

4101 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 196 ছফুরা বগম 4620517005 ম 01760808595 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) উ রা ব াংক গাপালগ 250350371 09/09/21 0126920 100,000

4102 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 197 আেবনুর বগম 8671434713 ম 01932786678 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন হাসঁ পালন অ নী ব াংক গাপালগ 0200008909401 09/09/21 0126941 50,000

4103 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 198 সুিচ া দাস 3700798022 ম 01790303578 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন বাশঁ ও বেতর কাজ ডাচ বাংলা গাপালগ 7017319130717 13/09/21 0126942 100,000

4104 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 199 িবনা িব াস 7320507531 ম 01743110397 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন বাশঁ ও বেতর কাজ ইসলামীব াংক িলঃ গাপালগ 205077702013 13/09/21 0126943 100,000

4105 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 200 জামাল মু ী 4619282108 প 01882629059 হ াঁ অন ান য়া/প ােকটজাতকরণ সুতা তরী উ রা ব াংক গাপালগ 0011100116069 15/09/21 0126944 200,000

4106 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 201 জনতা ম ল 19883515855763445 ম 01674781341 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

সানালী ব াংক পাচিড়য়া শাখা 6101001022535 16/09/21 0126945 100,000

4107 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 202 পু  রানী 
িব াস 19706517613240087 ম 01753570898 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন বাশঁ ও বেতর কাজ ডাচ বাংলা গাপালগ 7017319399780 22.09.21 0126946 100,000

4108 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 203 সািহদা বগম 6563269238556 ম 01979906037 হ াঁ অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন

ওয়াকশপ ( ীল, 
জানালা, দরজা, 
কিচেগট ও সাটার 
তরী)

ডাচ বাংলা গাপালগ 7017319693662 27.09.21 0126947 100,000

4109 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 204 মু া খানম 1452396874 ম 01927205408 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ডইরী ফাম (দু বতী 
গাভী পালন) ডাচ বাংলা গাপালগ 7017740043869 27.09.21 0126948 100,000

4110 ঢাকা গাপালগ ফিরদপুর গাপালগ 205 িনপা িব াস 3523209131960 ম 01746664773 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন
টইলািরং (িসট 

কাপড় িব  ও 
সলাইেয়র কাজ)

অ নী ব াংক ব ব ু  িবঃ 
য  শাখা 02000158665886 05.10.21 0126949 100,000

4111 খুলনা ঝনাইদহ কু য়া হিরনাকুন্ড 1 শফালী রানী ৪৪১১৪৫২৭০৪৫৩৫ ম ০১৭৩৪৫২৮২৪৫
০১৯২৮৮৪৯৩৭৯

হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন কােঠর তরী হ িশ জনতা জাড়াদহ ০১০০২২৪৪২২৫৪১ ২৯-০৭-২০২১ ৭৬১৩০০১ 100,000

4112 খুলনা ঝনাইদহ কু য়া হিরনাকুন্ড 2 মিরয়ম 
মা জয়া িলনা ৬৮৯৯৭৪০৫৯৮ ম ০১৭৪৪২৪৩৭৫২

০১৭৫৬৩১২৫৪৩
না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গ র খামার জনতা জাড়াদহ ০১০০২২৪৫৪৫৬২৭ ২৯-০৭-২০২১ ৭৬১৩০০২ 100,000

4113 খুলনা ঝনাইদহ কু য়া হিরনাকুন্ড 3 মাছা: হািসনা 
বগম ৪৪১১৪৫২৭০৫৫৮৭ ম ০১৭৪১৯৪৬১০৬

০১৮২৩১০৮৪০৯
হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গ র খামার জনতা জাড়াদহ ০১০০০৬২০১১৭৯৮ ১০-০৮-২০২১ ৭৬১৩০০৩ 100,000

4114 খুলনা ঝনাইদহ কু য়া হিরনাকুন্ড 4 মাছা: সািমনা 
নাসিরন ৪৪১১৪৮৪৭২০৩৪৫ ম ০১৭৫৭৭১৫৬০১

০১৭১৫০৮০৬৩৮
না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন নকঁশী কাথঁার ছাপার 

কাজ অ ণী কন াদহ ০২০০০১৬২৩৭৬১৩ ১৯-০৮-২০২১ ৭৬১৩০০৪ 100,000

4115 খুলনা ঝনাইদহ কু য়া হিরনাকুন্ড 5 মা: হািফজুর 
রহমান ৪৪১১৪৭৩৭৭৯০২৮ প ০১৭১৫০৮০৬৩৮

০১৭২০১৪১৫৬৩
না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গ র খামার সানালী হিরনাকুন্ড ০০২০৬৪১৭২ ২২-০৮-২০২১ ৭৬১৩০০৫ 100,000

4116 খুলনা ঝনাইদহ কু য়া হিরনাকুন্ড 6 মাছা: 
শাহানাজ ৪৪১১৪১০৬৯৪৫৩৩ ম ০১৭৭১৪৪০২৭৬

০১৮২৬৭৯৯৪৬৪
না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান চাষ জনতা হিরনাকুন্ড ০১০০২২৫০৫৩৫৯১ ১৯-০৯-২০২১ ৭৬১৩০০৮ 100,000

4117 খুলনা ঝনাইদহ কু য়া হিরনাকুন্ড 7 মা: কিবর 
হােসন ৪৪১১৪৭৩৭৭০২৪২ প ০১৭৩৩৪৬৯৫৪০

০১৯৬০৪১৯৪৭১
না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান চাষ সানালী হিরনাকুন্ড ২৪০৫৯০১০১৮৭৯৪ ২৩-০৯-২০২১ ৭৬১৩০০৯ 100,000

4118 খুলনা ঝনাইদহ কু য়া হিরনাকুন্ড 8 মাছা: রখা 
খাতন ৪৪১১৪৭৩৭৭২০৭০ ম ০১৭৪৬২১১২৬৪

০১৯২৫০৭৯৫৯৫
না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন আখ চাষ সানালী হিরনাকুন্ড ২৪০৫৯০১০১২৮৩৬ ২৬-০৯-২০২১ ৭৬১৩০১০ 100,000

4119 খুলনা ঝনাইদহ কু য়া শলকুপা 9 রা জব শখ 6439965440 প
01926281064
01754602835 হ াঁ কু টর কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন ধান মাড়াই করন য  

তির ও িব য় জনতা শলকুপা শাখা 0100028880175 09/08/21 7616041 200,000
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4120 খুলনা ঝনাইদহ কু য়া শলকুপা 10
মা: 

না জমউ ন 
(লাল্ট)

2388843340 প 01758181919
01731426382

হ াঁ অন ান অন ান

ফেটাকিপ/ক উটা
র  মিশেন যাবতীয় 
কাজ ও বই, খাতা ও 
কলমসহ শনারী 

জনতা শলকুপা শাখা 01491011026203 16/08/21 7616042 300,000

4121 খুলনা ঝনাইদহ কু য়া শলকুপা 11 সুলভ কুমার 
দাস 1940254046 প 01708668669

01711984114
না ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন পানচাষ ও 

বাজারজাত করন সানালী শলকুপা শাখা 2421634002397 22/08/21 7616043 200,000

4122 খুলনা ঝনাইদহ কু য়া শলকুপা 12 মা: আ লু 
হা ান িব াস 4639886649 প

01933922530
01715084718 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন

িনজ  গাভী হেত দধু 
উৎপাদন ও 
বাজারজাত করন

জনতা শলকুপা শাখা 0100028063819 22/08/21 7616044 250,000

4123 খুলনা ঝনাইদহ কু য়া শলকুপা 13 মা: জািহদলু 
কিবর আলািমন 4640563021 প 01925359803

01409565037
না কু টর য়া/প ােকটজাতকরণ

পারিফউম উৎপাদন 
প ােকটজাত করন/ 
বাজরজাত করন

অ নী কিবরপুর বাজার শাখা0200014395537 22/08/21 7616045 200,000

4124 খুলনা ঝনাইদহ কু য়া শলকুপা 14 মা: 
তিছরউ ন 7340582944 প

01729754682
01989932495 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপদন

জামা,প া ,মা সহ 
যাবতীয় সলাইকায  
ও বাজারজাতকরন

অ নী কিবরপুর বাজার শাখা0200007991070 22/08/21 7616048 250,000

4125 খুলনা ঝনাইদহ কু য়া শলকুপা 15 শাহানাজ 
পারভীন

19924411942103524
জ সনদ-- ভাটার 

আইিড কাড যাধীন
ম

01746204374
01935381213 হ াঁ কু টর য়া/প ােকটজাতকরণ 

সব ধরেনর ব াগ 
তির ও িনজ  
মিশেন ি  কের 

বাজারজাতকরন

জনতা শলকুপা শাখা 0100221219214 15/09/21 7616049 300,000

4126 খুলনা ঝনাইদহ কু য়া শলকুপা 16 িসলিভয়া খাতন 9151690618 ম 01907271944
01970782858

না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপদন
সলাই মিশেন 

জামাকাপড় তির ও 
হ িশে র কাজ

সানালী শলকুপা শাখা 2421601028102 15/09/21 7616050 200,000

4127 খুলনা ঝনাইদহ কু য়া শলকুপা 17 মাছা: 
রেবকা খাতন 3289068052 ম 01923104068

01724433015
না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপদন

সলাই মিসেন 
জামাকাপড় তির ও 
হ িশে র কাজ

িবেকিব শলকুপা শাখা 11223 15/09/21 7616052 200,000

4128 খুলনা ঝনাইদহ কু য়া শলকুপা 18 শফালী িব াস 5538741868 ম 01759057271
01749983549

হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপদন
িনজহােত সকল 

কার িম  তির ও 
বাজারজাত করন

জনতা শলকুপা শাখা 0100142423779 15/09/21 7616046 100,000

4129 খুলনা ঝনাইদহ কু য়া শলকুপা 19 িবউ ট রানী 
িব াস 4413320446473 ম 01759884729

01714850713
হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপদন

সলাই মিশেন 
জামাকাপড় তির,  
নকশী কাথা তরী ও 
বাজারজাতকরন

অ নী কিবরপুর বাজার শাখা0200007994635 15/09/21 7616051 100,000

4130 খুলনা ঝনাইদহ কু য়া শলকুপা 20 শংকর কুমার 
ঘাষ 6440522941 প 01920474115

01952288347
না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপদন দধু থেক ছানা , িঘ 

ও িম  তির অ নী কিবরপুর বাজার শাখা8390 15/09/21 7616047 100,000

4131 খুলনা ঝনাইদহ কু য়া শলকুপা 21 ইউনুচ আলী 8225018574 প 01781412534
01712310403

না ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন
িনজ  গাভী হেত দধু 
উৎপাদন ও 
বাজারজাত করন

িবেকিব শলকুপা শাখা 1705031111269 23-09-21 7616053 200,000

4132 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 22
মাছাঃ 
জসিমন 

আ ার
2359718992 ম 01757757916

01799817618
না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন নকশীকাথঁা তির, ও 

বু টকস এর কাজ িবেকিব কু য়া
 শাখা 1901031011285 29/07/2021 0047741 200,000

4133 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 23 ফৗ জয়া 
আ ার(সুিম) 9102629475 ম 01932680570

01715686729
না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন জুতা ও স াে ল 

তির ইউিসিব কু য়া
 শাখা

038320900000
0686 29/07/2021 0047742 100,000

4134 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 24 মাঃ শামীম 
হােসন 5101583374 প 01759922966

01793116395
না ু য়া/ প ােকটজাত করন

ভাজ  তল, মশলা, 
মুিড়, তির, 
প েকটজাত করনও 
বাজারজাত করন

িবেকিব কু য়া
 শাখা 1904021000347 09/08/2021 0047744 200,000

4135 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 25 মাছাঃমি কা 
আফেরাজ 3271312476 ম 01311747651

01571744447
না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন নকশীকাথঁা তির, ও 

বু টকস এর কাজ িবেকিব কু য়া
 শাখা 1901031011292 06/08/2021 0047743 200,000

4136 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 26 ির া খাতন 2807347998 ম
01875090971
01875090966 না ু অন ান

মাটর সাইেকেলর 
খুচরা য াংশ তির 
লাকাল মােকেট 

িব  কের

ন শনাল কু য়া
 শাখা 1041002755039 16/08/2021 047745 200,000

4137 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 27 আবু জাফর 8205562153 প 01722178559
01303757939

না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন পানা মাছ উৎপাদন 
ও বাজারজাত করন িবেকিব বড়বাজারশাখা

 কু য়া 19170310063688 16/08/2021 047746 300,000

4138 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 28 মাছাঃ 
শারমীন সািথ 4153039500 ম 01747625024

01313878969
না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন মামবািত উৎপাদন, 

ও বু টকস এর কাজ
ইসলামী কু য়া

 শাখা
2050133020196
6118 02/09/2021 047747 300,000

4139 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 29 মাছঃ না 
খাতন 1453812610 ম 01991668981

01920433236
না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন নকশীকাথঁা তির, ও 

বু টকস এর কাজ
উ রা বড়বাজারশাখা

 কু য়া 0011100121260 02/09/2021 047748 200,000
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4140 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 30 মাছঃ িবথী 
খাতন 2838711527 ম 01861709975

01777617132
না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন নকশীকাথঁা তির, ও 

বু টকস এর কাজ
জনতা রামচ রায়

ট শাখা 
কু য়া

0100028676071 08/09/2021 047749 100,000

4141 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 31 রািশদা খাতন 7806190265 ম
01770419927
01971932531 না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন নকশীকাথঁা তির, ও 

বু টকস এর কাজ
সানালী দহকুলা শাখা

কু য়া 3007201007473 08/09/2021 047750 100,000

4142 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 32 মাছাঃ 
ফােতমা খাতন

5027906137
748 ম 01717249233

01722950205
না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন নকশীকাথঁা তির, ও 

বু টকস এর কাজ
ডাচ বাংলা কু য়া

 শাখা 168101130684 08/09/2021 047751 300,000

4143 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 33 মাছাঃ িলমা 
খাতন 9103948338 ম 01730924366

01730994366
না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন শাড়ী, লুি , গামছা 

উৎপাদন ও িব য়
পালী পুর শাখা

কু য়া 14041 12/09/2021 047752 100,000

4144 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 34 মু া িব াস 6450886749 ম 01963781645
01712751637

না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন নকশীকাথঁা তির, ও 
বু টকস এর কাজ

জনতা কু য়া কেপােরট
 শাখা 0100225537351 15/09/2021 047753 250,000

4145 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 35 মাছাঃ শাপলা 
আ ার 2802857884 ম 01722826342

01972826342
না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

টইলািরং, 
নকশীকাথঁা তির, ও 
বু টকস এর কাজ

পালী কু য়া
 শাখা 3160010015877 15/09/2021 047754 100,000

4146 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 36 মাছাঃ নাজমা 
খাতন 2353440627 ম 01948083417

01777371483
না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন নকশীকাথঁা তির, ও 

বু টকস এর কাজ
পালী পুর শাখা

কু য়া 3202010009616 15/09/2021 047755 100,000

4147 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 37 মাঃ আিনচর 
রহমান 9105679733 প 01757106260

01747940940
না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন পানা মাছ উৎপাদন 

ও বাজারজাত করন
অ নী কু য়া

 শাখা 0200014717219 15/09/2021 047756 300,000

4148 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 38 মাছাঃআেয়শা 
খাতন 5053163381 ম 01789084907

07176939382
না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন নকশীকাথঁা তির, ও 

বু টকস এর কাজ
ইসলামী কু য়া

 শাখা
20501330100
465211 15/09/2021 047757 300,000

4149 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 39
মাঃআ ু াহ 

আল
 মামুন

8681613561 প
01722669886
01718773799 না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন

দু বত  গ র ফাম, 
দধু উৎপাদন ও 
বাজারজাত করন

িবেকিব ঝাউিদয়া শাখা,
 কু য়া 19030311199821 19/09/2021 047758 350,000

4150 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 40
মাছাঃ 

শাসছ াহার
রখা

5055673155 ম 01779275934
01712778409

না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন নকশীকাথঁা তির, ও 
বু টকস এর কাজ ইসলামী কু য়া

 শাখা 430808 22/09/2021 0047759 200,000

4151 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 41
মাঃ 

আেনায়া ল 
ইসলাম

6405298248 প 01795223280
01724886653

না অন ান অন ান কৃিষ য পািত তির 
ও বাজারজাতকরন

পালী পুর শাখা
কু য়া 566 22/09/2021 0047760 400,000

4152 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 42 মাছাঃ িবনা 
খাতন 3713955098 ম 01921454595

01920702668
না অন ান কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন

পেপ ও পান চাষ 
এবং ানীয় বাজাের 
িব য়

ইসলামী হিরনারায়নপুর
শাখা ,কু য়া

205077702295
53216 22/09/2021 0048481 200,000

4153 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 43 মাহা দ আলী 3289235693 প 01719624980
01704993969

না ু য়া/ প ােকটজাত করন

ভাজ  তল, মশলা, 
তির, প েকটজাত 

করনও বাজারজাত 
করন

াইম কু য়া
 শাখা 2514113002914 22/09/2021 048482 300,000

4154 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 44 আ ামা 
তানভীর

502790613
5276 প 01711070280

01717115909
না ু কৃিষ/ ভাগ  পন  উৎপাদন

চানাচর, িবি ট, 
কক ও সকল কার 
বকারীর পন  

উৎপাদন

শাহাজালাল
ইসলামী

কু য়া
 শাখা 110411100000073 22/09/2021 0048483 500,000

4155 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 45 মাছাঃ ইিত 
খাতন 3290888290 ম 01992462069

01736543821
না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন নকশীকাথঁা তির, ও 

বু টকস এর কাজ
পালী পুর শাখা

কু য়া 9869 22/09/2021 0048484 100,000

4156 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 46 শিমলা রানী 
হ 1019928181 ম 01770107310

01717512215
না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন নকশীকাথঁা তির, ও 

বু টকস এর কাজ
ডাচ বাংলা কু য়া

 শাখা 168151164191 4/10/21 0048485 120,000

4157 খুলনা কু য়া কু য়া  কু য়া স 47 কািরমুল 
ইসলাম 3291894933 প 01792229469

01750173450
না অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

ির া ও ভ ানগািড় 
উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরন

ইসলামী কবুরহাট শাখা, 
কু য়া

205077702022
53189 4/10/21 0048486 100,000

4158 খুলনা কু য়া কু য়া কুমারখালী 48 আ ু াহ -
আল- মামুন ৬৪০৬০৭৩৫৫৮ প ০১৯১৮৯৮৯৬৬০ হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন িবিভ  কার 
ছাট বড় ব াগ এবং 
েয়াজনীয় জিনষ 

তরী কের যমন 

পূবালী কুমারখালী শাখা ৪৯৪০১০১০০৪৫৮০ ২৮/০৭/২১ ২৭৩৮২৮১ 300,000

4159 খুলনা কু য়া কু য়া কুমারখালী 49 িবথীকা রাণী ৫০৫৪৩০৮৪৪৭ ম ০১৭৮০২৩৬২৫৯ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
দধু সং হ কের 
বািড়েত দিধ্ ও িম া  
তরী দাকােন িব  

অ ণী কুমারখালী শাখা ০২০০০১৩৩১৬৪২৫ ২/০৮/২১ ২৭৩৮২৮২ 300,000
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4160 খুলনা কু য়া কু য়া কুমারখালী 50 মু  রাণী ৭৭৬৪৬০১২০৪ ম ০১৭৩৪০১৮৬১১ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
দধু সং হ কের 
বািড়েত দিধ্ ও িম া  
তরী দাকােন িব  

অ ণী কুমারখালী শাখা ০২০০০১২৪৭৯৭০৪ ১৮/০৮/২১ ২৭৩৮২৮৩ 200,000

4161 খুলনা কু য়া কু য়া কুমারখালী 51 সুজন কুমার ১৪৬৪৬৪০০৩৪ প ০১৭১৮১৮০৭১৬ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
ম সং হ কের 

বািড়েত িঘ তরী 
পাইকারী িব   

া ার কুমারখালী শাখা ২৩৫৩৩০০০০৩৪ ০২/০৯/২১ ২৭৩৮২৮৪ 400,000

4162 খুলনা কু য়া কু য়া কুমারখালী 52 শফালী রাণী ৭৩১৪৬৪৩০০৩ ম ০১৭৩৬৭১৪৫৭২ না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
দধু সং হ কের ছানা 
তরী  কের িব  

কেরন।

সানালী কুমারখালী শাখা ৩০১৫৫০১০০৪৩৩০ ০৫/০৯/২১ ২৭৩৮২৪১ 200,000

4163 খুলনা কু য়া কু য়া কুমারখালী 53 কাশ কুমার ৩৭২৫৫১২৪৮১ প ০১৯১৯৩৮২১৬০ না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব  
কেরন।

ইসলামী কুমারখালী শাখা
২০৫০২৩৬০২০১২১
৮০১১

১৫/০৯/২১ ২৭৩৮২৪২ 200,000

4164 খুলনা কু য়া কু য়া কুমারখালী 54 িলিপ রাণী ঘাঘ ২৮১৪৩১৭৬১৩ ম ০১৭২৮২৩৬৩৫
৩

হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব  
কেরন।

ইসলামী কুমারখালী শাখা
২০৫০২৩৬০২০১২১
৯১৭৮

২২/০৯/২১ ২৭৩৮২৪৩ 300,000

4165 খুলনা কু য়া কু য়া কুমারখালী 55 যুথী রায় ৮২৫০০৭৫৪২৪ ম ০১৭৪৬৯১৬৪৬৩ না অন ান য়া/প ােকটজাতকরণ গা খাদ  উৎপাদন  
ও বাজারজাত করণ ইসলামী কুমারখালী শাখা

০৫০২৩৬০২০১২১১
২৬৪

২৮/০৯/২১ ২৭৩৮২৪৪ 300,000

4166 খুলনা কু য়া কু য়া খাকসা 56 হাসেনয়ারা 5016377745670 ম 01924636066 
01721643829

হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িপঁয়ােজর বীজ 
উৎপাদন কের 
বাজারজাত কেরন

িবেকিব খাকসা শাখা 1915021000904 29/07/21 3360761 200,000

4167 খুলনা কু য়া কু য়া খাকসা 57 ক না রাণী 19735026301000001 ম 01763330317 
01726707636

না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন
ধামা, কাটা, টির 
ইত ািদ তরী কের 
বাজার জাত কেরন

িবেকিব খাকসা শাখা 19150210009062 29/07/21 3360762 100,000

4168 খুলনা কু য়া কু য়া খাকসা 58 মা: আবুল 
কালাম 5016331766297 প 01728473498 

01960435204
না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িবিভ  ধরেণর 
তায়ােল ও গামছা 
তরী কের বাজাের 

িব য় কেরন

িবেকিব খাকসা শাখা 1915031112955 09/08/21 3360763 100,000

4169 খুলনা কু য়া কু য়া খাকসা 59 মাছা: নািগস 
খাতন 5016377743552 ম 01717744291 

01964403815
হ াঁ অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

দ জ কাজ ও 
পাশাক সলাই কের 

বাজাের িব য় 
কেরন

িবেকিব খাকসা শাখা 12959 09/08/21 3360764 100,000

4170 খুলনা কু য়া কু য়া খাকসা 60 িবপাশা ম ল 7800377314 ম 01717744291 
01747311674

না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
পান চাষ কেরন এবং 
দু  উৎপাদন কের 
বাজারজাত কেরন

সানালী জয়পুর হাট 
শাখা 3008001005385 16/09/21 3360765 100,000

4171 খুলনা কু য়া কু য়া খাকসা 61 িশ ী রাণী দাস 5026301696830 ম 01756055330 
01763330317

না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন
ধামা, কাটা, টির 
ইত ািদ তরী কের 
বাজার জাত কেরন

সানালী সামসপুর শাখা 3022101015865 22/09/21 3360767 100,000

4172 খুলনা কু য়া কু য়া খাকসা 62 শােয়ব হািবব 5026306704686 ম 01711173782 
01917796098

না অন ান অন ান

ক উটার িশ ণ 
দান কেরন এবং 

ইেল িনক পন  
িব য় কেরন

জনতা খাকসা শাখা 2861/3 22/09/21 3360769 100,000

4173 খুলনা কু য়া কু য়া খাকসা 63 কু সু ম ল 5016377739329 ম 01761392223 
01909241479

না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন কের 
বাজারজাত কেরন িবেকিব খাকসা শাখা 12340 22/09/21 3360766 100,000

4174 খুলনা কু য়া কু য়া খাকসা 64 কাজল ঘাষ 5016337732263 ম 01740886441 
01318654482

না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান চাষ কেরন এবং  
বাজারজাত কেরন জনতা খাকসা শাখা 0100054708992 22/09/21 3360768 100,000

4175 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 65 িসনিথয়া খাতন ১৯৫৩৮২১৪৬৭ ম ০১৭৪৭৯৮০৩২৪ না ু অন ান িবিভ  ধরেনর 
কাপড়  িব য় কেরন বাকৃব া ভড়ামারা সঃ১১৫৮১ ০৯/০৮/২০২১ 3111171 200,000

4176 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 66 বলী খাতন ৫০১১৫৮১১৩৭৬৭০ ম ০১৭৫৬০৪৮১৫৭ হ াঁ ু অন ান িবিভ  ধরেনর 
কাপড়  িব য় কেরন পালী ভড়ামারা সঃ ২২৩২ ০৯/০৮/২০২১ 3111172 200,000

4177 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 67 হািস খাতন ৫০১১৫৮১১৩৭৬৭৪ ম ০১৭২১২৩৫১৮৮ হ াঁ ু অন ান িবিভ  ধরেনর 
কাপড়  িব য় কেরন জনতা ভড়ামারা সঃ ১৫৫৮৮/৭ ০৯/০৮/২০২১ 3111173 200,000

4178 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 68 িমলন হােসন ৫০১১৫২৭০০০০৪২ প ০১৭১৭৮০৭২৩৯ না ু অন ান িবিভ  ধরেনর 
কাপড়  িব য় কেরন জনতা ভড়ামারা ২৭১৪৫৭৬৫ ০৯/০৮/২০২১ 3111174 300,000

4179 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 69 পিল খাতন ৫০১১৫৮১১২৯৬৩৯ ম ০১৭৫৪৭৮৮১৪১ হ াঁ ু অন ান মুিদ মালামাল িব য় 
কেরন িবেকিব ভড়ামারা ১১৫৮৬ ১৬/০৮/২০২১ 3111175 100,000
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4180 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 70 আকিলমা 
খাতন ৫০১১৫৪০১৬৬৮১১ ম ০১৭৩১৯৩৩১১৫ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাত বাজাের 

িব য় কেরন জনতা ভড়ামারা ২৭১৯৬৪৪১ ১৬/০৮/২০২১ 3111176 200,000

4181 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 71 মা ৫০১১৫৮১১৪০৮৫৩ ম ০১৭৩৮৪০৭৭৫৪ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাত বাজাের 
িব য় কেরন ব াংক এিশয়া ভড়ামারা ৭৪৯৯২৯২ ১৬/০৮/২০২১ 3111177 200,000

4182 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 72 নািদরা খাতন ৫০১১৫৮১১৩০৫১৭ ম ০১৭২০১৪০৩৭০ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পন উৎপাদন কের 
বাজাের িসখ য় সানালী ভড়ামারা ২১৪৭১৪৮ ১৬/০৮/২০২১ 3111178 250,000

4183 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 73 রিবউল ইসলাম ৫০১১৫৮১০০০০২৯ প ০১৭৭২৪৪০৭৬৮ না ু অন ান িবিভ  ধরেনর 
কাপড়  িব য় কেরন অ নী গালাপনগর 

ভড়ামারা ৫৮৯৬৭৬২ ২২/০৮/২০২১ 3111179 300,000

4184 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 74 সয়দ আলী ৫০১১৫৬৭১০৩৪৫৮ প ০১৭৮৯৭৪৪০৯৫ না ু অন ান মুিদ মালামাল িব য় 
কেরন অ নী গালাপনগর 

ভড়ামারা ৯১০৮৪২০ ২২/০৮/২০২১ 3111180 300,000

4185 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 75 জিন হােসন ৫০১১৫৫৪১৮৭১১০ প ০১৪০৮২২৯৫১২ না ু অন ান মুিদ মালামাল িব য় 
কেরন িবেকিব ভড়ামারা ১০১১৫৯৭ ২৩/০৮/২০২১ 3111181 300,000

4186 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 76 মিতয়ার রহমান ৫০১১৫৮১১৩২৯১০ প ০১৭১৮৪৫২৫৯৬ না ু অন ান কসেম টকস সাম ী 
িব য় কেরন অ নী গালাপনগর 

ভড়ামারা ৬৮৭১১৪৫ ২৩/০৮/২০২১ 3111182 300,000

4187 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 77 মিহর উ ন ৫০১১৫২৭১৯৩৫৮০ প ০১৭১১২৩১২০৫ না ু অন ান িবিভ  ধরেনর 
কাপড়  িব য় কেরন জনতা ভড়ামারা ৮৪২৫৬৩৭৯৯ ২৪/০৮/২০২১ 3111183 300,000

4188 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 78 তাছিলমা খাতন ৫০১১৫৮১১৪০৯৬৪ ম ০১৭২১৫০৫৫৬৩ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ উৎপাদন ও 
বাজারজাত পালী ভড়ামারা ৪৪১৬ ০৮/০৯/২০২১ ৩১১১১৮৪ 200,000

4189 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 79 সাহারা বগম ৫০১১৫৮১১৩৬৮৫৫ ম ০১৭৫১১৮৩১০৯ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন কলা বাজাের িব য় 
কেরন সানালী ভড়ামারা ১০১০১৭৪৬২ ০৮/০৯/২০২১ ৩১১১১৮৫ 100,000

4190 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 80 িমনা খাতন ৫০১১৫২৭০০০০৯৯ ম ০১৭৬৫১৫৪৮৩১ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু জাত বাজাের 
িব য় কেরন সানালী ভড়ামারা ১০১০১৮২৮৪ ০৮/০৯/২০২১ ৩১১১১৮৬ 250,000

4191 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 81 সালমা খাতন ৫০২১৫০৩০৮৮৭৮১ ম ০১৩৬০৬৭৩০৮ না ু য়া/প ােকটজাতকর প ােকট বাজাের 
িব য় কেরন অ নী ভড়ামারা ৩০৯৩৭৬১ ০৯/০৯/২০২১ ৩১১১১৮৭ 250,000

4192 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 82 বলী খাতন ৫০১১৫৮১১৩০৪৬৩ ম ০১৭৬১১২৫৭২১ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন কলা বাজাের িব য় 
কেরন অ নী ভড়ামারা ১৬০৯৩২৯২ ০৯/০৯/২০২১ ৩১১১১৮৮ 250,000

4193 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 83 ফােতমা ৫০২১৫০৭০৯৪৩০৩ ম ০১৩১৫৫১৬৯০০ না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ধান গম ভট্ া মারাই 
মিশন অগনী ভড়ামারা 135333610 ১৫/০৯/২০২১ ৩১১১১৮৯ 100,000

4194 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 84 রিহমা বগম ৫০১১৫৫৪১৭৯২০১ ম ০১৭১৪৫৯২০১২ না ু পান চাষ পান চাষ কের 
বাজাের িব  কের সানালী ভড়ামারা 2156093 15/9/21 ৩১১১১৯০ 200,000

4195 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 85 নারিগস ৫০১১৫৮১১৩০৪১৯ ম ০১৭৪৮২৩৬১৫২ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন িলচ চাষ কের 
বাজারজাতকরন সানালী ভড়ামারা 101020692 16/09/21 ১৬৯৭৫৬৪ 200,000

4196 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 86 রখা ৫০১১৫৮১১৩৮১২৮ ম ০১৭১৮০৯৯৯৮৪ না ু অন ান দ ির কাজ কের 
বাজারজাত সানালী ভড়ামারা 2145363 16/09/21 ১৬৯৭৫৬১ 100,000

4197 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 87 আিছয়া খাতন 5011527206658 ম ০১৭৩৯৩৫১৮০৮ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন কলা বাজাের িব য় 
কেরন জনতা ভড়ামারা 27294264 16/09/21 ১৬৯৭৫৬২ 150,000

4198 খুলনা কু য়া কু য়া ভড়ামারা 88 মুসিলমা 5011581140842 ম ০১৭৩৪৫৫৪৭৮০ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন লবু চাষ কের 
বাজারজাতকরন অগনী গালাপনগর 

ভড়ামারা 0462018 169/21 ১৬৯৭৫৬৩ 200,000

4199 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 89 মাt মামুনার 
রিশদ ৪১৬৬৩৩০১৫১ প

০১৮৭৬৯৫২৮২
৮ 

০১৭৭৩৫৫৩৭১৫
না অন ান অন ান

িতিন গাভী িনজ 
গামাের পালন কেরন 
,দধু উrপাদন ও 
িব য় কেরন

িবেকিব িমরপুর ৬৬৪৯ ২৯/০৭/২১ ইং ৩৩৬২৩০১ 300,000
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২।কু টর 
৩।মাঝার 
৪।অন ান

১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন 
২। য়া/প ােকটজাতকরণ 
৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
৪। অন ান

উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

4200 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 90 মাছাtিলিপ 
খাতন ৯১১৬৩৯৩৪১৫ ম ০১৭১৯৪৭৮০৩৮ 

০১৭৪৯৪৬৮৬৬৪
হ াঁ ু অন ান নতন কাপড় কেট 

পাশাক তির । অ নী িমরপুর ০২০০০০৯৫৩০৭৬৯ ২৯/০৭/২১ ইং ৩৩৬২৩০২ 100,000

4201 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 91 মাছা 
tমুসিলমা খাতন ৮২১৬২৩৪৮৬৭ ম

০১৭৬২৬৩৪৩০৪
 

০১৭৫৪৬৫৯৪৫৮
হ াঁ ু অন ান নতন কাপড় কেট 

পাশাক তির । সানালী িমরপুর ৩০১৮৯০১০২১৯৩১ ০৯/০৮/২১ইং ৩৩৬২৩০৩ 60,000

4202 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 92
মাছা 

আফেরাজা 
খাতন

৩৭১৫৬৯৭০২৯ ম ০১৭০৫২৫৪১৩৭ 
০১৯৫৪৪৭৫৬৬৭

হ াঁ ু অন ান নতন কাপড় কেট 
পাশাক তির । পালী মশান ৭৮৭৬ ০৯/০৮/২১ ইং ৩৩৬২৩০৪ 100,000

4203 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 93 শংকরী রানী 
সাহা ৫০৬৬২৮০৩৩৯ ম ০১৭৯৯১১৮৭৩৬ 

০১৭৭১৩৮১৬২৯
হ াঁ ু অন ান

পাি র খাবর ও 
পাি  মুরগী িব য় 

করা হয়।
অ নী িমরপুর ০২০০০১১৮৩৩০৫১ ২৩/০৮/২১ ইং ৩৩৬২৩০৫ 150,000

4204 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 94 মা রােশদলু 
হক ১৯১৬৩৯৪৭৮৪ প ০১৭১৩৯০৮৫৪৮ 

০১৭১৭৩০০২৮৪
হ াঁ অন ান অন ান

িতিন গাভী িনজ 
গামাের পালন কেরন 
,দধু উrপাদন ও 
িব য় কেরন

অ নী িমরপুর ০২০০০০৬৮২৬২৩০ ৩১/০৮/২১ ইং ৩৩৬২৩০৬ 300,000

4205 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 95 মা আনচার 
আলী ১৯১৫৫৬৪৪৫২ প ০১৭২৭৬২৯৪২৫ 

,০১৭১০৪৫১১৩৩
হ াঁ অন ান অন ান

িতিন গাভী িনজ 
গামাের পালন কেরন 
,দধু উrপাদন ও 
িব য় কেরন

সানালী িমরপুর ৩০১৮৯০১০২২০১০ ৩১/০৮/২১ ইং ৩৩৬২৩০৭ 200,000

4206 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 96 মা মিশউর 
রহমান ২৮৪৪১৮২০৪৪ প ০১৭১২৯০১২৪২ 

০১৭১০৮৬২৮৮৮
না অন ান অন ান

িতিন গাভী িনজ 
গামাের পালন কেরন 
,দধু উrপাদন ও 
িব য় কেরন

সানালী িমরপুর ৩০১৮৯৩৪১৬১১০৯ ৩১/০৮/২১ ইং ৩৩৬২৩১০ 200,000

4207 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 97 মা tআ লু 
হািলম ৮৬৬৬৩৪৬৫৫৯ প ০১৭৪৬৯৭৪৯২০ 

০১৭৪৩৬১২১৮১
না অন ান অন ান

িতিন গাভী িনজ 
গামাের পালন কেরন 
,দধু উrপাদন ও 
িব য় কেরন

সানালী িমরপুর ৩০১৮৯৩৪০৭৬১৪১ ৩১/০৮/২১ ইং ৩৩৬২৩০৮ 300,000

4208 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 98 সুকেদব দ ৫০৬৬১৯৪৭৫৩ প ০১৭১৪৪৪২৬৮০ 
০১৪০৭৩১১৯৮৫

না অন ান অন ান চারা উrপাদন ও 
িবপনন িবেকিব িমরপুর ৯৬৫৬ ৩১/০৮/২১ ইং ৩৩৬২৩০৯ 200,000

4209 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 99 ইয়ারণ নছা ৫০৬৫৮২৮০১৩ ম ০১৯২৭৯৯১৭২০ 
০১৭৩৯০৪৩৭৬৪

হ াঁ ু অন ান নতন কাপড় কেট 
পাশাক তির । পালী মশান ৮৫৫৮ ০১/০৯/২১ ইং ৩৩৬২৩১১ 100,000

4210 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 100 শাহজাহান 
আলী ৯১১৬২৯০৭৬৯ প ০১৭১১৫৭৮১৩৮ 

০১৭১৭৫৮১৫২৬
না অন ান অন ান চাউল ব বসা ও মাছ 

চাষ । িবেকিব িমরপুর ১৯০৫০৩১০১১২৯৭ ০৮/০৯/২১ ইং ৩৩৬২৩১৩ 300,000

4211 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 101 এেকএম 
আবুল বাশার ৩৭০৪৮১২৫০৬ প ০১৭১৭৪৪৫৫১২ 

০১৭১১৩০৩৯১৭
না অন ান অন ান ধান ও ভূিষমােলর 

ব বসা । অ নী িমরপুর ০২০০০০৬৯০৩৭৬৮ ০৮/০৯/২১ ইং ৩৩৬২৩১২ 300,000

4212 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 102 মাছা সুমাইয়া 
িশমু ২৮৩০৮১২৭৯৪ ম ০১৫৬৮০৮২০৭২

 ০১৭২৫৮৪৭৯১৯
হ াঁ অন ান অন ান

িতিন গাভী িনজ 
গামাের পালন কেরন 
,দধু উrপাদন ও 
িব য় কেরন

পালী মশান ১১৭৯৭ ০৮/০৯/২১ ইং ৩৩৬২৩১৪ 100,000

4213 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 103 মা t তিহন 
আলী ৫৫৫৮২২৬৭০১ প ০১৭২৪১৩৫১৫২ 

০১৭১০১২৮৮৭১
না অন ান অন ান

িতিন গাভী িনজ 
গামাের পালন কেরন 
,দধু উrপাদন ও 
িব য় কেরন

অ নী িমরপুর ০২০০০১৭২৭৪১৯০ ১৬/০৯/২১ ইং ৩৩৬২৩১৬ 300,000

4214 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 104 মাt কচাদ 
আলী ৮৬৬৫৮৬১৯২১ প ০১৭৫১৪৫৫৭৫৪ 

০১৭৮৩৮৪৯৭২১
না অন ান অন ান

িতিন গাভী িনজ 
গামাের পালন কেরন 
,দধু উrপাদন ও 
িব য় কেরন

িবেকিব িমরপুর ১৯০৫০৩১০১১২৯৪ ১৬/০৯/২১ ইং ৩৩৬২৩১৫ 200,000

4215 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 105 মাছা tনাজমা 
খাতন ৯১১৬৩৯৩৪১৫ ম ০১৭৩৪৪৬২৫২০ 

০১৯১১৩৬৪৫৭৯
না অন ান অন ান

িতিন গাভী িনজ 
গামাের পালন কেরন 
,দধু উrপাদন ও 
িব য় কেরন

জনতা কু য়া ০১০০২১৭৪২২২৪২ ১৬/০৯/২১ ইং ৩৩৬২৩১৭ 200,000

4216 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 106 মাছা t শফালী ৬৪১৬৩৬২৬২৯ ম ০১৭৭২৪৪২৯১০ 
০১৭০৫১১৬৭১৪

হ াঁ অন ান অন ান

িতিন গাভী িনজ 
গামাের পালন কেরন 
,দধু উrপাদন ও 
িব য় কেরন

সানালী িমরপুর ৩০১৮৯০১০২১৯৯৬ ১৬/০৯/২১ ইং ৩৩৬২৩১৮ 100,000

4217 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 107 মাছা tসীমা 
খাতন ৫৯৬৬১৯৭৩০২ ম ০১৭৬০৫৩০১৫০ 

০১৩১২৪৮১৫২৫
হ াঁ ু অন ান নতন কাপড় কেট 

পাশাক তির । সানালী িমরপুর ৩০১৮৯০১০২২০৪৮ ১৬/০৯/২১ ইং ৩৩৬২৩১৯ 100,000

4218 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 108 মাছা tসুিফয়া 
খাতন ৮২১৬২৫৬০৭৬ ম ০১৭৯৯৩৭০৩৪১ 

০১৩০৪৮৯৬২১৯
না অন ান অন ান

িতিন গাভী িনজ 
গামাের পালন কেরন 
,দধু উrপাদন ও 
িব য় কেরন

অ নী িমরপুর
০২০০০১৪২৯৬৬৯৭

১
১৬/০৯/২১ ইং ৩৩৬২৩২০ 100,000

4219 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 109 মাছাপিপ 
খাতন ৮২১৫৮০৮৩১৩ ম ০১৭৬৩৬০২১১৫ 

০১৭৩১২৩৩০৬৪
হ াঁ ু অন ান নতন কাপড় কেট 

পাশাক তির । মশান িমরপুর ৭১৮১ ১৬/০৯/২১ ইং ৩৩৬২৭৮১ 100,000
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২। য়া/প ােকটজাতকরণ 
৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
৪। অন ান

উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
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(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

4220 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 110 মাছাtতহিমনা 
খাতন ৬৮৬৬১৭৭৪৭৭ ম ০১৯৩০৫৫১৬৯২

 ০১৭৪০৬৩১৪১৪
হ াঁ অন ান অন ান

িতিন গাভী িনজ 
খামাের পালন কেরন 
,দধু উrপাদন ও 
িব য় কেরন

অ নী িমরপুর ০২০০০১০২২৭৩৫৪ ২০/০৯/২১ ইং ৩৩৬২৭৮২ 150,000

4221 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 111 মাছা সানজু ২৩৬৬১৯১০৫০ ম ০১৭৪১১৮৮১১৪ 
০১৯৪৭৫০২২৪২

না ু অন ান নতন কাপড় কেট 
পাশাক তির । িবেকিব িমরপুর ১৯০৫০৩১০১১৩১১ ২৬/০৯/২১ ইং ৩৩৬২৭৮৩ 100,000

4222 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 112 মাছা শারিমন 
আ ার িরমা ৭৩৫৬২৮৫০৬৯ ম

০১৫৯৫৬৮৪৫০৩
, 

০১৭২৪৬১৪২৬৩
হ াঁ অন ান অন ান

িতিন গাভী িনজ 
খামাের পালন কেরন 
,দধু উrপাদন ও 
িব য় কেরন

ইসলামী ব াংক পাড়াদহ, শাখা ৫৪৭০ ২৬/০৯/২১ ইং 3,362,784      150,000

4223 খুলনা কু য়া কু য়া িমরপুর 113 মাঃ জিসম 
উ ন ৫০৬৬১২৬৪০৯ প

০১৭১১৩৬৯৭০৯ 
০১৭৭৬৮৩৪১৬৮

৭
না অন ান অন ান

িতিন গাভী িনজ 
খামাের পালন কেরন 
,দধু উrপাদন ও 
িব য় কেরন

িবেকিব িমরপুর 1905031007841 ০৪/১০/২১ ইং ৩৩৬২৭৮৫ 500,000

4224 খুলনা মেহরপুর কু য়া মেহরপুর স 114 ী তপন 
কুমার সাহা ১৪৮১৯৯০০৫৭ প ০১৭১৮৬৫৫০৭০ 

০১৭১৮৫৫১৭১৪
না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

 তল,চাল,ডাল,হলুদ 
মিরচ ও গা খাদ   
উৎপাদন কারী ও 
িবে তা

সানালী ব াংক আমঝুিপ শাখা ৩২০১২০০০০৩১৩২ ১৫-০৮-২১ ০৯৮৭৬৫৪৩২
১০৯৮৭৬ 300,000

4225 খুলনা মেহরপুর কু য়া মেহরপুর স 115 মা: সিলম 
রজা ৫০৮২১৮১৩৩৯ প

০১৯২৮৭০১৯০৩ 
 

০১৯৫১২৬৯৪৮৫
না ু অন ান

গাভী ও ছাগল পালন 
(দু  উৎপাদন ও 
বাজারজাত করন)

সানালী ব াংক কাট িব ং ৩২০৭৮০১০০৫৩৫৮ ১৬-০৮-২১ ৩২০৭৮০৮৩৩৭১৫২ 100,000

4226 খুলনা মেহরপুর কু য়া মেহরপুর স 116 মা: আবু 
হািনফ ৫৭২৮৭০৪১১৩১৮৭ প ০১৭৫৩৭১৭২৬১ 

০১৭৫৩৭১৭২৬১
না  ু অন ান

পয়াজ,রসুন্,আদা, 
িডেমর পাইকারী ও 
কাচামােলর িবে তা

সানালী ব াংক মেহরপুর শাখা ৩২০৬০০২০০০৭৭০ ১৯-০৮-২১ ৩২০৭৮০৮৩৩৭১৫৩ 300,000

4227 খুলনা মেহরপুর কু য়া মেহরপুর স 117 মা: হায়দার 
আলী ৪৬৪৫৮৪৯৯৫৩ প

০১৯৭৪৮৪৪৬০৪ 
০১৯৩১২৩৮৬৯

৫
না ু অন ান

েলর 
দরজা,জানালা,আল
িমরা সহ যাবতীয় 
সর াম তৗির 

সানালী ব াংক কাট িব ং ৩২০৭৮৩৪০০২৮১৭ ১৯-০৮-২১ ৩২০৭৮০৮৩৩৭১৫৪ 100,000

4228 খুলনা মেহরপুর কু য়া মেহরপুর স 118 মা: রিবউল 
ইসলাম ৪১৯৬৩১৫৮৫৯ প

০১৭২৬১৮৯৮০৪ 
  

০১৪০৫৬৯৪০৩১
না ু য়া/প ােকটজাতকরণ

 
কক,িব ু ট,চানাচর,

ট উৎপাদন ও 
বাজার জাত করন।

সানালী ব াংক আমঝুিপ শাখা ৩২০১১০০০৮৫২৪৭ ১৫-০৯-২১ ৩২০৭৮০৮৩৩৭১৫৫ 200,000

4229 খুলনা মেহরপুর কু য়া মেহরপুর স 119 মাছা: কাজল 
রখা ৬৪৪৪৭৫৮৬৩২ ম ০১৯৫১২৭৫০০৭ 

০১৭১৬২৬৮৮২৭
না অন ান অন ান  কাপেড়র ব বসা) ইসলামী ব াংক মেহরপুর ২২৫৯ ১৫-০৯-২১ ৩২০৭৮০৮৩৩৭১৫৬ 200,000

4230 খুলনা মেহরপুর কু য়া মেহরপুর স 120 মাছা: জসিমন
 খাতন ৯১৩৭৮২৩৯৯৪ ম

০১৮২২৭৮৪৪০৩ 
০১৮৮৯৬৬৩৭২

৮
না ু   অন ান কাপেড়র ব বসা সানালী ব াংক কাট িব ং ০১০০১৬২৯২৮০০১ ২২-০৯-২১ ৩২০৭৮০৮৩৩৭১৫৭ 150,000

4231 খুলনা মেহরপুর কু য়া মেহরপুর স 121 মা: গালাম 
মা ফা ২৩৯৪৭৪৯০৯৩ প

০১৯১২৭৮৩৫১৯ 
   

০১৯৫৬২৩১৬৮
না অন ান অন ান

কৃিষ য পািত ও 
অেটাজ য পািত 
িব য়

সানালী ব াংক মেহরপুর শাখা
৩২০৬০০১০২৬৩৬
৫

২২-০৯-২১ ৩২০৭৮০৮৩৩৭১৫৮ 300,000

4232 খুলনা মেহরপুর কু য়া মু জবনগর 122 মা: আ াস 
আলী 8653764970 প 01780262459 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন চল চেলর 
ক াপ তির িব  
কেরন।

পালী ব ংক িল: মু জবনগর 14631 5-8-2021 8396381 200,000

4233 খুলনা মেহরপুর কু য়া মু জবনগর 123 মা: তানভীর 
হীরা 5054523864 প 01715394019 না ু য়া/প ােকটজাতকরণ

িতিন ানীয় বাজাের 
ফল ফা ফুড 
িব য় কেরন

ইসলামী ব ংক িল: মু জবনগর
2050777020702881
5 5-8-2021 8396382 100,000

4234 খুলনা মেহরপুর কু য়া মু জবনগর 124 মাছা: 
রােকয়া খাতন 2845721790 ম 01726276122 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজাের িনজ  
দাকােন িছট কাপড় 
লপ তাশেকর 

কভার সাফা সেটর 

সানালী ব ংক মু জবনগর 3208601005335 10-8-2021 8396383 200,000

4235 খুলনা মেহরপুর কু য়া মু জবনগর 125 মাছা: সাবানা 
খাতন 7753744080 ম 01766837920 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
িছট কাপড় কেন 
এবং অডার িনেয় 
বািড়েত জামা 

অ নী ব ংক মু জবনগর 0200009824555 10-8-2021 8396384 100,000

4236 খুলনা মেহরপুর কু য়া মু জবনগর 126 মা: ফরেদৗস 
হসাইন 8203920700 প 01713907128 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজাের 
কারখানায় 5 জন 

িমক ও িনেজ  
অডার িনেয় বািড়েত 

সানালী ব ংক মু জবনগর 3208633000432 15-9-2021 8396385 300,000

4237 খুলনা মেহরপুর কু য়া মু জবনগর 127 মা: ইবাদত 
মা া 6854574495 প 01923120740 না ু অন ান

িতিন উ ত জােতর 
ভড়া পালন কেরন 

এবং কলা চাষ কেরন
সানালী ব ংক মু জবনগর 3208601007916 23-9-2021 8396386 200,000

4238 খুলনা মেহরপুর কু য়া গাংনী 128 মাঃেমায়াে
ম শখ ৩৩০০২১২৮৪৬ প ০১৭১৭৩৪৫৭০৩ 

০১৩০০৬০১৪০৫
না অন ান অন া্ন সাইেকল য াংশ িবেকিব গাংনী শাখা ২০৫৪৭ ০৫-০৮-২১ ৭০৭৫৫৪১ 200,000

4239 খুলনা মেহরপুর কু য়া গাংনী 129 মাছাঃআিশদা 
খাতন ৫৭১৪৭৮৪৪২৪৪২৩ ম

০১৩০৪৮৯৯৬৩১
 

০১৭৮৮৬৪৬২০৯
হ াঁ অন ান অন া্ন বােঁশর কাজ িবেকিব গাংনী শাখা ২০৫৩৩ ০৫-০৮-২১ ৭০৭৫৫৪২ 200,000
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িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
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টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

4240 খুলনা মেহরপুর কু য়া গাংনী 130 মাঃআহসানুল 
হক ৩৭১৭৩২১২৬৩ প ০১৮১৩৭৪৯৩৫৭ 

০১৯১৫৩৬১৩০০
হ াঁ অন ান অন া্ন নািবল ার অ ণী গাংনী শাখা ০২০০০০৪০০৭৮৮৪ ০৯-০৮-২১ ৭০৭৫৫৪৩ 150,000

4241 খুলনা মেহরপুর কু য়া গাংনী 131 মাছাঃেরেহনা 
ইয়াসিমন ১৪৬১১৯০৩৭১ ম ০১৭১৮৮৪৯০৯৯

০১৭১০০৩৪৯৬৬
না কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন লিডস টইলাস পালী গাংনী শাখা ৬১০৬০১০০০০৭৯৮ ০২-০৯-২১ ৭০৭৫৫৪৪ 200,000

4242 খুলনা মেহরপুর কু য়া গাংনী 132 মাঃমাসুদ রানা ৫৯৯১৫৪৯০২২ প
০১৭৩৯৫৯৯৩২১

 
০১৯৩৯৭৩২৩৮

হ াঁ ু অন া্ন লা ব খামার সানালী গাংনী শাখা ৩২০৩১০০১৪১৭৮৬ ০২-০৯-২১ ৭০৭৫৫৪৫ 250,000

4243 খুলনা মেহরপুর কু য়া গাংনী 133 শ ামা আ ার ২৪০৩৭৪৬৩৭৯ ম
০১৭৫০০৪৩৩৯৮

 
০১৭২২৫৮৯৪০৮

হ াঁ ু অন া্ন মুিনয়া ভািম কে া  
ও ডইির ফাম সানালী গাংনী উপেজলা 

পিরষদ শাখা ৩২০৪৫০১০০৮৬২৭ ০৯-০৯-২১ ৭০৭৫৫৪৬ 300,000

4244 খুলনা মেহরপুর কু য়া গাংনী 134 মাছাঃসারিমন 
আ ার ২৩৬৪০৩৬৯১৯ ম ০১৭৫৫৬০১৯৪৪ 

০১৭৪৫১৪৮৪৮৩
হ াঁ অন ান য়া/প ােকটজাতকরণ দু  উৎপাদন ও 

বাজারজাতকরণ িবেকিব গাংনী শাখা ২০৬০৯ ১৬-০৯-২১ ৭০৭৫৫৪৭ 250,000

4245 খুলনা মেহরপুর কু য়া গাংনী 135 মাঃমহন আলী ৩৭১০১৪২৫৬৭ প ০১৭২২১২৯০৩৮ 
০১৭০৩৭১৮৪১৫

না অন ান অন া্ন সাইেকল ার এ  
ওয়াকস িবেকিব কাথুলী শাখা ১৩৬ ১৬-০৯-২১ ৭০৭৫৫৪৮ 300,000

4246 খুলনা মেহরপুর কু য়া গাংনী 136 মাঃশিহদলু 
ইসলাম ৩৭১১২২১৮৫৭ প

০১৮৪৮৩১৪৩৩১
 

০১৯৮২৭৬০৮৮৭
না অন ান অন ান আেখর রস থেক 

ড় তির সানালী গাংনী শাখা ৩২০৩৭০১০১৮৯১১ ২৩-০৯-২১ ৭০৭৫৫৪৯ 200,000

4247 খুলনা কু য়া কু য়া দৗলতপুর 137 মাঃ বােয়ত 
হােসন ২৮২১১৩৭১৫১ প ০১৭২৮০০৬৩৬১

 ০১৭৩০৬০৩৬৭১
হ াঁ অন ান ভাগ  পন  উৎপাদন

গাভী  থেক দধু 
সং হ কের 
বাজারজাত কেরন।

সানলী ব াংক দৗলতপু শাখা ৩০০৬০০২১৪১৮২৫ ০৫-০৮-২০২১ ৩২৪৫৮০২ 200,000

4248 খুলনা কু য়া কু য়া দৗলতপুর 138 মা: গালাম 
িকবিরয়া ৫০১৩৯১৩৮১৬০৭৩ প ০১৭১১৩০৪৫৪৮ 

০১৭১৭০১১২০৩
হ াঁ অন ান অন ান ফেটাকিপ ও 

শনারী ব  িব য় অ নী ব াংক দৗলতপু শাখা ০২০০০০৫৮৫২৫৫৫ ০৫-০৮-২০২১ ৩২৪৫৮০১ 200,000

4249 খুলনা কু য়া কু য়া দৗলতপুর 139 মাঃ জািম ল 
ইসলাম ৫০১৩৯৪০০৭২০২৩ প ০১৭২৫৯৯০৫৮০

 ০১৭১১৭০৮৩৫৮
না অন ান অন ান ফেটাকিপ ও বই 

বাধােনা সানলী ব াংক দৗলতপু শাখা
৩০০৬০০২২০৬২২

৯
১৯-০৮-২০২১ ৩২৪৫৮০৩ 200,000

4250 খুলনা কু য়া কু য়া দৗলতপুর 140
মা: 
তাফা েল 
হােসন

৫০১৩৯৬১৯৯৮৭২০ প ০১৮৬৪৫৭৯০৫৮
 ০১৯২১৮১২১৪৪

না অন ান  কৃিষ পণ  উৎপাদন পান চাষ বাংলােদশ কৃিষ 
ব াংক

তারা িনয়া, দৗল
তপু শাখা ৬৬৭৯ ১৯-০৮-২০২১ ৩২৪৫৮০৪ 100,000

4251 খুলনা কু য়া কু য়া দৗলতপুর 141 মা: 
শাওনু ামান ৯৫৭৫৪৮১২৯৭ প ০১৭৩৭০৫১৪১১ 

০১৭২২৮৩১৫৯২
না অন ান  কৃিষ পণ  উৎপাদন   কলা ও আদা চাষ ডাচ বাংলা ব াংক কু য়া শাখা ১৬৮১৫১২৪৭৭২৫ ২২-০৮-২০২১ ৩২৪৫৮০৫ 100,000

4252 খুলনা কু য়া কু য়া দৗলতপুর 142 মা: মামুন উর 
রশীদ ৫০১৩৯৬১৯৯৮৩৩০ প ০১৭২৮১২৪৮৮৯

 ,০১৭৫১২৭৭৫৩
না অন ান  কৃিষ পণ  উৎপাদন পান চাষ পালী ব াংক হােসনাবাদ 

শাখা, কু য়া ৫১৯৪০১০০২০০৮১ ০২-০৯-২০২১ ৩২৪৫৮০৮ 100,000

4253 খুলনা কু য়া কু য়া দৗলতপুর 143 মাছা: সালমা 
খাতন ১৯৯৭৫০১৩৯৪০১২৭৯১৫ ম

০১৯২৮৯৪০৪৬৫
 

০১৭৬৩৭৯৭০৯৩
না  ু     িনত ব বহায পন  উৎপাদন দ জর দাকান সানলী ব াংক দৗলতপু শাখা ৩০০৬৪০১০২৩০২৯ ০২-০৯-২০২১ ৩২৪৫৮০৭ 100,000

4254 খুলনা কু য়া কু য়া দৗলতপুর 144
মাছা: 

তাসিনম 
তািনয়া

১৯৯৩৫০১৩৯৪৭০০০০৯৪ ম
০১৭৩৯৮৬৮৭২

৬ 
০১৭১১০২০৫৩৮

হ াঁ অন ান ভাগ  পন  উৎপাদন 
গাভী  থেক দধু 
সং হ কের 
বাজারজাত কেরন।

পালী ব াংক হােসনাবাদ 
শাখা, কু য়া ১৬৭১০ ০২-০৯-২০২১ ৩২৪৫৮০৬ 400,000

4255 খুলনা কু য়া কু য়া দৗলতপুর 145 মা: িসরাজুল 
ইসলাম ৫০১৩৯৩৩৮৬৫৪৫৯ প ০১৭১৯২৭০৯২৭  

০১৭১৫৫৪৪২৫৭
না অন ান কৃিষ পণ  উৎপাদন কেচা কে া  সার 

উৎপাদন অ নী ব াংক দৗলতপু শাখা ০২০০০১৩৬২২২৮৬ ০৮-০৯-২০২১ ৩২৪৫৮০৯ 400,000

4256 খুলনা কু য়া কু য়া দৗলতপুর 146 মাছাঃেফরেদৗ
সী বগম ৫০১৩৯৪০০৭৮৫৬০ ম ০১৭৬৭৩৪০১০৯ 

 ০১৮১৮৭০৬১১৫
না অন ান কৃিষ পণ  উৎপাদন পান চাষ বাংলােদশ কৃিষ 

ব াংক
তারা িনয়া, দৗল

তপু শাখা ১১০০১ ০৮-০৯-২০২১ ৩২৪৫৮১০ 100,000

4257 খুলনা কু য়া কু য়া দৗলতপুর 147
মাছা: 

আফেসানা 
খাতন

১৯৯০৫০১৩৯৩৩০০০১৮
৪ ম ০১৯৮০৭৭১৪৮৮ 

০১৭৬৭৪৯৪৯৩৯
না কু টর য়া জাতকরন শিপং ব াগ ত 

কারক অ নী ব াংক দৗলতপু শাখা ০২০০০১৩৩৮৭২৮১ ১৫-০৯-২০২১ ৩২৪৫৮১১ 100,000

4258 খুলনা কু য়া কু য়া দৗলতপুর 148 মাঃআসাদলু 
ইসলাম

১৯৯৩৫০১৩৯৪০০০০৪৭
৮ প

০১৭৭৫৯৯২১৭৮ 
০১৭৩৬৫৪৩৬৩

২
না অন ান কৃিষ পণ  উৎপাদন পান চাষ ও মাছ চাষ সানলী ব াংক দৗলতপু শাখা ৩০০৬৪০১০১৯৭৮৩ ২২-০৯-২০২১ ৩২৪৫৮১২ 200,000

4259 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী পটূয়াখালী 1 মাঃ মাসূম 
িব াহ ৭৮১৯৫৬৭২০৮৮৯৮ প ০১৭১১৩৪৩৬০৭ হ াঁ অন ান অন ান  ক উটার 

িশ ন ক পালী ব াংক িডবুয়াপুর ১৭২১৯ ২৮-০৭-২১ ০২০৬২২১ 250,000
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(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

4260 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী পটূয়াখালী 2 খািদজা বগম ৪১৬৩৪৮৮২৩৪ ম ০১৭১২৩৯৫০৮২ হ াঁ অন ান িনত ব বহায পন  উৎপাদন
খাবার তিরর 
মাধ েম হােটল 
ব বসা

ইসলামী ব াংক পটূয়াখালী
২০৫০১৯২০২০১৬৬

৯৯১২
২৮-০৭-২১ ০২০৬২২২ 100,000

4261 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী পটূয়াখালী 3 দয়া রানী ৭৮১৯৫৬১১৫১২৭৬ ম ০১৬৮৯৭৯৮৩৯
০

হ াঁ  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন ইসলামী ব াংক পটূয়াখালী ২২০৬১ ২৮-০৭-২১ ০২০৬২২৩ 100,000

4262 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী পটূয়াখালী 4 আছমা বগমু ৮২৫০৬০২৫০৮ ম ০১৭৮৬৯৫৮৬৩
২

হ াঁ অন ান অন ান প  িচকৎসক সানালী ব াংক িনউ টাউন ৪৩১৬৬০১০১১১৭৬ ২৯-০৭-২১ ০২০৬২২৪ 150,000

4263 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী পটূয়াখালী 5 িব আ ার ৬৮৬২১১৫২৫৭ ম ০১ ৭২৮১৯৮৫১১ না  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন ডাচ বাংলা ব াংক পটূয়াখালী ২১৮১৫১১১৭৭৮৬ ১১-০৮-২১ ০২০৬২২৭ 200,000

4264 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী পটূয়াখালী 6 শারমিন আ ার ৩৭০২১৬৮৭৮৬ ম ০১৭৩১৭১৫৯৫৩ হ াঁ অন ান অন ান  ক উটার 
িশ ন ক সানালী ব াংক পটূয়াখালী ৪৩১৬৬০১০১০১২৫ ১১-০৮-২১ ০২০৬২২৬ 100,000

4265 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী পটূয়াখালী 7 মাঃ ফিরদ্ উ ীন ২৩৬৩৯০৫২৫৪ প ০১৭১৪৩৫১৯২২ হ াঁ  কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন জুতা তিরর 
কারখানা ডাচ বাংলা ব াংক পটূয়াখালী ২১৮১৫৪১৫৫৩০৫ ১২-০৮-২১ ০২০৬২২৮ 300,000

4266 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী পটূয়াখালী 8 িসিরনা ২৩৬০৯৯৫৭৩০ ম ০১৭৩২৩৩০৬০৫ হ াঁ  ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন মুিড় ও িচপেসর 
ব বসা ডাচ বাংলা ব াংক পটূয়াখালী ২১৮১৫১১১৭৭৮৬ ১২-০৮-২১ ০২০৬২২৯ 200,000

4267 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী পটূয়াখালী 9 অ লী রানী ৪১৬৪১১৬২৯৭ ম ০১৭৭৭০৪৯৭৮৪
৫

হ াঁ  কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন দ জর মাধ েম 
পাশাক তির কৃিষ ব াংক পটূয়াখালী ০৭০১০৩১০১৯২৩৪ ১২-০৮-২১ ০২০৬২৩০ 100,000

4268 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী পটূয়াখালী 10 কিহনূর বগম ৮২১২৩০৮৬৫৭ ম ০১৭৪৭৮৪৬৪৭২ হ াঁ অন ান অন ান
কােঠর মাধ েম 
আসবাব-প  তিরর 
ব াবসা

অ ণী ব াংক পুরান বাজার ৮৭১১ ১৭-০৮-২১ ০২০৬২৩১ 100,000

4269 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী পটূয়াখালী 11 পারভীন আ ার ৭৫৫০৬৫৫৪৫৩ ম ০১৭২৫৪৩৮৪২০ হ াঁ  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন সানালী ব াংক পটূয়াখালী ৪৩১৬৬০১০১৩০৫৭ ১৭-০৮-২১ ২০২০৬২৩২ 100,000

4270 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী পটূয়াখালী 12 মাঃ রােশদ খান ৪১৫৩৭৯১১৬৭ প ০১৭১২৫৫৩৫৬৬ না  কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন দ জর মাধ েম 
পাশাক তির িস ট ব াংক পটূয়াখালী ১২৫০৩১০০০০৩০৭ ০৯-০৯-২১ ০২০৬২৩৩ 300,000

4271 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী পটূয়াখালী 13 রািবয়া ৭৮০২৫৯২০৩৫ ম ০১৭২৪৮৫৩৭৪৪ হ াঁ  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন কৃিষ ব াংক কশব পুর ৫৪৫ ০৯-০৯-২১ ০২০৬২৩৪ 150,000

4272 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী পটূয়াখালী 14 মু া বগম ২৬০৯০৬০০০৫০৪ ম ০১৩০৯৯৯৪৮১২ হ াঁ  কু টর  িনত ব বহায পন  উৎপাদন দ জর মাধ েম 
পাশাক তির কৃিষ ব াংক পটূয়াখালী ০৭০১০৩১০১৯২৪৫ ০৯-০৯-২১ ০২০৬২৩৫ 100,000

4273 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী পটূয়াখালী 15 ফােতমা বগম ৮৬৫০৫৮১৯৭১ ম ০১৭৭৯৩১৭৭৮৮ হ াঁ  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন আল-আরাফা পটূয়াখালী ১৪৮১১২০০১১১১২ ০৯-০৯-২১ ০২০৬২৩৬ 100,000

4274 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী পটূয়াখালী 16 মাঃ আল-আিমন ৫৫১২৬৫৭১২২ প ০১৭১১২৩৩০৫০ হ াঁ অন ান অন ান  ক উটার 
িশ ন ক সানালী ব াংক িনউ টাউন ১০০০১৮১৮৭ ২৭-০৯-২১ ০২০৬২৩৭ 300,000

4275 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী পটূয়াখালী 17 ঋত আা ার ১৯৫৫৫৫০১৬৩ ম ০১৯৪০৭৩৬০৪৪ হ াঁ  কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন দ জর মাধ েম 
পাশাক তির স া ড ব াংক পটূয়াখালী ০৫৭৩৪০০১৪৬৫ ২৭-০৯-২১ ০২০৬২৩৮ 100,000

4276 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী পটূয়াখালী 18 হািববা আা ার ৫১০৫৭৭৪১৭৭ ম ০১৭৪৭০৫০১৭৪ হ াঁ  ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন কৃিষ ব াংক পটূয়াখালী ০৭০১০৩১০১৯২৪৯ ২৭-০৯-২১ ০২০৬২৩৯ 100,000

4277 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 19 সমীর পাল 2390973960 প 01779778146 না  কু টর অন ান

মা টর তির পন  
উৎপাদন কের 
বাংলােদশ এবং 
ইউেরাপ 

সানালী ব াংক বাউফল 4306701010155 27-07-2021 2596401 200,000

4278 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 20 িব  ুপাল 5990984873 প 01712630760 না  কু টর অন ান

মা টর তির পন  
উৎপাদন কের 
বাংলােদশ এবং 
ইউেরাপ 

অ নী ব াংক বাউফল 15707 27-07-2021 2596402 200,000

4279 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 21 শাহজালাল 1020419105 প 01765978402 না  কু টর অন ান

মা টর তির পন  
উৎপাদন কের 
বাংলােদশ এবং 
ইউেরাপ 

অ নী ব াংক বাউফল 6590 27-07-2021 2596403 200,000
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4280 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 22 মাঃ িরয়াজ 8692147401 প 01732451715 না  কু টর অন ান

মা টর তির পন  
উৎপাদন কের 
বাংলােদশ এবং 
ইউেরাপ 

সানালী ব াংক বাউফল 4306701010747 27-07-2021 2596404 100,000

4281 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 23 মিনর হােসন 6890349738 প 01734773693 না  কু টর অন ান

মা টর তির পন  
উৎপাদন কের 
বাংলােদশ এবং 
ইউেরাপ 

অ নী ব াংক বাউফল 9469 27-07-2021 2596405 100,000

4282 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 24 হাসেনয়ারা 5541362199 ম 01714829076 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

গাভী পালন এবং 
দেুধর তির 
িম / ভাগ  পন  
িব য় কের

সানালী ব াংক বাউফল 4306100106321 27-07-2021 2596406 150,000

4283 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 25 মমতাজ 7191532349 ম 01771475100 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
শাক সব জ চাষ 
কের এবং সই পন  
বাজাের িব  কের

জনতা ব াংক বাউফল ট 257/8 09-08-2021 2596407 100,000

4284 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 26 জাহা ীর 5091677758 প 01719689500 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

বািন জ ক ভােব 
কবুতর পালন কেরন 
এবং তা বাজাের 
িব  কের

কৃিষ ব াংক বাউফল 0705031008945 09-08-2021 2596408 200,000

4285 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 27 চায়না রানী 6441762389 ম 01727440263 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন  দধু য় কের  
বািড়েত িম া  তির 
কের তা িব  কের

কৃিষ ব াংক বাউফল 0705031008946 09-08-2021 2596409 200,000

4286 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 28 ফােতমা 2841116441 ম 01741369634 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
বািন জ ক ভােব হাস 
মুরগী পালন  এবং তা 
বাজাের িব  কের

কৃিষ ব াংক বাউফল 2408 09-08-2021 2596410 200,000

4287 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 29 মািরয়া আ ার 5958066408 ম 01710029322 না  কু টর অন ান কাপড় িদেয় পাষাক 
তির কৃিষ ব াংক বাউফল 0705031008944 17-08-2021 2596411 100,000

4288 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 30 নািসর উ ন 7351896241 প 01714804278 না ু কৃিষ পণ  উৎপাদন
শাক সব জ চাষ 
কের এবং সই পন  
বাজাের িব  কের

কৃিষ ব াংক বাউফল 2421 25-08-2021 2596416 200,000

4289 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 31 গািব পাল 5540973194 প 01726319187 না  কু টর অন ান

মা টর তির পন  
উৎপাদন কের 
বাংলােদশ এবং 
ইউেরাপ 

এফএসআইিবএল বাউফল 0230122000094 25-08-2021 2596418 200,000

4290 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 32 কমল পাল 19700921806450187 প 01711079498 না  কু টর অন ান

মা টর তির পন  
উৎপাদন কের 
বাংলােদশ এবং 
ইউেরাপ 

এফএসআইিবএল বাউফল 105780191 25-08-2021 2596415 300,000

4291 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 33  শাহজালাল মৃধা 7813877926257 প 01304370888 না  কু টর অন ান

মা টর তির পন  
উৎপাদন কের 
বাংলােদশ এবং 
ইউেরাপ 

এফএসআইিবএল বাউফল 023012200003856 25-08-2021 2596414 200,000

4292 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 34 কমল পাল 7813877926782 প 01725562365 না  কু টর অন ান

মা টর তির পন  
উৎপাদন কের 
বাংলােদশ এবং 
ইউেরাপ 

সানালী ব াংক বাউফল 100096379 25-08-2021 2596412 200,000

4293 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 35 মাঃ শািহন 7813877926265 প 01733871182 না  কু টর অন ান

মা টর তির পন  
উৎপাদন কের 
বাংলােদশ এবং 
ইউেরাপ 

অ নী ব াংক বাউফল 19017 25-08-2021 2596413 100,000

4294 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 36 ই াহীম 1021054695 প 01915003237 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

বািন জ ক ভােব 
মুরগীর খামার এবং 
তা পাইকারী িক  
কের

সানালী ব াংক বাউফল 4306701010109 25-08-2021 2596417 200,000

4295 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 37 রনু বগম 1020006100 ম 01798570922 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

শাক সব জ চাষ 
কের এবং সই 
ফসল বাজাের িব  
কের

কৃিষ ব াংক বাউফল 2453 16-09-2021 2596416 200,000

4296 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 38 লাকী আ ার 4192100107 ম 01718727594 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

পুকুের িবিভ  
জািতর মাছ চাষ 

কের তা বাজাের 
িব  কের

জনতা ব াংক বাউফল 0100120806348 16-09-2021 2596644 200,000

4297 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 39 ফাহিমদা জাহান 19947813871102854 ম 01745362771 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

গাভী পালন এবং 
দেুধর তির 
িম / ভাগ  পন  
িব য় কের

কৃিষ ব াংক বাউফল 167180882407 16-09-2021 2596648 200,000

4298 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 40 নাজমা বগম 7789938185 ম 07175658281 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

গাভী পালন এবং 
দেুধর তির 
িম / ভাগ  পন  
িব য় কের

অ নী ব াংক বাউফল 9218 16-09-2021 2596646 100,000

4299 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 41 হা ন হাওলাদার 1940261165 প 01753310773 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
হাসঁ মুরগী পালন 
কের তাহা ানীয় 
বাজাের িব  কের

অ নী ব াংক বাউফল 9555 16-09-2021 2596645 200,000
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4300 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 42 সািবনা বগম 9571051763 ম 01713955883 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
ছগল পালন কের তা 

ানীয় বাজাের 
িব  কের ।

কৃিষ ব াংক বাউফল 0705031008966 16-09-2021 2596641 200,000

4301 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 43 মাঃ যােয়দ 1990781389500063 প 01712136485 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

পুকুের িবিভ  
জািতর মাছ চাষ 

কের তা বাজাের 
িব  কের

জনতা ব াংক বাউফল 7524/7 16-09-2021 2596647 300,000

4302 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 44 মাসাঃ কিহনুর 8691292794 ম 01726446129 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
হাসঁ মুরগী পালন 
কের তাহা ানীয় 
বাজাের িব  কের

জনতা ব াংক বাউফল 0100225681800 16-09-2021 2596649 100,000

4303 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 45 মাঃ ইিলয়াস 5094468948 প 01722156109 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

পুকুের িবিভ  
জািতর মাছ চাষ 

কের তা বাজাের 
িব  কের

অ নী ব াংক বাউফল 15900 16-09-2021 2596644 200,000

4304 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 46 খােলদা বগম 5541167184 ম 01768612369 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

গাভী পালন এবং 
দেুধর তির 
িম / ভাগ  পন  
িব য় কের

অ নী ব াংক বাউফল 19849 16-09-2021 2596643 100,000

4305 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 47 থাকন পাল 1934398411 প 01716260481 না  কু টর অন ান

মা টর তির পন  
উৎপাদন কের 
বাংলােদশ এবং 
ইউেরাপ 

এফএসআইিবএল বাউফল 023012200003571 16-09-2021 2596642 100,000

4306 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 48 ল ী রানী পাল 4194962694 ম 01762104309 না  কু টর অন ান

মা টর তির পন  
উৎপাদন কের 
বাংলােদশ এবং 
ইউেরাপ 

জনতা ব াংক বাউফল 0100223521147 19-09-2021 2596650 100,000

4307 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 49 কিনকা রাণী 282053239 ম 01306378199 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

পুকুের িবিভ  
জািতর মাছ চাষ 

কের তা বাজাের 
িব  কের

অ নী ব াংক বাউফল 17905 26-09-2021 2596651 100,000

4308 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 50 চ া রাণী 9570838830 ম 01843945310 হ াঁ  কু টর অন ান কাপড় িদেয় পাষাক 
তির কৃিষ ব াংক বাউফল 0705031008970 26-09-2021 2596654 100,000

4309 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 51 নাজমা বগম 8203979086 ম 01742082088 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
ছগল পালন কের তা 

ানীয় বাজাের 
িব  কের ।

জনতা ব াংক বাউফল 0100071969066 26-09-2021 2596655 150,000

4310 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 52 আসমা বগম 9569863963 ম 01725764434 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

গাভী পালন এবং 
দেুধর তির 
িম / ভাগ  পন  
িব য় কের

ইসলািম ব াংক বাউফল 140 26-09-2021 2596652 100,000

4311 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী বাউফল 53 মিনরা বগম 4641759776 ম 07156320549 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

পুকুের িবিভ  
জািতর মাছ চাষ 

কের তা বাজাের 
িব  কের

কৃিষ ব াংক বাউফল 2406 26-09-2021 2596653 200,000

4312 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দমুিক 54 মাসাঃ িতশা আ ার19937815519000070 ম 01744423482 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পণ কবা টক/দ জ িবেকিব দমুিক শাখা 0715-031006102 11/08/21 SBb-3070771 100,000

4313 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দমুিক 55 হল আিমন 7815547079245 প 01717346607 না ু য়া/প ােকটজাতকরন ভাই ভাই বকারী পালী ব াংক িলঃ পিব িব শাখা 7247 11/08/21 SBb-3070772 300,000

4314 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দমুিক 56  সয়দা নাজনীন 7815547078382 ম 01709513158 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন কবুতর ও মুরগীর 
খামার অ নী ব াংক িলঃ পিব িব শাখা 0200004846590 12/08/21 SBb-3070773 300,000

4315 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দমুিক 57 সারিমন আ ার 2851763983 ম 01709873712 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন  মুরগী পালন িবেকিব দমুিক শাখা 0715-031006096 16/08/21 SBb-3070774 100,000

4316 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দমুিক 58 মঞ্জুরী মালাকার 7815581099321 ম 01737484416 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন িবেকিব দমুিক শাখা 0715-031006114 02/09/21 SBb-3070775 200,000

4317 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দমুিক 59 মাঃিছ কুর রহমান 7819561142458 প 01749357327 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন অ নী ব াংক িলঃ পিব িব শাখা 4792 02/09/21 SBb-3070776 200,000

4318 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দমুিক 60 শািহনুর বগম 7816655638654 ম 01742618103 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরন আচার তরী িবেকিব দমুিক শাখা 0715-031006115 05/09/21 SBb-3070777 200,000

4319 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দমুিক 61 তাছিলমা বগম 7815519091523 ম 01715267416 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন হাস মুরগী ও কবুতর 
পালন অ নী ব াংক িলঃ পিব িব শাখা 0200004848288 05/09/21 SBb-3070778 200,000
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4320 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দমুিক 62 ছালমা বগম 7815519087504 ম 01735502511 হ াঁ ু িনত ব বহায পণ া ক চট তরী িবেকিব দমুিক শাখা 0715-031006134 5/09/21 SBb-3070779 200,000

4321 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দমুিক 63 সারবানত রা 19917815581000021 ম 01733124714 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভীও ছাগল পালন িবেকিব দমুিক শাখা 0715-031006118 23/09/21 SBb-3070780 200,000

4322 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দমুিক 64 লাইজু আ ার পাপিড় 7815547080000 ম 01780259355 না কু টর কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন  মুরগীর ফাম ও 
কবুতর পালন িবেকিব দমুিক শাখা 0715-031000749 26/09/21 SBb-3070781 200,000

4323 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দমুিক 65 সীমা বগম 7815547076002 ম 01780705172 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগী পালন িবেকিব দমুিক শাখা 0715-031006181 26/09/21 SBb-3070782 200,000

4324 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দমুিক 66 িনলুফা বগম 7815547081119 ম 01793757396 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মুরগী পালন িবেকিব দমুিক শাখা 0715-031006186 26/09/21 SBb-3070783 100,000

4325 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দমুিক 67 িমস িশমুল ইয়াসিমন19734114729260643 ম 01718839438 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন সানালী ব াংক িলঃ দমুিক শাখা 4319100003747 27/09/21 SBb-3070784 200,000

4326 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দমুিক 68 মািহনুর বগম 3293839266 ম 01733871034 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পণ  দ জ ব বসা িবেকিব দমুিক শাখা 0715-031006180 28/09/21 SBb-3070785 100,000

4327 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দমুিক 69 সয়দা িসমা আ ার 5988583679 ম 01705051621 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন িবেকিব দমুিক শাখা 0715-031006160 28/09/21 SBb-3070786 200,000

4328 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দমুিক 70 রািহমা 3744675269 ম 0173151595 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গ  হাস ও মুরগী 
পালন িবেকিব দমুিক শাখা 0715-031006192 28/09/21 SBb-3070787 200,000

4329 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী িমজাগ 71 সালমা বগম ৭৮১৭৬২৭১৭৩৯৫৩ ম ০১৭১৮১০৪২৭০ না ু কৃিষ ও ভাগপন
 উৎপাদন

মুরগীর বা া 
উৎপাদন 
বাজারজাত করন

জনতা ব াংক সুিবদখালী 0100068762337 17/8/21 CDE-2598342 200,000

4330 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী িমজাগ 72 আেমনা বগম ৭৮১৭৬২৭১৭৩৪৭০ ম ০১৭৩১৯৭৬৮৫৭ হ াঁ ু কৃিষ ও ভাগপন
 উৎপাদন

গ  ছাগল পালন ও 
দধু বাজারজাত করন প া ব াংক সুিবদখালী 0112000325300 17/8/21 CDE-2598341 200,000

4331 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী িমজাগ 73 ফােতমা তজ যাহরা
১৯৯৩৭৮১৭৬৮১০০০০৬

৬ ম ০১৭৯০৮৬৬৯৯
৫

না ু কৃিষ ও ভাগপন
 উৎপাদন

ফােতমা ডইরী ফাম 
ওবাজারজাত করন সানালী ব াংক সুিবদখালী 4317100010047 19/8/21 CDE-2598343 400,000

4332 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী িমজাগ 74 মা: মিন ামান ৭৮১৭৬১৩১৬১২৯০ প ০১৭১৮৪১২৭২২ না ু কৃিষ ও ভাগপন
 উৎপাদন

ঘেড় মাছ 
চাষওবাজারজাত 
করন

সানালী ব াংক সুিবদখালী 4317100301163 19/8/21 CDE-2598344 300,000

4333 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী িমজাগ 75 শ ামল চ  চ বত ৭৮১৭৬৮১১৪১৯৭৮ প ০১৭১৯২৭৪৪৫৭ না ু কৃিষ ও ভাগপন
 উৎপাদন

ঘেড় মাছ, সব জ 
চাষ ও বাজারজাত 
করন

প া ব াংক সুিবদখালী 0112900439040 25/8/21 CDE-2598345 400,000

4334 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী িমজাগ 76 শারমীন আ ার
১৯৯৩৭৮১৭৬১৩০০০১৯

৬ ম ০১৭৫৬৭৩৫২৫৯ হ াঁ ু কৃিষ ও ভাগপন
 উৎপাদন

আধুিনক প িতেত 
মাছ চাষ 
ওবাজারজাত করন

সানালী ব াংক সুিবদখালী 4317401016478 26/8/21 CDE-2598346 200,000

4335 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী িমজাগ 77 মা:মিন ল ইসলাম ১৪৫৫৫৩৯৭১৬ প ০১৭৩৬৫২৫১৯৪ হ াঁ ু কৃিষ ও ভাগপন
 উৎপাদন

ঘেড় মাছ চাষ 
ওবাজারজাত করন পূবালী ব াংক সুিবদখালী 4457101048632 12/9/21 CDE-2598347 400,000

4336 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী িমজাগ 78 শাহেনওয়াজ আ ার ৫৫৩৫১৯১০৫৯ ম ০১৭৪৩৬৩৮১৮
৩

হ াঁ ু কৃিষ ও ভাগপন
 উৎপাদন

ঘেড় মাছ, সব জ 
চাষ ওবাজারজাত 
করন

প া ব াংক সুিবদখালী 0112700418818 14/9/21 CDE-2598348 200,000

4337 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী িমজাগ 79 জা াত
১৯৯৩৭৮১৭৬৮১০০০১৫

৯ ম ০১৬১৫৫৭৬০৫৬ হ াঁ ু কৃিষ ও ভাগপন
 উৎপাদন

ঘেড় মাছ চাষ 
ওবাজারজাত করন সানালী ব াংক সুিবদখালী 4317100302211 23/9/21 CDE-2598349 250,000

4338 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী িমজাগ 80 স ব আলী ৭৮১৭৬৪০১৮৪৪৭৯ প ০১৯২৬৫৭৩৬৫
৬

হ াঁ ু কৃিষ ও ভাগপন
 উৎপাদন

ঘেড় মাছ, সব জ 
চাষ ওবাজারজাত 
করন

জনতা ব াংক সুিবদখালী 010076520625 23/09/21 CDE-2598350 400,000

4339 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী িমজাগ 81 মাসা: ফাহিমদা ৪৬৪৩৬৮৩০৯৯ ম ০১৭২৮৮১০২০২ না ু কৃিষ ও ভাগপন
 উৎপাদন

ঘেড় মাছ চাষ 
ওবাজারজাত করন কৃিষ ব াংক সুিবদখালী 0711031110771 4/10/21 CDE-2598351 200,000
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4340 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী কলাপাড়া 82  আসমা 7816611663369    ম ০১৭১৯৭৬৫০৩০ হ াঁ ু মকৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন কৃিষ খামার মােক াইল ব াংক িলঃ খপুপাড়া শাখা ################ 10/8/2021 ০৬৯৬২০২ 200,000

4341 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী কলাপাড়া 83 মাঃ দলুাল হাং 7826602694748    প ০১৭৮৯৮৪৯১০৯ না ু ভাগ  পণ  উৎপাদন/ য়া মুরগী ফাম ি িময়ার ব াংক িলঃ খপুপাড়া শাখা ১১১০০০০০২০৫ 10/8/2021 ০৬৯৬২০১ 300,000

4342 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী কলাপাড়া 84 খািদজা 3302110899    ম ০১৭২৩৩৯৯২৭৯ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গ র ফাম/হাস মুরগী ◌্উ রা ব াংক িলঃ খপুপাড়া শাখা ১২১৫০৬ 11/8/2021 ০৬৯৬২০৩ 250,000

4343 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী কলাপাড়া 85 হােফজা খাতন 7816635613913    ম ০১৭১২৮৭১৯৩২ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গ র ফাম/হাস মুরগী আ ণী ব াংক িলঃ খপুপাড়া শাখা 200016097549    11/8/2021 ০৬৯৬২০৪ 250,000

4344 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী কলাপাড়া 86 িবউট  কমকার 7826609706288    ম ০১৭৩৯৭৩৯১১৪ না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন কৃিষ খামার পূবালী ব াংক িলঃ খপুপাড়া শাখা ২২২১৬৪৯ 11/8/2021 ০৬৯৬২০৫ 100,000

4345 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী কলাপাড়া 87 আবু জাফর 19837816683567300    প ০১৬২২১৬৩৭২০ না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গ র ফাম/হাস মুরগী শাহজালাল ব াংক 
িলঃ খপুপাড়া শাখা ################ 11/8/2021 ০৬৯৬২০৬ 300,000

4346 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী কলাপাড়া 88 আফেরাজা 7816683671886    ম ০১৭১৮৬২৩৪১২ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গ র ফাম/হাস মুরগী শাহজালাল ব াংক 
িলঃ খপুপাড়া শাখা ################ 12/8/2021 ০৬৯৬২০৮ 300,000

4347 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী কলাপাড়া 89 সজল িব াস 19897826604000000    প ০১৭৮২৮৩৫৪৪৯ না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গ  ফাম ◌্উ রা ব াংক িলঃ কলাপাড়া শাখা ৩১-৩২২১ 12/8/2021 ০৬৯৬২০৭ 200,000

4348 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী কলাপাড়া 90 িদপালী িম ী 619452165390    ম ০১৭৬০৩৬২০০১ না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গ  ফাম আ ণী ব াংক িলঃ আলী পুর ব র 
শাখা 200013973781    ১৬/৮/২১ ০৬৯৬২০৯ 200,000

4349 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী কলাপাড়া 91 নুরজাহান 7826601694061    ম ০১৭২৯৪৭৮৮৭৫ না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন হাস মুরগীর খামার কৃিষ ব াংক িলঃ িব, ক,িব শাখা ৫০৪৫ ১৬/৮/২১ ০৬৯৬২১০ 150,000

4350 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী কলাপাড়া 92 দলুাল ফিকর 7816611663437    প ০১৭১৮৩৮৩৮৫
৬

না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গ  ফাম কৃিষ ব াংক িলঃ কলাপাড়া শাখা
০৭১২-

০১৩৪০০০৪১৭
১৭/৮/২১ ০৬৯৬২১১ 300,000

4351 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী কলাপাড়া 93 জুিলয়া  নাসিরন 7307528559    ম ০১৭১৬৯০৯১০৩ না ু ভাগ  পণ  উৎপাদন/ য়া হাস মুরগীর খামার পালী ব াংকিলঃ খপুপাড়া শাখা 5256010005416    ২৫/৮/২১ ০৬৯৬২১২ 200,000

4352 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী কলাপাড়া 94 নাজমা 7816683675794    ম ০১৭৭৭০৯৮৫২০ না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন গ  ফাম আ ণী ব াংক িলঃ খপুপাড়া শাখা 200005736518    ২৫/৮/২১ ০৬৯৬২১৩ 300,000

4353 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী কলাপাড়া 95 খুিশ বগম 7826604699317    ম ০১৭০৪৪৪৭৮৫৭ হ াঁ ু ভাগ  পণ  উৎপাদন/ য়া গ  ফাম /জুতার 
দাকান পালী ব াংকিলঃ খপুপাড়া শাখা 5256010006321    ২৫/৮/২১ ০৬৯৬২১৪ 300,000

4354 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী কলাপাড়া 96 ফােতমা 7816683673730    ম ০১৭৫৭৯৯১০১৪ হ াঁ ু ভাগ  পণ  উৎপাদন গ  ফাম ◌্উ রা ব াংক িলঃ খপুপাড়া শাখা ১২০৮১৫ ১৯/৯/২১ ০৬৯৬২১৫ 500,000

4355 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী কলাপাড়া 97
মাঃ 

জাকািরয়া 
হােসন

4662609878    প ০১৭৪৪০৪১১০১ না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মাচ চাষ/কলার বাগান ি িময়ার ব াংক িলঃ কলাপাড়া শাখা ১২১০০০০১০৭৯ ১৯/৯/২১ ০৬৯৬২১৭ 500,000

4356 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী কলাপাড়া 98 রািশদা 7816672683603    ম ০১৮৬২৭১২৮৭০ না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন হাস মুরগীর খামার ইসলাসমী ব াংক 
িলঃ কলাপাড়া শাখা ################ ১৯/৯/২১ ০৬৯৬২১৬ 300,000

4357 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দশিমনা 99 মাঃ ইয়ািসন 3301819755 প 01732565190 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন
ইেলক ক লাইট 
তরী কের বাজাের 

িব য়
অ নী ব াংক দশিমনা 969 29/7/21 2587421 200,000

4358 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দশিমনা 100 মাসাঃ ঝনা বগম 3736131628 ম 01710852468 
01928116018

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন কের 
দু  বাজাের িব য় জনতা ব াংক দশিমনা 0310042832 29/7/21 2587422 200,000

4359 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দশিমনা 101 মাঃ আ লু হাই 9550887153 প 01734598771 
01745769033

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন কের 
দু  বাজাের িব য় কৃিষ ব াংক দশিমনা 30 16-08-2021 2587423 400,000
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4360 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দশিমনা 102 মাসাঃ নু াহার 7819500187100 ম 01781208682 
01759435422

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পাল্  মুরগী পালন 
কের বাজাের িব য় অ নী ব াংক দশিমনা 8121 16-08-2021 2587424 200,000

4361 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দশিমনা 103 ম জনা বগম 7302119974 ম 01721090093 
01925116018

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন সব জ চাষ কের 
বাজাের িব য় কৃিষ ব াংক দশিমনা 8636 16-8-21 2587425 100,000

4362 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দশিমনা 104 জাছনা বগম 6401849762 ম 01960314937 
01778137601

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন
হাস পালন কের 
হােসর িডম বাজাের 
িব য়

কৃিষ ব াংক দশিমনা 7811 16-08-2021 2587426 150,000

4363 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দশিমনা 105 মাসাঃ রশমা বগম 9101796028 ম 01770494185 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ কের 
বাজাের িব য় ডাচ বাংলা ব াংক দশিমনা 7107519799238 23-8-21 2587427 200,000

4364 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দশিমনা 106 পন কুমার দবনাথ 6852241691 প 01728367695 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন কের 
দু  বাজাের িব য় অ নী ব াংক দশিমনা 647 8-9-21 2587428 300,000

4365 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দশিমনা 107 মা: শাওন িশকদার 235543550 প 01922592503 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

মৎস  চাষ কের 
বাজাের িব য় ও 
কবুতর পালন কের 
এর বা া িব য়

জনতা ব াংক দশিমনা 5180 8-9-21 2587429 200,000

4366 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দশিমনা 108
মাসাঃ 

িরয়াজুল 
জা াত

3701935300 ম 01989970578 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

মৎস  চাষ কের 
বাজাের িব য় ও 
কবুতর পালন কের 
এর বা া িব য়

জনতা ব াংক দশিমনা 0100180398877 8-9-21 2587430 200,000

4367 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দশিমনা 109 মাসাঃ লািক বগম 7301984832 ম 0177156587 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পাল্  মুরগী পালন 
কের বাজাের িব য় সানালী ব াংক দশিমনা 100063737 8-9-21 2587431 200,000

4368 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দশিমনা 110 িম ন চ  বপারী 7815242000260 প 01747609783 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ কের 
বাজাের পান িব য় সানালী ব াংক দশিমনা 101013842 13-9-21 2587432 150,000

4369 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দশিমনা 111 কাজল রানী 2801428182 ম 01747249165 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ কের 
বাজাের পান িব য় কৃিষ ব াংক দশিমনা 8657 13-9-21 2587433 200,000

4370 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দশিমনা 112 শা না রানী 6852115911 ম 0176556217 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন কের 
দু  বাজাের িব য় জনতা ব াংক দশিমনা 010022548952 13-9-21 2587434 200,000

4371 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দশিমনা 113 লুৎফা বগম 2801956224 ম 01915206214 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন সব জ চাষ কের 
বাজাের িব য় অ নী ব াংক দশিমনা 200017307667 13-9-21 2587435 100,000

4372 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দশিমনা 114 মা: আফজাল 
হাওলাদার 7321419256 প 01784280500 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

আখ   ও  তরমুজ 
চাষ কের বাজাের 
িব য়

অ নী ব াংক দশিমনা 12407 13-9-21 2587436 200,000

4373 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দশিমনা 115 মা: শাহ আলম 4151930882 প 01822505759 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন কের 
দু  বাজাের িব য় ইসলামী ব াংক দশিমনা 210 27-9-21 2587437 200,000

4374 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দশিমনা 116 আেলা রানী 7752102686 ম 01641509572 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ কের 
বাজাের পান িব য় জনতা ব াংক দশিমনা 100225237420 28-9-21 2587438 200,000

4375 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দশিমনা 117 মাসা: রােবয়া বগম 5073624578 ম 01777679430 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন মৎস  চাষ কের 
বাজাের িব য় জনতা ব াংক দশিমনা 0100225833821 28-9-21 2587439 200,000

4376 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দশিমনা 118 মাসা: কিহনুর বগম 2351853805 ম 019610224984 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন কের 
দু  বাজাের িব য় অ নী ব াংক দশিমনা 0200017395381 28-9-21 2587440 200,000

4377 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দশিমনা 119 িরপন মস্ডল 5501939531 প 01751022021 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন তরমুজ চাষ কের 
বাজাের িব য় অ নী ব াংক দশিমনা 5210 30-9-21 2587541 100,000

4378 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী দশিমনা 120 মা: মিনর হােসন 7815242751787 প 0178488953 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন কের 
দু  বাজাের িব য় জনতা ব াংক দশিমনা 0100225968009 30-9-21 2587542 100,000

4379 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী গলািচপা 121 িমতালী রানী 9571128082 ম 01767675730 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ পালী গলািচপা 5629010006537 1/8/2021 2585741 300,000
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4380 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী গলািচপা 122 তািনয়া আ ার 7332581243 ম 01705613355 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন জনতা গলািচপা 0100072870977 1/8/2021 2585742 100,000

4381 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী গলািচপা 123 মাঃ সােহল 4166983140 প 01715335468 হ াঁ  কু টর িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন কাপড় ও দর জ ব বসা জনতা গলািচপা 0100052581804 10/8/2021 2585743 500,000

4382 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী গলািচপা 124 রেবকা বগম-1 1008298802 ম 01744161625 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ ফা  িসিকউির ট গলািচপা 0194122000085 10/8/2021 2585744 150,000

4383 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী গলািচপা 125 মালতী রানী 8666383658 ম 01776291231 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ পালী গলািচপা 4362101021150 10/8/2021 2585745 200,000

4384 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী গলািচপা 126 রেবকা বগম-2 3266774474 ম 01737782876 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন উ রা গলািচপা 122109 10/8/2021 2585746 100,000

4385 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী গলািচপা 127 মাঃ মাহবুব মু ী 4602461750 প 01792050671 হ াঁ অন ান ভাগ পণ  উৎপাদন বকরাী িবেকিব লামনা বাজার 1067 11/8/2021 2585747 500,000

4386 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী গলািচপা 128 নাজমা বগম 5516484424 ম 01775426599 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু বিত গাভী পালন িবেকিব গলািচপা 0707031012662 12/8/2021 2585748 400,000

4387 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী গলািচপা 129 সুজন চ  সাহা 7815755490667 প 01735686198 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ উ রা গলািচপা 127342 1/9/2021 2585749 300,000

4388 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী গলািচপা 130 সিবতা রানী 6429799395 ম 01743965534 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ উ রা গলািচপা 127333 2/9/2021 2585750 100,000

4389 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী গলািচপা 131 সমীর দাস 8242641655 প 01703481157 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ উ রা গলািচপা 127338 2/9/2021 2585751 100,000

4390 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী গলািচপা 132 মাঃ শাহীন 7316729115 প 01714448541 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন সানালী গলািচপা 43103315254 5/9/2021 2585752 100,000

4391 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী গলািচপা 133 িরপন হােসন 3302572130 প 01787988437 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন অ ণী গলািচপা 0200017264372 6/9/2021 2585753 200,000

4392 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী গলািচপা 134 মােরেশদা বগম 8229935492 ম 01743563584 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন িবেকিব গলািচপা 12667 7/9/2021 2585754 100,000

4393 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী গলািচপা 135 িবউ ট বগম 1466483383 ম 01779368296 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ পালী গলািচপা 124388 27/9/21 2585755 100,000

4394 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী গলািচপা 136 সুিখ আ ার 6902545570 ম 01756413645 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন পূবালী গলািচপা 5629010006747 27/9/21 2585756 150,000

4395 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী গলািচপা 137 সু ীত রানী 1466672670 ম 01746643096 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন পান চাষ িবেকিব গলািচপা 12676 28/9/21 2585757 150,000

4396 বিরশাল পটয়াখালী পটয়াখালী গলািচপা 138 হােজরা বগম 8229741734 ম 01797343255 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন পালী গলািচপা 124732 30/9/21 2585758 150,000

4397 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 139 আিছয়া 
আ ার 3163041347 ম 01302427413 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন পাম চাষ (302) উ ারা ব াংক িল: বর না শাখা 8584 10/08/2021 1416921 150,000

4398 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 140 মাসা: আেমনা 2352583633 ম 01788380654 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) আল আরাফা বর না শাখা 1231120044381 10/08/2021 1416922 250,000

4399 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 141 রািহমা 1993041283800000 ম 01779626910 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) ইসলামী ব াংক বর না শাখা
2050238020267021

4 11/08/2021 1416923 200,000
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4400 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 142 মাসা: ছিব বগম 3251067520 ম 01723007778 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) অ ণী ব াংক বর না শাখা 0200008886814 11/08/2021 1416924 200,000

4401 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 143 মাসা: জুিলয়া বগম 2802198297 ম 01884100916 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) উ রা ব াংক বর না শাখা 255011100117060 12/08/2021 1496925 100,000

4402 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 144 নািছমা বগম 4602800411 ম 01763711874 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন মুরগী পালন (401) জনতা ব াংক বর না শাখা 0100224869724 25/08/2021 1416926 100,000

4403 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 145 মাসাঃ মাছমা আ ার 198326936222 ম 01915820385 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) ইসলামী ব াংক বর না শাখা 205023402008581 25/08/2021 1416927 150,000

4404 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 146 আিখ 1902046547 ম 01753261931 না ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) উ রা ব াংক বর না শাখা 8788 25/08/2021 1416928 200,000

4405 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 147 মা: রােসদ 3250984733 প 01717655948 হ াঁ ু িনত ব বহাহায পন  উৎপাদন টইলার (211) ইসলামী ব াংক বর না শাখা
2050234010007701

0 25/08/2021 1416929 150,000

4406 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 148 মাসা: ফারজানা 6451595356 ম 01774821685 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (402) উতরা ব াংক বর না শাখা 7017317760376 25/08/2022 1416930 200,000

4407 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 149 মা: িছ ককুর 64021279 প 01719732493 হ াঁ ু অন ান ক উটার পাস 
(603) ইসলামী ব াংক বর না শাখা

2050234020047511
4 25/08/2023 1416931 150,000

4408 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 150 নাজমুল হাসান 5550561798 প 01750300837 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) পালী ব াংক বর না শাখা ট-4254 25/08/2024 1416932 200,000

4409 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 151 মাসা: সালমা বগম 6851602588 ম 01941508815 না ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) বাংলােদশ ব াংক বর না শাখা 06010310135782 25/08/2025 1416933 100,000

4410 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 152 আেমনা বগম 1453037481 ম 01775277408 না ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) উ রা ব াংক বর না শাখা 0011100118010 25/08/2026 1416934 100,000

4411 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 153 ফািহমা 6852276531 ম 01706051557 না ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) পূবালী ব াংক বর না শাখা 1873101132984 25/08/2027 1416935 150,000

4412 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 154 মাছমা 1450827660 ম 01719526134 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) কৃিষ ব াংক বর না শাখা 06010310135835 25/08/2028 1416936 200,000

4413 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 155 মঞ্জুরা বহম 4602811897 ম 01926099579 না ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) আল আরাফা বর না শাখা 1231120052802 1/9/21 1416937 150,000

4414 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 156 ইসরাত জাহান 9605746902 ম 01710022434 না ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) ইসলামী ব াংক বর না শাখা 005023402034 2/9/21 1416938 150,000

4415 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 157 মাসা: তািমমা 20030412838002281 ম 01948801888 না ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) বাংলােদশ ব াংক বর না শাখা 06010310135899 2/9/21 1416939 200,000

4416 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 158 মাকসুদা বগম 1451966459 ম 01754409700 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন মুরগী পালন (401) ইসলামী ব াংক বর না শাখা 20502340202654 5/9/21 1416980 200,000

4417 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 159 সািহদা 2352379859 ম 01929947318 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) ফাস  িসিকউির ট ব াংক বর না শাখা 020112200007547 5/9/21 1417101 100,000

4418 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 160 মাহাবুব আলম 4151096221 প 01916416790 হ াঁ কু টর িনত ব বহাহায পন  উৎপাদন টইলার ব বসা (211) পালী ব াংক বর না শাখা 3467010011789 7/9/21 1417102 100,000

4419 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 161 মুিনয়া কােদর অিন 0412817328180 ম 01760960671 না ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) কৃিষ ব াংক বর না শাখা 061031013584 9/9/21 1417103 500,000
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4420 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 162 মাসা: মা 2803139449 ম 01779535882 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) ইসলামী ব াংক বর না শাখা
2050238020328331

6 13/9/21 1417104 200,000

4421 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 163 মাসাঃ সুমানা 5503589748 ম 01300593438 না ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন পান চাষ (302) উ ারা ব াংক িল: বর না শাখা 255011100114960 13/9/21 1417105 150,000

4422 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 164 ফািতমা 4152295418 ম 01713936008 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) এন আর িবিস বর না শাখা 017131100000452 13/9/21 1417106 200,000

4423 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 165 মাসা: আছমা 4601688833 ম 01761578905 না ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন ছাগল পালন (405) কৃিষ ব াংক গৗরীচ া শাখা এসিড-5249 15/9/21 1417107 150,000

4424 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 166 জিহ ল ইসলাম 3703674279 প 01734657662 হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) উ ারা ব াংক িল: বর না শাখা 255011100114274 15/9/21 1417108 300,000

4425 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 167 বিন আিমন 8652162283 প 01768912899 না ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) এন আর িবিস বর না শাখা 632231100000627 23/9/21 1417109 100,000

4426 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 168 ইরানী বগম 6440349634 ম 01704683816 না ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) কৃিষ ব াংক বর না শাখা 06010310135988 26/9/21 1417111 100,000

4427 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 169 আশারানী 6400866452 ম 01767055985 না ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) পালী ব াংক বর না শাখা 34670100065 26/9/21 1417111 100,000

4428 বিরশাল বর না পটয়াখালী বর না স 170 মাসা: মােজদা 5502586513 ম 01765388249 না ু কৃিষ ভাগ  প  উৎপাদন গাভী পালন (403) ড াবাংলা ব াংক বর না শাখা 21931 27/9/21 1417112 150,000

4429 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 171 িশউলী রানী 7783839256 ম 01727123015 হ াঁ কু টর িনত ব বহয পন  উৎপাদন দ জর কাজ অ ণী ব াংক পাথরঘাটা 0200003199762 10/08/2021 1736101 150,000

4430 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 172 হনুফা বগম 4633828639 ম 01789163233 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মাছ চাষ কের 
বাজাের িব য় সানালী ব াংক পাথরঘাটা 801030323 10/08/2021 1736102 100,000

4431 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 173 জা াতল ফরেদৗস 3266255979 ম 01798353117 হ াঁ কু টর িনত ব বহয পন  উৎপাদন দ জর কাজ পালী ব াংক পাথরঘাটা 5777010003746 10/08/2021 1736103 150,000

4432 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 174 ফিরদা বগম 5983932715 ম 01778034424 হ াঁ কু টর িনত ব বহয পন  উৎপাদন দ জর কাজ কৃিষ ব াংক পাথরঘাটা 11759/94 10/08/2021 1736104 150,000

4433 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 175 িরমু আ ার 4635721006 ম 01740089713 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন
মােছর হ াচারীর 
মাধ েম পানা 
উৎপাদন ও িব য়

আল আরাফা পাথরঘাটা 1521120026034 25/08/2021 1736105 200,000

4434 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 176 িশ ী কমকার 7333870942 ম 01714523301 হ াঁ কু টর িনত ব বহয পন  উৎপাদন দ জর কাজ অ ণী ব াংক পাথরঘাটা 0200003196108 25/08/2021 1736106 100,000

4435 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 177 সীমা রানী 6435568495 ম 01771539278 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মাছ চাষ কের 
বাজাের িব য় আল আরাফা পাথরঘাটা 1521120013568 29/08/2021 1736107 200,000

4436 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 178 ডিল আ ার 5533884895 ম 01763848555 হ াঁ কু টর িনত ব বহয পন  উৎপাদন দ জর কাজ অ ণী ব াংক পাথরঘাটা 0200009744541 01/09/2021 1736108 150,000

4437 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 179 মনজুরা বগম 2384545287 ম 01779311596 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন কের 
বাজাের িব য় অ ণী ব াংক পাথরঘাটা 0200017205205 15/09/2021 1736109 100,000

4438 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 180 রীনা বগম 19930418571000040 ম 01753833700 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মাছ চাষ কের 
বাজাের িব য় অ ণী ব াংক পাথরঘাটা 0200017213747 15/09/2021 1736110 150,000

4439 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 181 হািমদা বগম 238556636 ম 01721857731 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মাছ চাষ কের 
বাজাের িব য় অ ণী ব াংক পাথরঘাটা 0200003171010 15/09/2021 1736111 200,000



ম িবভাগ জলা িপিডিবএফ 
অ ল উপেজলা

উ
েদ

া
ার

 
ম

 
ন

ং উেদ া ার 
নাম

উেদ া ার জাতীয় 
পিরচয় প  নং

পু
ষ

/ ম
িহ

ল
া 

( প
/ ম

) উেদ া ার 
মাবাইল ন র

প
ূব 

থ
েক

ই 
িপ

িড
িব

এ
ফ

- এ
র 

স
দস

? 
( হ

া/ঁ ন
া)

১। ু    
২।কু টর 
৩।মাঝার 
৪।অন ান

১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন 
২। য়া/প ােকটজাতকরণ 
৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
৪। অন ান

উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

4440 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 182 িফেরাজা বগম 2834562122 ম 01799477585 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মাছ চাষ কের 
বাজাের িব য় সানালী ব াংক পাথরঘাটা 100021434 15/09/2021 1736112 200,000

4441 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 183 রনু বগম 8235600585 ম 01714918468 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মাছ চাষ কের 
বাজাের িব য় ইসলামী ব াংক পাথরঘাটা

2050777020152344
6 15/09/2021 1736113 100,000

4442 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 184 আেমনা বগম 5962742226 ম 01780431381 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মাছ চাষ কের 
বাজাের িব য় অ ণী ব াংক পাথরঘাটা 0200003194145 27/09/2021 1736114 200,000

4443 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 185 হািসনা বগম 6435641292 ম 01768348232 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মাছ চাষ কের 
বাজাের িব য় অ ণী ব াংক পাথরঘাটা 0200015564334 27/09/2021 1736115 200,000

4444 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 186 রহানা বগম 4185403112 ম 01308882720 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন কের 
বাজাের িব য় আল আরাফা পাথরঘাটা 1521120032986 27/09/2021 1736116 200,000

4445 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 187 ফােতমা িমতন মু া 1017372978 ম 01726455646 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন

হাসঁ-মুরগী পালেনর 
মাধ েম িডম ও মাংস 
উৎপাদন এবং 
বাজাের িব য়

পালী ব াংক পাথরঘাটা 5777011000063 27/09/2021 1736117 200,000

4446 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 188 লাভলী বগম 9133913963 ম 01798974254 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মাছ চাষ কের 
বাজাের িব য় সানালী ব াংক পাথরঘাটা 805024688 27/09/2021 1736118 100,000

4447 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 189 আয়শা বগম 9566985181 ম 01712918977 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মাছ চাষ কের 
বাজাের িব য় আল আরাফা পাথরঘাটা 1521120020149 27/09/2021 1736119 150,000

4448 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 190 সুরমা বগম 8233986994 ম 01799846973 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন

হাসঁ-মুরগী পালেনর 
মাধ েম িডম ও মাংস 
উৎপাদন এবং 
বাজাের িব য়

কৃিষ ব াংক পাথরঘাটা 0602031012754 29/09/2021 1736120 50,000

4449 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 191 মঞ্জুরীকা রানী 6885515376 ম 01729790916 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মাছ চাষ কের 
বাজাের িব য় কৃিষ ব াংক পাথরঘাটা 0602031012759 29/09/2021 2523321 100,000

4450 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 192 সািপয়া বগম 2385472531 ম 01713618577 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন কের 
বাজাের িব য় আল আরাফা পাথরঘাটা 1521120036316 29/09/2021 2523322 100,000

4451 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 193 মাসুমা বগম 5985488591 ম 01777534729 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মাছ চাষ কের 
বাজাের িব য় আল আরাফা পাথরঘাটা 1521120011893 29/09/2021 2523323 200,000

4452 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 194 ফারজানা ইয়াসিমন 6447944775 ম 01721653686 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন কের 
বাজাের িব য় সানালী ব াংক পাথরঘাটা 4315801024654 29/09/2021 2523324 100,000

4453 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 195 নাজমা বগম 8685710512 ম 0172577453 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মাছ চাষ কের 
বাজাের িব য় কৃিষ ব াংক পাথরঘাটা 0602031012730 29/09/2021 2523325 70,000

4454 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 196 ফিরদা বগম 9135580554 ম 01775068279 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মাছ চাষ কের 
বাজাের িব য় অ ণী ব াংক পাথরঘাটা 0200008872330 29/09/2021 2523326 100,000

4455 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 197 চ া রানী 8702774749 ম 01782604853 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন মাছ চাষ কের 
বাজাের িব য় কৃিষ ব াংক পাথরঘাটা 0602031012755 04/10/2021 2523327 150,000

4456 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 198 সুলতা রানী 2384035339 ম 0172679757 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন পান চাষ কের 
বাজাের িব য় পালী ব াংক পাথরঘাটা 5777010003026 05/10/2021 2523328 100,000

4457 বিরশাল বর না পটয়াখালী পাথরঘাটা 199 মু া বগম 8235733618 ম 01706230476 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন কের 
বাজাের িব য় পালী ব াংক পাথরঘাটা 5777010003407 05/10/2021 2523329 100,000

4458 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 200 মাঃ িরপন 
হাওলাদার ০৪১১৯২৩৭২২১৩৮ প ০১৭৫৯৯৮০০৯১ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালেনর 

মাধ েম দু  উৎপাদন িবেকিব বামনা
০৬০৯০৩১৩১২৭৮৯

৫
০২/০৮/২০২১ ০৮৬৯৯৪১ 150,000

4459 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 201 মাঃ জািকর হােসন০৪১১৯২৩৭২৭৬১৮ প ০১৭৫৯৯৪০৫৫৯ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন িবেকিব বামনা

০৬০৯০৩১১১৪১৫৫
১

১২/০৮/২০২১ ০৮৬৯৯৪২ 200,000
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4460 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 202 মাঃ নজ ল ইসলাম০৪১১৯২৩০০০০০৩ প ০১৭০৪৪৩৬৩৯৫ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
মুরগী পালেনর 
মাধ েম িডম 
উৎপাদন ও িব য়

পূবালী বামনা ১১৪৬৯০১০১১৫৭২ ১২/০৮/২০২১ ০৮৬৯৯৪৩ 200,000

4461 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 203 বাদল চ  শীল ০৪১১৯৯৫৭৩১৯৮২ প ০১৭২৮৮০৫৩৬
২

না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন িবেকিব বামনা ০৬০৯০৩১১১৪১৪১৭ ১২/০৮/২০২১ ০৮৬৯৯৪৪ 200,000

4462 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 204 মাঃ জাহা ীর 
খিলফা ০৪১১৯৯৫৭৪৫১২৩ প ০১৭২৬৮৫০৯০৯ না ু য়া/প ােকটজাতকরণ  ব াগ তরী কের 

বাজারজাত করণ পূবালী বামনা ১১৪৬১০১০৮৩০৭৬ ১২/০৮/২০২১ ০৮৬৯৯৪৫ 150,000

4463 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 205 সীমা আ ার ০৪১১৯৪৭০০০০৬৮ ম ০১৩১০২১৮০৮৪ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন পূবালী বামনা ১১৪৬১০১১৬৩৮৩ ১৭/০৮/২০২১ ০৮৬৯৯৪৬ 100,000

4464 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 206 মাসাঃরিহমা বগম ০৪১১৯২৩৭২৮৬২৪ ম ০১৭৮৫৫৮৩৯৩ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
মুরগী পালেনর 
মাধ েম িডম 
উৎপাদন ও িব য়

পূবালী বামনা ১১৪৬১০১১৩৮১০৬ ১৭/০৮/২০২১ ০৮৬৯৯৪৭ 150,000

4465 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 207 মিহমা আ ার ৪২১৪৩১৫৫৫০৯৭৯ ম ০১৭২৭৭৯৩৯১৫ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন পূবালী বামনা ১১৪৬১০১০৯২০০১ ১৭/০৮/২০২১ ০৮৬৯৯৪৮ 200,000

4466 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 208 মাকসুদা বগম ০৪১১৯২৩৭২২৭৭৩ ম ০১৯৮৭২৫০৫৭৩ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন ইসলামী বামনা ২৬৮১৩৪১৪ ১৭/০৮/২০২১ ০৮৬৯৯৪৯ 100,000

4467 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 209 আন্জু মেনাআরা ০৪১১৯২৩৭২৩৩২১ ম ০১৭৩৬০৮২৮৬০ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন পূবালী বামনা ১১৪৬১০১০৯১৮৫৩ ১৭/০৮/২০২১ ০৮৬৯৯৫০ 200,000

4468 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 210 মাঃ শিহদলু ইসলাম০৪১১৯২৩৩৭২২০৪০ প ০১৬০৮৩৬৩২৭
৯

না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
মুরগী পালেনর 
মাধ েম িডম 
উৎপাদন ও িব য়

িবেকিব বামনা
০৬০৯০৩১১১৪১৩৯

১
১৭/০৮/২০২১ ০৮৬৯৯৫১ 100,000

4469 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 211 মাঃ আফজাল হােসন০৪১১৯২৩৭২৯৭৭৭ প ০১৭৮৮০৫৮৮৩
৫

না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন পূবালী বামনা ১১৪৬১০১১৩৭৬৬৩ ১৮/০৮/২০২১ ০৮৬৯৯৫২ 100,000

4470 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 212 মাসাঃ কিহনুর বগম০৪১১৯৪৭৭১৫৫৫৩ ম ০১৭৯৭২২৪৮৯৮ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন পূবালী বামনা ১১৪৬১০১১৫৪২০২ ২৩/০৮/২০২১ ০৮৬৯৯৫৩ 100,000

4471 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 213 মাঃ আইউব আলী ০৪১১৯২৬৭২৭৯৬৯ প ০১৭৮৬৫৮৭৪৫১ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন শাক সব জ চাষ িবেকিব বামনা
০৬০৯০৩১১১৪১৬০

৪
০১/০৯/২০২১ ০৮৬৯৯৫৪ 150,000

4472 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 214 মাঃ জয়নাল আেবদীন০৪১১৯২৩৭২৮৯৪৯ প ০১৯১০৭৩৯৫০৯ না ু য়া করণ  পুিতর কাজ িবেকিব বামনা
০৬০৯০৩১১১৪১৭৪

৮
০১/০৯/২০২১ ০৮৬৯৯৫৫ 100,000

4473 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 215 মাসাঃ মিনরা বগম ০৪১১৯২৩৭২৭৯৬৯ ম ০১৭৩৯৩৬৪৬৯৭ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান চাষ িবেকিব বামনা ০৬০৯০৩১১১৪১৭১১ ০১/০৯/২০২১ ০৮৬৯৯৫৬ 200,000

4474 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 216 মাসাঃ আেয়শা ০৪১১৯২৩৭২৩৫১২ ম ০১৭১৫২৫১২২৫ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
কবুতর পালন কের 
বা া উৎপাদন ও 
িব য়

সানালী বামনা
৪৩০৩৪০১০১০১৫৭২

৬
০১/০৯/২০২১ ০৮৬৯৯৫৭ 100,000

4475 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 217 মাসাঃহাওয়া বগম০৪১১৯২৩৭২৮৬৩৩ ম ০১৭৯১৪৭০২৪৪ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
মুরগী পালেনর 
মাধ েম িডম 
উৎপাদন ও িব য়

পূবালী বামনা ১১৪৬১০১০১১৫৭২ ০১/০৯/২০২১ ০৮৬৯৯৫৮ 100,000

4476 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 218 যুিথকা রানী ০৪১১৯৭১৬৭৮৩৮২ ম ০১৭৬৭৬৭৭৪৮৭ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান চাষ পূবালী বামনা ১১৪৬১০১১৬৩৩৯৭ ০১/০৯/২০২১ ০৮৬৯৯৫৯ 150,000

4477 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 219 শাি  রানী ১০১০৫৪৭১৮৮ ম ০১৭৩১৯১৩৯১৭ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান চাষ িবেকিব বামনা
০৬০৯০৩১১১৪১৬৭

৭
০১/০৯/২০২১ ০৮৬৯৯৬০ 200,000

4478 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 220 মাঃ সুমন আহেমদ ০৪১১৯৪৭১০৪৮৮৬ প ০১৭১১৪২৬৯২২ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
মুরগী পালেনর 
মাধ েম িডম 
উৎপাদন ও িব য়

পূবালী বামনা ১১৪৬১০১১৫৮৮০৭ ০২/০৯/২০২১ ০৮৬৯৯৬১ 150,000

4479 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 221 মাঃ সুলাইমান ০৪১১৯২৩৭২৭৩৮১ ম ০১৭১৩৯৫১৫৮৫ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন শাক সব জ চাষ িবেকিব বামনা
০৬০৯০৩১১১৪১৯২

৬
০২/০৯/২০২১ ০৮৬৯৯৬২ 200,000
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4480 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 222 মু া আ ার ৭৩০৪৭২৯৯২৯ ম ০১৭৯১০০৯১৩০ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
মুরগী পালেনর 
মাধ েম িডম 
উৎপাদন ও িব য়

িবেকিব বামনা
০৬০৯০৩১১১৪১৬২

২
০২/০৯/২০২১ ০৮৬৯৯৬৩ 100,000

4481 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 223 মাঃ জিসম উ ন ০৪১১৯২৩৭২২০৪১ প ০১৭১৫০৩২৩৫৭ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
মুরগী পালেনর 
মাধ েম িডম 
উৎপাদন ও িব য়

িবেকিব বামনা ০৬০৯০১৩৪০০০৬৬ ০৬/০৯/২০২১ ০৮৬৯৯৬৪ 150,000

4482 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 224 নু ামান ০৪১১৯৯৫৭৩১৬৬০ প ০১৭১৬৬৭৬৮৮৪ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ছাগল পালন িবেকিব বামনা
০৬০৯০৩১১১৪১৯৯

৯
১৫/০৯/২০২১ ০৮৬৯৯৬৫ 150,000

4483 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 225 মমতাজ বগম ০৪১১৯৪৭৭১৬৮১৬ ম ০১৭৭১২৬৪৭৪২ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ছাগল পালন িবেকিব বামনা
০৬০৯০৩১১১৪১৬৬

৮
১৫/০৯/২০২১ ০৮৬৯৯৬৬ 100,000

4484 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 226 খােলদা বগম ০৪১১৯৯৫৭৩২৬৮০ ম ০১৭৩৬৫৯৭২২৮ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
মুরগী পালেনর 
মাধ েম িডম 
উৎপাদন ও িব য়

িবেকিব বামনা
০৬০৯০৩১১১৪১৭৩

৯
১৫/০৯/২০২১ ০৮৬৯৯৬৭ 150,000

4485 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 227 ববী বগম ০৪১১৯২৩০০০১৩৮ ম ০১৭৮১৭৬৮৭৫২ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন িবেকিব বামনা

০৬০৯০৩১১১৪১৫৮
৮

১৫/০৯/২০২১ ০৮৬৯৯৬৮ 100,000

4486 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 228 সাহরাফ হােসন ০৪১১৯২৩২১১২৮৫ প ০১৭২৫১২২৬০২ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ছাগল পালন িবেকিব বামনা
০৬০৯০৩১১১৪২০০

৫
১৬/০৯/২০২১ ০৮৬৯৯৬৯ 150,000

4487 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 229 পারভীন বগম ০৪১১৯২৩৭২৯০৩৭ ম ০১৯২৩৩৭৮৫০৮ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন িবেকিব বামনা ০৬০৯০৩১১১৪১৯১৭ ১৬/০৯/২০২১ ০৮৬৯৯৭০ 200,000

4488 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 230 মাঃ ইউনুছ ০৪১১৯৪৭৭১১২৪৮ প ০১৭৭০০৪৮৯৭৮ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান চাষ িবেকিব বামনা
০৬০৯০৩১১১৪১৬৯

৫
১৬/০৯/২০২১ ০৮৬৯৯৭১ 100,000

4489 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 231 িশিরন আ ার ০৪১১৯২৩৭২২০৯০ ম ০১৭৫৭৪৫৭৭৩৪ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ছাগল পালন পূবালী বামনা ১১৪৬১০১০৫৩২৪১ ১৯/০৯/২০২১ ০৮৬৯৯৭২ 150,000

4490 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 232 মাঃ হািববুর রহমান০৫৯২০৩৯৫৩৫১৫২ প ০১৭৬০৭২৬৪৫০ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন পূবালী বামনা ১১৪৬১০১১৩৯৬০১ ২৮/০৯/২০২১ ০৮৬৯৯৭৩ 150,000

4491 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 233 মাঃ আল আিমন ৯১০৬২৪৬২০১ প ০১৭৫৩৩৪৫৪০২ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন িবেকিব বামনা

০৬০৯০৩১১১৪১৯৩
৫

২৮/০৯/২০২১ ০৮৬৯৯৭৪ 100,000

4492 বিরশাল বর না পটয়াখালী বামনা 234 শেলন চ  হাৗলাদার০৪১১৯২৩৭২৮৫৬২ প ০১৯৪০৮৮৯৮৭৩ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন শাক সব জ চাষ িবেকিব বামনা
০৬০৯০৩১১১৪২০৫

১
২৮/০৯/২০২১ ০৮৬৯৯৭৫ 100,000

4493 বিরশাল বর না পটয়াখালী বতাগী 235 শফালী রানী ৬৪০৩৩২৮৪৫০ ম ০১৭৭৪৭২৯৮৭৭ হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন পান চাষ কের 
বাজাের িব পালী ব াংক বতাগী ৩৪৫৯০১০০১৪৭১৬ ১১-০৮-২১ ১৪০৭৪৪১ 150,000

4494 বিরশাল বর না পটয়াখালী বতাগী 236 মা আ ার ৭৮১৪৯৫২৫২৪ ম ০১৭৫৯৭৯২২০১ হ াঁ অন ান য়া / প ােকটজাত করন
মুিদর দাকান িনত  

েয়াজনীয় পন  
িব

সানালী ব াংক বতাগী ৪৩০৭৫০১০১৯৮৭১ ১১-০৮-২১ ১৪০৭৪৪২ 200,000

4495 বিরশাল বর না পটয়াখালী বতাগী 237 দলুাল ফরেদৗস ০৪১৪৭২৩৫১৪১৩২ প ০১৭১১০৬২১৩৮ হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন মাছ চাষ কের 
বাজাের িব অ নী ব াংক বতাগী ০২০০০০৬৪৬৪৩৯২ ১২-০৮-২১ ১৪০৭৪৪৩ 200,000

4496 বিরশাল বর না পটয়াখালী বতাগী 238 সুিখ বগম ৭৩০২২৪১১৬৬ ম ০১৭২১৪৭২৫৫৪ হ াঁ অন ান অন ান প ী পিরবহন সানালী ব াংক বতাগী ৪৩০৭১০০০১০৮৭৪ ১২-০৮-২১ ১৪০৭৪৪৫ 150,000

4497 বিরশাল বর না পটয়াখালী বতাগী 239 রজাউল কিরম ০৪২৪৭০৭৫০৪৪৩৪ প ০১৭৪৫৩৭২৯১৯ না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন গ  ছাগল পালন 
বাজাের িব অ নী ব াংক বতাগী ০২০০০০৬৪৬৩১৭০ ১২-০৮-২১ ১৪০৭৪৪৪ 400,000

4498 বিরশাল বর না পটয়াখালী বতাগী 240 শাহানাজ পারিভন ৯১০২৩৪১০১৪ ম ০১৭৩৯৮৭৬১১৫ হ াঁ কু টর িনত ব ব াপনা পন  উৎপাদন জামা কাপড় তির 
কের বাজাের িব পালী ব াংক বতাগী ৩৪৫৯০১০০১১৫২৩ ১৭-০৮-২১ ১৪০৭৪৪৬ 100,000

4499 বিরশাল বর না পটয়াখালী বতাগী 241 আেমনা বগম ৫৯৯০১৬১৫৬৩ ম ০১৯৫৫৫৩৭০১৫ হ াঁ কু টর িনত ব ব াপনা পন  উৎপাদন জামা কাপড় তির 
কের বাজাের িব সানালী ব াংক বতাগী ৪৩০৭১০০০০৮২৭৪ ১৩-০৯-২১ ১৪০৭৪৪৭ 150,000
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খাত ধরণখাত

4500 বিরশাল বর না পটয়াখালী বতাগী 242 আবুল বাশার ১৯০২২৪০৯৩৩ প ০১৭৩১০১৬৩৭৯ না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন মারগ - মুরগী পালন 
কের বাজাের িব অ নী ব াংক বতাগী ০২০০০০৬৪৬৫৬৩১ ২৩-০৯-২১ ১৪০৭৪৪৮ 300,000

4501 বিরশাল বর না পটয়াখালী বতাগী 243 জািহদ হাসান 8652374961 প ০১৭১৪৭৮৪৯৩৭ না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন মারগ - মুরগী পালন 
কের বাজাের িব কৃিষ ব াংক বতাগী 06030311048088 ২৩-০৯-২১ ১৪০৭৪৪৯ 150,000

4502 বিরশাল বর না পটয়াখালী আমতলী 244 িলিল বগম ৪১৫৭০৩৬৪৭১ ম ০১৭৪২৬২৫২৪০ হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ পন  উৎপাদন

পুকুের িবিভ  
জািতর মাছ চাষ 

কের তা বাজাের 
িব  কের

অ নী ব াংক আমতলী ২.০০০১৬E+১১ ১১.০৮.২১ ১৮৮২৩৪১ 150,000

4503 বিরশাল বর না পটয়াখালী আমতলী 245মাসাঃ ফােতমা বগম ৫৯৫৮২০২৭০৬ ম ০১৭৪৯-৪৩৮০৬১ হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ পন  উৎপাদন

পুকুের িবিভ  
জািতর মাছ চাষ 

কের তা বাজাের 
িব  কের

অ নী ব াংক আমতলী ৭৪২৬ ১১.০৮.২১ ১৮৮২৩৪২ 100,000

4504 বিরশাল বর না পটয়াখালী আমতলী 246 মাইসুরা বগম ৯৪২০৯০৭৩৬৮১৪৯ ম ০১৭৮৮-
৯৭৩০২৫

হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন িবেকিব আমতলী ৬.০৬৩১১E+১১ ১১.০৮.২১ ১৮৮২৩৪৩ 150,000

4505 বিরশাল বর না পটয়াখালী আমতলী 247 মাসঃ নাজমুন নাহার ৩৭০৭৭৩৫৪৬৪ ম ০১৭৪৫-১৪৭৯০৮ হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন িবেকিব কুকুয়া শাখা ১.১১৪E+০৩ ১১.০৮.২১ ১৮৮২৩৪৪ 200,000

4506 বিরশাল বর না পটয়াখালী আমতলী 248 আিতকা আ ার ৫৯০৫৫০১০২৬ ম ০১৭৯১-
৫৬৩৫৩৬

হ াঁ কু টর  িনত  ব বহায পন  উৎপাদন দ জকাজ শাহজালাল ব াংক আমতলী ২.০০৩১২E+১৪ ১১.০৮.২১ ১৮৮২৩৪৫ 150,000

4507 বিরশাল বর না পটয়াখালী আমতলী 249 মাঃ হমায়নু কিবর ৯৫৫৩৫২৩৪৮২ প ০১৭১৬-৫১৬৯৭৪ হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ পন  উৎপাদন

পুকুের িবিভ  
জািতর মাছ চাষ 

কের তা বাজাের 
িব  কের

জনতা ব াংক আমতলী ১.০০০৩৯E+১১ ১৮.৮.২১ ১৮৮২৩৪৬ 150,000

4508 বিরশাল বর না পটয়াখালী আমতলী 250মাঃ জাহাঙাগীর গাজী ৪৬০৮৫৭২৬২৬ প ০১৭২৪-১০৪৭৭২ হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ পন  উৎপাদন

পুকুের িবিভ  
জািতর মাছ চাষ 

কের তা বাজাের 
িব  কের

িবেকিব আমতলী ৪.৫৬৪E+০৩ ২৪.০৮.২১ ১৮৮২৩৪৭ 150,000

4509 বিরশাল বর না পটয়াখালী আমতলী 251 মাঃ মিহউ ন ৬৪০৪৫২২৬৬৯ প ০১৭৪৬-
২৩৪৯৯৬

হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ পন  উৎপাদন

পুকুের িবিভ  
জািতর মাছ চাষ 

কের তা বাজাের 
িব  কের

অ নী ব াংক আমতলী ২.০০০০৬E+১১ ২৪.০৮.২১ ১৮৮২৩৪৮ 150,000

4510 বিরশাল বর না পটয়াখালী আমতলী 252 লাভলী ৩২৫৮৮৪৭৮৪১ ম ০১৭২৬-
৭৩৬২৫৪

হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন জনতা ব াংক আমতলী ১.০০০৩৮E+১১ ২৭.০৯.২১ ১৮৮২৩৫১ 200,000

4511 বিরশাল বর না পটয়াখালী আমতলী 253 মাসাঃ সুমা বগম ৩৭৬৪৩৮০৫৮৪ ম ০১৭২২-১৪৬৩৫৪ হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ পন  উৎপাদন পানচাষ পালী ব াংক আমতলী ৫.৪৩৯০১E+১২ ২৭.০৯.২১ ১৮৮২৩৪৯ 150,000

4512 বিরশাল বর না পটয়াখালী আমতলী 254 মাসঃ ফািহমা বগম ২৪০৫৮৩২৯৩৮ ম ০১৭৯৪-
৩৪৮৮৯৭

হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালেনর 
মাধ েম দু  উৎপাদন অ নী ব াংক আমতলী ২.০০০১৩E+১১ ২৭.০৯.২১ ১৮৮২৩৫০ 80,000

4513 রংপুর গাইবা া রংপুর পলাশবাড়ী 1 আিখ রানী ২৮৩০৬৭৪২৫১ ম ০১৭৬৩২০৮১১৭ হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন মিহলােদর 
পিরেধয় িবিভ  
পাষােকর অডার 

িনেয় তির কেরন

রাকাব পলাশবাড়ী ১০০৪৪ ০২/০৮/২১ ৮৩৭১৯৩১ 100,000

4514 রংপুর গাইবা া রংপুর পলাশবাড়ী 2 ময়না বগম ৬৪০৯২৪৩১৯০ ম ০১৭৬৭১৪৭৪৯৬ হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন মিহলােদর 
পিরেধয় িবিভ  
পাষােকর অডার 

িনেয় তির কেরন

রাকাব পলাশবাড়ী ০১০০১৯৫০১০৫৭৩ ০৩/০৮/২১ ৮৩৭১৯৩২ 200,000

4515 রংপুর গাইবা া রংপুর পলাশবাড়ী 3 রাখী আ ার ৮২৫০০০৫৯০০ ম ০১৭১৭৩৬৩৭৬৬ হ াঁ ু ভাগ  পন ডইরী/ দধু উৎপাদন রাকাব পলাশবাড়ী ০১৮১১৮১৫ ১৬/০৮/২১ ৮৩৭১৯৩৩ 200,000

4516 রংপুর গাইবা া রংপুর পলাশবাড়ী 4 ছ  রাণী ৩২৮১০৪৩৭৪৯ ম ০১৭৯৫৬৩৬১৩৯ হ াঁ ু ভাগ  পন ডইরী/ দধু উৎপাদন রাকাব পলাশবাড়ী ০২২১০০৯১ ০১/০৯/২১ ৮৩৭১৯৩৪ 200,000

4517 রংপুর গাইবা া রংপুর পলাশবাড়ী 5 িমতলী রানী 7330714598 ম 01732920996 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন মিহলােদর 
পিরেধয় িবিভ  
পাষােকর অডার 

িনেয় তির কেরন

রাকাব পলাশবাড়ী ১০১১৪ ২২/০৯/২০২১ 8371935 50,000

4518 রংপুর গাইবা া রংপুর পলাশবাড়ী 6 চ না রানী ৯৫৬৫৩৩৩০০৩ ম 01770656044 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন মিহলােদর 
পিরেধয় িবিভ  
পাষােকর অডার 

িনেয় তির কেরন

রাকাব পলাশবাড়ী ১০১১৪ ২২/০৯/২০২১ 8371936 50,000

4519 রংপুর রংপুর রংপুর রংপুর স 7 মাছাঃআেমনা 
বগম 8699473024 ম 1773225690 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন মিহলােদর 
পিরেধয় িবিভ  
পাষােকর অডার 

িনেয় তির কেরন

অ ণী ব াংক বাস টািমনাল 
রাড় শাখা,রংপুর ১০১১৫ 28/07/2021 ৩০৯৯৭০১ 100,000
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4520 রংপুর রংপুর রংপুর রংপুর স 8 মািনকা বগম 8685937651 ম 01964006884 না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
পাট সং হ কের 
বািড়েত পাট জাত 

ব  তরী দাকােন 

অ ণী ব াংক স াল রাড় 
শাখা,রংপুর 0200012612188 28/07/2021 3099702 100,000

4521 রংপুর রংপুর রংপুর রংপুর স 9 উে  হািববা 5536539009 ম 01740484217 না ু য়া/প ােকটজাত করণ

িতিন বাজার থেক 
পাট,সুতা সং হ 
কের কারখানায় পাট 
জাত,পাপশ,কারেপট

সানালী ব াংক িলঃ ধাপ শাখা,রংপুর 5003902000635 05/08/2021 3099703 300,000

4522 রংপুর রংপুর রংপুর রংপুর স 10 জািকয়া 
জা াত 3314158076 ম 01796136448 না ু য়া/প ােকটজাত করণ

িতিন বাজার থেক 
পাট,সুতা সং হ 
কের কারখানায় পাট 
জাত,পাপশ,কারেপট

যমুনা ব াংক িলঃ জাহাজ ক ানী 
শাখা,রংপুর 0480310025473 08/08/2021 3099704 100,000

4523 রংপুর রংপুর রংপুর রংপুর স 11 নাজিম াহার 5521304435 ম 01737113290 না ু য়া/প ােকটজাত করণ

িতিন বাজার থেক 
পাট,সুতা সং হ 
কের কারখানায় পাট 
জাত,পাপশ,কারেপট

যমুনা ব াংক িলঃ জাহাজ ক ানী 
শাখা,রংপুর 0480310025482 08/08/2021 3099705 100,000

4524 রংপুর রংপুর রংপুর রংপুর স 12 পপী রানী 8597512399734 ম 01706810347 না ু য়া/প ােকটজাত করণ

িতিন বাজার থেক 
পাট,সুতা সং হ 
কের কারখানায় পাট 
জাত,পাপশ,কারেপট

রাকাব পর রাম 
শাখা,রংপুর 121-102468 12/08/2021 3099706 70,000

4525 রংপুর রংপুর রংপুর রংপুর স 13 মঞ্জুরা বগম 2379861935 ম 01773229983 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
কাপড় সং হ কের 
কারখানায় পাশাক 
তরী কেরন এবং 

রাকাব পর রাম 
শাখা,রংপুর 121-102471 19/08/2021 3099707 300,000

4526 রংপুর রংপুর রংপুর রংপুর স 14 আেলয়া 9149316219 ম 01729021099 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
সুতা সং হ কের 
বািড়েত পাপশ তরী 
কেরন দাকােন 

রাকাব পর রাম 
শাখা,রংপুর 121-102472 19/08/2021 3099708 100,000

4527 রংপুর রংপুর রংপুর রংপুর স 15 আইনুর নাহার 2387276872 ম 01744738821 না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
সুতা সং হ কের 
বািড়েত কারেপট 
তরী কেরন 

রাকাব পর রাম 
শাখা,রংপুর 121-102467 22/08/2021 3099709 50,000

4528 রংপুর রংপুর রংপুর রংপুর স 16 শা জদা খাতন 2403076595 ম 01718059727 না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
সুতা সং হ কের 
বািড়েত পাপশ তরী 
কেরন দাকােন 

রাকাব পর রাম 
শাখা,রংপুর 121-102496 09/09/2021 3099710 100,000

4529 রংপুর রংপুর রংপুর রংপুর স 17 মু ী বগম 8512721718274 ম 01902784596 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
রকসুতা,কাপর পুিথ 
সং হ কের বািড়েত 
সািপশ তরী কেরন 

অ ণী ব াংক

মিড়েকল 
কেলজ ও 
হাসপাতাল 
শাকা,রংপুর

200008888129 09/09/2021 3099711 60,000

4530 রংপুর রংপুর রংপুর রংপুর স 18 আঃ মা ান 8664618744 প 01725451141 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
আকিরক লাহ 
সং হ কের বািড়েত 
টবওেয়েলর 

রাকাব পর রাম 
শাখা,রংপুর 121-102495 09/09/2021 3099712 60,000

4531 রংপুর রংপুর রংপুর রংপুর স 19 জােবদা বগম 2385937921 ম 01943310624 না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
সুতা সং হ কের 
বািড়েত 
পাপশ,কারেপট ও 

রাকাব পর রাম 
শাখা,রংপুর 121-102469 13/09/2021 3099713 50,000

4532 রংপুর রংপুর রংপুর রংপুর স 20 রাকসানা 
খাতন 6885970217 ম 01317119304 না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
সুতা সং হ কের 
বািড়েত পাপশ তরী 
কেরন দাকােন 

রাকাব পর রাম 
শাখা,রংপুর 121-102480 15/09/2021 3099714 300,000

4533 রংপুর রংপুর রংপুর রংপুর স 21 ননীতা রাণী 6436531963 ম 01724672181 না অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন
িতিন গাভী পালন 
কের দধু িব  
কেরন।

রাকাব পর রাম 
শাখা,রংপুর 121-102497 19/09/2021 3099715 100,000

4534 রংপুর রংপুর রংপুর রংপুর স 22 ইয়াছিমন 3724370626 ম 01743468183 না অন ান িনত  ব বহায পন  উৎপাদন
িতিন গাভী পালন 
কের দধু িব  
কেরন।

রাকাব পর রাম 
শাখা,রংপুর 121-102498 22/09/2021 3099901 100,000

4535 রংপুর রংপুর রংপুর রংপুর স 23 মনািলসা 3299359053 ম 01746975842 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
সুতা সং হ কের 
বািড়েত 
পাপশ,কারেপট ও 

রাকাব পর রাম 
শাখা,রংপুর 121-102500 22/09/2021 3099719 100,000

4536 রংপুর রংপুর রংপুর রংপুর স 24 মাছাঃিবলিকছ
 বগম 3291495145 ম 01773276981 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বিড়ীেত হাস 
পালন কের বাজাের 
হাস ও িডম কব  
কেরন

রাকাব পর রাম 
শাখা,রংপুর 121-102503 22/09/2021 3099716 150,000

4537 রংপুর রংপুর রংপুর রংপুর স 25 মাছাঃ 
সুমাইয়া খাতন 8514963004045 ম 01786960721 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
সুতা সং হ কের 
বািড়েত পাপশ তরী 
কেরন দাকােন 

রাকাব পর রাম 
শাখা,রংপুর 121-102504 22/09/2021 3099717 100,000

4538 রংপুর রংপুর রংপুর রংপুর স 26 আিমনা 8658691970 ম 0179859697 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
সুতা সং হ কের 
বািড়েত পাপশ তরী 
কেরন দাকােন 

রাকাব পর রাম 
শাখা,রংপুর 121-102501 22/09/2021 3099720 100,000

4539 রংপুর রংপুর রংপুর রংপুর স 27 িমনারা খাতন 8597503426691 ম 01783507360 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
সুতা সং হ কের 
বািড়েত পাপশ তরী 
কেরন দাকােন 

রাকাব পর রাম 
শাখা,রংপুর 121-102505 22/09/2021 3099718 100,000
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খাত ধরণখাত

4540 রংপুর রংপুর রংপুর রংপুর স 28 রতন কুমার 
রায় 5542844989 প 01751008955 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন গাভী পালন 
কের দধু িব  
কেরন।

রাকাব পর রাম 
শাখা,রংপুর 121-102494 04/10/2021 3099902 150,000

4541 রংপুর রংপুর রংপুর তারাগ 29 মাছা: পালী 
বগম 9131302649 ম 01794855722 হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন

গাভী পালন কের 
দু  উৎপাদন কেরন। 
বাজাের এবং িবিভ   
বাড়ীেত িব  

রাকাব তারাগ 5783 02/08/2021 3096121 200,000

4542 রংপুর রংপুর রংপুর তারাগ 30 িমনাল রায় ৯১১৭৪৬৩৯৭৭ প ০১৭৬৮৯২০৩৮১ না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন াহেকর 
অডারকৃত েলর 
দরজা, জানালা, 
আলমীরা তরী 

পালী তারাগ ১৫৮৪০ ০৫/০৮/২০২১ ৩০৯৬১২২ 400,000

4543 রংপুর রংপুর রংপুর তারাগ 31 শাবানা ৪৬২২৮১৭০৯৮ ম ০১৯৯৩০৯৭৫৩৯ হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন

গাভী পালন কের 
দু  উৎপাদন কেরন। 
বাজাের এবং িবিভ   
বাড়ীেত িব  

রাকাব তারাগ ১২২-৫৯৮৮ ১৬/০৮/২০২১ ৩০৯৬১২৩ 100,000

4544 রংপুর রংপুর রংপুর তারাগ 32 মাঃ না জর 
হােসন ৫৯৬৭৬১৯৪৭৮ প ০১৭৮৬৮৯৮১৩১ হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন

গাভী পালন কের 
দু  উৎপাদন কেরন। 
বাজাের এবং িবিভ   
বাড়ীেত িব  

সানালী তারাগ ৩৪০৭৮০৩১ ২৩/০৮/২০২১ ৩০৯৬১২৪ 300,000

4545 রংপুর রংপুর রংপুর তারাগ 33 গাপাল চ ৪৬১৭০৩৭৬০৩ প ০১৭১০৯৮৭৪২৮ না ু ভাগ পণ  উৎপাদন

গাভী পালন কের 
দু  উৎপাদন কেরন। 
বাজাের এবং িবিভ   
বাড়ীেত িব  

সানালী তারাগ ৩৪০১০৫৯৬ ০১/০৯/২০২১ ৩০৯৬১২৫ 500,000

4546 রংপুর রংপুর রংপুর তারাগ 34 স ত কুমার 
সন ৬০০২৯২৮৮৯০ প ০১৭৪০০০৮৭৬৭ না ু ভাগ পণ  উৎপাদন

গাভী পালন কের 
দু  উৎপাদন কেরন। 
বাজাের এবং িবিভ   
বাড়ীেত িব  

অ নী ব াংক তারাগ ০২০০০১৬০২৯৭৪ ০১/০৯/২০২১ ৩০৯৬১২৬ 300,000

4547 রংপুর রংপুর রংপুর তারাগ 35 মাছাঃ 
জসিমন নাহার ৮৬৯০০৮০১০৯ ম ০১৭৭৬১৪৯৮৫২ হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন

গাভী পালন কের 
দু  উৎপাদন কেরন। 
বাজাের এবং িবিভ   
বাড়ীেত িব  

রাকাব তারাগ ১২২-৬০০০ ১২/০৯/২০২১ ৩০৯৬১২৭ 100,000

4548 রংপুর রংপুর রংপুর তারাগ 36 ীমিত 
কল াণী রানী ২৪০২৯৩৪৯৬৮ ম ০১৭৮৪০৭১৭৩৫ হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন

গাভী পালন কের 
দু  উৎপাদন কেরন। 
বাজাের এবং িবিভ   
বাড়ীেত িব  

অ নী ব াংক তারাগ ০১০০২২৪৫০৪৮৪০ ১৫/০৯/২০২১ ৩০৯৬১২৮ 120,000

4549 রংপুর রংপুর রংপুর তারাগ 37 পুতল রানী ১৪৮১৩৩৪৪৯৬ ম ০১৭৮৫৮৭৬৯৯
৯

হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন

ধান চাষ কেরন। 
িনেজ ভাগ কেরন 
এবংউদ্বৃ  থাকেল 
িব ী কেরন।

রাকাব তারাগ ১২২-৫৯৯৮ ২০/০৯/২০২১ ৩০৯৬১২৯ 60,000

4550 রংপুর রংপুর রংপুর তারাগ 38 কুহক সাদ 
রায় 9117252206 প 01916833001 হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন

গাভী পালন কের 
দু  উৎপাদন কেরন। 
বাজাের এবং িবিভ   
বাড়ীেত িব  

পালী ব াংক তারাগ 1505 21/09/2021 3096130 300,000

4551 রংপুর রংপুর রংপুর তারাগ 39 া রানী ৪৬৩১৩০৬২৩২ ম ০১৭৯৭৮১৬২৫৭ হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন

ধান চাষ কেরন। 
িনেজ ভাগ কেরন 
এবংউদ্বৃ  থাকেল 
িব ী কেরন।

পালী ব াংক তারাগ ৪২৮৩১০০১৭৭৬৮ 22/09/2021 3096131 60,000

4552 রংপুর রংপুর রংপুর তারাগ 40 দীেনাব ু  রায় ৮৫১৯২৭১০৮৬০১২ প ০১৭৯৯১৯৬৫৭৪ হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন

ধান চাষ করেন। 
িনেজ ভাগ করেন 
উদ্ধৃত থাকেল ব ী 
করেন।

পালী ব াংক তারাগ 1420 ২৬/০৯/২০২১ 3096132 400,000

4553 রংপুর রংপুর রংপুর  িমঠা পুকুর 41 আনজুয়ারা ৮৫১৫৮৬৭৭৭০৫৩৯ ম ০১৭৫৭২০৯৯৪১ হ াঁ ু অন ান সলাইেয়র কাজ সানালী ব াংক জাইগীর হাট 
শাখা ৫০০৭০০১০১৩৪৮৬ ২৬/০৭/২০২১ ৪০১৬৪৮১ 50,000

4554 রংপুর রংপুর রংপুর  িমঠা পুকুর 42  শািকল
 

১৯৮৭৮৫১৫৮৭৮০০০০৩
২

প ০১৭৩৭৪২৭০৮১ না ু য়া/প ােকটজাতকরণ  মাদরু/  শপ  তয়াির ন াশনাল শ ঠবািড় ১১১৪০০৪৪৪৭৬৯৭ ২৬/০৭/২০২১ ৪০১৬৪৮২ 100,000

4555 রংপুর রংপুর রংপুর  িমঠা পুকুর 43 বকুল ৮৫১৫৮৭৮৪১৪৯৮২ প ০১৭৬২৯৪১৮৪২ না ু য়া/প ােকটজাতকরণ চনা িব য় রাকাব বরািত ৫৮৮৩ ২৬/০৭/২০২১ ৪০১৬৪৮৩ 100,000

4556 রংপুর রংপুর রংপুর  িমঠা পুকুর 44 রজাউল ৮৫১৫৮৫৪৮৭৯৭১৮ প ০১৭৯০০২০৩৩০ হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ  বকাির পণ  তয়াির জনতা শ ঠবািড়  ১০০১০১২৭৪৫৬৪ ২৬/৭/২০২১ ৪০১৬৪৮৪ 350,000

4557 রংপুর রংপুর রংপুর  িমঠা পুকুর 45 ম াইমা ৮৫১৫৮৪৯৬৩৮১৪০ ম ০১৭৩৯৭৩০৫০৫ হ াঁ ু িনত ব বহায পন  বু টকস পণ  তয়াির সট শ ঠবািড় ০৮০০২১০০০১২১৩ ২৭/৭/২১ ৪০১৬৪৮৫ 100,000

4558 রংপুর রংপুর রংপুর  িমঠা পুকুর 46 গালেশনারা ৮৫১৫৮৪৩৮৫০৫৩৮ ম ০১৮৯৩২৮২১৪৩ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন বাশঁ বত পণ  
তয়াির রাকাব িমঠাপুকুর ১০৭৮৯১ ২৮/৭/২১ ৪০১৬৮৬ 80,000

4559 রংপুর রংপুর রংপুর  িমঠা পুকুর 47 িম
১৯৯৩৮৫১৫৮৬৭০০০০১

৬ ম ০১৮৬৯০২২৪৯৫ হ াঁ ু অন ান সলাইেয়র কাজ  রাকাব িমঠাপুকুর ১০৭৯১৩ ৪/৮/২১ ৪০১৬৮৭ 70,000



ম িবভাগ জলা িপিডিবএফ 
অ ল উপেজলা

উ
েদ

া
ার

 
ম

 
ন

ং উেদ া ার 
নাম

উেদ া ার জাতীয় 
পিরচয় প  নং

পু
ষ

/ ম
িহ

ল
া 

( প
/ ম

) উেদ া ার 
মাবাইল ন র

প
ূব 

থ
েক

ই 
িপ

িড
িব

এ
ফ

- এ
র 

স
দস

? 
( হ

া/ঁ ন
া)

১। ু    
২।কু টর 
৩।মাঝার 
৪।অন ান

১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন 
২। য়া/প ােকটজাতকরণ 
৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
৪। অন ান

উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

4560 রংপুর রংপুর রংপুর  িমঠা পুকুর 48 র া  ৮৫১৫৮৭৮৪১৪৯৮০ ম ০১৭৬৪৯৫০৫৪৮ না ু য়া/প ােকটজাতকরণ চনা িব য়  রাকাব বরািত ৬১৩৯ ১১/৮/২১ ৪০১৬৮৮ 100,000

4561 রংপুর রংপুর রংপুর  িমঠা পুকুর 49 তিহদলু ৮৫১৫৮৪৩৮৫১৬২৫ প ০১৭১৩৭৬৩০৭১ হ াঁ ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন  মাছ চাষ রাকাব িমঠাপুকুর  ১৪২৭ ১৮/৮/২১ ৪০১৬৮৯ 300,000

4562 রংপুর রংপুর রংপুর  িমঠা পুকুর 50 িব ৮৫১৫৮৪৯৮০৫৭৩১ প ০১৭৯৮৯২৯২৩৬ না ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন  কমকার জনতা শ ঠবািড় ১০০০১১৮৫৭৬২৫ ২৩/৮/২১ ৪০১৬৯০ 50,000

4563 রংপুর রংপুর রংপুর  িমঠা পুকুর 51 ইয়ািছন ৮৫১৫৮৩২৭৬৭১৩৩ প ০১৭৩৮৩৮১৪২৫ হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ  ওয়াক শপ তয়াির সানািল জাইগীর ২১১২৩১৭ ৫/৯/২১ ৪০১৬৯১ 350,000

4564 রংপুর রংপুর রংপুর  িমঠা পুকুর 52 মতলুব ৮৫১৫৮৩২৭৩৩০৪০ প ০১৭৩৭৪৯২৫৭০ না ু য়া/প ােকটজাতকরণ  ওয়াক শপ তয়াির  রাকাব বালার হাট ৪৮২৬ ১৩/৯/২১ ৪০১৬৯২ 100,000

4565 রংপুর রংপুর রংপুর  িমঠা পুকুর 53 শফালী ৮৫১৫৮৬৭৭৭৫৪১২ ম 01745326475 হ াঁ ু অন ান সলাইেয়র কাজ  রাকাব িমঠাপুকুর  ১০৭৯৪১ ১৫/৯/২১ ৪০১৬৯৩ 70,000

4566 রংপুর রংপুর রংপুর  িমঠা পুকুর 54 ফযলুল ৮৫১৫৮৪৩৮৬৫৯৮৪ প ০১৭২০৫০৫২১১ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ সানািল িমঠাপুকুর  ১০০৮০০০৫৯ ১৬/৯/২১ ৪০১৬৯৪ 400,000

4567 রংপুর রংপুর রংপুর  িমঠা পুকুর 55 নু িব ৮৫১৫৮৩২৭৪৩৭৭৯ প ০১৭২১৫৬৭৮২২ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ রাকাব বালার হাট  ৪৮৩৬ ২২/৯/২১ ৪০১৬৪৯৫ 400,000

4568 রংপুর রংপুর রংপুর  িমঠা পুকুর 56 সােহল
 

১৯৯৩৮৫১৫৮৭৮০০০২০
১

প  
০১৭৩৫৯৩৮০৪৪

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গািভ পালন  জনতা শ ঠবািড় ২২৩৬৬ ২২/৯/২১ ৪০১৬৪৯৬ 500,000

4569 রংপুর রংপুর রংপুর পীরগ 57  েত নাথ 
সরকার 19713313266069668 প 01764715250 হ াঁ ু অন ান

থান কাপড় 
এবংৈতরী পাশাক 

য় িব য় কেরন
সানালীব াংক পীরগ  শাখা 5018001027004 02-08-21 3695881 500,000

4570 রংপুর রংপুর রংপুর পীরগ 58 মাছা 
জুিলয়ােবগম 8705326539 ম 01794345690 হ াঁ ু িনত ব বহায পন ৈতরী এবং িব য়

থানকাপড় িকেন 
িবিভ  ধরেনর 
পাষাক তরীকেরন

রাকাব পীরগ  শাখা 122-13376 05-08-21 3695882 100,000

4571 রংপুর রংপুর রংপুর পীরগ 59 মা: গালাম 
রসুল 8517616491917 প 01797980545 না ু িনত ব বহাযপন ৈতরী

হাডেবাড িদেয় 
িবিভ  ফািণচার 
তরীকেরন

সানালী খালাশপীর 5011202000419 05-08-21 3695884 300,000

4572 রংপুর রংপুর রংপুর পীরগ 60 ী: পনচ সর
কার 8517622437008 প 01723092320 হ াঁ ু িনত ব বহাযপন ৈতরী কাঠিদেয়ফািনচারৈত

রীকেরন জনতা পীরগ  শাখা 01100068896392 05-08-21 3695883 500,000

4573 রংপুর রংপুর রংপুর পীরগ 61 ীজীবনকুমার
অিধকারী 8517654460296 প 01737132050 না ু ভাগ পন উৎপাদন মাছ চাষ এবং 

গাভীপালনকেরন জনতা পীরগ  শাখা 0100224906671 17-08-21 3695885 120,000

4574 রংপুর রংপুর রংপুর পীরগ 62 মাছাঃেসিলনা
পারভীন 2817890185 ম 01759596910 না কু টর য়াজাতকরন নকশীকাথার 

কাজকেরন রাকাব পীরগ  শাখা 13387 02-9-21 3695886 250,000

4575 রংপুর রংপুর রংপুর পীরগ 63 মাঃশাহানুর 
ইসলাম 8517622432747 প 01713744584 না ু য়াজাতকরন গাভীপালন কেরন সানালী পীরগ  শাখা 5018701024527 05-9-21 3695887 500,000

4576 রংপুর রংপুর রংপুর পীরগ 64 মাঃআজমগীর
 ম ল 8517688550013 প 01710141053 হ াঁ অন ান ভাগ পন উৎপাদন মাছ চাষ এবং 

গাভীপালনকেরন সানালী পীরগ  শাখা 5018701036171 05-9-21 3695888 500,000

4577 রংপুর রংপুর রংপুর পীরগ 65 মাঃশাহাদতেহা
সন 8517622432724 প 01717256598 না অন ান ভাগ পন উৎপাদন গাভীপালন কেরন রাকাব জপাড়া 3070 06-9-21 3695889 250,000

4578 রংপুর রংপুর রংপুর পীরগ 66 মাছাঃেরা জ 
বগম 8515849683460 ম 01728074244 না কু টর িনত ব বহাযপন ৈতরী সলাই এর কাজ 

কেরন রাকাব শােনরহাট 122-4494 06-9-21 3695890 100,000

4579 রংপুর রংপুর রংপুর পীরগ 67 মাছাঃরিহমা 
খানম 8517669533846 ম 01865211678 হ াঁ কু টর িনত ব বহাযপন েতরী সলাই এর কাজ 

কেরন জনতা পীরগ  শাখা 0100216049998 15-9-21 3695891 150,000
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4580 রংপুর রংপুর রংপুর পীরগ 68 ডিলরানীসাহা 19948517669000125 ম 01736639568 হ াঁ অন ান ভাগ পণ উৎপাদন িম  তরীকের 
িব কেরন া াড পীরগ 0020234000551 22-9-21 3695892 200,000

4581 রংপুর রংপুর রংপুর পীরগ 69 মাঃ রিফকুল 
ইসলাম 8517675515950 প 01713771844 হ াঁ িনত ব বহার যাগ  পন  তরী সলাই এর কাজ 

কেরন সানালী পীরগ 5018002291816 23-9-21 3695893 200,000

4582 রংপুর রংপুর রংপুর পীরগ 70 মাছাঃ পারভীন 8517669524216 ম 01917051005 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন
গাভী পালন কের দধু 
িব  
কের

া াড পীরগ 20234002415 26-9-21 3695894 200,000

4583 রংপুর রংপুর রংপুর পীরগ 71 সুলতানা 
রা জয়া 5082355388 ম 01739014652 হ াঁ ু য়াকরন থান কাপর িদেয় 

ব ৈতরী সানালী পীরগ 702001391 26-9-21 3695895 150,000

4584 রংপুর রংপুর রংপুর পীরগাছা 72 রঞ্জু িময়া 8243459602 প 01742906375 না ু য়াকরণ

রড ও িশট িকেন 
ীেলর 

দরজা জানালা তরী 
কের িব

অ ণী ব াংক পীরগাছা শাখা 16676 9-8-21 3426101 120,000

4585 রংপুর রংপুর রংপুর পীরগাছা 73 মাসেলমা 1001164811 ম 01861548497 হ াঁ ু িনত ব বহায  পণ  উৎপাদন
কাপড় িকেন ব বহার 
যাগ  পন

 তরী ও িব
রাকাব পীরগাছা শাখা 1229286 10-08-21 3426102 50,000

4586 রংপুর রংপুর রংপুর পীরগাছা 74 আ লু ম জদ 4642033270 প 01729450789 না ু ভাগ  পন   উৎপাদন
পুকুের মাছ চাষ 
কের বাজাের 
িব

রাকাব পীরগাছা শাখা 367/6 25-08-21 3426103 200,000

4587 রংপুর রংপুর রংপুর পীরগাছা 75
শাহ মাঃ 
আ লু 
মা ােলব

6444692401 প 01768114747 না ু ভাগ  পন   উৎপাদন
পুকুের মাছ চাষ 
কের বাজাের 
িব

অ ণী ব াংক পাওটানাহাট 
শাখা 020011941968 05-09-21 3426104 250,000

4588 রংপুর রংপুর রংপুর পীরগাছা 76 আেনায়ার 
হােসন 3292434754 প 01736173779 না ু য়াকরণ

রড ও িশট িকেন 
ী◌ূেলর দরজা 

জানালা তরী কের 
িব

অ ণী ব াংক পীরগাছা শাখা 0200007293199 7-9-21 3426105 80,000

4589 রংপুর রংপুর রংপুর পীরগাছা 77 রজাউল 
কিরম 4645091465 প 01712414338 হ াঁ ু ভাগ  পন   উৎপাদন

রড ও িশট িকেন 
ী◌ূেলর দরজা 

জানালা তরী কের 
িব

অ ণী ব াংক পাওটানাহাট 
শাখা 0200007157663 15-9-21 3426106 400,000

4590 রংপুর রংপুর রংপুর পীরগাছা 78 শাহীন আলম 7341164809 প 01744809080 না ু ভাগ  পন   উৎপাদন
গাভীর দধু উৎপাদন 
কের 
বাজারজাত করণ

অ ণী ব াংক পাওটানাহাট 
শাখা 0200007145909 15-9-21 3426107 250,000

4591 রংপুর রংপুর রংপুর  কাউিনয়া 79 ফােতমাখাতন
১৯৮৪৮৫১৪২২৭০০

০০২৭ ম ০১৭৭৩০৭৪১০৪ হ াঁ অন ান অন ান
গাভীপালন, দু  
উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরণ

সানালী  কাউিনয়া ৫০০৯৬০১০১৩৯০২ ২৮/০৭/২০২১ ৩৩২৭৪৪১ 300,000

4592 রংপুর রংপুর রংপুর  কাউিনয়া 80
 
মাঃিমজানুরর

হমান
৮৫১৪২২৭৬৫৭৭০২ প ০১৭১২৪৯১৭৯৫ না ু অন ান

জুতা/ সে ল 
তির য়াকরণ ও 

বাজারজাতকরণ
জনতা  কাউিনয়া ০১০০১৪৯৯৪৩৯৭২ ২৮/০৭/২০২১ ৩৩২৭৪৪২ 200,000

4593 রংপুর রংপুর রংপুর  কাউিনয়া 81 মাঃ 
জানাবআলী ৮৫১৪২৬৭৬২১৪৮৬ প ০১৭৩৮৮৪১৬৯০ না ু য়া/প ােকটজাতকরণ

টিপ 
তির য়াকরণ ও 

বাজরজাত
রাকাব  কাউিনয়া ১২২১০২১৬ ০৯/০৮/২০২১ ৩৩২৭৪৪৩ 100,000

4594 রংপুর রংপুর রংপুর  কাউিনয়া 82 ফািহমা আ ার ৮৫১৪২২৭৬৫৬৫২৮ ম ০১৭৫০০৯৫৩৮৫ হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ নকিশকাথা তির ও 
বাজারজাতকরণ রাকাব  কাউিনয়া ১২২৯৭৯৩ ০৯/০৮/২০২১ ৩৩২৭৪৪৬ 100,000

4595 রংপুর রংপুর রংপুর  কাউিনয়া 83 নুরজাহান 
বগম ৮৫১৪২২৭৬৫৮১৭৯ ম ০১৭৫৫৩৬৮৮৫

৬
হ াঁ ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন

 পাষাকপিরে দ 
তির ও 

বাজারজাতকরণ
জনতা  কাউিনয়া ০১০০১৪০৭৪৯৭৮২ ০৯/০৮/২০২১ ৩৩২৭৪৪৪ 150,000

4596 রংপুর রংপুর রংপুর  কাউিনয়া 84 আ ু াহআল
মাসুম ২৬৯৪৮০৭৬০৫৯০১ প ০১৭২৫৪৪৯৩৯৭ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন কৃিষয পািত তির 

ও বাজারজাতকরণ সানালী  কাউিনয়া ০০১০১২২৩৪ ০৯/০৮/২০২১ ৩৩২৭৪৪৫ 200,000

4597 রংপুর রংপুর রংপুর  কাউিনয়া 85
 
মাছাঃরাি◌শদা 
বগম

৮৫১৪২২৭৬২৯৩১২ ম ০১৭৭৩৯৭০২৫৮ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
গাভীপালন, দু  
উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরণ

জনতা  কাউিনয়া ১৭৪৭৬ ১৪/০৯/২০২১ ৩৩২৭৪৪৭ 100,000

4598 রংপুর রংপুর রংপুর  কাউিনয়া 86 আফেরাজা 
বগম ৮৫১৪২২৭৬২৭৬০৮ ম ০১৯১৪৫০৩৭১২ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতীগাভীপালণ ও 

বাজারজাতকরণ সানালী  কাউিনয়া ০০২০৯৭৭৮৬ ১৪/০৯/২০২১ ৩৩২৭৪৪৮ 150,000

4599 রংপুর রংপুর রংপুর  কাউিনয়া 87
 
মাঃনজ লইস

লাম
৮৫১৪২২৭৬২৬৭২৩ প ০১৭১১০৫৫২২৬ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

ধানচাল য়াকরণ 
ও 
বাজারজাতকরণ

সানালী  কাউিনয়া ০০১০০৮৩৯৭ ১৬/০৯/২০২১ ৩৩২৭৪৪৯ 300,000
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(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

4600 রংপুর রংপুর রংপুর  কাউিনয়া 88 ইিলয়াছ 
আহে দ 8514227647352 প 01774726880 না ু য়া/প ােকট

বাজারজাতকরণ

টিপ 
তির য়াকরণ ও 

বাজরজাত
জনতা  কাউিনয়া 010004742-6582 22/09/21 3327450 200,000

4601 রংপুর নীলফামারী রংপুর জলঢাকা 89 শারিমন বগম 8524908107083 ম 01717976649 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িতিন প  খাদ  

ত কের 
বাজারজাত  কেরন।

রাকাব জলঢাকা 13406 28-07-2021 3332141 100,000

4602 রংপুর নীলফামারী রংপুর জলঢাকা 90 রনজুমা বগম 7323601607204 ম 01749828202 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর জিম 
চাষাবাদ কের 
উৎপািদত কৃিষ পন  
বাজারজাত  কেরন।

জনতা জলঢাকা 0100111047124 28-07-2021 3332142 100,000

4603 রংপুর নীলফামারী রংপুর জলঢাকা 91 আেনায়ারা 
বগম 7313665638469 ম 0179880951 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর জিম 
চাষাবাদ কের 
উৎপািদত কৃিষ পন  
বাজারজাত  কেরন।

সানালী জলঢাকা 01026022 11-08-2021 3332143 250,000

4604 রংপুর নীলফামারী রংপুর জলঢাকা 92 আ সু সবুর 19917323606000082 প 01737288541 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর জিম 
চাষাবাদ কের 
উৎপািদত কৃিষ পন  
বাজারজাত  কেরন।

জনতা জলঢাকা 0100071715714 18-08-2021 3332144 400,000

4605 রংপুর নীলফামারী রংপুর জলঢাকা 93 জািহদলু 
ইসলাম 7311238678388 প 01722677963 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর জিম 
চাষাবাদ কের 
উৎপািদত কৃিষ পন  
বাজারজাত  কেরন।

রাকাব জলঢাকা 13421 19-08-2021 3332145 300,000

4606 রংপুর নীলফামারী রংপুর জলঢাকা 94 শাহজামাল 1931213225 প 01761065764 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর জিম 
চাষাবাদ কের 
উৎপািদত কৃিষ পন  
বাজারজাত  কেরন।

জনতা জলঢাকা 32828479 19-08-2021 3332146 300,000

4607 রংপুর নীলফামারী রংপুর জলঢাকা 95 বাহাদরু রহমান 7313658640378 প 01770404354 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর জিম 
চাষাবাদ কের 
উৎপািদত কৃিষ পন  
বাজারজাত  কেরন।

রাকাব জলঢাকা 13432 23-08-2021 3332147 100,000

4608 রংপুর নীলফামারী রংপুর জলঢাকা 96 রন জনা বগম 7313658666220 ম 01741594275 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িনেজর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজারজাত কেরন।

রাকাব জলঢাকা 12581 23-08-2021 3332148 300,000

4609 রংপুর নীলফামারী রংপুর জলঢাকা 97 শািহনা বগম 7313665626041 ম 01774122398 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
কাপড় য় কের 
সলাই কের 

বাজারজাত কেরন। ।

সানালী জলঢাকা 01034395 23-08-2021 3332149 150,000

4610 রংপুর নীলফামারী রংপুর জলঢাকা 98 তারজুমা বগম 7313665628246 ম 01324055229 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
কাঠ য় কের 
আসবাবপ  তির 
কের বাজাের িব  

সানালী জলঢাকা 601033307 23-08-2021 3332150 200,000

4611 রংপুর নীলফামারী রংপুর জলঢাকা 99 জুলিফকার 
আলী 7313665621660 প 01717506732 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর জিম 
চাষাবাদ কের 
উৎপািদত কৃিষ পন  
বাজারজাত  কেরন।

অ ণী জলঢাকা 0244445872650 29-08-2021 3332151 500,000

4612 রংপুর নীলফামারী রংপুর জলঢাকা 100 সুিম া ভ াচায 7227402108930 ম 01761127869 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
িনেজর খামার থেক 
দধু উৎপাদন কের 
বাজারজাত কেরন।

রাকাব জলঢাকা 13433 06-09-2021 3332152 100,000

4613 রংপুর নীলফামারী রংপুর জলঢাকা 101 হািফজুল 
ইসলাম 5104426654 প 01740190780 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন পুকুের মাছ 
চাষ কের 
বাজারজাত কেরন।

আইিবিবএল জলঢাকা 10753 07-09-2021 3332153 250,000

4614 রংপুর নীলফামারী রংপুর জলঢাকা 102 শাহানাজ 
পারভীন 19937313658000011 ম 01758908936 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
কাপড় য় কের 
সলাই কের 

বাজারজাত কেরন। ।

সানালী জলঢাকা 01034389 07-09-2021 3332154 100,000

4615 রংপুর নীলফামারী রংপুর জলঢাকা 103 চানুরাম রায় 7313614531400 প 01738648648 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

িতিন বাজার থেক 
কাঠ য় কের 
আসবাবপ  তির 
কের বাজাের িব  

অ ণী জলঢাকা 0200007382651 09-09-2021 3332155 100,000

4616 রংপুর নীলফামারী রংপুর জলঢাকা 104 খােলদা খানম 7323602604486 ম 01735950531 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর জিম 
চাষাবাদ কের 
উৎপািদত পন  
বাজাের িব  

রাকাব জলঢাকা 12593 13-09-2021 3332156 200,000

4617 রংপুর নীলফামারী রংপুর জলঢাকা 105 গালাপী বগম 7313665638512 ম 01810914125 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত 
কেরন।

আইিবিবএল জলঢাকা
20507770201464

187 21-09-2021 3332157 100,000

4618 রংপুর নীলফামারী রংপুর জলঢাকা 106 নািদরা বগম 2713087119104 ম 01712760095 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন িনেজর জিমেত 
চাষাবাদ কের 
উৎপািদত কৃিষপন  
বাজা

সানালী জলঢাকা 01029723 21-09-2021 3332158 100,000

4619 রংপুর নীলফামারী রংপুর জলঢাকা 107 নুরইসলাম 7323609618627 প 01714863571 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন িনেজর জিমেত 
চাষাবাদ কের 
উৎপািদত কৃিষপন  
বাজা

সানালী জলঢাকা 002378115 22-09-2021 3332159 400,000
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খাত ধরণখাত

4620 রংপুর নীলফামারী রংপুর জলঢাকা 108 আ লু ম জদ 7313651717427 প 01748131569 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন িনেজর জিমেত 
চাষাবাদ কের 
উৎপািদত কৃিষপন  
বাজা

ওয়ান জলঢাকা 0522050046731 22-09-2021 3332160 150,000

4621 রংপুর নীলফামারী রংপুর জলঢাকা 109 শিহদলু ইসলাম 7313694654671 প 01751415104 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন িনেজর জিমেত 
চাষাবাদ কের 
উৎপািদত কৃিষপন  
বাজা

সানালী জলঢাকা 5306002075803 22-09-2021 3398501 200,000

4622 রংপুর নীলফামারী রংপুর িকেশারগ 110 পারভীন বগম 55217320226 ম 01784011562 হ াঁ ু িনত ব বহাযপন  উৎপাদন

িতিন িনেজ কাপড় 
সলাই কেরন ও 

অন েক সলাই 
শখান ।

রাকাব িকেশারগ 10569 29-07-21 172-3850161 100,000

4623 রংপুর নীলফামারী রংপুর িকেশারগ 111 িড ম সাইদলু 
ইসলাম 4654476169 প 01782168750 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক মাছ ও পানা 

িব  কেরন ।
রাকাব িকেশারগ 7225 29-07-21 172-3850162 200,000

4624 রংপুর নীলফামারী রংপুর িকেশারগ 112 মাছাঃ মিন 
বগম 1991731457000045 ম 01767121783 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন িনেজর জিমেত 
আদা চাষ কেরন ও 
বীজ সংর ণ কেরন।

রাকাব িকেশারগ 10366 29-07-21 172-3850163 200,000

4625 রংপুর নীলফামারী রংপুর িকেশারগ 113 মাছাঃহািববা 
জা ািত 5053644794 ম 01763130347 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু বাজার 

জাত কেরন
রাকাব িকেশারগ 122-9471 29-07-21 172-3850164 300,000

4626 রংপুর নীলফামারী রংপুর িকেশারগ 114 মাঃ সামছল 
আলম 7321902772 প 01406191466 না ু িনত ব বহাযপন  উৎপাদন

িতিন িনেজ ও 
কমচারী সহ কাপড় 
সলাই কেরন ।

রাকাব িকেশারগ 110182 05-08-21 172-3850165 100,000

4627 রংপুর নীলফামারী রংপুর িকেশারগ 115 ভূপিত িম 1470796507 প 01725672656 না ু িনত ব বহাযপন  উৎপাদন
িনেজর দাকােন 
কাপড় রােখন ও 
সলাই িশ ণ দন

রাকাব িকেশারগ 122-110183 05-08-21 172-385166 100,000

4628 রংপুর নীলফামারী রংপুর িকেশারগ 116 মাঃ মাসেলম 3722043316 প 01733297849 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িনেজর খামার থেক 
দধু সং হ কেরন ও 
দধু বাজার জাত 
কেরন।

রাকাব িকেশারগ 122-110181 12-08-21 172-3850167 200,000

4629 রংপুর নীলফামারী রংপুর িকেশারগ 117 মাছাঃ ছােলহা 4663195982 ম 01738266000 হ াঁ ু িনত ব বহাযপন  উৎপাদন

িনেজ অেন র কাপড় 
সলাই কেরন ও 

অন েদর সলাই 
শখান

রাকাব িকেশারগ 122-110191 24-08-21 172-3850168 150,000

4630 রংপুর নীলফামারী রংপুর িকেশারগ 118 মাছাঃ হলালী 5069366663 ম 01794944105 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন িনেজর জিমেত 
ধান ও আলু চাষ 
কেরন ও বীজ সংরণ 
কেরন।

রাকাব িকেশারগ 122-110188 24-08-21 172-3850169 200,000

4631 রংপুর নীলফামারী রংপুর িকেশারগ 119 মাছাঃপারভীন 8670436016 ম 01761106628 হ াঁ ু িনত ব বহাযপন  উৎপাদন

িনেজ অেন র কাপড় 
সলাই কেরন ও 

অন েদর সলাই 
শখান

রাকাব িকেশারগ 122-110-193 26-08-21 172-3850170 100,000

4632 রংপুর নীলফামারী রংপুর িকেশারগ 120 মাঃআশরাফ 
খান 7314560026634 ম 01717446259 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িনেজর জিমেত 
আল, ব ন ও 
িবিভ  ধরেনর 
সব জ চাষ কেরন ।

রাকাব িকেশারগ 122-110196 05-09-21 172-3850171 200,000

4633 রংপুর নীলফামারী রংপুর িকেশারগ 121 মাছাঃআফেরা
জা 3269840470 প 01782998946 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন িনেজর জিমেত 
আলু ও ধান চাষ 
কের বাজারজাত  
কেরন ।

রাকাব িকেশারগ 122-110195 05-09-21 172-3850172 200,000

4634 রংপুর নীলফামারী রংপুর িকেশারগ 122 মাছাঃ শাহানা 4170036497 ম 01770257363 না ু িনত ব বহাযপন  উৎপাদন
িতিন িনেজ ও 
কমচারী সহ কাপড় 
সলাই কেরন ।

রাকাব িকেশারগ 122-110198 16-09-21 172-3850173 150,000

4635 রংপুর নীলফামারী রংপুর িকেশারগ 123 মাঃ আবুল 
বাশার 8232962897 প 01794856646 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন মােছর খামার 
থেক মাছ ও পানা 

িব  কেরন।
রাকাব িকেশারগ 122-110201 16-09-21 172-3850174 300,000

4636 রংপুর নীলফামারী রংপুর িকেশারগ 124 মাছাঃ 
ছােদকা বগম 9560966468 ম 01786564361 না ু িনত ব বহাযপন  উৎপাদন

িতিন িনেজ ও 
কমচারী সহ কাপড় 
সলাই কেরন ।

রাকাব িকেশারগ 122-110204 05/10/21 172-3850175 100,000

4637 রংপুর নীলফামারী রংপুর িকেশারগ 125 মাছাঃ ফনিস 
বগম 8219578294 ম 01749498688 না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন িনেজর জিমেত 
ধান চাস কেরন ও 
বীজ সংর ন কেরন।

রাকাব িকেশারগ 122-110206 05/10/21 172-3850176 150,000

4638 রংপুর রংপুর রংপুর গংগাচড়া 126 মাঃ 
খািলদু ামান 8512731804855 প 1748905747 হ াঁ কু টর িনত ব বহাযপন  উৎপাদন

 িতিন বাজাের 
টইলািরং এর 

পাশাপািশ প া -
শােটর কাপেরর

জনতা গংগাচড়া 0100047818782 28/07/21 3536321 500,000

4639 রংপুর রংপুর রংপুর গংগাচড়া 127 মাঃ জািকর 
হােসন 8512731801155 প 01780705060 না কু টর িনত ব বহাযপন  উৎপাদন

িতিন বািড়েত ানীয় 
লাকজন 

িদেয় টইলািরং,হ  
িশ  ও বাজাের 

জনতা গংগাচড়া 0100047622012 28/07/21 3536323 100,000
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নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

4640 রংপুর রংপুর রংপুর গংগাচড়া 128 মাছাঃ শাহানা 
বগম 8512731802613 ম 01717211218 হ াঁ কু টর িনত ব বহাযপন  উৎপাদন

িতিন বািড়েত  িনেজ 
এবং ানীয় 
লাকজন সােথ িনেয় 
টইলািরং,হ

সানালী গংগাচড়া 5004734267106 28/07/21 353622 130,000

4641 রংপুর রংপুর রংপুর গংগাচড়া 129 মাছাঃ শািহনা 
আ ার 8512731803718 ম 01779197818

হ াঁ কু টর িনত ব বহাযপন  উৎপাদন

িতিন বািড়েত  িনেজ 
এবং ানীয় 
লাকজন সােথ িনেয় 
টইলািরং,হ  

রাকাব গংগাচড়া 122-12176 05/08/21 3536325 100,000

4642 রংপুর রংপুর রংপুর গংগাচড়া 130 মছাঃ দলুালী 
বগম 8512731803845 ম 01316372658 হ াঁ কু টর িনত ব বহাযপন  উৎপাদন

িতিন বািড়েত  িনেজ  
লাকজন 

সােথ িনেয় 
টইলািরং,হ  

সানালী গংগাচড়া 5004734267907 5/8/2021 3536324 100,000

4643 রংপুর রংপুর রংপুর গংগাচড়া 131 মাঃ রওশানুল 
ইসলাম 8512742846727 প 01724549949

না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন বািড়েত এক ট 
দু  খামার 
পিরচালনা 
কেরন,পাশাপািশ 

জনতা গংগাচড়া 22734/1 05/08/21 3536326 400,000

4644 রংপুর রংপুর রংপুর গংগাচড়া 132 নাজমু াহার 
বগম 19888512742837550 ম 01773231959

না কু টর িনত ব বহাযপন  উৎপাদন

িতিন বািড়েত   
লাকজন সােথ 

িনেয় বনারিশ 
শািড়,হ  

অ নী রংপুর 0200016131975 19/08/21 3536327 500,000

4645 রংপুর রংপুর রংপুর গংগাচড়া 133 মিন  কুমার 
রায় 4183134644 প 01781885099

না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন বািড়েত এক ট 
দু  খামার 
পিরচালনা 
কেরন,পাশাপািশ 

জনতা গংগাচড়া 23734/9 02/09/21 3536328 400,000

4646 রংপুর রংপুর রংপুর গংগাচড়া 134 মাঃ িলটন 
িময়া 8512731828163 প 01848095040

হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন

িতিন একজন সফল 
কৃষক।

িত বঃসর ধান,আলু 
চাষ কেরন।

জনতা গংগাচড়া 24120 16/09/21 3536329 300,000

4647 রংপুর রংপুর রংপুর গাইবা া স 135 মা: আ: 
আিলম 5706432997 প 01916494469 হ াঁ ু  িনত ব বহায পন  উৎপাদন

ইেলক িন  ব ািদ 
য় ও বাজারজাত 

করণ
ইসলামী গাইবা া সদর 2050185010029 04-08-2021 3181221 300,000

4648 রংপুর রংপুর রংপুর গাইবা া স 136 সাবানা আ ার 5110147328 ম 01948826899 হ াঁ ু  িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক শাক তরী 
ও িবপনন সানালী গাইবা া সদর 5113601012010 05-08-2021 3181222 200,000

4649 রংপুর রংপুর রংপুর গাইবা া স 137 শিরফন বগম 5093894805 ম 01786890024 হ াঁ ু  িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক শাক তরী 
ও িবপনন উ রা গাইবা া সদর 3509111011144 09-08-2021 3181223 100,000

4650 রংপুর রংপুর রংপুর গাইবা া স 138 আিরফা বগম 1944182318 ম 01725987392 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ প ােকট তরী ও 
িবপনন পূবালী গাইবা া সদর 1613101150141 09-08-2021 3181224 100,000

4651 রংপুর রংপুর রংপুর গাইবা া স 139 ফারজানা 
আ ার 2691650161443 ম 01755709819 হ াঁ ু  িনত ব বহায পন  উৎপাদন ক, বু টক এর কাজ 

ও বাজারজাত করণ রাকাব গাইবা া সদর 15657 10-08-2021 3181225 200,000

4652 রংপুর রংপুর রংপুর গাইবা া স 140 িব জৎ কুমার 
পাল 7340870059 প 01726928327 না ু  িনত ব বহায পন  উৎপাদন মৃৎ িশ , উৎপাদন ও 

িবপনন পূবালী গাইবা া সদর 20221054920 25-08-2021 3181226 200,000

4653 রংপুর রংপুর রংপুর গাইবা া স 141 মা: নু ল 
আিমন 5992681302 প 01714772333 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

দু বতী গাভী পালন 
ও দধু বাজারজাত 
করন

জনতা গাইবা া সদর 0100171261460 26-08-2021 3181227 100,000

4654 রংপুর রংপুর রংপুর গাইবা া স 142 কিছেরান 
বগম 4641045481 ম 01739708933 হ াঁ ু  িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক শাক তরী 

ও িবপনন ন াশনাল গাইবা া সদর 1099202657210 02-09-2021 3181228 100,000

4655 রংপুর রংপুর রংপুর গাইবা া স 143 জা ািত 
আকতার 8256760565 ম 01767392021 না ু  িনত ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক শাক তরী 

ও িবপনন জনতা গাইবা া সদর 0100225150553 06-09-2021 3181229 100,000

4656 রংপুর রংপুর রংপুর গাইবা া স 144 িমজানুর 
রহমান 7343817644 প 01712665477 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

দু বতী গাভী পালন 
ও দধু বাজারজাত 
করন

রাকাব গাইবা া সদর 15677 07-09-2021 3181230 300,000

4657 রংপুর রংপুর রংপুর গাইবা া স 145 া বগম 6895846167 ম 01741530797 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
দু বতী গাভী পালন 
ও দধু বাজারজাত 
করন

সানালী গাইবা া সদর 5113601010309 16-09-2021 3181231 100,000

4658 রংপুর রংপুর রংপুর গাইবা া স 146 মাছদরু রহমান 9144478261 প 01718535348 না ু অন ান ছাপাখানা রাকাব গাইবা া সদর 15673 16-09-2021 3181232 150,000

4659 রংপুর রংপুর রংপুর গাইবা া স 147 এেকে◌এম 
লুৎফর রহমান 1020574750 প 01718662116 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

দু বতী গাভী পালন 
ও দধু বাজারজাত 
করন

সানালী গাইবা া সদর 5106100138893 ২৩-০৯-২০২১ 3181233 300,000
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4660 রংপুর রংপুর রংপুর গাইবা া স 148 মাছা: লাবনী 
আকতার 19963222404000115 ম 01723019926 হ াঁ ু  িনত ব বহায পন  উৎপাদন টইলািরং/ পাশাক 

তরী ও িবপনন অ ণী গাইবা া সদর 0200013414649 ২৩-০৯-২০২১ 3181235 100,000

4661 রংপুর রংপুর রংপুর গাইবা া স 149 নাজনীন 
আকতার 3293782276 ম 01720619251 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

দু বতী গাভী পালন 
ও দধু বাজারজাত 
করন

অ ণী গাইবা া সদর 0200014469143 ২৩-০৯-২০২১ 3181234 300,000

4662 রংপুর রংপুর রংপুর গাইবা া স 150 নারিগস 
আকতার 4190992711 ম 01729726608 হ াঁ ু  িনত ব বহায পন  উৎপাদন টইলািরং/ পাশাক 

তরী ও িবপনন রাকাব গাইবা া সদর 13282 05-10-2021 3181236 200,000

4663 রংপুর গাইবা া রংপুর ফুলছিড় 151 জােবদলু 
ইসলাম 3212171155659 প 01762981500 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী রাকাব ফুলছিড় 1226196 28/07/21 3009501 150,000

4664 রংপুর গাইবা া রংপুর ফুলছিড় 152 সাহানা বগম 3212171153958 ম 1913082452 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী পালন 
ও দধু বাজারজাত 
করন

জনতা কালীর বজার 0100196741393 28/9/21 3009502 200,000

4665 রংপুর গাইবা া রংপুর ফুলছিড় 153 মােশদা 3212171160411 ম 01300163495 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন পাশাক তরী জনতা কালীর বজার 0100214256554 10/08/21 3009503 200,000

4666 রংপুর গাইবা া রংপুর ফুলছিড় 154 আং র রানী 3212171150115 ম 01737569733 হ াঁ ু অন ান ধান মাড়াই রাকাব ফুলছিড় 1226197 10/08/21 3009504 150,000

4667 রংপুর গাইবা া রংপুর ফুলছিড় 155 িম  বগম 3212171151915 ম 01720361642 হ াঁ ু অন ান মুরগী পালন ও 
বাজারজাত কের সানালী ফুলছিড় 01035482 22/8/21 3009505 100,000

4668 রংপুর গাইবা া রংপুর ফুলছিড় 156 মাঃ ইয়ািসন 
আলী 3212171152093 প 01770656709 হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন

দই উৎপাদন ও 
কনেফকশনারী 
িব য় কের

সানালী ফুলছিড় 34007823 22/8/21 3009506 150,000

4669 রংপুর গাইবা া রংপুর ফুলছিড় 157 লাবনী 
আকতার 9156605306 ম 01767203299 হ াঁ ু  কৃিষ পণ  উৎপাদন ধান  ও সব জ চাষ 

কের রাকাব ফুলছিড় 1226203 24/8/21 3009507 100,000

4670 রংপুর গাইবা া রংপুর ফুলছিড় 158 শািমউর রহমান 7772639436 প 01750911100 হ াঁ ু  কৃিষ পণ  উৎপাদন ধান  ও সব জ চাষ 
কের সানালী ফুলছিড় 01032346 05/09/21 3009508 150,000

4671 রংপুর গাইবা া রংপুর ফুলছিড় 159 পলাশ চ  
সরকার 3212171157819 প 01725635846 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

দু বতী গাভী পালন 
ও দধু বাজারজাত 
করন

ইসলামী কালীর বজার 149 5/9/21 3009509 200,000

4672 রংপুর গাইবা া রংপুর ফুলছিড় 160 মাঃ রাজা িময়া 3212171152520 প 01730163849 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন
দু বতী গাভী পালন 
ও দধু বাজারজাত 
করন

সানালী ফুলছিড় 33008186 15/9/21 3009510 150,000

4673 রংপুর গাইবা া রংপুর ফুলছিড় 161 মহারানী বগম 2807809229 ম 01924912868 হ াঁ ু  কৃিষ পণ  উৎপাদন ধান  ও সব জ চাষ 
কের জনতা কালীর বজার 0100112499959 16/9/21 3009511 100,000

4674 রংপুর গাইবা া রংপুর ফুলছিড় 162 মাঃ আিরফুর 
রহমান 3212171157711 প 01762603653 হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও 

বাজারজাত কের ইসলামী ফুলছিড়
20504550 
100000809 16/9/21 3009512 300,000

4675 রংপুর গাইবা া রংপুর ফুলছিড় 163 আবদু াহ 
আল মামুন 1991321217100018 প 01789336221 হ াঁ ু ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ও 

বাজারজাত কের সানালী ফুলছিড় 02001466 19/9/21 3009513 270,000

4676 রংপুর গাইবা া রংপুর সাদু াপুর 164 এ.এম. 
সামছে াহা ৩২১৮২২৫৪৫৩৮৮৩ প ০১৭২৯৪০৪৯৮৪ হ াঁ ু অন ান

খাতা, বই, 
প াড,ি ি ং ও 
িব য়

রাকাব সাদু াপুর শাখা 002283406 02/08/2021 3196261 150,000

4677 রংপুর গাইবা া রংপুর সাদু াপুর 165 মাঃ আল 
আিমন ৩৩১৩০৪৭০২২৯৬৭ প ০১৭৫৮১৯৫২৬৯ হ াঁ ু অন ান মাছ চাষ কের 

বাজাের িব য় রাকাব কা নগর শাখা 2108 02/8/2021 3196262 300,000

4678 রংপুর গাইবা া রংপুর সাদু াপুর 166 িবধান কুমার ১৯৯৪৩২১৪২৬০০০০১২৫ প ০১৭০৬৭৯৪৭১২ না ু অন ান মাটর মকািন  
সবা মূলক অ ণী সাদু াপুর শাখা 0200013660574 05/08/2021 3196263 100,000

4679 রংপুর গাইবা া রংপুর সাদু াপুর 167 নাজমা বগম ৩২১৮২১৩৫৫৯৫০৩ ম ০১৭৯৬৭২৯৩৯১ হ াঁ ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন কাপড় সলাই অ ণী সাদু াপুর শাখা 14679 11/08/2021 3196264 100,000
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খাত ধরণখাত

4680 রংপুর গাইবা া রংপুর সাদু াপুর 168 কুমারী িবউ ট 
রানী ৭৮০৯৬০৫৯৯৬ ম ০১৭৯৩০৬১১২৯ না ু িনত  ব বহায পণ  উৎপাদন কাপড় সলাই অ ণী সাদু াপুর শাখা 0200017213534 09/09/2021 3196265 60,000

4681 রংপুর গাইবা া রংপুর সাদু াপুর 169 িলংকন সরদার ৭৭৭৯৫৩৭৩৯৩ প ০১৯০৪১৯৮৩৪৫ হ াঁ ু কৃিষ ভাগ  পণ  উৎপাদন কলা চাষ কের িব য় অ ণী নলডা া শাখা 0200005695790 16/09/2021 3196266 400,000

4682 রংপুর গাইবা া রংপুর সাদু াপুর 170
মাছাঃ 

আ য়ুারা 
বগম

3218294415519 ম 01768825882 হ াঁ ু ভাগ  পণ  উৎপাদন ভাগ পণ  ‰তির 
কের িব য় অ ণী রসূলপুর 0200017408506 30/09/2021 3196267 60,000

4683 রংপুর রংপুর রংপুর   বদরগ 171 মাঃআঃআলীম 8510325204354 প 01772843122 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িনজস  জিমেত 
খাদ শস  ওঅথকারী 
ফসল উৎপাদন 
কেরন ।

আল আরাফাহ   বদরগ 0671020006824 28-07-21 3326841 250,000

4684 রংপুর রংপুর রংপুর   বদরগ 172 হাছনা বানু 5061270129 ম 01796881580 হ াঁ কু টর িশ িনত ব বহায পন  উৎপাদন। কাপড় সলাই কেরন 
। অ নী ব াংক বদরগ 0200012413209 05-08-21 3326842 100,000

4685 রংপুর রংপুর রংপুর   বদরগ 173 মুখতার 
আহেমদ 8510375256882 প 01719464808 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন িনজস  পুকুের মাছ 

চাষ কেরন । অ নী ব াংক বদরগ 9346 10-08-21 3326843 250,000

4686 রংপুর রংপুর রংপুর   বদরগ 174 হািলমা খা◌ুন 8520301000011 ম 01783655754 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ছাগল পালন সানালীব াংক বদরগ 301000478 12-08-21 3326844 100,000

4687 রংপুর রংপুর রংপুর   বদরগ 175 কািছদা িহনু 8520306338036 ম 01780898204 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িনজস  জিমেত 
খাদ শস  ওঅথকারী 
ফসল উৎপাদন 
কেরন ।

রাকাব বদরগ 12100012458 18-08-21 3326845 200,000

4688 রংপুর রংপুর রংপুর   বদরগ 176 ইবেন সাঈদ 8510316323605 প 01721762670 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িনজস  জিমেত 
খাদ শস  ওঅথকারী 
ফসল উৎপাদন 
কেরন ।

সানালীব াংক বদরগ 13459/38 26-08-21 3326846 250,000

4689 রংপুর রংপুর রংপুর   বদরগ 177 রেবকা 8520301000016 ম 01725181983 হ াঁ অন ান অন ান ব াগ তরী রাকাব বদরগ 121-12510 30- 09-21 3326847 50,000

4690 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর শরীয়তপুর স 1 স য় কংস 
বিনক 5068790491 প 01724369842 না ু িনত  ব বহায  উৎপাদন পন

কাসা িপতল ারা 
িবিভ  ব বহােরর 
সাম ী তরী

উ রা ব াংক শরীয়তপুর 2377 09-08-2021 2007541 300,000

4691 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর শরীয়তপুর স 2 বাসুেদব কংস 
বিনক 4168885764 প 01917662902 না ু িনত  ব বহায  উৎপাদন পন

কাসা িপতল ারা 
িবিভ  ব বহােরর 
সাম ী তরী

কৃিষ ব াংক শরীয়তপুর 8320 09-08-21 2007542 500,000

4692 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর শরীয়তপুর স 3 মাঃ আওলাদ 
হােসন 5507704749 প 01948188447 না ু ভাগ পন  উৎপাদন নাসারী ও ফলচাষ ন াশনাল ব াংক শরীয়তপুর 1139000984553 09-08-21 2007543 150,000

4693 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর শরীয়তপুর স 4 আ জম উ ন 7319083692 প 01946788440 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন/দধু 
উৎপাদন ইসলামী ব াংক শরীয়তপুর 29957 25-08-21 2007544 400,000

4694 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর শরীয়তপুর স 5 রতন কুমার 
বিনক 1468801251 প 01712739921 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মাছ চাষ উ রা ব াংক শরীয়তপুর 2160 25-08-21 2007545 400,000

4695 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর শরীয়তপুর স 6 বকুল রানী 
মুখাজ 9118859876 ম 01776588962 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন গাভী পালন/দধু 

উৎপাদন
আইএফআইিস 

ব াংক শরীয়তপুর 1092583553031 19-09-21 2007546 500,000

4696 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর শরীয়তপুর স 7 িনপা দ 8659131166 প 01939818602 হ াঁ ু ভাগ পন  উৎপাদন মাছ চাষ আইএফআইিস 
ব াংক শরীয়তপুর 1092583194031 19-09-21 2007547 200,000

4697 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর ডামুড া 8 লায়লা বগম 9571502815 ম 01743870814 না ু য়া জাতকরন ক বু ট  ওফ াশন 
িডজাইনার সানালী ব াংক ডামুড া 34039294 19/07/21 8415822 300,000

4698 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর ডামুড া 9 ভারতী ঘাষাল 8612583714018 ম 01758717174 না ু য়া জাতকরন বাশঁ ও বেতর কাজ িবেকিব ডামুড া 12100311091220 19/07/21 8415821 200,000

4699 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর ডামুড া 10 গালািপ 
ঘাষাল 8612583714014 ম 01643993891 না ু য়া জাতকরন বাশঁ ও বেতর কাজ িবেকিব ডামুড া 1210031109123 26/07/21 8415823 150,000
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4700 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর ডামুড া 11 পুতল রানী পাল 8612583717561 ম 01406956087 না ু য়া জাতকরন মৃৎিশ  উৎপাদন ফা িসিকির ট ডামুড া 018012200005457 05/08/21 8415824 200,000

4701 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর ডামুড া 12 রীনা রানী পাল 8612583717599 ম 01876056315 না ু য়া জাতকরন মৃৎিশ  উৎপাদন িবেকিব ডামুড া 12100311091247 09/08/21 8415825 150,000

4702 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর ডামুড া 13 চ া রানী পাল 8612583717600 ম 01793758401 না ু য়া জাতকরন মৃৎিশ  উৎপাদন িবেকিব ডামুড া 9126 09/0821 8415826 150,000

4703 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর ডামুড া 14 িনলুফা বগম 8612583717179 ম 01715390094 না ু য়া জাতকরন মৃৎিশ  উৎপাদন িবেকিব ডামুড া 1210031109130 10/08/21 8415827 200,000

4704 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর ডামুড া 15 অিময় চ বতী 8612583714020 ম 01914506579 না ু য়া জাতকরন বাশঁ ও বেতর কাজ িবেকিব ডামুড া 1210031109128 19/08/21 8415828 100,000

4705 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর ডামুড া 16 িপয়ারা বগম 86125447800242 ম 01939096913 না ু য়া জাতকরন মৎস চাষ িবেকিব ডামুড া 12100311091337 25/08/21 8415829 150,000

4706 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর ডামুড া 17 মিরয়ম বগম 8612547718709 ম 01765585509 না ু য়া জাতকরন ক বু ট  ও ফ াশন 
িডজাইনার িবেকিব ডামুড া 12100311091328 25/08/21 8415830 200,000

4707 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর ডামুড া 18 মাঃ আলী 
অকবর 8612502511041 প 01772657252 না ু ভাগ পন  উৎপাদন ডইরী ফাম (দূ বতী 

গাভী পালন) মােক াইল ডামুড া 016612100018566 09/09/21 8415831 300,000

4708 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর ডামুড া 19 মিন মূখাজ 5086505061 ম 01757480036  না ু য়া জাতকরন বাশঁ ও বেতর কাজ িবেকিব ডামুড া 12100311091346 13/09/21 8415832 100,000

4709 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর ডামুড া 20 ফিরদা বগম 8612547718889 ম 01918276466 না ু য়া জাতকরন সেনটাির মালামাল 
তরী িবেকিব ডামুড া 5304 15/09/21 8415833 100,000

4710 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর ডামুড া 21 মাঃফিরদ 
সরদার 8612547808907 প 01726490301 না ু ভাগ পন  উৎপাদন ডাইির ফাম সানালী ব াংক ডামুড া 2104801012309 23/09/21 8415834 200,000

4711 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর ডামুড া 22 সয়দা 
নাজমু াহার 8622503512160 ম 01742969517 না ু ভাগ পন  উৎপাদন হরা পাল্  ফাম 

ওমৎস খামার অ নী ব াংক ডামুড া 0200008665305 23/09/21 8415835 200,000

4712 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর ডামুড া 23 ফাহিমদা 
আলম সািনয়া 6905731532 ম 01753333353 না ু ভাগ পন  উৎপাদন জাওয়ান পাল্  

ফাম এ  িচকস্ সানালী ব াংক ডামুড া 2104802000574 04/10/2021 8415836 300,000

4713 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর ভদরগ 24 সু জ িময়া 8611460349219 প 01722875188 না ু য়া করন মুিড় উৎপাদন সানালী ব াংক ভদরগ 2102201022152 10/08/2021 1878321 300,000

4714 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর ভদরগ 25 মধুসুদন ঘাষ 8621407294417 প 01784885121 না ু য়া করন িম  তরী া  ব াংক ভদরগ 00790130001341 08-09-2021 1878322 400,000

4715 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর ভদরগ 26 রজাউল 
কিরম 3281587539 প 01714591205 না ু িনত  ব বহায পন কাপেড়র উপর 

িডজাইন করা সানালী ব াংক ভদরগ 2102201018087 23-09-2021 1878323 200,000

4716 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর নিড়য়া 27 সমীরন পাল ৮৬৬৫০২২৩৯১ প ০১৯৯০৭২২২৯৪ না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন মা টর হািড় পািতল 
তরী ও িবে তা ন াশনাল ব াংক ঘিড়সার, নিড়য়া

১১৩৮০০০৫৩১৬৬
৩

২৭-৭-২১ ৮৭৯১৮০১ 100,000

4717 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর নিড়য়া 28 গাপাল পাল ৬৮৬৪৮৯৭৫১৪ প ০১৭২৭১২৪৭৫6 না ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন মা টর হািড় পািতল 
তরী ও িবে তা ন াশনাল ব াংক ঘিড়সার, নিড়য়া ০০৩৮৩৪০৩৩৯০৩ ২৭-৭-২১ ৮৭৯১৮০২ 100,000

4718 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর নিড়য়া 29 এম এ মিতন ৫৫২০৮০৭৮৪২ প ০১৮২৮০৮০৭০৮ না ু মারগ মুরগী পালন মারগ মুরিগ পালন 
ও িডম িব য় ন াশনাল ব াংক ভােজ র 

নিড়য়া ১১২০০০৪২২৭৩৭৭ ১৯-৮-২১ ৮৭৯১৮০৩ 300,000

4719 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর নিড়য়া 30 অমর ঘাষ ৮৬৬৫৬৪০৩২৫ প ০১৭২১০১৪৮৫০ না ু ভাগ  পণ  উৎপাদন িঘ তির ও িব য় সানালী ব াংক নিড়য়া ২১১৩৯০১০১৭২১০ ২৬-৮-২১ ৮৭৯১৮০৪ 200,000
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4720 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর নিড়য়া 31 অিভ জত ঘাষ ৫৯৬৩৪৬৫৮৫০ প ০১৭১১৩০১০৪০ না ু ভাগ  পণ  উৎপাদন িঘ তির ও িব য় ডাচবাংলা ব াংক শরীয়তপুর ১২১১৫১১২৩২১৭ ২১-৯-২১ ৮৭৯১৮০৫ 200,000

4721 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর গাসাইরহাট 32 পারিভন বগম 8613623690964 ম 01734736620 হ াঁ অন ান অন ান গাভী পালন মােক াইল ব াংক গাসাইরহাট 131912128908182 05/08/2021 3060522 100,000

4722 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর গাসাইরহাট 33 মাসাঃ 
নাজনীন বগম 1314771657942 ম 01786496630 হ াঁ অন ান অন ান সমি ত মৎস  চাষ মােক াইল ব াংক গাসাইরহাট 131912125702125 11/08/2021 3060524 100,000

4723 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর গাসাইরহাট 34 হািসনা বগম 4638902306 ম 01742126341 হ াঁ অন ান অন ান নাসারী সানালী ব াংক গাসাইরহাট 2105501019991 12/08/2021 3060526 100,000

4724 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর গাসাইরহাট 35 অনীতা রানী 8613671908024 ম 01748243532 হ াঁ অন ান অন ান নাসারী সানালী ব াংক গাসাইরহাট 2105501017287 18/08/2021 3060525 200,000

4725 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর গাসাইরহাট 36 শফালী বগম 6410762568 ম 01311711774 না অন ান অন ান গাভী পালন পালী ব াংক গাসাইরহাট 1172010011578 22/08/2021 3060527 200,000

4726 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর গাসাইরহাট 37 মাহফুজুর 
রহমান 8613635878628 প 01724587511 না অন ান অন ান মৎস  চাষ সানালী ব াংক গাসাইরহাট 210553432587 24/08/2021 3060528 300,000

4727 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর গাসাইরহাট 38 আবু আলম 
উিকল 8613635737396 প 01720471544 না অন ান অন ান িমি  তরী ন াশনাল ব াংক গাসাইরহাট 1160001830298 24/08/2021 3060529 200,000

4728 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর গাসাইরহাট 39 মাসাঃ খােলদা 
বগম 8612559573363 ম 01952517251 হ াঁ অন ান অন ান ছাগলও গাভী পালন কৃিষ ব াংক গাসাইরহাট 12060310072981 13/09/2021 3060530 100,000

4729 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর গাসাইরহাট 40 আজহা ল 
ইসলাম 8613651922509 প 01933303306 না অন ান অন ান মৎস  চাষ ন াশনাল ব াংক গাসাইরহাট 1160000413682 04/10/2021 3060531 200,000

4730 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর গাসাইরহাট 41 এনামূল হক 
বাচচ্ 8613651926433 প 01718907733 না অন ান অন ান িম  মৎস  চাষ পালী ব াংক গাসাইরহাট 172010007105 04/10/2021 3060532 200,000

4731 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর গাসাইরহাট 42 হািনফ খান 8613635923459 প 01855028224 না অন ান অন ান িম  মৎস  চাষ মােক াইল ব াংক গাসাইরহাট 131912130401494 04/10/2021 3060534 300,000

4732 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর গাসাইরহাট 43 সুমী আ ার 8263514138 ম 01732810728 না অন ান অন ান গাভী পালন কৃিষ ব াংক নােগর পাড়া 12080311058798 04/10/2021 3060535 100,000

4733 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর গাসাইরহাট 44 ফিরদা বগম 8613671903991 ম 01781167906 হ াঁ অন ান অন ান গাভী পালন ও মৎস  
চাষ ন াশনাল ব াংক গাসাইরহাট 1160000414745 28/07/2021 3060521 100,000

4734 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর জা জরা 45 মাঃ ইিলয়াস 
খা 7793033031 প 01725050874 না ু ভাগ  পন  উৎপাদন পাল্  িশ  

সানালী লয়ার িবেকিব জা জরা 9857 26-07-21 8417901 200,000

4735 ঢাকা শরীয়তপুর শরীয়তপুর জা জরা 46 সিনয়া আ ার 8691827383 ম 01782673810 না ু ভাগ  পন  উৎপাদন দু বিত গাভী পালন অ নী ব াংক জা জরা 200013887453 07-10-21 8417902 100,000

4736 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর মাদারীপুর স 47 নািছমা 4199883796 ম 01848176232 হ াঁ ু কৃিষ দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য় করা ইসলামী ব াংক িলঃ মাদারীপুর 24898 26/07/21 1057621 200,000

4737 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর মাদারীপুর স 48 বকুল 9835355 ম 01918996036 হ াঁ ু কৃিষ দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য় করা জনতা ব াংক িলঃ মাদারীপুর 0102016300603 26/07/21 1057622 150,000

4738 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর মাদারীপুর স 49 মাসুদ মাত র 19925415477110259 প 01306840838 না কু টর িনত  ব বহায  পন  উৎপাদন
জুতা তরী কের 
পাইকারী ভােব 
িব য় করা

ইসলামী ব াংক িলঃ মাদারীপুর
2050217020328121

4 25/08/21 1057623 250,000

4739 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর মাদারীপুর স 50 িদল বা 4649761204 ম 01764501111 না ু কৃিষ মৎস  উৎপাদন কের 
বাজাের িব য় করা

ডাসবাংলা ব াংক 
িলঃ মাদারীপুর 1811510066991 20/09/21 1057624 200,000
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4740 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর মাদারীপুর স 51 শািহন িসকদার 5550409022 প 01747211656 হ াঁ ু কৃিষ দধু উৎপাদন কের 
বাজাের িব য় করা ইসলামী ব াংক িলঃ মাদারীপুর

2050217680005760
9 20/09/21 1057625 200,000

4741 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর মাদারীপুর স 52 িমলন বপারী 9113306549 প 01750836722 না কু টর িনত  ব বহায  পন  উৎপাদন
নটের ব াগ তরী 

কের পাইকারী ভােব 
িব য় করা

ইসলামী ব াংক িলঃ মাদারীপুর 3116 04/10/21 1057626 100,000

4742 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর মাদারীপুর স 53 আজগর খান 5549800075 প 01960688601 না কু টর িনত  ব বহায  পন  উৎপাদন ফািনচার তরী কের  
িব য় করা পুবালী ব াংক িলঃ মাদারীপুর 1881901030724 04/10/21 1057627 100,000

4743 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর রাৈজর 54 মরী িব াস 7778405139 ম 01791586917 না ু কৃিষ উৎপাদন মৎস  চাষ িবেকিব রাৈজর 1003031112231 23-08-21 1366421 100,000

4744 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর রাৈজর 55 এমদাদলু 
বপারী 6428367632 প 01757777199 না ু কৃিষ উৎপাদন পানী বাতলজাত সানালী ব াংক রাৈজর 34243619 9/9/21 1366422 50,000

4745 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর রাৈজর 56 িগয়াস উ ন 3277826263 প 01729684960 না ু কৃিষ উৎপাদন মৎস  চাষ আইএফআইিস টেকরহাট 1126590913435 9/9/21 1366423 300,000

4746 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর রাৈজর 57 মৃত য় বালা 2826908044 প 01795504426 না ু কৃিষ উৎপাদন হাস পালন িবেকিব রাৈজর 13118 12/9/21 1366424 100,000

4747 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর রাৈজর 58 অমৃত সন 4176889261 প 01856585523 না ু কৃিষ উৎপাদন হাস পালন সানালী ব াংক রাৈজর 2114701028604 12/9/21 1366425 150,000

4748 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর রাৈজর 59 িনমল িব াস 4158774226 প 017914504964 না ু কৃিষ উৎপাদন দু  গাভী পালন িবেকিব রাৈজর 1003031110334 16-09-21 1366426 200,000

4749 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর রাৈজর 60 অিনেমশ 
বরাগী 8678193627 প 01736728545 না ু অন ান ব াগ তরী অ ণী টেকরহাট 13350540 4/10/21 1366427 100,000

4750 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর িশবচর 61 কােসম কাজী 5418784894602 প 01739165557 না অন ান অন ান স ােনটারী পন  তরী পূবালী ব াংক িশবচর 4733101004335 09-09-21 3330121 200,000

4751 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর িশবচর 62 রাকন ঢালী 6422281102 প 01743813904 না অন ান অন ান দেুধর গাভী পালন ফা  িসিকউির ট 
ইসলামী ব াংক পা র 021011100000109 09-09-21 3330122 250,000

4752 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর িশবচর 63 নু  হাওলাদার 5985830248 প 01719763252 না কু টর অন ান
ঘর তরীর খু টর 
কারখানা ও 
স ােনটারী

সানালী ব াংক িশবচর 2116002263003 22-09-21 3330123 400,000

4753 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর কালিকিন 64 মাসাঃ সতারা 
বগম 54240017305023 ম 01924484490 হ াঁ ু ভাগ  পন  উৎপাদন

মারগ মুরগীর 
খামার ও িডম 
উৎপাদন

সানালী ব াংক কালিকিন 34058762 9/8/21 CDE 1974821 50,000

4754 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর কালিকিন 65 জাহানারা 
বগম 5424009638786 ম 01993474842 হ াঁ অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন পান চাষ িবেকিব গাপালপুর হাট 6199 9/8/21 CDE 1974823 100,000

4755 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর কালিকিন 66 ছােলহা খানম 5424009638861 ম 01793629475 
01626553768

হ াঁ ু অন ান মুিদ দাকান িবেকিব কালিকিন 9056 9/8/21 CDE 1974822 100,000

4756 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর কালিকিন 67 িলিপ 78042686493 ম 01777888048 হ াঁ অন ান ভাগ  পন  উৎপাদন গাভী পালন ইসলামী ব াংক কালিকিন
2050378020035201

6 9/8/21 CDE 1974824 150,000

4757 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর কালিকিন 68 সনাতন পাল 7343433327 প 01758411002 না কু টর অন ান মৃৎ িশ অ ণী কালিকিন 200008068786 9/8/21 CDE 1974826 100,000

4758 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর কালিকিন 69 সুমন পাল 5540359451 প 01754539692 না কু টর অন ান মৃৎ িশ ইসলামী ব াংক কালিকিন
2050388020022390

3 9/8/21 CDE 1974825 100,000

4759 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর কালিকিন 70 শহীদ হােসন 
খান 5414044564534 প 01718226002 না কু টর অন ান কাঠ িশ িবেকিব গাপালপুর হাট 5433 23/8/21 CDE 1974823 300,000



ম িবভাগ জলা িপিডিবএফ 
অ ল উপেজলা

উ
েদ

া
ার

 
ম

 
ন

ং উেদ া ার 
নাম

উেদ া ার জাতীয় 
পিরচয় প  নং

পু
ষ

/ ম
িহ

ল
া 

( প
/ ম

) উেদ া ার 
মাবাইল ন র

প
ূব 

থ
েক

ই 
িপ

িড
িব

এ
ফ

- এ
র 

স
দস

? 
( হ

া/ঁ ন
া)

১। ু    
২।কু টর 
৩।মাঝার 
৪।অন ান

১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন 
২। য়া/প ােকটজাতকরণ 
৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
৪। অন ান

উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

4760 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর কালিকিন 71 ফা ক ফিকর 5424001730701 প 01726877537 না অন ান ভাগ  পন  উৎপাদন পান চাষ জনতা ব াংক িলঃ ভরঘাটা 1021012815 23/8/21 CDE 1974829 150,000

4761 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর কালিকিন 72 িবেরন পাল 5424004691746 প 01731205315 না কু টর অন ান মৃৎ িশ অ ণী কালিকিন 200008068086 25/8/21 CDE 1974827 100,000

4762 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর কালিকিন 73 রজাউল 
হাওলাদার 7354293669 প 01810925248 না কু টর অন ান কাঠ িশ িবেকিব কালিকিন 9086 25/8/21 CDE 1974830 500,000

4763 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর কালিকিন 74 িবেবক পাল 5424004691786 প 01757476797 না কু টর অন ান মৃৎ িশ অ ণী কালিকিন 200012081332 9/9/21 CDE 1974831 100,000

4764 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর কালিকিন 75 রন জৎ পাল 19925424004000013 প 01981114085 না কু টর অন ান মৃৎ িশ অ ণী কালিকিন 34071861 20/9/21 CDE 1974832 100,000

4765 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর কালিকিন 76 আেনায়ার 
হােসন 5424007631489 প 01787247530 না অন ান কৃিষ পন  উৎপাদন পান চাষ জনতা ব াংক িলঃ ভরঘাটা 100097692623 20/9/21 CDE 1974835 100,000

4766 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর কালিকিন 77 মাহমুদা আ ার 5550303076 ম 01715182973 হ াঁ অন ান ভাগ  পন  উৎপাদন গাভী পালন অ ণী কালিকিন 20007904911 20/9/21 CDE 1974834 100,000

4767 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর কালিকিন 78 মিহনুর বগম 5424005693724 ম 01730269260 হ াঁ অন ান ভাগ  পন  উৎপাদন ছাগল পালন ইসলামী ব াংক কালিকিন
2050378020042380

4 20/9/21 CDE 1974833 100,000

4768 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর কালিকিন 79 সুিফয়া বগম 5424009638858 ম 01994535967 হ াঁ অন ান ভাগ  পন  উৎপাদন গাভী পালন িবেকিব কালিকিন 9094 20/9/21 CDE 1974836 150,000

4769 ঢাকা মাদারীপুর শরীয়তপুর কালিকিন 80 তপন পাল 5424004691776 প 01714617090 না কু টর অন ান মৃৎ িশ সানালী ব াংক কালিকিন 34089205 4/10/21 CDE 1974837 100,000

4770 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট িডমলা 1 মাঃ রিবউল 
ইসলাম 7311213167417    প 01713722661 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ রাজশাহী কৃিষ 

উ য়ন ব াংক বালাপাড়া শাখা 276 16/8/21 3499161 500,000

4771 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট িডমলা 2 মাঃ 
আজাহা ল 7311238357261    প 01750863542 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ভ া চাষ ও ধান চাষ পািল ব াংক িডমলা 12656 17/8/21 3499162 250,000

4772 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট িডমলা 3 মাঃ আমজাদ 
হােসন 7311219120764    প 0173789487 হ াঁ ু চাউল আটা য়াজাতকরণ চাউল আটা 

য়াজাতকরণ পািল ব াংক িডমলা 879 23/8/21 3499163 500,000

4773 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট িডমলা 4 মাঃ আিনছর 
রহমান 7311238357260    প 01729613529 না ু অন ান লাহা , ি ল, 

আসবাবপ  তরী
রাজশাহী কৃিষ 
উ য়ন ব াংক িডমলা 1228817 15/9/21 3499164 300,000

4774 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট িডমলা 5 মাঃ ফজলুল 
হক 7311266270015    প 01797459664 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন চাউল আটা 

য়াজাতকরণ পািল ব াংক িডমলা 34081504 16/9/21 3499165 200,000

4775 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট িডমলা 6 মাঃ জয়াউর 
রহমান 7311266270217    প 01737246174 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ সানালী ব াংক িডমলা 19688 16/9/21 3499166 100,000

4776 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট িডমলা 7 মাঃ আনা ল 
হক 7311213166924    প 01773269221 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ রাজশাহী কৃিষ 

উ য়ন ব াংক বালাপাড়া 5961 27/9/21 3499167 150,000

4777 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট িডমলা 8 মেনায়ার 
হােসন 2818521813    প 01725219794 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন সানালী ব াংক িডমলা 34226967 28/9/21 3499168 300,000

4778 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট িডমলা 9 মাঃ রজাউল 
কিরম 19947311219000500    প 01723622611 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন পািল ব াংক িডমলা 14450 29/9/21 3499169 200,000

4779 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট িডমলা 10 মাঃ লাবলু 7311257227908    প 01711418477 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গ র খামার পািল ব াংক িডমলা 1212 29/9/21 3499170 300,000
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খাত ধরণখাত

4780 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট িডমলা 11 মাছাঃ শিরফা 7311219113360    প 01717491156 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গ র খামার পািল ব াংক িডমলা 18847 29/9/21 3499171 70,000

4781 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট িডমলা 12 গালাম র ািন 19867311219000000    প 01796726078 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন পািল ব াংক িডমলা 11793 4/10/21 3499172 300,000

4782 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট লালমিনরহাট 
স 13 ভাভ চ  

দবনাথ ৪৬২২৫৩৪৯৭৪ প ০১৭১৭৪৫৪৬৫৮ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
উৎপাদন অ নী লাল সদর শাখা ০২০০০০৫২০৮৬৫৬ ১২/০৮/২১ ৩২৮৫২৮১ 150,000

4783 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট লালমিনরহাট 
স 14 আিতকুর রহমান ৪১৭৪৮৫৫৭৭৭ প ০১৭৮২৯৭০৭১০ না ু অন ান কাঠ ও বাশঁ জনতা লাল সদর শাখা ০১০০০০৮৬৯৪৫১১ ১২/০৮/২১ ৩২৮৫২৮২ 250,000

4784 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট লালমিনরহাট 
স 15 আিমনুর রহমান ৭৩২২৭৯১৪৬৩ প ০১৭৮৩০৬১৩১৯ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

উৎপাদন সানালী লাল সদর শাখা ০১০৩৩০০৯ ১২/০৮/২১ ৩২৮৫২৮৩ 150,000

4785 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট লালমিনরহাট 
স 16 শফালী রানী মাহ 3722831033 ম 01627246802 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

উৎপাদন উ রা লাল সদর শাখা ৫৬৩৪ ১২/০৮/২১ ৩২৮৫২৮৪ 150,000

4786 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট লালমিনরহাট 
স 17 রিবউল ইসলাম ২৩৭৩৩৩৮৫৮৭ প ০১৫৮০৪৫৮৬৯

৬
না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ছাগল পালন ও 

িব য় সীমা লাল সদর শাখা ৭০০১১০১০২২৩৯০ ১৭/০৮/২১ ৩২৮৫২৮৫ 100,000

4787 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট লালমিনরহাট 
স 18 এ াদলু হক ১৪৮৫৪১৯১০৩ প ০১৭৭৬৮৪৮৪৫২ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ছাগল পালন ও 

িব য় কৃিষ লাল সদর শাখা ০০১২১০০০13857 ২২/০৮/২১ ৩২৮৫২৮৬ 100,000

4788 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট লালমিনরহাট 
স 19 আবু বক্  িস ক ৯১২৩৩৪৭৪৬১ প ০১৭১৯৬৮৬৮৫৪ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

উৎপাদন সানালী লাল সদর শাখা ৩৪০৭০৪৮৪ ৩১/০৮/২১ ৩২৮৫২৮৭ 150,000

4789 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট লালমিনরহাট 
স 20 পন কুমার রায় 8222610597 প 01723150652 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  খামার উ রা লাল সদর শাখা ০০১১১০০১১৬০৬৭ ০১/০৯/২১ ৩২৮৫২৮৮ 200,000

4790 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট লালমিনরহাট 
স 21 বলাল হােসন ৫৯৭৫৮৪৩০৭৮ প ০১৭৩৭৮৭৯৪৮২ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন নাসারী অ নী লাল সদর শাখা ০২০০০১৭২৯১৩৮৫ ১৪/০৯/২১ ৩২৮৫২৮৯ 150,000

4791 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট লালমিনরহাট 
স 22 রিমচা বগম ৫৫২২৪৩৩৮২৯ ম ০১৭৬৮৫৬০৫৩১ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

উৎপাদন পালী লাল সদর শাখা ৪৪৩২০১০০১১৬১৬ ১৪/০৯/২১ ৩২৮৫২৯০ 150,000

4792 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট লালমিনরহাট 
স 23 শা না রানী ৮৬৭২৭৩৬৮৫৬ ম ০১৭৩৫৫৩৫৪৩

৮
হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

উৎপাদন সানালী লাল সদর শাখা ৩৪০২৮২৯২ ১৪/০৯/২১ ৩২৮৫২৯১ 200,000

4793 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট লালমিনরহাট 
স 24 রািখবুর রহমান ৫৯৭১২২৯৯৭৫ প ০১৭২৫৪৮৮৪৮৮ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

উৎপাদন উ রা লাল সদর শাখা ০০১১১০০১১৬২৬৮ ১৪/০৯/২১ ৩২৮৫২৯২ 150,000

4794 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট লালমিনরহাট 
স 25 নুর মাহা দ সরকার৫২১৫৫৭৩০০০২৮০ প ০১৭১৯২০৯৩৪২ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

উৎপাদন অ নী িমশন মাড় শাখা ০২০০০১৫৬৯৭২৪০ ১৪/০৯/২১ ৩২৮৫২৯৩ 200,000

4795 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট লালমিনরহাট 
স 26 শাহাবু ন 5075336726 প 01531199883 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাশ ম চাষ উ রা লাল সদর শাখা ৭৫৪৬ ১৫/০৯/২১ ৩২৮৫২৯৪ 100,000

4796 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট লালমিনরহাট 
স 27 শপথ চ  দবনাথ ৫২২৩৩০২১০৪৩৫৩ প ০১৭৩৫১০৪৬৩২ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ছাগল পালন ও 

িব য় অ নী লাল সদর শাখা 0200017294090 ২৬/০৯/২১ ৩২৮৫২৯৫ 150,000

4797 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট লালমিনরহাট 
স 28 আলমগীর হােসন ৫২২৫৫০৬০০৫০৮০ প ০১৭৯২৭২৬৮৩১ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

উৎপাদন সানালী লাল সদর শাখা ০১০৩৭২৭৩ ২৬/০৯/২১ ৩২৮৫২৯৬ 200,000

4798 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট লালমিনরহাট 
স 29 ইউসুফ খা ঁবা ী ৮২২২৭৭০৮৬২ প ০১৭২২২০১০৪৫ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 

উৎপাদন পুবালী লাল সদর শাখা ১০৭৭৯২ ২৬/০৯/২১ ৩২৮৫২৯৭ 150,000

4799 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট লালমিনরহাট 
স 30 শ ামলী রানী ৫২২৫৫০৬০০০০৭৬ ম ০১৭৪৯২৪৯৯৯৯ না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ছাগল পালন ও 

িব য় উ রা লাল সদর শাখা ৫২২৪ ২৬/০৯/২১ ৩২৮৫২৯৮ 100,000
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4800 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট হাতীবা া 31 আন্জু আরা 6400406978 ম 017377321797 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
উৎপাদন জনতা ব াংক হাতীবা া 0100225419901 09/09/21 3193001 200,000

4801 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট হাতীবা া 32 অিপয়া খাতন 5213376752204 ম 01750062646 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
উৎপাদন সানালী ব াংক হাতীবা া 5206801025462 14/09/21 3193002 300,000

4802 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট হাতীবা া 33 সিফয়ার রহমান 5213395770343 প 01743949258 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
উৎপাদন জনতা ব াংক হাতীবা া 0100226026716 04/10/21 3193003 100,000

4803 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট কালীগ 34 মাঃ মিনর 
হােসন 3704735657 প 01713780669 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ভূ া চাষ পালী ব াংক চামটা হাট 60070100002154 08/08/2021 8747801 200,000

4804 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট কালীগ 35 মাঃজয়নাল হক 1906560345 প 01744733775 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ সানালী ব াংক কালীগ  শাখা 5207002186055 08/08/2021 8747802 300,000

4805 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট কালীগ 36 ইয়াসিমন আরা বগম 1954654735 ম 01783096191 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন হাসঁ মুরগী পালন অ ণী ব াংক তষভা ার শাখা 200013994074 11/08/2021 8747803 50,000

4806 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট কালীগ 37 মাঃ খিললুর রহমান 5957016164 প 01725087194 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ভূ া চাষ সানালী ব াংক কালীগ  শাখা 520700200301 18/08/2021 8747804 200,000

4807 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট কালীগ 38 মাঃ িমজানুর রহমান 2807034166 প 01723996164 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ সানালী ব াংক কািকনা শাঃ 5219101001003 18/08/2021 8747805 200,000

4808 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট কালীগ 39 মাঃ জহ ল ইসলাম 8656119198 প 01764762496 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ পুবালী ব াংক তষভা ার শাখা 2221101062908 18/08/2021 8747806 200,000

4809 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট কালীগ 40 মাছাঃ হািছনা বগম 3257051320 ম 01738201452 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ অ ণী ব াংক তষভা ার শাখা 200017132016 25/08/2021 8747807 100,000

4810 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট কালীগ 41 মাছাঃ মৗসুমী বগম 2716417328014 ম 01722852640 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ছাগল পালন অ ণী ব াংক তষভা ার শাখা 20001711888 25/08/2021 8747808 100,000

4811 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট কালীগ 42 মাঃ মিমনুর রহমান 5958393851 প 01737772192 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ সানালী ব াংক কািকনা শাঃ 5219101002412 08/09/2021 8747809 150,000

4812 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট কালীগ 43 মাছাঃ নািছমা বগম 7756417841 ম 01797879156 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ + গাভী 
পালন সানালী ব াংক কালীগ  শাখা 5207601026337 08/09/2021 8747810 150,000

4813 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট কালীগ 44 মাছাঃআয়শা আ ার 5225504007152 ম 01735181219 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
উৎপাদন সানালী ব াংক কালীগ  শাখা 5207601026386 14/09/2021 3564301 100,000

4814 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট কালীগ 45 মাঃ রজব আলী 7811884977 প 01319105895 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
উৎপাদন অ ণী ব াংক তষভা ার শাখা 200016975746 15/09/2021 3564302 200,000

4815 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট কালীগ 46 মাঃ আলফাজ আলী 1472598398 প 01937900290 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
উৎপাদন পূবালী ব াংক তষভা ার শাখা 2221101146096 20/09/2021 3564303 200,000

4816 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট কালীগ 47 মাঃশামসুল হক 8206859723 প 01718660875 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ+ গাভী 
পালন অ ণী ব াংক তষভা ার শাখা 0200013488767 29/09/2021 3564304 150,000

4817 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট কালীগ 48 মাঃ রায়হানুল হাসান 5084909901 প 01745342765 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ+ গাভী 
পালন জনতা ব াংক ভাটমারী শাখা 0100220479395 29/09/2021 3564305 200,000

4818 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট কালীগ 49 তারা রানী 5052955167 ম 01750115212 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও দধু 
উৎপাদন অ ণী ব াংক তষভা ার শাখা 0200016341219 29/09/2021 3564306 100,000

4819 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট কালীগ 50 মাছাঃ মােজদা 7311378223 ম 0179799259 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন জনতা ব াংক কালীগ  শাখা 14426/1 05/10/2021 3564308 200,000
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4820 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট পাট াম 51 মাঃ একরামুল 
হক 2350521213 প 01710919567 না ু হ  িশ পাপস, চাদর ও 

নকিশকাতা এন িসিস ব াংক পাট াম 00370310064871 5/8/21 3282681 100,000

4821 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট পাট াম 52 মাঃ ই ািহম খিলল 5227005887717 প 01773148020 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ট, িব ু ট, ও কক 
তরী সানালী ব াংক পাট াম 34171445 5/8/21 3282682 200,000

4822 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট পাট াম 53 মাঃ হািমদার রহমান 5227006192930 প 01743985956 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজার জাতকরন ইসলামী ব াংক পাট াম এফ. 2289 5/8/21 3282683 100,000

4823 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট পাট াম 54 মাঃ ইি স আলী 1904662381 প 01404506254 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন সবজী ও ভ া  উৎপাদন ইসলামী ব াংক পাট াম 03023 5/8/21 3282684 100,000

4824 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট পাট াম 55 মাঃ আফতাব উ ন 5217054398597 প 01752012356 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ধান ও ভ া উৎপাদন 
ও বাজার জাতকরন পালী ব াংক পাট াম 11363 5/8/21 3282686 100,000

4825 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট পাট াম 56 মাঃ রােসল িময়া 4213921374 প 01773404712 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজার জাতকরন পালী ব াংক পাট াম 13472 5/8/2021 3282685 100,000

4826 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট পাট াম 57 মাঃ মাতােলব হােসন5217054000023 প 01751261490 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ধান ও ভ া উৎপাদন 
ও বাজার জাতকরন এন িসিস ব াংক পাট াম 00370310044400 25/8/21 3282687 100,000

4827 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট পাট াম 58 মাঃ রািহবুল ইসলাম 5227001874401 প 01712495005 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
মা া ও লবু 
উৎপাদন ও বাজার 
জাতকরন

জনতা ব াংক পাট াম 21024012468 12/9/21 3282688 150,000

4828 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট পাট াম 59 সুদী  কুমার বমা 5227005887049 প 01717292128 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজার জাতকরন জনতা ব াংক পাট াম 1021005835 19/9/21 3282689 100,000

4829 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট পাট াম 60 মাঃ িমজানুর রহমান 5217054390676 প 01763122372 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজার জাতকরন জনতা ব াংক পাট াম 1021017913 27/9/21 3282690 100,000

4830 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট পাট াম 61 মাঃ আসাদু ামান 522700700019 প 01729401985 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজার জাতকরন সানালী ব াংক পাট াম 34214831 27/9/21 3282691 200,000

4831 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট পাট াম 62 মাঃ আতাউর রহমান 5962476031 প 01773-640000 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজার জাতকরন পালী ব াংক পাট াম 14249 27/9/21 3282692 100,000

4832 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট পাট াম 63 িম আকতার 8256684534 ম 01906348315 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজার জাতকরন জনতা ব াংক পাট াম 34171008 5/10/21 3282693 300,000

4833 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট পাট াম 64 শফালী খাতন 5227007883009 ম 01732591709 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজার জাতকরন ইসলামী ব াংক পাট াম 2446 5/10/21 3282694 100,000

4834 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট পাট াম 65 িশউলী খাতন 5217027000044 ম 01318083322 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দধু উৎপাদন ও 
বাজার জাতকরন রাকাব পাট াম 1562 5/10/21 3282695 50,000

4835 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট ভূ ামারী 66 মা: আিনছর 
রহমান 4612173775 প 01759768925 না অন ান অন ান পােটর ব াগ তির ও 

িব য়
ইসলামী ব াংক 
বাংলােদশ িলঃ ভূ ামারী

2050355020089881
5 5-8-21 3402621 300,000

4836 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট ভূ ামারী 67 মা: হমায়নু কিবর 4910619472088 প 01751291645 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন পান সুপাির চাষ ও 
িব য় পারী ব াংক িলঃ ভূ ামারী 6049010001949 5-8-21 3402622 100,000

4837 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট ভূ ামারী 68 মাছা: আ জনা 19914916188000098 ম 01772629730 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন সানালী ব াংক িলঃ ভূ ামারী 5203501018857 8-8-21 3402623 100,000

4838 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট ভূ ামারী 69 মা: রিবউল আলম 4910619408987 প 01719401595 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
গাভী পালন, মাছ 
চাষ ও চা পািতর 
ব বসা

অ নী ব াংক িলঃ ভূ ামারী 0200016342566 8-8-21 3402624 150,000

4839 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট ভূ ামারী 70 মা: আিরফুর রহমান 4910638473506 প 01722301805 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মাছ চাষ ও গ  
মাটাতাজা করণ সানালী ব াংক িলঃ সানাহাট লব র 5220901000657 10-8-21 3402625 200,000
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খাত ধরণখাত

4840 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট ভূ ামারী 71 মাছা: আলপনা 2857398230 ম 01742924509 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও গ  
মাটাতাজা করণ সানালী ব াংক িলঃ ভূ ামারী 5203501019774 16-8-21 3402626 100,000

4841 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট ভূ ামারী 72 মা: শিফকুল ইসলাম 4910628443321 প 01727969822 না অন ান অন ান ই িনয়ািরং 
ওয়াকসপ সানালী ব াংক িলঃ সানাহাট লব র 5220901000669 24-8-21 3402627 150,000

4842 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট ভূ ামারী 73 মা: শিফকুল ইসলাম 4910619394334 প 01749250283 না অন ান অন ান ইলািরং সানালী ব াংক িলঃ ভূ ামারী 5203501018989 16-9-21 3402628 100,000

4843 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট ভূ ামারী 74 মাছা: হািছনা বওয়া 4910695371052 ম 01725302496 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  খামার রাকাব ভূ ামারী 0017200012202 16-9-21 3402629 100,000

4844 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট ভূ ামারী 75 মাছা: রাকসানা 19994916188117883 ম 01728803316 হ াঁ অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন, মুরিগ 
পালন ও মাছ চাষ ইসলামী ব াংক বাংলােদশআ ারীঝাড় এেজ  ব াংিকং2050777026754114 26-9-21 3402630 200,000

4845 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট ভূ ামারী 76 মা: আ লু হািকম 4910628441340 প 01738792680 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও গ  
মাটাতাজা করণ অ নী ব াংক িলঃ ভূ ামারী 0200017395023 26-9-21 3402631 200,000

4846 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট ভূ ামারী 77 মা: সাইদলু ইসলাম 4910613426913 প 01723097309 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন ও রাইস 
িমেলর ব বসা জনতা ব াংক িলঃ রায়গ 0100108483924 27-9-21 3402632 200,000

4847 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট ভূ ামারী 78 মা: জাহা ীর 2696402016714 প 01755292115 না অন ান কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন গাভী পালন রাকাব ভূ ামারী 00172000111519 27-9-21 3402633 200,000

4848 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 79 মাঃ আইয়বু 
আলী 1024653345 প 01721404556 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

রাকাব িচলমারী 111-282 03-08-21 3139121 200,000

4849 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 80 িমঠ চ  রায় 2840991307 প 01717117200 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

সানালী িচলমারী 5204002343192 03-08-21 3139122 200,000

4850 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 81 রিশদা বগম 3257018964 ম 01928658919 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

অ ণী িচলমারী 0200016417480 10-08-21 3139123 300,000

4851 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 82 িফেরাজা বগম 5956941750 ম 01740306168 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

অ ণী িচলমারী 0200007270850 10-08-21 3139124 200,000

4852 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 83 সুিম 6420113869 ম 01737072945 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

সানালী িচলমারী 5204301024777 10-08-21 3139125 300,000

4853 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 84 ইিত 9570713199 ম 01776002242 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

অ ণী িচলমারী 0200017135038 18-08-21 3139126 200,000

4854 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 85 পালী 1511448050 ম 01920556202 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

সানালী িচলমারী 5204301027164 23-08-21 3139127 200,000

4855 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 86 আবুল কালাম আজাদ 4171112651 প 01710142233 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

রাকাব িচলমারী 122-100151 24-08-21 3139128 300,000

4856 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 87 পা ল রানী 7320081974 ম 01737770016 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

অ ণী িচলমারী 0200017168173 24-08-21 3139129 200,000

4857 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 88 আিরফা বগম 7357022818 ম 01781887904 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

সানালী িচলমারী 5204301025053 25-08-21 3139130 50,000

4858 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 89 শামীমা 6715837458416 ম 01797661704 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

জনতা উিলপুর 0100028254762 26-08-21 3139131 200,000

4859 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 90 ফারজানা 1479102921 ম 01750703256 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

অ ণী িচলমারী 0200017219475 01-09-21 3139132 200,000
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4860 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 91 ী ভূষণ চ  রায় 3312173432 প 01928071200 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

সানালী িচলমারী 5204002345194 05-09-21 3139133 400,000

4861 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 92 আঞ্জুয়ারা বগম 2806747081 ম 01765752718 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

রাকাব িচলমারী 122-100152 05-09-21 3139134 200,000

4862 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 93 মিমনা খাতন 4910959000348 ম 01909369082 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

অ ণী িচলমারী 0200017229871 08-09-21 3139135 100,000

4863 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 94 আশ্জুমান 9559978904 ম 01312409486 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

অ ণী িচলমারী 0200013605875 08-09-21 3139136 200,000

4864 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 95 শাহানাজ 6406705332 ম 01744855509 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

অ ণী িচলমারী 0200016313837 08-09-21 3139137 250,000

4865 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 96 নুরজাহান 6870014591 ম 01401387157 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

অ ণী িচলমারী 0200017274347 15-09-21 3139138 100,000

4866 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 97 মাঃ নু ল আিমন 8221073292 প 01761146433 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

সানালী উিলপুর 5217002063089 28-09-21 3139139 200,000

4867 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 98 সুজন চ  মালাকার 1010557658 প 01710143624 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

অ ণী িচলমারী 0200007270036 04-10-21 3139140 100,000

4868 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 99 খুরিশদা বগম 4910923551282 ম 01718761112 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

সানালী িচলমারী 5204002236669 04-10-21 3139201 200,000

4869 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 100 সােলহা বগম 3720367667 ম 01740824083 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

সানালী িচলমারী 5204002346652 04-10-21 3139202 100,000

4870 রংপুর কুিড় াম লালমিনরহাট িচলমারী 101 নািছমা খাতন 5059273853 ম 01965595501 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন

িতিন িনেজর খামার 
থেক দধু সং হ 

কের বাজারজাত  
কেরন।

অ ণী িচলমারী 0200017407877 05-10-21 3139203 200,000

4871 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট আিদতমারী 102 িদিলপ কুমার 
রায় 4170608071 প 01797986589 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন তার িতন ট সলাই 

মিশন আেছ।
রাজশাহী কৃিষ 
উ য়ন ব াংক আিদতমারী 012200009902 2/8/21 2378383 100,000

4872 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট আিদতমারী 103 অেলাকা রানী 8668813622 ম 01767867829 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন বােঁশর তরী ডািল 
কুলা

রাজশাহী কৃিষ 
উ য়ন ব াংক আিদতমারী 012200009907 19/8/21 2378382 100,000

4873 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট আিদতমারী 104 মি কা রানী 5210271519584    ম 01726456624 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরণ সানালী ব াংক আিদতমারী 5201934000509 19/8/21 2378382 200,000

4874 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট আিদতমারী 105 স া মালতী 7770258001 ম 1791833456 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু  উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরণ পািল ব াংক আিদতমারী 8017 19/8/21 2378384 200,000

4875 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট আিদতমারী 106 শামসু াহার 2819307063 ম 01925298837 হ াঁ ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন
তার দইু ট সলাই 
মিশন আেছ 

একজন কম  সহ।
পািল ব াংক আিদতমারী 6408 25/8/21 2378385 100,000

4876 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট আিদতমারী 107 মিশউর রহমান 3713301426 প 01783816540 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
তার পাচঁ িবঘা 
জিমেত িবিভ  
রকেমর চারা আেছ

পািল ব াংক আিদতমারী 4473011000167 2/9/21 2378386 400,000

4877 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট আিদতমারী 108 িবপুল চ  বমন 8218588450 প 01722870469 না ু অন ান
স ব াগ ি ি ং ও 

সাইন বাড তরী 
কের

রাজশাহী কৃিষ 
উ য়ন ব াংক নামুড়ীর হাট 7624 5/9/21 2378387 50,000

4878 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট আিদতমারী 109 আ জজুল 
ইসলাম 3719035093 প 01773892706 না ু য়া/প ােকটজাতকরণ

মুিড় অেটা িমেল 
তরী কের ও হলুদ, 

মিরচ ভে  
বাজারজাত কের

জনতা ব াংক আিদতমারী 838/7 29/9/21 2378388 200,000

4879 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট আিদতমারী 110 ছিকম উ ন 4168914 প 01704272368 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন
স িমিশেন চানাচর 
তরী কের 

বাজারজাত কের

রাজশাহী কৃিষ 
উ য়ন ব াংক নামুড়ীর হাট 7378 29/9/21 2378381 150,000
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4880 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট আিদতমারী 111 জসিমন 818578128 ম 01783207832 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন স দু  উৎপাদন ও 
বাজারজাত কের

রাজশাহী কৃিষ 
উ য়ন ব াংক নামুড়ীর হাট 7198 29/9/21 2378390 200,000

4881 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট আিদতমারী 112 িবমল চ 8890264226 প 01774071595 না ু িনত ব বহায পন  উৎপাদন

তার িতন ট সলাই 
মিশন আেছ 

কম সহ িনেজ কাজ 
কের।

পািল ব াংক আিদতমারী 6758 29/9/21 2378393 150,000

4882 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট আিদতমারী 113 িনমলা রানী 2368890725 ম 01766210838 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পন  উৎপাদন
স িবিভ  ধরেণর 

পাপস তরী কের 
িব  কের

রাজশাহী কৃিষ 
উ য়ন ব াংক আিদতমারী 12200009928 29/9/22 2378392 150,000

4883 রংপুর নীলফামারী লালমিনরহাট আিদতমারী 114 আবু মুসা 8668982781 প 01724519068 না ু অন ান
স কােঠর চয়ার 
টিবল তরী কের 

িব  কের

রাজশাহী কৃিষ 
উ য়ন ব াংক আিদতমারী 196 29/9/23 2378391 150,000

4884 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা তাড়াশ 1 কসানা 8818910014704 ম 01768240368 হ াঁ কু টর িনত ব বহায  পণ  উৎপাদন কাথঁা তরী (নকশী 
কাথঁা) জনতা ব াংক তাড়াশ 0100119220348 26/07/2021 3801241 80,000

4885 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা তাড়াশ 2 ফিরদা 8818931961453 ম 01756327050 হ াঁ কু টর িনত ব বহায  পণ  উৎপাদন কাথঁা তরী (নকশী 
কাথঁা) রাকাব তাড়াশ 1228543 02/08/2021 3801242 50,000

4886 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা তাড়াশ 3 হাসনা হনা 8818910010567 ম 01745854977 না কু টর িনত ব বহায  পণ  উৎপাদন কাথঁা তরী (নকশী 
কাথঁা) পুবালী ব াংক তাড়াশ 1934101082933 05/08/2021 3801243 200,000

4887 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা তাড়াশ 4 আেবদা 8818942031657 ম 01750595116 হ াঁ কু টর কৃিষ  পন  উৎপাদন মাছ ধরার জাল তরী রাকাব তাড়াশ 122/8554 09/08/2021 3801244 100,000

4888 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা তাড়াশ 5 কাউছার হািবব 2617239670648 প 01753074867 না ু প ােকটজাতকরণ চানাচর ও সমাই 
তরী পুবালী ব াংক তাড়াশ 1934101134 17/08/2021 3801245 200,000

4889 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা তাড়াশ 6 ঝণা রানী 8818984055290 ম 01770399332 না ু  ভাগ  পন  উৎপাদন িম  ও িঘ তরী সানালী ব াংক তাড়াশ 01008378 18/08/2021 3801246 150,000

4890 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা তাড়াশ 7 শিহদলু 8818910022465 প 01722029984 না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন মৎস  চাষ সানালী ব াংক তাড়াশ 42176340 23/09/21 3801247 300,000

4891 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা তাড়াশ 8 শাহীন 8818984056023 প 01721210198 হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন মৎস  চাষ পুবালী ব াংক তাড়াশ 1934101118784 28/09/21 3801248 300,000

4892 রাজশাহী পাবনা পাবনা ঈ রদী 9 শায়লা তানুজা ৮৭০৮৫৬৬৫২১ ম ০১৩০৫২৫৩৮৮
২

না কু টর িনত ব বহায  পন  উৎপাদন তরী পাশাক 
(বু টকস) াক ব াংক ঈ রদী

৫০০২২৪৬১৪২১৮০
০১

২৮/০৭/২১ ৩৪৯৩৮২১ 300,000

4893 রাজশাহী পাবনা পাবনা ঈ রদী 10 জাহাঙ্জীর 
হােসন ৭৬১৩৯৭৩৫৯৬৭০০ প ০১৭৮১১২৬৫৭১ না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন কৃিষ খামার ( পয়ারা 

বাগান) অ নী ব াংক প পুর ০২০০০০৭৪৮২৩৭০ ২৯/০৭/২১ ৩৪৯৩৮২২ 500,000

4894 রাজশাহী পাবনা পাবনা ঈ রদী 11 মাঃ আসাদ ৭৬২৩৯০৫৫২৬০১৩ প ০১৭৩১৩২৬০২২ না কু টর িনত ব বহায  পন  উৎপাদন

পােটর ব া তরী 
(নতন পাট ও পুরাতন 
ব া েসিসং কের 
নতন ব া তরী ।

উ রা ব াংক ঈ রদী ২২৮৩ ১৯/০৮/২১ ৩৪৯৩৮২৩ 200,000

4895 রাজশাহী পাবনা পাবনা ঈ রদী 12 মাঃ মিহদলু 
ইসলাম ৭৬১৩৯৭৩৬১৫৫৯৭ প ০১৭১১৪১০০০৫ না ু ভাগ  পন  ঊৎপাদন মুিড় ও িচড়া উৎপাদন অ নী ব াংক িশমুলতলা ০২০০০১৪৯৩৬২৩২ ১৯/০৮/২১ ৩৪৯৩৮২৪ 300,000

4896 রাজশাহী পাবনা পাবনা ঈ রদী 13 মাঃ সাঈদ ৭৬২৩৯০৫৫২১১০২ প ০১৭৩৬৯৮৩৩৮
৩

না কু টর িনত ব বহায  পন  উৎপাদন প ী বনারিশ ( 
বনারিশ শাড়ী তরী) ব ংক এিশয়া ঈ রদী ০৪০৩৪০০৭০৭৪ ১৯/০৮/২১ ৩৪৯৩৮২৫ 100,000

4897 রাজশাহী পাবনা পাবনা ঈ রদী 14 মাঃ রিবউল 
ইসলাম ৭৬১৩৯৭৩৬০৮৩৪৮ প ০১৭১৮৪৫৩২২৭ না ু িনত ব বহায  পন  উৎপাদন হ িশ  ( লৗহ ও 

েলর পণ  তরী) ইসলামী ব াংক ঈ রদী
২০৫০২২৯০২০১২৭

৮
২৫/০৮/২১ ৩৪৯৩৮২৫ 100,000

4898 রাজশাহী পাবনা পাবনা ঈ রদী 15 মাঃ জুেয়ল ৭৬১৩৯৬৩৬৩৪০৩০ প ০১৭২১৮০১৩২৩ না ু িনত ব বহায  পন  উৎপাদন হ িশ  ( লৗহ ও 
েলর পণ  তরী) জনতা ব াংক ঈ রদী ০১০০০৩৯৯১১৫৪৪ ১৫/০৯/২১ ৩৪৯৩৮২৭ 300,000

4899 রাজশাহী পাবনা পাবনা ঈ রদী 16 মাঃ িবপুল 
ামািনক ৭৬১৩৯৭৩৫৯৫৯৫৬ প ০১৭১৩৬৩২৫৬৩ না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন ইসলামী ব াংক ঈ রদী

২০৫০২২৯০১০০১৩
২১০৭

২৩/০৯/২১ ৩৪৯৩৮২৮ 300,000
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4900 রাজশাহী পাবনা পাবনা ঈ রদী 17 মাঃ শিহদলু ৭৬১৩৯২১৬৫৯৩৯৮ প ০১৭৩৩৭৩৭১২২ না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন লয়ার মুরগীর ফাম 
(িডম উৎপাদন) সানালী ব াংক দা িড়য়া ৪১০৮৭০১০১২৩৯৫ ২৩/০৯/২১ ৩৪৯৩৮২৯ 200,000

4901 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা ঈ রদী 18 মাঃ ওয়ািকল 
আলম ৭৬২৩৯০৫৫২৯৮৬৮ প ০১৭১৮২৮৮০৪১ না কু টর িনত ব বহায  পন  উৎপাদন বনারিশ প ী (শাড়ী 

 তরী) অ নী ব াংক ঈ রদী ০২০০০১৫০৭৫১৩৭ ২৬/০৯/২১ ৩৪৯৩৮৩০ 200,000

4902 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা ঈ রদী 19 ী সুেবাল বাবু ৭৬২৩৯০৬৫২৪৩৯২ প ০১৭৩৫৭৫৪৫৯৫ না ু িনত ব বহায  পন  উৎপাদন লৗহ ও েলর পন  
ঊৎপাদন সানালী ব াংক ঈ রদী ৩৪১৬১৫৮২ ২৬/০৯/২১ ৩৪৯৩৮৩১ 100,000

4903 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা শাহজাদপুর 20 গালজার 
হােসন 8816765395400 প 01880871847 হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন সানালী ব াংক শাহজাদপুর 34119264 26/7/2021 2462941 300,000

4904 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা শাহজাদপুর 21 অয়জুল 
তালুকদার 8816773301902 প 01735395735 হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন ন াশনাল ব াংক শাহজাদপুর 1092002216968 28/7/2021 2462942 500,000

4905 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা শাহজাদপুর 22 শাহজাহান 
আলী 8816743273108 প 01734575958 হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন জনতা ব াংক শাহজাদপুর 0100032004568 04/08/2021 2462943 200,000

4906 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা শাহজাদপুর 23 কা ন নাহার 8826701213493 ম 01845342823 হ াঁ কু টর িনত ব বহায  পন  উৎপাদন দ জ ও এম্ য়ডারী জনতা ব াংক শাহজাদপুর 0100031736611 09/8/2021 2462944 200,000

4907 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা শাহজাদপুর 24 সােহল াং 8816773318413 প 01772780507 না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন ডাচ বাংলা ব াংক শাহজাদপুর 15715192251 18/8/2021 2462945 200,000

4908 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা শাহজাদপুর 25 মাঃিমশন িময়া 8816773318720 প 01753430455 না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন ডাচ বাংলা ব াংক শাহজাদপুর 1571580001542 05/9/2021 2462946 100,000

4909 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা শাহজাদপুর 26 মিরয়ম খাতন 8816780336826 ম 01746608729 হ াঁ কু টর িনত ব বহায  পণ  উৎপাদন তাতঁ িশ  ( শাড়ী 
কাপড় উৎপাদন)

সাস াল ইসলামী 
ব াংক শাহজাদপুর 0581340020915 05/9/2021 2462947 100,000

4910 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা শাহজাদপুর 27 ওয়ােজদ আলী 8816773317220 প 01757227060 না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন পালী ব াংক শাহজাদপুর 3897010011338 07/9/2021 2462948 100,000

4911 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা শাহজাদপুর 28 আয়নাল ম ল 8816773317450 প 01723668045 না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন পালী ব াংক শাহজাদপুর 3897412000115 14/09/2021 2462949 150,000

4912 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা শাহজাদপুর 29 মাঃ সাইফূল 
ইসলাম 8816773317562 প 01728001958 না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন রাকাব শাহজাদপুর 121131748 23/09/2021 2462950 150,000

4913 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা শাহজাদপুর 30 আল আিমন 199288816765000420 প 01723872152 না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন সানালী ব াংক শাহজাদপুর 4213501014061 26/09/2021 2462951 100,000

4914 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা শাহজাদপুর 31 পন আলী 8816773317815 প 01753608294 না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন ডাচবাংলা ব াংক শাহজাদপুর 157151112177 26/9/2021 2462952 100,000

4915 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা শাহজাদপুর 32 জামাল াং 8816773317818 প 01966149159 না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন পালী ব াংক শাহজাদপুর 3897412000141 26/9/2021 2462953 150,000

4916 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা শাহজাদপুর 33 মিন ামান 7796182033 প 01783205272 হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন সাস াল ইসলামী 
ব াংক শাহজাদপুর 0581340029858 27/9/2021 2462954 200,000

4917 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা শাহজাদপুর 34 নুরেমাহল 8816712456943 ম 01789313734 না কু টর িনত ব বহায  পণ  উৎপাদন তাতঁ িশ  (শাড়ী 
উৎপাদন) রাকাব শাহজাদপুর 131757 27/9/2021 2462955 100,000

4918 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা শাহজাদপুর 35 আ লু হাই 4187782968 প 01762127673 না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন রাকাব শাহজাদপুর 121131759 27/9/2021 2462956 150,000

4919 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা শাহজাদপুর 36 আলমগীর 
হােসন 8816712445700 প 01719736862 না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন অ নী ব াংক বলৈতল শাখা 5344 27/9/2021 2462957 200,000



ম িবভাগ জলা িপিডিবএফ 
অ ল উপেজলা

উ
েদ

া
ার

 
ম

 
ন

ং উেদ া ার 
নাম

উেদ া ার জাতীয় 
পিরচয় প  নং

পু
ষ

/ ম
িহ

ল
া 

( প
/ ম

) উেদ া ার 
মাবাইল ন র

প
ূব 

থ
েক

ই 
িপ

িড
িব

এ
ফ

- এ
র 

স
দস

? 
( হ

া/ঁ ন
া)

১। ু    
২।কু টর 
৩।মাঝার 
৪।অন ান

১। কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন 
২। য়া/প ােকটজাতকরণ 
৩।িনত ব বহায পন  উৎপাদন  
৪। অন ান

উেদ া ার 
কায েমর বণনা

উেদ া া য 
ব াংেকর 
িহসাবধারী

উেদ া ার 
ব াংক শাখার 

নাম

উেদ া ার ব াংক 
িহসাব ন র

িপিডিবএফ 
কতৃক ঋণ  
িবতরেণর 

তািরখ (িদন-
মাস-বছর)

িবতরণকৃত 
ঋেণর 

টাকার চক 
ন র

িবতরণকৃত 
ঋেণর পিরমাণ 

(পূণ সংখ া)

খাত ধরণখাত

4920 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা শাহজাদপুর 37 মাঃ 
মাজাে ল 8816773318586 প 01734088203 না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন রাকাব শাহজাদপুর 121131756 28/9/2021 2462958 200,000

4921 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা শাহজাদপুর 38 মিহর উ ন 8816773318767 প 01766494819 না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন ইসলামী ব াংক শাহজাদপুর
2050154020177670

7 29/9/2021 2462959 200,000

4922 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা শাহজাদপুর 39 ম জদ ফিকর 8816773318747 প 01742294770 না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন ি িময়ার ব াংক বাঘাবাড়ী 0014200000046 29/9/2021 2462960 200,000

4923 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা শাহজাদপুর 40 রজাউল 
কিরম 8816765410228 প 01713740387 না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন অ নী ব াংক পারজনা 10343 29/9/2021 2462961 300,000

4924 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা শাহজাদপুর 41 আঃ সামাদ 8816773317805 প 01736244416 না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন ি িময়ার ব াংক বাঘাবাড়ী 0014200000047 04/10/2021 4145042 100,000

4925 রাজশাহী পাবনা পাবনা পাবনা সদর 42 মাঃ আশরাফ 
শখ 7322006581 প 01729999759 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন সবজীর ব বসা সানালী ব াংক পাবনা শাখা 411434182007 27/07/21 4059301 300,000

4926 রাজশাহী পাবনা পাবনা পাবনা সদর 43 হাসেনয়ারা 
আরজু 1467265474 ম 01730194799 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায  পন  উৎপাদন

কু টর িশ  ( তরী 
পাশাক, কুশন ও 

মশারী কভার তরী)
জনতা ব াংক নুরপুর শাখা 0100224355895 27/7/21 4059302 300,000

4927 রাজশাহী পাবনা পাবনা পাবনা সদর 44 আেলয়া 
ইয়াসিমন 4616801637 ম 01718878672 হ াঁ কু টর য়া /প ােকটজাতকরন কু টর িশ  (রাবার, 

সুতা ও দিড় তরী) জনতা ব াংক নুরপুর শাখা 0100224355992 28/7/21 4059303 300,000

4928 রাজশাহী পাবনা পাবনা পাবনা সদর 45 আিম ল 
ইসলাম 7768464508 প 1717744449 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন জনতা ব াংক িমউিনিসিপ ািল

ট 5296 8/8/21 4059304 200,000

4929 রাজশাহী পাবনা পাবনা পাবনা সদর 46 ফরহাদ 
হাসাইন 9153501193 প 01738790835 না ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন অ নী ব াংক দবুিলয়া বাজার 0200015714412 8/8/21 4059306 200,000

4930 রাজশাহী পাবনা পাবনা পাবনা সদর 47 িশখা খাতন 9153489522 ম 01717905779 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন অ নী ব াংক পাবনা শাখা 0200005256268 9/8/21 4059305 300,000

4931 রাজশাহী পাবনা পাবনা পাবনা সদর 48 সিলম রজা 2367104508 প 01713707641 হ াঁ ু অন ান শনারী দাকান । জনতা ব াংক নুরপুর শাখা 3452/8 10/8/21 4059307 100,000

4932 রাজশাহী পাবনা পাবনা পাবনা সদর 49 রেমশ চ  
সরকার 4167201146 প 01732982035 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ

িথনার/তারিপন 
উৎপাদন ( কেরািসন 
ও কিমেকল িদেয় 
তরী)

যমুনা ব াংক পাবনা শাখা 0640310032821 18/8/21 4059308 200,000

4933 রাজশাহী পাবনা পাবনা পাবনা সদর 50 আরমান হক 
রানা  3266398167 প 01730160623 না ু য়া/প ােকটজাতকরণ চানাচর, িব ু ট ও 

সমাই তরী াক ব াংক পাবনা শাখা 4712172001 19/8/21 4059309 300,000

4934 রাজশাহী পাবনা পাবনা পাবনা সদর 51 শািকলা 5577103015 ম 01742383552 না ু কৃিষ/ ভাগ  পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন সানালী ব াংক অন  বাজার 01003488 23/8/21 4059310 60,000

4935 রাজশাহী পাবনা পাবনা পাবনা সদর 52 আকতার আলী 6871976608 প 01709115250 হ াঁ ু িনত ব বহায  পণ  উৎপাদন হ িশ  ( লৗহ ও 
েলর পণ  তরী)  উ রা াংক পাবনা শাখা 111119426 23/8/21 4059311 100,000

4936 রাজশাহী পাবনা পাবনা পাবনা সদর 53 ফা ক 8254031530 প 01745618918 না ু য়া/প ােকটজাতকরণ চানাচর উৎপাদন জনতা ব াংক নুরপুর শাখা 010022435589 23/8/21 4059312 150,000

4937 রাজশাহী পাবনা পাবনা পাবনা সদর 54 শিফকুল 
ইসলাম 6417358675 প 1712573622 না ু  কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  খামার সানালী ব াংক পাবনা শাখা 01029218 15/9/21 4059314 300,000

4938 রাজশাহী পাবনা পাবনা পাবনা সদর 55 আিশকুর 
রহমান 8260197291 প 01706031842 না ু িনত ব বহায  পণ  উৎপাদন হ িশ  (গাড়ীর সীট 

তরী) ডাচ বাংলা পাবনা শাখা 16915210777 15/9/21 4059315 150,000

4939 রাজশাহী পাবনা পাবনা পাবনা সদর 56 কয়া ইসলাম 1466598164 ম 01726430872 হ াঁ ু িনত ব বহায  পণ  উৎপাদন
হ িশ  (বু টকস 
এর কাজ ও পাশাক 
তরী)

জনতা ব াংক পাবনা শাখা 162512379 22/9/21 4059316 300,000
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4940 রাজশাহী পাবনা পাবনা পাবনা সদর 57 সােজদা বগম 9116787640 ম 1746289472 হ াঁ ু িনত ব বহায  পণ  উৎপাদন হ িশ  ( লৗহ ও 
েলর পণ  তরী) ইসলামী ব াংক  পাবনা শাখা 12041124 23/9/21 4059317 300,000

4941 রাজশাহী পাবনা পাবনা পাবনা সদর 58 নািছর উ ন 3279980399 প 1711239416 না ু য়া/প ােকটজাতকরণ ভৗজ  তল 
উৎপাদন ন াশনাল ব াংক পাবনা শাখা 4600602 23/9/21 4059318 200,000

4942 রাজশাহী পাবনা পাবনা পাবনা সদর 59 পা খাতন 5538395244 ম 1752325878 হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন পালী ব াংক পাবনা ক াডট 
কেলজ 10017805 23/9/21 4059319 150,000

4943 রাজশাহী পাবনা পাবনা পাবনা সদর 60 িরনা বগম 9122909543 ম 1996486633 হ াঁ ু য়া/প ােকটজাতকরণ িম  ও ম 
উৎপাদন জনতা ব াংক নুরপুর শাখা 1001162 23/9/21 4059320 100,000

4944 রাজশাহী পাবনা পাবনা পাবনা সদর 61 শািহন আলম 78040776334 প 1315354072 না  ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন অ নী ব াংক দবুিলয়া বাজার 17104258 3/10/2021 4059581 100,000

4945 রাজশাহী পাবনা পাবনা আটঘিরয়া 62 মাঃআবুল 
বাশার ৮২৩৮৩২৫৬৮৫ প ০১৯২৩৮৭৬৮১৪ হ াঁ ু িনত ব বহায  পণ  উৎপাদন

েলর পণ  তরী 
(আলিমরা, বা  ও 
খাট তরী )

সানালী ব াংক একদ ,পাবনা ৪১০৯১০০০১২৩৬০ ১৮/০৮/২০২১ ৪০৫৫৮২১ 200,000

4946 রাজশাহী পাবনা পাবনা আটঘিরয়া 63 মাছ কাজলী 
খাতন ৯৫৬৮৮৮১২০৬ ম ০১৭৮৮২১৯৮৭২ না কু টর িনত ব বহায  পণ  উৎপাদন

দ জ ও এম্ য়ডারী( 
পাশাক তরী ও 

এ াম্ য়ডারীর কাজ)
অ ণী ব াংক আটঘিরয়া ০২০০০১১৭৫১৬৬০ ১৯/০৮/২০২১ ৪০৫৫৮২২ 70,000

4947 রাজশাহী পাবনা পাবনা আটঘিরয়া 64 মাঃ জািকর 
হােসন ৫৫৩৭৭৯৭১৪৩ প ০১৭০৯৪২৬৩৮৬ না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন িডম উৎপাদন ( 

লয়ার ফাম) সানালী ব াংক আটঘিরয়া ৪১০২০০১০১১৩৫১ ১৯/০৮/২০২১ ৪০৫৫৮২৩ 100,000

4948 রাজশাহী পাবনা পাবনা আটঘিরয়া 65 মাঃ 
নু ামান ২৩৮৭৮৯২৯৮৩ প ০১৭৭৯৮২২৪১৯ না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন 

(দু বতী গাভী পালন) রাকাব আটঘিরয়া ৪৯২৭ ১৯/০৮/২০২১ ৪০৫৫৮২৪ 200,000

4949 রাজশাহী পাবনা পাবনা আটঘিরয়া 66 মাঃ আ লু 
হািমদ

১৯৮২২৬৯৬৪০২০১৬১৫
০ প ০১৭৩৭৫৬৬৪৬

৬
হ াঁ ু িনত ব বহায  পণ  উৎপাদন লৗহ ও ল এর 

পণ  তরী অ ণী ব াংক আটঘিরয়া ২০০০০৭৫২৩৬৬১ ১৯/০৮/২০২১  ৪০৫৫৮২৫ 200,000

4950 রাজশাহী পাবনা পাবনা আটঘিরয়া 67 মাঃই ািহম 
হােসন ১৪৮৭৯২৯৭৩৭ প ০১৭২৭০১৮৪৭৪ না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন লয়ার মুরগীর ফাম 

(িডম উৎপাদন) সানালী ব াংক আটঘিরয়া ৭১২২ ১৫/০৯/২০২১  ৪০৫৫৮২৬ 300,000

4951 রাজশাহী পাবনা পাবনা আটঘিরয়া 68 মাঃ নুর   
আলম ৫০৮৭৬৬০৫১৯ প ০১৭৩১৫২৩০৬৯ হ াঁ ু িনত ব বহায  পণ  উৎপাদন হ িশ  ( লৗহ ও 

েলর পণ  তরী) সানালী ব াংক আটঘিরয়া ৮৬৯ ১৬/০৯/২০২১ ৪০৫৫৯২৭ 350,000

4952 রাজশাহী পাবনা পাবনা আটঘিরয়া 69 মাঃ রিফকুল 
ইসলাম ৬৮৯১৯২৫৭১৮ প ০১৭১৩৩৮৭৪৬৯ না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন সাবান ও 

িডটারেজ  তরী পালী দেবা র ১০৪৭ ২৩/০৯/২০২১ ৪০৫৫৮২৮ 150,000

4953 রাজশাহী পাবনা পাবনা আটঘিরয়া 70 মাঃ আঃ 
ছালাম ৮৬৬৬৪৫৭০৮৩ প ০১৭২৭৫৯০১৪৬ না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন িডম উৎপাদন ( 

লয়ার ফাম) পালী দেবা র ৯১৩০ ২৩/০৯/২০২১ ৪০৫৫৮২৯ 150,000

4954 রাজশাহী পাবনা পাবনা আটঘিরয়া 71 মাঃ রািশদলু 
কাওছার ৯১৩৮১৮১০৩৮ প ০১৭১৩৭৪৩৩৭৬ হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন ভাজ  তল ও প  

খাদ  উৎপাদন সানালী আটঘিরয়া ৪১০২০০১০০৭৭১৫ ২৬/০৯/২০২১ ৪০৫৫৮৩০ 400,000

4955 রাজশাহী পাবনা পাবনা আটঘিরয়া 72 মাঃ আলী 
আকবর ৪১৮৭৬৭৮৩৯৮ প ০১৭৮২২২৪৫৩১ না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন িডম উৎপাদন ( 

লয়ার ফাম) পালী আটঘিরয়া ১২৪২৮ ২৭/০৯/২০২১ ৪০৫৫৮৩১ 150,000

4956 রাজশাহী পাবনা পাবনা আটঘিরয়া 73 মাঃ রােশদ 
মি ক ৪৬১৮২৫৩৯৪৪ প 01754181799 না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন 

(দু বতী গাভী পালন) রাকাব আটঘিরয়া ১২২৫৪২১ ২৯/০৯/২০২১ ৪০৫৫৮৩২ 100,000

4957 রাজশাহী পাবনা পাবনা আটঘিরয়া 74
মাঃ 

আলমগীর 
হােসন

৬৮৮৭৭০৩২৩৬ প ০১৭৩৪৭৯৬৬২১ না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন িডম উৎপাদন ( 
লয়ার ফাম) রাকাব আটঘিরয়া ১২২৫৪২৩ ২৯/০৯/২০২১ ৪০৫৫৮৩৩ 200,000

4958 রাজশাহী পাবনা পাবনা চাটেমাহর 75 মা: শিহদলু 
ইসলাম 7612270975123 প 01777981123 হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন পয়ােজর ব বসা । জনতা ব াংক চাটেমাহর 0100100655173 02-08-2021 4055181 400,000

4959 রাজশাহী পাবনা পাবনা চাটেমাহর 76 মাছা: মিনরা 
খাতন 7354599453 ম 01770121963 হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন উ রা ব াংক ভা ুড়া 03031110001043 03-08-2021 4055182 200,000
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4960 রাজশাহী পাবনা পাবনা চাটেমাহর 77 ি পক কুমার 
সাহা 7612286819546 প 01713740003 হ াঁ ু য়াকরণ / প ােকটজাতকরণ চাউল উৎপাদন ও 

েসিসং অ ণী ব াংক িমজাপুর হাট 0200007581385 18-08-2021 4055183 200,000

4961 রাজশাহী পাবনা পাবনা চাটেমাহর 78 মা: আবুল 
কালাম 19847622207965524 প 01728314882 হ াঁ কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন হ িশ  (দ জ ও 

সলাই এর কাজ) অ ণী ব াংক চাটেমাহর 0200014823271 16-09-2021 4055184 400,000

4962 রাজশাহী পাবনা পাবনা চাটেমাহর 79 মা: হল 
আমীন 8677207725 প 01314198939 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ রাকাব চাটেমাহর 111-583 16-09-2021 4055185 300,000

4963 রাজশাহী পাবনা পাবনা চাটেমাহর 80
মাছা: 

মন্জুয়ারা 
খাতন

7612243980059 ম 01728365632 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন লয়ার মুরগী পালন 
ও মৎস  চাষ ঢাকা ব াংক চাটেমাহর 3032000052066 16-09-2021 4055186 150,000

4964 রাজশাহী পাবনা পাবনা চাটেমাহর 81 তিরকুল 
ইসলাম 3253438026 প 01749675637 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন েলৗহ ও েলর 

পণ  তরী অ ণী চাটেমাহর 0200007480256 21-09-2021 4055187 300,000

4965 রাজশাহী পাবনা পাবনা চাটেমাহর 82 মা. আ. 
সালাম সরকার 7622203953628 প 01718253559 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন হ িশ  (স ােনটারী 

পণ  তরী) জনতা চাটেমাহর 100041010350 21-09-2021 4055188 300,000

4966 রাজশাহী পাবনা পাবনা চাটেমাহর 83 দু ৎ সাহা 7622206984857 প 01710726281 হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন হ িশ  (স ােনটারী 
পণ  তরী) ঢাকা চাটেমাহর 3031000002302 23-09-2021 4055189 300,000

4967 রাজশাহী পাবনা পাবনা চাটেমাহর 84 জািকর হােসন 2848297459 প 01716572630 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন মৎস  চাষ ইসলামী চাটেমাহর 20507770 23-09-2021 4055190 300,000

4968 রাজশাহী পাবনা পাবনা চাটেমাহর 85 সােহল রানা 7622202952029 প 01717809239 হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন িডম উৎপাদন ( 
লয়ার ফাম) জনতা চাটেমাহর 0100038621585 27-09-2021 4055191 300,000

4969 রাজশাহী পাবনা পাবনা চাটেমাহর 86 নািছর উ ীন 7622202951940 প 01793948035 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন িডম উৎপাদন ( 
লয়ার ফাম) জনতা চাটেমাহর 100105257923 27-09-2021 4055192 100,000

4970 রাজশাহী পাবনা পাবনা চাটেমাহর 87 শাহনূর ইসলাম 7612243981651 প 01713767527 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন ছাগল পালন সানালী ভা ুড়া 4106200000836 27-09-2021 4055193 150,000

4971 রাজশাহী পাবনা পাবনা চাটেমাহর 88 মিতউর রহমান 19773323021491506 প 01728923111 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পণ  উৎপাদন হ িশ  (দ জ ও 
সলাই এর কাজ) ইসলামী চাটেমাহর

2050403020000650
6 27-09-2021 4055194 200,000

4972 রাজশাহী পাবনা পাবনা সািথয়া 89 িশিরনা আ ার 9117811530 ম 01779612266 না কু টর িনত ব বহায পণ  উৎপাদন তাতঁ িশ  ( লু ী 
উৎপাদন) পালী ব াংক সািঁথয়া 3806010025330 19-9-21 3721081 100,000

4973 রাজশাহী পাবনা পাবনা সািথয়া 90 লুৎফর রহমান 7627206385603 প 01710805770 না কু টর িনত ব বহায পণ  উৎপাদন তাতঁ িশ  ( লু ী 
উৎপাদন) রাকাব সািঁথয়া 50100001136 19-9-21 3721082 100,000

4974 রাজশাহী পাবনা পাবনা সািথয়া 91 িবনা রানী 
সরকার 2366553572 ম 01737905393 হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন রাকাব সািঁথয়া 12100007497 19-9-21 3721083 100,000

4975 রাজশাহী পাবনা পাবনা সািথয়া 92 সুমা রানী পাল 8814476002744 ম 01745127076 হ াঁ ু িনত ব বহায পণ  উৎপাদন েলৗহ ও েলর 
পণ  তরী পালী ব াংক সািঁথয়া 3806010025359 27-09-21 3721084 100,000

4976 রাজশাহী পাবনা পাবনা সািথয়া 93 জােমলা খাতন 7317976822 ম 01717866513 হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন রাকাব সািঁথয়া 12100007498 27-09-21 3721085 200,000

4977 রাজশাহী পাবনা পাবনা বড়া 94 আিলমু ামান 76216039984435 প 01716683497 হ াঁ ু িনত ব বহায পণ  উৎপাদন সুতা, চমিক, পঁুিথ 
তরী ও িবপনন জনতা ব াংক বড়া 7913 9/8/2021 3650261 200,000

4978 রাজশাহী পাবনা পাবনা বড়া 95 জিন হােসন 1992761603000000 প 01764385630 হ াঁ অন ান অন ান কাপেড়র ব সা অ নী ব াংক বড়া 200015152812 9/8/2021 3650262 250,000

4979 রাজশাহী পাবনা পাবনা বড়া 96 র ন কমকার 19652694072169900 প 01912860052 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পণ  উৎপাদন েনর কাজ জনতা ব াংক বড়া 100041080005 10/8/2021 3650263 150,000
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4980 রাজশাহী পাবনা পাবনা বড়া 97 আ ু া আল 
মামুন 1987621609155600 প 01709106684 না অন ান অন ান কনেফকশনারী ইসলামী ব াংক বড়া

2050452020006730
0 18-08-2021 3650264 150,000

4981 রাজশাহী পাবনা পাবনা বড়া 98 সবুজ আহেমদ 7611663043789 প 01728314578 হ াঁ কু টর িনত ব বহায পণ  উৎপাদন তাতঁ িশ  ( লু ী 
উৎপাদন) পালী ব াংক বড়া 3822010015337 6/9/2021 3650265 200,000

4982 রাজশাহী পাবনা পাবনা বড়া 99 নািসর উ ন 7611663041226 প 01734285118 হ াঁ ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন ইসলামী ব াংক বড়া 31832 15-09-2021 3650266 250,000

4983 রাজশাহী পাবনা পাবনা বড়া 100 আঃ ম জদ 
শখ 7611663143975 প 01728615843 না ু কৃিষ / ভাগ  পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন ইসলামী ব াংক বড়া 5872 15-09-2021 3650267 200,000

4984 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা কামারখ 101 মাঃ ইউসুফ 
আলী 6904494769 প 01303417582 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন জনতা ব াংক জামৈতল 0100225835181 27-09-2021 4147121 120,000

4985 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা কামারখ 102 মাঃ নাজমুল 8702577795 প 01758962310 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন রাকাব কামারখ 1229404 27-09-2021 4147122 150,000

4986 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা কামারখ 103 মাছাঃ 
নু াহার 3255072161 প 01304753086 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন হাসঁ মুরগী পালন যমুনা ব াংক কামারখ 0290310089845 27-09-2021 4147123 150,000

4987 রাজশাহী িসরাজগ পাবনা কামারখ 104 রিফকুল 
ইসলাম 8819451922995 প 01762834943 না ু কৃিষ/ ভাগ পণ  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন জনতা ব াংক জামৈতল 1021019042 29-09-2021 4147124 200,000

4988 রাজশাহী পাবনা পাবনা ভা ুড়া 105 আঃ সালাম 
ফিকর ৭৬১১৯৬৩৬৫৬৬২৭ প ০১৭৪৬০৫১৫৩৫ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন অ নী ব াংক ভা ুড়া

০২০০০০৩৬৬৭৩৯
৯

৯-০৮-২১ ৩৫৯৬৫৮৩ 400,000

4989 রাজশাহী পাবনা পাবনা ভা ুড়া 106 গারাম রা ানী ৭৬১১৯৬৩৬৫৬৬০৬ প ০১৭৩৬৮৯৪০৮৯ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন উ রা ব াংক ভা ুড়া
০৩০৩১২২০০০০১৪

০
৯-০৮-২১ ৩৫৯৬৫৮৪ 200,000

4990 রাজশাহী পাবনা পাবনা ভা ুড়া 107 মাঃ 
তাফাে ল

১৯৭৯৩৩১৩০২৩৭৫৫৯৭
৫ প ০১৭২৫৬৯৬৬৮

০
না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন অ নী ব াংক ভা ুড়া ০২০০০০৩৬৫৭৬৭৩ ৯-০৮-২১ ৩৫৯৬৫৮২ 100,000

4991 রাজশাহী পাবনা পাবনা ভা ুড়া 108 মাসাঃ ফিরদা ৭৬১১৯৩১৬৩৫৮৬৬ ম ০১৭৭৪৬৬৮৪৪৪ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন অ নী ব াংক ভা ুড়া ০২০০০০৬৬৯০৫১৬ ৯-০৮-২১ ৩৫৯৬৫৮১ 200,000

4992 রাজশাহী পাবনা পাবনা ভা ুড়া 109 মাঃ সাইফূল 
ইসলাম

১৯৮৯৭৬১১৯৬৩০০০০৪
৪ প ০১৭৩৩৮৬৯০৭০ হ াঁ ু িনত  ব বহায পন  উৎপাদন

ু  িশ  ( লৗহ, 
ল ও 

এ ালুিমিনয়াম পণ  
তরী)

উ রা ব াংক ভা ুড়া ১১৬০ ৯-০৮-২১ ৩৫৯৬৫৮৫ 300,000

4993 রাজশাহী পাবনা পাবনা ভা ুড়া 110 আবুল কালাম 
আজাদ ৭৬২১৯০৩৬২১৫২৩ প ০১৭২৮৯০৯৮৩

৩
না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন উ রা ব াংক ভা ুড়া ০৩০৩১১১০০০০০০২ ৯-০৮-২১ ৩৫৯৬৫৮৬ 200,000

4994 রাজশাহী পাবনা পাবনা ভা ুড়া 111 মাছাঃ মীরা 
খাতন ৭৬২১৯০৭৬২৬৫৬১ ম ০১৭৩৫৯৫৯৮৬১ হ াঁ ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন 

(দু বতী গাভী পালন) সানালী ব াংক ভা ুড়া ৪১০৬১০১০২৪২৯৪ ২২-০৮-২১ ৩৫৯৬৫৮৭ 300,000

4995 রাজশাহী পাবনা পাবনা ভা ুড়া 112 মাঃ 
আলাউ ন ৭৬১১৯৬৩৬৫৫৩৫৩ প ০১৭৭১২৮২৭৯৭ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু্ বতী গাভী পালন উ রা ব াংক ভা ুড়া

০৩০৩১১১০০০০১৩৭
৪

১৫-০৯-২১ ৩৫৯৬৫৮৮ 150,000

4996 রাজশাহী পাবনা পাবনা ভা ুড়া 113 শামীম হােসন 
শািহন ৫৫৬০০৮৭৪৩৮ প ০১৩১১৪৮৯৫৪৯ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দু বতী গাভী পালন উ রা ব াংক ভা ুড়া

০৩০৩১১১০০০১৩৮
৬

১৫-০৯-২1 ৩৫৯৬৫৮৯ 100,000

4997 রাজশাহী পাবনা পাবনা ভা ুড়া 114 মাঃ 
ন ামাল ৭৬২১৯০৯৬২৮৭৮৩ প ০১৭২৮৯২৬৪৯০ না ু কৃিষ/ ভাগ পন  উৎপাদন দধু উৎপাদন 

(দু বতী গাভী পালন) অ নী ব াংক ভা ুড়া ০২০০০০৩৬৫২৩০২ ২৩-০৯-২১ ৩৫৯৬৫৯০ 200,000

4998 রাজশাহী পাবনা পাবনা ভা ুড়া 115 মাঃ িসরাজুল 
ইসলাম মুসা ৭৬১১৯১৫৬৬৬১৩১ প ০১৭৩৪৫৪৯৯৫৩ না কু টর িনত  ব বহায পন  উৎপাদন  স ািনটারী পন  

উৎপাদন সানালী ব াংক ভা ুড়া ৪১০৬১০০০১৬৪৩৩ ০৪-১০২১ ৩৫৯৬৫৯১ 100,000

1,000,000,000


