
 

প্রাকৃততক দুরম যাগ  অন্যান্য (ফজ্রাত/ড়ক/রযর/নদী/আগুন ইতযাতদ) দুঘ যটনায় তনত  আত ব্যতিয নারভয তাতরকা 

ক্রতভক নং জজরা উরজরা প্রাকৃততক দূঘ যটনা  অন্যান্য 

(ফজ্রাত/ড়ক/রযর/নদী/ 

আগুন  অন্যান্য) দুঘ যটনায় 

মৃতযয তাতযখ 

তনত ব্যতিয নাভ/ ঠিকানা মৃরতয 

ংখ্যা 

আত ব্যতিয নাভ/ ঠিকানা আরতয 

ংখ্যা 

দূঘটনায 

স্থান 

দূঘ যটনায 

প্রকৃতত 

আতথ যক াারেয 

তযভান (টাকা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ ১১ 

০১ ঢাকা জডভযা ১২/০৫/২০১৬ 

 

০১) জনাফ জভা: ারদ (২০) 

ততা- জনাফ জভা: তনজাভ উতিন 

৫২/এ, দতিণ কাজরা, ভাতুয়াইর, জডভযা 

০৪ জন  - মাত্রাফাড়ী 

জখরায ভাঠ 

ফজ্রাত ২০,০০০/- 

মাত্রাফাড়ী ০২) জনাফ জভা: তরংকন (২২) 

ততা- জনাফ জভা: ফাদর জভাল্লা 

াং- াইন জফাড য, ারফ াড়া, ঢাকা। 

 মাত্রাফাড়ী 

জখরায ভাঠ 

ফজ্রাত ২০,০০০/- 

াবায ১৩/০৫/২০১৬ ০৩) জনাফ জভা: ভন্টু জারন (১৩) 

ততা- জনাফ জভাাম্মদ জারন 

ছায়াতফথী, াবায জৌযবা, ঢাকা 

 জৌযবা 

ফাজায 

ফজ্রাত ২০,০০০/- 

ধাভযাই ০৪) জনাফ জভা: ভতনয জারন (২০) 

ততা- জনাফ জভা: আব্দুর াতরভ 

গ্রাভ- নয়াযচয, ধাভযাই, ঢাকা 

 ফাতরয়া 

ইউতনয়ন 

ধারনয ভারঠ 

ফজ্রাত ২০,০০০/- 

০২ াফনা সুজানগয ১২/০৫/২০১৬ ০৫) জনাফ জভা: ভঈন প্রাং (৬২) 

ততা- মৃত ারছন প্রাং 

গ্রাভ- বাগুরয, ইউতনয়ন- যাণী নগয, সুজানগয, াফনা 

০৬ জন  - আভ কুড়ারত ফজ্রাত ১০,০০০/- 

০৬) তখা (১৪) 

ততা- মৃত জরু জখ 

গ্রাভ- বাগুরয, ইউতনয়ন- যাণী নগয, সুজানগয, াফনা 

 আভ কুড়ারত ফজ্রাত ১০,০০০/- 

০৭) জনাফ জভা: তদুয যভান যদায (৫২) 

ততা- মৃত যই উতিন যদায 

গ্রাভ- আরম্মদপুয দতিণ চয, ইউতনয়ন- আরম্মদপুয, 

সুজানগয, াফনা  

 ভারঠ কাজ 

কযরত ভাযা 

মায় 

ফজ্রাত ১০,০০০/- 

০৮) তযা জখ (১৪) 

ততা- এরা জখ 

গ্রাভ- জানাতরা, ইউতনয়ন- আরম্মদপুয, সুজানগয, াফনা 

 জখরায ভাঠ ফজ্রাত ১০,০০০/- 

চাটরভায ০৯) জনাফ জভা: পজলুয যভান (৩২) 

ততা- মৃত ইভান আরী 

গ্রাভ- ফাযরকানা, ইউতনয়ন- ার্শ্যডাংগা, চাটরভায, াফনা 

 াট রত 

ফাড়ী তপযরত 

ফজ্রাত ১০,০০০/- 

১০) জনাফ জভা: ছতকয উতিন (৭৫) 

ততা- মৃত ভত উতিন 

গ্রাভ- যাউথকাতি, ইউতনয়ন- ার্শ্যডাংগা, সুজানগয, াফনা 

 ধান জিরত  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০,০০০/- 

০৩ নীরপাভাযী সয়দপুয ০৭/০৫/২০১৬ ১১) জনাফ জভা: জভাখররছ 

ততা- জজাররা ভামুদ 

গ্রাভ- তিভ জফরপুকুয, সয়দপুয, নীরপাভাযী 

০১ জন - - ভারঠ কাজ 

কযরত ভাযা 

মায় 

১০,০০০/- 

০৪ 

 

নযতংদী দয ১২/০৫/২০১৬ ১২) জনাফ আ: কতযভ (৭৮) 

ততা- মৃত আ: াতভদ তভয়া 

গ্রাভ  ইউতনয়ন সভাশুযা, 

০৭ জন 

 

 ০১ জন াট রত 

ফাড়ী তপযরত 

২০,০০০/- 

১৩) জনাফ জভা: তন্টু তভয়া (৩৫)  ভাছ ধযায ২০,০০০/- 



ক্রতভক নং জজরা উরজরা প্রাকৃততক দূঘ যটনা  অন্যান্য 

(ফজ্রাত/ড়ক/রযর/নদী/ 

আগুন  অন্যান্য) দুঘ যটনায় 

মৃতযয তাতযখ 

তনত ব্যতিয নাভ/ ঠিকানা মৃরতয 

ংখ্যা 

আত ব্যতিয নাভ/ ঠিকানা আরতয 

ংখ্যা 

দূঘটনায 

স্থান 

দূঘ যটনায 

প্রকৃতত 

আতথ যক াারেয 

তযভান (টাকা) 

ততা- তজরুজ তভয়া 

গ্রাভ- তিনগয, ইউতনয়ন- কতযভপুয 

তফরর ফজ্রাত 

১৪) জনাফ ফরযাভ দা (৪৮) ভৎজীতফ 

ততা- মৃত আকারী দা 

গ্রাভ- দুয়ানী, ইউতনয়ন-চয তদঘরদী 

 ভাছ ধযায 

তফরর 

 ২০,০০০/- 

 

১৫) জভাছা: ফুর ভরা (৩৫) 

স্বাভী- চান্দুতভয়া 

গ্রাভ- চম্পক নগয, ইউতনয়ন- নজযপুয, নযতংদী 

 ভারঠ ধারনয 

জিরত 

২০,০০০/- 

যায়পুয ১৬) জজাৎনা জফগভ (৩৩) 

স্বাভী- জভাররভ তভয়া 

গ্রাভ- পতকরযয চয, ইউতনয়ন- তিনগয, নযতংদী 

 ফাগারন কাজ 

কযরত 

২০,০০০/- 

তফপুয ০৫/০৫/২০১৬ ১৭) জভাা: জভা: ভায়া আিায (১২) 

ততা- আ: াত্তায (পুংগ) 

গ্রাভ  ইউতনয়ন- দুরারপুয, তফপুয, নযতংদী 

১) জভা া: ভাছুভ আিায 

ততা- মুররভ তভয়া 

গ্রাভ  ইউতনয়ন- দুরারপুয, তফপুয, নযতংদী 

আভ কুড়ারত তনত- ২০,০০০/- 

আত- ১০,০০০/- 

 ১৩/০৫/২০১৬ ১৮) জভাা: যতভা জফগভ (৩৫) 

স্বাভী- জনাফ জভা: রুস্তভ আরী 

গ্রাভ- াপুয, আইয়ু্ফপুয, উরজরা- তফপুয, নযতংদী 

   ফাগারন কাজ 

কযরত 

২০,০০০/- 

০৫ জনত্ররকানা  ১২/০৫/২০১৫ ১৯) জনাফ জভা: যইছ উতিন (৫৫) 

ততা- মৃত াভসুতিন 

গ্রাভ- বগততপুয, ইউতনয়ন- আশুতজয়া, উরজরা- জকন্দুয়া, 

জনত্ররকানা 

০২ জন   ভারঠ কাজ 

কযরত 

১০,০০০/- 

২০) জনাফ জভা: রুরফর তভয়া (৩০) 

ততা- আ: ফারযক 

গ্রাভ- জধাফাযত, ইউতনয়ন- তফকাকুনী, উরজরা- পূফ যধরা, 

জনত্ররকানা 

 ভারঠয কারজ ১০,০০০/- 

০৬ 

 

তকরাযগঞ্জ ফাতজতপুয ১২/০৫/২০১৬ ২১) জনাফ স্বন তভয়া (২০)  

ততা- ভঞ্জুয তভয়া 

গ্রাভ- ফারয নগয, ইউতনয়ন- তদরারপুয, উরজরা- 

ফাতজতপুয, তকরাযগঞ্জ 

০৯ জন  - জখরায ভারঠ ২০,০০০/- 

২২) জভাা: জযতজয়া জফগভ (৩২) 

স্বাভী- আবু ফকয 

গ্রাভ- কতযকুতয, ইউতনয়ন- যাযচয, ফাতজদপুয, তকরাযগঞ্জ 

 রাড়তক 

আনরত 

ফাগারন 

২০,০০০/- 

জারনপুয ২৩) জনাফ জভা: আতযফুর ইরাভ সুভন (১৮) 

ততা- যভত আরী 

গ্রাভ- আড়াইফাড়ীয়া, জৌযবা- জারনপুয, জারনপুয, 

তকরাযগঞ্জ 

 জখরায ভারঠ ২০,০০০/- 

তাড়াইর ২৪) জভাা: ভভতাজ আিায 

স্বাভী- আ: কুদ্দু 

গ্রাভ- ইছফছয, ইউতনয়ন- জায়ায, তাড়াইর 

 ঘরযয উঠারন ২০,০০০/- 

১৩/০৫/২০১৬ ২৫) জনাফ জভা: এভদাদুর ইরাভ (২৯) 

ততা- নুরুর ইরাভ 

গ্রাভ- ফজযা, ইউতনয়ন- জভাজাফ্পয, জকন্দুয়া, জনত্ররকানা 

 ধারনয ভারঠ ২০,০০০/- 

ইটনা ২৬) জনাফ জভা: তাযা তভয়া (৩৫) 

ততা- 

 জিরত কাজ 

কযরত 

২০,০০০/- 



ক্রতভক নং জজরা উরজরা প্রাকৃততক দূঘ যটনা  অন্যান্য 

(ফজ্রাত/ড়ক/রযর/নদী/ 

আগুন  অন্যান্য) দুঘ যটনায় 

মৃতযয তাতযখ 

তনত ব্যতিয নাভ/ ঠিকানা মৃরতয 

ংখ্যা 

আত ব্যতিয নাভ/ ঠিকানা আরতয 

ংখ্যা 

দূঘটনায 

স্থান 

দূঘ যটনায 

প্রকৃতত 

আতথ যক াারেয 

তযভান (টাকা) 

গ্রাভ- তমুরফাগ, ইউতনয়ন- ফাদরা, ইটনা, তকরাযগঞ্জ 

২৭) জভাা: াজযা খাতুন (৭০) 

স্বাভী-  

গ্রাভ- তজাযকািা, ইউতনয়ন- ভীগা, ইটনা, তকরাযগঞ্জ 

  

াযাারয 

জনৌকা ডুতফ ২০,০০০/- 

২৮) জনাফ জভা: জযত আরী (৪০) 

ততা- মৃত 

গ্রাভ- তজাযকািা, ইউতনয়ন- ভীগা, ইটন, তকরাযগঞ্জ 

 জনৌকা ডুতফ ২০,০০০/- 

২৯) জনাফ জভা: য়ারছপ (৭) 

ততা- জযত আরী  

গ্রাভ- তজাযকািা, ইউতনয়ন- ভীগা, ইটনা, তকরাযগঞ্জ 

 জনৌকা ডুতফ ২০,০০০/- 

০৭ নড়াইর জরাাগড়া ১৫/০৫/২০১৬ ৩০) জনাফ প্রতা যায় (২২) 

ততা- তয যায় 

গ্রাভ- রদা, ইউতনয়ন-নরদী, জরাাগড়া, নড়াইর 

০২ জন   নরদী জখরায 

ভারঠ 

ফজ্রারত ১৫,০০০/- 

৩১) জভাা: ছায়াযানী (৩৫) 

স্বাভী- অতজত কুভায যায় 

গ্রাভ- রদা, ইউতনয়ন-নরদী, জরাাগড়া, নড়াইর 

  তফরর ধান 

কাটরত 

১৫,০০০/- 

০৮ তররট জকাানীগঞ্জ ১৫/০৫/২০১৬ ৩২) জভা: ইভযান জারন (১৪) 

ততা- তাজুর ইরাভ 

গ্রাভ- খারয়যগাঁ, ইউতনয়ন- পূফ য ইরাভপুয, জকাম্পানীগঞ্জ, 

তররট 

০৪ জন   জখরায ভারঠ ২০,০০০/- 

৩৩) জভা: নফী জারন খাঁ (১৫) 

ততা- নুরুর ইরাভ খাঁ 

গ্রাভ- খারয়যগাঁ, ইউতনয়ন- পূফ য ইরাভপুয, জকাম্পানীগঞ্জ, 

তররট 

  ২০,০০০/- 

৩৪) জভা: জতরভ খাঁ (১৬) 

ততা- জাফান খাঁ 

গ্রাভ- খারয়যগাঁ, ইউতনয়ন- পূফ য ইরাভপুয, জকাম্পানীগঞ্জ, 

তররট 

  ২০,০০০/- 

জতকগঞ্জ ১৬/০৫/২০১৬ ৩৫) জনাফ জভা: নাইমুতিন (১৭) 

ততা- জনাফ মুছন তভয়া 

গ্রাভ- তুখানা, ইউতনয়ন- ভাতনকপুয, জতকগঞ্জ, তররট 

  ধান কাটায 

ভারঠ 

২০,০০০/- 

০৯ তফ-ফাড়ীয়া ফাঞ্চাযাভপুয ১২/০৫/২০১৬ ৩৬) াভসুর ক (৪০) 

ততা- মৃত: জনাফ আরী 

গ্রাভ- ইছাপুয, ইউতনয়ন- জানাযাভপুয,ফাঞ্চাযাভপুয, তফ-

ফাড়ীয়া 

০৩ জন   ধান কাটায 

ভারঠ 

১০,০০০/- 

৩৭) কতফর তভয়া (৩২) 

ততা: সুরতান তভয়া 

গ্রাভ- কানাইনগয, ইউতনয়ন- জানাযাভপুয, 

ফাঞ্চাযাভপুয, তফ-ফাড়ীয়া 

  ধান কাটায 

ভারঠ 

১০,০০০/- 

৩৮) তপকুর ইরাভ (২৮) 

ততা: ভতজবুয যভান 

গ্রাভ- চযতফপুয, ইউতনয়ন- জানাযাভপুয, 

ফাঞ্চাযাভপুয, তফ-ফাড়ীয়া 

 - ধান কাটায 

ভারঠ 

১০,০০০/- 

১০ নারটায রারপুয ১২/০৫/২০১৬ ৩৯) ফানু জফগভ (৪২) 

স্বাভী- ফান্টু ইরাভ 

০২ জন - - ভারঠ ধান 

কাটা 

২০,০০০/- 



ক্রতভক নং জজরা উরজরা প্রাকৃততক দূঘ যটনা  অন্যান্য 

(ফজ্রাত/ড়ক/রযর/নদী/ 

আগুন  অন্যান্য) দুঘ যটনায় 

মৃতযয তাতযখ 

তনত ব্যতিয নাভ/ ঠিকানা মৃরতয 

ংখ্যা 

আত ব্যতিয নাভ/ ঠিকানা আরতয 

ংখ্যা 

দূঘটনায 

স্থান 

দূঘ যটনায 

প্রকৃতত 

আতথ যক াারেয 

তযভান (টাকা) 

গ্রাভ- উত্তয রারপুয, ইউতনয়ন- রারপুয, রারপুয, নারটায 

৪০) জভাফায আরী (৪৭) 

ততা- জভাাম্মদ আরী 

গ্রাভ- যঘুনাথপুযট, ইউতনয়ন- আযফা, রারপুয, নারটায 

   ধান কাটায 

ভারঠ 

২০,০০০/- 

১১ 

 

ফগুড়া জযপুয ১২/০৫/২০১৬ ৪১) জনাফ জভা: আরনায়ায জারন (৩৩) 

ততা- মৃত আইয়ফ উতিন 

গ্রাভ- জফতগাড়ী, ইউতনয়ন- তভাফাড়ী, জযপুয, ফগুড়া 

০২ জন   ধান কাটায 

ভারঠ 

২০,০০০/- 

তফগঞ্জ ০৭/০৫/২০১৬ ৪২) জভাা: আররয়া জফগভ () 

স্বাভী- ছতয উতিন আকি 

গ্রাভ- ভাদাযগাছী, ইউতনয়ন- তকছক, তফগঞ্জ, ফগুড়া 

  ফাজায জথরক 

ফাড়ীরত 

আরত 

২০,০০০/- 

১২ 

 

যাজাী দুগ যাপুয ১২/০৫/২০১৬ ৪৩) জভাা: ভতজযনা জফগভ (২৮) 

স্বাভী- জভা: এনামুর ক (ভনু্সয) 

গ্রাভ- ারা, ইউতনয়ন- নাড়া, দুগ যাপুয, যাজাী 

০৬ জন   ভাটি কাটায 

ভয় ভারঠ 

২০,০০০/- 

জভানপুয ৪৪) তত্ত (৩৫) 

ততা- মৃত মৃরতন্দ্র নাথ 

গ্রাভ- ডাংগা াড়া, ইউতনয়ন- গ্রাতগ্রাভ 

জভানপুয, যাজাী 

  তফরর ভাছ 

ধযায ভয় 

২০,০০০/- 

৪৫) জনাফ জভা: আব্দুর াতকভ (৫৫) 

ততা- মৃত আ: যভান 

গ্রাভ- াযপুয, ইউতনয়ন-গ্রাতগ্রাভ 

জভানপুয, যাজাী 

  ফাজায জথরক 

ফাতড় তপযরত 

২০,০০০/- 

৪৬) জনাফ জভা: যভত আরী (৩০) 

ততা- আরাজ াভস্  

গ্রাভ- আতা নাযায়নপুয, ইউতনয়ন- গ্রাতগ্রাভ 

জভানপুয, যাজাী 

  ধারনয ভারঠ ২০,০০০/- 

৪৭) জভাা: জপযরদৌী (৩৮) 

ততা- জভা: জভাকারি 

গ্রাভ- াইকাড়া, ইউতনয়ন- গ্রাতগ্রাভ 

জভানপুয, যাজাী 

  ভাটি কাটরত 

নদীয তীরয 

২০,০০০/- 

জগাদাগাড়ী ৪৮) জভাা: রাইতর জফগভ (৩৫) 

ততা- াভীভ আরম্মদ জভায়ারেভ জারন 

গ্রাভ- জগাতরা নতুন াড়া, ইউতনয়ন- াকতয 

জগাদাগাড়ী, যাজাী 

  ফাগারনয 

আভ কুড়ারত 

২০,০০০/- 

১৩ 

 

 

তযাজগঞ্জ াজাদপুয ০৭/০৫/২০১৬ ৪৯) জনাফ জভা: জাাঙ্গীয জারন (২৮) 

ততা- নুয ফক 

গ্রাভ- জরাচাতয, ইউতনয়ন- রুাতদ 

০৯ জন   ধারনয ভারঠ 

ধান কাটরত 

২০,০০০/- 

৫০) জনাফ জভা: জারর (১৬) 

ততা- আ: াভাদ 

গ্রাভ- ডায়া, ইউতনয়ন- াতফবুল্লা নগয, াজাদপুয, 

তযাজগঞ্জ 

  জখরায ভারঠ ২০,০০০/- 

উল্লাাড়া ১২/০৫/২০১৬ ৫১) জনাফ জভা: জখাকন তভয়া (৪৫) 

ততা- মৃত আকফয আরী 

গ্রাভ- জফতুয়া, ইউতনয়ন- পূতন যভা কাতত, উল্লাাড়া, তযাজগঞ্জ 

  ধারনয ভারঠ ২০,০০০/- 

৫২) জনাফ আব্দুর ভান্নান জখ (৪৫) 

ততা- মৃত ফযাদ আরী 

  ধারনয ভারঠ ২০,০০০/- 



ক্রতভক নং জজরা উরজরা প্রাকৃততক দূঘ যটনা  অন্যান্য 

(ফজ্রাত/ড়ক/রযর/নদী/ 

আগুন  অন্যান্য) দুঘ যটনায় 

মৃতযয তাতযখ 

তনত ব্যতিয নাভ/ ঠিকানা মৃরতয 

ংখ্যা 

আত ব্যতিয নাভ/ ঠিকানা আরতয 

ংখ্যা 

দূঘটনায 

স্থান 

দূঘ যটনায 

প্রকৃতত 

আতথ যক াারেয 

তযভান (টাকা) 

গ্রাভ  ইউতনয়ন- ফড় াংগাী, উল্লাাড়া, তযাজগঞ্জ 

 

 

১৩/০৫/২০১৬ ৫৩) তানতজনা খাতুন (১২) 

ততা- জনাফ জভা: তজল্লুয যাভন 

গ্রাভ- যতদপুয, ইউতনয়ন- াটিকুন্ডুর 

উল্লাাড়া, তযাজগঞ্জ 

  আভ কুড়ারত ২০,০০০/- 

৫৪) জনাফ জভা: আব্দুর রততপ (৩৫) 

ততা- জনাফ জভা: আকফয আরী 

গ্রাভ- তভরা, ইউতনয়ন- ফাংগারা, উল্লাাড়া, তযাজগঞ্জ 

  ধারনয 

জিরত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফজ্রাত 

 

২০,০০০/- 

৫৫) জনাফ জভা: লুৎপা জযজা (ঝন্টু) (৫০) 

ততা- মৃত াভসুর ক আকি 

গ্রাভ- তফযারয়কপুয, ইউতনয়ন- ফাংগারা, উল্লাাড়া, তযাজগঞ্জ 

  ফাজায রত 

ফাতড় তপযরত 

২০,০০০/- 

যায়গঞ্জ ৫৬) নুপুয খাতুন (৮) 

ততা- জনাফ জভা: নুয নফী 

গ্রাভ- চকনুয, ইউতনয়ন- াংগাী, যায়গঞ্জ, তযাজগঞ্জ 

  ভারঠ জখরায 

ভয় 

২০,০০০/- 

৫৭) জনাফ জভা: সুরতান তভয়া (৪০) 

ততা- জনাফ জভা: আতজজুয যভান 

গ্রাভ- ফইকুন্ঠপুয, ইউতনয়ন- াংগাী, যায়গঞ্জ, তযাজগঞ্জ 

  ভারঠ ধান 

টাকায ভয় 

ফাতড় তপযরত 

২০,০০০/- 

১৪ তরযাজপুয ভঠফাতড়য়া ১২/০৫/২০১৬ ৫৮) জনাফ জভা: ইউনু তকদায (৫০) 

ততা- রার তভয়া তকদায 

গ্রাভ- ফড় াতে, ইউতনয়ন- দাউদকািী, ভঠফাতড়য়া, 

তরযাজপুয 

০১ জন   ফড়হাতে 

ফাজায 

২০,০০০/- 

১৫ গাজীপুয কাাতয়া ১২/০৫/২০১৬ ৫৯) জভাা: রুতফ (৩৫) 

স্বাভী- কাজর তভয়া 

গ্রাভ- ফযকত কািা, ইউতনয়ন- ঘাগটিয়া, কাাতয়া, গাজীপুয 

০২ জন   ফযকত 

কািা ধারনয 

জিত 

২০,০০০/- 

৬০) জনাফ আব্দুয াত্তায 

ততা- ছানাউল্লা জফাযী 

গ্রাভ- াতআতন, ইউত- জকাটাকাতা, নারগর্শ্যী, কুতড়গ্রাভ 

   কতযয়াাত 

ইউতনয়ন 

ধান জিরত 

২০,০০০/- 

১৬ টাংগাইর কাতরাতী ১২/০৫/২০১৬ ৬১) জনাফ আব্দুর জভাতাররফ (৪২) 

ততা- রভদ আরী 

গ্রাভ- আনতরয়া, ইউতনয়ন- ল্লা, কাতরাতী,টাংগাইর 

০৪ জন   ভারঠ ধান 

টাকায ভয় 

ফাতড় তপযরত 

 

ফজ্রাত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০,০০০/- 

ভূয়াপুয ১৩/০৫/২০১৬ ৬২) জনাফ জভা: আতনছুয যভান (১২) 

ততা- আব্দু ছারাভ 

গ্রাভ-খযক,ইউতনয়ন- অলুয়া, ভূয়াপুয, টাংগাইর 

   জখরায ভয় 

ভারঠ 

২০,০০০/- 

৬৩) জভাা: তরভা খাতুন (১২) 

ততা- জভা: জভাকররছুয যভান 

গ্রাভ-রতয়া,ভূয়াপুয জৌযবা, ভূয়াপুয, টাংগাইর 

   জখরায ভয় 

ভারঠ 

২০,০০০/- 

জৌযবা ৬৪) জনাফ জভা: াফন (০৮) 

ততা- াজাান তভয়া 

গ্রাভ- গয গতফিপুয, জৌযবা- তখপুয, তখপুয, টাংগাইর 

   জখরায ভয় 

ভারঠ 

২০,০০০/- 

১৭ জয়পুযাট দয ০৭/০৫/২০১৬ ৬৫)  জনাফ জভা: যতফন াান (২২) 

ততা- জজারগন াান  

গ্রাভ- খঞ্জনপুয, ইউতনয়ন- ভাম্মাদাফাদ 

০৩ জন ২) জনাফ জভা: াইফুয ইরাভ 

ততা- আব্দু ছারাভ 

গ্রাভ- পুতজয, ইউত- ভাম্মাদাফাদ 

 ভাম্মাদাফাদ 

ইরটয বাটা 

তনত- ২০,০০০/- 

আত- ৫০০০/- 

১৩/০৫/২০১৬ ৬৬) জনায যতপকুর ইরাভ (২৬)  ৩) জনাফ জভা: মুকুর জারন   ভাম্মাদাফাদ তনত-২০,০০০/- 



ক্রতভক নং জজরা উরজরা প্রাকৃততক দূঘ যটনা  অন্যান্য 

(ফজ্রাত/ড়ক/রযর/নদী/ 

আগুন  অন্যান্য) দুঘ যটনায় 

মৃতযয তাতযখ 

তনত ব্যতিয নাভ/ ঠিকানা মৃরতয 

ংখ্যা 

আত ব্যতিয নাভ/ ঠিকানা আরতয 

ংখ্যা 

দূঘটনায 

স্থান 

দূঘ যটনায 

প্রকৃতত 

আতথ যক াারেয 

তযভান (টাকা) 

ততা- ইভাইর জারন 

গ্রাভ- ডাকতনয ায, ইউত- নারগর্শ্যী 

 

ততা- আারম্মদ আরী 

গ্রাভ- খঞ্জনপুয, জয়পুযাট জৌযবা 

ইরটয বাটা  

 

 

 

ফজ্রাত 

 

আত-৫০০০/- 

জিতরার ৬৭) জনায জভা: ভাতনক 

ততা- আছর 

গ্রাভ- মরগাইর, ইউত- ফড়াইর 

 

   ভাম্মাদাফাদ 

ইরটয বাটা 

২০,০০০/- 

১৮ চাঁদপুয  ৬৮) জনাফ জভা: নফী জারন (২৫) 

ততা- 

জজরা- রক্ষ্মীপুয (তযফারযয ি জথরক রা তনজ জজরায় 

তনরয় মায় য়।) 

 

০১ জন   জভঘনা নদীয 

জভানায় 

টরারয 

 

ফজ্রাত 

টাকা জদয় য়তন 

১৯ মরায দয ৬৯) জনাফ জভা: ইয়ায আরী (৭০) 

ততা- মৃত আ: ক জভাল্লা 

গ্রাভ- সুজরপুয জফগুইটা, ইউতনয়ন- আযফপুয, দয, মরায 

০১ জন ৪) জভাা: আররয়া জফগভ (৬৫) 

স্বাভী- মৃত জনাফ জভা: ইয়ায আরী 

গ্রাভ- সুজরপুয জফগুইটা, ইউতনয়ন- আযফপুয, দয, মরায 

০১ জন ইরটয বাটা ফজ্রাত তনত ২০,০০০/- 

আত- ৫,০০০/- 

২০ ভাগুযা দয ৭০) জনাফ জভা: তুতন (২৫) 

ততা- জনাফ জভা: রারতভয়া 

গ্রাভ- কাাাতত, ইউতনয়ন- ভতঘ, দয, ভাগুযা 

০১ জন   জৌযবা 

ফাজায 

ফজ্রাত ২০,০০০/- 

২১ সুনাভগঞ্জ জগন্নাথপুয ৭১) জনাফ জভা: আতভয উতিন (৪০) 

ততা- জনাফ জভা: আব্দুয যউপ 

গ্রাভ- কাভাযখাি, ইউতনয়ন- করকতরয়া, জগন্নাথপুয, 

সুনাভগঞ্জ 

০১ জন   ইরটয বাটা ফজ্রাত ২০,০০০/- 

  জদায়াযা ফাজায ১৫/০৫/২০১৬ ৭২) জভাা: াতভনা জফগভ (১০) 

ততা- মৃত নাতছয আরী 

গ্রাভ- জানাপুয, ইউতনয়ন- ান্ডাযগা, জদায়াযা ফাজায, 

সুনাভগঞ্জ 

   আভ ফাগান ফজ্রাত ২০,০০০/- 

২২ নগাঁ জাযা ১২/০৫/২০১৬ ৭৩) জনাফ জভা: ইব্রাীভ (১৫) 

ততা- গুরজায 

গ্রাভ- তনদপুয, ইউতনয়ন- তদঘীাড়া, জাযা, নগাঁ  

০৪ জন   আভ কুড়ারনা ফজ্রাত ২০,০০০/- 

আত্রাই ৭৪) জনাফ জভা: জয়নার আরফদীন (৬০) 

ততা- জডঙ্গা 

গ্রাভ- তফা, আত্রাই, নগাঁ 

  ফাড়ীয 

উঠারন 

ফজ্রাত ২০,০০০/- 

ভারদফপুয ৭৫) জনাফ চীন ভহযী 

ততা- মৃত বালান ভহযী 

গ্রাভ- ঘণ যরজরা, ইউতনয়ন- জচযারপুয, ভারদফপুয, নগাঁ 

  ধানরিত ফজ্রাত ২০,০০০/- 

ভািা ৭৬) জভাা: নাতদযা জফগভ (৪১) 

স্বাভী- জনাফ জভা: তদুর ইরাভ 

গ্রাভ- ফাতড়ল্লা, ইউতনয়ন- নুরুল্লাফাদ, ভািা, নগাঁ 

   ধানরিত ফজ্রাত ২০,০০০/- 

২৩ 

 

তফগঞ্জ চুনারুঘাট  ১৩/০৫/২০১৬ ৭৭) জনাফ জভা: নুরুর ইরাভ () 

ততা- জনাফ জভা: াভসুর ক 

গ্রাভ- কাতযাফতস্ত, ইউতনয়ন- গাজীপুয, চুনারুঘাট, তফগঞ্জ 

০২ জন  

 

১৪ জন ফাড়ীয 

উঠারন 

ফজ্রাত ১৫,০০০/- 

ফাতনয়াচয ৭৮) জখ াতফবুয যভান (২৭) 

ততা- জখ কাজর তভয়া 

গ্রাভ- প্রতাফপুয, ইউতনয়ন- ১০ নং সুতজদপুয 

 

 ৫) জনাফ জভা: াভদু তভয়া 

ততা- জগারাই উল্লা 

গ্রাভ- তাতুয়াতয ভল্লা, ইউতনয়ন- ৩ নং ফাতনয়াচয দতিণ 

পূফ য, ফাতনয়াচয, তফগঞ্জ 

ফজ্রাত তনত- ১৫,০০০/- 

আত- ৫,০০০/- 



ক্রতভক নং জজরা উরজরা প্রাকৃততক দূঘ যটনা  অন্যান্য 

(ফজ্রাত/ড়ক/রযর/নদী/ 

আগুন  অন্যান্য) দুঘ যটনায় 

মৃতযয তাতযখ 

তনত ব্যতিয নাভ/ ঠিকানা মৃরতয 

ংখ্যা 

আত ব্যতিয নাভ/ ঠিকানা আরতয 

ংখ্যা 

দূঘটনায 

স্থান 

দূঘ যটনায 

প্রকৃতত 

আতথ যক াারেয 

তযভান (টাকা) 

 ৬) জনাফ জভা: রা তভয়া 

ততা- যভজান জভাল্লা 

গ্রাভ- তাতুয়াতয ভল্লা, ইউতনয়ন- ৩ নং ফাতনয়াচয দতিণ 

পূফ য, ফাতনয়াচয, তফগঞ্জ 

ফজ্রাত ৫,০০০/- 

 ৭) জনাফ জভা: ভতফন তভয়া 

ততা- জনাফ জভা: াভদু তভয়া 

গ্রাভ- তাতুয়াতয ভল্লা, ইউতনয়ন- ৩ নং ফাতনয়াচয দতিণ 

পূফ য, ফাতনয়াচয, তফগঞ্জ 

ফজ্রাত ৫,০০০/- 

 ৮) জনাফ জভা: ছতরভ উতিন 

ততা- কারাইউল্লা 

গ্রাভ- তাতুয়াতয ভল্লা, ইউতনয়ন- ৩ নং ফাতনয়াচয দতিণ 

পূফ য, ফাতনয়াচয, তফগঞ্জ 

ফজ্রাত ৫,০০০/- 

 ৯) জনাফ জভা: মুা তভয়া 

ততা- জনাফ জভা: তকতদয তভয়া 

গ্রাভ- তাতুয়াতয ভল্লা, ইউতনয়ন- ৩ নং ফাতনয়াচয দতিণ 

পূফ য, ফাতনয়াচয, তফগঞ্জ 

ফজ্রাত ৫,০০০/- 

 ১০) জনাফ জভা: আ: ভতজদ 

ততা-জনাফ জভা: আতক জারন 

গ্রাভ- তাতুয়াতয ভল্লা, ইউতনয়ন- ৩ নং ফাতনয়াচয দতিণ 

পূফ য, ফাতনয়াচয, তফগঞ্জ 

ফজ্রাত ৫,০০০/- 

 ১১) জনাফ জভা: আনজু আরী 

ততা- জনাফ জভা: ভগর উল্লা 

গ্রাভ- তাতুয়াতয ভল্লা, ইউতনয়ন- ৩ নং ফাতনয়াচয দতিণ 

পূফ য, ফাতনয়াচয, তফগঞ্জ 

ফজ্রাত ৫,০০০/- 

 ১২) জনাফ জভা: আবু ারর জভাল্লা 

ততা- জনাফ জভা: সুরুজ উল্লা 

গ্রাভ- মাতকুন্ডু াড়া, ইউতনয়ন- ৩ নং ফাতনয়াচয দতিণ পূফ য, 

ফাতনয়াচয, তফগঞ্জ 

ফজ্রাত ৫,০০০/- 

 ১৩) জনাফ জভা: আাফ তভয়া 

ততা- জনাফ জভা: াতরপ 

গ্রাভ- ফড়ফান, ইউতনয়ন- ৩ নং ফাতনয়াচয দতিণ পূফ য, 

ফাতনয়াচয, তফগঞ্জ 

ফজ্রাত ৫,০০০/- 

 ১৪) জনাফ জভা: আরনায়ায তভয়া 

ততা- জনাফ জভা: রার তভয়া 

গ্রাভ- তরাাঞ্জা, ইউতনয়ন- ৩ নং ফাতনয়াচয দতিণ পূফ য, 

ফাতনয়াচয, তফগঞ্জ 

ফজ্রাত ৫,০০০/- 

 ১৫) জনাফ জভা: ইভাইর তভয়া 

ততা- মৃত ভনতাজ উল্লা 

গ্রাভ- দাউদপুয, ইউতনয়ন- ৭ নং ফরুউতয, ফাতনয়াচয, তফগঞ্জ 

ফজ্রাত ৫,০০০/- 

 ১৬) জনাফ জভা: সুরফদ তভয়া 

ততা- মৃত নাতজয তভয়া 

গ্রাভ- দাউদপুয, ইউতনয়ন- ৭ নং ফরুউতয, ফাতনয়াচয, তফগঞ্জ 

ফজ্রাত ৫,০০০/- 

রাখাই   ১৭) জভাা: রততপা খাতুন 

স্বাভী- ফুর তভয়া 

গ্রাভ- জন, ইউতনয়ন- , রাখাই, তফগঞ্জ 

ফজ্রাত ৫,০০০/- 



ক্রতভক নং জজরা উরজরা প্রাকৃততক দূঘ যটনা  অন্যান্য 

(ফজ্রাত/ড়ক/রযর/নদী/ 

আগুন  অন্যান্য) দুঘ যটনায় 

মৃতযয তাতযখ 

তনত ব্যতিয নাভ/ ঠিকানা মৃরতয 

ংখ্যা 

আত ব্যতিয নাভ/ ঠিকানা আরতয 

ংখ্যা 

দূঘটনায 

স্থান 

দূঘ যটনায 

প্রকৃতত 

আতথ যক াারেয 

তযভান (টাকা) 

 ১৮) জতভরা খাতুন 

স্বাভী- ভযভ আরী 

গ্রাভ- জন, ইউতনয়ন-    , রাখাই, তফগঞ্জ 

 

ফজ্রাত ৫,০০০/- 

২৪ চট্টগ্রাভ তটি য ১৩/০৫/২০১৬ ৭৯) জনাফ জভা: আভজাদ জারন (২৫) 

ততা- জনজামুরদৌরা জচৌধুযী 

গ্রাভ- ১১ নং দতিণ কাট্টুরী, াাড়তুতর 

০২ জন   কাট্টুরী ফজ্রারত ২০,০০০/- 

যাঙ্গুতনয়া ৮০) জনাফ জভা: জাাঙ্গীর আরভ (৩৫) 

ততা- মৃত: ফতয উল্লা 

গ্রাভ- পূফ যখুরুতয়া, জবারাযটিরা ইউত: দুয়া 

   ধান জিরত ফজ্রারত ২০,০০০/- 

২৫ তদনাজপুয ফুরফাড়ী ১২/০৫/২০১৬ ৮১) জনাফ ভঙ্গর জভৌভ য (৫৫) 

ততা- ভান জভৌভ য  

গ্রাভ-ফাসুরদফপুয আভতরা, ইউতনয়ন- আরাতদপুয, ফুরফাড়ী, 

তদনাজপুয 

০২ জন   ধান জিরত ফজ্রাত ২০,০০০/- 

ফীযগঞ্জ ৮২) তচত্রা যানী যায় (৫৫) 

স্বাভী- কারীদ যায় 

গ্রাভ-সুিযী াট গাছ ইউতনয়ন- ভতযচা, ফীযগঞ্জ, তদনাজপুয 

  ধান জিরত ফজ্রাত ২০,০০০/- 

২৬ 

 

যাজফাড়ী কালুখারী ৮৩) জনাফ জভা: তফল্লার জখ () 

ততা- মৃত তাযা তভয়া 

গ্রাভ- তযনফাতড়য়া, ইউতনয়ন- যতনতদয়া, কালুখারী, যাজফাড়ী 

০৪ জন   আভ ফাগারন ফজ্রারত ২০,০০০/- 

৮৪) জনাফ জভা: জতয 

ততা- জারভছ 

গ্রাভ- বাররপুয, ইউতনয়ন- যতনতদয়া, কালুখারী, যাজফাড়ী 

  ধান জিরত ফজ্রারত ২০,০০০/- 

৮৫) জনাফ জভা: াভাদ তভয়া () 

ততা- জনাফ কুটি তভয়া 

গ্রাভ- রুা, ইউতনয়ন- যতনতদয়া, কালুকারী, যাজফাড়ী 

  ফাজারয ফজ্রারতয 

ভয় 

সফদুযততক 

তারয 

জতচরয় 

২০,০০০/- 

জগায়ারি  ৮৬) জনাফ জভা: জাফান জখ 

ততা- ঝুমুয জখ 

গ্রাভ- জকারভদ জফগরয াড়া, ইউতনয়ন- উজানচয, জগায়ারি, 

যাজফাড়ী 

  কুরভদ 

ব্যাাযী 

াড়া 

ফজ্রারত ২০,০০০/- 

ফ যরভাট = ৮৬ জন  ১৮ জন    

 

তনত- ৮৬ জন এফং আত- ১৮ জন, 

                                                                                                                                                            তফতযণকৃত টাকা ১৬,৫৫,০০০/- 

  



প্রাকৃততক দুরম যাগ  অন্যান্য (ফজ্রাত/ড়ক/রযর/নদী/আগুন ইতযাতদ) দুঘ যটনায় তনত  আত ব্যতিয নারভয তাতরকা 

তাতযখ : ১৭/০৫/১৬ তি: 

ক্রতভক নং জজরা উরজরা প্রাকৃততক দূঘ যটনা  অন্যান্য 

(ফজ্রাত/ড়ক/রযর/নদী/ 

আগুন  অন্যান্য) দুঘ যটনায় 

মৃতযয তাতযখ 

তনত ব্যতিয নাভ/ ঠিকানা মৃরতয 

ংখ্যা 

আত ব্যতিয নাভ/ ঠিকানা আরতয 

ংখ্যা 

দূঘটনায 

স্থান 

দূঘ যটনায 

প্রকৃতত 

আতথ যক াারেয 

তযভান (টাকা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ ১১ 

০১ নীরপাভাযী সয়দপুয ০৭/০৫/২০১৬ - - ০১) জভাা: ভতল্লকা জফগভ (৩৫)  

ততা- আভজাদ জারন 

তটটভ জফরপুকুয (ঝাউাড়া) 

কাতযাভ জফরপুকুয 

০৩ জন কাতযাভ 

জফরপুকুয 

ফজ্রাত ৫,০০০/- 

০২) জনাফ জভা: ইতি আরী (৪৫) 

ততা- মৃত: পজয আরী 

তটটভ জফরপুকুয (ঝাউাড়া) 

কাতযাভ জফরপুকুয 

কাতযাভ 

জফরপুকুয 

ফজ্রাত ৫,০০০/- 

০৩) জনাফ জভা: ইরয়াছ (৪০)  

ততা- মৃত: আযাপ আরী 

তটটভ জফরপুকুয (ঝাউাড়া) 

কাতযাভ জফরপুকুয 

কাতযাভ 

জফরপুকুয 

ফজ্রাত ৫,০০০/- 

তকরাযগঞ্জ ১২/০৫/২০১৬ ০১) জভাছা: রারতফ জফগফ (৩৫)  

ফুররযঘাট ভাগুড়া 

তকরাযগঞ্জ  

০১ জন - ভারঠ ফজ্রাত ১০,০০০/- 

০২ গাইফান্ধা দয ১৩/০৫/২০১৬ ০২) তযাজুর ইরাভ (৬০) 

ততা-মৃত জাপয আরী 

গ্রাভ- জখাি ভারীফাড়ী 

রিীপুয ইউত 

০২ জন - ০১ জন জখাি 

ভারীফাড়ী 

 

ফজ্রাত ১০,০০০/- 

রাফাড়ী ০৩) জযজাউর কতযভ (৩৮)  

ততা- জভা: য়ারদ আরী 

গ্রাভ- কৃষ্ণপুয, যনফাগ, জফতকাা ইউত 

০৪) জনাফ জভা: সুভন  

ততা- জভা: াানুয তভয়া 

গ্রাভ- জাভারপুয, রাফাড়ী ইউত - 

কৃষ্ণপুয 

ভারঠ 

ফজ্রাত ১০,০০০/- 

এররঙ্গা, 

টাংগাইর 

ড়ক 

দূঘ যটনা 

৫,০০০/- 

০৩ তদনাজপুয নফাফগঞ্জ ০৭/০৫/২০১৬ ০৪) জারদা খাতুন (৪২)  

স্বাভী- জভা: সুযতান তভয়া 

গ্রাভ- জাতায াড়া, ারখুতযয়া 

০১ জন ০৫) জভাছা: ানাজ জফগভ (৩২)  

স্বাভী- জারন আরী 

গ্রাভ- যাঘরফন্দ্রপুয (উ: চাকাড়া) তফরনাদনগয 

০১ জন তনত- 

ফাড়ীয উঠান 

আত- ঐ 

ফজ্রাত তনত-২০,০০০/- 

আত- ৫,০০০/- 

০৪ টুয়াখারী দতভনা ১৫/০৫/২০১৬ ০৫) জভাছা: াানাজ াযবীন (২৪) 

স্বাভী- জখাকন জভরকায 

গ্রাভ- াজীয াট, ইউত- দয 

০১ জন - - ভারঠ ফজ্রাত ২০,০০০/- 

০৫ চূয়াড়াঙ্গা দয ০৪/০৫/২০১৬ ০৬) জনাফ যতন জখ 

ততা- কারা তভয়া 

গ্রাভ-াযদা াড়া, আব্দুর ফাতড়য়া 

০২ জন - - কফযস্থান ঘূতন যঝরড় 

গাছ রড় 

১০,০০০/- 

দামুড়হদা ০১/০৫/২০১৬ ০৭) জনাফ দাউদ ভন্ডর 

ততা- আইজউতিন 

গ্রাভ- ছয়ঘতযয়া দতিণ াড়া, ভদনা ইউত 

- - তনজ ফাড়ী ঘূতন যঝরড় ১০,০০০/- 

ফ যরভাট = ০৭ জন  ০৫ জন   ১,১৫,০০০/- 

 

তনত- ০৭ জন, আত- ০৫ জন  

তফতযণকৃত টাকা- ১,১৫,০০০/-



প্রাকৃততক দুরম যাগ  অন্যান্য (ফজ্রাত/ড়ক/রযর/নদী/আগুন ইতযাতদ) দুঘ যটনায় তনত  আত ব্যতিয নারভয তাতরকা 

তাতযখ : ১৮/০৫/১৬ তি: 

 

ক্রতভক নং জজরা উরজরা প্রাকৃততক দূঘ যটনা  অন্যান্য 

(ফজ্রাত/ড়ক/রযর/নদী/ 

আগুন  অন্যান্য) দুঘ যটনায় 

মৃতযয তাতযখ 

তনত ব্যতিয নাভ/ ঠিকানা মৃরতয 

ংখ্যা 

আত ব্যতিয নাভ/ ঠিকানা আরতয 

ংখ্যা 

দূঘটনায 

স্থান 

দূঘ যটনায 

প্রকৃতত 

আতথ যক াারেয 

তযভান (টাকা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ ১১ 

০১ রক্ষ্মীপুয দয ১৭/০৫/২০১৬ - - ০১) জনাফ জভা: আবুর খারয়য ()  

ততা-  জনাফ রার তভয়া 

গ্রাভ- াঁচাড়া, ইউতনয়ন- চন্দ্রগঞ্জ, দয, রতক্ষ্মপুয 

০১ জন চন্দ্রগঞ্জ  ড়ক 

দূঘ যটনা 

৫,০০০/- 

০২ তফ-ফাড়ীয়া যাইর ১২/০৫/২০১৬ ০১) জভাা: জাানাযা জফগভ (৪৫) 

স্বাভী- জনাফ যতপবুর ইরাভ 

গ্রাভ- দুফাজাইর (আরগা ফাতড়), ইউতনয়ন- অরুয়াইর, যাইর, 

তফ-ফাড়ীয়া 

০১ জন - - ভারঠ ধান 

শুকারনায 

ভয় 

ফজ্রাত ১০,০০০/- 

০৩ তকরাযগঞ্জ তভঠাভইন ১৭/০৫/২০১৬ ০২) জভাছা: আতযপা (১৫) 

ততা- জভা: আরী যভান 

গ্রাভ-দযজা াতত, ইউত- ঢাকী 

০২ জন - - ভারঠ ফজ্রাত ২০,০০০/- 

তনকরী ০৫/০৫/২০১৬ ০৩) তনাত জারন (১৭) 

ততা- জভাস্তাক জারন   

গ্ররাভ- তংপুয, উইত- তংপুয 

  ২০,০০০/- 

০৪ চাঁদপুয পতযদগঞ্জ ০১/০৫/২০১৬ ০৪) াভসুযনাায 

স্বাভী- আতফদ তভতজ 

গ্রাভ- ফাতরথুযা পূফ য পতযদগঞ্জ 

০২ জন   যাস্তা ঝরড় গাছ 

চাায় 

২০,০০০/- 

 ভতরফ উয ০৬/০৫/২০১৬ ০৫) আরয়ত আরী 

ততা- মুক্রভ আরী 

গ্রাভ- পূফ য ততকয চয 

উইত- জছংগাচয 

  পূফ য ততকয 

চয ভারঠ 

ফজ্রাত প্রতক্রয়াধীন 

ফ যরভাট= ০৫ জন  ০১ জন   ৭৫,০০০/- 

 

তনত- ০৫ জন, আত- ০১ জন  

তফতযণকৃত টাকা- ৭৫,০০০/- 

 


