
ক্রম উপকারভ াগীর NID উপকারভ াগীর নাম মাতার নাম পপতার নাম ওযার্ড বুক নং Bkash Number

1 6874948752 আলেয়া বেগম আলমনা বেগম আঃ োরিক বেখ 8 40

2 1474928015 সুধা বেেনাথ রনমমো বেেনাথ বকেে নাথ বেেনাথ 8 130

3 4624980357 মরজম না বেগম েড়ু রেরে ওফাজ উদ্দীন বেখ 8 217

4 7324955330 মমতাজ খাতুন সালেহা বেগম আফছাি উরদ্দন বেখ 8 36

5 7324962351 নুিজাহান বেগম রুরিয়া বেগম বমাঃ ইসহাক সিোি 8 239

6 2824935544 বিালকয়া বেগম ছুটু রেরে আঃ গরন বেখ 8 92

7 4624980258 বমালমনা বেগম ফালতমা বেগম হালসম বেখ 8 123

8 4624980324 অিমনা িানী োে কােী োসী োে রনিাঞ্জন োে 8 240

9 9124943045 িারেয়া বেগম ফুেমরত বেগম আনছাি সিোি 8 94

10 3274962491 জালমো বেগম কুেসুম বেগম আঃ গরন বেখ 8 249

11 2374943591 রিভা োে যারমনী িানী োে যতীে চন্দ্র োে 8 39

12 1.95701E+16 োরি িানী বেেনাথ প্ররমো বেেনাথ আনন্দ বমাহন বেেনাথ 8 37

13 1.96101E+16 দুোেী িায় গংগা বেেী রেশ্বাস রকিন চন্দ্র রেশ্বাস 8 183

14 1012482657 কুরে োো রেশ্বাস তািা োসী কীরু্ত্ম নীয়া রচর্ত্িঞ্জন কীরু্ত্ম নীয়া 8 91

15 1924989880 বিালকয়া বেগম সাঝু রেরে বমাঃ েমলসি বেখ 8 184

16 1924990680 আনরজিা বেগম আলমনা বেগম বমাঃ ওসমান গরন 8 186

17 3724968932 ঊষা িায় সিস্বতী িায় নকুে িায় 8 121

18 2824935593 উষা বেেনাথ কারে োসী বেেনাথ বনিাে বেেনাথ 8 38

19 1.95401E+16 বেেখানী রেশ্বাস সিস্বতী িায় নকুে িায় 8 93

20 4174940827 কারেোসী মন্ডে ছুটি মেঙ্গীি হীিা োে মেঙ্গীি 8 200

21 6874947911 কারেোসী মন্ডে তািা েসু িাচুিাম মন্ডে 8 90

22 6424937735 েক্ষী বেেনাথ সুধা বেেনাথ িরিলতাষ বেেনাথ 8 270

23 2824934414 বেো িানী োে অরনো োে অরভমুনয োে 8 182

24 1924975244 োরি িানী মন্ডে বিনুকা োো মন্ডে অতুে চন্দ্র মন্ডে 8 122



ক্রম উপকারভ াগীর NID উপকারভ াগীর নাম মাতার নাম পপতার নাম ওযার্ড বুক নং Bkash Number

25 5974977117 িূরনমমা িানী েসু স্বনমেতা োে রনতাই োে 8 180

26 1924983230 জাহানািা বেগম সিো বেগম ফরিে আেী বমাড়ে 8 269

27 7324967418 রসরনয়ািা বেগম মরিয়ন বেগম বমারমন উদ্দীন বেখ 8 181

28 1.95816E+16 রিরজয়া বেগম কারিমা এলেম মরিক 8 271

29 8224964687 খারেজা বেগম কুেসুম বেগম আবু্দে গরন বেখ 8 295

30 9124945222 িািভীন বেগম মাঝু রেরে বজানা বচৌরকোি 8 297

31 6874956425 কেযানী িানী োে হরিোসী োে কারেিে োে 8 346

32 2374957054 আনরজিা বেগম মাঝু রেরে বমাঃ িাহাত উিা বেক 8 347

33 7324955892 রুরেনা বেগম নূিজাহান বেগম বিাস্তম বেখ 8 348

34 9124936940 স্বপ্না িানী মন্ডে মাধুিী অরধকািী শেলেন অরধকািী 8 349

35 4624964211 হারেমা বেগম ছুটু রেরে বমাঃ আলেক গাজী 8 350

36 3724970862 সুরচত্রা বেেনাথ গীতা িানী বেেনাথ ফনীভুষন বেেনাথ 8 351

37 6874958595 রনরেমা োে কারেিানী োে সুলিন্দ্র নাথ োে 8 369

38 1474934377 মারুফা বেগম আরকয়া বেগম বমাঃ গিুি বেখ 8 377

39 5974970674 তন্দ্রা িানী বেেনাথ অিমনা বেেনাথ নলিন্দ্র বেেনাথ 8 378

40 2374769368 নরমতা মন্ডে োসী বচৌধুিী হরিেি বচৌধুিী 8 53


