
ক্র.নং যে নামে অনুমোদন প্রদান করা হমেমে ঠিকানা আমেদন নম্বর
অনুমোদমনর

তাররখ

১ PROGRESS PAC BD FOUNDATION পান্থ প্লাজা (যেমেে-৮), ৬৩/এ, পান্থপথ, কোোগান, ঢাকা-১২০৫। 202101867 15-12-21

২ Polli Prottasha খেতোড়ী, মুখুররো, যগৌরীপুর, েেেনর ংহ। 202101605 15-12-21

৩ Shanti কররে য ন্টার (২ে তো), ১নং যরাড, রেরের হাট, ফটিকেরড় যপৌর ো, চট্টগ্রাে। 202100169 15-12-21

৪ Satpai Somaj Kollan Songsta  াতপাই, যনত্রমকানা  দর, যনত্রমকানা। 202101031 15-12-21

৫ জেোংো নারী উন্নেন  ংস্থা েক্তারপুর, জেনগর, ঈশ্বরদী, পােনা 202100629 30-12-21

৬ আমদশ ফাউমেশন আমোকরদো োজারপাড়া (চুোডাঙ্গা-যেমহরপুর যরাড), আমোকরদো, চুোডাঙ্গা। 202100183 30-12-21

৭ ররমেশন ফর পােরেক  ারে ি  (আররপএ ) োরড় নং-৪, যরাড নং-২, রপর  কােচার হাউরজং, যোহাম্মদপুর, আদাের, ঢাকা। 202100011 30-12-21

৮ SBK FOUNDATION যে ২৩, প্লট-৬, ব্লক-এ রডরব্লউ (১), যেমেে-১০, গুেশান এরেরনউ, ঢাকা-১২১২। 202101231 30-12-21

৯  ােগ্রীক অথ িননরতক উন্নেন  ংস্থা (ডামো) রিওর, োরনকগঞ্জ 202100085 30-12-21

১০
ASSISTANCE TO MUTUAL ENTREPRENEURSHIP FOR 

NATION'S ADVANCEMENT FOUNDATION
োরড় নং-২০ (নীচতো), যরাড নং-২, ঈদগাহ োঠ, নেমোগ, তুরাগ, ঢাকা-১২৩০। 202100101 30-12-21

১১ নেোত্রা োনরেক উন্নেন  ংস্থা েড় েনগ্রাে (পাঁচানীপাড়া),  পুরা, শাহ েখদুে, রাজশাহী। 202100049 13-01-22

১২ Shadhin Sustainable Livelihood Trust (SSLT) হাই টাওোর (১০ে তো), ৯, েহাখােী ো/এ, ঢাকা-১২১২। 202101555 13-01-22

১৩ অথ িননরতক ও োনরেক উন্নেন  ংস্থা (অো ) ৫৬০/২, অনন্য হাউজ, পূে িধো যরাড, পরিে  াতপাই, যনত্রমকানা। 202101879 13-01-22

১৪ উৎ গ ি োনে কল্যাণ  ংস্থা হাতনাোদ, যচৌহদ্দীমটাো , যগাদাগাড়ী, রাজশাহী। 202100131 13-01-22

১৫ BANDHU MITALY FOUNDATION খা  নওগাঁ (যপাষ্ট অরফ  পাড়া), নওগাঁ  দর, নওগাঁ। 202100115 13-01-22

১৬ রজনীগন্ধা ফাউমেশন রিকরগাো, েমশার 202100065 13-01-22

১৭ রেমেক  োজকল্যাণ  ংস্থা হাটফুেোড়ী,  াররোকারি, েগুড়া 202100037 13-01-22

১৮ ো না জনকল্যাণ  ংস্থা নরদাশ, োগোরা, রাজশাহী 202100521 13-01-22

১৯ এযাম ার মেশন ফর ইরন্টমগ্রমটড যডমেেপমেন্ট (এইড) যজ-৪২, কারদরগঞ্জ, রজরপও, যোোরেো, রাজশাহী 202100255 13-01-22

২০ গ্রােীণ প্রমচষ্টা  ংস্থা (রজরপএ ) ১০৪,  পুরা, যোোরেো, রাজশাহী। 202100249 24-01-22

২১ পল্লী উন্নেন য রেং রপপেস্ অগ িানাইমজশন গ্রাে-যহাড়াররদিী, ডাক-োগোরড়, উপমজো-গােতেী, যজো-েগুড়া। 202100569 24-01-22

২২ েন্ধন  োজ উন্নেন  ংস্থা মু রেে পাড়া, চুোডাঙ্গা। 202100577 24-01-22

২৩  োজ উন্নেন  ংস্থা (এ রডএ ) গ্রাে-ভুরেগাড়ী, ডাক-োইগুনী, থানা-গােতেী, যজো-েগুড়া। 202100353 24-01-22

২৪ পররেতিন কৃরি উন্নেন য া াইটি যধাপািাটা, পুষ্পপাড়া, পােনা  দর, পােনা। 202100007 22-02-22

২৫ Narayanganj Nari O Gram Unnayan Foundation েরাে, োত্রামুড়া, রূপগঞ্জ, নারােণগঞ্জ। 202100035 22-02-22

২৬ সূমে ির আমো জনকল্যাণ  ংস্থা (এ রজডরব্লউও) গ্রাে+ডাকির+থানা-যগাদাগাড়ী, যজো-রাজশাহী। 202100139 22-02-22

২৭ Ruposhi Gram Foundation House No. 08, Tasmia Bhaban, Sarulia Bazar- 1361, Demra, Dhaka. 202100175 22-02-22

২৮ োঁচার ঠিকানা উন্নেন  ংস্থা গ্রাে-রাজাপুর, ডাকির-শরাপরত, থানা-েরুড়া, যজো-কুরেল্লা। 202100245 22-02-22

২৯ শুমেচ্ছা দাররদ্র রেমোচন  ংস্থা গ্রাে-েক্ষীপুর, ডাকির-ইোনপুর, থানা+যজো-কুরষ্টো 202100315 22-02-22

৩০ BASIC
BGB Camp (Rangamity) Beside, Post: Rajarampur-5260, 

Upazila: Phulbari, Dist.:Dinajpur.
202100327 22-02-22

৩১ ASHARPRODIP SOMAJ UNNAYAN SANGSTHA (ASUS) Khejuria, Banishanta, Dacope, Khulna 202100431 22-02-22

৩২ অগ্রগােী  োজ উন্নেন  ংস্থা (এ.এ .রড.এ .) গ্রাে-যোোমের ডাঙ্গী, যপাষ্ট-চররেষ্ষুপুর উপমজো- দরপুর, যজো-ফররদপুর। 202100697 22-02-22

৩৩ Landless Development Organization (LDO) Vill-Afratpara, P.O-Chatmohar, Dist-Pabna. 202100797 22-02-22

৩৪ রুপ ী উন্নেন  ংস্থা রে-৩৪, যেন-০৩, দরক্ষণ পাড়া, ধােরাই, ঢাকা-১৩৫০ 202100859 22-02-22

োইমক্রামক্ররডট যরগুমেটরী অথররটি হমত  ােরেক অনুমোদনপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠামনর তারেকা।



৩৫ (VSA) Village Social Association গ্রাে-েোররপাড়া, ডাকির+থানা+যজো-নামটার 202100871 22-02-22

৩৬ সূমে ির আমো নান্দুররো চকোজার, ডাকির-আটিো দরগা, উপমজো-যদেদুোর, যজো-টাঙ্গাইে। 202100017 20-03-22

৩৭ ঠিকানা নান্দুররো চকোজার, ডাকির-আটিো দরগা, উপমজো-যদেদুোর, যজো-টাঙ্গাইে। 202100021 20-03-22

৩৮ শ্রীেঙ্গে পাতাকুুঁরড় ফাউমেশন হা ান হাউ , গুহ যরাড, শ্রীেঙ্গে, যেৌেেীোজার। 202100029 20-03-22

৩৯ কৃিক শ্ররেক উন্নেন  ংস্থা গরজোোরড়, যপাষ্ট-রহংগানগর, উপমজো-যদেদুোর, যজো-টাঙ্গাইে। 202100031 20-03-22

৪০ গাো আওোর য া াইটি গ্রাে+ডাকির-গাো, উপমজো-টাঙ্গাইে  দর, যজো-টাঙ্গাইে। 202100041 20-03-22

৪১ HIMALOY WELFARE FOUNDATION গ্রাে+ডাকির-গাো, উপমজো-টাঙ্গাইে  দর, যজো-টাঙ্গাইে। 202100043 20-03-22

৪২ েড়াে  োজ কল্যাণ  ংস্থা গ্রােঃ যোথর, ডাকির+উপমজো-চাটমোহর, যজো-পােনা। 202100045 20-03-22

৪৩ য াস্যাে  ারে িম   এম ার মেশন এমেঙ্গা, কােীহারত, টাঙ্গাইে। 202100051 20-03-22

৪৪ রহউম্যান ইমকামনারেক যডমেেপমেন্ট  ংস্থা (রহড ) গ্রাে-জামুরীপাড়া, ডাকির- ােির যচৌধুরীহাট , থানা-ঠাকুরগাঁও  দর, যজো-ঠাকুরগাঁও। 202100087 20-03-22

৪৫ স্বপ্ন উন্নেন  ংস্থা
যহোে ম্যানশন, চতুথ ি তো, োড়ী নং-৭০, যফনী যপৌর োরেকা রেদ্যা রনমকতন  ড়ক, োরারহপুর, 

ওোড ি নং-০৮, যফনী  দর, যফনী
202100151 20-03-22

৪৬ প্রথে  কাে  োজ কল্যাণ  ংস্থা গ্রাে-েল্লা, যপাষ্ট-েল্লা োজার, থানা-কারেহাতী, যজো-টাঙ্গাইে 202100161 20-03-22

৪৭ নেজীেন গ্রাে-নেকে , ডাকির-েতেে োজার, উপমজো-েতেে দরক্ষণ, যজো-চাঁদপুর। 202100163 20-03-22

৪৮ জনকল্যান যফডামরশন যেইন যরাড, ডাকির+উপমজো-যদওোনগঞ্জ, যজোঃ জাোেপুর। 202100171 20-03-22

৪৯ রডগ্রীরচর  োজকল্যাণ  ংস্থা গ্রাে-রডগ্রীরচর যোড ি োজার, ডাকির-রডগ্রীরচর, উপমজো-ই োেপুর, যজো-জাোেপুর। 202100215 20-03-22

৫০ OPAL Resources Mahendipur Bazar, Bauphal, Patuakhali 202100439 20-03-22

৫১ স্বপ্ন চূড়া ফাউমেশন গ্রাে-চািাই, ডাকির-চািাই হাট, উপমজো-েড়াইগ্রাে, যজো-নামটার। 202100481 20-03-22

৫২ োতৃভূরে উন্নেন য া াইটি উত্তর কাট্টেী, ঈশান েহাজন  ড়ক (কােীোড়ী  ংেগ্ন), আকের শাহ, চট্টগ্রাে। 202100487 20-03-22

৫৩ প্ররতেন্ধী য ো  ংস্থা (প্রম  ) পুষ্পােে, ১১/২০ েেরা জংশন ক্র  যরাড, বেকােী, খারেশপুর, খুেনা। 202100509 20-03-22

৫৪ ড্রীে োইটার গ্রাে-মুন্সীগঞ্জ, ডাকির-কারেনগর, থানা-শ্যােনগর, যজো- াতক্ষীরা। 202100523 20-03-22

৫৫ েরহো পল্লী উন্নেন  ংস্থা গ্রাে-নরশপুর, ডাকির-পেশা, থানা-চাঁপাইনোেগঞ্জ  দর, যজো-চাঁপাইনোেগঞ্জ 202100609 20-03-22

৫৬ তরফ রতাজ শারি  ংি (টিএ এ ) কাস্টে  অরফ   ংেগ্ন, েনানী, েগুড়া। 202100663 20-03-22

৫৭ বেত্রী োনরেক উন্নেন যকন্দ্র গ্রাে-শ্রীপুর, ডাক- াগরকারি, থানা-আরেনপুর, উপমজো-সুজানগর, যজো-পােনা। 202101163 20-03-22

৫৮ যপ্ররণা ফাউমেশন এ মকএ  টাওোর, যেমেে-০৮, ৭, রেআইরপ যরাড, েহাখােী, ঢাকা। 202101413 20-03-22

৫৯ পল্লী রেশন  ংস্থা
রনচতো, ১নং কক্ষ, েমকিে েরদনা েেন, রডর  যরাড, যশমখররকল্লা যিানা, ওোড ি নং-৫, ডাক+থানা-

যপকুো (৪৭৭০), যজো-কক্সোজার
202102016 20-03-22

৬০ য াশাে অযাম ারশমেশন ফর পীপে  োইেরেহুড অযাডোন্সমেন্ট (শাপো) ১১২/ক রদিারকািা, োইপা  যরাড, েেেনর ংহ  দর, েেেনর ংহ। 202101497 27-04-22

৬১ ে রত "বজন রনরেড় প্ররতমেশ রক্ষাে  াোরজক উমদ্যাগ" গ্রাে-চরকােী, ডাকির-চরফরকরা, যকাম্পানীগঞ্জ, যনাোখােী। 202101015 27-04-22

৬২ প্রজ্ঞা োনরেক উন্নেন  ংস্থা (রপ এে এ ) পারনেত্র, শরীেতপুর যরাড, োদারীপুর  দর, োদারীপুর। 202100083 27-04-22

৬৩ ECCHA FOUNDATION Chanchra, Jessore Sadar, Jessore 202100775 27-04-22

৬৪ NEW GLOBE FOUNDATION Vill-Kashimpur, P.O-Raksha, P.S-Lalpur, District-Natore 202101607 27-04-22

৬৫ আতাকরা ফযারেরে যডমেেপমেন্ট অগ িানাইমজশন (এএফরডও) গ্রাে-আতাকরা, ডাকির-পাকফমতপুর, থানা+উপমজো-শাহরারি, যজো-চাঁদপুর। 202100365 27-04-22

৬৬ েন্ধন  ংস্থা গ্রাে-শংকরপুর, যপাষ্ট-কারেকাপুর, উপমজো-কারেগঞ্জ, যজো- াতক্ষীরা। 202100143 27-04-22

৬৭ ইমকা য াশ্যাে এযাডোন্সম্যান্ট য ন্টার গ্রাে-মু রেেপাড়া, ডাকির-জংগেোড়ী, থানা-কররেগঞ্জ, যজো-রকমশারগঞ্জ। 202101921 27-04-22

৬৮ পরশেরন  োজ কল্যাণ  ংস্থা গ্রাে-রঘুনাথপুর, ডাকির-পাশামপাে, থানা-যচৌগাো, যজো-েমশার। 202100015 27-04-22

৬৯ যগামেন ওমেেমফোর এযাম ার মেশন গীতাঞ্জরে  ড়ক, রিনাইদহ  দর, রিনাইদহ। 202100937 27-04-22

৭০ েমটা  োজকল্যাণ  ংস্থা গ্রাে-কল্যাণপুর, যপাষ্ট-হার েপুর, কুোরখােী , কুরষ্টো। 202100519 28-04-22



৭১ জীেন উন্নেন ফাউমেশন (জীেন) গ্রাে-ক ো, ডাকির-েোনীগঞ্জ, উপমজো-োগোরা, যজো-রাজশাহী। 202100279 28-04-22

৭২  লুো েহুমুখী উন্নেন  ংস্থা ( রেউ ) গ্রাে-োরেোিাটা, ডাকির-যচৌহরদ্দমটাো, যগাদাগাড়ী, রাজশাহী। 202100225 10-05-22

৭৩ পাথওমে বাসা-০২, র াড-০৬, রসনপাড়া পব বতা, কাফরুল, মি পু -১০, ঢাকা-১২১৬ 202101531 10-05-22

৭৪ য ার ও ইমকামনারেক যডমেেপমেন্ট অগ িানাইমজশন (র মডা) শ্রীপুর প্রধান  ড়ক, রাজোড়ী  দর, রাজোড়ী-৭৭০০। 202100079 10-05-22

৭৫ য াস্যাে প্রমজকশন করেটি গ্রাে-রঘুনাথপুর, ডাকির-রওশনোগ, উপমজো-গাইোন্ধা  দর, যজো-গাইোন্ধা 202100259 10-05-22

৭৬ রড্রে ওমেে যফোর রেোনামোনা, রাজাোড়ীহাট , যগাদাগাড়ী, রাজশাহী। 202100337 10-05-22

৭৭ পল্লী েন্ধু উন্নেন  ংস্থা গ্রাে-তুজারোংগা, ডাকির+থানা-দাউদকারি, যজো-কুরেল্লা। 202100351 10-05-22

৭৮ য ে দ্যা পুওর (SAVE THE POOR) গ্রাে+ডাকির-পূে ি বজনকাঠী, থানা-পটুোখােী  দর, যজো-পটুোখােী 202100611 10-05-22

৭৯ দরক্ষণ ধোহার  াোরজক উন্নেন  ংস্থা গ্রাে-জােতেী োজার, ডাকির-চাঁদপুর, থানা-জেপুরহাট  দর, যজো-জেপুরহাট। 202100931 10-05-22

৮০ েমডে  াোরজক উন্নেন  ংস্থা (এেএ রডও) গ্রাে-হাজীপাড়া, থানা-ঠাকুরগাঁও  দর, ডাক+যজো-ঠাকুরগাঁও। 202100641 10-05-22

৮১ গ্রাে উন্নেন  ংস্থা (গাউ ) গ্রাে-য ানারপাড়া, ডাকির-যচৌডাো, থানা-যগােিাপুর, যজো-চাঁপাইনোেগঞ্জ। 202100961 10-05-22

৮২ গাবুড়া পল্লী রেকাশ গ্রাে-েেনতড়, ডাকির-যশখপুরা, উপমজো-রদনাজপুর  দর, যজো-রদনাজপুর 202100601 10-05-22

৮৩ " ততা" (গ্রাে উন্নেন  ংস্থা) গ্রাে-োঁশোড়ীো, ডাক+থানা-গাংনী, যজো-যেমহরপুর। 202102095 10-05-22

৮৪ রুরাে অযার  মটন্স ফর পুওর ইেপ্লেমেন্ট (র যাপ) গ্রাে+ডাকির-পািাচং, উপমজো-ব্রাহ্মণোরড়ো  দর, যজো-ব্রাক্ষ্মণোরড়ো। 202100157 10-05-22

৮৫ সু-স্বাস্থয রেজার োরড়, োড়ী-৫২, রেআইরপ হাউরজং, যরাড-১, দরক্ষণ খুেশী, চট্টগ্রাে। 202101583 13-06-22

৮৬ অগ িানাইমজশন ফর ইরন্টমগ্রমটড য ার ও ইমকানরেক এে এডোন্সমেন্ট (ঐরশকা) োরড়-৫৬৬, যরাড-১, থানাপাড়া, আেেডাঙ্গা, চুোডাঙ্গা। 202100293 13-06-22

৮৭ Dr. Mizanur Rahman Shikha Trust
3, Main Road (Baribadh), Dhakauddan, Adabor-Mohammadpur, Dhaka-

1207
202101659 21-09-22

৮৮ রনরেড় োনরেক উন্নেন  ংস্থা োমতনখাঁর যোড়, চাঁপাইনোেগঞ্জ  দর, চাঁপাইনোেগঞ্জ। 202100019 21-09-22

৮৯  াউথ োংো পল্লী  ংস্থা যনওরগাো, উল্লাপাড়া, র রাজগঞ্জ 202100057 21-09-22

৯০ কণ িফুেী ফাউমেশন গ্রােঃ রাজারহাট, যপাস্টঃ উত্তর পদুো, উপমজোঃ রাঙ্গুরনো, যজোঃ চট্টগ্রাে। 202100061 21-09-22

৯১ Sunmun Somaj Unnayan Society (SSUS) গ্রাে+ডাক-শাহাপাড়া, থানাঃ রশেগঞ্জ, যজোঃ চাঁপাইনোেগঞ্জ 202100091 21-09-22

৯২ Social Rehabilitation Center (SRC)
Village- Shaldair, Post office- Gobindashi, Upazila- Bhuyanpur, Dist- 

Tangail.
202100109 21-09-22

৯৩  োজ য তু গ্রাে- গরণপুর, ডাকির- চাতুটিো, উপমজো- যগাপােপুর, যজো- টাঙ্গাইে। 202100113 21-09-22

৯৪ জনকল্যাণ  রেরত গ্রাে+ডাক-েনমখাো, থানা: িাটাইে, যজো: টাঙ্গাইে। 202100127 21-09-22

৯৫ ধাইনগর এডুমকশনাে য ার োে ইেপ্রুেমেন্ট অগ িানাইমজশন গ্রাে-োমুনগাঁও, ডাকির-ধাইনগর, উপমজো-রশেগঞ্জ, যজো-চাঁপাইনোেগঞ্জ । 202100145 21-09-22

৯৬ KASHIABARI JIBON UNNAYAN SANGSTHA গ্রাে-কারশোোড়ী, ডাকির-আেেপুর, উপমজো-যগােিাপুর, যজো-চাঁপাইনোেগঞ্জ। 202100227 21-09-22

৯৭ উত্তরেঙ্গ  োজ উন্নেন  ংস্থা গ্রাে+ডাক+উপমজো-নামচাে, যজো-চাঁপাইনোেগঞ্জ। 202100253 21-09-22

৯৮ ইরন্টমেট ফরওোড ি যেরনরফম ন্স করেমটড (আইএফরের ) ফাউমেশন রনোেত নগর (অক্ট্রে যোড়), চাঁপাইনোেগঞ্জ  দর, চাঁপাইনোেগঞ্জ। 202100303 21-09-22

৯৯ উমু্মক্ত য ো  ংস্থা গ্রাে+ডাকির: োরতহাটী, উপমজো: কারেহাতী, যজো: টাঙ্গাইে। 202100311 21-09-22

১০০ রশশু উন্নেন  ংস্থা (রশউ )
Vill: Monmoth, Post: Bamandanga, Ps: Sundarganj, 

Dist: Gaibandha
202100321 21-09-22

১০১ Movement for Alleviating Poverty ( MAP) Hazi Madrasa Road, Professor Para, Joypurhat 202100325 21-09-22

১০২ POOR RESOURCE DEVELOPMENT FOUNDATION Kazi Vill, 259/A, Ibrahimpur, Ps: Kafrul, Dist: Dhaka. 202100349 21-09-22

১০৩ NOWABGONJ YOUTH SOCIETY গ্রাে- চরমজাতপ্রতাপ, ডাক+থানা+যজো- চাঁপাইনোেগঞ্জ। 202100397 21-09-22

১০৪  ে ি প্রমচষ্টা  োজ কল্যাণ  ংস্থা গ্রােঃ যদওোনজাইগীর , ডাক+উপমজোঃ রশেগঞ্জ, যজোঃ চাঁপাইনোেগঞ্জ। 202100407 22-09-22

১০৫ প্রতযে গ্রােঃ পোশমপাে, থানাঃ  াতক্ষীরা  দর, যপাষ্ট+যজোঃ  াতক্ষীরা। 202100489 22-09-22

১০৬ উন্নেনমুখী কে ি  ংস্থা গ্রাে: জােনতে, উপমজো-কাোরখি, যজো-র রাজগঞ্জ। 202100575 22-09-22

১০৭ আদশ ি গ্রাে উন্নেন  ংস্থা ( এ.রজ.ইউ.এ ) গ্রাে+যপাস্টঃ যোটদাপ, থানাঃ আটওোরী, যজোঃ পঞ্চগড়। 202100615 22-09-22



১০৮ ররমজাওনাে যডমেেপমেন্ট অগ িানাইমজশন গ্রােঃ  োধানগড়া, ডাক+থানা+যজোঃ র রাজগঞ্জ। 202100623 22-09-22

১০৯ েমরন্দ্র পল্লী  রেরত োিমডাে োজার, চািাশ, েহামদেপুর, নওগাঁ। 202100679 22-09-22

১১০ োইফ যকোর য ন্টার গ্রােঃ চরেরকেপুর, ডাকিরঃ েত্ত, োরনকগঞ্জ  দর, যজোঃ োরনকগঞ্জ। 202100707 22-09-22

১১১ রেমেজ যডমেেপমেন্ট য া াইটি (রেরডএ ) গ্রােঃ চরসুবুরি, ডাকিরঃ চরসুবুরি োজার, উপমজোঃ রােপুরা, যজোঃ নরর ংদী। 202100749 22-09-22

১১২ সৃরষ্ট  োজ উন্নেন  ংস্থা গ্রাে- কারেতো, থানা-নওগাঁ  দর, ডাক+যজো-নওগাঁ। 202100785 22-09-22

১১৩ পল্লী  াহায্য  ংস্থা (রপএ এ ) গ্রাে-যেহুো, ডাক-যগােরাতো, চাঁপাইনোেগঞ্জ  দর, চাঁপাইনোেগঞ্জ। 202100791 22-09-22

১১৪ রপপে  রাইট ো া নং-০৩, করে সুকাি  ড়ক (যগারস্থান যোড়), েনানীপাড়া, যজোঃ রিনাইদহ। 202100811 22-09-22

১১৫ অরনে িান েহুমূখী  ংস্থা (ওরেএ ) গ্রােঃ থানর ংহপুর, ডাকিরঃ যোোেী, থানাঃ গাইোন্ধা  দর, যজোঃ গাইোন্ধা। 202100817 22-09-22

১১৬ রূপ ী োংো উন্নেন  ংস্থা জুেেী োগান যেন, র রাজগঞ্জ  দর, র রাজগঞ্জ। 202100821 22-09-22

১১৭ আমোর আশাে  রেরত গ্রাে+ডাক-েোনীগঞ্জ, উপমজোঃ োগোরা, যজোঃ রাজশাহী। 202100829 22-09-22

১১৮ অনারেকা  োজ কল্যাণ গ্রাে: েড়রদকশাইে, ডাকির: গাঁতী, থানা:পােনা  দর, যজো: পােনা। 202100863 22-09-22

১১৯ অযাকশন ফর করেউরনটি যডমেেপমেন্ট গ্রােঃ রচেগাো, ডাকিরঃ কুরুরেো, থানাঃ র রাজগঞ্জ  দর, যজোঃ র রাজগঞ্জ। 202100881 26-09-22

১২০ যর রকউ গ্রাে+ডাকির: তারাকারি, থানা:  ররিাোরড়, যজো: জাোেপুর। 202100883 26-09-22

১২১ উপো  োজ উন্নেন  ংস্থা (ইউএ , ইউএ  (US US)) গ্রােঃ যকশেপুর, কারশোোড়ী (ফাে ি), ডাকির+থানা+যজোঃ জেপুরহাট। 202100885 26-09-22

১২২ োনে  হােক যকন্দ্র (এেএ মক) গ্রােঃ নওপাড়া (পল্লীোো), ডাকিরঃ েরল্লকপুর, উপমজোঃ জেপুরহাট, যজোঃ জেপুরহাট। 202100887 26-09-22

১২৩ োনে য ো ও  াোরজক উন্নেন  ংস্থা (ো া ) ১, েেরা োমকিট যরাড, েেরা, খুেনা। 202100899 26-09-22

১২৪ মুরক্ত োনরেক উন্নেন  ংস্থা োন্না ম্যানশন, োড়ী নং-৭, যরাড নং-০১, ওোড ি নং-২, যেগুনোড়ী, শুেযাঢযা, যকরানীগঞ্জ, ঢাকা। 202100909 26-09-22

১২৫ রদশারী জনকল্যাণ ফাউমেশন গ্রাে: রশমুরেো, ডাকির: নিনগােী, থানা: চারিাট, যজো: রাজশাহী 202100935 26-09-22

১২৬ য াস্যাে এম ার মেশন ফর েোন্টারী ইমকামনারেক একটিরেটিজ (য ইে) গ্রােঃ বকেতিপাড়া, ডাকিরঃ শুোঢযা, থানাঃ যকরানীগঞ্জ, যজোঃ ঢাকা। 202100957 26-09-22

১২৭ AGROHO SOCIETY ২ে তো, ৪২-৪৩ র মেশ্বরী  াকুিোর যরাড, শারিনগর, ঢাকা-১২১৭। 202101087 26-09-22

১২৮ আদশ ি  ংস্থা গ্রাে+যপাষ্টঃ এমেঙ্গা, থানাঃ কারেহাতী, যজোঃ টাঙ্গাইে 202101347 26-09-22

১২৯ পল্লী একতা উন্নেন  ংস্থা (রুমডা) গ্রােঃ যোিহ, ডাকিরঃ যজারগাো, উপমজোঃ  ারথো, যজোঃ পােনা। 202101445 26-09-22

১৩০ ত্রেী য াস্যাে যডমেেপমেন্ট য ন্টার যরাড-১৯/৩, োরড় নং-৩, ফ্ল্যাট-৪/রে, রুপনগর আোর ক এোকা, রেরপুর, ঢাকা-১২১৬। 202101453 26-09-22

১৩১ ট্রান্স রররজওনাে ইমোেরেং এফাট ি ফর যডমেেপমেন্ট (রট্রড) গ্রােঃ োহাদুরপুর, যপাস্টঃ োহাদুরপুর, উপমজোঃ পাংশা, যজোঃ রাজোড়ী। 202101513 26-09-22

১৩২ Welfare society for poor(WSP)
গ্রােঃ রচররশপুর, ডাকিরঃ নরর ংদী  রকারী কমেজ, উপমজোঃ নরর ংদী  দর, 

যজোঃ নরর ংদী।
202101535 26-09-22

১৩৩ য াস্যাে র রকউররটি য ন্টার (য াম ক) েগাোইদ, যোড িির, জাোেপুর  দর, জাোেপুর। 202101569 26-09-22

১৩৪ World Harvest Society of Bangladesh গ্রােঃ দরক্ষণপাড়া, ডাকিরঃ উনার ো, থানাঃ যকাটােীপাড়া , যজোঃ যগাপােগঞ্জ। 202101683 26-09-22

১৩৫
ইউরনটি ফর রপ  রেরেং এে য ার ও ইমকামনারেক এডোন্সমেন্ট ফর দ্যা 

োররজনাোইজড (উপশে)
গ্রােঃ োশগাড়ী, ডাকিরঃ নারচী, উপমজোঃ  াররোকারি, যজোঃ েগুড়া 202101913 26-09-22

১৩৬ োে  বুজ  ংস্থা ধুনট অরফ ারপাড়া, উপমজো: ধুনট, যজো: েগুড়া 202100119 08-12-22

১৩৭  হােক  োজ উন্নেন  ংস্থা গ্রােঃ রেরথোপুর, ডাকিরঃ নামনাোর োজার, উপমজোঃ বুরড়চং, যজোঃ কুরেল্লা। 202100251 08-12-22

১৩৮
Diba Nisi Social Development Organisation (রদো রনশী  োজ 

উন্নেন  ংস্থা )
গ্রােঃ কেোররদোড়, ডাকিরঃ েোনীপুর, উপমজোঃ রশেগঞ্জ, চাঁপাইনোেগঞ্জ। 202100269 08-12-22

১৩৯ স্বপ্ন  োজ কল্যাণ  ংস্থা গ্রােঃ  ে পুর, ডাকিরঃ পােরা হাট, থানাঃ অেেনগর, যজোঃ েমশার। 202100377 08-12-22

১৪০ Daridro Kalyan Sangstha (DKS) Vill+Post+Thana: Charghat, Dist: Rajshahi-6270 202100399 08-12-22

১৪১ রনমেরদত কল্যাণ  ংস্থা (রনক ) যেতগাড়ী, শাজাহানপুর, েগুড়া। 202100403 08-12-22

১৪২ Ahoban society গ্রাে: রপচুররো, ডাকির: গাো, থানা+যজো: টাঙ্গাইে। 202100423 08-12-22

১৪৩ আমো  োজ উন্নেন  ংস্থা গ্রাে+ডাকির: েেনােরত োজার, উপমজো: বুরড়চং, যজো: কুরেল্লা। 202100685 08-12-22

১৪৪ প্র ন্ন  াোরজক উন্নেন য া াইটি গ্রাে: র রেেপুর, ডাকির: যদেদুোর, যজো: টাঙ্গাইে 202100703 08-12-22



১৪৫ Dhulauri Diarpara Nobin Sangho (ধুোউরী রদোরপাড়া নেীন  ংি) গ্রােঃ ধুোউড়ী, ডাকিরঃ হররপুর-6630, উপমজোঃ চাটমোহর, যজোঃ পােনা। 202100787 08-12-22

১৪৬ স্বপ্ন যডমেেপমেন্ট য া াইটি (এ রডএ ) আেতাফ েহে, নেগ্রাে যরাড (পশু হা পাতাে  ংেগ্ন), েররশাে। 202100835 08-12-22

১৪৭ যলাোে উন্নেন য ো  ংস্থা গ্রাে+উপমজোঃ দূগ িাপুর, যজোঃ রাজশাহী। 202100849 08-12-22

১৪৮ গ্রাে উন্নেন য ো  ংস্থা (গা ) দরক্ষণ কমেজপাড়া, টাঙ্গাইে  দর, যজো: টাঙ্গাইে। 202100949 08-12-22

১৪৯  বুজ োো গ্রাে+ডাকির: ধমররোড়ী, থানা: টাঙ্গাইে  দর, যজো: টাঙ্গাইে। 202101029 08-12-22

১৫০ পল্লী োনেতার য ো  ংস্থা (পোম  ) হাজী োদ্র া যরাড, খিকার োড়ী,  দর, জেপুরহাট। 202101037 08-12-22

১৫১  াঁমকা (  োজম োমূেক  ংগঠন) গ্রাে: পরিে কাগোরা, থানা: টাঙ্গাইে  দর, ডাক+যজো: টাঙ্গাইে। 202101039 08-12-22

১৫২ জনমুরক্ত  াোরজক উন্নেন  ংস্থা গ্রাে: যিািা, ডাকির: চর যিািা, উপমজো: োরনকগঞ্জ  দর, যজো: োরনকগঞ্জ। 202101099 08-12-22

১৫৩ Expert Asian Development Foundation ো া-১৯, ব্লক-এ, রপর  কােচার হাউরজং য া াইটি, ররং যরাড, শ্যােেী, ঢাকা-১২০৭। 202101323 08-12-22

১৫৪ শরণ কণফুেী টাওোর, ফ্ল্যাট-৬/রে, এ  এ  খামেদ যরাড, আ কাররদিীরপাড়, চট্টগ্রাে-৪০০০। 202101351 08-12-22

১৫৫ UNITY DEVELOPMENT SOCIETY ২৮৩, পূে ি যগাঁড়ান, যরাড নং-৯, রখেগাঁও, ঢাকা 202101587 08-12-22

১৫৬ ওে রপপুে র রকউররটি এে এডুমকশন অগ িানাইমজশন
গ্রােঃ যপাোডাঙ্গা , ডাকিরঃ েটতোহাট, উপমজোঃ চাঁপাইনোেগঞ্জ  দর, 

যজোঃ চাঁপাইনোেগঞ্জ।
202100009 21-12-22

১৫৭ আমোর েন্ধন য া াইটি গ্রাে+যপাষ্ট-ভুক্তা, উপমজোঃ কারেহাতী, যজোঃ টাংগাইে। 202100039 21-12-22

১৫৮ NOBO-DIP SAMAJ UNNAYAN SANGSTHA গ্রােঃ দীমনশপুর, যপাস্টঃ ধনপুর, থানাঃ ইটনা, যজোঃ রকমশারগঞ্জ। 202100105 21-12-22

১৫৯ রূপােী পল্লী উন্নেন  ংস্থা যটংরা স্কুে েির, োংোোজার, উপমজোঃ েগুড়া  দর, যজোঃ েগুড়া। 202100125 21-12-22

১৬০
Rural Health, Education & Poverty Alleviation Organization 

(RHEPAO) 
হররনারােনপুর, কুরষ্টো  দর, কুরষ্টো। 202100177 21-12-22

১৬১ যজযারত যডমেেপমেন্ট ফাউমেশন ৩৫-৩৬, রজ.যক. কযাম্পা , থানা পাড়া, যজোঃ কুরষ্টো। 202100239 21-12-22

১৬২ পল্লী এম ার মেশন ফর য া াে যডেেপমেন্ট (পাস্ ড) গ্রাে+ডাকঃ-যশােক, উপমজোঃ উরজরপুর, যজোঃ েররশাে। 202100415 21-12-22

১৬৩ রংধনু  োজ উন্নেন ফাউমেশন গ্রােঃ আেোগান, ডাকির+উপমজোঃ ধনোড়ী, যজোঃ টাংগাইে। 202100499 21-12-22

১৬৪ োনে উন্নেন কে িসূচী গ্রাে +ডাকিরঃ িাররিা, উপমজোঃ টাংগাইে  দর, যজোঃ টাংগাইে। 202100507 21-12-22

১৬৫ যজানাকী উন্নেন  ংস্থা ধুমেরচর োদ্রা া পাড়া, বেল্যা োজার, উপমজোঃ টাংগাইে  দর, যজোঃ টাংগাইে। 202100571 21-12-22

১৬৬ অগ্রণী যডমেেপমেন্ট য া াইটি গ্রাে+ডাকির-োমহরিাট, উপমজো-উরজরপুর, যজো-েররশাে। 202100605 21-12-22

১৬৭ শতদে যস্বচ্ছাম েী  ংস্থা গ্রাে+ডাকিরঃ আেীনগর, উপমজোঃ যগােিাপুর যজোঃ চাঁপাইনোেগঞ্জ। 202100631 21-12-22

১৬৮ নওগাঁ য ানােী ফাউমেশন গ্রােঃ যদলুোরী োজার, ডাকিরঃ চককানু, উপমজোঃ োিা, যজোঃ নওগাঁ। 202100681 21-12-22

১৬৯ ব্রাইট রফউচার যচৌরাকররা োজার, ডাকিরঃ যচৌধুরী োেঞ্চ, উপমজোঃ টাংগাইে  দর, যজোঃ টাংগাইে। 202100689 21-12-22

১৭০ জামগা োনরেক উন্নেন  ংস্থা রহনপুর, উপমজোঃ যগােিাপুর যজোঃ চাঁপাইনোেগঞ্জ। 202100691 21-12-22

১৭১ পল্লী শ্যােেী োংো ফাউমেশন দরগা েহল্লা যোড়, ডাকির-রত্রশাে, যজো-েেেনর ংহ। 202100741 21-12-22

১৭২ অনু ন্ধান পল্লী উন্নেন  ংস্থা গ্রােঃ উত্তর কো, ডাকিরঃ কো, উপমজোঃ কুোরখােী , যজোঃ কুরষ্টো। 202100745 21-12-22

১৭৩ উর্জ্জীেন  ারে িক  োজ উন্নেন য া াইটি গ্রােঃ রপচুররো, ডাকিরঃ গাো, উপমজোঃ টাংগাইে  দর, যজোঃ টাংগাইে। 202100831 21-12-22

১৭৪ স্বরনে িরতা অজিন  ংস্থা গ্রােঃ নাগোড়ী, ডাকিরঃ নাগোড়ী, উপমজোঃ কারেহাতী, যজোঃ টাংগাইে। 202100837 21-12-22

১৭৫ উদেন  রেরত জেনগর, হা পাতাে যরাড, উপমজোঃ যনত্রমকানা  দর, যজোঃ যনত্রমকানা। 202101057 21-12-22

১৭৬ যুে রেকাশ ১০৪ নূর রনো  (৩ে তো), রে এন ে রজদ  ংেগ্ন, ওোড ি-০৫, হাজীপাড়া, যজোঃ ঠাকুরগাঁও। 202101063 21-12-22

১৭৭ রনউ ান গ্রােঃ হারন, ডাকিরঃ েতা, উপমজোঃ পাইকগাো, যজোঃ খুেনা। 202101105 21-12-22

১৭৮ অগ্রদূত োংোমদশ যস্টশনপাড়া, রহনপুর, উপমজোঃ যগােিাপুর, যজোঃ চাঁপাইনোেগঞ্জ। 202101179 21-12-22

১৭৯ দুস্থ যেকার কল্যাণ  ংস্থা গ্রােঃ কুঞ্জেন, ডাকিরঃ খাজুর, উপমজোঃ েহামদেপুর, যজোঃ নওগাঁ। 202101181 21-12-22

১৮০ পা  (পল্লী উন্নেন  ংস্থা) গ্রাে-নাকারেে, ডাকিরঃ কারশে, উপমজোঃ ো াইে, যজোঃ টাংগাইে। 202101185 21-12-22

১৮১ জাগরণ  োজ কল্যাণ  ংস্থা আরের গামড়াোন যরাড, শােগাররো, পােনা  দর, পােনা। 202101343 21-12-22



১৮২ Jinia Manobik Unnayan Foundation (J.M.U.F)
ধানেরে র টি (জরেদার োড়ী), দরক্ষণ যেজুরা, ওোড ি নং-২১, ডাকিরঃ ম্যাডো, 

উপমজোঃ শাহাজানপুর, যজোঃ েগুড়া।
202101353 21-12-22

১৮৩ েরনহার য া াইটি োধেপুর োজার, উপমজোঃ োধেপুর, যজোঃ হরেগঞ্জ। 202101359 21-12-22

১৮৪ Lifeway Social Business Development Foundation
Village: Putiakandi, PO: Rajnagor Madrasha, PS: Naria, DIS: 

Shoriatpur-8020
202101641 21-12-22

১৮৫ রদগি  াোরজক উন্নেন  ংস্থা গ্রাে-চাড়ােজারন, ডাকিরঃ েধুপুর, উপমজোঃ েধুপুর, যজোঃ টাংগাইে। 202101653 21-12-22

১৮৬ প্রমচষ্টা  োজ উন্নেন য া াইটি গ্রােঃ োবুেচড়া, ডাকিরঃ পােনা কযামডট কমেজ, উপমজোঃ পােনা  দর, যজোঃ পােনা। 202101669 21-12-22

১৮৭ Social and Cultural Development Organization (SCD) ২১৫, নীেগঞ্জ, তাতীপাড়া, েমশার। 202101719 21-12-22

১৮৮ ডােেে  োজকল্যাণ  ংস্থা গ্রােঃ আটিরর, ডাকিরঃ আটিরর, উপমজোঃ রেজিাপুর, যজোঃ টাংগাইে। 202101743 21-12-22

১৮৯ আো  োনরেক উন্নেন য া াইটি ভুইজে, উপমজোঃ নামচাে, যজোঃ চাঁপাইনোেগঞ্জ। 202101745 21-12-22

১৯০
Association for Social Advancement and Rural 

Rehabilitation (ASARR)
House # 04, Road # 1/B, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka-1230. 202101767 21-12-22

১৯১ আত্নকে ি উন্নেন  ংস্থা (আকা ) গ্রােঃ হররনা, ডাকিরঃ হাটফুেোড়ী, উপমজোঃ  াররোকারি, যজোঃ েগুড়া। 202101831 21-12-22

১৯২ Family Planning Association of Bangladesh (FPAB) ২ নং নো পল্টন, ঢাকা। 202101877 21-12-22

১৯৩ েঙ্গজ য া াইটি োড়ী-১০, ফ্ল্যাট-১০২, যরাড-৫/১, ব্লক-রড, রনমকতন, গুেশান, ঢাকা-১২১২। 202101953 21-12-22

১৯৪  ারে ি  ফর রপপে  ংস্থা (এ রপএ ) গ্রাে+ডাক+উপমজোঃ গােতেী, যজোঃ েগুড়া। 202101967 21-12-22

১৯৫ Alliance for Cooperation and Legal Aid Bangladesh (ACLAB) ৮/১৩,ব্লক-র , তাজেহে যরাড, যোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। 202101989 21-12-22

১৯৬ এরগ্র যডমেেপমেন্ট ফাউমেশন প্রাণ আরএফএে য ন্টার, ১০৫/১ ি, েধ্য োড্ডা, প্রগরত স্বরণী, গুেশান, ঢাকা-১২১২। 202102070 21-12-22

১৯৭ যেিনা  োজ উন্নেন  ংস্থা দরক্ষণ চাঁচতা, ৭ নং ওোড, ডাক+থানাঃ তজুেরদ্দন, যজোঃ যোো। 202100075 25-01-23

১৯৮ গ্রীণ  োজ উন্নেন  ংস্থা কাজো, থানাঃ েরতহার, যজো: রাজশাহী। 202100165 25-01-23

১৯৯ স্বরনে ির ব্রাক্ষণোরড়ো রদেরুো  ামদক রেউ (৪থ ি তো), পুরনোউট (হাইওমে  ংেগ্ন), যজো- ব্রাক্ষণোরড়ো। 202100191 25-01-23

২০০ সুমখর োরত ধুমের চর, এনামেতপুর, টাঙ্গাইে  দর, যজো-টাঙ্গাইে। 202100289 25-01-23

২০১ ইউরনটি ফর যেটার য া াইটি রসুেপুর, গাো, টাঙ্গাইে  দর, যজো-টাঙ্গাইে। 202100313 25-01-23

২০২ উনু্মক্ত আদশ ি  োজ উন্নেন  ংস্থা গ্রােঃ খাম রহাট োজার, ডাকিরঃ রেমনাদপুর, থানাঃ রশেগঞ্জ, যজোঃ চাঁপাইনোেগঞ্জ। 202100343 25-01-23

২০৩ পাথরাজ রহউম্যান যডেেপমেন্ট অগ িানাইমজশন পূে ি যগাোেপাড়া, ঠাকুরগাও  দর, যজো-ঠাকুরগাও। 202100355 25-01-23

২০৪ জীেন জীরেকা ফাউমেশন (JJF) জনতা োজার, রাজাপুর, যোো  দর, যজো- যোো। 202100411 25-01-23

২০৫ KURSHI SOMAJ KALLAYAN SOCIETY কুরশ ি যচৌরািা, নতুন োজার, ধনোড়ী, যজো-টাঙ্গাইে। 202100441 25-01-23

২০৬ য ন্টার টু এমক্সমেমরট যডমেেপমেন্ট এে এডোন্স মুেমেন্ট ডাকোংমো  ড়ক,  ারকিট হাউ  যোড়, নীেফাোরী  দর, নীেফাোরী। 202100459 25-01-23

২০৭ পল্লী  াথী ফাউমেশন ৫১৩, চেীপাশা োোরেথী আোর ক এোকা, ৮ নং ওেিাড, নািাইে, যজো: েেেনর ংহ। 202100547 25-01-23

২০৮ ইরন্টমগ্রমটড যডমেেপমেন্ট এম ার মেশন (আইরডএ) গ্রােঃ কােদা দরক্ষণ, ডাক+উপমজোঃ নকো, যজো-যশরপুর। 202100565 25-01-23

২০৯ উম্যান ফর কারি রহউম্যান এরগ্রকােচার যডমেেপমেন্ট ফাউমেশন লুচনপুর, োখারনগর, থানাঃ রােপুরা, যজো- নরর ংদী। 202100585 25-01-23

২১০ রদশারী যপৌর পল্লী  ংস্থা কুসুেহাটি, যশরপুর  দর যজো-যশরপুর। 202100721 25-01-23

২১১ ইদারনং োনে উন্নেন  ংস্থা
চর হররপুর (রতন রািার োজার), ডাকিরঃ শমু্ভগঞ্জ, উপমজোঃ েেেনর ংহ  দর, 

যজো-েেেনর ংহ।
202100737 25-01-23

২১২ য াস্যাে ইমকানরেক যডমেেপমেন্ট  ারে িম   ( ীড় ) আগুরনোতাইড়, য ানাতো, েগুড়া। 202100769 25-01-23

২১৩ য াপান  োজ উন্নেন  ংস্থা গ্রাে-কাগোরী (পাতুেী পাড়া), ডাকির- মিাি, থানা+যজো-টাঙ্গাইে। 202100813 25-01-23

২১৪  রেপুর আে-যহরা  োজ কল্যাণ পররিদ গ্রােঃ  রেপুর, ডাকিরঃ চাদমুহা হাট, েগুড়া  দর, যজোঃ েগুড়া। 202100833 25-01-23

২১৫ শ্যােে োো  োজকল্যাণ  ংস্থা গ্রাে: আতা, ডাকির: োদ্রা, উপমজো- যনোরাোদ. যজো- রপমরাজপুর। 202100845 25-01-23

২১৬ জাগরণী েহুমুখী  ংস্থা গ্রােঃ পুটিোরী, ডাকিরঃ খাোর ধনারুহা, উপমজোঃ  ািাটা, যজো-গাইোন্ধা। 202100869 25-01-23



২১৭ রজনীগন্ধা উন্নেন  ংস্থা গ্রােঃ তুে ীডাঙ্গা, ডাক+ উপমজোঃ কোমরাো, যজোঃ  াতক্ষীরা। 202100905 25-01-23

২১৮ কে িমুখী  োজ কল্যাণ  ংস্থা গ্রােঃ তারাপাশা গঙ্গারােপুর, ডাকিরঃ জুোইরখরী, উপমজোঃ আটিররো, যজো-পােনা। 202101025 25-01-23

২১৯ তরী োনরেক উন্নেন য া াইটি ১১ নং গারঙ্গনাপাড়, েেেনর ংহ  দর, যজোঃ েেেনর ংহ। 202101339 25-01-23

২২০ অরেনিন ফাউমেশন োথাোঙ্গা (উপমজো যরাড), উপমজো- জেঢাকা, যজো- নীেফাোরী। 202101533 25-01-23

২২১ োদােন  ংি গ্রােঃ কাটাোরী, ডাকিরঃ োমকাটোরী , থানাঃ রােপাে, যজো-োমগরহাট। 202101633 25-01-23

২২২ Dhrubotara Youth Development Foundation (DYDF) ৬৭/রে, ইরিরা যরাড, যতজগাও, ঢাকা-১২১৫। 202101997 25-01-23

২২৩ গ্রােীণ  োজ কল্যাণ  ংস্থা
যপৌর ো, ০৩ নং ওোড ি , ম্যামনজার রেো, হা পাতাে যরাড, 

ডাক+থানা-যোো  দর , যজো-যোো।
202102135 25-01-23


