
ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা (বিতমান )  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

১ তিশু তনলয় ফাউনেিন ২২/এ, মুতিব সড়ক, যনিার-৭৪০০।  ০৫১৩৬-০০৮৯৫-০০০০১ ০৫/০৯/২০০৭

২ পসতবদ উন্নয়ন সংস্থা
আহনমদ তিলা, উত্তরা আবাতসক এলাকা (মাচ অতফনসর নীচ িলা), 

ডাকঘর+থানা- শ্রীমঙ্গল, জিলা- জমৌলিীবািার।
 ০০৮০৫-০০০০৬-০০০০২ ০৫/০৯/২০০৭

৩
ইউনাইনেড জডনিলপনমন্ট ইননতসনয়টিিস্ ফর জপ্রাগ্রামড 

একিনস্ (উদ্দীপন)

৯, িনিা জকা-অপানরটিি হাউতিং জসাসাইটি তলিঃ, জরাড নং-১, ব্লক-

এফ, তরং জরাড, আদাবর, জমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
 ০০১২৩-০০৮৪৮-০০০০৩ ০৫/০৯/২০০৭

৪ তহতিষী - বাংলানদি ২৬, নয়াপল্টন (৩য় ও ৪থ ত িলা), ঢাকা-১০০০।  ০০৩১২-০২৩০৯-০০০০৪ ০৫/০৯/২০০৭

৫ সমাধান উপনিলা সড়ক, জকিবপুর বািার, জকিবপুর, যনিার।  ০৩০৭৩-০০১০০-০০০০৬ ০৫/০৯/২০০৭

৬
ইতন্টনগ্রনেড সাতি তস ফর জডনিলপনমন্ট অব তচলনেন এে 

মাদাস ত (আইএসতডতসএম)

বাড়ী নং-২৭/৩ (তিিীয় িলা), নাতরসা িবন, পতিম আগারগাঁও, 

জিনর-এ-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
 ০২৬৯৩-০১২৯৮-০০০০৭ ০৫/০৯/২০০৭

৭ িাগরণী চক্র ফাউনেিন ৪৬, মুতিব সড়ক, যনিার-৭৪০০।  ০০৩২২-০১৭১৪-০০০০৮ ০৫/০৯/২০০৭

৮ উপমা (উন্নয়ননর পনথ মানুষ)
গ্রাম+ডাকঘর- তমিতাপুর, উপনিলা- হােহািারী, জিলা- চট্টগ্রাম-

৪৩৩৪।
 ০৩৬১৯-০২৭২৩-০০০০৯ ০৫/০৯/২০০৭

৯ কারসা ফাউনেিন ৭৪৯, সাি মসতিদ জরাড, ধানমতে, ঢাকা-১২০৯।  ০১৮৩৪-০০৬৫৪-০০০১০ ০৫/০৯/২০০৭

১০ সিাগ গ্রাম+ডাকঘর- শিলান, উপনিলা- ধামরাই, ঢাকা।  ০১২৯৪-০২০৮৭-০০০১১ ০৫/০৯/২০০৭

১১ বাতিিপুর রুরাল এডিান্সনমন্ট জসাসাইটি (ব্রাস) পূব ত বাতিিপুর, থানা- বাতিিপুর, জিলা- তকনিারগঞ্জ।  ০০১৯৮-০০০২১-০০০১২ ০৫/০৯/২০০৭

১২ চচ তা তনউ মানকতে, োঙ্গাইল।  ০১৩৪২-০০৭৭১-০০০১৩ ০৫/০৯/২০০৭

১৩ জসাস্যাল আপতলফেনমন্ট জসাসাইটি (সাস)
তস-২৫, িানলশ্বর, তিমুলিলা, সািার (সািার জসন্ট্রাল চক্ষু 

হাসপািানলর পানি এবং সািন টিম্বার সংলগ্ন), ঢাকা-১৩৪০।
 ০০১৬১-০০২০৯-০০০১৪ ০৫/০৯/২০০৭

১৪ গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা (তিইউএস)
মাতহন িবন, আড়াইওরা (মধ্যপাড়া), ডাকঘর-দূগ তাপুর, থানা-

জকািয়ালী, জিলা- কুতমল্লা-৩৫০০।
 ০০৬৩৬-০০০৩৫-০০০১৫ ০৫/০৯/২০০৭

১৫ জবনডা
রহমান লুতচড োওয়ার (২য় িলা, তড-২), ১৯/৩ কাকরাইল, ঢাকা-

১২১৭
 ০০৫৫৮-০০০৬৭-০০০১৬ ০৫/০৯/২০০৭

১৬ তিনলি এডুনকিন তরনসাস ত জসন্টার তব-৩০, এখলাছ উতদ্দন জরাড, আনন্দপুর, সািার, ঢাকা।  ০১২৭৫-০০৫২৩-০০০১৭ ০৫/০৯/২০০৭

১৭ িতি ফাউনেিন ফর তডসএুাডিানন্টিড উইনমন
বাতড় নং-০৪, জরাড নং-০১ (জমইন জরাড), ব্লক-এ, জসকিন-১১, 

তমরপুর, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬।
 ০০১৭৬-০০০৫৯-০০০১৮ ০৫/০৯/২০০৭

১৮ তব্রি এম.এফ.আই.
বাড়ী নং-৫৬০, জরাড নং-০৮, ফ্ল্ুাে নং-৫/তব (৫ম িলা), বায়তুল 

আমান হাউতিং জসাসাইটি, আদাবর, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।
 ০০২৮০-০০০৮০-০০০১৯ ০৫/০৯/২০০৭

১৯ প্রিুয় উন্নয়ন সংস্থা পুরািন জচৌধুরী পাড়া, জডনলানী জরাড-১, কুতমল্লা।  ০২২৩৪-০০৩৮৯-০০০২০ ০৫/০৯/২০০৭

২০ দাবী জমৌতলক উন্নয়ন সংস্থা চকরামপুর, ডাকঘর+থানা+জিলা- নওগাঁ-৬৫০০।  ০০৯৪৭-০০৭১০-০০০২১ ০৫/০৯/২০০৭

২১ ওনয়ি ফাউনেিন
তনিস্ব প্রধান কায তালয়, ২২/১৩ তব, ব্লক-তব, তখলিী জরাড, 

জমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
 ০৪৯০৮-০০৬০৭-০০০২৩ ০৫/০৯/২০০৭

২২ জডনিলাপনমন্ট ইতনতিনয়টিি ফর জসািাল এডিান্সনমন্ট (তদিা) ই/১১, পল্লবী (এক্সনেনিন), মীরপুর সানর এগার, ঢাকা।  ০১৩০৬-০০৪৮০-০০০২৪ ০৫/০৯/২০০৭

২৩
জসাসাইটি ফর জসাসাল সাতি তস (Society for Social 

Service)
বাড়ী নং-৬/১, ব্লক-এ, লালমাটিয়া, জমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭  ০০৬৪৫-০১০০২-০০০২৫ ০৫/০৯/২০০৭

২৪ রুরাল তরকনস্ট্রাকিন ফাউনেিন তস এে তব জরাড, কারবালা, যনিার।  ০১৩৭২-০০১৯৯-০০০২৬ ০৫/০৯/২০০৭

২৫ দৃতিদান থানা পাড়া, জবাদা, পঞ্চগড়।  ০২৮৫৪-০১৪৬৬-০০০২৭ ০৫/০৯/২০০৭

২৬ জপইি জডনিলপনমন্ট জসন্টার
৬৭/৫৮, নাহার প্লািা (৮ম িলা), নিরুল এতিতনউ, কাতন্দরপাড়, 

কুতমল্লা-৩৫০০।
 ০০৫৬১-০০৬৫৭-০০০২৮ ০৫/০৯/২০০৭

২৭
বাংলানদি এনসাতসনয়িন অফ উইনমন ফর জসলফ 

এমপাউয়ারনমন্ট (বাউতি)
৩২২/২, তসপাহীবাগ, উত্তর জগাড়ান, তখলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।  ০১০৯২-০১৩০৫-০০০৩০ ০৫/০৯/২০০৭

২৮
ইননডিার (ইনতসওর জডনিলপনমন্ট একটিতিটিস ফর 

িালনানরবল আোর তপ্রতিনলিড রুরাল তপপল)
িাফ জকায়াে তার, ৬৪৯৫ ইনািাবাদ জরাড, হতবগঞ্জ সদর, হতবগঞ্জ।  ০১১০৯-০০১১৭-০০০৩১ ০৫/০৯/২০০৭

২৯ এইড ফাউনেিন এইড কমনপ্লক্স, ষাে বাড়ীয়া, জপাি বক্স-০৩, তিনাইদহ-৭৩০০।  ০১৪৯৩-০১৪২৯-০০০৩২ ০৫/০৯/২০০৭

৩০ িীপ উন্নয়ন সংস্থা
২৪/৫ প্রতমননন্ট হাউতিং, ৩ তপতসকালচার জরাড, জমাহাম্মপুর, ঢাকা-

১২০৭
 ০০৬৫৪-০০২৩৪-০০০৩৩ ০৫/০৯/২০০৭

৩১ আত্মতবশ্বাস তবশ্বাস োওয়ার, তসননমা হল পাড়া, চুয়াডাঙ্গা।  ০০৯৬৯-০০২২৬-০০০৩৪ ০৫/০৯/২০০৭

৩২ খুলনা মুতি জসবা সংস্থা (জকএমএসএস) ৩৬, জির-এ-বাংলা জরাড, খুলনা।  ০১২২২-০০৩৫৭-০০০৩৫ ০৫/০৯/২০০৭

৩৩ গণী ওনয়লনফয়ার ফাউনেিন ৮/১, বাসাবাড়ী জলন, জকািয়ালী, নয়াবািার, ঢাকা।  ০১২১১-০৪৪৩০-০০০৩৬ ০৫/০৯/২০০৭

৩৪ পল্লী সমন্বয় ও তিক্ষা কল্যাণ পতরষদ (পসতিক পষ তদ) জবায়ালী মাদ্রাসা জরাড, োঙ্গাইল।  ০১২৩৫-০০৬১৯-০০০৩৭ ০৫/০৯/২০০৭

৩৫ স্যিীলন
বাড়ী নং-১৫৫, িতলল সরণী বাতণতিুক কাম আবাতসক এলাকা, 

বন্ধুর বেিলা রানয়র মহল, খুলনা-৯০০০।
 ০০৩৪৫-০০০৭৫-০০০৩৮ ০৫/০৯/২০০৭

৩৬
অগ তানাইনিিন ফর জসাতসয়াল এে ইনকাননাতমকুাল 

জডনিলপনমন্ট (ওনসড)
শ্রীপুর, বাগমারা, রািিাহী।  ০০৬৭০-০০৬৪৩-০০০৩৯ ০৫/০৯/২০০৭

৩৭ বনরন্দ্রভূতম সমাি উন্নয়ন সংস্থা (তবএসতডও) মতহনগর, স্যিাইল হাে, মাহানদবপুর, নওগাঁ।  ০১৫৭০-০০০৭৩-০০০৪০ ০৫/০৯/২০০৭

৩৮ Support for Rural Advancement Society
রূপায়ন জিলনফাড ত (১৩ িম িলা), ২৩/৬, তমরপুর জরাড, শ্যামলী, 

ঢাকা-১২০৭।
 ০০৩৯৬-০১৮১১-০০০৪১ ০৫/০৯/২০০৭

৩৯ এনসাতসনয়িন ফর রুরাল এডিান্সনমন্ট ইন বাংলানদি (আরব) জবউথা জরাড, মাতনকগঞ্জ োউন, মাতনকগঞ্জ-১৮০০।  ০২০১৫-০০৪৭৯-০০০৪২ ০৫/০৯/২০০৭

৪০ স্যালনিিন অফ উইনমন জলাকাল এনসাতসনয়িন (শ্যাওলা) উপনিলা জরাড, জবারহানউতদ্দন, জিালা।  ০০৫৪৪-০০০৫৭-০০০৪৩ ০৫/০৯/২০০৭

৪১ জসাস্যাল এে ইনকাননাতমক ইনহুান্সনমন্ট জপ্রাগ্রাম - তসপ
গ্রামীণ ব্াংক, প্রিাসতনক িবন-১ (১২িম িলা), তমরপুর-২, ঢাকা-

১২১৬।
 ০০০১৪-০০০৫২-০০০৪৪ ০৫/০৯/২০০৭

৪২ এসনকএস ফাউনেিন কনলিনরাড, উত্তর হতরণ তসংহা, গাইবান্ধা-৫৭০০।  ০১৬২১-০০৫৩৪-০০০৪৫ ০৫/০৯/২০০৭

৪৩ BASA Foundation
বাড়ী নং-৪২, জরাড নং-০৪, তপ্রয়াংকা রানওনয় তসটি, বাউতনয়া, 

তুরাগ, ঢাকা-১২৩০
 ০০৩৭৭-০০১১৫-০০০৪৬ ০৫/০৯/২০০৭

৪৪ জসাসাল এডিান্সনমন্ট থ্রু ইউতনটি - জসতু জসতু োওয়ার, জমইন জরাড, োঙ্গাইল-১৯০০।  ০১৩০০-০০৪০৫-০০০৪৭ ০৫/০৯/২০০৭

মাইনক্রানক্রতডে জরগুনলেরী অথতরটি হনি সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূনহর িাতলকা (১১-০১-২০২৩ তরিঃ পয তন্ত)




পাতা  1/18



ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা (বিতমান )  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

৪৫ প্রগতি সমািকল্যাণ সংস্থা (তপএসএস) গ্রাম-বরুনা, ডাকঘর-বরুনা বািার, উপনিলা-ডুমুতরয়া, জিলা-খুলনা।  ০১৯৮৭-০১৪৫৪-০০০৪৮ ০৫/০৯/২০০৭

৪৬ জসতু টি এে টি কনলানী জরাড, জকাে ত পাড়া, জপাি বক্স-১০, কুতিয়া-৭০০০।  ০৩০৩৩-০৩২৬৫-০০০৪৯ ০৫/০৯/২০০৭

৪৭ িাগ্রি যুব সংঘ (জিনিএস) জিনিএস, ৩৫/৮ টিতব ক্রস জরাড, খুলনা।  ০১৬৩৮-০১৫২০-০০০৫০ ০৫/০৯/২০০৭

৪৮ সমতন্বি উন্নয়ন জসবা সংগঠন (সাস) সাথী তসননমা জরাড, মধুপুর, োঙ্গাইল।  ০১২৩০-০০৪৩৪-০০০৫১ ০৫/০৯/২০০৭

৪৯ িাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা
তবমান বন্দর জরাড, জহাতডং নং-৩৭, তফনরািাবাদ, জপাি-সপুরা, 

থানা-জবায়াতলয়া, রািিাহী।
 ০৫৩১৮-০০৫৬১-০০০৫৩ ০৫/০৯/২০০৭

৫০ স্যাননক্রড ওনয়লনফয়ার ফাউনেিন (এসডতব্লউএফ)
স্যাননক্রড িবন, স্যরিী আবাতসক এলাকা,স্যলিানপুর, হাছান নগর, 

স্যনামগঞ্জ-৩০০০।
 ০০৩১৫-০২০৫২-০০০৫৪ ০৫/০৯/২০০৭

৫১ কতমউতনটি জহলথ জকয়ার প্রনিক্ট (তসএইচতসতপ) প্লে-১, জরাড-৪, ব্লক-তব, জসকিন-২, তমরপুর, ঢাকা।  ০১১৪০-০০২০২-০০০৫৫ ০৫/০৯/২০০৭

৫২
এনসাতসনয়িন ফর তরননানিিন অফ কতমউতনটি জহলথ 

এুাডুনকিন সাতি তনসস (আরনচস)

বাসা নং-৯৫, ফ্ল্ুাে নং-তব/৫, জরাড নং-৯/এ, ধানমতে আ/এ, ঢাকা-

১২০৫।
 ০০৩০৭-০২১৭৯-০০০৫৬ ০৫/০৯/২০০৭

৫৩ উন্নয়ন প্রনচিা িালা, সািক্ষীরা।  ০১৪০৩-০১১১৮-০০০৫৭ ০৫/০৯/২০০৭

৫৪ এনসাতসনয়িন ফর আোর-তপ্রতিনলিড তপপল - আপ বাতড় নং-খ-১৮৭ (৫ম িলা), মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২  ০০৫২৭-০০৩৯২-০০০৫৮ ০৫/০৯/২০০৭

৫৫ সূচনা হাতমদা মতঞ্জল, জবপারী পাড়া, জদলদুয়ার জরাড, োঙ্গাইল।  ০১৫৩৯-০১২৮৯-০০০৬০ ১২/১১/২০০৭

৫৬ তনউ এরা ফাউনেিন
৭০/এ, পুরানা পল্টন জলইন, মমিাি তিলা, তৃিীয় িলা, ঢাকা-

১০০০।
 ০২৪০৮-০১১০৭-০০০৬১ ১২/১১/২০০৭

৫৭ হতবগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থা মতহলা কনলি জরাড, হতবগঞ্জ সদর, হতবগঞ্জ-৩০০০।  ০১৬৮০-০০৭৬৩-০০০৬২ ১২/১১/২০০৭

৫৮ জসবা নারী ও তিশু কল্যাণ জকন্দ্র ২৬, পূব ত জিিতুরী বািার, জিিগাঁও, ঢাকা-১২১৫।  ০১১০১-০২০৯৬-০০০৬৩ ২৯/১১/২০০৭

৫৯ ব্র্যাক ব্র্যাক জসন্টার, ৭৫, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।  ০০৪৮৮-০০১৮৬-০০০৬৫ ২৯/১১/২০০৭

৬০ এনসাতসনয়িন ফর তরনয়লাইনিিন অব জবতসক তনডস-আরবান
আরবাননর আবাসন সহায়িা প্রকল্প-হুাপ-২,  জহাতডং-১১১/৩/তড/১, 

জমরাতদয়া, তখলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।
 ০১৪৮২-০০১৭৯-০০০৬৬ ২৯/১১/২০০৭

৬১ মানব িতি উন্নয়ন জকন্দ্র (মািউক) ৭৭, মাহিাব উতদ্দন সড়ক, জকাে ত পাড়া, কুতিয়া।  ০৩৪৫৭-০২০২৪-০০০৬৭ ২৯/১১/২০০৭

৬২ COAST Foundation বাড়ী নং-১৩ (২য় িলা), সড়ক নং-২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।  ০০৯৫৬-০৪০৪১-০০০৬৮ ২৯/১১/২০০৭

৬৩ পলািীপাড়া সমাি কল্যাণ সতমতি ডাকঘর-গাংনী,থানা+উপনিলা-গাংনী, জিলা-জমনহরপুর-৭১১০।  ০৩১৬৪-০০৬০৬-০০০৬৯ ২৯/১১/২০০৭

৬৪ তবিা
গুয়ানখালা (আদি ত পাড়া), জহাতডং নং- ১২১৭/১, ডাকঘর: নওয়া 

পাড়া, উপনিলা: অিয় নগর, জিলা: যনিার
 ০০৪৫৪-০০২৬৩-০০০৭০ ২৯/১১/২০০৭

৬৫ লাস্টার
জহাতডং নম্বর- ১৮০-১, সমিা কমনপ্লক্স, িবানীগঞ্জ জমাড়, 

বলারীপাড়া, নানোর-৬৪০০
 ০৩৭০১-০২৫৬৭-০০০৭২ ২৯/১১/২০০৭

৬৬ আদি ত সমাি কল্যাণ সংস্থা গ্রাম+ডাকঘর-নূরনগর, থানা-শ্যামনগর, জিলা-সািক্ষীরা।  ০১৮৬৫-০২৩১৪-০০০৭৩ ২৯/১১/২০০৭

৬৭ রািিাহী জসাসাল জডিলপনমন্ট জপ্রাগ্রাম (আরএসতডতপ)
গ্রাম-তবতদরপুর, ডাকঘর-বসন্তনকদার, উপনিলা-জমাহনপুর, জিলা-

রািিাহী।
 ০২১০৭-০০১৮২-০০০৭৪ ২৯/১১/২০০৭

৬৮ রংপুর উন্নয়ন সামাতিক সংস্থা (আরতডএসএস) তি,এল,রায় জরাড, দতহগঞ্জ, মাতহগঞ্জ, রংপুর।  ০২৫৪৭-০০৫৫১-০০০৭৬ ২৯/১১/২০০৭

৬৯ কতমউতনটি জডনিলপম্যান্ট জপ্রাগ্রাম (তসতডতপ) ঐতিহাতসক পাহাড়পুর জরাড, িামালগঞ্জ, িয়পুরহাে-৫৯৪১।  ০০৩৫৭-০১৮৭৯-০০০৭৭ ২৯/১১/২০০৭

৭০ এনদি ৫/২, ব্লক - তস, আনন্দপুর তসটিনলন, সািার, ঢাকা-১৩৪০।  ০০০৯১-০০৩৯৬-০০০৭৯ ২৯/১১/২০০৭

৭১
জবতসক অগ তানাইনিিন জনেওয়াকত ফর জডনিলপনমন্ট এে 

তহউনমতননেতরয়ান এইড ফর জনিন (বন্ধন)

মহল্লা - মািাইি মতঞ্জল, জপাি+উপনিলা - পাঁচতবতব, জিলা - 

িয়পুরহাে।
 ০১১৩২-০০২২৭-০০০৮০ ২৯/১১/২০০৭

৭২ সমাি উন্নয়ন জকন্দ্র (স্যক)
গ্রাম-বড্ডাপাড়া, ডাকঘর+উপনিলা-সরাইল, জিলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-

৩৪৩০।
 ০০৭২৯-০০০৪৬-০০০৮২ ২৯/১১/২০০৭

৭৩ গ্রামীণ জসবা সংস্থা (তিএসএস) ১৯/২০, ব্লক-তব, গঙ্গাধরপতট্ট, মাতনকগঞ্জ-১৮০০।  ০০৩৪৩-০৩৯৪৪-০০০৮৩ ০১/০১/২০০৮

৭৪ বাংলানদি ইনতস্টটিউে অব তরসাচ ত এে জডনিলপনমন্ট (বাড ত)
গ্রামিঃ-কুমারডুতগ, জপািিঃ-িাহািতল, থানািঃ-চাঁদপুর সদর, জিলািঃ-

চাঁদপুর।
 ০০০১৫-০০১২৫-০০০৮৪ ০১/০১/২০০৮

৭৫ উত্তরা জডনিলপনমন্ট জপ্রাগ্রাম জসাসাইটি (ইউতডতপএস) ৫/১০ (তনচিলা), হুমায়ুন জরাড, ব্লক-তব, জমাহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭।  ০৩৭৪৭-০০৯৮১-০০০৮৫ ০১/০১/২০০৮

৭৬ আম্বালা ফাউনেিন
বাড়ী-৬২, ব্লক-ক, তপতসকালচার হাউতিং জসাসাইটি, শ্যামলী, ঢাকা-

১২০৭।
 ০০৩৫০-০১৩০৮-০০০৮৬ ০১/০১/২০০৮

৭৭ তহউম্যান এনসাতসনয়িন ফর রুরাল জডনিলপনমন্ট (হাড ত) অনুমতঞ্জল, দতক্ষণ ঠনঠতনয়া, বগুড়া সদর, বগুড়া-৫৮০০।  ০০৭২৭-০০৪৬৭-০০০৮৭ ০১/০১/২০০৮

৭৮ জসাস্যাল আন ত ব্াতকং এুাডিান্সনমন্ট (জসবা) ডাকঘর+উপনিলা+জপৌরসিা-জিদরগঞ্জ, জিলা-িরীয়িপুর।  ০১৯১০-০০২৫০-০০০৮৮ ০১/০১/২০০৮

৭৯ পল্লী বন্ধন জকন্দ্র
গ্রাম-চরদুল তিখাঁ, ডাকঘর-বাতরষাব-১৭৪৩, উপনিলা-কাপাতসয়া, 

জিলা-গািীপুর।
 ০০৩১৩-০০৫৪৩-০০০৯০ ০১/০১/২০০৮

৮০ গণ উন্নয়ন জকন্দ্র (তিইউনক) গ্রাম-নিরৎপুর, উপনিলা-গাইবান্ধা, জিলা-গাইবান্ধা-৫৭০০।  ০৩৭৩০-০১৭৪৬-০০০৯১ ০১/০১/২০০৮

৮১ উন্নয়ন সংঘ (ইউএস) জদউরপাড়, চন্দ্রা, িামালপুর-২০০০।  ০৫২২৫-০২১৩২-০০০৯২ ০১/০১/২০০৮

৮২ িালিলা যুব উন্নয়ন সংগঠন (োইডা)
িালিলা (দামপাড়া), ডাকঘর - বুতড়গঞ্জ, উপনিলা - তিবগঞ্জ, জিলা 

- বগুড়া।
 ০১৫৪৭-০০০৬৩-০০০৯৩ ০১/০১/২০০৮

৮৩
ইতন্টনগ্রনেড্ রূরাল জডনিলপনমন্ট অগ তানাইনিিন 

(আইআরতডও)
বাড়ী- ৫৪, জরাড- ১৩, জসক্টর- ১৪, উত্তরা মনডল োউন, ঢাকা-১২৩০।  ০০৩৬১-০৩৩১১-০০০৯৪ ১৫/০১/২০০৮

৮৪ পদনক্ষপ মানতবক উন্নয়ন জকন্দ্র
বাড়ী-৫৪৮, জরাড-১০, বায়তুল আমান হাউতিং জসাসাইটি, আদাবর, 

ঢাকা-১২০৭।
 ০০১৮১-০০৪৬৮-০০০৯৫ ১৫/০১/২০০৮

৮৫ আদ্-িীন ওনয়লনফয়ার জসন্টার
আদ্-িীন ওনয়লনফয়ার জসন্টার, সতকনা জমতডনকল কনলি, চাঁচড়া 

জচকনপাি, পুনলরহাে, যনিার।
 ০১৭৩০-০০১৪৯-০০০৯৬ ১৫/০১/২০০৮

৮৬ জসন্টার ফর জডনিলপনমন্ট ইননানিিন এে প্রুাকটিনসস
প্লে নং-১৭, জরাড নং-১৩, তপতসকালচার হাউতিং জসাসাইটি, 

জিনখরনেক, আদাবর, ঢাকা।
 ০০৩৪১-০০৭২৭-০০০৯৭ ১৫/০১/২০০৮

৮৭ তচরন্তনী
জহাতডং নং ২৩৫, জমইন জরাড, কনলিপাড়া, োঙ্গাইল জপৌরসিা, 

োঙ্গাইল সদর, োঙ্গাইল।
 ০০০৭৪-০০০০২-০০০৯৮ ১৫/০১/২০০৮

৮৮ বরসা
পলািনপাল, সািক্ষীরা-৯৪০০ (চায়না িতপং কমনপ্লক্স িবন এর ৪থ ত 

িলা)।
 ০৪৭৯২-০১৬৫১-০০০৯৯ ১৫/০১/২০০৮
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ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা (বিতমান )  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

৮৯ আিা আিা োওয়ার, ২৩/৩, তখলিী জরাড, শ্যামলী, জমাহাম্মদপুর, ঢাকা।  ০০৪৭০-০০৫৩৮-০০১০০ ১৫/০১/২০০৮

৯০ পাবনা প্রতিশ্রুতি
বাড়ী- এ/৫, ব্লক- জি, রাধানগর (পাবনা আতলয়া মাদ্রাসার পূব ত 

পানি), পাবনা-৬৬০০।
 ০১৬৪৮-০১৩৪২-০০১০১ ১৫/০১/২০০৮

৯১ এুানসাতসনয়িন ফর এুাডিান্সনমন্ট এে জডিলপনমন্ট (এুাড) িাপলা তনউ মানকতে, জির-ই-বাংলা সড়ক, তিনাইদহ-৭৩০০।  ০১৬৭২-০০৩৯০-০০১০২ ১৫/০১/২০০৮

৯২ কতমউতনটি জডনিলপনমন্ট জসন্টার (জকানডক)
জকানডক িবন, প্লে-২, জরাড-২, জলকিুাতল আ/এ, হািী িাফর আলী 

জরাড, নূতরয়া মাদ্রাসা জলন ফনয়িনলক, খুলিী, চট্টগ্রাম।
 ০১৭৮১-০০০৪৮-০০১০৩ ১৫/০১/২০০৮

৯৩ ইয়ং ইনকাননাতমক জসাসাইটি (ইনয়স্)
জহাতড নং- ১৬১৬/১, ফতির বািান, উত্তরখান (মািার জচৌ-রাস্তার 

দতক্ষণ পানি), উত্তরা, ঢাকা
 ০০৬২৪-০১৭১১-০০১০৪ ১৫/০১/২০০৮

৯৪ টিএমএসএস টিএমএসএস িবন, ৬৩১/৫ পতিম কািীপাড়া, তমরপুর-১০, ঢাকা।  ০০৭০৪-০০৪৭০-০০১০৫ ১৫/০১/২০০৮

৯৫
পিাটি ত এতলতিনয়িন জরা পাটি ততসনপেরী রূরাল ইতনতসনয়টিিস 

(পাপতড়)
ডাকঘর-নারায়ণপুর, উপনিলা-জবলানবা, জিলা-নরতসংদী।  ০০৫৭১-০০০৯০-০০১০৭ ১৫/০১/২০০৮

৯৬ আনলাহা জসাসাল সাতি তনসস বাংলানদি (এ,এস, এস,তব) আলী মতঞ্জল, বালূবাড়ী, তদনািপুর।  ০৩২৬০-০১১৫৮-০০১০৮ ১৫/০১/২০০৮

৯৭ জহামল্যাে এনসাতসনয়িন ফর জসাস্যাল ইমপ্রুিনমন্ট চর শকলাস, চরতকং হাতিয়া, জনায়াখালী।  ০২৩৬৩-০০২৮৫-০০১০৯ ১৫/০১/২০০৮

৯৮ তিনকএস ফাউনেিন নলকা, তসরািগঞ্জ।  ০২৭৭২-০২৪২৩-০০১১০ ১৫/০১/২০০৮

৯৯ জসাসাইটি ফর ফুাতমলী হুাতপননস এে প্রসপাতরটি বাতিিপুর, তকনিারগঞ্জ।  ০১০৭৬-০০৭১৯-০০১১১ ১৫/০১/২০০৮

১০০ জসন্টার ফর ন্যাচারাল তরনসাস ত স্টাতডি
বাড়ী নং-১৩(৫ম ও ৬ষ্ঠ িলা), জরাড নং-১৭, ব্লক-তড, বনানী, ঢাকা-

১২১৩।
 ০০৯৯০-০১৫৭৩-০০১১২ ১৫/০১/২০০৮

১০১ উন্নয়ন ১৮৯, পতিম বাতনয়াখামার জমইন জরাড, খুলনা-৯১০০।  ০১২২৪-০০০৪৩-০০১১৩ ১৫/০১/২০০৮

১০২ বাংলানদি জসাস্যাল জডনিলপনমন্ট একানডমী (তবএসতডএ) ঈদগাহ আবাতসক এলাকা, সদর, তদনািপুর।  ০১৯৯৪-০০৭৯৬-০০১১৪ ১৫/০১/২০০৮

১০৩ জনায়াখালী রুরাল জডনিলপনমন্ট জসাসাইটি
জহাতডং নং-১০১৫/১, কনলি জরাড, মাস্টারপাড়া, মাইিদী, 

জনায়াখালী-৩৮০০।
 ০১৫১৪-০২০০৫-০০১১৬ ১৫/০১/২০০৮

১০৪ সাগতরকা সমাি উন্নয়ন সংস্থা
গ্রাম+ডাকঘর- চরবাটি, থানা- চরিববার, উপনিলা- সূবণ তচর, জিলা-

 জনায়াখালী।
 ০০৫০৮-০০০৬২-০০১১৭ ১৫/০১/২০০৮

১০৫
আইতডয়াল (ইন্সটিটিউে অব জডনিলপনমন্ট এডুনকিন ফর 

এুাডিুান্সনমন্ট অব ল্যােনলস)
গ্রাম+ডাকঘর- পারুতলয়া, উপনিলা- জদবহাো, জিলা- সািক্ষীরা।  ০১৮৮৬-০১৫০১-০০১১৮ ৩০/০১/২০০৮

১০৬ রুরাল এডিান্সনমন্ট কতমটি ফর বাংলানদি (র ুাক-বাংলানদি) নাতন্দনা আতলয়াবাদ, বাতিিপুর, তকনিারগঞ্জ।  ০০৯০৩-০৪৮৪১-০০১২০ ৩০/০১/২০০৮

১০৭ সপ্তগ্রাম নারী স্বতনি তর পতরষদ ৪/২, উত্তর কালীবাতড় জরাড, তিলতুতল, ফতরদপুর-৭৮০০।  ০১৮৮৪-০২২৩০-০০১২১ ৩০/০১/২০০৮

১০৮ ‘‘সৎ-ইচ্ছা’’ মানতবক উন্নয়ন সংস্থা (সাইমাস) গ্রাম-মহদী নগর, জপািঃ- আেতঘতর, থানা-তমিতাপুর, জিলা-োঙ্গাইল।  ০১১১৭-০২৪১৮-০০১২২ ৩০/০১/২০০৮

১০৯ ন্যািনাল জডনিলপনমন্ট কাউতন্সল এনতডতস খনিনপুর, পাহাড়পুর জরাড, িয়পুরহাে।  ০০২৬০-০১৭১৫-০০১২৩ ০৬/০২/২০০৮

১১০ হলতদয়া মতহলা উন্নয়ন সংস্থা
গ্রাম- হলতদয়া, ডাকঘর- বাগমারা, উপনিলা- লালমাই, জিলা- 

কুতমল্লা।
 ০০৯৩৮-০০৮১০-০০১২৪ ৩০/০১/২০০৮

১১১ আিাদ উন্নয়ন সংস্থা (আউস) গ্রাম+ডাকঘর- লিাবাতড়য়া, থানা+জিলা-বরগুনা।  ০১৪৬২-০০৯৪৩-০০১২৫ ৩০/০১/২০০৮

১১২ পতরবার ও তিশু কল্যাণ জকন্দ্র জমানমনিাহী জরাড, নতুন বািার, মধুপুর, োঙ্গাইল।  ০২৮১৯-০১১৩৭-০০১২৬ ৩০/০১/২০০৮

১১৩
এতসসনেন্স ফর জসাসাল অগ তানাইনিিন এে জডনিলপনমন্ট - 

এনসাড

গািী খুরিীদ জব, ৮/৪-এ (২য় িলা), ব্লক- তব, লালমাটিয়া, ঢাকা-

১২০৭।
 ০১১৭৩-০১৯৮৬-০০১২৭ ৩০/০১/২০০৮

১১৪ রীতিয়ান সাতি তস জসাসাইটি (তস.এস.এস) ৮২, রুপসা স্ট্রাে জরাড, নতুন বািার, খুলনা-৯০০১।  ০২৫৭৮-০১৯৭৭-০০১২৯ ৩০/০১/২০০৮

১১৫ এুাডামস্
জকদারনাথ জরাড, মনহশ্বর পািা, ডাকঘর- কুনয়ে (প্রািন তবআইটি), 

থানা- জদৌলিপুর, জিলা- খুলনা।
 ০২০০৮-০২৯৫৪-০০১৩০ ৩০/০১/২০০৮

১১৬ কম তািতন
নুরিাহান তিলা, জহাতডং নং: ১০৪৮, িহীদ িানহদ হািারী জরাড, 

থানাপাড়া, োঙ্গাইল।
 ০৪৪৮৭-০১৬৮২-০০১৩২ ৩০/০১/২০০৮

১১৭ অংকুর পল্লী উন্নয়ন জকন্দ্র গ্রাম- শ্রীনাথদী, ডাকঘর- দত্তনকন্দুয়া, উপনিলা+জিলা- মাদারীপুর।  ০০২৪৫-০২০৭৭-০০১৩৪ ৩০/০১/২০০৮

১১৮ জপ্রাগ্রাম ফর কতমউতনটি জডনিলপনমন্ট (তপতসতড) িনিা ব্াংনকর সামনন, রাধানগর, মিব জমাড়,পাবনা।  ০১৫০৮-০০৭০৩-০০১৩৫ ০৬/০২/২০০৮

১১৯ নারী ও তিশু কল্যাণ ফাউনেিন (এনএসনকএফ)
বাড়ী নং-১২৪/৭৬/১, পতিম ধানমতে হাউতিং, বতছলা জরাড (বতছলা 

তব্রি এর দতক্ষণ পানশ্বত), জমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
 ০০১০২-০১৭৬৩-০০১৩৭ ০৬/০২/২০০৮

১২০ জরািা ফাউনেিন ৯১/১, জস্টতডয়াম পাড়া (পতিম), মাগুরা-৭৬০০।  ০০৮৫৮-০০৮০৬-০০১৩৮ ০৬/০২/২০০৮

১২১ নিীর (নতুন িীবন রতচ) এয়ারনপাে ত জরাড, হাতড়িাংগা, লালমতনরহাে-৫৫০০।  ০২৪৮৯-০০০৮৯-০০১৩৯ ০৬/০২/২০০৮

১২২ গ্রামীণ প্রসার ধনবাড়ী তনউমানকতে, ধনবাড়ী, োঙ্গাইল।  ০০৫৯৩-০১৮০৫-০০১৪০ ০৬/০২/২০০৮

১২৩
তদিা জস্বচ্ছানসবী আথ ত-সামাতিক উন্নয়ন ও মানতবক কল্যাণ 

সংস্থা
তদিা োওয়ার, উপনিলা জমাড়, কুতিয়া-তিনাইদহ মহাসড়ক, কুতিয়া।  ০০৫৯০-০০২৩৬-০০১৪১ ০৬/০২/২০০৮

১২৪ যুগান্তর সমাি উন্নয়ন সংস্থা (জিএসইউএস)
৩২৩ নং নাহার প্লািা (৩য় িলা), নবাব তসরাজুনদ্দৌলাহ জরাড, 

জদওয়ান বািার, জকানিায়ালী, চট্টগ্রাম।
 ০০১৯২-০১২৮২-০০১৪৪ ২৬/০২/২০০৮

১২৫ প্রিুািী
শসয়দ বাড়ী- ৯০৩/এ, ওমরআলী মািববর জরাড (বহদ তার বাড়ীর 

তনকনে) চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।
 ০০৯৪০-০০৩০৪-০০১৪৫ ২৬/০২/২০০৮

১২৬
এনসাতসনয়িন ফর ইনটিনগ্রনেড জডনিলপনমন্ট-কুতমল্লা (এইড-

কুতমল্লা)

গ্রাম- রঘুপুর, ডাকঘর- রািাপাড়া, ইউতনয়ন- িগন্নাথপুর, উপনিলা- 

আদি তসদর, জিলা- কুতমল্লা।
 ০০৪২৯-০০১৪০-০০১৪৬ ২৬/০২/২০০৮

১২৭ গণ কল্যাণ ট্রাি
তনিস্ব িবন ০০১০-০১, পূব ত দািড়া, ড. অমিতু  জসন সড়ক, 

মাতনকগঞ্জ, জপাস্ট জকাড-১৮০০।
 ০০২১৯-০১৫২৪-০০১৪৭ ২৬/০২/২০০৮

১২৮ নারী উনযাগ জকন্দ্র (নউক) ২/২১, বাবর জরাড, ব্লক- তব, জমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।  ০০২০৬-০০০২৫-০০১৪৯ ১৬/০৩/২০০৮

১২৯ সামাতিক জসবা সংগঠন পাথরাইল, জদলদুয়ার, োঙ্গাইল।  ০৬১১৩-০১৫৮৬-০০১৫০ ১৬/০৩/২০০৮

১৩০ তিনলি এনসাতসনয়িন ফর জসাশ্যাল জডনিলপনমন্ট (িাসড) ৭৭/৩, ব্লক-এ, িালবাগ, সািার, ঢাকা।  ০০১৩৯-০১১৭২-০০১৫২ ১৬/০৩/২০০৮
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ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা (বিতমান )  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

১৩১ জসাসাইটি ফর জডনিলপনমন্ট ইতনতসনয়টিিস্ (এসতডআই)
বাড়ী- ২/৪ (চতুথ ত িলা), ব্লক- তস, িাহিাহান জরাড, জমাহাম্মদপুর, 

ঢাকা-১২০৭।
 ০১২৩৯-০৩৩৩৬-০০১৫৪ ১৬/০৩/২০০৮

১৩২ সানিদা ফাউনেিন
অেতব জসন্টার, প্লে-১২, ব্লক-তসডতব্লউএস(তস) গুলিান দতক্ষণ 

এতিনউ, গুলিান-১, ঢাকা-১২১২।
 ০০২৫১-০০১৫৫(ক)-০০১৫৫ ১৬/০৩/২০০৮

১৩৩ ওকাব জসাসাইটি জরানকয়া ম্যানসন (৯ম িলা), ৩৬, পুরানা পল্টন জলন, ঢাকা-১০০০।  ০১১৬৯-০৪১৩৮-০০১৫৬ ১৬/০৩/২০০৮

১৩৪ নবনলাক পতরষদ বাতড় # ১৬৩,জরাড # ১১, তনরালা আ/এ, খুলনা।  ০১০৪৫-০০৫৯১-০০১৫৮ ২৯/০৪/২০০৮

১৩৫ তপপলস্ ওতরনয়নন্টড জপ্রাগ্রাম ইমতপ্লনমনন্টিন (পতপ) ৫/১১-এ, ব্লক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।  ০২১৫০-০১৫৬৩-০০১৫৯ ১৬/০৩/২০০৮

১৩৬ ঘাসফুল বাতড়-৬২, জরাড-০৩,ব্লক-তব, চান্দগাঁও আ/এ, চট্টগ্রাম-৪২১২।  ০০৩৯৯-০১২০৯-০০১৬০ ১৬/০৩/২০০৮

১৩৭ গ্রামীণ জপ্রানগ্রস গ্রাম-লক্ষীপুর, জপািঃ- লস্করহাে, উপনিলা-জফনী সদর, জিলা- জফনী।  ০০৩৩৬-০০২৬০-০০১৬১ ১৬/০৩/২০০৮

১৩৮ তপতদম ফাউনেিন
প্লে#এ-৭৬, জরাড#ডাতব্লউ-১, ব্লক-এ, ইিান ত হাউতিং, পল্লবী ২য় পব ত 

প্রকল্প, রুপনগর, তমরপুর, ঢাকা-১২১৬।
 ০০৯৩৫-০০০৯৪-০০১৬২ ১৬/০৩/২০০৮

১৩৯
এনসাতসনয়িন ফর জসাতসও ইকনতমক এডিান্সনমন্ট অব 

বাংলানদি (আতসয়াব)

গ্রাম-খানয়র বাগান (িারারা), ডাকঘর-িাওডাঙ্গা, উপনিলা-পাবনা 

সদর, জিলা-পাবনা।
 ০০১০৪-০৩০১৬-০০১৬৪ ১৬/০৩/২০০৮

১৪০ ‘‘উদয়’’ (একটি সমািকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান) বাইমহাটি, তমিতাপুর, োঙ্গাইল।  ০০৩৮৯-০০১৭৩-০০১৬৫ ১৬/০৩/২০০৮

১৪১ নব িীবন গ্রাম- পলািনপাল, ডাকঘর+উপনিলা+জিলা- সািক্ষীরা।  ০১৫১০-০০৫৯৮-০০১৬৬ ১৬/০৩/২০০৮

১৪২ তরনসাস ত ইতন্টনগ্রিন জসন্টার (তরক)
বাড়ী নং ৮৮/এ/ক সড়ক নং ৭/এ, ধানমতে আবাতসক এলাকা, ঢাকা-

১২০৯
 ০০৩৪৯-০১৩৭৫-০০১৬৭ ১৬/০৩/২০০৮

১৪৩ প্রনগ্রস (একটি সমাি উন্নয়নমূলক সংস্থা) জহাতডং নং-৩৩০, জদওয়ানপাড়া, িামালপুর-২০০০।  ০১৯৭৩-০২৫৪৩-০০১৬৯ ১৬/০৩/২০০৮

১৪৪ জসন্টার ফর এুাকিন তরসাচ ত - বাতরন্দ (তসএআরতব)
জমানি তদা োওয়ার (২য় িলা), জহাতডং নং-৪৬/১৭, হড়গ্রাম, 

রায়পাড়া, কাতিয়াডাঙ্গা, রািিাহী।
 ০২০৪৭-০০৫৬৫-০০১৭০ ১৬/০৩/২০০৮

১৪৫ হানুম জহলথ্ জডনিলপনমন্ট ফাউনেিন ১৫ তি, জরাড- ১১, বনানী, ঢাকা।  ০৬৪০৮-০৫১২৪-০০১৭২ ১৬/০৩/২০০৮

১৪৬ ইস্কান্দার ওনয়লনফয়ার ফাউনেিন (ইডতব্লউএফ) কৃষ্ণনগর, তপনরািপুর।  ০০২৭৩-০৩৪৫৩-০০১৭৩ ১৬/০৩/২০০৮

১৪৭ পল্লী অগ্রগামী সংস্থা (র ুাক)
গ্রাম- মিকুনী (িালিলা বািার), ডাকঘর- বাহাদুরপুর, উপনিলা- 

নলতছটি, জিলা- িালকাঠী।
 ০২১৬৫-০০৬৭৬-০০১৭৫ ১৬/০৩/২০০৮

১৪৮ আল-ফালাহ্ আ’ম উন্নয়ন সংস্থা (আফাআউস) গ্রাম+ডাকঘর- রািবােী, উপনিলা- সদর, জিলা- তদনািপুর।  ০০৩৩৯-০৩৪৮২-০০১৭৭ ১৬/০৩/২০০৮

১৪৯ পতরবার উন্নয়ন সংস্থা (এফতডএ)
আদি ত পাড়া, ৬ নং ওয়াড ত, চরফুািন জপৌরসিা, ডাকঘর+উপনিলা- 

চরফুািন, জিলা- জিালা।
 ০০৪৭৪-০০২৪৩-০০১৭৮ ১৬/০৩/২০০৮

১৫০ গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প বগুড়া কুান্টননমন্ট , তব-ব্লক (রতহমাবাদ), িািাহানপুর, বগুড়া।  ০১৪৩৪-০৪৪৭৬-০০১৭৯ ১৬/০৩/২০০৮

১৫১ গ্রাম উন্নয়ন কায তক্রম (গ্রাউক)
গ্রাম-কৃষ্ণনগর, ডাকঘর+উপনিলা-জুড়ী, জিলা-জমৌলিীবািার-

৩২৫১।
 ০২৮৫৮-০০২৭৭-০০১৮০ ১৬/০৩/২০০৮

১৫২
ইডা (এনিায়রননমন্ট এে এতগ্রকালচারাল জডনিলপনমন্ট 

এনসাতসনয়িন)
নলিা, কাতলগঞ্জ, সািক্ষীরা।  ০০৬৫৭-০২৩১২-০০১৮১ ১৬/০৩/২০০৮

১৫৩ গ্রাম তবকাি জকন্দ্র হলদীবাড়ী, পাব তিীপুর, তদনািপুর।  ০১২৭১-০১০১৬-০০১৮৩ ১৬/০৩/২০০৮

১৫৪ কাতরিাস বাংলানদি ২ আউোর সাকুতলার জরাড, িাতন্তবাগ, ঢাকা-১২১৭।  ০০০৩২-০০২৮৬-০০১৮৪ ১৬/০৩/২০০৮

১৫৫ জডনিলপনমন্ট অগ তানাইনিসন অব তদ রুরাল পূয়র (ডরপ) ৩৬/২, পূব ত জিওড়াপাড়া, তমরপুর, ঢাকা-১২১৬।  ০১৭৯৫-০১৪১১-০০১৮৫ ২৫/০৩/২০০৮

১৫৬
অগ তানাইনিিন ফর জসাসাল এডিান্সনমন্ট এে কালচারাল 

এতক্টতিটিস (ওসাকা)
চক রামানন্দপুর, ঈশ্বরদী জরাড গাছপাড়া, পাবনা।  ০২৪২৮-০৩৭৪৪-০০১৮৬ ২৫/০৩/২০০৮

১৫৭ অগ তানাইনিিন ফর রুরাল এুাডিান্সনমন্ট (ওআরএ) জিনমতন জেক্সাোইল জরাড, গাইোল, তকনিারগঞ্জ।  ০৪১২১-০১৩৭০-০০১৮৭ ২৫/০৩/২০০৮

১৫৮ সংগ্রাম (সংগঠিি গ্রানমান্নয়ন কম তসূচী) িহীদ স্মৃতি সড়ক, বরগুনা।  ০৩৭৮২-০০৯৫৮-০০১৮৮ ২৫/০৩/২০০৮

১৫৯ অগ্রগতি কাঁকবান্ধাল, ডাকঘর- সারুটিয়া, উপনিলা- জকসবপুর, জিলা- যনিার।  ০৫৭৭৪-০০৪৭৪-০০১৮৯ ২৫/০৩/২০০৮

১৬০ পল্লী তবকাি জকন্দ্র (তপতবনক)
ওয়াতস োওয়ার, বাড়ী নং: ৫৭২/জক (১০ জফ্ল্ার), ইতসতব চত্বর, 

মাটিকাো, ঢাকা কুান্টননমন্ট, ঢাকা-১২০৬
 ০০৫২৯-০৩৯৯৬-০০১৯০ ২৫/০৩/২০০৮

১৬১ হুাতবট্যাে এুাে ইনকানতম তলফটিং জপ্রাগ্রাম (জহল্প) জহল্প-৩৬, ৩৭ ও ৩৮ তবতসক তিল্প নগরী, তবতসক, বানগরহাে।  ০০৫৩৮-০০১০১-০০১৯১ ২৫/০৩/২০০৮

১৬২ আরতডআরএস বাংলানদি বাড়ী নং-৪৩, সড়ক নং-১০, জসক্টর নং-৬, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।  ০০১৪৩-০০১৭৫-০০১৯২ ২৫/০৩/২০০৮

১৬৩ পল্লী সহনযাগী তবষয়ক সংস্থা (আরনকা) গ্রাম+ডাকঘর- জবায়াতলয়া, উপনিলা+জিলা- নওগাঁ।  ০০৯৮৪-০১১৯৮-০০১৯৩ ২৫/০৩/২০০৮

১৬৪ প্রদীপন সানহববাড়ী জরাড, মনহশ্বরপািা, খুলনা-৯২০৩।  ০০৯৮৭-০০৬৯০-০০১৯৪ ২৫/০৩/২০০৮

১৬৫ গান্ধী আশ্রম ট্রাি িয়াগ, জসানাইমুতড়, জনায়াখালী।  ০৩৬০৬-০০৯০৪-০০১৯৫ ২৫/০৩/২০০৮

১৬৬ িাপলাফুল গ্রাম+ডাকঘর- দিানী, থানা+জিলা- বানগরহাে।  ০১১৮৮-০০৪৪৯-০০১৯৬ ২৫/০৩/২০০৮

১৬৭ পল্লী প্রগতি সতমতি জুলহাস ম্যানসন, বাড়ী নং-১২, কনলি জরাড, পটুয়াখালী।  ০২২২৩-০১০৮৩-০০১৯৭ ২৫/০৩/২০০৮

১৬৮ ‘‘জসতু বাংলানদি’’ গ্রাম+ডাকঘর- তিরাশুনী, উপনিলা-  িালা, জিলা- সািক্ষীরা।  ০০১৮৮-০০২৫৪-০০১৯৮ ২৫/০৩/২০০৮

১৬৯ আসপাডা পতরনবি উন্নয়ন ফাউনেিন
বাড়ী নং- ১৯৩, জরাড নং-০১, ১ম িলা (উত্তর পানশ্বত), তনউ 

তডওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।
 ০০১৭৮-০০২৬১-০০১৯৯ ২৫/০৩/২০০৮

১৭০ আশ্রয় ৬১৫/৯, বতসলা জরাড, জমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।  ০০৬০৯-০১০১৯-০০২০০ ২৫/০৩/২০০৮

১৭১ গ্রামীণ মানতবক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস) কাতনি মহল, ১০২ তডতব জরাড, জসহড়া মুতন্সবাতড়, ময়মনতসংহ।  ০২৮৩০-০৩২৭৩-০০২০১ ২৫/০৩/২০০৮

১৭২ ইনকা-জসাশ্যাল জডিলপনমন্ট অগ তানাইনিিন ইএসতডও কনলি পাড়া, ঠাকুরগাঁও।  ০১০৫৯-০৩৩৫৫-০০২০৩ ২৫/০৩/২০০৮

১৭৩ পুওর ওনয়লনফয়ার অগ তানাইনিিন (তপডতব্লউও) খতলল মেল হাে, বাকীগঞ্জ, ফতরদপুর।  ০১৬১৬-০১৩৮৪-০০২০৪ ২৫/০৩/২০০৮

১৭৪ সবুি বাংলা
মজুমদার তিলা, বাতড় নং-৩৩৪, তবমানবন্দর সড়ক (জফনী সদর 

উপনিলা অতফনসর পতিম পানি) জফনী সদর, জফনী-৩৯০০।
 ০৫৪৬৪-০১৮২৫-০০২০৫ ০৩/০৪/২০০৮

১৭৫
রুরাল ইকননাতমক সানপাে ত এে জকয়ার ফর তদ আোর 

তপ্রতিনলিড (জরসতকউ)

জরসতকউ িবন, জহাতডং নং-০১৫৭-০১, মহল্লা দি তনা, জপািঃ 

আনেলপুর, থানা: িািহাে, ওয়াড ত নং-১৫, রংপুর তসটি কনপ তানরিন 

রংপুর।

 ০২৪৫৩-০২৫৫৮-০০২০৬ ০৩/০৪/২০০৮

১৭৬ িিফুল বাংলানদি গ্রাম+ডাকঘর- িাহানাবাদ, থানা- জমাহনপুর, জিলা- রািিাহী।  ০১১১৬-০০০৭২-০০২০৭ ০৩/০৪/২০০৮

১৭৭ গণ তমলন ফাউনেিন তচিলমারী, বানগরহাে।  ০০২৫৪-০৩৬৯০-০০২০৮ ০৩/০৪/২০০৮
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ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা (বিতমান )  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

১৭৮ জফাকাস জসাসাইটি হাসপািাল জরাড, গ্রাম+ডাকঘর- গাবিলী, জিলা- বগুড়া।  ০০৭২৮-০০৮১২-০০২০৯ ০৩/০৪/২০০৮

১৭৯ পল্লী জসবা সংস্থা (তপ.এস.এস) গ্রাম- িমু্ভপুর, ডাকঘর- খানসর হাে, থানা- িজুমতদ্দন, জিলা- জিালা।  ০০০২১-০০৭৬০-০০২১০ ০৩/০৪/২০০৮

১৮০ তিনলি জডনিলপনমন্ট ফাউনেিন (তিতডএফ) উপনিলা পতরষদ জরাড, বারইখালী, জমানরলগঞ্জ, বানগরহাে।  ০২২২৯-০০৮০৩-০০২১১ ০৩/০৪/২০০৮

১৮১ সনচিন জসাসাইটি
স্যগন্ধা, জহাতডং নং-২৪৫, জমৌিা-সপুরা, ডাকঘর-সপুরা, থানা-

জবায়াতলয়া, জিলা-রািিাহী।
 ০২৪৬১-০১৪৪৯-০০২১২ ০৩/০৪/২০০৮

১৮২
কতমউতনটি জডনিলপনমন্ট এুাে জহল্থ জকয়ার জসন্টার 

(তসতডএইচতস)

৩০৬/০২ জগাডাউন জরাড, নতুন বািার, ডাকঘর+উপনিলা- 

গলাতচপা, জিলা- পটুয়াখালী।
 ০২২৫৭-০৩৬৪৩-০০২১৪ ০৩/০৪/২০০৮

১৮৩ জসাসাল অগ তানাইনিিন ফর িলান্টারী এুাডিাঞ্চনমন্ট (জিািা) জকাে তপাড় জরাড, িাঙ্গা, ফতরদপুর।  ০০৭৩৬-০২০৩৮-০০২১৫ ০৩/০৪/২০০৮

১৮৪ তিশু স্বাস্থু ফাউনেিন, বাংলানদি ৬/২ বড়বাগ, জসকিন-২, তমরপুর, ঢাকা-১২১৬।  ০১৩৫৯-০৩৪০৭-০০২১৬ ১৬/০৪/২০০৮

১৮৫ কাম টু ওয়াকত (তসটিডাতব্লউ)
গ্রাম- মন্মথপুর, ডাকঘর- চাকলা বািার, উপনিলা- পাব তিীপুর, 

জিলা-তদনািপুর-৫২৫০।
 ০০৫১২-০০৬০৮-০০২১৭ ১৬/০৪/২০০৮

১৮৬ মমিা
বাড়ী নং- ১৩, জরাড নং- ০১, জলইন-০১, ব্লক- এল, হাতলিহর 

হাউতিং এনিে, চট্টগ্রাম।
 ০০৯২৭-০১০৮২-০০২১৮ ১৬/০৪/২০০৮

১৮৭ শ্রম উন্নয়ন সংস্থা এন আই খান িবন, জমািারপাড়া, জনত্রনকানা।  ০১৩০১-০০১৪৬-০০২১৯ ১৬/০৪/২০০৮

১৮৮
‘‘জদানয়ল’’ (জডনিলপনমন্ট অগ তানাইনিিন ফর ইকুুইটি এে 

লাি)
গ্রাম- গতট্রয়া, ডাকঘর- কয়া, থানা- কুমারখালী, জিলা- কুতিয়া।  ০১২৮৪-০০৩২২-০০২২০ ২৯/০৪/২০০৮

১৮৯
Centre for advanced Research And Social 

Action

বাড়ী নং-২৯ (৩য় িলা), জরাড নং-০১, ধানমতে আ/এ, ঢাকা- 

১২০৫।
 ০০৮২৬-০০৪৯৯-০০২২১ ২৯/০৪/২০০৮

১৯০ ন্যািনাল জডনিলপনমন্ট জপ্রাগ্রাম (এনতডতপ) এনতডতপ িবন, বাগবাড়ী, িহীদনগর, কামারখন্দ, তসরািগঞ্জ-৬৭০০।  ০১২২৯-০০৩৩২-০০২২২ ২৯/০৪/২০০৮

১৯১ মাদার এডিান্সনমন্ট এুাতসসনেন্স (মা) গ্রাম-বরকামিা, ডাকঘর-চাতন্দনা, থানা-জদতবিার, জিলা-কুতমল্লা।  ০০৭৮৫-০০০৭৯-০০২২৩ ২৯/০৪/২০০৮

১৯২ স্বাবলম্বী উন্নয়ন সতমতি তিবগঞ্জ জরাড, ডাকঘর+থানা+জিলা-জনত্রনকানা।  ০০৬৯৬-০১৫১৯-০০২২৪ ২৯/০৪/২০০৮

১৯৩ সািক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস) গ্রাম+ডাকঘর+উপনিলা-িালা, জিলা-সািক্ষীরা।  ০০৮৯৫-০০৬৯৬-০০২২৫ ২৯/০৪/২০০৮

১৯৪ এসতডএস (িরীয়িপুর জডনিলপনমন্ট জসাসাইটি) সদর জরাড, িরীয়িপুর-৮০০০।  ০৩০৭৪-০৪৬১৬-০০২২৯ ২৯/০৪/২০০৮

১৯৫ িলান্টারী অগ তানাইনিিন ফর রুরাল জডনিলপনমন্ট (জিাড ত)
গ্রাম+ডাকঘর- হাবাসপুর, উপনিলা- পাংসা, জিলা- রািবাড়ী-

৭৭২০।
 ০১৭৪৩-০৪১৯৩-০০২৩০ ১৪/০৫/২০০৮

১৯৬ িাকস ফাউনেিন সবুি নগর, িয়পুরহাে।  ০১৪২০-০১২২১-০০২৩১ ১৪/০৫/২০০৮

১৯৭ আনন্দ
১৩এ/৪এ, বাবর জরাড, ব্লক-তব (২য় িলা), জমাহাম্মদপুর, ঢাকা-

১২০৭।
 ০২০৬০-০১৯১২-০০২৩২ ১৪/০৫/২০০৮

১৯৮ মানতবক সাহায্য সংস্থা (এম.এস.এস) ২৯, পতিম পান্থপথ (৪থ ত িলা), ঢাকা-১২০৫।  ০০১৬৫-০১০৩৩-০০২৩৩ ১৪/০৫/২০০৮

১৯৯ বাংলা-িাম তান সম্প্রীতি (তবতিএস)
বায়তুল ইসলাম িবন, ৪/১৬ (৩য় িলা), ব্লক-তব, হুমায়ুন জরাড, 

জমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
 ০২৭৯৮-০০৫৫৩-০০২৩৪ ১৪/০৫/২০০৮

২০০ িলান্টারী অগ তানাইনিিন ফর জসাসাল জডনিলপনমন্ট (জিাসড) ৮/৮, লালমাটিয়া, ব্লক-এ, ঢাকা- ১২০৭।  ০৫৯১০-০৩৭৬২-০০২৩৫ ১৪/০৫/২০০৮

২০১ ডাক তদনয় যাই বাড়ী নং-০১, বাইপাস জরাড, মাতছমপুর, তপনরািপুর-৮৫০০।  ০১১২১-০০৮৩৫-০০২৩৭ ১৪/০৫/২০০৮

২০২ জলাকাল ইতনতিনয়টিি ফর ইমপাওয়ারনমন্ট (লাইফ)
গ্রাম- বানুপাড়া, ডাকঘর- হারাগাছ, উপনিলা- কাউতনয়া, জিলা- 

রংপুর।
 ০১৪৮১-০১২১১-০০২৩৮ ১৪/০৫/২০০৮

২০৩ সৃিনী ফাউনেিন সৃিনী িবন, ১১১, পবহােী সড়ক, পবহােী, তিনাইদহ-৭৩০০।  ০০৬৭৫-০১৯৪১-০০২৩৯ ১৪/০৫/২০০৮

২০৪ জমৌস্যমী উতকল পাড়া, নওগাঁ।  ০০৫৬৩-০০২২৯-০০২৪০ ১৪/০৫/২০০৮

২০৫
জডনিলপনমন্ট অব ইতন্টনগ্রনেড ফর জসাসাল এনসাতসনয়িন - 

তদিা
বস্যয়া, পতিমপাড়া, তি.তপ, ও-৬০০০, রািপাড়া, রািিাহী।  ০২০২৬-০২৬২৮-০০২৪১ ১৪/০৫/২০০৮

২০৬ তিতপনকএ ফাউনেিন দতক্ষণ িবানীপুর, রািবাড়ী-৭৭০০।  ০০০২৯-০০১৯৭-০০২৪৩ ০৮/০৬/২০০৮

২০৭
একনসস টুয়াড ত লাইিতলহুড এে ওনয়লনফয়ার অগ তানাইনিিন 

(আনলা)
জমাহনপুর, নানোর।  ০০৫৮৪-০১৮৯৭-০০২৪৪ ১৪/০৫/২০০৮

২০৮ জসন্টার ফর কতমউতনটি জডনিলপনমন্ট এতসসনেন্স
বাড়ী নং-১/৮, ব্লক-তি, লালমাটিয়া হাউতিং এনস্টে, লালমাটিয়া, 

ঢাকা-১২০৭।
 ০১০৩২-০১৭৮৮-০০২৪৫ ১৪/০৫/২০০৮

২০৯ সতলডাতরটি নতুন িহর, কুতড়গ্রাম।  ০১৪০২-০০৫১৫-০০২৪৬ ১৪/০৫/২০০৮

২১০ প্রয়াস মানতবক উন্নয়ন জসাসাইটি জবনলপুকুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৬৩০০।  ০০৯৭৮-০০৯৮৬-০০২৪৮ ১৪/০৫/২০০৮

২১১ ইতন্টনগ্রনেড জডনিলপনমন্ট ফাউনেিন হাউি নং-২০, এতিতনউ-২, ব্লক-তড, তমরপুর-০২, ঢাকা-১২১৬  ০১৯২০-০১৮৭২-০০২৪৯ ১৪/০৫/২০০৮

২১২ জডনিলপনমন্ট ফর জসাসাইটি
তময়া বািার, ডাকঘর- তময়া বািার, উপনিলা- জচৌদ্দগ্রাম, জিলা- 

কুতমল্লা।
 ০০৩৬৯-০০৮১৩-০০২৫০ ০৮/০৬/২০০৮

২১৩ তদগন্ত গ্রাম+ডাকঘর-সাকরাইল, উপনিলা+জিলা-োঙ্গাইল।  ০০৬৫৬-০১০০৯-০০২৫১ ০৮/০৬/২০০৮

২১৪ ডুডুমারী গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা (তডতিইউএস) গ্রাম-ডুডুমারী, ডাকঘর+উপনিলা+জিলা-পঞ্চগড়।  ০১৭৫২-০০১৯২-০০২৫২ ০৮/০৬/২০০৮

২১৫ পল্লী উন্নয়ন সমাি কল্যাণ সংস্থা ১৫/১৫ দতক্ষণ দতড়য়াপুর, সািার, ঢাকা।  ০০১৪০-০১৭০১-০০২৫৪ ০৮/০৬/২০০৮

২১৬ জপািাটি ত এতলতিনয়িন োইি, প্যাড-োঙ্গাইল পীরবাড়ী, তলংক জরাড, প্যারাডাইসপাড়া, ডাকঘর+জিলা- োঙ্গাইল।  ০০৭৫১-০০৬২৩-০০২৫৫ ০৮/০৬/২০০৮

২১৭ হীড বাংলানদি জমইন জরাড, প্লে-১৯, ব্লক-এ, জসকিন-১১, তমরপুর, ঢাকা-১২১৬।  ০১৩৯৯-০০৬৪৫-০০২৫৮ ০৮/০৬/২০০৮

২১৮ ইননেনগ্রনেড জসাসাল ওনয়লনফয়ার এনসাতসনয়িন (ইিওয়া) ডাকঘর+উপনিলা- জবিাগী, জিলা- বরগুনা-৮৭৪০।  ০১০০১-০০০৫৫-০০২৫৯ ০৮/০৬/২০০৮

২১৯ পািাকুুঁতড় জসাসাইটি
বাসা নং- ০২, ৩য় িলা, কুাথতলক তমিন জরাড, শ্রীমঙ্গল, 

জমৌলিীবািার
 ০০৬৪৯-০০৩৮০-০০২৬১ ০৮/০৬/২০০৮

২২০ রুরাল জডনিলপনমন্ট এে ওনয়লনফয়ার ফাউনেিন
জদওয়ান মতঞ্জল, ২য় িলা, িহীদ তমনানরর তবপরীি পানি, 

গ্রাম+ডাকঘর+উপনিলা-নবাবগঞ্জ, জিলা- ঢাকা।
 ০১৫৬৫-০০৫৫৫-০০২৬২ ০৮/০৬/২০০৮

২২১ বাংলানদি এক্সনেনিন এডুনকিন সাতি তনসস (তবি) বাতড় নং-৮/তব, জরাড-২৯, গুলিান-০১, ঢাকা-১২১২  ০০৫৭২-০২৫১৭-০০২৬৩ ০৮/০৬/২০০৮
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ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা (বিতমান )  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

২২২
অুাকিন ফর তহউম্যান জডনিলপনমন্ট অরগানাইনিিন 

‘‘এুানডা’’

বাড়ী নং-৫৪৬ (২য় িলা), উপনিলা জরাড, কুতিয়া সদর, কুতিয়া-

৭০০০।
 ০০৬৮৪-০২৯০৯-০০২৬৫ ০৮/০৬/২০০৮

২২৩ দাতরদ্র তবনমাচন সংস্থা (তডতবএস) ফুলবাগান জরাড, মুখািী পাড়া, জমনহরপুর-৭১০০।  ০০৭৯১-০১৬৩২-০০২৬৬ ০৮/০৬/২০০৮

২২৪ সূচনা সমাি উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম- থানাপাড়া, ডাকঘর+উপনিলা- জবাদা,  জিলা- পঞ্চগড়।  ০২৩৭৩-০৪৫৯৫-০০২৬৭ ০৮/০৬/২০০৮

২২৫ মুতি কক্সবািার সারদা িবন, জগালদীতঘর পাড়, কক্সবািার।  ০০৯০৮-০০২৭৮-০০২৭২ ১৫/০৬/২০০৮

২২৬ গ্রাম উন্নয়ন কম ত (গাক) গাক োওয়ার, বনানী, বগুড়া-৫৮০০।  ০২৭৬১-০৩১৯৬-০০২৭৩ ১৫/০৬/২০০৮

২২৭ ফুাতমতল জডনিলপনমন্ট সাতি তনসস এে তরসাচ ত
বাড়ী ২১৬, আিনকানা জমতডনকল জরাড, আিনকানা, দতক্ষণখান, 

ঢাকা-১২৩০
 ০৪৫৯৪-০১১৪১-০০২৭৪ ১৫/০৬/২০০৮

২২৮ গ্রামীণ িন উন্নয়ন সংস্থা (তিনিইউএস) আলিানির রহমান সড়ক (চরননায়াপদ), জিালা।  ০০৫৫২-০১১১১-০০২৭৫ ১৫/০৬/২০০৮

২২৯ এনহড জসাশ্যাল অগ তানাইনিিন (এনসা) মাদ্রাসা জরাড, িয়পুরহাে-৫৯০০।  ০১১৮০-০১৬১৫-০০২৭৬ ১৫/০৬/২০০৮

২৩০ উত্তরণ
ফ্ল্াে নং-তব-১, বাড়ী নং-৩২ (২য় িলা), জরাড নং-১০/এ, ধানমতে, 

ঢাকা-১২০৯
 ০১৩৬৬-০২৭০৪-০০২৭৭ ১৫/০৬/২০০৮

২৩১ িয়পুরহাে রুরাল জডনিলপনমন্ট মুিনমন্ট (জিআরতডএম) বাড়ী নং-৪৭৬/১, পূব ত বািার, জচৌধুরী পাড়া, িয়পুরহাে।  ০১৪২১-০২৫২৮-০০২৭৮ ১৫/০৬/২০০৮

২৩২
জসাসাইটি ফর প্রনিক্ট ইমতপ্লনমনন্টিন তরসাচ ত ইিুালুনয়িন 

এে জট্রতনং (জসাতপনরে)
৮/৩, জসগুনবাতগচা, ঢাকা-১০০০।  ০১৮৭৪-০২০৮৬-০০২৭৯ ১৫/০৬/২০০৮

২৩৩ পল্লী প্রগতি সহায়ক সতমতি িাপলা সড়ক, আলীপুর, ফতরদপুর।  ০২১৭৮-০০২১৪-০০২৮০ ১৫/০৬/২০০৮

২৩৪ বাংলানদি রুরাল ইউথ ওনয়লনফয়ার অরগানাইনিিন (বাতরও) আল-নাতহদ িবন, িাতন্তনমাড়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।  ০৩৩১০-০০৬৭৪-০০২৮১ ১৫/০৬/২০০৮

২৩৫ পল্লী রক্ষা সংস্থা (পরস) গ্রাম+ডাকঘর-আদাচাকী, থানা-জবলকুতচ, জিলা-তসরািগঞ্জ।  ০১৬১৯-০৪১১৮-০০২৮২ ১৫/০৬/২০০৮

২৩৬ জসাসাইটি ফর এুাকিন তরসাচ ত এে জডনিলপনমন্ট ৪০/তড তদলু জরাড (২য় িলা), তনউ ইস্কােন, ঢাকা-১০০০।  ০৫৭৯৭-০৩৮৩৮-০০২৮৩ ১৫/০৬/২০০৮

২৩৭ নতুন সাথী নল্লাপাড়া বািার, জদলদুয়ার, োঙ্গাইল।  ০৪৭৯১-০৩১৪৬-০০২৮৪ ১৫/০৬/২০০৮

২৩৮ তলয়া জহলথ এে এডুনকিন জডিনলাপনমন্ট ফাউনেিন ২৪ নং জদাপাপতট্ট জরাড, িামিলা, তনউ চাষাড়া, নারায়নগঞ্জ।  ০০০৩৭-০১১৫৬-০০২৮৬ ২৫/০৬/২০০৮

২৩৯ জসাতসও ইনকানতমক ব্াতকং এনসাতসনয়িন (জসবা) জসবা োওয়ার, তবশ্বাস জবিকা, ময়মনতসংহ জরাড, োঙ্গাইল।  ০১১৫১-০০১৪১-০০২৮৭ ২৫/০৬/২০০৮

২৪০ BURO Bangladesh বাড়ী-১২/এ, ব্লক-তসইএন(এফ), জরাড-১০৪, গুলিান-২, ঢাকা-১২১২।  ০০০০৪-০০৩৯৪-০০২৮৮ ২৫/০৬/২০০৮

২৪১ সমতন্বি সমাি উন্নয়ন সংস্থা (আইতসতডএ) তিক্ষক িবন (৩য় িলা), ফতকরবাতড় জরাড, বতরিাল।  ০০৬১৫-০৩১৪৭-০০২৮৯ ২৫/০৬/২০০৮

২৪২ রুরাল জহলথ এডুনকিন এে জক্রতডে অগ তানাইনিিন (তরনকা)
এইচ.এস.এস জরাড, মডান ত জমাড় (০১নং পাতনর ট্যাংতকর সামনন), 

তিনাইদহ-৭৩০০।
 ০০৭৭৩-০০১৯৫-০০২৯১ ২৫/০৬/২০০৮

২৪৩ অতনব তাণ সমাি উন্নয়ন সংস্থা জগারস্থান জরাড, োউন কাতলকাপুর, পটুয়াখালী।  ০০৭০১-০০৯৬৮-০০২৯৪ ২৫/০৬/২০০৮

২৪৪ রীতিয়ান কতমিন ফর জডনিলপনমন্ট ইন বাংলানদি ৮৮, জসনপাড়া পব তিা, তমরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬।  ০২৬৩৬-০৩৬৬৭-০০২৯৫ ২৫/০৬/২০০৮

২৪৫
ব্লাইে এডুনকিন এে তরনহতবতলনেিন জডনিলপনমন্ট 

অগ তানাইনিিন (বানড তা)
৩/১, সড়ক- ১১, রূপনগর, জসকিন-৫, তমরপুর, ঢাকা-১২১৬।  ০১৬২৬-০০৭০৪-০০২৯৬ ২৫/০৬/২০০৮

২৪৬ স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা বাইমহাটি, তমিতাপুর বািার, োঙ্গাইল।  ০১৯৯৬-০০৬০২-০০২৯৭ ১৩/০৭/২০০৮

২৪৭ অনন্য সমাি কল্যাণ সংস্থা - এএসনকএস ঢাকা জরাড, িালগাড়ীয়া, পাবনা।  ০০৩৫৩-০২৭৬১-০০২৯৮ ১৩/০৭/২০০৮

২৪৮ ‘‘সহায়’’ (জসচ্ছানসবী পল্লী উন্নয়ন সংস্থা)
সাতন তিলা, ডাকঘর- আমলা সদরপুর, উপনিলা- তমরপুর, জিলা- 

কুতিয়া।
 ০২৫৩৬-০০৭৪৪-০০৩০১ ১৩/০৭/২০০৮

২৪৯ সাউথ এতিয়া পাে তনারিীপ বাংলানদি
হাউি নং-৬৩, ব্লক-তব, জমাহাম্মদপুর হাউতিং, তপতসকালচার ফাতম তং 

জকা-অপানরটিি জসাসাইটি তলিঃ, জমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
 ০০৪৫২-০৩১২৪-০০৩০২ ২০/০৭/২০০৮

২৫০ অলোরননটিি জডনিলপনমন্ট ইতনতসনয়টিি
বাড়ী নং-৭৬ (২য় িলা), জরাড নং-৪, ব্লক-তব, তননকিন, গুলিান-১, 

ঢাকা-১২১২।
 ০০৭১১-০০০২৭-০০৩০৩ ২০/০৭/২০০৮

২৫১ বন্ধু কল্যাণ ফাউনেিন গ্রাম+ডাকঘর- রািঘাে, উপনিলা- অিয়নগর, জিলা- যনিার।  ০১৪৯০-০০৩৩০-০০৩০৫ ২০/০৭/২০০৮

২৫২ মুতিপথ উন্নয়ন জকন্দ্র
মুতিপথ িবন, ৩৪৩ িতললনগর, জপৌরসদর রাউিান, চট্টগ্রাম-

৪৩৪০।
 ০১১১৯-০০৯৩৬-০০৩০৬ ২০/০৭/২০০৮

২৫৩ PRISM Bangladesh Foundation
ফান কািানা, ফ্ল্ুাে-৩ এতব, বাতড়-৪১, জরাড-০৬, ব্লক-তস, বনানী, 

ঢাকা-১২১৩।
 ০০৫২১-০০০২২-০০৩০৭ ২৯/০৭/২০০৮

২৫৪ জসলফ-জহল্প এে তরনহতবতলনেিন জপ্রাগ্রাম - িাপ ত নতুন বাবুপাড়া, তদনািপুর জরাড, শসয়দপুর, নীলফামারী।  ০২৬৩০-০২৬৪৫-০০৩০৮ ২৯/০৭/২০০৮

২৫৫ জকতপইউএস (কুতিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা) ১৮/৫, মসতিদ বাড়ী জলন নং.১, আরুয়াপাড়া, কুতিয়া-৭০০০।  ০১৪০৪-০০১৬০-০০৩০৯ ২৯/০৭/২০০৮

২৫৬ িননসবা

এস.এম.তিলা (২য় িলা), িহীদ রতফক সড়ক (জপয়ারী জমাহন জসন 

সরকারী প্রাথতমক তবযালয় সংলগ্ন), ডাকঘর-উত্তর কাট্টলী, ওয়াড ত 

নং-১০, থানা-পাহাড়িলী, জিলা-চট্টগ্রাম।

 ০২৪৮৭-০০৬৩০-০০৩১০ ২৯/০৭/২০০৮

২৫৭ স্বতনি তর বাংলানদি ওয়াকতাস ত  ট্রাস্ট িবন, ৫/৫, ব্লক-তস, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।  ০০৪৯৫-০৩৫৬২-০০৩১১ ২৯/০৭/২০০৮

২৫৮ পল্লী মঙ্গল কম তসূচী
কনকড ত আনকততডয়া িতপংমল, প্লে-১ এবং ২, জরাড- ৪, ধানমতে 

আ/এ, ঢাকা-১২০৫
 ০০৮৬২-০০৩৮৭-০০৩১২ ২৯/০৭/২০০৮

২৫৯ পল্লীশ্রী বালুবাড়ী, তদনািপুর।  ০১৫৭২-০০৬৬০-০০৩১৩ ২৯/০৭/২০০৮

২৬০
অপকা (অগ তানাইনিিন ফর যা পুওর কতমউতনটি 

এুাডিান্সনমন্ট)

গ্রাম-জসানাপাহাড়, ডাকঘর-জিারারগঞ্জ (শচিনন্যর হাে), থানা-

তমরসরাই, জিলা-চট্টগ্রাম।
 ০১৬২০-০২৫৯৬-০০৩১৪ ২৯/০৭/২০০৮

২৬১
জসাস্যাল এুাডিান্সনমন্ট ফর তপপলস্ তলবানরিন এনিতন্স 

(িাপলা)

গ্রাম- জেঁচুড়ানকাড়া, ডাকঘর- আহনমদপুর বািার, উপনিলা-

বড়াইগ্রাম, জিলা- নানোর।
 ০৪১৭৬-০৩৫৬৯-০০৩১৬ ১৮/০৮/২০০৮

২৬২ তদ ইনতস্টটিউে অব রুরাল জডনিলপনমন্ট - আইআরতড ২২২/খ, মাতলবাগ (২য় িলা), ফ্ল্ুাে # তস-২, ঢাকা-১২১৭।  ০২২৫৫-০৩০৯৩-০০৩১৮ ১৮/০৮/২০০৮

২৬৩ জসাসাইটি ফর এডিান্সনমন্ট অব রুরাল এতরয়াস (সারা)
িাপান বাংলানদি জেেিীপ স্কুল িবন, গ্রাম-জরঙ্গা দাউদপুর, 

উপনিলা-দতক্ষন স্যরমা, জিলা-তসনলে।
 ০৫৭৪৪-০৪১৬৭-০০৩১৯ ১৮/০৮/২০০৮

২৬৪
জসবা - জসািাল এতডতফনকিন অব তবনাইন এুাতসতমনলিন 

জসাসাইটি
১৪৬/৩, খানিাহান আলী জরাড, খুলনা-৯১০০।  ০২৮২১-০৪৫৭৬-০০৩২০ ১৮/০৮/২০০৮

২৬৫
আনসার আলী ফাউনেিন ফর ইতন্টনগ্রনেড জডনিলপনমন্ট 

(আতফড)
তিমপুর, আদি ত সদর, কুতমল্লা।  ০০৬৬৯-০৩৪৩৩-০০৩২১ ১৮/০৮/২০০৮

২৬৬ জসন্টার ফর জডনিলপনমন্ট সাতি তনসস (তসতডএস) থানা জরাড, বড়াইগ্রাম, নানোর।  ০২৫২২-০৩৬০৭-০০৩২২ ১৮/০৮/২০০৮

২৬৭ অুাকিন ফর জসাশ্যাল জডনিলপনমন্ট ১৩তস/৮ তস, বাবর জরাড, ব্লক-তব, জমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।  ০১১৫৩-০১৩৪৭-০০৩২৩ ১৮/০৮/২০০৮

২৬৮ আউিগাড়া উন্নয়ন সংস্থা আউিগাড়া, নারায়নপাড়া, িয়পুরহাে।  ০২৬৭৬-০২০১৯-০০৩২৫ ০৭/০৯/২০০৮




পাতা  6/18



ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা (বিতমান )  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

২৬৯ যুগবানী সমাি কল্যাণ সংস্থা ময়মনতসংহ জরাড, সাবাতলয়া, োঙ্গাইল।  ০০২৪৪-০০৩৪৩-০০৩২৬ ০৭/০৯/২০০৮

২৭০ জস্টপ টুওয়াড তস ইমপাওয়ারনমন্ট অব তদ পুওর
আ.ফ.ম স্যলিানুল আিম (আনপল) সানহনবর বাসার নীচ িলা, বাসা 

নং-০৭, তিববাড়ী জরাড, পূব তদািড়া, মাতনকগঞ্জ।
 ০৩২২৭-০০৩০৯-০০৩২৭ ০৭/০৯/২০০৮

২৭১ বাঁচনি জিখা িহীদ মতসউর রহমান সড়ক, আরবপুর, যনিার।  ০৩৪৪৬-০১৩০৯-০০৩২৮ ০৭/০৯/২০০৮

২৭২ উন্নয়ন সহায়ক সংস্থা (উসস) উসস িবন, ৮৮৮/১, জমাস্তফাপুর জরাড, জমৌলিীবািার-৩২০০  ০১১৬৪-০২১৯০-০০৩২৯ ০৭/০৯/২০০৮

২৭৩ বানস্কা ফাউনেিন
বাড়ী নং- ৭৮, জরাড নং- ৮/তব, পশু হাসপািাল পাড়া, ছায়াতবথী 

সড়ক, মাগুরা।
 ০০৮২৯-০২৭৩৯-০০৩৩০ ০৭/০৯/২০০৮

২৭৪ পল্লী তিশু ফাউনেিন অব বাংলানদি বাড়ী-৬/এ, বড়বাগ, জসকিন-২, তমরপুর, ঢাকা-১২১৬।  ০০২০৮-০৫১১৫-০০৩৩১ ০৭/০৯/২০০৮

২৭৫ সমকাল সমাি উন্নয়ন সংস্থা (স-স উস)
গ্রাম- িাহাঙ্গীরাবাদ হাে, জপাি- িাহাঙ্গীরাবাদ, উপনিলা- পীরগঞ্জ, 

জিলা- রংপুর।
 ০১৫৭৩-০০৫৫৯-০০৩৩৩ ২৩/০৯/২০০৮

২৭৬ িাগরনী মতহলা কল্যাণ সংস্থা (িামকস) গ্রাম- বাতনয়াদী, ডাকঘর+থানা- তিবপুর, জিলা- নরতসংদী।  ০২১১৪-০০২২৫-০০৩৩৪ ২৩/০৯/২০০৮

২৭৭ ইয়ং পাওয়ার ইন জসাশ্যাল এুাকিন (ইপসা)
বাড়ী নং- এফ ১০(তপ), জরাড নং- ১৩, ব্লক- তব, চান্দগাঁও আ/এ, 

চট্টগ্রাম- ৪২১২।
 ০০২৯৯-০১২৪৯-০০৩৩৫ ২৩/০৯/২০০৮

২৭৮ িাগরণী
গ্রাম- বরকামিা, ডাকঘর- চাতন্দনা, উপনিলা- জদবীিার, জিলা- 

কুতমল্লা।
 ০০৫৯৯-০০০১৮-০০৩৩৭ ২৩/০৯/২০০৮

২৭৯ িলান্টারী এনসাতসনয়িন ফর রুরাল তপউপল কাতদর বািার, জচৌদ্দগ্রাম, কুতমল্লা।  ০০০১০-০০৮৯১-০০৩৩৮ ২৯/১০/২০০৮

২৮০ মানব জসবা অতিযান
মতহষবাথান পতিমপাড়া (জকাে ত জস্টিন জরাড সংলগ্ন), জহাতডং নং-

৪৭৮, ডাকঘর-রািিাহী জকাে ত-৬২০১, থানা-রািপাড়া, রািিাহী।
 ০৩৩৫২-০১৫৭৪-০০৩৩৯ ২৯/১০/২০০৮

২৮১ বাংলানদি ইগনাইে ইয়থ জসাসাইটি (বাইস) তিবিলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।  ০২৯০৮-০৩৩১৬-০০৩৪০ ২৯/১০/২০০৮

২৮২ ইসলামী জসাস্যাল জডনিলপনমন্ট অগ তানাইনিিন (ইসনডা) আবুল হানমি ভূ ুঁইয়া প্লািা (২য় িলা), চাতন্দনা জরাড, বরুড়া, কুতমল্লা।  ০২১৮৩-০০৫৫৭-০০৩৪২ ২৯/১০/২০০৮

২৮৩ জসাসাইটি জডনিলপনমন্ট কতমটি (এসতডতস) িামান মতঞ্জল, জরাড নং-১, জগায়ালচামো, ফতরদপুর-৭৮০০  ০৩৬৬৫-০২৮৩৭-০০৩৪৩ ২৯/১০/২০০৮

২৮৪ আমদা জহলথ এে এনিায়রননমন্ট জডনিলপনমন্ট জসাসাইটি
ফ্ল্ুাে নং-২/তব (২য় িলা), বাড়ী নং-০৫, জরাড নং-০৩, ব্লক-ই, 

বনশ্রী, ঢাকা-১২১৯।
 ০০১৩৬-০০৬১০-০০৩৪৪ ২৯/১০/২০০৮

২৮৫ নওয়ানবকী গণমুখী ফাউনেিন নওয়ানবকী, শ্যামনগর, সািক্ষীরা।  ০১৫১৯-০০৫৮৭-০০৩৪৫ ২৯/১০/২০০৮

২৮৬ বাস্তব - ইতনতসনয়টিি ফর তপপলস জসলফ জডনিলপনমন্ট ৬/১২, হুমায়ুন জরাড, ব্লক-তব, জমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।  ০১০২৯-০০১৭০-০০৩৪৬ ২৯/১০/২০০৮

২৮৭
"দীপতিখা নন্ ফরমাল এডুনকিন, জট্রতনং এে তরসাচ ত 

জসাসাইটি ফর তিনলি জডনিলপনমন্ট"
২৮২/৫, প্রথম কনলানী, মািার জরাড, তমরপুর- ১, ঢাকা- ১২১৮।  ০০৬৮১-০৪৫৪২-০০৩৪৯ ২৯/১০/২০০৮

২৮৮ দীপ জসতু
অধ্যাপক এম. এ. মতিন সড়ক, গ্রাম- তদয়ার শবযনাথ, ডাকঘর- 

তিয়ালনকাল, থানা+জিলা- তসরািগঞ্জ।
 ০১৫৯৮-০২৭১৬-০০৩৫০ ১৩/১১/২০০৮

২৮৯ তিনলি এে তসটি জডিলপনমন্ট জসাসাইটি তনমন্ত্রণ, জহাতডং নং-৮৫৮, উত্তর তস এে তব জরাড, বতরিাল-৮২০০।  ০০২৮৭-০০০৮৬-০০৩৫১ ১৩/১১/২০০৮

২৯০ Niskrity Foundation

‘স্পন্দন’, বাড়ী নং-৯২/১, তিরইল (তিরইল সরকারী উচ্চ 

তবযালনয়র উত্তর পানশ্বত), ওয়াড ত নং-২৭, ডাকঘর-জঘাড়ামারা, থানা-

জবায়াতলয়া, জিলা-রািিাহী-৬১০০।

 ০২৬৪০-০১১৩৩-০০৩৫২ ১৩/১১/২০০৮

২৯১ বাংলার জমলা সংস্থা (তবএমএস)
গালা ইউতনয়ন পতরষদ িবন, রাবনা নয়াপাড়া, ডাকঘর- রস্যলপুর, 

উপনিলা- সদর, জিলা-োঙ্গাইল।
 ০৪১৫৩-০১৫৮৮-০০৩৫৪ ১৩/১১/২০০৮

২৯২ বাংলানদি জডনিলপনমন্ট জসাসাইটি (তবতডএস) ৫ নং সদর জরাড, জপাি বক্স নং- ৩৪, বতরিাল- ৮২০০।  ০৩১৬০-০২৭০২-০০৩৫৫ ১৩/১১/২০০৮

২৯৩
জসন্টার ফর তরহুাতবতলনেিন এডুনকিন আরতনং 

জডনিলপনমন্ট (তক্রড)

বাড়ী-৩০৭/১ (৬ষ্ঠ িলা), সড়ক-৮/এ (নুিন), ১৫ (পুরািন), পতিম 

ধানমতে, ঢাকা-১২০৯।
 ০১০৭৯-০৩১৭১-০০৩৫৮ ৩০/১১/২০০৮

২৯৪ মানব সম্পদ উন্নয়ন জকন্দ্র
গ্রাম-পাতনয়া (তপনরািপুর জমাড়), ডাকঘর-ওবায়দুরনগর, উপনিলা-

কাতলগঞ্জ, জিলা-সািক্ষীরা।
 ০৪৫৯১-০৩৫১০-০০৩৫৯ ৩০/১১/২০০৮

২৯৫
তসডার (কনসান ত ফর এনিায়রননমন্টাল জডনিলপনমন্ট এে 

তরসাচ ত)
৭৬৮, সািমসতিদ জরাড, ধানমতে আ/এ, ঢাকা-১২০৯।  ০০৯২৯-০৪৩৬৬-০০৩৬১ ৩০/১১/২০০৮

২৯৬ মুতি নারী ও তিশু উন্নয়ন সংস্থা ২২/১, তিতুমীর সড়ক, থানাপাড়া, কুতিয়া।  ০১০২৮-০০২৭৯-০০৩৬২ ২৪/১২/২০০৮

২৯৭
মতহলা বহুমুখী তিক্ষা জকন্দ্র (Mohila Bohumukhi 

Shikkha Kendra)
বালুবাড়ী, তদনািপুর।  ০৩৭০৩-০১০০৫-০০৩৬৩ ২৪/১২/২০০৮

২৯৮ সমিা উন্নয়ন সংস্থা গুননরগাঁতি, তসরািগঞ্জ-৬৭০০।  ০১৪৬৬-০৩৮১৩-০০৩৬৪ ২৪/১২/২০০৮

২৯৯ জসন্টার ফর ম্যাস এডুনকিন ইন সানয়ন্স বাতড় নং-৫/৪, ব্লক-এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।  ০১৪২৫-০০১৬৫-০০৩৬৫ ১২/০১/২০০৯

৩০০
জসাসাইটি ফর জসাস্যাল জডনিলপনমন্ট এে ইনকাননাতম (এস. 

এস. তড. ই)

বাতড় নং-৪৪/১, অতিযান-১৩৮/১, সতফউতদ্দন সরকার একানডমী 

জরাড, মধ্য আউচ পাড়া, ডাকঘর-তনিািনগর, েঙ্গী, গািীপুর।
 ০১১৩৬-০১০৫১-০০৩৬৭ ১২/০১/২০০৯

৩০১ মুসতলম এইড বাংলানদি
জসানারিরী িবন (৮ম িলা), বাড়ী #৫৪৭/২, মাতনকতদ, ইতসতব 

প্রধান সড়ক, কুান্টননমন্ট থানা, মীরপুর, ঢাকা-১২০৬
 ০২৭৬৪-০০৭৩৮-০০৩৬৮ ২১/০১/২০০৯

৩০২ দুিঃস্থ স্বাস্থু জকন্দ্র ( তডএসনক )
বাড়ী-৭৪১, জরাড-৯, বায়তুল আমান হাউতিং জসাসাইটি, আদাবর, 

জমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
 ০২১০০-০১৯৮৫-০০৩৬৯ ২১/০১/২০০৯

৩০৩ প্রকাস (প্রতিক্ষণ কম তসংস্থান ও আথ ত-সামাতিক উন্নয়ন সংস্থা ) বরাে,  মাধাইয়া বািার, জদতবিার, কুতমল্লা।  ০৩৬৪৭-০১৩০৬-০০৩৭০ ২১/০১/২০০৯

৩০৪
‘তসনরােতস’ - কুটির তিনল্পর মাধ্যনম গ্রামীন দুিঃস্থ মতহলানদর 

আত্ম-কম তসংস্থান

বাড়ী নং-৭৭০ (৫ িলা), জরাড নং: ১০, এতিতনউ-০৬, তমরপুর 

তডওএইচএস, ঢাকা-১২১৬
 ০৪০৮৬-০৪৮০১-০০৩৭১ ২১/০১/২০০৯

৩০৫ রুরাল জডনিলপনমন্ট সংস্থা (আরতডএস) ৪৯, গৃদ্দতানারায়নপুর, জিরপুর োউন, জিরপুর- ২১০০।  ০০১৯৩-০০০২৮-০০৩৭৪ ২৩/০২/২০০৯

৩০৬
এনিায়রননমন্টাল এে জসাতসও-ইনকানতমক জনেওয়াকত 

(ঈতষন)
১১, মধ্য বাসানবা, সবুিবাগ, ঢাকা- ১২১৪।  ০০৯১৪-০৪১৫১-০০৩৭৫ ০৫/০২/২০০৯

৩০৭
তদ গানরা ব্াতিি কননিনিন রীতিয়ান জহলথ্ প্রনিক্ট, 

িয়রামকুড়া
িয়রামপুরা, ডাক+উপনিলা: হালুয়াঘাে, জিলা: ময়মনতসংহ।  ০৪৫৪০-০৪৪২৭-০০৩৭৬ ০৫/০২/২০০৯

৩০৮ জসানালী িতবষ্যি আতদ োঙ্গাইল, জদলদুয়ার জরাড, োঙ্গাইল।  ০০২০৩-০০৬৫৬-০০৩৭৭ ০৫/০২/২০০৯

৩০৯ তনষ্কৃতি ১২৯, িামাল খান বাই জলন, চট্টগ্রাম।  ০২৮৬৭-০০৭৮৬-০০৩৭৮ ২৩/০২/২০০৯
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ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা (বিতমান )  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

৩১০ তবএনতপএস মাইনক্রাফাইন্যান্স ট্রাি
কল্পনা স্যন্দর, বাতড়- ১৩/১৪ (২য় িলা), বাবর জরাড, ব্লক- তব, 

জমাহাম্মদপুর হাউতিং এনস্টে, জমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
 ০০০৪৪-০০২০৪-০০৩৭৯ ২৩/০২/২০০৯

৩১১
জহলথ, এডুনকিন এে ইনকাননাতমক জডনিলপনমন্ট 

অগ তানাইনিিন (তহনডা)
রাববানী হাউি, আদি ত মহল্লা, তমিন জরাড, চাঁদপুর।  ০১৬৬২-০০৭৭৪-০০৩৮০ ২৩/০২/২০০৯

৩১২ মুতি ফাউনেিন গ্রাম+ডাকঘর+উপনিলা- িালা, জিলা- সািক্ষীরা।  ০৫৭৯৩-০২০৯৫-০০৩৮১ ২৩/০২/২০০৯

৩১৩ পল্লী বন্ধু উন্নয়ন সংস্থা
(জলনিল-৩), বাড়ী নং-৬০, জরাড নং- ০৩, ব্লক-তব, তননকিন, 

গুলিান-১, ঢাকা-১২১২।
 ০০২৭৭-০৪২৪০-০০৩৮৩ ২৩/০২/২০০৯

৩১৪ ওয়াডত কনসান ত বাংলানদি ১২/৮, ইকবাল জরাড, ব্লক- এ, জমাহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭।  ০০০৩৬-০৩৯৭৮-০০৩৮৬ ২৩/০২/২০০৯

৩১৫
আবদুল জমানমন খান জমনমাতরয়াল ফাউনেিন (খান 

ফাউনেিন)
৫, জমানমন বাগ, ঢাকা- ১২১৭।  ০১৭৭১-০৩২২২-০০৩৮৮ ২৩/০২/২০০৯

৩১৬ আর. তপ. তড. এস কনলি জরাড, বানারী পাড়া, বতরিাল।  ০৬৬৫২-০৩৮১০-০০৩৮৯ ২৩/০২/২০০৯

৩১৭ তরনপাে ত ফর জডনিলপনমন্ট জসাসাইটি (আরতডএস)
১৫৭, মুতিব সড়ক (িালুকদার জডন্টানলর পানশ্বত), 

ডাকঘর+উপনিলা+জিলা-তসরািগঞ্জ।
 ০৩১৫৫-০২৫৭৭-০০৩৯০ ০৬/০৪/২০০৯

৩১৮ তবলাস (তবকল্প লাইফ অুাডিান্সনমন্ট জসাসাইটি) ৯/৩ (৪থ ত িলা), ব্লক-এ, ইকবাল জরাড, জমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।  ০৩৩৮৭-০৩৮৩৭-০০৩৯১ ০৬/০৪/২০০৯

৩১৯ জনায়াখালী রুরাল এুাকিান জসাসাইটি (এন - রাি)
হাউি নং- ১০, জরাড নং- ৫, মাইিদী হাউতিং এনিে, মাইিদী 

জকাে ত, সদর, জনায়াখালী।
 ০২৪৭৫-০১৫২২-০০৩৯২ ০৬/০৪/২০০৯

৩২০ তহলফুল ফুযুল সমাি কল্যাণ সংস্থা গ্রামিঃ ঢাপড়, ডাকঘরিঃ প্রিাপ, উপনিলািঃ নলতছটি, জিলািঃ িালকাঠী  ০১৯২৮-০২০৯৮-০০৩৯৩ ০৬/০৪/২০০৯

৩২১ জস্বচ্ছানসবী পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (তপপাসা) ৪১/৩০, দাদাপুর সড়ক, মঙ্গলবাড়ীয়া, কুতিয়া।  ০১৫৩১-০২৫৯৮-০০৩৯৪ ০৬/০৪/২০০৯

৩২২ বনফুল সমাি কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান
আর এফ এইচ (RFH) জহাসননয়ারা, ২৬৭/এ, জমাহাম্মদপুর, 

ডাকঘর-চান্দগাঁও, থানা-পাঁচলাইি, জিলা-চট্টগ্রাম।
 ০০৩৩১-০১৭৩৩-০০৩৯৫ ০৬/০৪/২০০৯

৩২৩ প্রিুািা সমাি কল্যাণ সংস্থা এ/১৮৯, নতুন উপিহর, যনিার-৭৪০১।  ০০৫৩৫-০২৫৪১-০০৩৯৭ ০৬/০৪/২০০৯

৩২৪ ইতনতসনয়টিি ফর তপপলস্ জডনিলপনমন্ট (আইতপতড) ২১০, পতিম নাখালপাড়া, জিিগাঁও, ঢাকা- ১২১৫।  ০১১৩৩-০১৮১৪-০০৩৯৯ ৩০/০৪/২০০৯

৩২৫ িাহাতিরা মতহলা ও তিশু উন্নয়ন সংস্থা
গ্রাম+ডাকঘর-িাহাতিরা, ইউতনয়ন-িতরকল, উপনিলা-জগৌরনদী, 

জিলা-বতরিাল।
 ০০৬০৮-০১৪০৫-০০৪০০ ৩০/০৪/২০০৯

৩২৬ একিা সমাি উন্নয়ন জকন্দ্রর (আস্যক)
গ্রাম-জচংগুটিয়া, ডাকঘর-ধাননডাবা, উপনিলা-আতগলিাড়া, জিলা- 

বতরিাল।
 ০৩০৯২-০১১০৬-০০৪০১ ৩০/০৪/২০০৯

৩২৭ গণ উন্নয়ন প্রনচিা ১৩/এ-৩/এ, বাবর জরাড, জমাহাম্মদপুর, ব্লক-তব, ঢাকা-১২০৭।  ০০৭৬৮-০০৬৪৭-০০৪০৩ ১২/০৫/২০০৯

৩২৮ আস ত বাংলানদি তনিস্ব িবন ২৩০, তকসমি নওয়াপাড়া, উপিহর, যনিার।  ০২৮১৪-০৩২১১-০০৪০৫ ১২/০৫/২০০৯

৩২৯ আদি ত মানব কল্যাণ সংঘ গ্রাম+ডাকঘর-রািবাটি, থানা-সদর, জিলা-তদনািপুর।  ০১৮৬৩-০০৪৪৭-০০৪০৬ ১২/০৫/২০০৯

৩৩০ নুরতমিন বাংলানদি
বাড়ী- ৯৯, ফ্ল্াে- এ-২, জরাড নং- ৪/২৫, ব্লক- এ, বনানী, ঢাকা-

১২১৩।
০০৩১৪-০২৫৯৪-০০৪০৭ ১৫/০৬/২০০৯

৩৩১ িন কল্যাণ সংস্থা (িকস)
মামুননর বাড়ী (২য় িলা), আলুকতদয়া, িালাইপুর জমাড়, চুয়াডাঙ্গা- 

৭২০০।
০০৬৬৩-০২২২০-০০৪০৮ ১৫/০৬/২০০৯

৩৩২ সংকল্প ট্রাি ডাকঘর+উপনিলা-পাথরঘাো, জিলা-বরগুনা। ০২১১৭-০১২৬১-০০৪০৯ ১৫/০৬/২০০৯

৩৩৩ বন্ধন সংস্থা
গ্রাম-িাহাপুর, ডাকঘর-আমলা সদরপুর, উপনিলা-তমরপুর, জিলা-

কুতিয়া।
০২৫৩৫-০০৭৪৫-০০৪১০ ১৫/০৬/২০০৯

৩৩৪ ‘‘আথ ত-সামাতিক উন্নয়ন সংস্থা’’ (আ.উ.স)
পতিম জগান্দারতদয়া (মানলকা চক্ষু হাসপািানলর দতক্ষণ পানশ্বত), 

মধুখালী, ফতরদপুর।
০২৪৪৪-০১৮৭১-০০৪১১ ১৫/০৬/২০০৯

৩৩৫ রুরাল ইনকাননাতমক জডনিলপনমন্ট জপ্রাগ্রাম িামালপুর জরাড (বকলবাড়ী), ধনবাড়ী, োঙ্গাইল।  ০০১৯৪-০১৯৮৩-০০৪১২ ২৫/০৬/২০০৯

৩৩৬ জসাসাইটি অব জরননসাঁ বাংলানদি (এস.আর.তব)
মাঈন উতদ্দন ম্যানিন, ৪৮৮ এডনিানকে আবু লাইস মাহমুদ জলইন, 

পুরািন মতদনা বাস িুাে, ট্রাংক জরাড, জফনী-৩৯০০।
 ০২১০৯-০৩৩০৭-০০৪১৪ ২৫/০৬/২০০৯

৩৩৭ উিান (একটি মানব কল্যাণ সংস্থা) ৫৭ নথ ত জিান তব, হাউতিং এনস্টে, খাতলিপুর, খুলনা।  ০১৮৬৮-০২৫৮৩-০০৪১৫ ২১/০৭/২০০৯

৩৩৮ পারনফক্ট জডনিলপনমন্ট ফাউনেিন
িাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ আবাতসক এলাকা, ১ জক এম, বহদ্দারহাে, 

চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২।
 ০০০৯০-০১৮২৮-০০৪১৬ ২৫/০৬/২০০৯

৩৩৯ জনাবল এডুনকিন এে তলোনররী জসাসাইটি নারূলী পতিম পাড়া, সাতরয়াকাতন্দ জরাড, বগুড়া।  ০১৩৬১-০০৩৪৭-০০৪১৮ ২৫/০৬/২০০৯

৩৪০ সূয তসারতথ ফাউনেিন
গ্রামিঃ-জডোবর(পূব ত), জপাস্টিঃ-সািার কুান্ট, থানািঃ-আশুতলয়া, 

সািার, ঢাকা-১৩৪৪
 ০০০৬৭-০০২০১(ক)-০০৪১৯ ২৫/০৬/২০০৯

৩৪১ প্রতিজ্ঞা পতরষদ ডাকঘর-এলাহীপুর জবলিলা বািার, সদর দতক্ষণ, কুতমল্লা।  ০১৪০৫-০০৯২৬-০০৪২১ ২৫/০৬/২০০৯

৩৪২ নতড়য়া উন্নয়ন সতমতি (নুসা) নতড়য়া, িরীয়িপুর।  ০০০৪৬-০০৩২৭-০০৪২২ ২৫/০৬/২০০৯

৩৪৩ জেেস ইন তিনলি জডনিলপনমন্ট, বাংলানদি খাতদমনগর, তসনলে।  ০১৬৮৮-০০৮৪১-০০৪২৩ ২১/০৭/২০০৯

৩৪৪ জসাতসও ইনকাননাতমক জডনিলপনমন্ট এনিন্সী (তসডা) গ্রাম+ডাকঘর- পুখতরয়া, উপনিলা-তঘওর, মাতনকগঞ্জ।  ০২১৬৮-০৪১২৩-০০৪২৪ ২১/০৭/২০০৯

৩৪৫ স্বনদি উন্নয়ন জকন্দ্র (স্যখ) গ্রাম+ডাকঘর+উপনিলা-িাোতরয়া, জিলা-তপনরািপুর।  ০০২৫৬-০৩৬৫০-০০৪২৬ ২১/০৭/২০০৯

৩৪৬ িীবন সন্ধানী সমাি কল্যাণ সংস্থা উদ্ধবগঞ্জ বািার, উদ্ধবগঞ্জ, জসানারগাঁ, নারায়নগঞ্জ-১৪৪০।  ০০১৭৭-০২৯৭৮-০০৪২৭ ২১/০৭/২০০৯

৩৪৭ কম তিীবী কল্যাণ সংস্থা (জক,জক,এস) জরড তক্রনসন্ট প্লািা (৩য় িলা), ১নং জবড়াডাঙ্গা, রািবাড়ী-৭৭০০।  ০০৭৯৬-০৪৩০৬-০০৪২৮ ২১/০৭/২০০৯

৩৪৮ তরনসাস ত জডনিলপনমন্ট ফাউনেিন (আরতডএফ)
বাড়ী নং-২১, জরাড নং-১২, ব্লক-খ, তপতস কালচার হাউতিং 

জসাসাইটি, আদাবর, ঢাকা-১২০৭।
 ০০৯২৪-০০৪৭৬-০০৪২৯ ২১/০৭/২০০৯

৩৪৯ মানব কল্যাণ সংস্থা জদলুতময়া িতপং জসন্টার, তড. টি. জরাড, সীিাকুে, চট্টগ্রাম।  ০০৭১২-০৩১৩৭-০০৪৩০ ২১/০৭/২০০৯

৩৫০
বাংলানদি এনসাতসনয়িন ফর সাসনেইননবল জডনিলপনমন্ট 

(তব,এ,এস,তড)

১১০ মতনপুতরপাড়া, (তিিীয় িলা, পতিম পানশ্বত), জিিগাঁও, ঢাকা-

১২১৫
 ০৫৫১৮-০৪৪২৬-০০৪৩১ ২১/০৭/২০০৯

৩৫১ রুরাল ইনকানতমক জডনিলাপনমন্ট এইড জসাসাইটি (তরডাস)
এস এন মীম তসটি (৫ম িলা), ৮৩/৮৬ হাে হািারী জরাড, মুরাদপুর, 

পাঁচলাইি, চট্টগ্রাম।
 ০০৯৬৪-০০৭৮০-০০৪৩২ ১৯/০৮/২০০৯

৩৫২
তদ জকাস্টাল রুরাল এে আরবান পুওর জডনিলপনমন্ট 

এুানসাতসনয়িন (তদ ক্রাপডা)
সদর জরাড, বরগুনা।  ০০৭৪৯-০০৫১৬-০০৪৩৪ ১৯/০৮/২০০৯

৩৫৩ ইউনাইনেড জসাস্যাল তহউম্যান এডিান্সনমন্ট ফাউনেিন (ঊষা)
তদঘীবরাব (তবশ্বনরাড সংলগ্ন), ডাকঘর-িারাব বািার, উপনিলা-

রূপগঞ্জ, জিলা-নারায়ণগঞ্জ।
 ০০৭৭২-০৩৯১৯-০০৪৩৫ ১৯/০৮/২০০৯
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ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা (বিতমান )  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

৩৫৪
এনসাতসনয়িন ফর উইনমন ইমপাউয়ারনমন্ট এে চাইড 

রাইেস (এওয়াক)
রাংগুতনয়া কনলি জমাড়, রাংগুতনয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৬০।  ০১৪৫৭-০০৩২১-০০৪৩৬ ১৯/০৮/২০০৯

৩৫৫ প্রগতি জকন্দ্র ধামরাই, ডাকঘর+উপনিলা-ধামরাই, জিলা-ঢাকা।  ০০৪৭৪-০১৮৩৫-০০৪৩৭ ১৯/০৮/২০০৯

৩৫৬ ফতরদপুর জডিলপনমন্ট এনিন্সী (এফ, তড, এ) জেপুরাকাতন্দ, ডাকঘর-বাতকগঞ্জ, জপাি বক্স-৫০, ফতরদপুর-৫০।  ০৩৪২৩-০২৭৫৭-০০৪৩৮ ১৯/০৮/২০০৯

৩৫৭ প্রয়াস উন্নয়ন সংস্থা
গ্রাম-উয়ািী (বািার সংলগ্ন), ডাকঘর-উয়ািী পাইক পাড়া, উপনিলা-

তমিতাপুর, জিলা-োঙ্গাইল।
 ০৩৫৯৬-০১৭৪১-০০৪৩৯ ১৯/০৮/২০০৯

৩৫৮ পল্লী উন্নয়ন পতরষদ (পউপ) আলীশ্বর, উপনিলা-লালমাই, জিলা-কুতমল্লা।  ০১৬৬৭-০০৮৩২-০০৪৪০ ১৯/০৮/২০০৯

৩৫৯ তবলহামলা সামাতিক উন্নয়ন সংস্থা (তব,এস,তড,এস,) জরাড নং-১৭, বাড়ী নং- ১৪, উপিহর, বগুড়া।  ০১১৮১-০০৪৭৮-০০৪৪২ ০১/০৯/২০০৯

৩৬০ িন তহতিষী সংস্থা গ্রাম+ডাকঘর- ছাইনকালা, থানা- চােনমাহর, জিলা- পাবনা।  ০৬৬৩৭-০৪৩৬৮-০০৪৪৩ ০৪/১০/২০০৯

৩৬১ বণ তালী
ফিলুল হক এর তবতডং (তনচিলা), জহাতডং নং-১৮, জিঠবাড়ী, 

সদরঘাে জরাড, জকািয়ালী তিতপও, চট্টগ্রাম-৪০০০।
 ০১১৯৬-০২৩৪৩-০০৪৪৪ ১৬/১১/২০০৯

৩৬২ বঙ্গীয় গণ-উন্নয়ন সতমতি
২০৯ থানাপাড়া, ডাকঘরিঃ জগাপালগঞ্জ, উপনিলািঃ জগাপালগঞ্জ সদর, 

জিলািঃ জগাপালগঞ্জ-৮১০০ ।
 ০২৮৩৯-০০৪৫৪-০০৪৪৫ ০৪/১০/২০০৯

৩৬৩ তি,এল,তড,তপ (গ্রাসনরাে জলনিল জডিলপনমন্ট জপ্রাগ্রাম) িাতন্তবাগ আবাতসক এলাকা, তপটিআই জরাড, হতবগঞ্জ-৩৩০০।  ০২০৪১-০১১৮০-০০৪৪৬ ০৪/১০/২০০৯

৩৬৪ এনসাতসনয়িন ফর জসাসাল জডনিলপনমন্ট
মহানদবপুর বাসিুাে, এখলাস উতদ্দন হাউি (২য় িলা), গ্রাম+ডাক-

মহানদবপুর, উপনিলা-তিবালয়, মাতনকগঞ্জ
০২৪৭১-০১৮৬৮-০০৪৪৭ ০৪/১০/২০০৯

৩৬৫ গ্রামীণ মৎস্য ও পশুসম্পদ ফাউনেিান
জেতলকম িবন (জলনিল-৪), ৫৩/১, বক্সনগর, তচতড়য়াখানা জরাড, 

তমরপুর-১, ঢাকা-১২১৬
০০১৬৭-০০২৮৪-০০৪৪৮ ০৪/১০/২০০৯

৩৬৬ মডান ত জডনিলপনমন্ট অগ তানাইনিিন (এম,তড,ও)
সতন আবাতসক এলাকা, মুতিব সড়ক, বাড়ী নং-৪৪/২ (নীচ িলা), 

উপনিলা-তসরািগঞ্জ সদর, জপাি+জিলা-তসরািগঞ্জ।
 ০১৪৬৫-০২২২৭-০০৪৫০ ২৭/১০/২০০৯

৩৬৭ গ্রামীণ সমাি উন্নয়ন সংস্থা
উত্তর রহমিপুর, ডাকঘর- রহমিপুর, থানা- বাবুগঞ্জ, জিলা- 

বতরিাল।
 ০২৮০২-০১৬৬৪-০০৪৫২ ২৭/১০/২০০৯

৩৬৮ পাটি ততসনপেরী জডনিলপনমন্ট অগ তানাইনিিন (তপ.তড.ও) নওহাো, পবা, রািিাহী-৬২১৩।  ০০৮১০-০০০১২-০০৪৫৩ ২৭/১০/২০০৯

৩৬৯ গ্রামীণ কৃতষ ফাউনেিান আলমনগর, কনলি জরাড, রংপুর।  ০০৭০৬-০০৯৬০-০০৪৫৪ ২৭/১০/২০০৯

৩৭০ রংপুর জহলথ্ এে এডুনকিন ইমপ্রুিনমন্ট জসাসাইটি
বাড়ী নং-২৭, ২৯, জরাড নং-১৩, তনকুঞ্জ-২, জিায়ারসাহারা, 

তখলনক্ষি, ঢাকা।
 ০০৯৩৩-০০০৭৮-০০৪৫৭ ১৬/১১/২০০৯

৩৭১ বাংলানদি গ্রামীন জসবা সংস্থা
গ্রাম- িগমন্তপুর (হাসপািাল জমাড়), ডাকঘর+উপনিলা- জগাদাগাড়ী, 

জিলা- রািিাহী।
 ০৩০৭২-০১৩৫৪-০০৪৫৮ ১৬/১১/২০০৯

৩৭২ িাতন্ত তপ্রয় সংস্থা গ্রাম- আন্ধরা, ডাকঘর+উপনিলা- তমিতাপুর, জিলা- োঙ্গাইল।  ০০৯২৬-০১৫১৭-০০৪৬০ ১৬/১১/২০০৯

৩৭৩ মালঞ্চ ফাউনেিন অব বাংলানদি গ্রাম+ডাকঘর- দহকুলা, থানা+জিলা- কুতিয়া-৭০০২।  ০০১০৮-০২৫৫৫-০০৪৬১ ১৬/১১/২০০৯

৩৭৪ িাতন্ত উনযাগ ট্রাস্ট - এসইউটি গ্রাম-তস্টমার ঘাে, জপাি+ উপনিলা-িাোতরয়া, জিলা-তপনরািপুর।  ০০২৫৩-০৩৬৫১-০০৪৬৪ ০৩/১২/২০০৯

৩৭৫
জসাসাইটি ফর জডনিলপনমন্ট অব জসলফ্ তরলানয়ন্স ইন 

বাংলানদি

৮৩, মুরাদপুর (আপন গানড তন কতমউতনটি জসন্টার সংলগ্ন), 

হােহািারী জরাড, চট্টগ্রাম।
 ০০৫৬০-০০২৬২-০০৪৬৫ ০৩/১২/২০০৯

৩৭৬ আথ ত-সামাতিক ও পতরনবি উন্নয়ন সংস্থা
রহমান স্যপার মনকতে (২য় িলা), মাতনকগঞ্জ বাস স্টুাে, জিলা- 

মাতনকগঞ্জ।
 ০০৮৮৬-০২৬৮৫-০০৪৬৬ ০৩/১২/২০০৯

৩৭৭ এনসা গতড় উন্নয়ন সংস্থা (এ.তি.ইউ.এস)
গ্রাম- িয়াগ, ডাকঘর- িয়াগ বািার, থানা- জসানাইমুড়ী, জিলা- 

জনায়াখালী।
০৩০৩২-০২১৩৮-০০৪৬৭ ১৭/০১/২০১০

৩৭৮ তিনরাপা জডিলপনমন্ট জসাসাইটি
বাতড়-২৭, বায়তুল িান্নাি িানম মসতিদ জরাড (পুতলি লাইননর 

সামনন), পতিম মিমপুর, জিলা- কুতিয়া-৭০০০।
০২৫১৬-০১২৯১-০০৪৬৮ ১৭/০১/২০১০

৩৭৯ আিা জডনিলপনমন্ট জসাসাইটি জগাপালপুর, লালপুর, নানোর। ০৫৩০৫-০০৭৯২-০০৪৭০ ১৭/০১/২০১০

৩৮০
জপািাটি ত এতলতিনয়িন এে জসাস্যাল এডিান্সনমন্ট 

এনসাতসনয়িন (পািা)

খানলদ তিলা, িহীদ বরকি সরণী, চান্দনা, গািীপুর সদর, গািীপুর-

১৭০২।
০৩৪৩৪-০০৮১৬-০০৪৭১ ১৭/০১/২০১০

৩৮১ পরিমতন সামাতিক উন্নয়ন সংস্থা
বগার বািার, গ্রাম+ডাকঘর: গুতিয়াম, উপনিলা: তত্রিাল, জিলা: 

ময়মনতসংহ।
০১৮৪৯-০১৫৬৪-০০৪৭৩ ১৭/০১/২০১০

৩৮২ তস্টতচং ল্যাে অনটুইতকতলংস প্রনিক্ট বাংলানদি
বাড়ী নং-১৪৩/ক (৪থ ত িলা), জরাড নং-৫, তপ.তস. কালচার হাউতিং 

জসাসাইটি, শ্যামলী, জমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
০৩৮৫৩-০১৮০৭-০০৪৭৬ ১৭/০১/২০১০

৩৮৩
‘‘রুপা’’ Rural & Urban People's Association 

(RUPA)

জহাতড নং- ৯০/০২, সানহদনগর জবপারীপাড়া (খান সানহনবর িািীয় 

ঈদগাহ মাঠ সংলগ্ন), তসরািগঞ্জ সদর, তসরািগঞ্জ।
০৪০৯৭-০৩৭১৮-০০৪৭৮ ১৭/০১/২০১০

৩৮৪ ভূতমি ফাউনেিন িালা, সািক্ষীরা। ০৩২২৩-০২১৭৩-০০৪৭৯ ০৮/০২/২০১০

৩৮৫ বহুমুখী জদি উন্নয়ন সংসদ
এনলংগা বািার (কৃতষ ব্াংক তবতডং, তনচ িলা), ডাকঘর- এনলংগা, 

উপনিলা-কাতলহািী, জিলা-োংগাইল।
০১২৬৮-০১৫৫১-০০৪৮১ ০৮/০২/২০১০

৩৮৬ বসতি সমাি ও পতরনবি উন্নয়ন ফাউনেিন
১৫৮ ক্লাতন্তর জিষ (৩য় িলা), একানডমী জরাড, জফনী সদর, জফনী-

৩৯০০।
০০১৩১-০২৯৫২-০০৪৮৩ ০৮/০২/২০১০

৩৮৭ ঊষা পুরািন সািক্ষীরা, আিাশুতন জরাড, সািক্ষীরা-৯৪০০। ০২২৬৬-০১৪১৫-০০৪৮৪ ১৮/০২/২০১০

৩৮৮ বদলগাছী মানব কল্যাণ সংস্থা
নতুন ব্রীি জমাড়, বদলগাছী, উপনিলা+থানািঃ বদলগাছী, জিলািঃ 

নওগাঁ
০৬৫৮৭-০৩৩৬৭-০০৪৮৫ ১৮/০২/২০১০

৩৮৯ বাংলানদি িনকল্যাণ সংস্থা

নাহার মতঞ্জল (জদনলায়ার তময়ার নতুন ব্াপারী বাতড়), গ্রাম-

কাতলকাপুর, ডাকঘর-বাংলাবািার (৩৮২২), থানা-জবগমগঞ্জ, জিলা-

জনায়াখালী।

০০৭১৯-০০০৭৭-০০৪৮৬ ১৮/০২/২০১০

৩৯০ বানী (সমাি উন্নয়নমুলক প্রতিষ্ঠান) জচৌড়হাস, আদি তপাড়া, কুতিয়া-রািবাতড় সড়ক, কুতিয়া। ০৬০৩০-০৪৬৬২-০০৪৮৮ ১৮/০২/২০১০

৩৯১ এতগনয় চল গ্রাম+ডাকঘর-এনলঙ্গা, উপনিলা-কাতলহািী, জিলা-োঙ্গাইল। ০১১৭৯-০১০৫৯-০০৪৮৯ ১৮/০২/২০১০

৩৯২ জডনিলপনমন্ট অগ তানাইনিিন অব রুর ুাল তপপলস (ডরপ) বড়দরগাহ, জপা:গুতিতপাড়া, পীরগঞ্জ, রংপুর। ০৬০২৮-০২৩০৫-০০৪৯১ ২৫/০৩/২০১০

৩৯৩ শমত্রী পল্লী উন্নয়ন সংগঠন (এমতপইউএস)
মহল্লা- খন্দকারপাড়া, জিরপুর জপৌরসিা, ডাকঘর+উপনিলা- 

জিরপুর, জিলা-বগুড়া।
০২৫৬৩-০০৫২৮-০০৪৯২ ২৫/০৩/২০১০

৩৯৪ যমুনা জসাস্যাল ফাউনেিন গ্রাম- হাটুতরয়া, ডাকঘর-চকচাপড়ী, থানা- জবড়া, জিলা-পাবনা। ০০৬৩৪-০৪২১৯-০০৪৯৩ ২৫/০৩/২০১০

৩৯৫ জচিনা মতহলা উন্নয়ন সংস্থা (তসএমইউএস)
ছায়াতবথী, বাড়ী নং-০০৬১৮-০১১, ৩য় িলা, তবএতডতস অতফনসর 

তবপরীনি, তসএেতব জরাড, বতরিাল-৮২০০।
০১০০২-০১৬৭৩-০০৪৯৪ ২৫/০৩/২০১০
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ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা (বিতমান )  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

৩৯৬ গ্রামীণ ইনকাননাতমক এে জসািাল এডিান্সনমন্ট (তিসা)
ধনপুর, (তবশ্বনরাড, জকাে তবাড়ী), ডাকঘর- হাতলমনগর, থানা- 

জকানিায়ালী, জিলা- কুতমল্লা।
০০৪৪০-০০০৬৫-০০৪৯৫ ২৫/০৩/২০১০

৩৯৭ গ্রাম তবকাি সংস্থা (তি,তব,এস)
তগতন তিলা, ২য় িলা, হাতফিার রহমান সড়ক, রহমান নগর, বগুড়া 

জপৌরসিা, ওয়াড ত নং-১০, বগুড়া-৫৮০০।
০১৭৫৮-০২০৮২-০০৪৯৯ ০২/০৫/২০১০

৩৯৮ জসাসাইটি ফর আনহুাপী এে নীতড রািফুলবাড়ীয়া, সািার, ঢাকা। ০৬২৫৯-০৪৮৫২-০০৫০০ ০২/০৫/২০১০

৩৯৯ অন্তর জসাসাইটি ফর জডনিলপনমন্ট

বাড়ী নং-৪২/৪৩ (জলনিল-২), জরাড-০২, িনিা জকা-অপানরটিি 

হাউতিং জসাসাইটি তলতমনেড, তরং জরাড, আদাবর, জমাহাম্মদপুর, 

ঢাকা-১২০৭।

০০৪২৪-০০৩৪১-০০৫০১ ১৮/০৫/২০১০

৪০০ জসাসাইটি ফর আরবান এে রুরাল এডিান্সনমন্ট ৫/এ, তনউ সাকুতলার জরাড, রায়পুর হাউস(২য় িলা), মাতলবাগ, ঢাকা। ০৪৭৮৫-০৪৩১৮-০০৫০২ ১৮/০৫/২০১০

৪০১ সল ফাউনেিন ফর তডজ্এুাড্ভিুানন্টিড উইনমন
৩৫, নং উত্তর যাত্রাবাতড় (৩য় িলা), িহীদ ফারুক সড়ক, ঢাকা-

১২০৪।
০৪০১৪-০৩৫৫২-০০৫০৩ ১৮/০৫/২০১০

৪০২ তপপলস্ জডনিলপনমন্ট জসাসাইটি বাইমহাটি, তমিতাপুর, োঙ্গাইল। ০২২৮৮-০০৬০৯-০০৫০৫ ১৮/০৫/২০১০

৪০৩ ক্লগ (তচলনেন লাইফ অর্গ্তাতননিিন অব িীনাস) আগানগর (আনন্দ বািার), শিরব, তকনিারগঞ্জ। ০০৯৯৬-০০০৯৬-০০৫০৬ ১৮/০৫/২০১০

৪০৪ তনডা জসাসাইটি তদঘাপতিয়া, নানোর। ০১৬৬৬-০০৮৩৮-০০৫০৮ ০৬/০৬/২০১০

৪০৫ এসতডও ফাউনেিন পুরািন বাস স্টুাে, তচিলমারী, জিলা- বানগরহাে। ০২০০৯-০০৫৭১-০০৫০৯ ০৬/০৬/২০১০

৪০৬ গ্রামীণ কৃষক সহায়ক সংস্থা (তিনকএসএস) স্পিত, ছায়ানীড় আবাতসক এলাকা, নারূলী, বগুড়া সদর, বগুড়া। ০২৪১৪-০০৮১৪-০০৫১০ ০৬/০৬/২০১০

৪০৭ গ্রামীন আনলা
গ্রাম-জডায়াইল, ডাকঘর-তড-জকন্দুয়া, উপনিলা-সতরষাবাড়ী, জিলা-

িামালপুর
০০৪৫৫-০০১৮৯-০০৫১১ ০৬/০৬/২০১০

৪০৮ নামুিা অথ ততনতিক উন্নয়ন সংস্থা (তননডা) নামুিা বািার, বুতড়গঞ্জ, বগুড়া সদর, বগুড়া। ০০৬৯৭-০২৪৩৩-০০৫১৪ ০৬/০৬/২০১০

৪০৯ জহাপ আলীয়াবাদ, ডাকঘর+উপনিলা-নবীনগর, জিলা-ব্রাক্ষণবাতড়য়া। ০১৪৬৯-০২০৭৮-০০৫১৭ ২৯/০৬/২০১০

৪১০ দুিঃস্থ কল্যাণ সংস্থা (দুকস) তলমন মতঞ্জল, পুরািন বািার, নলতছটি বন্দর, জিলা- িালকাঠী। ০৫১৬৮-০৪৮৫৯-০০৫১৯ ২৯/০৬/২০১০

৪১১ পথকতল সংস্থা
২ নং হানবলী জগাপালপুর (অতিতরি পুতলি স্যপানরর বাড়ীর 

তবপরীনি), ফতরদপুর-৭৮০০।
০১৮৮২-০১৬৬৬-০০৫২০ ২২/০৮/২০১০

৪১২ তত্রনবদী মতহলা সমাি উন্নয়ন সংস্থা স্বণ তা তনবাস, িতমিা মানকতে, লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর। ০০৮০৩-০০২৬৯-০০৫২১ ২২/০৮/২০১০

৪১৩ গািীপুর উন্নয়ন সংস্থা (ঘাস) গ্রাম+জপাি-তপরুিালী, উপনিলা-গািীপুর সদর, জিলা-গািীপুর। ০১৬৬৫-০০১৪৭-০০৫২২ ২২/০৮/২০১০

৪১৪ িরঙ্গ ২৮২/৫, ১ম কনলানী, মািার জরাড, তমরপুর-১, ঢাকা-১২১৬। ০১১৫২-০১৮০৯-০০৫২৩ ২২/০৮/২০১০

৪১৫ আনলাকন ৭৬, িতলল তবতডং (৩য় িলা), মুরাদপুর, পাঁচলাইি, চট্টগ্রাম-৪২১২। ০২১২৪-০১৫১২-০০৫২৫ ২০/০৯/২০১০

৪১৬ সানলাম
জসন্ট েমাস কুাতথোল, চাচ ত অব বাংলানদি, ৫৪, িনসন জরাড, ঢাকা-

১১০০।
০২৯৪৬-০৪১২৮-০০৫২৬ ২০/০৯/২০১০

৪১৭ গ্রামীণ আনলা সংস্থা গ্রাম-বল্লা, ডাকঘর-বল্লা বািার, থানা-কাতলহািী, জিলা-োঙ্গাইল। ০৫৭৯৬-০১৯১৮-০০৫২৭ ২০/০৯/২০১০

৪১৮ িার্গ্ উন্নয়ন সংস্থা
গ্রাম-বল্লা, ডাকঘর-বল্লা বািার, থানা-কাতলহািী, জিলা-োঙ্গাইল-

১৯০০।
০৫৩৪৬-০৩৩১৫-০০৫২৮ ২০/০৯/২০১০

৪১৯ আব্দুল হাই িহুরা ওনয়লনফয়ার ফাউনেিন গ্রাম + ডাকঘর-জদউলী, উপনিলা-তিবগঞ্জ, জিলা-বগুড়া। ০৩৭২২-০৩৩৬৫-০০৫২৯ ২০/০৯/২০১০

৪২০ জসবা এনিায়রননমন্ট জডনিলপনমন্ট জসাসাইটি
শুকর আলী মুনন্সফ িানম মসতিদ মানকতে, ২য় িলা, আরাকান জরাড 

সংলগ্ন, মুনন্সফ বািার, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
০১৬৮৯-০১০৯২-০০৫৩০ ২০/১০/২০১০

৪২১ জসাস্যাল জডনিলাপনমন্ট এনসাতসনয়িান
গ্রাম-নগড়পাড়, জপাস্ট-জকাম্পানীগঞ্জ, উপনিলা-মুরাদনগর, জিলা-

কুতমল্লা।
০৬৩৪৪-০১৬২১-০০৫৩১ ২০/১০/২০১০

৪২২ জসাতসও ইনকাননাতমক জহল্থ এডুনকিন অগ তানাইনিিন
জহাতডং নং-১৩১, পুরািন হােনখালা, সাতকতে হাউি জরাড, 

চাকলপাড়া, তিনাইদহ সদর, তিনাইদহ-৭৩০০
০১৮২৬-০১৬৬৮-০০৫৩২ ২০/১০/২০১০

৪২৩ জসাসাইটি ফর জসাশ্যাল এডিান্সনমন্ট অব রুরাল তপপল
বাড়ী নং- ১৩৬, অতিযান-২২২, মধ্য আউচপাড়া, সতফউতদ্দন 

সরকার একানডমী জরাড, ডাকঘর: তনিাি নগর, েঙ্গী, গািীপুর।
০১২৭৮-০৩০৪৭-০০৫৩৪ ০১/১১/২০১০

৪২৪ তনম তান সংগঠন বাসস্টুাে (তৃিীয় িলা), ঘাোইল, োঙ্গাইল। ০১৪৮৯-০৩২৪১-০০৫৩৫ ০১/১১/২০১০

৪২৫ জসাসাল এডিান্সনমন্ট ফর তিনলি ইনিাইরননমন্ট (জসি)
হক তিলা, বাড়ী নং-০৯, জসক্টর-০১, জরাড নং-০৫, উদয়নগর জরাড, 

জদওলা, জপাি-তব.এ.ইউ.মাদ্রাসা, উপনিলা+জিলা-োঙ্গাইল।
০০১৫১-০১৫৪৮-০০৫৩৭ ০৭/১২/২০১০

৪২৬ আনলা মানতবক উন্নয়ন জকন্দ্র (আনলা) গ্রাম+ডাকঘর-রাইখালী, থানা-চন্দ্রনঘানা (কাপ্তাই), জিলা-রাঙ্গামাটি। ০৫২৯১-০৩৮০৫-০০৫৩৯ ০৭/১২/২০১০

৪২৭ কাকন বহুমুতখ উন্নয়ন সংস্থা (কাতবউস)
স্যন্দরপুর, গ্রাম + জপাস্ট-কাকনহাে,  থানা-জগাদাগাড়ী, জিলা-

রািিাহী।
০২৪১৮-০০১৭৬-০০৫৪০ ০৭/১২/২০১০

৪২৮
জসাশ্যাল এতসিুান্স এে তরহুাতবতলনেিন ফর তদ তফতিকুালী 

িালনানরবল

বাড়ী নং-২৭৪/৪ (৪থ ত িলা), জচিনা োওয়ার, দতক্ষণ মতনপুর (৬০ 

ফুে জরাড), তমরপুর, ঢাকা-১২১৬।
০০৯৫২-০০১৩২-০০৫৪২ ০১/০৩/২০১১

৪২৯ জবনুপুর নয়াপাড়া িননসবা সংস্থা জবনুপুর, শনহাটি, কাতলয়াতকর, গািীপুর। ০১৪৯১-০০১০২-০০৫৪৩ ০১/০৩/২০১১

৪৩০ মানব সম্পদ কল্যাণ সংস্থা (মাক্স)
আলহাজ্ব আব্দুল হাতমদ তবতডং (৫ম িলা), ৩নং মুরাদপুর, 

হােহািারী জরাড, চকবািার, পাঁচলাইি, চট্টগ্রাম।
০৩৮২২-০১২২৩-০০৫৪৫ ০১/০৩/২০১১

৪৩১ সামাতিক সনচিনা ও পল্লী উন্নয়ন কম তসূচী (সাড ত) বাড়ী নং-৪, ব্লক-এল, জসকিন-১, হাউতিং এনস্টে, কুতমল্লা। ০১৮৬৯-০০৪৮৭-০০৫৪৬ ০২/০৩/২০১১

৪৩২ প্রযুতি পীঠ ফলকামুড়ী, ডাকঘর-আমড়ািলী, উপনিলা-বরুড়া, জিলা-কুতমল্লা। ০৩১০৯-০১৯৯৯-০০৫৪৭ ০২/০৩/২০১১

৪৩৩ সীসা যুব সমাি কল্যান সংস্থা জস্টতডয়াম জরাড, নন্দী বাড়ী, মুিাগাছা, ময়মনতসংহ। ০১৭৪২-০১৬২৫-০০৫৪৯ ০২/০৩/২০১১

৪৩৪ থানাপাড়া জসায়ানলাি জডনিলপনমন্ট জসাসাইটি থানাপাড়া, সারদা, চারঘাে, রািিাহী। ০১৯২১-০৪৮৭৫-০০৫৫০ ০২/০৩/২০১১

৪৩৫ ইয়ং উইনমন্স রীতিয়ান এনসাতসনয়িন ৩/২৩ ইকবাল জরাড, জমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। ০৪৯৭৮-০০৭১১-০০৫৫১ ০২/০৩/২০১১

৪৩৬
তপপলস ইউতনয়ন অব তদ মারতিনালাইিড জডনিলপনমন্ট 

অগ তানাইনিিন (পামনডা)
গ্রাম-ওঁচাই, জপািঃ আোপুর, উপনিলা-পাঁচতবতব, জিলা-িয়পুরহাে। ০৩৫১৭-০৩২৩৩-০০৫৫৩ ০২/০৩/২০১১

৪৩৭ পল্লী কম ত উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম+জপাি-কাোখালী, থানা-নলতছটি, জিলা-িালকাঠী। ০০০৯৪-০১০৯৫-০০৫৫৪ ০২/০৩/২০১১

৪৩৮ তক্রনসন্ট িননী িবন, আিাশুতন জরাড, পুরািন সািক্ষীরা, সািক্ষীরা। ০১৫০৯-০০৪৫৮-০০৫৫৫ ১৭/০৪/২০১১
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ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা (বিতমান )  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

৪৩৯ মানব জসবা সংস্থা
উপনিলা পতরষদ, জকিবপুর জপৌরসিা সড়ক, জকিবপুর, যনিার-

৭৪৫০।
০০০০২-০৪৪০২-০০৫৫৬ ১৭/০৪/২০১১

৪৪০ িাউতদয়া গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা
গ্রাম-িাউতদয়া বািার, জপাি-িাউতদয়া মািপাড়া, থানা-ই. তব, জিলা-

কুতিয়া।
০৫৪৭৪-০০৪৪০-০০৫৫৮ ১৭/০৪/২০১১

৪৪১ স্বনদি উন্নয়ন সংস্থা-জগাপালগঞ্জ (এস ইউ এস তি)
গ্রাম+জপাস্টিঃ িতলরপাড়, থানািঃ মুকস্যদপুর, জিলািঃ জগাপালগঞ্জ-

৭৯১১।
০১২৫৯-০০৭৫০-০০৫৫৯ ১৭/০৪/২০১১

৪৪২ বাংলানদি এনসাতসনয়িন ফর কতমউতনটি এডুনকিন (জবইস) ৫০ পুরানা পল্টন জলন (৬ িলা), পল্টন, ঢাকা-১০০০। ০০২৯১-০২৩৬৪-০০৫৬০ ১৭/০৪/২০১১

৪৪৩ সমতন্বি সমাি উন্নয়ন জকন্দ্র গ্রাম+জপাস্টিঃ সািপাড়, থানা+জিলািঃ জগাপালগঞ্জ। ০০৯৪৮-০১৩২০-০০৫৬১ ১৭/০৪/২০১১

৪৪৪ বাংলানদি পল্লী উন্নয়ন ফাউনেিন (তব, তপ, তড, এফ) সনির রতি, সদরপুর, ফতরদপুর। ০১৬৫০-০২২৫৬-০০৫৬২ ১০/০৫/২০১১

৪৪৫ জসি আওয়ার লাইফ
বাড়ী নং-২ (৪থ ত িলা), জরাড-৪, ব্লক-এ, জসকিন-৬, তমরপুর, ঢাকা-

১২১৬।
০০১৭৫-০২০২৫-০০৫৬৩ ১০/০৫/২০১১

৪৪৬ উত্তরায়ণ িনকল্যাণ মতহলা সতমতি
বাসা নং-১৩৭, জরাড নং-৪, অুাপাে তনমন্ট-তস/৩, ব্লক-এ, বনানী, 

ঢাকা-১২১৩
০৪৩৭০-০২৯৩৮-০০৫৬৪ ১০/০৫/২০১১

৪৪৭ তনউ ইতনতসনয়টিি ফর ইমপাওয়ারনমন্ট অফ তদ পুওর কৃষ্ণপুর, জপািিঃ হােকৃষ্ণপুর, জিলািঃ ফতরদপুর। ০১০৫৩-০১২০৭-০০৫৬৬ ০৮/০৫/২০১১

৪৪৮ উনযাগ ফাউনেিন
সাদুল্যাপুর তডগ্রী কনলি জরাড, ডাকঘর+উপনিলা-সাদুল্যাপুর, জিলা-

গাইবান্ধা।
০১৭৩৯-০৩৫৯৩-০০৫৬৭ ২৯/০৫/২০১১

৪৪৯ প্রতিশ্রুতি মানতবক তবকাি সংস্থা জিািারামপুর, জপািঃ-শ্রীঅঙ্গন, থানািঃ-জকািয়ালী, ফতরদপুর। ০৪৫৫৮-০১০৫৩-০০৫৬৮ ২৯/০৫/২০১১

৪৫০ গণ উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম+জপাি-হতরচেী, থানািঃ ফুলছতড়, জিলা- গাইবান্ধা। ০৪৩২৯-০১৬৭২-০০৫৬৯ ২৯/০৫/২০১১

৪৫১ আলাপ’’এনসাতসনয়িন ফর জলেনলস এে পুওর গ্রাম+জপাি-সনমাতনয়া, উপনিলা-কাপাতসয়া, জিলা-গািীপুর। ০০৬৮৮-০০১২২-০০৫৭১ ২২/০৬/২০১১

৪৫২ আস্থা মানতবক উন্নয়ন জকন্দ্র ৪৮/১৩-এ/আর.জক.তমিন জরাড, ঢাকা-১২০৩। ০৫৮৬৬-০০৯১১-০০৫৭৩ ২২/০৬/২০১১

৪৫৩ জসতিয়ার (SAVIOUR)
তসিান প্লািা (গফফার মানকতে জদািলা), পুনলরহাে (রািগঞ্জ জরাড) 

চাঁচড়া, যনিার।
০০২৩২-০১০৬৭-০০৫৭৪ ২৮/০৬/২০১১

৪৫৪ নারী শমত্রী ৭৭/তব, মাতলবাগ, জচৌধুরীপাড়া, তখলগাঁও, ঢাকা-১২১৯। ০০৯৭৬-০৩০৮২-০০৫৭৫ ২৮/০৬/২০১১

৪৫৫ ‘‘এতসনস্টন্স ফর তদ লাইিতলহুড অব তদ অতরতিনস্’’ (আনলা) পানখাইয়া পাড়া, খাগড়াছতড় সদর-৪৪০০, খাগড়াছতড়। ০০৭৫২-০০২৫৩-০০৫৭৬ ২৮/০৬/২০১১

৪৫৬ ‘‘উদয়ন সংস্থা’’ গ্রাম+ডাকঘর-গুনাগতর, উপনিলা-বাঁিখালী, জিলা-চট্টগ্রাম। ০১০২৭-০৩১৭৬-০০৫৭৭ ২৮/০৬/২০১১

৪৫৭ পতরবার কল্যাণ সহায়ক সতমতি (তপনকএসএস)

তমিান োওয়ার সংলগ্ন, জখাদাবক্স জরানডর উত্তর পানশ্বত, হাউতিং 

এনস্টে, ডাকঘর-শ্রীঅঙ্গন, উপনিলা-ফতরদপুর সদর, জিলা-

ফতরদপুর।

০১৭৭০-০১৫৮৭-০০৫৭৮ ২৮/০৬/২০১১

৪৫৮ তনম তল ফাউনেিন ৩৩, সদরঘাে জরাড, ডবলমুতরং, চট্টগ্রাম-৪০০০। ০১০২১-০০৫০৮-০০৫৮০ ২৮/০৬/২০১১

৪৫৯ নীড ফাউনেিন গ্রাম-সওদাগরপাড়া, ডাকঘর-তিস্তা, জিলা-লালমতনরহাে। ০২৮৯১-০০৬২৬-০০৫৮১ ২৮/০৬/২০১১

৪৬০ এস,তড,তস, জসাস্যাইটি তডনিলপনমন্ট কতমটি
গ্রাম- ফতরিপুর, জপাি- ময়নামতিবািার, উপনিলা- বুতড়চং, জিলা- 

কুতমল্লা-৩৫২১।
০০৭৮৪-০০৪৮৫-০০৫৮২ ০১/০৮/২০১১

৪৬১ জসন্টার ফর রুরাল সাতি তস জসাসাইটি (তসআরএসএস)
তবএম কনলি জরাড, নতুন বািার (রামকৃষ্ণ তমিননর সমু্মনখ), 

বতরিাল।
০২৫৯৩-০১২২৯-০০৫৮৩ ০১/০৮/২০১১

৪৬২ "জসাসাল ওনয়লনফয়ার এুাডিুান্সনমন্ট কতমটি" (সানকা)
স্টাফ জকায়াে তার জমাড়, সাতকতে হাউস জরাড, চাকলাপাড়া, তিনাইদহ-

৭৩০০।
০৫২২২-০২৪১০-০০৫৮৫ ০১/০৮/২০১১

৪৬৩ জমৌতলক ব্বস্থাপনা সংস্থা (তব,এম,এস)
গ্রাম-মহরমখালী, জপাস্ট-জরলবািার, উপনিলা-চােনমাহর, জিলা-

পাবনা।
০০২৯৫-০০৯৮৫-০০৫৮৬ ০১/০৮/২০১১

৪৬৪ উদয়ন সতমতি (উস) গ্রাম+জপাি- মতহষবাথান , উপনিলা- মহানদবপুর, জিলা- নওগাঁ। ০১৭১৪-০১৪৫২-০০৫৮৭ ০১/০৮/২০১১

৪৬৫ িাোরীপাড়া সমাি উন্নয়ন সংস্থা নামুিা, িাোরীপাড়া, জপািঃ বুতড়গঞ্জ, বগুড়া। ০২৭১২-০০৮২১-০০৫৮৮ ০১/০৮/২০১১

৪৬৬ গ্রানমর আনলা গ্রাম+জপাি- জেপড়া, উপনিলা- তিবালয়, জিলা- মাতনকগঞ্জ। ০২৩৯৬-০৩৭১৫-০০৫৮৯ ০৭/০৯/২০১১

৪৬৭ জসাসাল জডনিলপনমন্ট অগ তানাইনিিন (এস,তড,ও) গ্রাম- মাধাইয়া বািার, থানা- চাতন্দনা, জিলা- কুতমল্লা। ০০৮৪৫-০১১৮৫-০০৫৯০ ০৭/০৯/২০১১

৪৬৮ ইছামতি সমাি উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম-সাতনলা, ডাকঘর+উপনিলা- জবড়া, জিলা- পাবনা। ০১৬৪৯-০০৩২৫-০০৫৯১ ০৭/০৯/২০১১

৪৬৯ িাগরণী সমাি উন্নয়ন সংস্থা
বাসা নং-৩৪৯, দতক্ষণ বড়গাছা, উপনিলা-নানোর সদর, 

ডাক+জিলা-নানোর।
০৬৭৫৭-০৫০০৪-০০৫৯২ ০৭/০৯/২০১১

৪৭০ এনসাতসনয়িন ফর জসাস্যাল জডনিলপনমন্ট (এ,এস,তড)
জদওলা, ডাকঘর-তব এ ইউ মাদ্রাসা, তবআরতডতব জরাড, নতুন 

বাসিুাে, োঙ্গাইল সদর।
০১২৩৪-০৩১৪৩-০০৫৯৩ ০৭/০৯/২০১১

৪৭১ সমাি উন্নয়ন কায তক্রম (স্যক)
গ্রাম+মহল্লা-মালিাপাড়া কবরস্থান জরাড (তসএেতব অতফস সংলগ্ন), 

তমরপুর উত্তর, তসরািগঞ্জ-৬৭০০।
০১৬৮২-০০৬৭৮-০০৫৯৪ ০৭/০৯/২০১১

৪৭২
ওতরনয়ন্টাল ফাউনেিন  (ORIENTAL 

FOUNDATION)
নয়াবাটি, খাতলিপুর, খুলনা। ০৫৫৮১-০০৯৬১-০০৫৯৫ ১৯/০৯/২০১১

৪৭৩ গ্রামীণ িন উন্নয়ন সংস্থা
গ্রাম- জগায়ালপাড়া, জপাি- হােমদাপুর, উপনিলা-কালুখালী, জিলা- 

রািবাড়ী।
০৩৯০৪-০০১৯৮-০০৫৯৬ ১৯/০৯/২০১১

৪৭৪ ‘‘আনলার পনথ’’
বাড়ী নং- ২২, জরাড নং- ১৫, হাউতিং এনস্টে, উপিহর, তনতিন্দারা, 

বগুড়া।
০৪০৬৬-০০৯৩৭-০০৫৯৭ ১৯/০৯/২০১১

৪৭৫ বস্যন্ধরা কল্যাণ ফাউনেিন (তবনকএফ)
হাসপািাল জরাড, নওয়াপাড়া, ডাক+উপনিলা- অিয়নগর, জিলা-

যনিার- ৭৪৬০।
০০০৩৪-০০০১১-০০৫৯৯ ১৯/০৯/২০১১

৪৭৬ Proshika Manabik Unnayan Kendro আই/১-গ, জসকিন-২, তমরপুর, ঢাকা-১২১৬। ০০১৫২-০৩১৩৫-০০৬০০ ১০/১০/২০১১

৪৭৭ খেনক্ষত্র সামাতিক উন্নয়ন সংস্থা
জগাহাইল, ডাকঘরিঃ জগাহাইল, উপনিলািঃ িািাহানপুর, জিলািঃ 

বগুড়া।
 ০২১৯৬-০০৯৫৭-০০৬০১ ১৯/১২/২০১১

৪৭৮ ‘‘ তনরাপদ ইসলামী গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা ’’ িাহবািপুর, সরাইল, ব্রাহ্মণবাতড়য়া।  ০২৮৩৭-০১৭২৪-০০৬০২ ০৮/০১/২০১২

৪৭৯ ‘‘সাগর’’ বাইমাইল, তমিতাপুর, োঙ্গাইল।  ০৫০৪১-০২২৩২-০০৬০৩ ১৬/০১/২০১২

৪৮০ ‘‘নীড (NEED) মানতবক উন্নয়ন জকন্দ্র’’
গ্রাম-দতক্ষণ চতেবদী (কনলি জরাড), জপাি+উপনিলা-মুকস্যদপুর, 

জিলা-জগাপালগঞ্জ।
 ০১০৪৮-০২৪২১-০০৬০৪ ১৬/০১/২০১২

৪৮১ করনিায়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা
গ্রাম: খতলিাকাতন্দ, জপা:-মাতিড়া, উপনিলা:িািাহানপুর, জিলা: 

বগুড়া।
 ০৩০২২-০২৭৮৭-০০৬০৭ ২৩/০২/২০১২
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ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা (বিতমান )  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

৪৮২ স্বকল্প জসাসাইটি কাঁোবাতড়, ফুলবাড়ী, তদনািপুর।  ০০৮৪৮-০০৫৭৮-০০৬০৮ ২৩/০২/২০১২

৪৮৩ ‘‘তসতডও’’ (কতমউতনটি জডনিলপনমন্ট অগ তানাইনিিন)
গ্রাম: বামনডাঙ্গা, জপা:-বামনডাঙ্গা বািার, উপনিলা: রূপসা, জিলা: 

খুলনা।
 ০১৯১২-০০৮৮৬-০০৬১০ ২৩/০২/২০১২

৪৮৪ RISDA- Bangladesh (তরসডা-বাংলানদি)
বাড়ী নং: ১৮, জরাড -১, ব্লক- তব, জসকিন- ৬, তমরপুর, ঢাকা- 

১২১৬।
০০০১৮-০০২৬৭-০০৬১১ ২৯/০৩/২০১২

৪৮৫ Prantic Unnayan Society
বাড়ী নং- ২২৮(নীচ িলা), ২য় জলন, ফতকরাপুল, মতিতিল, ঢাকা-

১০০০।
০১৮৫২-০০৭৫৮-০০৬১৩ ২৯/০৩/২০১২

৪৮৬ ‘‘পল্লী কল্যাণ সংস্থা" গ্রাম: যুগ্নীপািা, জপাি+উপনিলা: ফুলিলা, জিলা: খুলনা। ০২৮৬১-০০৯৪২-০০৬১৪ ২৯/০৩/২০১২

৪৮৭ জহামল্যাে জডিলপনমন্ট অগ তানাইনিিন মধ্যতিতহপািা, শগলা, আতগলিাড়া, বতরিাল। ০২৫৯৪-০১৭০৮-০০৬১৫ ২৯/০৩/২০১২

৪৮৮ প্রতিধ্বতন সমাি উন্নয়ন সংস্থা
গ্রীন োচ এপাে তনমন্ট, প্লে নং ৩৫৪, জরাড নং ৪, মনস্যরাবাদ 

আবাতসক এলাকা, পাবনা।
০১৯২৫-০৩১৫৯-০০৬১৬ ২৯/০৩/২০১২

৪৮৯ অগ্রপতথক জডনিলপনমন্ট ফাউনেিন গ্রাম- জদড়গ্রাম, জপাস্ট-িাগীর, উপনিলা+জিলা- মাতনকগঞ্জ। ০০৫৮৬-০০০৩০-০০৬১৭ ২৯/০৩/২০১২

৪৯০ মাতৃনসবা সংস্থা মীর জদওহাো, তমিতাপুর, োঙ্গাইল। ০২২৭৯-০১৩৫৫-০০৬১৮ ২৯/০৩/২০১২

৪৯১ SAMMILON FOUNDATION রুম নং ৩১৫, ১২০/এ, মতিতিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ০০০১৬-০৩২৯০-০০৬১৯ ২৯/০৩/২০১২

৪৯২
জসাশ্যাল জডনিলপনমন্ট এনসাতসনয়িন-কুতমল্লা (এসতডএ-

কুতমল্লা)

গ্রামিঃ তবেমান, জপাস্টিঃ ইতলয়েগঞ্জ, উপনিলািঃ দাউদকাতন্দ, জিলািঃ 

কুতমল্লা।
০৫৯৪৮-০৩৩৯০-০০৬২০ ২৯/০৩/২০১২

৪৯৩ ‘‘জেকসই উন্নয়ন সংস্থা’’ গ্রাম+জপাস্টিঃ জচৌদ্দবুতড়য়া, উপনিলািঃ নলতছটি, জিলািঃ িালকাঠি। ০০৪২৮-০১৯৩৭-০০৬২১ ১৭/০৪/২০১২

৪৯৪ পতরবার উন্নয়ন ফাউনেিন (এফ,তড,এফ)
খাজুরা বািার তব্রি জরাড (ধম তগািী), জপাস্টিঃ জগৌরনগর, উপনিলা- 

বাঘারপাড়া, জিলা- যনিার।
০০৫৬৬-০০০৩৬-০০৬২২ ১৭/০৪/২০১২

৪৯৫
Poor Relief Services & Health Assistance 

Society
কাতিয়ািল , মুরাদনগর, কুতমল্লা। ০১৩৯৮-০১৬২২-০০৬২৩ ১৭/০৪/২০১২

৪৯৬
জসন্টার ফর ইতন্টনগ্রনেড জপ্রাগ্রাম এে জডনিলপনমন্ট 

(তসআইতপতড)

টি টি তস সড়ক, কল্যাণপুর, ডাকঘর-রাঙ্গামাটি-৪৫০০, উপনিলা: 

রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি পাব তিু জিলা
০৩৮১২-০০৬২০-০০৬২৪ ১৭/০৪/২০১২

৪৯৭ প্রতিবন্ধী কল্যাণ জকন্দ্র সাগরতদঘী জরাড, চান্দিী, ঘাোইল, োঙ্গাইল। ০৫০৯৪-০২৭৪৭-০০৬২৫ ১৭/০৪/২০১২

৪৯৮ তিনলি জডিলপনমন্ট মতহলা সংগঠন (তিতডএমএস)
জপৌরপাড়া (িয়তুল জরাড), কাহালু জপৌরসিা, উপনিলািঃ কাহালু, 

জিলািঃ বগুড়া।
০২১৯৫-০০৮৫৩-০০৬২৬ ১৭/০৪/২০১২

৪৯৯ People's Welfare Foundation
গ্রামিঃ শকত্রা, জপািঃ উত্তর গািীপুর, উপনিলািঃ লাকসাম, জিলা: 

কুতমল্লা।
০০২৫৭-০০০৬৬-০০৬২৭ ১৭/০৪/২০১২

৫০০

জিোর তরনলসন এডিান্সনমন্ট এে মাতিতনালাইিড 

জডনিলপনমন্ট জসাসাইটি (গ্রাম)

Gender Relation Advancement & 

Marginalized Development Society (GRAM)

আপস বাস মতঞ্জল, বাইপাস সড়ক, নুিন িহর, জকরানীবাে, তিবচর, 

মাদারীপুর।
০০১৪১-০০০১০-০০৬২৯ ১৭/০৪/২০১২

৫০১
তডিএুাবল তরহুাতবতলনেিন এে তরসাচ ত এনসাতসনয়িন 

(তডআরআরএ)
বাড়ী নং-২/৫, জরাড নং-০১, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭। ০১৭৯৪-০১১২৭-০০৬৩০ ১৭/০৪/২০১২

৫০২ দীতপ্ত ফাউনেিন পুনলরহাে বািার, জপা: চাঁচড়া, জিলা-যনিার। ০১৫৩৭-০৩৩১৭-০০৬৩১ ১৭/০৪/২০১২

৫০৩ ঊষা বাংলানদি মুতিনযাদ্ধা জরাড, জপাস্ট+থানািঃ িীবন নগর, জিলািঃ চুয়াডাঙ্গা। ০১৭০০-০০২০৩-০০৬৩২ ২০/০৫/২০১২

৫০৪ িালুকা ফাউনেিন (Bhaluka Foundation) নাগাতস ত তব্রি (জলাহার তব্রি) সংলগ্ন, ধামশুর, িালুকা, ময়মনতসংহ। ০০৪৩৫-০০৯৪৮-০০৬৩৪ ২০/০৫/২০১২

৫০৫ জসাস্যাল জডনিলপনমন্ট জপ্রাগ্রাম সদর জরাড, িরীয়িপুর সদর, িরীয়িপুর- ৮০০০। ০০৯৪৬-০৪৩৩১-০০৬৩৫ ২০/০৫/২০১২

৫০৬ আঞ্চতলক পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আনপাস) গ্রাম+ডাকঘর-জবায়াতলয়া, উপনিলা+জিলা-নওগাঁ। ০০৮৪৬-০১০৬৪-০০৬৩৭ ২০/০৫/২০১২

৫০৭ খন্দকার কল্যাণ ট্রাি এুাে অগ তানাইনিিন
দতক্ষণ জচনলাপাড়া, নাোই (পােগুদাম জরাড), বগুড়া সদর, বগুড়া-

৫৮০০।
০১৬৩২-০২০৮১-০০৬৩৮ ২০/০৫/২০১২

৫০৮ লাল জহানসন জচৌধুরী জমনমাতরয়াল ফাউনেিন
১১০, টি এ জরাড, ব্রাহ্মণবাতড়য়া সদর, (অল ইনলনরা জসন্টানরর 

তপছনন জদািলায়), ব্রাহ্মণবাতড়য়া।
০২৭৭৪-০০১১২-০০৬৩৯ ২০/০৫/২০১২

৫০৯ রুর ুাল ইয়ুথ জডনিলপনমন্ট অগ তানাইনিিন (তরনডা) বারইচিল, জপািঃ-বাংলাবািার, জবগমগঞ্জ, জনায়াখালী। ০০৮২৭-০১৩৩৪-০০৬৪০ ২০/০৫/২০১২

৫১০ উলাসী সৃিনী সংঘ (ইউএসএস)
ডািঃ এস জক সাহা স্মৃতি িবন (২য় িলা), ৩৯, জদি বন্ধু তচত্তরঞ্জন 

জরাড, জরলনরাড (ফুড জগাডাউননর তবপরীি পানশ্বত), যনিার-৭৪০০।
০২৩২২-০৩১৩২-০০৬৪১ ২০/০৫/২০১২

৫১১ অরনগনাইনিিন-ফর-তদ পুওর এডিান্সনমন্ট কতমটি (অনপক) জকালাপাড়া, পরশুরাম, জফনী। ০৬০৩৫-০১১৭৫-০০৬৪২ ২০/০৫/২০১২

৫১২ জবতনতফতসয়াতরি জেেতিপ জফারাম (তব,এফ,এফ)
জহাতডং নং: ০০৫০-০৬, আলাউতদ্দন খান জরাড, দতক্ষণ আতলপুর, 

ডাকঘর-ফতরদপুর, থানা: জকািয়ালী, জিলা: ফতরদপুর।
০১৬১২-০১৩৮৩-০০৬৪৪ ২০/০৫/২০১২

৫১৩ পল্লী তবকাি ফাউনেিন (তপতবএফ) ৮ তমতনস্টার িামস্যতদ্দন আহনমদ সড়ক, আড়ুয়াপাড়া, কুতিয়া-৭০০০। ০২১৭০-০০৬৭৯-০০৬৪৫ ১১/০৭/২০১২

৫১৪

নবাবগঞ্জ ইনটিনগ্রনেড জপািারটি এতলনিিন ফাউনেিন 

(Nawbagonj Integreted Poverty Aleavation 

Foundation)

কান্দাবাতড়ল্যা, দাউদপুর, নবাবগঞ্জ, ঢাকা। ০৫৮২৭-০২১৩৪-০০৬৪৬ ১১/০৭/২০১২

৫১৫
এুানসাতসনয়িন অব িলান্টারী এুাকিনস ফর জসাসাইটি 

(আিাস)
আিাস িবন, আতমর কুটির জলন, আনলকান্দা, বতরিাল। ০২৭৪৬-০০২৫৮-০০৬৪৭ ১১/০৭/২০১২

৫১৬ গণস্বাস্থু জকন্দ্র তমিতানগর, সািার, ঢাকা। ০৪৮৩৩-০৪৫১৯-০০৬৫০ ২৬/০৭/২০১২

৫১৭ তমিতাপুর পতরনবি উন্নয়ন ফাউনেিন
গ্রাম- আন্ধরা, জপাি- কাঠাতলয়া, উপনিলা- তমিতাপুর, জিলা- 

োঙ্গাইল।
০০৬৭৮-০০৩৪২-০০৬৫১ ১৩/০৮/২০১২

৫১৮ তরনলসন মতিউর রহমান কনলি জরাড, নীলফামারী সদর, নীলফামারী-৫৩০০। ০০৩০২-০১০২৯-০০৬৫২ ১৩/০৮/২০১২

৫১৯ Tarana Trust
হািী মতফজুর রহমান সওদাগর তবতডং, সাকুতলার জরাড, পটিয়া-

৪৩৭০, চট্টগ্রাম।
০২৩৭০-০০১৫১-০০৬৫৩ ১১/০৯/২০১২
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ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা (বিতমান )  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

৫২০ মানব উন্নয়ন কম তসূচী জিকানী চুকাইনগর,  উপনিলািঃ জসানািলা, জিলািঃ বগুড়া। ০৪৬৭৬-০৪৪৫৮-০০৬৫৪ ১১/০৯/২০১২

৫২১ ধরনী সমাি কল্যাণ সংস্থা
জরাড নং ১, জবড়াডাঙ্গা (িালিলা), ডাকঘর: রািবাড়ী, উপনিলা: 

রািবাড়ী সদর, জিলা: রািবাড়ী।
০৩৯০৯-০২১১৫-০০৬৫৫ ১১/০৯/২০১২

৫২২ উইনমন িব তক্রনয়িন জসন্টার িািপুর, িালা, সািক্ষীরা। ০৪৯০২-০২৮০৫-০০৬৫৬ ১১/০৯/২০১২

৫২৩ পল্লী কল্যাণ তিক্ষা জসাসাইটি (তপ.জক.এস.এস) তসংড়া বািার, নানোর- ৬৪৫০। ০২৯২০-০৩০৭৩-০০৬৫৭ ১১/০৯/২০১২

৫২৪ পদ্মা-গড়াই মানতবক উন্নয়ন সংস্থা ১০ িামস্যল ওবানয়দ জরাড, থানাপাড়া, কুতিয়া-৭০০০। ০৩৭৮৩-০২৮৪২-০০৬৫৮ ১১/০৯/২০১২

৫২৫ নথ তনবঙ্গল রুরাল জডিলপনমন্ট জসাসাইটি (N.R.D.S)
মািারপাড়া, স্যগারতমল সড়ক (নািমা তসননমা সংলগ্ন), িয়পুরহাে- 

৫৯০০।
০২৬৭৮-০৪১৭৮-০০৬৬০ ১১/০৯/২০১২

৫২৬ আমরা কাি কতর (এ,জক,জক)

রওিন আরা মতঞ্জল, ৩৫/৭/১ উত্তর কমলাপুর, উপনিলা: ফতরদপুর 

সদর, ডাক+জিলা: ফতরদপুর (পুতলি লাইনস হাসপািানলর পূব ত 

পানশ্ব)

০১৬১৩-০১০৮১-০০৬৬১ ০৭/১০/২০১২

৫২৭ ছাতিহাটি নব উদ্দীপন সংঘ ঘাোইল বািার জরাড, জপাি+উপনিলা-ঘাোইল, জিলা-োঙ্গাইল। ০৫৬১৯-০১৩২৬-০০৬৬২ ০৭/১০/২০১২

৫২৮ আল কারীম তিক্ষা ও পতরনবি উন্নয়ন ফাউনেিন ১০ এতপতস জরাড, জলান অতফস পাড়া, যনিার-৭৪০০। ০০৫৯৭-০০৭২৬-০০৬৬৩ ০৭/১০/২০১২

৫২৯ তরোয়াড ত গ্রামীন ব্াংকাস ত ফাউনেিন খরমপুর, ডাকঘরিঃ জিরপুর োউন, থানা+জিলা-জিরপুর। ০২৪৫০-০২৪৮০-০০৬৬৪ ০৭/১০/২০১২

৫৩০
Voluntary Activities for Social & Human 

Advancement Foundation

জহাতডং# ১২১৬/ এফ(১), প্লে# ৮০, জরাড# ৮, প্রিাতন্ত আ/এ, উত্তর 

কাট্টলী কনণ তলহাে পাহাড়িলী, চট্টগ্রাম- ৪২১৭।
০১৩০৪-০০৭৩০-০০৬৬৫ ০৭/১০/২০১২

৫৩১ জসাস্যাল এনসাতসনয়িন ফর তফউচার এিাবতলসনমন্ট (জসফ) সািমাথা, জপাস্টিঃ মাতহগঞ্জ, উপনিলা+জিলািঃ রংপুর। ০৬৯৯০-০২৮৪৫-০০৬৬৬ ০৭/১০/২০১২

৫৩২ যমুনা সমাি কল্যাণ সংস্থা
গ্রাম-তবরাতহমপুর, জপাি-জগাতবন্দপুর, উপনিলা-স্যিানগর, জিলা-

পাবনা।
০৬৪৯২-০২১৪২-০০৬৬৭ ০৭/১০/২০১২

৫৩৩ তিখা সমাি কল্যান সংস্থা পুরািন জকাে ত জরাড, নাতসর নগর, ব্রাহ্মণবাতড়য়া। ০১৩৮৮-০১৭০৫-০০৬৬৮ ০৭/১০/২০১২

৫৩৪
জসাসাল এে কালচারাল জডনিলপনমন্ট ফাউনেিন 

(এস.তস.তড.এফ)
গ্রামিঃ বালুবাড়ী, জপাি+থানা+জিলািঃ তদনািপুর। ০৬০১৩-০২৭৭৯-০০৬৬৯ ০৭/১০/২০১২

৫৩৫
ইছামতি তহউম্যান জডিলপনমন্ট ফাউনেিন (Esamoti 

Humen Development Foundation)
৪/৩ বক্সী পাড়া জলন, বস্যপাড়া, খুলনা। ০২৪০১-০৪৭৮৭-০০৬৭০ ১২/১২/২০১২

৫৩৬ আনলার নীড় সতমতি নানমাটিকরামপুর , টিকরামপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। ০৪৭৮১-০১৫৪৪-০০৬৭১ ১২/১২/২০১২

৫৩৭ অগ্রগতি জসবা সংস্থা
িঙ্গুয়া জনায়াকাতন্দ জমৌলিীবািার, ডাকঘর- িানেরচর, উপনিলািঃ 

জবলাব, জিলািঃ নরতসংদী।
০০৬৪৮-০১৪৭৯-০০৬৭২ ১২/১২/২০১২

৫৩৮
বাঁধন গ্রাম উন্নয়ন ফাউনেিন  (BADHAN GRAM 

UNNAYAN FOUNDATION)
আরামবাগ, বেিলা হাে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। ০৪৭৮২-০১৫৪৭-০০৬৭৩ ১২/১২/২০১২

৫৩৯ শ্যামলী পল্লী উন্নয়ন সংস্থা
গ্রামিঃ দুল্যা জবগম, ডাকঘরিঃ কান্ঠাতলয়া, উপনিলািঃ তমিতাপুর, 

জিলািঃ োঙ্গাইল।
০০৭৬০-০১৪১২-০০৬৭৪ ১২/১২/২০১২

৫৪০ তনরাপদ সমাি পাথরাইল, জদলদুয়ার, োঙ্গাইল। ০২৬১১-০১৫৯২-০০৬৭৫ ০৬/০১/২০১৩

৫৪১ বনরন্দ্র এুাডিান্সনমন্ট ইনটিনগ্রনেড কতমটি (বাইক)
গ্রাম-জনানাপুকুর, ডাক-নয়ানগালা, উপনিলা-নবাবগঞ্জ সদর, জিলা-

চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
০৬৬১৫-০২৩১৬-০০৬৭৬ ০৬/০১/২০১৩

৫৪২ জিনসা "SHESO" তবিরা বািার, কৃতষ ব্াংক িবন (৩য় িলা), লাকসাম, কুতমল্লা। ০২৯৯১-০২০৫৩-০০৬৭৮ ২২/০১/২০১৩

৫৪৩
Disa Integrated Social Advancement 

Foundation

বাড়ী # ১১, জরাড #১৭, ওনয়স্ট এে জিান-এ, খাতলিপুর আ/এ, 

খুলনা-৯০০০।
০১৪৬৭-০১৬২৪-০০৬৭৯ ২২/০১/২০১৩

৫৪৪ জবতসক জডনিলপনমন্ট জসাসাইটি
বাতড় # ২৯ (২য় িলা), জরাড #০৯, ব্লক # তড, জসকিন-০১ 

তমরপুর, ঢাকা- ১২১৬।
০০১৪২-০০১২৬-০০৬৮০ ২২/০১/২০১৩

৫৪৫ রুরাল জডিলপনমন্ট এনসাতসনয়ে (আর,তড,এ)
এনাম প্যানলস, বাগানবাড়ী (এল এস তড জগইে সংলগ্ন), শিরব, 

তকনিারগঞ্জ।
০০০৯৭-০২২১৬-০০৬৮১ ২২/০১/২০১৩

৫৪৬ বানকরগঞ্জ জফারাম তবতিএফ জসন্টার, রহমগঞ্জ, ডাকঘর- কাতলগঞ্জ, বানকরগঞ্জ, বতরিাল। ০০৯৮৩-০০০১৬-০০৬৮২ ২২/০১/২০১৩

৫৪৭ উদয়ন-বাংলানদি
গ্রামিঃ চাল রানয়ন্দা, জপািঃ িাফালবাড়ী, উপনিলািঃ িরণনখালা, 

জিলািঃ বানগরহাে।
০৩১৮৩-০০২০৮-০০৬৮৩ ২২/০১/২০১৩

৫৪৮ সমতন্বি আত্মতনিতরিীল সমাি উন্নয়ন সংস্থা (তসসডা) গ্রামিঃ মাতিহাে, জপািঃ হালসা, উপনিলািঃ তমরপুর, জিলা-কুতিয়া। ০১৯৬৭-০১২০৩-০০৬৮৪ ২২/০১/২০১৩

৫৪৯ বাংলানদি এতগ্রকালচারাল ওয়াতকতং তপপলস্ এনসাতসনয়িন বাওপা, কাগমারী, োঙ্গাইল। ০১৭৪০-০১৭২৯-০০৬৮৫ ২২/০১/২০১৩

৫৫০ মানব উন্নয়ন জকন্দ্র মউক পনয়ন্ট, আমঝুতপ, জমনহরপুর। ০৪৬১৫-০০৬৬৮-০০৬৮৬ ১১/০২/২০১৩

৫৫১ SHUSAMAJ FOUNDATION (স্যসমাি ফাউনেিন) নািারন বািার, জপাস্ট- যাদবপুর, উপনিলা-িাি তা, জিলা-যনিার। ০০৮১৮-০১৩১০-০০৬৮৭ ১১/০২/২০১৩

৫৫২ জসবা আথ ত সামাতিক উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম+জপাি+উপনিলািঃ জদলদুয়ার, জিলা- োঙ্গাইল। ০৫২৬৭-০২৯৭৪-০০৬৮৮ ১১/০২/২০১৩

৫৫৩ অগ্রদূি ফাউনেিন "AGRODUT FOUNDATION"
গ্রাম-উত্তর কদমিলা, ডাকঘর-রানয়ন্দা, উপনিলা-িরননখালা, জিলা-

বানগরহাে।
০০২৫৫-০৩৬৯১-০০৬৯১ ১১/০২/২০১৩

৫৫৪ রুরাল এুাডিান্সনমন্ট কতমটি (র ুাক) পুরািন বািার, বানগরহাে। ০৩০১২-০২৩১৫-০০৬৯২ ১১/০২/২০১৩

৫৫৫
সৃতি (SRISTY) SOCIETY FOR RURAL 

IMPROVEMENT AND STABILITY

মুসতলম প্লািা (তনচ িলা), চুনারুঘাে উত্তর বািার, জপাি+থানািঃ 

চুনারুঘাে, জিলািঃ হতবগঞ্জ।
০০৬০০-০০২৩৮-০০৬৯৩ ১১/০২/২০১৩

৫৫৬ তদিা বাংলানদি (Disa Bangladesh) তদিা িবন, তসএেতব জরাড, বতরিাল। ০০৭৩২-০৩৮৮৩-০০৬৯৪ ১১/০২/২০১৩

৫৫৭ রূপা
গ্রাম-নলিা িরীফ, জপাি-নলিা জমাবারকনগর, উপনিলা-কাতলগঞ্জ, 

জিলা-সািক্ষীরা
০২৩৬৬-০০৬৭১-০০৬৯৫ ১১/০২/২০১৩

৫৫৮ সঞ্চয়ন উন্নয়ন সংস্থা (সাস্)
হািী িতছর আলী প্লািা, মুন্সীবািার, ডাকঘর- কতরমপুর, উপনিলা- 

রািনগর, জিলা-জমৌলিীবািার।
০১৬৪৫-০৪১৭৪-০০৬৯৬ ১১/০২/২০১৩

৫৫৯ গ্রাউস
জসৌতখন তিলা, ২য় িলা, আবুল কানিম সড়ক, সািক্ষীরা সদর, 

সািক্ষীরা।
০০৯৮৯-০২৬৪৬-০০৬৯৭ ২৬/০২/২০১৩
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ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা (বিতমান )  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

৫৬০ স্যপ্ত প্রতিিা তবকাি সংস্থা গ্রামিঃ জদওলা, জপািঃ তব.এ.ইউ মাদ্রাসা, উপনিলা+জিলািঃ  োংগাইল। ০৫৪০০-০১০৬০-০০৬৯৮ ২৬/০২/২০১৩

৫৬১
Technical Assistance For Rural 

Development
তড-২১/১, িালবাগ, সািার, ঢাকা-১৩৪০। ০১৮২২-০২৯৮৫-০০৬৯৯ ২৬/০২/২০১৩

৫৬২ জযৌথ উন্নয়ন প্রনচিা (জিইউতপ) সতরষাবাড়ী বড় বািার, মসতিদ জরাড, সতরষাবাড়ী, িামালপুর। ০৬২২০-০৪৮০৭-০০৭০০ ২৬/০২/২০১৩

৫৬৩ জসাস্যাল জডনিলপনমন্ট কতমটি (এসতডতস)
তমিতাপুর সাহা পাড়া, ওয়াড ত নং-৮, তমিতাপুর জপৌরসিা, উপনিলা-

তমিতাপুর, জিলা-োঙ্গাইল।
০২৭০৩-০১৮৯৬-০০৭০২ ২৬/০২/২০১৩

৫৬৪ আদি ত ফাউনেিন দি তনা পুরািন বািার, জপািঃ দি তনা, থানা-দামুড়হুদা, জিলা-চুয়াডাঙ্গা। ০৫৩২৪-০৪৩২২-০০৭০৩ ২৬/০২/২০১৩

৫৬৫ বনগ্রাম সামাতিক উন্নয়ন সংস্থা (তব,এস,ইউ,এস)
গ্রাম- বনগ্রাম, ডাকঘর- মাগুরাহাে, উপনিলা- অিয়নগর, জিলা- 

যনিার।
০১৭৭৮-০১৫৭১-০০৭০৪ ২৬/০২/২০১৩

৫৬৬ পল্লী উন্নয়ন ফাউনেিন (আর তড এফ) হামছায়াপুর, জিরপুর, বগুড়া-৫৮৪০। ০২৯০৯-০৪৭০২-০০৭০৫ ২৬/০২/২০১৩

৫৬৭ জহলপ বাংলানদি গ্রামিঃ কমলাপুর, জপািঃ+থানািঃ সািার, জিলািঃ ঢাকা। ০১১৮৫-০৪৭৪৭-০০৭০৬ ২৬/০২/২০১৩

৫৬৮ জযৌথ উনযাগ পূব ত আদালি পাড়া, োঙ্গাইল-১৯০০। ০২৮৩৮-০৩৬১০-০০৭০৭ ২৬/০২/২০১৩

৫৬৯ আগ্রহ উন্নয়ন সংস্থা
সািগাঁও বািার জস্টিন, ডাকঘরিঃ সািগাঁও, উপনিলািঃ শ্রীমঙ্গল, 

জিলািঃ জমৌলিীবািার।
০২৪২৪-০৪৬৮৫-০০৭০৮ ২৬/০২/২০১৩

৫৭০ গণ - উন্নয়ন একানডমী জপািঃ গুরুদাসপুর, জিলািঃ নানোর-৬৪৪০। ০২১১১-০০৫৮০-০০৭০৯ ১৩/০৩/২০১৩

৫৭১ ‘‘জসফ’’ জসাস্যাল একটিতিটিি ফর এনিায়ারনমন্ট
৫০, বাবু খান জরাড (পাইওতনয়ার কনলনির পতিি পানশ্বত) খুলনা-

৯১০০।
০৫৫৭৪-০৪৮৬১-০০৭১০ ১৩/০৩/২০১৩

৫৭২ নিরুল স্মৃতি সংসদ (এন.এস.এস)

নাসরীন প্যানলস, বাড়ী-৬১৪/২ (৩য় িলা), জকএন জলন, এনক স্কুল 

জরাড (ঢাকা-কুয়াকাো হাইওনয় জরাড-৮ এর পূব ত পানশ্বত), উপনিলা-

আমিলী, জিলা-বরগুনা-৮৭১০।

০২৭৮৬-০১৮৫৭-০০৭১১ ১৩/০৩/২০১৩

৫৭৩ অগ তানাইনিিন ফর জসাস্যাল তপস গ্রাম+জপাি- তদয়াবাড়ী, উপনিলািঃ হতররামপুর, জিলািঃ মাতনকগঞ্জ। ০০৮৮৮-০১৮৫৬-০০৭১২ ০৭/০৪/২০১৩

৫৭৪ ইউতনিানস তল জসাস্যাল জহতল্পং এুানসাতসনয়িন (ঊষা) গ্রাম+জপাি- সািনপুর, উপনিলািঃ জিদরগঞ্জ, জিলািঃ িরীয়িপুর। ০৩০৪৯-০১৪৩৭-০০৭১৪ ০৭/০৪/২০১৩

৫৭৫ সনচিন সাহায্য সংস্থা ৪০-৪১ তসনদ্ধশ্বরী, সাকুতলার জরাড, িাতন্তনগর, ঢাকা-১২১৭। ০০৫০১-০৩২৮১-০০৭১৫ ০৭/০৪/২০১৩

৫৭৬ মানব কল্যাণ সংস্থা কুতমল্লা (মাকস কুতমল্লা) নাঙ্গলনকাে, কুতমল্লা। ০২১৬৯-০২৫৭৩-০০৭১৬ ০৭/০৪/২০১৩

৫৭৭
পুঅর তহউম্যান্স ইতন্টনগ্রনেড জসাস্যাল ওনয়লনফয়ার 

অগ তানাইনিিন

ঢুতলপাড়া (উত্তর রসূলপুর), জপাস্টিঃ রািাপাড়া, উপনিলািঃ সদর 

দতক্ষণ, জিলািঃ কুতমল্লা।
০১৩০৮-০১৮৭৫-০০৭১৭ ১৬/০৫/২০১৩

৫৭৮ জিফালী মতহলা কল্যাণ সংঘ
বুনাগািী বাতলকা তবযালয় সংলগ্ন, মাগুরা সড়ক, ডাক-বুনাগািী, 

উপনিলা-িাতলখা, জিলা-মাগুরা।
০৫৬৩২-০২৯১৯-০০৭১৮

১৬/০৫/২০১৩

৫৭৯ প্লাবন পল্লী উন্নয়ন কম তসূচী
গ্রাম-জদপািাই, জপাস্টিঃ কালামপুর, উপনিলািঃ ধামরাই, জিলািঃ 

ঢাকা।
০০২০২-০১৯৬৩-০০৭১৯

১৬/০৫/২০১৩

৫৮০ Sustainable Upliftment Initiative Trust 
জহাসাইন ম্যানিন (চতুথ ত িলা), ২০৫/এ, আব্দুল হাতমদ জরাড, 

শুলকবহর, পাঁচলাইি, চট্টগ্রাম।
০৫৮৯৫-০২৪০২-০০৭২০ ০৫/০৬/২০১৩

৫৮১ জলাকাল জডনিলপনমন্ট জপ্রাগ্রাম (এলতডতপ) আসমাতনয়া বািার, উপনিলািঃ তিিাস, জিলািঃ কুতমল্লা। ০২০৭৩-০০৫১৮-০০৭২১ ১১/০৭/২০১৩

৫৮২ িনিা পল্লী উন্নয়ন সংস্থা
গ্রামিঃ নগর িাদগ্রাম, জপািঃ শমিামূড়া, উপনিলািঃ তমিতাপুর, জিলািঃ 

োঙ্গাইল।
০১৮৫০-০৩৮২৬-০০৭২২ ১১/০৭/২০১৩

৫৮৩ Chaltya Shekha স-তমল ব্রীি সংলগ্ন নতুন রাস্তা, কচুয়া, বানগরহাে। ০৫৫৫৫-০১০০৬-০০৭২৩ ২১/০৮/২০১৩

৫৮৪ জডিলপনমন্ট এুাকটিতিটিস অফ জসাসাইটি (ডাস্) ৮১, কতব জগালাম জমাস্তফা সড়ক, জরানকয়া িবন, তিনাইদহ-৭৩০০ ০৩০১৬-০০১৬৭-০০৭২৪ ২১/০৮/২০১৩

৫৮৫ আনন্দ সমাি উন্নয়ন সংস্থা
নান্দুতরয়া চকবািার, জপািঃ আটিয়া দরগাহ, উপনিলািঃ জদলদুয়ার, 

জিলািঃ োঙ্গাইল। ০৪১৯৩-০১৯৫২-০০৭২৫
২১/০৮/২০১৩

৫৮৬ পল্লী সামাতিক কায্যতক্রম সংস্থা
বনপাড়া জপৌরসিা (তমিন মানকতে, ২য় িলা), ডাকঘরিঃ হানরায়া, 

উপনিলািঃ বড়াইগ্রাম, জিলািঃ নানোর-৬৪৩০।

০১৭৩৩-০০১০৪-০০৭২৬
১০/০৯/২০১৩

৫৮৭ অগ্রগামী উন্নয়ন সংস্থা (অগ্রগামী) িাহসান মতঞ্জল, িানয়স্তাবাদ বািার, বতরিাল সদর, বতরিাল। ০৭০৮৬-০৪১৭৫-০০৭২৭ ০৯/১২/২০১৩

৫৮৮ Daridro & Paribash Unnaon Society তিমলা বািার, সতরষাবাড়ী, ডাকঘর-সতরষাবাড়ী, জিলা-িামালপুর।
০৩৯৩৩-০৩৩৭৮-০০৭২৯

০৯/১২/২০১৩

৫৮৯ ব্রীি জকতি স্কুল জরাড, আড়পাড়া বািার, িাতলখা, মাগুরা। ০১৮৭৭-০০৫৩১-০০৭৩২ ১৩/০১/২০১৪

৫৯০
স্বপ্নীল বাংলানদি ফাউনেিন (Sopnil Bangladesh 

Foundation)
৫৬৫ ইসলাম প্লািা বন্দরটিলা, থানা-ইতপনিড, তিলা-চট্টগ্রাম-৪২১৮। ০০১২৪-০০৮০৯-০০৭৩৩ ১৩/০১/২০১৪

৫৯১ ইয়ুথ ইতনতিনয়টিি ফর জসাতসও ইকননাতমক এুাকটিতিটি
বাসনা, ডাকঘর-সাননাড়া-১৮০০, উপনিলা-ধামরাই, জিলা-ঢাকা।

০০০৫৬-০১৭২০-০০৭৩৪ ১৩/০১/২০১৪

৫৯২ পল্লী আতথ তক উন্নয়ন কায্যতক্রম গ্রাম-রঘুনাথপুর, ডাকঘর+উপনিলা- পীরগঞ্জ, জিলা-ঠাকুরগাঁও। ০০৮৬১-০২৫৮২-০০৭৩৫ ১৬/০১/২০১৪

৫৯৩ Jatio Tarun Sangha ২১-২৩ হািারীবাগ, ঢাকা-১২০৯ ০২৩৩৪-০১৮২৯-০০৭৩৬ ১৭/০২/২০১৪

৫৯৪ পানঞ্জরী সমাি উন্নয়ন সংস্থা (পাস্যস)
তপ,তড,তব জরাড, কলাবাগান, জপাস্ট+উপনিলা-আশুগঞ্জ, জিলা-

ব্রাহ্মণবাতড়য়া
০২০৬৬-০০২৪১-০০৭৩৭ ১৭/০২/২০১৪

৫৯৫ জসাসাইটি ফর উনযাগ কাঞ্চন জরাড, ঘাতসপাড়া, তদনািপুর ০৩৩৯৫-০০৪৪৬-০০৭৩৮ ১৭/০২/২০১৪

৫৯৬

BANGLADESH  HEALTH  AND  

EDUCATION  DEVELOPMENT  SOCIETY 

(বাংলানদি জহলথ এে এডুনকিন জডিলপনমন্ট জসাসাইটি)

ছানদক োওয়ার (৩য় িলা), আরাকান জরাড, জদাহািারী, চন্দনাইি, 

চট্টগ্রাম-৪৩৮২।
০১১৯১-০২৪১১-০০৭৩৯ ১৭/০২/২০১৪

৫৯৭ অগ তানাইনিিন ফর তডনফতেং তদ তডসএবল (তডতডও) গ্রামিঃ চাঁদনী, ডাকঘরিঃ জিানিশ্বর, থানািঃ নতড়য়া, জিলািঃ িরীয়িপুর। ০৫৩৬৭-০৩১৫৪-০০৭৪০ ১৭/০২/২০১৪

৫৯৮ সাথী সমাি উন্নয়ন সংস্থা সড়াডাঙ্গী, আিাইকুলা, পাবনা। ০৩৩৯৪-০১৮২৩-০০৭৪১ ১৯/০২/২০১৪

৫৯৯ নবরূপা পল্লী
গ্রাম- সয়া, ডাকঘর- মুশুতদ্দবািার, উপনিলা- ধনবাড়ী, জিলা- 

োঙ্গাইল।
০০৩৬৮-০১৯৮৪-০০৭৪২ ১৯/০২/২০১৪
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ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা (বিতমান )  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

৬০০ জসাস্যাল ইকুুআতলটি ফর ইনফকটিি জডনিলপনমন্ট (সীড) বাড়ী নং- ৫০৩/১, নীলকণ্ঠ, কুকনরাল জরাড, রংপুর-৫৪০০। ০২০৯১-০০৪৯৪-০০৭৪৩ ৩১/০৩/২০১৪

৬০১ উনন্মষ মসতিদ জরাড, গ্রাম+ডাকঘর-করটিয়া, উপনিলা+জিলা-োঙ্গাইল। ০৪০৭২-০৩৯৩৬-০০৭৪৪ ১৭/০৭/২০১৪

৬০২ জিোর এে এনিায়রননমন্ট ম্যাননিনমন্ট জসাসাইটি (জিমস)
মুরতিদা কনেি, উত্তর মজুপুর, মাদাম, সাহাপুর জরাড (মাদাম 

তব্রনির উত্তর পানি), সদর, লক্ষ্মীপুর।
০৩৬৯৩-০৩৫২৩-০০৭৪৫ ১৭/০৭/২০১৪

৬০৩ জসাতসও ইনকাননাতম এডিান্সনমন্ট অগ তানাইনিিন ভূ ুঁইয়ারঘাে, জঘাড়ািাল, পলাি, নরতসংদী। ০৩৮৪৫-০৪৯৫৭-০০৭৪৬ ১৭/০৭/২০১৪

৬০৪

DAM FOUNDATION FOR ECONOMIC 

DEVELOPMENT-ডাম ফাউনেিন ফর ইনকানতমক 

জডনিলপনমন্ট

বাতড় নং-৮৫২, সড়ক নং-১৩, বাইতুল আমান হাউতিং জসাসাইটি, 

আদাবর, ঢাকা-১২০৭।
০০১০৯-০২২৪৩-০০৭৪৭ ০৩/০৮/২০১৪

৬০৫ নওগাঁ আথ ত-সামাতিক উন্নয়ন সংস্থা জবায়াতলয়া-৫৮৯১, নওগাঁ সদর, নওগাঁ। ০১৫৩৬-০৩৩৪০-০০৭৪৮ ১৯/০৮/২০১৪

৬০৬ সািক্ষীরা মানব উন্নয়ন সংস্থা নাগবােী, ভূরুতলয়া, শ্যামনগর, সািক্ষীরা। ০৪৫৩২-০২৩১১-০০৭৪৯ ১৯/০৮/২০১৪

৬০৭ নারী উন্নয়ন জফারাম (NUF)
িাটি লক্ষীপুর (িালিলা কালী মতন্দনরর পানি), ফতরদপুর সদর, 

ফতরদপুর। ০১৪৪৭-০১৮৮২-০০৭৫০
২৮/০৯/২০১৪

৬০৮ স্যরতি বাতড় নং-১৬, জরাড নং-৫, ধানমতে আ/এ, ঢাকা-১২০৫। ০২৬০৪-০৪৩২৯-০০৭৫১ ১৬/১০/২০১৪

৬০৯ রুরাল তরকনস্ট্রাকিন জসাসাইটি গ্রাম+জপাি-জগািীপুর, উপনিলা+জিলা-জমনহরপুর। ০৬৬১৬-০৪৩১৬-০০৭৫২ ১০-১১-২০১৪

৬১০

এডিান্সড জসাসাইটি ফর এতন তরসাচ ত এে একটিি লাইফ 

ওতরনয়নন্টড ওয়াকত (Advanced Society for Any 

Research & Active Life Oriented Work)

আিাতরয়াচালা িহরনগাপীনপুর, জপাি-িহরনগাপীনপুর , উপনিলা-

ঘাোইল, জিলা-োঙ্গাইল।
০৫০৬০-০৪২৪৫-০০৭৫৩ ১০-১১-২০১৪

৬১১
এনসাতসনয়িন অব ওয়াকতাস ত ফর অলোরননটিি রুরাল 

জডনিলপনমন্ট (এওয়াড ত)

বাসা নং-৩৭ (২য় িলা), জরাড নং-০৪, ব্লক-এ, িাহািালাল 

উপিহর, তসনলে-৩১০০।
০৩৪১৬-০১২৬২-০০৭৫৪ ১৫-১২-২০১৪

৬১২ িন কল্যাণ মানতবক উন্নয়ন সংস্থা ধুপুতরয়া, জপাস্ট-আেঘতড়, উপনিলািঃ-তমিতাপুর, জিলািঃ-োঙ্গাইল। ০২২৫১-০১৪৫৯-০০৭৫৫ ২৬-০৭-২০১৫

৬১৩ দুিঃস্থ মানবিার জসবা সংস্থা (তডএমএসএস) সদর জরাড, খন্িনপুর, িয়পুরহাে সদর, িয়পুরহাে। ০৩২২৯-০১০৯৯-০০৭৫৬ ২৬-০৭-২০১৫

৬১৪ সমতন্বি িনকল্যাণ জকন্দ্র
বাতড় নং-৪৩, জরাড নং-০৬, তপতস কালচার হাউতিং জসাসাইটি, 

জিনখরনেক, আদাবর, জমাহাম্মদপুর, ঢাকা
০২৭১০-০৩৪৯৪-০০৭৫৮ ২৭-০৮-২০১৫

৬১৫ সিিা সংস্থা (এস.এস) গ্রাম+ডাক-োপুরচর, থানা-জরৌমারী, জিলা-কুতড়গ্রাম। ২১১১২-০০৭৬৮-০০৭৫৯ ২১-০৯-২০১৬

৬১৬ আিার আনলা সমাি কল্যাণ সংস্থা (এ. এস. জক. এস)
গ্রাম-তনমাই তদঘী, ডাক-ছাতিয়ান গ্রাম, উপনিলা-আদমতদঘী, জিলা-

বগুড়া।
২১১১২-০০১৫৯-০০৭৬০ ২১-০৯-২০১৬

৬১৭ আইতডনয়ল কম ত সহায়ক ফাউনেিন
পুরািন বন্দর, জচৌধুরী পাড়া, আসরাফ তবতডং (৪থ ত িলা), বন্দর 

নারায়নগঞ্জ।
২১১১২-০০২১৪-০০৭৬১ ২১-০৯-২০১৬

৬১৮ মানব মুতি সংস্থা খাষ বড় তিমুল, বঙ্গবন্ধু জসতু পতিম সাব, তসরািগঞ্জ। ২১১১২-০০০০১-০০৭৬২ ০৯-১০-২০১৬

৬১৯ হীরা সমাি উন্নয়ন সংস্থা (এইচ.এস.ইউ,এস) গ্রাম+জপাস্টিঃ জহানসনডাঙ্গা, উপনিলা-পাংিা, জিলা-রািবাড়ী। ২১১১২-০০০৯০-০০৭৬৩ ২৭-১০-২০১৬

৬২০ সমাি উন্নয়ন কম ত (সাকত) গ্রাম-মাটিয়ান চড়া, ডাকঘর-দূগ তাহাো, থানা-গাবিলী, জিলা-বগুড়া। ২১১১২-০০১১৪-০০৭৬৪ ২৭-১০-২০১৬

৬২১ জসানার বাংলা পল্লী উন্নয়ন সংস্থা
নতুন বাবলা পাড়া, ডাকঘর-বালসা বাড়ী, থানা-উল্লাপাড়া, জিলা-

তসরািগঞ্জ।
২১১১২-০১১৮০-০০৭৬৫ ২৭-১০-২০১৬

৬২২ হাম ট্রাস্ট খান জমাহনা, পটিয়া, চট্টগ্রাম। ০১৮২৮-০১১৫৫-০০৭৬৬ ২৭-১০-২০১৬

৬২৩ তসয়াম তিক্ষা ও স্বাস্থু উন্নয়ন ফাউনেিন
১১০৯, নিরুল িবন, তিতলমনরাড, বড় ইন্দারা জমাড়, 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৬৩০০।
২১১১২-০০২৯৮-০০৭৬৭ ১৭-১১-২০১৬

৬২৪ জসজুতি জহলথ এে এডুনকিন জডনিলপনমন্ট ফাউনেিন
৫৮০, তফডার জরাড, ওয়াড ত নং-০৭, গলাতচপা জপৌরসিা, উপনিলা-

গলাতচপা, জিলা-পটুয়াখালী
২১১১২-০০১২৫-০০৭৬৮ ২৯-১১-২০১৬

৬২৫ গফরগাঁও ফাউনেিন
গ্রাম-খুরতিদমহল, ডাকঘর-আনসারনগর, থানা-গফরগাঁও, জিলা-

ময়মনতসংহ।
২১১১২-০০২৮১-০০৭৬৯ ২৯-১১-২০১৬

৬২৬ তদগন্ত ফাউনেিন কৃতি তিক্ষক জমািঃ আনসার উতদ্দন সড়ক, পলািনপাল, সািক্ষীরা। ২১১১২-০০১২৬-০০৭৭০ ২০-১২-২০১৬

৬২৭ রূপসী বাংলা জসাসাইটি জদৌলিতদয়া বািার, জগায়ালন্দ, রািবাড়ী। ২১১১২-০০২৭৩-০০৭৭১ ১৩-০২-২০১৭

৬২৮ িন উন্নয়ন ফাউনেিন গ্রাম+ডাকঘর - গালা, উপনিলা+জিলা - োংগাইল। ২১১১২-০০৩৮৪-০০৭৭২ ১৩-০২-২০১৭

৬২৯ আনলার পনথ উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম-রথবাড়ী, ডাকঘর-সান্তাহার, থানা-আদমতদঘী, জিলা-বগুড়া। ২১১১২-০১০৪৭-০০৭৭৩ ১৩-০২-২০১৭

৬৩০ লাইে হাউি িহুরুল নগর, বগুড়া-৫৮০০। ২১১১২-০০৫৮৩-০০৭৭৪ ০৯-০৪-২০১৭

৬৩১ তদিারী উন্নয়ন সংস্থা মতনরামপুর বািার, ডাক+থানা-মতনরামপুর, জিলা-যনিার। ২১১১২-০০২৯৬-০০৭৭৫ ০২-০৫-২০১৭

৬৩২ গ্রামীণ সামাতিক উন্নয়ন ফাউনেিন (আর,এস,তড,এফ)
জহাতডং নং-৪১৬/১, মহল্লা-আরামবাগ (তপটিআই জরাড), 

ডাকঘর+উপনিলা+জিলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
২১১১২-০০২৪৯-০০৭৭৬ ০৩-০৫-২০১৭

৬৩৩ মাতনকগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থা (মাউস) গ্রাম+ডাক-জেপড়া, উপনিলা-তিবালয়, জিলা-মাতনকগঞ্জ। ২১১১২-০০১৮১-০০৭৭৭ ০৪-০৫-২০১৭

৬৩৪ অুাতমটি মানব উন্নয়ন সংস্থা
নািমা তননকিন (নীচ িলা), রঘুনাথপুর বািার, উপনিলা: কচুয়া, 

জিলা: চাঁদপুর।
২১১১২-০০২১৫-০০৭৭৮ ২০-০৬-২০১৭

৬৩৫ পুষ্প পল্লী উন্নয়ন সংস্থা
গ্রাম-উত্তর মতল্লকপুর, ডাকঘর-মতল্লকপুর, থানা-নানচাল, জিলা-

চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
২১১১২-০০৬৯১-০০৭৭৯ ২০-০৬-২০১৭

৬৩৬ জচিনা মানতবক উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম-কাঠাঁল বাতগচা, গাবিলা জমাড়, থানা+জিলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। ২১১১২-০০৪৩৩-০০৭৮০ ২০-০৬-২০১৭

৬৩৭
জবতসক এইড ফর জলাকাল অুাকিন তকং এনসাতসনয়িন 

(বলাকা)

গ্রাম-আসমাতনয়া বািার, জপািিঃ নারাতন্দয়া, উপনিলািঃ তিিাস, 

জিলািঃ কুতমল্লা।
২১১১২-০০০১৮-০০৭৮১ ২০-০৬-২০১৭

৬৩৮ নূর ফাউনেিন বাংলানদি
জহাতডং নং-৩৮, ওয়াড ত নং: ০৫, ৩৮ নং তিলা স্কুল জরাড, সদর, 

ময়মনতসংহ
২১১১২-০০৪০৪-০০৭৮২ ২০-০৬-২০১৭

৬৩৯ গ্রাম বাংলা উন্নয়ন সংস্থা জিাড়া িালিলা, নানোর জরাড, রানীরহাে, িািাহানপুর, বগুড়া। ২১১১২-০০০৮৩-০০৭৮৩ ২১-০৬-২০১৭

৬৪০ িয়িী জসাসাইটি ২২/তস, মুতিব সড়ক, জরলনগে, যনিার। ২১১১২-০০২৫৩-০০৭৮৪ ২১-০৬-২০১৭

৬৪১ পউস ফাউনেিন গুতিয়া, তিবগঞ্জ, বগুড়া । ২১১১২-০০২১১-০০৭৮৫ ২৭-০৭-২০১৭
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ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা (বিতমান )  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

৬৪২ ইনকা জসাসাইটি (একটি জস্বচ্ছানসবী সংস্থা) ৩৭/১, লালবাগ জরাড, ঢাকা-১২১১ ২১১১২-০১০৮২-০০৭৮৬ ২৭-০৭-২০১৭

৬৪৩ ঢাকা পল্লী জসবা সংস্থা গ্রাম+জপািঃ জিাল্লা, উপনিলািঃ নবাবগঞ্জ, জিলািঃ ঢাকা। ২১১১২-০০১৯০-০০৭৮৭ ২৭-০৭-২০১৭

৬৪৪
চাঁদপুর জসাতসও ইকনতমক তডনিলপনমন্ট অর্গ্তাতননিিন 

(তস,এস,ই,তড,ও)
জচৌধুরী প্লািা, ফতরদগঞ্জ জরাড, ওয়ুারনলস বািার, চাঁদপুর। ২১১১২-০০১০৯-০০৭৮৮ ২৭-০৭-২০১৭

৬৪৫ আনলার তদিারী মতহলা উন্নয়ন সংস্থা জগায়ালন্দ বািার (আড়ৎপতট্ট), ডাক+উপনিলা-জগায়ালন্দ, রািবাড়ী। ২১১১২-০০৭৯২-০০৭৮৯ ০৭-০৮-২০১৭

৬৪৬ তসরািগঞ্জ মানব কল্যাণ ও সমাি উন্নয়ন সংস্থা উত্তর সয়াধানগড়া (কাতিপুর জরাড), তসরািগঞ্জ-৬৭৭০। ২১১১২-০০৪৮৩-০০৭৯০ ০৭-০৮-২০১৭

৬৪৭ জডনিলপনমন্ট ইতনতসনয়টিি ফর তহউম্যান এুাডিান্সনমন্ট

এস আর পাকত (২য় িলা), জহাতডং নং-২৯৩, 

জদৌলিপুর পতিম পাড়া, জপাি-কুতমল্লা সদর-৩৫০০, 

উপনিলািঃ কুতমল্লা আদি ত সদর, জিলািঃ কুতমল্লা।

২১১১২-০১০৩৪-০০৭৯১ ০১-১১-২০১৭

৬৪৮ অবলম্বন গ্রামিঃ দতক্ষণ ভূতষ ত, জকতলিহর, থানািঃ পটিয়া, জিলা-চট্টগ্রাম। ২১১১২-০১০১২-০০৭৯২ ০১-১১-২০১৭

৬৪৯ জপ্রাগ্রামস্  ফর তপপলস্  জডনিলপনমন্ট (তপ তপ তড) িতিপুর, িাহিাদপুর, তসরািগঞ্জ-৬৭৭০। ২১১১২-০০০৪২-০০৭৯৩ ২১-১১-২০১৭

৬৫০ পল্লী জসবা সংঘ (তপএসএস) গ্রাম+ডাকঘর+থানা-দুমকী, জিলা-পটুয়াখালী। ২১১১২-০০৪০৬-০০৭৯৪ ১২-১২-২০১৭

৬৫১ মতহষবাথান সমাি কল্যাণ সতমতি
গ্রাম-মতহষবাথান , ডাক-জিনখরনকালা, উপনিলা-বগুড়া সদর, জিলা-

বগুড়া।
২১১১২-০০১৬৪-০০৭৯৫ ১২-১২-২০১৭

৬৫২ বনরন্দ্র ইনকাননাতমক জডনিলপনমন্ট অগ তানাইনিিন (তবনডা)
উপিহর, জসক্টর-০৩, বাসা নং-৮৪, উপনিলা-জবায়াতলয়া, জিলা-

রািিাহী
২১১১২-০০৫৭৩-০০৭৯৬ ৩০-০১-২০১৮

৬৫৩ তহউম্যাতননেতরয়ান এইড ফর রুরাল জডনিলপনমন্ট জসাসাইটি

জচাকদার বাতড়, উত্তর সাতদপুর, ফতরদপুর পতলনেকতনক জরাড, 

বায়তুল আমান জচৌধুতর বাতড়র জমাড়, ডাকঘর: বায়তুল আমান, 

থানা: জকািয়াতল, জিলা: ফতরদপুর।

২১১১২-০০১৫৪-০০৭৯৭ ৩০-০১-২০১৮

৬৫৪ দুিঃস্থ মতহলা সংস্থা মুরইল (বাসস্টুাে), কাহালু, বগুড়া। ২১১১২-০০০৪১-০০৭৯৮ ২১-০৩-২০১৮

৬৫৫ পারতিন সমাি কল্যাণ সংস্থা গ্রাম+ডাকঘর-সান্তাহার, থানা-আদমদীতঘ, জিলা-বগুড়া। ২১১১২-০০৬৭৯-০০৭৯৯ ২১-০৩-২০১৮

৬৫৬ আঞ্চতলক উন্নয়ন সংস্থা (আউস) গনকা, ডাতলম বাতড়য়া, নয়ানগালা জরাড, সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। ২১১১২-০১০৮০-০০৮০০ ০৭-০৫-২০১৮

৬৫৭ িরঙ্গ জডনিলপনমন্ট অগ তানাইনিিন গ্রাম-ইকর কুড়ী, ডাকঘর-সান্তাহার, থানা-নওগাঁ সদর, জিলা-নওগাঁ। ২১১১২-০১১৭৯-০০৮০১ ০৭-০৫-২০১৮

৬৫৮ জসাশ্যাল জডনিলপনমন্ট সাতি তস (এস.তড.এস) গ্রাম-পতিম বাতলঘাো, ডাকঘর+থানা-পাঁচতবতব, জিলা-িয়পুরহাে। ২১১১২-০০৭২৯-০০৮০২ ০৭-০৫-২০১৮

৬৫৯ জসাস্যাল জসইফটি জনে ফাউনেিন কুঞ্জ কুটির, ছতলমাবাদ, বাঞ্চারামপুর, ব্রাহ্মণবাতড়য়া। ২১১১২-০০০০২-০০৮০৩ ২৪-০৫-২০১৮

৬৬০ জদি ফাউনেিন গ্রাম+ডাকঘর-িামতদয়া, উপনিলা-বাঘারপাড়া, জিলা-যনিার। ২১১১২-০০১৬৩-০০৮০৪ ২৪-০৫-২০১৮

৬৬১ সৃতি সামাতিক উন্নয়ন সংস্থা জকাে তপাড়া, থানা-চুয়াডাঙ্গা সদর, ডাক+জিলা-চুয়াডাঙ্গা। ২১১১২-০০১২১-০০৮০৫ ২৪-০৫-২০১৮

৬৬২ কতমউতনটি জডনিলপনমন্ট জসাসাইটি (তস.তড.এস)
গ্রাম-তিমুতলয়া, ডাকঘর-তিমুতলয়া-জগাপীনাথপুর, থানা-তিকরগাছা, 

জিলা-যনিার।
২১১১২-০০১৫৩-০০৮০৬ ২৪-০৫-২০১৮

৬৬৩ তপপলস জডনিলপনমন্ট ফাউনেিন (তপতডএফ)
এফ-১৭২/২, উত্তর ছায়াতবথী, জপাস্টিঃ গািীপুর সদর-১৭০০, 

উপনিলািঃ গািীপুর সদর, জিলািঃ গািীপুর
২১১১২-০০১০৬-০০৮০৭ ০৭-০৮-২০১৮

৬৬৪ জসাশ্যাল প্রনগতসি জসাসাইটি বাস জিিন, আলী কদম, বান্দরবান পব তিু জিলা। ২১১১২-০১২১২-০০৮০৮ ২৯-০৮-২০১৮

৬৬৫ কাপাতসয়া পল্লীনসবা তিশু ও প্রতিবন্ধী ফাউনেিন দতড়নানিরা, জপাি-িারাগঞ্জ, উপনিলা-কাপাতসয়া, জিলা- গািীপুর। ২১১১২-০০০৩৮-০০৮০৯ ১৬-০৯-২০১৮

৬৬৬ জদি জডনিলপনমন্ট জসন্টার (তড.তড.তস) রাঘুরামপুর, জপািঃ কাতলকাপুর, থানা+জিলািঃ মাদারীপুর। ২১১১২-০০৩৬৮-০০৮১০ ১৬-০৯-২০১৮

৬৬৭ স্বনদি জসবা
গ্রাম: জগায়ালচামে, ডাকঘর: শ্রী অঙ্গন থানা: জকািয়ালী, জিলা:

ফতরদপুর ।
২১১১২-০০৪৬৭-০০৮১১ ১৬-০৯-২০১৮

৬৬৮ এনসাতসনয়িন ফর তপপলস জডিলপনমন্ট ষ্ট্রীম
k-১৪/২A (২য় িলা), বাতরধারা নথ ত জরাড, (কালাচাঁদপুর), ঢাকা-

১২১২।
২১১১২-০০৫৩৭-০০৮১২ ২০-১১-২০১৮

৬৬৯
ডেভলপমেন্ট ইনষ্টিটিউট ফর ড াস্যাল এন্ড ষ্টিউম্যান 

এযামফয়া স (ষ্টিশা)
গ্রাম- চর জিদুতরয়া, ডাকঘর- চরপদ্মা, থানা - মুলাদী, জিলা- বতরিাল ২১১১২-০০৪৬৫-০০৮১৩ ১৩-০১-২০১৯

৬৭০  ীে ডরাগ্রাে অব গ্রােীণ ড া াইটি
গ্রামিঃ হড়গ্রাম (জিখপাড়া), ডাকঘর+থানািঃ রািপাড়া, জিলািঃ 

রািিাহী
২১১১২-০০৫০৯-০০৮১৪ ২০-০৩-২০১৯

৬৭১ নবিীপ  োজ কল্যাণ  ংস্থা
গ্রাে+ডপাি-লাষ্টিড়ী ডোিনপুর, উপমজলা-উল্লাপাড়া

ডজলা-ষ্ট রাজগঞ্জ
২১১১২-০১১৬৫-০০৮১৫ ২০-০৩-২০১৯

৬৭২
জঢঊ জহলথ, এডুনকিন এে এনিায়রননমন্ট জডনিলপনমন্ট 

জসাসাইটি
গ্রাে+োকঃ িারুন েষ্টল্লক, থানাঃ পাইকগাছা, ডজলা: খুলনা। ২১১১২-০০৫১২-০০৮১৬ ২০-০৩-২০১৯

৬৭৩ পতলমাটি সমাি কল্যাণ ফাউনেিন (তপ,এস,জক,এফ)
বসুষ্টিয়া ডোড়, ডপাস্টঃ জংগল বাধাল, থানাঃ  ির, 

ডজলাঃ যমশার।
২১১১২-০০০২০-০০৮১৭ ২০-০৩-২০১৯

৬৭৪  তিতলক ফাউনেিন গ্রাে-খর ংগ, োকঘর-ষ্টেকষ্টশষ্টেল, ডুমুষ্টরয়া, খুলনা। ২১১১২-০০৭০২-০০৮১৮ ২০-০৩-২০১৯

৬৭৫ নওগাঁ অথ ততনতিক ও সমাি উন্নয়ন সংস্থা (জনসনডা) খষ্টলশাঁকুষ্টড়, নওগাঁ  ির, নওগাঁ। ২১১১২-০০৬৮১-০০৮১৯ ৩০-০৬-২০১৯

৬৭৬ রায়মাতিড়া সবুি সংঘ (আরএসএস)
গ্রােঃ রায়োষ্টিড়া, ডপাঃ ভবানীগঞ্জ উপমজলাঃ বগুড়া  ির

ডজলাঃ বগুড়া।
২১১১২-০০২১০-০০৮২০ ০২-০৪-২০১৯

৬৭৭ দীতপ্ত সমাি উন্নয়ন সংস্থা
েষ্টরয়ে প্যামল  (২য় তলা), ১২৯২, পূব স েষ্টনপুর, ডবগে ডরামকয়া 

স্মরণী, ষ্টেরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬।
২১১১২-০০৩৭৮-০০৮২১ ০২-০৪-২০১৯

৬৭৮ জসবা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা 
গ্রাে+োকঘর: রানীিাটি, উপমজলা: ষ্টশবগঞ্জ

ডজলা: চাপাইনবাবগঞ্জ।
২১১১২-০১০১৮-০০৮২২ ০২-০৪-২০১৯

৬৭৯ নদ তান জডনিলপনমন্ট ফাউনেিন (এনতডএফ)"      পষ্টিে ষ্টশবরােপুর (োঙ্গা পাড়া), উপমজলা  ির, ষ্টিনাজপুর-৫২০০। ২১১১২-০০১৭০-০০৮২৩ ০২-০৪-২০১৯

৬৮০ আনলার তদিা ফাউনেিন নলতা, কাষ্টলগঞ্জ,  াতক্ষীরা ২১১১২-০০১৮৭-০০৮২৪ ০২-০৪-২০১৯

৬৮১
ইতন্টনগ্রনেড জসাশ্যাল সাতি তস অব তপপলস এুাডিান্সনমন্ট 

“ইসপা"
গ্রাে-টাউন জজনকাঠী, োকঘর+থানা+ডজলা-পটুয়াখালী ২১১১২-০০৮৭৯-০০৮২৫ ০২-০৪-২০১৯

৬৮২ রুপসী বাংলা উন্নয়ন সংস্থা (R.B.U.S)
গ্রাে+োকঘর: ইন্দুরকানী, উপমজলা: ষ্টজয়ানগর

ডজলা: ষ্টপমরাজপুর।
২১১১২-০১০৬৮-০০৮২৭ ০২-০৪-২০১৯
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ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা (বিতমান )  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

৬৮৩ তেম হুানিন এুানসাতসনয়িন (তডএইচএ) ১ নং  ড়ক, ডগায়াল চােট, শ্রীঅঙ্গন, ফষ্টরিপুর  ির, ফষ্টরিপুর ২১১১২-০০৫৬১-০০৮২৮ ০২-০৪-২০১৯

৬৮৪ আপন (আথ ত-সামাতিক উন্নয়ন সংস্থা)
েমনায়ারা প্লাজা (২য় তলা), নাষ্টপমতর পুল, ডেইন ডরাে, োইজিী 

বাজার, ডনায়াখালী।
২১১১২-০০৪৯৮-০০৮২৯ ০২-০৪-২০১৯

৬৮৫ সমাি উন্নয়ন পল্লী সংস্থা (এসতডআরএস)
গ্রাে:  াদুল্যাপুর ডরাে, পষ্টিে পাড়া, োকঘর+থানা: গাইবান্ধা 

 ির, ডজলা: গাইবান্ধা
২১১১২-০০২৪০-০০৮৩০ ০২-০৪-২০১৯

৬৮৬ জসাসাল এুাডিান্সনমন্ট কতমউতনটি অগ তানাইনিিন (সানকা) পুষ্টলশ লাইন  ড়ক, বরগুনা ডপৌর ভা, উপমজলা+ডজলাঃ-বরগুনা ২১১১২-০০৩৬৭-০০৮৩১ ০২-০৪-২০১৯

৬৮৭
BARAL  foundation for environment & 

sustainable development

গ্রাে-বাঘাবাড়ী চকাইো, োকঘর- বাঘাবাড়ী ঘাট, 

উপমজলা-শাা্িজািপুর, ডজলা: ষ্ট রাজগঞ্জ।
২১১১২-০০৬৭০-০০৮৩২ ১৯-০৪-২০১৯

৬৮৮ এস টি আর ফাউনেিন 
বাবু টাওয়ার (৩য় তলা), পুরাতন ষ্টিনাজপুর ডরাে, 

ডঘাড়ধাপ বির, বগুড়া  ির, ডজলা: বগুড়া-৫৮০০।
২১১১২-০০০৩৪-০০৮৩৩ ২৯-০৪-২০১৯

৬৮৯ গ্রামীণ পতরনবি, তিক্ষা ও অথ ততনতিক উন্নয়ন সংস্থা (রীডস্)
গ্রাে+োকঘর: কাস্ট ষ্ট ংগা, থানা-জাোলপুর  ির, ডজলা-

জাোলপুর।
২১১১২-০১১৪৩-০০৮৩৪ ২৯-০৪-২০১৯

৬৯০ জসবা ফাউনেিন
গ্রাে-নতুন হুজরাপুর, থানা-চাপাইনবাবগঞ্জ  ির, ডপাি+ডজলা-

চাপাইনবাবগঞ্জ।
২১১১২-০১১২৬-০০৮৩৫ ২৯-০৪-২০১৯

৬৯১ জসাসাইটি ফর তরসাচ ত এে জডনিলপনমন্ট জস্টপস গ্রােঃ শাপলাকষ্টল পাড়া, উপমজলাঃ জীবননগর, ডজলাঃ চুয়াোঙ্গা। ২১১১২-০০৭৪৬-০০৮৩৬ ২৯-০৪-২০১৯

৬৯২ আগামীর স্বপ্ন কাষ্টিরাবাি , উপমজলা: পীরগঞ্জ,ডজলা: রংপুর । ২১১১২-০১২১৪-০০৮৩৭ ২৯-০৪-২০১৯

৬৯৩ সমাহার-ওনমন এে চাইড জডনিলপনমন্ট জসাসাইটি 
বাড়ী নং-৮১৭ (৪থ স তলা), ডরাে নং-০৪, বায়তুল আোন িাউষ্টজং 

ড া াইটি, আিাবর, ঢাকা-১২০৭।
২১১১২-০৮০৯-০০৮৩৮ ১৬-০৫-২০১৯

৬৯৪
ইতন্টনগ্রনেড কতমউতনটি জডনিলপনমন্ট জসাসাইটি 

(আই.তস.তড.এস)
ডপৌর চরজংলা, ডভালা  ির, ডভালা। ২১১১২-০১৭৪-০০৮৩৯ ১৬-০৫-২০১৯

৬৯৫ গ্রােীণ যুব  োজ কল্যাণ  ংস্থা গ্রাে-রিবল বির, োকঘর-রিবল, উপমজলা-ষ্টশবগঞ্জ, ডজলা-বগুড়া ২১১১২-০১১৯৭-০০৮৪০ ১৬-০৫-২০১৯

৬৯৬ ইউমরা বাংলা ফাউমন্ডশন (ইষ্টবএফ) গ্রাে+োকঘর+থানা-ডভিরগঞ্জ, ডজলা-শরীয়তপুর ২১১১২-০০৫৬-০০৮৪১ ১৬-০৫-২০১৯

৬৯৭ নারী জডনিলপনমন্ট অগ তানাইনিিন (এন.তড.ও) োইমকল েধুসূিন ডরাে, উপমজলা: ডকশবপুর, ডজলা: যমশার ২১১১২-০০১১০-০০৮৪২ ১৬-০৫-২০১৯

৬৯৮ ঋতষ ফাউনেিন (Rishi Foundation) জগাপীনাথপুর, তবননরনপািা, জিলা: সািক্ষীরা ২১১১২-০০২৯৫-০০৮৪৩ ৩০-০৬-২০১৯

৬৯৯ প্রনগ্রতসি স্টার জসাসাইটি (তপ.এস.এস.) গ্রাে+োকঘর-রানীিাটি, থানা-ষ্টশবগঞ্জ , ডজলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। ২১১১২-০০০০৩-০০৮৪৪ ২২-০৭-২০১৯

৭০০ আনলাতকি গ্রাম (আগ্রা)
গ্রাে: ডশরমকাল, োকঘর: োিলা,  থানা: শাজািানপুর, ডজলা:  

বগুড়া।
২১১১২-০০০৭৫-০০৮৪৫ ২২-০৭-২০১৯

৭০১ জসাসাল অগ তানাইনিিন ফর জপ্রািাটি ত এুাতলতিনয়িন (জসাপান) গ্রাম+জপাি : ধামুরা, উপনিলা:  উতিরপুর, জিলা:  বতরিাল। ২১১১২-০০৪০৩-০০৮৪৬ ২২-০৭-২০১৯

৭০২ দুিঃস্থ মানব উন্নয়ন জসাসাইটি ( দুমাউস ) 
গ্রাে: পুরাতন ডপাি অষ্টফ  ডরাে, োকঘর: নলষ্টছটি, থানা: নলষ্টছটি, 

ডজলা: িালকাঠি।
২১১১২-০০৯০৯-০০৮৪৭ ২২-০৭-২০১৯

৭০৩ দীতপকা সমাি কল্যান সংস্থা
গ্রাে: খাষ্টিেপুর, োকঘর: বিলবাড়ীয়া, থানা:  ষ্টেরপুর, ডজলা:  

কুষ্টিয়া।
২১১১২-০০৩০২-০০৮৪৮ ২২-০৭-২০১৯

৭০৪
ড ানালী স্বপ্ন ওময়লমফরায় ট্রাস্ট ( Sonali Swapna 

Welfare Trust )

গ্রাে: পানাষ্টলয়া, ইউষ্টনয়ন: কলামকাপা, উপমজলা: নবাবগঞ্জ, ডজলা: 

ঢাকা।
২১১১২-০০৩৭৫-০০৮৪৯ ২২-০৭-২০১৯

৭০৫ বসুন্ধরা ফাউমন্ডশন ১২৫/এ, ব্লক-এ, বসুন্ধরা আবাষ্ট ক এলাকা, ঢাকা-১২২৯। ২১১১২-০০৮৩৬-০০৮৫০ ০৩-১১-২০১৯

৭০৬
HUMAN AND NATURE DEVELOPMENT 

SOCIETY (HANDS)

গ্রাম: পলািীহাো, ডাকঘর: িগৎগঞ্জ, উপনিলা: ফুলবাতড়য়া, জিলা: 

ময়মনতসংহ।
২১১১২-০০৬৪৩-০০৮৫১ ০৩-১১-২০১৯

৭০৭ ইনটিমগ্রমটে কষ্টেউষ্টনটি ডেমভলপম্যান্ট কষ্টেটি গ্রাে+োক+থানা-অিগ্রাে, ডজলা-ষ্টকমশারগঞ্জ। ২১১১২-০০৩২৫-০০৮৫২ ০৩-১১-২০১৯

৭০৮ ভর া গ্রাে+োক-নুরনগর, থানা-শ্যােনগর,  াতক্ষীরা। ২১১১২-০০৩৫৭-০০৮৫৩ ০৩-১১-২০১৯

৭০৯ ষ্টপপল  অগ সানাইমজশন ফর এেপাওয়ারমেন্ট (ডপাফ)
গ্রাে-১৯ষ্ট , নাষ্টজরশংকরপুর ডরাে, ডবজপাড়া, োকঘর-যমশার, 

ডকাতয়ালী যমশার।
২১১১২-০০১৪৪-০০৮৫৪ ০৩-১১-২০১৯

৭১০  বুজ বাংলা যুব কল্যাণ  ংস্থা গ্রাে-িাটুষ্টরয়া, োক-চকচাপড়ী, থানা-ডবড়া, ডজলা-পাবনা। ২১১১২-০১১৩০-০০৮৫৫ ০৩-১১-২০১৯

৭১১ আমেনা ফাউমন্ডশন (এ.এফ) গ্রাে: ডবতাগী ডপৌরশির, োকঘর+থানা: ডবতাগী, ডজলা: বরগুনা। ২১১১২-০০০৪৪-০০৮৫৬ ০৩-১১-২০১৯

৭১২
" াঁমকা" (ড াস্যাল এযােভান্সমেন্ট ডনটওয়াষ্টকসং কষ্টেউষ্টনটি 

অগ সানাইমজশন)
খান েষ্টঞ্জল, ষ্টশব্বাটি ডরাে, কাষ্টলতলািাট, বগুড়া  ির, বগুড়া-৫৮০০। ২১১১২-০০৩৬২-০০৮৫৭ ০৩-১১-২০১৯

৭১৩ তৃষ্ণা  োজ কল্যাণ  ংস্থা িাষ্টববনগর, ডবালাই, উপমজলা: ষ্টকমশারগঞ্জ ২১১১২-০০৩৪৪-০০৮৫৮ ০৩-১১-২০১৯

৭১৪
আমলাক বাংলা (এযান ইষ্টনষ্ট ময়টিভ টু ডরামোট ষ্টপপলস্ 

ড লফ-ডিলফ)

বাতড় নং: ১১৯, জরাড নং: ০৭, িনিা হাউতিং, িাহআলীবাগ, তমরপুর-

১, ঢাকা-১২১৬।
২১১১২-০০০৮০-০০৮৫৯ ১৯-১১-২০১৯

৭১৫ গাইবান্ধা রুরাল ডেমভলপমেন্ট ফাউমন্ডশন (ষ্টজআরষ্টেএফ) বারুইপাড়া, ডখালািাটী, গাইবান্ধা  ির, গাইবান্ধা। ২১১১২-০০১২৯-০০৮৬০ ১৯-১১-২০১৯

৭১৬
বমরন্দ্র ডেমভলপমেন্ট অগ সানাইমজশন (ষ্টবষ্টেও)

গ্রাে-িািরইল, োক-িাটরাজবাড়ী , উপমজলা-ষ্টনয়ােতপুর, ডজলা-

নওগাঁ।
২১১১২-০০১৬১-০০৮৬১ ১৯-১১-২০১৯

৭১৭

িাষ্টব (িাষ্টরদ্র ষ্টবমোচন) 

পষ্টিে চর উষ্টড়য়া, োক-োন্নান নগর, থানা- ির, ডজলা-ডনায়াখালী। ২১১১২-০০১৯৫-০০৮৬২ ১৯-১১-২০১৯

৭১৮ নাইচ ড াশ্যাল ওময়ল ডফয়ার অগ সানাইমজশন (এন.এ .েষ্টব্লউ.ও) গ্রাে-+োকঘর-বিনখালী, থানা-ডবতাগী, ডজলা-বরগুনা। ২১১১২-০০২৪৭-০০৮৬৩ ১৯-১১-২০১৯

৭১৯ ডেমভলপমেন্ট ফর পুওর পীপল  (ষ্টে.ষ্টপ.ষ্টপ) গ্রাে-নারায়নপুর, োক+উপমজলা-পাংশা, ডজলা-রাজবাড়ী। ২১১১২-০০৭৬৩-০০৮৬৪ ১৯-১১-২০১৯

৭২০  বুজ বাংলা আথ স- াোষ্টজক উন্নয়ন  ংস্থা গ্রাে-কুন্ডলবাগ, োক-ষ্টজরাব, থানা-আশুষ্টলয়া, ডজলা-ঢাকা। ২১১১২-০০৬৬৯-০০৮৬৫ ১৯-১১-২০১৯

৭২১ Bangladesh Fellowship Foundation                                                  
৩২ েষ্টল্লকা িাউষ্টজং ড া াইটি ষ্টল:, ষ্টেল্ক ষ্টভটা ডরাে,    

ষ্টেরপুর-৭, ঢাকা-১২১৬।
০০১৭১-০০১৫৫-০০৮৬৬ ১৯-১১-২০১৯

৭২২ ওময়ষ্ট  গ্রাে+ডপাস্ট-ষ্টেজসাগঞ্জ, উপমজলা-ডোোর, ডজলা-নীলফাোরী ২১১১২-০1189-০০৮৬৭ ০৩-১২-২০১৯

৭২৩ ষ্টিনাজপুর পল্লী উন্নয়ন রমচিা (ষ্টে.ষ্টপ.ইউ.ষ্টপ) রাজবাঢী, ষ্টিনাজপুর  ির, ষ্টিনাজপুর। ২১১১২-০০200-৮৬৮ ০৩-১২-২০১৯

৭২৪
ডভামরর আমলা ড বা  ংস্থা

আকুয়া ডবাে স ঘর, িরবার শরীফ ডরাে, োকঘর+থানা+ডজলা-

েয়েনষ্ট ংি
২১১১২-০০172-৮৬৯ ০৩-১২-২০১৯

৭২৫ জনম বা ডেমভলপমেন্ট ড া াইটি (ডজষ্টেএ ) িারতা বির, োক- িারতা, উপমজলা-উষ্টজরপুর, বষ্টরশাল। ২১১১২-০০০৫০-০০৮৭০ ০৩-১২-২০১৯




পাতা  17/18



ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা (বিতমান )  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

৭২৬
COUNTRY AND HUMAN DEVELOPMENT 

SOCIETY (CHDS)

কুঞ্জ তননকিন, দূগ তাবাড়ী জরাড, ডাকঘর: সরারচর, উপনিলা:

বাতিিপুর, জিলা: তকনিারগঞ্জ।
২১১১২-০০০৮৯৩-০০৮৭১ ১৯-১২-২০১৯

৭২৭ গ্রামীণ আনলা (তিএ) নুমরলী িাউজ, ষ্টশববাটি ডেইন ডরাে, ষ্টশববাটি, বগুড়া। ২১১১২-০০৭০১-০০৮৭২ ১৯-১২-২০১৯

৭২৮ হাঙ্গার পভার্ট ি এলিলভয়েশন অর্ িানাইয়েশন (এইচলপএও)
িাঁিীপাড়া, হািীপাড়া (উপনিলা পতরষনদর সামনন), জপাস্ট বক্স ২০১,

ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।
২১১১২-০১১৬৬-০০৮৭৩ ১৯-১২-২০১৯

৭২৯ ডেয়ভিপয়েন্ট অব তিনলি এুানসাতসনয়িন (জডািা)
গ্রামিঃ লাওঘাট্টা, ডাকঘরিঃ চককৃতত্তত, থানািঃ তিবগঞ্জ, 

জিলািঃ চাপাইনবাবগঞ্জ।
২১১১২-০১২৪৭-০০৮৭৪ ২৪-১২-২০১৯

৭৩০ ব্রিী সমাি কল্যাণ সংস্থা বাড়ী-১২, জরাড-৫/এ, জসক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ ২১১১২-০০২৬৯-০০৮৭৫ ২৪-১২-২০১৯

৭৩১
এযােমভষ্টন্টস্ট ডেমভলপমেন্ট এন্ড ষ্টরষ্টলফ এমজষ্টন্স এযােরা 

বাংলামিশ
১৪৯, শাি আলী বাগ ষ্টেরপুর-১, ঢাকা-১২১৬। ২১১১২-০০০৬০-০০৮৭৬ ৩০-১২-২০১৯

৭৩২ ডেৌচাক  োজ উন্নয়ন  ংস্থা গ্রাে-রাে নগর, োক-িশ সনা, থানা-িামুরহুিা, ডজলা-চুয়ােংগা। ২১১১২-০০০৭৬-০০৮৭৭ ৩০-১২-২০১৯

৭৩৩ লপলেও (পীস এন্ড ডেয়ভিপয়েন্ট অর্ িানাইয়েশন ) নওোলা, থানা-বাউফল, পটুয়াখালী-৮৬০০। ২১১১২-০০৮৭৬-০০৮৭৮ ২৯-০১-২০২০

৭৩৪ বাঁচয়ে চাই সোে উন্নেন সংস্থা (লবএসলেও) গ্রাম-জলাোবাতড়য়া, ডাকঘর-পীরগঞ্জ, থানা-নানোর সদর, জিলা-নানোর। ২১১১২-০০২৮৫-০০৮৭৯ ০৯-১২-২০২০

৭৩৫ SEHED SOCIETY
গ্রামিঃ জছােনিৌলা, জপাস্ট অতফসিঃ িগীরথপুর , উপনিলািঃ মঠবাতড়য়া, 

জিলািঃ তপনরািপুর।
২১১১২-০০৪৬৮-০০৮৮০ ০৯-১২-২০২০

৭৩৬ ড বার অগ্রদূত (একটি  াোষ্টজক উন্নয়নমুলক  ংস্থা) বানীবহ, রািবাড়ী সদর, রািবাড়ী ২১১১২-০০৪৪০-০০৮৮১ ২৫-০১-২০২১

৭৩৭
ষ্টেজএবল ডেমভলপমেন্ট এন্ড এডুমকশনাল ফাউমন্ডশন 

(ষ্টেষ্টেইএফ)
জলমুয়া বািার, রায়হানপুর, পাথরঘাো, বরগুনা। ২১১১২-০০০৪০-০০৮৮২ ০৮-১২-২০২১
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