
.নং য নােম সনদ ই  করা হেয়েছ কানা (বতমান)  সনদ ন র
সনদ ই র 

তািরখ
১ িশ  িনলয় ফাউে শন ২২/এ, িজব সড়ক, যেশার-৭৪০০।  ০৫১৩৬-০০৮৯৫-০০০০১ ০৫/০৯/২০০৭

২ পসিবদ উ য়ন সং া
আহেমদ িভলা, উ রা আবািসক এলাকা (মাচ অিফেসর নীচ তলা), 
ডাকঘর+থানা- ম ল, জলা- মৗলভীবাজার।

 ০০৮০৫-০০০০৬-০০০০২ ০৫/০৯/২০০৭

৩
ইউনাইেটড ডেভলপেম  ইেনিসেয় ভ  ফর া ামড 
একশন  (উ ীপন)

৯, জনতা কা-অপাের ভ হাউিজং সাসাই  িলঃ, রাড নং-১, ক-
এফ, িরং রাড, আদাবর, মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭।

 ০০১২৩-০০৮৪৮-০০০০৩ ০৫/০৯/২০০৭

৪ িহৈতষী - বাংলােদশ ২৬, নয়াপ ন (৩য় ও ৪থ তলা), ঢাকা-১০০০।  ০০৩১২-০২৩০৯-০০০০৪ ০৫/০৯/২০০৭

৫ সানালী উ য়ন ফাউে শন (সাফ)
মিবন িভলা (৫ম তলা), ১৬৭৪ ব নািসরাবাদ, িসিডএ এিভিনউ, 
প চলাইশ,চ াম।

 ০৩৭৯২-০৩৩০১-০০০০৫ ০৫/০৯/২০০৭

৬ সমাধান উপেজলা সড়ক, কশব র বাজার, কশব র, যেশার।  ০৩০৭৩-০০১০০-০০০০৬ ০৫/০৯/২০০৭

৭
ইি ে েটড সািভস ফর ডেভলপেম  অব িচলে ন এ  
মাদাস (আইএসিডিসএম)

বাড়ী নং-২৭/৩ (ি তীয় তলা), নািরসা ভবন, পি ম আগারগ ও, 
শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

 ০২৬৯৩-০১২৯৮-০০০০৭ ০৫/০৯/২০০৭

৮ জাগরণী চ  ফাউে শন ৪৬, িজব সড়ক, যেশার-৭৪০০।  ০০৩২২-০১৭১৪-০০০০৮ ০৫/০৯/২০০৭

৯ উপমা (উ য়েনর পেথ মা ষ)
াম+ডাকঘর- িমজা র, উপেজলা- হাটহাজারী, জলা- চ াম-

৪৩৩৪।
 ০৩৬১৯-০২৭২৩-০০০০৯ ০৫/০৯/২০০৭

১০ কারসা ফাউে শন ৭৪৯, সাত মসিজদ রাড, ধানমি , ঢাকা-১২০৯।  ০১৮৩৪-০০৬৫৪-০০০১০ ০৫/০৯/২০০৭
১১ সজাগ াম+ডাকঘর- শলান, উপেজলা- ধামরাই, ঢাকা।  ০১২৯৪-০২০৮৭-০০০১১ ০৫/০৯/২০০৭
১২ বািজত র রাল এডভা েম  সাসাই  ( াস) ব বািজত র, থানা- বািজত র, জলা- িকেশারগ ।  ০০১৯৮-০০০২১-০০০১২ ০৫/০৯/২০০৭
১৩ চচা িনউ মােকট, টা াইল।  ০১৩৪২-০০৭৭১-০০০১৩ ০৫/০৯/২০০৭

১৪ সা াল আপিলফটেম  সাসাই  (সাস)
িস-২৫, জােল র, িশ লতলা, সাভার (সাভার স াল চ  
হাসপাতােলর পােশ এবং সাজন ার সংল ), ঢাকা-১৩৪০।

 ০০১৬১-০০২০৯-০০০১৪ ০৫/০৯/২০০৭

১৫ ামীণ উ য়ন সং া (িজইউএস)
মািহন ভবন, আড়াইওরা (ম পাড়া), ডাকঘর- গা র, থানা-
কাতয়ালী, জলা- িম া-৩৫০০।

 ০০৬৩৬-০০০৩৫-০০০১৫ ০৫/০৯/২০০৭

১৬ বেডা
রহমান িচড টাওয়ার (২য় তলা, িড-২), ১৯/৩ কাকরাইল, ঢাকা-
১২১৭

 ০০৫৫৮-০০০৬৭-০০০১৬ ০৫/০৯/২০০৭

১৭ িভেলজ এ েকশন িরেসাস স ার িব-৩০, এখলাছ উি ন রাড, আন র, সাভার, ঢাকা।  ০১২৭৫-০০৫২৩-০০০১৭ ০৫/০৯/২০০৭

১৮ শি  ফাউে শন ফর িডসএ াডভাে জড উইেমন
বািড় নং-০৪, রাড নং-০১ ( মইন রাড), ক-এ, সকশন-১১, 
িমর র, প বী, ঢাকা-১২১৬।

 ০০১৭৬-০০০৫৯-০০০১৮ ০৫/০৯/২০০৭

১৯ ি জ এম.এফ.আই.
বাড়ী নং-৫৬০, রাড নং-০৮, াট নং-৫/িব (৫ম তলা), বায় ল 
আমান হাউিজং সাসাই , আদাবর, ামলী, ঢাকা-১২০৭।

 ০০২৮০-০০০৮০-০০০১৯ ০৫/০৯/২০০৭

২০ ত য় উ য়ন সং া রাতন চৗ রী পাড়া, ডেলানী রাড-১, িম া।  ০২২৩৪-০০৩৮৯-০০০২০ ০৫/০৯/২০০৭
২১ দাবী মৗিলক উ য়ন সং া চকরাম র, ডাকঘর+থানা+ জলা- নওগ -৬৫০০।  ০০৯৪৭-০০৭১০-০০০২১ ০৫/০৯/২০০৭
২২ ওেয়ভ ফাউে শন ৩/১১, ক-িড, লালমা য়া, ঢাকা-১২০৭  ০৪৯০৮-০০৬০৭-০০০২৩ ০৫/০৯/২০০৭

২৩ ডেভলাপেম  ইিনিশেয় ভ ফর সাশাল এডভা েম  (িদশা) ই/১১, প বী (এ েটনশন), মীর র সাের এগার, ঢাকা।  ০১৩০৬-০০৪৮০-০০০২৪ ০৫/০৯/২০০৭

২৪ সাসাই  ফর সাসাল সািভস বাড়ী নং-৬/১, ক-এ, লালমা য়া, মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭  ০০৬৪৫-০১০০২-০০০২৫ ০৫/০৯/২০০৭
২৫ রাল িরকন াকশন ফাউে শন িস এ  িব রাড, কারবালা, যেশার।  ০১৩৭২-০০১৯৯-০০০২৬ ০৫/০৯/২০০৭
২৬ ি দান থানা পাড়া, বাদা, প গড়।  ০২৮৫৪-০১৪৬৬-০০০২৭ ০৫/০৯/২০০৭

২৭ পইজ ডেভলপেম  স ার
৬৭/৫৮, নাহার াজা (৮ম তলা), নজ ল এিভিনউ, কাি রপাড়, 

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

২৮
বাংলােদশ এেসািসেয়শন অফ উইেমন ফর সলফ 
এমপাউয়ারেম  (বাউিশ)

৩২২/২, িসপাহীবাগ, উ র গাড়ান, িখলগ ও, ঢাকা-১২১৯।  ০১০৯২-০১৩০৫-০০০৩০ ০৫/০৯/২০০৭

২৯
ইনেডভার (ইনিসওর ডেভলপেম  এক িভ স ফর 
ভালনােরবল আ ার ি িভেলজড রাল িপপল)

াফ কায়াটার, ৬৪৯৫ ইনাতাবাদ রাড, হিবগ  সদর, হিবগ ।  ০১১০৯-০০১১৭-০০০৩১ ০৫/০৯/২০০৭

৩০ এইড ফাউে শন এইড কমে , ষাট বাড়ীয়া, পা  ব -০৩, িঝনাইদহ-৭৩০০।  ০১৪৯৩-০১৪২৯-০০০৩২ ০৫/০৯/২০০৭

৩১ ীপ উ য়ন সং া
২৪/৫ িমেন  হাউিজং, ৩ িপিসকালচার রাড, মাহা র, ঢাকা-
১২০৭  ০০৬৫৪-০০২৩৪-০০০৩৩ ০৫/০৯/২০০৭

৩২ আ িব াস িব াস টাওয়ার, িসেনমা হল পাড়া, য়াডা া।  ০০৯৬৯-০০২২৬-০০০৩৪ ০৫/০৯/২০০৭
৩৩ লনা ি  সবা সং া ( কএমএসএস) ৩৬, শর-এ-বাংলা রাড, লনা।  ০১২২২-০০৩৫৭-০০০৩৫ ০৫/০৯/২০০৭
৩৪ গণী ওেয়লেফয়ার ফাউে শন ৮/১, বাসাবাড়ী লন, কাতয়ালী, নয়াবাজার, ঢাকা।  ০১২১১-০৪৪৩০-০০০৩৬ ০৫/০৯/২০০৭
৩৫ প ী সম য় ও িশ া ক াণ পিরষদ (পসিশক পষদ) বায়ালী মা াসা রাড, টা াইল।  ০১২৩৫-০০৬১৯-০০০৩৭ ০৫/০৯/২০০৭

৩৬ শীলন
বাড়ী নং-১৫৫, জিলল সরণী বািণিজ ক কাম আবািসক এলাকা, 

ব র বটতলা রােয়র মহল, লনা-৯০০০।
 ০০৩৪৫-০০০৭৫-০০০৩৮ ০৫/০৯/২০০৭

৩৭
অগানাইেজশন ফর সািসয়াল এ  ইেকােনািমক াল 
ডেভলপেম  (ওেসড)

র, বাগমারা, রাজশাহী।  ০০৬৭০-০০৬৪৩-০০০৩৯ ০৫/০৯/২০০৭

৩৮ বের িম সমাজ উ য়ন সং া (িবএসিডও) মিহনগর, জাইল হাট, মাহােদব র, নওগ ।  ০১৫৭০-০০০৭৩-০০০৪০ ০৫/০৯/২০০৭

৩৯ সােপাট
পায়ন শলেফাড (১৩ তম তলা), ২৩/৬, িমর র রাড, ামলী, 

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

৪০ এেসািসেয়শন ফর রাল এডভা েম  ইন বাংলােদশ (আরব) বউথা রাড, মািনকগ  টাউন, মািনকগ -১৮০০।  ০২০১৫-০০৪৭৯-০০০৪২ ০৫/০৯/২০০৭

৪১ ালেভশন অফ উইেমন লাকাল এেসািসেয়শন ( াওলা) উপেজলা রাড, বারহানউি ন, ভালা।  ০০৫৪৪-০০০৫৭-০০০৪৩ ০৫/০৯/২০০৭
৪২ সা াল এ  ইেকােনািমক ইনহ া েম  া াম - িসপ বাড়ী নং-০৫, রাড-০৪, ক-এ, সকশন-১১, িমর র, ঢাকা।  ০০০১৪-০০০৫২-০০০৪৪ ০৫/০৯/২০০৭

৪৩ এসেকএস ফাউে শন কেলজেরাড, উ র হিরণ িসংহা, গাইবা া-৫৭০০।  ০১৬২১-০০৫৩৪-০০০৪৫ ০৫/০৯/২০০৭

৪৪ বাংলােদশ এেসািসেয়শন ফর সা াল এডভা েম  (বাসা)
বাড়ী নং-১১৩, রাড নং-০৬ (৩য় ও ৪থ তলা), িনউ িডওএইচএস, 
মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।

 ০০৩৭৭-০০১১৫-০০০৪৬ ০৫/০৯/২০০৭

৪৫ সাসাল এডভা েম   ইউিন  - স
ট নং-৯১, ক-২, রাড-১২, টা াইল হাউিজং এে ট, পি ম 

আ র টা র পাড়া, টা াইল।
 ০১৩০০-০০৪০৫-০০০৪৭ ০৫/০৯/২০০৭

৪৬ গিত সমাজক াণ সং া (িপএসএস)
াম- ব না, ডাকঘর- ব না বাজার, উপেজলা- িরয়া, জলা- 
লনা।

 ০১৯৮৭-০১৪৫৪-০০০৪৮ ০৫/০৯/২০০৭

৪৭ স  এ   কেলানী রাড, কাট পাড়া, পা  ব -১০, ি য়া-৭০০০।  ০৩০৩৩-০৩২৬৫-০০০৪৯ ০৫/০৯/২০০৭

মাইে াে িডট র েলটরী অথির  হেত সনদ া  িত ানস েহর তািলকা (৩০-০৬-২০২০ ি ঃ পয )



.নং য নােম সনদ ই  করা হেয়েছ কানা (বতমান)  সনদ ন র
সনদ ই র 

তািরখ

৪৮ জা ত ব সংঘ ( জেজএস) জেজএস, ৩৫/৮ িব স রাড, লনা।  ০১৬৩৮-০১৫২০-০০০৫০ ০৫/০৯/২০০৭

৪৯ সমি ত উ য়ন সবা সংগঠন (সাস) সাথী িসেনমা রাড, ম র, টা াইল।  ০১২৩০-০০৪৩৪-০০০৫১ ০৫/০৯/২০০৭

৫০ শাপলা াম উ য়ন সং া
িবমান ব র রাড, হাি ং নং-৩৭, িফেরাজাবাদ, পা -স রা, 
থানা- বায়ািলয়া, রাজশাহী।

 ০৫৩১৮-০০৫৬১-০০০৫৩ ০৫/০৯/২০০৭

৫১ ানে ড ওেয়লেফয়ার ফাউে শন (এসডি উএফ)
ানে ড ভবন, রভী আবািসক এলাকা, লতান র, হাছান নগর, 

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

৫২ কিমউিন  হলথ কয়ার েজ  (িসএইচিসিপ) ট-১, রাড-৪, ক-িব, সকশন-২, িমর র, ঢাকা।  ০১১৪০-০০২০২-০০০৫৫ ০৫/০৯/২০০৭

৫৩
এেসািসেয়শন ফর িরেনােভশন অফ কিমউিন  হলথ 
এ া েকশন সািভেসস (আরেচস)

বাড়ী নং ৭২ (৫ম তলা-৫ এ), সড়ক নং৩, জনতা কা-অপাের ভ 
হাউিজং সাসাই  িলঃ, িরং রাড, ামলী, আদাবর, ঢাকা-১২০৭

 ০০৩০৭-০২১৭৯-০০০৫৬ ০৫/০৯/২০০৭

৫৪ উ য়ন েচ া তালা, সাত ীরা।  ০১৪০৩-০১১১৮-০০০৫৭ ০৫/০৯/২০০৭
৫৫ এেসািসেয়শন ফর আ ার-ি িভেলজড িপপল - আপ বািড় নং: খ-১৮৭ (৫ম তলা), ম  বা া, ঢাকা-১২১২  ০০৫২৭-০০৩৯২-০০০৫৮ ০৫/০৯/২০০৭

৫৬
নটওয়াক ফর ইউিনভােসল সািভেসস এ  রাল 

এ াডভা েম
বািড় নং-৯/১ (৩য় তলা), রাড নং-০৩, এিভিনউ-০৪, সকশন-০৬, 
িমর র, ঢাকা-১২১৬

 ০১৭৯৯-০৩৩১৪-০০০৫৯ ০৫/০৯/২০০৭

৫৭ চনা হািমদা মি ল, বপারী পাড়া, দল য়ার রাড, টা াইল।  ০১৫৩৯-০১২৮৯-০০০৬০ ১২/১১/২০০৭

৫৮ িনউ এরা ফাউে শন
৭০/এ, রানা প ন লইন, মমতাজ িভলা, তীয় তলা, ঢাকা-
১০০০।

 ০২৪০৮-০১১০৭-০০০৬১ ১২/১১/২০০৭

৫৯ হিবগ  উ য়ন সং া মিহলা কেলজ রাড, হিবগ  সদর, হিবগ -৩০০০।  ০১৬৮০-০০৭৬৩-০০০৬২ ১২/১১/২০০৭
৬০ সবা নারী ও িশ  ক াণ ক ২৬, ব তজ রী বাজার, তজগ ও, ঢাকা - ১২১৫।  ০১১০১-০২০৯৬-০০০৬৩ ২৯/১১/২০০৭

৬১ হায়দার আকতার বা  মেমািরয়াল ক াণ ফাউে শন নামানী ময়দান সড়ক, ইসলাম র পাড়া,  মা রা।  ০১৩৬৭-০০২০০-০০০৬৪ ২৯/১১/২০০৭

৬২ াক াক স ার, ৭৫, মহাখালী, ঢাকা - ১২১২।  ০০৪৮৮-০০১৮৬-০০০৬৫ ২৯/১১/২০০৭

৬৩ এেসািসেয়শন ফর িরেয়লাইেজশন অব বিসক িনডস-আরবান
বাড়ী নং ৫/৭/এ (৪থ তলা), ক-িড, লালমা য়া, মাহা দ র, 
ঢাকা-১২০৭।

 ০১৪৮২-০০১৭৯-০০০৬৬ ২৯/১১/২০০৭

৬৪ মানব শি  উ য়ন ক  (মাশউক) ৭৭, মাহতাব উি ন সড়ক, কাট পাড়া, ি য়া।  ০৩৪৫৭-০২০২৪-০০০৬৭ ২৯/১১/২০০৭
৬৫ কা াল এেসািসেয়শন ফর সাসাল া ফরেমশন া বাড়ী নং-১৩ (২য় তলা), সড়ক নং-২, ামলী, ঢাকা-১২০৭।  ০০৯৫৬-০৪০৪১-০০০৬৮ ২৯/১১/২০০৭

৬৬ পলাশীপাড়া সমাজ ক াণ সিমিত ডাকঘর - গাংনী,থানা+উপেজলা - গাংনী, জলা - মেহর র-৭১১০।  ০৩১৬৪-০০৬০৬-০০০৬৯ ২৯/১১/২০০৭

৬৭ িবভা
য়ােখালা (আদশ পাড়া), হাি ং নং- ১২১৭/১, ডাকঘর: নওয়া পাড়া, 

উপেজলা: অভয় নগর, জলা: যেশার
 ০০৪৫৪-০০২৬৩-০০০৭০ ২৯/১১/২০০৭

৬৮ লা ার হাি ং নং-০২৫৬, কানাইখালী (চাউলপ ী), নােটার-৬৪০০।  ০৩৭০১-০২৫৬৭-০০০৭২ ২৯/১১/২০০৭
৬৯ আদশ সমাজ ক াণ সং া াম+ডাকঘর - রনগর, থানা - ামনগর, জলা - সাত ীরা।  ০১৮৬৫-০২৩১৪-০০০৭৩ ২৯/১১/২০০৭

৭০ রাজশাহী সাসাল ডভলপেম  া াম (আরএসিডিপ)
াম - িবিদর র, ডাকঘর - বস েকদার, উপেজলা - মাহন র, 
জলা - রাজশাহী।

 ০২১০৭-০০১৮২-০০০৭৪ ২৯/১১/২০০৭

৭১ রং র উ য়ন সামািজক সং া (আরিডএসএস) িজ,এল,রায় রাড, দিহগ , মািহগ , রং র।  ০২৫৪৭-০০৫৫১-০০০৭৬ ২৯/১১/২০০৭
৭২ কিমউিন  ডেভলপ া  া াম (িসিডিপ) ঐিতহািসক পাহাড় র রাড, জামালগ , জয় রহাট-৫৯৪১।  ০০৩৫৭-০১৮৭৯-০০০৭৭ ২৯/১১/২০০৭
৭৩ এেদশ ৫/২, ক - িস, আন র িস েলন, সাভার, ঢাকা-১৩৪০।  ০০০৯১-০০৩৯৬-০০০৭৯ ২৯/১১/২০০৭

৭৪
বিসক অগানাইেজশন নটওয়াক ফর ডেভলপেম  এ  

িহউেমিনেটিরয়ান এইড ফর নশন (ব ন)
মহ া - মাতাইশ মি ল, পা +উপেজলা - প চিবিব, জলা - 
জয় রহাট।

 ০১১৩২-০০২২৭-০০০৮০ ২৯/১১/২০০৭

৭৫ সমাজ উ য়ন ক  ( ক)
াম - ব াপাড়া, ডাকঘর+উপেজলা - সরাইল, জলা - 
া ণবাড়ীয়া-৩৪৩০।

 ০০৭২৯-০০০৪৬-০০০৮২ ২৯/১১/২০০৭

৭৬ ামীণ সবা সং া (িজএসএস) বিতলা, বিতলা, মািনকগ ।  ০০৩৪৩-০৩৯৪৪-০০০৮৩ ০১/০১/২০০৮

৭৭ বাংলােদশ ইনি উট অব িরসাচ এ  ডেভলপেম  (বাড)
ামঃ- মার িগ, পা -শাহাতিল, থানা:-চ দ র সদর, জলা:-

চ দ র।
 ০০০১৫-০০১২৫-০০০৮৪ ০১/০১/২০০৮

৭৮ উ রা ডেভলপেম  া াম সাসাই  (ইউিডিপএস) ৫/১০ (িনচতলা), মা ন রাড, ক-িব, মাহা দ র, ঢাকা- ১২০৭।  ০৩৭৪৭-০০৯৮১-০০০৮৫ ০১/০১/২০০৮

৭৯ আ ালা ফাউে শন
বাড়ী-৬২, ক-ক, িপিসকালচার হাউিজং সাসাই , ামলী, ঢাকা-
১২০৭।

 ০০৩৫০-০১৩০৮-০০০৮৬ ০১/০১/২০০৮

৮০ িহউ ান এেসািসেয়শন ফর রাল ডেভলপেম  (হাড) অ মি ল, দি ণ ঠনঠিনয়া, ব ড়া সদর, ব ড়া-৫৮০০।  ০০৭২৭-০০৪৬৭-০০০৮৭ ০১/০১/২০০৮
৮১ সা াল আন ািকং এ াডভা েম  ( সবা) ডাকঘর+উপেজলা+ পৗরসভা - ভদরগ , জলা - শরীয়ত র।  ০১৯১০-০০২৫০-০০০৮৮ ০১/০১/২০০৮

৮২ প ী ব ন ক
াম - চর লভখ , ডাকঘর - বািরষাব-১৭৪৩, উপেজলা - কাপািসয়া, 
জলা - গাজী র।

 ০০৩১৩-০০৫৪৩-০০০৯০ ০১/০১/২০০৮

৮৩ গণ উ য়ন ক  (িজইউেক) াম - নশরৎ র, উপেজলা - গাইবা া, জলা - গাইবা া-৫৭০০।  ০৩৭৩০-০১৭৪৬-০০০৯১ ০১/০১/২০০৮
৮৪ উ য়ন সংঘ (ইউএস) দউরপাড়, চ া, জামাল র-২০০০।  ০৫২২৫-০২১৩২-০০০৯২ ০১/০১/২০০৮

৮৫ তালতলা ব উ য়ন সংগঠন (টাইডা)
তালতলা (দামপাড়া), ডাকঘর - িড়গ , উপেজলা - িশবগ , জলা 
- ব ড়া।

 ০১৫৪৭-০০০৬৩-০০০৯৩ ০১/০১/২০০৮

৮৬
ইি ে েট  রাল ডেভলপেম  অগানাইেজশন 
(আইআরিডও)

বাড়ী- ৫৪, রাড- ১৩, স র- ১৪, উ রা মেডল টাউন, ঢাকা-১২৩০।  ০০৩৬১-০৩৩১১-০০০৯৪ ১৫/০১/২০০৮

৮৭ পদে প মানিবক উ য়ন ক
বাড়ী-৫৪৮, রাড-১০, বায় ল আমান হাউিজং সাসাই , আদাবর, 
ঢাকা-১২০৭।

 ০০১৮১-০০৪৬৮-০০০৯৫ ১৫/০১/২০০৮

৮৮ আ - ীন ওেয়লেফয়ার স ার
িনজ  জায়গায় আ - ীন ওেয়লেফয়ার স ার, সিকনা মিডেকল 
কেলজ, চ চড়া চকেপা , েলরহাট, যেশার।

 ০১৭৩০-০০১৪৯-০০০৯৬ ১৫/০১/২০০৮

৮৯ স ার ফর ডেভলপেম  ইেনােভশন এ  াক েসস
ট নং-১৭, রাড নং-১৩, িপিসকালচার হাউিজং সাসাই , 

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

৯০ িচর নী
হাি ং নং ২৩৫, মইন রাড, কেলজপাড়া, টা াইল পৗরসভা, 

টা াইল সদর, টা াইল।
 ০০০৭৪-০০০০২-০০০৯৮ ১৫/০১/২০০৮

৯১ বরসা পলাশেপাল, সাত ীরা-৯৪০০।  ০৪৭৯২-০১৬৫১-০০০৯৯ ১৫/০১/২০০৮

৯২ আশা আশা টাওয়ার, ২৩/৩, িখলজী রাড, ামলী, মাহা দ র, ঢাকা।  ০০৪৭০-০০৫৩৮-০০১০০ ১৫/০১/২০০৮

৯৩ পাবনা িত িত
বাড়ী- এ/৫, ক- জ, রাধানগর (পাবনা আিলয়া মা াসার ব 
পােশ), পাবনা-৬৬০০।

 ০১৬৪৮-০১৩৪২-০০১০১ ১৫/০১/২০০৮



.নং য নােম সনদ ই  করা হেয়েছ কানা (বতমান)  সনদ ন র
সনদ ই র 

তািরখ
৯৪ এ ােসািসেয়শন ফর এ াডভা েম  এ  ডভলপেম  (এ াড) শাপলা িনউ মােকট, শর-ই-বাংলা সড়ক, িঝনাইদহ-৭৩০০।  ০১৬৭২-০০৩৯০-০০১০২ ১৫/০১/২০০৮

৯৫ কিমউিন  ডেভলপেম  স ার ( কােডক)
কােডক ভবন, ট-২, রাড-২, লকভ ািল আ/এ, হাজী জাফর আলী 
রাড, িরয়া মা াসা লন ফেয়জেলক, লশী, চ াম।

 ০১৭৮১-০০০৪৮-০০১০৩ ১৫/০১/২০০৮

৯৬ ইয়ং ইেকােনািমক সাসাই  (ইেয় )
এ-৬৩/১১, দওয়ান ইি ছ আলী সড়ক, বাজার রাড, সাভার, ঢাকা-
১৩৪০।

 ০০৬২৪-০১৭১১-০০১০৪ ১৫/০১/২০০৮

৯৭ এমএসএস এমএসএস ভবন, ৬৩১/৫ পি ম কাজীপাড়া, িমর র-১০, ঢাকা।  ০০৭০৪-০০৪৭০-০০১০৫ ১৫/০১/২০০৮

৯৮
পভা  এিলিভেয়শন া পা িসেপটরী রাল ইিনিসেয় ভস 
(পাপিড়)

ডাকঘর- নারায়ণ র, উপেজলা- বলােবা, জলা- নরিসংদী।  ০০৫৭১-০০০৯০-০০১০৭ ১৫/০১/২০০৮

৯৯ আেলাহা সাসাল সািভেসস বাংলােদশ (এ,এস, এস,িব) আলী মি ল, বা বাড়ী, িদনাজ র।  ০৩২৬০-০১১৫৮-০০১০৮ ১৫/০১/২০০৮
১০০ হাম া  এেসািসেয়শন ফর সা াল ইম ভেম চর কলাস, চরিকং হািতয়া, নায়াখালী।  ০২৩৬৩-০০২৮৫-০০১০৯ ১৫/০১/২০০৮
১০১ িজেকএস ফাউে শন নলকা, িসরাজগ ।  ০২৭৭২-০২৪২৩-০০১১০ ১৫/০১/২০০৮
১০২ সাসাই  ফর ফ ািমলী হ ািপেনস এ  সপাির বািজত র, িকেশারগ ।  ০১০৭৬-০০৭১৯-০০১১১ ১৫/০১/২০০৮

১০৩ স ার ফর াচারাল িরেসাস ািডজ
বাড়ী নং-১৩(৫ম ও ৬  তলা), রাড নং-১৭, ক-িড, বনানী, ঢাকা-
১২১৩।

 ০০৯৯০-০১৫৭৩-০০১১২ ১৫/০১/২০০৮

১০৪ উ য়ন ১৮৯, পি ম বািনয়াখামার মইন রাড, লনা-৯১০০।  ০১২২৪-০০০৪৩-০০১১৩ ১৫/০১/২০০৮

১০৫ বাংলােদশ সা াল ডেভলপেম  একােডমী (িবএসিডএ) ঈদগাহ আবািসক এলাকা, সদর, িদনাজ র।  ০১৯৯৪-০০৭৯৬-০০১১৪ ১৫/০১/২০০৮

১০৬ নায়াখালী রাল ডেভলপেম  সাসাই
হাি ং নং-১০১৫/১, কেলজ রাড, মা ারপাড়া, মাইজদী, 
নায়াখালী-৩৮০০।

 ০১৫১৪-০২০০৫-০০১১৬ ১৫/০১/২০০৮

১০৭ সাগিরকা সমাজ উ য়ন সং া (সা:স:উ:স:)
াম+ডাকঘর- চরবা , থানা- চরজববার, উপেজলা- বণচর, জলা-

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

১০৮
আইিডয়াল (ই উট অব ডেভলপেম  এ েকশন ফর 
এ াডভ া েম  অব া েলস)

াম+ডাকঘর- পা িলয়া, উপেজলা- দবহাটা, জলা- সাত ীরা।  ০১৮৮৬-০১৫০১-০০১১৮ ৩০/০১/২০০৮

১০৯ রাল এডভা েম  কিম  ফর বাংলােদশ (র াক-বাংলােদশ) নাি না আিলয়াবাদ, বািজত র, িকেশারগ ।  ০০৯০৩-০৪৮৪১-০০১২০ ৩০/০১/২০০৮

১১০ স াম নারী িনভর পিরষদ ৪/২, উ র কালীবািড় রাড, িঝল িল, ফিরদ র-৭৮০০।  ০১৮৮৪-০২২৩০-০০১২১ ৩০/০১/২০০৮

১১১ ‘‘সৎ-ই া’’ মানিবক উ য়ন সং া (সাইমাস) াম-মহদী নগর, পাঃ- আটিঘির, থানা-িমজা র, জলা-টা াইল।  ০১১১৭-০২৪১৮-০০১২২ ৩০/০১/২০০৮

১১২ াশনাল ডেভলপেম  কাউি ল এনিডিস খনজন র, পাহাড় র রাড, জয় রহাট।  ০০২৬০-০১৭১৫-০০১২৩ ০৬/০২/২০০৮

১১৩ হলিদয়া মিহলা উ য়ন সং া
াম- হলিদয়া, ডাকঘর- বাগমারা, উপেজলা- লালমাই, জলা- 
িম া।

 ০০৯৩৮-০০৮১০-০০১২৪ ৩০/০১/২০০৮

১১৪ আজাদ উ য়ন সং া (আউস) াম+ডাকঘর- লতাবািড়য়া, থানা+ জলা-বর না।  ০১৪৬২-০০৯৪৩-০০১২৫ ৩০/০১/২০০৮
১১৫ পিরবার ও িশ  ক াণ ক মােমনশাহী রাড, ন ন বাজার, ম র, টা াইল।  ০২৮১৯-০১১৩৭-০০১২৬ ৩০/০১/২০০৮

১১৬
এিসসেট  ফর সাসাল অগানাইেজশন এ  ডেভলপেম  - 
এেসাড

গাজী রশীদ ব, ৮/৪-এ (২য় তলা), ক- িব, লালমা য়া, ঢাকা-
১২০৭।

 ০১১৭৩-০১৯৮৬-০০১২৭ ৩০/০১/২০০৮

১১৭ ীি য়ান সািভস সাসাই  (িস.এস.এস) ৮২, পসা া  রাড, ন ন বাজার, লনা-৯০০১।  ০২৫৭৮-০১৯৭৭-০০১২৯ ৩০/০১/২০০৮

১১৮ এ াডাম
কদারনাথ রাড, মেহ র পাশা, ডাকঘর- েয়ট ( া ন িবআই ), 

থানা- দৗলত র, জলা- লনা।
 ০২০০৮-০২৯৫৪-০০১৩০ ৩০/০১/২০০৮

১১৯ কমাজন
ছািতহাটী বাজার, পা: ছািতহাটী বাজার, থানা: কািলহািত, জলা: 
টা াইল।

 ০৪৪৮৭-০১৬৮২-০০১৩২ ৩০/০১/২০০৮

১২০ অং র প ী উ য়ন ক াম- নাথদী, ডাকঘর- দ েক য়া, উপেজলা+ জলা- মাদারী র।  ০০২৪৫-০২০৭৭-০০১৩৪ ৩০/০১/২০০৮

১২১ া াম ফর কিমউিন  ডেভলপেম  (িপিসিড) জনতা াংেকর সামেন, রাধানগর, ম ব মাড়,পাবনা।  ০১৫০৮-০০৭০৩-০০১৩৫ ০৬/০২/২০০৮

১২২ নারী ও িশ  ক াণ ফাউে শন (এনএসেকএফ)
বাড়ী নং-১২৪/৭৬/১, পি ম ধানমি  হাউিজং, বিছলা রাড (বিছলা 
ি জ এর দি ণ পাে ), মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭।

 ০০১০২-০১৭৬৩-০০১৩৭ ০৬/০২/২০০৮

১২৩ রাভা ফাউে শন ৯১/১, িডয়াম পাড়া (পি ম), মা রা-৭৬০০।  ০০৮৫৮-০০৮০৬-০০১৩৮ ০৬/০২/২০০৮
১২৪ নজীর (ন ন জীবন রিচ) এয়ারেপাট রাড, হািড়ভাংগা, লালমিনরহাট-৫৫০০।  ০২৪৮৯-০০০৮৯-০০১৩৯ ০৬/০২/২০০৮
১২৫ ামীণ সার ধনবাড়ী িনউমােকট, ধনবাড়ী, টা াইল।  ০০৫৯৩-০১৮০৫-০০১৪০ ০৬/০২/২০০৮

১২৬
িদশা ােসবী আথ-সামািজক উ য়ন ও মানিবক ক াণ 
সং া

িদশা টাওয়ার, উপেজলা মাড়, ি য়া-িঝনাইদহ মহাসড়ক, ি য়া।  ০০৫৯০-০০২৩৬-০০১৪১ ০৬/০২/২০০৮

১২৭ সবা মানব ক ান ক  (এসএমেকেক) দশানী, ডাকঘর- দশানী, বােগরহাট সদর, জলা-বােগরহাট-৯৩০২।  ০৩১৮২-০০২০৭-০০১৪৩ ০৬/০২/২০০৮

১২৮ গা র সমাজ উ য়ন সং া ( জএসইউএস)
৩২৩ নং নাহার াজা (৩য় তলা), নবাব িসরা ে ৗলাহ রাড, 
দওয়ান বাজার, কােতায়ালী, চ াম।

 ০০১৯২-০১২৮২-০০১৪৪ ২৬/০২/২০০৮

১২৯ ত াশী
সয়দ বাড়ী- ৯০৩/এ, ওমরআলী মাতববর রাড (বহদার বাড়ীর 

িনকেট) চা গ ও, চ াম।
 ০০৯৪০-০০৩০৪-০০১৪৫ ২৬/০২/২০০৮

১৩০
এেসািসেয়শন ফর ইন ে েটড ডেভলপেম - িম া (এইড-

িম া)
াম- র র, ডাকঘর- রাজাপাড়া, ইউিনয়ন- জগ াথ র, উপেজলা- 

আদশসদর, জলা- িম া।
 ০০৪২৯-০০১৪০-০০১৪৬ ২৬/০২/২০০৮

১৩১ গণ ক াণ া
বাড়ী নং- ১০১, গালস ল রাড (নগর ভবন সড়ক), জলাঃ 
মািনকগ -১৮০০।

 ০০২১৯-০১৫২৪-০০১৪৭ ২৬/০২/২০০৮

১৩২ নারী উে াগ ক  (নউক) ২/২১, বাবর রাড, ক- িব, মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭।  ০০২০৬-০০০২৫-০০১৪৯ ১৬/০৩/২০০৮
১৩৩ সামািজক সবা সংগঠন পাথরাইল, দল য়ার, টা াইল।  ০৬১১৩-০১৫৮৬-০০১৫০ ১৬/০৩/২০০৮

১৩৪ িভেলজ এেসািসেয়শন ফর সা াল ডেভলপেম  (ভাসড) ৭৭/৩, ক-এ, তালবাগ, সাভার, ঢাকা।  ০০১৩৯-০১১৭২-০০১৫২ ১৬/০৩/২০০৮

১৩৫ কননীয়া
৩২ মি কা হাউিজং সাসাই , িম  িভটা রাড, িমর র, ঢাকা-
১২২১।

 ০০১৭১-০০১৫৫-০০১৫১ ১৬/০৩/২০০৮

১৩৬ সাসাই  ফর ডেভলপেম  ইিনিসেয় ভ  (এসিডআই)
বাড়ী- ২/৪ (চ থ তলা), ক- িস, শাহজাহান রাড, মাহা দ র, 
ঢাকা-১২০৭।

 ০১২৩৯-০৩৩৩৬-০০১৫৪ ১৬/০৩/২০০৮

১৩৭ সােজদা ফাউে শন
অটিব স ার, ট-১২, ক-িসডি উএস(িস) লশান দি ণ 
এিভনউ, লশান-১, ঢাকা-১২১২।

 ০০২৫১-০০১৫৫(ক)-০০১৫৫ ১৬/০৩/২০০৮



.নং য নােম সনদ ই  করা হেয়েছ কানা (বতমান)  সনদ ন র
সনদ ই র 

তািরখ

১৩৮ ওকাব সাসাই রােকয়া ানসন (৯ম তলা), ৩৬, রানা প ন লন, ঢাকা-১০০০।  ০১১৬৯-০৪১৩৮-০০১৫৬ ১৬/০৩/২০০৮

১৩৯ ঊষা - ইউিন  ফর সা াল এ া  িহউ ান এ াকশন বাড়ী-৩২, সড়ক ১৬, স র-১৪, উ রা মেডল টাউন, ঢাকা-১২৩০।  ০৬৪৩২-০২৫১৯-০০১৫৭ ১৬/০৩/২০০৮

১৪০ নবেলাক পিরষদ বািড় # ১৬৩, রাড # ১১, িনরালা আ/এ, লনা।  ০১০৪৫-০০৫৯১-০০১৫৮ ২৯/০৪/২০০৮
১৪১ িপপল  ওিরেয়ে ড া াম ইমি েমে শন (পিপ) ৫/১১-এ, ক-ই, লালমা য়া, ঢাকা-১২০৭।  ০২১৫০-০১৫৬৩-০০১৫৯ ১৬/০৩/২০০৮
১৪২ ঘাস ল বািড় নং-৫/িড, বাদশা িময়া রাড, আিমরবাগ, চ াম।  ০০৩৯৯-০১২০৯-০০১৬০ ১৬/০৩/২০০৮

১৪৩ ামীণ াে স াম-ল ী র, পাঃ- ল রহাট, উপেজলা- ফনী সদর, জলা- ফনী।  ০০৩৩৬-০০২৬০-০০১৬১ ১৬/০৩/২০০৮

১৪৪ িপিদম ফাউে শন
ট#এ-৭৬, রাড#ডাি উ-১, ক-এ, ই ান হাউিজং, প বী ২য় পব 
ক , পনগর, িমর র, ঢাকা-১২১৬।

 ০০৯৩৫-০০০৯৪-০০১৬২ ১৬/০৩/২০০৮

১৪৫
এেসািসেয়শন ফর সািসও ইকনিমক এডভা েম  অব 
বাংলােদশ (আিসয়াব)

াম-খােয়র বাগান (ভারারা), ডাকঘর-ভাওডা া, উপেজলা-পাবনা 
সদর, জলা-পাবনা।

 ০০১০৪-০৩০১৬-০০১৬৪ ১৬/০৩/২০০৮

১৪৬ ‘‘উদয়’’ (এক  সমাজক াণ লক িত ান) বাইমহা , িমজা র, টা াইল।  ০০৩৮৯-০০১৭৩-০০১৬৫ ১৬/০৩/২০০৮
১৪৭ নব জীবন াম- পলাশেপাল, ডাকঘর+উপেজলা+ জলা- সাত ীরা।  ০১৫১০-০০৫৯৮-০০১৬৬ ১৬/০৩/২০০৮

১৪৮ িরেসাস ইি ে শন স ার (িরক)
বাড়ী নং- ২০ (ন ন), রাড নং- ১১ (ন ন), ৩২ ( রাতন), 
ধানমি  আবািসক এলাকা, ঢাকা-১২০৯।

 ০০৩৪৯-০১৩৭৫-০০১৬৭ ১৬/০৩/২০০৮

১৪৯ নওেজায়ান
বাড়ী নং-৯৫, রাড নং- ০৩, ক-িব, চা গ ও আবািসক এলাকা, 
চ াম-৪২১২।

 ০১০২২-০০৬২৯-০০১৬৮ ১৬/০৩/২০০৮

১৫০ ে স (এক  সমাজ উ য়ন লক সং া) হাি ং নং-৩৩০, দওয়ানপাড়া, জামাল র-২০০০।  ০১৯৭৩-০২৫৪৩-০০১৬৯ ১৬/০৩/২০০৮

১৫১ স ার ফর এ াকশন িরসাচ - বাির  (িসএআরিব)
বাড়ী নং ১৮৪, স র নং ০৩, হাউিজং এে ট, উপশহর, স রা, 
রাজশাহী।

 ০২০৪৭-০০৫৬৫-০০১৭০ ১৬/০৩/২০০৮

১৫২
কিমউিন  অগানাইেজশন ফর লাইভিল ড ইম ভেম  
(কিল)

১৮৮/৮, তাজ লন, ম  পাইকপাড়া, িমর র, ঢাকা-১২১৬।  ০৩২৪৪-০০২৮৭-০০১৭১ ১৬/০৩/২০০৮

১৫৩ হা ম হল  ডেভলপেম  ফাউে শন ১৫ িজ, রাড- ১১, বনানী, ঢাকা।  ০৬৪০৮-০৫১২৪-০০১৭২ ১৬/০৩/২০০৮
১৫৪ ই া ার ওেয়লেফয়ার ফাউে শন (ইডি উএফ) নগর, িপেরাজ র।  ০০২৭৩-০৩৪৫৩-০০১৭৩ ১৬/০৩/২০০৮

১৫৫
এ ােসািসেয়শন ফর সাসাল অগানাইেজশন ইন পাহাড় র 
(এ ােসাপ)

াম+ডাকঘর-রনাহার, পাহাড় র, থানা- বদলগাছী, জলা- নওগ ।  ০১৭১৭-০০৫২৯-০০১৭৪ ১৬/০৩/২০০৮

১৫৬ প ী অ গামী সং া (র াক)
াম- মজ নী (তালতলা বাজার), ডাকঘর- বাহা র র, উপেজলা- 

নলিছ , জলা- ঝালকাঠী।
 ০২১৬৫-০০৬৭৬-০০১৭৫ ১৬/০৩/২০০৮

১৫৭ ডেভলপেম  নটওয়াক ইন বাংলােদশ ১০, ব ব  এিভিনউ (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০।  ০০৮৭৭-০০২৩৯-০০১৭৬ ১৬/০৩/২০০৮
১৫৮ আল-ফালা  আ’ম উ য়ন সং া (আফাআউস) াম+ডাকঘর- রাজবাটী, উপেজলা- সদর, জলা- িদনাজ র।  ০০৩৩৯-০৩৪৮২-০০১৭৭ ১৬/০৩/২০০৮

১৫৯ পিরবার উ য়ন সং া (এফিডএ)
আদশ পাড়া, ৬ নং ওয়াড, চরফ াশন পৗরসভা, ডাকঘর+উপেজলা- 
চরফ াশন, জলা- ভালা।

 ০০৪৭৪-০০২৪৩-০০১৭৮ ১৬/০৩/২০০৮

১৬০ ামীণ উ য়ন ক ব ড়া ক া নেম , িব- ক (রিহমাবাদ), শাজাহান র, ব ড়া।  ০১৪৩৪-০৪৪৭৬-০০১৭৯ ১৬/০৩/২০০৮

১৬১ াম উ য়ন কায ম ( াউক)
াম- নগর, ডাকঘর- ড়ী (৩২৫১), উপেজলা- ড়ী, জলা- 
মৗলভীবাজার।

 ০২৮৫৮-০০২৭৭-০০১৮০ ১৬/০৩/২০০৮

১৬২
ইডা (এনভায়রনেম  এ  এি কালচারাল ডেভলপেম  
এেসািসেয়শন)

নলতা, কািলগ , সাত ীরা।  ০০৬৫৭-০২৩১২-০০১৮১ ১৬/০৩/২০০৮

১৬৩ াম িবকাশ ক হলদীবাড়ী, পাবতী র, িদনাজ র।  ০১২৭১-০১০১৬-০০১৮৩ ১৬/০৩/২০০৮
১৬৪ কািরতাস বাংলােদশ ২ আউটার সা লার রাড, শাি বাগ, ঢাকা-১২১৭।  ০০০৩২-০০২৮৬-০০১৮৪ ১৬/০৩/২০০৮
১৬৫ ডেভলপেম  অগানাইেজসন অব িদ রাল য়র (ডরপ) ৩৬/২, ব শওড়াপাড়া, িমর র, ঢাকা-১২১৬।  ০১৭৯৫-০১৪১১-০০১৮৫ ২৫/০৩/২০০৮

১৬৬
অগানাইেজশন ফর সাসাল এডভা েম  এ  কালচারাল 
এি িভ স (ওসাকা)

চক রামান র, ঈ রদী রাড গাছপাড়া, পাবনা।  ০২৪২৮-০৩৭৪৪-০০১৮৬ ২৫/০৩/২০০৮

১৬৭ অগানাইেজশন ফর রাল এ াডভা েম  (ওআরএ) জেমিন ট াটাইল রাড, গাইটাল, িকেশারগ ।  ০৪১২১-০১৩৭০-০০১৮৭ ২৫/০৩/২০০৮
১৬৮ সং াম (সংগ ত ােমা য়ন কম চী) শহীদ িত সড়ক, বর না।  ০৩৭৮২-০০৯৫৮-০০১৮৮ ২৫/০৩/২০০৮

১৬৯ অ গিত ক কবা াল, ডাকঘর- সা য়া, উপেজলা- কসব র, জলা- যেশার।  ০৫৭৭৪-০০৪৭৪-০০১৮৯ ২৫/০৩/২০০৮

১৭০ প ী িবকাশ ক  (িপিবেক) ২৭/িস, আসাদ এিভিনউ, ক-ই, মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭।  ০০৫২৯-০৩৯৯৬-০০১৯০ ২৫/০৩/২০০৮
১৭১ হ ািব াট এ া  ইেকানিম িলফ ং া াম ( হ ) হ -৩৬, ৩৭ ও ৩৮ িবিসক িশ  নগরী, িবিসক, বােগরহাট।  ০০৫৩৮-০০১০১-০০১৯১ ২৫/০৩/২০০৮
১৭২ আরিডআরএস বাংলােদশ বাড়ী নং-৪৩, সড়ক নং-১০, স র নং-৬, উ রা, ঢাকা-১২৩০।  ০০১৪৩-০০১৭৫-০০১৯২ ২৫/০৩/২০০৮
১৭৩ প ী সহেযাগী িবষয়ক সং া (আরেকা) াম+ডাকঘর- বায়ািলয়া, উপেজলা+ জলা- নওগ ।  ০০৯৮৪-০১১৯৮-০০১৯৩ ২৫/০৩/২০০৮
১৭৪ দীপন সােহববাড়ী রাড, মেহ রপাশা, লনা-৯২০৩।  ০০৯৮৭-০০৬৯০-০০১৯৪ ২৫/০৩/২০০৮
১৭৫ গা ী আ ম া জয়াগ, সানাই িড়, নায়াখালী।  ০৩৬০৬-০০৯০৪-০০১৯৫ ২৫/০৩/২০০৮
১৭৬ শাপলা ল াম+ডাকঘর- দশানী, থানা+ জলা- বােগরহাট।  ০১১৮৮-০০৪৪৯-০০১৯৬ ২৫/০৩/২০০৮
১৭৭ প ী গিত সিমিত লহাস ানসন, বাড়ী নং-১২, কেলজ রাড, প য়াখালী।  ০২২২৩-০১০৮৩-০০১৯৭ ২৫/০৩/২০০৮
১৭৮ ‘‘ স  বাংলােদশ’’ াম+ডাকঘর- িশরা নী, উপেজলা-  তালা, জলা- সাত ীরা।  ০০১৮৮-০০২৫৪-০০১৯৮ ২৫/০৩/২০০৮

১৭৯ আসপাডা পিরেবশ উ য়ন ফাউে শন
বাড়ী নং- ১৯৩, রাড নং-০১, ১ম তলা (উ র পাে ), িনউ 
িডওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।

 ০০১৭৮-০০২৬১-০০১৯৯ ২৫/০৩/২০০৮

১৮০ আ য় াম-পা িড়য়া, ডাকঘর-পবা, উপেজলা-পবা, জলা-রাজশাহী-৬২১০।  ০০৬০৯-০১০১৯-০০২০০ ২৫/০৩/২০০৮

১৮১ ামীণ মানিবক উ য়ন সং া ( ামাউস) কািনজ মহল, ১০২ িডিব রাড, সহড়া ি বািড়, ময়মনিসংহ।  ০২৮৩০-০৩২৭৩-০০২০১ ২৫/০৩/২০০৮

১৮২ ইেকা- সা াল ডভলপেম  অগানাইেজশন ইএসিডও কেলজ পাড়া, ঠা রগ ও।  ০১০৫৯-০৩৩৫৫-০০২০৩ ২৫/০৩/২০০৮
১৮৩ ওর ওেয়লেফয়ার অগানাইেজশন (িপডি উও) খিলল ম ল হাট, বাকীগ , ফিরদ র।  ০১৬১৬-০১৩৮৪-০০২০৪ ২৫/০৩/২০০৮

১৮৪ স জ বাংলা
ম মদার িভলা, বািড় নং-৩৩৪, িবমানব র সড়ক ( ফনী সদর 
উপেজলা অিফেসর পি ম পােশ) ফনী সদর, ফনী-৩৯০০।

 ০৫৪৬৪-০১৮২৫-০০২০৫ ০৩/০৪/২০০৮

১৮৫
রাল ইকেনািমক সােপাট এ  কয়ার ফর িদ আ ার 

ি িভেলজড ( রসিকউ)

রসিকউ ভবন, হাি ং নং-০১৫৭-০১, মহ া দশনা, পাঃ 
আে ল র, থানা: তাজহাট, ওয়াড নং-১৫, রং র িস  কেপােরশন 
রং র।

 ০২৪৫৩-০২৫৫৮-০০২০৬ ০৩/০৪/২০০৮

১৮৬ শত ল বাংলােদশ াম+ডাকঘর- জাহানাবাদ, থানা- মাহন র, জলা- রাজশাহী।  ০১১১৬-০০০৭২-০০২০৭ ০৩/০৪/২০০৮
১৮৭ গণ িমলন ফাউে শন িচতলমারী, বােগরহাট।  ০০২৫৪-০৩৬৯০-০০২০৮ ০৩/০৪/২০০৮
১৮৮ ফাকাস সাসাই হাসপাতাল রাড, াম+ডাকঘর- গাবতলী, জলা- ব ড়া।  ০০৭২৮-০০৮১২-০০২০৯ ০৩/০৪/২০০৮



.নং য নােম সনদ ই  করা হেয়েছ কানা (বতমান)  সনদ ন র
সনদ ই র 

তািরখ

১৮৯ প ী সবা সং া (িপ.এস.এস) াম- শ ু র, ডাকঘর- খােসর হাট, থানা- ত মি ন, জলা- ভালা।  ০০০২১-০০৭৬০-০০২১০ ০৩/০৪/২০০৮

১৯০ িভেলজ ডেভলপেম  ফাউে শন (িভিডএফ) উপেজলা পিরষদ রাড, বারইখালী, মােরলগ , বােগরহাট।  ০২২২৯-০০৮০৩-০০২১১ ০৩/০৪/২০০৮

১৯১ সেচতন সাসাই
গ া, হাি ং নং-২৪৫, মৗজা-স রা, ডাকঘর-স রা, থানা-
বায়ািলয়া, জলা-রাজশাহী।

 ০২৪৬১-০১৪৪৯-০০২১২ ০৩/০৪/২০০৮

১৯২
কিমউিন  ডেভলপেম  এ া  হ থ কয়ার স ার 
(িসিডএইচিস)

৩০৬/০২ গাডাউন রাড, ন ন বাজার, ডাকঘর+উপেজলা- 
গলািচপা, জলা- প য়াখালী।

 ০২২৫৭-০৩৬৪৩-০০২১৪ ০৩/০৪/২০০৮

১৯৩ সাসাল অগানাইেজশন ফর ভলা ারী এ াডভা েম  ( শাভা) কাটপাড় রাড, ভা া, ফিরদ র।  ০০৭৩৬-০২০৩৮-০০২১৫ ০৩/০৪/২০০৮
১৯৪ িশ  া  ফাউে শন, বাংলােদশ ৬/২ বড়বাগ, সকশন-২, িমর র, ঢাকা-১২১৬।  ০১৩৫৯-০৩৪০৭-০০২১৬ ১৬/০৪/২০০৮

১৯৫ কাম  ওয়াক (িস ডাি উ)
াম- ম থ র, ডাকঘর- চাকলা বাজার, উপেজলা- পাবতী র, 
জলা-িদনাজ র-৫২৫০।

 ০০৫১২-০০৬০৮-০০২১৭ ১৬/০৪/২০০৮

১৯৬ মমতা
বাড়ী নং- ১৩, রাড নং- ০১, লইন-০১, ক- এল, হািলশহর 
হাউিজং এে ট, চ াম।

 ০০৯২৭-০১০৮২-০০২১৮ ১৬/০৪/২০০৮

১৯৭ ম উ য়ন সং া এন আই খান ভবন, মা ারপাড়া, ন েকানা।  ০১৩০১-০০১৪৬-০০২১৯ ১৬/০৪/২০০৮

১৯৮
‘‘ দােয়ল’’ ( ডেভলপেম  অগানাইেজশন ফর ই ই  এ  
লাভ)

াম- গি য়া, ডাকঘর- কয়া, থানা- মারখালী, জলা- ি য়া।  ০১২৮৪-০০৩২২-০০২২০ ২৯/০৪/২০০৮

১৯৯ স ার ফর অ াডভা ড িরসাচ এ  সাসাল অ াকশন (কারসা)
বাড়ী নং-২৯ (৩য় তলা), রাড নং-০১, ধানমি  আ/এ, ঢাকা- 
১২০৫।

 ০০৮২৬-০০৪৯৯-০০২২১ ২৯/০৪/২০০৮

২০০ াশনাল ডেভলপেম  া াম - এনিডিপ এনিডিপ ভবন, বাগবাড়ী, শহীদনগর, কামারখ , িসরাজগ -৬৭০০।  ০১২২৯-০০৩৩২-০০২২২ ২৯/০৪/২০০৮

২০১ মাদার এডভা েম  এ ািসসেট  (মা) াম- বরকামতা, ডাকঘর- চাি না, থানা- দিব ার, জলা- িম া।  ০০৭৮৫-০০০৭৯-০০২২৩ ২৯/০৪/২০০৮

২০২ াবল ী উ য়ন সিমিত িশবগ  রাড, ডাকঘর+থানা+ জলা- ন েকানা।  ০০৬৯৬-০১৫১৯-০০২২৪ ২৯/০৪/২০০৮
২০৩ সাত ীরা উ য়ন সং া (সাস) াম+ডাকঘর+উপেজলা- তালা, জলা- সাত ীরা।  ০০৮৯৫-০০৬৯৬-০০২২৫ ২৯/০৪/২০০৮
২০৪ এ ােসািসেয়শন ফর ক িন  ডেভলপেম  - এিসিড বাড়ী নং-৪১, সাগরপাড়া, ঘাড়ামারা, বায়ািলয়া, রাজশাহী।  ০০৫৪০-০১৭২৩-০০২২৭ ২৯/০৪/২০০৮
২০৫ এসিডএস সদর রাড, শরীয়ত র-৮০০০।  ০৩০৭৪-০৪৬১৬-০০২২৯ ২৯/০৪/২০০৮

২০৬ ভলা ারী অগানাইেজশন ফর রাল ডেভলপেম  ( ভাড)
াম+ডাকঘর- হাবাস র, উপেজলা- পাংসা, জলা- রাজবাড়ী-

৭৭২০।
 ০১৭৪৩-০৪১৯৩-০০২৩০ ১৪/০৫/২০০৮

২০৭ জাকস ফাউে শন স জ নগর, জয় রহাট।  ০১৪২০-০১২২১-০০২৩১ ১৪/০৫/২০০৮

২০৮ আন
১৩এ/৪এ, বাবর রাড, ক-িব (২য় তলা), মাহা দ র, ঢাকা-
১২০৭।

 ০২০৬০-০১৯১২-০০২৩২ ১৪/০৫/২০০৮

২০৯ মানিবক সাহা  সং া (এম.এস.এস) ২৯, পি ম পা পথ (৪থ তলা), ঢাকা-১২০৫।  ০০১৬৫-০১০৩৩-০০২৩৩ ১৪/০৫/২০০৮

২১০ বাংলা-জামান স ীিত (িবিজএস)
বায় ল ইসলাম ভবন, ৪/১৬ (৩য় তলা), ক-িব, মা ন রাড, 
মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭

 ০২৭৯৮-০০৫৫৩-০০২৩৪ ১৪/০৫/২০০৮

২১১ ভলা ারী অগানাইেজশন ফর সাসাল ডেভলপেম  ( ভাসড) ৮/৮, লালমা য়া, ক-এ, ঢাকা- ১২০৭।  ০৫৯১০-০৩৭৬২-০০২৩৫ ১৪/০৫/২০০৮

২১২ প ফর এডভা ড িফউচার এ  ইেকােনািম ( সফ)
আলম পার মােকট (২য় তলা), বা রহাট িফিলং শন সংল , 
আিশকা , বা রহাট, চ দ র।

 ০১৬৬১-০২২৮৪-০০২৩৬ ১৪/০৫/২০০৮

২১৩ ডাক িদেয় যাই বাড়ী নং-০১, বাইপাস রাড, মািছম র, িপেরাজ র-৮৫০০।  ০১১২১-০০৮৩৫-০০২৩৭ ১৪/০৫/২০০৮

২১৪ লাকাল ইিনিশেয় ভ ফর ইমপাওয়ারেম  (লাইফ)
াম- বা পাড়া, ডাকঘর- হারাগাছ, উপেজলা- কাউিনয়া, জলা- 

রং র।
 ০১৪৮১-০১২১১-০০২৩৮ ১৪/০৫/২০০৮

২১৫ জনী ফাউে শন জনী ভবন, ১১১, পবহাটী সড়ক, পবহাটী, িঝনাইদহ-৭৩০০।  ০০৬৭৫-০১৯৪১-০০২৩৯ ১৪/০৫/২০০৮
২১৬ মৗ মী উিকল পাড়া, নওগ ।  ০০৫৬৩-০০২২৯-০০২৪০ ১৪/০৫/২০০৮

২১৭
ডেভলপেম  অব ইি ে েটড ফর সাসাল এেসািসেয়শন - 

িদশা
ব য়া, পি মপাড়া, িজ.িপ, ও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।  ০২০২৬-০২৬২৮-০০২৪১ ১৪/০৫/২০০৮

২১৮ আেলািশখা রািজহার সমাজ উ য়ন ক াম+ডাকঘর- রািজহার, থানা- আৈগলঝাড়া, জলা- বিরশাল।  ০৪৯৮২-০১২৯৩-০০২৪২ ১৪/০৫/২০০৮
২১৯ িভিপেকএ ফাউে শন দি ণ ভবানী র, রাজবাড়ী-৭৭০০।  ০০০২৯-০০১৯৭-০০২৪৩ ০৮/০৬/২০০৮

২২০
একেসস য়াড লাইভিল ড এ  ওেয়লেফয়ার অগানাইেজশন 
(আেলা)

মাহন র, নােটার।  ০০৫৮৪-০১৮৯৭-০০২৪৪ ১৪/০৫/২০০৮

২২১ স ার ফর কিমউিন  ডেভলপেম  এিসসেট
বাড়ী নং-১/৮, ক-িজ, লালমা য়া হাউিজং এ ট, লালমা য়া, 
ঢাকা-১২০৭।

 ০১০৩২-০১৭৮৮-০০২৪৫ ১৪/০৫/২০০৮

২২২ সিলডাির ন ন শহর, িড় াম।  ০১৪০২-০০৫১৫-০০২৪৬ ১৪/০৫/২০০৮
২২৩ য়াস মানিবক উ য়ন সাসাই বেল র, চ পাইনবাবগ -৬৩০০।  ০০৯৭৮-০০৯৮৬-০০২৪৮ ১৪/০৫/২০০৮
২২৪ ইি ে েটড ডেভলপেম  ফাউে শন হাউজ নং-২০, এিভিনউ-২, ক-িড, িমর র-০২, ঢাকা-১২১৬  ০১৯২০-০১৮৭২-০০২৪৯ ১৪/০৫/২০০৮

২২৫ ডেভলপেম  ফর সাসাই
িময়া বাজার, ডাকঘর- িময়া বাজার, উপেজলা- চৗ াম, জলা- 

িম া।
 ০০৩৬৯-০০৮১৩-০০২৫০ ০৮/০৬/২০০৮

২২৬ িদগ াম+ডাকঘর- সাকরাইল, উপেজলা+ জলা- টা াইল।  ০০৬৫৬-০১০০৯-০০২৫১ ০৮/০৬/২০০৮
২২৭ মারী াম উ য়ন সং া (িডিজইউএস) াম- মারী, ডাকঘর+উপেজলা+ জলা- প গড়।  ০১৭৫২-০০১৯২-০০২৫২ ০৮/০৬/২০০৮
২২৮ প ী উ য়ন সমাজ ক াণ সং া ১৫/১৫ দি ণ দিড়য়া র, সাভার, ঢাকা।  ০০১৪০-০১৭০১-০০২৫৪ ০৮/০৬/২০০৮

২২৯ পাভা  এিলিভেয়শন াইভ, াড-টা াইল পীরবাড়ী, িলংক রাড, ারাডাইসপাড়া, ডাকঘর+ জলা- টা াইল।  ০০৭৫১-০০৬২৩-০০২৫৫ ০৮/০৬/২০০৮

২৩০ হীড বাংলােদশ মইন রাড, ট-১৯, ক-এ, সকশন-১১, িমর র, ঢাকা-১২১৬।  ০১৩৯৯-০০৬৪৫-০০২৫৮ ০৮/০৬/২০০৮
২৩১ ইনেটে েটড সাসাল ওেয়লেফয়ার এেসািসেয়শন (ইজওয়া) ডাকঘর+উপেজলা- বতাগী, জলা- বর না-৮৭৪০।  ০১০০১-০০০৫৫-০০২৫৯ ০৮/০৬/২০০৮

২৩২ পাতা ঁিড় সাসাই
িমিল মহল, রবাট হল রাড (ক াথিলক িমশন সংল ), ম ল, 
মৗলভীবাজার।

 ০০৬৪৯-০০৩৮০-০০২৬১ ০৮/০৬/২০০৮

২৩৩ রাল ডেভলপেম  এ  ওেয়লেফয়ার ফাউে শন াম+ডাকঘর+উপেজলা- নবাবগ , জলা- ঢাকা।  ০১৫৬৫-০০৫৫৫-০০২৬২ ০৮/০৬/২০০৮
২৩৪ বাংলােদশ এ েটনশন এ েকশন সািভেসস (িবজ) বািড় নং-১২/এ, রাড নং-২৫, লশান-১, ঢাকা-১২১২  ০০৫৭২-০২৫১৭-০০২৬৩ ০৮/০৬/২০০৮

২৩৫
অ াকশন ফর িহউ ান ডেভলপেম  অরগানাইেজশন 
‘‘এ ােডা’’

বাড়ী নং-৫৪৬ (২য় তলা), উপেজলা রাড, ি য়া সদর, ি য়া-
৭০০০।

 ০০৬৮৪-০২৯০৯-০০২৬৫ ০৮/০৬/২০০৮

২৩৬ দাির  িবেমাচন সং া (িডিবএস) লবাগান রাড, খাজ  পাড়া, মেহর র-৭১০০।  ০০৭৯১-০১৬৩২-০০২৬৬ ০৮/০৬/২০০৮

২৩৭ চনা সমাজ উ য়ন সং া াম- থানাপাড়া, ডাকঘর+উপেজলা- বাদা,  জলা- প গড়।  ০২৩৭৩-০৪৫৯৫-০০২৬৭ ০৮/০৬/২০০৮

২৩৮ ি  ক বাজার সারদা ভবন, গালদীিঘর পাড়, ক বাজার।  ০০৯০৮-০০২৭৮-০০২৭২ ১৫/০৬/২০০৮



.নং য নােম সনদ ই  করা হেয়েছ কানা (বতমান)  সনদ ন র
সনদ ই র 

তািরখ
২৩৯ াম উ য়ন কম (গাক) গাক টাওয়ার, বনানী, ব ড়া-৫৮০০।  ০২৭৬১-০৩১৯৬-০০২৭৩ ১৫/০৬/২০০৮

২৪০ ফ ািমিল ডেভলপেম  সািভেসস এ  িরসাচ
বাড়ী ২১৬, আশেকানা মিডেকল রাড, আশেকানা, দি ণখান, 
ঢাকা-১২৩০

 ০৪৫৯৪-০১১৪১-০০২৭৪ ১৫/০৬/২০০৮

২৪১ ামীণ জন উ য়ন সং া (িজেজইউএস) আলতােজর রহমান সড়ক (চরেনায়াপদ), ভালা।  ০০৫৫২-০১১১১-০০২৭৫ ১৫/০৬/২০০৮
২৪২ এেহড সা াল অগানাইেজশন (এেসা) মা াসা রাড, জয় রহাট-৫৯০০।  ০১১৮০-০১৬১৫-০০২৭৬ ১৫/০৬/২০০৮

২৪৩ উ রণ
াট নং-িব-১, বাড়ী নং-৩২ (২য় তলা), রাড নং-১০/এ, ধানমি , 

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

২৪৪ জয় রহাট রাল ডেভলপেম  ভেম  ( জআরিডএম) বাড়ী নং-৪৭৬/১, ব বাজার, চৗ রী পাড়া, জয় রহাট।  ০১৪২১-০২৫২৮-০০২৭৮ ১৫/০৬/২০০৮

২৪৫
সাসাই  ফর েজ  ইমি েমে শন িরসাচ ইভ া েয়শন 

এ  িনং ( সািপেরট)
৮/৩, স নবািগচা, ঢাকা-১০০০।  ০১৮৭৪-০২০৮৬-০০২৭৯ ১৫/০৬/২০০৮

২৪৬ প ী গিত সহায়ক সিমিত শাপলা সড়ক, আলী র, ফিরদ র।  ০২১৭৮-০০২১৪-০০২৮০ ১৫/০৬/২০০৮
২৪৭ বাংলােদশ রাল ইউথ ওেয়লেফয়ার অরগানাইেজশন (বািরও) আল - নািহদ ভবন, শাি েমাড়, চ পাইনবাবগ ।  ০৩৩১০-০০৬৭৪-০০২৮১ ১৫/০৬/২০০৮
২৪৮ প ী র া সং া (পরস) াম+ডাকঘর- আদাচাকী, থানা- বল িচ, জলা- িসরাজগ ।  ০১৬১৯-০৪১১৮-০০২৮২ ১৫/০৬/২০০৮
২৪৯ সাসাই  ফর এ াকশন িরসাচ এ  ডেভলপেম ৪০/িড িদ  রাড (২য় তলা), িনউ ই াটন, ঢাকা-১০০০।  ০৫৭৯৭-০৩৮৩৮-০০২৮৩ ১৫/০৬/২০০৮
২৫০ ন ন সাথী ন াপাড়া বাজার, দল য়ার, টা াইল।  ০৪৭৯১-০৩১৪৬-০০২৮৪ ১৫/০৬/২০০৮
২৫১ িলয়া হলথ এ  এ েকশন ডভেলাপেম  ফাউে শন ২৪ নং দাপাপি  রাড, জামতলা, িনউ চাষাড়া, নারায়নগ ।  ০০০৩৭-০১১৫৬-০০২৮৬ ২৫/০৬/২০০৮
২৫২ সািসও ইেকানিমক ািকং এেসািসেয়শন ( সবা) সবা টাওয়ার, িব াস বতকা, ময়মনিসংহ রাড, টা াইল।  ০১১৫১-০০১৪১-০০২৮৭ ২৫/০৬/২০০৮

২৫৩
বিসক ইউিনট ফর িরেসােসস এ  অপর িন স অফ 

বাংলােদশ ( েরা বাংলােদশ)
বাড়ী-১২/এ, ক-িসইএন(এফ), রাড-১০৪, লশান-২, ঢাকা-১২১২।  ০০০০৪-০০৩৯৪-০০২৮৮ ২৫/০৬/২০০৮

২৫৪ সমি ত সমাজ উ য়ন সং া (আইিসিডএ) িশ ক ভবন (৩য় তলা), ফিকরবািড় রাড, বিরশাল।  ০০৬১৫-০৩১৪৭-০০২৮৯ ২৫/০৬/২০০৮

২৫৫ রাল হলথ এ েকশন এ  িডট অগানাইেজশন (িরেকা)
এইচ.এস.এস রাড, মডান মাড় (০১নং পািনর াংিকর সামেন), 
িঝনাইদহ-৭৩০০।

 ০০৭৭৩-০০১৯৫-০০২৯১ ২৫/০৬/২০০৮

২৫৬ অিনবাণ সমাজ উ য়ন সং া গার ান রাড, টাউন কািলকা র, প য়াখালী।  ০০৭০১-০০৯৬৮-০০২৯৪ ২৫/০৬/২০০৮
২৫৭ ীি য়ান কিমশন ফর ডেভলপেম  ইন বাংলােদশ ৮৮, সনপাড়া পবতা, িমর র-১০, ঢাকা-১২১৬।  ০২৬৩৬-০৩৬৬৭-০০২৯৫ ২৫/০৬/২০০৮

২৫৮
াই  এ েকশন এ  িরেহিবিলেটশন ডেভলপেম  

অগানাইেজশন (বােডা)
৩/১, সড়ক- ১১, পনগর, সকশন-৫, িমর র, ঢাকা-১২১৬।  ০১৬২৬-০০৭০৪-০০২৯৬ ২৫/০৬/২০০৮

২৫৯ ানীয় উ য়ন সং া বাইমহা , িমজা র বাজার, টা াইল।  ০১৯৯৬-০০৬০২-০০২৯৭ ১৩/০৭/২০০৮
২৬০ অন  সমাজ ক াণ সং া - এএসেকএস ঢাকা রাড, শালগাড়ীয়া, পাবনা।  ০০৩৫৩-০২৭৬১-০০২৯৮ ১৩/০৭/২০০৮

২৬১ ‘‘সহায়’’ ( স ােসবী প ী উ য়ন সং া)
সািন িভলা, ডাকঘর- আমলা সদর র, উপেজলা- িমর র, জলা- 

ি য়া।
 ০২৫৩৬-০০৭৪৪-০০৩০১ ১৩/০৭/২০০৮

২৬২ সাউথ এিশয়া পাটনারশীপ বাংলােদশ
হাউজ নং-৬৩, ক-িব, মাহা দ র হাউিজং, িপিসকালচার ফািমং 
কা-অপাের ভ সাসাই  িলঃ, মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭।

 ০০৪৫২-০৩১২৪-০০৩০২ ২০/০৭/২০০৮

২৬৩ অলটারেন ভ ডেভলপেম  ইিনিসেয় ভ
বাড়ী নং-৭৬ (২য় তলা), রাড নং-৪, ক-িব, িনেকতন, লশান-১, 
ঢাকা-১২১২।

 ০০৭১১-০০০২৭-০০৩০৩ ২০/০৭/২০০৮

২৬৪ ব  ক াণ ফাউে শন াম+ডাকঘর- রাজঘাট, উপেজলা- অভয়নগর, জলা- যেশার।  ০১৪৯০-০০৩৩০-০০৩০৫ ২০/০৭/২০০৮

২৬৫ ি পথ উ য়ন ক
ি পথ ভবন, ৩৪৩ জিললনগর, পৗরসদর রাউজান, চ াম-

৪৩৪০।
 ০১১১৯-০০৯৩৬-০০৩০৬ ২০/০৭/২০০৮

২৬৬ PRISM Bangladesh Foundation
ফান কাশানা, াট # ৩ এিব, বািড় # ৪১, রাড # ০৬, ক # িস, 
বনানী, ঢাকা-১২১৩।

 ০০৫২১-০০০২২-০০৩০৭ ২৯/০৭/২০০৮

২৬৭ সলফ- হ  এ  িরেহিবিলেটশন া াম - শাপ ন ন বা পাড়া, িদনাজ র রাড, সয়দ র, নীলফামারী।  ০২৬৩০-০২৬৪৫-০০৩০৮ ২৯/০৭/২০০৮
২৬৮ কিপইউএস ( ি য়া প ী উ য়ন সং া) ১৮/৫, মসিজদ বাড়ী লন নং.১, আ য়াপাড়া, ি য়া-৭০০০।  ০১৪০৪-০০১৬০-০০৩০৯ ২৯/০৭/২০০৮

২৬৯ জনেসবা
এস.এম.িভলা (২য় তলা), শহীদ রিফক সড়ক ( পয়ারী মাহন সন 
সরকারী াথিমক িব ালয় সংল ), ডাকঘর-উ র কা লী, ওয়াড 
নং-১০, থানা-পাহাড়তলী, জলা-চ াম।

 ০২৪৮৭-০০৬৩০-০০৩১০ ২৯/০৭/২০০৮

২৭০ িনভর বাংলােদশ ওয়াকাস  া  ভবন, ৫/৫, ক-িস, লালমা য়া, ঢাকা-১২০৭।  ০০৪৯৫-০৩৫৬২-০০৩১১ ২৯/০৭/২০০৮

২৭১ প ী ম ল কম চী
কনকড আেকিডয়া শিপংমল, ট-১এবং ২, রাড- ৪, ধানমি  
আ/এ, ঢাকা-১২০৫

 ০০৮৬২-০০৩৮৭-০০৩১২ ২৯/০৭/২০০৮

২৭২ প ী বা বাড়ী, িদনাজ র।  ০১৫৭২-০০৬৬০-০০৩১৩ ২৯/০৭/২০০৮

২৭৩
অপকা (অগানাইেজশন ফর া ওর কিমউিন  
এ াডভা েম )

াম- সানা-পাহাড়, ডাকঘর- জারারগ  ( চতে র হাট), থানা- 
িমরসরাই, জলা- চ াম।

 ০১৬২০-০২৫৯৬-০০৩১৪ ২৯/০৭/২০০৮

২৭৪
সা াল এ াডভা েম  ফর িপপল  িলবােরশন এেজি  

(শাপলা)
াম- ড়ােকাড়া, ডাকঘর- আহেমদ র বাজার, উপেজলা-

বড়াই াম, জলা- নােটার।
 ০৪১৭৬-০৩৫৬৯-০০৩১৬ ১৮/০৮/২০০৮

২৭৫ িদ ইনি উট অব রাল ডেভলপেম  - আইআরিড ২২২/খ, মািলবাগ(২য় তলা), াট # িস-২, ঢাকা-১২১৭।  ০২২৫৫-০৩০৯৩-০০৩১৮ ১৮/০৮/২০০৮

২৭৬ সাসাই  ফর এডভা েম  অব রাল এিরয়াস (সারা)
জাপান বাংলােদশ শীপ ল ভবন, াম- র া দাউদ র, 
উপেজলা-দি ন রমা, জলা-িসেলট।

 ০৫৭৪৪-০৪১৬৭-০০৩১৯ ১৮/০৮/২০০৮

২৭৭
সবা - সাশাল এিডিফেকশন অব িবনাইন এ ািসিমেলশন 
সাসাই

১৪৬/৩, খানজাহান আলী রাড, লনা-৯১০০।  ০২৮২১-০৪৫৭৬-০০৩২০ ১৮/০৮/২০০৮

২৭৮
আনসার আলী ফাউে শন ফর ইি ে েটড ডেভলপেম  
(আিফড)

িশম র, আদশ সদর, িম া।  ০০৬৬৯-০৩৪৩৩-০০৩২১ ১৮/০৮/২০০৮

২৭৯ স ার ফর ডেভলপেম  সািভেসস (িসিডএস) থানা রাড, বড়াই াম, নােটার।  ০২৫২২-০৩৬০৭-০০৩২২ ১৮/০৮/২০০৮
২৮০ অ াকশন ফর সা াল ডেভলপেম ১৩িস/৮ িস, বাবর রাড, ক-িব, মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭।  ০১১৫৩-০১৩৪৭-০০৩২৩ ১৮/০৮/২০০৮
২৮১ আউশগাড়া উ য়ন সং া আউশগাড়া, নারায়নপাড়া, জয় রহাট।  ০২৬৭৬-০২০১৯-০০৩২৫ ০৭/০৯/২০০৮
২৮২ গবানী সমাজ ক াণ সং া ময়মনিসংহ রাড, সাবািলয়া, টা াইল।  ০০২৪৪-০০৩৪৩-০০৩২৬ ০৭/০৯/২০০৮

২৮৩ প ওয়াডস ইমপাওয়ারেম  অব িদ ওর ( প)
আ.ফ.ম লতা ল আজম (আেপল) সােহেবর বাসার নীচ তলা, বাসা 
নং-০৭, িশববাড়ী রাড, বদাশড়া, মািনকগ ।

 ০৩২২৭-০০৩০৯-০০৩২৭ ০৭/০৯/২০০৮

২৮৪ ব চেত শখা শহীদ মিসউর রহমান সড়ক, আরব র, যেশার।  ০৩৪৪৬-০১৩০৯-০০৩২৮ ০৭/০৯/২০০৮

২৮৫ উ য়ন সহায়ক সং া (উসস)
িপ এ  এস শিপং স ার, ১৯/২, রাতন হাসপাতাল রাড, 
মৗলভীবাজার।

 ০১১৬৪-০২১৯০-০০৩২৯ ০৭/০৯/২০০৮

২৮৬ বাে া ফাউে শন
বাড়ী নং- ৭৮, রাড নং- ৮/িব, প  হাসপাতাল পাড়া, ছায়ািবথী 
সড়ক, মা রা।

 ০০৮২৯-০২৭৩৯-০০৩৩০ ০৭/০৯/২০০৮

২৮৭ প ী িশ  ফাউে শন অব বাংলােদশ বাড়ী-৬/এ, বড়বাগ, সকশন-২, িমর র, ঢাকা-১২১৬।  ০০২০৮-০৫১১৫-০০৩৩১ ০৭/০৯/২০০৮



.নং য নােম সনদ ই  করা হেয়েছ কানা (বতমান)  সনদ ন র
সনদ ই র 

তািরখ

২৮৮ সমকাল সমাজ উ য়ন সং া (স-স উস)
াম- জাহা ীরাবাদ হাট, পা - জাহা ীরাবাদ, উপেজলা- পীরগ , 
জলা- রং র।

 ০১৫৭৩-০০৫৫৯-০০৩৩৩ ২৩/০৯/২০০৮

২৮৯ জাগরনী মিহলা ক াণ সং া (জামকস) াম- বািনয়াদী, ডাকঘর+থানা- িশব র, জলা- নরিসংদী।  ০২১১৪-০০২২৫-০০৩৩৪ ২৩/০৯/২০০৮

২৯০ ইয়ং পাওয়ার ইন সা াল এ াকশন (ইপসা)
বাড়ী নং- এফ ১০(িপ), রাড নং- ১৩, ক- িব, চা গ ও আ/এ, 
চ াম- ৪২১২।

 ০০২৯৯-০১২৪৯-০০৩৩৫ ২৩/০৯/২০০৮

২৯১ মাজাহারউ ীন মাল াফট স ার াম+ডাকঘর- জামালনগর, থানা- আশা িন, জলা- সাত ীরা।  ০১২৫০-০০৫৫৪-০০৩৩৬ ২৩/০৯/২০০৮

২৯২ জাগরণী
াম- বরকামতা, ডাকঘর- চাি না, উপেজলা- দবী ার, জলা- 
িম া।

 ০০৫৯৯-০০০১৮-০০৩৩৭ ২৩/০৯/২০০৮

২৯৩ ভলা ারী এেসািসেয়শন ফর রাল িপউপল কাৈদর বাজার, চৗ াম, িম া।  ০০০১০-০০৮৯১-০০৩৩৮ ২৯/১০/২০০৮

২৯৪ মানব সবা অিভযান
মিহষবাথান পি মপাড়া ( কাট শন রাড সংল ), হাি ং নং-
৪৭৮, ডাকঘর-রাজশাহী কাট-৬২০১, থানা-রাজপাড়া, রাজশাহী।

 ০৩৩৫২-০১৫৭৪-০০৩৩৯ ২৯/১০/২০০৮

২৯৫ বাংলােদশ ইগনাইট ইয়থ সাসাই  (বাইস) িশবতলা, চ পাইনবাবগ ।  ০২৯০৮-০৩৩১৬-০০৩৪০ ২৯/১০/২০০৮
২৯৬ ইসলামী সা াল ডেভলপেম  অগানাইেজশন (ইসেডা) আ ল হােমশ ইঁয়া াজা (২য় তলা), চাি না রাড, ব ড়া, িম া।  ০২১৮৩-০০৫৫৭-০০৩৪২ ২৯/১০/২০০৮
২৯৭ সাসাই  ডেভলপেম  কিম  (এসিডিস) জামান মি ল, রাড নং-১, গায়ালচামটা, ফিরদ র-৭৮০০  ০৩৬৬৫-০২৮৩৭-০০৩৪৩ ২৯/১০/২০০৮

২৯৮ আমদা হলথ এ  এনভায়রনেম  ডেভলপেম  সাসাই
াট নং-২/িব (২য় তলা), বাড়ী নং-০৫, রাড নং-০৩, ক-ই, 

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

২৯৯ নওয়ােবকী গণ খী ফাউে শন নওয়ােবকী, ামনগর, সাত ীরা।  ০১৫১৯-০০৫৮৭-০০৩৪৫ ২৯/১০/২০০৮

৩০০ বা ব - ইিনিসেয় ভ ফর িপপলস সলফ ডেভলপেম ৬/২০, মা ন রাড (৬  তলা), ক-িব, মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭।  ০১০২৯-০০১৭০-০০৩৪৬ ২৯/১০/২০০৮

৩০১ িনেজরা িশিখ
বাড়ী নং-৯/িড, সড়ক নং-১, ক-খ, িপিসকালচার হাউিজং 
সাসাই , শেখরেটক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭।

 ০১৪১৫-০১৫৭৫-০০৩৪৭ ২৯/১০/২০০৮

৩০২
"দীপিশখা ন  ফরমাল এ েকশন, িনং এ  িরসাচ 
সাসাই  ফর িভেলজ ডেভলপেম "

২৮২/৫, থম কেলানী, মাজার রাড, িমর র- ১, ঢাকা- ১২১৮।  ০০৬৮১-০৪৫৪২-০০৩৪৯ ২৯/১০/২০০৮

৩০৩ দীপ স
অ াপক এম. এ. মিতন সড়ক, াম- িদয়ার ব নাথ, ডাকঘর- 
িশয়ালেকাল, থানা+ জলা- িসরাজগ ।

 ০১৫৯৮-০২৭১৬-০০৩৫০ ১৩/১১/২০০৮

৩০৪ িভেলজ এ  িস  ডভলপেম  সাসাই িনম ণ, হাি ং নং-৮৫৮, উ র িস এ  িব রাড, বিরশাল-৮২০০।  ০০২৮৭-০০০৮৬-০০৩৫১ ১৩/১১/২০০৮

৩০৫ Niskrity Foundation

‘ ন’, বাড়ী নং-৯২/১, িশরইল (িশরইল সরকারী উ  
িব ালেয়র উ র পাে ), ওয়াড নং-২৭, ডাকঘর- ঘাড়ামারা, থানা-
বায়ািলয়া, জলা-রাজশাহী-৬১০০।

 ০২৬৪০-০১১৩৩-০০৩৫২ ১৩/১১/২০০৮

৩০৬ বাংলার মলা সং া (িবএমএস)
গালা ইউিনয়ন পিরষদ ভবন, রাবনা নয়াপাড়া, ডাকঘর- র ল র, 
উপেজলা- সদর, জলা-টা াইল।

 ০৪১৫৩-০১৫৮৮-০০৩৫৪ ১৩/১১/২০০৮

৩০৭ বাংলােদশ ডেভলপেম  সাসাই  (িবিডএস) ৫ নং সদর রাড, পা  ব  নং- ৩৪, বিরশাল- ৮২০০।  ০৩১৬০-০২৭০২-০০৩৫৫ ১৩/১১/২০০৮

৩০৮
স ার ফর িরহ ািবিলেটশন এ েকশন আরিনং 
ডেভলপেম  (ি ড)

বাড়ী-৩০৭/১ (৬  তলা), সড়ক-৮/এ ( তন), ১৫ ( রাতন), পি ম 
ধানমি , ঢাকা-১২০৯।

 ০১০৭৯-০৩১৭১-০০৩৫৮ ৩০/১১/২০০৮

৩০৯ মানব স দ উ য়ন ক
াম-পািনয়া (িপেরাজ র মাড়), ডাকঘর-ওবায় রনগর, উপেজলা-

কািলগ , জলা-সাত ীরা।
 ০৪৫৯১-০৩৫১০-০০৩৫৯ ৩০/১১/২০০৮

৩১০
িসডার (কনসান ফর এনভায়রনেম াল ডেভলপেম  এ  
িরসাচ)

৭৬৮, সাতমসিজদ রাড, ধানমি  আ/এ, ঢাকা-১২০৯।  ০০৯২৯-০৪৩৬৬-০০৩৬১ ৩০/১১/২০০৮

৩১১ ি  নারী ও িশ  উ য়ন সং া ২২/১, িত মীর সড়ক, থানাপাড়া, ি য়া।  ০১০২৮-০০২৭৯-০০৩৬২ ২৪/১২/২০০৮

৩১২ মিহলা ব খী িশ া ক  (Mohila Bohumukhi 
Shikkha Kendra)

বা বাড়ী, িদনাজ র।  ০৩৭০৩-০১০০৫-০০৩৬৩ ২৪/১২/২০০৮

৩১৩ সমতা উ য়ন সং া েনরগ িত, িসরাজগ -৬৭০০।  ০১৪৬৬-০৩৮১৩-০০৩৬৪ ২৪/১২/২০০৮

৩১৪ স ার ফর াস এ েকশন ইন সােয়
বািড় নং-৭১ ( রাতন-৮২৮), ২য় তলা, রাড নং-৯/এ ( রাতন-
১৯), ধানমি  আ/এ, ঢাকা-১২০৯।

 ০১৪২৫-০০১৬৫-০০৩৬৫ ১২/০১/২০০৯

৩১৫
সাসাই  ফর সা াল ডেভলপেম  এ  ইেকােনািম (এস. 

এস. িড. ই)
বািড় নং-৪৪/১, অিভযান-১৩৮/১, সিফউি ন সরকার একােডমী 
রাড, ম  আউচ পাড়া, ডাকঘর-িনশাতনগর, ট ী, গাজী র।

 ০১১৩৬-০১০৫১-০০৩৬৭ ১২/০১/২০০৯

৩১৬ সিলম এইড বাংলােদশ
সানারতরী ভবন (৮ম তলা), বাড়ী #৫৪৭/২, মািনকিদ, ইিসিব 
ধান সড়ক, ক া নেম  থানা, মীর র, ঢাকা-১২০৬

 ০২৭৬৪-০০৭৩৮-০০৩৬৮ ২১/০১/২০০৯

৩১৭ ঃ  া  ক  ( িডএসেক )
বাড়ী-৭৪১, রাড-৯, বায় ল আমান হাউিজং সাসাই , আদাবর, 
মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭।

 ০২১০০-০১৯৮৫-০০৩৬৯ ২১/০১/২০০৯

৩১৮ কাস ( িশ ণ কমসং ান ও আথ-সামািজক উ য়ন সং া ) বরাট,  মাধাইয়া বাজার, দিব ার, িম া।  ০৩৬৪৭-০১৩০৬-০০৩৭০ ২১/০১/২০০৯

৩১৯
‘িসেরাটিস’ - র িশে র মা েম ামীন ঃ  মিহলােদর 
আ -কমসং ান

বাড়ী নং-৭৭০ (৫ তলা), রাড নং: ১০, এিভিনউ-০৬, িমর র 
িডওএইচএস, ঢাকা-১২১৬

 ০৪০৮৬-০৪৮০১-০০৩৭১ ২১/০১/২০০৯

৩২০ রাল ডেভলপেম  সং া (আরিডএস) ৪৯, ানারায়ন র, শর র টাউন, শর র- ২১০০।  ০০১৯৩-০০০২৮-০০৩৭৪ ২৩/০২/২০০৯

৩২১
এনভায়রনেম াল এ  সািসও-ইেকানিমক নটওয়াক 
(ঈিষন)

১১, ম  বাসােবা, স জবাগ, ঢাকা- ১২১৪।  ০০৯১৪-০৪১৫১-০০৩৭৫ ০৫/০২/২০০৯

৩২২
িদ গােরা াি  কনেভনশন ীি য়ান হল  েজ , 
জয়রাম ড়া

জয়রাম রা, ডাক+উপেজলা: হা য়াঘাট, জলা: ময়মনিসংহ।  ০৪৫৪০-০৪৪২৭-০০৩৭৬ ০৫/০২/২০০৯

৩২৩ সানালী ভিব ত আিদ টা াইল, দল য়ার রাড, টা াইল।  ০০২০৩-০০৬৫৬-০০৩৭৭ ০৫/০২/২০০৯
৩২৪ িন িত ১২৯, জামাল খান বাই লন, চ াম।  ০২৮৬৭-০০৭৮৬-০০৩৭৮ ২৩/০২/২০০৯

৩২৫ িবএনিপএস মাইে াফাই া  া
ক না র, বািড়- ১৩/১৪ (২য় তলা), বাবর রাড, ক- িব, 
মাহা দ র হাউিজং এে ট, মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭।

 ০০০৪৪-০০২০৪-০০৩৭৯ ২৩/০২/২০০৯

৩২৬
হলথ, এ েকশন এ  ইেকােনািমক ডেভলপেম  

অগানাইেজশন (িহেডা)
রাববানী হাউজ, আদশ মহ া, িমশন রাড, চ দ র।  ০১৬৬২-০০৭৭৪-০০৩৮০ ২৩/০২/২০০৯

৩২৭ ি  ফাউে শন াম+ডাকঘর+উপেজলা- তালা, জলা- সাত ীরা।  ০৫৭৯৩-০২০৯৫-০০৩৮১ ২৩/০২/২০০৯

৩২৮
সাসাই  ফর ডেভলপেম  অ াকশনস ফর াশন য়াডস 

এডভা া  (িদগ )
১৩ িস - ১/২৪, িমর র, ঢাকা-১২১৬।  ০০৭৪৫-০০৯৪৪-০০৩৮২ ২৩/০২/২০০৯

৩২৯ প ী ব  উ য়ন সং া
( লেভল-৩), বাড়ী নং-৬০, রাড নং- ০৩, ক-িব, িনেকতন, 
লশান-১, ঢাকা-১২১২।

 ০০২৭৭-০৪২৪০-০০৩৮৩ ২৩/০২/২০০৯



.নং য নােম সনদ ই  করা হেয়েছ কানা (বতমান)  সনদ ন র
সনদ ই র 

তািরখ

৩৩০ ডায়নািমক ওেয়লেফয়ার সাসাই
শা  ওয়ালীউ াহ আ/এ, ১, িক িম বহ ার হাট, ডাকঘর+থানা- 
চা গ ও, জলা- চ াম।

 ০১২০৬-০৪৫৯৩-০০৩৮৪ ২৩/০২/২০০৯

৩৩১ ওয়া  কনসান বাংলােদশ ১২/৮, ইকবাল রাড, ক- এ, মাহা দ র, ঢাকা- ১২০৭।  ০০০৩৬-০৩৯৭৮-০০৩৮৬ ২৩/০২/২০০৯

৩৩২
আব ল মােমন খান মেমািরয়াল ফাউে শন (খান 
ফাউে শন)

৫, মােমন বাগ, ঢাকা- ১২১৭।  ০১৭৭১-০৩২২২-০০৩৮৮ ২৩/০২/২০০৯

৩৩৩ আর. িপ. িড. এস কেলজ রাড, বানারী পাড়া, বিরশাল।  ০৬৬৫২-০৩৮১০-০০৩৮৯ ২৩/০২/২০০৯

৩৩৪ িরেপাট ফর ডেভলপেম  সাসাই  (আরিডএস)
১৫৭ িজব সড়ক (তা কদার ড ােলর পাে ), ডাকঘর-িসরাজগ , 
উপেজলা-িসরাজগ , জলা িসরাজগ ।

 ০৩১৫৫-০২৫৭৭-০০৩৯০ ০৬/০৪/২০০৯

৩৩৫ িবলাস (িবক  লাইফ অ াডভা েম  সাসাই ) ৯/৩ (৪থ তলা), ক-এ, ইকবাল রাড, মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭।  ০৩৩৮৭-০৩৮৩৭-০০৩৯১ ০৬/০৪/২০০৯

৩৩৬ নায়াখালী রাল এ াকশান সাসাই  (এন - রাশ)
হাউজ নং- ১০, রাড নং- ৫, মাইজদী হাউিজং এে ট, মাইজদী 
কাট, সদর, নায়াখালী।

 ০২৪৭৫-০১৫২২-০০৩৯২ ০৬/০৪/২০০৯

৩৩৭ িহল ল ল সমাজ ক াণ সং া ামঃ ঢাপড়, ডাকঘরঃ তাপ, উপেজলাঃ নলিছ , জলাঃ ঝালকাঠী  ০১৯২৮-০২০৯৮-০০৩৯৩ ০৬/০৪/২০০৯

৩৩৮ ােসবী প ী উ য়ন সং া (িপপাসা) ৪১/৩০, দাদা র সড়ক, ম লবাড়ীয়া, ি য়া।  ০১৫৩১-০২৫৯৮-০০৩৯৪ ০৬/০৪/২০০৯

৩৩৯ বন ল সমাজ ক াণ লক িত ান
আর এফ এইচ (RFH) হাসেনয়ারা, ২৬৭/এ, মাহা দ র, 
ডাকঘর-চা গ ও, থানা-প চলাইশ, জলা-চ াম।

 ০০৩৩১-০১৭৩৩-০০৩৯৫ ০৬/০৪/২০০৯

৩৪০ ত াশা সমাজ ক াণ সং া এ/১৮৯, ন ন উপশহর, যেশার-৭৪০১।  ০০৫৩৫-০২৫৪১-০০৩৯৭ ০৬/০৪/২০০৯
৩৪১ ইিনিসেয় ভ ফর িপপল  ডেভলপেম  (আইিপিড) ২১০, পি ম নাখালপাড়া, তজগ ও, ঢাকা- ১২১৫।  ০১১৩৩-০১৮১৪-০০৩৯৯ ৩০/০৪/২০০৯

৩৪২ শাহািজরা মিহলা ও িশ  উ য়ন সং া
াম+ডাকঘর- শাহািজরা, ইউিনয়ন- শিরকল, উপেজলা- গৗরনদী, 
জলা- বিরশাল।

 ০০৬০৮-০১৪০৫-০০৪০০ ৩০/০৪/২০০৯

৩৪৩ একতা সমাজ উ য়ন ক  (আ ক)
াম- চং য়া, ডাকঘর- ধানেডাবা, উপেজলা- আৈগলঝাড়া, জলা-

 বিরশাল।
 ০৩০৯২-০১১০৬-০০৪০১ ৩০/০৪/২০০৯

৩৪৪ গণ উ য়ন েচ া ১৩/এ - ৩/এ, বাবর রাড, মাহা দ র, ক-িব, ঢাকা-১২০৭।  ০০৭৬৮-০০৬৪৭-০০৪০৩ ১২/০৫/২০০৯

৩৪৫ আস বাংলােদশ
ওয়াই/১৫ (নীচ তলা), রািজয়া লতানা রাড, মাহা দ র, ঢাকা-
১২০৭।

 ০২৮১৪-০৩২১১-০০৪০৫ ১২/০৫/২০০৯

৩৪৬ আদশ মানব ক াণ সংঘ াম+ডাকঘর- রাজবা , থানা- সদর, জলা- িদনাজ র।  ০১৮৬৩-০০৪৪৭-০০৪০৬ ১২/০৫/২০০৯

৩৪৭ রিমশন বাংলােদশ
বাড়ী- ৯৯, াট- এ-২, রাড নং- ৪/২৫, ক- এ, বনানী, ঢাকা-
১২১৩।

০০৩১৪-০২৫৯৪-০০৪০৭ ১৫/০৬/২০০৯

৩৪৮ জন ক াণ সং া (জকস)
মা েনর বাড়ী (২য় তলা), আ কিদয়া, ভালাই র মাড়, য়াডা া- 
৭২০০।

০০৬৬৩-০২২২০-০০৪০৮ ১৫/০৬/২০০৯

৩৪৯ সংক  া ডাকঘর+উপেজলা- পাথরঘাটা, জলা- বর না। ০২১১৭-০১২৬১-০০৪০৯ ১৫/০৬/২০০৯

৩৫০ ব ন সং া
াম- শাহা র, ডাকঘর- আমলা সদর র, উপেজলা- িমর র, জলা- 
ি য়া।

০২৫৩৫-০০৭৪৫-০০৪১০ ১৫/০৬/২০০৯

৩৫১ ‘‘আথ-সামািজক উ য়ন সং া’’ (আ.উ.স)
পি ম গা ারিদয়া (মােলকা চ  হাসপাতােলর দি ণ পাে ), 
ম খালী, ফিরদ র।

০২৪৪৪-০১৮৭১-০০৪১১ ১৫/০৬/২০০৯

৩৫২ রাল ইেকােনািমক ডেভলপেম  া াম জামাল র রাড (বকলবাড়ী), ধনবাড়ী, টা াইল।  ০০১৯৪-০১৯৮৩-০০৪১২ ২৫/০৬/২০০৯

৩৫৩ সাসাই  অব রেনস  বাংলােদশ (এস.আর.িব)
মাঈন উি ন ানশন, ৪৮৮ এডেভােকট আ  লাইস মাহ দ লইন, 

রাতন মিদনা বাস া , াংক রাড, ফনী-৩৯০০।
 ০২১০৯-০৩৩০৭-০০৪১৪ ২৫/০৬/২০০৯

৩৫৪ উজান (এক  মানব ক াণ সং া) ৫৭ নথ জান িব, হাউিজং এে ট, খািলশ র, লনা।  ০১৮৬৮-০২৫৮৩-০০৪১৫ ২১/০৭/২০০৯

৩৫৫ পারেফ  ডেভলপেম  ফাউে শন
শা  ওয়ালী উ া  আবািসক এলাকা, ১ ক এম, বহ ারহাট, 
চা গ ও, চ াম-৪২১২।

 ০০০৯০-০১৮২৮-০০৪১৬ ২৫/০৬/২০০৯

৩৫৬ নাবল এ েকশন এ  িলটােররী সাসাই না লী পি ম পাড়া, সািরয়াকাি  রাড, ব ড়া।  ০১৩৬১-০০৩৪৭-০০৪১৮ ২৫/০৬/২০০৯

৩৫৭ যসারিথ ফাউে শন
ামঃ ড াবর( ব), পা ঃ সাভার ক া , থানাঃ আ িলয়া, 

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

৩৫৮ নীড কমল র, িনউটাউন, ভরব, িকেশারগ ।  ০২৩২০-০৩৬০৫-০০৪২০ ২৫/০৬/২০০৯
৩৫৯ িত া পিরষদ ডাকঘর- এলাহী র বলতলা বাজার, সদর দি ণ, িম া।  ০১৪০৫-০০৯২৬-০০৪২১ ২৫/০৬/২০০৯
৩৬০ নিড়য়া উ য়ন সিমিত ( সা) নিড়য়া, শরীয়ত র।  ০০০৪৬-০০৩২৭-০০৪২২ ২৫/০৬/২০০৯
৩৬১ স ইন িভেলজ ডেভলপেম , বাংলােদশ খািদমনগর, িসেলট।  ০১৬৮৮-০০৮৪১-০০৪২৩ ২১/০৭/২০০৯
৩৬২ সািসও ইেকােনািমক ডেভলপেম  এেজ ী (িসডা) াম+ডাকঘর- খিরয়া, উপেজলা- িঘওর, মািনকগ ।  ০২১৬৮-০৪১২৩-০০৪২৪ ২১/০৭/২০০৯
৩৬৩ েদশ উ য়ন ক  ( খ) াম+ডাকঘর+উপেজলা- ভা ািরয়া, জলা- িপেরাজ র।  ০০২৫৬-০৩৬৫০-০০৪২৬ ২১/০৭/২০০৯
৩৬৪ জীবন স ানী সমাজ ক াণ সং া উ বগ  বাজার, উ বগ , সানারগ , নারায়নগ -১৪৪০।  ০০১৭৭-০২৯৭৮-০০৪২৭ ২১/০৭/২০০৯

৩৬৫ কমজীবী ক াণ সং া ( ক, ক,এস) রড ি েস  াজা (৩য় তলা), ১নং বড়াডা া, রাজবাড়ী-৭৭০০।  ০০৭৯৬-০৪৩০৬-০০৪২৮ ২১/০৭/২০০৯

৩৬৬ িরেসাস ডেভলপেম  ফাউে শন (আরিডএফ)
বাড়ী নং-২১, রাড নং-১২, ক-খ, িপিস কালচার হাউিজং 
সাসাই , আদাবর, ঢাকা-১২০৭।

 ০০৯২৪-০০৪৭৬-০০৪২৯ ২১/০৭/২০০৯

৩৬৭ মানব ক াণ সং া দ িময়া শিপং স ার, িড. . রাড, সীতা , চ াম।  ০০৭১২-০৩১৩৭-০০৪৩০ ২১/০৭/২০০৯

৩৬৮
বাংলােদশ এেসািসেয়শন ফর সাসেটইেনবল ডেভলপেম  
(িব,এ,এস,িড)

১১০ মিন িরপাড়া, (ি তীয় তলা, পি ম পাে ), তজগ ও, ঢাকা-
১২১৫

 ০৫৫১৮-০৪৪২৬-০০৪৩১ ২১/০৭/২০০৯

৩৬৯ রাল ইেকানিমক ডেভলাপেম  এইড সাসাই  (িরডাস) ৩৭১, রাদ র, হাটহাজারী রাড, চ াম।  ০০৯৬৪-০০৭৮০-০০৪৩২ ১৯/০৮/২০০৯

৩৭০
িদ কা াল রাল এ  আরবান ওর ডেভলপেম  
এ ােসািসেয়শন (িদ াপডা)

সদর রাড, বর না।  ০০৭৪৯-০০৫১৬-০০৪৩৪ ১৯/০৮/২০০৯

৩৭১ ইউনাইেটড সা াল িহউ ান এডভা েম  ফাউে শন (ঊষা)
িদঘীবরাব (িব েরাড সংল ), ডাকঘর-তারাব বাজার, উপেজলা-
পগ , জলা-নারায়ণগ ।

 ০০৭৭২-০৩৯১৯-০০৪৩৫ ১৯/০৮/২০০৯

৩৭২
এেসািসেয়শন ফর উইেমন ইমপাউয়ারেম  এ  চাই  
রাইটস (এওয়াক)

রাং িনয়া কেলজ মাড়, রাং িনয়া, চ াম-৪৩৬০।  ০১৪৫৭-০০৩২১-০০৪৩৬ ১৯/০৮/২০০৯

৩৭৩ গিত ক ধামরাই, ডাকঘর+উপেজলা- ধামরাই, জলা- ঢাকা।  ০০৪৭৪-০১৮৩৫-০০৪৩৭ ১৯/০৮/২০০৯
৩৭৪ ফিরদ র ডভলপেম  এেজ ী (এফ, িড, এ) ট রাকাি , ডাকঘর- বািকগ , পা  ব -৫০, ফিরদ র-৫০।  ০৩৪২৩-০২৭৫৭-০০৪৩৮ ১৯/০৮/২০০৯

৩৭৫ য়াস উ য়ন সং া
াম- উয়াশ  (বাজার সংল ), ডাকঘর- উয়াশ  পাইক পাড়া, 

উপেজলা- িমজা র, জলা- টা াইল।
 ০৩৫৯৬-০১৭৪১-০০৪৩৯ ১৯/০৮/২০০৯

৩৭৬ প ী উ য়ন পিরষদ (পউপ) আলী র, লাকসাম, িম া।  ০১৬৬৭-০০৮৩২-০০৪৪০ ১৯/০৮/২০০৯
৩৭৭ িবলহামলা সামািজক উ য়ন সং া (িব,এস,িড,এস,) রাড নং-১৭, বাড়ী নং- ১৪, উপশহর, ব ড়া।  ০১১৮১-০০৪৭৮-০০৪৪২ ০১/০৯/২০০৯
৩৭৮ জন িহৈতষী সং া াম+ডাকঘর- ছাইেকালা, থানা- চাটেমাহর, জলা- পাবনা।  ০৬৬৩৭-০৪৩৬৮-০০৪৪৩ ০৪/১০/২০০৯



.নং য নােম সনদ ই  করা হেয়েছ কানা (বতমান)  সনদ ন র
সনদ ই র 

তািরখ

৩৭৯ বণালী
ফজ ল হক এর িবি ং (িনচতলা), হাি ং নং-১৮, শঠবাড়ী, 
সদরঘাট রাড, কাতয়ালী িজিপও, চ াম-৪০০০।

 ০১১৯৬-০২৩৪৩-০০৪৪৪ ১৬/১১/২০০৯

৩৮০ ব ীয় গণ-উ য়ন সিমিত
২০৯ থানাপাড়া, ডাকঘরঃ গাপালগ , উপেজলাঃ গাপালগ  সদর, 
জলাঃ গাপালগ -৮১০০ ।

 ০২৮৩৯-০০৪৫৪-০০৪৪৫ ০৪/১০/২০০৯

৩৮১ িজ,এল,িড,িপ ( াসেরাট লেভল ডভলপেম  া াম) শাি বাগ আবািসক এলাকা, িপ আই রাড, হিবগ -৩৩০০।  ০২০৪১-০১১৮০-০০৪৪৬ ০৪/১০/২০০৯

৩৮২ এেসািসেয়শন ফর সাসাল ডেভলপেম
মহােদব র বাস া , এখলাস উি ন হাউজ (২য় তলা), াম+ডাক-
মহােদব র, উপেজলা-িশবালয়, মািনকগ

০২৪৭১-০১৮৬৮-০০৪৪৭ ০৪/১০/২০০৯

৩৮৩ ামীণ মৎ  ও প স দ ফাউে শান ামীণ াংক ভবন, িমর র-২, ঢাকা-১২১৬। ০০১৬৭-০০২৮৪-০০৪৪৮ ০৪/১০/২০০৯

৩৮৪ মডান ডেভলপেম  অগানাইেজশন (এম,িড,ও)
সিন আবািসক এলাকা, িজব সড়ক, বাড়ী নং-৪৪/২ (নীচ তলা), 
পা : িসরাজগ , উপেজলা: িসরাজগ  সদর, জলা: িসরাজগ ।

 ০১৪৬৫-০২২২৭-০০৪৫০ ২৭/১০/২০০৯

৩৮৫ আশাত ৯৭/৯৯, আিমর এ  শিপং কমে , সদরঘাট, কাতয়ালী, চ াম।  ০৩৭৫৭-০৩০০১-০০৪৫১ ২৭/১০/২০০৯

৩৮৬ ামীণ সমাজ উ য়ন সং া
উ র রহমত র, ডাকঘর- রহমত র, থানা- বা গ , জলা- 
বিরশাল।

 ০২৮০২-০১৬৬৪-০০৪৫২ ২৭/১০/২০০৯

৩৮৭ পা িসেপটরী ডেভলপেম  অগানাইেজশন (িপ.িড.ও) নওহাটা, পবা, রাজশাহী-৬২১৩।  ০০৮১০-০০০১২-০০৪৫৩ ২৭/১০/২০০৯
৩৮৮ ামীণ িষ ফাউে শান আলমনগর, কেলজ রাড, রং র।  ০০৭০৬-০০৯৬০-০০৪৫৪ ২৭/১০/২০০৯

৩৮৯ রং র হল  এ  এ েকশন ইম ভেম  সাসাই
বাড়ী নং-২৭, ২৯, রাড নং-১৩, িন -২, জায়ারসারা, িখলে ত, 
ঢাকা।

 ০০৯৩৩-০০০৭৮-০০৪৫৭ ১৬/১১/২০০৯

৩৯০ বাংলােদশ ামীন সবা সং া
াম- ভগম র (হাসপাতাল মাড়), ডাকঘর+উপেজলা- গাদাগাড়ী, 
জলা- রাজশাহী।

 ০৩০৭২-০১৩৫৪-০০৪৫৮ ১৬/১১/২০০৯

৩৯১ শাি  ি য় সং া াম- আ রা, ডাকঘর+উপেজলা- িমজা র, জলা- টা াইল।  ০০৯২৬-০১৫১৭-০০৪৬০ ১৬/১১/২০০৯
৩৯২ মাল  ফাউে শন অব বাংলােদশ াম+ডাকঘর- দহ লা, থানা+ জলা- ি য়া-৭০০২।  ০০১০৮-০২৫৫৫-০০৪৬১ ১৬/১১/২০০৯

৩৯৩ শাি  উে াগ া  - এসইউ াম-ি মার ঘাট, পা + উপেজলা-ভা ািরয়া, জলা-িপেরাজ র।  ০০২৫৩-০৩৬৫১-০০৪৬৪ ০৩/১২/২০০৯

৩৯৪
সাসাই  ফর ডেভলপেম  অব সল  িরলােয়  ইন 

বাংলােদশ
৮৩, রাদ র (আপন গােডন কিমউিন  স ার সংল ), 
হাটহাজারী রাড, চ াম।

 ০০৫৬০-০০২৬২-০০৪৬৫ ০৩/১২/২০০৯

৩৯৫ আথ-সামািজক ও পিরেবশ উ য়ন সং া
রহমান পার মেকট (২য় তলা), মািনকগ  বাস া , জলা- 
মািনকগ ।

 ০০৮৮৬-০২৬৮৫-০০৪৬৬ ০৩/১২/২০০৯

৩৯৬ এেসা গিড় উ য়ন সং া (এ.িজ.ইউ.এস)
াম- জয়াগ, ডাকঘর- জয়াগ বাজার, থানা- সানাই ড়ী, জলা- 
নায়াখালী।

০৩০৩২-০২১৩৮-০০৪৬৭ ১৭/০১/২০১০

৩৯৭ িশেরাপা ডভলপেম  সাসাই
বািড়-২৭, বায় ল জা াত জােম মসিজদ রাড ( িলশ লাইেনর 
সামেন), পি ম মজম র, জলা- ি য়া-৭০০০।

০২৫১৬-০১২৯১-০০৪৬৮ ১৭/০১/২০১০

৩৯৮ আভা ডেভলপেম  সাসাই গাপাল র, লাল র, নােটার। ০৫৩০৫-০০৭৯২-০০৪৭০ ১৭/০১/২০১০

৩৯৯
পাভা  এিলিভেয়শন এ  সা াল এডভা েম  

এেসািসেয়শন (পাশা)
খােলদ িভলা, শহীদ বরকত সরণী, চা না, গাজী র সদর, গাজী র-
১৭০২।

০৩৪৩৪-০০৮১৬-০০৪৭১ ১৭/০১/২০১০

৪০০ পরশমিন সামািজক উ য়ন সং া
বগার বাজার, াম+ডাকঘর: িজয়াম, উপেজলা: ি শাল, জলা: 
ময়মনিসংহ।

০১৮৪৯-০১৫৬৪-০০৪৭৩ ১৭/০১/২০১০

৪০১ ি িচং া  অন ইিকিলংস েজ  বাংলােদশ
বাড়ী নং-১৪৩/ক (৪থ তলা), রাড নং-৫, িপ.িস. কালচার হাউিজং 
সাসাই , ামলী, মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭।

০৩৮৫৩-০১৮০৭-০০৪৭৬ ১৭/০১/২০১০

৪০২ ঃ  পিরবার উ য়ন সং া
িশউলী হাউস, বাড়ী নং-৩৭৯, রাড নং-১৯, িনরালা আ/এ, সদর, 
লনা।

০২০৪০-০০৩৭৪-০০৪৭৭ ১৭/০১/২০১০

৪০৩ ‘‘ পা’’ Rural & Urban People's Association 
(RUPA)

হাি ং নং- ২১৪, বলী বাগান (খান সােহেবর জাতীয় ঈদগাহ মাঠ 
সংল ) িসরাজগ  সদর।

০৪০৯৭-০৩৭১৮-০০৪৭৮ ১৭/০১/২০১০

৪০৪ িমজ ফাউে শন তালা, সাত ীরা। ০৩২২৩-০২১৭৩-০০৪৭৯ ০৮/০২/২০১০

৪০৫ ব খী দশ উ য়ন সংসদ
এেলংগা বাজার ( িষ াংক িবি ং, িনচ তলা), ডাকঘর- এেলংগা, 
উপেজলা-কািলহাতী, জলা-টাংগাইল।

০১২৬৮-০১৫৫১-০০৪৮১ ০৮/০২/২০১০

৪০৬ বসিত সমাজ ও পিরেবশ উ য়ন ফাউে শন
১৫৮ াি র শষ (৩য় তলা), একােডমী রাড, ফনী সদর, ফনী-
৩৯০০।

০০১৩১-০২৯৫২-০০৪৮৩ ০৮/০২/২০১০

৪০৭ ঊষা রাতন সাত ীরা, আশা িন রাড, সাত ীরা-৯৪০০। ০২২৬৬-০১৪১৫-০০৪৮৪ ১৮/০২/২০১০

৪০৮ বদলগাছী মানব ক াণ সং া
ন ন ীজ মাড়, বদলগাছী, উপেজলা/থানাঃ বদলগাছী, জলাঃ 
নওগ

০৬৫৮৭-০৩৩৬৭-০০৪৮৫ ১৮/০২/২০১০

৪০৯ বাংলােদশ জনক াণ সং া
নাহার মি ল ( দেলায়ার িময়ার ন ন াপারী বািড়), াম-
কািলকা র, ডাকঘর-বাংলাবাজার (৩৮২২), থানা- বগমগ , জলা-
নায়াখালী।

০০৭১৯-০০০৭৭-০০৪৮৬ ১৮/০২/২০১০

৪১০ বানী (সমাজ উ য়ন লক িত ান) চৗড়হাস, আদশপাড়া, ি য়া-রাজবািড় সড়ক, ি য়া। ০৬০৩০-০৪৬৬২-০০৪৮৮ ১৮/০২/২০১০

৪১১ এিগেয় চল
াম-ফেত র, ডাকঘর-চামারী ফেত র, উপেজলা-িমজা র, জলা-

টা াইল।
০১১৭৯-০১০৫৯-০০৪৮৯ ১৮/০২/২০১০

৪১২ ডেভলপেম  অগানাইেজশন অব র াল িপপলস (ডরপ) বড়দরগাহ, পা: িজপাড়া, পীরগ , রং র। ০৬০২৮-০২৩০৫-০০৪৯১ ২৫/০৩/২০১০

৪১৩ ম ী প ী উ য়ন সংগঠন (এমিপইউএস)
মহ া- খ কারপাড়া, শর র পৗরসভা, ডাকঘর- শর র, 
উপেজলা- শর র, জলা-ব ড়া।

০২৫৬৩-০০৫২৮-০০৪৯২ ২৫/০৩/২০১০

৪১৪ য না সা াল ফাউে শন াম- হা িরয়া, ডাকঘর-চকচাপড়ী, থানা- বড়া, জলা-পাবনা। ০০৬৩৪-০৪২১৯-০০৪৯৩ ২৫/০৩/২০১০

৪১৫ চতনা মিহলা উ য়ন সং া (িসএমইউএস)
ছায়ািবথী, বাড়ী নং-০০৬১৮-০১১, ৩য় তলা, িবএিডিস অিফেসর 
িবপরীেত, িসএ িব রাড, বিরশাল-৮২০০।

০১০০২-০১৬৭৩-০০৪৯৪ ২৫/০৩/২০১০

৪১৬ ামীণ ইেকােনািমক এ  সাশাল এডভা েম  (িজসা)
ধন র, (িব েরাড, কাটবাড়ী), ডাকঘর- হািলমনগর, থানা- 
কােতায়ালী, জলা- িম া।

০০৪৪০-০০০৬৫-০০৪৯৫ ২৫/০৩/২০১০

৪১৭ াম িবকাশ সং া (িজ,িব,এস)
িগিন িভলা, ২য় তলা, হািফজার রহমান সড়ক, রহমান নগর, ব ড়া 
পৗরসভা, ওয়াড নং-১০, ব ড়া-৫৮০০।

০১৭৫৮-০২০৮২-০০৪৯৯ ০২/০৫/২০১০

৪১৮ সাসাই  ফর আনহ াপী এ  নীিড রাজ লবাড়ীয়া, সাভার, ঢাকা। ০৬২৫৯-০৪৮৫২-০০৫০০ ০২/০৫/২০১০

৪১৯ অ র সাসাই  ফর ডেভলপেম
বাড়ী নং-৪২/৪৩ ( লেভল-২), রাড-০২, জনতা কা-অপাের ভ 
হাউিজং সাসাই  িলিমেটড, িরং রাড, আদাবর, মাহা দ র, 
ঢাকা-১২০৭।

০০৪২৪-০০৩৪১-০০৫০১ ১৮/০৫/২০১০



.নং য নােম সনদ ই  করা হেয়েছ কানা (বতমান)  সনদ ন র
সনদ ই র 

তািরখ

৪২০ সাসাই  ফর আরবান এ  রাল এডভা েম ৫/এ, িনউ সা লার রাড, রায় র হাউস(২য় তলা), মািলবাগ, ঢাকা। ০৪৭৮৫-০৪৩১৮-০০৫০২ ১৮/০৫/২০১০

৪২১ সল ফাউে শন ফর িড এ া ভ াে জড উইেমন
৩৫, নং উ র যা াবািড়(৩য় তলা), শহীদ ফা ক সড়ক, ঢাকা-
১২০৪।

০৪০১৪-০৩৫৫২-০০৫০৩ ১৮/০৫/২০১০

৪২২ িপপল  ডেভলপেম  সাসাই বাইমহা , িমজা র, টা াইল। ০২২৮৮-০০৬০৯-০০৫০৫ ১৮/০৫/২০১০
৪২৩ গ (িচলে ন লাইফ অ ািনেজশন অব জীনাস) আগানগর (আন  বাজার), ভরব, িকেশারগ । ০০৯৯৬-০০০৯৬-০০৫০৬ ১৮/০৫/২০১০
৪২৪ িনডা সাসাই িদঘাপিতয়া, নােটার। ০১৬৬৬-০০৮৩৮-০০৫০৮ ০৬/০৬/২০১০
৪২৫ এসিডও ফাউে শন রাতন বাস া , িচতলমারী, জলা- বােগরহাট। ০২০০৯-০০৫৭১-০০৫০৯ ০৬/০৬/২০১০
৪২৬ ামীণ ষক সহায়ক সং া (িজেকএসএস) শ, ছায়ানীড় আবািসক এলাকা, না লী, ব ড়া সদর, ব ড়া। ০২৪১৪-০০৮১৪-০০৫১০ ০৬/০৬/২০১০

৪২৭ ামীন আেলা
াম: ডায়াইল, ডাকঘর: িড- ক য়া, উপেজলা: সিরষাবাড়ী, জলা: 

জামাল র
০০৪৫৫-০০১৮৯-০০৫১১ ০৬/০৬/২০১০

৪২৮ না জা অথৈনিতক উ য়ন সং া (িনেডা) না জা বাজার, িড়গ , ব ড়া সদর, ব ড়া। ০০৬৯৭-০২৪৩৩-০০৫১৪ ০৬/০৬/২০১০

৪২৯ ইউনাইেটড সাসাল এডভা েম ল-৫৫ (৪থ তলা), পা  অিফস রাড, ম বা া, ঢাকা-১২১২। ০০৫৫৭-০২৪৯৬-০০৫১৫ ০৬/০৬/২০১০

৪৩০ হাপ আলীয়াবাদ, ডাকঘর + উপেজলা- নবীনগর, জলা- া ণবািড়য়া। ০১৪৬৯-০২০৭৮-০০৫১৭ ২৯/০৬/২০১০

৪৩১ ঃ  ক াণ সং া ( কস) িলমন মি ল, রাতন বাজার, নলিছ  ব র, জলা- ঝালকাঠী। ০৫১৬৮-০৪৮৫৯-০০৫১৯ ২৯/০৬/২০১০

৪৩২ পথকিল সং া
২ নং হােবলী গাপাল র (অিতির  িলশ পােরর বাড়ীর 
িবপরীেত), ফিরদ র-৭৮০০।

০১৮৮২-০১৬৬৬-০০৫২০ ২২/০৮/২০১০

৪৩৩ ি েবদী মিহলা সমাজ উ য়ন সং া ণা িনবাস, তিমজা মােকট, ল ী র সদর, ল ী র। ০০৮০৩-০০২৬৯-০০৫২১ ২২/০৮/২০১০

৪৩৪ গাজী র উ য়ন সং া (ঘাস) াম + পা - িপ জালী, উপেজলা-গাজী র সদর, জলা-গাজী র। ০১৬৬৫-০০১৪৭-০০৫২২ ২২/০৮/২০১০

৪৩৫ তর ২৮২/৫, ১ম কেলানী, মাজার রাড, িমর র-১, ঢাকা-১২১৬। ০১১৫২-০১৮০৯-০০৫২৩ ২২/০৮/২০১০

৪৩৬ আেলাকন ৭৬, জিলল িবি ং (৩য় তলা), রাদ র, প চলাইশ, চ াম-৪২১২। ০২১২৪-০১৫১২-০০৫২৫ ২০/০৯/২০১০

৪৩৭ সােলাম সই  এি উ’স চাচ, ৫৪/১ বড়বাগ, িমর র-২, ঢাকা-১২১৬। ০২৯৪৬-০৪১২৮-০০৫২৬ ২০/০৯/২০১০

৪৩৮ ামীণ আেলা সং া াম - ব া, ডাকঘর- ব া বাজার, থানা- কািলহাতী, জলা-টা াইল। ০৫৭৯৬-০১৯১৮-০০৫২৭ ২০/০৯/২০১০

৪৩৯ ভা  উ য়ন সং া
াম - ব া, ডাকঘর- ব া বাজার, থানা- কািলহাতী, জলা-টা াইল-

১৯০০।
০৫৩৪৬-০৩৩১৫-০০৫২৮ ২০/০৯/২০১০

৪৪০ আ ল হাই জ রা ওেয়লেফয়ার ফাউে শন াম + ডাকঘর - দউলী, উপেজলা-িশবগ , জলা-ব ড়া। ০৩৭২২-০৩৩৬৫-০০৫২৯ ২০/০৯/২০১০

৪৪১ সবা এনভায়রনেম  ডেভলপেম  সাসাই
কর আলী ে ফ জােম মসিজদ মােকট, ২য় তলা, আরাকান রাড 

সংল , ে ফ বাজার, প য়া, চ াম।
০১৬৮৯-০১০৯২-০০৫৩০ ২০/১০/২০১০

৪৪২ সা াল ডেভলাপেম  এেসািসেয়শান
াম-নগড়পাড়, পা - কা ানীগ , উপেজলা- রাদনগর, জলা-
িম া।

০৬৩৪৪-০১৬২১-০০৫৩১ ২০/১০/২০১০

৪৪৩ সািসও ইেকােনািমক হ থ এ েকশন অগানাইেজশন
হাি  নং ০০৯০-২০, সিকট হাউজ রাড, ( াফ কায়াটার জােম 

মসিজেদর সামেন), চাকলাপাড়া, িঝনাইদহ সদর, িঝনাইদহ-৭৩০০।
০১৮২৬-০১৬৬৮-০০৫৩২ ২০/১০/২০১০

৪৪৪ সাসাই  ফর সা াল এডভা েম  অব রাল িপপল
৬৬/২; অিভযান নং-২৬৮, কেলজ রাড, ম  আউচ পাড়া, 
িনশাতনগর, ট ী, গাজী র।

০১২৭৮-০৩০৪৭-০০৫৩৪ ০১/১১/২০১০

৪৪৫ িনমান সংগঠন বাস া  ( তীয় তলা), ঘাটাইল, টা াইল। ০১৪৮৯-০৩২৪১-০০৫৩৫ ০১/১১/২০১০

৪৪৬ সাসাল এডভা েম  ফর িভেলজ ইনভাইরনেম  ( সভ)
হক িভলা, বাড়ী নং-০৯, স র-০১, রাড নং-০৫, উদয়নগর রাড, 
দওলা, পা -িব.এ.ইউ.মা াসা, উপেজলা+ জলা-টা াইল।

০০১৫১-০১৫৪৮-০০৫৩৭ ০৭/১২/২০১০

৪৪৭ আেলা মানিবক উ য়ন ক  (আেলা) াম+ডাকঘর-রাইখালী, থানা-চ েঘানা (কা াই), জলা-রা ামা । ০৫২৯১-০৩৮০৫-০০৫৩৯ ০৭/১২/২০১০

৪৪৮ কাকন ব িখ উ য়ন সং া (কািবউস)
র র, াম + পা -কাকনহাট,  থানা- গাদাগাড়ী, জলা-

রাজশাহী।
০২৪১৮-০০১৭৬-০০৫৪০ ০৭/১২/২০১০

৪৪৯ ীন ব  সাসাই
সকশন-২, ক-এইচ, রাড-৬, বাড়ী নং-১০(িনচ তলা), িমর র, 

ঢাকা-১২১৬।
০৩৯২৯-০০৮২৬-০০৫৪১ ২১/১২/২০১০

৪৫০
সা াল এিস া  এ  িরহ ািবিলেটশন ফর িদ িফিজক ালী 

ভালনােরবল
জািম ন নসা ােলস, ৮৬/১, উ র আদাবর ( াট নং-১িস ও 
১িড), আদাবর, ঢাকা-১২০৭

০০৯৫২-০০১৩২-০০৫৪২ ০১/০৩/২০১১

৪৫১ ব র নয়াপাড়া জনেসবা সং া ব র, নহা , কািলয়াৈকর, গাজী র। ০১৪৯১-০০১০২-০০৫৪৩ ০১/০৩/২০১১

৪৫২ মানব স দ ক াণ সং া (মা )
আলহা  আ ল হািমদ িবি ং (৫ম তলা), ৩নং রাদ র, 
হাটহাজারী রাড, চকবাজার, প চলাইশ, চ াম।

০৩৮২২-০১২২৩-০০৫৪৫ ০১/০৩/২০১১

৪৫৩ সামািজক সেচতনা ও প ী উ য়ন কম চী (সাড) বাড়ী নং-৪, ক-এল, সকশন-১, হাউিজং এে ট, িম া। ০১৮৬৯-০০৪৮৭-০০৫৪৬ ০২/০৩/২০১১

৪৫৪ ি  পীঠ ফলকা ড়ী, ডাকঘর- আমড়াতলী, উপেজলা- ব ড়া, জলা- িম া। ০৩১০৯-০১৯৯৯-০০৫৪৭ ০২/০৩/২০১১

৪৫৫ সীসা ব সমাজ ক ান সং া িডয়াম রাড, ন ী বাড়ী, াগাছা, ময়মনিসংহ। ০১৭৪২-০১৬২৫-০০৫৪৯ ০২/০৩/২০১১
৪৫৬ থানাপাড়া সায়ােলাজ ডেভলপেম  সাসাই থানাপাড়া, সারদা, চারঘাট, রাজশাহী। ০১৯২১-০৪৮৭৫-০০৫৫০ ০২/০৩/২০১১
৪৫৭ ইয়ং উইেম  ীি য়ান এেসািসেয়শন ৩/২৩ ইকবাল রাড, মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭। ০৪৯৭৮-০০৭১১-০০৫৫১ ০২/০৩/২০১১

৪৫৮ সবা মানিবক উ য়ন ক
উ র রাম র (প য়ার বাজার হাইওেয়), প ী িব ৎ অিফস সংল , 
ডাকঘর- আহ দনগর, জলা- িম া।

০০৬৬৮-০০৫৩০-০০৫৫২ ০২/০৩/২০১১

৪৫৯
িপপলস ইউিনয়ন অব িদ মারিজনালাইজড ডেভলপেম  
অগানাইেজশন (পামেডা)

াম- চাই, পাঃ আটা র, উপেজলা-প চিবিব, জলা-জয় রহাট। ০৩৫১৭-০৩২৩৩-০০৫৫৩ ০২/০৩/২০১১

৪৬০ প ী কম উ য়ন সং া াম+ পা -কাটাখালী, থানা-নলিছ , জলা-ঝালকাঠী। ০০০৯৪-০১০৯৫-০০৫৫৪ ০২/০৩/২০১১
৪৬১ ি েস জননী ভবন, আশা িন রাড, রাতন সাত ীরা, সাত ীরা। ০১৫০৯-০০৪৫৮-০০৫৫৫ ১৭/০৪/২০১১

৪৬২ মানব সবা সং া
উপেজলা পিরষদ, কশব র পৗরসভা সড়ক, কশব র, যেশার-
৭৪৫০।

০০০০২-০৪৪০২-০০৫৫৬ ১৭/০৪/২০১১

৪৬৩ ঝাউিদয়া াম উ য়ন সং া
াম-ঝাউিদয়া বাজার, পাঃ ঝাউিদয়া মাজপাড়া, থানা- ই. িব, 
জলা- ি য়া।

০৫৪৭৪-০০৪৪০-০০৫৫৮ ১৭/০৪/২০১১

৪৬৪ েদশ উ য়ন সং া- গাপালগ  (এস ইউ এস িজ)
াম+ পা ঃ জিলরপাড়, থানাঃ ক দ র, জলাঃ গাপালগ -

৭৯১১।
০১২৫৯-০০৭৫০-০০৫৫৯ ১৭/০৪/২০১১



.নং য নােম সনদ ই  করা হেয়েছ কানা (বতমান)  সনদ ন র
সনদ ই র 

তািরখ
৪৬৫ বাংলােদশ এেসািসেয়শন ফর কিমউিন  এ েকশন ( বইস) ৫০ রানা প ন লন (৬ তলা), প ন, ঢাকা-১০০০। ০০২৯১-০২৩৬৪-০০৫৬০ ১৭/০৪/২০১১
৪৬৬ সমি ত সমাজ উ য়ন ক াম+ পা ঃ সাতপাড়, থানা+ জলাঃ গাপালগ । ০০৯৪৮-০১৩২০-০০৫৬১ ১৭/০৪/২০১১
৪৬৭ বাংলােদশ প ী উ য়ন ফাউে শন (িব, িপ, িড, এফ) সেতর রিশ, সদর র, ফিরদ র। ০১৬৫০-০২২৫৬-০০৫৬২ ১০/০৫/২০১১

৪৬৮ সভ আওয়ার লাইফ
বাড়ী নং-২ (৪থ তলা), রাড-৪, ক-এ, সকশন-৬, িমর র, ঢাকা-
১২১৬।

০০১৭৫-০২০২৫-০০৫৬৩ ১০/০৫/২০১১

৪৬৯ উ রায়ণ জনক াণ মিহলা সিমিত
বাসা নং-১৩৭, রাড নং-৪, অ াপাটেম -িস/৩, ক-এ, বনানী, 
ঢাকা-১২১৩

০৪৩৭০-০২৯৩৮-০০৫৬৪ ১০/০৫/২০১১

৪৭০ িনউ ইিনিসেয় ভ ফর ইমপাওয়ারেম  অফ িদ ওর র, পা ঃ হাট র, জলাঃ ফিরদ র। ০১০৫৩-০১২০৭-০০৫৬৬ ০৮/০৫/২০১১

৪৭১ উে াগ ফাউে শন
সা া র িড ী কেলজ রাড, ডাকঘর+উপেজলা-সা া র, জলা-
গাইবা া।

০১৭৩৯-০৩৫৯৩-০০৫৬৭ ২৯/০৫/২০১১

৪৭২ িত িত মানিবক িবকাশ সং া শাভারাম র, পাঃ- অ ন, থানাঃ- কাতয়ালী, ফিরদ র। ০৪৫৫৮-০১০৫৩-০০৫৬৮ ২৯/০৫/২০১১
৪৭৩ গণ উ য়ন সং া াম+ পা -হিরচ ী, থানাঃ লছিড়, জলা- গাইবা া। ০৪৩২৯-০১৬৭২-০০৫৬৯ ২৯/০৫/২০১১

৪৭৪ ঢাকা রাল এডভা েম  া ামস সাসাই মা য়াইল পি মপাড়া, িজয়া রণী রাড, যা াবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২। ০০১৪৭-০০৯২২-০০৫৭০ ২২/০৬/২০১০

৪৭৫ আলাপ’’এেসািসেয়শন ফর ল েলস এ  ওর াম+ পা -সনমািনয়া, উপেজলা-কাপািসয়া, জলা-গাজী র। ০০৬৮৮-০০১২২-০০৫৭১ ২২/০৬/২০১১
৪৭৬ আ া মানিবক উ য়ন ক ৪৮/১৩-এ/আর. ক.িমশন রাড, ঢাকা-১২০৩। ০৫৮৬৬-০০৯১১-০০৫৭৩ ২২/০৬/২০১১

৪৭৭ সিভয়ার (SAVIOUR)
িসজান াজা (গফফার মােকট দাতলা), েলরহাট (রাজগ  রাড) 
চ চড়া, যেশার।

০০২৩২-০১০৬৭-০০৫৭৪ ২৮/০৬/২০১১

৪৭৮ নারী ম ী ৭৭/িব, মািলবাগ, চৗ রীপাড়া, িখলগ ও, ঢাকা-১২১৯। ০০৯৭৬-০৩০৮২-০০৫৭৫ ২৮/০৬/২০১১
৪৭৯ ‘‘এিসে  ফর িদ লাইভিল ড অব িদ অিরিজন ’’ (আেলা) পানখাইয়া পাড়া, খাগড়াছিড় সদর-৪৪০০, খাগড়াছিড়। ০০৭৫২-০০২৫৩-০০৫৭৬ ২৮/০৬/২০১১
৪৮০ ‘‘উদয়ন সং া’’ াম+ডাকঘর- নাগির, উপেজলা-ব শখালী, জলা-চ াম। ০১০২৭-০৩১৭৬-০০৫৭৭ ২৮/০৬/২০১১

৪৮১ পিরবার ক াণ সহায়ক সিমিত (িপেকএসএস)
িমজান টাওয়ার সংল , খাদাব  রােডর উ র পাে , হাউিজং এে ট, 
ডাকঘর- অ ন, উপেজলা-ফিরদ র সদর, জলা-ফিরদ র।

০১৭৭০-০১৫৮৭-০০৫৭৮ ২৮/০৬/২০১১

৪৮২ িনমল ফাউে শন ৩৩, সদরঘাট রাড, ডবল িরং, চ াম-৪০০০। ০১০২১-০০৫০৮-০০৫৮০ ২৮/০৬/২০১১
৪৮৩ নীড ফাউে শন াম-সওদাগরপাড়া, ডাকঘর-িত া, জলা-লালমিনরহাট। ০২৮৯১-০০৬২৬-০০৫৮১ ২৮/০৬/২০১১

৪৮৪ এস,িড,িস, সা াই  িডেভলপেম  কিম
াম- ফিরজ র, পা - ময়নামিতবাজার, উপেজলা- িড়চং, জলা- 
িম া-৩৫২১।

০০৭৮৪-০০৪৮৫-০০৫৮২ ০১/০৮/২০১১

৪৮৫ স ার ফর রাল সািভস সাসাই  (িসআরএসএস)
িবএম কেলজ রাড, ন ন বাজার (রাম  িমশেনর স ুেখ), 
বিরশাল।

০২৫৯৩-০১২২৯-০০৫৮৩ ০১/০৮/২০১১

৪৮৬ " সাসাল ওেয়লেফয়ার এ াডভ া েম  কিম " (সােকা)
াফ কায়াটার মাড়, সািকট হাউস রাড, চাকলাপাড়া, িঝনাইদহ-

৭৩০০।
০৫২২২-০২৪১০-০০৫৮৫ ০১/০৮/২০১১

৪৮৭ মৗিলক ব াপনা সং া (িব,এম,এস)
াম-মহরমখালী, পা - রলবাজার, উপেজলা-চাটেমাহর, জলা-

পাবনা।
০০২৯৫-০০৯৮৫-০০৫৮৬ ০১/০৮/২০১১

৪৮৮ উদয়ন সিমিত (উস) াম+ পা - মিহষবাথান, উপেজলা- মহােদব র, জলা- নওগ । ০১৭১৪-০১৪৫২-০০৫৮৭ ০১/০৮/২০১১
৪৮৯ ভা ারীপাড়া সমাজ উ য়ন সং া না জা, ভা ারীপাড়া, পাঃ িড়গ , ব ড়া। ০২৭১২-০০৮২১-০০৫৮৮ ০১/০৮/২০১১
৪৯০ ােমর আেলা াম+ পা - টপড়া, উপেজলা- িশবালয়, জলা- মািনকগ । ০২৩৯৬-০৩৭১৫-০০৫৮৯ ০৭/০৯/২০১১
৪৯১ সাসাল ডেভলপেম  অগানাইেজশন (এস,িড,ও) াম- মাধাইয়া বাজার, থানা- চাি না, জলা- িম া। ০০৮৪৫-০১১৮৫-০০৫৯০ ০৭/০৯/২০১১
৪৯২ ইছামিত সমাজ উ য়ন সং া াম-সািনলা, ডাকঘর+উপেজলা- বড়া, জলা- পাবনা। ০১৬৪৯-০০৩২৫-০০৫৯১ ০৭/০৯/২০১১

৪৯৩ জাগরণী সমাজ উ য়ন সং া
বাসা নং-৯২৭/০২, উ র বড়গাছা, ডাকঘর+উপেজলা: নােটার সদর, 
জলা: নােটার-৬৪০০।

০৬৭৫৭-০৫০০৪-০০৫৯২ ০৭/০৯/২০১১

৪৯৪ এেসািসেয়শন ফর সা াল ডেভলপেম  (এ,এস,িড)
দওলা, ডাকঘর-িব এ ইউ মা াসা, িবআরিডিব রাড, ন ন 

বাস া , টা াইল সদর।
০১২৩৪-০৩১৪৩-০০৫৯৩ ০৭/০৯/২০১১

৪৯৫ সমাজ উ য়ন কায ম ( ক)
াম+মহ া-মালশাপাড়া কবর ান রাড (িসএ িব অিফস সংল ), 

িমর র উ র, িসরাজগ -৬৭০০।
০১৬৮২-০০৬৭৮-০০৫৯৪ ০৭/০৯/২০১১

৪৯৬ ওিরেয় াল ফাউে শন  (ORIENTAL 
FOUNDATION)

নয়াবা , খািলশ র, লনা। ০৫৫৮১-০০৯৬১-০০৫৯৫ ১৯/০৯/২০১১

৪৯৭ ামীণ জন উ য়ন সং া
াম- গায়ালপাড়া, পা - হাটমদা র, উপেজলা-কা খালী, জলা- 

রাজবাড়ী।
০৩৯০৪-০০১৯৮-০০৫৯৬ ১৯/০৯/২০১১

৪৯৮ ‘‘আেলার পেথ’’
বাড়ী নং- ২২, রাড নং- ১৫, হাউিজং এে ট, উপশহর, িনিশ ারা, 
ব ড়া।

০৪০৬৬-০০৯৩৭-০০৫৯৭ ১৯/০৯/২০১১

৪৯৯ Haor Samaj Unnayan Karmasushi ১৪৩/১ িনউ বইলী রাড, ঢাকা- ১০০০। ০০৬৯১-০০১০৯-০০৫৯৮ ১৯/০৯/২০১১

৫০০ ব রা ক াণ ফাউে শন (িবেকএফ)
হাসপাতাল রাড, নওয়াপাড়া, ডাক+উপেজলা- অভয়নগর, জলা-
যেশার- ৭৪৬০।

০০০৩৪-০০০১১-০০৫৯৯ ১৯/০৯/২০১১

৫০১ Proshika Manabik Unnayan Kendro আই/১-গ, সকশন-২, িমর র, ঢাকা-১২১৬। ০০১৫২-০৩১৩৫-০০৬০০ ১০/১০/২০১১

৫০২ খ ে  সামািজক উ য়ন সং া
গাহাইল, ডাকঘরঃ গাহাইল, উপেজলাঃ শাজাহান র, জলাঃ 

ব ড়া।
 ০২১৯৬-০০৯৫৭-০০৬০১ ১৯/১২/২০১১

৫০৩ ‘‘ িনরাপদ ইসলামী াম উ য়ন সং া ’’ শাহবাজ র, সরাইল, া ণবািড়য়া।  ০২৮৩৭-০১৭২৪-০০৬০২ ০৮/০১/২০১২
৫০৪ ‘‘সাগর’’ বাইমাইল, িমজা র, টা াইল।  ০৫০৪১-০২২৩২-০০৬০৩ ১৬/০১/২০১২

৫০৫ ‘‘নীড (NEED) মানিবক উ য়ন ক ’’
াম-দি ণ চি বদ  (কেলজ রাড), পা +উপেজলা- ক দ র, 
জলা- গাপালগ ।

 ০১০৪৮-০২৪২১-০০৬০৪ ১৬/০১/২০১২

৫০৬ করেতায়া প ী উ য়ন সং া
াম: খিলশাকাি , পা:-মািঝড়া, উপেজলা:শাজাহান র, জলা: 

ব ড়া।
 ০৩০২২-০২৭৮৭-০০৬০৭ ২৩/০২/২০১২

৫০৭ ক  সাসাই ক টাবািড়, লবাড়ী, িদনাজ র।  ০০৮৪৮-০০৫৭৮-০০৬০৮ ২৩/০২/২০১২

৫০৮ ‘‘িসিডও’’ (কিমউিন  ডেভলপেম  অগানাইেজশন)
াম: বামনডা া, পা:-বামনডা া বাজার, উপেজলা: পসা, জলা: 
লনা।

 ০১৯১২-০০৮৮৬-০০৬১০ ২৩/০২/২০১২

৫০৯ RISDA- Bangladesh (িরসডা-বাংলােদশ)
বাড়ী নং: ১৮, রাড -১, ক- িব, সকশন- ৬, িমর র, ঢাকা- 
১২১৬।

০০০১৮-০০২৬৭-০০৬১১ ২৯/০৩/২০১২

৫১০ Prantic Unnayan Society
বাড়ী নং- ২২৮(নীচ তলা), ২য় লন, ফিকরা ল, মিতিঝল, ঢাকা-
১০০০।

০১৮৫২-০০৭৫৮-০০৬১৩ ২৯/০৩/২০১২

৫১১ ‘‘প ী ক াণ সং া" াম: ীপাশা, পা +উপেজলা: লতলা, জলা: লনা। ০২৮৬১-০০৯৪২-০০৬১৪ ২৯/০৩/২০১২
৫১২ হাম া  ডভলপেম  অগানাইেজশন ম িশিহপাশা, গলা, আৈগলঝাড়া, বিরশাল। ০২৫৯৪-০১৭০৮-০০৬১৫ ২৯/০৩/২০১২

৫১৩ িত িন সমাজ উ য়ন সং া
ীন টাচ এপাটেম , ট নং ৩৫৪, রাড নং ৪, মন রাবাদ 

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



.নং য নােম সনদ ই  করা হেয়েছ কানা (বতমান)  সনদ ন র
সনদ ই র 

তািরখ
৫১৪ অ পিথক ডেভলপেম  ফাউে শন াম- দড় াম, পা -জাগীর, উপেজলা+ জলা- মািনকগ । ০০৫৮৬-০০০৩০-০০৬১৭ ২৯/০৩/২০১২
৫১৫ মা েসবা সং া মীর দওহাটা, িমজা র, টা াইল। ০২২৭৯-০১৩৫৫-০০৬১৮ ২৯/০৩/২০১২
৫১৬ SAMMILON FOUNDATION ম নং ৩১৫, ১২০/এ, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ০০০১৬-০৩২৯০-০০৬১৯ ২৯/০৩/২০১২

৫১৭
সা াল ডেভলপেম  এেসািসেয়শন- িম া (এসিডএ-
িম া)

ামঃ িবটমান, পা ঃ ইিলয়টগ , উপেজলাঃ দাউদকাি , জলাঃ 
িম া।

০৫৯৪৮-০৩৩৯০-০০৬২০ ২৯/০৩/২০১২

৫১৮ ‘‘ টকসই উ য়ন সং া’’ াম+ পা ঃ চৗ িড়য়া, উপেজলাঃ নলিছ , জলাঃ ঝালকা । ০০৪২৮-০১৯৩৭-০০৬২১ ১৭/০৪/২০১২

৫১৯ পিরবার উ য়ন ফাউে শন (এফ,িড,এফ)
খা রা বাজার ি জ রাড (ধমগাতী), পা ঃ গৗরনগর, উপেজলা- 
বাঘারপাড়া, জলা- যেশার।

০০৫৬৬-০০০৩৬-০০৬২২ ১৭/০৪/২০১২

৫২০
Poor Relief Services & Health Assistance 
Society

কািজয়াতল , রাদনগর, িম া। ০১৩৯৮-০১৬২২-০০৬২৩ ১৭/০৪/২০১২

৫২১
স ার ফর ইি ে েটড া াম এ  ডেভলপেম  

(িসআইিপিড)
  িস সড়ক, ক াণ র, ডাকঘর-রা ামা -৪৫০০, উপেজলা: 

রা ামা  সদর, রা ামা  পাবত  জলা
০৩৮১২-০০৬২০-০০৬২৪ ১৭/০৪/২০১২

৫২২ িতব ী ক াণ ক সাগরিদঘী রাড, চা শী, ঘাটাইল, টা াইল। ০৫০৯৪-০২৭৪৭-০০৬২৫ ১৭/০৪/২০১২

৫২৩ িভেলজ ডভলপেম  মিহলা সংগঠন (িভিডএমএস)
পৗরপাড়া (জয় ল রাড), কাহা  পৗরসভা, উপেজলাঃ কাহা , 
জলাঃ ব ড়া। ০২১৯৫-০০৮৫৩-০০৬২৬ ১৭/০৪/২০১২

৫২৪ People's Welfare Foundation
ামঃ ক া, পাঃ উ র গাজী র, উপেজলাঃ লাকসাম, জলা: 
িম া। ০০২৫৭-০০০৬৬-০০৬২৭ ১৭/০৪/২০১২

৫২৫

জ ার িরেলসন এডভা েম  এ  মািজনালাইজড 
ডেভলপেম  সাসাই  ( াম)

Gender Relation Advancement & 
Marginalized Development Society (GRAM)

আপস বাস মি ল, বাইপাস সড়ক, তন শহর, করানীবাট, িশবচর, 
মাদারী র।

০০১৪১-০০০১০-০০৬২৯ ১৭/০৪/২০১২

৫২৬
িডজএ াবল িরহ ািবিলেটশন এ  িরসাচ এেসািসেয়শন 
(িডআরআরএ)

বাড়ী নং-২/৫, রাড নং-০১, ামলী, ঢাকা-১২০৭। ০১৭৯৪-০১১২৭-০০৬৩০ ১৭/০৪/২০১২

৫২৭ দীি  ফাউে শন েলরহাট বাজার, পা: চ চড়া, জলা-যেশার। ০১৫৩৭-০৩৩১৭-০০৬৩১ ১৭/০৪/২০১২
৫২৮ ঊষা বাংলােদশ ি েযা া রাড, পা +থানাঃ জীবন নগর, জলাঃ য়াডা া। ০১৭০০-০০২০৩-০০৬৩২ ২০/০৫/২০১২

৫২৯ ভা কা ফাউে শন (Bhaluka Foundation) নাগািস ি জ ( লাহার ি জ) সংল , ধাম র, ভা কা, ময়মনিসংহ। ০০৪৩৫-০০৯৪৮-০০৬৩৪ ২০/০৫/২০১২

৫৩০ সা াল ডেভলপেম  া াম সদর রাড, শরীয়ত র সদর, শরীয়ত র- ৮০০০। ০০৯৪৬-০৪৩৩১-০০৬৩৫ ২০/০৫/২০১২
৫৩১ আ িলক প ী উ য়ন সং া (আেপাস) াম+ডাকঘর- বায়ািলয়া, উপেজলা+ জলা-নওগ । ০০৮৪৬-০১০৬৪-০০৬৩৭ ২০/০৫/২০১২

৫৩২ খ কার ক াণ া  এ া  অগানাইেজশন
দি ণ চেলাপাড়া, নাটাই (পাট দাম রাড), ব ড়া সদর, ব ড়া-
৫৮০০।

০১৬৩২-০২০৮১-০০৬৩৮ ২০/০৫/২০১২

৫৩৩ লাল হােসন চৗ রী মেমািরয়াল ফাউে শন
১১০,  এ রাড, া ণবািড়য়া সদর, (অল ইেলে া স ােরর 
িপছেন দাতলায়), া ণবািড়য়া।

০২৭৭৪-০০১১২-০০৬৩৯ ২০/০৫/২০১২

৫৩৪ র াল ই থ ডেভলপেম  অগানাইেজশন (িরেডা) বারইচতল, পাঃ-বাংলাবাজার, বগমগ , নায়াখালী। ০০৮২৭-০১৩৩৪-০০৬৪০ ২০/০৫/২০১২

৫৩৫ উলাসী জনী সংঘ
ডাঃ এস ক সাহা িত ভবন (২য় তলা), ৩৯, দশ ব  িচ র ন 
রাড, রলেরাড ( ড গাডাউেনর িবপরীত পাে ), যেশার-৭৪০০।

০২৩২২-০৩১৩২-০০৬৪১ ২০/০৫/২০১২

৫৩৬ অরেগনাইেজশন-ফর-িদ ওর এডভা েম  কিম  (অেপক) কালাপাড়া, পর রাম, ফনী। ০৬০৩৫-০১১৭৫-০০৬৪২ ২০/০৫/২০১২

৫৩৭ বিনিফিসয়ািরজ িশপ ফারাম (িব,এফ,এফ)
হাি ং নং: ০০৫০-০৬, আলাউি ন খান রাড, দি ণ আিল র, 

ডাকঘর-ফিরদ র, থানা: কাতয়ালী, জলা: ফিরদ র।
০১৬১২-০১৩৮৩-০০৬৪৪ ২০/০৫/২০১২

৫৩৮ প ী িবকাশ ফাউে শন (িপিবএফ) ৮ িমিন ার শাম ি ন আহেমদ সড়ক, আ য়াপাড়া, ি য়া-৭০০০। ০২১৭০-০০৬৭৯-০০৬৪৫ ১১/০৭/২০১২

৫৩৯
নবাবগ  ইন ে েটড পাভার  এিলেভশন ফাউে শন 
(Nawbagonj Integreted Poverty Aleavation 
Foundation)

কা াবািড় া, দাউদ র, নবাবগ , ঢাকা। ০৫৮২৭-০২১৩৪-০০৬৪৬ ১১/০৭/২০১২

৫৪০
এ ােসািসেয়শন অব ভলা ারী এ াকশন ফর সাসাই  
(আভাস)

আভাস ভবন, আিমর র লন, আেলকা া, বিরশাল। ০২৭৪৬-০০২৫৮-০০৬৪৭ ১১/০৭/২০১২

৫৪১ গণ া  ক িমজানগর, সাভার, ঢাকা। ০৪৮৩৩-০৪৫১৯-০০৬৫০ ২৬/০৭/২০১২

৫৪২ িমজা র পিরেবশ উ য়ন ফাউে শন
াম- আ রা, পা - কাঠািলয়া, উপেজলা- িমজা র, জলা- 

টা াইল।
০০৬৭৮-০০৩৪২-০০৬৫১ ১৩/০৮/২০১২

৫৪৩ িরেলসন মিশউর রহমান কেলজ রাড, নীলফামারী সদর, নীলফামারী-৫৩০০। ০০৩০২-০১০২৯-০০৬৫২ ১৩/০৮/২০১২

৫৪৪ Tarana Trust
হাজী মিফ র রহমান সওদাগর িবি ং, সা লার রাড, প য়া-
৪৩৭০, চ াম।

০২৩৭০-০০১৫১-০০৬৫৩ ১১/০৯/২০১২

৫৪৫ মানব উ য়ন কম চী তকানী কাইনগর,  উপেজলাঃ সানাতলা, জলাঃ ব ড়া। ০৪৬৭৬-০৪৪৫৮-০০৬৫৪ ১১/০৯/২০১২

৫৪৬ ধরনী সমাজ ক াণ সং া
রাড নং ১, বড়াডা া (তালতলা), ডাকঘর: রাজবাড়ী, উপেজলা: 

রাজবাড়ী সদর, জলা: রাজবাড়ী।
০৩৯০৯-০২১১৫-০০৬৫৫ ১১/০৯/২০১২

৫৪৭ উইেমন জব ি েয়শন স ার জাত র, তালা, সাত ীরা। ০৪৯০২-০২৮০৫-০০৬৫৬ ১১/০৯/২০১২
৫৪৮ প ী ক াণ িশ া সাসাই  (িপ. ক.এস.এস) িসংড়া বাজার, নােটার- ৬৪৫০। ০২৯২০-০৩০৭৩-০০৬৫৭ ১১/০৯/২০১২
৫৪৯ প া-গড়াই মানিবক উ য়ন সং া ১০ শাম ল ওবােয়দ রাড, থানাপাড়া, ি য়া-৭০০০। ০৩৭৮৩-০২৮৪২-০০৬৫৮ ১১/০৯/২০১২

৫৫০ নথেব ল রাল ডভলপেম  সাসাই  (N.R.D.S)
মা ারপাড়া, গারিমল সড়ক (নাজমা িসেনমা সংল ), জয় রহাট- 
৫৯০০।

০২৬৭৮-০৪১৭৮-০০৬৬০ ১১/০৯/২০১২

৫৫১ আমরা কাজ কির (এ, ক, ক)
রওশন আরা মি ল, ৩৫/৭/১ উ র কমলা র, ডাকঘর: ফিরদ র, 
উপেজলা: ফিরদ র সদর, জলা: ফিরদ র ( িলশ লাইনস 
হাসপাতােলর ব পাে )

০১৬১৩-০১০৮১-০০৬৬১ ০৭/১০/২০১২

৫৫২ ছািতহা  নব উ ীপন সংঘ
ামঃ ছািতহাটী, পাঃ আউিলয়াবাদ, উপেজলাঃ কািলহাতী, জলাঃ 

টাংগাইল।
০৫৬১৯-০১৩২৬-০০৬৬২ ০৭/১০/২০১২

৫৫৩ আল কারীম িশ া ও পিরেবশ উ য়ন ফাউে শন
সািফর ভবন (৫ম তলা), ৩৮ হাজী আ ল কিরম রাড, িড়পি , 

যেশার।
০০৫৯৭-০০৭২৬-০০৬৬৩ ০৭/১০/২০১২

৫৫৪ িরটায়াড ামীন াংকাস ফাউে শন খরম র, ডাকঘরঃ শর র টাউন, থানা ও জলাঃ শর র। ০২৪৫০-০২৪৮০-০০৬৬৪ ০৭/১০/২০১২



.নং য নােম সনদ ই  করা হেয়েছ কানা (বতমান)  সনদ ন র
সনদ ই র 

তািরখ

৫৫৫
Voluntary Activities for Social & Human 
Advancement Foundation

হাি ং# ১২১৬/ এফ(১), ট# ৮০, রাড# ৮, শাি  আ/এ, উ র 
কা লী কেণলহাট পাহাড়তলী, চ াম- ৪২১৭।

০১৩০৪-০০৭৩০-০০৬৬৫ ০৭/১০/২০১২

৫৫৬ সা াল এেসািসেয়শন ফর িফউচার এ াবিলসেম  ( সফ) সাতমাথা, পা ঃ মািহগ , উপেজলা+ জলাঃ রং র। ০৬৯৯০-০২৮৪৫-০০৬৬৬ ০৭/১০/২০১২

৫৫৭ য না সমাজ ক াণ সং া
াম- িবরািহম র, পা - গািব র, উপেজলা- জানগর, জলা-

পাবনা।
০৬৪৯২-০২১৪২-০০৬৬৭ ০৭/১০/২০১২

৫৫৮ িশখা সমাজ ক ান সং া রাতন কাট রাড, নািসর নগর, া ণবািড়য়া। ০১৩৮৮-০১৭০৫-০০৬৬৮ ০৭/১০/২০১২

৫৫৯
সাসাল এ  কালচারাল ডেভলপেম  ফাউে শন 

(এস.িস.িড.এফ)
ামঃ বা বাড়ী, পা +থানা+ জলাঃ িদনাজ র। ০৬০১৩-০২৭৭৯-০০৬৬৯ ০৭/১০/২০১২

৫৬০ ইছামিত িহউ ান ডভলপেম  ফাউে শন (Esamoti 
Humen Development Foundation)

৪/৩ ব ী পাড়া লন, ব পাড়া, লনা। ০২৪০১-০৪৭৮৭-০০৬৭০ ১২/১২/২০১২

৫৬১ আেলার নীড় সিমিত নােমা করাম র, করাম র, চ পাইনবাবগ । ০৪৭৮১-০১৫৪৪-০০৬৭১ ১২/১২/২০১২

৫৬২ অ গিত সবা সং া
জ য়া নায়াকাি  মৗলভীবাজার, ডাকঘর- ভােটরচর, উপেজলাঃ 
বলাব, জলাঃ নরিসংদী।

০০৬৪৮-০১৪৭৯-০০৬৭২ ১২/১২/২০১২

৫৬৩ ব ধন াম উ য়ন ফাউে শন  (BADHAN GRAM 
UNNAYAN FOUNDATION)

আরামবাগ, বটতলা হাট, চ পাইনবাবগ । ০৪৭৮২-০১৫৪৭-০০৬৭৩ ১২/১২/২০১২

৫৬৪ ামলী প ী উ য়ন সং া
ামঃ া বগম, ডাকঘরঃ কা ািলয়া, উপেজলাঃ িমজা র, 
জলাঃ টা াইল।

০০৭৬০-০১৪১২-০০৬৭৪ ১২/১২/২০১২

৫৬৫ িনরাপদ সমাজ পাথরাইল, দল য়ার, টা াইল। ০২৬১১-০১৫৯২-০০৬৭৫ ০৬/০১/২০১৩

৫৬৬ বের  এ াডভা েম  ইন ে েটড কিম  (বাইক)
াম- নানা র, ডাক-নয়ােগালা, উপেজলা-নবাবগ  সদর, জলা-

চ পাইনবাবগ ।
০৬৬১৫-০২৩১৬-০০৬৭৬ ০৬/০১/২০১৩

৫৬৭ শেসা "SHESO" িবজরা বাজার, িষ াংক ভবন (৩য় তলা), লাকসাম, িম া। ০২৯৯১-০২০৫৩-০০৬৭৮ ২২/০১/২০১৩

৫৬৮
Disa Integrated Social Advancement 
Foundation

বাড়ী # ১১, রাড #১৭, ওেয়  এ  জান-এ, খািলশ র আ/এ, 
লনা-৯০০০।

০১৪৬৭-০১৬২৪-০০৬৭৯ ২২/০১/২০১৩

৫৬৯ বিসক ডেভলপেম  সাসাই
বািড় # ২৯ (২য় তলা), রাড #০৯, ক # িড, সকশন-০১ 
িমর র, ঢাকা- ১২১৬।

০০১৪২-০০১২৬-০০৬৮০ ২২/০১/২০১৩

৫৭০ রাল ডভলপেম  এেসািসেয়ট (আর,িড,এ)
এনাম ােলস, বাগানবাড়ী (এল এস িড গইট সংল ), ভরব, 
িকেশারগ ।

০০০৯৭-০২২১৬-০০৬৮১ ২২/০১/২০১৩

৫৭১ বােকরগ  ফারাম িবিজএফ স ার, রহমগ , ডাকঘর- কািলগ , বােকরগ , বিরশাল। ০০৯৮৩-০০০১৬-০০৬৮২ ২২/০১/২০১৩

৫৭২ উদয়ন-বাংলােদশ
ামঃ চাল রােয় া, পাঃ তাফালবাড়ী, উপেজলাঃ শরণেখালা, 
জলাঃ বােগরহাট।

০৩১৮৩-০০২০৮-০০৬৮৩ ২২/০১/২০১৩

৫৭৩ সমি ত আ িনভরশীল সমাজ উ য়ন সং া (িসসডা) ামঃ মািজহাট, পাঃ হালসা, উপেজলাঃ িমর র, জলা- ি য়া। ০১৯৬৭-০১২০৩-০০৬৮৪ ২২/০১/২০১৩
৫৭৪ বাংলােদশ এি কালচারাল ওয়ািকং িপপল  এেসািসেয়শন বাওপা, কাগমারী, টা াইল। ০১৭৪০-০১৭২৯-০০৬৮৫ ২২/০১/২০১৩
৫৭৫ মানব উ য়ন ক মউক পেয় , আম িপ, মেহর র। ০৪৬১৫-০০৬৬৮-০০৬৮৬ ১১/০২/২০১৩

৫৭৬ SHUSAMAJ FOUNDATION ( সমাজ ফাউে শন) নাভারন বাজার, পা - যাদব র, উপেজলা-শাশা, জলা-যেশার। ০০৮১৮-০১৩১০-০০৬৮৭ ১১/০২/২০১৩

৫৭৭ সবা আথ সামািজক উ য়ন সং া াম+ পা +উপেজলাঃ দল য়ার, জলা- টা াইল। ০৫২৬৭-০২৯৭৪-০০৬৮৮ ১১/০২/২০১৩

৫৭৮ অ ত ফাউে শন "AGRODUT FOUNDATION"
াম-উ র কদমতলা, ডাকঘর-রােয় া, উপেজলা-শরনেখালা, জলা-

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

৫৭৯ রাল এ াডভা েম  কিম  (র াক) রাতন বাজার, বােগরহাট। ০৩০১২-০২৩১৫-০০৬৯২ ১১/০২/২০১৩

৫৮০ ি  (SRISTY) SOCIETY FOR RURAL 
IMPROVEMENT AND STABILITY

সিলম াজা (িনচ তলা), না ঘাট উ র বাজার, পা +থানাঃ 
না ঘাট, জলাঃ হিবগ ।

০০৬০০-০০২৩৮-০০৬৯৩ ১১/০২/২০১৩

৫৮১ িদশা বাংলােদশ (Disa Bangladesh) িদশা ভবন, িসএ িব রাড, বিরশাল। ০০৭৩২-০৩৮৮৩-০০৬৯৪ ১১/০২/২০১৩

৫৮২ পা
াম-নলতা শরীফ, পা-নলতা মাবারকনগর, উপেজলা-কািলগ , 
জলা-সাত ীরা

০২৩৬৬-০০৬৭১-০০৬৯৫ ১১/০২/২০১৩

৫৮৩ স য়ন উ য়ন সং া (সা )
হাজী তিছর আলী াজা, ীবাজার, ডাকঘর- কিরম র, উপেজলা- 
রাজনগর, জলা- মৗলভীবাজার।

০১৬৪৫-০৪১৭৪-০০৬৯৬ ১১/০২/২০১৩

৫৮৪ াউস সৗিখন িভলা, ২য় তলা, আ ল কােশম সড়ক, সাত ীরা সদর, ০০৯৮৯-০২৬৪৬-০০৬৯৭ ২৬/০২/২০১৩

৫৮৫  িতভা িবকাশ সং া ামঃ দওলা, পাঃ িব.এ.ইউ মা াসা, উপেজলা+ জলাঃ  টাংগাইল। ০৫৪০০-০১০৬০-০০৬৯৮ ২৬/০২/২০১৩

৫৮৬
Technical Assistance For Rural 
Development

িড-২১/১, তালবাগ, সাভার, ঢাকা-১৩৪০। ০১৮২২-০২৯৮৫-০০৬৯৯ ২৬/০২/২০১৩

৫৮৭ যৗথ উ য়ন েচ া ( জইউিপ) সিরষাবাড়ী বড় বাজার, মসিজদ রাড, সিরষাবাড়ী, জামাল র। ০৬২২০-০৪৮০৭-০০৭০০ ২৬/০২/২০১৩

৫৮৮ সা াল ডেভলপেম  কিম  (এসিডিস)
িমজা র সাহা পাড়া, ওয়াড নং-৮, িমজা র পৗরসভা, উপেজলা-
িমজা র, জলা-টা াইল।

০২৭০৩-০১৮৯৬-০০৭০২ ২৬/০২/২০১৩

৫৮৯ আদশ ফাউে শন দশনা রাতন বাজার, পাঃ দশনা, থানা-দা ড় দা, জলা- য়াডা া। ০৫৩২৪-০৪৩২২-০০৭০৩ ২৬/০২/২০১৩

৫৯০ বন াম সামািজক উ য়ন সং া (িব,এস,ইউ,এস)
াম- বন াম, ডাকঘর- মা রাহাট, উপেজলা- অভয়নগর, জলা- 

যেশার।
০১৭৭৮-০১৫৭১-০০৭০৪ ২৬/০২/২০১৩

৫৯১ প ী উ য়ন ফাউে শন (আর িড এফ) হামছায়া র, শর র, ব ড়া-৫৮৪০। ০২৯০৯-০৪৭০২-০০৭০৫ ২৬/০২/২০১৩
৫৯২ হলপ বাংলােদশ ামঃ কমলা র, পাঃ+থানাঃ সাভার, জলাঃ ঢাকা। ০১১৮৫-০৪৭৪৭-০০৭০৬ ২৬/০২/২০১৩
৫৯৩ যৗথ উে াগ ব আদালত পাড়া, টা াইল-১৯০০। ০২৮৩৮-০৩৬১০-০০৭০৭ ২৬/০২/২০১৩

৫৯৪ আ হ উ য়ন সং া
সাতগ ও বাজার শন, ডাকঘরঃ সাতগ ও, উপেজলাঃ ম ল, 
জলাঃ মৗলভীবাজার।

০২৪২৪-০৪৬৮৫-০০৭০৮ ২৬/০২/২০১৩

৫৯৫ গণ - উ য়ন একােডমী পাঃ দাস র, জলাঃ নােটার-৬৪৪০। ০২১১১-০০৫৮০-০০৭০৯ ১৩/০৩/২০১৩
৫৯৬ ‘‘ সফ’’ সা াল এক িভ জ ফর এনভায়ারেম ৫০, বা  খান রাড (পাইওিনয়ার কেলেজর পি শ পাে ) লনা-৯১০০। ০৫৫৭৪-০৪৮৬১-০০৭১০ ১৩/০৩/২০১৩
৫৯৭ নজ ল িত সংসদ (এন.এস.এস) ইেডন ােলস, প বী আ/এ, আমতলী, বর না। ০২৭৮৬-০১৮৫৭-০০৭১১ ১৩/০৩/২০১৩

৫৯৮ অগানাইেজশন ফর সা াল িপস াম+ পা - িদয়াবাড়ী, উপেজলাঃ হিররাম র, জলাঃ মািনকগ । ০০৮৮৮-০১৮৫৬-০০৭১২ ০৭/০৪/২০১৩

৫৯৯ ইউিনভােসল সা াল হি ং এ ােসািসেয়শন (ঊষা) াম+ পা - সাজন র, উপেজলাঃ ভদরগ , জলাঃ শরীয়ত র। ০৩০৪৯-০১৪৩৭-০০৭১৪ ০৭/০৪/২০১৩

৬০০ সেচতন সাহা  সং া ৪০-৪১ িসে রী, সা লার রাড, শাি নগর, ঢাকা-১২১৭। ০০৫০১-০৩২৮১-০০৭১৫ ০৭/০৪/২০১৩
৬০১ মানব ক াণ সং া িম া (মাকস িম া) না লেকাট, িম া। ০২১৬৯-০২৫৭৩-০০৭১৬ ০৭/০৪/২০১৩



.নং য নােম সনদ ই  করা হেয়েছ কানা (বতমান)  সনদ ন র
সনদ ই র 

তািরখ

৬০২
অর িহউ া  ইি ে েটড সা াল ওেয়লেফয়ার 

অগানাইেজশন
িলপাড়া (উ র র ল র), পা ঃ রাজাপাড়া, উপেজলাঃ সদর 

দি ণ, জলাঃ িম া।
০১৩০৮-০১৮৭৫-০০৭১৭ ১৬/০৫/২০১৩

৬০৩ শফালী মিহলা ক াণ সংঘ
নাগাতী বািলকা িব ালয় সংল , মা রা সড়ক, ডাক- নাগাতী, 

উপেজলা-শািলখা, জলা-মা রা।
০৫৬৩২-০২৯১৯-০০৭১৮

১৬/০৫/২০১৩

৬০৪ াবন প ী উ য়ন কম চী
াম- দপাশাই, পা ঃ কালাম র, উপেজলাঃ ধামরাই, জলাঃ 

ঢাকা। ০০২০২-০১৯৬৩-০০৭১৯
১৬/০৫/২০১৩

৬০৫ Sustainable Upliftment Initiative Trust 
সেভন দাদা টাওয়ার (৩য় তলা), ২০৫, আ ল হািমদ রাড, লকবহর, 

প চলাইশ, চ াম
০৫৮৯৫-০২৪০২-০০৭২০ ০৫/০৬/২০১৩

৬০৬ লাকাল ডেভলপেম  া াম (এলিডিপ) আসমািনয়া বাজার, উপেজলাঃ িততাস, জলাঃ িম া। ০২০৭৩-০০৫১৮-০০৭২১ ১১/০৭/২০১৩

৬০৭ জনতা প ী উ য়ন সং া
ামঃ নগর ভাদ াম, পাঃ মশা ড়া, উপেজলাঃ িমজা র, জলাঃ 

টা াইল। ০১৮৫০-০৩৮২৬-০০৭২২ ১১/০৭/২০১৩

৬০৮ Chaltya Shekha স-িমল ীজ সংল  ন ন রা া, ক য়া, বােগরহাট। ০৫৫৫৫-০১০০৬-০০৭২৩ ২১/০৮/২০১৩
৬০৯ ডভলপেম  এ াক িভ স অফ সাসাই  (ডা ) ৮১, কিব গালাম মা ফা সড়ক, রােকয়া ভবন, িঝনাইদহ-৭৩০০ ০৩০১৬-০০১৬৭-০০৭২৪ ২১/০৮/২০১৩

৬১০ আন  সমাজ উ য়ন সং া
না িরয়া চকবাজার, পাঃ আ য়া দরগাহ, উপেজলাঃ দল য়ার, 
জলাঃ টা াইল। ০৪১৯৩-০১৯৫২-০০৭২৫

২১/০৮/২০১৩

৬১১ প ী সামািজক কা ম সং া
বনপাড়া পৗরসভা (িমশন মােকট, ২য় তলা), ডাকঘরঃ হােরায়া, 
উপেজলাঃ বড়াই াম, জলাঃ নােটার-৬৪৩০।

০১৭৩৩-০০১০৪-০০৭২৬
১০/০৯/২০১৩

৬১২ অ গামী উ য়ন সং া (অ গামী) তাহসান মি ল, শােয় াবাদ বাজার, বিরশাল সদর, বিরশাল। ০৭০৮৬-০৪১৭৫-০০৭২৭ ০৯/১২/২০১৩

৬১৩ Daridro & Paribash Unnaon Society িশমলা বাজার, সিরষাবাড়ী, ডাকঘর-সিরষাবাড়ী, জলা-জামাল র।
০৩৯৩৩-০৩৩৭৮-০০৭২৯

০৯/১২/২০১৩

৬১৪ ীজ কিজ ল রাড, আড়পাড়া বাজার, শািলখা, মা রা। ০১৮৭৭-০০৫৩১-০০৭৩২ ১৩/০১/২০১৪

৬১৫ ীল বাংলােদশ ফাউে শন (Sopnil Bangladesh 
Foundation)

৫৬৫ ইসলাম াজা ব র লা, থানা- ইিপেজড, িজলা- চ াম-
৪২১৮।

০০১২৪-০০৮০৯-০০৭৩৩ ১৩/০১/২০১৪

৬১৬ ই থ ইিনিশেয় ভ ফর সািসও ইকেনািমক এ াক িভ
বাসনা, ডাকঘর-সােনাড়া-১৮০০, উপেজলা-ধামরাই, জলা-ঢাকা।

০০০৫৬-০১৭২০-০০৭৩৪ ১৩/০১/২০১৪

৬১৭ প ী আিথক উ য়ন কা ম াম-র নাথ র, ডাকঘর+উপেজলা- পীরগ , জলা-ঠা রগ ও। ০০৮৬১-০২৫৮২-০০৭৩৫ ১৬/০১/২০১৪
৬১৮ Jatio Tarun Sangha ২১-২৩ হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৯ ০২৩৩৪-০১৮২৯-০০৭৩৬ ১৭/০২/২০১৪

৬১৯ পাে রী সমাজ উ য়ন সং া (পা স)
িপ,িড,িব রাড, কলাবাগান, পা +উপেজলা-আ গ , জলা-
া ণবািড়য়া

০২০৬৬-০০২৪১-০০৭৩৭ ১৭/০২/২০১৪

৬২০ সাসাই  ফর উে াগ কা ন রাড, ঘািসপাড়া, িদনাজ র ০৩৩৯৫-০০৪৪৬-০০৭৩৮ ১৭/০২/২০১৪

৬২১
BANGLADESH  HEALTH  AND  

EDUCATION  DEVELOPMENT  SOCIETY 
(বাংলােদশ হলথ এ  এ েকশন ডভলপেম  সাসাই )

ছােদক টাওয়ার (৩য় তলা), আরাকান রাড, দাহাজারী, চ নাইশ, 
চ াম-৪৩৮২।

০১১৯১-০২৪১১-০০৭৩৯ ১৭/০২/২০১৪

৬২২ অগানাইেজশন ফর িডেফি ং িদ িডসএবল (িডিডও) ামঃ চ দনী, ডাকঘরঃ ভােজ র, থানাঃ নিড়য়া, জলাঃ শরীয়ত র। ০৫৩৬৭-০৩১৫৪-০০৭৪০ ১৭/০২/২০১৪

৬২৩ সাথী সমাজ উ য়ন সং া সড়াডা ী, আতাই লা, পাবনা। ০৩৩৯৪-০১৮২৩-০০৭৪১ ১৯/০২/২০১৪

৬২৪ নব পা প ী
াম- সয়া, ডাকঘর- ি বাজার, উপেজলা- ধনবাড়ী, জলা- 

টা াইল।
০০৩৬৮-০১৯৮৪-০০৭৪২ ১৯/০২/২০১৪

৬২৫ সা াল ই আিল  ফর ইেফক ভ ডেভলপেম  (সীড) বাড়ী নং- ৫০৩/১, নীলক , কেরাল রাড, রং র-৫৪০০। ০২০৯১-০০৪৯৪-০০৭৪৩ ৩১/০৩/২০১৪

৬২৬ উে ষ মসিজদ রাড, াম+ডাকঘর-কর য়া, উপেজলা+ জলা-টা াইল। ০৪০৭২-০৩৯৩৬-০০৭৪৪ ১৭/০৭/২০১৪

৬২৭ জ ার এ  এনভায়রনেম  ােনজেম  সাসাই  ( জমস)
রিশদা কেটজ, উ র ম র, মাদাম, সাহা র রাড (মাদাম 

ি েজর উ র পােশ), সদর, ল ী র।
০৩৬৯৩-০৩৫২৩-০০৭৪৫ ১৭/০৭/২০১৪

৬২৮ সািসও ইেকােনািম এডভা েম  অগানাইেজশন ইঁয়ারঘাট, ঘাড়াশাল, পলাশ, নরিসংদী। ০৩৮৪৫-০৪৯৫৭-০০৭৪৬ ১৭/০৭/২০১৪

৬২৯
DAM FOUNDATION FOR ECONOMIC 

DEVELOPMENT-ডাম ফাউে শন ফর ইেকানিমক 
ডেভলপেম

বািড় নং-৮৫২, সড়ক নং-১৩, বাই ল আমান হাউিজং সাসাই , 
আদাবর, ঢাকা-১২০৭।

০০১০৯-০২২৪৩-০০৭৪৭ ০৩/০৮/২০১৪

৬৩০ নওগ  আথ-সামািজক উ য়ন সং া বায়ািলয়া-৫৮৯১, নওগ  সদর, নওগ । ০১৫৩৬-০৩৩৪০-০০৭৪৮ ১৯/০৮/২০১৪
৬৩১ সাত ীরা মানব উ য়ন সং া নাগবাটী, িলয়া, ামনগর, সাত ীরা। ০৪৫৩২-০২৩১১-০০৭৪৯ ১৯/০৮/২০১৪

৬৩২ নারী উ য়ন ফারাম (NUF)
ভা  ল ী র (তালতলা কালী মি েরর পােশ), ফিরদ র সদর, 
ফিরদ র। ০১৪৪৭-০১৮৮২-০০৭৫০

২৮/০৯/২০১৪

৬৩৩ রিভ বািড় নং-১৬, রাড নং-৫, ধানমি  আ/এ, ঢাকা-১২০৫। ০২৬০৪-০৪৩২৯-০০৭৫১ ১৬/১০/২০১৪
৬৩৪ রাল িরকন াকশন সাসাই াম+ পা - গাভী র, উপেজলা+ জলা- মেহর র। ০৬৬১৬-০৪৩১৬-০০৭৫২ ১০/১১/২০১৪

৬৩৫
এডভা ড সাসাই  ফর এিন িরসাচ এ  এক ভ লাইফ 
ওিরেয়ে ড ওয়াক (Advanced Society for Any 
Research & Active Life Oriented Work)

আশািরয়াচালা শহরেগাপীন র, পা -শহরেগাপীন র, উপেজলা-
ঘাটাইল, জলা-টা াইল।

০৫০৬০-০৪২৪৫-০০৭৫৩ ১০/১১/২০১৪

৬৩৬
এেসািসেয়শন অব ওয়াকাস ফর অলটারেন ভ রাল 
ডেভলপেম  (এওয়াড)

বাসা-১৯, রাড-৩৮, ক-িস, শাহজালাল উপশহর, িসেলট। ০৩৪১৬-০১২৬২-০০৭৫৪ ১৫/১২/২০১৪

৬৩৭ জন ক াণ মানিবক উ য়ন সং া িরয়া, পা -আটঘিড়, উপেজলাঃ-িমজা র, জলাঃ-টা াইল। ০২২৫১-০১৪৫৯-০০৭৫৫ ২৬/০৭/২০১৫
৬৩৮ ঃ  মানবতার সবা সং া (িডএমএসএস) সদর রাড, খ জন র, জয় রহাট সদর, জয় রহাট। ০৩২২৯-০১০৯৯-০০৭৫৬ ২৬/০৭/২০১৫

৬৩৯ সমি ত জনক াণ ক
বািড় নং-৪৩, রাড নং-০৬, িপিস কালচার হাউিজং সাসাই , 
শেখরেটক, আদাবর, মাহা দ র, ঢাকা

০২৭১০-০৩৪৯৪-০০৭৫৮ ২৭/০৮/২০১৫

৬৪০ সততা সং া (এস.এস) াম+ডাক-টা রচর, থানা- রৗমারী, জলা- িড় াম। ২১১১২-০০৭৬৮-০০৭৫৯ ২১-০৯-২০১৬

৬৪১ আশার আেলা সমাজ ক াণ সং া (এ. এস. ক. এস)
াম-িনমাই িদঘী, ডাক-ছািতয়ান াম, উপেজলা-আদমিদঘী, জলা-

ব ড়া।
২১১১২-০০১৫৯-০০৭৬০ ২১-০৯-২০১৬

৬৪২ আইিডেয়ল কম সহায়ক ফাউে শন
রাতন ব র, চৗ রী পাড়া, আসরাফ িবি ং (৪থ তলা), ব র 

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

৬৪৩ মানব ি  সং া খাষ বড় িশ ল, ব ব  স  পি ম সাব, িসরাজগ । ২১১১২-০০০০১-০০৭৬২ ০৯-১০-১৬

৬৪৪ হীরা সমাজ উ য়ন সং া (এইচ.এস.ইউ,এস) াম+ পা ঃ হােসনডা া, উপেজলা-পাংশা, জলা-রাজবাড়ী। ২১১১২-০০০৯০-০০৭৬৩ ২৭-১০-২০১৬



.নং য নােম সনদ ই  করা হেয়েছ কানা (বতমান)  সনদ ন র
সনদ ই র 

তািরখ

৬৪৫ সমাজ উ য়ন কম (সাক) াম-মা য়ান চড়া, ডাকঘর- গাহাটা, থানা-গাবতলী, জলা-ব ড়া। ২১১১২-০০১১৪-০০৭৬৪ ২৭-১০-২০১৬

৬৪৬ সানার বাংলা প ী উ য়ন সং া
ন ন বাবলা পাড়া, ডাকঘর-বালসা বাড়ী, থানা-উ াপাড়া, জলা-
িসরাজগ ।

২১১১২-০১১৮০-০০৭৬৫ ২৭-১০-২০১৬

৬৪৭ হাম া খান মাহনা, প য়া, চ াম। ০১৮২৮-০১১৫৫-০০৭৬৬ ২৭-১০-২০১৬

৬৪৮ িসয়াম িশ া ও া  উ য়ন ফাউে শন
১১০৯, নজ ল ভবন, িঝিলমেরাড, বড় ই ারা মাড়, 
চ পাইনবাবগ -৬৩০০।

২১১১২-০০২৯৮-০০৭৬৭ ১৭-১১-২০১৬

৬৪৯ স িত হলথ এ  এ েকশন ডেভলপেম  ফাউে শন
৫৮০, িফডার রাড, ওয়াড নং-০৭, গলািচপা পৗরসভা, উপেজলা-
গলািচপা, জলা-প য়াখালী

২১১১২-০০১২৫-০০৭৬৮ ২৯-১১-২০১৬

৬৫০ গফরগ ও ফাউে শন
াম- রিশদমহল, ডাকঘর-আনসারনগর, থানা-গফরগ ও, জলা-

ময়মনিসংহ।
২১১১২-০০২৮১-০০৭৬৯ ২৯-১১-২০১৬

৬৫১ িদগ  ফাউে শন িত িশ ক মাঃ আনসার উি ন সড়ক, পলাশেপাল, সাত ীরা। ২১১১২-০০১২৬-০০৭৭০ ২০-১২-২০১৬

৬৫২ পসী বাংলা সাসাই দৗলতিদয়া বাজার, গায়াল , রাজবাড়ী। ২১১১২-০০২৭৩-০০৭৭১ ১৩-০২-২০১৭
৬৫৩ জন উ য়ন ফাউে শন াম ও ডাকঘর - গালা, উপেজলা ও জলা - টাংগাইল। ২১১১২-০০৩৮৪-০০৭৭২ ১৩-০২-২০১৭

৬৫৪ আেলার পেথ উ য়ন সং া
াম - রথবাড়ী, ডাকঘর - সা াহার, থানা - আদমিদঘী, জলা - 

ব ড়া।
২১১১২-০১০৪৭-০০৭৭৩ ১৩-০২-২০১৭

৬৫৫ লাইট হাউজ জ ল নগর, ব ড়া-৫৮০০। ২১১১২-০০৫৮৩-০০৭৭৪ ০৯-০৪-২০১৭
৬৫৬ মিনরাম র িদশারী জনক ান সং া মিনরাম র বাজার, ডাক+থানা-মিনরাম র, জলা-যেশার। ২১১১২-০০২৯৬-০০৭৭৫ ০২-০৫-২০১৭

৬৫৭ ামীণ সামািজক উ য়ন ফাউে শন (আর,এস,িড,এফ)
হাি ং নং- ৪১৬/১, মহ া- আরামবাগ (িপ আই রাড), ডাকঘর- 

চ পাইনবাবগ , উপেজলা-চ পাইনবাবগ , জলা- চ পাইনবাবগ ।
২১১১২-০০২৪৯-০০৭৭৬ ০৩-০৫-২০১৭

৬৫৮ মািনকগ  উ য়ন সং া (মাউস) াম+ডাক- টপড়া, উপেজলা-িশবালয়, জলা-মািনকগ । ২১১১২-০০১৮১-০০৭৭৭ ০৪-০৫-২০১৭

৬৫৯ অ ািম  মানব উ য়ন সং া
নাজমা িনেকতন (নীচ তলা), র নাথ র বাজার, উপেজলা: ক য়া, 
জলা: চ দ র।

২১১১২-০০২১৫-০০৭৭৮ ২০-০৬-২০১৭

৬৬০  প ী উ য়ন সং া
াম-উ র মি ক র, ডাকঘর-মি ক র, থানা-নােচাল, জলা-

চ পাইনবাবগ ।
২১১১২-০০৬৯১-০০৭৭৯ ২০-০৬-২০১৭

৬৬১ চতনা মানিবক উ য়ন সং া াম-কাঠ ল বািগচা, গাবতলা মাড়, থানা ও জলা-চ পাইনবাবগ । ২১১১২-০০৪৩৩-০০৭৮০ ২০-০৬-২০১৭

৬৬২
বিসক এইড ফর লাকাল এ াকশন িকং এেসািসেয়শন 

(বলাকা)
াম-আসমািনয়া বাজার, পা ঃ নারাি য়া, উপেজলাঃ িততাস, 
জলাঃ িম া।

২১১১২-০০০১৮-০০৭৮১ ২০-০৬-২০১৭

৬৬৩ র ফাউে শন বাংলােদশ
হাি ং নং-৩৮, ওয়াড নং: ০৫, ৩৮ নং িজলা ল রাড, সদর, 

ময়মনিসংহ
২১১১২-০০৪০৪-০০৭৮২ ২০-০৬-২০১৭

৬৬৪ াম বাংলা উ য়ন সং া জাড়া তালতলা, নােটার রাড, রানীরহাট, শাজাহান র, ব ড়া। ২১১১২-০০০৮৩-০০৭৮৩ ২১-০৬-২০১৭

৬৬৫ জয়তী সাসাই ২২/িস, িজব সড়ক, রলেগট, যেশার। ২১১১২-০০২৫৩-০০৭৮৪ ২১-০৬-২০১৭
৬৬৬ পউস ফাউে শন িজয়া, িশবগ , ব ড়া । ২১১১২-০০২১১-০০৭৮৫ ২৭-০৭-১৭
৬৬৭ ইেকা সাসাই  (এক  ােসবী সং া) ৩৭/১, লালবাগ রাড, ঢাকা-১২১১ ২১১১২-০১০৮২-০০৭৮৬ ২৭-০৭-১৭
৬৬৮ ঢাকা প ী সবা সং া াম+ পাঃ শা া, উপেজলাঃ নবাবগ , জলাঃ ঢাকা। ২১১১২-০০১৯০-০০৭৮৭ ২৭-০৭-১৭

৬৬৯
চ দ র সািসও ইকনিমক িডেভলপেম  অ ািনেজশন 
(িস,এস,ই,িড,ও)

চৗ রী াজা, ফিরদগ  রাড, ওয় ারেলস বাজার, চ দ র। ২১১১২-০০১০৯-০০৭৮৮ ২৭-০৭-১৭

৬৭০ আেলার িদশারী মিহলা উ য়ন সং া গায়াল  বাজার (আড়ৎপি ), ডাক+উপেজলা- গায়াল , রাজবাড়ী। ২১১১২-০০৭৯২-০০৭৮৯ ০৭-০৮-১৭

৬৭১ িসরাজগ  মানব ক াণ ও সমাজ উ য়ন সং া উ র সয়াধানগড়া (কািজ র রাড), িসরাজগ -৬৭৭০। ২১১১২-০০৪৮৩-০০৭৯০ ০৭-০৮-১৭

৬৭২ ডেভলপেম  ইিনিসেয় ভ ফর িহউ ান এ াডভা েম

এস আর পাক (২য় তলা), হাি ং নং-২৯৩, 
দৗলত র পি ম পাড়া, পাঃ িম া সদর-৩৫০০, 

উপেজলাঃ িম া আদশ সদর, জলাঃ িম া।
২১১১২-০১০৩৪-০০৭৯১ ০১-১১-২০১৭

৬৭৩ অবল ন ামঃ দি ণ িষ, কিলশহর, থানাঃ প য়া, জলা-চ াম। ২১১১২-০১০১২-০০৭৯২ ০১-১১-২০১৭
৬৭৪ া াম   ফর িপপল   ডেভলপেম  (িপ িপ িড) শি র, শাহজাদ র, িসরাজগ -৬৭৭০। ২১১১২-০০০৪২-০০৭৯৩ ২১-১১-২০১৭
৬৭৫ প ী সবা সংঘ াম + ডাকঘর + থানা - মকী, জলা-প য়াখালী। ২১১১২-০০৪০৬-০০৭৯৪ ১২-১২-২০১৭

৬৭৬ মিহষবাথান সমাজ ক াণ সিমিত
াম-মিহষবাথান, ডাক- শেখরেকালা, উপেজলা-ব ড়া সদর, জলা-

ব ড়া।
২১১১২-০০১৬৪-০০৭৯৫ ১২-১২-২০১৭

৬৭৭ বের  ইেকােনািমক ডেভলপেম  অগানাইেজশন (িবেডা) নােচাল (হাজীডা া), উপেজলা-নােচাল, জলা-চ পাইনবাবগ । ২১১১২-০০৫৭৩-০০৭৯৬ ৩০-০১-২০১৮

৬৭৮ িহউ ািনেটিরয়ান এইড ফর রাল ডেভলপেম  সাসাই
মহ া- ব কমলা র, পিলেটকিনক রাড, ডাক-+থানা-ফিরদ র 
সদর, ফিরদ র।

২১১১২-০০১৫৪-০০৭৯৭ ৩০-০১-২০১৮

৬৭৯ ঃ  মিহলা সং া রইল (বাস া ), কাহা , ব ড়া। ২১১১২-০০০৪১-০০৭৯৮ ২১-০৩-২০১৮

৬৮০ পারিভন সমাজ ক াণ সং া ামঃ সা াহার, ডাকঘর-সা াহার, থানা-আদমদীিঘ, জলা-ব ড়া। ২১১১২-০০৬৭৯-০০৭৯৯ ২১-০৩-২০১৮

৬৮১ আ িলক উ য়ন সং া (আউস) গনকা, ডািলম বািড়য়া, নয়ােগালা রাড, সদর, চ পাইনবাবগ । ২১১১২-০১০৮০-০০৮০০ ০৭-০৫-২০১৮

৬৮২ তর  ডেভলপেম  অগানাইেজশন াম-ইকর ড়ী, ডাকঘর-সা াহার, থানা-নওগ  সদর, জলা-নওগ । ২১১১২-০১১৭৯-০০৮০১ ০৭-০৫-২০১৮

৬৮৩ সা াল ডেভলপেম  সািভস (এস.িড.এস)
াম-পি ম বািলঘাটা, ডাকঘর-প চিবিব, থানা-প চিবিব, জলা-

জয় রহাট।
২১১১২-০০৭২৯-০০৮০২ ০৭-০৫-২০১৮

৬৮৪ সা াল সইফ  নট ফাউে শন  র, ছিলমাবাদ, ব ারাম র, া ণবািড়য়া। ২১১১২-০০০০২-০০৮০৩ ২৪-০৫-২০১৮

৬৮৫ দশ ফাউে শন াম ও ডাকঘর-জামিদয়া, উপেজলা-বাঘারপাড়া, জলা-যেশার। ২১১১২-০০১৬৩-০০৮০৪ ২৪-০৫-২০১৮

৬৮৬ ি  সামািজক উ য়ন সং া
কাটপাড়া, ডাকঘর- য়াডা া, থানা- য়াডা া সদর, জলা-
য়াডা া।

২১১১২-০০১২১-০০৮০৫ ২৪-০৫-২০১৮

৬৮৭ কিমউিন  ডেভলপেম  সাসাই  (িস.িড.এস)
াম- িশ িলয়া, ডাকঘর-িশ িলয়া- গাপীনাথ র, থানা-িঝকরগাছা, 
জলা-যেশার।

২১১১২-০০১৫৩-০০৮০৬ ২৪-০৫-২০১৮



.নং য নােম সনদ ই  করা হেয়েছ কানা (বতমান)  সনদ ন র
সনদ ই র 

তািরখ

৬৮৮ িপপলস ডেভলপেম  ফাউে শন (িপিডএফ)
এফ-১৭২/২, উ র ছায়ািবথী, পা ঃ গাজী র সদর-১৭০০, 
উপেজলাঃ গাজী র সদর, জলাঃ গাজী র

২১১১২-০০১০৬-০০৮০৭ ০৭-০৮-২০১৮

৬৮৯ সা াল েগিসভ সাসাই বাস শন, আলী কদম, বা রবান পবত  জলা। ২১১১২-০১২১২-০০৮০৮ ২৯-০৮-২০১৮

৬৯০ কাপািসয়া প ীেসবা িশ  ও িতব ী ফাউে শন দিড়নােশরা, পাঃ তারাগ , উপেজলাঃ কাপািসয়া, জলাঃ গাজী র। ২১১১২-০০০৩৮-০০৮০৯ ১৬-০৯-২০১৮

৬৯১ দশ ডেভলপেম  স ার (িড.িড.িস) রা রাম র, পাঃ কািলকা র, থানা ও জলাঃ মাদারী র। ২১১১২-০০৩৬৮-০০৮১০ ১৬-০৯-২০১৮

৬৯২ েদশ সবা
াম: গায়ালচামট, ডাকঘর:  অ ন থানা: কাতয়ালী, জলা: ফিরদ র

।
২১১১২-০০৪৬৭-০০৮১১ ১৬-০৯-২০১৮

৬৯৩ এেসািসেয়শন ফর িপপলস ডভলপেম  ীম
k-১৪/২A (২য় তলা), বািরধারা নথ রাড, (কালাচ দ র), ঢাকা-
১২১২।

২১১১২-০০৫৩৭-০০৮১২ ২০-১১-২০১৮

৬৯৪
ডভলপেম  ইনি উট ফর সা াল এ  িহউ ান 

এ ােফয়াস (িদশা)
াম- চর ভ িরয়া, ডাকঘর- চরপ া, থানা - লাদী, জলা- বিরশাল ২১১১২-০০৪৬৫-০০৮১৩ ১৩/০১/২০১৯

৬৯৫ সীড া াম অব ামীণ সাসাই
ামঃ হড় াম ( শখপাড়া), ডাকঘর+থানাঃ রাজপাড়া, জলাঃ 

রাজশাহী
২১১১২-০০৫০৯-০০৮১৪ ২০/০৩/২০১৯

৬৯৬ নবদীপ সমাজ ক াণ সং া
াম ও পাঃ-লািহড়ী মাহন র, উপেজলা-উ াপাড়া
জলা-িসরাজগ ২১১১২-০১১৬৫-০০৮১৫ ২০/০৩/২০১৯

৬৯৭ ঢঊ হলথ, এ েকশন এ  এনভায়রনেম  ডেভলপেম  সাসাই
াম+ডাকঃ দা ন মি ক, থানাঃ পাইকগাছা, জলা: লনা। 

২১১১২-০০৫১২-০০৮১৬ ২০/০৩/২০১৯

৬৯৮ পিলমা  সমাজ ক াণ ফাউে শন (িপ,এস, ক,এফ)
ব ি য়া মাড়, পা ঃ জংগল বাধাল, থানাঃ সদর, 
জলাঃ যেশার।

২১১১২-০০০২০-০০৮১৭ ২০/০৩/২০১৯

৬৯৯  িঝিলক ফাউে শন
াম-খরসংগ, ডাকঘর-িমকিশিমল, িরয়া, লনা। 

২১১১২-০০৭০২-০০৮১৮ ২০/০৩/২০১৯

৭০০ নওগ  অথৈনিতক ও সমাজ উ য়ন সং া ( নসেডা) খিলশ িড়, নওগ  সদর, নওগ । ২১১১২-০০৬৮১-০০৮১৯ ৩০/০৬/২০১৯

৭০১ রায়মািঝড়া স জ সংঘ (আরএসএস)
ামঃ রায়মািঝড়া, পাঃ ভবানীগ  উপেজলাঃ ব ড়া সদর
জলাঃ ব ড়া।

২১১১২-০০২১০-০০৮২০ ০২/০৪/২০১৯

৭০২ দীি  সমাজ উ য়ন সং া
মিরয়ম ােলস (২য় তলা), ১২৯২, ব মিন র, বগম রােকয়া 

রণী, িমর র-১০, ঢাকা-১২১৬। ২১১১২-০০৩৭৮-০০৮২১ ০২/০৪/২০১৯

৭০৩ সবা াম উ য়ন সং া 
াম+ডাকঘর: রানীহা , উপেজলা: িশবগ
জলা: চাপাইনবাবগ ।  ২১১১২-০১০১৮-০০৮২২ ০২/০৪/২০১৯

৭০৪ নদান ডেভলপেম  ফাউে শন (এনিডএফ)"      াম: কাজীহাট, পা : িজিপও, থানা: রাজপাড়া, জলা: রাজশাহী ২১১১২-০০১৭০-০০৮২৩ ০২/০৪/২০১৯
৭০৫ আেলার িদশা ফাউে শন নলতা, কািলগ , সাত ীরা ২১১১২-০০১৮৭-০০৮২৪ ০২/০৪/২০১৯
৭০৬ ইি ে েটড সা াল সািভস অব িপপলস এ াডভা েম  “ইসপা" াম: টাউন জনকাঠী, ডাকঘর: প য়াখালী, থানা: প য়াখালী, ২১১১২-০০৮৭৯-০০৮২৫ ০২/০৪/২০১৯

৭০৭ া  দাির  িনবারন সং া (LIPE)
াম: বগমনগর, ডাকঘর: নয়ািদয়ারী, থানা: গাম া র, জলা: 

চাপ ইনবাবগ
২১১১২-০১০৩০-০০৮২৬ ০২/০৪/২০১৯

৭০৮ পসী বাংলা উ য়ন সং া (R.B.U.S) াম+ডাকঘর: ই রকানী, উপেজলা: িজয়ানগর ২১১১২-০১০৬৮-০০৮২৭ ০২/০৪/২০১৯
৭০৯ ি ম হ ােভন এ ােসািসেয়শন (িডএইচএ) ১ নং সড়ক, গায়াল চামট, অ ন, ফিরদ র সদর, ফিরদ র ২১১১২-০০৫৬১-০০৮২৮ ০২/০৪/২০১৯
৭১০ আপন (আথ-সামািজক উ য়ন সং া) মেনায়ারা াজা (২য় তলা), নািপেতর ল, মইন রাড, মাইজদী ২১১১২-০০৪৯৮-০০৮২৯ ০২/০৪/২০১৯
৭১১ সমাজ উ য়ন প ী সং া (এসিডআরএস) াম: সা া র রাড, পি ম পাড়া, ডাকঘর+থানা: গাইবা া ২১১১২-০০২৪০-০০৮৩০ ০২/০৪/২০১৯
৭১২ সাসাল এ াডভা েম  কিমউিন  অগানাইেজশন (সােকা) িলশ লাইন সড়ক, বর না পৗরসভা, উপেজলা: বর না, জলা: ২১১১২-০০৩৬৭-০০৮৩১ ০২/০৪/২০১৯

৭১৩
BARAL  foundation for environment & 

sustainable development ( বরাল পিরেবশ ও টকসই 
উ য়ন ফাউে শন )

াম-বাঘাবাড়ী চকাইমা, ডাকঘর- বাঘাবাড়ী ঘাট, 
উপেজলা-শাহ্জাদ র, জলা: িসরাজগ । ২১১১২-০০৬৭০-০০৮৩২ ২৯/০৪/২০১৯

৭১৪ এস  আর ফাউে শন 
বা  টাওয়ার (৩য় তলা), রাতন িদনাজ র রাড, 
ঘাড়ধাপ ব র, ব ড়া সদর, জলা: ব ড়া-৫৮০০। ২১১১২-০০০৩৪-০০৮৩৩ ২৯/০৪/২০১৯

৭১৫ ামীণ পিরেবশ, িশ া ও অথৈনিতক উ য়ন সং া (রীড )
াম + ডাকঘর: কা  িসংগা, থানা :  জামাল র সদর
জলা: জামাল র।  ২১১১২-০১১৪৩-০০৮৩৪ ২৯/০৪/২০১৯

৭১৬ সবা ফাউে শন
াম: ন ন জরা র, পা ঃ চাপাইনবাবগ

থানা চাপাইনবাবগ  সদর
জলাঃ চাপাইনবাবগ ।

২১১১২-০১১২৬-০০৮৩৫ ২৯/০৪/২০১৯

৭১৭ সাসাই  ফর িরসাচ এ  ডেভলপেম  পস 
ামঃ শাপলাকিল পাড়া, উপেজলাঃ জীবননগর, জলাঃ য়াডা া।  

২১১১২-০০৭৪৬-০০৮৩৬ ২৯/০৪/২০১৯

৭১৮ আগামীর  কািদরাবাদ , উপেজলা: পীরগ , জলা: রং র । ২১১১২-০১২১৪-০০৮৩৭ ২৯/০৪/২০১৯
৭১৯ সমাহার-ওেমন এ  চাই  ডেভলপেম  সাসাই  বাড়ী নং-৮১৭ (৪থ তলা), রাড নং-০৪, বায় ল আমান হাউিজং ২১১১২-০৮০৯-০০৮৩৮ ১৬/০৫/২০১৯
৭২০ ইি ে েটড কিমউিন  ডেভলপেম  সাসাই  (আই.িস.িড.এস) পৗর চরজংলা, ভালা সদর, ভালা। ২১১১২-০১৭৪-০০৮৩৯ ১৬/০৫/২০১৯

৭২১ ামীণ ব সমাজ ক াণ সং া াম-রহবল ব র, ডাকঘর-রহবল, উপেজলা-িশবগ , জলা-ব ড়া ২১১১২-০১১৯৭-০০৮৪০ ১৬/০৫/২০১৯

৭২২ ইউেরা বাংলা ফাউে শন (ইিবএফ) াম+ডাকঘর+থানা- ভদরগ , জলা-শরীয়ত র ২১১১২-০০৫৬-০০৮৪১ ১৬/০৫/২০১৯
৭২৩ নারী ডেভলপেম  অগানাইেজশন (এন.িড.ও) মাইেকল ম দন রাড, উপেজলা: কশব র, জলা: যেশার ২১১১২-০০১১০-০০৮৪২ ১৬/০৫/২০১৯
৭২৪ ঋিষ ফাউে শন (Rishi Foundation) গাপীনাথ র, িবেনরেপাতা, জলা: সাত ীরা ২১১১২-০০২৯৫-০০৮৪৩ ৩০/০৬/২০১৯

৭২৫ ে িসভ ার সাসাই  (িপ.এস.এস.)
াম: রানীহা , ডাকঘর: রানীহা , থানা: িশবগ  , জলা:  

চ পাইনবাবগ ।
২১১১২-০০০০৩-০০৮৪৪ ২২/০৭/২০১৯

৭২৬ আেলািকত াম (আ া)
াম: শরেকাল, ডাকঘর: মাদলা,  থানা: শাজাহান র, জলা:  

ব ড়া।
২১১১২-০০০৭৫-০০৮৪৫ ২২/০৭/২০১৯

৭২৭ সাসাল অগানাইেজশন ফর াভা  এ ািলিভেয়শন ( সাপান) াম: + পা  : ধা রা, উপেজলা:  উিজর র, জলা:  বিরশাল। ২১১১২-০০৪০৩-০০৮৪৬ ২২/০৭/২০১৯

৭২৮ ঃ  মানব উ য়ন সাসাই  ( মাউস ) 
াম: রাতন পা  অিফস রাড, ডাকঘর: নলিছ , থানা: নলিছ , 
জলা: ঝালকা ।

২১১১২-০০৯০৯-০০৮৪৭ ২২/০৭/২০১৯

৭২৯ দীিপকা সমাজ ক ান সং া
াম: খািদম র, ডাকঘর: বহলবাড়ীয়া, থানা:  িমর র, জলা:  
ি য়া।

২১১১২-০০৩০২-০০৮৪৮ ২২/০৭/২০১৯

৭৩০ সানালী  ওেয়লেফরায় া  ( Sonali Swapna 
Welfare Trust )

াম: পানািলয়া, ইউিনয়ন: কলােকাপা, উপেজলা: নবাবগ , জলা: 
ঢাকা।

২১১১২-০০৩৭৫-০০৮৪৯ ২২/০৭/২০১৯

৭৩১ ব রা ফাউে শন ১২৫/এ, ক-এ, ব রা আবািসক এলাকা, ঢাকা-১২২৯। ২১১১২-০০৮৩৬-০০৮৫০ ০৩/১১/২০১৯

৭৩২ HUMAN AND NATURE DEVELOPMENT 
SOCIETY (HANDS)

াম: পলাশীহাটা, ডাকঘর: জগৎগ , উপেজলা: লবািড়য়া, জলা: ময়মনিসংহ।২১১১২-০০৬৪৩-০০৮৫১ ০৩/১১/২০১৯



.নং য নােম সনদ ই  করা হেয়েছ কানা (বতমান)  সনদ ন র
সনদ ই র 

তািরখ
৭৩৩ ইন ে েটড কিমউিন  ডেভলপ া  কিম াম+ডাক-অ াম, থানা-অ াম, জলা-িকেশারগ । ২১১১২-০০৩২৫-০০৮৫২ ০৩/১১/২০১৯
৭৩৪ ভরসা াম-ডাক- রনগর, থানা- ামনগর, সাত ীরা। ২১১১২-০০৩৫৭-০০৮৫৩ ০৩/১১/২০১৯

৭৩৫
িপপলস অগানাইেজশন ফর এমপাওয়ারেম  ( পাফ)

াম-১৯িস, নািজরশংকর র রাড, বজপাড়া, ডাকঘর-যেশার, কাতয়ালী 
যেশার।

২১১১২-০০১৪৪-০০৮৫৪ ০৩/১১/২০১৯

৭৩৬ স জ বাংলা ব ক াণ সং া াম-হা িরয়া, ডাক-চকচাপড়ী, থানা- বড়া, জলা-পাবনা। ২১১১২-০১১৩০-০০৮৫৫ ০৩/১১/২০১৯
৭৩৭ আেমনা ফাউে শন (এ.এফ) াম: বতাগী পৗরশহর, ডাকঘর+থানা: বতাগী, জলা: বর না। ২১১১২-০০০৪৪-০০৮৫৬ ০৩/১১/২০১৯
৭৩৮ "স েকা" ( সা াল এ াডভা েম  নটওয়ািকং কিমউিন  অগানাইেজশনখান মি ল, িশ া  রাড, কািলতলাহাট,ব ড়া সদর, ব ড়া-৫৮০০। ২১১১২-০০৩৬২-০০৮৫৭ ০৩/১১/২০১৯
৭৩৯ া সমাজ ক াণ সং া হািববনগর, বালাই, উপেজলা: িকেশারগ ২১১১২-০০৩৪৪-০০৮৫৮ ০৩/১১/২০১৯
৭৪০ আেলাক বাংলা (এ ান ইিনিসেয় ভ  ােমাট িপপল  সলফ- হলফ১, ঢাকা-১২১৬। ২১১১২-০০০৮০-০০৮৫৯ ১৯/১১/২০১৯
৭৪১ গাইবা া রাল ডেভলপেম  ফাউে শন (িজআরিডএফ) বা ইপাড়া, খালাহাটী, গাইবা া সদর, গাইবা া। ২১১১২-০০১২৯-০০৮৬০ ১৯/১১/২০১৯
৭৪২ বের  ডেভলপেম  অগানাইেজশন (িবিডও) াম-দাদরইল, ডাক-হাটরাজবাড়ী , উপেজলা-িনয়ামত র, জলা-নওগ । ২১১১২-০০১৬১-০০৮৬১ ১৯/১১/২০১৯
৭৪৩ দািব (দাির  িবেমাচন) পি ম চর উিড়য়া, ডাক-মা ান নগর, থানা-সদর, জলা- নায়াখালী। ২১১১২-০০১৯৫-০০৮৬২ ১৯/১১/২০১৯
৭৪৪ নাইচ সা াল ওেয়ল ফয়ার অগানাইেজশন (এন.এস.ডি উ.ও) াম-+ডাকঘর-বদনখালী, থানা- বতাগী, জলা-বর না। ২১১১২-০০২৪৭-০০৮৬৩ ১৯/১১/২০১৯
৭৪৫ ডেভলপেম  ফর ওর পীপলস (িড.িপ.িপ) াম-নারায়ন র, ডাক-পাংশা, উপেজলা-পাংশা, জলা-রাজবাড়ী। ২১১১২-০০৭৬৩-০০৮৬৪ ১৯/১১/২০১৯
৭৪৬ স জ বাংলা আথ-সামািজক উ য়ন সং া াম- লবাগ, ডাক-িজরাব, থানা-আ িলয়া, জলা-ঢাকা। ২১১১২-০০৬৬৯-০০৮৬৫ ১৯/১১/২০১৯

৭৪৭ Bangladesh Fellowship Foundation                                                  
৩২ মি কা হাউিজং সাসাই  িল:, িম  িভটা রাড,    
িমর র-৭, ঢাকা-১২১৬।

০০১৭১-০০১৫৫-০০৮৬৬ ১৯/১১/২০১৯

৭৪৮ ওেয়িসস াম+ পা -িমজাগ , উপেজলা- ডামার, জলা-নীলফামারী ২১১১২-০1189-০০৮৬৭ ০৩/১২/২০১৯
৭৪৯ িদনাজ র প ী উ য়ন েচ া (িড.িপ.ইউ.িপ) রাজবাঢী, িদনাজ র সদর, িদনাজ র। ২১১১২-০০200-৮৬৮ ০৩/১২/২০১৯

৭৫০
ভােরর আেলা সবা সং া আ য়া বাড ঘর, দরবার শরীফ রাড, ডাকঘর+থানা+ জলা-ময়মনিসংহ

২১১১২-০০172-৮৬৯ ০৩/১২/২০১৯

৭৫১ জনেসবা ডেভলপেম  সাসাই  ( জিডএস) হারতা ব র, ডাক- হারতা, উপেজলা-উিজর র, বিরশাল। ২১১১২-০০০৫০-০০৮৭০ ০৩/১২/২০১৯

৭৫২ COUNTRY AND HUMAN DEVELOPMENT 
SOCIETY (CHDS)

 িনেকতন, গাবাড়ী রাড, ডাকঘর: সরারচর, উপেজলা:
বািজত র, জলা: িকেশারগ ।

২১১১২-০০০৮৯৩-০০৮৭১ ১৯/১২/২০১৯

৭৫৩ ামীণ আেলা (িজএ) েরলী হাউজ, িশববা  মইন রাড, িশববা , জলা: ব ড়া। ২১১১২-০০৭০১-০০৮৭২ ১৯/১২/২০১৯

৭৫৪ হা ার পভা  এিলিভেয়শন অগানাইেজশন (এইচিপএও)
ত তীপাড়া {হাজীপাড়া (উপেজলা পিরষেদর সামেন), পা  ব  ২০১,
ঠা রগ ও সদর, ঠা রগ ও।

২১১১২-০১১৬৬-০০৮৭৩ ১৯/১২/২০১৯

৭৫৫ ডেভলপেম  অব িভেলজ এ ােসািসেয়শন ( ডাভা)
ামঃ লাওঘা া, ডাকঘরঃ চক ি , থানাঃ িশবগ , 
জলাঃ চাপাইনবাবগ । ২১১১২-০১২৪৭-০০৮৭৪ ২৪/১২/২০১৯

৭৫৬ তী সমাজ ক াণ সং া ৭৬৫, সাত মসিজদ রাড, ধানমি , ঢাকা-১২০৯। ২১১১২-০০২৬৯-০০৮৭৫ ২৪/১২/২০১৯
৭৫৭ এ াডেভি  ডেভলপেম  এ  িরিলফ এেজি  এ াডরা বাংলােদশ ১৪৯, শাহ আলী বাগ িমর র-১, ঢাকা-১২১৬। ২১১১২-০০০৬০-০০৮৭৬ ৩০/১২/২০১৯
৭৫৮ মৗচাক সমাজ উ য়ন সং া াম-রাম নগর, ডাক-দশনা, থানা-দা র দা, জলা- য়াডংগা। ২১১১২-০০০৭৬-০০৮৭৭ ৩০/১২/২০১৯
৭৫৯ িপিডও (পীস এ  ডেভলপেম  অগানাইেজশন) নওমালা, থানা-বাউফল, প য়াখালী-৮৬০০। ২১১১২-০০৮৭৬-০০৮৭৮ ২৯/০১/২০২০


