
�.নং �য নােম সনদ ই�� করা হেয়েছ �কানা (বত�মান)  সনদ ন�র সনদ ই��র তািরখ
সনদ বািতেলর 

তািরখ

১ িদ �ড আথ � হাসেন টাওয়ার (৩য় তলা), ৩/এ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।  ০০৯৬৭-০০০৫০-০০৩৭২ ২১/০১/২০০৯ ৩০/০৫/১১

২ ফাউে�শন ফর �ওর �স ��াে�িসভ ��া�াম
আম বািগচা (��রপাড় �রাড, বািড় নং-৩), িজনিজরা, 
�করানীগ�, ঢাকা-১৩১০।

 ০০২৯২-০০৮২৪-০০২৫৬ ০৮/০৬/২০০৮ ২৪/০৭/১১

৩
িভেলজ িডজএ�ািবিল� এ� �ডেভলপেম� 
�স�ার

১৮৬/৪, কাজী �পার মােক�ট, ১নং পািনর �াংক, উ�র সা�র 
পাড়, নরিসংদী।

 ০১৪৮৮-০৩৮৮৮-০০৩৫৬ ১৩/১১/২০০৮ 11/09/11

৪ এেসা কাজ কির (একাক) ডাংগপাড়া, ���িলয়া, প�গড়।  ০১০২৪-০০১০৫-০০০৭১ ২৯/১১/২০০৭ ২৮/১১/১১

৫ উ�রণ পিরবার ১১৩/িস, (৩য় তলা), �রাড-৭, �স�র-৪, উ�রা, ঢাকা- ১২৩০।  ০০৫৪৯-০০১১৩-০০০২২ ০৫/০৯/২০০৭ ০২/০১/১২

৬
িভেলজ ইেকানিমক এ� �সা�াল 
�ডেভলপ�া� কিমউিন� - িভইএসিডিস

২৪০, �রাদ�র হাই�ল �রাড, �ড়াইন, কদমতলী, ঢাকা-১২০৪।  ০০৩৬৪-০০৫৫০-০০১৬৩ ১৬/০৩/২০০৮ ০২/০১/১২

৭
এে�াচ ফর কিমউিন� �ডেভলপেম� 
অগ �ানাইেজশন

১৮৬/১, ইনার সা��লার �রাড (৩য় তলা), আরামবাগ, মিতিঝল, 
ঢাকা-১০০০।

 ০০০০৯-০০৩০০-০০২২৮ ২৯/০৪/২০০৮ ০২/০১/১২

৮ �গাে�ন ওেয় (জন ক�াণ�লক সং�া) কািশনগর �রাড, িময়া বাজার, �চৗ��াম, �িম�া।  ০১৩৪৮-০০৪১৮-০০১৫৩ ১৬/০৩/২০০৮ 02/01/12

৯
�সাসাল অগ �ানাইেজশন ফর �রাল 
�ডেভলপেম� (�সাড �)

জয়রা কেলজ �রাড, আ�ল আিজজ �পার মােক�ট (৩য় তলা), 
মািনকগ�- ১৮০০।

 ০০০৮০-০০১৬৩-০০৩৬০ ৩০/১১/২০০৮ ২৯/০১/১২

১০ �চতনা সমাজ ক�াণ �ক�
�াম+ডাকঘর - দি�ণ চর�মারীয়া, থানা - সিখ�র, উপেজলা - 
�ভদরগ�, �জলা - শরীয়ত�র।

 ০০৫২২-০০৭৮৭-০০১৩৩ ১৯/০৮/২০০৯ ৩০/০১/১২

১১ প�ী নীড় সং�া
�াম: �দাহার, �পা: জিশহাটী বাজার, উপেজলা: বাসাইল, �জলা: 
টাঈাইল।

০১১২৩-০১০৪৭-০০৪৭৫ ১৭/০১/২০১০ 07/02/12

১২
�সািসও- ইেকানিমক এ� �রাল 
এ�াডভা�েম� এেসািসেয়শন (�সরা)

খ�কার িনেকতন, ২৪৭ নাগরা, �ন�েকানা-২৪০০।  ০০৯১১-০২৬২৭-০০১১৯ ৩০/০১/২০০৮ ২১/০৫/১২

১৩
�সাসাই� ফর আরবান এ�া� �রাল 
ইমানিছেপশন

�রাড - ৮, �ক - িড, বাড়ী - ৫০, িনেকতন, �লশান - ১, ঢাকা - 
১২১২।

 ০০৫৪৮-০৩৫২১-০০০৮১ ২৯/১১/২০০৭ ২৯/০৫/১২

১৪ ওেয়লেফয়ার এেফাট �স (উই) ১১১, �শেরবাংলা �রাড, িঝনাইদহ-৭৩০০।  ০৭০৩২-০২২১৭-০০২০২ ২৫/০৩/২০০৮ ২৯/০৫/১২

১৫ জাগরণী জন ক�াণ সং�া আরাম বাগ, (িপ. �. আই.) িব�েরাড, চ�পাই নবাবগ�। ০১৪৯৪-০০৫৭৯-০০৪৯৭ ০২/০৫/২০১০ 04/06/12

১৬ �� ফাউে�শন ঝ-৭, �ক - এ, িখলগ�ও, তালতলা, ঢাকা-১২১৯।  ০১৩৭৫-০০৪৭১-০০০৭৮ ২৯/১১/২০০৭ ২৬/০৬/১২

১৭ উ�ীবন ক�াণ সং�া
�নলাইট �হােটল(৩য় তলা), ৯২, িড.� �রাড, �দওয়ানহাট, 
চ��াম।

 ০০৪৭৫-০০১৯৩-০০১২৮ ৩০/০১/২০০৮ ২৬/০৬/১২

১৮ ��� সামািজক সং�া (িপ.এস.এস.) যিশহাটী, বাসাইল, টাংগাইল।  ০০৬৯২-০০০৮৭-০০০২৯ ০৫/০৯/২০০৭ 02/07/12

১৯
নথ � �ব�ল �রাল �ডেভলপেম� সং�া 
(এনিবআরিডএস)

� এ� � পাড়া, নােগ�রী, �িড়�াম।  ০৩১৬১-০৪৩২৪-০০৩১৭ ১৮/০৮/২০০৮ 02/07/12

২০ �িশ�ন, কাজ, সম�য় সং�া (�কাস) বড়ই��, বাড়ইপাড়া, কািলয়াৈকর, গাজী�র-১৭৫০।  ০০৫১৩-০৫১২৫-০০২৯৩ ২৫/০৬/২০০৮ 03/07/12

২১ উ�ীবন সমাজ �সবা সং�া ২৫৩, �বাসপাড়া, �ঘাড়ামারা, �বায়ািলয়া, রাজশাহী। ০৪৮১০-০১৯২৯-০০৪৬৯ ১৭/০১/২০১০ 10/07/12

২২ এনএমএন ফাউে�শন ৬০৪, বড় মগবাজার (৪থ � তলা), ঢাকা-১২১৭। ০১৩৯৪-০২৩৩৩-০০৫৭২ ২২/০৬/২০১১ 06/01/13

২৩ �াশনাল �ডেভলপেম� �সাসাই� (এনিডএস)
�রাড নং- ২/এ, বাড়ী নং-৭(নীচ তলা), প�বী, িমর�র ১১ ১/২, 
ঢাকা-১২১৬।

 ০০০৩৮-০০১৪৮-০০২৪৭ ১৪/০৫/২০০৮ ১৪/০১/১৩

২৪
ভলা�ারী এেসািসেয়শন ফর �রাল 
�ডেভলপেম�

বাড়ী-৫৫৪ (৪থ � �থেক ৬� তলা), �রাড-০৯, বায়�ল আমান 
হাউিজং �সাসাই�, আদাবর, �পা� ব� নং-১০০৫৯ 
(�মাহা�দ�র), �মাহা�দ�র, ঢাকা-১২০৭।

 ০০৮৬৫-০০৯৮৪-০০০৫২ ০৫/০৯/২০০৭ 05/02/13

২৫
�সা�াল ইেকানিমক এ� �মারাল 
�ডভলপেম� এেসািসেয়শন (�সমডা)

িব-১৩৩, এমএম টাওয়ার, শাহজালাল মােক�ট, বাজার বাস ��া�, 
সাভার, ঢাকা।

 ০০৪৯১-০২৩৫১-০০২৭০ ১৫/০৬/২০০৮ ১৮/০৩/১৩

২৬
কিমউিন� �ডেভলপেম� এেসািসেয়শন 
(িসিডএ)

উপশহর, �ক নং- এ (০১), িদনাজ�র।  ০০৬৪৪-০১৮৯১-০০১৪২ ০৬/০২/২০০৮ 03/06/13

২৭ দাির� িনবারণ �ক� (িডএনেক)
�াম-িঝিকড়া (উ�াপাড়া িব�ান কেলজ সংল�), �পা�+উপেজলা-
উ�াপাড়া, �জলা-িসরাজগ�।

 ০১৬৪০-০১১৪৮-০০৩০৪ ২০/০৭/২০০৮ ০৬/০৬/১৩

২৮ পেথর িদশারী �সাসাই� ৬২, সতীশ সরকার �রাড, �গ�ািরয়া, ঢাকা-১২০৪।  ০০৭৭০-০০৩৪৪-০০২৯০ ২৫/০৬/২০০৮ ১৮/০৬/১৩

২৯ �ভাতী সমাজ ক�াণ সং�া দি�ণ কাচারী পাড়া, িনউ কেলজ �রাড, জামাল�র।  ০৩৩৯২-০৪৬৮৮-০০৪৪৯ ২৭/১০/২০০৯ ১৯/০৬/১৩

৩০ গণ�ি� ���ােসবী �সাসাই�
�াম- িপঠােভাগ, ডাকঘর- আলাই�র, উপেজলা- �পসা, �জলা- 
�লনা।

 ০০৮৪৩-০১২১০-০০৪৩৩ ১৯/০৮/২০০৯ 10/07/13

৩১
ইি�ে�েটড �ডেভলপেম� এেসািসেয়শন অব 
বাংলােদশ (ইনডাব)

বায়�ল ফালা� (৪থ � তলা), আেলকা�া সড়ক, বিরশাল-৮২০০।  ০০০৮৬-০১৪৭১-০০৩৭৩ ০৫/০২/২০০৯ ১৬/০৭/১৩

মাইে�াে�িডট �র�েলটরী অথির� হেত সনদ বািতল�ত �িত�ানস�েহর তািলকা (২৪-১১-২০১৫ইং পয ��)



�.নং �য নােম সনদ ই�� করা হেয়েছ �কানা (বত�মান)  সনদ ন�র সনদ ই��র তািরখ
সনদ বািতেলর 

তািরখ

৩২
�সািসও ইকেনািমক �বিনেভােল� 
এেসািসেয়শন (�সবা)

এস, ডি�উ(এ)-২৫, �রাড নং-১০, �লশান-১, ঢাকা-১২১২।  ০১০০৭-০২৭৭৪-০০২৬৪ ০৮/০৬/২০০৮ ২৫/০৮/১৩

৩৩ নবা�ন ব��খী সামািজক উ�য়ন সং�া
�াম- জগজীবন (মিমন বাজার), ডাকঘর- সাতদরগা বাজার, 
উপেজলা- পীরগাছা, �জলা- রং�র।

 ০২৪৪০-০১৫০৩-০০৪৫৬ ১৬/১১/২০০৯ 10/09/13

৩৪ সমাজ ক�াণ ও প�ী উ�য়ন সং�া (�াস) �াম+ডাকঘর- �পসা, উপেজলা- িশবালয়, �জলা- মািনকগ�।  ০৩৩৬০-০৩৫৮০-০০১৪৮ ২৬/০২/২০০৮ 04/11/13

৩৫
�ডেভলপেম� এেসািসেয়শন ফর �রাল 
িপপলস (ডাপ �)

�াম+মহ�া- �লশান পাড়া, ডাকঘর+উপেজলা- দা�ড়�দা, �জলা- 
�য়াডা�া।

 ০৩১৫৪-০০৩১২-০০১৩১ ৩০/০১/২০০৮ ০২/১২/১৩

৩৬ আরাম ফাউে�শন
ভেবরচর কেলজ �রাড,  ডাকঘর - ভেবরচর, থানা - গজািরয়া, 
�জলা - �ি�গ�।

 ০১৪৭১-০৪২৬১-০০১০৬ ১৫/০১/২০০৮ 03/12/13

৩৭ উ�ম ব��খী সমাজক�াণ সং�া ৪ নং ঈশান চ�বত� �রাড, ময়মনিসংহ।  ০০২০৯-০০৪৬৩-০০২৯৯ ১৩/০৭/২০০৮ 04/12/13

৩৮
��া�াম ফর িরসাচ � এ� এিলিমেনশন অফ 
�পাভা� � - ��প

হাউস নং- ৫৩১, �রাড নং- ৮/এ, �ক- িব, চা�গ�ও আ/এ, চ��াম।  ০০৮৫৫-০০০৫১-০০৩৫৭ ৩০/১১/২০০৮ 11/12/13

৩৯ রহমািনয়া উ�য়ন �সাসাই� হাসনাবাদ (মাজার �রাড), ঢাকা �টিমল, দি�ণ �করানীগ�, ঢাকা। ০০৪৩১-০০১১০-০০৫১৮ ২৯/০৬/২০১০ ১৫/১২/১৩

৪০ আশরাফ ফাউে�শন �চৗগাছা বাজার, ডাকঘর- �চৗগাছা, যেশার-৭৪১০।  ০২৮২৯-০১১৩২-০০১১৫ ১৫/০১/২০০৮ ২৬/১২/১৩

৪১
কিমউিন� �ডেভলপেম� এেসািসেয়শন 
(িসিডএ)

বারহা�া �রাড, �ন�েকানা।  ০৬৫২৭-০৪৬৩৩-০০৪০৪ ১২/০৫/২০০৯ ২৬/০১/১৪

৪২ আেবদা মা�ান ফাউে�শন
বাড়ী নং-৪, ��াট-এ (২য় তলা) �রাড নং-১৫, �ক- িড, বনানী, 
ঢাকা-১২১৩।

০০১৯৬-০০৫৬০-০০৫৩৩ ০১/১১/২০১০ ১৬/০২/১৪

৪৩ �দওয়ানগ� গণ সাহা� সং�া
�াম- গয়ারেডাবা, ডাকঘর- কাঠার িবল, থানা- �দওয়ানগ�, �জলা-
 জামাল�র।

 ০৫৪৯৮-০২১৬৭-০০৪১৭ ২১/০৭/২০০৯ ২৭/০২/১৪

৪৪
�ডভলপেম� আইিডয়াল �ান এক�িভ�স 
ইন বাংলােদশ (িদমা বাংলােদশ)

�মাঃ �লাকমান �বপারী �ানশন, মাওয়া বাজার, �মিদনী ম�ল, 
�লৗহজং, ��ীগ�।

 ০০৪৭৮-০১০৬১-০০৪৫৯ ১৬/১১/২০০৯ 12/03/14

৪৫
�সাসাই� ফর �হলথ এ�েটনশন এ�া� 
�ডেভলপেম� (�শড)

আই. িস. িড. িড. আর. িব ক�া�াস, �টকনাফ, ক�বাজার। ০১৮২৯-০১৫৩৫-০০৫১৬ ২৯/০৬/২০১০ ২২/০৬/১৪

৪৬
��া�াম ফর িহউ�ান এ�াি�শেম� �সাসাই� 
(�ফজ)

N-৩ (২য় তলা), �রজাহান �রাড, �মাহা�দ�র, ঢাকা-১২০৭।  ০১০৬০-০১৪৮১-০০২৬৮ ০৮/০৬/২০০৮ 03/07/14

৪৭
অ��ানাইেজশন ফর �সা�াল এডভা�েম� 
(ওসা)

৩১/২, হািড়নাল �ল �রাড, �পাঃ গাজী�র, উপেজলা সদর, 
গাজী�র-১৭০০।

০১১৭৫-০০৯৮৮-০০৫২৪ ২০/০৯/২০১০ ১৩/০৭/১৪

৪৮ �শষ স�ল র�া (এল,িস,এস)
�াম- উ�র উপাদী (শাি�নগর বাজার), �পাঃ �বায়ািলয়া, 
উপেজলাঃ মতলব (দি�ণ), �জলা- চ�দ�র।

০০০২২-০০১৮৭-০০৭১৩ ০৭/০৪/২০১৩ ১৭/০৭/১৪

৪৯
িনউসান ইেকানিমক �ডভলপেম� এ� 
অগ �ানাইেজশন (িনেডা)

সং- আব��া�র (কলাকাি�), ডাকঘর- আব��া�র, থানা- 
দি�ণ �করানীগ�, �জলা- ঢাকা।

 ০২০৬৩-০৩৭৫০-০০৩৯৬ ০৬/০৪/২০০৯ ২২/০৭/১৪

৫০ ‘‘�ামীন সং�া’’
পি�ম শানবা�া, �পা: বািলরেটক বাজার, উপেজলা: মািনকগ� 
সদর, �জলা: মািনকগ�।

০৩৩৫৭-০০৩৫১-০০৬১২ ২৯/০৩/২০১২ ২৪/০৭/১৪

৫১ �রাল �ডেভলপেম� �সাসাই�
নগরপাড়, �পা�-�কা�ানীগ�, উপেজলা-�রাদনগর, �জলা- 
�িম�া।

০০৫৯১-০০৫০৪-০০৫৭৯ ২৮/০৬/২০১১ 03/08/14

৫২ ইনসাফ (কা�য়া বাজার �ীেজর পােশ), পলাশেপাল, সাত�ীরা। ০৫৬৭০-০৩১৭৯-০০৫০৪ ১৮/০৫/২০১০ 06/08/14

৫৩ শাখা�� সমাজ উ�য়ন সং�া ইটােখালা বাজার, ��তলাল, জয়�রহাট। ০৪৯০৩-০২২০৩-০০৪৮০ ০৮/০২/২০১০ ১৩/০৮/১৪

৫৪
�সাসাই� ফর এিসস�া� � িদ িডসে�জড 
িহউ�ািন�

বািড় নং-২৯ (নীচ তলা), �রাড নং-১০, �ব � �ম�ল বা�া, ঢাকা-
১২১২।

০১৭৮৪-০৩৫৪০-০০৫৪৪ ০১/০৩/২০১১ 26/08/14

৫৫ নবর� ফাউে�শন গণকপাড়া, �ি�গ�-১৫০০।  ০০৬২১-০০৩৮২-০০৪৬৩ ০৩/১২/২০০৯ ২৪/০৯/১৪

৫৬ �সভ আওয়ার �সাসাই� ৮৭ পি�ম মাদারেটক, স�জবাগ, ঢাকা- ১২১৪।  ০০২২৯-০১৬৩০-০০৩৩২ ২৩/০৯/২০০৮ ২৩/১০/১৪

৫৭ �সানালী উ�য়ন ফাউে�শন বাংলােদশ
২১৮/৯ �বগম �রােকয়া �রণী, মি�ক �াজা (৫ম তলা), �শের 
বাংলানগর, ঢাকা- ১২০৭।

 ০০০৭১-০২৯৬৩-০০৩৮৫ ২৩/০২/২০০৯ ১৬/০৭/১৫

৫৮
�সািসও ইকেনািমক �ডেভলপেম� একশন 
��া�াম (িসডাপ)

িসংগাইর বাজার, ডাকঘর- িসংগাইর, �জলা- মািনকগ�।  ০২৫৬৮-০১৮৯০-০০২৬৯ ০৮/০৬/২০০৮ ০৯/০৮/১৫

৫৯ �খয়া (সমাজ উ�য়ন সং�া) িমল বাজার (আবহাওয়া অিফেসর িনকেট), সাত�ীরা। ০০৫৫৬-০৫০১৯-০০৫৬৫ ১০/০৫/২০১১ ২৭/০৮/১৫

৬০ লাইফ এেসািসেয়শন
�াম- বাধাল, ডাকঘর- বাধাল বাজার, থানা- ক�য়া, বােগর হাট-
৯৩১১।

 ০৩১৫৭-০২৪৫৯-০০২৭১ ১৫/০৬/২০০৮ ০১/০৯/১৫



�.নং �য নােম সনদ ই�� করা হেয়েছ �কানা (বত�মান)  সনদ ন�র সনদ ই��র তািরখ
সনদ বািতেলর 

তািরখ

৬১
নািবলা �ডেভলপেম� ফাউে�শন অব 
বাংলােদশ

�ধা কেটজ, ৫০৬, চালাবন (হাজীপাড়া), আজম�র, উ�রা, ঢাকা-
১২৩০।

০০৩৯২-০১০৬৬-০০৪৮২ ০৮/০২/২০১০ ২৩/১১/১৫

৬২ ঢাকা আ�ছািনয়া িমশন
বাড়ী নং-১৯, সড়ক-১২ (ন�ন), ধানমি� আবািসক এলাকা, ঢাকা-
১২০৯।

 ০০১০৯-০২২৪৩-০০৩০০ ০৭/০৯/২০০৮ ২৪/১১/১৫
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