
ক্রঃ নং জভা নং প্রততষ্ঠাননয নাভ ফততভান ঠিকানা নুনভাদননয তাতযখ

১ ৩৮ কাাতয়া ল্লী সফা তশু ও প্রততফন্ধী পাঈনেন
দতিনানযা, সাঃ তাযাগঞ্জ, ঈনজরাঃ কাাতয়া, 

সজরাঃ গাজীপুয।

2 ৮৮ ভাজ ঈনন্নয়ন ও পূণ তফান ংস্থা (এতডঅযও) স াট স ৌগ্রাভ, স ৌগ্রাভ, তংিা, নানটায

3 ১৪৩
তা (সাাআটি পয আভপ্রুবনভন্ট ফ তপুর যাে 

এতগ্রকার ায)

গ্রাভ-াপুয, ডাকঘয-তযযনগয, থানা/ঈনজরা-

তারা, সজরা-াতক্ষীযা

4 ৩৪৮ াা, তর এযাডবান্সনভন্ট সাশ্যার এনাতনয়ন
সাতডং নং-২৬, অতরয়া ভতঞ্জর, জয়যা কনরজ সযাড, 

ভাতনজগঞ্জ-১৮০০

5 ৩৬৮ সদ সডনবরনভন্ট সন্টায (তড.তড.ত)
যাঘুযাভপুয, সাঃ কাতরকাপুয, থানা ও সজরাঃ 

ভাদাযীপুয।

6 ৮৩৬ ফসুন্ধযা পাঈনেন
১২৫/এ, ব্লক-এ, ফসুন্ধযা অফাতক এরাকা, ঢাকা-

১২২৯।

7 ৬৪৪ সন্টায পয সডনবরনভন্ট এে ত (ত.তড.ত) ানকতট াঈ সযাড, রা তবরা, সভনযপুয-৭১০০

8 ৪৫২ অনন্দ সডনবরনভন্ট পাঈনেন

প্রমনে সখাকন দা, ৪নং আনেতযয়ার টাওয়ায, ফ্লাট 

নং-এ-৬, ২য় সরন, অযনক তভন সযাড, সগাীফাগ, 

ঢাকা।

9 ৫১০ মৃৎতল্প ঈন্নয়ন ংস্থা (ভা) ৪৬ াজী সভনয অরী সযাড, খুরনা।

10 ৯০ ীযা ভাজ ঈন্নয়ন ংস্থা (এআ . এ. আঈ. এ)
গ্রাভ- প্রানপুয, সাস্ট- সাননডাঙ্গা, ঈনজরা- 

াংা, সজরা- যাজফািী

11 ৩৪ এ টি অয পাঈনেন এ টি অয তবরা, যরপুয  াঁদমুা াট, ফগুিা

12 ১২৫ সজুতত সল থ এে এডুনকন সডনবরনভন্ট পাঈনেন
২৪১/ডি, প্রথম কল োনী,  ো কুঠি, মোজোর ররোি, 

ডমরপুর-০১, ঢোকো-১২১৬ (ড য়োলজো অডপস)

13 ১০২৯ অফাদপুকুয গ্রাভ ঈন্নয়ন ংস্থা (এবনডা) গ্রাভ + ডাকঘয-অফাদপুকুয াট, যানীনগয, নওগাঁ

14 ৭০২ তিতরক পাঈনেন গ্রাভ-খযংগ, ডাকঘয-তভকততভর, ডুমুতযয়া, খুরনা

15 ১৫৩ কতভঈতনটি সডনবরনভন্ট সাাআটি (ত.তড.এ.)
গ্রাভ-তমুতরয়া, ডাকঘয-তমুতরয়া-সগাীনাথপুয, থা-

তিকযগা া, মনায

16 ৪৭০ অশ্রয় পাঈনেন ১৬, অান অনভদ সযাড, খুরনা

17 ২৯৬ ভতনযাভপুয তদাযী জনকল্যান ংস্থা
ভতনযাভপুয ফাজায, সাঃ ভতনযাভপুয, থানাঃ 

ভতনযাভপুয, সজরাঃ মনায।

18 ২ সাার সপটি সনট পাঈনেন কুঞ্জু কুটিয,  তরভাফাদ, ফান্থাযাভপুয, ব্রাহ্মফাতিয়া

19 ২৮১ গপযগাঁও পাঈনেন
গ্রাভ- খুযতদভর, ডাকঘয- অনাযনগয, গপযগাঁও, 

ভয়ভনতং

20 ৩৬৯ প্রতদপ্ত ভানফ কল্যাণ সাাআটি
৩৫, সযানকয়া ভর, প্রনপয ািা, স াটফনগ্রাভ 

পুযা-৬২০৩, সফায়াতরয়া, যাজাী

21 ৭১০ যানক্স পাঈনেন
মূরঘয যকাযী ঈচ্চ তফদ্যারয় সভাি, সাঃ মূরঘয, 

থানাঃ পতকযাট, সজরাঃ ফানগযাট

22 ৭৩১ সপ সরটায পয একচুয়ার তবনরজ অযনায গ্রাভ+ডাকঘয-দানী থানা+সজরা-ফানগযাট

23 ১৭৭ অশ্রায়ন সফা ংস্থা (এ.এ.এ.) গরুাটা সভাি, সভআন সযাড, ভতনযাভপুয, মনায

24 ১০২৬ অযাপা তি পাঈনেন
৩২/৮-ক, (৪থ ত তরা) ব্লক-ত, তাজভর সযাড, 

সভাাম্মদপুয, ঢাকা-১২০৭

25 ১০৬১ "ফাস্তাযা ও প্রততফন্ধী ভানফ ঈন্নয়ন ংস্থা"
গ্রাভ-াজযাপুকুয, সাঃ-তযয়ান ত তনকর, ঈনজরা-

ফা, সজরা-যাজাী।

াভতয়ক নুনভাদনপ্রাপ্ত প্রততষ্ঠানমূনয তাতরকা (১১ নটাফয, ২০১৫ ম তন্ত)

ননবম্বয ২০, ২০১৩

তডনম্বয ০১, ২০১৩

তডনম্বয ০৯, ২০১৩

তডনম্বয ১৫, ২০১৩



26 ১০২ ল্লী স তনা
গ্রাভ-  সজািতদয়া, ডাকঘয- ব্াংদা, 

ঈনজরা+সজরা- াতক্ষীযা

27 ১৮১ ভাতনকগঞ্জ ঈন্নয়ন ংস্থা (ভাঈ)
গ্রাভ+সাঃ সটিা, ঈনজরাঃ তফারয়, সজরাঃ 

ভাতনকগঞ্জ।

28 ৪১৯ ফিগাজীপুয প্রততশ্রুতত ভাজ ঈন্নয়ন ংস্থা
গ্রাভঃ ফি গাজীপুয, সাঃ ফি গাজীপুয, থানাঃ 

তততা, সজরাঃ কুতভল্লা

29 ১১২৬ সফা পাঈনেন
কাঁঠারফাতগ া, কনরজ সযাড, (টিএেটি তপ ংরগ্ন) 

 াঁাআনফাফগঞ্জ

30 ১১৬৫ নফদী ভাজ কল্যান স্থা
গ্রাভ ও সাঃ-রাতিী সভানপুয, ঈনজরা-ঈল্লাািা, 

সজরা-তযাজগঞ্জ

31 ৫১ “যাজু” সেচ্ছানফী ংস্থা
গ্রাভ- সারা, ডাকঘয- সগায়ারগ্রাভ, সদৌরতপুয, 

কুতিয়া।

32 ১০৬ তর সডনবরনভন্ট পাঈনেন (ততডএপ)
াতিনার সযাড (ফরুদা), ফািী নং-আ/০১, সাঃ- 

গাজীপুয, ঈনজরা- গাজীপুয, সজরা- গাজীপুয

33 ১৯০ “ঢাকা ল্লী সফা ংস্থা” গ্রাভ+সাঃ সাল্লা, ঈনজরাঃ নফাফগঞ্জ, সজরাঃ ঢাকা।

34 ২৬৯ “ব্রতী ভাজ কল্যাণ ংস্থা” ৭৬৫, াতভতজদ সযাড, ধানভতে, ঢাকা-১২০৯

35 ৩৭০ অভানদয সাাআটি
৫৮০, দ্মাতা, ীদ জাাঙ্গীয স্মযণী, তনযাআর 

সঘািাভাযা, যাজাী।

36 ৫২৭  রতন্তকা মৄফ সাাআটি
স ৌধুযী তবরা, ফািী নং- ১, সযাড নং- ০৬, সানাডাঙ্গা 

অ/এ, খুরনা

37 ৮২৬
পাঈনেন পয সরপ কনতপনডন্স, সরপ 

কনানন এে সরপ আভপ্লয়নভন্ট প তর

গ্রাভঃ াফাজপুয (নাগফািী), সাঃ াফাজপুয, 

ঈনজরাঃ যাআর, সজরাঃ ব্রাহ্মণফািীয়া

38 ২১৫ যাতভটি ভানফ ঈন্নয়ন ংস্থা গ্রাভ-যঘুনাথপুয, সা-যঘুনাথপুয, থানা-কচুয়া,  াঁদপুয।

39 ৩৬৩ সানারী কার (এ এ)
গ্রাভ-কারাআ দয, ডাক+থানা-কারাআ, সজরা-

জয়পুযাট।

40 ১০১২ “ফরম্বন”
গ্রাভ-দতক্ষণ ভূতল ত, ডাকঘয-সকতরয, থানা-টিয়া, 

সজরা- ট্টগ্রাভ

41 ১০৯
" াঁদপুয সাতও আনকাননাভতক তডনবনরভনন্ট 

গ তাতননজন (ত,এ,আ,তড,ও)"

গ্রাভঃপাতনা ভঞ্জতর, ওয়াযরন ফাজায, তফশ্শ্বনযাড 

ডাকঘযঃ ফাবুযাট, থানা+সজরা  াঁদপুয।

42 ২৪০ "ভাজ ঈন্নয়ন ল্লী ংস্থা (এডতঅযএ)"
গ্রাভঃ াদুল্যাপুয সযাড, শ্চতভ ািা, 

ডাকঘয+থানাঃগাআফান্ধা, গাআফান্ধা দয, গাআফান্ধা।

43 ২৭৩ রুত ফাংরা সাাআটি
ফািী নং-০১, সযাড নং-০১, সদৌরততদয়া ফাজায, 

সগায়ারন্দ, যাজফািী।

44 ৩৭১ ভতা ভাজ কল্যাণ ংস্থা
গ্রাভ+ডাকঘয-সফনীপুয, থানাঃ শরকুা, সজরা-

তিনাআদ।

45 ৯১১ "ফরাকা ভাজ কল্যাণ ংস্থা"
গ্রোমঃ ইস োমোড়ো সড়ক, উত্তর সোগরদী, 

িোকঘর+থোনো+ রজ ো-ফডরশো 

46 ১০৪৩ "স ঞ্জ" (তযফততন)
পূফ ত সভড্ডা, ঈ-তয ারক ভাজনফা কাম তারনয়য পূফ ত 

ান, দয, ব্রাক্ষভফাতিয়া

47 ১১৮০ "সানায ফাংরা ল্লী ঈন্নয়ন ংস্থা"

গ্রাভঃ নতুন ফাফরা ািা, ডাকঘয-ফারাফািী, থানা-

ঈল্লাািা, সজরা-তযাজগঞ্জ

48 ৬৮ অায ফাণী পাঈনেন গ্রাভ+ডাকঘয- খাতরপুয, থানা+সজরা-ফানগযাট

49 ১৪৪ ততর গ তানাআনজন পয এভ াওয়াযনভন্ট (সাপ)
গ্রাভ-১৯ত, নাতজযংকযপুয সযাড, সফজািা, 

ডাকঘয-মনায, সকাতয়ারী মনায

জানুয়াযী ০৭, ২০১৪

জানুয়াযী ০৮, ২০১৪

জানুয়াযী ২৩, ২০১৪




সপব্রুয়াযী ১৭, ২০১৪

তডনম্বয ১৮, ২০১৩



50 ১০০১
সাতও আকননাতভক তডবারনভন্ট এনজন্সী প 

ফাংরানদ (তডাফ)

ফািী ৪৪, সযাড-২, ব্লক-তফ, তননকতন, গুরান-১, ঢাকা-

১২১২

51 ১২০৯ "াযদা সডনবরনভন্ট পাঈনেন)" ত-১৪, সঘালািা, াবায, ঢাকা

52 ১৮
সফতক এআড পয সরাকার এযাকন তকং 

এনাতনয়ন (ফরাকা)

গ্রাভ-অভাতনয়া ফাজায, সািঃ নাযাতন্দয়া, 

ঈনজরাঃ তততা, সজরাঃ কুতভল্লা।

53 ২৫ ফনশ্রী নাযী ঈন্নয়ন পাঈনেন
তফজন যণী সযাড, ঈত্তয কাতরন্দীপুয, যাঙ্গাভাটি, 

যাঙ্গাভাটি াফ ততয সজরা।

54 ২৭ সাাআাটি প কতভঈতনটি পাঈনেন (এতএপ)
পৃথু াঈজ (নী তরা), সক.সক যায় িক, যাজফািী, 

যাঙ্গাভাটি।

55 ৬১৮ ভতরা ঈন্নয়ন ংস্থা
গ্রাভঃ দতক্ষণ ঈজান য, সািঃ সগায়ারন্দ, ঈনজরাঃ 

সগায়ারন্দ, সজরা-যাজফািী

56 ১১৭৯ তযঙ্গ ভাতিাযা সডনবরনভন্ট সন্টায
গ্রাভ-আকয কুিী, ডাকঘয-ান্তাায, থানা-নওগাঁ দয, 

সজরা-নওগাঁ।

57 ২০ তরভাটি ভাজ কল্যাণ পাঈনেন (ত,এ,সক,এপ) ২১৩, তয়াযী সভান সযাড, সফজািা, মনায।

58 ৪০৬ ল্লী সফা ংঘ গ্রাভ+ডাকঘয+থানা-দুভকী, সজরা-টুয়াখারী

59 ৪৩৬ দাতফক (দাতযদ্র তফনভা ন কভ তসূ ী)
ঈনজরা সযাড, স ৌিাা (ভতত তভয়ায সযরনগট), 

কুতিয়া

60 ৪৮৩ তযাজগঞ্জ ভানফ কল্যান ও ভাজ ঈন্নয়ন ংস্থা ঈত্তয য়াধানগিা (কাতজপুয সযাড, তযাজগঞ্জ।

61 ৫৩৭ এনাতনয়ন পয তর সডনবরনভন্ট স্ট্রতভ'
সরনটক তব্ল (২য় তরা), ৯৩ সাযওয়াদী এতবতনঈ, 

ফাতযধাযা, ফাতযধাযা, ঢাকা-১২১২।

62 ৬৭৫ ধতযতি পাঈনেন পয আনপযনভন পয এডুনকন
সযাড-৮, ফাতি-৫০, ব্লক-তড, তননকতন, গুরান, ঢাকা-

১২১২

63 ৮৭৬ টুয়াখারী সডবরফনভন্ট গ তানাআনজন নওভারা, থানা-ফাঈপর, টুয়াখারী-৮৬০০

64 ১০৮২ আনকা সাাআটি ৩৭/১, রারফাগ সযাড, ঢাকা-১২১১

65 ২৯৫ ঋতল পাঈনেন সগাীনাথপুয, তফননযনাতা, াততক্ষযা সভ ০৭, ২০১৪

66 ৫৬ আঈনযা ফাংরা পাঈনেন গ্রাভ+ডাকঘয+থানা-সবদযগঞ্জ, সজরা-যীয়তপুয

67 ২১৪ অআতডয়ার কভ ত ায়ক পাঈনেন
পুযানাফন্দয, স ৌধুযীািা, অযাপ তফতডং, ফন্দয, 

নাযায়নগঞ্জ।

68 ২৪৭
নাআ  সাশ্যার ওনয়র সপয়ায গ তানাআনজন 

(এন.এ.ডতব্লঈ.ও)

গ্রাভ-+ডাকঘয-ফদনখারী, থানা-সফতাগী, সজরা-

ফযগুনা।

69 ২৪৯ গ্রাভীন াভাতজক ঈন্নয়ন পাঈনেন (অয,এ,তড,এপ)
গ্রাভ-বফানীপুয, ডাকঘয-যাজাযাভপুয, থানা+সজরা-

 াঁাআনফাফগঞ্জ।

70 ৩৩০ ঈচ্ছ্বা পাঈনেন
২৬১/৬, পতকনযযপুর (৩য় তরা), ভতততির, ঢাকা-

১২০৭।

71 ৪৯৮ অন (অথ ত াভাতজক ঈন্নয়ন ংস্থা)
গ্রাভ-ভাআজদী, ডাকঘয-ভাআজদী ফাজায, থানা-

সনায়াখারী দয, সজরা-সনায়াখারী।

72 ৫৬১ তিভ যানবন এনাতনয়ন (তডএআ এ)
অরাঈদ্দীন খাঁন িক, অরীপুয, পতযদপুয দয, 

পতযদপুয।

73 ৭০৩
সাাআটি পয আনতডনজন্ট তর এডবান্সনভন্ট 

সপ্রাগ্রাভ

১৫/১৯ (নীতরা), ব্লক-এপ, অতজজ ভল্লা, ভাদ্রাা 

সযাড ফাআনরন, সভাাম্মদপুয, ঢাকা-১২০৭

74 ৮৩৭ রুারী সরথ সকয়ায পাঈনেন
ফাতি নং-৫৪/এ, (২য় তরা), সযাড নং-১৩৩, ানকতর-

১, গুরান াঈথ, ঢাকা-১২১২।

75 ১১৪৩
গ্রাভীন তযনফ, তক্ষা ও থ তননততক ঈন্নয়ন ংস্থা 

(যীড )
গ্রাভ+ডকঘয-কাস্টতংগা, থানা+সজরা-জাভারপুয

এতপ্রর ১৩, ২০১৪




এতপ্রর ২২, ২০১৪




জুন ০৯, ২০১৪

সপব্রুয়াযী ১৭, ২০১৪



76 ৪১ দুঃস্থ ভতরা ংস্থা মুযআর, কাালু, ফগুিা।

77 ১১৪ ভাজ ঈন্নয়ন কভ ত (াকত)
গ্রাভ-ভাটিয়ান িা, ডাকঘয-দূগ তাাটা, থানা-গাফতরী, 

সজরা-ফগুিা

78 ১৫৯ অায অনরা ঈন্নয়ন ংস্থা
গ্রাভ- াততয়ানগ্রাভ, ডাকঘয- াততয়ানগ্রাভ, থানা-

অদভতদঘী, সজরা-ফগুিা।

79 ১৬৪ ভতলফাথান ভাজ কল্যাণ তভতত ভতলফাথান, সনখযনকারা, ফগুিা।

80 ২৮৫ ফাঁ নত  াআ ভাজ ঈন্নয়ন ংস্থা (তফএতডও)
গ্রাভ-সরাটাফাতিয়া, ডাকঘয-ীযগঞ্জ, থানা-নানটায 

দয, সজরা-নানটায।

81 ৩৭৫ সানারী েপ্ন ওনয়রনপয়ায ট্রা ানাতরয়া ফটতরা, নফাফগঞ্জ, ঢাকা-১৩২০

82 ৩৮৪ জন ঈন্নয়ন পাঈনেন গ্রাভ+ডাকঘয-গারা, ঈনজরা+সজরা-টাংগাআর।

83 ৪৬৫
সববরনভন্ট আনতস্টটিঈট পয সাস্যার এে তঈম্যান 

এযানপয়া ত

গ্রাভ- য ভুদুতযয়া, ডাকঘয- য দ্মা, থানা-মুরাদী, 

সজরা-ফতযার।

84 ৪৮৯ েনদ সডনবরনভন্ট পাঈনেন
২/ত, পুযানা িন, াওন টাওয়ায (৮ভ তরা), রুভ 

নং ত-২, ঢাকা-১০০০।

85 ৬৯১ পুষ্প ল্লী ঈন্নয়ন ংস্থা
গ্রাভ-ঈত্তয ভতল্লকপুয, ডাকঘয-ভতল্লকপুয, থানা-

নান ার, সজরা- াঁাআনফাফগঞ্জ।

86 ৮০৯ ভাায-ওনভন এে  াআড সডনবরনভন্ট সাাআটি
ফািী নং-৮১৭ (৪থ ত তরা), সযাড নং-০৪, ফায়তুর 

অভান াঈতজং সাাআটি, অদাফয, ঢাকা-১২০৭।

87 ৮৮৯ ায় ায়তা সকন্দ্র (ক)
গ্রাভ/ভল্লা-গাতরভপুয, ডাকঘয-গাতরভপুয, থানা-

ফরুিা, সজরা-কুতভল্লা।

88 ১০৬৮ রুী ফাংরা ঈন্নয়ন ংস্থা
গ্রাভ+ডাকঘয-আন্দুযকানী, ঈনজরা-তজয়ানগয, সজরা-

তনযাজপুয।

89 ১০৮০ অঞ্চতরক ঈন্নয়ন ংস্থা (অঈ)
গনকা, ডাতরভ ফাতিয়া, য়ানগারা সযাড, 

 াঁাআনফাফগঞ্জ।

90 ১১৬১ তকাণ সরথ এে এডুনকন সডনবরনভন্ট সাাআটি
৪৫১/৬ তুজাযডাঙ্গা, দাঈদকাতন্দ সৌয এরাকা, 

দাঈদকাতন্দ, কুতভল্লা।

91 ১২০০ তর পয দা তর
ফাতি # ৩৬, কল্যানপুয প্রধান িক (অপজার সরন), 

তভযপুয ঢাকা-১২০৭।

92 ১২৪১ স্কাআটা  সাাআটি ৩১ তশ্চভ ভাতরফাগ, ঢাকা-১২১৭।

93 ১৭২ সবানযয অনরা সফা ংস্থা
অকুয়া সফাড ত ঘয, দযফায যীপ সযাড, 

ডাকঘয+থানা+সজরা-ভয়ভনতং

94 ১৮৭ অনরায তদা পাঈনেন
গ্রাভ-নরতা, ডাকঘয-নরতা সভাফাযকনগয, ঈনজরা-

কাতরগঞ্জ, সজরা-াতক্ষীযা

95 ২৯৮ তয়াভ তক্ষা ও োস্থয ঈন্নয়ন পাঈনেন
গ্রাভ-রক্ষ্ণীপুয, ডাকঘয-ফাযখতযয়া, থানা+সজরা-

 াঁাআনফাফগঞ্জ।

96 ৫৭৩
"ফনযন্দ্র আনকাননাতভক সডনবরনভন্ট গ তানাআনজন" 

(তফনডা)

নান ার (াজীডাঙ্গা), ঈনজরা-নান ার, সজরা-

 াঁাআনফাফগঞ্জ।

97 ৬৭০
ফযার পাঈনেন পয এনবাআযননভন্ট এে 

ানটআনানফর সডনবরনভন্ট

গ্রাভ-সঘালগাঁতী (ফরযাভ ভতন্দনযয ান), ডাকঘয-

ঈল্লাািা, ঈনজরা-ঈল্লাািা, সজরা-তযাজগঞ্জ

98 ৬৯০ দাতযদ্র দূযীকযণ াভাতজক ঈন্নয়ন ংস্থা
গ্রাভ-সকাট তফতডং সযাড, যাজাপুয, ডাকঘয+থানা-

যাজাপুয, সজরা-িারকাঠী

99 ৪৪ অনভনা পাঈনেন (এ.এপ)
গ্রাভ: সফতাগী সৌযয,

 ডাকঘয+থানা: সফতাগী, সজরা: ফযগুনা

100 ১০৮ যানড সাস্যার ওনয়রনপয়ায পাঈনেন
ফা সস্টন ইদগাঁও ডাকঘয: ইদগাঁও, ঈনজরা+ 

সজরা:  কক্সফাজায

101 ২১১ ফতত পাঈনেন কু্হতজয়া, তফগঞ্জ, ফগুিা ।

102 ২৪৬ ম্যান পয ম্যান দয সযাড, ফাভনা, ফযগুনা ।

অগস্ট ০৬,২০১৪

জুরাআ ১০, ২০১৪

জুন ১৭, ২০১৪



103 ৩৯২ ভানফ ঈন্নয়ন তভতত
গ্রাভ-াত সফিী কান্দা, ডাক-ানয ফানু, ঈনজরা-

সনিনকানা দয, সজরা-সনিনকানা

104 ৪৬৭ েনদ সফা
গ্রাভ: সগায়ার াভট, ডাকঘয: শ্রী ঙ্গন থানা: 

সকাতয়ারী, সজরা: পতযদপুয ।

105 ৫০৩ পুস্প ফাংরানদ সাস্ট তপ সযাড, তভঠাপুকুয, যংপুয ।

106 ৫৮৩  রাআট াঈজ জহুরুর নগয, ফগুিা-৫৮০০

107 ৭৬৮  ততা ংস্থা (এ.এ)
গ্রাভ+সাস্ট: টাপুয য, থানা: সযৌভাযী, সজরা: 

কুতিগ্রাভ ।

108 ৮৭৯
আতন্টনগ্রনটড সাশ্যার াতব ত ফ তর 

এডযাবান্সনভন্ট “আা’’

গ্রাভ: টাঈন শজনকাঠী, সাস্ট: টুয়াখারী, থানা: 

টুয়াখারী দয, সজরা: টুয়াখারী

109 ১০৩০ গ্রাম্য দাতযদ্র তনফাযন ংস্থা
গ্রাভ: সফগভনগয, ডাকঘয: নয়াতদয়াযী,

 থানা: সগাভস্তাপুয, সজরা:  াাঁআনফাফগঞ্জ

110 ১০৪৭ অনরায নথ ঈন্নয়ন ংস্থা
গ্রাভ: যথফািী, ডাকঘয: ান্তাায,

 থানা: অদভতদঘী, সজরা: ফগুিা ।

111 ১১৬৯ একটিতবটি পয তযপযনভন প সফতক নীড
গ্রাভ: যাজািা, ডাকঘয: পূফ তধরা, থানা: পূফ তধরা, 

সজরা: সনিনকানা ।

১১২ ৫০ জননফা সডনবরনভন্ট সাাআটি
ঈতজযপুয ফন্দয, ডাক-ঈতজযপুয, ঈনজরা-ঈতজযপুয, 

ফতযার।

১১৩ ৭৬ "সভৌ াক ভাজ ঈন্নয়ন ংস্থা"
গ্রাভ-যাভ নগয, ডাক-দ তনা, থানা-দামুযহুদা, সজরা-

চুয়াডংগা।

১১৪ ৮০
অনরাক ফাংরা (এযান আতনতনয়টিব টু সপ্রাগ্রাভ টু 

সপ্রানভাট তর সরপ সল্প)

ফাতি#১১৯, সযাড#০৭, জনতা াঈতজং, া 

অরীফাগ, তভযপুয, ঢাকা।

১১৫ ১২৬ তদগন্ত পাঈনেন রানার (গীদ কাজর স্মযনী), াতক্ষীযা

১১৬ ১৫৪
তঈম্যাতননটতযয়ান এআড পয রুযার সডনবরনভন্ট 

সাাআটি

৩৯/২, কযানেন ানরভ স ৌদুযী িক, দতক্ষণ 

সওতাঃ ভাতনকগঞ্জ।

১১৭ ১৬৩ সদ পাঈনেন
গ্রাভ-ডাক-জাভতদয়া, ঈনজরা-ফাঘাযািা, সজরা-

মনায

১১৮ ১৭০ নদ তান সডনবরনভন্ট পাঈনেন (এনতডএপ)
অনভদ তবরা, সখপুযা দয, ডাক-ফক্স নং-১৪, 

তদনাজপুয-৫২০০

১১৯ ১৮৮
পাঈনেন পয একটিতবটি তরতননয়জ প 

ফজাযনবন (অনরা)

গ্রাভ-ডাক-তভতযা, আঈ.ত: সফততরা তভতযা, থানা-

দয, ভাতনকগঞ্জ

১২০ ২৫৩ জয়তী সাাআটি ২২/ত, মুতজফ িক, সযরনগট, মনায।

১২১ ৩৬২
"ানকা" (সাস্যার এযাডবান্সনভন্ট সনটওয়াতকতং 

কতভঈতনটি গ তানাআনজন)

খান ভতঞ্জর, তব্বাটি সযাড, কাতরতরাাট, ফগুিা-

৫৮০০।

১২২ ৬৫২ রূী ফাংরা (ভাজ সফামূরক ংস্থা)  ানন্দয য, ডাক-জভদপুয, তফ য, ভাদাযীপুয

১২৩ ৬৭৯ াযতবন ভাজ কল্যান ংস্থা
গ্রাভ-ান্তাায, ডাক-ান্তাায, থানা-অদভতদতঘ, সজরা-

ফগুিা

১২৪ ৬৮৮
মুতিয অনরা সাস্যার সডনবরনভন্ট পাঈনেন (এভ 

এ এ তড এপ)

কাজী প্লাজা, জতরর নগয (যাঙ্গাভাটি সযাড, যাঈজান, 

 ট্টগ্রাভ।

১২৫ ৬৮৯ সপ্রাগ্রাভ পয আকননাতভক এে সাশ্যার এডবান্সনভন্ট ১৩৫/২, অাম্মদফাগ, ঢাকা-১২১৪

১২৬ ৭৯২ অনরায তদাযী ভতরা ঈন্নয়ন ংস্থা
অিৎতট্ট, সগায়ারন্দ ফাজায, ডাক+ঈনজরা-

সগায়ারন্দ, যাজফািী।

১২৭ ৯০৮ সল্প পাঈনেন ক-৩৯/১ (৪থ ত তরা), কুতির তফব সযাড, ফাড্ডা, ঢাকা

১২৮ ১০১৮ সফা গ্রাভ ঈন্নয়ন ংস্থা
গ্রাভ-যানীাট, ডাক-যানীাট, থানা-তফগঞ্জ, সজরা-

 াঁাআনফাফগঞ্জ।

অগস্ট ০৬,২০১৪

১ সনেম্বয, ২০১৪



১২৯ ১০২০ অনরায তদাযী
গ্রাভ+ডাক-অঈতরয়াফাদ, ঈনজরা-কাতরাতী, সজরা-

টাংগাআর।

১৩০ ১১৪২ ল্লী ঈন্নয়ন প্রন িা গ্রাভ+ডাক-ফাকাআ, থানা-সগৌযনদী, সজরা-ফতযার

131 ১০ ফাংরানদ প্রততফন্ধী ঈন্নয়ন ংস্থা (তফতআঈএ)
গ্রাভ+ডাক-ফাযাআকা, ঈনজরা-অগআরিািা, 

ফতযার

132 ৩৫৭ বযা গ্রাভ-ডাক-নুযনগয, থানা-শ্যাভনগয, াতক্ষীযা।

133 ৬২০ গ্রাভ ভানতফক ঈন্নয়ন ংস্থা গ্রাভ-ডাক-দতক্ষণ জাভা, থানা-তংগাআয, ভাতনকগঞ্জ।

134 ৬৪৩ তঈম্যান এে সন ায সডনবরনভন্ট সাাআটি (যাে)
ানযা ট্রতকযার সন্টায, রুভ নং-৪, ১১ তরা, ২১৮, 

এতরপযান্ট সযাড, ঢাকা-১২০৫।

135 ৬৮৫ প্রততফন্ধী কল্যাণ ংস্থা (তনকএ) গ্রাভ-+ডাক-দাত্ততা, থানা-যীয়তপুয দয, যীয়তপুয

136 ১১৪৪
তনরয় সরপ এে এযাডুনকন সডনবরনভন্ট 

পাঈনেন

াতনা ম্যানন, সাতডং নং-৪৫, ওয়াড ত নং-০১ সখ 

মুতজফ সযাড,  যপযান, সবারা

137 ১১৮৮ নীতরভা সরথ এে এডুনকন সাাআটি রতদয়া, সরৌজং, মুন্সীগঞ্জ।

138 ৫৭ এনাতনয়ন পয রুযার পুওয (অ ত)
২০০ পুযান থানা, ডাক-তকনাযগঞ্জ, থানা-তকনাযগঞ্জ 

দয, তকনাযগঞ্জ।

139 ২১০ যায়ভাতিিা বুজ ংঘ গ্রাভ-যায়ভাতিিা, ডাক-বফানীগঞ্জ, থানা+সজরা-ফগুিা।

140 ৪৪৮ শয়দপুয োস্থয, তক্ষা ও তযনফ ঈন্নয়ন পাঈনেন
ফািী নং-০৪, দারুর ঈলুভ সযাড, পুযাতন ফাবু ািা, 

শয়দপুয, নীরপাভাযী।

141 ৪৬৮ তনড সাাআটি
স াটনৌরা, বগীযথপুয ফাজায, ভঠফাতিয়া, 

তনযাজপুয।

142 ৫২৮ পাঈনেন পয তযনভাবার ফ বাযটি
গ্রাভ-তফযাফািী, ডাক-ীডনিায ফাজায, ঈনজরা-

বালুক, সজরা-ভয়ভনতং।

143 ৭২৯ সাার সডনবরনভন্ট াতব ত (এ.তড.এ) তশ্চভ ফাতরঘাটা, াঁ তফতফ, জয়পুযাট।

144 ৮৯৩
কাতি এে তঈম্যান সডনবরনভন্ট সাাআটি (ত এআ  

তড এ)

কুঞ্জ তননকতন, দুগ তাফািী সযাড, ডাক-যায য, 

ঈনজরা-ফাতজতপুয, তকনাযগঞ্জ।

145 ১০২৮ কাতয়াফািী জীফন ঈন্নয়ন ংস্থা কাতয়াফািী, অরভপুয, সগাম্তাপুয,  াঁাআনফাফগঞ্জ।

146 ১২১২ সাস্যার প্রনগতব সাাআটি ফা সিন, অরী কদভ, ফান্দযফান ফ ততয সজরা।

147 ১২৪৭ সডনবরনভন্ট ফ তবনরজ এযানাতনয়ন (সডাবা)
গ্রাভ-রাওঘাট্টা, ডাক- ককৃতত্ত, থানা-তফগঞ্জ, 

 াঁাআনফাফগঞ্জ।

148 ১১০ নাযী সডনবরনভন্ট গ তানাআনজন (এন. তড. ও) ভাআনকর মুধুসূদন দত্ত সযাড, সকফপুয, মনায

149 ১৭৪
আতন্টনগ্রনটড কতভঈতনটি সডনবরনভন্ট সাাআটি 

(অআ.ত.তড.এ)
সৌয  যজংরা, সবারা দয, সবারা।

150 ৩৪৪ তৃষ্ণা ভাজ কল্যান ংস্থা াতফফনগয, সফারাআ, তকনাযগঞ্জ।

151 ১১৮৯ ওনয়ত
গ্রাভ+সাস্ট-তভজতাগঞ্জ, ঈনজরা-সডাভায, সজরা-

নীরপাভাযী

152 ৭১৭ গ্রাভীণ ফহুমুখী ঈন্নয়ন ংস্থা (তজফা) াতভত্মনভাি,  াঁাআনফাফগঞ্জ-৬৩০০

153 ৭৪৬ সাাআটি পয তযা ত এে সডনবরনভন্ট সস্টস্

ফািী নং-১৬(নী  তরা), সযাড নং-১৩, ব্লক-খ, তত 

কার ায াঈতজং সাাআটি, সনখযনটক, অদাফয, 

ঢাকা।

154 ৮৪৬ সপয়ায ওয়াডত ফ ফাংরানদ ৩৭, ফি ফাজায, ভয়ভনতং

155 ১১৯৭ গ্রাভীণ মৄফ ভাজ কল্যাণ ংস্থা
গ্রাভ-যফর ফন্দও, ডাকঘয-যফর, ঈনজরা-তফগঞ্জ, 

সজরা-ফগুিা

সনেম্বয ২১, ২০১৪

২৪ সনেম্বয, ২০১৪

২৯ নটাফয, ২০১৪

২৩ ননবম্বয, ২০১৪

১ সনেম্বয, ২০১৪



156 ১ ভানফ মুতি ংস্থা

গ্রাভঃ খাল ফি তমুর, ডাকঘযঃ ফঙ্গফন্ধু সতু াফ, 

সজরা- তযাজগঞ্জ।

157 ৪২ সপ্রাগ্রাভ পয তর সডনবরনভন্ট তিপুয, াজাদপুয, তযাজগঞ্জ-৬৭৭০।

158 ৮৩ গ্রাভ ফাংরা ঈন্নয়ন ংস্থা

সজািা তারতরা, নানটায সযাড, যানীযাট, 

াজাানপুয, ফগুিা।

159 ১২৯
গাআফান্ধা রুযার সডনবরনভন্ট পাঈনেন 

(তজঅযতডএপ)
ফারুআািা, সখারাাটী, গাআফান্ধা দয, গাআফান্ধা

160 ৩০২ দীতকা ভাজ কল্যাণ ংস্থা খাতদভপুয, তভযপুয, কুতিয়া

161 ৩৭৭ তযফততননয দনক্ষ ঈন্নয়ন ংস্থা (ঈ)

কাতজয়াকান্দা, পৄরপুয-২২৫০, পৄরপুয, ভয়ভনতং

162 ১২১ সৃতি াভাতজক ঈন্নয়ন ংস্থা সকাট তািা, ডাক-চুয়াডাঙ্গা, থানা+সজরা-চুয়াডাঙ্গা।

163 ১৬১ ফনযন্দ্র ঈন্নয়ন ংস্থা (তফতডও)
গ্রাভ-দাদযআর, ডাক-াটযাজফািী (বায়া-নান ার), 

ঈনজরা-তনয়াভতপুয, সজরা-নওগাঁ।

164 ৪১৪ অভট্ট নাতন ংস্থা (অ)
গ্রাভ-অভট্ট, ডাক-অভট্ট, থানা-দু াতিঁয়া, সজরা-

ফগুিা।

165 ৫১২
সঢঈ সরথ, এডুনকন এে এনবায়যননভন্ট 

সডনবযনভন্ট সাাআটি
গ্রাভ+ডাক-দুরূন ভতল্লক, থানা-াআকগা া, খুরনা।

166 ৬৮২ অস্থা ভাজ ঈন্নয়ন ংস্থা
গ্রাভ-ফাগফাতদ, ডাক- াততয়ানগ্রাভ, ঈনজরা-

অদভতদঘী, সজরা-ফগুিা।

167 ৭৫ আল োডকত গ্রোম (আগ্রো)
গ্রোম-রশরলকো , িোক- মোদ ো, উলজ ো- 

শোজোহোনপুর, রজ ো- ফগুড়ো।

168 ৩৩৯ রুরো  অগ গোনোইলজশন পর রসোস্যো  ইষ্টোডিষ্ট
গ্রোম-রমোড়োরচর, রোঃ-শশ োন, উলজ ো-ধোমরোই, 

রজ ো-ঢোকো।

169 ৫০৯ সীি রপ্রোগ্রোম অফ গ্রোমীণ রসোসোইটি কোমোরকুডড়, প্রসোদপুর, মোন্দো, নওগাঁ

170 1034

‡W‡fvjc‡g›U Bwbwm‡qwUf di wnDg¨vb 

G¨vWfvÝ‡g›U

f~Bqv cvRv, ivg‡gvnb DËi evRvi, ivg‡gvnb, 

ei“ov, Kzwgjv|

171 1129 ‡mvmvj GBW Bb evsjv‡`k (†me)

MÖvg: gwnDwÏb nvIjv`vi Kvw›`, †cv: `wo Kvw›`, 

Dc‡Rjv: RvwRiv, †Rjv: kwiqZcyi

172 ১২৭১ mvgvwRK (†mvm¨vj GWfvÝ g¨v›UvwjwU GÛ 

wR‡qjvm AvBwWqvj †Kv-Acv‡ikb)

gv÷vi wfjv, Mvj©m ¯‹zj †ivW, Pvw›`bv, Kzwgjv

173 ১০৭
সাার সডনবরনভন্ট গ তানাআনজন ফ ফাংরানদ 

(এ.তড.ও.তফ)

গ্রাভ-যাভপুয, ডাক-সপনী, ঈনজরা-সপনী দয, সজরা-

সপনী।

174 ১১৯ কানপরা ভাজকল্যাণ ংস্থা গ্রাভ+ডাক-রূতদয়া, থানা-সকাতয়ারী, সজরা-মনায।

175 ৩৪৯ দতযদ্র ভাজ ঈন্নয়ন ংস্থা পূফ তনযী, সযপুয দয, সযপুয।

176 ৩৭৮ তদতপ্ত ভাজ ঈন্নয়ণ ংস্থা
ভতযয়ভ প্যানর (২য় তরা), ১২৯২, পূফ ত ভতনপুয, 

সফগভ সযানকয়া স্মযণী, তভযপুয-১০। টাকা-১২১৬।

177 ১১২০ সাাআটি পয বযাটি ত তডতক্রতং এে সপ্রানগ্রতব
অতরয়া ভাদ্রাা সযাড, (েন তকায তট্ট), তফ য, 

ভাদাযীপুয।

178 ৪০৩
সাার গ তানাআনজন পয সাবাটি ত এযাতরতবনয়ন 

(সাান)
গ্রাভ+ডাক - ধামুযা, ঈনজরা-ঈতজযপুয, ফতযার

179 ৯৫ মৄফ একানডভী
ফািী নং-১৬১ (২য় তরা) ব্লক-ক, তত কার ায 

াঈতজং সাাআটি শ্যভরী, সভাাম্মদপুয, ঢাকা-১২০৭

180 162 সডনবরনভন্ট ফ পুয সাাআটি (ড)
গ্রাভ-অযতপুয, ডাক-কযানডট কনরজ, থানা-যংপুয 

দয, সজরা-যংপুয।

181 ৩২৫ আনটিনগ্রনটড কতভঈতনটি সডনবরম্যান্ট কতভটী গ্রাভ+ডাক-িগ্রাভ, থানা-িগ্রাভ, সজরা-তকনাযগঞ্জ।

182 ৪০৪
ভয়ভনতং নূয পাঈনেন (MYMENSING 

NOOR FOUNDATION)
31, অয. সক. তভন সযাড, ভয়ভনতং।

183 ৩ প্রনগ্রতব স্টায সাাআটি (ত.এ.এ.)
গ্রাভ+ডাক-যানীাটি, ঈনজরা-তফগঞ্জ, সজরা-

 াঁাআনফাফগঞ্জ।

184 ৩৬৭
সাার এযাডবান্সনভন্ট কতভঈতনটি গ তানাআনজন 

(ানকা)
পুতর রাআন িক, ফযগুনা দয, ফযগুনা।

185 ৪৩৩ স তনা ভানতফক ঈন্নয়ন ংস্থা
গ্রাভ-কাঁঠার ফাতগ া, ডাক+থানা+সজরা-

 াঁাআনফাফগঞ্জ।

06 অগস্ট, ২০১৫

২৪ ননবম্বয, ২০১৪

০৭ তডনম্বয, ২০১৪

তডনম্বয ২৪, ২০১৪

১৯ অগস্ট, ২০১৫

সপব্রুয়াযী ১৮, ২০১৫

জানুয়াযী ২৭, ২০১৫



186 ৫৫৭

সগানডন সাস্যার সডনবরনভন্ট পাঈনেন 

(Golden Social Development 

Foundation)

স্তাপুয, পতুল্লা, নাযায়নগঞ্জ।

187 ৬১৫
যানাতনয়ন পয সাাআটি' এযাকটিঈয়ার 

সডনবরনভন্ট (অাদ)

গ্রাভ-ডাক- াঁ নকি, ঈনজরা-গুরুদাপুয, সজরা-

নানটায।

188 ৬৬৯ বুজ ফাংরা অথ ত-াভাতজক ঈন্নয়ন ংস্থা
গ্রাভ-কুেরফাগ, ডাক-তজযাফ, থানা-অশুতরয়া, সজরা-

ঢাকা।

189 ৬৮১ থ তননততক ও ভাজ ঈন্নয়ন ংস্থা (আনডা) খতরাঁকুতি, নওগাঁ দয, নওগাঁ।

190 ৮৮৪

সাস্যার এে পাোনভন্টার এনতয নভন্ট পাঈনেন 

(সপ পাঈনেন)

SOCIAL AND FUNDAMENTAL 

ENRICHMENT FOUNDATION 

(SAFE FOUNCATION)

গ্রাভ-ফি ভাগুযা (নয়াািা), ডাক-তফ/কাঁ দ, থানা-

নফাফগঞ্জ, সজরা-তদনাজপুয।

191 ৯০৯ দুঃস্থ ভানফ ঈন্নয়ন সাাআটি (দুভাঈ)
দুভাঈ বফন, পুযাতন সাস্ট তপ সযাড, থানা-

নরতটি, সজরা-িারকাঠি।

192 ১০১৫ ল্লী মমুনা ভাজ ঈন্নয়ন ংস্থা
গ্রাভ-ঘুঘুভাযী, ডাক- ন্দন ফাআা, ঈনজরা-

াতযয়াকাতন্দ, সজরা-ফগুিা।

193 ৪০
তডজএফর সডনবরনভন্ট এে এডুনকনার পাঈনেন 

(তডতডএপ)

গ্রাভ-সরমুয়া ফাজায, ডাক-যায়ানপুয, থানা-

াথযঘাটা, সজরা-ফযগুনা।

194 ৬০

এযাডনবতন্টস্ট সডনবরনভন্ট এে তযতরপ এনজনত 

এযাডযা ফাংরানদ (Adventist 

Development And Relief 

Agency ADRA Bangladesh)

১৪৯, া অরী ফাগ তভযপুয-১, ঢাকা-১২১৬।

195 ১১৮ তনডা (ল্লী থ তননততক ঈন্নয়ন ংস্থা) রূতদয়া ফাজায, রূতদয়া, সকাতয়ারী, মনায।

196 ২০০ তদনাজপুয ল্লী ঈন্নয়ন প্রন িা (তড.ত.আঈ.ত) যাজফাঢী, তদনাজপুয দয, তদনাজপুয।

197 ৪০৮ ফাংরানদ তবনরআজ সডনবরনভন্ট গ তানাআনজন
 তফখাযায, ডাক-কাঠিযা, থানা-অনগরিািা, সজরা-

ফতযার।

198 ৬৭১ গ্রাভ ঈন্নয়ন ধাযা (গুড)
গ্রাভ-াাযপুকুয ফাজায, ডাক-সগাতফন্দপুয, থানা-

দু াত য়া, সজরা-ফগুিা।

199 ৭৬৩ সডনবরনভন্ট পয পুওয ীরস্  (তড.ত.ত)
গ্রাভ-নাযায়নপুয, ডাক-াংা, ঈনজরা-াংা, 

সজরা-যাজফািী।

200 ১২১৪ অগাভীয েপ্ন গ্রাভ-কাতদযাফাদ, ডাক-+থানা-ীযগঞ্জ, সজরা-যংপুয।

201 ১৯৫ দাতফ (দাতযদ্র তফনভা ন)
তশ্চভ  য ঈতিয়া, ডাক-ভান্নান নগয, থানা-দয, 

সজরা-সনায়াখারী।

202 ১১৩০ বুজ ফাংরা মৄফ কল্যাণ ংস্থা
গ্রাভ-াটুতযয়া, ডাক- ক ািী, থানা-সফিা, সজরা-

াফনা।

203 127 অনরায তখা ঈন্নয়ন ংস্থা
গনকািা, ডাক-শদাযী, থানা-সন াযাফাদ, সজরা-

তনযাজপুয।

204 ১৭৮ তবনরজ তর গ তানাআনজন (তবতও)
শ্রী যাভপুয, ডাক-ফারাযাট, থানা-তভঠাপুকুয, সজরা-

যংপুয।

205 ৪৪০ সফায গ্রদূত (একটি াভাতজক ঈন্নয়নমূরক ংস্থা ফানীফ, যাজফািী দয, যাজফািী।

206 ১১৬৬ সাার সডনবরনভন্ট গ তানাআনজন (এতডও)
াজীািা (ঈনজরা তযলনদয াভনন), সাস্ট ফক্স 

২০১, ঠাকুযগাঁও দয, ঠাকুযগাঁও।

০৬ নটাফয, ২০১৫

১৬ সনেম্বয, ২০১৫

১৯ অগস্ট, ২০১৫

১০ সনেম্বয, ২০১৫


