
ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

সনদ বাতিনের 

িাতরখ

১ তদ গুড আর্ থ হাসনন টাওয়ার (৩য় িো), ৩/এ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।  ০০৯৬৭-০০০৫০-০০৩৭২ ২১/০১/২০০৯ ৩০/০৫/২০১১

২ ফাউনেশন ফর পুওর থস প্প্রানেতসভ প্প্রাোম
আম বাতিচা (পুকুরপাড় প্রাড, বাতড় নং-৩), তজনতজরা, 

প্করানীিঞ্জ, ঢাকা-১৩১০।
 ০০২৯২-০০৮২৪-০০২৫৬ ০৮/০৬/২০০৮ ২৪/০৭/২০১১

৩
তভনেজ তডজএুাতবতেটি এে প্ডনভেপনমন্ট 

প্সন্টার

১৮৬/৪, কাজী স্যপার মানকথট, ১নং পাতনর ট্াংক, উত্তর সাটির 

পাড়, নরতসংদী।
 ০১৪৮৮-০৩৮৮৮-০০৩৫৬ ১৩/১১/২০০৮ 09/11/2011

৪ এনসা কাজ কতর (একাক) ডাংিপাড়া, প্েঁতুতেয়া, পঞ্চিড়।  ০১০২৪-০০১০৫-০০০৭১ ২৯/১১/২০০৭ ২৮/১১/২০১১

৫ উত্তরণ পতরবার ১১৩/তস, (৩য় িো), প্রাড-৭, প্সক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০।  ০০৫৪৯-০০১১৩-০০০২২ ০৫/০৯/২০০৭ 02/01/2012

৬
তভনেজ ইনকানতমক এে প্সাশ্যাে 

প্ডনভেপম্যান্ট কতমউতনটি - তভইএসতডতস
২৪০, মুরাদপুর হাইস্কুে প্রাড, জুড়াইন, কদমিেী, ঢাকা-১২০৪।  ০০৩৬৪-০০৫৫০-০০১৬৩ ১৬/০৩/২০০৮ 02/01/2012

৭
এনপ্রাচ ফর কতমউতনটি প্ডনভেপনমন্ট 

অি থানাইনজশন

১৮৬/১, ইনার সাকুথোর প্রাড (৩য় িো), আরামবাি, মতিতিে, 

ঢাকা-১০০০।
 ০০০০৯-০০৩০০-০০২২৮ ২৯/০৪/২০০৮ 02/01/2012

৮ প্িানেন ওনয় (জন কল্যাণমূেক সংস্থা) কাতশনির প্রাড, তময়া বাজার, প্চৌদ্দোম, কুতমল্লা।  ০১৩৪৮-০০৪১৮-০০১৫৩ ১৬/০৩/২০০৮ 02/01/2012

৯
প্সাসাে অি থানাইনজশন ফর রুরাে 

প্ডনভেপনমন্ট (প্সাড থ)

জয়রা কনেজ প্রাড, আব্দুে আতজজ স্যপার মানকথট (৩য় িো), 

মাতনকিঞ্জ- ১৮০০।
 ০০০৮০-০০১৬৩-০০৩৬০ ৩০/১১/২০০৮ ২৯/০১/২০১২

১০ প্চিনা সমাজ কল্যাণ প্কন্দ্র
োম+ডাকঘর - দতিণ চরকুমারীয়া, র্ানা - সতখপুর, উপনজো - 

প্ভদরিঞ্জ, প্জো - শরীয়িপুর।
 ০০৫২২-০০৭৮৭-০০১৩৩ ১৯/০৮/২০০৯ ৩০/০১/২০১২

১১ পল্লী নীড় সংস্থা
োম: প্দাহার, প্পা: জতশহাটী বাজার, উপনজো: বাসাইে, প্জো: 

টাঈাইে।
০১১২৩-০১০৪৭-০০৪৭৫ ১৭/০১/২০১০ 07/02/2012

১২
প্সাতসও- ইনকানতমক এে রুরাে 

এুাডভান্সনমন্ট এনসাতসনয়শন (প্সরা)
খন্দকার তননকিন, ২৪৭ নািরা, প্নত্রনকানা-২৪০০।  ০০৯১১-০২৬২৭-০০১১৯ ৩০/০১/২০০৮ ২১/০৫/২০১২

১৩
প্সাসাইটি ফর আরবান এুাে রুরাে 

ইমানতিনপশন

প্রাড - ৮, ব্লক - তড, বাড়ী - ৫০, তননকিন, গুেশান - ১, ঢাকা - 

১২১২।
 ০০৫৪৮-০৩৫২১-০০০৮১ ২৯/১১/২০০৭ ২৯/০৫/২০১২

১৪ ওনয়েনফয়ার এনফাট থস (উই) ১১১, প্শনরবাংো প্রাড, তিনাইদহ-৭৩০০।  ০৭০৩২-০২২১৭-০০২০২ ২৫/০৩/২০০৮ ২৯/০৫/২০১২

১৫ জািরণী জন কল্যাণ সংস্থা আরাম বাি, (তপ. টি. আই.) তবশ্বনরাড, চাঁপাই নবাবিঞ্জ। ০১৪৯৪-০০৫৭৯-০০৪৯৭ ০২/০৫/২০১০ 04/06/2012

১৬ স্বপ্ন ফাউনেশন ি-৭, ব্লক - এ, তখেিাঁও, িােিো, ঢাকা-১২১৯।  ০১৩৭৫-০০৪৭১-০০০৭৮ ২৯/১১/২০০৭ ২৬/০৬/২০১২

১৭ উজ্জীবন কল্যাণ সংস্থা
মুনোইট প্হানটে(৩য় িো), ৯২, তড.টি প্রাড, প্দওয়ানহাট, 

চট্টোম।
 ০০৪৭৫-০০১৯৩-০০১২৮ ৩০/০১/২০০৮ ২৬/০৬/২০১২

১৮ প্রফুল্ল সামাতজক সংস্থা (তপ.এস.এস.) যতশহাটী, বাসাইে, টাংিাইে।  ০০৬৯২-০০০৮৭-০০০২৯ ০৫/০৯/২০০৭ 02/07/2012

১৯
নর্ থ প্বঙ্গে রুরাে প্ডনভেপনমন্ট সংস্থা 

(এনতবআরতডএস)
টি এে টি পাড়া, নানিশ্বরী, কুতড়োম।  ০৩১৬১-০৪৩২৪-০০৩১৭ ১৮/০৮/২০০৮ 02/07/2012

২০ প্রতশিন, কাজ, সমন্বয় সংস্থা (প্রকাস) বড়ইছুটি, বাড়ইপাড়া, কাতেয়াককর, িাজীপুর-১৭৫০।  ০০৫১৩-০৫১২৫-০০২৯৩ ২৫/০৬/২০০৮ 03/07/2012

২১ উজ্জীবন সমাজ প্সবা সংস্থা ২৫৩, প্বাসপাড়া, প্ঘাড়ামারা, প্বায়াতেয়া, রাজশাহী। ০৪৮১০-০১৯২৯-০০৪৬৯ ১৭/০১/২০১০ 10/07/2012

২২ এনএমএন ফাউনেশন ৬০৪, বড় মিবাজার (৪র্ থ িো), ঢাকা-১২১৭। ০১৩৯৪-০২৩৩৩-০০৫৭২ ২২/০৬/২০১১ 06/01/2013

২৩
ন্যাশনাে প্ডনভেপনমন্ট প্সাসাইটি 

(এনতডএস)

প্রাড নং- ২/এ, বাড়ী নং-৭(নীচ িো), পল্লবী, তমরপুর ১১ ১/২, 

ঢাকা-১২১৬।
 ০০০৩৮-০০১৪৮-০০২৪৭ ১৪/০৫/২০০৮ ১৪/০১/২০১৩

২৪
ভোন্টারী এনসাতসনয়শন ফর রুরাে 

প্ডনভেপনমন্ট

বাড়ী-৫৫৪ (৪র্ থ প্র্নক ৬ষ্ঠ িো), প্রাড-০৯, বায়তুে আমান 

হাউতজং প্সাসাইটি, আদাবর, প্পাস্ট বক্স নং-১০০৫৯ 

(প্মাহাম্মদপুর), প্মাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

 ০০৮৬৫-০০৯৮৪-০০০৫২ ০৫/০৯/২০০৭ 05/02/2013

২৫
প্সাস্যাে ইনকানতমক এে প্মারাে 

প্ডভেপনমন্ট এনসাতসনয়শন (প্সমডা)

তব-১৩৩, এমএম টাওয়ার, শাহজাোে মানকথট, বাজার বাস ষ্ট্ুাে, 

সাভার, ঢাকা।
 ০০৪৯১-০২৩৫১-০০২৭০ ১৫/০৬/২০০৮ ১৮/০৩/২০১৩

২৬
কতমউতনটি প্ডনভেপনমন্ট এনসাতসনয়শন 

(তসতডএ)
উপশহর, ব্লক নং- এ (০১), তদনাজপুর।  ০০৬৪৪-০১৮৯১-০০১৪২ ০৬/০২/২০০৮ 03/06/2013

২৭ আরাম ফাউনেশন
ভনবরচর কনেজ প্রাড,  ডাকঘর - ভনবরচর, র্ানা - িজাতরয়া, 

প্জো - মুতন্সিঞ্জ।
 ০১৪৭১-০৪২৬১-০০১০৬ ১৫/০১/২০০৮ 03/12/2013

২৮ দাতরদ্র তনবারণ প্কন্দ্র (তডএননক)
োম-তিতকড়া (উল্লাপাড়া তবজ্ঞান কনেজ সংেগ্ন), প্পাষ্ট্+উপনজো-

উল্লাপাড়া, প্জো-তসরাজিঞ্জ।
 ০১৬৪০-০১১৪৮-০০৩০৪ ২০/০৭/২০০৮ 06/06/2013

২৯ পনর্র তদশারী প্সাসাইটি ৬২, সিীশ সরকার প্রাড, প্িোতরয়া, ঢাকা-১২০৪।  ০০৭৭০-০০৩৪৪-০০২৯০ ২৫/০৬/২০০৮ ১৮/০৬/২০১৩

৩০ প্রভািী সমাজ কল্যাণ সংস্থা দতিণ কাচারী পাড়া, তনউ কনেজ প্রাড, জামােপুর।  ০৩৩৯২-০৪৬৮৮-০০৪৪৯ ২৭/১০/২০০৯ ১৯/০৬/২০১৩

৩১ িণমুতি প্স্বচ্ছানসবী প্সাসাইটি
োম- তপঠানভাি, ডাকঘর- আোইপুর, উপনজো- রূপসা, প্জো- 

খুেনা।
 ০০৮৪৩-০১২১০-০০৪৩৩ ১৯/০৮/২০০৯ 10/07/2013

মাইনক্রানক্রতডট প্রগুনেটরী অর্তরটি হনি সনদ বাতিেকৃি প্রতিষ্ঠানসমূনহর িাতেকা (১১-০১-২০২৩ তরিঃ পয থন্ত)
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সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

সনদ বাতিনের 

িাতরখ

মাইনক্রানক্রতডট প্রগুনেটরী অর্তরটি হনি সনদ বাতিেকৃি প্রতিষ্ঠানসমূনহর িাতেকা (১১-০১-২০২৩ তরিঃ পয থন্ত)

৩২
ইতন্টনেনটড প্ডনভেপনমন্ট এনসাতসনয়শন 

অব বাংোনদশ (ইনডাব)
বায়তুে ফাোহ্ (৪র্ থ িো), আনেকান্দা সড়ক, বতরশাে-৮২০০।  ০০০৮৬-০১৪৭১-০০৩৭৩ ০৫/০২/২০০৯ ১৬/০৭/২০১৩

৩৩
প্সাতসও ইকননাতমক প্বতননভানেন্ট 

এনসাতসনয়শন (প্সবা)
এস, ডতব্লউ(এ)-২৫, প্রাড নং-১০, গুেশান-১, ঢাকা-১২১২।  ০১০০৭-০২৭৭৪-০০২৬৪ ০৮/০৬/২০০৮ ২৮/০৮/২০১৩

৩৪ নবারুন বহুমুখী সামাতজক উন্নয়ন সংস্থা
োম- জিজীবন (মতমন বাজার), ডাকঘর- সািদরিা বাজার, 

উপনজো- পীরিািা, প্জো- রংপুর।
 ০২৪৪০-০১৫০৩-০০৪৫৬ ১৬/১১/২০০৯ 10/09/2013

৩৫ সমাজ কল্যাণ ও পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (স্পাস) োম+ডাকঘর- রূপসা, উপনজো- তশবােয়, প্জো- মাতনকিঞ্জ।  ০৩৩৬০-০৩৫৮০-০০১৪৮ ২৬/০২/২০০৮ 04/11/2013

৩৬
প্ডনভেপনমন্ট এনসাতসনয়শন ফর রূরাে 

তপপেস (ডাপ থ)

োম+মহল্লা- গুেশান পাড়া, ডাকঘর+উপনজো- দামুড়হুদা, 

প্জো- চুয়াডাঙ্গা।
 ০৩১৫৪-০০৩১২-০০১৩১ ৩০/০১/২০০৮ ১২-০৪-২০১৩

৩৭ উদ্যম বহুমুখী সমাজকল্যাণ সংস্থা ৪ নং ঈশান চক্রবিী প্রাড, ময়মনতসংহ।  ০০২০৯-০০৪৬৩-০০২৯৯ ১৩/০৭/২০০৮ ০৪-১২-২০১৩

৩৮
প্প্রাোম ফর তরসাচ থ এে এতেতমননশন অফ 

প্পাভাটি থ - প্প্রপ

হাউস নং- ৫৩১, প্রাড নং- ৮/এ, ব্লক- তব, চান্দিাঁও আ/এ, 

চট্টোম।
 ০০৮৫৫-০০০৫১-০০৩৫৭ ৩০/১১/২০০৮ ১১-১২-২০১৩

৩৯ রহমাতনয়া উন্নয়ন প্সাসাইটি
হাসনাবাদ (মাজার প্রাড), ঢাকা জুটতমে, দতিণ প্করানীিঞ্জ, 

ঢাকা।
০০৪৩১-০০১১০-০০৫১৮ ২৯/০৬/২০১০ ১৫/১২/২০১৩

৪০ আশরাফ ফাউনেশন প্চৌিািা বাজার, ডাকঘর- প্চৌিািা, যনশার-৭৪১০।  ০২৮২৯-০১১৩২-০০১১৫ ১৫/০১/২০০৮ ২৬/১২/২০১৩

৪১
কতমউতনটি প্ডনভেপনমন্ট এনসাতসনয়শন 

(তসতডএ)
বারহাট্টা প্রাড, প্নত্রনকানা।  ০৬৫২৭-০৪৬৩৩-০০৪০৪ ১২/০৫/২০০৯ ২৬/০১/২০১৪

৪২ আনবদা মান্নান ফাউনেশন
বাড়ী নং-৪, ফ্ল্ুাট-এ (২য় িো) প্রাড নং-১৫, ব্লক- তড, বনানী, 

ঢাকা-১২১৩।
০০১৯৬-০০৫৬০-০০৫৩৩ ০১/১১/২০১০ ১৬/০২/২০১৪

৪৩ প্দওয়ানিঞ্জ িণ সাহায্য সংস্থা
োম- িয়ারনডাবা, ডাকঘর- কাঠার তবে, র্ানা- প্দওয়ানিঞ্জ, 

প্জো- জামােপুর।
 ০৫৪৯৮-০২১৬৭-০০৪১৭ ২১/০৭/২০০৯ ২৭/০২/২০১৪

৪৪
প্ডভেপনমন্ট আইতডয়াে ম্যান একটিতভটিস 

ইন বাংোনদশ (তদমা বাংোনদশ)

প্মািঃ প্োকমান প্বপারী ম্যানশন, মাওয়া বাজার, প্মতদনী মেে, 

প্েৌহজং, মুন্সীিঞ্জ।
 ০০৪৭৮-০১০৬১-০০৪৫৯ ১৬/১১/২০০৯ ১২-০৩-২০১৪

৪৫
প্সাসাইটি ফর প্হের্ এক্সনটনশন এুাে 

প্ডনভেপনমন্ট (প্শড)
আই. তস. তড. তড. আর. তব কুাম্পাস, প্টকনাফ, কক্সবাজার। ০১৮২৯-০১৫৩৫-০০৫১৬ ২৯/০৬/২০১০ ২২/০৬/২০১৪

৪৬
প্প্রাোম ফর তহউম্যান এষ্ট্াতব্লশনমন্ট 

প্সাসাইটি (প্ফজ)
N-৩ (২য় িো), নুরজাহান প্রাড, প্মাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।  ০১০৬০-০১৪৮১-০০২৬৮ ০৮/০৬/২০০৮ ০৩-০৭-২০১৪

৪৭
অর্গ্থানাইনজশন ফর প্সাস্যাে এডভান্সনমন্ট 

(ওসা)

৩১/২, হাতড়নাে স্কুে প্রাড, প্পািঃ িাজীপুর, উপনজো সদর, 

িাজীপুর-১৭০০।
০১১৭৫-০০৯৮৮-০০৫২৪ ২০/০৯/২০১০ ১৩/০৭/২০১৪

৪৮ প্শষ সম্বে রিা (এে,তস,এস)
োম- উত্তর উপাদী (শাতন্তনির বাজার), প্পািঃ প্বায়াতেয়া, 

উপনজোিঃ মিেব (দতিণ), প্জো- চাঁদপুর।
০০০২২-০০১৮৭-০০৭১৩ ০৭/০৪/২০১৩ ১৭/০৭/২০১৪

৪৯
তনউসান ইনকানতমক প্ডভেপনমন্ট এে 

অি থানাইনজশন (তননডা)

সং- আবদুল্যাপুর (কোকাতন্দ), ডাকঘর- আবদুল্যাপুর, র্ানা- 

দতিণ প্করানীিঞ্জ, প্জো- ঢাকা।
 ০২০৬৩-০৩৭৫০-০০৩৯৬ ০৬/০৪/২০০৯ ২২/০৭/২০১৪

৫০ ‘‘োমীন সংস্থা’’
পতিম শানবান্দা, প্পা: বাতেরনটক বাজার, উপনজো: মাতনকিঞ্জ 

সদর, প্জো: মাতনকিঞ্জ।
০৩৩৫৭-০০৩৫১-০০৬১২ ২৯/০৩/২০১২ ২৪/০৭/২০১৪

৫১ রুরাে প্ডনভেপনমন্ট প্সাসাইটি
নিরপাড়, প্পাস্ট-প্কাম্পানীিঞ্জ, উপনজো-মুরাদনির, প্জো- 

কুতমল্লা।
০০৫৯১-০০৫০৪-০০৫৭৯ ২৮/০৬/২০১১ ০৩-০৮-২০১৪

৫২ ইনসাফ (কাটিয়া বাজার ব্রীনজর পানশ), পোশনপাে, সািিীরা। ০৫৬৭০-০৩১৭৯-০০৫০৪ ১৮/০৫/২০১০ ০৬-০৮-২০১৪

৫৩ শাখারুঞ্জ সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ইটানখাো বাজার, প্িিোে, জয়পুরহাট। ০৪৯০৩-০২২০৩-০০৪৮০ ০৮/০২/২০১০ ১৩/০৮/২০১৪

৫৪
প্সাসাইটি ফর এতসসট্ান্স টু তদ তডসনেজড 

তহউম্যাতনটি

বাতড় নং-২৯ (নীচ িো), প্রাড নং-১০, পূব থ প্মরুে বাড্ডা, ঢাকা-

১২১২।
০১৭৮৪-০৩৫৪০-০০৫৪৪ ০১/০৩/২০১১ ২৮/০৮/২০১৪

৫৫ নবরত্ন ফাউনেশন িণকপাড়া, মুতন্সিঞ্জ-১৫০০।  ০০৬২১-০০৩৮২-০০৪৬৩ ০৩/১২/২০০৯ ২৪/০৯/২০১৪

৫৬ প্সভ আওয়ার প্সাসাইটি ৮৭ পতিম মাদারনটক, সবুজবাি, ঢাকা- ১২১৪।  ০০২২৯-০১৬৩০-০০৩৩২ ২৩/০৯/২০০৮ ২৩/১০/২০১৪

৫৭ প্সানােী উন্নয়ন ফাউনেশন বাংোনদশ
২১৮/৯ প্বিম প্রানকয়া স্মরণী, মতল্লক প্লাজা (৫ম িো), প্শনর 

বাংোনির, ঢাকা- ১২০৭।
 ০০০৭১-০২৯৬৩-০০৩৮৫ ২৩/০২/২০০৯ ১৬/০৭/২০১৫

৫৮
প্সাতসও ইকননাতমক প্ডনভেপনমন্ট একশন 

প্প্রাোম (তসডাপ)
তসংিাইর বাজার, ডাকঘর- তসংিাইর, প্জো- মাতনকিঞ্জ।  ০২৫৬৮-০১৮৯০-০০২৬৯ ০৮/০৬/২০০৮ ০৯-০৮-২০১৫

৫৯ প্খয়া (সমাজ উন্নয়ন সংস্থা) তমে বাজার (আবহাওয়া অতফনসর তনকনট), সািিীরা। ০০৫৫৬-০৫০১৯-০০৫৬৫ ১০/০৫/২০১১ ২৭/০৮/২০১৫
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ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

সনদ বাতিনের 

িাতরখ

মাইনক্রানক্রতডট প্রগুনেটরী অর্তরটি হনি সনদ বাতিেকৃি প্রতিষ্ঠানসমূনহর িাতেকা (১১-০১-২০২৩ তরিঃ পয থন্ত)

৬০ োইফ এনসাতসনয়শন
োম- বাধাে, ডাকঘর- বাধাে বাজার, র্ানা- কচুয়া, বানির হাট-

৯৩১১।
 ০৩১৫৭-০২৪৫৯-০০২৭১ ১৫/০৬/২০০৮ ০১-০৯-২০১৫

৬১
নাতবো প্ডনভেপনমন্ট ফাউনেশন অব 

বাংোনদশ

মৃধা কনটজ, ৫০৬, চাোবন (হাজীপাড়া), আজমপুর, উত্তরা, ঢাকা-

১২৩০।
০০৩৯২-০১০৬৬-০০৪৮২ ০৮/০২/২০১০ ২৩/১১/২০১৫

৬২ ঢাকা আহ্িাতনয়া তমশন
বাড়ী নং-১৯, সড়ক-১২ (নতুন), ধানমতে আবাতসক এোকা, 

ঢাকা-১২০৯।
 ০০১০৯-০২২৪৩-০০৩০০ ০৭/০৯/২০০৮ ২৪/১১/২০১৫

৬৩ মহরম আেী প্মনমাতরয়াে ফাউনেশন কাদুটি, কাদুটি বাজার, চাতন্দনা, কুতমল্লা। ০৫১০৯-০১১৮৯-০০৬৫৯ ১১/০৯/২০১২ ২৮/১২/২০১৫

৬৪ কাদুটি বাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সতমতি োম+প্পাষ্ট্-কাদুটি, চাতন্দনা, কুতমল্লা। ০৫১০৬-০১১৮৭-০০৬৭৭ ০৬/০১/২০১৩ ২৮/১২/২০১৫

৬৫
ভোন্টারী এনসাতসনয়শন ফর রুরাে 

ডানভাোপমনন্ট প্রনজক্ট (ভারকপ)
পাঁচআনী, মিেব (উত্তর), চাঁদপুর।  ০১৩২১-০০৯৯২-০০২৫৩ ০৮/০৬/২০০৮ ১০-০২-২০১৬

৬৬ বসন্তপুর পল্লী প্সবা সংস্থা বসন্তপুর, প্জো- রাজবাড়ী। ০৩৭১৩-০১৬৪৩-০০৬৪৮ ১১/০৭/২০১২ ১১-০২-২০১৬

৬৭ প্সাসাইটি ফর পীস এে চুাতরটি মান্নান নির প্চৌরাস্তা, মান্নান নির, প্নায়াখােী।  ০০৯৭০-০১০২৮-০০৪৫৫ ২৭/১০/২০০৯ ১৫/০২/২০১৬

৬৮ এমএসতপ - মাইনক্রানক্রতডট প্প্রাোম ৩১৮, নতুন তবেতসমো, মসতজদ প্েন, রাজশাহী-৬০০০।  ০২১৪৩-০১৫৯৭-০০৩৮৭ ২৩/০২/২০০৯ ১৬/০২/২০১৬

৬৯ ইতন্টনেনটড প্সাস্যাে এইড
প্লট নং-১৫(৫ম িো), ব্লক-এ, বস্যন্ধরা আবাতসক এোকা, বস্যন্ধরা 

এতভতনউ, ঢাকা-১২২৯।
 ০০০৭৮-০০২১৭-০০৪৪১ ০১/০৯/২০০৯ ১৭/০২/২০১৬

৭০ িণ প্রিতি
নওয়ানেঁকী বাজার, ডাকঘর- নওয়ানেঁকী, উপনজো- শ্যামনির, 

প্জো- সািিীরা।
 ০১৫১৮-০০৫৮৮-০০১৮২ ১৬/০৩/২০০৮ ২৪/০২/২০১৬

৭১
প্সাসাে এডভান্সনমন্ট এে তভনেজ ইনকানতম 

(প্সভ)
বাড়ী-৩৬, নতুন পল্টন প্েন, আতজমপুর, ঢাকা-১২০৫।  ০০৮৭১-০৩২৮৬-০০২৮৫ ১৫/০৬/২০০৮ ২৪/০২/২০১৬

৭২
ফাউনেশন ফর ওনয়েনফয়ার একটিতভটিজ 

এে প্ডনভেপনমন্ট

আননায়ারা শতপং কমনপ্লক্স (৩য় িো), তচতরঙ্গা, চকতরয়া 

প্পৌরসভা, প্জো- কক্সবাজার।
০৩২৪০-০০২২৪-০০৫১২ ০৬/০৬/২০১০ ২৯/০২/২০১৬

৭৩ সমাজ উন্নয়ন প্রনচষ্ট্া স্যয়াপাড়া, ডাকঘর- কাতেয়াপাড়া, র্ানা- শাহরাতস্ত, তজো- চাঁদপুর। ০০০৪৯-০০৪৩৯-০০৫৪৮ ০২/০৩/২০১১ ২৯/০২/২০১৬

৭৪ "প্রড" "RED"
োম- ভাওরনখাো, প্পাস্ট- তশবনির, উপনজো-প্মঘনা, প্জো- 

কুতমল্লা।
০০৪২৩-০২৬৭৩-০০৫৮৪ ০১/০৮/২০১১ ০১-০৩-২০১৬

৭৫

প্সাস্যাে ওনয়ে প্ফয়ার এে 

ইনকাননাতমকুাে প্ডভেপনমন্ট 

অি থানাইনজশন

১২৬/৮, উত্তর চাষাড়া, উপনজো সড়ক, চানমারী, নারায়ণিঞ্জ।  ০৩৭১৭-০১৭৭৭-০০৩৬৬ ১২/০১/২০০৯ ২৮/০৩/২০১৬

৭৬
ইতন্টনেনটড ভোনটিয়াস থ ফর প্সাশ্যাে 

এডভান্সনমন্ট (ইবসা)
৩৫৭/এ/৮/১,মধুবাি(তনচ িো), মিবাজার, ঢাকা-১২১৭।  ০০৯৪৯-০৫০২২-০০৪০২ ১২/০৫/২০০৯ ২৬/০৪/২০১৬

৭৭ সৃজন মতহো সংস্থা িারািঞ্জ দতিণ বাজার, নাতেিাবাড়ী, প্শরপুর। ০১৬৭৭-০২৪৯৯-০০৬৪৯ ২৬/০৭/২০১২ ১০-০৫-২০১৬

৭৮
আোরতপ্রতভনেজড তচেনেনস এডুনকশনাে 

প্প্রাোমস (ইউনসপ)-বাংোনদশ
প্লট নং- ২ ও ৩, তমরপুর-২, ঢাকা। ০১৮৩৩-০১৬৫৯-০০৪৮৭ ১৮/০২/২০১০ ২১/০৭/২০১৬

৭৯ মাইন বহুমুখী সমাজকল্যাণ সতমতি োম+ডাকঘর - প্দৌেিপুর, র্ানা-িািেনাইয়া, প্জো-প্ফনী । ০০৪০৪-০০০৮৪-০০৪৭২ ১৭/০১/২০১০ ২৮/০৭/২০১৬

৮০ অবেম্বন মানব কল্যান সংস্থা ২নং শকুনী, নতুন শহর, মাদারীপুর।  ০১৭১২-০১১২১-০০২৬০ ০৮/০৬/২০০৮ ২৯/০৩/২০১৭

৮১

রুরাে ইকনতম এে অুাতেকােচারাে 

প্ডভোপনমন্ট অি থানাইনজশন অব বাংোনদশ 

(তরনডা)

বাড়ী নং ২০, প্রাড নং-৮, ব্লক-এ, শাহজাোে উপ-শহর, তসনেট। ০২৮৯৬-০১০৪০-০০৭৩০ ০৯/১২/২০১৩ ২৭/০৩/২০১৭

৮২ বন্ধন সমাজ কল্যান সংস্থা কদমিো, তপনরাজপুর সদর, তপনরাজপুর। ০২৮৯৫-০০৩৯১-০০৭২৮ ০৯/১২/২০১৩ ৩০/০৪/২০১৭

৮৩ ধ্রুব প্সাসাইটি
োম- জামােপুর (নয়মাইে), ডাকঘর- পল্লী উন্নয়ন একানডমী, 

উপনজো- শাজাহানপুর, প্জো- বগুড়া।
 ০৩৪৭১-০৩৬৮০-০০৩২৪ ১৮/০৮/২০০৮ 03/05/2017

৮৪ তমিােী
োম+প্পাস্টিঃ পােং, উপনজোিঃ শরীয়িপুর সদর, প্জোিঃ 

শরীয়িপুর।
০০৪৬৫-০২৪৭০-০০৭৩১ ০৯/১২/২০১৩ 04/05/2017

৮৫
প্সাসাইটি ফর পাটি থতসপ্যাটরী ইনকানতমক 

প্স্যাশাে প্ডনভোপনমন্ট (স্পীড- বাংোনদশ)

১৬, শাহ আমানি তসটি কনপ থানরশন স্যপার মানকথট (৪র্ থ িো), 

জুবেী প্রাড, তজতপও, প্কানিায়ােী, চট্টোম।
 ০৩৮১৬-০২৪৫৬-০০৩৯৮ ৩০/০৪/২০০৯ 07/09/2017

৮৬ বৃতষ্ট্
োম- তবতসক িারটিয়া, প্পাষ্ট্- টিভািকুরা, উপনজো+প্জো: 

টাঙ্গাইে।
 ০৩৪০৭-০১৫৬৯-০০৬০৫ ২৩/০২/২০১২ 07/09/2017

৮৭ আশার আনো উন্নয়ন সংস্থা
সননট মতঞ্জে, মতহো কনেজ প্রাড, তিোধরচর সদরদী, ভাংিা, 

ফতরদপুর।
০০৭৪২-০৩০০৯-০০৫৫৭ ১৭/০৪/২০১১ ৩১/১০/২০১৭
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ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

সনদ বাতিনের 

িাতরখ

মাইনক্রানক্রতডট প্রগুনেটরী অর্তরটি হনি সনদ বাতিেকৃি প্রতিষ্ঠানসমূনহর িাতেকা (১১-০১-২০২৩ তরিঃ পয থন্ত)

৮৮ ইউনাইনটড মনডে প্সাসাইটি
৮৭, পুরানা পল্টন োইন, পল্টন টাওয়ার, স্যুট নং-১০৩ (২য় 

িো), পল্টন, ঢাকা-১০০০।
০৫৫৫২-০৩২৫৭-০০৬৪৩ ২০/০৫/২০১২ ৩১/১০/২০১৭

৮৯
দৃতষ্ট্ (একটি প্স্বচ্ছানসবী সমাজ কল্যাণমূেক 

সংস্থা)
োকসাম প্রাড, কুতমল্লা। ০০২১৬-০৩১২৭-০০৪৭৪ ১৭/০১/২০১০ 02/01/2018

৯০ প্হল্প তদ তডনেস
বাসা নং-০৩, প্রাড নং-০৩, ব্লক-তজ, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-

১২১৯।
 ০০৯৬৬-০৪৪১৮-০০০৭৫ ২৯/১১/২০০৭ 08/01/2018

৯১
ইনতষ্ট্টিউট অব ইতন্টনেনটড রুরাে 

প্ডনভেপনমন্ট

বাতড় নং-প্জ/৯, কাজী নজরুে ইসোম প্রাড, প্মাহাম্মদপুর, ঢাকা-

১২০৭।
০০২০৪-০১৪৬৯-০০৫৩৬ ০১/১১/২০১০ 06/01/2018

৯২ তনম্মথো দুিঃস্থ কল্যাণ সংস্থা
োম: বদরিো, প্পা:-নাতরনকেবাড়ী, উপনজো:প্কাটােীপাড়া, 

প্জো: প্িাপােিঞ্জ।
 ০৪৮১৭-০১৩০১-০০৬০৯ ২৩/০২/২০১২ 09/01/2018

৯৩ প্েহ নীড় সংস্থা োম- জতশহাটী বাজার, উপনজো- বাসাইে, প্জো- টাঙ্গাইে। ০০৬২১-০২০০৭-০০৪৯৮ ০২/০৫/২০১০ 07/02/2018

৯৪
প্সন্টার ফর কতমউতনটি প্ডনভেপনমন্ট এে 

তরসাচ থ (তসতসতডআর)
স্বণ থটিো, িবেিতড়, রাঙ্গামাটি। ০০৮২৪-০২২১৮-০০৬৩৩ ২০/০৫/২০১২ ২৫/০২/২০১৮

৯৫ কৃতষ ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা (এুাসনপা) োম+ডাকঘর- হাজারতক, র্ানা- নন্দীোম, প্জো- বগুড়া।  ০১৫১৫-০০৫৪৮-০০২১৩ ০৩/০৪/২০০৮ ২৮/০২/২০১৮

৯৬ িণ উন্নয়ন ফাউনেশন
আজনকর জনিা ভবন, চান্দনা প্চৌরাস্তা (টাঙ্গাইে প্রাড), 

িাজীপুর সদর, িাজীপুর-১৭০২।
০০৪৩৯-০২২০৪-০০৪৯০ ২৫/০৩/২০১০ 01/03/2018

৯৭ শিদে
োম- ভবানীপুর, ডাকঘর- মাস্যমতদয়া বাজার, র্ানা-প্বড়া, প্জো- 

পাবনা।
০৫৪৯৯-০০৫৩৯-০০৪৯৬ ০২/০৫/২০১০ 04/03/2018

৯৮ সমান
সাবাতেয়া, ডাকঘর- টাঙ্গাইে, উপনজো- টাঙ্গাইে সদর, প্জো- 

টাঙ্গাইে।
 ০২৬৫৫-০১০৩২-০০৩৪১ ২৯/১০/২০০৮ 04/03/2018

৯৯ শীিে কম থমুখী ও উন্নয়ন সংস্থা
োম- োমাপাড়া,  োমাপাড়া দরিাবাড়ী মসতজদ প্রাড, তশবু 

মানকথট, ডাকঘর+র্ানা- ফতুল্লা, প্জো- নারায়ণিঞ্জ।
 ০০৫৫৩-০০১০৩-০০৪৬২ ০৩/১২/২০০৯ ২৪/০৬/২০১৮

১০০ িন কল্যান প্সাসাইটি (তজনকএস)
ওয়ারনেসপাড়া, প্িায়ােচামট, প্পাষ্ট্- শ্রীঅঙ্গন, র্ানা-প্কািয়ােী, 

প্জো-ফতরদপুর।
০০৩৭৩-০২০৪৫-০০৬৩৬ ২০/০৫/২০১২ ২৬/০৬/২০১৮

১০১ Tamanna Foundation প্দওয়ান মতঞ্জে (২য় িো), ৬০/ই পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ০০৬৩২-০৪০৩৫-০০৭০১ ২৬/০২/২০১৩ ১৭/০৭/২০১৮

১০২ ইনডন এডুনকশন এে প্হল্র্ ফাউনেশন রস্যেপুর বাজার, আবদুল্লাহ্পুর, দতিণ প্করানীিঞ্জ, ঢাকা-১৩১১। ০০৮৩০-০১৯৩৫-০০৫৩৮ ০৭/১২/২০১০ 12/08/2018

১০৩ শিাব্দী পল্লী উন্নয়ন প্সাসাইটি
োম- দতরবহর, ডাকঘর- বাতরন্দা বাজার, উপনজো- তমজথাপুর, 

প্জো- টাঙ্গাইে।
 ০২৭৬৭-০০৯৩৯-০০৩৪৮ ২৯/১০/২০০৮ ১৩/০৯/২০১৮

১০৪
কুানম্পইন ফর সাসনটননবে প্ডনভেপনমন্ট 

(তস,এস,তড)

োমিঃ বাস্যনদবপুর, ডাকঘরিঃ উজানী, উপনজোিঃ মুকস্যদপুর, 

প্জোিঃ প্িাপােিঞ্জ।
০২১৩৫-০৪৭৬৩-০০৬৯০ ১১/০২/২০১৩ ২৩/০৯/২০১৮

১০৫ তমশন ফর প্ডনভেপনমন্ট
োম-উত্তর চর্ থা, প্পাস্ট-কুতমল্লা-৩৫০০, উপনজো-আদশ থ সদর, 

প্জো-কুতমল্লা।
০১৯৪৬-০৩৪৭০-০০৭৫৭ ২৭-০৮-২০১৫ 03/10/2018

১০৬ তবকল্প উন্নয়ন সংস্থা - তবতডএস
তপ্রয়াংকা ভবন, তনচিো, কি নং-১০৩, বাইমহাটি, তমজথাপুর, 

টাঙ্গাইে।
 ০০৫১৪-০০৬৫২-০০০৮৯ ০১/০১/২০০৮ ১৫/১০/২০১৮

১০৭

এতসসনটন্স ফর তহউম্যান তরনসাস থ 

প্ডনভেপনমন্ট উইর্ প্টকননােজী 

(এএইচআরতডটি)

োম+ডাকঘর- প্িৌরীপুর, র্ানা- দাউদকাতন্দ, প্জো- কুতমল্লা।  ০০২৭৫-০১১২৩-০০৪১৩ ২৫/০৬/২০০৯ ১৫/১০/২০১৮

১০৮
রংপুর ভিীবাোপাড়া উন্নয়ন সংস্থা 

(R.V.D.S)

চওড়াপাড়া, প্পনরাে পাম্প সংেগ্ন, তসও বাজার, রংপুর সদর, 

রংপুর।
০২৬৪৫-০০১৬৬-০০৬২৮ ১৭/০৪/২০১২ ১৫/১০/২০১৮

১০৯ সকনের জন্য কল্যান
োম+ইউতনয়ন- শংকর পাশা, ডাকঘর- পানড়র হাট, 

উপনজো+প্জো- তপনরাজপুর।
 ০২৩৭১-০১২৭১-০০২৫৭ ০৮/০৬/২০০৮ 05/11/2018

১১০ পল্লী উন্নয়ন ফাউনেশন
পাবতেক োইনব্ররী ভবন, বটিো, শরীয়িপুর সদর, শরীয়িপুর-

৮০০০।
০০৩৮৮-০১৩৯৬-০০৬৮৯ ১১/০২/২০১৩ ২৯/০১/২০১৯

১১১ তহউম্যান প্কয়ার ইতনতশয়ুাটিভস ১২৫ উত্তর মুিদা পাড়া, ঢাকা-১২১৪।  ০৬৪৮১-০২১৮৫-০০৪২৫ ২১-০৭-০৯ 10/02/2019

১১২ নড়াইে আশার আনো ফাউনেশন
োম: ভওয়াখােী, প্পাস্ট: রিনিঞ্জ, উপনজো: নড়াইে সদর, 

প্জো: নড়াইে।
 ০৫৬৬৮-০৪৩১৭-০০৬০৬ ২৩/০২/২০১২ 12/02/2019

১১৩ মফস্বে উন্নয়ন সংস্থা োম- দতিণ িরপুর চেী, ডাকঘর- বাবুরহাট, প্জো- চাঁদপুর।  ০০১৭২-০২০২০-০০৩১৫ ২৯/০৭/২০০৮ 12/02/2019




পাতা 4/6



ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

সনদ বাতিনের 

িাতরখ

মাইনক্রানক্রতডট প্রগুনেটরী অর্তরটি হনি সনদ বাতিেকৃি প্রতিষ্ঠানসমূনহর িাতেকা (১১-০১-২০২৩ তরিঃ পয থন্ত)

১১৪
নর্ থ তিনট এডুনকশন প্ডনভেপনমন্ট 

ফাউনেশন
কাঁচদাহ প্রাড, নবাবিঞ্জ, তদনাজপুর। ০০৪২১-০১৩৫০-০০৫১৩ ০৬/০৬/২০১০ ১৬/০৫/২০১৯

১১৫
এনসাতসনয়শন ফর বাংোনদশ প্সাশ্যাে 

এডভুান্সনমন্ট (আবসা)

োম- েতিফপুর, ডাকঘর- জতমদারহাট,উপনজো- প্বিমিঞ্জ, 

প্জো- প্নায়াখােী-৩৮২৫।
 ০০৮৮৩-০০০৩৪-০০২২৬ ২৯/০৪/২০০৮ ২৩/০৫/২০১৯

১১৬
রূরাে ইকনতমক প্ডনভেপনমন্ট 

এনসাতসনয়শন (তরডা)
২৩/তড, প্িােকবাড়ী, ময়মনতসংহ-২২০০।  ০১৫০৫-০৪৫২১-০০২৯২ ২৫/০৬/২০০৮ ২৩/০৫/২০১৯

১১৭ পাট থনার বায়া, ডাকঘর- পবা, প্জো- রাজশাহী।  ০৩৮০১-০১৫৪২-০০৩৫৩ ১৩/১১/২০০৮ ২৩/০৫/২০১৯

১১৮ মানেক প্জানবদা ফাউনেশন
১০১, গুেশান এতভতনউ,প্হাতেং নং-৪১২-৪১৪ (৫ম িো),আর 

এম প্সন্টার, ঢাকা-১২১২।
০১২৭৬-০০৯২৪-০০৫০৭ ০৬/০৬/২০১০ ২৩/০৫/২০১৯

১১৯ ডায়নাতমক ওনয়েনফয়ার প্সাসাইটি
শাহ্ ওয়ােীউল্লাহ আ/এ, ১, তক তম বহদ্দার হাট, ডাকঘর+র্ানা- 

চান্দিাঁও, প্জো- চট্টোম।
 ০১২০৬-০৪৫৯৩-০০৩৮৪ ২৩/০২/২০০৯ 27/08/2020

১২০ দ্বীন বন্ধু প্সাসাইটি
প্সকশন-২, ব্লক-এইচ, প্রাড-৬, বাড়ী নং-১০(তনচ িো), তমরপুর, 

ঢাকা-১২১৬।
০৩৯২৯-০০৮২৬-০০৫৪১ ২১/১২/২০১০ 27/08/2020

১২১
হায়দার আকিার বানু প্মনমাতরয়াে কল্যাণ 

ফাউনেশন
প্নামানী ময়দান সড়ক, ইসোমপুর পাড়া,  মাগুরা।  ০১৩৬৭-০০২০০-০০০৬৪ ২৯/১১/২০০৭ 31/08/2020

১২২ আনোতশখা রাতজহার সমাজ উন্নয়ন প্কন্দ্র োম+ডাকঘর- রাতজহার, র্ানা- আকিেিাড়া, প্জো- বতরশাে।  ০৪৯৮২-০১২৯৩-০০২৪২ ১৪/০৫/২০০৮ 09/11/2020

১২৩ দুিঃস্থ পতরবার উন্নয়ন সংস্থা
তশউেী হাউস, বাড়ী নং-৩৭৯, প্রাড নং-১৯, তনরাো আ/এ, সদর, 

খুেনা।
০২০৪০-০০৩৭৪-০০৪৭৭ ১৭/০১/২০১০ 10/11/2020

১২৪ ককননীয়া
৩২ মতল্লকা হাউতজং প্সাসাইটি, তমল্ক তভটা প্রাড, তমরপুর, ঢাকা-

১২২১।
 ০০১৭১-০০১৫৫-০০১৫১ ১৬/০৩/২০০৮ 25/11/2020

১২৫ আশািরু
৯৭/৯৯, আতমর এে শতপং কমনপ্লক্স, সদরঘাট, প্কািয়ােী, 

চট্টোম।
 ০৩৭৫৭-০৩০০১-০০৪৫১ ২৭/১০/২০০৯ 29/11/2020

১২৬
প্নটওয়াকথ ফর ইউতনভানস থে সাতভ থনসস এে 

রুরাে এুাডভান্সনমন্ট

এটিনভা প্প্রসটিজ, ফ্ল্ুাট: ৫/তব, প্লট: ১, প্রাড: ০১, পল্লবী, তমরপুর, 

ঢাকা-১২১৬।
 ০১৭৯৯-০৩৩১৪-০০০৫৯ ০৫/০৯/২০০৭ 01/12/2020

১২৭
প্সাসাইটি ফর প্ডনভেপনমন্ট অুাকশনস ফর 

ন্যাশন টুয়াড থস এডভান্সম্যান্ট (তদিন্ত)
১৩ তস - ১/২৪, তমরপুর, ঢাকা-১২১৬।  ০০৭৪৫-০০৯৪৪-০০৩৮২ ২৩/০২/২০০৯ 01/12/2020

১২৮ প্সানােী উন্নয়ন ফাউনেশন (সাফ)
মতবন তভো (৫ম িো), ১৬৭৪ পূব থ নাতসরাবাদ, তসতডএ এতভতনউ, 

পাঁচোইশ,চট্টোম।
 ০৩৭৯২-০৩৩০১-০০০০৫ ০৫/০৯/২০০৭ 02/12/2020

১২৯
Haor Samaj Unnayan 

Karmasushi
১৪৩/১ তনউ প্বইেী প্রাড, ঢাকা- ১০০০। ০০৬৯১-০০১০৯-০০৫৯৮ ১৯/০৯/২০১১ 03/12/2020

১৩০
কতমউতনটি অি থানাইনজশন ফর োইভতেহুড 

ইমপ্রুভনমন্ট (কতে)
১৮৮/৮, িাজ প্েন, মধ্য পাইকপাড়া, তমরপুর, ঢাকা-১২১৬।  ০৩২৪৪-০০২৮৭-০০১৭১ ১৬/০৩/২০০৮ 20/12/2020

১৩১ প্ডনভেপনমন্ট প্নটওয়াকথ ইন বাংোনদশ ১০, বঙ্গবন্ধু এতভতনউ (৩য় িো), ঢাকা-১০০০।  ০০৮৭৭-০০২৩৯-০০১৭৬ ১৬/০৩/২০০৮ 20/12/2020

১৩২ তননজরা তশতখ
বাড়ী নং-৯/তড, সড়ক নং-১, ব্লক-খ, তপতসকােচার হাউতজং 

প্সাসাইটি, প্শনখরনটক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭।
 ০১৪১৫-০১৫৭৫-০০৩৪৭ ২৯/১০/২০০৮ 20/12/2020

১৩৩ ঢাকা রুরাে এডভান্সনমন্ট প্প্রাোমস প্সাসাইটি
মাতুয়াইে পতিমপাড়া, তজয়া স্মরণী প্রাড, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-

১৩৬২।
০০১৪৭-০০৯২২-০০৫৭০ ২২/০৬/২০১০ 24/12/2020

১৩৪
ঊষা - ইউতনটি ফর প্সাশ্যাে এুাে তহউম্যান 

এুাকশন

বাড়ী-৩২, সড়ক ১৬, প্সক্টর-১৪, উত্তরা মনডে টাউন, ঢাকা-

১২৩০।
 ০৬৪৩২-০২৫১৯-০০১৫৭ ১৬/০৩/২০০৮ ১৪/০২/২০২১

১৩৫ প্মাজাহারউদ্দীন মােটিক্রাফট প্সন্টার োম+ডাকঘর- জামােনির, র্ানা- আশাশুতন, প্জো- সািিীরা।  ০১২৫০-০০৫৫৪-০০৩৩৬ ২৩/০৯/২০০৮ ১৮/০৩/২০২২

১৩৬ নীড কমেপুর, তনউটাউন, কভরব, তকনশারিঞ্জ।  ০২৩২০-০৩৬০৫-০০৪২০ ২৫/০৬/২০০৯ ২৭/০৩/২০২২

১৩৭ প্সবা মানব কল্যান প্কন্দ্র (এসএমনকনক)
দশানী, ডাকঘর- দশানী, বানিরহাট সদর, প্জো-বানিরহাট-

৯৩০২।
 ০৩১৮২-০০২০৭-০০১৪৩ ০৬/০২/২০০৮ ১০/০৪/২০২২

১৩৮ ইউনাইনটড প্সাসাে এডভান্সনমন্ট ে-৫৫ (৪র্ থ িো), প্পাস্ট অতফস প্রাড, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২। ০০৫৫৭-০২৪৯৬-০০৫১৫ ০৬/০৬/২০১০ ১১/০৪/২০২২

১৩৯
এুানসাতসনয়শন ফর কমুুতনটি প্ডনভেপনমন্ট 

- এতসতড
বাড়ী নং-৪১, সািরপাড়া, প্ঘাড়ামারা, প্বায়াতেয়া, রাজশাহী।  ০০৫৪০-০১৭২৩-০০২২৭ ২৯/০৪/২০০৮ ১২/০৪/২০২২

১৪০ প্সবা মানতবক উন্নয়ন প্কন্দ্র
উত্তর রামপুর (পদুয়ার বাজার হাইওনয়), পল্লী তবদুুৎ অতফস 

সংেগ্ন, ডাকঘর- আহম্মদনির, প্জো- কুতমল্লা।
০০৬৬৮-০০৫৩০-০০৫৫২ ০২/০৩/২০১১ ১৭/০৪/২০২২
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ক্র.নং প্রতিষ্ঠাননর নাম ঠিকানা  সনদ নম্বর
সনদ ইস্যুর 

িাতরখ

সনদ বাতিনের 

িাতরখ

মাইনক্রানক্রতডট প্রগুনেটরী অর্তরটি হনি সনদ বাতিেকৃি প্রতিষ্ঠানসমূনহর িাতেকা (১১-০১-২০২৩ তরিঃ পয থন্ত)

১৪১
এুানসাতসনয়শন ফর প্সাস থাে অি থানাইনজশন 

ইন পাহাড়পুর (এুানসাপ)
োম+ডাকঘর-রনাহার, পাহাড়পুর, র্ানা-বদেিািী, প্জো-নওিাঁ।  ০১৭১৭-০০৫২৯-০০১৭৪ ১৬/০৩/২০০৮ ২৭/০৯/২০২২

১৪২ োম্য দাতরদ্র তনবারন সংস্থা (LIPE)
গ্রাম: বেগমনগর, ডাকঘর: নয়াদিয়ারী, থানা: বগামস্তাপুর, বেলা: 

চাপাঁইনোেগঞ্জ
২১১১২-০১০৩০-০০৮২৬ ০২-০৪-২০১৯ ২৭/০৯/২০২২

১৪৩ নওনজায়ান
বাড়ী নং-৯৫, প্রাড নং- ০৩, ব্লক-তব, চান্দিাঁও আবাতসক এোকা, 

চট্টোম-৪২১২।
 ০১০২২-০০৬২৯-০০১৬৮ ১৬/০৩/২০০৮ ০৯/১১/২০২২

১৪৪
প্স্টপ ফর এডভান্সড তফউচার এে 

ইনকাননাতম (প্সফ)

আেম স্যপার মানকথট (২য় িো), বাবুরহাট তফতেং প্স্টশন সংেগ্ন, 

আতশকাটি, বাবুরহাট, চাঁদপুর।
 ০১৬৬১-০২২৮৪-০০২৩৬ ১৪/০৫/২০০৮ ১০/০১/২০২৩
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