
ক্র.নং যে নামে অনুমোদন প্রদান করা হমেমে ঠিকানা যেলা আমেদন নম্বর
অনুমোদমনর

তাররখ

১ PROGRESS PAC BD FOUNDATION পান্থ প্লাো (যলমেল-৮), ৬৩/এ, পান্থ পথ, কলাোগান, ঢাকা-১২০৫। ঢাকা 202101867 15-12-21

২ Polli Prottasha খলতোড়ী, মুখুররো, যগৌরীপুর, েেেনর ংহ। েেেনর ংহ 202101605 15-12-21

৩ Shanti কররে য ন্টার (২ে তলা), ১নং যরাড, রেরের হাট, ফটিকেরড় যপৌর ো, চট্টগ্রাে। চট্টগ্রাে 202100169 15-12-21

৪ Satpai Somaj Kollan Songsta  াতপাই, যনত্রমকানা  দর, যনত্রমকানা। যনত্রমকানা 202101031 15-12-21

৫ েেোংলা নারী উন্নেন  ংস্থা েক্তারপুর, েেনগর, ঈশ্বরদী, পােনা পােনা 202100629 30-12-21

৬ আমদশ ফাউমেশন আমলাকরদো োোরপাড়া (চুোডাঙ্গা-যেমহরপুর যরাড), আমলাকরদো, চুোডাঙ্গা। চুোডাঙ্গা 202100183 30-12-21

৭ ররমলশন ফর পােরলক  ারে ি  (আররপএ ) োরড় নং-৪, যরাড নং-২, রপর  কালচার হাউরেং, যোহাম্মদপুর, আদাের, ঢাকা। ঢাকা 202100011 30-12-21

৮ SBK FOUNDATION যে ২৩, প্লট-৬, ব্লক-এ রডরব্লউ (১), যলমেল-১০, গুলশান এরেরনউ, ঢাকা-১২১২। ঢাকা 202101232 30-12-21

৯  ােগ্রীক অথ িননরতক উন্নেন  ংস্থা (ডামো) রিওর, োরনকগঞ্জ োরনকগঞ্জ 202100085 30-12-21

১০
ASSISTANCE TO MUTUAL ENTREPRENEURSHIP 

FOR NATION'S ADVANCEMENT FOUNDATION
োরড় নং-২০ (নীচতলা), যরাড নং-২, ঈদগাহ োঠ, নলমোগ, তুরাগ, ঢাকা-১২৩০। ঢাকা 202100101 30-12-21

১১ নেোত্রা োনরেক উন্নেন  ংস্থা েড় েনগ্রাে (পাঁচানীপাড়া),  পুরা, শাহ েখদুে, রােশাহী। রােশাহী 202100049 13-01-22

১২ Shadhin Sustainable Livelihood Trust (SSLT) হাই টাওোর (১০ে তলা), ৯, েহাখালী োরনরেিক এলাকা, ঢাকা-১২১২। ঢাকা 202101555 13-01-22

১৩ অথ িননরতক ও োনরেক উন্নেন  ংস্থা (অো ) ৫৬০/২, অনন্য হাউে, পূে িধলা যরাড, পরিে  াতপাই, যনত্রমকানা। যনত্রমকানা 202101879 13-01-22

১৪ উৎ গ ি োনে কল্যাণ  ংস্থা হাতনাোদ, যচৌহদ্দীমটালা , যগাদাগাড়ী, রােশাহী। রােশাহী 202100131 13-01-22

১৫ BANDHU MITALY FOUNDATION খা  নওগাঁ (যপাষ্ট অরফ  পাড়া), নওগাঁ  দর, নওগাঁ। নওগাঁ 202100115 13-01-22

১৬ রেনীগন্ধা ফাউমেশন রিকরগাো, েমশার েমশার 202100065 13-01-22

১৭ রেমেক  োেকল্যাণ  ংস্থা হাটফুলোড়ী,  াররোকারি, েগুড়া েগুড়া 202100037 13-01-22

১৮ ো না েনকল্যাণ  ংস্থা নরদাশ, োগোরা, রােশাহী রােশাহী 202100521 13-01-22

১৯ দূগ িাহাটা  োে কল্যাণ  ংস্থা (রড.এ .যক.এ ) দূগ িাহাটা, গােতলী, েগুড়া েগুড়া 202100257 13-01-22

২০ এিাম ার মেশন ফর ইরন্টমগ্রমটড যডমেলপমেন্ট (এইড) যে-৪২, কারদরগঞ্জ, রেরপও, যোোরলো, রােশাহী রােশাহী 202100255 13-01-22

২১ গ্রােীণ প্রমচষ্টা  ংস্থা (রেরপএ ) ১০৪,  পুরা, যোোরলো, রােশাহী। রােশাহী 202100249 24-01-22

২২ পল্লী উন্নেন য রেং রপপলস্ অগ িানাইমেশন গ্রাে-যহাড়াররদিী, ডাক-োগোরড়, উপমেলা-গােতলী, যেলা-েগুড়া। েগুড়া 202100569 24-01-22

২৩ েন্ধন  োে উন্নেন  ংস্থা মু রলে পাড়া, চুোডাঙ্গা। চুোডাঙ্গা 202100577 24-01-22

২৪  োে উন্নেন  ংস্থা (এ রডএ ) গ্রাে-ভুরলগাড়ী, ডাক-োইগুনী, থানা-গােতলী, যেলা-েগুড়া। েগুড়া 202100353 24-01-22

২৫ পররেতিন কৃরি উন্নেন য া াইটি যধাপািাটা, পুষ্পপাড়া, পােনা  দর, পােনা। পােনা 202100007 22-02-22

২৬ Narayanganj Nari O Gram Unnayan Foundation েরাে, োত্রামুড়া, রূপগঞ্জ, নারােণগঞ্জ। নারােনগঞ্জ 202100035 22-02-22

২৭ সূমে ির আমলা েনকল্যাণ  ংস্থা (এ রেডরব্লউও) গ্রাে+ডাকির+থানা-যগাদাগাড়ী, যেলা-রােশাহী। রােশাহী 202100139 22-02-22

২৮ Ruposhi Gram Foundation
House No. 08, Tasmia Bhaban, Sarulia Bazar- 1361, Demra, 

Dhaka.
ঢাকা 202100175 22-02-22

২৯ োঁচার ঠিকানা উন্নেন  ংস্থা গ্রাে-রাোপুর, ডাকির-শরাপরত, থানা-েরুড়া, যেলা-কুরেল্লা। কুরেল্লা 202100245 22-02-22

৩০ শুমেচ্ছা দাররদ্র রেমোচন  ংস্থা গ্রাে-লক্ষীপুর, ডাকির-ইোনপুর, থানা+যেলা-কুরষ্টো কুরষ্টো 202100315 22-02-22

৩১ BASIC
BGB Camp (Rangamity) Beside, Post: Rajarampur-5260, 

Upazila: Phulbari, Dist.:Dinajpur.
রদনােপুর 202100327 22-02-22

৩২ ASHARPRODIP SOMAJ UNNAYAN SANGSTHA (ASUS) Khejuria, Banishanta, Dacope, Khulna খুলনা 202100431 22-02-22

োইমক্রামক্ররডট যরগুমলটরী অথররটি হমত  ােরেক অনুমোদনপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠামনর তারলকা।



৩৩ অগ্রগােী  োে উন্নেন  ংস্থা (এ.এ .রড.এ .) গ্রাে-যোলামের ডাঙ্গী, যপাষ্ট-চররেষ্ষুপুর উপমেলা- দরপুর, যেলা-ফররদপুর। ফররদপুর 202100697 22-02-22

৩৪ Landless Development Organization (LDO) Vill-Afratpara, P.O-Chatmohar, Dist-Pabna. পােনা 202100797 22-02-22

৩৫ রুপ ী উন্নেন  ংস্থা রে-৩৪, যলন-০৩, দরক্ষণ পাড়া, ধােরাই, ঢাকা-১৩৫০ ঢাকা 202100859 22-02-22

৩৬ (VSA) Village Social Association গ্রাে-েলাররপাড়া, ডাকির+থানা+যেলা-নামটার নামটার 202100871 22-02-22

৩৭ সূমে ির আমলা নান্দুররো চকোোর, ডাকির-আটিো দরগা, উপমেলা-যদলদুোর, যেলা-টাঙ্গাইল। টাঙ্গাইল 202100017 20-03-22

৩৮ ঠিকানা নান্দুররো চকোোর, ডাকির-আটিো দরগা, উপমেলা-যদলদুোর, যেলা-টাঙ্গাইল। টাঙ্গাইল 202100021 20-03-22

৩৯ শ্রীেঙ্গল পাতাকুুঁরড় ফাউমেশন হা ান হাউ , গুহ যরাড, শ্রীেঙ্গল, যেৌলেীোোর। যেৌলেীোোর 202100029 20-03-22

৪০ কৃিক শ্ররেক উন্নেন  ংস্থা গরেোোরড়, যপাষ্ট-রহংগানগর, উপমেলা-যদলদুোর, যেলা-টাঙ্গাইল। টাঙ্গাইল 202100031 20-03-22

৪১ গালা আওোর য া াইটি গ্রাে+ডাকির-গালা, উপমেলা-টাঙ্গাইল  দর, যেলা-টাঙ্গাইল। টাঙ্গাইল 202100041 20-03-22

৪২ HIMALOY WELFARE FOUNDATION গ্রাে+ডাকির-গালা, উপমেলা-টাঙ্গাইল  দর, যেলা-টাঙ্গাইল। টাঙ্গাইল 202100043 20-03-22

৪৩ েড়াল  োে কল্যাণ  ংস্থা গ্রােঃ যোথর, ডাকির+উপমেলা-চাটমোহর, যেলা-পােনা। পােনা 202100045 20-03-22

৪৪ য াস্যাল  ারে িম   এম ার মেশন এমলঙ্গা, কালীহারত, টাঙ্গাইল। টাঙ্গাইল 202100051 20-03-22

৪৫ রহউম্যান ইমকামনারেক যডমেলপমেন্ট  ংস্থা (রহড ) গ্রাে-োমুরীপাড়া, ডাকির- ালির যচৌধুরীহাট , থানা-ঠাকুরগাঁও  দর, যেলা-ঠাকুরগাঁও। ঠাকুরগাঁও 202100087 20-03-22

৪৬ স্বপ্ন উন্নেন  ংস্থা যোট ধরলো, যফনী  দর, যফনী। যফনী 202100151 20-03-22

৪৭ প্রথে  কাল  োে কল্যাণ  ংস্থা গ্রাে-েল্লা, যপাষ্ট-েল্লা োোর, থানা-কারলহাতী, যেলা-টাঙ্গাইল টাঙ্গাইল 202100161 20-03-22

৪৮ নেেীেন গ্রাে-নেকল , ডাকির-েতলে োোর, উপমেলা-েতলে দরক্ষণ, যেলা-চাঁদপুর। চাঁদপুর 202100163 20-03-22

৪৯ েনকল্যান যফডামরশন যেইন যরাড, ডাকির+উপমেলা-যদওোনগঞ্জ, যেলাঃ োোলপুর। োোলপুর 202100171 20-03-22

৫০ রডগ্রীরচর  োেকল্যাণ  ংস্থা গ্রাে-রডগ্রীরচর যোড ি োোর, ডাকির-রডগ্রীরচর, উপমেলা-ই লােপুর, যেলা-োোলপুর। োোলপুর 202100215 20-03-22

৫১ OPAL Resources OPAL Resources, Mahendipur Bazar, Bauphal, Patuakhali পটুোখালী 202100439 20-03-22

৫২ স্বপ্ন চূড়া ফাউমেশন গ্রাে-চািাই, ডাকির-চািাই হাট, উপমেলা-েড়াইগ্রাে, যেলা-নামটার। নামটার 202100481 20-03-22

৫৩ োতৃভূরে উন্নেন য া াইটি উত্তর কাট্টলী, ঈশান েহােন  ড়ক (কালীোড়ী  ংলগ্ন), আকের শাহ, চট্টগ্রাে। চট্টগ্রাে 202100487 20-03-22

৫৪ প্ররতেন্ধী য ো  ংস্থা (প্রম  ) পুষ্পালে, ১১/২০ েেরা েংশন ক্র  যরাড, বেকালী, খারলশপুর, খুলনা। খুলনা 202100509 20-03-22

৫৫ ড্রীে লাইটার গ্রাে-মুন্সীগঞ্জ, ডাকির-কারলনগর, থানা-শ্যােনগর, যেলা- াতক্ষীরা।  াতক্ষীরা 202100523 20-03-22

৫৬ েরহো পল্লী উন্নেন  ংস্থা গ্রাে-নরশপুর, ডাকির-পলশা, থানা-চাঁপাইনোেগঞ্জ  দর, যেলা-চাঁপাইনোেগঞ্জ চাঁপাইনোেগঞ্জ 202100609 20-03-22

৫৭ তরফ রতাে শারি  ংি (টিএ এ ) কাস্টে  অরফ   ংলগ্ন, েনানী, েগুড়া। েগুড়া 202100663 20-03-22

৫৮ বেত্রী োনরেক উন্নেন যকন্দ্র গ্রাে-শ্রীপুর, ডাক- াগরকারি, থানা-আরেনপুর, উপমেলা-সুোনগর, যেলা-পােনা। পােনা 202101163 20-03-22

৫৯ যপ্ররণা ফাউমেশন এ মকএ  টাওোর, যলমেল-০৮, ৭, রেআইরপ যরাড, েহাখালী, ঢাকা। ঢাকা 202101413 20-03-22

৬০ পল্লী রেশন  ংস্থা গ্রাে-যেলাপাড়া, ডাকির-েগমিাপ, থানা-কুতুেরদো, যেলা-কক্সোোর। কক্সোোর 202102016 20-03-22


