মাইে াে িডট র েলটরী অথির হেত সনদ বািতল ত িত ানস েহর তািলকা (২২-০২-২০২১ ি ঃ পয )
.নং

য নােম সনদ ই

১

িদ ড আথ

২

ফাউে শন ফর ওরস

৪
৫

উ রণ পিরবার

৬
৭
৮
৯

াে িসভ

া াম

ডেভলপেম

িভেলজ ইেকানিমক এ সা াল
ডেভলপ া কিমউিন - িভইএসিডিস
এে াচ ফর কিমউিন ডেভলপেম
অগানাইেজশন
গাে ন ওেয় (জন ক াণ লক সং া)
সাসাল অগানাইেজশন ফর রাল
ডেভলপেম ( সাড)

১০

চতনা সমাজ ক াণ ক

১১

প ী নীড় সং া

১৪
১৫
১৬

সািসও- ইেকানিমক এ রাল
এ াডভা েম এেসািসেয়শন ( সরা)
সাসাই ফর আরবান এ া রাল
ইমানিছেপশন
ওেয়লেফয়ার এেফাটস (উই)
জাগরণী জন ক াণ সং া
ফাউে শন

১৭

উ ীবন ক াণ সং া

১৮

সামািজক সং া (িপ.এস.এস.)
নথ ব ল রাল ডেভলপেম সং া
(এনিবআরিডএস)
িশ ন, কাজ, সম য় সং া ( কাস)
উ ীবন সমাজ সবা সং া
এনএমএন ফাউে শন
াশনাল ডেভলপেম সাসাই
(এনিডএস)

১২
১৩

১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬

ভলা ারী এেসািসেয়শন ফর রাল
ডেভলপেম
সা াল ইেকানিমক এ মারাল
ডভলপেম এেসািসেয়শন ( সমডা)
কিমউিন ডেভলপেম এেসািসেয়শন
(িসিডএ)

২৭

আরাম ফাউে শন

২৮

দাির িনবারণ ক (িডএনেক)

২৯
৩০

পেথর িদশারী সাসাই
ভাতী সমাজ ক াণ সং া

৩১

গণ ি

৩২
৩৩

ােসবী সাসাই

ইি ে েটড ডেভলপেম এেসািসেয়শন
অব বাংলােদশ (ইনডাব)
সািসও ইকেনািমক বিনেভােল
এেসািসেয়শন ( সবা)

৩৪

নবা ন ব খী সামািজক উ য়ন সং া

৩৫

সমাজ ক াণ ও প ী উ য়ন সং া ( াস)

৩৬
৩৭
৩৮

সনদ ই র
তািরখ

সনদ বািতেলর
তািরখ

০০৯৬৭-০০০৫০-০০৩৭২

২১/০১/২০০৯

৩০/০৫/২০১১

০০২৯২-০০৮২৪-০০২৫৬

০৮/০৬/২০০৮

২৪/০৭/২০১১

০১৪৮৮-০৩৮৮৮-০০৩৫৬

১৩/১১/২০০৮

09/11/2011

০১০২৪-০০১০৫-০০০৭১

২৯/১১/২০০৭

২৮/১১/২০১১

১১৩/িস, (৩য় তলা), রাড-৭, স র-৪, উ রা, ঢাকা- ১২৩০।

০০৫৪৯-০০১১৩-০০০২২

০৫/০৯/২০০৭

02/01/2012

২৪০, রাদ র হাই ল রাড, ড়াইন, কদমতলী, ঢাকা-১২০৪।

০০৩৬৪-০০৫৫০-০০১৬৩

১৬/০৩/২০০৮

02/01/2012

০০০০৯-০০৩০০-০০২২৮

২৯/০৪/২০০৮

02/01/2012

০১৩৪৮-০০৪১৮-০০১৫৩

১৬/০৩/২০০৮

02/01/2012

০০০৮০-০০১৬৩-০০৩৬০

৩০/১১/২০০৮

২৯/০১/২০১২

০০৫২২-০০৭৮৭-০০১৩৩

১৯/০৮/২০০৯

৩০/০১/২০১২

০১১২৩-০১০৪৭-০০৪৭৫

১৭/০১/২০১০

07/02/2012

০০৯১১-০২৬২৭-০০১১৯

৩০/০১/২০০৮

২১/০৫/২০১২

০০৫৪৮-০৩৫২১-০০০৮১

২৯/১১/২০০৭

২৯/০৫/২০১২

০৭০৩২-০২২১৭-০০২০২
০১৪৯৪-০০৫৭৯-০০৪৯৭
০১৩৭৫-০০৪৭১-০০০৭৮

২৫/০৩/২০০৮
০২/০৫/২০১০
২৯/১১/২০০৭

২৯/০৫/২০১২
04/06/2012
২৬/০৬/২০১২

০০৪৭৫-০০১৯৩-০০১২৮

৩০/০১/২০০৮

২৬/০৬/২০১২

০০৬৯২-০০০৮৭-০০০২৯

০৫/০৯/২০০৭

02/07/2012

০৩১৬১-০৪৩২৪-০০৩১৭

১৮/০৮/২০০৮

02/07/2012

০০৫১৩-০৫১২৫-০০২৯৩
০৪৮১০-০১৯২৯-০০৪৬৯
০১৩৯৪-০২৩৩৩-০০৫৭২

২৫/০৬/২০০৮
১৭/০১/২০১০
২২/০৬/২০১১

03/07/2012
10/07/2012
06/01/2013

০০০৩৮-০০১৪৮-০০২৪৭

১৪/০৫/২০০৮

১৪/০১/২০১৩

০০৮৬৫-০০৯৮৪-০০০৫২

০৫/০৯/২০০৭

05/02/2013

০০৪৯১-০২৩৫১-০০২৭০

১৫/০৬/২০০৮

১৮/০৩/২০১৩

০০৬৪৪-০১৮৯১-০০১৪২

০৬/০২/২০০৮

03/06/2013

০১৪৭১-০৪২৬১-০০১০৬

১৫/০১/২০০৮

03/12/2013

০১৬৪০-০১১৪৮-০০৩০৪

২০/০৭/২০০৮

06/06/2013

০০৭৭০-০০৩৪৪-০০২৯০
০৩৩৯২-০৪৬৮৮-০০৪৪৯

২৫/০৬/২০০৮
২৭/১০/২০০৯

১৮/০৬/২০১৩
১৯/০৬/২০১৩

০০৮৪৩-০১২১০-০০৪৩৩

১৯/০৮/২০০৯

10/07/2013

বায় ল ফালা (৪থ তলা), আেলকা া সড়ক, বিরশাল-৮২০০।

০০০৮৬-০১৪৭১-০০৩৭৩

০৫/০২/২০০৯

১৬/০৭/২০১৩

এস, ডি উ(এ)-২৫, রাড নং-১০, লশান-১, ঢাকা-১২১২।

০১০০৭-০২৭৭৪-০০২৬৪

০৮/০৬/২০০৮

২৮/০৮/২০১৩

াম- জগজীবন (মিমন বাজার), ডাকঘর- সাতদরগা বাজার,
উপেজলা- পীরগাছা, জলা- রং র।

০২৪৪০-০১৫০৩-০০৪৫৬

১৬/১১/২০০৯

10/09/2013

০৩৩৬০-০৩৫৮০-০০১৪৮

২৬/০২/২০০৮

04/11/2013

০৩১৫৪-০০৩১২-০০১৩১

৩০/০১/২০০৮

১২-০৪-২০১৩

০০২০৯-০০৪৬৩-০০২৯৯

১৩/০৭/২০০৮

০৪-১২-২০১৩

০০৮৫৫-০০০৫১-০০৩৫৭

৩০/১১/২০০৮

১১-১২-২০১৩

০০৪৩১-০০১১০-০০৫১৮

২৯/০৬/২০১০

১৫/১২/২০১৩

০২৮২৯-০১১৩২-০০১১৫

১৫/০১/২০০৮

২৬/১২/২০১৩

কানা
হাসেন টাওয়ার (৩য় তলা), ৩/এ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

িভেলজ িডজএ ািবিল এ
স ার
এেসা কাজ কির (একাক)

৩

সনদ ন র

করা হেয়েছ

ডেভলপেম এেসািসেয়শন ফর রাল
িপপলস (ডাপ)
উ ম ব খী সমাজক াণ সং া
া াম ফর িরসাচ এ এিলিমেনশন অফ
পাভা - প

৩৯

রহমািনয়া উ য়ন সাসাই

৪০

আশরাফ ফাউে শন

আম বািগচা ( রপাড় রাড, বািড় নং-৩), িজনিজরা,
করানীগ , ঢাকা-১৩১০।
১৮৬/৪, কাজী পার মােকট, ১নং পািনর াংক, উ র সা র
পাড়, নরিসংদী।
ডাংগপাড়া,
িলয়া, প গড়।

১৮৬/১, ইনার সা লার রাড (৩য় তলা), আরামবাগ, মিতিঝল,
ঢাকা-১০০০।
কািশনগর রাড, িময়া বাজার, চৗ াম, িম া।
জয়রা কেলজ রাড, আ ল আিজজ পার মােকট (৩য় তলা),
মািনকগ - ১৮০০।
াম+ডাকঘর - দি ণ চর মারীয়া, থানা - সিখ র, উপেজলা ভদরগ , জলা - শরীয়ত র।
াম: দাহার, পা: জিশহাটী বাজার, উপেজলা: বাসাইল, জলা:
টাঈাইল।
খ কার িনেকতন, ২৪৭ নাগরা, ন েকানা-২৪০০।
রাড - ৮, ক - িড, বাড়ী - ৫০, িনেকতন, লশান - ১, ঢাকা ১২১২।
১১১, শেরবাংলা রাড, িঝনাইদহ-৭৩০০।
আরাম বাগ, (িপ. . আই.) িব েরাড, চ পাই নবাবগ ।
ঝ-৭, ক - এ, িখলগ ও, তালতলা, ঢাকা-১২১৯।
নলাইট হােটল(৩য় তলা), ৯২, িড. রাড, দওয়ানহাট,
চ াম।
যিশহাটী, বাসাইল, টাংগাইল।
এ

পাড়া, নােগ রী, িড় াম।

বড়ই , বাড়ইপাড়া, কািলয়াৈকর, গাজী র-১৭৫০।
২৫৩, বাসপাড়া, ঘাড়ামারা, বায়ািলয়া, রাজশাহী।
৬০৪, বড় মগবাজার (৪থ তলা), ঢাকা-১২১৭।
রাড নং- ২/এ, বাড়ী নং-৭(নীচ তলা), প বী, িমর র ১১ ১/২,
ঢাকা-১২১৬।
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।
িব-১৩৩, এমএম টাওয়ার, শাহজালাল মােকট, বাজার বাস া ,
সাভার, ঢাকা।
উপশহর, ক নং- এ (০১), িদনাজ র।
ভেবরচর কেলজ রাড, ডাকঘর - ভেবরচর, থানা - গজািরয়া,
জলা - ি গ ।
াম-িঝিকড়া (উ াপাড়া িব ান কেলজ সংল ), পা +উপেজলাউ াপাড়া, জলা-িসরাজগ ।
৬২, সতীশ সরকার রাড, গ ািরয়া, ঢাকা-১২০৪।
দি ণ কাচারী পাড়া, িনউ কেলজ রাড, জামাল র।
াম- িপঠােভাগ, ডাকঘর- আলাই র, উপেজলা- পসা, জলালনা।

াম+ডাকঘর- পসা, উপেজলা- িশবালয়, জলা- মািনকগ ।
াম+মহ া- লশান পাড়া, ডাকঘর+উপেজলা- দা ড় দা,
জলা- য়াডা া।
৪ নং ঈশান চ বত রাড, ময়মনিসংহ।
হাউস নং- ৫৩১, রাড নং- ৮/এ, ক- িব, চা গ ও আ/এ,
চ াম।
হাসনাবাদ (মাজার রাড), ঢাকা টিমল, দি ণ করানীগ ,
ঢাকা।
চৗগাছা বাজার, ডাকঘর- চৗগাছা, যেশার-৭৪১০।
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মাইে াে িডট র েলটরী অথির হেত সনদ বািতল ত িত ানস েহর তািলকা (২২-০২-২০২১ ি ঃ পয )
.নং

য নােম সনদ ই

৪১

কিমউিন
(িসিডএ)

৪২

আেবদা মা ান ফাউে শন

৪৩

দওয়ানগ গণ সাহা সং া

৪৪

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

৪৫
৪৬

সনদ ন র

সনদ ই র
তািরখ

সনদ বািতেলর
তািরখ

০৬৫২৭-০৪৬৩৩-০০৪০৪

১২/০৫/২০০৯

২৬/০১/২০১৪

০০১৯৬-০০৫৬০-০০৫৩৩

০১/১১/২০১০

১৬/০২/২০১৪

০৫৪৯৮-০২১৬৭-০০৪১৭

২১/০৭/২০০৯

২৭/০২/২০১৪

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

০০৪৭৮-০১০৬১-০০৪৫৯

১৬/১১/২০০৯

১২-০৩-২০১৪

আই. িস. িড. িড. আর. িব ক া াস, টকনাফ, ক বাজার।

০১৮২৯-০১৫৩৫-০০৫১৬

২৯/০৬/২০১০

২২/০৬/২০১৪

N-৩ (২য় তলা), রজাহান রাড, মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭।

০১০৬০-০১৪৮১-০০২৬৮

০৮/০৬/২০০৮

০৩-০৭-২০১৪

০১১৭৫-০০৯৮৮-০০৫২৪

২০/০৯/২০১০

১৩/০৭/২০১৪

০০০২২-০০১৮৭-০০৭১৩

০৭/০৪/২০১৩

১৭/০৭/২০১৪

করা হেয়েছ

ডেভলপেম এেসািসেয়শন

সাসাই ফর হলথ এ েটনশন এ া
ডেভলপেম ( শড)
া াম ফর িহউ ান এ াি শেম
সাসাই ( ফজ)
অ ানাইেজশন ফর সা াল এডভা েম
(ওসা)

কানা
বারহা া রাড, ন েকানা।
বাড়ী নং-৪, াট-এ (২য় তলা) রাড নং-১৫, ক- িড, বনানী,
ঢাকা-১২১৩।
াম- গয়ারেডাবা, ডাকঘর- কাঠার িবল, থানা- দওয়ানগ ,
জলা- জামাল র।

০২০৬৩-০৩৭৫০-০০৩৯৬

০৬/০৪/২০০৯

২২/০৭/২০১৪

০৩৩৫৭-০০৩৫১-০০৬১২

২৯/০৩/২০১২

২৪/০৭/২০১৪

০০৫৯১-০০৫০৪-০০৫৭৯

২৮/০৬/২০১১

০৩-০৮-২০১৪

ইনসাফ
শাখা সমাজ উ য়ন সং া
সাসাই ফর এিসস া
িদ িডসে জড
িহউ ািন

৩১/২, হািড়নাল ল রাড, পাঃ গাজী র, উপেজলা সদর,
গাজী র-১৭০০।
াম- উ র উপাদী (শাি নগর বাজার), পাঃ বায়ািলয়া,
উপেজলাঃ মতলব (দি ণ), জলা- চ দ র।
সং- আব া র (কলাকাি ), ডাকঘর- আব া র, থানাদি ণ করানীগ , জলা- ঢাকা।
পি ম শানবা া, পা: বািলরেটক বাজার, উপেজলা: মািনকগ
সদর, জলা: মািনকগ ।
নগরপাড়, পা - কা ানীগ , উপেজলা- রাদনগর, জলািম া।
(কা য়া বাজার ীেজর পােশ), পলাশেপাল, সাত ীরা।
ইটােখালা বাজার, তলাল, জয় রহাট।
বািড় নং-২৯ (নীচ তলা), রাড নং-১০, ব ম ল বা া, ঢাকা১২১২।

০৫৬৭০-০৩১৭৯-০০৫০৪
০৪৯০৩-০২২০৩-০০৪৮০

১৮/০৫/২০১০
০৮/০২/২০১০

০৬-০৮-২০১৪
১৩/০৮/২০১৪

০১৭৮৪-০৩৫৪০-০০৫৪৪

০১/০৩/২০১১

২৮/০৮/২০১৪

৫৫

নবর ফাউে শন

গণকপাড়া, ি গ -১৫০০।

০০৬২১-০০৩৮২-০০৪৬৩

০৩/১২/২০০৯

২৪/০৯/২০১৪

৫৬

সভ আওয়ার সাসাই

০০২২৯-০১৬৩০-০০৩৩২

২৩/০৯/২০০৮

২৩/১০/২০১৪

৫৭

সানালী উ য়ন ফাউে শন বাংলােদশ

৮৭ পি ম মাদারেটক, স জবাগ, ঢাকা- ১২১৪।
২১৮/৯ বগম রােকয়া রণী, মি ক াজা (৫ম তলা), শের
বাংলানগর, ঢাকা- ১২০৭।

০০০৭১-০২৯৬৩-০০৩৮৫

২৩/০২/২০০৯

১৬/০৭/২০১৫

িসংগাইর বাজার, ডাকঘর- িসংগাইর, জলা- মািনকগ ।

০২৫৬৮-০১৮৯০-০০২৬৯

০৮/০৬/২০০৮

০৯-০৮-২০১৫

িমল বাজার (আবহাওয়া অিফেসর িনকেট), সাত ীরা।
াম- বাধাল, ডাকঘর- বাধাল বাজার, থানা- ক য়া, বােগর হাট৯৩১১।
ধা কেটজ, ৫০৬, চালাবন (হাজীপাড়া), আজম র, উ রা, ঢাকা১২৩০।
বাড়ী নং-১৯, সড়ক-১২ (ন ন), ধানমি আবািসক এলাকা,
ঢাকা-১২০৯।
কা , কা বাজার, চাি না, িম া।
াম+ পা -কা , চাি না, িম া।

০০৫৫৬-০৫০১৯-০০৫৬৫

১০/০৫/২০১১

২৭/০৮/২০১৫

০৩১৫৭-০২৪৫৯-০০২৭১

১৫/০৬/২০০৮

০১-০৯-২০১৫

০০৩৯২-০১০৬৬-০০৪৮২

০৮/০২/২০১০

২৩/১১/২০১৫

০০১০৯-০২২৪৩-০০৩০০

০৭/০৯/২০০৮

২৪/১১/২০১৫

০৫১০৯-০১১৮৯-০০৬৫৯
০৫১০৬-০১১৮৭-০০৬৭৭

১১/০৯/২০১২
০৬/০১/২০১৩

২৮/১২/২০১৫
২৮/১২/২০১৫

প চআনী, মতলব (উ র), চ দ র।

০১৩২১-০০৯৯২-০০২৫৩

০৮/০৬/২০০৮

১০-০২-২০১৬

বস র, জলা- রাজবাড়ী।
মা ান নগর চৗরা া, মা ান নগর, নায়াখালী।
৩১৮, ন ন িবলিসমলা, মসিজদ লন, রাজশাহী-৬০০০।
ট নং-১৫(৫ম তলা), ক-এ, ব রা আবািসক এলাকা, ব রা
এিভিনউ, ঢাকা-১২২৯।
নওয়াে কী বাজার, ডাকঘর- নওয়াে কী, উপেজলা- ামনগর,
জলা- সাত ীরা।

০৩৭১৩-০১৬৪৩-০০৬৪৮
০০৯৭০-০১০২৮-০০৪৫৫
০২১৪৩-০১৫৯৭-০০৩৮৭

১১/০৭/২০১২
২৭/১০/২০০৯
২৩/০২/২০০৯

১১-০২-২০১৬
১৫/০২/২০১৬
১৬/০২/২০১৬

০০০৭৮-০০২১৭-০০৪৪১

০১/০৯/২০০৯

১৭/০২/২০১৬

০১৫১৮-০০৫৮৮-০০১৮২

১৬/০৩/২০০৮

২৪/০২/২০১৬

০০৮৭১-০৩২৮৬-০০২৮৫

১৫/০৬/২০০৮

২৪/০২/২০১৬

০৩২৪০-০০২২৪-০০৫১২

০৬/০৬/২০১০

২৯/০২/২০১৬

৪৭
৪৮

শষ স ল র া (এল,িস,এস)

৪৯

িনউসান ইেকানিমক ডভলপেম এ
অগানাইেজশন (িনেডা)

৫০

‘‘ ামীন সং া’’

৫১
৫২
৫৩
৫৪

রাল ডেভলপেম

সাসাই

৫৯

সািসও ইকেনািমক ডেভলপেম একশন
া াম (িসডাপ)
খয়া (সমাজ উ য়ন সং া)

৬০

লাইফ এেসািসেয়শন

৬১

নািবলা ডেভলপেম ফাউে শন অব
বাংলােদশ

৬২

ঢাকা আ ছািনয়া িমশন

৬৩
৬৪

৬৬
৬৭
৬৮

মহরম আলী মেমািরয়াল ফাউে শন
কা বাজার
বসায়ী সিমিত
ভলা ারী এেসািসেয়শন ফর রাল
ডােভালাপমে েজ (ভারকপ)
বস র প ী সবা সং া
সাসাই ফর পীস এ চ াির
এমএসিপ - মাইে াে িডট া াম

৬৯

ইি ে েটড সা াল এইড

৭০

গণ গিত

৫৮

৬৫

৭১
৭২

সাসাল এডভা েম এ িভেলজ ইেকানিম
বাড়ী-৩৬, ন ন প ন লন, আিজম র, ঢাকা-১২০৫।
( সভ)
ফাউে শন ফর ওেয়লেফয়ার এক িভ জ আেনায়ারা শিপং কমে (৩য় তলা), িচির া, চকিরয়া
এ ডেভলপেম
পৗরসভা, জলা- ক বাজার।

৭৩

সমাজ উ য়ন েচ া

য়াপাড়া, ডাকঘর- কািলয়াপাড়া, থানা- শাহরাি , িজলা- চ দ র।

০০০৪৯-০০৪৩৯-০০৫৪৮

০২/০৩/২০১১

২৯/০২/২০১৬

৭৪

" রড" "RED"

াম- ভাওরেখালা, পা - িশবনগর, উপেজলা- মঘনা, জলািম া।

০০৪২৩-০২৬৭৩-০০৫৮৪

০১/০৮/২০১১

০১-০৩-২০১৬

১২৬/৮, উ র চাষাড়া, উপেজলা সড়ক, চানমারী, নারায়ণগ ।

০৩৭১৭-০১৭৭৭-০০৩৬৬

১২/০১/২০০৯

২৮/০৩/২০১৬

৩৫৭/এ/৮/১,ম বাগ(িনচ তলা), মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

০০৯৪৯-০৫০২২-০০৪০২

১২/০৫/২০০৯

২৬/০৪/২০১৬

তারাগ দি ণ বাজার, নািলতাবাড়ী, শর র।

০১৬৭৭-০২৪৯৯-০০৬৪৯

২৬/০৭/২০১২

১০-০৫-২০১৬

৭৫
৭৬
৭৭

সা াল ওেয়ল ফয়ার এ
ইেকােনািমক াল ডভলপেম
অগানাইেজশন
ইি ে েটড ভলান য়াস ফর সা াল
এডভা েম (ইবসা)
জন মিহলা সং া
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মাইে াে িডট র েলটরী অথির হেত সনদ বািতল ত িত ানস েহর তািলকা (২২-০২-২০২১ ি ঃ পয )
.নং

য নােম সনদ ই

করা হেয়েছ

কানা

সনদ ন র

সনদ ই র
তািরখ

সনদ বািতেলর
তািরখ

৭৮

আ ারি িভেলজড িচলে নস এ েকশনাল
া ামস (ইউেসপ)-বাংলােদশ

ট নং- ২ ও ৩, িমর র-২, ঢাকা।

০১৮৩৩-০১৬৫৯-০০৪৮৭

১৮/০২/২০১০

২১/০৭/২০১৬

৭৯

মাইন ব খী সমাজক াণ সিমিত

াম+ডাকঘর - দৗলত র, থানা-ছাগলনাইয়া, জলা- ফনী ।

০০৪০৪-০০০৮৪-০০৪৭২

১৭/০১/২০১০

২৮/০৭/২০১৬

৮০

অবল ন মানব ক ান সং া
২নং শ নী, ন ন শহর, মাদারী র।
রাল ইকনিম এ অ াি কালচারাল
ডভলাপেম অগানাইেজশন অব বাংলােদশ বাড়ী নং ২০, রাড নং-৮, ক-এ, শাহজালাল উপ-শহর, িসেলট।
(িরেডা)
ব ন সমাজ ক ান সং া
কদমতলা, িপেরাজ র সদর, িপেরাজ র।
াম- জামাল র (নয়মাইল), ডাকঘর- প ী উ য়ন একােডমী,
ব সাসাই
উপেজলা- শাজাহান র, জলা- ব ড়া।
াম+ পা ঃ পালং, উপেজলাঃ শরীয়ত র সদর, জলাঃ
িমতালী
শরীয়ত র।
১৬, শাহ আমানত িস কেপােরশন পার মােকট (৪থ তলা),
সাসাই ফর পা িস াটরী ইেকানিমক
াশাল ডেভলাপেম ( ীড- বাংলােদশ)
বলী রাড, িজিপও, কােতায়ালী, চ াম।
াম- িবিসক তার য়া, পা - ভাত রা, উপেজলা+ জলা:
ি
টা াইল।
সেনট মি ল, মিহলা কেলজ রাড, িছলাধরচর সদরদী, ভাংগা,
আশার আেলা উ য়ন সং া
ফিরদ র।
৮৭, রানা প ন লাইন, প ন টাওয়ার, ট নং-১০৩ (২য়
ইউনাইেটড মেডল সাসাই
তলা), প ন, ঢাকা-১০০০।
ি (এক
ােসবী সমাজ ক াণ লক
লাকসাম রাড, িম া।
সং া)
বাসা নং-০৩, রাড নং-০৩, ক-িজ, বন , রাম রা, ঢাকাহ িদ িডে স
১২১৯।
ইনি উট অব ইি ে েটড রাল
বািড় নং- জ/৯, কাজী নজ ল ইসলাম রাড, মাহা দ র, ঢাকাডেভলপেম
১২০৭।
াম: বদরতলা, পা:-নািরেকলবাড়ী, উপেজলা: কাটালীপাড়া,
িন লা ঃ ক াণ সং া
জলা: গাপালগ ।

০১৭১২-০১১২১-০০২৬০

০৮/০৬/২০০৮

২৯/০৩/২০১৭

০২৮৯৬-০১০৪০-০০৭৩০

০৯/১২/২০১৩

২৭/০৩/২০১৭

০২৮৯৫-০০৩৯১-০০৭২৮

০৯/১২/২০১৩

৩০/০৪/২০১৭

০৩৪৭১-০৩৬৮০-০০৩২৪

১৮/০৮/২০০৮

03/05/2017

০০৪৬৫-০২৪৭০-০০৭৩১

০৯/১২/২০১৩

04/05/2017

০৩৮১৬-০২৪৫৬-০০৩৯৮

৩০/০৪/২০০৯

07/09/2017

০৩৪০৭-০১৫৬৯-০০৬০৫

২৩/০২/২০১২

07/09/2017

০০৭৪২-০৩০০৯-০০৫৫৭

১৭/০৪/২০১১

৩১/১০/২০১৭

০৫৫৫২-০৩২৫৭-০০৬৪৩

২০/০৫/২০১২

৩১/১০/২০১৭

০০২১৬-০৩১২৭-০০৪৭৪

১৭/০১/২০১০

02/01/2018

০০৯৬৬-০৪৪১৮-০০০৭৫

২৯/১১/২০০৭

08/01/2018

০০২০৪-০১৪৬৯-০০৫৩৬

০১/১১/২০১০

06/01/2018

০৪৮১৭-০১৩০১-০০৬০৯

২৩/০২/২০১২

09/01/2018

াম- জিশহাটী বাজার, উপেজলা- বাসাইল, জলা- টা াইল।

০০৬২১-০২০০৭-০০৪৯৮

০২/০৫/২০১০

07/02/2018

ণ লা, তবলছিড়, রা ামা ।

০০৮২৪-০২২১৮-০০৬৩৩

২০/০৫/২০১২

২৫/০২/২০১৮

০১৫১৫-০০৫৪৮-০০২১৩

০৩/০৪/২০০৮

২৮/০২/২০১৮

০০৪৩৯-০২২০৪-০০৪৯০

২৫/০৩/২০১০

01/03/2018

০৫৪৯৯-০০৫৩৯-০০৪৯৬

০২/০৫/২০১০

04/03/2018

০২৬৫৫-০১০৩২-০০৩৪১

২৯/১০/২০০৮

04/03/2018

০০৫৫৩-০০১০৩-০০৪৬২

০৩/১২/২০০৯

২৪/০৬/২০১৮

০০৩৭৩-০২০৪৫-০০৬৩৬

২০/০৫/২০১২

২৬/০৬/২০১৮

৮১
৮২
৮৩
৮৪
৮৫
৮৬
৮৭
৮৮
৮৯
৯০
৯১
৯২
৯৩

হ নীড় সং া

৯৫

স ার ফর কিমউিন ডেভলপেম এ
িরসাচ (িসিসিডআর)
িষ ও সমাজ ক াণ সং া (এ াসেপা)

৯৬

গণ উ য়ন ফাউে শন

৯৭

শতদল

৯৮

সমান

৯৯

শীতল কম খী ও উ য়ন সং া

১০০

গন ক ান সাসাই (িজেকএস)

১০১

Tamanna Foundation

দওয়ান মি ল (২য় তলা), ৬০/ই রানা প ন, ঢাকা-১০০০।

০০৬৩২-০৪০৩৫-০০৭০১

২৬/০২/২০১৩

১৭/০৭/২০১৮

১০২

ইেডন এ েকশন এ

র ল র বাজার, আব া র, দি ণ করানীগ , ঢাকা-১৩১১।

০০৮৩০-০১৯৩৫-০০৫৩৮

০৭/১২/২০১০

12/08/2018

১০৩

শতা ী প ী উ য়ন সাসাই

০২৭৬৭-০০৯৩৯-০০৩৪৮

২৯/১০/২০০৮

১৩/০৯/২০১৮

১০৪

ক াে ইন ফর সাসেটেনবল ডেভলপেম
(িস,এস,িড)

০২১৩৫-০৪৭৬৩-০০৬৯০

১১/০২/২০১৩

২৩/০৯/২০১৮

১০৫

িমশন ফর ডেভলপেম

০১৯৪৬-০৩৪৭০-০০৭৫৭

২৭-০৮-২০১৫

03/10/2018

১০৬

িবক উ য়ন সং া - িবিডএস

০০৫১৪-০০৬৫২-০০০৮৯

০১/০১/২০০৮

১৫/১০/২০১৮

০০২৭৫-০১১২৩-০০৪১৩

২৫/০৬/২০০৯

১৫/১০/২০১৮

০২৬৪৫-০০১৬৬-০০৬২৮

১৭/০৪/২০১২

১৫/১০/২০১৮

০২৩৭১-০১২৭১-০০২৫৭

০৮/০৬/২০০৮

05/11/2018

০০৩৮৮-০১৩৯৬-০০৬৮৯

১১/০২/২০১৩

২৯/০১/২০১৯

০৬৪৮১-০২১৮৫-০০৪২৫

২১-০৭-০৯

10/02/2019

৯৪

১০৭
১০৮

হ থ ফাউে শন

এিসসেট ফর িহউ ান িরেসাস
ডেভলপেম উইথ টকেনালজী
(এএইচআরিড )
রং র ভগীবালাপাড়া উ য়ন সং া
(R.V.D.S)

১০৯

সকেলর জ ক ান

১১০

প ী উ য়ন ফাউে শন

১১১

িহউ ান কয়ার ইিনিশয় া ভস

াম+ডাকঘর- হাজারিক, থানা- ন ী াম, জলা- ব ড়া।
আজেকর জনতা ভবন, চা না চৗরা া (টা াইল রাড),
গাজী র সদর, গাজী র-১৭০২।
াম- ভবানী র, ডাকঘর- মা মিদয়া বাজার, থানা- বড়া, জলাপাবনা।
সাবািলয়া, ডাকঘর- টা াইল, উপেজলা- টা াইল সদর, জলাটা াইল।
াম- লামাপাড়া, লামাপাড়া দরগাবাড়ী মসিজদ রাড, িশ
মােকট, ডাকঘর+থানা- ফ া, জলা- নারায়ণগ ।
ওয়ারেলসপাড়া, গায়ালচামট, পা - অ ন, থানা- কাতয়ালী,
জলা-ফিরদ র।

াম- দিরবহর, ডাকঘর- বাির া বাজার, উপেজলা- িমজা র,
জলা- টা াইল।
ামঃ বা েদব র, ডাকঘরঃ উজানী, উপেজলাঃ ক দ র,
জলাঃ গাপালগ ।
াম-উ র চথা, পা - িম া-৩৫০০, উপেজলা-আদশ সদর,
জলা- িম া।
ি য়াংকা ভবন, িনচতলা, ক নং-১০৩, বাইমহা , িমজা র,
টা াইল।
াম+ডাকঘর- গৗরী র, থানা- দাউদকাি , জলা- িম া।
চওড়াপাড়া, পে াল পা
রং র।

সংল , িসও বাজার, রং র সদর,

াম+ইউিনয়ন- শংকর পাশা, ডাকঘর- পােড়র হাট,
উপেজলা+ জলা- িপেরাজ র।
পাবিলক লাইে রী ভবন, বটতলা, শরীয়ত র সদর, শরীয়ত র৮০০০।
১২৫ উ র গদা পাড়া, ঢাকা-১২১৪।

পাতা 3/4

মাইে াে িডট র েলটরী অথির হেত সনদ বািতল ত িত ানস েহর তািলকা (২২-০২-২০২১ ি ঃ পয )
.নং

য নােম সনদ ই

করা হেয়েছ

কানা

সনদ ন র

সনদ ই র
তািরখ

সনদ বািতেলর
তািরখ

১১২

নড়াইল আশার আেলা ফাউে শন

াম: ভওয়াখালী, পা : রতনগ , উপেজলা: নড়াইল সদর,
জলা: নড়াইল।

০৫৬৬৮-০৪৩১৭-০০৬০৬

২৩/০২/২০১২

12/02/2019

১১৩

মফ ল উ য়ন সং া

াম- দি ণ তর র চ ী, ডাকঘর- বা রহাট, জলা- চ দ র।

০০১৭২-০২০২০-০০৩১৫

২৯/০৭/২০০৮

12/02/2019

ক চদাহ রাড, নবাবগ , িদনাজ র।

০০৪২১-০১৩৫০-০০৫১৩

০৬/০৬/২০১০

১৬/০৫/২০১৯

াম- লিতফ র, ডাকঘর- জিমদারহাট,উপেজলা- বগমগ ,
জলা- নায়াখালী-৩৮২৫।

০০৮৮৩-০০০৩৪-০০২২৬

২৯/০৪/২০০৮

২৩/০৫/২০১৯

২৩/িড, গালকবাড়ী, ময়মনিসংহ-২২০০।

০১৫০৫-০৪৫২১-০০২৯২

২৫/০৬/২০০৮

২৩/০৫/২০১৯

বায়া, ডাকঘর- পবা, জলা- রাজশাহী।
১০১, লশান এিভিনউ, হাি ং নং-৪১২-৪১৪ (৫ম তলা),আর
এম স ার, ঢাকা-১২১২।
শা ওয়ালীউ াহ আ/এ, ১, িক িম বহ ার হাট, ডাকঘর+থানাচা গ ও, জলা- চ াম।
সকশন-২, ক-এইচ, রাড-৬, বাড়ী নং-১০(িনচ তলা), িমর র,
ঢাকা-১২১৬।

০৩৮০১-০১৫৪২-০০৩৫৩

১৩/১১/২০০৮

২৩/০৫/২০১৯

০১২৭৬-০০৯২৪-০০৫০৭

০৬/০৬/২০১০

২৩/০৫/২০১৯

০১২০৬-০৪৫৯৩-০০৩৮৪

২৩/০২/২০০৯

27/08/2020

০৩৯২৯-০০৮২৬-০০৫৪১

২১/১২/২০১০

27/08/2020

১১৭

নথ ি নট এ েকশন ডেভলপেম
ফাউে শন
এেসািসেয়শন ফর বাংলােদশ সা াল
এডভ া েম (আবসা)
রাল ইকনিমক ডেভলপেম
এেসািসেয়শন (িরডা)
পাটনার

১১৮

মােলক জােবদা ফাউে শন

১১৯

ডায়নািমক ওেয়লেফয়ার সাসাই

১১৪
১১৫
১১৬

১২০

ীন ব

সাসাই

১২১

হায়দার আকতার বা মেমািরয়াল ক াণ
ফাউে শন

নামানী ময়দান সড়ক, ইসলাম র পাড়া, মা রা।

০১৩৬৭-০০২০০-০০০৬৪

২৯/১১/২০০৭

31/08/2020

১২২

আেলািশখা রািজহার সমাজ উ য়ন ক

াম+ডাকঘর- রািজহার, থানা- আৈগলঝাড়া, জলা- বিরশাল।

০৪৯৮২-০১২৯৩-০০২৪২

১৪/০৫/২০০৮

09/11/2020

০২০৪০-০০৩৭৪-০০৪৭৭

১৭/০১/২০১০

10/11/2020

০০১৭১-০০১৫৫-০০১৫১

১৬/০৩/২০০৮

25/11/2020

০৩৭৫৭-০৩০০১-০০৪৫১

২৭/১০/২০০৯

29/11/2020

০১৭৯৯-০৩৩১৪-০০০৫৯

০৫/০৯/২০০৭

01/12/2020

০০৭৪৫-০০৯৪৪-০০৩৮২

২৩/০২/২০০৯

01/12/2020

০৩৭৯২-০৩৩০১-০০০০৫

০৫/০৯/২০০৭

02/12/2020

১৪৩/১ িনউ বইলী রাড, ঢাকা- ১০০০।

০০৬৯১-০০১০৯-০০৫৯৮

১৯/০৯/২০১১

03/12/2020

১৮৮/৮, তাজ লন, ম পাইকপাড়া, িমর র, ঢাকা-১২১৬।

০৩২৪৪-০০২৮৭-০০১৭১

১৬/০৩/২০০৮

20/12/2020

১০, ব ব এিভিনউ (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০।
বাড়ী নং-৯/িড, সড়ক নং-১, ক-খ, িপিসকালচার হাউিজং
িনেজরা িশিখ
সাসাই , শেখরেটক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭।
মা য়াইল পি মপাড়া, িজয়া রণী রাড, যা াবাড়ী, ঢাকাঢাকা রাল এডভা েম
া ামস সাসাই
১৩৬২।
ঊষা - ইউিন ফর সা াল এ া িহউ ান বাড়ী-৩২, সড়ক ১৬, স র-১৪, উ রা মেডল টাউন, ঢাকাএ াকশন
১২৩০।

০০৮৭৭-০০২৩৯-০০১৭৬

১৬/০৩/২০০৮

20/12/2020

০১৪১৫-০১৫৭৫-০০৩৪৭

২৯/১০/২০০৮

20/12/2020

০০১৪৭-০০৯২২-০০৫৭০

২২/০৬/২০১০

24/12/2020

০৬৪৩২-০২৫১৯-০০১৫৭

১৬/০৩/২০০৮

১৪/০২/২০২১

১২৩

ঃ পিরবার উ য়ন সং া

১২৪

কননীয়া

১২৫

আশাত

১২৬
১২৭
১২৮
১২৯
১৩০
১৩১
১৩২
১৩৩
১৩৪

িশউলী হাউস, বাড়ী নং-৩৭৯, রাড নং-১৯, িনরালা আ/এ, সদর,
লনা।
৩২ মি কা হাউিজং সাসাই , িম িভটা রাড, িমর র, ঢাকা১২২১।
৯৭/৯৯, আিমর এ শিপং কমে , সদরঘাট, কাতয়ালী,
চ াম।
এ েভা স জ, াট: ৫/িব, ট: ১, রাড: ০১, প বী, িমর র,
ঢাকা-১২১৬।

নটওয়াক ফর ইউিনভােসল সািভেসস এ
রাল এ াডভা েম
সাসাই ফর ডেভলপেম অ াকশনস ফর
১৩ িস - ১/২৪, িমর র, ঢাকা-১২১৬।
াশন য়াডস এডভা া (িদগ )
মিবন িভলা (৫ম তলা), ১৬৭৪ ব নািসরাবাদ, িসিডএ এিভিনউ,
সানালী উ য়ন ফাউে শন (সাফ)
প চলাইশ,চ াম।
Haor Samaj Unnayan
Karmasushi

কিমউিন অগানাইেজশন ফর লাইভিল ড
ইম ভেম (কিল)
ডেভলপেম নটওয়াক ইন বাংলােদশ
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