
মহিলা হিষয়ক অহিদপ্তরেে আওতািীন ৬৪ জেলা মহিলা হিষয়ক কম মকতমাে কার্ মালয় কর্তমক  
২০১৬-২০১৭ অর্ ম িছরে হনিন্ধনকৃত সহমহতে তাহলকা 

 
ক্রঃনং জেলাে নাম সহমহতে নাম, ঠিকান, জেহেঃনং ও তাহেখ মন্তব্য 

1.  ঢাকা স্বচল নােী ও হিশু ফাউরেিন।  
 গ ১০, িািাোদপুে, গুলিান, ঢাকা-১২১২ 
জেমহিককা/ঢাক/৪৮৫/২০১৬ তাং- ০৪/০৮/২০১৬ 

 

2.   রুি স্বাদিিাসী সংগঠন। েহদনা (িাংলারদি রুি ক্লাি)  
িাসা নং-১৩, জোড নং-০৮, ব্লক-এ, ঢাকা। 
জেমহিককা/ঢাক/৪৮৬/২০১৬ তাং- ০৭/০৮/২০১৬ 

 

3.   সফল ঘে যুি মহিলা উন্নয়ন সংস্থা।  
জসকিন-৬,িস্নক-ট, জোড-০৮,িাসা-০২, হমেপুে, ঢাকা-১২১৬। 

জেমহিককা/ঢাক/৪৮৭/২০১৬ তাং-১৩/১০/২০১৬ 

 

4.   িাংলারদি প্ররেহসভ উইরমন্স জসাসাইটি।  
িাড়ী নং-২৩,জোড নং-০৯,জসক্টে-১১, উত্তো, ঢাকা। 
জেমহিককা/ঢাক/৪৮৮/২০১৬ তাং- ১৭/১০/২০১৬ 

 

5.   নিীন মহিলা কল্যাণ সহমহত।  
োম-িাহলয়াপুে, জ াষ্ট-নগেরকাো, সাভাে, ঢাকা। 

জেমহিককা/ঢাক/৪৮৯/২০১৬ তাং- ১০/১১/২০১৬ 

 

6.   হসহিকা কিীে হেসাচ ম ফাউরেিন।  
ফ্লাট নং-৪০২, ৩৫ জসগুন িাহগচা, ঢাকা-১০০০। 

জেমহিককা/ঢাক/৪৯০/২০১৬ তাং- ১৫/১১/২০১৬ 

 

7.   নােী হিকাি ফাউরেিন। 
 িাড়ী নং-৪০/গ  হিম আগােগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

জেমহিককা/ঢাক/৪৯১/২০১৬ তাং- ১৬/১১/২০১৬ 

 

8.   লাল সবুে নােী উন্নয়ন ফাউরেিন। 
৫/৭, িস্নক-হস, তােমিল জোড, জমািাম্মদপুে, ঢাকা-১২০৭। 
জেমহিককা/ঢাক/৪৯২/২০১৭ তাং- ০১/০১/২০১৭ 

 

9.   মারয়ে ভাগ্য উন্নয়ন সংস্থা।  
োম-কামাতা, জ াষ্ট-েহিতপুে, জকোনীগঞ্জ, 

ঢাকা।রেমহিককা/ঢাক/৪৯৩/২০১৭ তাং- ২৯/০১/২০১৭ 

 

10.   প্রাহপ্ত নােী উন্নয়ন সংস্থা।  
িাড়ী নং-২১,জোড নং-০৪, ব্লক-ই,িনশ্রী, োমপুো,ঢাকা-১২১৯। 

জেমহিককা/ঢাক/৪৯৪/২০১৭ তাং- ২৬/০২/২০১৭ 

 

11.   মাদাস ম এে জিলর্ জকয়াে জসাসাইটি। 
৫৮/৩৪-হড. মুগ্দা াড়া, মুগ্দা, ঢাকা-১২১৪। 

জেমহিককা/ঢাক//৪৯৫/২০১৭ তাং-  ২৮/০২/২০১৭ 

 

12.   স্বণ মলতা এরসাহসরয়িন।  
িাড়ী নং-৪৩,৪৫,জোড নং-১২, জসকিন-১২, িস্নক-হস, ডাক- ল্লিী, 

হমেপুে, ঢাকা।  
জেমহিককা/ঢাক/৪৯৬/২০১৭ তাং- ২৮/০২/২০১৭ 

 

13.   এরসা স্বপ্ন সাোই। 
৭৯৯/১,দহিন িািোিানপুে, মহতহিল, ঢাকা। 

জেমহিককা/ঢাক/৪৯৭/২০১৭ তাং- ২৮/০২/২০১৭ 

 

14.   জসানালী সকাল নােী ফাউরেিন।  
 হিম িাইিরটহক স্বণ মালী গারড মন জোরকয়া টাওয়াে। ফ্লাট নং-৪এ, 

৪হি, ৪হস,হমেপুে-১৩, ঢাকা। 
জেমহিককা/ঢাক/৪৯৮/২০১৭ তাং-  ২৮/০২/২০১৭ 

 

15.   সবুরেে অহভর্ান ফাউরেিন।  
িাড়ী নং-৮২২,জোড নং-০৫, আদািে, ঢাকা। 

জেমহিককা/ঢাক/৪৯৯/২০১৭ তাং- ১৯/০৬/২০১৭ 

 

16.   কািহেল উরমন্স ফাউরেিন।  
কেরসপ্ট টাওয়াে, ৬৮-৬৯, েীন জোড, ঢাকা। 

জেমহিককা/ঢাক/৫০০/২০১৭ তাং- ২৯/০৬/২০১৭ 

 

17.   ইচ্ছা শিলী নােী ফাউরেিন  
িাড়ী নং-৭১১/৭ (৩য় তলা), জোড নং-১১, িায়তুল আমান িাউহেং 

 



ক্রঃনং জেলাে নাম সহমহতে নাম, ঠিকান, জেহেঃনং ও তাহেখ মন্তব্য 
জসাসাইটি, আদািে, ঢাকা।  
জেমহিককা/ঢাক/৫০১/২০১৭  তাং- ২৯/০৬/২০১৭। 

18.  নাোয়ণগঞ্জ উ রেলা নােী উন্নয়ন জফাোম  
নাোয়ণগঞ্জ সদে ,নাোয়ণগঞ্জ। 
জেহে নং -জেমহিককা/নাঃগঞ্জ/৯১/১৬ তাং - ১৭/৭/২০১৬ 

 

19.   উ রেলা নােী উন্নয়ন জফাোম  
উ রেলা  হেষদ কমর স্নক্স, জসানােগাঁ, নাোয়ণগঞ্জ 
জেহে নং -জেমহিককা/নাঃগঞ্জ/৯২/১৬ তাং - ১৭/৭/২০১৬ 

 

20.   হনসা কল্যান সংস্থা িক্তািলী পুহলি ফাঁহড়,িক্তািলী ,ফতুলস্না , 

নাোয়ণগঞ্জ সদে ,নাোয়ণগঞ্জ 
জেহে নং -জেমহিককা/নাঃগঞ্জ/৯৩/১৬ তাং - ১৭/১১/২০১৬ 

 

21.   প্রগহত মহিলা সমাে কল্যান সংস্থা  
োম-লািা াড়া জ াঃ আহমনপুে উ রেলা -জসানােগাঁ 

জেলা ু নাোয়ণগঞ্জ 
জেহে নং -জেমহিককা/নাঃগঞ্জ/৯৪/১৬ তাং - ২৮/১১/২০১৬ 

 

22.   ভিনার্পুে মহিলা কল্যান সহমহত  
ভিনার্পুে, হ রোেপুে জসানােগাঁ, নাোয়ণগঞ্জ 
জেহে নং -জেমহিককা/নাঃগঞ্জ/৯৫/১৬ তাং - ২৮/১১/২০১৬ 

 

23.   নােী ও সমাে উন্নয়ন সংস্থা  
২২৭ নং ছারল নগে, িন্দে, নাোয়ণগঞ্জ 
জেহে নং -জেমহিককা/নাঃগঞ্জ/৯৬/১৬ তাং - ২৮/১২/২০১৬ 

 

24.   একতা মহিলা কল্যান সংস্থা (এরসা)  
জগালা িাগ,কুতুিপুে,ফতুল্লা, নাোয়ণগঞ্জ। 
জেহে নং -জেমহিককা/নাঃগঞ্জ/৯৭/১৬ তাং - ২৯/১২/২০১৬ 

 

25.  গােীপুে 
 

ভাদগাতী হডহেটাল মহিলা উন্নয়ন সহমহত,  
োম- ভাদগাতী, , কালীগঞ্জ, গােীপুে। 
জেহে নং জেমহিককা/গােী/জেহে:/১০৯,  তাং- ০৫/০৯/২০১৬ 

 

26.   উরযাগী নােী উন্নয়ন সংগঠণ 
োম+জ াঃ িরুন কা াহসয়া, গােীপুে 
জেমহিককা/গােী/জেহে:/১১০,  তাং- ০৬/০৯/২০১৬ 

 

27.   প্রর্মা নােী উন্নয়ন সংস্থা  
োম-  হিম ভুরুহলয়া, ছায়াতরু, ৩৮৬/৪ ডুরয়ট, গােীপুে 
জেহেঃ জেমহিককা/গােী/১১২, তাং-১/১১/১৬ 

 

28.   কুসুম কহল নােী উন্নয়ন সংস্থা  
োম- োিা াড়া, গােীপুে 
জেহেঃ জেমহিককা/গােী/১১৪,তাং-২/১১/১৬ 

 

29.   কেিী  নােী উন্নয়ন সংস্থা  
োম- মাহেয়াখালী, গােীপুে 
জেহেঃ জেমহিককা/গােী/১১৩,তাং-৩১/১০/১৬ 

 

30.   হতরলাত্তমা নােী উন্নয়ন সংস্থা  
োম- সামন্তপুে, গােীপুে 
জেহেঃ জেমহিককা/গােী/১১৫,তাং-২/১১/১৬ 

 

31.   ধৃ্রিতাো নােী উন্নয়ন সংস্থা  
োম- নীরলে  াড়া, েয়রদিপুে, গােীপুে 
জেহেঃ জেমহিককা/গােী/১১১,তাং-২/১১/১৬ 

 

32.   নিরু া নােী উন্নয়ন সংস্থা  
োম- তেৎ াড়া, গােীপুে 
জেহেঃ জেমহিককা/গােী/১১৬,তাং-৩/১১/১৬ 

 

33.   িঙ্গমাতা নােী কল্যাণ সংস্থা 
োম- দহিন সালনা গােীপুে, হসটি কর মারেিন, গােীপুে। 
 জেহেঃ জেমহিককা/গােী/১১৭/১৭  তাং-০৬/০৪/১৭ 

 

34.   িাঘুয়া মহিলা কল্যাণ সহমহত 
োম-জমাড়লিাড়ী, িাঘুয়া, ঘাগটিয়া, কা াহসয়া, গােীপুে 
জেহেঃ জেমহিককা/গােী/১১৮/১৭ তাং-২৭/০৪/১৭ 

 

35.   চান্দ াড়া উরযাগী নােী উন্নয়ন সংস্থা 
িাড়ী নং-১৮০ ব্লক-এ চান্দ াড়া, গােীপুে, হসটি কর মারেিন, 

 



ক্রঃনং জেলাে নাম সহমহতে নাম, ঠিকান, জেহেঃনং ও তাহেখ মন্তব্য 
গােীপুে। 
জেহেঃ জেমহিককা/গােী/১১৯/১৭ তাং-০৪/০৬/১৭ 

36.   চান্দো মহিলা উন্নয়ন সহমহত 
োম- চান্দো, গাছা, গােীপুে, হসটি কর মারেিন, গােীপুে। 
জেহেঃ জেমহিককা/গােী/১২০/১৭ তাং-০৪/০৬/১৭ 

 

37.   িাংলারদি অহভিাসী ও সমাে উন্নয়ন নােী সংগঠণ 
১৭ নং উত্তে দত্ত াড়া, জটকিাড়ী,৪৮ নং ওয়াড ম, গােীপুে, হসটি 

কর মারেিন, গােীপুে। 
জেহেঃ জেমহিককা/গােী/১২১/১৭ তাং-০৪/০৬/১৭ 

 

38.  মাহনকগঞ্জ ডযারফাহডল নােী ফাউরেিন 
হসংগাইে,মাহনকগঞ্জ। 
জেমহিককা/মাহনক/৯৯/১৬ তাং- ২৫/০৭/১৬ 

 

39.   হসংগাইে উ রেলা  নােী উন্নয়ন জফাোম 
হসংগাইে,মাহনকগঞ্জ। 
জেমহিককা/মাহনক/১০০/১৬ তাং- ২৪/১১/১৬ 

 

40.   হদগন্ত মহিলা উন্নয়ন সহমহত 
জদৌলতপুে, মাহনকগঞ্জ 
জেমহিককা/মাহনক/১০৪/১৬ তাং- ১৪/১২/১৬ 

 

41.  মাদােীপুে নােী উন্নয়ন জফাোম, 
মাদােীপুে সদে, মাদােীপুে।  
জেমহিককা/মাদােী/জেহেঃ-৩২৯/১৭ তাহেখঃ ০৪-০১-২০১৭ 

 

42.   নােী উন্নয়ন জফাোম  
োজেে, মাদােীপুে 
জেমহিককা/মাদােী/জেহেঃ-৩৩০/১৭ তাহেখঃ ১০-০১-২০১৭ 

 

43.   নােী উন্নয়ন জফাোম,  
কালহকহন, মাদােীপুে। 
জেমহিককা/মাদােী/জেহেঃ-৩৩১/১৭ তাহেখঃ ০১-০৩-২০১৭ 

 

44.   নােী উন্নয়ন জফাোম, 
 হিিচে, মাদােীপুে। 
জেমহিককা/মাদােী/জেহেঃ-৩৩২/১৭ তাহেখঃ ০২-০৪-২০১৭ 

 

45.  মুন্সীগঞ্জ ‘‘নােী োগেন ও আত্ম-কম মসংস্থান মহিলা সহমহত’’। 
োম=িাটরভাগহদয়া, জ াষ্টঃ জভাগহদয়া, ইউহনয়নঃ জভেগাঁও, 

উ রেলাঃ জলৌিেং, জেলাঃ । 
জেহেহি নং-জেমহিককা/মুন্সীঃ/২০১৬/৩৮, 
তাহেখঃ ২০/০৭/২০১৬হি. 

 

46.   হসোেহদখান উ রেলা নােী উন্নয়ন জফাোম 
হসোেহদখান, মুহন্সগঞ্জ 
-জেমহিককা/মুন্সীঃ/২০১৬/৩৮,তাহেখঃ ২০/০৭/২০১৬হি. 

 

47.  নেহসংদী চেহসন্দুে মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, 

 োম+ জ া:- চেহসন্দুে, উ রেলা –  লাম, জেলা – নেহসংদী। 
জেহে: নং- মহিঅ/নে/ ৯৩/১৬, তাহেখ – ০১/১১/২০১৬হি:  

 

48.   আিাে আরলা মহিলা সহমহত, 

োম-  ারুহেয়াচক, জ া:-  ারুহলয়া, ইউ:-হেনােদী, উ রেলা- 

 লাি, জেলা- নেহসংদী।  

জেহে:নং – জেমহককা/নে/৯৪/১৬, তাং – ২১/১২/২০১৬হি:  

 

49.  ফহেদপুে দৃহষ্ট মহিলা উন্নয়ন ফাউরেিন 
জসানাতুন্দী, িাউিখালী, িলস্নভদী, সালর্া, ফহেদপুে। 
মহিঅ/ফহেদ/৩৭৮/১৬ তাং- ১০/০৮/১৬ 

 

50.   প্রতযিা নােী উন্নয়ন সহমহত, 
 োমঃ পূি ম শ্যামপুে, সদেপুে, ফহেদপুে। । জেহেঃ নং-

মহিঅ/ফহেদ/জেহেঃ/৩৭৯ তাং-৩০/০৯/২০১৬ 

 

51.   হিশ্বাস মহিলা উন্নয়ন সহমহত 
োম- হিলনাহলয়া, ইউ- জগেদা, ফহেদপুে 
মহিঅ/ফহেদ/জেহেঃ/৩৮১ তাং-২৪/০১/১৭ 

 

52.   ফহেদপুে জেলা নােী উন্নয়ন জফাোম 
অলীপুে,ফহেদপুে 

 



ক্রঃনং জেলাে নাম সহমহতে নাম, ঠিকান, জেহেঃনং ও তাহেখ মন্তব্য 
মহিঅ/ফহেদ/জেহেঃ/৩৮৪ তাং- ৩০/০৩/১৭ 

53.   জসানােতেী মহিলা উন্নয়ন সহমহত 
োম- দাদপুে, কাহলিাড়ী, নগেকান্দা, ফহেদপুে 
মহিঅ/ফহেদ/জেহেঃ/৩৮২ তাং- ১৩/০৩/১৭ 

 

54.   উ রেলা নােী উন্নয়ন জফাোম 
নগেকান্দা, ফহেদপুে 
মহিঅ/ফহেদ/জেহেঃ/৩৮৩ তাং- ২৭/০৩/১৭ 

 

55.  োেিাড়ী োেিাড় ইন্টােন্যািনাল ফাউরেিন (োইফা) 
োম- হিিানন্দপুে, কালুখালী, োেিাড়ী 
জেমহিককা/োে/১৮১/১৬ তাং- ০৯/১০/১৬ 

 

56.  টাঙ্গাইল নােী উন্নয়ন  জফাোম, 
ভূয়াপুে,টাঙ্গাইল। 
মহিঅ/টাং/৬৩১/১৬ইং তাহেখ-১৯/০৭/১৬ 

 

57.   জুঁই মহিলা উন্নয়ন সহমহত, 
োম-দহেচন্দ িাড়ী,িনিাড়ী,টাঙ্গাইল  
মহিঅ/টাং/৬৩২/১৬ইংতাহেখ-২৫/০৭/১৬ 

 

58.   িাঐোন মহিলা উন্নয়ন সহমহত, 
িনিাড়ী,টাঙ্গাইল । 
মহিঅ/টাং/৬৩৩/১৬ ইং তাহেখ-২৬/০৭/১৬ 

 

59.   র্মুনা মহিলা উন্নয়ন সহমহত, 
ঘাটাইল,টাঙ্গাইল । 
মহিঅ/টাং/৬৩৪/১৬ ইং তাহেখ-৩১/০৭/১৬ 

 

60.   হ রোেপুে মধুমহত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, 
মধুপুে,টাঙ্গাইল  
মহিঅ/টাং/৬৩৫/১৬ ইং তাহেখ- ০৪/০৮/১৬ 

 

61.   উ রেলা নােী উন্নয়ন জফাোম, 
সহখপুে,টাঙ্গাইল । 
মহিঅ/টাং/৬৩৬/১৬ ইং তাহেখ-১৮/০৮/১৬ 

 

62.   উ রেলা নােী উন্নয়ন জফাোম, 
হমেমাপুে,টাঙ্গাইল । 
মহিঅ/টাং/৬৩৭/১৬ ইং তাহেখ-৩০/০৮/১৬   

 

63.   সওদাগে  াড়া মহিলা কল্যাণ সহমহত, 
 োম- সওদাগে  াড়া,জগা ালপুে,টাঙ্গাইল  
মহিঅ/টাং/৬৩৮/১৬ ইং তাহেখ-২০/০৯/১৬ 

 

64.   সূতী হদঘুহল াড়া মহিলা কল্যাণ সহমহত 
োম- সূতী হদঘুহল াড়া 
জগা ালপুে,টাঙ্গাইল । 
মহিঅ/টাং/৬৩৯/১৬ ইং তাহেখ-১৫/০৯/১৬ 

 

65.   আরলাে হদিােী মহিলা কল্যাণ সহমহত,  
ভূয়াপুে,টাঙ্গাইল ।  
মহিঅ/টাং/৬৪০/১৬ তাহেখ-২৪/১০/১৬ 

 

66.   সািা াড়া মহিলা উন্নয়ন সহমহত 
জগা ালপুে,টাঙ্গাইল  
মহিঅ/টাং/৬৪১/১৬ ইং  তাহেখ-২৪/১০/১৬ 

 

67.   কহড়য়াটা মহিলা  সহমহত, 
 জগা ালপুে,টাঙ্গাইল । 
মহিঅ/টাং/৬৪২/১৬ ইং তাহেখ-০৩/১১/১৬ 

 

68.    দহিন হিলগাতী মহিলা সহমহত 
জগা ালপুে,টাঙ্গাইল । 
মহিঅ/টাং/৬৪৩/১৬ ইং তাহেখ-২০/১১/১৬  

 

69.   (হসরোটহস) কুটিে হিরেে মাধ্যরম োমীন দঃস্থ মহিলারদে আত্ন-

কম মসংস্থা, হমেমাপুে,টাঙ্গাইল । 
মহিঅ/টাং/৬৪৪/১৬ ইং ,তাহেখ-০১/১২/১৬ 

 

70.    ল্লী সমাে মহিলা উন্নয়ন সহমহত, 
কাহলিাতী,টাঙ্গাইল  
মহিঅ/টাং/৬৪৫/১৬ ইং  তাহেখ-০৭/১২/১৬ 

 



ক্রঃনং জেলাে নাম সহমহতে নাম, ঠিকান, জেহেঃনং ও তাহেখ মন্তব্য 
71.   নিত্র উজ্জল নােী উন্নয়ন সহমহত 

টাঙ্গাইল সদে,টাঙ্গাইল । 
মহিঅ/টাং/৬৪৬/১৬ ইং  তাহেখ-১৫/১২/১৬ 

 

72.   হততাস মহিলা  উন্নয়ন সহমহত, 
ভূয়াপুে,টাঙ্গাইল । 
মহিঅ/টাং/৬৪৭/১৭ ইং তাহেখ-২৪/০১/১৭ 

 

73.    হিম ভূয়াপুে মহিলা কল্যাণ সহমহত, 
ভূয়াপুে,টাঙ্গাইল । 
মহিঅ/টাং/৬৪৮/১৭ ইং তাহেখ-২৫/০১/১৭ 

 

74.   জিলী মহিলা উন্নয়ন সহমহত 
োম-িািাজতল,িাসাইল,টাঙ্গাইল  
মহিঅ/টাং/৬৪৯/১৭ ইং তাহেখ-০১/১২/১৭ 

 

75.   অন্তো মহিলা উন্নয়ন সহমহত, 

কাহেপুে,টাঙ্গাইল । 
মহিঅ/টাং/৬৫০/৭ইং তাহেখ-১৩/০৩/১৭ 

 

76.   অমত্মো মহিলা উন্নয়ন সহমহত, 
কাহেপুে,টাঙ্গাইল । 
মহিঅ/টাং/৬৫০/৭ইং তাহেখ-১৩/০৩/১৭ 

 

77.  জগা ালগঞ্জ একিন ইন জযাসাল ট্রান্সফেম্যান ফে হিউম্যান এহসস্ট।  

িাস াতাল জোড,  াঁচুহেয়া, জগা ালগঞ্জ। 
মহিঅ/জগা া/জেহেঃ নং ৩৫৭/১৬,  তাং-০২/১০/২০১৬ ইং 

 

78.  িেীয়তপুে মুলগাঁও মহিলা কল্যাণ সহমহত 
জগাসাইেিাট, িেীয়তপুে 
জেমহিককা/িেী/১৯৮ তাং- ২৪/০৮/১৬ 

 

79.   িেীতপুে নােী উন্নয়ন সহমহত 
োম+ডাক- জলানহসং, নহড়য়া, িেীয়তপুে  
জেমহিককা/িেী/১৯৯ তাং- ৩০/০৫/১৭ 

 

80.  ময়মনহসংি হিউলী মহিলা উন্নয়ন সহমহত 
জিািাউড়া, ময়মনহসংি 
জেমহিককা/ময়৩৩৭/১৬ তাং-২৯/১২/১৬ 

 

81.   প্রভাতী মহিলা উন্নয়ন সহমহত 
জিািাউড়া, ময়মনহসংি 
জেমহিককা/ময়৩৩৮/১৬ তাং-২৯/১২/১৬ 

 

82.   অ োহেতা নােী উন্নয়ন সংস্থা 
সুহতয়াখালী, সদে ময়মনহসংি 
জেমহিককা/ময়/৩৩৯/১৬ তাং-২৯/১২/১৬ 

 

83.  জনত্ররকাণা সীমান্ত মহিলা সমাে কল্যাণ সংস্থা, 
চহেগড়,দূগ মাপুে, জনত্ররকাণা  
জেমহিককা/সহমহত/জেহেঃ/জনত্র/১২১ তাহেখঃ ১৪.০৮.২০১৬হিঃ 

 

84.   ইয়াহসে আোফাত দঃস্থ মহিলা সহমহত, 
হনহিন্তপুে,েীর্ন,িােিাট্টা,জনত্ররকাণা 
জেমহিককা/সহমহত/জেহেঃ/জনত্র/১২২ তাহেখঃ ০৬.১২.২০১৬হিঃ 

 

85.   িলস্নিপুে দঃস্থ মহিলা উন্নয়ন সহমহত, 
িলস্নিপুে,খাহলয়াজেী,জনত্ররকাণা  
জেমহিককা/সহমহত/জেহেঃ/জনত্র/১২৩ তাহেখঃ ২৯.১২.২০১৬হিঃ 

 

86.   মহিলা  হেরিি উন্নয়ন সংস্থা,  
গহেনপুে, জনত্ররকাণা সদে, জনত্ররকাণা 
জেমহিককা/সহমহত/জেহেঃ/জনত্র/১২৪ তাহেখঃ ০৫.০১.২০১৭হিঃ 

 

87.   আট াড়া উ রেলা নােী উন্নয়ন জফাোম, 
র্াদিপুে,বুহড়ঝুহড়, আট াড়া, জনত্ররকাণা 
জেমহিককা/সহমহত/জেহেঃ/জনত্র/১২৫ তাহেখঃ ১৯.০১.২০১৭হিঃ 

 

88.  হকরিােগঞ্জ  দর্াত্রা দাহেদ্র হিরমাচন সংস্থা, 
হিংপুে, হনকলী, হকরিােগঞ্জ 
জেমহিককা/হকরিাে/২৪৪/২০১৭ তাহেখ: ১৯/০৬/২০১৭ 

 

89.   এরসা হনরেো কহে নােী উন্নয়ন সংস্থা, 
হনকলী, হকরিােগঞ্জ 

 



ক্রঃনং জেলাে নাম সহমহতে নাম, ঠিকান, জেহেঃনং ও তাহেখ মন্তব্য 
জেমহিককা/হকরিাে/২৪১/২০১৬ তাহেখ: ২৬/১০/২০১৬ 

90.   োন্নাত মহিলা কল্যাণ সহমহত 
 কমলপুে, শভেি 
জেমহিককা/হকরিাে/২৪১/২০১৬ তাহেখ: ২৬/১০/২০১৬ 

 

91.  োমালপুে জমষ্টা েংিনু মহিলা সহমহত,  
জমষ্টা, কলতা াড়া, োমালপুে। 
জেমহিককা/োমাল/৩১০/২০১৬, তাহেখঃ- ১১/০৮/২০১৬হিঃ  

 

92.   আদ মি মহিলা উন্নয়ন সহমহত,  
িগািাইদ, োমালপুে। 
জেমহিককা/োমাল/৩১১/২০১৬, তাহেখঃ- ২২/০৮/২০১৬হিঃ 

 

93.   সুখতাো মহিলা উন্নয়ন সহমহত,  
োমনগে, োমালপুে। 
জেমহিককা/োমাল/৩১২/২০১৬, তাহেখঃ- ২৯/০৮/২০১৬হিঃ 

 

94.   েহল কম মেীিী মহিলা সংস্থা,  
হ ংগলিাটি, োমালপুে। 
জেমহিককা/োমাল/৩১৩/২০১৬, তাহেখঃ- ১৬/০১/২০১৭হিঃ 

 

95.   জসতু মহিলা উন্নয়ন সহমহত,  
হময়া াড়া, োমালপুে। 
জেমহিককা/োমাল/৩১৪/২০১৬, তাহেখঃ- ১৬/০১/২০১৭হিঃ 

 

96.   আরলাহকত সমাে মহিলা উন্নয়ন সংস্থা,  
দহড়িাহমদপুে, িানারেে াড়, োমালপুে। 

জেমহিককা/োমাল/৩১৫/২০১৭, তাহেখঃ- ০২/০২/২০১৭ হিঃ 

 

97.   িনলতা মহিলা উন্নয়ন সহমহত,  
োমনগে আকন্দিাহড়, োমালপুে।   

জেমহিককা/োমাল/৩১৬/২০১৭, তাহেখঃ- ০৫/০২/২০১৭ হিঃ 

 

98.   িাইদাচাঁহন্দ মহিলা উন্নয়ন সহমহত,  
নাহন্দনা, োমালপুে। 
জেমহিককা/োমাল/৩১৭/২০১৬, তাহেখঃ- ০৫/০২/২০১৭ হিঃ 

 

99.   মহিলা োগেন িস্ত হিে,  
চাংদাড়ীয়া, জমলান্দি, োমালপুে। 
জেহেঃনং - জেমহিককা/োমাল/৩২০/২০১৭, তাং ১৫/০৫/১৭ইং 

 

100.   নােী উন্নয়ন জফাোম মহিলা সহমহত,  
জদওয়ানগঞ্জ, োমালপুে । 
জেহেঃ নং- জেমহিককা/োমাল/৩২১/২০১৭ তাহেখঃ- ২০/০৬/২০১৭ইং 

 

101.   সততা মহিলা উন্নয়ন সহমহত,  
 োমঃ জতঘহেয়া চে ারকেদি, উ রেলাঃ মাদােগঞ্জ, জেলাঃ 

োমালপুে। 
জেমহিককা/োমাল/৩১৮/২০১৭, তাহেখঃ ১৮/০৪/২০১৭ইং 

 

102.   প্রভাতী মহিলা উন্নয়ন সহমহত,   
োমঃ হিরনাদটঙ্গী, জ াঃ হিরনাদটঙ্গী, উ রেলাঃ মাদােগঞ্জ,  
জেলাঃ োমালপুে। 
জেমহিককা/োমাল/৩১৯/২০১৭, তাহেখঃ ২৩/০৪/২০১৭ইং 

 

103.  জিেপুে মািিপুে নােী উন্নয়ন সংস্থা 
মািিপুে, জিেপুে 
জেমহিককা/জিে/৮১/১৬ তাং-০২/০৮/১৬ 

 

104.   হিনাইগাতী উ রেলা নােী উন্নয়ন জফাোম 
হিনাইগাতী, জিেপুে 
জেমহিককা/জিে/৮২/১৬ তাং-৩১/১০/১৬ 

 

105.   েেনীগন্ধা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা 
োম- কােহেচে,জ াঃ কুসুমিাটী, জিেপুে 
জেমহিককা/জিে/৮৩/১৭ তাং-৩০/০১/১৭ 

 

106.  োেিািী আহদিাসী উন্নয়ন সংস্থা 
সদে োেিািী 
জেমহিককা/োে/২১৮১/১৬ তাং- ০৪/০৯/১৬ 

 

107.   র্ালতা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা 
 িা, োেিািী 

 



ক্রঃনং জেলাে নাম সহমহতে নাম, ঠিকান, জেহেঃনং ও তাহেখ মন্তব্য 
জেমহিককা/োে/২১৮২/১৬ তাং- ০৯/১১/১৬ 

108.  নারটাে উ রেলা নােী উন্নয়ন জফাোম, 
উ রেলা  হেষদ, হসংড়া,নারটাে। 
জেমহিকাকা/নাটঃ/২৮৯/১৬ তাং-১/০৬/২০১৬ 

 

109.   উ রেলা নােী উন্নয়ন জফাোম, 
উ রেলা  হেষদ, লালপুে,নারটাে। 
জেমহিকাকা/নাটঃ/২৯০/১৬ তাং-২৩/১০/২০১৬হখ 

 

110.   ইয়র্ উইম্যান জডভরলা রমন্ট জসাসাইটি, 
োম-চাঁদপুে, জ াষ্ট- ীেগঞ্জ, উ রেলা-নারটাে সদে, জেলা-

নারটাে।রেমহিকাকা/নাটঃ/২৯১/১৬ তাং-১৫/০৬/২০১৭হিঃ 

 

111.   িাহলয়াডাঙ্গা উত্তে াড়া মহিলা কল্যান সহমহত,  
জ াষ্ট-ছাতনী, উ রেলা-নারটাে সদে, জেলা-নারটাে। 
জেমহিকাকা/নাটঃ/২৯২/১৬ তাং-২২/০৬/২০১৭হিঃ 

 

112.  চাঁ াইনিািগঞ্জ মা ও হিশু কল্যাণ সংস্থা 

সরু নগে , চাঁ াইনিািগঞ্জ 

জেমহিককা/নিাি/৬৫৯/১৭ তাহেখ-২৪.০৪.২০১৭ 

 

113.   সন্ধানী নােী কল্যাণ সংগঠন 

মনাকষা, হিিগঞ্জ, চাঁ াইনিািগঞ্জ। 

জেমহিককা/নিাি/৬৫৬/১৬তাহেখ-১২.০৭.২০১৬ 

 

114.   প্রহতক মহিলা  সংগঠন 

দিেহিয়া,  াঁকা, হিিগঞ্জ, চাঁ াইনিািগঞ্জ। 

জেমহিককা/নিাি/৬৫৭/১৬তাহেখ-১২.০৭.২০১৬ 

 

115.   িতাব্দী মহিলা  সংগঠন 

 জদাভাগী, দূল মভপুে, হিিগঞ্জ, চাঁ াইনিািগঞ্জ। 

জেমহিককা/নিাি/৬৫৮/১৬তাহেখ-১২.০৭.২০১৬ 

 

116.   জগালা  নােী কল্যাণ সহমহত 

 পুহলিমাইল , কানসাট, হিিগঞ্জ, চাঁ াইনিািগঞ্জ। 

জেমহিককা/নিাি/৬৬০/১৭তাহেখ-০৪.০৬.২০১৭ 

 

117.   নাহিল মহিলা সহমহত 

পুখুহেয়া, কানসাট, চাঁ াইনিািগঞ্জ 

জেমহিককা/নিাি/৬৬১/১৭তাহেখ-০৪.০৬.২০১৭ 

 

118.    লস্নী উন্নয়ন মহিলা কল্যাণ সহমহত 

যুক্ত োিাকামত্মপুে, ছত্রাহেতপুে, হিিগঞ্জ, চাঁ াইনিািগঞ্জ 

জেমহিককা/নিাি/৬৬২/১৭তাহেখ-১৪.০৬.২০১৭ 

 

119.   ািনা আহমনপুে দঃস্থ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা 
োমঃ আহমনপুে, উ ঃ জিড়া,  ািনা জেমহিককা/ াি/২০৫৩/২০১৭ 

তাহেখঃ ০৭/০২/২০১৭ 

 

120.   উ রেলা নােী উন্নয়ন জফাোম 
উ রেলা: চাটরমািে  জেলা:  ািনা জেমহিককা/ াি/২০৫৪/২০১৭ 

তাহেখঃ ০৭/০২/২০১৭ 

 

121.   ভাঙ্গুড়া উ রেলা নােী উন্নয়ন জফোম 
 উ রেলা: ভাঙ্গুড়া, জেলা:  ািনা  
জেমহিককা/ াি/২০৫৫/২০১৭ তাহেখঃ ০৭/০২/২০১৭ 

 

122.  হসোেগঞ্জ জেলা নােী উন্নয়ন জফাোম  
হসোেগঞ্জ ।  
জেমহিককা/হসোে/৪১৫,তাহেখঃ- ১৮/০৭/২০১৬হিঃ 

 

123.   প্রগহতিীল  নােী উন্নয়ন ফাউরেিন (হ এনএএস) 
তাড়াি,হসোেগঞ্জ ।  

 



ক্রঃনং জেলাে নাম সহমহতে নাম, ঠিকান, জেহেঃনং ও তাহেখ মন্তব্য 
জেমহিককা/হসোে/৪১৬, তাহেখঃ- ১৮/০৭/২০১৬ 

124.   পূি ম দলাই মহিলা সহমহত 
োম-পূি ম দলাই, ডাকঘে-গান্ধাইল,  
উ রেলা-কাহেপুে,  জেলা-হসোেগঞ্জ 

জেমহিককা/হসোে/৪১৭,তাহেখঃ- ২৮/১২/২০১৬ 

 

125.   িািোদপুে নােী কল্যাণ সংস্থা(এসএসরকএস)  
ডাকিাংলা  াড়া, উ রেলা- িািোদপুে, 
জেলা- হসোেগঞ্জ ।  
জেমহিককা/হসোে/৪১৮, তাহেখঃ- ০৫/০২/২০১৭ 

 

126.   োোপুে েহয়তা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা  
োম+ডাকঘে-োোপুে, উ রেলা- জিলকুহচ  
জেলা-হসোেগঞ্জ । 
জেমহিককা/হসোে/৪১৯,তাহেখঃ- ০৬/০২/২০১৭ 

 

127.   র্মুনা নােী উন্নয়ন সংগঠন 
োম- চেোজহেয়া, ডাকঘে- খাষকাউহলয়া  
উ রেলা- জচৌিালী,জেলা-হসোেগঞ্জ 

জেমহিককা/হসোে/৪২০,তাহেখঃ- ০৬/০২/২০১৭ 

 

128.   র্মুনা  াড়া দঃস্থ মহিলা কল্যাণ সহমহত  
োম+ডাকঘে-গান্ধাইল,উ রেলা- কাহেপুে 
জেলা- হসোেগঞ্জ । 
জেমহিককা/হসোে/৪২১, তাহেখঃ- ০৮/০২/২০১৭ 

 

129.   সলংগা প্রহতিহন্ধ নােী ও হিশু কল্যাণ সংস্থা  
োম + ডাকঘে- সলংগা, উ রেলা- উলস্না াড়া 
জেলা- হসোেগঞ্জ ।  
জেমহিককা/হসোে/৪২২,তাহেখঃ- ২৭/০৪/১৭ 

 

130.    লস্নীরসিা নােী ও হিশু কল্যাণ সংস্থা  
োম- মহিপুে,ডাকঘে-মহিপুে  
উ রেলা-িািোদপুে,জেলা- হসোেগঞ্জ । 

জেমহিককা/হসোে/৪২৩,তাহেখঃ- ৩০/০৪/২০১৭ 

 

131.   সমতা মহিলা উন্নয়ন সহমহত   
োম-েঘুনার্পুে,ডাকঘে-চেহগহেি  
উ রেলা- কাহেপুে, জেলা-হসোেগঞ্জ । 

জেমহিককা/হসোে/৪২৪,তাহেখঃ- ১৪/০৫/২০১৭ 

 

132.   জতকাহন ইউহনয়ন মহিলা উন্নয়ন সহমহত   
োম-কান্তনগে,ডাকঘে-জতকাহন 
উ রেলা- কাহেপুে, জেলা-হসোেগঞ্জ । 

জেমহিককা/হসোে/৪২৫,তাহেখঃ- ১৪/০৫/২০১৭ 

 

133.   পূি ম খুকহিয়া  মহিলা উন্নয়ন সহমহত   
োম-পূি ম খুকহিয়া,ডাকঘে- গান্ধাইল 
উ রেলা- কাহেপুে, জেলা-হসোেগঞ্জ । জেমহিককা/হসোে/৪২৬, 

তাহেখঃ- ১৫/০৫/২০১৭ 

 

134.   িাংলা িাোে অনেসে  মহিলা উন্নয়ন সংস্থা   
োম-িাংলািাোে,ডাকঘে- শুভগাছা 
উ রেলা- কাহেপুে, জেলা-হসোেগঞ্জ । 

জেমহিককা/হসোে/৪২৭,তাহেখঃ- ১৫/০৫/২০১৭ 

 

135.  েয়পুেিাট সারলিা মহতোন ফাউরেিন  
োম-জগা ালপুে, ডাকঘে-জগা ালপুে 
উ রেলা-জিলকুহচ, জেলা-হসোেগঞ্জ ।   

জেমহিককা/হসোে/৪২৮,তাহেখঃ- ১৮/০৫/২০১৭ 

 

136.   োমীন নােী ও হিশু উন্নয়ন সংস্থা 

সেদাে াড়া, সদে েয়পুেিাট  

জেহেঃ জেমহিককা/েয়/১৪২৩ তাহেখঃ ৭/৮/২০১৬ 

 

137.   জসানামুখী মহিলা উন্নয়ন সংস্থা 

জসানামুখী, আরেলপুে, েয়পুেিাট  

জেহেঃ জেমহিককা/েয়/১৪৪ 

তাহেখঃ ১৪/৮/২০১৬ 

 



ক্রঃনং জেলাে নাম সহমহতে নাম, ঠিকান, জেহেঃনং ও তাহেখ মন্তব্য 
138.   সড়াইল নােী উন্নয়ন সংস্থা 

সড়াইল,  াঁচহিহি, েয়পুেিাট  

জেহেঃ জেমহিককা/েয়/১৪৫  

তাহেখঃ ১/৯/২০১৬ 

 

139.   োমিন্ধু মহিলা উন্নয়ন সংস্থা 

খনেনপুে হমিন িঙ্গিন্ধু াড়া, সদে েয়পুেিাট 

 জেহেঃ জেমহিককা/েয়/১৪৬  

তাহেখঃ ২২/৯/২০১৬ 

 

140.   উত্তেণ মহিলা উন্নয়ন সহমহত 

আমতলী, সদে েয়পুেিাট  

জেহেঃ জেমহিককা/েয়/১৪৭  

তাহেখঃ ১৭/১০/২০১৬ 

 

141.  েংপুে হিেয়ী (Victorious) 
কামাল কাছনা, । 
জেহেঃ নং- ২৫৬/১৬ তাহেখ- ১৮/০৯/২০১৬ 

 

142.   চহেপুে মহিলা উন্নয়ন সংস্থা (হসএমইউএস) 
 ীেগঞ্জ, েংপুে। 
জেহেঃ নং- ২৫৭/১৬ তাহেখ- ২৫/০৯/২০১৬ 

 

143.   িহেপুে আিাে আরলা মহিলা সহমহত 
 ীেঞ্জ, েংপুে। 
জেহেঃ নং- ২৫৮/১৬ তাহেখ- ২৫/০৯/২০১৬ 

 

144.   হ  লস্ ওহেরয়রন্টড ওরয়ল জফয়াে এরসাহসরয়িন ( াওয়াে) 
কাউহনয়া, েংপুে। 
জেহেঃ নং- ২৫৯/১৬ তাহেখ- ২৫/০৯/২০১৬ 

 

145.   হমনা কােম্ন ণ্য মহিলা উন্নয়ন সংস্থা 
িাবুখাঁ, েংপুে। 
জেহেঃ নং- ২৬০/১৬ তাহেখ- ১০/১১/২০১৬ 

 

146.   হিরনাদপুে পূি ম াড়া আহদাসী মহিলা সংগঠন 
হমঠাপুকুে, েংপুে। 
জেহেঃ নং- ২৬১/১৬ তাহেখ- ২৬/১২/২০১৬ 

 

147.   আহদিাসী নােী মুহক্ত সংস্থা 
হমঠাপুকুে, েংপুে। 
জেহেঃ নং- ২৬২/১৬ তাহেখ- ২৬/১২/২০১৬ 

 

148.   োসেম্নট জকা অ ারেিন 
খরলয়া, েংপুে। 
জেহেঃ নং- ২৬৩/১৭ তাহেখ- ২০/০৬/২০১৭ 

 

149.  কুহড়োম জদিালয় নােী উন্নয়ন সংস্থা 
কাঠালিাড়ী, োোেিাট কুহড়োম 
জেমহিককা/কুহড়/১১৬৬/১৭ তাং-৩০/০১/১৭ 

 

150.   সন্ধান 
নাহেো,খহললগঞ্জ, কুহড়োম 
জেমহিককা/কুহড়/১৬৭/১৭ তাং-০৯/০২/১৭ 

 

151.   নােী এসহসরয়িনিস ফে হেভাইভাল এে ইহনহসরয়টিভ নােী 
োমদাস, িহনোম, জকহস জোড, উহলপুে, কুহড়োম 
জেমহিককা/কুহড়/১৬৮/১৭ তাং- ১৪/০২/১৭ 

 

152.   অরেষা অিসান নােী উন্নয়ন সংস্থা 
কুটিচন্দ্রখানা, ফুলিাড়ী, কুহড়োম 
জেমহিককা/কুহড়/১৬৯/১৭ তাং-৩০/০৪/১৭ 

 

153.  গাইিান্ধা 
 

জেলা নােী উন্নয়ন জফাোম 
গাইিান্ধা 
জেমহিককা/গাই/২০১৬/৭৯ তাং-২৪/১০/১৬ 

 

154.   মহিলা উন্নয়ন সহমহত 
ধুতুেিাড়ী, ফুলপুকুহেয়, জগাহিন্দগঞ্জ, গাইিান্ধা 
জেমহিককা/গাই/২০১৬/৮০ তাং-১২/১২/১৬ 

 

155.  হদনােপুে শুকতাো মহিলা উন্নয়ন সংস্থা’’  
 হিম িালুয়াডাংগা, হদনােপুরু   

 



ক্রঃনং জেলাে নাম সহমহতে নাম, ঠিকান, জেহেঃনং ও তাহেখ মন্তব্য 
জেহেঃ নং-৪০৪/১৬ তাং-২৪/৮/২০১৬ 

156.   আইো মহিলা উন্নয়ন সংস্থ 
ঘাহস াড়া,হদনােপুে। 
জেহেঃ নং-৪০৫/১৬ তাং-২৯/৯/২০১৬ 

 

157.   হমতালী মহিলা উন্নয়ন সংস্থা। 
ঘাহস াড়া,হদনােপুে। 
জেহেঃ নং-৪০৭/১৭ তাং-১১/২/২০১৭ 

 

158.   েন উন্নয়ন মহিলা সংস্থা,োমনগে,হদনােপুে। 
জেহেঃ নং-৪০৮/১৭ তাং-১৬/৩/২০১৭ 

 

159.   কসিা হিশু ও নােী উন্নয়নসংস্থা 
কসিা,পুলিাট,হদনােপুে 
জেহেঃ নং-৪১২/১৭তাং-১৫/৫/২০১৭ 

 

160.    ালিা  নােী উন্নয়ন সংগঠন, 
জঘাড়াঘাট,হদনােপুে।  
জেহেঃ নং-৪০৩/১৬ তাং-২৪/৮/২০১৬ 

 

161.   জমািনা হস,হিও মহিলা সহমহত, 
হিোমপুে,হদনােপুে। 
জেহেঃ নং-৪০৬/১৬ তাং-২৭/১২/২০১৬ 

 

162.   েংিনু মহিলা উন্নয়ন সংস্থা,  
োমঃ হুসনা,হিেল,হদনােপুে। 
জেহেঃ নং-৪০৯/১৬ তাং-২১/০৩/২০১৭ 

 

163.   জমঘনা নােী উন্নয়ন সহমহত 
োমঃ জদৌেতপুে,কািারোল,হদনােপুে। 
জেহেঃ নং-৪১০/১৬ তাং-  ০৪/০৪/২০১৭ 

 

164.   িা লা নােী সংগঠন, 
জটঘড়া কািারোল,হদনােপুে। 
জেহেঃ নং-৪১১/১৬ তাং-০৪/০৪/২০১৭ 

 

165.  ঠাকুেগাঁও নােী কল্যান সংস্থা,  
োম- জভাট  াড়া, ডাকঘে: িাহলয়াডাঙ্গী, উ রেলা: িাহলয়াডাঙ্গী, 

জেলা: ঠাকুেগাঁও। 
জেহে: জেমহিককা/ঠাক/২০১৬/৮২, তাহেখ: ০৪/০৮/১৬  

 

166.   আগমনী মহিলা উন্নয়ন সংস্থা,  
োম-  জনকমেদ, ডাকঘে: জনকমেদ, উ রেলা: োণীিংজকল, জেলা: 

ঠাকুেগাঁও।  
জেহে: জেমহিককা/ঠাক/২০১৬/৮৩,  তাহেখ: ০৪/০৮/১৬ 

 

167.   কম মিহক্ত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, 
োম- টিহকয়া াড়া, ডাকঘে: ঠাকুেগাঁও, উ রেলা: সদে, জেলা: 

ঠাকুেগাঁও। 
জেহে: জেমহিককা/ঠাক/২০১৬/৮৪, তাহেখ: ২৪/১১/১৬ 

 

168.    লস্নী মঙ্গল জকন্দ্র মহিলা সহমহত, 
োম- িােী াড়া, ডাকঘে: ঠাকুেগাঁও, উ রেলা: সদে, জেলা: 

ঠাকুেগাঁও। 
জেহে: জেমহিককা/ঠাক/২০১৬/৮৫, তাহেখ: ০৪/০১/১৭ 

 

169.   প্রগহত মানি কল্যাণ সংস্থা, 
োম-  হেষদ াড়া, ডাকঘে: ঠাকুেগাঁও, উ রেলা: সদে, জেলা: 

ঠাকুেগাঁও। 
জেহে: জেমহিককা/ঠাক/২০১৬/৮৬, তাহেখ: ১৪/০২/১৭ 

 

170.   েম্নহিয়া নােী কল্যাণ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, 
োম- ঘহনমরিিপুে, ডাকঘে: েম্নহিয়া, উ রেলা: সদে, জেলা: 

ঠাকুেগাঁও। 
জেহে: জেমহিককা/ঠাক/২০১৬/৮৭, তাহেখ: ১৫/০২/১৭ 

 

171.   ঞ্চগড় িড়িাড়ী আই.এফ.এম কৃষক মহিলা সহমহত । 
িড়িাড়ী,িাড়ীভাষা, ঞ্চগড় সদে, ঞ্চগড় । 
জেহে:নং-জেমহিককা/ ঞ্চ/২০১৬/১৪৪,তাহেখ-২৯/০৮/২০১৬ইং 

 

172.   উত্তেণ মহিলা উন্নয়ন সহমহত। 
পুোতন  ঞ্চগড়,িাোমাো, ঞ্চগড় সদে, ঞ্চগড় । 

 



ক্রঃনং জেলাে নাম সহমহতে নাম, ঠিকান, জেহেঃনং ও তাহেখ মন্তব্য 
জেহে:নং-জেমহিককা/ ঞ্চ/২০১৭/১৪৯,তাহেখ-২১/০৩/২০১৭ইং 

173.   েদি(েনগরণে দ:সমরয়ে িন্ধু) মহিলা উন্নয়ন সংস্থা 
কাগহেয়া াড়া,িাোমাো, ঞ্চগড় সদে, ঞ্চগড় । 
জেহে:নং-জেমহিককা/ ঞ্চ/২০১৭/১৫০,তাহেখ-১৮/০৭/২০১৭ইং 

 

174.   দাড়াে াড় োম উন্নয়ন মহিলা সহমহত,  
আহলয়াে খাঁ,সুন্দেহদঘী,জদিীগঞ্জ, ঞ্চগড় 
জেহে নং-জেমহিককা/ ঞ্চ/২০১৬/১৪৫,তাং-১৮/১০/২০১৬হি: 

 

175.   েয়নােী িাসত্মিায়ন ও হমহলত িহক্ত নিায়ন সহমহত  
মারড়য়া,জিাদা, ঞ্চগড়।  
জেহে নং-জেমহিককা/ ঞ্চ/২০১৬/১৪৬,তাং-০৯/১১/২০১৬হি: 

 

176.   মািোম আদি ম মহিলা উন্নয়ন সহমহত 
মািোম,জিাদা, ঞ্চগড়। 
জেহে:নং-জেমহিককা/ ঞ্চ/২০১৬/১৪৭, তাং-১৩/১১/২০১৬ 

 

177.  লালমহনেিাট হিত্তিীন মহিলা উন্নয়ন সংস্থা,  
 হিম আমিাড়ী, মরিন্দ্র নগে,সদে,লালমহনেিাট  
জেমহিককা/ লাল/জেহেঃ/২১২/১৬, তাং ১০/০৭/২০১৬ 

 

178.   আ স্ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, 
জস্টিন জোড, আহদতমােী,লালমহনেিাট। 
জেমহিককা/লাল/জেহেঃ/২১৩/১৬ তাহেখঃ ১৪/১২/১৬ 

 

179.  নীলফামােী োমীণ নােী কল্যাণ সংস্থা(হেএনরকএস) 

হসংদই(ছাড়াে াড়),ইটারখালা,নীলফামােী। 

জেমহিককা/নীল/জেহেঃ/১২৮/২০১৬ তাহেখঃ- ২৫/০৭/২০১৬  

 

180.   প্রতযািা যুি মহিলা সহমহত 

হনে জভাগডাবুড়ী, হচলািাটি, জডামাে, নীলফামােী                                   

জেমহিককা/নীল/জেহেঃ/১২৯/২০১৬ তাহেখঃ- ২৫/০৭/২০১৬ 

 

181.   সংোমী যুি মহিলা সহমহত 

দহিন জগামনাতী,জডামাে,নীলফামােী। 

জেমহিককা/নীল/জেহেঃ/১৩০/২০১৬ তাহেখঃ- ২৬/০৭/২০১৬ইং। 

 

182.   মানহিক উন্নয়ন যুি মহিলা সহমহত 

দ:চান্দখানা,কােীেিাট,জকতকীিাড়ী,জডামাে,নীলফামােী 

জেমহিককা/নীল/জেহেঃ/১৩১/২০১৬ তাহেখঃ- ২৬/০৭/২০১৬ ইং। 

 

183.   সমাে উন্নয়ন যুি মহিলা সহমহত 

জভাগডাবুড়ী(মুহন্স াড়া),হচলািাটি,জডামাে,নীলফামােী 

জেমহিককা/নীল/জেহেঃ/১৩২/২০১৬ তাহেখঃ- ১০/১০/২০১৬ ইং। 

 

184.   নােী মুহক্ত মহিলা উন্নয়ন সহমহত 

উ:জকতকীিাড়ী,হচলািাটি,জডামাে,নীলফামােী। 

জেমহিককা/নীল/জেহেঃ/১৩৩/২০১৬ তাহেখঃ- ২০/১০/২০১৬ ইং। 

 

185.   অ োহেতা নােী উন্নয়ন সহমহত 

হনয়ামতপুে,শসয়দপুে,নীলফামােী। 

জেমহিককা/নীল/জেহেঃ/১৩৪/২০১৬ তাহেখঃ- ২২/১২/২০১৬ ইং। 

 



ক্রঃনং জেলাে নাম সহমহতে নাম, ঠিকান, জেহেঃনং ও তাহেখ মন্তব্য 
186.   দেয় নােী উন্নয়ন যুি মহিলা সহমহত 

উত্তে আমিাড়ী,জগামনাহত,জডামাে,নীলফামােী 

জেমহিককা/নীল/জেহেঃ/১৩৫/২০১৬ তাহেখঃ- ২৬/১২/২০১৬ ইং। 

 

187.   প্রহতভা যুি মহিলা সহমহত 

িােহিিা িামুহনয়া,কাচােীিাট,জডামাে,নীলফামােী 

জেমহিককা/নীল/জেহেঃ/১৩৬/২০১৬ তাহেখঃ- ২৬/১২/২০১৬ ইং। 

 

188.   আরলা যুি মহিলা সহমহত 

কাওলা জভাগডাবুড়ী,হচলািাটি,জডামাে,নীলফামােী 

জেমহিককা/নীল/জেহেঃ/১৩৭/২০১৭ তাহেখঃ- ১৫/০১/২০১৭ ইং। 

 

189.   কদম যুি মহিলা উন্নয়ন সহমহত 

িািড়ীিাড়,নীলফামােী সদে 

জেমহিককা/নীল/জেহেঃ/১৩৮/২০১৭ তাহেখঃ- ২৬/০২/২০১৭ ইং। 

 

190.   দঃস্থ মহিলা উন্নয়ন সহমহত 

মুশুেত  াহনয়ালপুকুে,হকরিােগঞ্জ,নীলফামােী 

জেমহিককা/নীল/জেহেঃ/১৩৯/২০১৭ তাহেখঃ- ০৭/০৫/২০১৭ ইং। 

 

191.   ফুলিাড়ী মহিলা উন্নয়ন সহমহত 

ফুলিাড়ী মধুপুে,হনতাই,হকরিােগঞ্জ,নীলফামােী 

জেমহিককা/নীল/জেহেঃ/১৪০/২০১৭ তাহেখঃ- ২৯/০৬/২০১৭ ইং। 

 

192.  হসরলট আহদিাসী মহিলা উন্নয়ন সংস্থা 

২১৫  েিী  হিম াড়া,  হিম জকওড়া, হসরলট 

জেমহিককা/হসরল/১৪৫/২০১৭ তাং-১৭/০১/১৭ 

 

193.   জচতনা নােী কল্যাণ ফাউরেিন (হস এম জক এফ) 

োম- েণরকলী হদঘীে াড়া, জগালা গঞ্জ, হসরলট। 

জেমহিককা/হসরল/১৪৩/১৬ তাং-২২/১২/১৬ 

 

194.   দহিন মাইেভাগ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা 

োম-দহিন মাইেভাগ, জগালা গঞ্জ, হসরলট। 

জেমহিককা/হসরল/১৪৪/১৭ তাং-০৩/০১/১৭ 

 

195.  সুনামগঞ্জ হিশ্বম্ভেপুে রুোল জডরভল রমন্ট ওম্যান জসাসাইটি,  
দিঘে, জমরুয়াখলা,  ালাি, হিি^ম্ভেপুে, সুনামগঞ্জ। 
জেহেঃনং-জেমহিককা/সুনাম/২০১৬/১০৯ তাং-০১/০৮/২০১৬হিঃ 

 

196.   প্রহতশ্রুহত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা,  
িােী াড়া,সুনামগঞ্জ সদে, সুনামগঞ্জ। 
জেহেঃরেমহিককা/সুনাম/২০১৬/১১০ তাহেখঃ ০১/০৮/২০১৬হিঃ 

 

197.   সবুে  ল্লী নােী কল্যাণ সংগঠণ 
হনহিেচে, জগৌোেং,সুনামগঞ্জ সদে 
জেহেঃনং-জেমহিককা/সুনাম/২০১৭/১১৩ তাহেখঃ ১/০৩/২০১৭হিঃ 

 

198.   নােী িহক্ত  ল্লী সমাে কল্যাণ সংস্থা, 
সুনামগঞ্জ সদে, সুনামগঞ্জ। 
জেহেঃনং-জেমহিককা/সুনাম/২০১৭/১১৪ তাহেখঃ ০৫/০৪/২০১৭হিঃ 

 

199.   িিতপুে মহিলা  ল্লী সমাে সংগঠণ 
োমঃ িিতপুে, োনীগাঁও,সুনামগঞ্জ  

 



ক্রঃনং জেলাে নাম সহমহতে নাম, ঠিকান, জেহেঃনং ও তাহেখ মন্তব্য 
জেহেঃনং-জেমহিককা/সুনাম/২০১৭/১১৫ তাহেখঃ ২৩/০৪/২০১৭হিঃ 

200.   হমতালী মহিলা  ল্লী সমাে কল্যাণ সংস্থা,  
োমঃ শ্রীপুে, োনীগাঁও,সুনামগঞ্জ সদে, সুনামগঞ্জ। 
জেহেঃনং-জেমহিককা/সুনাম/২০১৭/১১৬ তাহেখঃ ২৫/০৫/২০১৭হিঃ 

 

201.   িনানী াড়া মহিলা  ল্লী সমাে কল্যাণ সংগঠণ,  
োমঃ িনানী াড়া, সুনামগঞ্জ সদে, সুনামগঞ্জ। 
জেহেঃনং-জেমহিককা/সুনাম/২০১৭/১১৭ তাহেখঃ ২৫/০৫/২০১৭হিঃ 

 

202.   োনীগাঁও মহিলা   সমাে কল্যাণ সংস্থা, 
োমঃ োনীগাঁও, সুনামগঞ্জ  
জেহেঃনং-জেমহিককা/সুনাম/২০১৭/১১৮ তাহেখঃ ২৫/০৫/২০১৭হিঃ 

 

203.   মধুমহত মহিলা  ল্লী সমাে কল্যাণ সংস্থা,  
োমঃ কাহন্দগাঁও, সুনামগঞ্জ  
জেহেঃনং-জেমহিককা/সুনাম/২০১৭/১১৯ তাহেখঃ ২৫/০৫/২০১৭হিঃ 

 

204.   জমৌচাক মহিলা  ল্লী সমাে কল্যাণ সংস্থা,  
োমঃ টুরকেগাঁও, সুনামগঞ্জ  
জেহেঃনং-জেমহিককা/সুনাম/২০১৭/১২০ তাহেখঃ ২৫/০৫/২০১৭হিঃ 

 

205.   একতা মহিলা উন্নয়ন সহমহত,  
োমঃ নাহছেপুে, িাছন ফারতমাপুে, েগন্নার্পুে, সুনামগঞ্জ। 
জেহেঃনং-জেমহিককা/সুনাম/২০১৬/১১১ তাহেখঃ ১৭/১০/২০১৬হিঃ 

 

206.  িহিগঞ্জ েগন্নাতপুে মহিলা উন্নয়ন সংস্থা  
েগন্নাতপুে, িারয়সত্মাগঞ্জ জ ৌেসভা, ওয়াড ম নং-০৯, িারয়সত্মাগঞ্জ, 

িহিগঞ্জ । জেহেঃমহিঅ/িহি/১৬৯/১৬, তাং-০৯/০৬/১৬হিঃ 

 

207.   িা লা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা  
ভানুরদি, জ াঃ-জগা লাে িাোে, নিীগঞ্জ, িহিগঞ্জ । 

জেহেঃমহিঅ/িহি/১৭১/১৬, তাং-১৬/১০/১৬ 

 

208.   ‘‘জিাসনা িানু মহিলা উন্নয়ন সংস্থা’’ 
দহিণ নে হত, জ াঃ- নে হত, চুনােেম্নাট সদে ইউ/হ , চুনােম্নঘাট,  

িহিগঞ্জ। জেহেঃমহিঅ/িহি/১৬৮/১৬, তাং-০৫/০৬/১৬  

 

209.   উ রেলা নােী উন্নয়ন জফাোম 
িাহনয়াচং, িহিগঞ্জ। 
জেহেনং-মহিঅ/িহি/১৭০/১৬,তাং-১৪/০৮/১৬ইং। 

 

210.   চন্দ্রমালা মহিলা সহমহত,  
োমঃ ব্রাগাঁও,  াগলা িাোে, দহিন সুনামগঞ্জ 
জেহেঃনং-জেমহিককা/সুনাম/২০১৭/১১২ তাহেখঃ ০২/০১/২০১৭হিঃ 

 

211.  জমৌলভীিাোে সবুে ছায়া মহিলা উন্নয়ন সংস্থা 
োম - িািাদেগঞ্জ, ডাক- িাহলসিস্র , উ রেলা- োেনগে,  
জেলা-   জমৌলভীিাোে 
জেহেঃ নং- জেমহিঅ/জমৌ/জেহেঃ/৪৬/২০১৬   
তাহেখঃ ১৪/৭/২০১৬ 

 

212.   আব্দা িহুমুখী মহিলা সংস্থা 
হসরলট জোড, কুসুমিাগ, জমৌলভীিাোে 
জেমহিঅ/জমৌ/জেহেঃ/৪৭/২০১৬  তাহেখঃ ২৫/৭/২০১৬ 

 

213.    োণ মহিলা উন্নয়ন ফাউরেিন 
োম -  োণিে, ডাক- মুহন্সিাোে 
৩নং মুহন্সিাোে ইউহনয়ন, উ রেলা- কমলগঞ্জ, জমৌলভীিাোে 
জেহেঃ নং- জেমহিঅ/জমৌ/জেহেঃ/৪৮/২০১৭   
তাহেখঃ ২২/১/২০১৭ 

 

214.   ঐহতিয কুহিে িসত্মহিে ও মহিলা সংস্থ 
োম - োঙ্গাহলয়া, ডাক- আদমপুে িাোে 
উ রেলা- কমলগঞ্জ, জেলা - জমৌলভীিাোে 
জেহেঃ নং- জেমহিঅ/জমৌ/জেহেঃ/৪৯/২০১৭   
তাহেখঃ  ০৩/৫/২০১৭ 

 

215.   নি আরলা দঃস্থ মা ও হিশু কল্যাণ ব্রতী সংস্থা 
োম -ইসলামিাগ, শ্রীমঙ্গল জোড, জমৌলভীিাোে 
জেহেঃ নং- জেমহিঅ/জমৌ/জেহেঃ/৫০/২০১৭   
তাহেখঃ ০৩/৫/২০১৭ 

 



ক্রঃনং জেলাে নাম সহমহতে নাম, ঠিকান, জেহেঃনং ও তাহেখ মন্তব্য 
216.  চট্টোম ‘‘সুকন্যা’’ নােী প্রেহত সংস্থা,  

হিকলিািা(করলেিাোে),  হিম  টিয়া, চট্টোম। 

জেমহিককা/চট্ট/১০১/১৬। তাং- ১৯/৭/১৬ 

 

217.  কক্সিাোে 
 

কক্সিাোে জেলা নােী উন্নয়ন জফাোম 
কক্সিাোে 
জেমহিককা/কক্স/৭৪/১৬ তাং-২৮/১১/১৬ 

 

218.  জফনী ছাগলনাইয়া উ রেলা নােী উন্নয়ন জফাোম 
ছাগলনাইয়া, জফনী 
জেমহিককা/জফনী/৫৫/১৬ তাহেখঃ ০৮/০৮/১৬ 

 

219.   নােী োগেণ মহিলা সমিায় সহমহত 
োম-  হিম উহকল াড়া,োমপুে, জফনী সদে 
জেমহিককা/জফনী/৫৬/১৬ তাহেখঃ ১৭/০৮/১৬ 

 

220.   মহিলা  ল্লী উন্নয়ন সংস্থা 
োম- মুহন্সেিাট, উ রেলা- ফুলগােী, জফনী 
জেমহিককা/জফনী/৫৭/১৬ তাহেখঃ ২০/০৮/১৬ 

 

221.   সূরর্ মে িাহস মহিলা উন্নয়ন জসাসাইটি 
োম- পূি ম উহকল াড়া,োমপুে, জফনী সদে 
জেমহিককা/জফনী/৫৮/১৬ তাহেখঃ ৫/০৯/১৬ 

 

222.   নিেত্ন মহিলা উন্নয়ন সংস্থা 
োম- শছয়দ িাড়ী জলন, োমপুে, জফনী 
জেমহিককা/জফনী/৫৯/১৬ তাহেখঃ ২০/০৯/১৬ 

 

223.   দগ মাপুে মহিলা উন্নয়ন সংস্থা 
োম- দগ মাপুে,  েশুোম, জফনী 
জেমহিককা/জফনী/৬০/১৬ তাহেখঃ ২৭/০৯/১৬ 

 

224.   িাোেী বুটিকস মহিলা উন্নয়ন জসাসাইটি 
োম- কামাল িাোেী জলন, হিহেহঞ্চ, জফনী সদে 
জেমহিককা/জফনী/৬১/১৬ তাহেখঃ ১০/১১/১৬ 

 

225.   োিান বুটিকস ও কুটিে হিে সংস্থা 
োম- কামাল িাোেী জলন, হিহেহঞ্চ, জফনী সদে 
জেমহিককা/জফনী/৬৭/১৭ তাহেখঃ ০৪/০৬/১৭ 

 

226.   সততা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা 

োম- অহতকুল আলম জোড, হিহেহঞ্চ, জফনী 
জেমহিককা/জফনী/৬৪/১৭ তাহেখঃ ০৮/০১/১৭ 

 

227.   হিগঙ্গ নােী উন্নয়ন সহমহত 
োম- তাহকয়া িাড়ী জোড, োমপুে, জফনী 
জেমহিককা/জফনী/৬২/১৬ তাহেখঃ ২১/১১/১৬ 

 

228.   কাতাহলয়া মহিলা উন্নয়ন সংস্থা 
োম-কাতাহলয়া জ াঃ হময়াে িাোে, জফনী 
জেমহিককা/জফনী/৬৫/১৭ তাহেখঃ ২৬/০৪/১৭ 

 

229.   েনরসিা মহিলা উন্নয়ন সহমহত 
োম- জগাহিন্দপুে, িাহেে িাোে, জফনী 
জেমহিককা/জফনী/৬৫/১৭ তাহেখঃ ২৬/০৪/১৭ 

 

230.   জকয়াে প্লাস মহিলা উন্নয়ন সংস্থা 
োম- মমতাে জসন্টাে, এস এস জক জোড, মহি াল, জফনী 
জেমহিককা/জফনী/৬৫/১৭ তাহেখঃ ২৬/০৪/১৭ 

 

231.  জনায়াখালী জনায়াখালী েম্নোল এযাকিান জসাসাইটি (এনোি) 
মাইেদী িাউহেং জষ্টট, জনায়াখালী 
জেমহিঅ/জনায়া/১৬৬/১৭ তাহেখ: ১১/০১/২০১৭হি. 

 

232.  লিীপুে েীতু মহিলা উন্নয়ন সংস্থা 
োম- চেরুহিতা, জ াঃ েসুলগঞ্জ, লিীপুে 
জেমহিা/লিী/১৩০/১৭ তাং- ১৭/০১/১৭ 

 

233.  োঙ্গামাটি উ রেলা নােী উন্নয়ন জফাোম 
নাহনয়ােচে, োঙ্গামাটি 
জেমহিককা/োঙ্গা/১১৩/১৬ তাং- ২০/০৭/১৬ 

 

234.   উ রেলা নােী উন্নয়ন জফাোম 
োেস্থলী, োঙ্গামাটি 

 



ক্রঃনং জেলাে নাম সহমহতে নাম, ঠিকান, জেহেঃনং ও তাহেখ মন্তব্য 
জেমহিককা/োঙ্গা/১১৪/১৬ তাং- ২০/০৭/১৬ 

235.   উ রেলা নােী উন্নয়ন জফাোম 
কাপ্তাই, োঙ্গামাটি 
জেমহিককা/োঙ্গা/১১৫/১৬ তাং- ২০/০৭/১৬ 

 

236.   নীল দ্ম মহিলা সম,িায় সহমহত 
োম- এহডহস করলানী, োঙ্গামাটি 
জেমহিককা/োঙ্গা/১১৬/১৬ তাং- ০৭/১১/১৬ 

 

237.  খাগড়াছহড় খুলাোম াড়া ঘেলিী ভারলদী সহমহত 
মিালছহড়, খাগড়াছহড় 
মহিঅ/খাগড়া/৭৭/১৬ তাং- ১৫/১২/১৬ 

 

238.   হনউহেল্যাে নােী কল্যান সহমহত 
হনউহেল্যাে, জনায়া াড়া, খাগড়াছহড়, সদে 
মহিঅ/খাগড়া/৭৮/১৭ তাং- ১০/০৪/১৭ 

 

239.  িান্দেিান িড়নুনােহিল  াড়া মহিলা উন্নয়ন সহমহত 
সাং-িড় নুনাে হিল  াড়া,লামা,িান্দেিান 
জেহে নং-জেমহিককা/িা-িান/১৪৬/২০১৬,তাহেখ-২৯/১১/১৬ 

 

240.   নােী উনয়ন প্রয়াস 
সা-ুংচাম্পাতলী,লামা,িান্দেিান 
জেহে নং-জেমহিককা/িা-িান/১৪৭/২০১৬,তাহেখ-২৯/১১/১৬ 

 

241.   নিান্ন মহিলা সহমহত 
সাং- কহিোে  াড়া,িান্দেিান জ ৌেসভা, 
জেহেঃনং-জেমহিককা/িা-িান/১৪৮ /১৭ তাং- ০৫/০২/১৭ 

 

242.   নােী উন্নয়ন জফাোম, 
আলীকদম উ রেলা,িান্দেিান। 
জেমহিককা/িা-িান/১৪৫/২০১৬,তাং-০৬/০৯/২০১৬ 

 

243.  কুহমলস্না িতফুল িতআিা মহিলা সহমহত, 
জচৌওেী ,িেম্নড়া,কুহমলস্না 
জেহে নং: জেমহিককা/কুহম/৩৮৪, তাং : ২০/২/১৭ 

 

244.   ওয়ােোসা মহিলা ও হিশু উন্নয়ন সংস্থা 
হঘলাতলী, হিহিে িাোে ,আদি ম সদে ,কুহমলস্না। 
জেহে নং: জেমহিককা/কুহম/৩৮০, তাং: ১৪/০৮/১৬ 

 

245.   োরগা নােী সংস্থা 
চা াপুে (িাখোিাদ),আদি ম সদে,কুহমলস্না। 
জেহে নং: জেমহিককা/কুহম/৩৮৩,তাং: ৩০/০৮/১৬ 

 

246.   দাঁহড়গাও একতা মহিলা কল্যাণ সংস্থা 
োম: দাঁহড়গাও, জ া: মহেদপুে,হততাস,কুহমলস্না 
জেহে নং: জেমহিককা/কুহম/৩৮১,তাহেখ: ৩০/০৮/১৬ 

 

247.   নয়াকাহন্দ চাঁরদে আরলা মহিলা কল্যাণ সংস্থা 
হততাস,কুহমলস্না। 
জেহে নং: জেমহিককা/কুহম/৩৮২,তাং: ৩০/০৮/১৬ 

 

248.  চাঁদপুে মুহক্ত ফাউরেিন ফে পুওে উইরমন 
শুয়ারোল দাস  াড়া, আটরঘাে, কচুয়া, চাঁদপুে। 
জেমহিঅ/চাঁদ/১২৮/১৬ তাং ২৯/০৮/১৬ 

 

249.  ব্রাহ্মনিাহড়য়া উ রেলা নােী উন্নয়ন জফাোম 
কসিা, ব্রাহ্মনিাহড়য়া 
জেহেনং-জেমিকা/ব্রাহ্মন                      

 

250.   ‘‘সিায়’’ নােী কল্যাণ সংস্থা 
জেলা- ব্রাহ্মনিাহড়য়া 
জেহেনং-জেমিকা/ব্রাহ্মন                      

 

251.  খুলনা দঃরখে সার্ী নােী উন্নয়ন ফাউরেিন 
কয়ো, খুলনা 
জেমহিককা/খুল/৪২৩/২০১৬ তাহেখঃ ০৪/০৯/২০১৬ 

 

252.   দহিণ িাংলা নােী উন্নয়ন সংস্থা  
কাহিপুে  দ্মা জগট, খাহলিপুে, খুলনা 
জেমহিককা/খুল/৪২৪/২০১৬ তাহেখঃ ০৩/১০/২০১৬ 

 

253.   দীহপ্ত ফাউরেিন  



ক্রঃনং জেলাে নাম সহমহতে নাম, ঠিকান, জেহেঃনং ও তাহেখ মন্তব্য 
৩৬, মাদ্রাসা জোড, জসানাডাংগা, খুলনা। 
জেমহিককা/খুল/৪২৫/২০১৬তাহেখঃ ৩০/১০/২০১৬ 

254.   W.E.S. 
(Women’s Entrepreneur Society)  
১ নং িয়ো মারকমট, িয়ো, খুলনা। 
জেমহিককা/খুল/৪২৬/২০১৬ তাহেখঃ ১০/১১/২০১৬ 

 

255.   মানি কল্যাণ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা  
োম-জগৌড়কাঠি,উ রেলা- দারকা  
জেলা- খুলনা 
জেমহিককা/খুল/৪২৭/২০১৬ তাহেখঃ ২৩/১১/২০১৬ 

 

256.    ারঞ্জেী মহিলা উন্নয়ন সংগঠন  
োম-ঘুগোকাঠি,উ রেলা- কয়ো,জেলা-খুলনা 

জেমহিককা/খুল/৪২৮/২০১৬ তাহেখঃ ২৬/১২/২০১৬ 

 

257.   ইভাে েীণ জসাসাইটি 
(Ever Green Society) জিখ াড়া, খুলনা  
জেমহিককা/খুল/৪২৯/২০১৬ তাহেখঃ ২৯/১২/২০১৬ 

 

258.   অেগহত মহিলা উন্নয়ন সংস্থা  
পূি ম জমাল্যা াড়া, খুলনা।  
জেমহিককা/খুল/৪৩০/২০১৭ তাহেখঃ ০৮/০১/২০১৭ 

 

259.   ভেসা িহুমুহখ োম উন্নয়ন মহিলা সহমহত  
চালনা িাোে িাখা, দারকা ,খুলনা জেমহিককা/খুল/৪৩১/২০১৭ 

তাহেখঃ১২/০২/২০১৭ 

 

260.   চমক িহুমুহখ োম উন্নয়ন মহিলা সহমহত  
চালনা িাোে িাখা, দারকা ,খুলনা জেমহিককা/খুল/৪৩২/২০১৭ 

তাহেখঃ ১৪/৩/২০১৭ 

 

261.   জমািনা নােী উন্নয়ন সংস্থা  
পূি ম জমালস্নযা াড়া,১১ নং গহল, হি ইয়াড ম, খুলনা  
জেমহিককা/খুল/৪৩৩/২০১৭ তাহেখঃ ২৮/০৩/২০১৭ 

 

262.   েনহপ্রয় 
(মহিলা ওহিশু উন্নয়ন সংস্থা) ৮৭/৮৮ জকহসহস মারকমট,  ২য় তলা 

খুলনা 
জেমহিককা/খুল/৪৩৪/২০১৭ তাহেখঃ০৪/০৪/২০১৭ 

 

263.   েমনী মহিলা সংস্থা, 
 কামালনগে, সাতিীো 
জেহেঃ-মহিঅ/সাত/১১০/১৭, তাং-৪/৪/১৭ 

 

264.   েেনীগন্ধা মহিলা সংস্থা, 
 কামালনগে, সাতিীো  
জেহেঃ-মহিঅ/সাত/১১১/১৭তাং-২০/৪/১৭ 

 

265.   জুঁই মহিলা সহমহত,  
র্ানাঘাটা, লািসা, সাতিীো, 
জেহেঃ-মহিঅ/সাত/১১২/১৭ তাং-২০/৪/১৭ 

 

266.   দেময় নােী উন্নয়ন সহমহত 
জমৌতলা, কাহলগঞ্জ,  সাতিীো 
জেহেঃ-মহিঅ/সাত/১০৮/১৬,তাং-১০/৮/১৬ 

 

267.   জোরকয়া নােী উন্নয়নরকন্দ্র, 
জমৌতলা, কাহলঃ , সাতিীো  
মহিঅ/সাত/১০৭,তাঃ-১০/৮/১৬ 

 

268.   হমিন মহিলা উন্নয়ন সংস্থা,  
কাহলঃ সাতঃ 
জেহেঃ-মহিঅ/সাত/১০৯/১৬ তাহেখ-১০/৮/১৬ 

 

269.  র্রিাে              ও              ,  

           ,        ,               ,     । 

      /    /৪০০/২০১৬,     ২২/০৮/২০১৬ 

 

270.              ও              , 

                   ,            ,      ,       

      /    /৪০১/২০১৬,     ২২/০৮/২০১৭ 

 



ক্রঃনং জেলাে নাম সহমহতে নাম, ঠিকান, জেহেঃনং ও তাহেখ মন্তব্য 
271.               ও              , 

               ,              ,         ,      । 

       /    /৪০৬/২০১৬,    ২০/১২/২০১৬ 

 

272.              ও              , 

                         ,          । 

       /    /৪০৭/২০১৬,     ২৮/১২/২০১৬ 

 

273.              ও              , 

         ,      ও    ,                ,     । 

      /    /৪০৮/২০১৭,     ১২/০০১/২০১৭ 

 

274.               ও              , 

          ,                 ,      ।  

      /    /৪০৯/২০১৭,     ২২/০১/২০১৭ 

 

275.                 ও              , 

          ,     +                ,      । 

      /    /৪১০/২০১৭,     ২২/০১/২০১৭ 

 

276.                  ও              ,  

                 +               ,      । 

      /    /৪১১/২০১৭,     ২২/০১/২০১৭ 

 

277.                 ও              , 

              ,        ও  ,                 , 

      /    /৪১২/২০১৭,     ২২/০১/২০১৭ 

 

278.              ও              , 

                          ,                ,      । 

      /    /৪১৩/২০১৭,     ২৩/০১/২০১৭ 

 

279.                     ও              , 

                ,                 ,      । 

      /    /৪১৪/২০১৭,     ২৩/০১/২০১৭ 

 

280.              ও              , 

            ,    +               ,      ।     । 

      /    /৪১৫/২০১৭,     ২৪/০১/২০১৭ 

 

281.                  ও              , 

          ,             ,                ,      । 

      /    /৪১৬/২০১৭,     ২৪/০১/২০১৭ 

 

282.                   ও              (SMSUS) 

         ,             ,      ।  

      /    /৪১৭/২০১৭,     ২৪/০১/২০১৭ 

 

283.              ও              , 

৪/এ,জঘা  জসন্ট্রাল জোড, র্রিাে। 

      /    /৪১০/২০১৭, 

 

284.  িারগেিাট ষাটগম্ভ ে ইউহনয়ন নােী ও হিশু উন্নয়ন সংস্থা 

ষাটগম্ভ ে, িারগেিাট সদে, িারগেিাট 

জেমহিককা/িারগে/২২৬/১৬ তাং- ২১/১১/২০১৬ 

 

285.   নােী ও হিশু উন্নয়ন সংস্থা 

মেগিাট, িারগেিাট সদে, িারগেিাট 

জেমহিককা/িারগে/২২৭/১৭ তাং- ২৬/০১/১৭ 

 

286.   উইরমন জডরভল রমন্ট এে জসাযাল হেফেমস 

োম-িড়িাহড়য়া, হচতলমােী, িারগেিাট 

জেমহিককা/িারগে/২২৮/১৭ তাং- ২৬/০১/১৭ 

 

287.  কুহষ্টয়া উোলা নােী উন্নয়ন সংস্থা, 
 কুমােখালী, কুহষ্টয়া। 
 জেমহিককা/কুষ/৪৫৯, তাহেখঃ ১৬/০৮/২০১৬। 

 

288.   উষা নােী ও হিশু উন্নয়ন সংস্থা,  
কুমােখালী, কুহষ্টয়া।  
জেমহিককা/কুষ/৪৬২, তাহেখঃ ০৫/০৩/২০১৭ 

 

289.   আিাে তেী নােী উন্নয়ন সংস্থা, োমকৃষ্ণপুে, জদৌলতপুে, কুহষ্টয়া। 

জেহেঃনং-জেমহিককা/কুষ/৪৬০, তাহেখঃ ০৮/০১/২০১৭। 
 



ক্রঃনং জেলাে নাম সহমহতে নাম, ঠিকান, জেহেঃনং ও তাহেখ মন্তব্য 
290.   হমরেে াড়া উন্নয়ন সংস্থা,  

প্রাগপুে, জদৌলতপুে, কুহষ্টয়া।  
জেহেঃনং-জেমহিককা/কুষ/৪৬১, তাহেখঃ ০৮/০১/২০১৭ 

 

291.  হিনাইদি ম্যক্স মহিলা ও  হিশু উন্নয়ন  সহমহত 
িামদি, হিনাইদি 
জেমহিককা/হিনাই-১৮৮/২০১৬; ১৮/০৭/২০১৬ 

 

292.   কালীগঞ্জ মহিলা ক্লাি, 
উ রেলা  হেষদ, কালীগঞ্জ,হিনাইদি 
জেমহিককা/হিনাই-১৮৯/২০১৬;০১/০৮/২০১৬হখ 

 

293.   িান্ধি মহিলা সহমহত 
োম: িােিাোে, ডাকঘে: িাট িােিাোে,উ রেলা: কালীগঞ্জ, 

জেলা: হিনাইদি।  
জেমহিককা/হিনাই-১৯০/২০১৬; ০২/০৮/২০১৬হখ 

 

294.   জেলা নােী উন্নয়ন জফাোম 
পুোতন হডহস জকাট ম ভিন,হিনাইদি 
জেমহিককা/হিনাই-১৯১/২০১৬;২২/০৯/২০১৬হিঃ 

 

295.   রূ সী িাংলা নােী উন্নয়ন সংস্থা 
চহড়য়াে হিল িাোে, উ রেলা: শিলকু া, জেলা: হিনাইদি 
জেমহিককা/হিনাই-১৯২/২০১৬;২৬/০৯/২০১৬ 

 

296.   চতুড়া নােী ও হিশু উন্নয়ন সংস্থা 
োম: চতুড়া, ডাকঘে: শিলকু া,উ রেলা:  শিলকু া, জেলা: 

হিনাইদি।রেমহিককা/হিনাই-১৯৩/২০১৬; ২৭/০৯/২০১৬ 

 

297.   জদি নােী ও হিশু উন্নয়ন সংস্থা, 
োম+ডাকঘে: িাটফাহেলপুে,উ রেলা: শিলকু া, জেলা: হিনাইদি 

েমহিককা/হিনাই-১৯৪/২০১৬;২৮/০৯/২০১৬হখ 

 

298.   মানিতা মহিলা ও হিশু উন্নয়ন সংস্থা 
োম: লিীপুে, ডাকঘে: জগায়াল াড়া,উ রেলা: হিনাইদি সদে, 

হিনাইদিরেমহিককা/হিনাই-১৯৫/২০১৬; ২৩/১১/২০১৬ 

 

299.   কাড ম মহিলা সহমহত (CARD), (জসন্টাে ফে এহেকালচাে েম্নোল 
এে েম্নোল জডভল রমন্ট),োম: মরিশ্বেচাদা,  উ রেলা: কালীগঞ্জ, 

জেলা: হিনাইদি জেমহিককা/হিনাই-১৯৬/২০১৭; ১২/০৩/২০১৭ 

 

300.  মাগুো প্রীহতলতা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা,  
 ােনান্দুয়ালী, মাগুো 
জেহেঃ নং-জেমহিককা/মাগুো/১৫৮/২০১৭ 
তাহেখ-২১/০৩/২০১৭হি. 

 

301.   তরুলতা মহিলা ও হিশু উন্নয়ন সংস্থ,  
নান্দুয়ালী, মাগুো। 
জেমহিককা/মাগুো/১৫৯/২০১৭ তাহেখ- ২১/০৩/২০১৭হি. 

 

302.   গণ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা 
শ্রীপুে, মাগুো 
জেমহিককা/মাগুো/১৬০/২০১৭ তাহেখ-২১/০৩/২০১৭হি. 

 

303.  নড়াইল নড়াইল নােী উন্নয়ন জফাোম 
নড়াইল, সদে 
জেমহিককা/নড়া/৭০/১৬ তাং- ১৬/০৮/১৬ 

 

304.   স্বপ্ন মহিলা ও হিশু উন্নয় সহমহত 
োম- জটানা, ডাক- খাহসয়াল, কাহলয়া, নড়াইল 
জেমহিককা/নড়া/৭১/১৬ তাং- ১৬/০৬/১৭ 

 

305.  িহেিাল 
নােী উন্নয়ন জফাোম,  

জমরিন্দীগঞ্জ , িহেিাল।  

জেহেঃ নং- জেমহিককা/িহে/৫৪০/১৬ তাহেখ: ১১/০৭/২০১৬ 

 

306.   জদি িাংলা হিউম্যান জডরভল রমন্ট অগ্যমানাইরেিন 
োম- চাঁদনী,জ াঃ+উ রেলা-জগৌেনদী, 
 জেলা- িহেিাল। 
জেহেঃ নং জেমহিককা/িহে/৫৪১/১৬, তাহেখঃ ১৫/০৬/১৬ হিঃ। 

 



ক্রঃনং জেলাে নাম সহমহতে নাম, ঠিকান, জেহেঃনং ও তাহেখ মন্তব্য 
307.   িহেিাল উন্নয়ন সংস্থা 

োমঃ কাকাসুো,জ াঃ আমীেগঞ্জ, উ রেলা- িহেিাল  সদে। 
জেলা- িহেিাল। 
জেহেঃ নং জেমহিককা/িহে/৫৪২/১৬, তাহেখঃ ০৩/০৯/১৬ হিঃ। 

 

308.   িাংলারদি নােী ও প্রহতিহন্ধ কল্যাণ সংস্থা 
োম-িাউহিয়া, উ রেলা- হিেলা,জেলা-িহেিাল। 
জেহেঃ নং জেমহিককা/িহে/৫৪৩/১৬, তাহেখঃ ১৭/১১/১৬ হিঃ 

 

309.  হ রোেপুে জনছাোিাদ নােী উন্নয়ন জফাোম 
জনছাোিাদ, হ রোেপুে।  
হনিন্ধন নং ১৬৩/১৬তাং ১৭/০৭/২০১৬  

 

310.   স্বহনভ মে মহিলা উন্নয়ন সংস্থা 
োঃেগন্নার্কাঠী,ডাকঃস্বরু কাঠী,উ -

জেলাঃরনছাোিাদ,জেলাঃহ রোেপুে। 
হনিন্ধন নং ১৬৪/১৬ তাং ৩০/০৮/২০১৬ 

 

311.   ভাোহেয়া নােী উন্নয়নরফাোম 
ভাোহেয়া,হ রোেপুে। 
হনিন্ধন নং ১৬৫/১৬ তাং০৬/০৯/২০১৬ হিঃ 

 

312.   উ রেলা  নােী উন্নয়ন জফাোম 
হেয়ানগে,হ রোেপুে 
হনিন্ধন নং ১৬৬/১৬ তাং ০৩/১১/২০১৬ হিঃ 

 

313.   উ রেলা  নােী উন্নয়ন জফাোম 
নাহেেপুে,হ রোেপুে 
হনিন্ধন নং ১৬৭/১৬ তাং ০৩/১১/২০১৬হিঃ 

 

314.   জিতকা নােী উন্নয়ন সংস্থা 
োঃরিতকা ,ডাকঃ কাউখালী উ -জেলাঃ কাউখালী,জেলাঃ 

হ রোেপুে।  
হনিন্ধন নং ১৬৮/১৭ ২৬/০২/২০১৭হিঃ 

 

315.   টুয়াখালী সাগেকন্যা যুি মহিলা সমাে উন্নয়ন সংস্থা। 
োঙ্গািালী,  টুয়াখালী। 
জেমহিককা/ টুয়া/৫৫০/১৬ তাং ০৮/০৮/১৬ 

 

316.   মার্তছায়া মহিলা উন্নয়ন সংস্থা 
িাউফল,  টুয়াখালী।  
জেমহিককা/ টুয়া/৫৪৯ তাহেখ: ০৮.০৮.২০১৬হখ 

 

317.   িন্ধন মহিলা সমাে উন্নয়ন সংস্থা 
টাউনজেনকাঠী,  টুয়াখালী সদে।   
জেমহিককা/ টুয়া/৫৫১তাহেখ: ২১.০৯.২০১৬ 

 

318.   জসাযাল এযাডভান্সরমন্ট কহমউহনটি অগ মানাইরেিন(সারকা) 
হমেমাগঞ্জ,  টুয়াখালী। 
 জেমহিককা/ টুয়া/৫৫২ তাহেখ: ১২.০২.২০১৭ 

 

319.  িালকাঠি িদহনকাঠি  লস্নীসমাে দঃস্থ মহিলা ও হিশু কল্যাণ সহমহত 
োম- িদহনকাঠি, জ াঃ- িাদেতলা 
উ রেলা- োোপুে, জেলা- িালকাঠি 
জেহেঃনং-জেমহিঅ/িাল/৯৮/১৬ তাহেখঃ ০৬/১০/২০১৬ 

 

320.   নলহছটি জ ৌে দঃস্থ মহিলা কল্যাণ সংস্থা 
োম- নলহছটি, জ াঃ- নলহছটি 
উ রেলা- নলহছটি, জেলা- িালকাঠি 
জেহেঃনং-জেমহিঅ/িাল/৯৯/১৭ তাহেখঃ ২৬/০২/২০১৭ 

 

321.  িেগুনা ওরমন জডরভল রমন্ট ফাউরেিন 
(ডহব্লউ হড এফ)  
জেন্নাত আলী খান ভিন, কাঠ হট্ট জোড, িেগুনা 
জেহেঃ নং ৩২৫/২০১৬ তাহেখঃ ২২/০৮/২০১৬ 

 

322.   হসয়াম মহিলা ফাউরেিন িাংলারদি 
িাোে জোড, িেগুনা 
জেহেঃ নং ৩২৬/২০১৬ তাহেখঃ ১৪/১১/২০১৬ 

 

323.   সূর্ ম নােী উন্নয়ন সংস্থা  
হ টিআই সড়ক, িেগুনা 

 



ক্রঃনং জেলাে নাম সহমহতে নাম, ঠিকান, জেহেঃনং ও তাহেখ মন্তব্য 
জেহেঃ নং ৩২৭/২০১৬ তাহেখঃ ২০/১১/২০১৬ 

324.   প্রতযিা  মহিলা উন্নয়ন সংস্থা 
হিহি জোড, সািা হট্ট, িেগুনা সদে, িেগুনা 
জেহেঃ নং ৩২৮/২০১৬  তাহেখঃ ০২/১২/২০১৬ 

 

325.   িেগুনা নােী উন্নয়ন সংস্থা (BNUS)  
করলে ব্রাঞ্চ জোড, িেগুনা 
জেহেঃ নং ৩২৯/২০১৬ তাহেখঃ ১০/১২/২০১৬ 

 

326.   সমাে, োম ও িিে উন্নয়ন মহিলা সংস্থা  
নতুন িাোে আমতলী িািঘাট, আমতলী, িেগুনা 
জেহেঃ নং ৩৩০/২০১৬ তাহেখঃ ০৪/০৫/২০১৭ 

 

327.   সাগেকুল উম্যান জডরভল রমন্ট িাস াতাল জোড,  
িামনা, িেগুনা  

জেহেঃ নং ৩৩১/২০১৭ তাহেখঃ ৩০/০৫/২০১৭ 

 

328.   সমতা নােী উন্নয়ন সংস্থা  
িেগুনা জ ৌেসভা, ০৭ নং ওয়াড ম, িেগুনা সদে, িেগুনা  
জেহেঃ নং ৩৩২/২০১৭ তাহেখঃ ০৭/০৬/২০১৭ 

 

329.   জসতু িন্ধন মহিলা উন্নয়ন সংস্থা 
োমনা, িামনা, িেগুনা 
জেহেঃ নং ৩৩৩/২০১৭ তাহেখঃ ২২/০৬/২০১৭ 

 

 
 
 
 
 
 


