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১৮

দবহাটা
অিফসাস াব, াম- দবহাটা, সাত ীরা
রিজ নং- ৪০০/০২ তাং- ২৪/০৭/০২
আশার আেলা, ামঃ-সিখপুর, দবহাটা, সাত ীরা।
রিজঃ-৩৫১/০১তাং-২৫/০৯ /০১
সমাজ উ য়ন পিরষদ, াম- টাউন পুর, উপেজলা- দবহাটা,
সাত ীরা, রিজ নং- ১৬৭/৯৭ তাং-২২/০৩/৯৭
নবা ন সংঘ, াম-নািজেরর ঘর, দবহাটা, সাত ীরা
রিজ নং- ১৬৭/৯৭ তাং-২২/০৩/৯৭
শ ামনগর
গন-উ য়ন ফাউে শন, াঃ+ পাঃ-কলবাড়ী, শ ামনগর, সাত ীরা
িনব ন-৭৬৯/০৭ তাঃ-৬/৬/০৭
বড় পট গন চতনা ফাউে শন, শ ামনগর, সাত ীরা
রিজ- ৬৪৮/০৬, তাং- ১৫/০৩/২০০৬
গিত, াম+ ডাক- নিকপুর,শ ামনগর,সাত ীরা
রিজ- ৭৯/৭৩, তাং- ০৭/০৫/৭৩
সুদীি সমাজ উ য়ন সং া, াম+ডাকঘরঃ জেলখালী, শ ামনগর,
সাত ীরা, রিজঃ নং- ১১/৮৫ তািরখ ১২/০৫/৮৫
শ ামনগর অিফসাস কল ান াব, শ ামনগর, সাত ীরা।
রিজ- ৩২৩/২০০০ তাং- ২৭/১১/২০০০
খাসকাটা দূবার যুব সংঘ, াম-খাসকাটা,ডাক কদমতলা, শ ামনগর,
সাত ীরা রিজ- ২৬৭/৯৯ তাং- ০৮/০৯/১৯৯৯
িরপা ফাউে শন, াঃ বাদঘাটা, পাঃ নিকপুর
রিজঃ নং ১১৫৫/১২ তাং ২২/০২/২০১২
মানব কল ান সং া, াম- আবাদচি পুর,ডাক- নিকপুর, শ ামনগর,
সাত ীরা । রিজ-৭৮২/০৭ তাং- ২৯/০৭/২০০৭
আমরা সবাই সংঘ, াম- বড় পট, ডাক- নওয়ােবঁকী, শ ামনগর,
সাত ীরােরিজ- ৫৯৫/০৪ তাং- ২১/১১/২০০৪
বীেকান ফাউে শন, াম- জয়নগর, ডাক- গািব পুর, শ ামনগর
রিজ- ৯৯০/০৮ তাং- ০৫/১১/২০০৮
বংশীপুর মটর সাইেকল িমক ইউিনয়ন, াম- বংশীপুর, ডাকঈ রীপুর শ ামনগর, সাত ীরােরিজ- ৪৭৫/০৩ তাং- ১২/০৬/২০০৩
এন, ক, এম গিত সংঘ, াম- খাসালপুর,ডাক- শলখালী, শ ামনগর,
সাত ীরা রিজ- ৯৯/৯২, তাং- ২৪/০৫/১৯৯২
পািখমারা শাপলা সংঘ, াঃ ডাকঃ পািখমারা, শ ামনগর, সাত ীরা
রিজ নং১০৮৭/২০১০ তাং-০৩/১১/২০১০
সদর
কামরপুর যুব সংঘ, কামরপুর, ভালুকা চাদপুর, সাত ীরা
রিজঃ ২৭৪/৮২ তাং ২৯/০৮/৮২
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১৯

িতভাজন কল াণ সং া, বলাডা া, সাত ীরা
রিজঃ ৬৯২/০৬ তাং- ২৬/৯/০৬

১০,০০০/-

২০

চয়ারম ান আঃ গ ফার ৃ িত পাঠাগার, শ ােল , সাত ীরা সদর,
সাত ীরা।েরিজঃ ১১৪৯/১২ তাং- ০১/০২/১২

১০,০০০/-

২১

ামীন উ য়ন সং া, বলাডা া, সাত ীরা
রিজ নং ৮৩১/০৭ তাং ১৪/১১/০৭
রামপুর ত ন সংঘড়, রামপুর,
াম, সাত ীরা।
রিজঃ ১১৩২/১১তাং ১৪/১২/১
কলােরায়া

১০,০০০/-

কলােরায়া অিফসাস ওেয়ল ফয়ার াব, কলােরায়া, সাত ীরা।
রিজ নং ৫৯৭/২০০৪ তাং-০৭/১২/০৪
সাত ীরা ডেভলভেম ফাউে শন , কলােরায়া, সাত ীরা।
রিজ নং ১০৭৪/১০ তাং ২৭/০৯ /২০১০
ওফাপুর াম উ য়ন সং া, ওফাপুর.কলােরায়. সাত ীরা
রিজঃ-১১৩১/১১ তাং ১৪/১২/২০১১
উ য়ন পিরষদ, কয়লা, কলােরাযা, সাত ীরা
রিজ নং-৫৩০/০৩ তাং ৩০/১২/২০১৩
সমাজেসবা সং া, িঝকরা, কলােরায়া, রিজঃ-১২৮/৯৫ তাং-১৭/০৫/১৯৯৫

১০,০০০/-

২২

২৩
২৪
২৫
২৬
২৭

১০,০০০/-

১০,০০০/১০,০০০/১০,০০০/১০,০০০/-

তালা

২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫

৩৬
৩৭
৩৮
৩৯

তালা উপেজলা অিফসাস াব, তালা, সাত ীরা ।
িনব ন নং-৩৯৮/০২িনব ন তাং-৩০/০৬/০২
স ীবন, াম+ পাঃ- তালা, সাত ীরা।
সাত- ৬৯৫/০৬, তাং- ২৭/০৯/০৬
মাহামুদপুর যুব সংঘ, াম- মাহামুদপুর, পাঃ- িমজাপুর, তালা
সাত-১৭৫/৯৭, তাং- ১৩/০৭/৯৭
িমঠাবাড়ী উ য়ন সং া, াম- িমঠাবাড়ী, পাঃ নগরঘাটা, তালা
সাত-৪৩৮/০২ তাং-০১/১২/০২
ইউনাইেটড াব এ পাঠাগার, ফেলয়া, তালা, সাত ীরা।
রিজ নং-১১৪০/২০১২ তাং-০৬/০১/ ২০১২
আঁচল, াম- আটারই, পাঃ িজয়ালানলতা, তালা
সাত-৮৬৭/০৮, তাং- ২৮/০১/০৮
ওিরয়ন ফর সাসাই , াম- আটারই, পাঃ- িজয়ালানলতা, তালা
সাত-৬১৪/০৫ তাং-১২/০৪/০৫
র রিব উদয় সংঘ, তঘিরয়া, আটুিলয়া, তালা, সাত ী◌ারা।
সাত-১৬/১৯৮৫ তািরখ৩১/১০/১৯৮৫
ইউিসিড
সাত ীরা স াব, মুনিজতপুর, সাত ীরা
রিজ নং- ১১২৫/১১ তাং- ২২/১১/২০১১
সাত ীরা জলা অবসর া সরকারী কমচারী কল াণ সিমিত, কা য়া,
সাত ীরা, রিজ নং - ১১৩৭/১২ তাং ১০-০১-১২
কা াল িডেভলপেম অগানাইেজশন ফর উইেমন ( িসেডা), সুলতানপুর,
সাত ীরা, রিজ নং- ২৭২/৯৯ তাং১২-১০-৯৯
কানা, পলাশেপাল, সাত ীরা, রিজ নং- ১১৪৮/১২ তাং- ৩১/১/১২

৪০

অল রাল এ াডভা েম কিম (এরাক), রসুলপুর, সাত ীরা
রিজ নং- ১১৩৬/১১ তাং- ২৯-১২-১১

৪১

জয়, পলাশেপাল,সাত ীরা, রিজ নং- ৪২৬/২০০২ তাং১০-০৯-২০০২
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৪২

সালমা ফাউে শন, কা য়া , সাত ীরা
রিজ নং- ২৫৬/৯৯ তাং ১৮/৭/৯৯

৪৩

অজন ফাউে শন, মুনিজতপুর, সাত ীরা। রিজ নং-১১১৪/১১ তাং২৭/০৭/১১

৪৪

সানার বাংলা উ য়ন সং া, পলাশেপাল, সাত ীরা
রিজ নং-৮০৮/০৭ তাং- ১২/১১/২০০৭
ু েডে স ট ােল এ ািস ানস ফারাম ( াফ), শহীদ নাজমুল রনী ,
সাত ীরা, রিজ নং- ৬৫৭/২০০৬ তাং ২৪/৬/০৬
িতব ী পুনবাসন কল াণ সিমিত, সুলতানপুর, সাত ীরা।
রিজ-৪৭৮/০৩ তাং-২০-০৭-২০০৩
আশা িন

৪৫
৪৬
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১০,০০০/১০,০০০/১০,০০০/১০,০০০/১০,০০০/-

আশা িন অিফসাস াব, াম+ পাঃ আশা িন, সাত ীরা
িনব ন নং-৩০৪/০০ তাং- ২২/২/০০ ইং
ভাতী ামীন উ য়ন সং া, বুধহাটা, আশা িন, সাত ীরা।
রিজ নং- ৪৪৪/০২ তাং ২৩/১১/০২
আনুিলয়া সু রবন াব, আনুিলয়া, আশাশিন, সাত ীরা।
রিজ নং- ১১৭৬/১২ তাং ২০/০৫/২০১৩
দুঃ যুব উ য়ন সং া, রামনগর, আশাশিন, সাত ীরা।
রিজ নং- ১১৬২/১২ তাং ২৬/০২/১২
গায়ালডা া জনকল ান সিমিত, গায়ালডাং&গা, আশা িন,
সাত ীরা। িনব ন নং- ১১৩০/১১ তাং- ১৪/১২/২০১১
সানার বাংলা ফাউে শন, বুদহাটা, আশা িন, সাত ীরা।
িনব ন নং- ৪৮৮/০৩ তাং- ০৮/১২/ ০৩ ইং
কািলগ

১০,০০০/-

অিফসাস কল ান াব, কািলগ , সাত ীরা।
নং-১৪২/০২ তাং-২১/০৮/০২
মানবাধীকার জন কল ান ফাউে শন, ামঃ-কাজলা, পাঃনলতাকািলগ ,সাত ীরা, নং-৮৬২/০৭ তাং-৩০/১২/০৭
সমাজ উ য়ন ফাউে শন (এস িড এফ), ামঃ-নলতা, পাঃ-নলতা,
কািলগ ,সাত ীরা, নং-৮৪৯/০৭ তাং-২১/১১/০৭

১০,০০০/-

১০,০০০/১০,০০০/১০,০০০/১০,০০০/১০,০০০/-

কিলেযাগা ফাইভ ার যুব সংঘ
াম-কিলেযাগা, পাঃ-ওবায়দুরনগর,কািলগ , সাত ীরা।
নং-১৯৫/৯৮ তাং-২৬/০২/৯৮
ইউনাইেটড িসিভল সাসাই , াম+ পাঃ- নলতা, কািলগ
রিজ নং- ১০০১/০৮ তাং -১১/১১/০৮
লাইফ স ার, ামঃ-সাদপুর, পাঃ-কািলগ ,কািলগ ,সাত ীরা
নং-৭৩৬/০৬ তাং-১৯/ ১০/০৬
সভ দ া িভেলজ, নািজমগ , কািলগ ,সাত ীরা
নং-৫১৩ /০৩ তাং-২৯/১০/০৩
সানার বাংলা াব, াম- ঠকরা, পাঃ-ওবায়দুর নগর,কািলগ ,
সাত ীরা। নং-৩০/৮৬ তাং-২০/১২/৮৬

১০,০০০/১০,০০০/১০,০০০/১০,০০০/১০,০০০/১০,০০০/১০,০০০/-

†gvU-

6,00,000/-

