
২০২০-২০২০১ অর্ থবছরে জাতীয় পর্ থারয়ে প্রততষ্ঠান অনুদান খারত অনুদান বোরেে তাতিকা 

 

বোরেে পতেমাণ ১,২০,০০,০০০/- 

ক্র: নং প্রততষ্ঠারনে নাম ও ঠিকানা সুপাতেশকৃত 

অরর্ থে পতেমাণ 

মন্তব্য 

১. বাংিারদশ প্রবীণ তিততষী সংঘ ও জো তবজ্ঞান প্রততষ্ঠান 

ই-১০, প্রবীণ ভবন, আগােগাঁও, শশরেবাংিা নগে, ঢাকা-১২০৭, শেতজিঃ নং ঢ-২৩৯ 

তাং-২৯-১১-৬২ 

১০ িক্ষ  

২. সন্ধানী ভবন, ৩৩/২ নীিরক্ষত, বাবুপুো, তনউমারকথট, ঢাকা, শেতজ নংিঃ ঢ-

০১৮০৮/৮৫ তাং-২৭-১১-১৯৮৫ 

৫ িক্ষ  

৩. শসাসাইটি ফে দ্য ওরয়ি শফয়াে অব দ্য ইরেরিকচুয়ািী  তিএসবল্ড, 

(সুইি)বাংিারদশ । ৪/এ ইষ্কাটন গারি থন, ঢাকা-১০০০। শেতজিঃ নং ঢ-০৬৯১/৭৮,  

তাং-২০-১০-১৯৭৮ 

২০ িক্ষ  

৪. বাংিারদশ পতেবাে পতেকল্পনা সতমতত (এফতপএতব), নয়াপল্টন, ওয়াি থ নং-১৩, শপািঃ 

১০০০; তজতপও বক্স নং ৩৭১৪, ঢাকা। শেতজিঃ নং ১২২৮, তাং-১৫-০৫-১৯৬৪ 

৫ িক্ষ  

৫. ‘ব্লাইন্ড’ এডুরকশণ এন্ড তেরিতবতিরটশন শিরভিপরমে অগ থানাইরজশন (বারি থা), 

তমেপুে, ঢাকা-১২১৬ শেতজিঃ নং-ঢ-০২৭৬৪, তাতেখিঃ ১৩-০৭-১৯৯২ 

১০ িক্ষ  

৬. বাংিারদশ তশশু কল্যাণ পতেষদ (বাতশকপ), ২২/১ শতাপখানা শোি, ঢাকা-১০০০, 

শেতজিঃ নং-২০১/১৯৬২ 

৬ িক্ষ  

৭. বাংিারদশ অবসেপ্রাপ্ত পুতিশ অতফসাস থ কল্যাণ সতমতত, তিরটকটিভ শেতনং স্কুি ভবন 

(নীচ তিা), োজােবাগ, ঢাকা।  

শোজিঃ নং ঢ-০১৩৩৩, তাং-২৭-১০-৮৩ 

৩ িক্ষ  

৮. evsjv‡`k AemicÖvß miKvix Kg©Pvix Kj¨vY mwgwZ (Aemi feb)| 75/G, 

†ivW-5/G, avbgwÛ Av/G, XvKv-1209|   

†iwRt 21/76| †dvbt 9119208, 8142838  

১২ িক্ষ  

৯. নােী ঐকয পতেষদ, ৬ নং পুোনা পল্টন,ইশোত টাওয়াে, ঢাকা। শেতজিঃ নং-ঢ-

০৯১৯১, তাং-০৭-০৭-২০১৫ 

৭ িক্ষ  

১০. ‘অটিজম সারপ থাট এরসাতসরয়শন অব বাংিারদশ’, বাসা-৩১ (নীচতািা), শোি নং-১৬, 

শসক্টে-১৪, ঢাকা। শেতজিঃ নং-ঢ-০৯৪৭৮, তাং-১০-০৮-২০১৭ 

৫ িক্ষ  

১১. b¨vkbvj †dvivg Ae AM©vbvB‡Rkbm IqvwK©s DB_ w` wWRG¨veì 

(GbGdIWweøDwW), evox bs-8/9, eøK-G, jvjgvwUqv, †gvn¤§`cyi, XvKv-

1207| †iwRt bs-X-03942, Zvs- 14-10-1997 †dvbt 9124487 

১১ িক্ষ  

১২. জাতীয় তরুণ সংঘ, ২১, িাজােীবাগ শোি, ঢাকা-১২০৯।  শেতজিঃ নং ১২, তাং-১৫-

০৯-১৯৭৩ 

৫ িক্ষ  

১৩. বাংিারদশ িায়ারবটিক সতমতত, ১২২, কাজী নজরুি ইসিাম এযতভতনউ, শািবাগ, 

ঢাকা-১০০০, শেতজ নং-২১৬/১৯৬২ 

৫ িক্ষ  

১৪. বাংিারদশ জাতীয় বতিে সংস্থা, ১৭৪, শিীদ সসয়দ নজরুি ইসিাম এতভতনউ, তবজয় 

নগে, ঢাকা-১০০০, শেতজিঃ নং- ১২৫৪, তাং-২০-০৫-১৯৬৪ 

৫ িক্ষ  

১৫. ‘আরমনা ফাউরন্ডশন, ঠনঠতনয়া, সদে, বগুড়া,’ শেতজিঃ নং বগ-১৫৭০, তাং-১৮-১৯-

২০১১  

৫ িক্ষ  

১৬. আজাদ মুসতিম ওরয়িরফয়াে কমরেক্স, ৮৮/১, জগন্নার্ সািা শোি (আমিীরগািা), 

িািবাগ, ঢাকা, শেতজিঃ নং-ঢ-০৮৬২৪(২১১/৬২), তাং- ৩০-০৬-২০০৯ 

৩ িক্ষ  

১৭. নােী উন্নয়ন শফাোম, পশো, কাফুো, ফতেদপুে, সদে, শেতজিঃ নং- ফতেদ-২৮৬, 

তাং-২০-০১-২০১৩ 

৩ িক্ষ  

 শমাট- ১ শকাটি ২০ িক্ষ  

 
 

           

 


