
বাংলােদশ জাতীয় সমাজকল াণ পিরষদ                 

   ২০১৭-২০১৮ অথবছের অপরাধী সংেশাধন ও পুনবাসন সিমিতর  অনুকূেল অনুদান বরাে র তািলকা 

                                                                                                      

মাট বরা -১,০০,০০,০০০/- 

ঃ নং সং ার নাম, িঠকানা, রিজঃ নং ও তািরখ ২০১৭-২০১৮ 

অথবছের অনুদান 

বরা  

চক নং ও 

তািরখ 

িহ:র: কমকতার 

া র 

১। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, ঢাকা। রিজঃ ০১৩৫৮/৮৪ 

২,০০,০০০/- 0165101 
24-05-2018  

২। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, চ াম। রিজঃ 

১৪৫২/৮৯ 

২,০০,০০০/- 0165165 
24-05-2018  

৩। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, রাজশাহী। 

রিজঃ২৩৫/৪৭৫/৮৫ 

২,০০,০০০/- 0165103 
24-05-2018  

৪। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, খুলনা। রিজঃ নং-

৪২৮/৮৮ 

২,০০,০০০/- 0165104 
24-05-2018  

৫। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, বিরশাল। রিজঃ ২১৩/৮৯ 

২,০০,০০০/- 0165105 
24-05-2018  

৬। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত জলা 

সমাজেসবা কাযালয়,রংপুর । রিজঃ ৩৬৫/৬১ 

২,০০,০০০/- 0165106 
24-05-2018  

৭। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট। রিজঃ -২৬২/৯২ 

২,০০,০০০/- 0165107 
24-05-2018  

৮। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, ময়মনিসংহ। রিজঃ 

০৭৭৭২/৯২ 

২,০০,০০০/- 0165108 
24-05-2018  

৯। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, ফিরদপুর। রিজঃ ৮৩/৮৭ 

১,৪৫,০০০/- 0165109 
24-05-2018  

১০। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, জামালপুর। রিজঃ 

০০১৫/৯৯ 

১,৪৫,০০০/- 0165110 
24-05-2018  

১১। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, টাংগাইল। রিজঃ 

১,৪৫,০০০/- 0165111 
24-05-2018  



ঃ নং সং ার নাম, িঠকানা, রিজঃ নং ও তািরখ ২০১৭-২০১৮ 

অথবছের অনুদান 

বরা  

চক নং ও 

তািরখ 

িহ:র: কমকতার 

া র 

০০৪৩/৭৬ 

১২। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, রাংগামািট। রিজঃ 

১৩৩/২০০০ 

১,৪৫,০০০/- 0165112 
24-05-2018  

১৩। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়,খাগড়াছিড়। রিজঃ০৫০/৯১ 

১,৪৫,০০০/- 0165113 
24-05-2018  

১৪। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত জলা 

সমাজেসবা কাযালয়,বা রবান। রিজঃ ৬৪/৯২ 

১,৪৫,০০০/- 0165114 
24-05-2018  

১৫। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, কুিম া। রিজঃ -৪৫৮/৯১ 

১,৪৫,০০০/- 0165115 
24-05-2018  

১৬। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবাকাযালয়, নায়াখালী। রিজঃ 

১৩২/৯১ 

১,৪৫,০০০/- 0165116 
24-05-2018  

১৭। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজ সবা কাযালয়, িদনাজপুর। রিজঃ 

িদনাজ-৭১৫/৯১ 

১,৪৫,০০০/- 0165117 
24-05-2018  

১৮। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, ব ড়া । রিজঃ ৪১৭/৯২ 

১,৪৫,০০০/- 0165118 
24-05-2018  

১৯। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, পাবনা । রিজঃ ৩৭৭/৯৩ 

১,৪৫,০০০/- 0165119 
24-05-2018  

২০। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, যেশার । রিজঃ ১৫/৮৫ 

১,৪৫,০০০/- 0165120 
24-05-2018  

 

২১। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত , জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, কুি যা । রিজঃ ৬৭/৭৮ 

১,৪৫,০০০/- 0165121 
24-05-2018  

 
 

২২। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, পটুয়াখালী। রিজঃ 

২০৫/৮৫ 

১,৪৫,০০০/- 0165122 
24-05-2018  

২৩। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, গাজীপুর। রিজঃ 

০৫২৫/০৩ 

১,৪৫,০০০/- 0165123 
24-05-2018  

২৪। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা ১,৪৫,০০০/- 0165124 
24-05-2018  



ঃ নং সং ার নাম, িঠকানা, রিজঃ নং ও তািরখ ২০১৭-২০১৮ 

অথবছের অনুদান 

বরা  

চক নং ও 

তািরখ 

িহ:র: কমকতার 

া র 

সমাজেসবা কাযালয়,মািনকগ । 

রিজঃ০৫৩৬/০৪ 

২৫। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, মু ীগ । রিজঃ 

০২৬৩/০৩ 

১,৪৫,০০০/- 0165125 
24-05-2018  

২৬। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়,নারায়নগ । 

রিজঃ৪০৯/০৩ 

১,৪৫,০০০/- 0165126 
24-05-2018  

২৭। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, েবশন 

অিফসােরর  কাযালয়, নরিসংদী । রিজঃ 

৪০৪/২০০৬ 

১,৪৫,০০০/- 0165127 
24-05-2018  

২৮। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, রাজবাড়ী। রিজঃ৩১৭/০৩ 

১,৪৫,০০০/- 0165128 
24-05-2018  

২৯। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, গাপালগ ।  রিজঃ 

৪৭৫/০৫ 

১,৪৫,০০০/- 0165129 
24-05-2018  

৩০। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়,মাদারীপুর। রিজঃ২৭৯/০৩ 

১,৪৫,০০০/- 0165130 
24-05-2018  

৩১। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, শরীয়তপুর। রিজঃ 

২৪৮/০২ 

১,৪৫,০০০/- 0165131 
24-05-2018  

৩২। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, শরপুর। রিজঃ 

৪৫৩/২০০৩ 

১,৪৫,০০০/- 0165132 
24-05-2018  

৩৩। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবাকাযালয়,িকেশারগ । রিজঃ 

৫৬৪/০০ 

১,৪৫,০০০/- 0165136 
24-05-2018  

৩৪। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, ন েকানা। রিজঃ 

৪৫৬/০৪ 

১,৪৫,০০০/- 0165133 
24-05-2018  

৩৫। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, ক বাজার। 

১,৪৫,০০০/- 0165134 
24-05-2018  



ঃ নং সং ার নাম, িঠকানা, রিজঃ নং ও তািরখ ২০১৭-২০১৮ 
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বরা  

চক নং ও 

তািরখ 

িহ:র: কমকতার 

া র 

রিজঃ২২৭/০৩ 

৩৬। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, িব-বাড়ীয়া। 

রিজঃ৪০১/০৫ 

১,৪৫,০০০/- 0165135 
24-05-2018  

৩৭। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, চাঁদপুর । রিজঃ 

৫৯০/০৬ 

১,৪৫,০০০/- 0165137 
24-05-2018  

৩৮। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, ফনী। রিজঃ ১৪০/০০ 

১,৪৫,০০০/- 0165138 
24-05-2018  

৩৯। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, ল ীপুর। রিজঃ৩৪০/০৬ 

১,৪৫,০০০/- 0165139 
24-05-2018  

৪০। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, নওগাঁ । রিজঃ৭১৬/০৪ 

১,৪৫,০০০/- 0165140 
24-05-2018  

৪১। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, চাপাইনবাবগ  । 

রিজঃ২৭৩/০৬ 

১,৪৫,০০০/- 0165141 
24-05-2018  

৪২। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত , জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, নােটার । রিজঃ৪৩৫/০৫ 

১,৪৫,০০০/- 0165142 
24-05-2018  

৪৩। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, ঠাকুরগাঁও। রিজঃ 

৭৫/৯৯ 

১,৪৫,০০০/- 0165143 
24-05-2018  

৪৪। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত , জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, প গড় । রিজঃ ৩৬/০১ 

১,৪৫,০০০/- 0165144 
24-05-2018  

৪৫। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, নীলফামারী। রিজঃ 

২৩৬/০২ 

১,৪৫,০০০/- 0165145 
24-05-2018  

৪৬। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত , জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, কুিড় াম। রিজঃ 

২৩৭/৯২ 

১,৪৫,০০০/- 0165146 
24-05-2018  

৪৭। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত , জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, গাইবা া। রিজঃ 

২৯৪/৯৮ 

১,৪৫,০০০/- 0165148 
24-05-2018  
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৪৮। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, লালমিনরহাট। রিজঃ 

১৯৩/০৪  

১,৪৫,০০০/- 0165147 
24-05-2018  

৪৯। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, জয়পুরহাট ।  

রিজঃ৪২৬/০৫ 

১,৪৫,০০০/- 0165149 
24-05-2018  

৫০। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, িসরাজগ  । 

রিজঃ২৪৪/৯৩ 

১,৪৫,০০০/- 0165150 
24-05-2018  

৫১। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, সাত ীরা । 

রিজঃ৬৪৭/০৬ 

১,৪৫,০০০/- 0165151 
24-05-2018  

৫২। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবাকাযালয়, বােগরহাট। রিজঃ 

৫৫৭/২০০৩ 

১,৪৫,০০০/- 0165153 
24-05-2018  

৫৩। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, িঝনাইদহ। রিজঃ 

৪৩৯/০৩ 

১,৪৫,০০০/- 0165152 
24-05-2018  

৫৪। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, মা রা। রিজঃ নং-

৬২/৯৪ 

১,৪৫,০০০/- 0165154 
24-05-2018  

৫৫। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, নড়াইল। রিজঃ নং-

৫৯/৯৩ 

১,৪০,০০০/- 0165155 
24-05-2018  

৫৬। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, চুয়াডাংগা। 

রিজঃ৪৫/২০০০ 

১,৪৫,০০০/- 0165156 
24-05-2018  

৫৭। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয় মেহরপুর। রিজঃ ৬/৯৮ 

১,৪০,০০০/- 0165157 
24-05-2018  

৫৮। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, ভালা। রিজঃ 

১৩৯/২০০৩ 

১,৪৫,০০০/- 0165158 
24-05-2018  
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৫৯। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, ঝালকাঠী। 

রিজঃ৩৫৮/০৪ 

১,৪৫,০০০/- 0165159 
24-05-2018  

৬০। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, িপেরাজপুর। রিজঃ 

৫৭৭/০৩ 

১,৪৫,০০০/- 0165160 
24-05-2018  

৬১। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, বর না। রিজঃ ২৭৯/০৩ 

১,৪৫,০০০/- 0165161 
24-05-2018  

৬২। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, হিবগ । রিজঃ 

৩৫৯/২০০৩ 

১,৪৫,০০০/- 0165162 
24-05-2018  

৬৩। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, মৗলভীবাজার। রিজঃ 

৩৫৬/০৪ 

১,৪৫,০০০/- 0165163 
24-05-2018  

৬৪। অপরাধী সংেশাধন ও পূনবাসন সিমিত, জলা 

সমাজেসবা কাযালয়, সুনামগ  । রিজঃ 

৬৪২/০৩ 

১,৪৫,০০০/- 0165164 
24-05-2018  

                                                                

মাট - 

১,০০,০০,০০০/-   

 


