
 
 বাংলােদশ জাতীয় সমাজকল াণ পিরষদ ২০১৭-২০১৮ অথবছের রাগীকল াণ সিমিতর অনকূুেল অনদুান ব েনর 

সারসংে প বরা  – ১২,০০,০০,০০০/- 

িমক নং রাগীকল াণ সিমিত 

িবতরণকৃত অনদুােনর পিরমান ২০১৬-২০১৭ 

বরাে র পিরমান 

( ািবত) ২০১৭-২০১৮ 

মব  

সংখ া টাকার পিরমান সংখ া টাকার পিরমান 

১ মিডেকল কেলজ হাসপাতােল অবি ত রাগীকল াণ সিমিত (‘ক ’-িণ) 

১৭ ১,১৮,০০,০০০/- ২০ ২,৭৩,০০,০০০/-
  

 

২ জলা সদর হাসপাতালসমূহ অবি ত রাগীকল াণ সিমিত 

(‘খ ’- িণ) 

৫৭ ২,০১,৮৫,০০০/- ৫৭ ৩,৭২,০০,০০০/-
  

 

 

৩ উপেজলা া  কমে ে  অবি ত রাগীকল াণ সিমিত 

(‘গ ’- িণ) 

৪১৪ ৩,৯৩,৬৫,০০০/
- 
৪১৮ ৪,২৬,৩০,০০০/

-  
 

 

৪ িবেশষািয়ত  হাসপাতালসমূহ অবি ত রাগীকল াণ সিমিত  

(‘ঘ’ িণ) 

২৫ ৫৬,৫০,০০০/- ২৬ ১,২৮,৭০,০০০/-
  

 

 মাট = ৫১৩ ৭,৭০,০০,০০০/- ৫২১ ১২,০০,০০,০০০/
- 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 বাংলােদশ জাতীয় সমাজকল াণ পিরষদ ২০১৭-২০১৮ অথবছের রাগীকল াণ সিমিতর অনকূুেল অনদুান বরাে র তািলকা     
                 মিডেকল কেলজ হাসপাতােল রাগীকল াণ সিমিত (‘ক ’- িণ): 
 িমক নং সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 
১ রাগীকল াণ সিমিত, ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ঢাকা। র জঃ নং-৮৬৫ 

২০,০০,০০০/- 0164501 
24-05-2018 

 

২ রাগীকল াণ সিমিত,ব বন্ধু শখ মু জব মিডেকল িব িবদ ালয় হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা। র জঃ২৩২/৭৩ 

২০,০০,০০০/- 0164502 
24-05-2018 

 

৩ রাগীকল াণ সিমিত, স ার সিলমু াহ  মিডেকল কেলজ িমটেফাট হাসপাতাল, ঢাকা। র জঃ 

০৪৯৪/৬৬ 

১৬,০০,০০০/- 0164504 
24-05-2018 

 

৪ রাগীকল াণ সিমিত,শহীদ সাহরাওয়াদ   মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, শের বাংলা নগর, ঢাকা। র জঃ০৪২৪/৭৬ 

১২,০০,০০০/- 0164505 
24-05-2018 

 

৫ রাগীকল াণ সিমিত, ই ািহম মিডেকল কেলজ  এ  বারেডম জনােরল হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা।ের জঃ নং-০৩৫১৫/৯৬ 

১৮,০০,০০০/- 0164506 
24-05-2018 

 

৬ রাগীকল াণ সিমিত ফিরদপুর মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ফিরদপুর র জঃ ৬২৪/০৫ 

১৪,০০,০০০/- 0164507 
24-05-2018 

 

৭ রাগীকল াণ সিমিত, মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ময়মনিসংহ। র জঃ নং-২৩২৭/৬৭ 

১৬,০০,০০০/- 0164508 
24-05-2018 

 

৮ রাগীকল াণ সিমিত, চ াম মিডেকল কেলজ হাসপাতাল,চ াম। র জঃ নং-৩৭৮/৬৩ 

২০,০০,০০০/- 0164509 
24-05-2018 

 

৯ রাগীকল াণ সিমিত, কুিম া মিডেকল কেলজ 

হাসপাতাল, কুিম া। র জঃ নং-১৮৭৩/০৯  

১২,০০,০০০/- 0164510 
24-05-2018 

 

১০ রাগীকল াণ সিমিত, রাজশাহী মিডেকল ১৭,০০,০০০/- 0164511  



কেলজ হাসপাতাল, রাজশাহী। র জঃ নং-৮৭/২৩৮৩/৭২ 

24-05-2018 

১১ রাগীকল াণ সিমিত,  মিডেকল কেলজ ও হাসপাতাল, রংপুর। র জঃ নং-রংপুর-৮৭/৭৫ 

১৭,০০,০০০/- 0164512 
24-05-2018 

 

১২ রাগীকল াণ সিমিত, খুলনা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, বয়রা, খুলনা। র জঃ নং-৫১৬/৯২ 

১৫,০০,০০০/- 0164513 
24-05-2018 

 

১৩ রাগীকল াণ সিমিত, বিরশাল মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, বিরশাল। র জঃ নং-২০৩/৭৬ 

১৪,০০,০০০/- 0164514 
24-05-2018 

 

১৪ রাগীকল াণ সিমিত, এম,এ, জ,ওসমানী মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, িসেলট। র জঃ২৭/২৬১৬/৬৯ 

১৫,০০,০০০/- 0164515 
24-05-2018 

 

১৫ রাগীকল াণ সিমিত, যেশার  মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, যেশার। র জঃ নং-১৩০/৭৮ 

১৩,০০,০০০/- 0164516 
24-05-2018 

 

১৬ রাগীকল াণ সিমিত, এম আ রু রিহম  মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, িদনাজপুর। র জঃ নং-২৪২৪/২৭/০৭/২০১৫ 

১৩,০০,০০০/- 0164517 
24-05-2018 

 

১৭ রাগীকল াণ সিমিত, শহীদ তাজউ ীন আহমদ মিডেকল কেলজ হাসপাতাল হাসপাতাল, গাজীপুর । র জঃ নং-গা-০২১৮/৯৩ 

৮,০০,০০০/- 0164518 
24-05-2018 

 

১৮ রাগীকল াণ সিমিত, শহীদ জয়াউর রহমান মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ব ড়া । র জ 

নং- ১৭২৭/১৭, তািরখ : ২৯-০৬-১৭ 

৫,০০,০০০/- 0164519 
24-05-2018 

 

১৯ রাগীকল াণ সিমিত, ন শনাল মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, ঢাকা 
 

৫,০০,০০০/- 0164520 
24-05-2018 

 

২০ রাগীকল াণ সিমিত, সাত ীরা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, সাত ীরা। ৩,০০,০০০/- 0164521 
24-05-2018 

 

                                          মাট = ২,৭৩,০০,০০০
/- 

  

                                                                                                                             
 
 
 জলা সদর হাসপাতালসমূেহ অবি ত রাগীকল াণ সিমিত(‘খ ’- িণ) 

 

িমক নং সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 
১ রাগীকল াণ সিমিত, মািনকগ  সদর  

হাসপাতাল, মািনকগ । র জঃ নং-০১১২৩/৮২ 

৬,৫০,০০০/- 0164523 
24-05-2018 

 

২ রাগীকল াণ সিমিত, মু ীগ  সদর  হাসপাতাল, মু ীগ । র জঃ নং-ম-ু০১০৬/৯৩ 

৬,৫০,০০০/- 
0164524 

24-05-2018 
 

৩ রাগীকল াণ সিমিত, জনােরল হাসপাতাল, নারায়নগ । র জঃ নং-ঢ-০১১৩০/৮২ 

৬,৫০,০০০/- 
0164525 

24-05-2018 
 

৪ রাগীকল াণ সিমিত, নরিসংদী  সদর হাসপাতাল, নরিসংদী। র জঃ নং-ন-০৮৬/৯৩ 

৬,৫০,০০০/- 
0164526 

24-05-2018 
 



িমক নং সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 
৫ রাগীকল াণ সিমিত, জনােরল হাসপাতাল, ফিরদপুর। র জঃ নং-ফ- ৫৬/৮৫ 

৬,৫০,০০০/- 
0164527 

24-05-2018 
 

৬ রাগীকল াণ সিমিত, আধুিনক সদর হাসপাতাল, রাজবাড়ী। র জঃ নং-রাজ-৯২/৯৩ 

৬,৫০,০০০/- 
0164528 

24-05-2018 
 

৭ রাগীকল াণ সিমিত, আধুিনক সদর হাসপাতাল, গাপালগ । র জঃ নং-১১৭/৯৩ 

১০,০০,০০০/- 0164529 
24-05-2018 

 

৮ রাগীকল াণ সিমিত, সদর হাসপাতাল, মাদারীপুর।  র জঃ নং-মাদা-১২৮/৯৩ 

৬,৫০,০০০/- 
0164530 

24-05-2018 
 

৯ রাগীকল াণ সিমিত, সদর হাসপাতাল, শরীয়তপুর। র জঃ নং-শরী-৮২/৯২ 

৬,৫০,০০০/- 
0164531 

24-05-2018 
 

১০ রাগীকল াণ সিমিত, আধুিনক সদর হাসপাতাল, টাংগাইল। র জঃ নং-ট-০০৪৯/৭৭ 

৬,৫০,০০০/- 
0164532 

24-05-2018 
 

১১ রাগীকল াণ সিমিত, িকেশারগ   সদর হাসপাতাল, িকেশারগ । র জঃ নং-০৩২৩/৮৪ 

৬,৫০,০০০/- 
0164533 

24-05-2018 
 

১২ রাগীকল াণ সিমিত, জামালপুর সদর হাসপাতাল, জামালপুর। র জঃ নং-ম-২৫২/৮২ 

৬,৫০,০০০/- 
0164534 

24-05-2018 
 

১৩ শরপুর জলা হাসপাতাল  রাগীকল াণ সিমিত সদর, হাসপাতাল, শরপুর। র জঃ নং-০১৬৫ 

৬,৫০,০০০/- 
0164535 

24-05-2018 
 

১৪ রাগীকল াণ সিমিত, আধুিনক সদর  হাসপাতাল, ন েকানা। র জঃ নং-০১৬২/৯২ 

৬,৫০,০০০/- 
0164536 

24-05-2018 
 

১৫ রাগীকল াণ সিমিত, চ াম জনােরল  

হাসপাতাল, আ রিক া, চ াম । র জঃ নং-চ -২৯৯০/১১   

৬,৫০,০০০/- 
0164537 

24-05-2018 
 

১৬ রাগীকল াণ সিমিত, সদর হাসপাতাল, ক বাজার। র জঃ নং-১১২৫/৮৪ 

৬,৫০,০০০/- 
0164538 

24-05-2018 
 

১৭ রাগীকল াণ সিমিত, সদর হাসপাতাল, রাংগামা ট। র জঃ নং-রাংগা-০১(১০)৮৬ 

৬,৫০,০০০/- 
0164539 

24-05-2018 
 

১৮ রাগীকল াণ সিমিত, খাগড়াছিড়  সদর  

হাসপাতাল, খাগড়াছিড়। র জঃ নং-খাগ-৮০/৯৩ 

৬,৫০,০০০/- 
0164540 

24-05-2018 
 

১৯ রাগীকল াণ সিমিত, বা রবান সদর  হাসপাতাল, বা রবান। র জঃ নং-বা -১০/৮৪ 

৬,৫০,০০০/- 
0164541 

24-05-2018 
 

২০ রাগীকল াণ সিমিত, কুিম া  সদর  হাসপাতাল, কুিম া। র জঃ নং-৪৭২/৭৩ 

৬,৫০,০০০/- 
0164542 

24-05-2018 
 

২১ রাগীকল াণ সিমিত, জলা সদর  হাসপাতাল  িব-বাড়ীয়া। র জঃ নং-৬৬(/৭৪৫/৮২)/৮৬ 

৬,৫০,০০০/- 
0164543 

24-05-2018 
 

২২ রাগীকল াণ সিমিত,  জলা হাসপাতাল, চাদঁপুর।  র জঃ ২০৭/৯২ 

৬,৫০,০০০/- 
0164544 

24-05-2018 
 

২৩ রাগীকল াণ সিমিত,  আধুিনক হাসপাতাল, মাইজদী, নায়াখালী। র জঃ২৫৪/৭৭ 

৬,৫০,০০০/- 
0164545 

24-05-2018 
 



িমক নং সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 
২৪ রাগীকল াণ সিমিত, সদর হাসপাতাল, ফনী। র জঃ নং-৭৭৩ ফনী-৮১/৯৩  

৬,৫০,০০০/- 
0164546 

24-05-2018 
 

২৫ রাগীকল াণ সিমিত, সদর হাসপাতাল, ল ীপুর। র জঃ নং-৭৭৪ ল ী-১৩২/৯৩ 

৬,৫০,০০০/- 
0164547 

24-05-2018 
 

২৬ রাগীকল াণ সিমিত ,সদর হাসপাতাল, নওগা।ঁ র জঃ নং-নও-২৬২/৯২ 

৬,৫০,০০০/- 
0164548 

24-05-2018 
 

২৭ রাগীকল াণ সিমিত, সদর হাসপাতাল, চাপঁাইনবাবগ । র জঃ নং-নবাব-১২৩/৯২  

৭,৫০,০০০/- 0164549 
24-05-2018 

 

২৮ রাগীকল াণ সিমিত,  সদর হাসপাতাল, নােটার। র জঃ নং-১৫৪/৯২ 

৬,৫০,০০০/- 
0164550 

24-05-2018 
 

২৯ রাগীকল াণ সিমিত, জনােরল হাসপাতাল, িদনাজপুর। র জঃনং-িদনাজ-৯৭/৭৯ 

৬,৫০,০০০/- 
0164551 

24-05-2018 
 

৩০ রাগীকল াণ সিমিত, আধুিনক সদর হাসপাতাল, ঠাকুরগাওঁ। র জঃ নং-১২৫/৮১ 

৬,৫০,০০০/- 
0164552 

24-05-2018 
 

৩১ রাগীকল াণ সিমিত, আধুিনক হাসপাতাল, প গড়। র জঃ নং-প -৮১৫/৯২ 

৬,০০,০০০/- 
0164553 

24-05-2018 
 

৩২ রাগীকল াণ সিমিত, আধুিনক সদর হাসপাতাল , নীলফামারী। র জঃ নং-১৪৮/৯৩ 

৬,৫০,০০০/- 
0164554 

24-05-2018 
 

৩৩ রাগীকল াণ সিমিত, সদর  হাসপাতাল, গাইবা া। র জঃ নং-গাই-৩০৩/৯৩ 

৬,৫০,০০০/- 
0164555 

24-05-2018 
 

৩৪ রাগীকল াণ সিমিত, সদর  হাসপাতাল, কুিড় াম। র জঃ নং-কুিড়-২৪১/৯৩ 

৬,৫০,০০০/- 
0164556 

24-05-2018 
 

৩৫ রাগীকল াণ সিমিত, ২০০ শয া িবিশ  হাসপাতাল, লালমিনরহাট। র জঃ নং-৫৭/৯৩ 

৭,৫০,০০০/- 0164557 
24-05-2018 

 

৩৬ রাগীকল াণ সিমিত, মাহা দ আলী  হাসপাতাল, ব ড়া। র জঃ নং-ব ড়া-১৬/৮৬ 

৬,৫০,০০০/- 
0164558 

24-05-2018 
 

৩৭ রাগীকল াণ সিমিত, আধুিনক জলা  
হাসপাতাল, জয়পুরহাট। র জঃ নং-জয়-১৩৭/৯৩ 

৬,৫০,০০০/- 
0164559 

24-05-2018 
 

৩৮ রাগীকল াণ সিমিত, আধুিনক  হাসপাতাল, পাবনা র জঃ নং-পাব-৫৮(১৫১)৮৬  

৬,৫০,০০০/- 
0164561 

24-05-2018 
 

৩৯ রাগীকল াণ সিমিত, জনােরল হাসপাতাল, িসরাজগ । র জঃ নং-িসরাজ-২৪৮/৯৩ 

৬,৫০,০০০/- 
0164560 

24-05-2018 
 

৪০ রাগীকল াণ সিমিত, খুলনা  সদর  হাসপাতাল, 

খুলনা। র জঃ নং-১৩২/৭৬ 

৬,৫০,০০০/- 
0164562 

24-05-2018 
 

৪১ রাগীকল াণ সিমিত,আধুিনক হাসপাতাল, সাত ীরা। র জঃ নং-সাত-১০৪/৯২ 

৬,৫০,০০০/- 
0164563 

24-05-2018 
 

৪২ রাগীকল াণ সিমিত, সদর হাসপাতাল, বােগরহাট। র জঃ নং-বােগর-৯১/৯২  

৬,৫০,০০০/- 
0164564 

24-05-2018 
 

৪৩ রাগীকল াণ সিমিত, ঝনাইদহ সদর হাসপাতাল, 

ঝনাইদহ। র জঃ নং- ঝনা-৮৩/২৪ 

৬,৫০,০০০/- 
0164565 

24-05-2018 
 



িমক নং সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 
৪৪ রাগীকল াণ সিমিত,  সদর হাসপাতাল, মা রা।  র জঃ নং-মা -৫৩/৯৩  

৬,৫০,০০০/- 0164566 
24-05-2018 

 

৪৫ রাগীকল াণ সিমিত, আধুিনক সদর হাসপাতাল, নড়াইল। র জঃ নং-নড়াই-৫৮/৯৩ 

৫,০০,০০০/- 0164569 
24-05-2018 

 

৪৬ রাগীকল াণ সিমিত, ২৫০ শয া িবিশ  জনােরল হাসপাতাল, কু য়া। র জঃ নং-কু -৬৩/৭৭ 

৬,৫০,০০০/- 0164568 
24-05-2018 

 

৪৭ রাগীকল াণ সিমিত, চয়াডাংগা,সদরহাসপাতাল, চয়াডাংগা । র জঃ নং-কুষ-৯৯/৮২ 

৬,০০,০০০/- 0164570 
24-05-2018 

 

৪৮ রাগীকল াণ সিমিত, মেহরপুর সদর হাসপাতাল, মেহরপুর। র জঃ নং-১২১/৯৩ 

৬,০০,০০০/- 0164571 
24-05-2018 

 

৪৯ রাগীকল াণ সিমিত,  জনােরল হাসপাতাল, বিরশাল।  র জঃ নং-বির-৪১৬/৯৫ 

৬,৫০,০০০/- 
0164572 

24-05-2018 
 

৫০ রাগীকল াণ সিমিত, ভালা  আধুিনক হাসপাতাল, ভালা। র জঃ নং- ভালা-৫৭/৯২ 

৬,৫০,০০০/- 
0164573 

24-05-2018 
 

৫১ রাগীকল াণ সিমিত, আধুিনক সদর  হাসপাতাল, ঝালকাঠ । র জঃ নং-ঝাল-৮৪/৯৩ 

৬,০০,০০০/- 0164574 
24-05-2018 

 

৫২ রাগীকল াণ সিমিত, সদর  হাসপাতাল, িপেরাজপুর।  র জঃ নং-৪১/৮৭ 

৬,০০,০০০/- 0164575 
24-05-2018 

 

৫৩ রাগীকল াণ সিমিত , ২৫০ শয া িবিশ  হাসপাতাল, পটয়াখালী । র জঃ নং-১২৮/৮১ 

৬,৫০,০০০/- 
0164576 

24-05-2018 
 

৫৪ রাগীকল াণ সিমিত, সদর হাসপাতাল, বর না।  র জঃ নং-৭১/৯২ 

৬,৫০,০০০/- 
0165023 

24-05-2018 
 

৫৫ রাগীকল াণ সিমিত , আধুিনক জলা হাসপাতাল, হিবগ ।  র জঃ নং-হিব-৯৪/৯২ 

৬,৫০,০০০/- 
0164577 

24-05-2018 
 

৫৬ রাগীকল াণ সিমিত, সদর হাসপাতাল, মৗলভীবাজার।  র জঃ নং- মৗল-১১৮/৯২ 

৬,৫০,০০০/- 
0164578 

24-05-2018 
 

৫৭ রাগীকল াণ সিমিত, সদর  হাসপাতাল, সুনামগ ।  র জঃ নং-সুনা-১১১/৯২ 

৬,৫০,০০০/- 
0164522 

24-05-2018 
 

                                                             মাট = ৩,৭২,০০,০০০/- 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 িবেশষািয়ত হাসপাতালসমূেহ অবি ত রাগীকল াণ সিমিত (‘ঘ’ িণ) 
 িমক নং সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 
১ রাগীকল াণ সিমিত, জাতীয় ব ব ািধ ই টউট 

ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা। র জঃ নং-২৬১৬/৬৯ 

৭,৫০,০০০/- 0164579 
24-05-2018 

 

২ রাগীকল াণ সিমিত, িশ  হাসপাতাল, শের বাংলা নগর, ঢাকা। র জঃ নং-ঢ-০১১২৪/৮০ 

৭,০০,০০০/- 0164580 
24-05-2018 

 

৩ রাগীকল াণ সিমিত, জাতীয় অেথা পিডকস হাসপাতাল ও পূনবাসন  িত ান, শের বাংলা নগর, ঢাকা। র জঃ০১৭৭৭/৮৫ 

৮,০০,০০০/- 0164581 
24-05-2018 

 

৪ রাগীকল াণ সিমিত, য া িনয় ণ ও িশ ণ িত ান, উ রা, ঢাকা। র জঃ নং-ঢ-০৪৯৩/৭৬ 

৪,০০,০০০/- 0164582 
24-05-2018 

 

৫ মাদকাস  রাগীকল াণ সিমিত, কন ীয় মাদকাস  িনরাময় ও পূনবাসন ক , তজগাওঁ, ঢাকা।  র জঃ ০২২০৩/৮৮ 

৬,০০,০০০/- 0164583 
24-05-2018 

 

     ৬ রাগীকল াণ সিমিত, ই াহানী ইসলামীয়া চ ু  ইন টউ ট এবংহাসপাতাল, ফামেগট, ঢাকা। 
র জঃ নং-ঢ-০২৮৭৫/৯৩ 

৬,০০,০০০/- 0164584 
24-05-2018 

 

৭ রাগীকল াণ সিমিত, ২৫০ শয া িবিশ  ট িব হাসপাতাল, শ ামলী, ঢাকা। র জঃ নং-ঢ-০৩২০২/৯৪ 

৩,৫০,০০০/- 0164585 
24-05-2018 

 

৮ রাগীকল াণ সিমিত, মাতৃসদন ও িশ  া  িশ ণ িত ান, আজমপুর, ঢাকা। র জঃ০৩৩৪৪/৯৫ 

৫,০০,০০০/- 0164586 
24-05-2018 

 

৯ রাগীকল াণ সিমিত,জাতীয় ক া ার গেবষণা ইন টউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা। ৬,০০,০০০/- 0164587 
24-05-2018 

 



িমক নং সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 
র জঃ নং-০৫০০৭/০০ 

১০ রাগীকল াণ সিমিত, ঢাকা মহানগর জনােরল হাসপাতাল, নয়াবাজার, ঢাকা। র জঃ নং০৩৩৪২/৯৫ 

৪,০০,০০০/- 0164588 
24-05-2018 

 

১১ রাগীকল াণ সিমিত, আইিসএইচ ও িশ  হাসপাতাল , ৬/২ বড়বাগ, িমরপুর-২, ঢাকা। র জঃ নং-০৭২৩৬/০২ 

৫,০০,০০০/- 0164589 
24-05-2018 

 

১২ রাগীকল াণ সিমিত,জাতীয় মানিসক া  ইন টউট ও হাসপাতাল, শের বাংলা নগর, ঢাকা। র জঃ ঢ০৭২৭০ 

৪,০০,০০০/- 0164590 
24-05-2018 

 

১৩ রাগীকল াণ সিমিত, ঢাকা কিমউিন ট হাসপাতাল, ১৯০/১, বড় মগবাজার, ওয়ারেলসেগট, ঢাকা।  
৪,৫০,০০০/- 0164591 

24-05-2018 
 

১৪ ৩০০ শয া িবিশ  আধুিনক হাসপাতাল, নারায়নগ । র জঃ নং-না-০১৮৮/৯৫ 

৪,৫০,০০০/- 0164592 
24-05-2018 

 

১৫ চ াম চ ু  হাসপাতাল রাগীকল াণ সিমিত, চ াম, িশ ণ হাসপাতাল ক , পাহাড়তলী, চ াম।  
৫,০০,০০০/- 0164593 

24-05-2018 
 

১৬ রাগীকল াণ সিমিত, পাবনা মানিসক হাসপাতাল, পাবনা র জঃ নং-৯১(২০০)/৮৬ 

৭,০০,০০০/- 0164594 
24-05-2018 

 

১৭ রাগীকল াণ সিমিত, খুলনা ট, িব, হাসপাতাল, খুলনা। র জঃ নং২৮৪/৮২ 

৪,০০,০০০/- 0164595 
24-05-2018 

 

১৮ রাগীকল াণ সিমিত, মাহা দপুর ফা টিল ট সািভেসস এ  িনং স ার এবং ১০০ শয া িবিশ  মা ও িশ  া  হাসপাতাল, , মাঃপুর, ঢাকা। 

৪,০০,০০০/- 0164596 
24-05-2018 

 

১৯ রাগীকল াণ সিমিত, ঢাকা ড াল কেলজ হাসপাতাল, িমরপুর -১৪, ঢাকা। র জঃ নং-০৯২৬২,২০১৬ 

৩,২০,০০০/- 0164597 
24-05-2018 

 

২০ রাগীকল াণ সিমিত, ন াশনাল হাট ফাউে শন হাসপাতাল এ  িরসাচ ইনি টউট, িমরপুর -২, ঢাকা। র জঃ নং-০৯২৫৬, তািরখ-১৬/৭/২০১৬ 

৪,০০,০০০/- 0164598 
24-05-2018 

 

২১ রাগীকল াণ সিমিত, বাংলােদশ মিডেকল 

কেলজ হাসপাতাল, ধানম , ঢাকা। র জঃ নং-০৩৩৪৯, ২০১৬ 

৩,০০,০০০/- 0164599 
24-05-2018 

 

২২ রাগীকল াণ সিমিত, মুগদা মিডেকল কেলজ ও হাসপাতাল, মুগদা, ঢাকা। র জঃ নং-০৯২৫৯ 

৩,০০,০০০/- 0164600 
24-05-2018 

 

২৩ রাগীকল াণ সিমিত, ন াশনাল ইনি টউট অব িনউেরাসােয়  এ  হাসপাতাল, শের বাংলা নগর , ঢাকা। র জঃ নং-০৯২৬৫, তািরখ-১৭/৮/২০১৬ 

১০,০০,০০০/- 0164601 
24-05-2018 

 

২৪ রাগীকল াণ সিমিত, িশ  মাতৃ া  ইনি টউট ৩,৫০,০০০/- 0164602  



িমক নং সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 
মাতয়াইল, ঢাকা। র জঃ নং-০৯২৫৮,২০১৬ 24-05-2018 

২৫ রাগীকল াণ সিমিত, হিল ফ ািমিল রড েস  মিডেকল কেলজ হাসপাতাল,  ঢাকা। র জঃ নং-০৯২৫৭/২০১৬  

৩,০০,০০০/- 0164603 
24-05-2018 

 

২৬ রাগীকল াণ সিমিত, শখ আবু নােসর হাসপাতাল, খুলনা। ৪,০০,০০০/- 0164604 
24-05-2018 

 

                                                             মাট = ১,২৮,৭০,০০
০/- 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 বাংলােদশ জাতীয় সমাজকল াণ পিরষদ ২০১৭-২০১৮ অথবছের উপেজলা রাগীকল াণ সিমিতর অনুকূেল অনদুান ব েনর সারসংে প  

 উপেজলা া  কমে সমূেহ অবি ত রাগীকল াণ সিমিত (‘গ ’ ণী) 
 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

িবভাগ: ঢাকা 
  জলা : ঢাকা    

১ দাহার রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , দাহার, ঢাকা। ঢ-০৮৮৬০/১১,  তাং-২৪-০২-১১  

১,১০,০০০/- 0164605 
24-05-2018 

 

২ নবাবগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , নবাবগ , ঢাকা। ঢ-০৮৮৬১/১১,  তাং-২৪-০২-১১  

৯০,০০০/- 0164606 
24-05-2018 

 

৩ করানীগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , করানীগ , ঢাকা। ঢ-০৮৮৬২/১১,  তাং-২৪-০২-১১  

৯০,০০০/- 0164607 
24-05-2018 

 

৪ ধামরাই রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে ,  ধামরাই, ঢাকা। ঢ-০৮৮৬৩/১১,  তাং-২৪-০২-১১  

১,১০,০০০/- 0164608 
24-05-2018 

 

৫ সাভার রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে ,  সাভার, ঢাকা। ঢ-০৮৮৬৪/১১,  তাং-২৪-০২-১১  

৯০,০০০/- 0164609 
24-05-2018 

 

  জলা-মু গ   0  

৬ ট ীবাড়ী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে ,  ট ীবাড়ী, মু গ । ম-ু০৩৪৯/১০,  তাং-২৮-১০-১০  

৯০,০০০/- 
0164610 

24-05-2018 
 

৭ িসরাজিদখান রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , িসরাজিদখান, মু গ । ম-ু০৩৫০, তাং-২৮-১০-১০  

৯০,০০০/- 
0164611 

24-05-2018 
 

৮ লৗহজং রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , লৗহজং, মু গ । ম-ু০৩৫১/১০,  তাং-২৮-১০-১০  

১,১০,০০০/- 0164612 
24-05-2018 

 

৯ ীনগর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  

কমে , ীনগর, মু গ । ম-ু০৩৫২/১০,  তাং-২৮-১০-১০  

৯০,০০০/- 0164613 
24-05-2018 

 

১০ গজািরয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , গজািরয়া, মু গ । মু-০৩৫৩/১০,  তাং-২৮-১০-১০ 

১,১০,০০০/- 0164614 
24-05-2018 

 

  জলা- নরিসংদী  0  

১১ পলাশ রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , পলাশ, নরিসংদী। ন-০৫০৫/১০,  তাং-২৪-১০-১০  

৯০,০০০/- 0164615 
24-05-2018 

 

১২ মেনাহরদী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , মেনাহরদী, নরিসংদী। ন-০৫১৩/১১,  তাং-২২-৫-১১  

১,১০,০০০/- 0164616 
24-05-2018 

 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

১৩ রায়পুরা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , রায়পুরা, নরিসংদী। ন-০৫১৪/১১,  তাং-২৫-৫-১১  

৯০,০০০/- 0164617 
24-05-2018 

 

১৪ বলাব রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , বলাব, নরিসংদী। ন-০৫১৫/১১,  তাং-০২-৬-১১ ি ঃ 

১,১০,০০০/- 0164618 
24-05-2018 

 

১৫ িশবপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , িশবপুর, নরিসংদী। ন-০৫১৯/১১,  তাং-৩১-৭-১১  

৯০,০০০/- 0164619 
24-05-2018 

 

  জলা : নারায়নগ   0  

১৬ ব র রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ব র, নারায়নগ ।না-০৬৪৮/১০তাং- ১০-১০-১০ 

৯০,০০০/- 0164620 
24-05-2018 

 

১৭ পগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , পগ ,নারায়নগ ।না-০৬৪৯তাং- ১০-১০-২০১০ইং 

৯০,০০০/- 0164621 
24-05-2018 

 

১৮ সানারগা ঁ রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , সানারগা,ঁ নারায়নগ ।না-০৬৫০তাং- ১০-১০-১০ইং 

১,১০,০০০/- 0164622 
24-05-2018 

 

১৯ আড়াইহাজার রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , আড়াইহাজার, নারায়নগ ।না-০৬৫১ তাং ১০-১০১০ 

১,১০,০০০/- 0164623 
24-05-2018 

 

  জলা- গাজীপুর  0  

২০ কাপািশয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , কাপািশয়া,গাজীপুর। গা-০৬৫৪/১০, তাং-২৬-১০-১০  

৯০,০০০/- 
0164624 

24-05-2018 
 

২১ কািলগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , কািলগ , গাজীপুর । গা-০৬৫৫/১০, তাং-২৮-১০-১০  

৯০,০০০/- 
0164625 

24-05-2018 
 

২২ ীপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ীপুর, গাজীপুর । গা-
০৬৭৫/১১,  তাং-২৫-০১-১১  

১,১০,০০০/- 
0164626 

24-05-2018 
 

২৩ কািলয়াৈকর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , কািলয়াৈকর, গাজীপুর । গা-০৬৭৭/১১,  

১,১০,০০০/- 
0164627 

24-05-2018 
 

  জলা- মািনকগ   0  

২৪ িঘওর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , িঘওর, মািনকগ  । মা-০৭৩৩/১১,  তাং-০৪-০৪-১১  

১,১০,০০০/- 
0164628 

24-05-2018 
 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

২৫ দৗলতপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , দৗলতপুর, মািনকগ , মা-০৭৩৪/১১, 

১,১০,০০০/- 
0164629 

24-05-2018 
 

২৬ হিররামপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , হিররামপুর, মািনকগ , মা-০৭৩৫/১১,  

৯০,০০০/- 0164630 
24-05-2018 

 

২৭ সাটিরয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , সাটিরয়া, মািনকগ  ।মা-০৭৩৭/১১,   

১,১০,০০০/- 
0164631 

24-05-2018 
 

২৮ িশবালয় রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , িশবালয়, মািনকগ  ।মা-০৭৩৮/১১,   

১,১০,০০০/- 
0164632 

24-05-2018 
 

২৯ িসংগাইর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , িসংগাইর, মািনকগ , মা-০৭৩৯/১১,তাং-১৪-০৮-১১ 

৯০,০০০/- 0164633 
24-05-2018 

 

 ফিরদপুর জলা :  0  

৩০ বায়ালমারী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , বায়ালমারী, ফিরদপুর।ফিরদ-৮১২  

১,১০,০০০/- 
0164634 

24-05-2018 
 

৩১ আলফাডাংগা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , আলফাডাংগা, ফিরদপুর ।ফিরদ-৮১৩/২০১০ 

১,১০,০০০/- 
0164635 

24-05-2018 
 

৩২ নগরকা া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , নগরকা া, ফিরদপুর।ফিরদ-৮১৪/১০  

১,১০,০০০/- 
0164636 

24-05-2018 
 

৩৩ ভাংগা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ভাংগা , ফিরদপুর। ফিরদ-

৮১৫/১০ 

১,১০,০০০/- 
0164637 

24-05-2018 
 

৩৪ সদরপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , সদরপুর , ফিরদপুর । ফিরদ-৮১৬/১০  

৯০,০০০/- 
0164638 

24-05-2018 
 

৩৫ মধুখালী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , মধুখালী, ফিরদপুর ।ফিরদ-৮১৭/১০  

৯০,০০০/- 
0164639 

24-05-2018 
 

৩৬ চরভ াসন রাগী কল াণ সিমিত,  উপেজলা া  কমে , চরভ াসন, ফিরদপুর ।ফিরদ-৮১৮/১০  

৯০,০০০/- 
0164640 

24-05-2018 
 

  জলা- মাদারীপুর  0  

৩৭ িশবচর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , িশবচর, মাদারীপুর। মাদা-৩৬৬/২০১০ 

১,১০,০০০/- 0164641 
24-05-2018 

 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

৩৮ কালিকিন রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , কালিকিন, মাদারীপুর।মাদা-৩৬৭ তাং-৫-১০-২০১০ 

৯০,০০০/- 0164642 
24-05-2018 

 

৩৯ রাৈজর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , রাৈজর, মাদারীপুর।।মাদা-৩৬৮/২০১০ 

৯০,০০০/- 0164643 
24-05-2018 

 

  জলা- গাপালগ   0  

৪০ টংগীপাড়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , টংগীপাড়া, গাপালগ ।েগাপা-৬৯১/১০  

১,৬০,০০০/- 0164644 
24-05-2018 

 

৪১ কাটালীপাড়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , কাটালীপাড়া, গাপালগ ।েগাপা-৬৯২,  

৯০,০০০/- 
0164645 

24-05-2018 
 

৪২ মুকসুদপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , মুকসুদপুর, গাপালগ । গাপা-৬৯৩/১০  

৯০,০০০/- 
0164646 

24-05-2018 
 

৪৩ কািশয়ানী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , কািশয়ানী, গাপালগ । 
গাপা-৬৯৪/১০  

৯০,০০০/- 
0164647 

24-05-2018 
 

  রাজবাড়ী জলা :  0  

৪৪ বািলয়াকা  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , বািলয়াকা , রাজবাড়ী,রাজ-৫৯০তাং- ২২-৯-২০১০ 

১,১০,০০০/- 
0164648 

24-05-2018 
 

৪৫ পাংশা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , পাংশা, রাজবাড়ী।রাজ-৫৯১/১০ তাং- ২৩-৯-২০১০ 

১,১০,০০০/- 
0164649 

24-05-2018 
 

৪৬ গায়াল  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  

কমে , গায়াল , রাজবাড়ী।রাজ-৫৯২/১০  

৯০,০০০/- 
0164650 

24-05-2018 
 

  শরীয়তপুর জলা :  0  

৪৭ নিড়য়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  

কমে , নিড়য়া, শরীয়তপুর।শরী-৪৯২/১০  

৯০,০০০/- 
0164651 

24-05-2018 
 

৪৮ ভদরগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ভদরগ , শরীয়তপুর।শরী-৪৯৩  

৯০,০০০/- 
0164652 

24-05-2018 
 

৪৯ জা জরা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , জা জরা, শরীয়তপুর।শরী-৪৯৪/১০  

১,১০,০০০/- 0164653 
24-05-2018 

 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

৫০ ডামুড া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ডামুড া, শরীয়তপুর।শরী-৪৯৫/১০  

৯০,০০০/- 0164654 
24-05-2018 

 

৫১ গাসাইরহাট   রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , গাসাইরহাট  শরীয়তপুর। শরী-৪৯৬/১০  

১,১০,০০০/- 0164655 
24-05-2018 

 

  জামালপুর জলা :                                                              0  

৫২ সিরষাবাড়ী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে  সিরষাবাড়ী, জামালপুর। জা-০০১১৩৩/১০  

৯০,০০০/- 
0164656 

24-05-2018 
 

৫৩ মাদারগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে  মাদারগ , জামালপুর। জা-০০১১৩৭/১০,  

৯০,০০০/- 
0164657 

24-05-2018 
 

৫৪ বকশীগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে  বকশীগ , জামালপুর। জা-০০১১৩৮/১০  

১,১০,০০০/- 
0164658 

24-05-2018 
 

৫৫ দওয়ানগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , দওয়ানগ , জামালপুর। জা-০০১১৪০/১০,   

১,১০,০০০/- 
0164659 

24-05-2018 
 

৫৬ মেল াহ রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , মেল াহ, জামালপুর। জা-০০১১৪২/১১  

৯০,০০০/- 
0164660 

24-05-2018 
 

৫৭ ইসলামপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ইসলামপুর, জামালপুর। জা-০০১১৪৫/১১,   

৯০,০০০/- 
0164661 

24-05-2018 
 

  শরপুর জলা  0  

৫৮ নকলা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , নকলা, শরপুর। শর-০৬২৮/১০,তাং-২১-০৯-১০  

৯০,০০০/- 0164662 
24-05-2018 

 

৫৯ নািলতাবাড়ী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , নািলতাবাড়ী, শরপুর। শর-০৬৩০/১০,   

১,১০,০০০/- 
0164663 

24-05-2018 
 

৬০ ীবরদী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ীবরদী, শরপুর। শর-০৬৩২/১০,   

১,১০,০০০/- 
0164664 

24-05-2018 
 

৬১ ঝনাইগাতী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ঝনাইগাতী, শরপুর। শর-

০৬৩৩/১০ 

১,১০,০০০/- 
0164665 

24-05-2018 
 

  ময়মনিসংহ  0  



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

৬২ গফরগাওঁ রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , গফরগাওঁ, ময়মনিসংহ। ম-০১৮২০/ 

১,১০,০০০/- 0164666 
24-05-2018 

 

৬৩ না াইল রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , না াইল , ময়মনিসংহ। ম-০১৮২১/১০,  

৯০,০০০/- 
0164667 

24-05-2018 
 

৬৪ ফুলবাড়ীয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ফুলবাড়ীয়া , ময়মনিসংহ। ম-০১৮২২/১০,  

৯০,০০০/- 
0164668 

24-05-2018 
 

৬৫ ঈ রগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ঈ রগ , ময়মনিসংহ। ম-০১৮২৩/১০, 

৯০,০০০/- 
0164669 

24-05-2018 
 

৬৬ গৗরীপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , গৗরীপুর, ময়মনিসংহ। ম-০১৮২৪/১০,  

৯০,০০০/- 
0164670 

24-05-2018 
 

৬৭ ভালুকা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ভালুকা , ময়মনিসংহ। ম-০১৮২৫/১০,  

১,১০,০০০/- 
0164671 

24-05-2018 
 

৬৮ ধুবাউড়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে ,  ধুবাউড়া, ময়মনিসংহ। ম-০১৮২৬/১০,   

১,১০,০০০/- 
0164672 

24-05-2018 
 

৬৯ ফুলপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে ,  ফুলপুর, ময়মনিসংহ। ম-

০১৮২৭/১০,   

৯০,০০০/- 0164673 
24-05-2018 

 

৭০ হালুয়াঘাট রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ। ম-০১৮২৮/১০,  

১,১০,০০০/- 0164674 
24-05-2018 

 

৭১ শাল রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , শাল, ময়মনিসংহ। ম-০১৮২৯/১০,  

৯০,০০০/- 
0164675 

24-05-2018 
 

৭২ মু াগাছা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , মু াগাছা, ময়মনিসংহ। ম-০১৮২৯/১০, 

৯০,০০০/- 
0164676 

24-05-2018 
 

  ন েকানা জলা  :   0  

৭৩ দগূাপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , দগূাপুর, ন েকানা।েন  -০৬০৫/১০ 

১,১০,০০০/- 
0164677 

24-05-2018 
 

৭৪ পূবধলা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , পূবধলা, ন েকানা। ন  -০৬০৬/১০ 

১,১০,০০০/- 
0164678 

24-05-2018 
 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

৭৫ কলমাকা া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , কলমাকা া, ন েকানা। ন  -০৬০৭/১০, 

১,১০,০০০/- 
0164679 

24-05-2018 
 

৭৬ মাহনগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , মাহনগ , ন েকানা। ন  -০৬১০/১০, 

৯০,০০০/- 
0164680 

24-05-2018 
 

৭৭ আটপাড়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , আটপাড়া, ন েকানা।েন  

-০৬১১/১০, 

৯০,০০০/- 
0164681 

24-05-2018 
 

৭৮ ক য়ুা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ক য়ুা, ন েকানা।েন  -০৬১২/১০ 

১,১০,০০০/- 0164682 
24-05-2018 

 

৭৯ বারহা া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , বারহা া, ন েকানা।েন  -০৬১৩/১০ 

৯০,০০০/- 0164683 
24-05-2018 

 

৮০ মদন রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , মদন, ন েকানা।েন  -০৬১৪/১০, তাং-০৯-০৩-১১  

১,১০,০০০/- 
0164684 

24-05-2018 
 

৮১ খািলয়াজিুড় রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , খািলয়াজিুড়, ন েকানা।েন  -০৬১৫/১০, 

১,১০,০০০/- 
0164685 

24-05-2018 
 

  িকেশারগ  জলা :  0  

৮২ তারাইল রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , তারাইল, িকেশারগ । িকেশার -০৮২৬/১১,  

৯০,০০০/- 
0164686 

24-05-2018 
 

৮৩ হােসনপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , হােসনপুর, 

িকেশারগ ।িকেশার -০৮২৭/১১,  

৯০,০০০/- 
0164687 

24-05-2018 
 

৮৪ কুিলয়ারচর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , কুিলয়ারচর, িকেশারগ ।িকেশার -০৮২৮/১১,  

৯০,০০০/- 
0164688 

24-05-2018 
 

৮৫ িনকলী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , িনকলী, িকেশারগ । িকেশার -০৮২৯/১১,  

৯০,০০০/- 
0164689 

24-05-2018 
 

৮৬ কিরমগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , কিরমগ , িকেশারগ । িকেশার -০৮৩০/১১,  

৯০,০০০/- 
0164690 

24-05-2018 
 

৮৭ িমঠামইন রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , িমঠামইন, িকেশারগ । িকেশার -০৮৩১/১১,  

১,১০,০০০/- 
0164691 

24-05-2018 
 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

৮৮ অ াম রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , অ াম, িকেশারগ । িকেশার -০৮৩২/১১,  

১,১০,০০০/- 
0164692 

24-05-2018 
 

৮৯ ইটনা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ইটনা, িকেশারগ । িকেশার 

-০৮৩৩/১১,  

১,১০,০০০/- 
0164693 

24-05-2018 
 

৯০ পাকু য়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , পাকু য়া, িকেশারগ ।িকেশার -০৮৩৪/১১,  

৯০,০০০/- 
0164694 

24-05-2018 
 

৯১ বা জতপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , বা জতপুর, িকেশারগ ।িকেশার -০৮৩৫/১১,  

৯০,০০০/- 
0164695 

24-05-2018 
 

৯২ ভরব রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ভরব, িকেশারগ । িকেশার -০৮৩৭/১১,  

১,১০,০০০/- 0164696 
24-05-2018 

 

৯৩ ক টয়াদী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ক টয়াদী, িকেশারগ । িকেশার -০৮৩৮/১১,  

৯০,০০০/- 0164697 
24-05-2018 

 

  টাংগাইল জলা  0  

৯৪ ভূঞাপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ভূঞাপুর, টাংগাইল। টভূ - ২১৮৬/১০,   

১,১০,০০০/- 
0164698 

24-05-2018 
 

৯৫ কািলহাতী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , কািলহাতী, টাংগাইল। টক -২১৮৮/, তাং-২৭-১০-১০  

১,১০,০০০/- 
0164699 

24-05-2018 
 

৯৬ ঘাটাইল রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ঘাটাইল, টাংগাইল। টঘ -২১৮৭/১০,  

১,১০,০০০/- 
0164700 

24-05-2018 
 

৯৭ িমজাপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে ,িমজাপুর, টাংগাইল। টিম -২১৮৯/১০,  

১,১০,০০০/- 
0165022 

24-05-2018 
 

৯৮ নাগরপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  

কমে , নাগরপুর, টাংগাইল। ট না ২১৮৪/১০,   

১,১০,০০০/- 
0164701 

24-05-2018 
 

৯৯ সিখপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , সিখপুর, টাংগাইল। টস -২১৮৩/১০, তাং-২৭-১০-১০  

১,১০,০০০/- 
0164702 

24-05-2018 
 

১০০ মধুপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , মধুপুর, টাংগাইল। টম -২১৮০/১০, তাং-২৭-১০-১০  

১,১০,০০০/- 
0164703 

24-05-2018 
 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

১০১ গাপালপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , গাপালপুর, টাংগাইল। টেগা-২১৮৫/,তাং-২৭-১০-১০  

১,১০,০০০/- 
0164704 

24-05-2018 
 

১০২ বাসাইল রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , বাসাইল, টাংগাইল। টবা - ২১৮১/, তাং-২৭-১০-১০  

৯০,০০০/- 
0164705 

24-05-2018 
 

১০৩ দলদুয়ার রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , দলদুয়ার, টাংগাইল। টেদ -২১৮২/, তাং-২৭-১০-১০  

৯০,০০০/- 
0164706 

24-05-2018 
 

১০৪ ধনবাড়ী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ধনবাড়ী, টাংগাইল। ৯০,০০০/- 
0164707 

24-05-2018 
 

িবভাগ : রাজশাহী 
  রাজশাহী জলা    

১০৫ মাহনপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , মাহনপুর, রাজশাহী । রাজশা-৯১৫/১১,  

১,১০,০০০/- 
0164708 

24-05-2018 
 

১০৬ দগূাপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , দগূাপুর, রাজশাহী । রাজশা-৯১৭/১১,তাং-১৬-০৮-১১  

১,১০,০০০/- 
0164709 

24-05-2018 
 

১০৭ তােনার রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , তােনার, রাজশাহী । রাজশা-৯১৮/১১  

১,১০,০০০/- 
0164710 

24-05-2018 
 

১০৮ পু ঠয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , পু ঠয়া, রাজশাহী । রাজশা-৯১৯/১১, তাং-১৬-০৮-১১  

৯০,০০০/- 0164711 
24-05-2018 

 

১০৯ চারঘাট রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , চারঘাট, রাজশাহী । রাজশা-৯২০/১১,তাং-১৬-০৮-১১  

১,১০,০০০/- 0164712 
24-05-2018 

 

১১০ বাঘা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , বাঘা, রাজশাহী । রাজশা-৯২১/১১, তাং-১৬-০৮-১১ ি ঃ 

৯০,০০০/- 
0164713 

24-05-2018 
 

১১১ গাদাগাড়ী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  

কমে , গাদাগাড়ী, রাজশাহী । রাজশা-৯২২/, তাং-১৬-০৮-১১  

৯০,০০০/- 
0164714 

24-05-2018 
 

১১২ পবা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , পবা, রাজশাহী ।রাজশা-৯২৩/১১, তাং-১৭-০৮-১১ ি ঃ 

৯০,০০০/- 
0164715 

24-05-2018 
 

১১৩ বাঘমারা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , বাঘমারা, রাজশাহী । রাজশা-৯২৪/১১,তাং-১৭-০৮-১১  

১,১০,০০০/- 0164716 
24-05-2018 

 

  চাপঁাইনবাবগ  জলা :  0  



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

১১৪ নােচাল রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া   ও পিরবার পিরক না কমে , নােচাল, চাপঁাইনবাবগ ।    
৯০,০০০/- 0164717 

24-05-2018 
 

১১৫ ভালাহাট রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া   ও পিরবার পিরক না কমে , ভালাহাট, চাপঁাইনবাবগ ।  
১,১০,০০০/- 0164718 

24-05-2018 
 

১১৬ িশবগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া   ও পিরবার পিরক না কমে , িশবগ , চাপঁাইনবাবগ ।     
১,৬০,০০০/- 0164719 

24-05-2018 
 

১১৭ গাম াপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া   ও পিরবার পিরক না কমে , গাম াপুর, চাপঁাইনবাবগ ।  
,   

৯০,০০০/- 
0164720 

24-05-2018 
 

১১৮ িসংড়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , িসংড়া, নােটার।নাট-৫২৫ /১০ তাং- ০৫/৮ /২০১০ ি ঃ  

৯০,০০০/- 
0164721 

24-05-2018 
 

১১৯ লালপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , লালপুর, নােটার। নাট-৫২৬/১০ তাং-০৮/৮/২০১০  

১,১০,০০০/- 0164722 
24-05-2018 

 

  জলা- নােটার 
 0  

১২০ বড়াই াম রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , বড়াই াম, নােটার। নাট-৫২৭/তাং-১০/৮/২০১০ ি ঃ 
৯০,০০০/- 0164723 

24-05-2018 
 

১২১ দাসপরু রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , দাসপুর, নােটার।নাট-৫২৮/তাং-১০/৮/২০১০ ি ঃ 
১,১০,০০০/- 0164724 

24-05-2018 
 

১২২ বাগািতপাড়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , বাগািতপাড়া, নােটার। নাট-৫২৯/১০  

৯০,০০০/- 0164725 
24-05-2018 

 

  জলা- নওগা ঁ  0  

১২৩ আ াই রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , আ াই, নওগা ঁ। নওগা-ঁ৯৯৪/১০ তাং-২৭/১০/২০১০ 

৯০,০০০/- 
0164726 

24-05-2018 
 

১২৪ মা া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , মা া, নওগা।ঁ নওগা-ঁ৯৯৫/১০ তাং-২৭/১০/২০১০ 

৯০,০০০/- 
0164727 

24-05-2018 
 

১২৫ ধামইরহাট রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ধামইরহাট, নওগা ঁ।নওগা-ঁ১০০৬/তাং- ০৫/১২/২০১০ 

১,১০,০০০/- 0164728 
24-05-2018 

 

১২৬ প ীতলা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  

কমে , প ীতলা, নওগা,ঁ নওগা-ঁ১০০৭/১০  

৯০,০০০/- 0164729 
24-05-2018 

 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

১২৭ রানীনগর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , রানীনগর, নওগা।ঁনওগা-ঁ১০০৯/১০  

১,১০,০০০/- 0164730 
24-05-2018 

 

১২৮ মহােদবপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , মহােদবপুর, নওগা ঁনওগা-ঁ১০২০/  

৯০,০০০/- 0164731 
24-05-2018 

 

১২৯ সাপাহার রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , সাপাহার, নওগা।ঁনওগা-ঁ১০২৩/১০  

১,১০,০০০/- 
0164732 

24-05-2018 
 

১৩০ পারশা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , পারশা, নওগা।ঁ নওগা-ঁ১০২৪/২০১১  

১,১০,০০০/- 
0164733 

24-05-2018 
 

১৩১ িনয়ামতপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , িনয়ামতপুর, নওগা ঁনওগা-ঁ১০২৫/১১  

১,১০,০০০/- 
0164734 

24-05-2018 
 

১৩২ বদলগািছ রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , বদলগািছ,  নওগা ঁনওগা-ঁ১০৩৪/১১  

৯০,০০০/- 
0164735 

24-05-2018 
 

  জলা- ব ড়া  0  

১৩৩ কাহালু রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , কাহালু, ব ড়া। ব ড়া-১৪৯১/২০১০  

৯০,০০০/- 
0164736 

24-05-2018 
 

১৩৪ শাজাহানপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , শাজাহানপুর, ব ড়া। ব ড়া-১৪৯৩/২০১০ 

৯০,০০০/- 
0164737 

24-05-2018 
 

১৩৫ সানাতলা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , সানাতলা, ব ড়া। ব ড়া-
১৪৯৪/তাং-২১/০৯/২০১০ 

৯০,০০০/- 
0164738 

24-05-2018 
 

১৩৬ িশবগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , িশবগ , ব ড়া। ব ড়া-১৪৯৬/২০১০  

৯০,০০০/- 
0164739 

24-05-2018 
 

১৩৭ গাবতলী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , গাবতলী, ব ড়া। ব ড়া-১৪৯৭/২০১০  

৯০,০০০/- 
0164740 

24-05-2018 
 

১৩৮ দুপচািচয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , দুপচািচয়া, ব ড়া। ব ড়া-১৪৯৮/২০১০ 

৯০,০০০/- 
0164741 

24-05-2018 
 

১৩৯ ধুনট রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ধুনট, ব ড়া।ব ড়া-১৪৯৯ /২০১০ তাং- ৩০/০৯ /২০১০  

৯০,০০০/- 
0164742 

24-05-2018 
 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

১৪০ শরপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , শরপুর, ব ড়া। ব ড়া-১৫০০/২০১০  

৯০,০০০/- 
0164743 

24-05-2018 
 

১৪১ ন ী াম রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ন ী াম, ব ড়া। ব ড়া-১৫০১/ তাং-১০/১০/২০১০ 

১,১০,০০০/- 
0164744 

24-05-2018 
 

১৪২ সািরয়াকা  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , সািরয়াকা , ব ড়া। ব ড়া-১৫২৫/২০১১  

১,১০,০০০/- 
0164745 

24-05-2018 
 

143 আদমিদঘী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , আদমিদঘী, ব ড়া। ব ড়া-১৫৫৮/২০১১ 

৯০,০০০/- 0164746 
24-05-2018 

 

  RqcyinvU †Rjv t  0  

144 তলাল রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  

কমে , তলাল, জয়পুরহাট। জয়-৫১৯/২০১০ 

৯০,০০০/- 
0164747 

24-05-2018 
 

145 পাচঁিবিব রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , পাচঁিবিব, জয়পুরহাট। জয়-৫২৩/২০১০ তাং-  

৯০,০০০/- 
0164748 

24-05-2018 
 

146 আে লপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , আে লপুর, জয়পুরহাট।জয়-৫২৪/২০১০ 

৯০,০০০/- 
0164749 

24-05-2018 
 

147 কালাই রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , কালাই, জয়পুরহাট। জয়-৫৩১/২০১০  

৯০,০০০/- 
0164750 

24-05-2018 
 

  জলা- পাবনা  0  

148 সািথয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , সািথয়া, পাবনা। পাবনা-১০৭০/২০১০  

১,১০,০০০/- 
0164751 

24-05-2018 
 

149 বড়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , বড়া, পাবনা।পাবনা-১০৭১/২০১০  

১,১০,০০০/- 
0164752 

24-05-2018 
 

150 সুজানগর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , সুজানগর, পাবনা ।পাবনা-১০৭২/তাং-০৫/১/২০১১ 

১,১০,০০০/- 
0164753 

24-05-2018 
 

151 আটঘিড়য়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , আটঘিড়য়া, পাবনা ।পাবনা-১০৭৩/তাং-১২/০১/২০১১ 

১,১০,০০০/- 
0164754 

24-05-2018 
 

152 ঈ রদী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ঈ রদী, পাবনা ।পাবনা-১০৭৬/২০১১  

১,১০,০০০/- 
0164755 

24-05-2018 
 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 
153 চাটেমাহর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , চাটেমাহর, পাবনা ।পাবনা-১০৭৯/তাং-১৯/০৬/২০১১ 

১,১০,০০০/- 
0164756 

24-05-2018 
 

154 ভা ুরা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ভা ুরা, পাবনা ।পাবনা-১০৮০/২০১১  

১,১০,০০০/- 
0164757 

24-05-2018 
 

155 ফিরদপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ফিরদপুর, পাবনা ।পাবনা-১০৮১/তাং-১৯/০৬/২০১১ 

১,১০,০০০/- 
0164758 

24-05-2018 
 

  িসরাজগ  জলা  0  

156 কাজীপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , কাজীপুর, িসরাজগ  ।  িসরাজ-৯২৪/২০১০ তাং-  

৯০,০০০/- 0164759 
24-05-2018 

 

157 তাড়াশ রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , তাড়াশ, িসরাজগ  ।িসরাজ-৯২৫/২০১০  

১,১০,০০০/- 
0164760 

24-05-2018 
 

158 উ াপাড়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , উ াপাড়া, িসরাজগ  ।িসরাজ-৯২৬/২০১০ তাং- 

১,১০,০০০/- 
0164761 

24-05-2018 
 

159 শাহাজাদপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , শাহাজাদপুর,  িসরাজগ  ।িসরাজ-৯২৭/ তাং-  

৯০,০০০/- 0164762 
24-05-2018 

 

160 কামারখ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , কামারখ , িসরাজগ  । িসরাজ-৯২৮/২০১০ তাং- 

১,১০,০০০/- 0164763 
24-05-2018 

 

161 চৗহালী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , চৗহালী , িসরাজগ  ।িসরাজ-৯২৯/২০১০  

১,১০,০০০/- 0164764 
24-05-2018 

 

162 বলকুিচ রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , বলকুিচ , িসরাজগ  । িসরাজ-৯৩০/২০১০ তাং-  

৯০,০০০/- 0164765 
24-05-2018 

 

163 রায়গ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  

কমে , রায়গ , িসরাজগ । িসরাজ-৯৩১/২০১০  

১,১০,০০০/- 0164766 
24-05-2018 

 

িবভাগ: রংপুর 
  রংপুর জলা    

১৬৪ কাউিনয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , কাউিনয়া, রংপুর।রং/কাউ-১০৭৩/১০  

৯০,০০০/- 
0164767 

24-05-2018 
 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

১৬৫ গংগাচড়া রাগী কল াণ সিমিত,  উপেজলা া  কমে , গংগাচড়া, রংপুর।রং/গংগা 
-১০৭৪/১০  

৯০,০০০/- 
0164768 

24-05-2018 
 

১৬৬ তারাগ  রাগী কল াণ সিমিত,  উপেজলা া  কমে , তারাগ  , রংপুর। রং/তারা-১০৮১/১০  

৯০,০০০/- 
0164769 

24-05-2018 
 

১৬৭ পীরগ  রাগী কল াণ সিমিত,  উপেজলা া  কমে , পীরগ , রংপুর। রং/পীর-১০৮৬/১০   

৯০,০০০/- 
0164770 

24-05-2018 
 

১৬৮ িমঠাপুকুর রাগী কল াণ সিমিত,  উপেজলা া  কমে , িমঠাপুকুর, রংপুর। রং/িমঠা-১০৮৭/১০ তাং-  

৯০,০০০/- 
0164771 

24-05-2018 
 

১৬৯ পীরগাছা রাগী কল াণ সিমিত,  উপেজলা া  কমে , পীরগাছা, রংপুর। রং/পীর-১০৮৮/১০ তাং-  

৯০,০০০/- 
0164772 

24-05-2018 
 

১৭০ বদরগ  রাগী কল াণ সিমিত,  উপেজলা া  কমে , বদরগ , রংপুর। রং/বদর-১০৯০/১০  

৯০,০০০/- 
0164773 

24-05-2018 
 

  লালমিনরহাট জলা :  0  

১৭১ আিদতমারী রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , আিদতমারী, লালমিনরহাট।লাল/আিদত/৩০৬/২০১১ 

১,১০,০০০/- 0164774 
24-05-2018 

 

১৭২ কালীগ  রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , কালীগ , লালমিনরহাট । লাল/কালী/৩০৭/১১   

১,৬০,০০০/- 0164775 
24-05-2018 

 

১৭৩ হাতীবা া রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , হাতীবা া, লালমিনরহাট ।লাল/হাতী/৩০৮/২০১১  

১,৬০,০০০/- 0164776 
24-05-2018 

 

১৭৪ পাট াম রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , পাট াম, লালমিনরহাট ।লা/পাট/৩০৯/২০১১ 

১,১০,০০০/- 0164777 
24-05-2018 

 

  নীলফামারী জলা :   0  

১৭৫ িকেশারগ  রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , িকেশারগ , নীলফামারী।নীল/িকেশার-৩৮৪/১০  

১,১০,০০০/- 
0164778 

24-05-2018 
 

১৭৬ সয়দপুর রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , সয়দপুর, নীলফামারী।নীল/ সয়দ-৩৮৫/১০  

১,১০,০০০/- 
0164779 

24-05-2018 
 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

১৭৭ ডামার রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , ডামার, নীলফামারী। নীল/ ডাম-৩৮৬/১০  

১,১০,০০০/- 
0164780 

24-05-2018 
 

১৭৮ িডমলা রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , িডমলা, নীলফামারী। নীল/িডম-৩৮৭/১০  

১,১০,০০০/- 
0164781 

24-05-2018 
 

১৭৯ জলঢাকা রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , জলঢাকা, নীলফামারী।নীল/জল-৩৮৮/১০  

১,১০,০০০/- 
0164782 

24-05-2018 
 

  জলা : কুিড় াম  0  

১৮০ রাজারহাট রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , রাজারহাট, কুিড় াম।কুিড়/৬৭০/১০  

১,১০,০০০/- 
0164783 

24-05-2018 
 

১৮১ রৗমারী রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , রৗমারী, কুিড় াম। কুিড়/৬৭১/১০  

১,১০,০০০/- 
0164784 

24-05-2018 
 

১৮২ ভূ ামারী রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , ভূ ামারী, কুিড় াম।কুিড়/৬৭২/১০  

১,১০,০০০/- 
0164785 

24-05-2018 
 

১৮৩ উিলপুর রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , উিলপুর, কুিড় াম। কুিড়/৬৭৩/১০  

১,১০,০০০/- 
0164786 

24-05-2018 
 

১৮৪ নােগ রী রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , নােগ রী, কুিড় াম। কুিড়/৬৭৪/১০  

১,১০,০০০/- 
0164787 

24-05-2018 
 

১৮৫ িচতলমারী রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , িচতলমারী, কুিড় াম।কুিড়/৬৮৫/১১  

১,১০,০০০/- 
0164788 

24-05-2018 
 

১৮৬ ফুলবাড়ী রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , ফুলবাড়ী, কুিড় াম। কুিড়/৬৮৬/১১  

১,১০,০০০/- 
0164789 

24-05-2018 
 

১৮৭ রা জবপুর রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , রা জবপুর, কুিড় াম।কুিড়/৬৯৪/১১ 

১,১০,০০০/- 
0164790 

24-05-2018 
 

  গাইবা া- জলা  0  

১৮৮ সাদুল াপুর রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , সাদুল াপুর, গাইবা া ।গাই/সাদু-১২৮৩/১০  

৯০,০০০/- 0164791 
24-05-2018 

 

১৮৯ পলাশবাড়ী রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , পলাশবাড়ী, গাইবা া ।গাই/ পলাশ-১২৮৪/১০   

৯০,০০০/- 0164792 
24-05-2018 

 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

১৯০ গািব গ  রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , গািব গ , গাইবা া ।গাই/ গািব-১২৮৫/১০ 

৯০,০০০/- 0164793 
24-05-2018 

 

১৯১ সাঘাটা রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , সাঘাটা,গাইবা া । গাই/ সাঘাটা ১২৮৬/১০   

১,১০,০০০/- 
0164794 

24-05-2018 
 

১৯২ ফুলছিড় রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , ফুলছিড়, গাইবা া ।গাই/ফুল-১২৮৮/১০  

১,১০,০০০/- 
0164795 

24-05-2018 
 

১৯৩ সু রগ  রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমে , সু রগ , গাইবা া । গাই/সু র-১২৮৯/১০  

১,১০,০০০/- 
0164796 

24-05-2018 
 

  িদনাজপুর জলা  0  

১৯৪ িবরল রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , িবরল, িদনাজপুর । িদনাজ-২১৮৫/১০  

১,১০,০০০/- 
0164797 

24-05-2018 
 

১৯৫ বাচাগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , বাচাগ , িদনাজপুর 

িদনাজ-২১৯১/২০১০  

৯০,০০০/- 0164798 
24-05-2018 

 

১৯৬ কাহােরাল রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , কাহােরাল, িদনাজপুর িদনাজ-২১৯২/১০  

১,১০,০০০/- 
0164799 

24-05-2018 
 

১৯৭ বীরগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  

কমে , বীরগ , িদনাজপুর িদনাজ-২১৯৩/১০  

১,১০,০০০/- 
0164800 

24-05-2018 
 

১৯৮ খানসামা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , খানসামা, িদনাজপুর িদনাজ-২১৯৪/১০  

১,১০,০০০/- 
0164801 

24-05-2018 
 

১৯৯ িচিররব র রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , িচিররব র, িদনাজপুর িদনাজ-২১৯৫/১০  

১,১০,০০০/- 
0164802 

24-05-2018 
 

২০০ পাবত পুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , পাবত পুর, িদনাজপুর িদনাজ-২১৯৬/১০  

১,১০,০০০/- 
0164803 

24-05-2018 
 

২০১ ফুলবাড়ী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ফুলবাড়ী, িদনাজপুর িদনাজ-২১৯৭/১০  

১,১০,০০০/- 
0164804 

24-05-2018 
 

২০২ হািকমপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , হািকমপুর, িদনাজপুর িদনাজ-২১৯৮/১০  

১,১০,০০০/- 
0164805 

24-05-2018 
 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

২০৩ িবরামপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , িবরামপুর, িদনাজপুর িদনাজ-২১৯৯/১০  

১,১০,০০০/- 
0164806 

24-05-2018 
 

২০৪ নবাবগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , নবাবগ , িদনাজপুর িদনাজ-২২০০/১০  

১,১০,০০০/- 
0164807 

24-05-2018 
 

২০৫ ঘাড়াঘাট রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ঘাড়াঘাট, িদনাজপুর িদনাজ-২২০১/১০  

১,১০,০০০/- 
0164808 

24-05-2018 
 

  ঠাকুরগাওঁ জলা:  0  

২০৬ পীরগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , পীরগ , ঠাকুগাওঁ।ঠাক-২৫৫/২০১০  

১,১০,০০০/- 
0164898 

24-05-2018 
 

২০৭ রানীশংৈকল রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , রানীশংৈকল, 

ঠাকুরগাওঁ।ঠাক-২৫৬/২০১০  

১,১০,০০০/- 
0164810 

24-05-2018 
 

২০৮ বািলয়াডা ী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , বািলয়াডা ী, ঠাকুগাওঁ। ঠাক-২৫৭/২০১০ 

১,১০,০০০/- 
0164811 

24-05-2018 
 

২০৯ হিরপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , হিরপুর, ঠাকুগাওঁ। ঠাক-২৫৮/২০১০  

১,১০,০০০/- 
0164812 

24-05-2018 
 

  প গড় জলা :  0  

২১০ আেটায়ারী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , আেটায়ারী, প গড়  ১৪৩/২০১০  

৯০,০০০/- 0164813 
24-05-2018 

 

২১১ দবীগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , দবীগ , প গড় । ১৪৪/২০১০  

১,১০,০০০/- 0164814 
24-05-2018 

 

২১২ বাদা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , বাদা, প গড় । ১৪৫/২০১০ তািরখঃ ২০/০৯/২০১০ 

৯০,০০০/- 0164815 
24-05-2018 

 

২১৩ ততিলয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ততিলয়া, প গড় । 
১৪৬/২০১০  

১,১০,০০০/- 0164816 
24-05-2018 

 

িবভাগ : চ াম 
  চ াম জলা  0  

২১৪ ফ টকছিড় রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ফ টকছিড়, চ াম। চ -২৯৬৯/১০, 

৯০,০০০/- 
0164817 

24-05-2018 
 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

২১৫ হাটহাজারী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , হাটহাজারী, চ াম ।চ -২৯৭০/১০, 

৯০,০০০/- 
0164818 

24-05-2018 
 

২১৬ চ নাইশ রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , চ নাইশ, চ াম ।চ -২৯৭১/১০,  

৯০,০০০/- 
0164819 

24-05-2018 
 

২১৭ বাশঁখালী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , বাশঁখালী, চ াম ।চ -২৯৮৯/১১, 

১,১০,০০০/- 0164820 
24-05-2018 

 

২১৮ সাতকািনয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , সাতকািনয়া, চ াম । চ -২৯৯৮/১১,  

৯০,০০০/- 0164821 
24-05-2018 

 

২১৯ লাহাগাড়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , লাহাগাড়া, চ াম । চ -২৯৯৯/১১, 

১,১০,০০০/- 0164822 
24-05-2018 

 

২২০ বায়ালখালী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , বায়ালখালী, চ াম । চ -৩০০০/১১,  

৯০,০০০/- 
0164823 

24-05-2018 
 

২২১ সীতাকুন্ড রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , সীতাকুন্ড , চ াম । চ -৩০০১/১১, 

৯০,০০০/- 
0164824 

24-05-2018 
 

২২২ িমর রাই রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , িমর রাই, চ াম । চ -

৩০০৪/১১,  

১,১০,০০০/- 0164825 
24-05-2018 

 

২২৩ রা ু িনয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , রা ু িনয়া, চ াম । চ -৩০০৫/১১,  

৯০,০০০/- 
0164826 

24-05-2018 
 

২২৪ প টয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , প টয়া, চ াম । চ -৩০০৬/১১,তাং- 

৯০,০০০/- 
0164827 

24-05-2018 
 

২২৫ রাউজান রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , রাউজান, চ াম । চ -৩০০৭/১১,  

৯০,০০০/- 
0164828 

24-05-2018 
 

২২৬ আেনায়ারা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , আেনায়ারা, চ াম । চ -৩০০৮/১১,  

৯০,০০০/- 
0164829 

24-05-2018 
 

২২৭ স ীপ রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , স ীপ, চ াম । চ -৩০১৭/১১, 

১,১০,০০০/- 0164830 
24-05-2018 

 

  ক বাজার জলা  0  



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

২২৮ মেহশখালী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , মেহশখালী, ক বাজার।ক -৩৮৪/১০,  

১,১০,০০০/- 
0164831 

24-05-2018 
 

২২৯ কুতবিদয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , কুতবিদয়া, ক বাজার।ক -৩৮৫/১০,  

১,১০,০০০/- 
0164832 

24-05-2018 
 

২৩০ টকনাফ রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , টকনাফ, ক বাজার।ক -৩৮৬/১০, - 

১,১০,০০০/- 
0164833 

24-05-2018 
 

২৩১ চকিরয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , চকিরয়া, ক বাজার।ক -৩৮৭/১০, 

১,১০,০০০/- 
0164834 

24-05-2018 
 

২৩২ পকুয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , পকুয়া, ক বাজার।ক -৩৮৮/১০, 

১,১০,০০০/- 
0164835 

24-05-2018 
 

২৩৩ উিখয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , উিখয়া, ক বাজার।ক -৩৮৯/১০, 

১,১০,০০০/- 
0164836 

24-05-2018 
 

২৩৪ রামু রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , রামু , ক বাজার।ক -৩৯০/১০, 

১,১০,০০০/- 
0164837 

24-05-2018 
 

  খাগড়াছিড় জলা  0  

২৩৫ পানছিড় রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , পানছিড় , খাগড়াছিড় ।খাগড়া-৩৮৭/১০ 

১,১০,০০০/- 
0164838 

24-05-2018 
 

২৩৬ মািনকছিড় রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , মািনকছিড় , খাগড়াছিড় ।খাগড়া-৩৮৮/১০,   

১,১০,০০০/- 
0164839 

24-05-2018 
 

২৩৭ মা টরা া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , মা টরা া, খাগড়াছিড়।খাগড়া-৩৮৯/১০,   

১,১০,০০০/- 
0164840 

24-05-2018 
 

২৩৮ রামগড় রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  

কমেপ , রামগড় , খাগড়াছিড়।খাগড়া-৩৯০/১০,   

১,১০,০০০/- 0164841 
24-05-2018 

 

২৩৯ িদঘীনালা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , দীিঘনালা , খাগড়াছিড়।খাগড়া-৩৯১/১০,   

১,১০,০০০/- 
0164842 

24-05-2018 
 

২৪০ ল ীছিড় রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , ল ীছিড় , খাগড়াছিড় ।খাগড়া-৩৯৩/১০,   

১,১০,০০০/- 
0164843 

24-05-2018 
 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

২৪১ মহালছিড় রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , মহালছিড় , খাগড়াছিড় ।খাগড়া-৩৯৪/১০,   

৯০,০০০/- 
0164844 

24-05-2018 
 

  রাংগামা ট জলা  0  

২৪২ নিনয়ারচর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , নিনয়ারচর, 

রা ামা ট।রাংগা-২৮১/২০১১,   

৯০,০০০/- 
0164845 

24-05-2018 
 

২৪৩ লংগদু রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , লংগদু রা ামা ট।রাংগা-২৮২/২০১১,   

৯০,০০০/- 
0164846 

24-05-2018 
 

২৪৪ জড়ুাছিড় রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , জড়ুাছিড়, রা ামা ট।রাংগা-২৮৩/২০১১,   

১,১০,০০০/- 0164847 
24-05-2018 

 

২৪৫ কা াই রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , কা াই, রা ামা ট।রাংগা-২৮৪/২০১১,   

১,১০,০০০/- 0164848 
24-05-2018 

 

২৪৬ কাউখালী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , কাউখালী, রা ামা ট।রাংগা-২৮৫/২০১১,   

৯০,০০০/- 0164849 
24-05-2018 

 

২৪৭ বরকল রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , বরকল, রা ামা ট।রাংগা-২৮৬/২০১১,   

৯০,০০০/- 
0164850 

24-05-2018 
 

২৪৮ রাজ লী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , রাজ লী, রা ামা ট।রাংগা-২৮৭/২০১১,   

৯০,০০০/- 
0164851 

24-05-2018 
 

২৪৯ িবলাইছিড় রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , িবলাইছিড়, রা ামা ট।রাংগা-২৮৯/২০১১,  

৯০,০০০/- 
0164852 

24-05-2018 
 

২৫০ বাঘাইছিড় রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , বাঘাইছিড়, রা ামা ট।রাংগা-২৯২/২০১১,   

৯০,০০০/- 
0164853 

24-05-2018 
 

  বা রবান জলা  0  

২৫১ রায়াংছিড় রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , রায়াংছিড়, বা রবান।বা -২৩৮/১০,  

১,১০,০০০/- 
0164854 

24-05-2018 
 

২৫২ থানিছ রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , থানিছ, বা রবান।বা -২৩৯/১০,  

১,১০,০০০/- 
0164855 

24-05-2018 
 

২৫৩ নাই ংছিড় রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , নাই ংছিড়, বা রবান।বা -২৪০/১০,  

১,১০,০০০/- 
0164856 

24-05-2018 
 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

২৫৪ আলীকদম রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , আলীকদম, বা রবান।বা -২৪১/১০,  

১,১০,০০০/- 
0164857 

24-05-2018 
 

২৫৫ লামা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , লামা, বা রবান।বা -২৪২/১০,  

১,১০,০০০/- 
0164858 

24-05-2018 
 

২৫৬ মা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , মা, বা রবান।বা -২৪৪/১০  

১,১০,০০০/- 
0164859 

24-05-2018 
 

  কুিম া জলা  0  

২৫৭ বুিড়চং রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , বুিড়চং, কুিম া।কুিম-১৯২৪/১০ 

১,১০,০০০/- 0164860 
24-05-2018 

 

২৫৮ া ণপাড়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , া ণপাড়া, কুিম া ।কুিম-১৯৩৬/১০, 

৯০,০০০/- 
0164861 

24-05-2018 
 

২৫৯ চৗ াম রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , চৗ াম, কুিম া । কুিম-১৯৩৪/১০,  

৯০,০০০/- 
0164862 

24-05-2018 
 

২৬০ লাকসাম রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , লাকসাম, কুিম া । কুিম-১৯৩৭/১০,  

১,১০,০০০/- 
0164863 

24-05-2018 
 

২৬১ লা লেকাট রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , লা লেকাট, কুিম া । কুিম-১৯৩৫/১০, - 

১,১০,০০০/- 
0164864 

24-05-2018 
 

২৬২ মুরাদনগর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , মুরাদনগর, কুিম া । কুিম-

১৯২৩/১০, 

৯০,০০০/- 0164865 
24-05-2018 

 

২৬৩ ব ড়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ব ড়া, কুিম া । কুিম-১৯২৮/১০,  

১,১০,০০০/- 0164866 
24-05-2018 

 

২৬৪ দবী ার রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , দবী ার, কুিম া । কুিম-১৯২৫/১০, 

৯০,০০০/- 0164867 
24-05-2018 

 

২৬৫ দাউদকা  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , দাউদকা , কুিম া ।কুিম-১৯৩২/১০, 

১,১০,০০০/- 
0164868 

24-05-2018 
 

২৬৬ হামনা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , হামনা, কুিম া ।কুিম-১৯৩১/১০, 

১,১০,০০০/- 
0164869 

24-05-2018 
 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

২৬৭ চা না রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে ,চা না, কুিম া ।কুিম-১৯২৭/১০, 

৯০,০০০/- 0164870 
24-05-2018 

 

২৬৮ মেনাহরগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , মেনাহরগ , । কুিম া কুিম-১৯২৯ /১০ ,  

১,১০,০০০/- 0164871 
24-05-2018 

 

২৬৯ িততাস রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , িততাস, কুিম া ।কুিম-১৯২৬/১০,  

৯০,০০০/- 0164872 
24-05-2018 

 

২৭০ মঘনা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , মঘনা, কুিম া ।কুিম-১৯৩০/১০  

৯০,০০০/- 0164873 
24-05-2018 

 

২৭১ সদর 

(দি ণ) 

রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , সদর (দি ণ), কুিম া ।কুিম-১৯৩৩/১০ 

১,১০,০০০/- 0164874 
24-05-2018 

 

  া নবাড়ীয়া জলা  0  

২৭২ নািসরনগর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , নািসরনগর, া নবাড়ীয়া। া ণ-৫০২/১০  

১,১০,০০০/- 0164875 
24-05-2018 

 

২৭৩ সরাইল রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , সরাইল, া নবাড়ীয়া। া ণ-৪৯৭   

৯০,০০০/- 0164876 
24-05-2018 

 

২৭৪ নবীনগর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , নবীনগর, া নবাড়ীয়া। া ণ-৫০১/  

১,১০,০০০/- 
0164877 

24-05-2018 
 

২৭৫ কসবা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , কসবা, 
া নবাড়ীয়া। া ণ-৪৯৯/১০  

১,১০,০০০/- 
0164878 

24-05-2018 
 

২৭৬ আখাউড়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , আখাউড়া, া নবাড়ীয়া। া ণ-৫০০/১০  

৯০,০০০/- 0164879 
24-05-2018 

 

২৭৭ বা ারামপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , বা ারামপুর, া নবাড়ীয়া। া ণ-৪৯৮/১০  

১,১০,০০০/- 0164880 
24-05-2018 

 

  চাদঁপুর জলা  0  

২৭৮ হাইমচর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , হাইমচর, চাদঁপুর ।চাদঁ-৬৭৫/১০,  

৯০,০০০/- 
0164881 

24-05-2018 
 

২৭৯ ফিরদগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ফিরদগ , চাদঁপুর ।চাদঁ-৬৭৩/১০,  

৯০,০০০/- 
0164882 

24-05-2018 
 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

২৮০ মতলব(দঃ) রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , মতলব (দঃ), চাদঁপুর ।চাদঁ-৬৭৬/১০,  

১,১০,০০০/- 0164883 
24-05-2018 

 

২৮১ মতলব(উঃ) রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , মতলব (উঃ), চাদঁপুর ।চাদঁ-৬৭৪/১০,  

৯০,০০০/- 
0164884 

24-05-2018 
 

২৮২ হাজীগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , হাজীগ , চাদঁপুর ।চাদঁ-৬৭১/১০,  

৯০,০০০/- 
0164885 

24-05-2018 
 

২৮৩ কচয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , কচয়া, চাদঁপুর ।চাদঁ-৬৭২/১০,  

১,১০,০০০/- 
0164886 

24-05-2018 
 

২৮৪ শাহরাি  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , শাহরা , চাদঁপুর ।চাদঁ-৬৮৪/১০,  

১,১০,০০০/- 
0164887 

24-05-2018 
 

  নায়াখালী জলা  0  

২৮৫ বগমগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , বগমগ , নায়াখালী।েনায়া-৭৫৯/১০, 

৯০,০০০/- 0164888 
24-05-2018 

 

২৮৬ সনবাগ রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , সনবাগ, নায়াখালী।েনায়া-৭৬০/১০, 

১,১০,০০০/- 
0164889 

24-05-2018 
 

২৮৭ চাটিখল রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , চাটিখল, নায়াখালী।েনায়া-৭৬৪/১০, 

১,১০,০০০/- 
0164890 

24-05-2018 
 

২৮৮ সুবণচর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , সুবণচর, নায়াখালী।েনায়া-
৭৮০/১১, 

৯০,০০০/- 0164891 
24-05-2018 

 

২৮৯ সানাইমুিড় রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , সানাইমুিড়, নায়াখালী।েনায়া-৭৮৩/১১,  

১,১০,০০০/- 
0164892 

24-05-2018 
 

২৯০ কা ানীগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , কা ানীগ , নায়াখালী।েনায়া-৭৮৬/১১,  

১,১০,০০০/- 
0164893 

24-05-2018 
 

২৯১ হািতয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , হািতয়া, নায়াখালী।েনায়া-৭৮৯/১১, 

৯০,০০০/- 0164894 
24-05-2018 

 

  ফনী জলা   0  

২৯২ পর রাম রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , পর রাম, ফনী।েফনী-৪০১/১১,  

১,১০,০০০/- 0164895 
24-05-2018 

 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

২৯৩ ফুলগাজী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ফুলগাজী , ফনী।েফনী-৪০২/১১,  

৯০,০০০/- 0164896 
24-05-2018 

 

২৯৪ সানাগাজী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , সানাগাজী , ফনী।েফনী-৪০৩/১১,তাং- 

১,১০,০০০/- 0164897 
24-05-2018 

 

২৯৫ দাগনভঞা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , , দাগনভঞা, ফনী। ফনী- ৪০৪/১১,তাং-  

৯০,০০০/- 
0164898 

24-05-2018 
 

২৯৬ ছাগলনাইয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , , ছাগলনাইয়া, ফনী। ফনী-৪০৫/১১, 

৯০,০০০/- 
0164899 

24-05-2018 
 

  ল ীপুর জলা  0  

২৯৭ রায়পুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , রায়পুর , ল ীপুর ।ল ী-৫১২/১০,  

৯০,০০০/- 
0164900 

24-05-2018 
 

২৯৮ রামগিত রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , রামগিত , ল ীপুর ।ল ী-৫১৫ /১০,  

১,১০,০০০/- 0164901 
24-05-2018 

 

২৯৯ কমলনগর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , কমলনগর , ল ীপুর । ল ী-৫১৬/১০, 

৯০,০০০/- 0164902 
24-05-2018 

 

৩০০ রামগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , রামগ  , ল ীপুর । ল ী-৫৪৩/১১, 

১,১০,০০০/- 0164903 
24-05-2018 

 

িবভােগর নাম :  খুলনা। 
  খুলনা জলা :  0  

৩০১ পসা উপেজলা রাগী কল াণ সিমিত, 

উপেজলা া  কমেপ , পসা, খুলনা। খুলনা-১৩৭৬/১০ 

৯০,০০০/- 0164904 
24-05-2018 

 

৩০২ তরখাদা উপেজলা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , তরখাদা, খুলনা।খুলনা-১৩৭৭/১০, 

১,১০,০০০/- 0164905 
24-05-2018 

 

৩০৩ ফুলতলা উপেজলা রাগী কল াণ সিমিত,উপেজলা া  কমেপ , ফুলতলা, খুলনা।খুলনা-১৩৭৮/১০,  

৯০,০০০/- 
0164906 

24-05-2018 
 

৩০৪   িদঘিলয়া উপেজলা রাগী কল াণ সিমিত,উপেজলা া  কমেপ , িদঘিলয়া, খুলনা।খুলনা-১৩৭৯/১০,  

৯০,০০০/- 
0164907 

24-05-2018 
 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

৩০৫ পাইকগাছা উপেজলা রাগী কল াণ সিমিত,উপেজলা া  কমেপ , পাইকগাছা, খুলনা। ১৩৮০/১০,তাং- 

১,১০,০০০/- 
0164908 

24-05-2018 
 

৩০৬ কয়রা উপেজলা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , কয়রা, খুলনা। খুলনা-১৩৮১/১০  

১,১০,০০০/- 
0164909 

24-05-2018 
 

৩০৭ দােকাপ উপেজলা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , দােকাপ, খুলনা।খুলনা-১৩৮২/১০,  

১,১০,০০০/- 
0164910 

24-05-2018 
 

৩০৮ ডমুিরয়া উপেজলা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , ডমুিরয়া, খুলনা।খুলনা-১৩৮৩/১০, - 

১,১০,০০০/- 
0164911 

24-05-2018 
 

৩০৯ ব টয়াঘাটা উপেজলা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , ব টয়াঘাটা, খুলনা। ১৩৮৮/১০তাং- 

১,১০,০০০/- 
0164912 

24-05-2018 
 

  সাত ীরা জলা :  0  

৩১০ কলােরায়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , কলােরায়া, সাত ীরা।সাত-১০৭৫/১০  

৯০,০০০/- 0164913 
24-05-2018 

 

৩১১ দবহাটা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , দবহাটা, সাত ীরা।সাত-১০৭৬/১০  

৯০,০০০/- 
0164914 

24-05-2018 
 

৩১২ আশা িন রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , আশা িন, সাত ীরা।সাত-১০৭৭/১০  

৯০,০০০/- 
0164915 

24-05-2018 
 

৩১৩ কািলগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , কািলগ , সাত ীরা।সাত-১০৭৮/১০  

১,১০,০০০/- 
0164916 

24-05-2018 
 

৩১৪ শ ামনগর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , শ ামনগর, সাত ীরা।সাত-১০৭৯/১০  

১,১০,০০০/- 
0164917 

24-05-2018 
 

৩১৫ তালা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  

কমে , তালা, সাত ীরা।সাত-১০৮০/১০  

৯০,০০০/- 0164918 
24-05-2018 

 

   বােগরহাট জলা :  0  

৩১৬ কচয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , কচয়া, বােগরহাট।বােগর-

৮৭৮/১০  

১,১০,০০০/- 0164919 
24-05-2018 

 

৩১৭ মা াহাট রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , মা াহাট, বােগরহাট।বােগর-৮৭৯/১০   

৯০,০০০/- 0164920 
24-05-2018 

 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

৩১৮ ফিকরহাট রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , ফিকরহাটা, বােগরহাট।বােগর-৮৮০/১০ তাং- 

১,১০,০০০/- 
0164921 

24-05-2018 
 

৩১৯ রামপাল রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , রামপাল, বােগরহাট।বােগর-৮৮১/১০  

১,১০,০০০/- 
0164922 

24-05-2018 
 

৩২০ মােড়লগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , মােড়লগ  , ঝনাইদহ।বােগর-৮৮২/১০ তাং-  

১,১০,০০০/- 
0164923 

24-05-2018 
 

৩২১ শরণেখালা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , শরণেখালা, বােগরহাট।বােগর-৮৮৩/১০ - 

১,১০,০০০/- 
0164924 

24-05-2018 
 

৩২২ িচতলমারী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , িচতলমারী, বােগরহাট।বােগর-৮৮৪/১০  

৯০,০০০/- 0164925 
24-05-2018 

 

৩২৩ মাংলা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , মাংলা, বােগরহাট।বােগর-৮৮৫/১০  

১,১০,০০০/- 0164926 
24-05-2018 

 

  যেশার জলা :  0  

৩২৪ মিনরামপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , মিনরামপুর, যেশার।যেশার-১৪৩৩   

১,১০,০০০/- 0164927 
24-05-2018 

 

৩২৫ ঝকরগাছা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , ঝকরগাছা, যেশার।যেশার-১৪৩৪   

১,১০,০০০/- 
0164928 

24-05-2018 
 

৩২৬ বাঘারপাড়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , বাঘারপাড়া, যেশার।যেশার-১৪৩৫  

১,১০,০০০/- 
0164929 

24-05-2018 
 

৩২৭ কশবপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , কশবপুর, যেশার।যেশার-১৪৩৬  

১,১০,০০০/- 
0164930 

24-05-2018 
 

৩২৮ শাশা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , শাশা, যেশার।যেশার-১৪৩৭  

১,১০,০০০/- 
0164931 

24-05-2018 
 

৩২৯ অভয়নগর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , অভয়নগর,যেশার।যেশার-১৪৩৮  

১,১০,০০০/- 
0164932 

24-05-2018 
 

৩৩০ চৗগাছা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , চৗগাছা, যেশার। যেশার-১৪৩৯  

১,১০,০০০/- 
0164933 

24-05-2018 
 

  ঝনাইদহ জলা :  0  



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

৩৩১ কাটচাদঁপুর  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , কাটচাদঁপুর, ঝনাইদহ। ঝনাই-৮৫২/১০ -  

১,১০,০০০/- 
0164934 

24-05-2018 
 

৩৩২ কালীগ   রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , কালীগ , ঝনাইদহ। ঝনাই-৮৫৩/১০ - 

১,১০,০০০/- 
0164935 

24-05-2018 
 

৩৩৩ হিরণাকুন্ড   রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , হিরণাকুন্ড , ঝনাইদহ। ঝনাই-৮৫৪/১০  

১,১০,০০০/- 
0164936 

24-05-2018 
 

৩৩৪ শলকুপা   রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , শলকুপা , ঝনাইদহ। ঝনাই-৮৫৫/১০  

৯০,০০০/- 0164937 
24-05-2018 

 

৩৩৫ মেহষপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , মেহষপুর , ঝনাইদহ। ঝনাই-৮৫৬/১০  

১,১০,০০০/- 0164938 
24-05-2018 

 

  মা রা জলা :  0  

৩৩৬ ীপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , ীপুর,মা রা, মা-৬০৫/২০১০  

৯০,০০০/- 0164939 
24-05-2018 

 

৩৩৭ মহ দপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , মহ দপুর,মা রা।মা-৬১০/২০১০  

১,১০,০০০/- 
0164940 

24-05-2018 
 

৩৩৮ শািলখা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , শািলখা,মা রা। মা-৬১২/২০১০  

১,১০,০০০/- 
0164941 

24-05-2018 
 

  নড়াইল জলা :  0  

৩৩৯ লাহাগড়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , লাহাগড়া, নড়াইল।নড়াইল-৩৭৫/১  

৯০,০০০/- 
0164942 

24-05-2018 
 

৩৪০ কািলয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , কািলয়া, নড়াইল।নড়াইল-

৩৭৬/১০  

৯০,০০০/- 
0164943 

24-05-2018 
 

  কু য়া জলা :  0  

৩৪১ িমরপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , িমরপুর, কু য়া।কুষ-৯০৯/১০  

৯০,০০০/- 0164944 
24-05-2018 

 

৩৪২ দৗলতপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , দৗলতপুর, কু য়া।কুষ-৯১০/১০  

১,১০,০০০/- 
0164945 

24-05-2018 
 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

৩৪৩ খাকসা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ ,  খাকসা, কু য়া।কুষ-৯১১/১০  

১,১০,০০০/- 
0164946 

24-05-2018 
 

৩৪৪ কুমারখালী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , কুমারখালী, কু য়া।কুষ-৯১২/১০,  

১,১০,০০০/- 
0164947 

24-05-2018 
 

৩৪৫ ভড়ামারা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ভড়ামারা, কু য়া। কুষ-৯১৩/১০,  

১,১০,০০০/- 0164948 
24-05-2018 

 

  চয়াডাংগা জলা :  0  

৩৪৬ আলমডাংগা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , আলমডাংগা, চয়াডাংগা  চয়া-৩৯৮/১০  

১,১০,০০০/- 
0164949 

24-05-2018 
 

৩৪৭ দামুড়হদা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , দামুড়হদা, চয়াডাংগা। চয়া-৩৯৬/১০  

১,১০,০০০/- 
0164950 

24-05-2018 
 

৩৪৮ জীবননগর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , জীবননগর, চয়াডাংগা। চয়া-৩৯৯/১০  

১,১০,০০০/- 
0164951 

24-05-2018 
 

  মেহরপুর জলা :  0  

৩৪৯ গাংনী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , গাংনী, মেহরপুরেমেহর-৩৩৫/১০  

১,১০,০০০/- 0164952 
24-05-2018 

 

৩৫০ মু জবনগর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , মু জবনগর, মেহরপুরেমেহর-৩৩৬/১০  

১,১০,০০০/- 0164953 
24-05-2018 

 

িবভােগর নাম : বিরশাল 
  বিরশাল জলা :  0  

৩৫১ বােকরগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , বােকরগ , বিরশাল । বিরশাল-১৬১৪/১০  

৯০,০০০/- 0164954 
24-05-2018 

 

৩৫২ বাবুগ  রাগী কল াণ সিমিত, জলা া  কমে , বাবুগ , বিরশাল । বিরশাল-১৬১৫/১০  

১,৬০,০০০/- 0164955 
24-05-2018 

 

৩৫৩ মুলাদী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , মুলাদী, বিরশাল । বিরশাল-১৬১৬/ উপ ১০  

১,১০,০০০/- 
0164956 

24-05-2018 
 

৩৫৪ উজরপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , উজরপুর, বিরশাল । বিরশাল-১৬১৭/১০  

১,১০,০০০/- 
0164957 

24-05-2018 
 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

৩৫৫ মেহ গ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , মেহ গ , বিরশাল । র জ-১৬১৮/১০  

১,১০,০০০/- 
0164958 

24-05-2018 
 

৩৫৬ গৗরনদী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , গৗরনদী, বিরশাল । বিরশাল-১৬১৯/১০  

১,১০,০০০/- 
0164959 

24-05-2018 
 

৩৫৭ িহজলা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , িহজলা, বিরশাল । বিরশাল-১৬২০/১০  

১,১০,০০০/- 
0164960 

24-05-2018 
 

৩৫৮ আৈগলঝাড়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , আৈগলঝাড়া, বিরশাল । বিরশাল-১৬২১/  

১,১০,০০০/- 
0164961 

24-05-2018 
 

৩৫৯ বানারীপাড়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , বানারীপাড়া, বিরশাল । বিরশাল-১৬২২/  

১,১০,০০০/- 
0164962 

24-05-2018 
 

  ভালা জলা :  0  

৩৬০ দৗলতখান রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , দৗলতখান, ভালা ।৩২৫/১১ 

১,১০,০০০/- 0164963 
24-05-2018 

 

৩৬১ বারহানউন 
রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , বারহানউ ন, ভালা ।৩৩০/১১  

৯০,০০০/- 0164964 
24-05-2018 

 

৩৬২ তজমুু ন রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , তজমুু ন,  ভালা।৩৩১/১১ 

১,১০,০০০/- 0164965 
24-05-2018 

 

৩৬৩ লালেমাহন রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , লালেমাহন , ভালা। 
৩৩২/১১ 

৯০,০০০/- 0164966 
24-05-2018 

 

৩৬৪ চরফ াশন রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , চরফ াশন, ভালা।৩৩৩/১১ 

১,১০,০০০/- 0164967 
24-05-2018 

 

৩৬৫ মনপুরা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  

কমেপ , মনপুরা, ভালা । ৩৩৪/১১ 

১,১০,০০০/- 0164968 
24-05-2018 

 

  ঝালকাঠ  জলা :  0  

৩৬৬ রাজাপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , রাজাপুর, ঝালকাঠ  । ঝাল-৫০২/১০, 

৯০,০০০/- 
0164969 

24-05-2018 
 

৩৬৭ নলিছ ট রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , নলিছ ট, ঝালকাঠ  ।ঝাল-৫০৩/  

৯০,০০০/- 
0164970 

24-05-2018 
 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

৩৬৮ কাঠািলয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , কাঠািলয়া, ঝালকাঠ  ।ঝাল৫০৫/১০, 

১,১০,০০০/- 0164971 
24-05-2018 

 

  িপেরাজপুর জলা :  0  

৩৬৯ না জরপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  

কমেপ , না জরপুর, িপেরাজপুর ।িপেরাজ-৮৭০/১০,  

৯০,০০০/- 0164972 
24-05-2018 

 

৩৭০ জয়ানগর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , জয়ানগর, িপেরাজপুর ।িপেরাজ-৮৭১/১০,  

৯০,০০০/- 0164973 
24-05-2018 

 

৩৭১ নছারাবাদ রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , নছারাবাদ, িপেরাজপুর ।িপেরাজ-৮৭২  

১,১০,০০০/- 
0164974 

24-05-2018 
 

৩৭২ কাউখালী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , কাউখালী, িপেরাজপুর ।িপেরাজ-৮৭৩/১০ 

১,১০,০০০/- 
0164975 

24-05-2018 
 

৩৭৩ মঠবাড়ীয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , মঠবাড়ীয়া, িপেরাজপুর ।িপেরাজ-৮৭৪/১০  

১,১০,০০০/- 
0164976 

24-05-2018 
 

৩৭৪ ভা ািরয়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমে , ভা ািরয়া, িপেরাজপুর ।িপেরাজ-৮৭৫/১০ 

৯০,০০০/- 0164977 
24-05-2018 

 

  পটয়াখালী জলা :  0  

৩৭৫ িমজাগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , িমজাগ ,পটয়াখালী।পটয়া-৫১৬/১০  

১,১০,০০০/- 
0164978 

24-05-2018 
 

৩৭৬ দশিমনা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , দশিমনা, পটয়াখালী।পটয়া-৫১৭/১০ 

১,১০,০০০/- 
0164979 

24-05-2018 
 

৩৭৭ বাউফল রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , বাউফল, পটয়াখালী 
।পটয়া-৫১৮/১০  

১,১০,০০০/- 
0164980 

24-05-2018 
 

৩৭৮ কলাপাড়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , কলাপাড়া, পটয়াখালী ।পটয়া-৫১৯/১০ 

১,১০,০০০/- 
0164981 

24-05-2018 
 

৩৭৯ গলািচপা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  

কমেপ , গলািচপা, পটয়াখালী ।পটয়া-৫২০/১০ 

১,১০,০০০/- 
0164982 

24-05-2018 
 

৩৮০ দুমিক রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , দুমিক, পটয়াখালী ।পটয়া-৫২১/১০ 

৯০,০০০/- 0164983 
24-05-2018 

 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 
  বর না জলা :  0  

৩৮১ আমতলী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , আমতলী, বর না ।  বর-৬৯২/১০  

৯০,০০০/- 0164984 
24-05-2018 

 

৩৮২ বামনা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  

কমেপ , বামনা, বর না । বর-৬৯৩/১০  

৯০,০০০/- 0164985 
24-05-2018 

 

৩৮৩ বতাগী রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , বতাগী, বর না । বর-৬৯৪/১০ 

১,১০,০০০/- 
0164986 

24-05-2018 
 

৩৮৪ পাথরঘাটা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , পাথরঘাটা, বর না । বর-৬৯৫/১০ 

১,১০,০০০/- 
0164987 

24-05-2018 
 

িবভােগর নাম : িসেলট 
  িসেলট জলা :   0  

৩৮৫ কানাইঘাট রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমেপ , কানাইঘাট, িসেলট । িসল-১১৫০/১১  

১,১০,০০০/- 
0164988 

24-05-2018 
 

৩৮৬ জিকগ  রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমেপ , জিকগ , িসেলট । িসল-১১৫৩/১১  

১,১০,০০০/- 
0164989 

24-05-2018 
 

৩৮৭ ফ ু গ  রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমেপ , ফ ু গ , িসেলট । িসল-১১৫৬/১১  

৯০,০০০/- 
0164990 

24-05-2018 
 

৩৮৮ বালাগ  রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমেপ , বালাগ , িসেলট । িসল-১১৬২/১১ 

৯০,০০০/- 
0164991 

24-05-2018 
 

৩৮৯ িব নাথ রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমেপ , িব নাথ, িসেলট । িসল-১১৭৬/১১  

৯০,০০০/- 
0164992 

24-05-2018 
 

৩৯০ জ াপুর রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমেপ , জ াপুর, িসেলট । িসল-১১৭৭/১১ তাং- 

১,১০,০০০/- 0164993 
24-05-2018 

 

৩৯১ গালাপগ  রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমেপ , গালাপগ , িসেলট । িসল-১১৭৮/১১  

৯০,০০০/- 0164994 
24-05-2018 

 

৩৯২ কা ানীগ  রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমেপ , কা ানীগ , িসেলট । িসল-১১৭৯/১১  

১,১০,০০০/- 0164995 
24-05-2018 

 



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

৩৯৩ দি ণ সুরমা রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমেপ , দি ণ সুরমা, িসেলট । িসল-১১৮০/১১  

৯০,০০০/- 
0164996 

24-05-2018 
 

৩৯৪ িবয়ািনবাজার রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমেপ , িবয়ািনবাজার, িসেলট । িসল-১১৯১/১১  

৯০,০০০/- 
0164997 

24-05-2018 
 

৩৯৫ গায়াইনঘাট রাগী কল াণ সিমিত উপেজলা া  কমেপ , গায়াইনঘাট, িসেলট। ৯০,০০০/- 
0164998 

24-05-2018 
 

  সুনামগ  জলা :  0  

৩৯৬ জগ াথপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , জগ াথপুর, সুনামগ । সুনাম-৮১৮/১০  

৯০,০০০/- 
0164999 

24-05-2018 
 

৩৯৭ তািহরপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , তািহরপুর, সুনামগ । সুনাম-৮১৯/১০  

৯০,০০০/- 
0165000 

24-05-2018 
 

৪০০ িদরাই রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  

কমেপ , িদরাই, সুনামগ । সুনাম-৮২০/১০  

১,১০,০০০/- 0165001 
24-05-2018 

 

৩৯৯ শা া  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , শা া, সুনামগ । সুনাম-৮২১/১০  

৯০,০০০/- 0165002 
24-05-2018 

 

৪০০ ধমপাশা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , ধমপাশা, সুনামগ । সুনাম-৮২২/১০   

১,১০,০০০/- 0165003 
24-05-2018 

 

৪০১ জামালগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , জামালগ , সনুামগ । সুনাম ৮২৩/১০,  

৯০,০০০/- 0165004 
24-05-2018 

 

৪০২ ছাতক রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , ছাতক, সুনামগ । সুনাম-৮২৪/১০  

১,১০,০০০/- 0165005 
24-05-2018 

 

৪০৩ িব রপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , িব রপুর, সুনামগ । সুনাম-৮২৫/১০  

৯০,০০০/- 
0165006 

24-05-2018 
 

৪০৪ দায়ারাবাজার রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , দায়ারাবাজার, সুনামগ  । সুনাম-৮২৬/১০   

৯০,০০০/- 
0165007 

24-05-2018 
 

৪০৫ দি ণ সুনামগ  

রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , দি ণ সুনামগ , সুনামগ । সনুাম-৮২৭/১০  

৯০,০০০/- 
0165008 

24-05-2018 
 

  মৗলভীবাজার জলা :  0  



িমক নং উপেজলার নাম 

সিমিতর নাম, ঠকানা ও র জ নং বরাে র পিরমান  ২০১৭-২০১৮ 

চক ন র ও তািরখ 

িহ:র: কমকতার া র 

৪০৬ বড়েলখা রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , বড়েলখা, মৗলভীবাজার। মৗবা-৪২৮/১১  

১,১০,০০০/- 0165009 
24-05-2018 

 

৪০৭ কমলগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , কমলগ , মৗলভীবাজার।েমৗবা-৪৩০/১১  

৯০,০০০/- 0165010 
24-05-2018 

 

৪০৮ কুলাউড়া রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , কুলাউড়া, মৗলভীবাজার। মৗবা-৪৩১/১১,  

১,১০,০০০/- 0165011 
24-05-2018 

 

৪০৯ জিুড় রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , জিুড়, মৗলভীবাজার। মৗবা-৪৩২/১১  

৯০,০০০/- 
0165012 

24-05-2018 
 

৪১০ ীম ল রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , ীম ল, মৗলভীবাজার। মৗবা ৪৩৩/১১  

৯০,০০০/- 
0165013 

24-05-2018 
 

৪১১ রাজনগর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , রাজনগর, মৗলভীবাজার। মৗবা-৪৩৪/১১  

৯০,০০০/- 
0165014 

24-05-2018 
 

  হিবগ  জলা :  0  

৪১২ মাধবপুর রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , মাধবপুর, হিবগ । হিব-৬০২/১০ 

১,১০,০০০/- 0165015 
24-05-2018 

 

৪১৩ চনা ঘাট রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , চনা ঘাট, হিবগ । হিব-৬০৩/১০ 

৯০,০০০/- 0165016 
24-05-2018 

 

৪১৪ বাহবল রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , বাহবল, হিবগ । হিব-

৬০৪/১০ 

১,১০,০০০/- 
0165017 

24-05-2018 
 

৪১৫ নবীগ  রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , নবীগ , হিবগ । হিব-৬০৫/১০    

১,১০,০০০/- 
01650418 

24-05-2018 
 

৪১৬ লাখাই রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , লাখাই, হিবগ । হিব-৬০৬/১০   

১,১০,০০০/- 
0165019 

24-05-2018 
 

৪১৭ আজিমরীগ
 

রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , আজিমরীগ , হিবগ । হিব-৬০৭/১০    

১,১০,০০০/- 
0165020 

24-05-2018 
 

৪১৮ বািনয়াচং রাগী কল াণ সিমিত, উপেজলা া  কমেপ , বািনয়াচং, হিবগ । হিব-৬০৮/১১  

৯০,০০০/- 0165021 
24-05-2018 

 

                                                         মাট= ৪,২৬,৩০,০০০
/- 

  



 
 
 
 


