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সিমিত, প ী ক াণ েক , িডসaয্াবলড িচলে ন েহাম, জীবন, য়াস সমাজক াণ সং া, মুি েযা া পুনব র্াসন েক , কুমাির ডা া 
প ী u য়ন সং া, েস ার ফর eিশয়ান িথেয়টার, ব ীয় সাং িতক চ , মানব u য়ন সহায়ক সং া, সংক , iি ে েটড েসা াল 
aয্াডভা েম  েফারাম, েসবা সমাজ ক াণ সং া, িহu ান েডেভলপেম  ফাuে শন, েকা াল িরেসাস র্ েস ার, oয়া র্ িভu 
i ার াশনাল ফাuে শন, েদাহার মানিবক u য়ন সং া, িরেসাস র্ বাংলােদশ, েজ  ফাiভ িজেরা বাংলােদশ, aয্ােসািসেয়টস iন 
কিমuিনিট aয্া  রুরাল েডেভলপেম , বাংলােদশ কাuি ল ফর চাi  oেয়লেফয়ার, নদান র্ েডেভলপেম  করেপােরশন, সমাজ 
গিত পিরষদ, কয্া , েবতাগী গুডuiল ল ফাuে শন, aপরািজতা মিহলা সমাজক াণ সং া, aয্ােসািসেয়শন ফর  

oেয়লেফয়ার aব  িডসaয্াবলড িপপল, বারাiগাঁo aরফােনজ, কিমuিনিটস রুরাল aগ র্ানাiেজশন ফর েসা াল সািভ র্স, কিমেটড 
aগ র্ানাiেজশন ফর েডেভলপেম  e েটনশন সািভ র্েসস, সািভ র্েসস ফর েডেভলপেম  iিনিশেয়িটভ o েহলথ aয্া  eডুেকশন ফর 
েলস ি িভেলজড। e ছাড়া িনব ন বািতেলর তািলকায় রেয়েছ- আেলা, iuিনয়ন aব েসা াল েহাে জ ফর aয্াডভা েম , জাগরণ 
মিহলা সিমিত, াি ক, মুি পথ েস ার ফর েডেভলপেম , িভেলজ েডেভলপেম , জাপান বাংলােদশ ে িশপ েডেভলপেম  
aয্ােসািসেয়শন, ি জ, াম বাংলা সং া, গণ uে াগ েফারাম, সমাজ u য়ন সং া, ব  জননী, কেপাতা , েডেভলপেম  কাuি ল, 
কনিফেড , পুoরস েডেভলপেম  aগ র্ানাiেজশন, গণ u য়ন eকােডিম, েকা াল িফশারেফাক কিমuিনিট েনটoয়াক র্, বাংলােদশ 
েসাসাiিট ফর িডসaয্াবলড, aরিব  িশশু হসিপটাল, eসিডeস, িসকুর, ছায়াকানুন u য়ন সং া, ে স ে া াম, ে িসভ রুরাল 
aগ র্ানাiেজশন ফর ভলা াির aয্াি িভিটস, aন া মিহলা সিমিত, িবিরিশির বহুমুখী মিহলা সমবায় সিমিত, ƣম ী, কম র্জীবী সং া, 
iি ে েটড েসািসo iেকানিমক েডেভলপেম  aয্ােসািসেয়শন, ে াবাল িভেলজ, আশাশ মিহলা u য়ন সং া, সাuদান র্ েসািসo 
iেকানিমক েডেভলপেম  ে া াম, হা ার িরমুভাল aয্ােসািসেয়শন aব  িভসুয্য়াল াি েকপড, iuনাiেটড ে াে স iন 
eি কালচারাল i , ীন বাংলােদশ, িবলচলন েডেভলপেম  সািভ র্স েস ার, মুি  িশ া, ব ন বহুমুখী সামািজক u য়ন সং া, 
aয্ােসািসেয়শন ফর লাভ  িচলে ন, রাজব মায়মুনা া , u র বসুিরয়া oেয়লেফয়ার সং া, জাতীয় ব জন পিরষদ বাংলােদশ, 
সিমক, প ী পুনগ র্ঠন াব, েসাসাiিট aব ে িসভ aয্াকশন ফর িনিড, েসা াল aয্াডভা েম  েস ার, জাপান-বাংলােদশ সােপাট র্, 
েস ার ফর েডেভলপেম  aব  পুoর, ীন িডসaয্াবলড ফাuে শন, কুিম া আ নাভাথা মহিলয়া সুংগাটা, ক াণ েচ া, 
সাত ীরা েডেভলপেম  aয্ােসািসেয়শন, সারভাiভাল, রূপসী বাংলা u য়ন সং া, বাংলােদশ aয্ােসািসেয়শন ফর েসা াল aয্া  
iকনিমক েডেভলপেম , বাংলােদশ ফা  েরiিজং প, েস ার ফর িডফাের িল aয্াবলড, নয়াতলা দারুসসালাম aরফােনজ o 
আি ড। e ছাড়া আরo 27িট eনিজo রেয়েছ, যােদর হালনাগাদ ত  িবেবচনায় েনoয়া হেব। ei eনিজoগুেলা তােদর িনব ন 
িফের েপেত পাের। 
 


