
পরিরিষ্ট-গ 

 

বাাংলাদেশ জাতীয় সমাজকলযাণ পরিষে কততকৃ ২০২১-২০২২ অর্ ৃ বছদি রিবন্ধীত সাধািণ স্বেচ্ছাদসবী সাংগঠদিি  

অিুোদিি আদবেপদেি একীভূত তারলকা। 
জেলাি নামঃ-  জেনী। 

ক্রঃ

 

নং 

িহি 

সমাে

জসবা/ 

উপজে

লাি নাম 

সংস্থাি নাম, ঠিকানা, জিজে: নং ও 

তারিখ 

জমাবাইল নম্বি 

 আববিককী)  

অনলাইন ব্াংক রহসাজবি নাম, নম্বি, 

বকাংজকি নাম, িাখা ও িাখাি িাউঠ ং নম্বি 

 আববিককী)  

রক কার্ যক্রজমি েনক 

অনুদান চাও)া হজ)জে 

রনবন্ধন 

হও)াি 

পি 

সংস্থাি 

ব)স 

 আ০ - ৬-

২ ২১ 

পর্ যন্ত  

সব যজিষ 

অরি  

রিজপা য 

বজবদজনি 

সাজে সংরু্ক্ত 

বজে রক? 

 আহকা //না  

২ ২ -

২ ২১ অে য 

বেজিি 

বারষ যক 

প্ররতজবদন 

বজে 

রকনা?  

পরিষদ হজত 

২ ২ -২১ 

অে যবেজি 

প্রাপ্ত 

অনুদাজনি 

পরিমান 

জেলা 

সমােকলকাণ 

করমঠ  কতত যক 

সুপারিিকত ত 

অনুদাজনি 

পরিমাণ 

মন্তবক 

১ ২ ০ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১  ১১ ১২ 

১ জেনী 

সদি 

বাঘাই)া জগাজেন ক্লাব 

সাং বাঘাই)া, িাক- ইজ্জতপুি 

উপজেলা- জেনী সদি, জেলা- 

জেনী। 

জিজেঃ নং- জেনী-252, তাং-

26/12/2006 

01815587454 বাঘাই)া জগাজেন ক্লাব 

রহসাবনম্বি-02331310000042 

োস্ট রসরকউরিঠ  ইসলামা বকাংক রল. 

রল. লস্কি হা , জেনী। 

িাউঠ ংনং-1053007971 

1। কারিগিী প্ররিক্ষ  

2। দুঃস্থজদি দান 

3। বুক্ষজিাপন  

4। জর্ৌতুক রবজিাধী 

কম যসূচী 

15 বেি হকা / হকা / 32500/- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

২ জেনী 

সদি 

রু্ব অংগন 

সাং- মধু)াই, িাক- রম)াি বাোি 

উপজেলা- জেনী সদি, জেলা- 

জেনী। 

জিজেঃ নং- জেনী-145, তাং-

17/01/2001 

01781861884 রু্ব অংগন 

রহসাব-15631030000906 

প্রাইম বকাংক রল.জেনী িাখা 

িাউঠ ং-170300522 

1। বতক্ষজিাপন  

2। বতরি প্রদান 

3। রিক্ষা প্ররিক্ষণ  

4। নািী অরধকাি ও 

বালক রববাহ 

20 বেি হকা / হকা / না সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

০ জেনী 

সদি 

রমতালী সমাে উন্ন)ন সংস্থা 

সাং ধরল)া, িাক- ধরল)া বাোি 

উপজেলা-জেনী সদি, জেলা- 

জেনী। 

জিজেঃ নং- জেনী-432, তাং-

17/05/2018 

01818287105 রমতালী সমাে উন্ন)ন সংস্থান 

রহসাব-2592010003616 

রুপালী বকাংক রল: 

ইসলামপুি জিাড়,জেনী 

িাউঠ ং-185300733 

1। কারিগিী প্ররিক্ষন 

2। প্রােরমক স্বাস্থক 

জসবা 

3। বতক্ষজিাপন ইতকারদ 

 

3 বেি হকা / হকা / 31500/- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

৪ জেনী 

সদি 

স্বপ্ন উন্ন)ন সংস্থা 

সাং- জো  ধরল)া, উপজেলা-জেনী 

সদি 

জেলা- জেনী।, জিজেঃ নং- জেনী-

155, সংজিারদত-441, তাং-

12/07/2020 

01813936308 স্বপ্ন উন্ন)ন সংস্থা 

রহসাব 014936000000034 

NRBC বকাংক,জেনী িাখা  

িাউঠ  নং-260300524 

1। দুঃস্থজদি দান 

2। জর্ৌতুক রবজিাধী 

কম যসূচী 

3। সমাজেক বনা)ন 

01 বেি হকা / হকা / 35000/- সুপারিিকত ত 

০0 ,5  /- 

 

৫ জেনী দরক্ষন েিহাদনগি নবারুন সংঘ 01890461472 দরক্ষন েিহাদনগি নবারুন সংঘ 1। বতক্ষজিাপন 31 বেি হকা / হকা / 32500/- সুপারিিকত ত  



সদি সাং+িাক-েিহাদনগি 

উপজেলা-জেনী সদি, জেলা- 

জেনী। 

জিজেঃ নং- জেনী-49, তাং-

21/04/1990 

রহসাব নং- 4008100003304 

জসানালী বকাংক, জলমু)া িাখা,জেনী 

িাউঠ ং- 

2। দুঃস্থজদি  

3। জখলাধুলা 

০0 ,5  /- 

৬ জেনী 

সদি 

জলমু)া চম্পাকরল সাংস্কত রত জগাষ্ঠী  

সাং- জমইন জিাড় জলমু)া বাোি, 

িাক- জলমু)া বাোি, উপজেলা-

জেনী সদি, জেলা- জেনী। 

জিজেঃ নং-জনা)া-394/85,তাং-

10/03/1985 

01704067567 জলমু)া চম্পাকরল 

রহসাব -40081000013 

জসানালী বকাংক, জলমু)া বাোি 

িাখা,জেনী।  

িাউঠ ং-200301004 

1। বতক্ষজিাপন 

2। দুঃস্থজদি দান 

3। োতী) রদবস 

31 বেি হকা / হকা / না সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

৭ জেনী 

সদি 

একতা সামাে উন্ন)ন সংস্থাি 

সাং+িাকঃ-জো)াি কাোড় 

উপজেলা-জেনী সদি, জেলা- 

জেনী। 

জিজেঃ নং-জনা)া-277, তাং-

27/6/2007 

01711121712 একতা সামাে উন্ন)ন সংস্থাি, অগ্রনী 

বকাংক 

রহসাব-0200005140158,জেনী িাখা 

িাউঠ ং-010300029 

1। রবরিন্ন কম যমুখী 

প্ররিক্ষণ 

2।  জর্ৌতুক রবজিাধী 

কম যসূচী 

3। গিীব দুঃ স্থজদি 

সাহার্ য 

12 বেি হকা / হকা / না সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

 

 

চলমান পাতা- ২ 

পাতা-02  

 
ক্রঃ

 

নং 

িহি 

সমাে

জসবা/ 

উপজে

লাি নাম 

সংস্থাি নাম, ঠিকানা, জিজে: নং ও 

তারিখ 

জমাবাইল নম্বি 

 আববিককী)  

অনলাইন ব্াংক রহসাজবি নাম, নম্বি, 

বকাংজকি নাম, িাখা ও িাখাি িাউঠ ং নম্বি 

 আববিককী)  

রক কার্ যক্রজমি েনক 

অনুদান চাও)া হজ)জে 

রনবন্ধন 

হও)াি 

পি 

সংস্থাি 

ব)স 

 আ০ - ৬-

২ ২১ 

পর্ যন্ত  

সব যজিষ 

অরি  

রিজপা য 

বজবদজনি 

সাজে সংরু্ক্ত 

বজে রক? 

 আহকা //না  

২ ২ -

২ ২১ অে য 

বেজিি 

বারষ যক 

প্ররতজবদন 

বজে 

রকনা?  

পরিষদ হজত 

২ ২ -২১ 

অে যবেজি 

প্রাপ্ত 

অনুদাজনি 

পরিমান 

জেলা 

সমােকলকাণ 

করমঠ  কতত যক 

সুপারিিকত ত 

অনুদাজনি 

পরিমাণ 

মন্তবক 

১ ২ ০ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১  ১১ ১২ 

৮ জেনী 

সদি 

সততা সামাজেক ও সাংস্কত রতক 

সংঘ 

সাং- জদৌ:পুি, িাকঃ- এম এম হা  

উপজেলা-জেনী সদি, জেলা- 

জেনী। 

জিজেঃ নং-জনা)া-385, তাং-

13/2/2011 

01714370480 সততা সামাজেক ও সাংস্কত রতক সংঘ 

রহসাব- 2542010007166 

রুপালী বকাংক রলঃ ধরল)া বাোি িাখা, 

জেনী 

িাউঠ ং-185300409 

1। মুজক্তরু্দ্ধ রিরিক 

িকুজমষ্ট প্রদিনী 

2। রিক্ষা বতরি 

3। মামাজেক বনা)ন 

08 বেি হকা / হকা / -- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 



৯ দাগনিু

ঞা 

তরুন সংঘ 

গ্রাম+জপা- এনাজ)ত পুি  

উপজেলা- দাগনিূঞা, জেনী। 

জিজেঃ নং- ১২৪/ তাং- 

৮/৫/১৯৯৮ 

 ১৭৭১৪১৪৫৯

৪ 

রহসাব নম্বি- ০৮৭৬১ ১  ০৫৪০ 

পূবালী বকাংক রলঃ 

দাগনিূঞা িাখা 

িাউঠ ং নন্বি-175300372 

রিক্ষা, স্বাস্থকজসবা , 

ক্রীড়া ও সাংস্কত রত ও 

রু্ব প্ররিক্ষণ  এবং 

দারিদ্র রবজমাচন 

সহরবরিন্ন োতী) 

রদবস উদর্াপন  ।  

২০ বেি হকা / হকা / ০৫,   /- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

১

  

দাগনিু

ঞা 

প্রবীণ কলকাণ সরমরত 

গ্রাম+জপা- দাগনিুঞা 

উপজেলা- দাগনিূঞা, জেনী। 

জিজেঃ নং- ০২৭/ তাং- 

৭/১/২  ৮ 

 ১৭৮৯ ৫১১৮

৪ 

রহসাব নন্বি-0২৪৫২ ১৪ ১  ৫ 

ও)ান বকাংক রলঃ, 

দাগনিূঞা িাখা 

িাউঠ ং নন্বি-165300379 

প্রবীণ রদবস পালন,  বারষ যক 

বনন্দ ভ্রমন ও বনজিােন , 

বইরি কািয ওস্বাস্থকজসবা 

কািয,রবতিণ এবং অসহা) 

প্রবীণজদি  েনক িাতা প্রদান   

১০ বেি হকা / হকা / ০২,৫  /- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

১১ দাগনিু

ঞা 

মুজক্তি অজন্বষা 

গ্রাম- অরিিামপুি, জপাঃ- 

দাগনিূঞা 

উপজেলা- দাগনিূঞা, জেনী। 

জিজেঃ নং- জেনী ০৭২/ তাং- 

 ৮/১১/২ ১  

 ১৮১৭৪৫  ৯

৬ 

রহসাব নম্বি- 19659 

ইসলামী বকাংক রলঃ 

দাগনিূঞা িাখা 

িাউঠ ং নন্বি-125300377 

 অসহা) দুঃস্থক ও  

জিাগীজদি  রচরকৎসা 

সহা)তা  

,রবরিন্ন োতী) রদবস 

উদর্াপন  

১১ বেি হকা / হকা / ০৬,   /- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

১

২ 

দাগনিু

ঞা 

সামেুল হক স্মতরত গ্রন্হাগাি 

গ্রাম+জপা- এনাজ)ত পুি 

উপজেলা- দাগনিূঞা, জেনী। 

জিজেঃ নং- ০৯৪/ তাং- 

২ / ২/২ ১১ 

 ১৭৮৯২৫৭ ৮

৮ 

রহসাব নম্বি- 0100058964845 

েনতা বকাংক রলঃ 

দুধমুখা  িাখা 

িাউঠ ং নন্বি-135300433 

রিক্ষা, ক্রীড়া ও 

সাংস্কত রত, বই সংগ্রহ 

এবংগ্রন্হগাি 

পরিচালনা ,রবরিন্ন 

োতী) রদবস 

উদর্াপন । 

১  বেি হকা / হকা / ০৫,   /- সুপারিিকত ত 

০1 ,0  /- 

 

১

০ 

জসানাগা

েী 

গ্রীণ জসানাগােীোউজেিন 

মরতনমকানিন, হাসপাতাল জিাি, 

জসানাগােী। 

নং- জেনী- ৪১৮, তাং- 

১৭/ ৫/২ ১৫ 

01970071063 নকািনালবকাংকজসানাগােী িাখা-

১১২১   ৭৪৯৫৬৯ 

িাউঠ ং নম্বি১৫ ০ ১৪৮৮ 

পরিজবিউন্ন)ন/ বালক রববাহ 

জিাধ/গিীব জমধাবীোত্র-

োত্রীজদি 

রিক্ষাসহা)তাপ্রদান/ 

জকারি -১৯ মহামারি 

প্ররতজিাজধ সজচতনতাসতঠষ্ট। 

৫ বেি সংরু্ক্ত সংরু্ক্ত ২৬    সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

১

৪ 

োগলনা

ই)া 

মহামা)া গনপািাগাি 

গ্রাম: মাঠ )াজগাদা, জপা: চাদগােী 

োগলনাই)া,জেনী ।   

নং- জেনী , ০৬৮,  তাং- 

 ৬/ ৯/২ ১  রি: 

01813103988 জসানালী বকাংক রলরমজ ি, 

4011100006688 

মাঠ )াজগাদা িাখা,জেনী। 

িাউঠ ং নম্বি-200301033 

১. নতুন বই ক্র) 

২. বসবাবপত্র ক্র) 

০. প্ররতবন্ধী কলকাণ 

৪. োতী) রদবস 

উদর্াপন 

১১ বেি । হকা / হকা / ০২,৫  /- সুপারিিকত ত 

০1 ,5  /- 

 

১

৫ 

োগলনা

ই)া 

অরিজষক ক্লাব 

গ্রাম:  পজিম োগলনাই)া 

জপা:উপজেলা োগলনাই)া,জেনী ।   

জিজে: নং-৯৫৭, জেনী -১১৪ 

তারিখ-২৪/ ৯/১৯৯৭ 

01819838835 পূবালী বকাংক রলরমজ ি, 

2308-101-063267,োগলনাই)া িাখা, 

জেনী। 

িাউঠ ং নম্বি- 175300314 

 

১. গতহ রনম যাণ 

২. ব)স্ক রিক্ষা 

০. জসলাই প্ররিক্ষণ 

২৪ বেি  হকা / হকা / ০২,৫  /- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

 



 

চলমান পাতা- 3 

পাতা-03  

 
ক্রঃ

 

নং 

িহি 

সমাে

জসবা/ 

উপজে

লাি নাম 

সংস্থাি নাম, ঠিকানা, জিজে: নং ও 

তারিখ 

জমাবাইল নম্বি 

 আববিককী)  

অনলাইন ব্াংক রহসাজবি নাম, নম্বি, 

বকাংজকি নাম, িাখা ও িাখাি িাউঠ ং নম্বি 

 আববিককী)  

রক কার্ যক্রজমি েনক 

অনুদান চাও)া হজ)জে 

রনবন্ধন 

হও)াি 

পি 

সংস্থাি 

ব)স 

 আ০ - ৬-

২ ২১ 

পর্ যন্ত  

সব যজিষ 

অরি  

রিজপা য 

বজবদজনি 

সাজে সংরু্ক্ত 

বজে রক? 

 আহকা //না  

২ ২ -

২ ২১ অে য 

বেজিি 

বারষ যক 

প্ররতজবদন 

বজে 

রকনা?  

পরিষদ হজত 

২ ২ -২১ 

অে যবেজি 

প্রাপ্ত 

অনুদাজনি 

পরিমান 

জেলা 

সমােকলকাণ 

করমঠ  কতত যক 

সুপারিিকত ত 

অনুদাজনি 

পরিমাণ 

মন্তবক 

১ ২ ০ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১  ১১ ১২ 

১

৬ 

োগলনা

ই)া 

োগলনাই)া গনপািাগাি 

িহীদ ববদুল িাজ্জাক সড়ক 

োগলনাই)া,জেনী  ।   

জিজে: নং-জেনী -১২৯ তাং- 

০ /১১/১৯৯৮ রি: 

01817649547 বাংলাজদি কত রষ বকাংক, 

2705-031001480 

োগলনাই)া িাখা,জেনী। 

িাউঠ ং নম্বি- 035300317 

১. নতুন বই ক্র) 

২. বসবাবপত্র ক্র) 

০. উন্ন)ন প্রকলাপ 

২০ বেি  হকা / হকা / ০২,   /- সুপারিিকত ত 

০1 ,0  /- 

 

১

৭ 

োগলনা

ই)া 

ইউনাইজ ি ক্লাব 

চম্পকনগি,োগলনাই)া,জেনী 

জিজে: নং-জেনী-৪৯৪, তারিখ: 

 ৮/ ৭/১৯৮৬ 

01815498331 

01815040683 

অগ্রণী বকাংক রলরমজ ি,সঞ্চ)ী রহসাব নং- 

0200003966347 োগলনাই)া িাখা,জেনী 

িাউঠ ং নম্বি- 010300316 

১.মাদক দমন প্রচািনা 

২.গাে জিাপন 

০.ত্রান রবতিন, 

৪.রিক্ষা সহা)তা 

০৫ বেি  হকা / হকা / 32,500/- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

১

৮ 

েুলগা

েী  

মুজিিহা  পল্লী উন্ন)ন সংস্থা,  

গ্রাম+িাকঃপুিাতন মুজিিহা , 

েুলগােী,জেনী ।  

জিজেঃনং- 335  

তাং-28-01-2008 রিঃ 

01716842579-

সম্পাদক 

01820873004-

সিাপরত 

মুজিিহা  পল্লী উন্ন)ন সংস্থা 

বকাংক রহসাব নং-0100069294035 

বকাংজকি নাম-েনতা বকাংক রল:, মুজিিহা  

িাখা ।  

মৎসক চাষ , কুঠিি 

রিল্প, োতী) রদবস 

সমূহ ও বালক রববাহ 

জিাধ কার্ক্রম  

১3 বেি 

 ৫ মাস 

 3 রদন  

হকা / হকা / -- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

১

৯ 

েুলগা

েী  

গ্রামীণ প্রগরত সংস্থা , 

 ( জেরপএস) ,  

গ্রাম-তািারল)া, িাকঘি-পুিাতন 

ম্ুজিিহা , েুলগােী,জেনী ।  

জিজেঃনং- 160, তাং-09-06-2002 

রিঃ 

01819945948-

সম্পাদক 

01681903982-

সিাপরত 

 

গ্রামীণ প্রগরত সংস্থা 

বকাংক রহসাব নং-4012134045827 

বকাংজকি নাম-জসানালী বকাংক রল:, 

মুজিিহা  িাখা । 

িাখাি িাউঠ ং নম্বি-40121 

মৎসক চাষ , বতক্ষ , 

জসলাই প্ররিক্ষণ, 

এইিস , সজচত            

নতা , রিশু রিক্ষা , 

রবনামূজলা রচরকৎসা 

জসবা  

১9 বেি  

  মাস ২২ 

রদন  

হকা / হকা / -- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

২

  

েুলগা

েী  

পাচ/  গ্রাম বহুমুখী সমােকলকাণ 

সরমরত , গ্রাম-দঃতািারল)া , 

িাকঃপুিাতন মুজিিহা , 

েুলগােী,জেনী ।  

নং-729/জেনী-৬৯ তাং-15-01-

1992 রিঃ 

01830764874-

সম্পাদক 

01819619704-

সিাপরত 

পাচ/  গ্রাম বহুমুখী সমােকলকাণ সরমরত  

বকাংক রহ: নং-0100069218479 

বকাংজকি নাম-েনতা বকাংক রল:, মুজিিহা  

িাখা । িাখাি িাউঠ ং নম্বি- 

রিক্স প্রকল্প 

জিজকজিিন মৎসক 

চাষ, কুঠিি রিল্পসহ 

ইতকারদ  

২9 বেি 

 ৫ মাস 

১৬ রদন  

হকা / হকা / -- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 



২

১ 

েুলগা

েী 

মুজক্তজর্াদ্ধা ববদুি িরহম জচৌধুিী 

োউজেিন  

গ্রাম-বন্দ)ুা জদৌলতপুি, িাকঘি-

বনন্দপুি,েুলগােী,জেনী।  

জিজে:নং-জেনী-425, তাং-

16/07/2016 রি:  

01714120033 বকাংক রহ: নং- 

বকাংজকি নাম- 

িাখা- 

িাউঠ ং নম্বি- 

বতক্ষজিাপন , দুঃস্থজদি দান, 

করিগিী প্ররিক্ষণ, জর্ৌতুক ও 

বালক রববাহ জিাধ কম যসূচী , ব)স্ক 

রিক্ষা কার্ক্রম , প্রােরমক স্বাস্থক 

জসবা , দুঃস্থ ও প্ররতবন্ধীজদি 

কলকাণ ও পূনব যাসন , নািী ও 

রিশু পাচাি জিাজধ সামাজেক 

সজচতনতা বতজদ্ধ কিা ইতকারদ 

04 বেি 

11 মাস 

14 রদন  

হকা / হকা / -- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

২

২ 

পিশুিা

ম 

অিগানাইজেিন েিরদ পুিি 

এিিািজমন্ট করমঠ  (অজপক)  

গ্রাম: জকালাপাড়া, পিশুিাম,জেনী 

। 

জেনী – ২০৪, তারিখ:  ৮/ ৫/ ৬ 

ইং 

01818358973 রহ: নং- ১১৭১০১     ১৮ 

সাউেইষ্ট বকাংক রল:  

পিশুিাম িাখা, জেনী 

িাউঠ ং নম্বি- 205301270 

মৎস চাষ,কুঠ ি রিল্প 

ও গবাদী পশু পালন । 

১৪ বেি 

 ১ মাস 

হকা / হকা / ০২,৫  /- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

২

০ 

পিশুিা

ম 

িীেনাল একািিিজমন্ট কম্বাইন 

এজসারসজ)িন, (িাকা) 

গ্রাম: জকালাপাড়া, পিশুিাম,জেনী 

। 

জেনী- ২৪, তারিখ: ১৮/১২/ ৬ ইং 

01818068512 রহ: নং- 0100023378714 

েনতা বকাংক রলরমজ ি 

পিশুিাম িাখা, জেনী 

িাউঠ ং নম্বি- 135301274 

মৎস চাষ,কুঠ ি রিল্প ১৪ বেি 

 ৬ মাস 

হকা / হকা / ০২,   /- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

 

চলমান পাতা- 4 

পাতা-04 

 
ক্রঃ

 

নং 

িহি 

সমাে

জসবা/ 

উপজে

লাি নাম 

সংস্থাি নাম, ঠিকানা, জিজে: নং ও 

তারিখ 

জমাবাইল নম্বি 

 আববিককী)  

অনলাইন ব্াংক রহসাজবি নাম, নম্বি, 

বকাংজকি নাম, িাখা ও িাখাি িাউঠ ং নম্বি 

 আববিককী)  

রক কার্ যক্রজমি েনক 

অনুদান চাও)া হজ)জে 

রনবন্ধন 

হও)াি 

পি 

সংস্থাি 

ব)স 

 আ০ - ৬-

২ ২১ 

পর্ যন্ত  

সব যজিষ 

অরি  

রিজপা য 

বজবদজনি 

সাজে সংরু্ক্ত 

বজে রক? 

 আহকা //না  

২ ২ -

২ ২১ অে য 

বেজিি 

বারষ যক 

প্ররতজবদন 

বজে 

রকনা?  

পরিষদ হজত 

২ ২ -২১ 

অে যবেজি 

প্রাপ্ত 

অনুদাজনি 

পরিমান 

জেলা 

সমােকলকাণ 

করমঠ  কতত যক 

সুপারিিকত ত 

অনুদাজনি 

পরিমাণ 

মন্তবক 

১ ২ ০ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১  ১১ ১২ 

২

৪ 

পিশুিা

ম 

বলহাজ্ব বরবদুি িহমান োজতমা 

খাতুন ওজ)ল জে)াি োউজেিান 

গ্রাম; বশ্রােপুি, পিশুিাম,জেনী 

। 

জেনী- ৪৪২, তারিখ: 

২৫/ ৪/২ ২১ ইং 

01816358413 রহ: নং- 0200016695032 

অগ্রণী বকাংক রলরমজ ি, সুবাি বাোি 

িাখা , পিশুিাম, জেনী 

িাউঠ ং নম্বি- 010300066 

মৎস চাষ,গিীব 

োত্র/োত্রীজদি রিক্ষা 

সামগ্রী প্রদান 

 ৬ মাস হকা / হকা / -- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

২

৫ 

পিশুিা

ম 

উিি িালধি সমাে কলকাণ 

সরমরত 

গ্রাম: উিি িালধি, 

01815767761 রহ: নং- 270903100030249 

বাংলাজদি কত রষ বকাংক রলরমজ ি 

পিশুিাম িাখা, জেনী 

মৎস চাষ,কুঠ ি রিল্প ০১ বেি হকা / হকা / -- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 



পিশুিাম,জেনী । 

৬৯৪ জেনী -৫৯, তারিখ: 

২৮/ ০/১৯৯১ইং 

িাউঠ ং নম্বি- 035301279 

২

৬ 

ইউরসরি জেনী জেলা শ্রবণ ও বাক প্ররতবন্ধী 

উন্ন)ন সংস্থা 

সুলতানপুি জিাি, 394, বরম্ব)া 

িবন, জেনী জপৌিসিা, জেনী। 

জেনী-433 

তারিখ-07.06.2018 

01813-387453 জেনী জেলা শ্রবণ ও বাক প্ররতবন্ধী উন্ন)ন 

সংস্থা 

রহসাব নম্বি-4004801028444 

জসানালী বকাংক রল. েুলগােী জেনী িাখা 

িাউঠ ং নম্বি-200300618 

দুঃস্থ ও শ্রবণ 

প্ররতবন্ধীজদি বরে যক 

সাহার্ক, রচরকৎসা জসবা 

রবরবরধ 

3 বেি 00 

মাস 07 

রদন 

হকা / হকা / 45,000/- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

২

৭ 

ইউরসরি জেনী প্ররতবন্ধী উন্ন)ন সংস্থা 

দুলাল রসজনমা রবজেং 

জস্টিন জিাি, জেনী জপৌিসিা, 

জেনী।  

জেনী-417, তারিখৎ 26.02.2015 

01867635333 জেনী প্ররতবন্ধী উন্ন)ন সংস্থা 

জসাসকাল ইসলারম বকাংক রলঃ, জেনী িাখা, 

রহসাব নম্বি-0691360000388 

িাউঠ ং নম্বি-195300523 

প্ররতবন্ধী ও দুঃস্থজদি 

দান ও সহা)তা 

রবরিন্ন রদবস পালন 

5 বেি 11 

মাস 19 

রদন 

হকা / হকা / 40,000/- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

২

৮ 

ইউরসরি জেলা েু বল জখজলা)াি কলকাণ 

সরমরত 

িাোজিি দীরঘি পূবপাি 

কজলে জিাি, জেনী জপৌিসিা, 

জেনী। 

জেনী-407, তারিখ-30.1.2013 

01711068681 জেলা েু বল জখজলা)াি কলকাণ সরমরত 

র্মুনা বকাংক, জেনী িাখা 

রহসাব নম্বি-049-031001585 

িাউঠ ং নম্বি-130300520 

ক্রীড়া প্ররিক্ষণ, 

জর্ৌতুক রবজিাধী 

কমসূচী, দুঃস্থজদি দান 

8 বেি 10 

মাস 15 

রদন 

হকা / হকা / 32,500/- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

২

৯ 

ইউরসরি বল-জহলাল জসািকাল িক্টিস 

জিজিজলপজমন্ট অগ যানাইজেিন , 

জচৌধুিী মাজকয  (3) তলা), 

িহীদ িহীদুল্লাহ কা)সাি সড়ক, 

মরহপাল, জেনী জপৌিসিা, জেনী 

জেনী-259তারিখ-09.01.2007 

01856402850 বল-জহলাল জসািকাল িক্টিস 

জিজিজলপজমন্ট অগ যানাইজেিন  

জসানালী বকাংক রল:, মরহপাল িাখা 

রহসাব নং-4010101005458 

িাউঠ ং নম্বি-200301062 

প্রােরমক স্বাস্থক জসবা, 

দুঃস্থাজদি দান, িাঠি) 

রদবস পালন 

14 বেি 0 

মাস 05 

রদন 

হকা / হকা / 32,500/- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

০

  

ইউরসরি বনানী পাড়া বদি সমােকলকাণ 

সংস্থা 

বািারহপুি (বনানী পাড়া) 

জেনী জপৌিসিা, জেনী। 

জেনী-437, তারিখ-19.11.2018 

01812395076 বনানী পাড়া বদি সমােকলকাণ সংস্থা 

জসাসকাল ইসলারম বকাংক রলঃ, জেনী িাখা, 

রহসাব নম্বি-0691340026262 

িাউঠ ং নম্বি-195300523 

পরিস্কাি-পরিচ্ছন্নতা, 

রবরিন্ন রদবস 

উদর্াপন, সামাজেক 

বনা)ন, জসলাই 

প্ররিক্ষণ, দুঃস্থজদি 

দান 

3 বেি 0 

মাস 25 

রদন 

হকা / হকা / 32,500/- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

০

১ 

ইউরসরি সবুে বাংলা 

334, মেমুদাি রিলা, রবমানবন্দি 

সড়ক, সুলতানপুি 

জিজে নং-জেনী 233 , তারিখ-

19.02.2006 

01819939878 সবুে বাংলা 

ইউরন)ন বকাংক রল: জেনী িাখা 

রহসাব নং-0441110018012 

িাউঠ ং নম্বি-265300529 

দুঃস্থাজদি দান, 

িাঠি) রদবস পালন 

15 বেি 

09 মাস 

25 রদন 

হকা / হকা / 32,500/- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

 

চলমান পাতা- 5 



পাতা-05 

 
ক্রঃ

 

নং 

িহি 

সমাে

জসবা/ 

উপজে

লাি নাম 

সংস্থাি নাম, ঠিকানা, জিজে: নং ও 

তারিখ 

জমাবাইল নম্বি 

 আববিককী)  

অনলাইন ব্াংক রহসাজবি নাম, নম্বি, 

বকাংজকি নাম, িাখা ও িাখাি িাউঠ ং নম্বি 

 আববিককী)  

রক কার্ যক্রজমি েনক 

অনুদান চাও)া হজ)জে 

রনবন্ধন 

হও)াি 

পি 

সংস্থাি 

ব)স 

 আ০ - ৬-

২ ২১ 

পর্ যন্ত  

সব যজিষ 

অরি  

রিজপা য 

বজবদজনি 

সাজে সংরু্ক্ত 

বজে রক? 

 আহকা //না  

২ ২ -

২ ২১ অে য 

বেজিি 

বারষ যক 

প্ররতজবদন 

বজে 

রকনা?  

পরিষদ হজত 

২ ২ -২১ 

অে যবেজি 

প্রাপ্ত 

অনুদাজনি 

পরিমান 

জেলা 

সমােকলকাণ 

করমঠ  কতত যক 

সুপারিিকত ত 

অনুদাজনি 

পরিমাণ 

মন্তবক 

১ ২ ০ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১  ১১ ১২ 

০

২ 

ইউরসরি বিবান ই)ূে জসাসাইঠ   

এস এস জক জিাি,জেনী  

জিজে নং –জেনী 423 

তারিখ- 22.12.2015 

01716590331 বিবান ইরু্ে জসাসাইঠ  

োস্ট রসরকউরিঠ  ইসলারম বকাংক রল. 

প্রধান িাখা, জেনী  

রহসাব নং-016511100002232 

িাউঠ ং নম্বি-105300526 

প্রােরমক স্বাস্থক জসবা, 

দুঃস্থাজদি দান, িাঠি) 

রদবস পালন 

05 বেি 

06 মাস 

08 রদন 

হকা / হকা / 32,500/- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

০

০ 

ইউরসরি েকারসরলঠ স েি এরগকালচাি 

রিজহরবরলজ িন এে 

এনিা)িনজমন্ট(জে)াি) 

কােী মকানিন(৫ম তলা) 

192,খাো বহম্মদ সড়ক, জেনী 

জিজে নং-জেনী 211, তারিখ-

05.07.2004 

01711-166104 জে)াি 

জসানালী বকাংক রল. 

ইসলামপুি জিাি িাখা, জেনী 

রহসাব নং-40713300126 

িাউঠ ং নম্বি-200300739 

মৎসক চাষ প্রকল্প 17 বেি 

05 মাস 

09 রদন 

হকা / হকা / 32,500/- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

০

৪ 

ইউরসরি জলাবাল ই)ুে জসাসইঠ  

মা রিলা, রসও অরেস, সুলতানপুি, 

ককাজি  কজলে জিাি, জেনী 

জপৌিসিা, জেনী 

জেনী-443 তারিখ: 18/08/2021 

01819-130008 জলাবাল ই)ুে জসাসইঠ  

িাচ-বাংলা বকাংক রল. 

এসএসজক জিাি, প্রধান িাখা, রহসাব নং-

1401570030907 

িাউঠ ং নাম্বাি-090300523 

মা ও রিশু স্বাস্থক 

সুিক্ষা 

রবরিন্ন োতী) রদবস 

পালন 

3 মাস 27 

রদন 

হকা / হকা / - সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

০

৫ 

ইউরসরি জসাসাইঠ  অব জিজনসা / বাংলাজদি 

মাঈন উজিন মকানিন,488 

এিজিাজক  ববু লাইস মাহমুদ 

জলইন,ট্াংক জিাি। 

জিজে নং –জেনী 180 

তারিখ- 18.02.2007 

01711025433 জসাসাইঠ  অব জিজনসা / বাংলাজদি 

নকািনাল জক্ররি  এে কমাস য বকাংক রল. 

জেনী িাখা 

রহসাব নং-0210007544 

িাউঠ ং নম্বি-160300529 

মৎস চাষ প্রকল্প, 

সামাজেক বনা)ন 

কমসূরচ, স্বাস্থকজসবা, 

জসলাই ও কম্পম্পউ াি 

প্ররিক্ষণ, প্ররতবন্ধী 

কমসূরচ ও রদবস 

পালন। 

14 বেি 

09 মাস 

26 রদন 

হকা / হকা / 32,500/- সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 

০

৬ 

ইউরসরি কােী োমাল উজিন োউজেিন 

িহীদ উজিন মাজকয  কজলে জিাি, 

জেনী জপৌিসিা, জেনী। 

জেনী-386, তারিখঃ 13.02.2011 

01714436535 কােী োমাল উজিন োউজেিন 

ইউনাইজ ি কমারি য)াল বকাংক রল. 

জেনী িাখা, রহসাব নং-0073120003236 

িাউঠ ং নম্বি- 45300523 

প্ররতবন্ধী ও দুঃস্থজদি 

দান ও সহা)তা 

রবরিন্ন রদবস পালন 

10 বেি 0 

মাস 01 

রদন 

হকা / হকা / - সুপারিিকত ত 

০ ,৫  /- 

 



 

  

স্বাক্ষরিত/- 

(সাইেুল ইসলাম জচৌধুিী   

উপপরিচালক 

জেলা সমােজসবা কার্ যাল), 

জেনী 

ও 

সদসক সরচব 

জেলা সমােকলকাণ করমঠ , 

জেনী।  

স্বাক্ষরিত/- 

(ববু জসরলম মাহমুদ-উল 

হাসান  

জেলা প্রিাসক, জেনী 

ও 

সিাপরত 

জেলা সমােকলকাণ করমঠ , 

জেনী।  



পরিরিষ্ট-গ 

বাাংলাদেশ জাতীয় সমাজকলযাণ পরিষে কততকৃ ২০২১-২০২২ অর্ ৃ বছদি রিবন্ধীত সাধািণ স্বেচ্ছাদসবী সাংগঠদিি  

অিুোদিি আদবেপদেি একীভূত তারলকা।  সসুপারিশকত ত িদ)  
জেলাি নামঃ-  জেনী। 

ক্রঃ

 

নং 

িহি 

সমাে

জসবা/ 

উপজে

লাি নাম 

সংস্থাি নাম, ঠিকানা, জিজে: নং ও 

তারিখ 

জমাবাইল নম্বি 

 আববিককী)  

অনলাইন ব্াংক রহসাজবি 

নাম, নম্বি, বকাংজকি নাম, 

িাখা ও িাখাি িাউঠ ং নম্বি 

 আববিককী)  

রক কার্ যক্রজমি েনক 

অনুদান চাও)া হজ)জে 

রনবন্ধন 

হও)াি পি 

সংস্থাি 

ব)স আ০ -

 ৬-২ ২১ 

পর্ যন্ত  

সব যজিষ 

অরি  

রিজপা য 

বজবদজনি 

সাজে সংরু্ক্ত 

বজে রক? 

 আহকা //না  

২ ২ -

২ ২১ অে য 

বেজিি 

বারষ যক 

প্ররতজবদন 

বজে 

রকনা?  

পরিষদ হজত 

২ ২ -২১ 

অে যবেজি 

প্রাপ্ত 

অনুদাজনি 

পরিমান 

জেলা 

সমােকলকাণ 

করমঠ  কতত যক 

সুপারিিকত ত 

অনুদাজনি 

পরিমাণ 

মন্তবক 

১ ২ ০ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১  ১১ ১২ 

১ জসানাগা

েী 

প্রগরতসমােকলকাণ জসাসাইঠ  

গ্রাম-দরক্ষনপূব যচিচাজন্দ)া, 

িাকঘি:বহিািহা  

জসানাগােী, জেনী। 

নং- জেনী-০৫৭, তাং- 

 ৫/ ২/২  ৯ 

01812882664 এস  রব 

কত রষবকাংক, জসানাগােী 

িাখা-১ ৮৮  

িাউঠ ং নম্বি ০৫০ ১৪৮২ 

দুঃস্থজদিসাহার্ক/গিীবো

ত্র-

োত্রীজদিরিক্ষাউপকিণরব

তিণ/দুুুুঃস্থজদিত্রাণসাম

গ্রীরবতিণ/ 

সিকাজিিরবরিন্নরদবসপা

লন। 

১১বেি সংরু্ক্ত সংরু্ক্ত ২৬    সুপারিিকত ত 

নজহ 
োতী) 

পর্ যাজ)ি 

ককা াগরিজত 

বজবদন 

দারখল কিা 

হজ)জে।  

২ জসানাগা

েী 

পালরগরিসমােউন্ন)নসংস্থা 

গ্রাম- পালরগরি, জপ: পালরগরি 

জসানাগােী, জেনী। 

নং- জেনী- ৪ ৬, তাং- 

১৬/ ২/২ ১২ 

01817252598 ৪  ১  ১২১৬২৬ 

জসানালীবকাংক বক্তািমুিী 

িাখা 

িাউঠ ং নম্বি 

২  ০  ১৯৭ 

বনা)ন/বতরিপ্রদান/সকারন

জ িন। 

৮ বেি সংরু্ক্ত সংরু্ক্ত ২৬    সুপারিিকত ত 

নজহ 
োতী) 

পর্ যাজ)ি 

ককা াগরিজত 

বজবদন 

দারখল কিা 

হজ)জে।  

০ জসানাগা

েী 

কাজেিহা রু্বসংসদ 

গ্রাম- বগাদানা, জপা: কাজেিহা  

জসানাগােী, জেনী। 

নং- জনা)া-২৮৫, তাং-

 ৬/১২/১৯৭৯ 

01859261190 ০৪৯৪১ ১   ১১৬ 

পূবালীবকাংককাজেিহা িা

খা 

িাউঠ ং নম্বি 

১৭৫০  ৮৫১ 

োতী)রদবসউৎর্াপন/পা

িাগািপরিচালনা/জখলাধু

লা/বতরিপ্রদান/ 

গিীবজদিসাহার্ক প্রদান। 

৪১বেি সংরু্ক্ত  ২৬    সুপারিিকত ত 

নজহ 
োতী) 

পর্ যাজ)ি 

ককা াগরিজত 

বজবদন 

দারখল কিা 

হজ)জে।  

৪ জসানাগা

েী 

ক্রীড়া ও রু্বকলকাণপরিষদ 

গ্রাম- চিসাহারিকািী, জপা: 

কাোিীপুকুি 

জসানাগােী, জেনী।, 

নং জেনী- ৪১৯, তাং- 

২৪/ ৫/২ ১৫ 

01733546125 এস  রব ৭৪৫৪৫ 

পূবালীবকাংককাজেিহা িা

খা 

িাউঠ ং নম্বি 

১৭৫০  ৮৫১ 

কজনািাপ্ররতজিাজধসজচতন

তাসতঠষ্ট, বতক্ষ জিাপন/ 

জখলাধুলা। 

৫বেি সংরু্ক্ত সংরু্ক্ত ০২৫   সুপারিিকত ত 

নজহ 
োতী) 

পর্ যাজ)ি 

ককা াগরিজত 

বজবদন 

দারখল কিা 

হজ)জে।  

৫ জসানাগা

েী 

মঙ্গলকাজন্দ রু্বকলকাণসংসদ 

গ্রাম: মঙ্গলকাজন্দ, িাকঘি: 

01846216668 ৪  ১১০ ২৫২৭৯ 

জসানালীবকাংক বক্তািমুিী 

পাঠ যবুননপ্রকল্প/জসলাইপ্র

রিক্ষণ/জর্ৌতুকরবজিাধীস

০৬বেি সংরু্ক্ত  ------ সুপারিিকত ত 

নজহ 
োতী) 

পর্ যাজ)ি 



বক্তািমুজি 

জসানাগােী, জেনী। 

জেনী-৪৯ , তাং-২ / ৫/১৯৮৬ 

িাখা 

িাউঠ ং নম্বি 

২  ০  ১৯৭ 

জচতনতা / মাে ও 

জপাট্টীপ্ররিক্ষন। 

ককা াগরিজত 

বজবদন 

দারখল কিা 

হজ)জে।  

৬ জসানাগা

েী 

িাহাপুিমুনস্টাি ক্রীড়া ও 

সমােকলকাণসংস্থা 

গ্রাম-িাহাপুি, িাকঘি-ভিিব জচী: 

হা  

জসানাগােী, জেনী। 

জেনী-৮২১, তাং-১৪/ ৭/২ ১৫ 

01816062583 ৪ ১৭১  ১৬১৯৫৬ 

জসানালীবকংক, 

জসানাগােীিাখা 

িাউঠ ং নম্বি ২  ০ ১৪৮৮ 

কজিানাকালীন গিীব 

অসহা) ও োত্র- োত্রীজদি 

মাজি রিক্ষা সামগ্রী প্রদান/ 

এলাকাি উন্ন)নমূলক কাজে 

অংি গ্রহণ/ রিক্ষা বতরি 

প্রদান- ০)-অষ্টম জশ্রণী 

 ৫ বেি সংরু্ক্ত সংরু্ক্ত ০২    সুপারিিকত ত 

নজহ 
োতী) 

পর্ যাজ)ি 

ককা াগরিজত 

বজবদন 

দারখল কিা 

হজ)জে।  

৭ ইউরসরি জেনী রহউমকান জিজিলপজমন্ট 

োউজেিন 

কজলে জিাি, জেনী জপৌিসিা, 

জেনী। 

জেনী-396, তারিখঃ 20.03.2011 

01711-447359 জেনী রহউমকান 

জিজিলপজমন্ট োউজেিন 

এনবিরবরস বকাংক, জেনী 

িাখা 

রহসাব নং-

014933300000321 

নািী ও রিশু রনর্ যাতন 

রবষ)ক কার্ক্রম, রিক্ষা 

কার্ক্রম, মৎস কার্ক্রম, 

রবরিন্ন রদবস পালন 

10 বেি 08 

মাস 25 

রদন 

হকা / হকা / 32,500/- সুপারিিকত ত 

নজহ 

প্রজ)ােনী) 

প্রমাণক 

সংরু্ক্ত জনই। 

 

  

স্বাক্ষরিত/- 

(সাইেুল ইসলাম জচৌধুিী   

উপপরিচালক 

জেলা সমােজসবা কার্ যাল), 

জেনী 

ও 

সদসক সরচব 

জেলা সমােকলকাণ করমঠ , 

জেনী।  

স্বাক্ষরিত/- 

(ববু জসরলম মাহমুদ-উল 

হাসান  

জেলা প্রিাসক, জেনী 

ও 

সিাপরত 

জেলা সমােকলকাণ করমঠ , 

জেনী।  



পরিরিষ্ট-খ 

বাাংলাদেশ জাতীয় সমাজকলযাণ পরিষে কততকৃ ২০২১-২০২২ অর্ ৃ বছদি শ)ি সমাজ উন্নয়ি প্রকল্প পরিষে/ স্বিাগী কলযাণ সরমরত/  

অপিাধী সাংদশাধি ও পুিবাৃসি সরমরতি জিয অিুোদিি আদবেিপদেি একীভূত তারলকা 
জেলাি নামঃ-  জেনী। 

ক্রঃ 

নং 

িহি 

সমােজসবা/ 

উপজেলাি নাম 

সরমরতি নাম, ঠিকানা, জিজে: 

নং ও তারিখ 

জমাবাইল নম্বি 

 আববিককী)  

অনলাইন ব্াংক রহসাজবি 

নাম, নম্বি, বকাংজকি নাম, 

িাখা ও িাখাি িাউঠ ং 

নম্বি আববিককী)  

রক কার্ যক্রজমি েনক 

অনুদান চাও)া হজ)জে 

রনবন্ধন 

হও)াি পি 

সংস্থাি 

ব)স আ০ -

 ৬-২ ২১ 

পর্ যন্ত  

সব যজিষ 

অরি  

রিজপা য 

বজবদজনি 

সাজে সংরু্ক্ত 

বজে রক? 

 আহকা //না  

২ ২ -

২ ২১ অে য 

বেজিি 

বারষ যক 

প্ররতজবদন 

বজে 

রকনা?  

পরিষদ হজত 

২ ২ -২১ 

অে যবেজি প্রাপ্ত 

অনুদাজনি 

পরিমান 

জেলা 

সমােকলকাণ 

করমঠ  কতত যক 

সুপারিিকত ত 

অনুদাজনি 

পরিমাণ 

মন্তবক 

১ ২ ০ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১  ১১ ১২ 

১ রচরকৎসা 

সমােজসবা 

কার্ যাল), জেনী 

জিাগী কলকাণ সরমরত 

জেলা সদি হাসপাতাল , জেনী। 

৭৭০/জেনী-৮১, তাং-

১ / ২/১৯৯০ 

 ১৭১২২৫২৮২৫ রহ : নং- 

৪ ১৫  ২ ৮৮৪৪৪ 

জসানালী বকাংক রল:  

সদি উপজেলা কমজেক্স 

িাখা, জেনী। 

অপিাধীজদি 

সংজিাধজনি েনক সকল 

প্রকাি সহা)তা 

বতরিমূলক প্ররিক্ষণ, 

পুনব যাসন ও বইন 

সহা)তা প্রদান।  

২৮ বেি 

 ২ মাস ২  

রদন 

হকা / হকা / ৯,  ,   / সুপারিিকত ত  

১ ,  ,   /- 

 

২ উপজেলা 

সমােজসবা 

কার্ যাল), 

দাগনিুঞা, 

জেনী।  

জিাগী কলকাণ সরমরত  

উপজেলা স্বাস্থক কমজেক্স, 

দাগনিুঞা, জেনী 

জেনী- ৪ ৪, তাং- 

১১/৭/২ ১১ইং 

 ১৭১৬৭৬৫৯০৮ রহ : নং-   ২১২৯০৪ 

জসানালী বকাংক রল:  

দাগনিুঞা িাখা, জেনী। 

দুঃস্থ গিীব অসহা) ও অজ্ঞা 

পরিচ) রবহীন জিাদীজদি মজধক 

রবনামূজলক ঔষধ/ িক্ত/ পেক/ 

পরিক্ষা রনিীক্ষা/ োস্টাি/ 

চিমা/ পেক ও র্াবতী) খিচ ও 

গারড় িাড়া প্রদান।  

১  বেি ১১ 

মাস ১০ 

রদন 

হকা / হকা / ৯ ,   / সুপারিিকত ত  

১,  ,   /- 

 

০ উপজেলা 

সমােজসবা 

কার্ যাল), 

জসানাগােী, 

জেনী। 

জিাগী কলকাণ সরমরত  

উপজেলা স্বাস্থক কমজেক্স 

জসানাগােী, জেনী। 

জেনী- ৪ ০, তাং- 

২৮/৬/২ ১১ইং 

 ১৮২৭৮১১১৮  রহ : নং- ২   ১০১৭৬ 

জসানালী বকাংক 

জসানাগােী িাখা। 

অসহা), দুঃস্থ ও গিীব 

জিাগীজদি েীবন িক্ষকািী 

ঔষধ, পেক, িক্তদান, হুইল 

জচ)াি, ক্রকাচ এং জিাগী 

স্থানান্তজিি র্াতা)াজতি িাড়া 

বাবদ 

১  বেি ১  

মাস  

হকা / হকা / ১,  ,   / সুপারিিকত ত  

১,  ,   /- 

 

৪ উপজেলা 

সমােজসবা 

কার্ যাল), 

োগলনাই)া, 

জেনী। 

জিাগী কলকাণ সরমরত  

উপজেলা স্বাস্থক কমজেক্স 

োগলনাই)া, জেনী 

জেনী- ৪ ৫, তাং- 

১৭/১১/২ ১১ইং 

 ১৭১ ০০৮৫৬২ রহ : নং- 

৪  ২  ২০৭৯০৭৭ 

জসানালী বকাংক 

োগলনাই)া,িাখা 

গিীব জিাগীজদি 

রচরকৎসা, ঔষধ ও পেক 

সিবিাহ 

 ৮ বেি 

১১ মাস ২  

রদন 

হকা / হকা / ৯ ,   / সুপারিিকত ত  

১,  ,   /- 

 

৫ উপজেলা 

সমােজসাবা 

কার্ যাল), 

েুলগােী, 

জেনী। 

জিাগী কলকাণ সরমরত  

উপজেলা স্বাস্থক কমজেক্স 

পিশুিাম, জেনী। 

জেনী- ৪ ২ , তাং- 

২৮/৬/২ ১১ইং 

 ১৭১২৯ ৯৫৪  রহ : নং- ১৯১৪  

জসানালী বকাংক রল:  

পিশুিাম িাখা, জেনী। 

গিীব অসহা) দুঃস্থ 

প্ররতবন্ধী মুজক্তজর্াদ্ধাসহ 

অনকানক জিাগীজদি 

সাহার্ক কিা। 

 ৯ বেি 

 ০ মাস ১৪ 

রদন 

হকা / হকা / ১,  ,   / সুপারিিকত ত  

১,  ,   /- 

 

৬ উপজেলা জিাগী কলকাণ সরমরত   ১৭১২৯ ৯৫৪  রহ : নং- ১৯১৪  গিীব অসহা) দুঃস্থ  ৯ বেি হকা / হকা / ১,  ,   / সুপারিিকত ত   



সমােজসাবা 

কার্ যাল), 

পিশুিাম, 

জেনী। 

উপজেলা স্বাস্থক কমজেক্স 

পিশুিাম, জেনী। 

জেনী- ৪ ১, তাং- 

১৬/৬/২ ১১ইং 

জসানালী বকাংক রল:  

পিশুিাম িাখা, জেনী। 

প্ররতবন্ধী মুজক্তজর্াদ্ধাসহ 

অনকানক জিাগীজদি 

সাহার্ক কিা। 

 ০ মাস ১৪ 

রদন 

১,  ,   /- 

৭ িহি 

সমােজসবা 

কার্ যাল), 

জেনী। 

সমন্ব) পরিষদ িহি 

সমােজসবা কার্ যক্রম, িহি 

সমােজসবা কার্ যাল), জেনী। 

জেনী- ১৮৬, তাং- 

০ /৯/২  ০ 

 ১৮১০১৫৫৭৫১ রহ : নং- ২   ০৫৭৭৮ 

জসানালী বকাংক রল:  

জেনী িাখা, জেনী। 

প্ররিক্ষণ কার্ক্রজমি 

েনক কম্পম্পউ াি ক্র), 

সারিযরসং, প্ররিক্ষণ 

র্নত্রপারত ও অনকানক 

উপকিেন ক্র)। 

১৬ বেি ৯ 

মাস 

হকা / হকা / ৪,  ,   / সুপারিিকত ত  

৪ ,  ,   /- 

 

৮ প্রজবিন 

কার্ যাল) 

অপিাধী সংজিাধন ও পুনব যাসন 

সরমরত 

গ্রাম- জেনী, িাক- জেনী  

প্রজবিন কার্ যাল), জেনী। 

জিজে: নং- জেনী- ১৪ , তাং- 

০১/১২/২    

 ১৭১২২৫২৮২৫ রহ : নং- 

৭০২২ ১      ১ ৯ 

ইউনাইজ ি কমারি য)াল 

বকাংক 

জেনী িাখা 

১। বতক্ষজিাপন, ২। 

দুঃস্থজদি দান  

০। জর্ৌতুক রবজিাধী 

কম যসূচী, ৪। জখলাধুলা 

২১ বেি 

 ৪ মাস 

২৯ রদন 

হকা / হকা / ১,৪৫,   / সুপারিিকত ত  

১,৫ ,   /- 

 

 
 

 

স্বাক্ষরিত/- 

(সাইেুল ইসলাম জচৌধুিী   

উপপরিচালক 

জেলা সমােজসবা কার্ যাল), 

জেনী 

ও 

সদসক সরচব 

জেলা সমােকলকাণ করমঠ , 

জেনী।  

স্বাক্ষরিত/- 

(ববু জসরলম মাহমুদ-উল 

হাসান  

জেলা প্রিাসক, জেনী 

ও 

সিাপরত 

জেলা সমােকলকাণ করমঠ , 

জেনী।  


