
আদমদীিঘ উপেজলার সকল এনিজওর তািলকা: 
 

িমক কম কতা ও এনিজওর নাম কানা মাবাইল ন র Email 
1. মা: আিজম উ ীন 

আশার আেলা সমাজ ক াণ 
সং া 

িনমাইদীিঘ, ছািতয়ান াম, 
আদমদীিঘ, ব ড়া 

০১৭২৮-১১০৬৭৬ asharalobogra@gmail.com 

2. শামাউল আলম, শাখা ব াপক 
েরা বাংলােদশ, আদমদীিঘ শাখা 

হাজী তােছর আহমদ 
কেলজ রাড, আদমদীিঘ, 
ব ড়া 

০১৭৩৩-২২০১৪৯ dm_adamdighi@borobd.org 

3. মা: রিফ ল ইসলাম, সভাপিত 
 মৎ  বসায়ী সিমিত, 

আদমদীিঘ 

আদমদীিঘ, ব ড়া ০১৭১১-২০৭২৩৩ rafiqulislam.0990@gmail.com 

4. মা: মা ফা কামাল 
বেডা 

আদমদীিঘ, ব ড়া ০১৭৫৮-৫২৭৮৫৯  

5. মা: আিনছার রহমান 
আশা 

আদমদীিঘ, ব ড়া ০১৭৩০-০৬৫১৩৮ adamdighi.bogra@ashabd.org 

6. মা: েয়ল বা , শাখা ব াপক 
এসেকএস ফাউে শন, আদমদীিঘ 
শাখা 

আদমদীিঘ, ব ড়া ০১৮৫৬-৪৫২০১৫ adomdigi@sks.bd.org 

7. মা: আেনায়ার হােসন, শাখা 
ব াপক, আদমদীিঘ শাখা, 

 াম উ য়ন কম  (গাক) 

আদমদীিঘ, ব ড়া   

8. মার চ  সরকার,  
শাখা ব াপক Brac 
আদমদীিঘ শাখা 

আদমদীিঘ, ব ড়া ০১৭১৪-৯০৮৯৯৪ bm.bcup.adamdighi-bogra-
2@brac.net 

9. মা: একরা র হক 
আেলার পেথ উ য়ন সং া 

সা াহার রথ বািড়, 
আদমদীিঘ, ব ড়া 

০১৭৩১-৩৮৯২৫৬ alorpotha@gmail.com 

10. মা: বাদশা িময়া 
ল া বাংলােদশ 

আদমদীিঘ, ব ড়া ০১৭৫৫-৮৮৪৭২১  

11. কাওসার আলী 
চয়ার ান,জন া  সং া 

চ পা র বাজার, 
আদমদীিঘ, ব ড়া 

০১৭১৬-১০১১০৫ ed.asus.ngo@gmail.com 

12. মা: জািকর হােসন, শাখা 
ব াপক 

দাবী মৗিলক উ য়ন সং া 

িশয়ালশন রাড, 
আদমদীিঘ, ব ড়া 

০১৭২৮-১৫১০২৬ dabiadamdighi014@gmail.com 

13. মা: আ ল জিলল 
শি  ফাউে শন 

রিহম উি ন কেলজ 
রাড, আদমদীিঘ, ব ড়া 

০১৮৪৭-০৭৭১৭৭  

14. মা: মাফা ল হােসন 
গণেসবা সং া 

শ ওইল বাজার, 
আদমদীিঘ, ব ড়া 

০১৭১১-২২৫২৭২ mofazzalhosain135@gmail.com 

15. এস.এম. ইি স আলী 
আরেকা, বায়ািলয়া, নওগ  

বায়ািলয়া েলর পাে , 
নওগ  

০১৭১২-৪১৫১৫০ arco.bangladesh@gmail.com 

16. মা: ফা ক হােসন 
ত বায় সমবায় সিমিত 

শ ওইল বাজার, 
আদমদীিঘ, ব ড়া 

০১৭১৮-৪০৮৬২৭  

17. খ কার ফরেদৗস রহমান 
গা র সমবায় ও ঋণদান সমবায় 

সিমিত 

সা াহার রাতন বাজার, 
আদমদীিঘ, ব ড়া 

০১৯২১-৮০০৬৫৪  

18. মা: ল হােসন 
উ রণ সমাজ ক াণ সং া 

শ ওইল বাজার, 
আদমদীিঘ, ব ড়া 

০১৯৬৮-৩৯৬৪৩০  

19. মা: আ: আলীম 
N.S.D.S, মহাসিচব 

নসরত র, আদমদীিঘ, 

ব ড়া 
০১৭২৫-১৮৫০০২  

20. মা: মা দ রানা 
পারভীন সমাজ ক াণ সং া 

সা াহার, আদমদীিঘ, ব ড়া ০১৭৪৩-২১৩৬০৬ parvinngo@gmail.com 

21. মা: আ ার হােসন 
(RDRS) 

আদমদীিঘ উপেজলা সংল , 

আদমদীিঘ, ব ড়া 

০১৭৩৬-২৮৮৯০৭ adamdighirdrs@gmail.com 

22. মা:রিফ ল ইসলাম 

মানিবক সাহা  সং া 
আদমদীিঘ, ব ড়া ০১৭২২-৬৫৬০১৬  



23. জােকাস ফাউে শন, নশরত র 
 

নশরত র, আদমদীিঘ, 

ব ড়া 
  

24. JRDM, নশরত র 
 

নশরত র, আদমদীিঘ, 

ব ড়া 
  

25. িবজ, নশরত র 
 

নশরত র, আদমদীিঘ, 

ব ড়া 
  

26. সািসও ইেকানিমক ািকং 

এেসািসেয়শন ( সবা) সং া, 

আদমদীিঘ 

আদমদীিঘ, ব ড়া ০১৮৭০-৬৯১৮৮০  

 
 
 
 
 
 


