অনুদান-প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান
প্রতিষ্ঠাকালে : পৃষ্ঠলপাষক সদসয

অর্ মন্ত্রণালয়
থ

মাসুদুর রহমান ব্ীরপ্রিীক, চম. চজ. (অব্.)

মুক্তিযুদ্ধ তব্ষয়ক মন্ত্রণালয়

চমর্রাপতলিান চ ম্বার অব্ কমাস অযাে
থ

সংস্কৃতি তব্ষয়ক মন্ত্রণালয়

ইোতিজ

এ. মতিন চ ৌধুরী (জনাব্ ও চব্গম)

চমাব্ার্ের চহার্সন, স্থপতি

এতিয়াটিক মার্কথটিং কতমউতনর্কিন তল.

যমুনা ব্যাংক তল.

খাতলদ মাহমুদ তমঠু/কনক াাঁপা াকমা

চরার্কয়া আফজাল রহমান

ডানকান ব্রাদাস তল.
থ

লতিফুর রহমান, রান্সকম তল.

প্রর্ম আর্লা

সন্জীদা খািু ন

ফতরদুর চরজা সাগর/কনা চরজা

সার্নায়ারা কর্পার্রিন
থ

চফাডথ ফাউর্েিন

সার্ব্র চহার্সন চ ৌধুরী

ব্াঙাতল সমাজ, সুইজারলযাে

সুব্ল ন্দ্র রায়

ভারিীয় দূিাব্াস

স্কয়ার ফামাতসউটিকযালস
থ
তল.

মাতকথন দূিাব্াস

চহলাল উক্তিন, চল. কর্নলথ

প্রতিষ্ঠাকালে : উলদযাক্তা সদসয

আকমল িরীফ

আর্নায়ারা সসয়দ হক

আকতলমা চব্গম

আর্নায়ারুল ইসলাম

আক্তজজ আহর্মদ

আব্দুল লতিফ তসকদার

আনসার রহমান

আতমন আলী

আতমনুল ইসলাম

কাতনজ ফার্িমা ও পতরব্ারব্গ থ

আমীরুল ইসলাম

কযার্েন আকরাম আহর্মদ ব্ীরউত্তম

আলিাফ আকমল

কযার্েন আলমগীর সাত্তার ব্ীরপ্রিীক

আতলয়া আতমন

কযার্েন জগলুল আহমদ

আিরাফুল হক

কযার্েন চমাস্তাক আলী

আিীষ চসনগুপ্ত

কযার্েন রতফউল হক

আসাদুজ্জামান সুজন

কযার্েন লতিফুর রহমান

আসাদ-উদ-চদৌলা

কযার্েন িাহাব্উক্তিন আহমদ ব্ীরউত্তম

ইকব্াল চহার্সন

গাজী রাকার্য়ি

ইমদাদুল হক তমলন

গররুপ কযার্েন আব্ু জাফর চ ৌধুরী

ইরিাদ আহর্মদ

জতল হক

ইয়াসতমন এ. রহমান

চজব্ুনর্নসা িার্কর

ইিতিয়াক ত শ্তী

ক্তজয়াউল হক

ইউসুফ ইিতিয়াক আহর্মদ

িপন কাতি চ াষ

ইক্তেয়ান ডান্স চসাসাইটি, লেন

িাজুল চমাহাম্মদ

এই . তকউ. চ ৌধুরী

তদদার আর্িায়ার চহার্সইন

এ. টি. এম. সার্রায়ার চহার্সন

নাজমা আকিার

এম. এ. চক. ফজর্ল ব্ারী

নাতফসা চহার্সন চ ৌধুরী

এম. এ. মুত্তাতলব্

তননা িাহীন চ ৌধুরী

এস. এম. ব্খতিয়ার আলম

ডা. আব্ুল কার্সম ও হাসান জাতমল

ইক্তিতনয়ার এস. এম. মামুন

ডা. এ. টি. এম. আর্ব্দুর রহমান

ওসমান কায়সার চ ৌধুরী

ড. কাজী তগয়াসউক্তিন

কতলন ক্রম্পিন

ড. তিক্তিকুর রহমান

কাজী চরাজী

ড. চজ. এফ. হুর্ল

ড. তনজামউক্তিন আহর্মদ

মাহমুদ এ. রউফ

ড. সসয়দ কামরুল হক

মাহরফুজা খানম

ডা. ক্তজয়াউক্তিন আহর্মদ

তমিালী চহার্সন

ডা. নুরুল আলম

মীর মুিিাক আহর্মদ রতব্

ডা. ফতরদা হক

মুিিাক আহর্মদ

ডা. মাখদুমা নাতগসথ

চমা. আব্দুল ব্ার্িন

ডা.িাহীন আিার

চমা. আয়ুব্

ডা. চহাসর্ন আরা চব্গম

চমা. নূরুল আব্সার চ ৌধুরী

নূরজাহান চব্াস

চমা. চমাখর্লিুল হক

প্রতিকা

চমা. চমািাররফ িালুকদার

ফজর্ল হাসান আর্ব্দ

চমা. িহীদ তময়া

ফারজানা রিীদ ব্রাউতনয়া

চমা. হাতসব্ুল হক

ফারুক সরকার (জনাব্ ও চব্গম)

মুহম্মদ হাতব্ব্ুর রহমান, তব্ ারপতি

ফারুক হায়দার

চমাহাম্মদ আক্তজজ খান

ফারহানা িারতমন

চমাহাম্মদ এমদাদুল হক

চফরর্দৌস আরা

চমাহাম্মদ খুরিীদ আলম খান

ব্াংলার্দি চকন্দ্র, লস এর্িলস

রওনক খন্দকার

চব্াধন আব্ৃতত্ত পতরষদ, ট্টগ্রাম

রাইয়ান, ব্ুর্নকা, তনব্রাস

ব্যাতরস্টার রতফকুল হক

লতিফা তসক্তিকী

মহসীন চদওয়ান

তলয়াকি আলী খান ব্ীরউত্তম, চস্কা. তল.

মতফজ আহর্মদ ভূ ঞা

লুৎফর রহমান তরিন

মমিাজ লতিফ

িতহদুল আলম সা র ু

মঞরজুর আহর্মদ

িামসুল ব্ারী

মাহব্ুব্ জাতমল

িারমীন সুলিানা স্বািী

িার্হদ এই . খন্দকার

সুতপ্রয়া ব্ারী

সাইফুল ইসলাম

সুমন র্ট্টাপাধযায়

সারওয়ার চহার্সন

সসয়দ আল ফারুক

সাদাি চহার্সন চসতলম

সসয়দ সরকার কামাল

সাতনর্ডইল স্কুল

সসয়দ হুমায়ুন কতব্র

চসতলম ভূাঁ ইয়া

তহলাল ফর্য়জী, প্রর্কৌিলী

তসক্তিকা কব্ীর

চহাসর্ন আরা হুসাইন

সুকুমার চ ৌধুরী

তির্াণ
ম : সম্মািীয় পৃষ্ঠলপাষক

গণপ্রজািন্ত্রী ব্াংলার্দি সরকার

প্রাইম ব্যাংক তল.

অগ্রণী ব্যাংক তল

পুব্ালী ব্যাংক তল.

ইউনাইর্িড কমাতিয়াল
থ
ব্যাংক তল.

ব্যাংক এতিয়া তল.

এক্তিম ব্যাংক তল.

ব্রযাক ব্যাংক তল.

এতব্ ব্যাংক তল.

মার্কথন্টাইল ব্যাংক তল.

জনিা ব্যাংক তল.

এমক্তজএই গ্রæপ তল.

রান্সকম তলতমর্িড

রূপালী ব্যাংক তল.

ঢাকা ব্যাংক তল.

চসানালী ব্যাংক তল.

নযািনাল ব্যাংক তল.

তির্াণ
ম : পৃষ্ঠলপাষক ও স্থাপিা সদসয
আইএফআইতস ব্যাংক তল.

ডা -ব্াংলা ব্যাংক তল.

আইতডএলতস তফনযান্স তল.

পযারাগন গররুপ তল.

আইতসতব্ ইসলাতমক ব্যাংক তল.

তপ্রতময়ার ব্যাংক তল.

আক্তজজুর রতহম চ ৌধুরী/সায়মা চ ৌধুরী

ফাস্টথ তসতকউতরটি ইসলামী ব্যাংক তল.

আল-আরাফাহর ইসলামী ব্যাংক তল.

ব্াংলার্দি ব্যাংক.

ইস্টান ব্যাংক
থ
তল.

ব্াংলার্দি কমাস ব্যাংক
থ
তল.

উত্তরা ব্যাংক তল.

মতনপুর টি চকাম্পানী

এ. চক. এম. রহমিউল্লাহ, এম.তপ.

চম না চপর্রাতলয়াম তল.

এ. মতিন চ ৌধুরী/িামীম মতিন চ ৌধুরী

তমউ ু য়যাল রাস্ট ব্যাংক তল.

এনতসতস ব্যাংক তল.

যমুনা ব্যাংক তল.

এস. কায়সার কব্ীর

িাহজালাল ইসলামী ব্যাংক তল.

ওয়ান ব্যাংক তল.

সাউর্ইস্ট ব্যাংক তল.

তিিাস গযাস তল.

সাধারণ ব্ীমা কর্পার্রিন.
থ

তদ তসটি ব্যাংক তল.

চসািযাল ইনর্ভস্টর্মন্ট ব্যাংক তল.

নার্সর তরজভী

স্টযাোডথ ব্যাংক তল.

রাস্ট ব্যাংক তল.

তির্াণ
ম : উলদযাক্তা সদসয

ইউতনয়ন কযাতপিাল তল.

চডল্টা ব্রযাক হাউক্তজং তফনযান্স কর্পার্রিন
থ
তল.

ইউনাইর্িড তলক্তজং চকাম্পানী তল.

ঢাকা ক্লাব্ তল.

ইোতিয়াল প্রর্মািন এে চডর্ভলপর্মন্ট চকাং

তদ ইউএই-ব্াংলার্দি ইনর্ভস্টর্মন্ট চকাম্পানী

তব্তড তল.

তল.

ইোতিয়াল অযাÐ ইনফ্রািাক ার

চদিী দি

চডর্ভলপর্মন্ট তফনযান্স চকা. তল.
ইন্টারনযািনাল তলক্তজং অযাে তফনযাক্তন্সয়াল
সাতভথর্সস তল.
ইসলাতমক তফনযান্স এে ইনর্ভস্টর্মন্ট তল.
এম. হারুন অর রিীদ ব্ীরপ্রিীক, চল. চজ.
এনার্য়িউক্তিন চমা. কাইসার খান
এডভান্স চকতমকযাল ইোতিজ তল.
এযার্পি ফুিওয়যার তল.
কুমুতদনী ওর্য়লর্ফয়ার রাস্ট অব্ চব্ঙ্গল (তব্তড)
তল.
জামর্িদ আরা চ ৌধুরী
ক্তজএসতপ তফনযান্স চকাম্পাতন তল.
রান্সর্মতরন লক্তজতস্টকস তল.
চিািাল রান্সর্পার্িথ িন তল.
ড. এম. এম. িহীদুল হাসান

ধানমক্তে ক্লাব্ তল.
নসরুল হাতমদ, এম.তপ.
নূর চমাহাম্মদ
নযািনাল তফনযান্স তল.
নযািনাল হাউক্তজং তফনযান্স অযাÐ
ইনর্ভস্টর্মন্টস তল.
প্রাইম তফনযান্স এে ইনর্ভস্টর্মন্ট তল.
তপপলস তলক্তজং এে তফনযাক্তন্সয়াল সাতভথর্সস তল.
তপ্রতময়ার তলক্তজং এে তফনযান্স তল.
ফাতহমা খািু ন
ফাস্টথ লীজ তফনযান্স এে ইনর্ভস্টর্মন্ট তল.
ফারইস্ট তফনযান্স এে ইনর্ভস্টর্মন্ট তল.
তফতনি তফনযান্স এে ইনর্ভস্টর্মন্ট তল.
ব্াংলার্দি ইউতনভাতসটি
থ অব্ তব্জর্নস অযাÐ
চিকর্নালক্তজ

ব্াংলার্দি তফনযান্স এে ইনর্ভস্টর্মন্ট চকাং তল.

চমা. িাতিয়ার আলম, এম.তপ.

ব্াংলার্দি ইনফ্রািাকর ার তফনযান্স ফাে তল.

র. আ. ম. উব্ায়দুল চমাকিাতদর চ ৌধুরী এম.তপ.

ব্াংলার্দি নারী প্রগতি সং

তরলার্য়ন্স তফনযান্স তল.

চব্ তলক্তজং এে ইনর্ভস্টর্মন্ট তল.

লঙ্কা ব্াংলা তফনযান্স তল.

মধুমতি ব্যাংক তল.

সাতনর্ডইল স্কুল

মাইডাস তফনযান্স তল.

সাতব্নর্কা তল.

তমতলয়া এস. আলী

সসয়দ আনওয়ারুল হাতফজ

চমর্রাপতলিান চ ম্বার অব্ কমাস এে
থ
ইোতিজ

হাতব্ব্ুর রহমান

চমা. জতসমউক্তিন ভূ ইয়া

তির্াণ
ম : জীবি সদসয

অতনিা জাহান চব্াস

আিরাফুল কামাল, তব্ ারপতি

অতনক্তন্দিা রায়

ইউতনভাতসটি
থ অব্ তলব্ার্রল আিথ স ব্াংলার্দি

অভীক িাওন

ইনাম আল হক

আ আ ম স আর্রতফন তসক্তিক

ইমরুল চ ৌধুরী/হৃভু মামতণ

আব্ুল খার্য়র চ ৌধুরী

ইসলাতমক তফনযান্স এে ইনর্ভস্টর্মন্ট তল.

আব্ুল মাল আব্দুল মুতহি

ইস্টলযাÐ ইন্সুর্রন্স চকাং তল.

আর্ব্দা খািু ন

ইস্পাহানী গালসথ স্কুল এে কর্লজ

আর্মনা খািু ন

ঈমাম চহার্সন গাজী

আনসার রহমান

এ.চক.এম. নূরুল ফজল ব্ুলব্ুল

এ. ই. টি. কার্দরী

ড. এম. এম. িহীদুল হাসান

এ টি এম আব্দুল ওয়াহরহাব্, এম.তপ, চম. চজ.

ড. চসতলমুজ্জামান ভুাঁইয়া

(অব্.)
এ তব্ এম িাহ আলম
এ. এস. এম. সামিুল আর্রতফন, চমজর (অব্.)
এম. চক. রহমান, তসতনয়র অযাডর্ভার্কি
এস.এম. চমাহসীন চহার্সন ও সুহৃদ
কামরুল হাসান িায়ক
চকির্ব্ন্দ্র রায় চ ৌধুরী
চক ক্রযাফি
তকরণ তব্কাি মুৎসুিী
কযার্েন এম. রহমান
খন্দকার িাখাওয়াি চহার্সন
চগালাম মুস্তাফা
চগাব্াল চফ্রইি তল.
জওিন আরা রহমান
জয়িী রায় চ ৌধুরী
জতসম আহর্মদ
জাহানারা হাসান
জুর্য়ল আই
রাইকন চগাব্াল তল.
ড. আতনসুজ্জামান
ড. চমা. জমর্িদ আলম, ইক্তিতনয়ার
ড. চমাহাম্মদ রওিন আলী, অধযাপক

ড. হাতকম রতফকুল ইসলাম
ডা. আ.ফ.ম. রুহুল হক, এম.তপ.
ডা. আব্ু সার্লহ মতহউক্তিন
ডা. আব্ুল কার্সম ও হাসান জাতমল
ডা. ওমর হায়দার চ ৌধুরী
ডা. চক. এম. মাকসুদুর রহমান
ডা. িৃপ্তীি ন্দ্র চ াষ
ডা. নাজমুন নাহার
ডা. মাখদুমা নাতগসথ
ডা. চসতলনা হায়াি আইতভ
িার্ব্দার রসুল ব্কুল
চদিাল পতরব্ার
তদদার-ই-চমাস্তফা
নজরুল ইসলাম
নাজনীন চহার্সন
নাতসর উক্তিন ইউসুফ
প্রকাি দত্ত
তপ্রয়াংকা কতব্র
ফারজানা িাহ্নাজ মক্তজদ
ফারহানা আিার
ফাস তফনযান্স এে ইনর্ভস্টর্মন্ট চকাং তল.
ফাতহমা খািু ন

ফাহাদ খাতলদ

রার্মন্দু মজুমদার

চফরর্দৌস আর্রফীন আতরফ

রার্ব্য়া জামালী

ব্রুণ চদব্ তমত্র

রাক্তজউক্তিন আহর্মদ রাজু

ব্াড্ডা আলািু র্েসা উচ্চ মাধযতমক তব্দযালয়

চরাকাইয়া হাতসনা নীতল

চব্গম মতিয়া চ ৌধুরী

চরার্কয়া কতব্র

মতনকা জাহান চব্াস

রুতব্না কার্দর চহার্সন

মর্নায়ারা চব্গম

লক্ষ্মী

মমিাজ চব্গম

সমর্রন্দ্র নার্ চগাস্বামী

মসয়ূদ মাোন

সার্ব্র আহর্মদ চ ৌধুরী (প্রয়াি)

মার্জদা হক

সুতফয়া ইসলাম

মাতলহা চ ৌধুরী

সসয়দ আতমরুল ইসলাম, তব্ ারপতি

চমসব্াহর উল হক (মুক্তির্যাদ্ধা)

সসয়দ জতহরুল কতব্র

তমজানুর রহমান

সসয়দ তদদারুল আলম

চমা: খায়রুল ইসলাম

সসয়দ চরজাউর রহমান

চমা: নূরুজ্জামান

সসয়দ সার্জদুর রহমান

চমা. িামসুল হক ত শ্তী/উর্ম্ম সালমা ত শ্তী

স্বর্দি রিন চব্াস

চমা: সাইদুজ্জামান

চস্বচ্ছার্সব্ী দল

চমাহাম্মদ কামরুজ্জামান

হাতসনা চব্গম

রর্ীন ক্রব্ত্তী

হাতব্ব্ুর রহমান, এতড. তডআইক্তজ

ক্রব্ত্তী

