
 
িদনাজ র জলায় এনিজও কম তৎপরতা স িকত িডেস র/১৭ মােসর মািসক সম য় সভার কায িববরণী 

 

 

সভাপিত        :   মীর Lvqiæj আলম 
            জলা শাসক, িদনাজ র। 

ান             :   জলা শাসেকর সে লন ক   
তািরখ        :  ১৭ িডেস র, ২০১৭ 
আেলাচ  মাস  :   নেভ র, ২০১৭। 

 
 

 
(সভায় উপি িত পিরিশ -‘‘ক’’ ত এবং অ পি িত-‘‘খ’’ ত দখােনা হেলা) 

 

 সভাপিত ক ক সভায় উপি ত সকল সদ েক  েভ া জািনেয় সভার কায ম  করা হয়। অতঃপর সভাপিতর 

অ মিত েম অিতির  জলা শাসক (সািব ক), িদনাজ র ক ক গত নেভ র/২০১৭ মােসর এনিজও সম য় সভার 

Kvh©িববরণী পাঠ কের নােনা হয়। কান সংেশাধন না থাকায় িবগত সভার Kvh©িববরণী ঢ়ীকরণ করা হয় ।  

 
আেলাচ চী -২ :  এনিজও কায েমর মািসক িতেবদন িবষেয় আেলাচনা । 

          সহকারী কিমশনার, এনিজও শাখা সভায় জানান য, িদনাজ র জলায় Kg©iZ ৭৬  এনিজওর মে  ৪২  এনিজও 

ছক মাতােবক নেভ র/১৭ মােসর Kvh©µম m¤úwK©Z িতেবদন দািখল কেরেছন। বাকী ৩৪  সং ার িতেবদন পাওয়া 

যায়িন।  সভায় ১৩  সং ার নাম উপ াপন করা হয় যারা িনয়িমত িতেবদন িদে না  এবং িতিনিধও উপি ত পাওয়া 

যায়না এ িল হে  -  ১) িদশারী িতব ী ২) ীফ ৩) উ রা ডেভলপেম  ৪) ডমে িসওয়াচ ৫) িনরা ৬) এফিপএিব ৭) িদ 

নেকা ফাউে শন ৮)  আরিসিডএ ৯) িদনাজ র প ী উ য়ন েচ া ১০) িভিডএফ ১১) এডাব ১২) অরিব  িশ  হাসপাতাল 

১৩) িনেজরা কির।  এ িবষেয়  আেলাচনাে   উ  সং া িলর নাম সভার তািলকা হেত বাদ িদেত সকল সদ  একমত পাষন 

কেরন। সভায় আেরা জানােনা হয় য, অেনক এনিজও যথাসমেয় মািসক িতেবদন িদে না । সভায় সকল সং ােক তােদর 

কায েমর িতেবদন cieZx© মােসর ৭ তািরেখর মে  এবং িতন মাস অ র মািসক িতেবদন সংি  ‡cvU©v‡ji মা েম 

আবি কভােব দািখল করার জ  নরায় অ েরাধ জানােনা হয়। সভায় জানােনা হয় য, পর পর ৪ মাস সভায় অ পি ত 

থাকেল িকংবা যথাসমেয় িতেবদন না পাওয়া গেল সং া র নাম সভার তািলকা হেত বাদ দয়া হেব। এছাড়া এখনও য 

সকল সং া ওেয়ব পাট ােল ত  হালনাগাদ করেছন না  তােদরেক িনজ িনজ ত  ওেয়ব সাইেট আপেলাড করার জ  নরায় 

অ েরাধ জানােনা হয়। সভায় সকল উপেজলা wbe©vnx অিফসারেক িনয়িমত উপেজলা মািসক এনিজও সম য় সভার আেয়াজন 

c~e©K সভার Kvh©িববরণী cieZx© মােসর ৩ (িতন) তািরেখর মে  জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র বরাবর িনয়িমত রণ 

অ াহত রাখার জ  অ েরাধ জানান হয় । অতঃপর সভাপিতর স িতেত নদ ান ডেভলপেম  ফাউে শন (এনিডএফ) 

সং া র Kvh©µ‡gi িতেবদন সভায় উপ ািপত হয়।  
 

নদ ান ডেভলপেম  ফাউে শন : জনাব মা: মসমাউল সরকার, িনং এ  মিনটিরং অিফসার, এনিডএফ, িদনাজ র KZ…©K 

সং ার কায ম সভায় উপ াপন করা হয়। উপ াপেন জানা যায়,  সং া  ১৯৮৯ সােল সমাজেসবা অিধদ র ও এনিজও 

িবষয়ক েরার িনব ন  লাভ কের যার নং যথা েম-৩৩৯ ও ৩২৯ । এছাড়া ২০১৪ সােল মাইে াে িডট র েলটরী অথির  

হেত সামিয়ক অ েমাদন লাভ কেরেছ । এনিডএফ সং া  বি ত  - গাি েদর মৗিলক মানবািধকার িনি তকরেণর জ   
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              এবং য কান ধরেনর বষ  রাখেত কায ম পিরচালনা করেছ । সং া  দাতা সং া রিমশন, নরওেয় এর 

সহেযািগতায় িদনাজ র  জলার সদর, িচিররব র,পাব তী র, লবাড়ী, িবরাম র, নবাবগ , ও ঘাড়াঘাট উপেজলায় (১) 

ইি ে েটড া াম ফর ক াপািস  িবি ং-আইিসিসিব (২) হাম সালার ক  (৩) মাইে ািফ া   (৪) িভটািমন এ াে লস  

কে র আওতায় দল গঠন, কািরগির িশ ণ ও আয় ি লক িশ ণ, সাং িতক উ য়ন, েয াগ মাকােবলা, িনরাপদ পািন, 

খা  ও ািনেটশন সবা, িতক স েদর বহার ইত ািদ িবষেয় কায ম পিরচালনা করেছ মেম  উপ াপনার মা েম জানা 

যায়।  

          সভায় সংি  উপ াপনার জ  এনিডএফ িতিনিধেক আ িরক ধ বাদ জানােনা হয় । সভায়   - গা ীর 

উ য়েনর  ে  িশ া হেণর িবষেয়  িদেত সকল সদ  একমত পাষন কেরন ।  সভায় েত ক  সং ােক িনজ  

Kvh©µ‡gi পাশাপািশ সামািজক ব ােক ইিতবাচক করেত িবিভ  উঠান বঠেক, িশ া িত ােন ও কম এলাকায় জ ীবাদ, 

স াসবাদ, িশ  িনয াতন, মানব পাচার এবং বা িববাহ রােধ চারণাসহ িনরেপ তা ও ি ম ার সােথ  Kvh©µg অ াহত 

রাখার অ েরাধ জানােনা হয়। 

        সভায় জা য়াির/২০১৮ মােস ড নইবার  সং া ক তােদর Kvh©µg উপ াপেনর জ  মেনানীত করা হয়। িব ািরত 

আেলাচনা শেষ me©m¤§wZµ‡g িনে া  িস া স হ হীত হয়। 

িস া স হ :      

২.১: েত ক এনিজওেক cieZx© মােসর ৭ (সাত) তািরেখর মে  জলা শাসক, িদনাজ র, সংি  উপেজলা wbe©vnx  

অিফসার ও উপ-পিরচালক, জলা সমাজেসবা Kvh©vjq,িদনাজ র বরাবর c~e©eZ©x মােসর িতেবদন রণ এবং িতন মাস অ র 

মািসক িতেবদন  cieZx© মােসর ৭  (সাত) তািরেখর মে  দািখল িনি ত করেত হেব।  

বা বায়েন: ১। সকল এনিজও, িদনাজ র।                   

২.২: সকল সং ােক www.dinajpurngos.com ওেয়বসাইট থেক জলা এনিজও িবষয়ক সম য় সভার 

Kvh©িববরণী সং হ করেত এবং I‡qe‡cvU©v‡j সং ার Kvh©µ‡gi মািসক ও মািসক িতেবদন িনিদ  সমেয় আপেলাড 

করেত অ েরাধ জানােনা হয়। 

বা বায়েন: ১। সকল এনিজও, িদনাজ র। 

 ২.৩: সকল সং ার িনজ িনজ ওেয়ব সাইেট হালনাগাদ ত  সংেযাজন করেত অ েরাধ জানােনা হয় এবং এমআরএ 

সনদ িতত আিথ ক লনেদন/ঋণ কায ম না করার জ   অ েরাধ জানােনা হয়। 

বা বায়েন: ১। সকল এনিজও, িদনাজ র। 
 

২.৪:  উপেজলা wbe©vnx অিফসারগণেক িনয়িমত মািসক উপেজলা এনিজও সম য় সভার আেয়াজন c~e©K cieZx© 

মােসর ৩(িতন) তািরেখর মে  িরত ছক রণসহ সভার Kvh©weeiYx জলা শাসক, িদনাজ র বরাবর রেণর েয়াজনীয় 

ব া  হেণর জ  অ েরাধ করা হয়। 
 

বা বায়েন: ১।  উপেজলা িনev©nx Kg©KZ©v (সকল), িদনাজ র।                 

২.৫: আগামী জা য়াির/২০১৮ মােস ড নইবার  সং ােক তােদর Kvh©µ‡gi িতেবদন উপ াপেনর জ  অ েরাধ 

করা হয়। 
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 আেলাচ চী-৩:  িবিবধ । 
 
         সভায় ১৬ িডেস র, ২০১৭ মহান িবজয় িদবস উদযাপেন সকল সং ার সহেযািগতা ও অংশ হেণর জ  সভায়  

আ িরক ধ বাদ জানােনা হয় এবং ১৮ িডেস র, ২০১৭ তািরখ আ জািতক অিভবাসী িদবস/২০১৭ উদযাপন উপলে  জলা 

শাসন ও জলা কম সং ান ও জনশি  অিফস, িদনাজ র ক ক আেয়ািজত অ ােন সকল সং ার অংশ হণ কামনা করা 

হয়।  ২০১৮ সােলর জা য়াির মােস অ ি ত  উ য়ন মলায় অংশ হেণর ল  আগামী ৩০ িডেস েরর মে  ল বরা  

হণসহ সকল সং ােক মলায় অংশ হেণর আম ণ জানান । সভাপিতর অ মিত েম স ীিত িতব ী উ য়ন সং ার  

সভাপিত  জনাব মাসা: হািলমা খা ন, সভায় জানান য, স ীিত িতব ী উ য়ন সং া  ২০১৫ সাল থেক হ াি ক াপ 

ই ার াশনাল ও ইউেকএইড এর সহেযািগতায় িদনাজ র জলার সদর উপেজলায় িতব ী ি েদর অংশ হেণর মা েম 

িতব ী অিধকার, আইন ও র া িবষেয় সেচতনতা লক কায ম, িতব ীেদর নব াসন ও জীিবকা অজেনর েযাগ তরী 

ইত ািদ কায ম হেণর মা েম “ Disability Inclusive Poverty Graduation Of Extreme Poor and 

Poor Households In Bangladesh” শীষ ক ক  বা বায়ন করেছ। এ িবষেয় আেলাচনাে  সভাপিত ক ক সকল 

সং ােক  িতব ী ি েদর  িতব ীতার ধরন অ যায়ী িশ ণ িদেয় সাবল ী হেত সহেযািগতা করার  অ েরাধ জানান । 
 

িস া স হ : 

৩.১ : ১৮ িডেস র, ২০১৭ আ জািতক অিভবাসী িদবস  উদযাপেন  সকল সং ার অংশ হণ কামনা করা হয়। 

৩.২ :  জা য়াির /২০১৮ মােস অ ি ত  জলা উ য়ন মলায় সকল সং ার অংশ হণ কামনা করা হয়। 

৩.৩ : এনিজও কায ম িনয়িমত মিনটিরং অ াহত রাখার জ  সকল উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সংি  
িনব নকারী ক প েক অ েরাধ করা হয়।  

৩.৪:  িতব ী ি েদর  িতব ীতার ধরন অ যায়ী িশ ণ িদেয় সাবল ী হেত সহেযািগতা করেত  অ েরাধ 
জানােনা হয়। 

  
সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায়  ভ বড়িদন ও ন ন বছেরর অি ম েভ া জািনেয়  সভার সমাি  ঘাষণা 

করা হয়।     
                                                                                          
       
                        া িরত/- 
                                                                                                ৭/১/২০১৮ 

                                                       (মীর Lvqiæj আলম )  
      জলা শাসক 

                   িদনাজ র। 
                        ও 
                     সভাপিত 
     জলা এনিজও িবষয়ক সম য় কিম  
                ০৫৩১-৬৫০০১ 
       dcdinajpur@mopa.gov.bd 

 

 

 



 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

   জলা শাসেকর কাযাল য়, িদনাজ র। 
(এনিজও িবষয়ক সল) 

www.dinajpur.gov.bd 
 

ারক নং- ০৫.৫৫.২৭০০.০২৩.০৩.০০২.১৮-০৯(১২০)                                          তািরখ :  ০৯ জা য়াির,২০১৮। 

সদয় ÁvZv‡_© : 

১। মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র। 
৩। মহাপিরচালক,এনিজও িবষয়ক েরা, ধানম ীর কায ালয়, ১৩,শহীদ ক াে ন মন র আলী সরিণ, মৎ  ভবন 

(১০তলা), রমনা, ঢাকা।/ এনিজও িবষয়ক েরা, ধানম ীর কায ালয়, ট-ই-১৩/িব, আগ রগাও, শের বাংলা নগর, 
ঢাকা-১২০৭। 

সদয় ÁvZv‡_© ও  Kvh©v‡_© : 
৪। িলশ পার, িদনাজ র। 
৫। িসিভল mvR©b, িদনাজ র। 
৬। চয়ার ান ....................... উপেজলা (সকল), িদনাজ র। 
৬। অিতির  জলা শাসক (mvwe©K)/(িশ া ও ত  ি ), িদনাজ র। 
৭।        িনবাহ  েকৗশলী, িশ া েকৗশল অিধদ র, িদনাজ র। 
৮। িনবাহ  েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, িদনাজ র। 
৯-২১।    উপেজলা িনবাহ  অিফসার ......................................(সকল), িদনাজ র। 
২২-২৫। উপ-পিরচালক, জলা সমাজেসবা অিধদ র/ িষ স সারণ অিধদ র/ পিরবার পিরক না/ ব উ য়ন অিধদ র, 
 িদনাজ র।  
২৬।      জলা িশ া অিফসার, িদনাজ র। 
২৭। জলা াথিমক িশ া অিফসার, িদনাজ র। 
২৮।      জলা াণ ও cybe©vmb অিফসার,িদনাজ র। 
২৯।      জলা মিহলা িবষয়ক Kg©KZ©v, িদনাজ র। 
৩০। চয়ার ান, জাতীয় মিহলা সং া, িদনাজ র। 
৩১। নজারত ড  কােল র, িদনাজ র। 
৩২-১০০।  ....................................................................................................................... 
            ............................................................................................................িদনাজ র। 

                                                                                            
                 
            া িরত/- 
          ৯/০১/২০১৮          

                   ( মাসা: লায়লা আ মান বা  ) 
 সহকারী কিমশনার 

  এনিজও িবষয়ক সল 
  জলা শাসেকর কাযাল য় 

 িদনাজ র। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



১৭/১২/১৭ ইং তািরখ িবকাল ৩.৩০ ঘ কায় িদনাজ র, জলা শাসক সে লন কে  অ ি ত এনিজও িবষয়ক সম য় সভায় 
উপি ত সদ গেণর হািজরার তািলকা ( জ তার মা সাের নয়, া েরর মা সাের):  

পিরিশ  ’’ক’’ 
ঃ 

নং 
নাম ও পদবী সহ কানা া িরত 

০১ জনাব  মীর খায় ল আলম, জলা শাসক, িদনাজ র। ,, 
০২ জনাব মাঃ গালাম রা ী, অিতির  জলা শাসক (সািব ক), িদনাজ র। ,, 
০৩ জনাব মাসাঃ লায়লা আ মান বা , সহকারী কিমশনার, এনিজও িবষয়ক সল,  িদনাজ র। ,, 
০৪ জনাব ,এম,মিমন উপেজলা িনব াহী অিফসার, ঘাড়াঘাট , িদনাজ র। ,, 
০৫ জনাব ডাঃ মা দ রজা খান, ড  িসিভল সাজন, িদনাজ র। ,, 
০৬ জনাব মাঃ আ র রহমান, উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র সদর, িদনাজ র।  ,, 
০৭ জনাব এ,িব,এম, রওশন কবীর, উপেজলা িনব াহী অিফসার, িবরল, িদনাজ র।  ,, 
০৮ জনাব ি েফন , উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কায ালয়, িদনাজ র।  ,, 
০৯ জনাব মাঃ মিশউর রহমান, উপেজলা িনব াহী অিফসার, নবাবগ , িদনাজ র। ,, 
১০ জনাব মাঃ আ স সালাম চৗ রী, উপেজলা িনব াহী অিফসার, লবাড়ী, িদনাজ র।  ,, 
১১ জনাব মাঃ নিসম আহেমদ চৗ রী, উপেজলা িনব াহী অিফসার, কাহােরাল, িদনাজ র। ,, 
১২ জনাব মাঃ সােলমান আলী, উপেজলা িনব াহী অিফসার, খানসামা, িদনাজ র। ,, 
১৩ জনাব মাসাঃ িরয়া পারভীন, উপেজলা িনব াহী অিফসার, হািকম র, িদনাজ র। ,, 
১৪ জনাব রেবকা লতানা, জলা মিহলা িবষয়ক অিফসার, (সাঃদাঃ),িদনাজ র। ,, 
১৫ জনাব মাবাে রা ইনচাজ, গন া  ক , পাব তী র, িদনাজ র। ,, 
১৬ জনাব পং জ লাকড়া, টকিনক াল অিফসার, এি কালচার এ  আই  এনিডএফ, িদনাজ র। ,, 
১৭ জনাব মাঃ মসবাউল সরকার, ইিনং এ া  মিনটিরং অিফসার, এন িব এফ, িদনাজ র। ,, 
১৮ জনাব মাঃ আ ল মা ান, এিরয়া ােনজার, বইস িমতালী, বীরগ , িদনাজ র।  ,, 
১৯ জনাব গৗরা  চ বত , ক  ব াপক, বইস িমতালী, িশ া ক , বীরগ , কাহােরাল, িদনাজ র। ,, 
২০ জনাব অিমত চৗিকদার, া াম ােনজার, বাংলােদশ ইয়থ ফা  কনসা , িবরাম র, িদনাজ র।  ,, 
২১ জনাব মাঃ ল ম ল, শাখা ব াপক, াম উ য়ন কম (গাক) িদনাজ র। ,, 
২২ জনাব মাছাঃ া বগম, িসএমইএস, িচিররব র, িদনাজ র। ,, 
২৩ জনাব রতন বালা, ক  ব াপক, ড নইবারস বাংলােদশ, বাচাগ  িসিডিপ, িদনাজ র। ,, 
২৪ জনাব আিমজ উ ীন, অিফস সে টারী, দীপিশখা, ইহারী, িদনাজ র। ,, 
২৫ জনাব মাঃ আফছার আলী, িনব াহী পিরচালক, এস,আই, িড,িপ, খান র, সদর, িদনাজ র। ,, 
২৬ জনাব মাঃ কােদর ব শ, িহসাব র ক, সান াওয়ার, ঈদগাহ আ/এ িদনাজ র। ,, 
২৭ জনাব তােহরা বগম, কা ন সিমিত, ৮ নং িনউটাউন, িদনাজ র। ,, 
২৮ জনাব অিবনাশ চ  রায়, এিরয়া অিফসার, মানব ক াণ পিরষদ, িদনাজ র। ,, 
২৯ জনাব নয় রাজািরও, ােনজার, িদ ল সী িমশন বাংলােদশ িমজা র, িদনাজ র। ,, 
৩০ জনাব মাঃ আ ল হা ান আজাদ, এিরয়া ােনজার, সনাক- আইিব, বড়ব র, িদনাজ র। ,, 
৩১ জনাব েরফা আর , এিরয়া কা-অিড েনটর, ান ই ার াশনাল, িবও, িদনাজ র। ,, 
৩২ জনাব মাঃ তাফা ল হােসন, িনং ইনচাজ, এমিবএসেক, বা বাড়ী, িদনাজ র। ,, 
৩৩ জনাব রিন, িসিডিড। ,, 
৩৪ জনাব এম, এ, মিতন খান, েরা বাংলােদশ, িদনাজ র। ,, 
৩৫ জনাব মাঃ মা র রহমান, িপ,এস, ,িস,  িদনাজ র। ,, 
৩৬ জনাব শেলন চ  রায়, েজ  পারভাইজার, িসিডিড বা বাড়ী, িদনাজ র। ,, 
৩৭ জনাব রাইয়া আখতার, ােনজার, প ী , বা বাড়ী, িদনাজ র। ,, 
৩৮ জনাব মাঃ আ ল মিতন, িহসাব কম কতা, সাসাই  ফর উে াগ, ঘািসপাড়া, িদনাজ র। ,, 
৩৯ জনাব মাঃ মহিসন আলী, জলা াক িতিনিধ, াক আ িলক অিফস, ব েশরহাট, িদনাজ র। ,, 
৪০ জনাব তপন মার সাহা, কম িচ ব াপক, (মাঠ সম য়) আরিড আরএস বাংলােদশ, িদনাজ র। ,, 
৪১ জনাব আঃ হািমদ, িনব াহী পিরচালক, এম, এন,িড,এফ, িদনাজ র। ,, 
৪২ জনাব মাঃ আেনায়া ল ইসলাম বাব , িনব াহী পিরচালক, অ ঘটক, রামনগর, িদনাজ র। ,, 
৪৩ জনাব মাঃ মাজা ফর হােসন, িনব াহী পিরচালক, সমাজ উ য়ন িশ ণ ক , কািলতলা, িদনাজ র। ,, 
৪৪ জনাব মাঃ মাজা ফর হােসন, সভাপিত, এডাব, িদনাজ র। ,, 
৪৫ জনাব মা র রিশদ মা ন, জানাল ােনজার, এমএসএস, িদনাজ র। ,, 



-২- 
৪৬ জনাব হীরালাল সরকার, জলা ডভেলাপেম  পার ভাইজার, িদ ল সী িমশন বাংলােদশ, িদনাজ র। া িরত 
৪৭ জনাব মাছাঃ হািলমা খা ন,অ  ,, 
৪৮ জনাব ধম নারায়ন িব াস, এ াডিমিনসে ভ ােনজার, িবএসিডএ, ঈদগাহ আ/এ, িদনাজ র। ,, 
৪৯ জনাব এম ওবায় র রহমান, িনব াহী পিরচালক, ীসেডা, িচিররব র, িদনাজ র। ,, 
৫০ জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম, এিস, আরিডএফ, িদনাজ র। ,, 
৫১ জনাব অ ল চ  ব ন, এিপিস ােনজার,ওয়া  িভশন বাংলােদশ, িদনাজ র। ,, 
৫২ জনাব মাঃ আিমন খান, সম য়কারী (এমএফ) আল-ফালাহ আ'ম উ য়ন সং া রাজবাটী, িদনাজ র। ,, 
৫৩ জনাব মাঃ তির ল ইসলাম, জলা ব াপক, বা বাড়ী, িদনাজ র। ,, 
৫৪ জনাব রিহম মাড ঃ িফ  সম য়কারী, এসআইএল ই ার াশনাল বাংলােদশ, নবাবগ , িদনাজ র। ,, 
৫৫ জনাব রােবয়া খা ন, িহসাব র ক, অন া সং া, িদনাজ র। ,, 
৫৬ জনাব িপনাক পািন রায়, াফ লইয়ার, া , িদনাজ র । ,, 
৫৭ জনাব কাম ল হাসান, িরক, িদনাজ র। ,, 
৫৮ জনাব িলন চ  রায়, া াম সম য়কারী, িনরাপদ বাংলােদশ সং া, রবন, সদর, িদনাজ র। ,, 
৫৯ জনাব মাঃ শিফ ল ইসলাম, এিরয়া ােনজার, পদে প সামািজক উ য়ন ক  িদনাজ র এিরয়া, িদনাজ র। ,, 
৬০ জনাব িফিলপ িক , াি  এইড,  এিরয়া পারভাইজার,িদনাজ র।  ,, 
৬১ জনাব িমঃ িম েয়ল হ ম, একাউ া , এসএমএনিব-িডএলিপ, ওেয়  িশবরাম র, সদর, িদনাজ র।  ,, 
৬২ জনাব মাঃ আ স সা ার, ােনজার, িসিডএ, িদনাজ র। ,, 
৬৩ জনাব শাহানাজ পারভীন, িপএস িস, িফ  পারভাইজার,িদনাজ র। ,, 
৬৪ জনাব সবাি য়ান হ ম, িল াল ােমাটার, এনিডএফ, িদনাজ র। ,, 
৬৫ জনাব মাঃ শাহাদৎ হােসন শা , ভাইস- চয়ার ান, অ ঘটক সং া, রামনগর, িদনাজ র । ,, 
৬৬ জনাব সয়দা ের নািবলা তাবা ম, িপএস িস, িদনাজ র। ,, 
৬৭ জনাব শাহানাজ পারভীন, এফ,এস, িপএস িস, িদনাজ র। ,, 
৬৮ জনাব িশ দা ইসলাম, মরী াপস, বা বাড়ী, িদনাজ র। ,, 

 
পিরিশ  ’’খ’’ 

অ পি ত সদ গেণর তািলকা 
 

১। িবএনএসিব আই হসিপটাল 
২। কািরতাস বাংলােদশ 
৩। ব ীিহ 
৪। িবিচ া 
৫। া  
৬। জএসেকএস 
৭। আইিব 
৮। িদশারী িতব ী 
৯। ীফ 
১০। উ রা ডেভলপেম   
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