
 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

   জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র। 
(এনিজও িবষয়ক সল) 

  www.dinajpur.gov.bd 
 

 

িদনাজ র জলায় এনিজও কম তৎপরতা স িকত ম/১৬ মােসর মািসক সম য় সভার কায িববরনী 
 

সভাপিত        :   মীর Lvqiæj আলম 
            জলা শাসক, িদনাজ র। 

ান             :    জলা শাসেকর সে লন ক  
তািরখ        : ১২ ম, ২০১৬ 
আেলাচ  মাস  :   এি ল, ২০১৬। 
 

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

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

অ মিত েম অিতঃ জলা শাসক (সািব ক), িদনাজ র ক ক গত এি ল/২০১৬ মােসর এনিজও সম য় সভার Kvh©িববরণী 
পাঠ কের নােনা হয়। কান সংেশাধন না থাকায় িবগত সভার Kvh©িববরণী ঢ়ীকরণ করা হয় । অতঃপর  িনে া  এেজ া 
িভি ক আেলাচনা অ ি ত হয় এবং সe©স িত েম িস া  স হ হীত হয়।  

১।   এনিজও Kvh©µ‡gi মািসক িতেবদন িবষেয় আেলাচনা :  

    ভার া  Kg©KZ©v, এনিজও শাখা জানান য, িদনাজ র জলায় Kg©iZ ৭৬  এনিজওর মে  ৬০  এনিজও ছক 
মাতােবক এি ল/২০১৬ মােসর Kvh©µম m¤úwK©Z িতেবদন দািখল কেরেছন। বাকী ১৬  সং ার িতেবদন পাওয়া 

যায়িন। সভাপিত বেলন, য সকল সং া ৫/৭  সভায় অ পি ত থাকেব এবং িনয়িমত কায েমর িতেবদন িদেবনা  স 
সকল সং ার নাম  তািলকা হেত বাদ দয়া হেব ও েয়াজনীয় ব া হণ করা হেব।  সভাপিত সকল সং ােক কায েমর 

িতেবদন cieZx© মােসর ৭ তািরেখর মে  এবং িতন মাস অ র মািসক িতেবদন িনজ ওেয়ব ‡cvU©v‡ji মা েম 
আবি কভােব দািখল করেত অ েরাধ জানান। ভার া   কম কতা, এনিজও িবষয়ক সল  সকল সং ার ওেয়ব †cvU©v‡ji 
ত  হালনাগাদ িবষেয় জানান য, এখেনা সকল  সং ার হালনাগাদ ত  চািহদা মাতােবক স ন  আপেলাড করা হয়িন। 

সভাপিত সকল এনিজওেক ওেয়ব †cvU©v‡j ত  আপেলাড করার জ  নরায় অ েরাধ জানান । সভাপিত সকল 
সং ােক ইংেরজীর পাশাপািশ বাংলােতও হালনাগাদ ত  আপেলাড করেত অ েরাধ জানান। এছাড়া  ি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 রেণর জ  উপেজলা wbe©vnx অিফসারগণেক অ েরাধ জানান এবং সকল এনিজওেক িনজ 
িনজ সং ার কমএলাকার উপ জলা এনিজও সভায় িনয়িমত অংশ হেণর অ েরাধ জানান । অতঃপর সভাপিত গত সভার 
িস া  অ যায়ী দীপিশখা সং া েক তােদর Kvh©µ‡gi িতেবদন উপ াপন করার অ েরাধ জানান।  
 

দীপিশখা সং া : জনাব আ েতাষ কম কার, এিরয়া ােনজার, দীপিশখা সং া, িদনাজ র KZ…©K সং ার Kvh©µg 
উপ াপন করা হয় । এ সং া  ১৯৮৪ সােল িত া লাভ কের  এবং ১৯৮৪ সােল সমাজেসবা অিধদ েরর িনব ন লাভ 
কের (নং-১৬১/৮৫) এছাড়া ১৯৮৫ সােল এনিজও িবষয়ক েরা হেত (নং-১৯০/৮৫),ও মাইে াে িডট র েলটরী অথির  
হেত িনব ন লাভ কের (০০৬৮১-০৪৫৪২-০০৩৪৯)। সং া  আইএলিড, শাি -জাম ানী, িমেজিরওর-জাম ানী, শাি  
িক ারিমশন ওয়াক, ইজার া , ওিম ন-অি িলয়া, িডআরআরএ-বাংলােদশ, মিহলা িবষয়ক অিধদ র ও দীপিশখা 

িডট নায়মান তহিবল এর আিথ ক সহায়তায় িদনাজ র জলার িবরল, কাহােরাল, ঘাড়াঘাট, বীরগ  ও বাচাগ   
উপেজলায় (১) ডেভলপেম  অফ ইেকােনািম এ  এমপাওয়ারেম  অফ িদ র (িডইইিপ) (২) ইন ে েটড লাইভিল ড 
ডেভলপেম  েজ  (আইএলিডিপ) (৩) দীপিশখা মডাণ এ েকশন এ  িনং ইনি উট (এমই আই) (৪)দীপিশখা 

ইেলকি ক াল ি ল ইম ভেম  (িডইএসআই) (৫) দীপিশখা িতব ী উ য়ন ক  (৬) :  মিহলা উ য়ন কম চী 
(িভিজিড) ও (৭) দীপিশখা িনভ র (এসআর) ক িলর কায ম পিরচালনা করেছ। 
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সভাপিত সংি  ও র উপ াপনার জ  দীপিশখা সং া এর Kg©KZ©©©©©©©©ve„›`‡K আ িরক ধ বাদ জানান । 

সভাপিত বেলন ণ ল পয ােয় িজও’র চেয় এনিজওরা জনগেণর সােথ বশী স ৃ  তাই িজও এনিজও পর েরর 
স রক।  এনিজও নয়, একজন মা ষ িহেসেব, নাগিরক িহেসেব আমােদর সকেলর এ দেশর উ য়েন অেনক দািয়  
রেয়েছ। সকেলর েচ ায় এক  বড় সফলতা আসেব।  

তাই সকেলর সমি ত কােজর মা েম এ জলােক মেডল জলা িহেসেব গেড় লেত হেব। সভাপিত েত ক 
সং ােক িনজ  Kvh©µ‡gi পাশাপািশ সামািজক ব ােক ইিতবাচক করেত িবিভ  উঠান বঠেক, িশ া িত ােন, 
কম এলাকায়  িশ  িনযাতন, মানব পাচার এবং বা  িববাহ রােধ চারণাসহ াপক Kvh©µg অ াহত রাখার জ  
অ েরাধ জানান। এছাড়া িতব ীেদর উপ  পিরেবশ তরীেত সকেলর আ িরক সহেযািগতা কামনা কের বেলন, এনিজও 
ক ক দ  সবা মান হেত হেব এবং তা জনবা ব হওয়া বা নীয়।  

ন/১৬ মােসর সভায় িদ নেকা ফাউে শন সং া িদনাজ রেক তােদর Kvh©µg উপ াপেনর জ  মেনানীত করা 
হয়। িব ািরত আেলাচনা শেষ me©m¤§wZµ‡g িনে া  িস া  স হ হীত হয়। 

িস া - ১:      

(ক) ে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। 

(খ) 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 িতেবদন ও মািসক িতেবদন আপেলাড করেত অ েরাধ 
জানােনা হয়। 

বা বায়েন: ১। সকল এনিজও, িদনাজ র। 

 (গ) সকল এনিজওেক ওেয়ব সাইেট িনজ িনজ সং ার ত  (যারা ইংেরজীেত আপেলাড কেরেছন তারাসহ) অব ই  
বাংলায় হালনাগাদ করার জ  অ েরাধ করা হয় । ভার া  Kg©KZ©©©©©©©©v, এনিজও শাখােক এ Kvh©µ‡gi অ গিত িনয়িমত 
cwiexÿY কের এনিজও েলােক  েয়াজনীয় িনেদশ না দওয়ার  অ েরাধ জানােনা হয়। 

বা বায়েন: ১। সকল এনিজও, িদনাজ র। 

     ২। ভার া  Kg©KZ©v, এনিজও শাখা, জলা শাসেকর Kvh©vjq, িদনাজ র। 

 (ঘ) 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  এবং সকল সং ােক কমএলাকার উপেজলা এনিজও সভায় অংশ হেণর অ েরাধ করা হয়। 

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

    ২। সকল এনিজও, িদনাজ র। 

(ঙ) আগামী ন/২০১৬ মােস িদ নেকা ফাউে শন সং া, িদনাজ রেক তােদর Kvh©µ‡gi িতেবদন উপ াপেনর জ  
অ েরাধ করা হয়। 
 

২। িবিবধ:   

গত সভার িস া  মাতােবক ভার া  কম কতা, এনিজও িবষয়ক সল “জা ত মা” নামক ক র এক  
সংি  িতেবদন উপ াপন কেরন। েত ক  মা সজাগ ি  রাখেব স ােনর সকল কায কলােপ । যােত কান স ান  
িবপথগামী, মাদকাস  না হয়। সভাপিত ভার া  কম কতােক সংি  এবং র উপ াপনার জ  ধ বাদ জানান। 
িবষয়  সকল সং ােক তােদর িনজ িনজ কম ে ে  সহেযািগতা এবং াপক চােরর আহবান জানান।  এ ছাড়া য সকল 
সং া মা ও িশ  এবং িকেশার িকেশারীেদর া  িনেয় কাজ কের তােদর কান পরামশ  হেণর দরকার থাকেল  পিরবার  
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পিরক না অিধদ র, িদনাজ র এ যাগােযাগ করার িনেদ শনা দান কেরন।  য সকল সং া এখনও ওেয়ব 

পাট াল নবায়ন কেরিন স সকল সং ােক আগামী ৩১ ম ২০১৬ তািরেখর মে  নবায়েনর অ েরাধ জানান। 
 

িস া -২: 

(ক)    “জা ত মা” ক র কায ম অ সর করেত সকল সং ােক িনজ িনজ কম এলাকায় েয়াজনীয় ব া হেণর 
জ  অ েরাধ জানান হয়। 

বা বায়েন: সকল এনিজও, িদনাজ র। 

 
সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।                                                                

 

 

 

 

 

 

        া িরত/- 
        ১৯/৫/২০১৬ 

                                   ( 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- ০৫.৫৫.২৭০০.০২৩.০৩.০০২.১৬- ১৮৬(১২০)                                          তািরখ:   ২৫ ম,২০১৬। 

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 কাযাল য়, ১৩,শহীদ ক াে ন মন র আলী সরিণ, মৎ  ভবন 

(১০তলা), রমনা, ঢাকা। 
 
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। 

                    
                                                                             
 

                                                                               (নাজ ন নাহার)                                          
ভার া  Kg©KZ©v 

এনিজও িবষয়ক সল 
জলা শাসেকর কাযাল য় 

 িদনাজ র। 
 

 
 
 
 
 
 



১২/০৫/২০১৬ ইং তািরখ িবকাল ০৩.১৫ 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’’ 
িমক 
নং 

নাম ও পদবী সহ কানা া িরত 

১ জনাব মীর খায় ল আলম, জলা শাসক, িদনাজ র। ’’ 
২ জনাব মাঃ ল আিমন, িলশ পার, িদনাজ র। ’’ 
৩ জনাব মাঃ আ  রায়হান িমঞা, অিতির  জলা শাসক (সািব ক), িদনাজ র। ’’ 
৪ জনাব নাজ ন নাহার, ভার া  কম কতা, এনিজও িবষয়ক সল, িদনাজ র। ’’ 
৫ জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম, চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, পাব তী র, িদনাজ র। ’’ 
৬ জনাব মাঃ আ র রহমান, উপেজলা িনবাহ   অিফসার, িদনাজ র সদর, িদনাজ র। ’’ 
৭ জনাব আ া  আল খায় ম, উপেজলা িনবাহ   অিফসার, িবরল, িদনাজ র। ’’ 
৮ জনাব মাহা দ আলম হােসন, উপেজলা িনবাহ  অিফসার, বীরগ , িদনাজ র। ’’ 
৯ জনাব মাঃ রােশ ল ইসলাম, উপেজলা িনবাহ   অিফসার, বাচাগ , িদনাজ র। ’’ 
১০ জনাব হািস ল ইসলাম, িতিনিধ, ডেভলপেম  কাউি ল,িবরাম র,িদনাজ র ’’ 
১১ জনাব তানিজলা আকতার, এফ ও, য়াস, হািকম র, িদনাজ র। ’’ 
১২ জনাব েদব সরদার , এিরয়া অগ ানাইজার , বাংলােদশ াজিরন িমশন, িবরল, িদনাজ র।  ’’ 
১৩ জনাব এেনাস সেরন, িপআরও, ওয়া  িমশন য়ার লীগ ( া  হাসপাতাল), পাব তী র, িদনাজ র। ’’ 
১৪ জনাব তপন মার সাহা, কম িচ ব াপক (মাঠ সম য়), আর িড আর এস বাংলােদশ, িদনাজ র। ’’ 
১৫ জনাব মাঃ মাজা ফর হােসন, িনব াহী পিরচালক,সমাজ উ য়ন িশ ণ ক  (এসইউিপেক), িদনাজ র। ’’ 
১৬ জনাব মাঃ মহিসন আলী, জলা াক িতিনিধ, াক আ িলক অিফস, িদনাজ র। ’’ 
১৭ জনাব আঃ হািমদ, হড অব া াম, এম এন ফাউে শন,সদর, িদনাজ র। ’’ 
১৮ জনাব মাঃ আেনায়া ল ইসলাম বাব , িনবাহ  পিরচালক, অ ঘটক,িদনাজ র ’’ 
১৯ শীল মার দাস, এিরয়া ােনজার, াম উ য়ন কম  (গাক), িদনাজ র অ ল, িদনাজ র। ’’ 
২০ েপ  নাথ রায়, িশ া পার ভাইজার, পথ,বীরগ , িদনাজ র। ’’ 
২১ জনাব যাদব মার রায়, আ িলক ব াপক, আল ফালাহ আ’ম উ য়ন সং া, রাজবাটী,িদনাজ র। ’’ 
২২ জনাব মাঃ ইয়ািসন আলী, জলা সম য়কারী, মানব ক াণ পিরষদ, বা বাড়ী, িদনাজ র। ’’ 
২৩ জনাব মাঃ হািফ ল আলম, শাখা ব াপক, কাম  ওয়াক, পাবত র, িদনাজ র। ’’ 
২৪ জনাব মাঃ আিতক ইকবাল, এনিজও িলয়ােজা অিফসার, কা ন সিমিত, িদনাজ র। ’’ 
২৫ মাঃ মা ািফ র রহমান, মাঠ কম , িদ নেকা ফাউে শন, িদনাজ র। ’’ 
২৬ জনাব মাঃ তাফা ল হােসন (হীরা) , িনং ইনচাজ, এমিবএসেক , িদনাজ র । ’’ 
২৭ জনাব মাঃ আ ল হা ান আজাদ, এিরয়া ােনজার, আইিব, সনাক, বড়ব র, িদনাজ র। ’’ 
২৮ জনাব রিহম মাড , পিরদশ ক, সীল ই ার াশনাল বাংলােদশ, নবাবগ , িদনাজ র ’’ 
২৯ জনাব অিমত মার ম ল, শাখা ব াপক,উ রা ডেভলপেম  সাসাই , উপশহর,িদনাজ র। ’’ 
৩০ জনাব মা: হা ন-অর-রশীদ, এডেভােকসী অিফসার, া , িদনাজ র। ’’ 
৩১ জনাব রাখসানা পারভীন, িহসাব র ক, আেলাহা সাসাল সািভ েসস বাংলােদশ, িদনাজ র। ’’ 
৩২ জনাব মাঃ হাির াহ ,িহসাব র ক, িবিচ া উ য়ন সং া , িদনাজ র  । ’’ 
৩৩ জনাব রিব মাড , িপ ও, কািরতাস িদনাজ র। ’’ 
৩৪ জনাব মাঃ রজওয়া ল ইসলাম, এ এফ এইচ, িসিসিডিব, লবাড়ী, িদনাজ র। ’’ 
৩৫ জনাব শা  আখতার আহেমদ, ক  কম কতা, ব ীিহ, িদনাজ র। ’’ 
৩৬ জনাব মাঃ দলওয়ার হােসন, েজ  কা-অিড েনটর, এইড িম া, িদনাজ র। ’’ 
৩৭ জনাব  ডিল নািসম, িতিনিধ, িতব ী িব ালয় ও ন বাসন , সং া ,িদনাজ র।  ’’ 
৩৮ জনাব মাঃ শামস ইবেন হািকম, িফ  পার ভাইজার, মরী াপস ি িনক,উপশহর, িদনাজ র। ’’ 
৩৯ জনাব মাঃ শাহাদত েসন,  এমএসএস, সদর, িদনাজ র। ’’ 
৪০ জনাব  মাঃ শাহাদৎ হােসন শা , ক  পিরচালক, আরিসিডএ , িদনাজ র। ’’ 
৪১ জনাব †R¨v œ̄v  রানী সরদার, ক  সম য়কারী, ঝানিজরা সমাজ ক াণ সং া, িদনাজ র। ’’ 
৪২ জনাব তাপস মার িব ,  া াম কা-অিড েনটর, ান ই ার াশনাল বাংলােদশ, িদনাজ র। ’’ 
৪৩ জনাব মাঃ হাসান আলী, এিরয়া ােনজার, ইএসিডও, িদনাজ র। ’’ 
৪৪ জনাব  মাঃ শাহী র রহমান, িহসাব র ক, wmGgBGm, িদনাজ র। ’’ 
৪৫ জনাব িমঃ িম েয়ল হ ম, কা-অিড েনটর, এসএমএনিব-িডএলিপ, পি ম িশবরাম র, িদনাজ র। ’’ 
৪৬ জনাব ধম  নারায়ন িব াস, এ াডিমিনসে ভ অিফসার, িবএসিডএ ,িদনাজ র । ’’ 



-২- 
িমক 
নং 

নাম ও পদবী সহ কানা া িরত 

৪৭ জনাব ধন য় দবনাথ, এিরয়া ােনজার, দীপিশখা, িদনাজ র। ’’ 
৪৮ জনাব আ েতাষ কম কার, ক  সম য়কারী, দীপিশখা, িদনাজ র। ’’ 
৪৯ জনাব মাঃ আ ল মা ান, এিরয়া ােনজার, বইস িমতালী, বীরগ , িদনাজ র। ’’ 
৫০ জনাব শাম ন নাহার, া াম ােনজার, প ী , িদনাজ র। ’’ 
৫১ জনাব সিলনা হক, পিরচালক, এস,িস,িড,এফ, বা বাড়ী, িদনাজ র। ’’ 
৫২ জনাব মাঃ মাহা র রিশদ, জানাল ােনজার, পদে প মানিবক উ য়ন ক , িদনাজ র । ’’ 
৫৩ জনাব মাঃ শািহ র ইসলাম, া াম সম য়কারী, এফিপএিব িদনাজ র । ’’ 
৫৪ জনাব তির ল ইসলাম, িডএম, আশা, বা বাড়ী, িদনাজ র। ’’ 
৫৫ জনাব মাঃ শািহ র ইসলাম, া াম কা-অিড েনটর, এফিপএিব, িদনাজ র। ’’ 
৫৬ জনাব রজা আল মা ন, ােনজার, এেসািসেয়শন ফর রাইটস এ  িপচ, কািলতলা, সদর, িদনাজ র। ’’ 
৫৭ জনাব মাঃ মা ািফ র রহমান, রশিন মিহলা উ য়ন সং া, কািলতলা, সদর, িদনাজ র। ’’ 
৫৮ জনাব মাঃ সায়হান আলী, সহকারী েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, িদনাজ র।  ’’ 
৫৯ জনাব আ ন ম খািলদ সরকার, ােনজার (িপএমইএস), িসিডএ, িদনাজ র। ’’ 
৬০ জনাব জন অ ত ম ল, দািয়  া  কম কতা, িবওয়াইএফিস,িবরাম র,িদনাজ র। ’’ 
৬১ জনাব িদলীপ মার রায়, ােনজার, বিসক, লবাড়ী, িদনাজ র।  ’’ 
৬২ জনাব িসরা ল ইসলাম, া  কম , গণ া  ক , পাব তী র, িদনাজ র। ’’ 
৬৩ জনাব মাঃ আ ল মিতন, িহসাব  Kg©KZ©v, সাসাই  ফর উে াগ, িদনাজ র। ’’ 
৬৪ জনাব অ  চ  রায়, েজ  ােনজার, িনরাপদ বাংলােদশ সং া, িদনাজ র ।   ’’ 
৬৫ জনাব রজাউল কিরম, া াম অিফসার, এনিজও ফারাম ফর পাবিলক হলথ, িদনাজ র। ’’ 
৬৬ জনাব মাঃ ফা ক হােসন, এ েকশন এ  েটকশন অিফসার,  ড নইবারস বাংলােদশ, বীরগ , িদনাজ র। ’’ 
৬৭ জনাব লাল চ  রায় (িপ,ও), াম উ য়ন েচ া, পাহাড় র, িদনাজ র। ’’ 
৬৮ জনাব রােবয়া খা ন, সা াল কিমউিনেকটর, অন া সং া, িদনাজ র। ’’ 
৬৯ জনাব রােবয়া খা ন, জলা িতিনিধ, এডাব জলা শাখা, িদনাজ র। ’’ 
৭০ জনাব মাঃ মা র রহমান, এ এ ও, আরএইচে প, িদনাজ র। ’’ 
৭১ জনাব মাঃ ইয়া ব আলী,িনবাহ  পিরচালক,মমতা প ী উ য়ন সং া,িদনাজ র। ’’ 
৭২ জনাব রণিজৎ মার রায়, া াম কা-অিড েনটর, এনিডএফ, সদর, িদনাজ র। ’’ 
৭৩ জনাব মাঃ হািস র রহমান, ত াশা, বা য়াডা া, িদনাজ র। ’’ 

 
 

পিরিশ  ’’খ’’ 
অ পি ত সদ গেণর তািলকা 

 
১।  াম িবকাশ ক  সং া। 
২।  িদ ল সী িমশন সং া। 
৩।  িরইব সং া। 
৪।  ওয়া  িভশন বাংলােদশ সং া। 
৫।  িরক সং া। 
৬।  িনরা সং া। 
৭।   আ া সাসাল ডেভলপেম ট সং া। 
৮।  িশ  িনেকতন সং া। 
৯।  িনেজরা কির সং া 
১০।  আরিডএফ সং া। 
১১।  িভেলজ ডেভলপেম  ফাউে শন। 
১২।  িদনাজ র প ী উ য়ন েচ া সং া। 
১৩।  রােকয়া হলথ কয়ার এ  ফাউে শন সং া। 
১৪।  জাতীয় মিহলা আইনজীিব সিমিত। 
১৫।  ডমে িসওয়াচ সং া 
১৬। অরিব  িশ  িনেকতন হাসপাতাল। 


