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দেনাজপুর জজলায় এনদজও Kg©ZrciZv সম্পদকিত অক্টোবর/১৫ মাদসর মাদসক সমন্বয় সভার কvh©weeiYx 

সভাপদত        :    মীর Lvqiæj আলম 
             জজলা প্রশাসক, দেনাজপুর। 

স্থান             :    জজলা প্রশাসদকর সদেলন কক্ষ 

তাদরখ        : ১১ অক্টোবর ২০১৫ 

আদলাচ্য মাস  :   সেক্েম্বর, ২০১৫। 

(সভায় উপদস্থদত পদরদশষ্ট-‘‘ক’’জত এবাং অনুপদস্থদত-‘‘খ’’জত জেখাদনা হদলা) 

 সভাপদত কতৃকি সভায় উপদস্থত সকল সেস্যদক স্বাগত জাদনদয় সভার কাযর্ক্িম শুরু করা হয়। অতঃপর সভাপদতর 

অনুমদতর্ক্দম অদতঃ জজলা প্রশাসক (সাদবকি), দেনাজপুর কতৃকি গত  জসদেম্বর/২০১৫ মাদসর এনদজও সমন্বয় সভার 

Kvh©দববরণী পাঠ কদর শুনাদনা হয়। জকান সাংদশাধন না থাকায় দবগত সভার  Kvh©দববরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয় । অতঃপর  

দনদনাক্ত এদজণ্ডা দভদিক আদলাচ্না অনুদিত হয় এবাং সe©সেদতর্ক্দম দসদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়।  

১।   এনদজও Kvh©µ‡gi মাদসক প্রদতদবেন দবষদয় আদলাচ্না :  

      ভারপ্রাপ্ত Kg©KZ©v, এনদজও শাখা জানান জয, দেনাজপুর জজলায় Kg©iZ ৭৫ টি এনদজওর মদে ৬৫ টি এনদজও ছক 

জমাতাদবক সেক্েম্বর/২০১৫ মাদসর Kvh©µম m¤úwK©Z প্রদতদবেন োদখল কদরদছন। বাকী ১০ টি সাংস্থার প্রদতদবেন পাওয়া 

যায়দন। সভাপদত সকল সাংস্থাদক কাযর্ক্িদমর প্রদতদবেন cieZx© মাদসর ৫ তাদরদখর মদে এবাং দতনমাস অন্তর ত্রৈমাদসক 

প্রদতদবেন দনজ ওদয়ব ‡cvU©v‡ji মােদম োদখল করদত অনুদরাধ জানান। েভোপতি বক্েন সে েকে  েংস্থোর সকোন কোের্ক্রম 

সনই হয়ক্িো িোরোই  প্রতিক্বদন সদয়নো এবং েভোয় উপতস্থি হয় নো । প্রতিক্বদন নো পোওয়ো ১০ টি েংস্থোর িোতেকো এডোব 

প্রতিতনতিক্ক প্রদোন c~e©K েংস্থোগুক্েোর সকোন কোের্ক্রম আক্ে তকনো িো জোনোক্নোর জন্য অনুক্রোি জোনোন।  ভারপ্রাপ্ত Kg©KZ©v 

এনদজও দবষয়ক জসল, সকল সাংস্থার ওদয়ব †cvU©v‡ji তথ্য হালনাগাে দবষদয়  জানান জয এ ch©šÍ ৫৭ টি সাংস্থা তাদের 

হালনাগাে তথ্য আপদলাড কদরদছ । সকল এনদজওর সেদতর্ক্দম সভাপদত ওদয়ব †cvU©v‡j তথ্য আপদলাড করার জন্য 

পুনরায় ৭ (সাত) দেদনর সময় দনধারণ ি কদরন। সভাপদত দনয়দমত উপদজলা মাদসক এনদজও সমন্বয় সভার আদয়াজন c~e©K 

সভার Kvh©দববরণী cieZx© মাদসর ৩ (দতন) তাদরদখর মদে জজলা প্রশাসদকর কাযাল িয়, দেনাজপুর  বরাবদর জপ্ররদণর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উপদজলা wbe©vnx অদিসারগণদক অনুদরাধ জানান । অতঃপর সভাপদত গত সভার দসদ্ধান্ত 

অনুযায়ী আল-িালাহ্ আম উন্নয়ন সাংস্থাটিদক তাদের Kvh©µ‡gi প্রদতদবেন উপস্থাপন করার  অনুদরাধ জানান।  

আল িালাহ্ AvÕg উন্নয়ন সাংস্থা : জনাব যােব চ্ন্দ্র রায়, আঞ্চদলক ব্যবস্থাপক, আল-িালাহ্ AvÕg উন্নয়ন সাংস্থা, রাজবাটী, 

দেনাজপুর KZ…©K সাংস্থার Kvh©µg উপস্থাপন করা হয় । আল-িালাহ্ AvÕg  উন্নয়ন সাংস্থাটি, সমাজদসবা অদধেপ্তর,  
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 যুব উন্নয়ন অদধেপ্তর, দেনাজপুর এবাং মাইদর্ক্াদর্ক্দডট জরগুদলটরী অথদরটি, ঢাকা হদত দনবন্ধন লাভ কদর  পল্লী Kg©-সহায়ক 

িাউদেশন (দপদকএসএি), বাাংলাদেশ ব্যাাংক, জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অদধেপ্তর, এনদজও জিারাম, ইডকল ও দিউচ্ার কারবন 

দলদমদটড  এর সহদযাদগতায় দেনাজপুর জজলার সকল উপদজলায়  ৬ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করদছ।  প্রকল্পগুদল হদলা (১) ক্ষুদ্র 

ঋণ সহায়তা কমর্স িচ্ী (২) গৃহায়ন ঋণ প্রকল্প (৩) গ্রামীণ পাউপ লাইদনর মাদেদম পাদন সরবরাহ প্রকল্প (৪) স্যাদনদটশন 

সহায়তা কমর্স িচ্ী (৫) জসালার জহাম দসদেম কমর্স িদচ্ (৬) শদক্তচুলা প্রকল্প।  

 

 সভাপদত সাংদক্ষপ্ত ও সুন্দর উপস্থাপনার জন্য আল-িালাহ্ আ ম উন্নয়ন সাংস্থা, রোজবোটী, দেনাজপুর এর 

Kg©KZ©©©©©©©©ve„›`‡K আন্তদরক ধন্যবাে জানান । সভাপদত বদলন গৃহোয়ণ ঋণ জখলাপী দহদসদব আল-িালাহ্ AvÕg উন্নয়ন সাংস্থার 

নাদমর তাদলকা পাওয়া দগদয়দছ।  উক্ত ঋদণর টাকা জকন পদরদশাধ করা হদেনা জানদত চ্াইদল, েংস্থোর প্রতিতনতি জোনোন  

গৃহোয়ক্ণর েকে ঋণ পতরক্ োি করো হক্য়ক্ে । বতম িাদন জকান ঋণ নাই। েভোপতি েংস্থোটিক্ক দ্রুি এনতজও তবষয়ক ব্যুক্রোর 

তনবন্ধন সনওয়োর জন্য এবাং আদরা জকান ঋণ থাকদল তা অদতসত্ত্বর পদরদশাধ করার পরামশ ি প্রোন কদরন। সভাপদত প্রদতযক 

সাংস্থাদক দনজস্ব Kvh©µ‡gi পাশাপাদশ দশশু দনযাতিন, মানব পাচ্ার এবাং বাল্য দববাহ জরাদধ প্রচ্ারণাসহ অন্যান্য Kvh©µg 

অব্যাহত রাখার জন্য অনুদরাধ জানান। দতদন আরও বদলন, এনদজও প্রেি জসবা দৃশ্যমান হদত হদব এবাং তা জনবান্ধব হওয়া 

বাঞ্চনীয়। 
  

নক্ভম্বর/১৫ মাদসর সভায়  কোম- টু-ওয়োক সাংস্থা, দেনাজপুর এর  Kvh©µg উপস্থাপদনর জন্য মদনানীত করা যায় 

g‡g© সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। দবস্তাদরত আদলাচ্না জশদষ me©m¤§wZµ‡g দনদনাক্ত দসদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়। 

 

দসদ্ধান্ত- ১:      

(ক) প্রদতযক এনদজওদক cieZx© মাদসর ৫ (পাঁচ্) তাদরদখর মদে জজলা প্রশাসক, দেনাজপুর, সাংদিষ্ট উপদজলা wbe©vnx  

অদিসার ও উপ-পদরচ্ালক, জজলা সমাজদসবা Kvh©vjq,দেনাজপুর বরাবর c~e©eZ©x মাদসর প্রদতদবেন জপ্ররণ এবাং দতনমাস 

অন্তর ত্রৈমাদসক প্রদতদবেন  cieZx© মাদসর ৫ (পাঁচ্) তাদরদখর মদে োদখল দনদিত করদত হদব। জয সকল এনদজও জথদক 

পর পর তিনমোে এর অতিক েময় প্রদতদবেন পাওয়া যাদব না তাদের তাদলকা আগামী সভায় উপস্থাপদনর জন্য ভারপ্রাপ্ত 

Kg©KZ©v, এনদজও শাখা-জক অনুদরাধ করা হয়। 

বাস্তবায়দন: ১। সকল এনদজও, দেনাজপুর। 

    ২। ভারপ্রাপ্ত Kg©KZ©v, এনদজও শাখা, জজলা প্রশাসদকর Kvh©vjq, দেনাজপুর। 

(খ) সকল সাংস্থাদক www.dinajpurngos.com ওদয়বসাইট জথদক জজলা এনদজও সমন্বয় সভার Kvh©দববরণী সাংগ্রহ 

করদত এবাং I‡qe‡cvU©v‡j সাংস্থার Kvh©µ‡gi মাদসক প্রদতদবেন ও ত্রৈমাদসক প্রদতদবেন আপদলাড করদত হদব। 

বাস্তবায়দন: ১। সকল এনদজও, দেনাজপুর। 

(গ) সকল এনদজওদক ওদয়ব সাইদট দনজ দনজ সাংস্থার তথ্য হালনাগাে আগামী ২০ অক্টোবর তাদরদখর মদে করার জন্য 

অনুদরাধ করা হয় । ভারপ্রাপ্ত Kg©KZ©©©©©©©©v, এনদজও শাখাদক এ Kvh©µ‡gi অগ্রগদত দনয়দমত cwiexÿY কদর এনদজওদেরদক 

প্রদয়াজনীয় দনদেশ িনা জেওয়ার  অনুদরাধ জানাদনা হয়। 
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বাস্তবায়দন: ১। সকল এনদজও, দেনাজপুর। 

     ২। ভারপ্রাপ্ত Kg©KZ©v, এনদজও শাখা, জজলা প্রশাসদকর Kvh©vjq, দেনাজপুর। 

(ঘ) উপদজলা wbe©vnx অদিসারগণদক দনয়দমত মাদসক উপদজলা এনদজও সমন্বয় সভার আদয়াজন c~e©K cieZx©  মাদসর ৩ 

(দতন) তাদরদখর মদে জপ্রদরত ছক পূরণসহ সভার Kvh©weeiYx জজলা প্রশাসক, দেনাজপুর বরাবর জপ্ররদণর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহদণর জন্য অনুদরাধ করা হয়।  

বাস্তবায়দন: ১। উপদজলা দনev©nx Kg©KZ©v (সকল), দেনাজপুর। 

(ঙ) নক্ভম্বর/২০১৫ মাদস  কাম-টু-IqvK© সাংস্থা, দেনাজপুরদক তাদের Kvh©µ‡gi প্রদতদবেন উপস্থাপদনর জন্য অনুদরাধ করা 

হয়। 

২। দবদবধ:   

সভাপদত সকল সাংস্থার উদেদশ্য বদলন, সাংস্থাগুদল জনগদণর উন্নয়দন যদথষ্ট শ্রম দেদয় চ্দলদছ। তদব সকল কাদজর 

পাশাপাদশ েদরদ্র ভূদমহীন জনগণদক খাস জদম প্রাদপ্তর জক্ষদৈ জরদজদেশদন সহদযাদগতা করার জন্য দতদন সাংস্থাগুদলদক 

অনুদরাধ জানান। খাস জদমগুদলা বদন্দাবস্ত হদল জকান মানুষ ভূদমহীন থাকদব না । সকোন সকোন েংস্থো ভূতমহীনক্দর তনক্য় কোজ 

করক্েন জোনক্ি চোইক্ে, কোতরিোে, আরতডআরএে ও তেতডএ েংস্থোর প্রতিতনতি জোনোন িোরো ভূতমহীনক্দর তনক্য় কোজ করক্ে । 

েভোপতি বক্েন, েহক্েোতিিো করোর আক্ি দনদজদের ভূতম বক্দোবস্ত প্রতর্ক্য়োটি তবস্তোতরি জোনক্ি হক্ব । এছাড়া প্রতর্ক্য়োটি 

জনিণক্ক জোতনক্য় সদওয়োর মোেদমও েহক্েোতিিো করো েোয় । এছাড়া জযসকল সাংস্থা উপানুিাদনক দশক্ষা ব্যযদরার কাযর্ক্িম 

সম্পদকি প্রদতদবেন দেদেন না সভাপদত তাদের অবশ্যই তনয়তমি প্রদতদবেন জপ্ররদণর অনুদরাধ জানান।  এেোড়ো সে েকে 

েংস্থো জোিীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন িাউদেশন ও গৃহোয়ণ িহতবে হক্ি ঋণ গ্রহণ কক্র েথোেমক্য় ঋণ পতরক্ োি করক্েন নো  

েভোপতি িোক্দর দ্রুি ঋণ পতরক্ োক্ির civgk© প্রদোন কক্রন । ভারপ্রাপ্ত কমকিতিা, এনদজও দবষয়ক জসল জানান, এ দবষদয় 

সাংদিষ্ট সাংস্থাগুদলদক দ্রুত ঋণ পদরদশাধ করার জন্য পৈ জেয়া হদয়দছ এবাং গৃহায়ণ ঋণ পদরদশাদধর দবষদয়  ইদতাc~‡e© 

গৃহায়ণ তহদবল বরাবর দবস্তাদরত প্রদতদবেন জপ্ররণ করা হদয়দছ । েভোপতি বক্েন, েম্প্রতি দু জন দবদেশী নাগদরদকর 

হতযাকাদের জপ্রদক্ষদত সরকার তবক্দ ী নোিতরকক্দর তনরোপত্তো তবষক্য় তবক্ ষ পদক্েপ গ্রহণ কদরদছ । তদনোজপুর সজেোয় 

তবতভন্ন েংস্থো, তম ন এবং প্রতিষ্ঠোক্ন প্রায় ৫ (পাঁচ্) শতাদধক তবক্দ ী নোিতরক Kg©iZ রক্য়ক্েন ।  ল্যাম্ব ও গ্রামদবকাশ জকদন্দ্র 

অবস্থানরত দবদেশী নাগদরকসহ সকল দবদেশীদের জন্য পুতে  †dvm© সমোিোক্য়ন করো হক্য়ক্ে । িোরপরও েকে তবক্দ ী 

নোিতরকক্দর তনরোপত্তোর জন্য উপদস্থত সকদলর আন্ততরক েহক্েোতিিোর অনুক্রোি জোনোন এবাং দবদেশী নাগদরকরা জযন 

েলবদ্ধভাদব চ্লাদিরা কদরন এবাং গদতদবদধ অবদহত রাদখন।  সভাপদত আদরা জানান আগামী ১৩ অদটাবর দূদয িাগ প্রশমন 

দেবস এবাং ১৫ অদটাবর, ২০১৫ দবশ্ব হাত জধায়া দেবস উেযাপন উপলদক্ষয র যালীর আদয়াজন করা হদয়দছ। দতদন উক্ত 

দেবসগুদল উেযাপদন সকল এনদজওর অাংশগ্রহণ কামনা কদরন। 

  দসদ্ধান্ত-২: 

(ক) জয সকল সাংস্থা োদরদ্র দবদমাচ্ন, ভূদম ও মাইদর্ক্াদর্ক্দডট কাযর্ক্িম পদরচ্ালনা করদছ জযমন-দসদডএ, কাদরতাস, 

আরদডআরএস বাাংলাদেশ সাংস্থা। সভাপদত  তাদের ভুদমহীন েদরদ্র জনগণদক খাস জদমর জরদজদেশদন আইনানুগ প্রদর্ক্য়া 

অনুসরণ কদর সহদযাদগতা করার অনুদরাধ জানান। 

বাস্তবায়দন: সকল এনদজও, দেনাজপুর। 
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(খ) জয সকল সাংস্থা উপানুিাদনক দশক্ষা ব্যযদরার কাযর্ক্িম বাস্তবায়দনর োদয়দে দনদয়াদজত দকন্তু দনয়দমত প্রদতদবেন দেদেন 

না  তাদের অবশ্যই যথাসমদয় প্রদতদবেন জপ্ররদণর অনুদরাধ জানান হয়। 

বাস্তবায়দন: সকল এনদজও, দেনাজপুর। 

 

(গ) জয সকল সাংস্থা জোিীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন িাউদেশন ও গৃহোয়ণ িহতবে হক্ি ঋণ গ্রহণ কক্র েথোেমক্য় ঋণ পতরক্ োি 

করক্েন নো  িোক্দর দ্রুি ঋণ পতরক্ োক্ির  অনুদরাধ জানান হয়। 

বাস্তবায়দন:  (১) দসদডদস সাংস্থা, সের, দেনাজপুর (২) বহুমুখী পল্লী উন্নয়ন সাংস্থা, ফুলবাড়ী, দেনাজপুর (৩) আশ্বাস 

মদহলা উন্নয়ন সাংস্থা (৪) আস্থা জসাসাল জডদভলপদমন্ট AM©vbvB‡Rkb (৫)বন্ধন (৬) বাাংলাদেশ গণনাট্য সাংস্থা (৭) জগাধুলী 

সাংস্থা (৮) পল্লী দবকাশ সাংস্থা , সের,  দেনাজপুর। 

(ঘ)  তবক্দ ী নোিতরকক্দর তনরোপত্তো দবষদয় জয জকান জরুরী প্রদয়াজদন দনকটস্থ উপদজলা দনবাহী অদিসাদরর কাযাল িয় Ges 

দনকটস্থ থানার সহদযাদগতা দনদত সকল সাংস্থাদের অনুদরাধ জানান হয়। 

 বাস্তবায়দন: সকল এনদজও, দেনাজপুর। 

(ঙ)  আগামী ১৩ অদটাবর, ২০১৫ “ দূদয িাগ প্রশমন দেবস ” এবাং ১৫ অদটাবর, ২০১৫ “দবশ্ব হাত জধায়া দেবস” উেযাপন 

উপলদক্ষ আদয়াদজত য িালীদত সকল এনদজওর অাংশগ্রহণ কামনা করা হয়। 

 বাস্তবায়দন: সকল এনদজও, দেনাজপুর। 

            

সভায় আর জকান আদলাচ্না না থাকায় উপদস্থত সকলদক অগ্রীম শারেীয় ~̀‡Mv©rm‡ei শুদভো জাদনদয় সভার 

সমাদপ্ত জঘাষণা করা হয়।                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

        স্বাক্ষদরত/- 
       ১৮/১০/২০১৫ 
 

                                                                                                    ( মীর Lvqiæj আলম ) 

     জজলা প্রশাসক 

     দেনাজপুর। 

   ও 

    সভাপদত 

    জজলা এনদজও দবষয়ক সমন্বয় কদমটি 

     ০৫৩১-৬৫০০১ 

       dcdinajpur@mopa.gov.bd 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জজলা প্রশাসদকর কাযাল িয়, দেনাজপুর। 

(এনদজও দবষয়ক জসল) 

www.dinajpur.gov.bd 

 
স্মারক নাং- ০৫.৫৫.২৭০০.০২৩.০৩.০০২.১৫-৩৪৭(১২০)                                        তাদরখ: ১৯ অদটাবর,২০১৫। 

সেয় ÁvZv‡_© : 

১। মদন্ত্রপদরষে সদচ্ব, মদন্ত্রপদরষে দবভাগ, বাাংলাদেশ সদচ্বালয়, ঢাকা। 

২। কদমশনার, রাংপুর দবভাগ, রাংপুর। 

৩। মহাপদরচ্ালক,এনদজও দবষয়ক ব্যযদরা, প্রধানমন্ত্রীর কাযাল িয়, ১৩,শহীে কযাদেন মনসুর আলী সরদণ, মৎস্য ভবন 

(১০তলা), রমনা, ঢাকা। 
 
 

সেয় ÁvZv‡_© ও  Kvh©v‡_©  

৪। পুদলশ সুপার, দেনাজপুর। 

৫। দসদভল mvR©b, দেনাজপুর। 

৬। জচ্য়ারম্যান ....................... উপদজলা (সকল), দেনাজপুর। 

৬। অদতদরক্ত জজলা প্রশাসক (mvwe©K)/(দশক্ষা ও তথ্য প্রযুদক্ত), দেনাজপুর। 

৭।       দনবাহী প্রদকৌশলী, দশক্ষা প্রদকৌশল অদধেপ্তর, দেনাজপুর। 

৮। দনবাহী প্রদকৌশলী, জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অদধেপ্তর, দেনাজপুর। 

৯-২১।   উপদজলা দনবাহী অদিসার ......................................(সকল), দেনাজপুর। 

২২-২৫। উপ-পদরচ্ালক,দজলা সমাজদসবা অদধেপ্তর/কৃদষ সম্প্রসারণ অদধেপ্তর/ পদরবার পদরকল্পনা/যুব উন্নয়ন অদধেপ্তর,                         

 দেনাজপুর। 

২৬।     জজলা দশক্ষা অদিসার, দেনাজপুর। 

২৭। জজলা প্রাথদমক দশক্ষা অদিসার, দেনাজপুর। 

২৮।     জজলা ৈাণ ও cybe©vmb অদিসার,দেনাজপুর। 

২৯।     জজলা মদহলা দবষয়ক Kg©KZ©v, দেনাজপুর। 

৩০। জচ্য়ারম্যান, জাতীয় মদহলা সাংস্থা, দেনাজপুর। 

৩১। জনজারত জডপুটি কাদলটর, দেনাজপুর। 

৩২-১০০।  ....................................................................................................................... 

            ............................................................................................................দেনাজপুর। 

 
                   

                                                                             স্বাক্ষদরত/- 

           ১৯/১০/২০১৫ 

                                                                               (ওয়াদহো খানম)                                          

ভারপ্রাপ্ত Kg©KZ©v 

এনদজও দবষয়ক জসল 

জজলা প্রশাসদকর কাযাল িয় 

 দেনাজপুর। 
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১১/১০/২০১৫ ইাং তাদরখ দবকাল ৩.১৫ ঘটিকায় দেনাজপুর জজলা প্রশাসক সদেলন কদক্ষ অনুদিত এনদজও দবষয়ক সমন্বয় 

সভায় উপদস্থত সেস্যগদণর হাদজরার তাদলকা (দজযিতার র্ক্মানুসাদর নয়, স্বাক্ষদরর র্ক্মানুসাদর)  

পদরদশষ্ট ‘‘ক’’ 
 

 

 

র্ক্ঃ

নং 

নাম ও পেবী সহ ঠিকানা স্বাক্ষদরত 

১ জনাব  মীর Lvqiæj  আলম, জজলা প্রশাসক, দেনাজপুর। ,, 

২ জনাব জমাঃ েোখোওয়োি সহোক্েন, পুদলশ সুপার, দেনাজপুর এঁর পক্ে। ,, 

৩ জনাব জমাঃ আব্য রায়হান দমঞা, অদতদরক্ত জজলা প্রশাসক (সাদব িক), দেনাজপুর। ,, 

৪ জনাব ওয়াদহো খানম, ভারপ্রাপ্ত কম িকতিা, এনদজও দবষয়ক জসল, দেনাজপুর। ,, 

৫ জনাব  জমাঃ খুরদশে আলম, জচ্য়ারম্যান, ফুলবাড়ী উপদজলা পদরষে, দেনাজপুর। ,, 

৬ জনাব জমাঃ আদমনুল ইলাম, জচ্য়ারম্যান, পোবিীপুর উপক্জেো পতরষদ, দেনাজপুর। ,, 

৭ জনাব জমাঃ সদহদুজ্জামান শাহ, জচ্য়ারম্যান, খানসামা, উপক্জেো পতরষদ, দেনাজপুর। ,, 

৮ জনাব জমাছাঃ জরাখছানা জবগম, উপদজলা  দনবাহী  অদিসার, জঘাড়াঘাট, দেনাজপুর। ,, 

৯ জনাব জমাঃআজাহারুল ইসলাম, উপদজলা  দনবাহী  অদিসার, হাদকমপুর,দেনাজপুর।  ,, 

১০ জনাব আব্দুল্লাহ্ আল খায়রুম, উপদজলা  দনবাহী  অদিসার, দবরল, দেনাজপুর। ,, 

১১ জনাব এস,এম,মদনরুজ্জামান আলমাসউে, উপদজলা  দনবাহী  অদিসার,দবরামপুর, দেনাজপুর। ,, 

১২  জনাব ধম ি নারায়ন দবশ্বাস, এযাডদমদনসদেটিভ অদিসার, দবএসদডএ ,দেনাজপুর । ,, 

১৩ জনাব পুদলন চ্ন্দ্র রায়,  জপ্রাগ্রাম সমন্বয়কারী, দনরাপে বাাংলাদেশ সাংস্থা, সের, দেনাজপুর ।   ,, 

১৪ জনাব দবভুদত সাহা, ব্যবস্হাপক, সুপথ, নীলিমারী। ,, 

১৫ জনাব জযাদগন জুদলয়ান জবসরা,  আঞ্চদলক পদরচ্ালক, কাদরতাস,দেনাজপুর। ,, 

১৬ জনাব জমাঃ মহদসন আলী,দজলা ব্র্যাক প্রদতদনদধ, ব্র্যাক আঞ্চদলক অদিস, দেনাজপুর। ,, 

১৭ জনাব জমাঃ জমাজাফ্ির জহাদসন, দনব িাহী পদরচ্ালক,সমাজ উন্নয়ন প্রদশক্ষণ জকন্দ্র (এসইউদপদক), দেনাজপুর। ,, 

১৮ জনাব  জমাঃ হাদিজুর রহমান,দনবাহী পদরচ্ালক, জডদভলপদমন্ট কাউদিল, দবরামপুর, দেনাজপুর। ,, 

১৯ জনাব জমাঃ জেলওয়ার জহাদসন, প্রদজট জকা-অদড িদনটর, এইড কুদমল্লা, দেনাজপুর। ,, 

২০ জনাব এযাডঃ গুলনাহার,আইনজীবী সেস্য ও দিদনক আইনজীবী, বাাংলাদেশ জাতীয় মদহলা আইনজীবী সদমদত, দেনাজপুর। ,, 

২১ জনাব  জমাঃ কামরুল হাসান, দসদনয়র অদিসার, দরদসাস ি ইদন্টদগ্রশন জসন্টার (দরক), দেনাজপুর। ,, 

২২ জনাব এস,এম আব্দুল খাদলক, জজানাল ম্যাদনজার, ই এস দড ও , দেনাজপুর । ,, 

২৩ জনাব †R¨v¯œv  রানী সরোর, প্রকল্প সমন্বয়কারী, ঝানদজরা সমাজ কল্যাণ সাংস্থা, দেনাজপুর। ,, 

২৪ জনাব সুেীপ্ত কুমার বসাক, দিদনক ম্যাদনজার, জমরী জোপস, দেনাজপুর। ,, 

২৫ জনাব শ্যামল মহান্ত, দিন্যাি এে এডদমন অদিসার, বহুব্রীদহ, ভুদষরবন্দর, দেনাজপুর। ,, 

২৬ জনাব সুব্রত কুমার োস, ব্যবস্থাপক, কাম-টু-জসভ (দসটিএস), দেনাজপুর। ,, 

২৭ জনাব জমাঃ জাদহদুল হক, শাখা ব্যবস্থাপক, কাম-টু-ওয়াকি (দসটিডাদিউ),পাব িতীপুর, দেনাজপুর। ,, 

২৮ জনাব জন অমৃত মেল, জহাম প্যাদরন্টস, দবওয়াইএিদস,দবরামপুর,দেনাজপুর। ,, 

২৯ জনাব এস,এন আকাশ, দবওয়াইএিদস,দবরামপুর,দেনাজপুর। ,, 

৩০ জনাব দরন্টু জবদনদডট মাডী,  জকা-অদড িদনটর, সীল ইন্টারন্যাশনাল বাাংলাদেশ,নবাবগঞ্জ, দেনাজপুর । ,, 

৩১ জনাব জমাঃ আব্দুল মদতন, দহসাব  Kg©KZ©v, জসাসাইটি ির উদযাগ, দেনাজপুর। ,, 

৩২ জনাব জমাঃ আদতক ইকবাল, এনদজও দলয়াদজা অদিসার, কাঞ্চন সদমদত, দেনাজপুর। ,, 

৩৩ জনাব জমাঃ জািরুল বারী, জজলা কম িকতিা, এিদপএদব, ঘাদসপাড়া, দেনাজপুর  । ,, 

৩৪ জনাব জমাঃ হাদরসুল্লাহ ,দহসাব রক্ষক,দবদচ্ৈা উন্নয়ন সাংস্থা , দেনাজপুর  । ,, 

৩৫ জনাব  জমাঃ মুকুল মেল, এদরয়া ম্যাদনজার, ইউদডদপএস, দেনাজপুর। ,, 

৩৬ জনাব রতন কুমার রায়, দড দজ এম, জরাদকয়া জহলথ এে এডুদকশন িাউদেশন,  দেনাজপুর। ,, 

৩৭ জনাব  জমাঃ মদতউর রহমান, সভাপদত,দেশারী প্রদতবন্ধী সাংস্থা, দেনাজপুর। ,, 

৩৮ জনাব  দজনাত রহমান, সভাপদত, আরদসদডএ, দেনাজপুর। ,, 

৩৯ জনাব  হাদলমা খাতুন, সম্প্রীদত প্রদতবন্ধী উন্নয়ন সাংস্থা, দেনাজপুর। ,, 

৪০ জনাব  জমাঃ আদরফুল হক, জপ্রাগ্রাদমাং অদিসার, প্রতযাশা, দেনাজপুর। ,, 

৪১ জনাব জমাঃ হারুন-অর-রশীে, এডদভাদকসী অদিসার, িাে, ঈেগাহবদস্ত, দেনাজপুর। ,, 

৪২ জনাব রওশন জাহান জহনা, জরাদকয়া জহলথ্ এে এডুদকশন িাউদেশন, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, দেনাজপুর। ,, 

৪৩ জনাব  জমাবাদস্বরা জবগম, দহসাব সহকারী, গনস্বাস্থয জকন্দ্র, পাবতীপুর, দেনাজপুর ।  
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৪৪ জনাব পদবৈ কুমার মেল, দশক্ষক, দসএমইএস, ঘন্টাঘর, দচ্দররবন্দর, দেনাজপুর। স্বাক্ষদরত 

৪৫ জনাব জমাঃ আঃ জব্বার, ম্যাদনজার, দসদডএ, দেনাজপুর। ,, 

৪৬ জনাব প্রণয় জরাজাদরও, ম্যাদনজার, দে জলপ্রসী দমশন বাাংলাদেশ, দেনাজপুর। ,, 

৪৭ জনাব তাপস কুমার দবষ্ণু, সমন্বয়কারী, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাাংলাদেশ, দেনাজপুর। ,, 

৪৮ জনাব জমাঃ জসদলম জরজা, জপ্রাগ্রাম ম্যাদনজার, পল্লীশ্রী, দেনাজপুর। ,, 

৪৯ জনাব জখান্দকার আলমগীর ইসলাম, এম,আই,এস অদিসার, আল-িালাহ্ আ’ম উন্নয়ন সাংস্থা, দেনাজপুর। ,, 

৫০ জনাব যােব কুমার রায়, আঞ্চদলক ব্যবস্থাপক, আল িালাহ আ’ম উন্নয়ন সাংস্থা, রাজবাটী,দেনাজপুর। ,, 

৫১ জনাব জমাঃ আদমনখান, জকা-অদড িদনটর, আল িালাহ আ’ম উন্নয়ন সাংস্থা,রাজবাটী, দেনাজপুর। ,, 

৫২ জনাব জমাঃ হাদরসুল ইসলাম, সমন্বয়কারী, আল িালাহ আ’ম উন্নয়ন সাংস্থা,রাজবাটী, দেনাজপুর। ,, 

৫৩ জনাব জমাঃ আদনায়ারুল ইসলাম বাবলু, দনবাহী পদরচ্ালক, অনুঘটক,দেনাজপুর ,, 

৫৪ জনাব জমাঃ ওবায়দুর রহমান, ই,দড, দব্রসদডা, দেনাজপুর ,, 

৫৫ জনাব জমাঃ আব্দুল মান্নান, এদরয়া ম্যাদনজার, জবইস দমতালী, বীরগঞ্জ, দেনাজপুর। ,, 

৫৬ জনাব জমাঃ নুরুজ্জামান হক, ব্রাঞ্চ ম্যাদনজার, দনরা, দেনাজপুর। ,, 

৫৭ জনাব জমাঃ নজরুল ইসলাম খান, জজানাল ম্যাদনজার, পেদক্ষপ মানদবক উন্নয়ন জকন্দ্র, দেনাজপুর। ,, 

৫৮ জনাব দবলদকস আরা িদয়জ, সাধারণ সম্পােক, প্রদতবন্ধী দবযালয় ও  cybe©vmb  সাংস্থা, বালুবাড়ী, দেনাজপুর। ,, 

৫৯ জনাব জসদলনা হক, পদরচ্ালক, এস,দস,দড,এি, বালুবাড়ী, দেনাজপুর। ,, 

৬০ জনাব জমাঃ কামরুজ্জামান , জজলা ম্যাদনজার, আশা , দেনাজপুর ,, 

৬১ জনাব জমাঃ ইউনুস আলী, ম্যাদনজার, দসদডএ, দেনাজপুর। ,, 

৬২ জনাব লাকী মারােী , প্রকল্প সমন্বয়কারী , গ্রাম দবকাশ জকন্দ্র, দেনাজপুর । ,, 

৬৩ জনোব আদরিা আক্তার, প্রদজট অদিসার, আর তড আর এে বোংেোক্দ , তদনোজপুর। ,, 

৬৪ জনাব জমাঃ ইমরান হক, ব্যবস্থাপক, আরদডএি, দেনাজপুর। ,, 

৬৫ জনাব  জসবাদষ্টয়ান জহম্বম, দলগ্যাল প্রদমাটার, নোন ি জডদভলপদমন্ট িাউদেশন, পদিম দশবরামপুর,দেনা:।  ,, 

৬৬ জনাব অদধনাশ চ্ন্দ্র রায়, এদরয়া অদিসার, মানব কল্যাণ পদরষে-এমদকদপ, দেনাজপুর। ,, 

৬৭ জনাব ফ্রাদিস দকস্কু, দহসাব রক্ষক, এসএমএনদব-দডএলদপ, দেনাজপুর। ,, 

৬৮ জমাঃ মামুনুর রহমান, দহসাব ও প্রশাসদনক কম িকতিা, আর এইচ্ জেপ হাসপাতাল, দেনাজপুর। ,, 

৬৯ জনাব দবভুদত সাহা, ব্যবস্থাপক, সুপথ, নীলিমারী । ,, 

৭০ জনাব জরমে কুইয়া, প্রকল্প ব্যবস্থাপক,  গুড জনইবারস বাাংলাদেশ, বীরগঞ্জ, দেনাজপুর। ,, 

৭১ জনাব জহাসদন আরা জাহান, জমেন, দশশু দনদকতন, দেনাজপুর। ,, 

৭২ জনাব আশুদতাষ কম িকার, প্রকল্প সমন্বয়কারী, েীপদশখা, দেনাজপুর। ,, 

৭৩ জনাব জরাদলে গদমজ, এদডদপ ম্যাদনজার, ওয়িাল্ড দভশন বাাংলাদেশ, দেনাজপুর। ,, 

৭৪ জনাব রাদবয়া খাতুন,দসাস্যাল কদমউদনদকটর, অনন্যা সাংস্থা, দেনাজপুর। ,, 

৭৫ জনাব রাদবয়া খাতুন, জজলা প্রদতদনদধ, এডাব জজলা শাখা, দেনাজপুর। ,, 

৭৬ জনাব দুলাল চ্ন্দ্র রায় (দপ,ও), গ্রাম উন্নয়ন প্রদচ্ষ্টা, চ্াউদলয়াপদি, দেনাজপুর। ,, 

৭৭ জনাব শাহাোত জহাদসন, সহকারী জপ্রাগ্রাম ইদঞ্জদনয়ার, এনদজও জিারাম, দেনাজপুর। ,, 

৭৮ জনাব মুদশ িো পারভীন মদল, দপ,ও, এমদবএসদক, দেনাজপুর। ,, 

৭৯ জনাব জমাঃ আব্দুল হান্নান আসাে ,এদরয়া ম্যাদনজার, সনাক, দেনাজপুর । ,, 

৮০ জনাব জমাঃ জতািাজ্জল জহাদসন (হীরা) ,দেদনাং ইনচ্াজি, এমদবএসদক , দেনাজপুর । ,, 

৮১ জনাব এম, এ, সব্যর , দনবাহী পদরচ্ালক,  দভ দড এি , দেনাজপুর । ,, 

৮২ জনাব এদনাস সদরন, দপআরও,ওয়াল্ড দমশন জপ্রয়ার লীগ (ল্যাম্ব হাসপাতাল), পাবতীপুর, দেনাজপুর। ,, 

৮৩ জনাব জরাখসানা পারভীন,দহসাব রক্ষক, আদলাহা জসাসাল সাদভ িদসস বাাংলাদেশ, দেনাজপুর। ,, 

৮৪ জনাব নাদসম, দে জেনদকা িাউদেশন, দেনাজপুর। ,, 



 

 

পদরদশষ্ট ’’খ’’ 

অনুপদস্থত সেস্যগদণর তাদলকা 
১। অরদবন্দ দশশু হাসপাতাল 

২। দরইব 

৩। প্রয়াস 

৪।  দনদজরা কদর 

৫। ব্রীি 

৬। জডমদর্ক্দসওয়াচ্ 

৭। ত্রকননীয়া 

৮। পল্লী উন্নয়ন প্রদচ্িা 

৯। দসদসদডদব 

১০। মমতা পল্লী উন্নয়ন সাংস্থা 

১১। আস্থা জসাসাল জডদভলপদমন্ট 

 

 


