evsjv‡`k RvZxq mgvRKjvY cwil` KZ…©K cwiPvwjZ 2018-2019 A_© eQ‡ii 1g cÖwkÿY কাস
ÒmgvRKj¨vYg~jK Kg©Kv‡Û RwoZ msMV‡bi e¨e¯’vcbv I Kg©x‡`i `¶Zv DbœqbÓ cÖwkÿY †Kvm©
05-08-2018 n‡Z 09-08-2018 ZvwiL AbywôZ cÖwkÿY †Kv‡m© AskMÖnYKvix‡`i ZvwjKv:
রাল নং

িশ ণাথ েদর নাম, িত ান ও কানা

মাবাইল ন র

1.

মাহা দ আলী িজ াহ (আলম), সভাপিত, া
ামঃ পাইশানা, নাগর র, জলাঃ টা াইল।

সবা উ য়ন সং া,

০১৮১২-১৫৭৩৩০

2.

মাঃ ইমারত হােসন, সাধারণ স াদক, নব সামািজক উ য়ন সং া,
ামঃ মা দনগর, উপেজলা: নাগর র, জলা: টা াইল।

০১৭৩৪-৯২৮৯৮১

3.

আশরা ন নাহার খান চনা, সহসভাপিত, কা-অপােরশন এ
হাইেটিনং এিবিল ফর াইট ইনিডিভ য়ালস (চািব), ামলী, ঢাকা1207

01757-998529

4.

আয়শা িসি ক, িনবাহী পিরচালক, সততা উ য়ন সং া (সউস), দি ণ
থানাপাড়া, টা াইল।

০১৭১২-৭০৯৭০৬

5.

িমলন চৗ রী, সাধারণ স াদক, িরেয়ল ইকনিমক এডভা েম লাইন,
াম: বােহরচর (নয়াহাটী), পাঃ উ র িমজানগর, উপেজলা: রায় রা,
জলা: নরিসংদী।

০১৭২৭-৪১৫২৮৮

6.

মাঃ রিবউল ইসলাম, সাধারণ স াদক, নয়ন সমাজক াণ সং া,
হমােয়ত র/লিতেপাতা, উপেজলা: দা ড় দা, জলা: য়াডা া।

01729-376213

7.

ইয়াছিমন আ ার (নাজমা), সভােন ী, িবজয়ী নারী ও িশ উ য়ন
সং া, জামাল র সদর, জামাল র।

01718-202787

8.

মাঃ মক ল হােসন, সভাপিত, হা র বাড়াদী উ য়ন সং া
াম: হা রবাড়ািদ, পা: িডে দহ, উপেজলা: সদর, জলা: য়াডা া।

০১৯২৪-২৭২৮৫৫

9.

মাঃ শিহ ল আলম, সাধারণ স াদক, িপউিপল ডেভলপেম সািভস,
ামঃ দা ড় দা, জলা: য়াডা া ।

০১৭১৭-০৮৭২১৯

10.

নাজমা আ ার, ক ীয় সদ , নারী ঐক পিরষদ
মমতাজ াজা-৬ তলা, বাড়ী নং-৭, সড়ক-৪, ধানম ী-1205।

01937-036060

ছিব

11.

সাথী আ ার, সদ , নারী ঐক পিরষদ, মমতাজ াজা ৬ তলা, বাড়ী
নং-৭, সদক-৪, ধানম ী-১২০৫।

01704-055510

12.

স
মার রায়, সভাপিত, দবী র ফডােরশন, পা: খিলশা িড়,
উপেজলা: ঠা রগ ও সদর, জলা: ঠা রগ ও।

০১৭১৯-৩৫৯২৬৬

13.

মাঃ সােহল রানা, সাংগঠিনক স াদক, মাহন র স জ াইট
ব সংঘ ামঃ মাহন র, পীরগ , ঠা রগ ও।

০১৭১৭-২৪৬৮০৩

14.

িবে ন চ ভৗিমক, সে টারী, ডা ীপাড়া ফডােরশন
ামঃ ডা ীপাড়া, পাঃ চৗর ীবাজার, হির র, ঠা রগ ও।

০১৭৬২-৭৩৭৭১৪

15.

সােবরা আ ার, সে টারী, মিহলা িশ ও সমাজ উ য়ন সিমিত, ১৪৭
দি ণ, কমলা র।

01718-245826

16.

রািশদা আ ার, িনবাহী সদ , কমলা র সামািজক উ য়ন সং া,
১৪৩/১, দি ন কমলা র।

01822-074861

17.

মাঃ ল আিমন, সাধারণ স াদক, আ য়ািডিহ রােসল
সংঘ, আ য়ািডিহ, মা াহাট, বােগরহাট।

িত ব

০১৯১৫-৮৯২৫১৫

18.

মাঃ ল ইসলাম (কামাল), সাধারণ স াদক, অে ষা পাঠাগার, াম:
চরআইচা, পা: শােয় াবাদ, উপেজলা: বিরশাল সদর, জলা: বিরশাল।

০১৭১১-৯৩৩৬২৫

19.

আিশষ মার সরকার, িনবাহী পিরচালক, িডজা ার
ফাউে শন (িডএমএফ) জাত র, তালা, সাত ীরা।

০১৯২৭-৪১২৮৭৪

20.

মাঃ কাম ল ইসলাম, স াদক, ক য়া িতব ী ক াণ সং া, ামঃ
ক য়া, উপেজলা: আশা িন, জলা: সাত ীরা।

ার

ােনজেম

০১৭১৮-১৫১০১৯

21.

মাঃ শিফ র রহমান িময়া, সাধারণ স াদক, বাংলােদশ বীন
িহৈতষী সংঘ, িম া হাউিজং এে ট, সক-৪, িপ বািড় নং-০১,
িম া।

০১৯১১-৭০৪২৩৫

22.

জাহরা বগম, সভাপিত, সবা দান সং া
চ র, িম া।

০১৯১১-৭০৪২৩৫

23.

মাঃ মিজ র রহমান, সভাপিত, ঘিনয়ারচর সমাজক াণ সিমিত,
াম+ পাঃ ঘিনয়ারচর, হামনা, িম া।

০১৯৩২-৫৯১১৮১

24.

মাঃ তাফােয়ল হােসন, সভাপিত, ব ড়া সমাজক াণ সং া
(িবএসএস), ামঃ দওড়া, পাঃ কাদবা দওড়া, ব ড়া, িম া।

০১৭১৩-৫১২৪৫০

25.

মাঃ কিবর তা কদার, সাধারণ স াদক, গণব সমাজক াণ সিমিত,
হতািলয়া, বাধঘাট, প য়াখালী।

০১৮১৮-৩৩১১৭৮

26.

মাসা: নাজ ন নাহার জিলল, সাধারণ স াদক, কা াল ইি ে েটড
িরেসাস ডেভলপেম এ ােসািসেয়শন (িসরডা), শাি বাগ, প য়াখালী।

০১৭৩৩-৫৩৬৪৮৭

27.

মাঃ আব ল লিতফ তা কদার, সভাপিত, কািলকা র ব সংসদ, ব
সংসদ রাড, প য়াখালী।

০১৭১৬-৮৯৪৩৩৯

28.

মাঃ শাহীন আকন, সাংগঠিনক স াদক, িপপলস এ ােসািসেয়শন ফর
সা াল এ াডভা েম (পাশা) সদর, কািলকা র, প য়াখালী।

০১৭১৮-৮৪৭৯৫৬

29.

সািহদা চৗ রী ত ী, সাধারণ স াদক, িবজয়ী নারী ও িশ উ য়ন
সং া, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী।

01734-912878

30.

মাঃ আ ল হািমদ, সাংগঠিনক স াদক, রং র জলা ইেল িন
টকিনিশয়ান ওেয়লেফয়ার এেসািসেয়শন (িরটা),
াপাড়া, সদর,
রং র।

01716-152616

31.

রিহমা খা ন, সাধারণ স াদক, অ ণী
ামঃ সেতর রিশ, সদর র, ফিরদ র।

০১৭১৮-৪৭৪৬৭৫

32.

মাঃ ইমাম হােসন, সাধারণ স াদক, শাপলা ব সংঘ
পঃচর
র, হাইমচর, চ দ র।

০১৭২০-৯৭৭৩৮৮

33.

মাঃ জািকর হােসন, সাধারণ স াদক, ি ফাউে শন
চরেপাড়া খী, হাইমচর, চ দ র।

01792-345088

34.

অ পম চাকমা, সহ সাধারণ স াদক, পানী াব
রা াপািনছড়া, খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড়।

০১৮২০-২৮২৬১৬

35. িবজয়ান িভ , সাধারণ স াদক, পাবত বৗ ক াণ সংঘ, কেলজ
গইট, পানছিড়, খাগড়াছিড়।

01516-753853

36. িমলন চাকমা, দ র স াদক, ইয়ং ার াব
খবংপিড়য়া, খাগড়াছিড়।

০১৫৫৪-৭৭২৫০৬

37. শিরফ আহে দ আ ব র ছিখ, কা-অঙপােরশন এ হাইেটিনং
এ ািবিল ফর াইট ইনিডিভ য়ালস (চািব), ১৪/ক, মাহা দ র,
িপিস কালচার হাউিজং সাসাই , ামলী, ঢাকা-1207

০১৫৫৭-৩৪৪৯২০

38. জজ লাল টান য়াল বম, সাধারণ স াদক, ক এন িড ও
মা, বা রবান।

০১৭৯০-৯৭৪৫১২

39.

সিলনা খ ন ( সলী), িনবাহী, সা াল এ াক িভ জ ফর
এ াডভা েম ( সরা)কাচ র, সানারগ , নারায়নগ ।

রাল

০১৫৫৭-৩৮৮১৯০

