
িবিভ  এনিজওেদর  তািলকা  সংেশািধত 

µwgK bs bvg 

এনিজও 

‡gvevBj b¤̂i 

1 ‡gvt B ª̀xm eªvK 01730347440 

2 

মাঃ জয়নাল আেবদীন জাগরণী চ  ফাউে শন ০১৭৭৪-৮১৬৬৩১ 

3 

মাঃ আ ুল হা ান 
†`v‡qj 

০১৭১১২৬৬৯৫১ 
 ০১৮১৮৭৯৩২৯৩ 

4 k¨vgy‡j› ỳ †Nvl 

c x †mevmwgwZ 

01712-646217 

5 

†gvt nvwdRyi ingvb, g¨v‡bRvi 

C x weKvk dvD‡Ûkb 

01716486546 

জািকয়া পারভীন, িফ  অিফসার ০১৭১৯৬৫৮৪১৫ 

6 

কামাল হােসন, অ ল সম য়ক 
 

০১৭১২৪৩৮৯৩০ 

Zvmwjgv Av³vi 

০১৭১২৪৩৮৯৩০ 

01925-342090 
৭ শাখা বুেরা বাংলােদশ ০১৭৩৩২২০৬৫৭ 

৮ 
মেহদী হাসান, ম ােনজার 

সূেয়র হািস নটওয়াক 

০১৭৪২৪৬৯৫৪৩ 

KvRx †gvt bvwmi DwÏb, Gmwc 01718897272 

৯ 
‡gv: Aveyj evkvi 

িদশা 
01733-343296 

১০ 
মাছঃ রওশনারা বগম নীলা 

1| †nvm‡b Aviv ex 

2| kvgmybbvnvi 

বাংলােদশ  gwnjv cwil` 

wjM¨vj GBW িবষয়ক 

০১৭১৫৮৯৫৪০৩ 
01717-473269 

01191-608654 

১১ সখ মহ দ আলী 
Avkv 

০১৭৩০০৯৮৫৭২ 
০১৭৩০০৯৮৫৭২ 

১২ 
ডিলভ , িফ েকা-অিডেনটর 

িবজিব ার ফাউে শন 
০১৭৩১-৩২৪২২৩ 

মাঃ রিফ ল ইসলাম, িফ  অিফসার ০১৭৬৮৫৭১৯২১ 
১৩ শাখা িসএসএস ০১৮২৭৬৯৫১৩০ 
১৪ মাঃ শিফ ল ইসলাম, শাখা ব ব াপক শি  ফাউে শন ০১৮৪৭-০৯৯১৪৫ 
১৫ ইসরাত জাহান, সাধারণ স াদক সুিদন মিহলা ও িশ  উ য়ন সং া ০১৭১১৭৮৯৭৭৯ 
১৬ 

Avãyi iv¾vK, g¨v‡bRvi Iqvì KbmvY© 

01723-636753 

১৭ মাঃ আ ুর রউফ কয়ার বাংলােদশ ০১৭৮০-৮৯৮৫২২ 
১৮ 

myKzgvi wek¦vm AviwWGm 

01740924526 

১৯ 
‡Lv›`Kvi gy¯ÍvwdRyi ingvb gyw³ bvix I wkï Dbœqb ms¯’v 

01718051418 

২০ 
†gvt আবুল কােশম 

†mZz 

০১৭১৪৭৬৭৩৫৯ 

২১ 
 

মাসউক ০১৮৫৬ ৪১১১০৯ 
২২ মাঃ িব াল হােসন , শাখা ব ব াপক আদ- ীন ও য়লেফয়ার স ার ০১৭০১২১৯০৯২ 
২৩ মাঃ আেনায়ার হােসন ব ু চুলা ০১৮৩৩১০৪১৫২ 



২৪ মাঃ উ ল িব াস , ম ােনজার কিপইউএস 
০১৭২১৬৫৬৩৬২ 
০১৭১১৩১০১২৬ 

২৫ রতন মার পাল সৃজনী ০১৯২৬৮৮৮৭০০ 
২৬ সুেবাল মার িব াস বেটা সমাজ কল াণ সং া, ০১৭২৮৯৯২৪৭৩ 
২৭ মাঃ মিন ামান িপএইচিড ০১৭১২০৫২৮৪১ 

২৮ 
জনাব রােসল 

জনাব জাহা ীর 
হািম ল ইসলাম 

এম এমএসএস, পাড়াদহ 
এম এমএসএস, ি য়া 

ম ােনজার এমএসএস , মারখালী 

০১৯৭৮-৯৩৪৪৯৪ 
০১৭৬২-৬১২৭৭৯ 
০১৭৩০-৩২৫৬৩৮ 

২৯ শামীমা্ পারভীন Lasbo (ল াসেবা) ০১৭৭৪৭৯২৫৯৬ 

৩০ 
মাঃ আহসান হািবব 

উপেজলা কা-অিডেনটর 
পলাশী পাড়া সমাজ কল ান সিমিত 

01712692702 

৩১ আিনকা নাহার শীপ 
০১৭৯৩১৭১১১৮ 

 
 

 

 

 

 

 


