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রিিয়: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধী  র উখরা নেখিলপখমন্টাল প্ররতিন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তকৃ আখয়ারজত উপকারখিাগীখের সমন্বখয় সুশাস  

প্ররতষ্ঠার র রমত্ত অংশীজখ র অংশগ্রহখণ িার্চয়ৃাল জুম প্লাটফখম ৃআখয়ারজত সিায় অংশগ্রহণ।  

 

২০২০-২১ অর্িৃছখরর জাতীয় শুদ্ধাচার নকৌশল ও কমপৃররকল্প া অনুযায়ী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধী  র উখরা 

নেখিলপখমন্টাল প্ররতিন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তকৃ আখয়ারজত উপকারখিাগীখের সমন্বখয় সুশাস  প্ররতষ্ঠার র রমত্ত অংশীজখ র অংশগ্রহখ  

একটি সিা আগামী ২৪ জু  ২০২১, বৃহস্পরতিার নিলা ১২.০০ টায় িার্চয়ৃাল জুম প্লাটফখম ৃঅনুরষ্ঠত হখি। উক্ত সিায় সিাপরতত্ব করখি  

র উখরা-নেখিলপখমন্টাল প্ররতিন্ধী সুরক্ষা ট্রাখস্টর সম্মার ত নচয়ারপাস ৃ প্রখফসর োাঃ নমাাঃ নগালাম রব্বা ী।  

২। র ম্নিরণতৃ জুম রলংখক যুক্ত হখয় সিায় যর্াসমখয় উপরস্থত র্াকার জন্য রিখশিিাখি অনুখরাধ করা হখলা।  

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/81667906978?pwd=dFl5MVZ6UkNGWlAxNTQ5ZE55dlVzdz09 

 

Meeting ID: 816 6790 6978 

Passcode: NDDPT 

 

 

         (ড. ম াোঃ আননায়ার উল্ল্যাহ এফসিএ এ) 

          e¨e¯’vcbv cwiPvjK (যুগ্ম িসিব) 

   সনউনরা-নডনেলপন ন্টাল প্রসিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট  

             মফান নং: ০২-৪৮৩২৬৭৪ 

       ইন ইল: nddptrust@gmail.com 

 

রিতর  (নজেষ্ঠতার ক্রমানুসাখর  খহ):  

১। উপসরচি, এ রেরে ও অটিজম, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, িাংলাখেশ সরচিালয়, ঢাকা।  

২। অধ্যক্ষ, প্রয়াস, ঢাকা কোন্ট খমন্ট, ঢাকা। 

https://us02web.zoom.us/j/81667906978?pwd=dFl5MVZ6UkNGWlAxNTQ5ZE55dlVzdz09


৩। পররচালক, ইপ া, রিএসএমএমইউ, শাহিাগ, ঢাকা। 

৪। সারজো রহমা  েোর , নচয়ারম্যা , রপএফরেএ, ঢাকা। 

৫। সিাপরত/মহাসরচি, সুইে িাংলাখেশ, র উ ইস্কাট , ঢাকা। 

৬। কামরুখেছা আশরাফ েী া, সিাপরত, কামরুখেছা আশরাফ েী া বুরদ্ধ প্ররতিন্ধী ও অটিজম রিদ্যালয়, ন ত্রখকা া।  

৭। োাঃ শামীম মরত  নচৌধুরী, সিাপরত, রিউটিফুল মাইন্ড, উত্তরা, ঢাকা।  

৮। জ াি আশফাক-উল-করির, র িাৃহী পররচালক, তরী ফাউখন্ডশ , ঢাকা। 

৯। ো. রও াক হারফজ, নচয়ারপারস , অটিজম ওখয়লখফয়ার ফাউখন্ডশ , ঢাকা। 

১০। নচয়ারম্যা /সরচি, নসায়াক, শ্যামলী, ঢাকা। 

১১। োাঃ িাস া মুহুরর, র ষ্পাপ অটিজম ফাউখন্ডশ , ১২/ও আর এ র জাম নরাে, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। 

১২। োাঃ ফাহরমো ইসলাম নচৌধুরী, সহ-সিাপরত, এফ এ আর ই, চট্টগ্রাম। 

১৩। োাঃ নুসরাত আহখমে, পররচালক, নহাপ অটিজম নসন্টার, কলািাগা , ঢাকা। 

১৪। সসয়ো মুর রা ইসলাম, পররচালক, হাত িারিখয় রেলাম, আরটিরি, ঢাকা।  

১৫। রমখসস ফররো ইয়াসরম , র িাৃহী পররচালক, রেআরআরএ, শ্যামলী, ঢাকা।  

১৬। জ াি……….. 

 

সেয় জ্ঞাতাখর্ ৃনপ্ররণ করা হখলা (নজেষ্ঠেতার রিরত্তখত  খহ):   

১। নচয়ারপারস , এ রেরে সুরক্ষা ট্রারস্ট নিাে।ৃ  

২। অরতররক্ত সরচি, িাখজট ও ব্যিস্থাপ া, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, িাংলাখেশ সরচিালয়, ঢাকা।  

৩। উপসরচি, কমসৃম্পাে  ও ব্যিস্থাপ া, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, িাংলাখেশ সরচিালয়, ঢাকা।  

৪। সরচখির একান্ত সরচি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, িাংলাখেশ সরচিালয়, ঢাকা। 

 

 


