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নিউদরা-ডেদেলপদমন্টাল প্রনতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট 

পদ্মা লাইফ টাওয়ার (১৪ তলা) 

১১৫, কাজী িজরুল ইসলাম এনেনিউ, বাাংলাদমাটর, ঢাকা-১২১৫ 

স্মারক িাং -৪১.০৫.০০০০.০০০.১৩.০১০.২১-২৭৭ তানরখঃ 
১৭ শ্রাবণ ১৪২৮ 

১ আগস্ট ২০২১ 

 

নবষয়: ১৫ আগস্ট জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু ডশখ মুনজবুর রহমাদির ৪৬ তম শাহাোত বানষ িকী ও জাতীয় ডশাক নেবস ২০২১ উপলদক্ষে এিনেনে      

         ববনশষ্ট্েসম্পন্ন ব্যনি/ নশশুদের নিত্াাংকি এবাং রিিা নলখি প্রনতদ ানগতা।  

 

উপর্য িি নবষদয়র পনরদপ্রনক্ষত জািাদিা  াদে ড , আগামী ১৫ আগস্ট, ২০২১ জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু ডশখ মুনজবুর রহমাদির ৪৬ তম 

শাহাোত বানষ িকী ও জাতীয় ডশাক নেবস। উি নেবস উে াপি উপলদক্ষে এিনেনে সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তিক বতিমাি ডেশব্যাপী ডকানেে-১৯ পনরনিনত 

নবদবিিায় সাংক্রমণ ডরাদে জিসমাগম পনরহার কদর এিনেনে ববনশষ্ট্েসম্পন্ন ব্যনি/নশশুদের নিত্াাংকি এবাং রিিা নলখি প্রনতদ ানগতা 

আদয়াজদির নসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হদয়দে। ডস লদক্ষে নিম্নবনণ িত েক ‘ক’ অনু ায়ী প্রনতদ ানগতার আদয়াজি করা হদব। প্রদতেক সাংিা/প্রনতষ্ঠাি 

হদত অটিজম, োঊি নসিদরাম, ডসনরব্রাল পালনস ও বুনদ্ধ প্রনতবন্ধী এই ৪ (িার) েরদণর এিনেনে ববনশষ্ট্েসম্পন্ন ব্যনি/নশশুদের সদব িাচ্চ  ০৮ জি 

এই প্রনতদ ানগতায় অাংশগ্রহণ করদত পারদবি (পদত্ উদেনখত সাংিা প্রনতষ্ঠাি োড়াও এিনেনে নিদয় কাজ করা সকল 

সাংিা/প্রনতষ্ঠাি/নবদ্যালদয়র এিনেনে নশশু ও ব্যনিগণ এই প্রনতদ ানগতায় অাংশগ্রহণ করদত পারদবি)।  

০২। এমতাবিায়, আপিার সাংিা/প্রনতষ্ঠাি হদত উি প্রনতদ ানগতায় অাংশগ্রহদণচ্ছু এিনেনে ব্যনি/ নশশুদের অাংকিকৃত নিত্ এবাং 

রিিাসমূদহর মদে স্ব স্ব প্রনতষ্ঠাি কর্তিক উত্তম নবদবিিায় ৪ টি নিত্ এবাং ৪টি নলনখত রিিা নিম্নবনণ িত েক ‘খ” অনু ায়ী আগামী ১০-০৮-২০২১ 

ডেদক ১৪-০৮-২০২১ তানরদখর মদে মূল কনপ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কা িালদয় ডপ্ররদণর জন্য নবদশষোদব অনুদরাে জািাদিা হদলা। উদেখ্য সকল 

প্রনতষ্ঠাি হদত সাংগৃনহত রিিা ও নিত্াাংকি ডেদক ১ম, ২য় ও ৩য় িাি অনেকারীদক পুরষ্কৃত করা হদব এবাং অন্যান্যদের সফল অাংশগ্রহণকারী 

নহদসদব পুরষ্কার প্রোি করা হদব।  

*েক-ক  

* নিত্াাংকি প্রনতদ ানগতা  

গ্রুপ বয়স সীমা  নবষয় প্রদ াজে শতি 

ক ১০-অনুদ্ধি ১৮ বঙ্গবন্ধু ও বাাংলাদেশ আট ি ডপপাদর অাংকি করদত হদব। 

খ ১৮ ও তদুদ্ধি বঙ্গবন্ধু ও বাাংলাদেশ আট ি ডপপাদর অাংকি করদত হদব। 

* রিিা নলখি প্রনতদ ানগতা  

গ্রুপ বয়স সীমা নবষয় প্রদ াজে শতি 

ক ১০-অনুদ্ধি ১৮ জানতর নপতা ডশখ মুনজবুর রহমাি এর বশশবকাল অিনেক ১০০০ শব্দ হাদত নলখা 

খ ১৮ ও তদুদ্ধি জানতর নপতা ডশখ মুনজবুর রহমাি এর বশশবকাল অিনেক ১৫০০ শব্দ হাদত নলখা 

 

*েক-খ 

*সাংিা/প্রনতষ্ঠাদির িাম  

ক্রম  প্রনতদ াগীর িাম  নপতা ও মাতার িাম  বয়স  

 

সূবণ ি িাগরীক 

পনরিয়পত্ িম্বর 

প্রনতবনন্ধতার 

েরণ  

ড াগাদ াদগর ঠিকািা ও 

ডমাবাইল িম্বর 

রিিা/নিত্  

(সাংর্যনি 

িাং)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        

 

 

ে. ডমাঃ আদিায়ার উেোহ্ এফনসএমএ 

ব্যাবিাপিা পনরিালক (র্যগ্ম সনিব) 

নিউদরা-ডেদেলপদমন্টাল প্রনতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট 

ডফাি: +৮৮-০২-৪৮৩২২৬৭৪ 

ই-ডমইল: nddptrust@gmail.com 

নবতরণ: 

1. পনরিালক, ইপিা, নবএসএমএমইউ, ঢাকা।  

2. নপ্রনিপাল, প্রয়াস, ঢাকা কোন্টিদমন্ট, ঢাকা। 

3. নিব িাহী পনরিালক, নসনেনে, সোর, ঢাকা।  

mailto:nddptrust@gmail.com


4. জিাব রওিক হানফজ, ডিয়ারপাস িি, অটিজম ওদয়লদফয়ার ফাউদেশি, ঢাকা  

5. জিাব সূবণ িা িাকমা, ডিয়ারপাস িি, ডসায়াক, ঢাকা। 

6. সোপনত, সুইে বাাংলাদেশ, ইস্কাটি, ঢাকা।  

7. জিাব সানজো রহমাি েোনি, প্যাদরন্টস ডফারাম ফর নেফাদরন্টনল এোবল, ঢাকা।  

8. ডিয়ারপাস িি, বাাংলাদেশ প্রনতবন্ধী ফাউদেশি, নমরপুর-২, ঢাকা।  

9. ো: অজন্তা রাণী সাহা, সাোরণ সম্পােক, বাাংলাদেশ োঊি নসিদরাম এদসানসদয়শি, ঢাকা।  

10. জিাব সালমা মাহবুব, সাোরণ সম্পােক, নপএিএসনপ, ঢাকা।  

11. জিাব আশফাক-উল-কনবর, নিব িাহী পনরিালক, তরী ফাউদেশি, ঢাকা। 

12. নিব িাহী পনরিালক, োঊি নসিদরাম ডসাসাইটি অব বাাংলাদেশ, ঢাকা।  

13. নিব িাহী পনরিালক, নবউটিফুল মাইে, ঢাকা। 

14. নিব িাহী পনরিালক, নে আর আর এ, ঢাকা। 

15. নিব িাহী পনরিালক, সীে ট্রাস্ট, ডমাহাম্মেপুর, ঢাকা। 

16. নিব িাহী পনরিালক, অটিস্টক নিলদরিস ওদয়লদফয়ার ফাউদেশি, নমরপুর-১২, ঢাকা। 

17. বসয়ো মুনিরা ইসলাম ডিৌধুরী, নক্রদয়টিে নেদরক্টর, আরটিনে, কারওয়াি বাজার, ঢাকা।  

18. প্রোি নশক্ষক, ডহাপ অটিজম নবদশষানয়ত নবদ্যালয়, ঢাকা।  

19. ডিয়ারম্যাি, নরসাি ি ইিনস্টটিউট ফর অটিজম এে নিউদরালনজকোল নেজঅে িার, ঢাকা। 

20. সোপনত, নিষ্পাপ অটিজম ফাউদেশি, ১১/১২ ও আর  নিজাম ডরাে, পাঁিলাইশ, িট্টগ্রাম। 

21. প্রোি নশক্ষক, কামরুদন্নো আশরাফ বুনদ্ধ প্রনতবন্ধী ও অটিজম নবদ্যালয়, জয়িগর, ডিত্দকািা।  

22. ডিয়ারপাস িি, ডেকট্রা স্কুল অব অটিজম, েনক্ষণ খুলনশ, িট্টগ্রাম। 

23. প্রোি নশক্ষক, অনের প্রনতবন্ধী নবদ্যালয়, মগবাজার, ঢাকা।  

24. …………………………. 

 

সেয় জ্ঞাতাদে ি 

1. সনিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সনিবালয়, ঢাকা। 

2. ডিয়ারপাস িি, নিউদরা-ডেদেলপদমন্টাল প্রনতবন্ধী সুরক্ষা ট্রানস্ট ডবাে ি, ঢাকা। 

3. অনতনরি সনিব ( প্রনতষ্ঠাি ও প্রনতবনন্ধতা), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সনিবালয়, ঢাকা। 

4. উপসনিব ( এিনেনে ও অটিজম), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সনিবালয়, ঢাকা।  

       

 


