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সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

নিউদরা-ডেদেলপদমন্টাল প্রনতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট 

পদ্মা লাইফ টাওয়ার (১৪ তলা) 

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

 

 

স্মারক িাং: ৪১.০৫.০০০০.০০০.১৩.০২১.২১-২৮৭  
তানরখ: 

২৬ শ্রাবণ ১৪২৮ 

১০ আগস্ট ২০২১ 

 
 

নবষয়: জানতর জিক বঙ্গবন্ধূ ডশখ মুনজবুর রহমাি এর ৪৬ তম শাহােত বানষ িকী ও জাতীয় ডশাক নেবস ২০২১ উপলদক্ষে 

োর্চিয়াল আদলাচিা সো এবাং ডোয়ার অনুষ্ঠাদি অাংশগ্রহণ। 

 

উপযুক্ত নবষদয়র পনরদপ্রনক্ষদত জািাদিা যাদে ডয, আগামী ১৬ আগস্ট, ডবলা ১১:৩০ টায় জানতর জিক বঙ্গবন্ধু ডশখ মুনজবুর 

রহমাি-এর ৪৬ তম শাহােত বানষ িকী ও জাতীয় ডশাক নেবস ২০২১ উপলদক্ষে এিনেনে সুরক্ষা ট্রাদস্টর উদযাদগ এক োর্চিয়াল 

আদলাচিা সো এবাং ডোয়ার অনুষ্ঠাদির আদয়াজি করা হদয়দে। উক্ত োর্চিয়াল আদলাচিা সো এবাং ডোয়ার অনুষ্ঠাদি সোপনতত্ব 

করদবি এিনেনে সুরক্ষা ট্রানস্ট ডবাদে ির ডচয়ারপাস িি অধ্যাপক োাঃ ডমাাঃ ডগালাম রব্বািী।  

 

২। যথাসমদয় বনণ িত োর্চিয়াল আদলাচিা সো এবাং ডোয়ার অনুষ্ঠাদি নিদনাক্ত নলাংদক, জুম আইনে এবাং পাসওয়াদে ির 

মাধ্যদম সাংযুক্ত হদয় উপনিত থাকার জন্য তাঁদক নবদশষোদব অনুদরাধ করা হদলা। 

 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/88929940511?pwd=Y0lvcjdGN2dtQTJubVZnQ3BhRXhvZz09 
 

Meeting ID: 889 2994 0511 

Passcode: NDDPT 

 

 

ে. ডমাাঃ আদিায়ার উল্ল্োহ্ এফনসএমএ 

ব্যবিাপিা পনরচালক (যুগ্ম সনচব) 

নিউদরা-ডেদেলপদমন্টাল প্রনতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট 

    ডফাি: +৮৮-০২-৪৮৩২২৬৭৪ 

ই-ডমইল: nddptrust@gmail.com 
 

নবতরণ: (ডজেষ্ঠতার ক্রমানুসাদর িদহ)  

1. e¨e¯’vcbv cwiPvjK, RvZxq cÖwZeÜx Dbœqb dvD‡Ûkb।  

2. gnvcwiPvjK, mgvR‡mev Awa`dZi, AvMviMuvI, XvKv| 

3. gnvcwiPvjK, ¯^v¯’̈  Awa`dZi, gnvLvjx, XvKv| 

4. AwZwi³ mwPe (cÖwZôvb I cÖwZewÜZv) mgvRKj¨vY gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

5. AwZwi³ mwPe (ev‡RU-1), A_© wefvM, A_© gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

6. AwZwi³ mwPe (cÖwewa I bxwZ-2), e¨vsK I Avw_©K cÖwZôvb wefvM, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv|   

7. Aa¨vcK W. kvwnb Bmjvg, অধ্যাপক, wkÿv I KvD‡Ýwjs mvB‡KvjwR wefvM, Xvwe| 

8.  hyM¥mwPe (mgšq̂), gwnjv I wkï welqK gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

9.  hyM¥mwPe (জনস্বাস্থ্য), ¯̂v¯’̈  †mev wefvM, ¯^v¯’̈  I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

10.  hyM¥mwPe (cÖwkÿY I Av`vjZ), kÖg I Kg©ms ’̄vb gš¿Yvjh, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv|  

11.  hyM¥mwPe (gva¨wgK), gva¨wgK I D”Pwkÿv wefvM, wkÿv gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

https://us02web.zoom.us/j/88929940511?pwd=Y0lvcjdGN2dtQTJubVZnQ3BhRXhvZz09
mailto:nddptrust@gmail.com


12.  hyM¥mwPe (we`¨vjq), cÖv_wgK I MYwkÿv gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

13.  hyM¥mwPe (hye-2), hye I µxov gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

14.  hyM¥mwPe (AwWU), Lv`¨ gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

15.  hyM¥mwPe (gwbt I g~j¨vt), ¯’vbxq miKvi wefvM, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

16.  hyM¥mwPe (WªvdwUs-5), ‡jwRm‡jwUf I msm` welqK wefvM, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

17.  Wv. gvRnviæj gvbœvb, KbmvjU¨v›U, wbD‡ivjRx wefvM, weGmGgGgBD, kvnevM, XvKv| 

18.  Wv. iIbvK nvwdR, চেয়ারপার্ সন, AwURg I‡qj‡dqvi dvD‡Ûkb (AwffveK cÖwZwbwa), XvKv|  

19. Rbve m~eY©v PvKgv, চেয়ারপার্ সন, †mvqvK (AwffveK cÖwZwbwa), XvKv| 

20. Rbve Kvgiæ‡bœQv Avkivd, cwiPvjK, †¯úkvj Awjw¤úK I m`m¨, c¨viv Awjw¤úK KwgwU| 

21. Rbve AvkdvK-উল-কবির, wbe©vnx cwiPvjK, Zix dvD‡Ûkb XvKv| 

22. জনাি mvwR`v ingvb W¨vwb, mfvcwZ, c¨v‡i›Um †dvivg di wWdv‡i›Ujx G¨vej, XvKv| 

23. Rbve G. GBP.Gg. ‡bvgvb Lvb, †m›Uvi di wWRG¨vwewjwUR Bb †W‡fjc‡g›Uvj (wmwWwW) mvfvi, XvKv| 

24. wbe©vnx cwiPvjK, cÿvNvZMÖš’‡`i cybe©vmb †K›`ª (wm.Avi.wc), mvfvi, XvKv| 

25. অধ্যক্ষ, প্রয়াস, ঢাকা ডসিানিবাস, ঢাকা।   

26. ো: অজন্তা রাণী সাহা, সাধারণ সম্পােক, বাাংলাদেশ োঊি নসিদরাম এদসানসদয়শি, ঢাকা।  

27. সসয়ো মুনিরা ইসলাম, পনরচালক, হাত বানিদয় নেলাম, আরটিনে, ঢাকা।  

28. োাঃ নুসরাত আহদমে, ডহাপ অটিজম ডসন্টার, কলাবাগাি, ঢাকা।  

29. নিব িাহী পনরচালক, নবউটিফুল মাইন্ড, ঢাকা। 

30. জিাব সালমা মাহবুব, সাধারণ সম্পােক, নপএিএসনপ, ঢাকা।  

31. নিব িাহী পনরচালক, োঊি নসিদরাম ডসাসাইটি অব বাাংলাদেশ, ঢাকা।  

32. নিব িাহী পনরচালক, নে আর আর এ, ঢাকা। 

33. নিব িাহী পনরচালক, সীে ট্রাস্ট, ডমাহাম্মেপুর, ঢাকা। 

34. নিব িাহী পনরচালক, অটিস্টক নচলদরিস ওদয়লদফয়ার ফাউদন্ডশি, নমরপুর-১২, ঢাকা 

35. প্রধাি নশক্ষক, ডহাপ অটিজম নবদশষানয়ত নবযালয়, ঢাকা।  

36. ডচয়ারম্যাি, নরসাচ ি ইিনস্টটিউট ফর অটিজম এন্ড নিউদরালনজকোল নেজঅে িার, ঢাকা। 

37. সোপনত, নিষ্পাপ অটিজম ফাউদন্ডশি, ১১/১২ ও আর  নিজাম ডরাে, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। 

38. ডচয়ারপাস িি, ডেকট্রা স্কুল অব অটিজম, েনক্ষণ খুলনশ, চট্টগ্রাম। 

39. প্রধাি নশক্ষক, অনের প্রনতবন্ধী নবযালয়, মগবাজার, ঢাকা।  

40. …………………………. 

 

সেয় জ্ঞাতাদথ ি 

1. সনচব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সনচবালয়, ঢাকা। 

2. উপসনচব (এিনেনে ও অটিজম), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সনচবালয়, ঢাকা। 

 


