
চ াম জলায় কমরত এনিজও স েহর ত াবিল 
 

. নং 
কমরত এনিজও স েহর নাম, যাগােযােগর 

কানা, টিলেফানও ই- মইল ন র 
এনিজওর দািয় া  কমমতার নামও 

পদবী 
কমকাে র সংি  িববরন 

 
১ 

অপরােজয় বাংলােদশ  
১৬ শন রাড, িস  পার কমে ,(৩য় তলা) চ াম। 
মাবাইল: ০১৭১৩-০০০৪৩৬ 

ই- মইল: Mustafa@aparajeyo.org 

এ ক এম ািফ র রহমান, ফা 
রহমান  
সহকারী পিরচালক 

অসহায় ও দশা  িশ েদর র ও 
িনরাপদ জীবন িনি ত করা 

 
 
২ 

অ যা া 
১২৬ জামাল খান রাড (৪থ তলা), ( স ােবর িবপরীেত), 
পা  অিফসঃ আ রিক া, থানা: কাতয়ালী, চ াম- ৪২০৩  
মাবাইল: ০১৭২০-২৫৬১৪৭ 

ই- মইল: agrajattractg@yahoo.com 

 
মাহা দ হলাল উি ন 

িনবাহী পিরচালক 

িনযািতত/িনপীিড়ত এবং হয়রািনর 
িশকার িবেশষত নারীেদর স মতা ি  

 
 
৩ 

আশা 
আশা-চ াম ( লশী) জলা কাযালয়, এ াডঃ ইউ প রাদ 
চৗ রী বাড়ী, বাড়ী নং-৫১, রাড নং-১, দি ন লশী আ/এ 

থানাঃ লশী , চ াম। মাবাইল: ০১৭১৪-০১৬৭২০ 
ই- মইল: zm.chittagong@asabd.org 

 
মাঃ আ ল জিলল 
জানাল ােনজার 

দাির  সমাজ িত া 

 
৪ 

আশার আেলা সাসাই  (এএএস) 
আশার আেলা সাসাই -চ াম, বাড়ী নং ১১৪, রাড নং ১০, 
ও. আর .িনজাম রাড, চ াম। 
ফানঃ ০৩১-৬৫০৬৪০ 

 
হািফজ আহেমদ 

এইচআইিভ পেজ ভ ি েদর নগত 
জীবনমান এবং বষ হীন সমাজ ব া 
িনি ত করা 

 
৫ 

আইিডএফ (ইি ে েটড ডেভলপেম ফাউে শন) 
বাড়ী নং-২৫, রাড নং-০২, ক-িব,চা গ ও আ/এ, চ াম। 
আশার আেলা সাসাই  
মাবাইল: ০১৭১৩-৪২৬৪১০ 

ই- মইল: audit_ idf@yahoo.comন 

 
দশন ব য়া 
ড  কা-অিডেনটর 

শাষন ও দাির  বাংলােদশ গঠণ। 
 

 
৬ 

ইি ে েটড সািভস ফর ডেভলপেম  অব িচলে ন এ  মাদাস 
(আইএসিডিসএম) 

ট-০৭, রাড-০১, ক-িব, হািলশহর হাউিজং এে ট, চ াম।  
মাবাইল: ০১৬৭৮-৪০৩৯১৩ 

ই- মইল:  

 
মাঃ মা াক 

মিনটিরং অিফসার 

িশ ার হার/মান ি  করা, ঝেড় পড়া 
রাধ করা। 

 
৭ 

ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সা াল এ াকশন) 
বাড়ী # এফ - ১০(িপ), রাড# ১৩, ক- িব, চা গ ও আ/এ, 
চ াম- ৪২১২  
ফান: ০৩১- ৬৭১৬৯০, ০৩১- ২৫৭০২৫৫ 

ই- মইল: ypsa_arif@yahoo.com 

 
মা: আির র রহমান 
ধান িনবাহী 

এমন এক  দাির  সমাজ যখােন 
সকেলর অিধকার িনি ত হেয়েছ। 

 
৮ 

ইউেসপ - বাংলােদশ 
ারা পাশ রাড, আম বাগান, লশী, চ াম- ৪২০২.  ফানঃ 

০৩১-৬৫৯৫০৯, ০৩১-৬১১৮১৭ 
ই- মইল: joy.barua@ucepbd.org 

ইি . জয় কাশ ব য়া 
আ িলক ব াপক 

শাসন িভি ক এক  সমাজ যখােন 
সকল িশ  ও বা, িশ বা ব ও ব 
বা ব পিরেবেশ িবকিশত হেত স ম 
হেব। 

 
৯ 

উ রা ডেভলপেম  া াম সাসাই  (ইউিডিপএস) 
জ এ ভবন, ক-এ, ট নং-৭৩, কব ধাম আবািসক এলাকা, 

কেণল হাট, িসিডএ, রাড নং ০১, লশী, চ াম। মাবাইল: 
০১৭১৮-৮৬৫৩২৬ 

 
মা: আ  ব র িসি ক 
জলা ব াপক 

পিরেবশ বা ব ায়িভি ক শাষন  
বষ হীন বাংলােদশ গড়া। 

 
১০ 

উি পন 
বাড়ী-৪৭৬, রাড-০১, ক িব, চা গ ও আ/এ, চ াম। 
মাবাইল: ০১৭১৩-১৪৭১৫৩ 

ই- মইল: 
udpnchittagong.rm@gmail.com 

 
আফজল িময়া চৗ রী 
আ িলক ব াপক  

শাষন ও বষ হীন এক  দাির  
সমাজ গঠণ, 

 
১১ 

উৎস 
ডা: মাহা দ জাহা ীর কমে , ি  পাড়া, উ র কা লী, 
চ াম। মাবাইল: ০১৮১৯-৫১৪৫৬৪ 
ই- মইল: utsabd@gmail.com 

 
মা ফা কামাল যা া 

িনবাহী পিরচালক 

এমন এক  সমাজ ি  করা যখােন 
মা ষ স ান ওমযাদার সােথ 
আ িনভরশীল এবং িনরাপদ জীবন 
যাপন করেছ। 

 
১২ 

এডাব 
বাড়ী # এফ,১০ (িপ), রাড # ১০,  িব, চা গ ও আ/এ, 
চ াম। মাবাইল: ০১৭১৮-২৩৬০১২ 
ই- মইল: anisur.adab@gmail.com  

 
এস.এম. আিন র রহমান 
আ িলক সম য়কারী 

এক  ায় িভি ক, গণতাি তও 
অসা দািয়ক সমাজ িনিনমান। 



. নং 
কমরত এনিজও স েহর নাম, যাগােযােগর 

কানা, টিলেফানও ই- মইল ন র 
এনিজওর দািয় া  কমমতার নামও 

পদবী 
কমকাে র সংি  িববরন 

 
১৩ 

এনিজও ফারাম ফর পাবিলক হলথ 
বাড়ী-২৬১, রাড-১১, ক িব, চা গ ও আ/এ, চ াম। 
মাবাইল: ০১৭৩২-৩৩৪৮৪৩ 

ই- মইল: ngofctg@yahoo.com 

 
রিফ ল ইসলাম ম মদার 
আ িলক ব াপক 

Everyone is living 
quality life in a healthy 
society 

 
১৪ 
 
 
 

কিমউিন  ডেভলপেম  স ার ( কােডক) 
কােডক ভবন, ট-০২, রাড নং- ২, লক ভ ালী, আ/এ , 

ফেয়জেলক, লশী, চ াম।  
মাবাইল: ০৩১-৬৫৯৪৮৫ 

ই- মইল: khursidcodec@gmail.com 

 
রশীদ আলম 

িনবাহী পিরচালক  

 কােডক  দেখ ২০২১ সােলর মে  
বাংলােদেশর উপ লীয় জনেগাি  ম ম 
আেয়র দেশর সকল েযাগ িবধা 
পােব। 

 
১৫ 

কািরতাস বাংলােদশ 
১ই বােয়িজদ বা ামী রাড (িমিম পার মােকেটর িপছেন), 

ব নািছরাবাদ, ডাক: চকবাজার, থানা: প চলাইশ, চ াম। 
ফান: ০৩১-৬৫০৬৩৩ 

ই- মইল: rd.cor@caritasbd.org 

 
জমস গােমজ 

আ িলক পিরচালক 

কািরতাস বাংলােদশ মা েষর সহেযাগী 
হেত চায়। 

 
১৬ 

কনসান সািভেসস ফর িডসঅ াবল (িসএসিড) 
পাড়া, ন ীরহাট, পা  কাড - ৪৩৩৫, উ র ফেতয়াবাদ, 

০১ নং দি ন পাহাড়তলী ওয়াড, চ াম িস  কেপােরশন, 
হাটহাজারী, চ াম।  
মাবাইল: ০১৭১৭-০২৫৫৫৫ 

ই- মইল: b.gupta_csd@yahoo.com 

 
েফসর শােয় া খান 

সভাপিত 

হতদির  িতব ী ও অ ি ক মা ষেক 
দখভাল ও িশ ন দােনর মা েম 

মানবস েদ পািয়ত করা। 

 
১৭ 

কা  া  
House 287 (1st Floor), Road 12, Block B, 
Chandgoan R/A, Chandgoan, CTG 
Mobile : 01711-455591 

Mustsfa Kamal 
Akanda 
Assistant Director-
HRM & SA  

Fightlng for a world of Equitv 
and Justice where Human 
Ricyht and Democracy are 
the Social Culture. 

১৮ ীি য়ান সািভস সাসাই  (িসএসএস) 
ঊনস র পাড়া, সকা ার িবি ং, পাহাড়তলী, রাউজান, 
চ াম। 

 
মা: মিফজ উি ন িলটন 
া  ােনজার 

 
দাির  িবেমাচেন ন ন আশা ি  করা, 
নারীর মতায়েন অবদান রাখা। 

১৯ গণ উ য়ন েচ া 
১৩এ/৩এ, ক-িব, বাবর রাড, মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭। 
মাবাইল: ০১৭১৩-০৩৫১০২ 

ই- মইল: info@gupbd.org 

এস এ ওহাব 
িনবাহী পিরচালক  

ষন  পিরেবশ ও শাি  এবং ায় 
িবচার িনি তকরন। 

২০ ামীণ শি  
ামীণ াংক ভবন, িমর র-২, ঢাকা- ১২১৬, বাংলােদশ। ।  
মাবাইল: ০২-৯০০৪৩১৪ 

ই- মইল: g-shakti@grameen.net 

মা: সােহল আহেমদ 
ব াপনা পিরচালক 

ত  ামা েল িব ৎ িবধা বি ত 
জনেগাি র মে  সৗর িব েতর আেলা 
এবং বােয়া াস ও পিরেবশ বা ব উ ত 
লা ি  পৗেছ দয়া ও বহার করা। 

২১ ঘরণী 
১৩ িব/৪িব, বাবর রাড, মাহা দ র, ঢাকা-১২০৭ 
মাবাইল: ০২-৮১২০৭৩৯ 

ই- মইল: gharoni@hotmail.com 

মা: বদ ল আলম 
সভাপিত/ চয়ার ান 

ায়, সমতা ও বষ হীন উ ত সমাজ 
ব া িত া করা। 

২২ ঘাস ল 
৪৩৮ মেহদীবাগ রাড, চ াম। 
মাবাইল: ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫ 

ই- মইল: ghashful@ ghashful-bd.org 

আফতা র রহমান জাফরী 
ধান িনবাহী কমকতা 

বষ হীন, সেচতন, িনভর বাংলােদশ 
যখােন সকেলর মৗিলক অিধকার 

িনি ত। 

২৩ এমএসএস 
৫৪৯ িড  রাড, আ ল আলী হাট, পাহাড়তলী, চ াম। 
মাবাইল: ০১৭৩০-৩২৫৫৩২ 

ই- মইল:  

মা: িনয়াজ মােশদ 
DSBM 

দ তা ি  এবং -কম ি র মা েম 
খী স শালী মিহলা সমাজ গঠণ। 

২৪ া পােরি  ই ার াশনাল বাংলােদশ ( আইিব) 
সেচতন নাগিরক কিম  (সনাক) -  আই িব, চ াম 
মহানগর, হাইেপিরয়ন শিফ শামস এপাটেম , াট#৩িব(৩য় 
তলা) ১১৪ চ নমারী রাড , লালখান বাজার, চ াম- ৪৪০০।  
মাবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৮ 

ই- মইল: tawhedul@ti-bangladesh.org 

মাহা দ তৗিহ ল ইসলাম। 
 এিরয়া ােনজার - 
িসিভক এনেগজেম  

আইিব এমন এক  বাংলােদশ দখেত 
চায় যখােন সরকার, রাজনীিত, বসা 
বািনজ  , নাগিরক সমাজ ও সাধারন 
মা েষর জীবন হেব িনিতর ভাব । 

২৫ ডপ 
৩৬/২, মীর র, ব শওরাপাড়া, ঢাকা। 
মাবাইল: ০১৭১১-৫২০৩৫১ 

ই- মইল: info@dorpbd.org 

 
এ, এইচ, নামান 
িনবাহী পিরচালক  

 
দাির  সমাজ িত া 



. নং 
কমরত এনিজও স েহর নাম, যাগােযােগর 

কানা, টিলেফানও ই- মইল ন র 
এনিজওর দািয় া  কমমতার নামও 

পদবী 
কমকাে র সংি  িববরন 

২৬ িডসএ াডভানেটইজড িপপল  এেসািসেয়শন (ডাপা) 
িনউ মন রাবাদ, পা: িফেরাজশাহ, থানা: আকবর শাহ, জলা: 
চ াম।  
মাবাইল: ০১৭১৪-৪৬৬০০৯ 

ই- মইল: dapacpdp@yahoo.com 

 
মাঃ কামাল উি ন 

সভাপিত 

 আ া , িতব ী ও িবধাবি ত 
ি েদর সম অিধকারসহ মযাদা ণ 

উ ত জীবনমান। 

২৭  
ঢাকা আহসািনয়া িমশন 
আন  হাউজ, বাড়ী নং ৩৬৯৫ শাি ধারা আবািসক এলাকা, 
জািকর হােসন রাড বাই লন, ব নািসরাবাদ, চ াম। 
মাবাইল: ০১৭৮৩-৭০১১৬৬ 

ই- মইল: shiplabchakma@gmail.com 

 
িশ ব চাকমা 
আ িলক ব াপক  

 
সম  মানব গাি র সামািজক ও আি ক 
জীবন উ ত করা। 

২৮ ঃ  া  ক  
বাড়ী নং ২৭, রাড নং ০৩, ক নংিব, লইন নং ০২, 
হািলশহর হাউিজং ট, চ াম।  
মাবাইল: ০১৭১৬-৭১৪৮১৫ 

ই- মইল: dsk.ctg@gmail.com 

 মাঃ ইমাম হােসন চৗ রী 
ধান িনবাহী 

এমন এক ায় িভি ক সমাজ িত া 
যখােনেসবার জ  েযাগ থাকেব। 

২৯ প েলশন সািভেস  এ  িনং স ার (িপএস িস) 
বাড়ী নং ৯৩/৩, লেভল ৪-৬, রাড নং ০৮, ক িস, িনেকতন, 
লশান-১ ঢাকা-১২১২। 
মাবাইল: ০২-৯৮৫৩৩৮৬ 

ই- মইল: pstc@pstc-bgd.org 

 ড. র মাহা দ 
িনবাহী পিরচালক 

বাংলােদেশর িবধাবি ত জনেগাি র 
জীবনযা ার মান উ য়ন। 

৩০ ত াশী 
সয়দ বাড়ী ৯০৩/এ, ওমর আলী মাতববর রাড, বহ ার বাড়ীর 

সি কেট, বহ ার হাট,চা গ ও, চ াম-৪২১২।  
মাবাইল: ০৩১-৬৫৮২২২ 

ই- মইল prottyashi.ctg@gmail.com 

মেনায়ারা বগম 
িনবাহী পিরচালক 

 া স ত পিরেবেশ এক  মতািয়ত 
আ িনভরশীল জনেগাি  আমােদর । 

৩১ িশকা মানিবক উ য়ন ক  
১৯৮৮ িমি পাড়া,(লালমসিজদ) উ র আবািসক, চ াম।  
মাবাইল: ০১৭১৪-২৪৩০১১ 

ই- মইল ajoymitra24@yahoo.com 

অজয় িম  সং  
িবভাগীয় ব াপক 

িশকা চায়  

৩২ পদে প মানিবক উ য়ন ক  
বাড়ী ১৪২, রাড ০৬, চি মা আবািসক এলাকা, চা গ ও, 
চ াম। মাবাইল: ০১৭১৩-০৯২৯৯৮ 
ই- মইল Chittagong@ padakhep.org 
 

 মাঃ নজ ল ইসলাম খান  
জানাল ােনজার 

গণতাি ক, স ম, সমতািভি ক এবং 
দাির  বাংলােদশ িত া করা। 

৩৩ প াঘাত েদর নবাসন ক  (িসআরিপ) 
এ, ক,খান িস আর িপ চ াম ক , কা রঘাট, 
মাহরা,চা গ ও, চ াম।  
মাবাইল: ০১৯১৩-৪৪১৯৩৪ 

ই- মইল Chittagong@ crp-
bangladesh.org 

 মা: খিল র রহমান 
ক  ব াপক 

িতব ী বালব- বািলকা , মিহলা- 
র ষেদর সমােজর লে াতধারায় 

স ৃ করন িনি ত করা।  

৩৪ ফ ািমিল ডেভলপেম  সািভেসস এ  িরসাস(এফিডএসআর) 
দি ন শাহিমর র ( জামতল বাজার) ডাক: ফিকরনীর হাট, 
থানা: কন লী, চ াম।েমাবাইল: ০১৮১৯-৩২৩১৪৯ 
ই- মইল fdsrpd@gmail.com 
 

 শখ নজ ল ইসলাম 
েজ  ােনজার 

উ ত জীবন গঠেনর ল  পিরবার 
গঠন। 

৩৫ ফডােরশন অব এনিজওস ইন বাংলােদশ (এফএনিব) 
চ াম আ িলক কা্যালয়, ৪৩৮ মেহদীবাগ রাড. চ াম। 
মাবাইল: ০১৭৩০-৩৪৭০৩৬ 

ই- মইল dbr.Chittagong@brac.net 
 

 মা: নজ ল ইসলাম ম মদার 
স াদক 

বাংলােদেশর িবধাবি ত জনেগাি র 
জীবনযা ার মান উ য়ন। 

৩৬ ব  সা াল ওেয়লেফয়ার সাসাই  
হীম স ার, আয়শা মি ল, ২৮৩/িড/৩৩৯ িড  রাড ন ন 
ি  বাড়ী, দওয়ানহাট, চ াম।  
মাবাইল: ০১৭১৮-৫৭৩৫৭৪ 

ই- মইল  

  মা: নাজ ল হক 
কা: অিডেনটর 

 

Bandhu social welfare 
society envisions a 
society where every 
person leads a quality 
life irrespective of 
gender and sexuality. 

mailto:fdsrpd@gmail.com
mailto:dbr.Chittagong@brac.net


. নং 
কমরত এনিজও স েহর নাম, যাগােযােগর 

কানা, টিলেফানও ই- মইল ন র 
এনিজওর দািয় া  কমমতার নামও 

পদবী 
কমকাে র সংি  িববরন 

৩৭ বাংলােদশ নারী গিত সংঘ - িবএনিপএস 
ইমাম িভলা ,(৩য় তলা) ১২৪০ জািকর হােসন রাড (বাইেলন) 

ব নািসরাবাদ, লশী, চ াম। 
মাবাইল: ০১৭১১-৮৭৭০২১ 

ই- মইল bnps.Chittagong@gmail.net 

 মা: ফরেদৗস আহেমদ 
ব াপক 

শাষন ও বষ হীন এক  দাির  
সমাজ গঠণ, 

৩৮ বাংলােদশ ই উট অব িথেয়টার আটস (িবটা) 
৭৫৩ মেহদীবাগ ,চ াম-৪০০০।  
মাবাইল: ০১৭১১-৮৪৫৯৯৬ 

ই- মইল bitactg@gmail.com 

িশিশর দ  
িনবাহী পিরচালক 

বাংলােদেশর িবধাবি ত জনেগাি র 
জীবনযা ার মান উ য়ন। 

৩৯ াইট বাংলােদশ ফারাম 
বাড়ী ২৩/িব, রাড ০৩, কাতালগ  আবািসক এলাকা, 
প চলাইশ, চ াম। মাবাইল: ০১৭১৩-১২০৯৫৭ 
ই- মইল bbf_bd@yahoo.com 

 উৎপল ব য়া 
ধান িনবাহী 

শাষন ও বষ হীন এক  দাির  
সমাজ গঠণ, 

৪০ া  
বাংলােদশ িল াল এইড এ  সািভেসস া ( া ) 
জলা পিরষদ ভবন, কাট রাড, চ াম।  
মাবাইল: ০৩১-৬৩০৫৭৮ 

ই- মইল --- 

 এ াডেভােকট রজাউল কিরম চৗ রী  
ইউিনট সম য়কারী 

শাষন ও বষ হীন এক  দাির  
সমাজ গঠণ, 

৪১ েরা বাংলােদশ 
বাড়ী নং ৪৯, রাড নং ০৩, ক নং িব, (িসিডএ)  চা গ ও 
আ/এ,  চ াম।  
মাবাইল: ০১৭৩৩-২২০১৬৬ 

ই- মইল: - 
 

 মা: সমর আলী ফিকর 
আ িলক ব াপক 

বাংলােদেশর িবধাবি ত জনেগাি র 
জীবনযা ার মান উ য়ন। 

৪২ বলা 
বাড়ী ১৮৮, নীচ তলা, রাড নং ০৮, িব ক,  
চা গ ও আ/এ,  চ াম।  
মাবাইল: ০১৭১৮-৭২৮৭২৯ 

ই- মইল: - 
 

 এ াডেভােকট আেনায়া ল ইসলাম 
চৗ রী 

িবভাগীয় সম য়কারী 

শাষন ও বষ হীন এক  দাির  
সমাজ গঠণ, 

৪৩ BIIT 
Epic moon peak, unitG 1, 
12DevpaharLane college road, 
chawkbazar, Chittagong 
Mobile: 01772-674005 

Ayaj Mahmob Bahar 
Assistant Diractor 

দাির  সমাজ িত া 

৪৪  বাংলােদশ জাতীয় অ  ক ান সিমিত 
পা: ব  নং ৭২৯, পাহাড়তলী, চ াম। 
মাবাইল: ০৩১-৬৫৯০১৭ 

ই- মইল: - 

অ াপক ডা: রিবউল হােসন 
সাধারন স াদক 

দাির  সমাজ িত া 

৪৫ মাইশা 
ডা: ল আলম ভবন 
িজ ই এম কেলানী গইট, উ র পেত া, পেত া , চ াম। 
মাবাইল: ০১৮১৫-৫০১০০৮ 

মা: ইয়ািছন ম  
িনবাহী পিরচালক 

দাির  সমাজ িত া 

৪৬ সিলম এইড বাংলােদশ 
করানীহাট, সাতকািনয়া, চ াম। 
মাবাইল: ০১৯৮৫-৭০৩২০৯ 

ই- মইল: - 

মা: মান র রহমান 
িফ  কা অিডেনটর 

শাষন ও বষ হীন এক  দাির  
সমাজ গঠণ, 

৪৭ িমশনািরজ অব চ াির  
মাদার তেরসা জ ািত িনবাস, মা ার লইন, পাহাড়তলী, 
চ াম। মাবাইল: ০৩১-৬৫৯০২৩ 
ই- মইল: - 

িস ার এম,অ াে লী, এমিস 
িপিরয়র 

শাষন ও বষ হীন এক  দাির  
সমাজ গঠণ, 

৪৮ মমতা 
বাড়ী নং ১৩, রাড নং ০১, ক এল, লইন নং ০১, হািলশহর 
হাউিজং ট, চ াম।  
মাবাইল: ০১৭০৭-৭৬১৯১৫ 

ই- মইল:   
 

 আলহা  রিফক আহমদ 
ধান িনবাহী 

শাষন ও বষ হীন এক  দাির  
সমাজ গঠণ, 



. নং 
কমরত এনিজও স েহর নাম, যাগােযােগর 

কানা, টিলেফানও ই- মইল ন র 
এনিজওর দািয় া  কমমতার নামও 

পদবী 
কমকাে র সংি  িববরন 

৪৯ গা র 
রমা কেটজ, ১৬৪/১৮২, ব য়ারিদঘী ব পাড়, কারবানীহ , 

চ াম। 
মাবাইল: ০১৭১৬-২৫৮৬৪৮ 

ই- মইল:  

ইয়াছিমন পারভীন 
িনবাহী পিরচালক  

শাষন ও বষ হীন এক  দাির  
সমাজ গঠণ, 

৫০ িরক 
বাড়ী ২০, রাড ১১ ন ন, রাতন ৩২, ধানমি , ঢাকা-১২০৯। 
মাবাইল: ০২-৫৮১৫২৪২৪ 

ই- মইল:   

আ ল হািসব খান 
পিরচালক 

শাষন ও বষ হীন এক  দাির  
সমাজ গঠণ, 

৫১ লায়ন মাখেল র রহমান ফাউে শন 
চ াম লায়  ফাউে শন কমে , জািকর হােসন রাড, 
চ াম ৪২২৫ 
 মাবাইল: ০১৭৬৬-৬৬৭৬৬৭ 
ই- মইল:   

ডাঃ শামীম খান 
িনবাহী পিরচালক  

 

৫২ শি  ফাউে শন 
বাড়ী ০৪, সড়ক নং ২৭, ক জ, বনানী, ঢাকা ১২১৩।  
 মাবাইল: ০২-৯৬৭৬৯৫২ 
ই- মইল:   

ড. মায়রা ইসলাম 
িনবাহী পিরচালক 

গণতাি ক, স ম, সমতািভি ক এবং 
দাির  বাংলােদশ িত া করা। 

৫৩ এসিডআই 
সয়দ িবি ং , বড় িমরা, সীতা , চ াম। 
মাবাইল: ০১৭৩০-৩৩০৭২৫ 

ই- মইল:   

মা: মা ন কিবর 
আ িলক ব াপক 

শাষন ও বষ হীন এক  দাির  
সমাজ গঠণ, 

৫৪ এসএসএস 
ট নং িজ ৬১, রাড নং ০১, কেনল হাট,চ াম। 
মাবাইল ০১৭০৯-৯২২১৮২ 

ই- মইল:   

 মা: জােবদ আলী আরশী 
যানাল ােনজার 

শাষন ও বষ হীন এক  দাির  
সমাজ গঠণ, 

৫৫ ীল াইট ফাউে শন 
৫৬৫ ইসলাম াজা, ব র লা, ইিপেজড, চ াম। 
মাবাইল: ০১৭১১-১০২৯৫৮, ০১৮১১-১০২৯৫৮ 

ই- মইল: sopnilbf@gmail.com 

 মাহা দ আলী িশকদার  
িনবাহী পিরচালক 

দাির  িবেমাচেন ন ন আশা ি  করা, 
নারীর মতায়েন অবদান রাখা। 
গণতাি ক, স ম, সমতািভি ক এবং 
দাির  বাংলােদশ িত া করা। 

৫৬ সােজদা ফাউে শন 
৪৭এ ,ইসলাম টাওয়ার, দি ন লশী, চ াম। 
মাবাইল: ০১৭৭৭-৭৭১৭৭০ 

ই- মইল:  

 মা: নাজ ল হক 
সম য়কারী 

শাষন ও বষ হীন এক  দাির  
সমাজ গঠণ, 

৫৭ াস 
১/ িস কাতালগ , কিবর ানসন, প চলাইশ চ াম। 
মাবাইল: ০১৭১১-৩০৭৬০১ 

ই- মইল: 

এা ফ িব াহ জােবদ 
িনবাহী পিরচালক 

শাষন ও বষ হীন এক  দাির  
সমাজ গঠণ, 

৫৮ হীড বাংলােদশ 
ব জায়ারা, উ র হারলা, চ নাইশ, চ াম। 
মাবাইল: ০১৭১৩-২৭৬৮৬৩ 

মাহা দ আলী 
এলাকা ব াপক 

গণতাি ক, স ম, সমতািভি ক এবং 
দাির  বাংলােদশ িত া করা। 

৫৯ অপকা, (অগানাইেজশন ফর া ওর কিমিউিন  এডভ া ) 
কানা: সানা পাহাড়, ম াননগর,চৈতে ও হাট, িমরসরাই, 

চ াম। 
ফান: ০১৮১৯-৬১৭৫৬০,  

ই- মইল: opca92@yahoo.com, 
opca1992@gmail.com  

মা: আলমগীর হােসন,  
িনবাহী পিরচালক, 

মাইে া এ ার াইজ, ওয়াটার এ  
ািনেটশন, এ েকশন, হলথ, ইত ািদ। 

৬০ অপরািজতা  নারী উ য়ন সিমিত 
 মদনগ , পাহাড় তলী, চ াম 
০১৮১৮২০৫৩২৩ 

ের আরা , 
সভােন ী 

মিহলা উ য়ন, িশ া, া , পিরেবশ, 
াম উ য়ন, 

৬১ আশাত ,  ৯৭/৯৯ আিমর এ    শিপং কমে , সদরঘাট, 
কােতায়ালী, চ াম। 
মাবা: ০১৭১২-২১০৯৯৬ 

কশব চ  নাথ  
িনবাহী পিরচালক, 

দঋণ কম িচ, েযাগ, পিরেবশ 

৬২ আেলাকন, ১০৩/এ, মাহা দ র, চ াম-৪২১২।  
ফান: ০১৭১১-১৩৮০৯০  

ই- মইল: alokan.info@gmail.com 
 

ীতম চৗ রী, সভাপিত। ঋণ কম িচ, েযাগ, পিরেবশ,িশ া 
ও হায়ন ক  

mailto:opca92@yahoo.com
mailto:opca1992@gmail.com
mailto:alokan.info@gmail.com


. নং 
কমরত এনিজও স েহর নাম, যাগােযােগর 

কানা, টিলেফানও ই- মইল ন র 
এনিজওর দািয় া  কমমতার নামও 

পদবী 
কমকাে র সংি  িববরন 

৬৩ আ া, ৩৩ নং সদরঘাট রাড, চ াম-৪২১২ 
ফান: ০৩১-২৫৭২১৬১, 
মাবা: ০১৭১৩-১১০০৫৪,০১৯৭৩১১০০৫৪  

ই- মইল: isde.bangladesh@gmail.com 

রখা আলম চৗ রী, 
িনবাহী পিরচালক, 

াক শশব িশ া,  ও নারী উ য়ন, ব 
দ তা, িশ ণ 

৬৪ আইএসিডই, ( ইি ে েটড সা াল ডেভলপেম  
ইেফাট),বাড়ী নং ৬৮, (২য় তলা), রাড নং ০৪, ক, িব, 
চা দগাও আ/এ, চ াম-৪২১২ 
ফান: ০৩১-২৮৫৫৪০৪, 
মাবা: ০১৭১১-৯৮৯৪২৯  

ই- মইল: alokan.info@gmail.com 

এস এম নােজর হােসন,  
িনবাহী পিরচালক, 

মিহলা উ য়ন, িশ া, া , পিরেবশ, 
াম উ য়ন, 

৬৫ ইেমজ, সােলহ ানশন , ২২/এ জািকর হােসন রাড, এিব 
াংেকর িবপরীেত, দি ন লশী, চ াম। 

ফান: ০৩১-৬১২২৬৩ 
মাবা: ০১৮১৭-৭৭২৩৬৩, ০১৮১৭-৬১৬৫৪৭ 

ই- মইল: ctg.image89@gmail.com 

সিলনা আকতার,  
ক  পিরচালক 

 ে  এবং িবনা ে  া  সবা 
দান  

৬৬ ইলমা, (এনিসওর িল াল সােপাট া লাকাল ভেম  এ  
একশান.) ঊাড়ী-১৮২, রাড-২, ব , িস, গ া আবািসক 
এলাকা, প চলাইশ, চ াম। 
মাবা: ০১৭১২-১১০৩৭৬,০১৮১৫-৯২৭৪০৯  

ই- মইল: ellma.ellmactg@yahoo.com 
 

জসিমন লতানা পা , 
ধান িনবহহী  

মিহলা ও িশ  িবষয়ক কায ম, 
মানবািধকার ও শাসন, িশ অ 
কায ম, এডেভােকিস এ  
নটওয়ািকং। 

৬৭  ঈিশকা ফাউে শন,  নপাল কেলানী, সা রপাড়া, চা গ ও, 
াম-৪২১২। 

ফান:  
মাবা: ০১৫৫৪-৩২৯২৫৪  

ই- মইল: eishikafoundation@gmail.com 
 

জ ল ইসলাম, 
সভাপিত 

জ ার, ই য়ািল , িশ  অিধকার 

৬৮ উদয়ন সং া,  াম + ডাক: নাগরী, বা খালী, চ াম 
ফান:, 
মাবা: ০১৮১৮-৪৪১৯৯৭  

ই- মইল: kamaludayan@yahoo.com 
 

এ এম কামাল উি ন,  
িনবাহী পিরচালক 

নারী অিধকার 

৬৯ উপমা,  াম+ পা: িমজা র, হাটহাজারী, চ াম-৪৩৩৪ 
ফান:  
মাবা: ০১৭১৩-০০৮৬৩০  

ই- মইল: rattan_upama@yahoo.com 
 

রতন ব য়া, 
ধান িনবাহী 

শাসন, জলবা , ঋণ, ত  ি  

৭০ উপ ল সমাজ উ য়ন সং া,  কা াল কিমউিন  স ার, 
কমর আলী বাজার, িমরসরাই, চ াম। 
ফান:  
মাবা: ০১৮১৯-৬০২৪৫৯,০১৯১৯২৫৬২৮৮৭  

ই- মইল: upakul_bd@yahoo.com 
 

মা: জাবােয়র ফার ক, 
িনবাহী পিরচালক 

িতবি  উ য়ন কায ম, া , পানীয় 
জল, ািনেটশন, 

৭১ উ ীবন ক ান সং া,  ১২৭ রাদ র, ট াম।  
ফান: ০৩১-২৫৫৮১৪ 
মাবা: ০১৮১৯-৩৩৪৮১৪, ০১৯৪৯৪৩৬০৭৮  

ই- মইল: uzzibonks@yahoo.com 

ষার কািম  ব য়া, 
ডনবাহী পিরচালক 

ঋণ, া , বা  িববাহ িতেরাধ 

৭২ উপলি ,  অ প িব াস এ  াদাস,( ৫ম ও ৬  তলা,) ৭১ 
িশববাড়ী রাড, িফির ী বাজার, কাতয়ালী, চ াম। 
ফান:  
মাবা: ০১৯৭৭-৭০৩৩১৫  

ই- মইল: info@upalabdhi.org.bd 

শখ ইজা র রহমান,  
সাধারণ স াদক 

িবধা বি ত িশ েদর িনেয় কায ম 

৭৩ উপকার, াম: দ:স া, পা: ে রী ভবন, রাউজান চ াম। 
ফান:  
মাবা: ০১৯২৪-২৮৬৩৪৫  

ই- মইল: upakarbangladesh@gmail.com 
 

তপন কািমত পািলত, 
ধান িনবাহী 

ঋণ, া , বা  িববাহ িতেরাধ, 
পানীয় জল, ািনেটশন, 

mailto:upakarbangladesh@gmail.com


. নং 
কমরত এনিজও স েহর নাম, যাগােযােগর 

কানা, টিলেফানও ই- মইল ন র 
এনিজওর দািয় া  কমমতার নামও 

পদবী 
কমকাে র সংি  িববরন 

৭৪ উষা নারী উ য়ন সং া, ডা: ল আলম ভবন 
িজইম গইট, উ: পেত া, চ াম-৪২০৪ 
ফান: ০৩১-২৫০২১৭১ 
মাবা: ০১৬২৩-৪৯৪৩৬১ 

ই- মইল: ushabd.org@gmail.com 
 

ইরফার র রহমান, 
সাধারণ স ািদকা 

নারী উে া া, াক াথিমক িশ ালয়, 
িকেশার উ য়ন। 

৭৫ এওয়াক, বাসা নং- ১৩(২য় তলা), রাড- ০১, ক-িব, চা গা , 
চ াম। 
ফান:  
মাবা: ০১৮১৯-৬৪৩৬৮৯  

ই- মইল: serajiawac2012@gmail.com 
 

সিফউল আজম িসরাজী, 
ধান িনবাহী 

িতবি  উ য়ন কায ম, া , পানীয় 
জল, ািনেটশন, 

ঋণ, া , বা  িববাহ িতেরাধ, 
 

৭৬ ওেয়িসস,   জলদী, বা খালী, চ াম। 
 ফান: ০৩০-৩৭৫৬১৮০ 
মাবা: ই- মইল: asma.oasis@gmail.com 

 

আছমা আ ার ী, 
ডনবাহী পিরচালক 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক কায ম, 
মানবািধকার ও শাসন, িশ অ 
কায ম, 

৭৭ ওেডব,  সালাম িবি ং, আ স সাবহান আ/এ, শহীদপাড়া, 
চা গ , চ াম। 
ফান:  
মাবা: ০১৭১১-১৭১০৬০  

ই- মইল: owdeb123@gmail.com 
 

অ াপক ামলী ম মদার, 
ধান িনবাহী 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক কায ম, 
মানবািধকার ও শাসন, িশ অ 
কায ম, এডেভােকিস এ  
নটওয়ািকং। 

৭৮ ওয়াচ, ১/িড, লশী ীণ হাউিজং সাসাই , জািকর হােসন 
রাড, লশী, চ াম। 
ফান:  
মাবা: ০১৮৫৭৬৪৬১৭৪ 

 ই- মইল: oach_ctg@yahoo.com 
 

রেবকা লতানা, 
ধান িনবাহী 

মিহলা উ য়ন, িশ া, া , পিরেবশ, 
াম উ য়ন, 

৭৯ কাকদ ী নারী উ য়ন সিমিত, 
াম- কাকদি , পা: নাগরী, বা খালী, চ াম। 
ফান:  
মাবা: ০১৭১৬-১০১২৯৮ 

 ই- মইল: knus.1998@gmail.com 

শাভা ধর, 
িনবাহী পিরচালক 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক কায ম, 
মানবািধকার ও শাসন, িশ অ 
কায ম, 

৮০ কাশ ল সা াল ডেভলপেম  সাসাই , 
২০৬ লাল চা  রাড, মিদনা মােকট, চকবাজার, চ াম। 
ফান:  
মাবা: ০১৭১৬-১০১২৯৮ 

 ই- মইল:  
 

মা: হফাজ উি ন, 
 িনবাহী পিরচালক 

ঋণ, া , বা  িববাহ িতেরাধ, 
পানীয় জল, ািনেটশন, 

৮১ জীবন িচ , 
কামনা ভবন, ৪থতলা, বাসা-৩, রাড-৩, ক- িজ, বড় ল, 
হািলশহর, চ াম। 
ফান:  
মাবা: ০১৭৩১-৯২৭৫০৭ 

 ই- মইল: jibonchitra@gmail.com 
 

এম. আই মািনক, 
চয়ার ান 

িতবি  উ য়ন কায ম, া , পানীয় 
জল, ািনেটশন, 

ঋণ, া , বা  িববাহ িতেরাধ, 
 

৮২ জনেসবা,  এসএম িভলা, শহীদ রিফক সড়ক, উ র কা লী, 
চ াম 
ফান: ০৩১-৭৫২৪৭৭ 
মাবা: ০১৮২৪-০৬৩৯০৭ 

 ই- মইল: janoseba@yahoo.com 

মা ফা কামাল, 
িনবাহী পিরচালক 

ঋণ, া , বা  িববাহ িতেরাধ, 
পানীয় জল, ািনেটশন, 

৮৩ জনক ান সাসাই  অব বাংলােদশ 
শাহ াজা, ব র লা, চ াম 
ফান:  
মাবা: ০১৭১১-৩৫২৮৬৮ 

 ই- মইল: janokallyansociety@gmail.com 

মা: ব াল 
হােসন,  
জলা ব াপক 

ঋণ, া , বা  



. নং 
কমরত এনিজও স েহর নাম, যাগােযােগর 

কানা, টিলেফানও ই- মইল ন র 
এনিজওর দািয় া  কমমতার নামও 

পদবী 
কমকাে র সংি  িববরন 

৮৪ িডিডআর িস, 
১৭/এ, হাই লেভল রাড, রার কান বাজার, চ াম। 
ফান: ০৩১-২৮৫৫০২২ 
মাবা: ০১৭১২-০৮৭৯৯০ 

 ই- মইল: ddrc_sazzad@yahoo.com 
 

সাজাজাদ হােসন, 
িনবাহী পিরচারক 

িতবি  উ য়ন কায ম, া , পানীয় 
জল, ািনেটশন, 
 

৮৫ তাড়না া , 
হাজী মিফ র রহমান সওদাগর িবি ং, 
সাক লার রাড, প য়া, চ াম 
ফান:  
মাবা: ০১৮১৯-৬৭১৫৮৯ 

 ই- মইল: taranatrust@yahoo.com 

মা: সালা্মান, 
িনবাহী পিরচালক 

ঋণ, া , বা  িববাহ িতেরাধ, 
 

৮৬ ী.এ 
পি ম বাকিলয়া, িডিস রাড, চ াম 
ফান:  
মাবা: ০১৮১৯-৬৭১৫৮৯ 

 ই- মইল: alertadvance@yahoo.com 
 

 আস.স.ম.আকতার হােসন, 
সভাপিত 

সড়ক ঘটনা কায ম 

৮৭ ি , 
৫৫৯৮ জাহানার ানসণ, মৗলভী পাড়া, উ: আ াবাদ, চ াম 
ফান: ০৩১-২৫২৯৮৭৬ 
মাবা: ০১৮১৯-৩৩৫১১৬ 

 ই- মইল: dristyctg@yahoo.com 

 মা: হলাল উি ন,  
ধান িনবাহ । 

ঋণ, া , বা  িববাহ িতেরাধ, 
 

৮৮ িন িত 
১২৯ জামাল খান বাইেলন, চ াম 
ফান: ০৩১-২৫১৫১৫৯ 
মাবা: ০১৭৩৫৬১৩৬২২ 

 ই- মইল: nishkritimfs@gmail.com 

শখ রিশদ আেনায়ার, 
 ধান িনবাহী 

ঋণ, া , বা  িববাহ িতেরাধ, 
পানীয় জল, ািনেটশন, 

৮৯ নয়নতারা, 
নািজরপাড়া, পাচলাইশ, চ াম 
ফান:  
মাবা: ০১৮১৯০৭১৩৪৮৮ 

 ই- মইল:  

আ  তােহর, 
সাধারণ স াদক 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক কায ম, 
মানবািধকার 

৯০ িনেবিদত নারী উ য়ন সং া 
১২৫ কিব নজ ল ইসলাম রাড, আলকরণ , চ াম 
ফান:  
মাবা: ০১৮১৯৬১০৫১৯ 

 ই- মইল: fatema_nnus@gmail.com 

ফােতমা বগম, 
 সভােন ী 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক কায ম, 
মানবািধকার 

৯১ িনমল ফাউে শন 
৩৩ সদর ঘাট রাড, চ াম 
ফান: ০৩১-২৮৫২১০১ 
মাবা: ০১৮৬৯-৫০০৫০০ 

 ই- মইল: nirmolfoundation@yahoo.com 

সিলম উি ন, 
 িনবাহী পিরচালক 

ঋণ, া , বা  িববাহ িতেরাধ, 
পানীয় জল, ািনেটশন, 

৯২ নব কাশ ল 
সকা র স ার, অি েজন মাড়, বােয়িজদ ,চ াম, 
ফান: ০৩১-২৮৫২১০১ 
মাবা: ০১৮৬৯-৫০০৫০০ 

 ই- মইল: kashfulssl@gmail.com 
 

মিনর হােসন , 
িনবহী পিরচারক 

ঋণ, া , বা  িববাহ িতেরাধ, 
পানীয় জল, ািনেটশন, 

৯৩ িপিডএফ 
শাহ ওয়ালীউ াহ আ/এ, এক িকেলািমটার, চা গাও, চ াম 
০১৭১২-১৬৫৫১৩ 
 

আবচার উি ন 
িনবাহী পিরচালক 

ঋণ, া , বা  িববাহ িতেরাধ, 
পানীয় জল, ািনেটশন, 

৯৪ িপিপএস 
গাছবািড়য়া, চ নাইশ, চ াম 
০১৮১৯৮৩৮২২৯৬ 
 

ল হকেচৗ রী 
িনবাহী পিরচালক 

ঋণ, া , বা  িববাহ িতেরাধ, 
পানীয় জল, ািনেটশন, 

mailto:kashfulssl@gmail.com
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কানা, টিলেফানও ই- মইল ন র 
এনিজওর দািয় া  কমমতার নামও 

পদবী 
কমকাে র সংি  িববরন 

95 িবলা সমাজ ক ান সং া 
গৗড় ান, চরহাট, লাহাগড়া, চ া◌াম 

০১৭০৮-১০১৬০৫ 
 

ফা ক চৗ রী 
িনবাহী পিরচালক 

ঋণ, া , বা  িববাহ িতেরাধ, 
পানীয় জল, ািনেটশন, 

৯6 সমি ত উ য়ন সং া 
৯৭৪, ব নািসরাবাদ, চ াম 
ctg.sus@gmail.com 
০১৭১১-৩০৪৫৩৮ 

শামীম-এ-জা াত 
ক  পিরচালক 

দির  মা েষর 
সামািজক, পিরেবশগত ও াে হ র 
উ য়ন 

৯7 ীড বাংলােদশ 
িবলীেরাড, কােতায়ালী, চ াম 

specdctg@yahoo.com 
০১৮১৫-০২৬৩৯৭ 

মেনাজ দব 
ধান িনবাহী কমকতা 

দির  মা েষর 
আথসামািজক অব ার উ য়ন  

৯8 সাসাই  ফর ডেভলপেম  অফ িরলােয়  ইন বাংলােদশ 
৮৩, রাদ র, পাচলাইশ, চ াম 
sdsbd04@yahoo.com 
01815682568 

অ া রায় চৗ রী 
ধান িনবাহী কমকতা 

অন সর জনেগাি র কমসং ােনর 
ব া কের াব বী কের তালা 

৯9 ী িত 
টাইমবাজার, বাশখালী, চ াম 
parvsultana2013@gmail.com 
01881075571 
 

মাঃ িমজান উ া 
সম য়কারী 

ন ল পযােয় জনগেনর আথ-সামািজক 
উ য়ন 

100 সা াল ডেভলপেম েসাসাই  )এস .িড.এস) 
আিজজেচ ার, বিলেরাড,চ াম 
hgl.int@gmail.com 
01721018772 

রাজীব দাস 
সাধারন স াদক 

ব কমসং ােনর ব া করা। 

১০১ সা াল এডভা েম  িমশন বাংলােদশ 
৮৪১ শখ িজব রাড, বমীর বাড়ী, দয়ানহাট,চ াম  
samboffice@gmail.com 
01757827288 
 

হাসান মাহা দ িরপন 
িনবাহী পিরচালক 

ধা, দাির  , বকারে র অিভশাপ 
 বাংলােদশ গড়া 

১০২ সমতা মিহলা সমাজ উ য়ন সং া 
হািবজা মনিজল দৗলত র,ফািজলখা হাট,কণ লী,চ াম 
shamata.ctg@gmail.com 
01753200981 
 

তানিভর আিমন ভ 
পারভাজার 

ায়িভি ক সমাজ িত া। 

১০৩ যক া নারী উ য়ন সং া 
বাসা নঙ-৬ রাড-০২, ক জ,হািলশহর ২১/এ,চ াম 
unfo@surjokonna.org 
01677414427     

রােবয়া লতানা 
সাধারন স াদক 

সমােজ নারীর অিধকার িত া করা 

১০৪ সায়ডার ( সা ালইনি উশানফরেডেভলপেম এ িরসাচ ) 
অন  ভবন,উ: আ াবাদ,হািল শহর,চ াম 
sidar16@gmail.com 
01974333023 

মাঃ সাই ি ন সৗরভ 
সাধারন স াদক 

ক াণময় ও টকসই উ ত সমাজ গঠন 

১০৫ সাসেটইেনবল আপিলফটেম  ইিনিসেয় ভ া -ট  
 এয়া ব ানশন, রাদ র,চ াম 
info@suitbd.org,suitctg@gmail.com 
01818451070 

জ ি ছা বগম চৗ রী 
িনবাহী পিরচালক 

জলবা  সহনশীল উ য়ন 

১০৬ সংশ ক 
িনসগ িনজর,এনােয়ত বাজার, কােতায়ালী,চ াম 
info@songshoptaque.org 
01711204343 
 

উৎপল ব য়া 
এডিমন কা-অিডেনটর 

এমন এক  সমাজ ব া যখােন সকল 
মা ষ সমান 

১০৭ সলফএইড 
কাজীর দউরী,িসিডএ মােকট,চ াম 
selfaidbd@gmail.com 
01819612090 
 

রি ত দাশ  
িস. এ. 

সব েরর মা েষর ভা া অিধকার, 
মানবািধকার, ত  ও অথৈনিতক 
অিধকার এবং কম ান িনি ত করা 
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কানা, টিলেফানও ই- মইল ন র 
এনিজওর দািয় া  কমমতার নামও 

পদবী 
কমকাে র সংি  িববরন 

১০৮ বণ মানিবক ও সামািজক উ য়ন সং া 
কসবা হাউজ,,হািল শহর,চ াম 
01718210237 

আহসান হাবীব 
মহাসিচব 

অন সর জনেগাি র সম অিধকার 
িত া করা 

১০৯ সবা সংঘ 
আশরাফ আলী রাড,পাথরঘাটা,চ াম 
sevasang222@gmail.com 
01730069840 

িম. িলয়ান গেমজ 
শাসিনক কমকতা 

দাির  িবেমাচেন হতদির , অবেহিলত 
ও অনাথ িকেশারেদর ি লক 
কািরগরী িশ ন দান 

১১০ স েজর যা া 
লিতফা িভলা,পাথরঘাটা,চ াম 
shabujerjattra@gmail.com 
01818785047 

ছােয়রা বগম 
িনবাহী পিরচালক 
 

গিরব, হতদির , এিতম, িতবি েদর 
উ য়ন লক িশ ন দান 

১১১ িহউ ান ডেভলপেম  সাসাই  )এইচিডএস(  
হাজী আব ল হািমদ িব ীং, রাদ র,চ াম 
ziaulhoq_1@yahoo.com 
01817723426 

মাঃ িজয়াউল হক িজয়া 
ধান িনবাহী 

মৗিলক চািহদা ও অিধকার িনি ত 
করার মা েম দাির  ও ষন  দশ 
গড়েত সহেযািগতা করা  

১১২ ভাষা (Voluntay activities for social and 
human advancement foundation) 
vashafoundation@gmail.com 
01819362029 
 

আিবনাশ চ  পাল 
ব াপক 

 ও জবাবিদিহতা লক  ঋেণর 
মা েম দির , অবেহিলত ও অন সর 
জনেগাি র জীবনমান উ য়ন 

১১৩ সমতা মিহলা সমাজ উ য়ন সং া 
shamata.ctg@gmail.com 
01753200981 
 

তানিভর আমীন ভ 
পারভাইজ ার 

নারী ও িশ েদর সািবক উ য়ন 

১১৪ শরণ  
info@sharanbd.org 
01811103858 
 

িনমা ব য়া 
সম য়কারী 

হতদির  িশ েদর িশ া ও িশ েণর 
ব া 

১১৫ মা ািফ র রহমান ফাউে শন 
১১০২/অ আ াবাদ বা/এ, চ াম 
mrf@mostafagroup.com 
01818-979279 

ড র আিশ ল আিমন 
CEO 

দির  নারী ষ ও িশ েদর িশ ার 
ব া ও া হ েসবা িনি ত করা 

১১৬ মায়ামী সমাজ ক াণ সং া 
হািলশহর হাউিজং এে ট, চ াম  
mayamictg@yahoo.com 
01814943631 

রাশন আরা বগম 
ধান িনবাহী 

 ও িবধা বি ত জনেগা ীর 
আথসামািজক পিরবতন  

১১৭ মানবস দ ক াণ সং া 
৩নং রাদ র, পাচলাইশ, চ াম 
maksmra00545@yahoo.com 
01817-717812 

ফিরদ হােসন আ  
ধান িনবাহী 

িমহীন জনেগা ীর কমসং ান ি  

১১৮ মানব ক াণ সং া 
িড  রাড, সীতা , চ াম   
manobkallyanstk@gmail.com 
01819-605235 

মাঃ আব ল মাতােলব 
ধান িনবাহী 

দাির   সমাজ গঠন ও মৗিলক 
েয়াজন িনি তকরণ  

১১৯ রেনসা ডেভলপেম  সাসাই  
ভা য়ারী, সীতা , চ াম  
renaissance.bd.ngo@gmail.com 
01819614254 

আিরফ আলী িসি কী 
ধান িনবাহী 

িবধা বি ত জনেগা ীর আথসামািজক 
পিরবতন 

১২০ রাল ইেকােনািমক ডেভলপেম  এইড সাসাই  
হাটহাজারী রাড, রাদ র, চ াম 
sdev5718@gmail.com 
01818220674 

িচং  দবী 
কা-অিডেনটর 

 ও িবধা বি ত জনেগা ীর 
আথসামািজক উ য়ন 

১২১ িরহ ািবিলেটশন স ার ফর ি উটস এ  টেলস িচে ন 
চকবাজার, চ াম  
ngo.parc@gmail.com 
01824832806 
 

মাঃ ইসমাইল িম  
া াম সম য়কারী  

িছ ল িশ েদর নবাসন 
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পদবী 
কমকাে র সংি  িববরন 

১২২ িরহ ািবিলেটশন স ার ফর িড াব  
িজইিস মাড়, দামপাড়া, কােতায়ালী, চ াম  
rcd07.bd@gmail.com 
01714367520 

নািজয়া িবনেত হাসান 
সম য়কারী 

শারীিরক িতব ীেদর নবাসন  

১২৩ রাি ক এইডস এওয়ার াস সাসাই  
কদম মাবারক মােকট, চ াম  
jcsbd71@gmail.com 
0184019629 

রিবন চৗ রী 
সদ  

া হ  আনয়েন কম িচ 

১২৪ লাভ িদ িচলে ন ফাউে শন 
ধলঘাট, প য়া, চ াম 
pchakrabortylcf@yahoo.com 
01858044445 

িশউিল দ 
সম য়কারী 

সকেলর জ  সামািজক া  অিধকার 
িত া 

১২৫ িলেরা 
পাথরঘাটা, চ াম  
lxalim2010@gmail.com 
01913020743  
 

অ াপক আব ল আলীম 
সম য়কারী 

িনযািতত ও াি ক নারীেদর অিধকার 
িত া 

১২৬ শড 
লাহাগাড়া, চ াম  

info@shedbd.org 
01839437075 
 

মন দাশ 
এফ.এফ. 

দির  জনেগা ীর আয় ি লক 
কমকা  ি  

১২৭ চনা 
চা গাও, চ াম  
০১৭১৫০০৬৮৫১ 

শািহন আ ার 
সভাপিত 

দির  জনেগা ীর কমসং ান ি  

১২৮ িপ এস ফাউে শন 
পাচলাইশ, চ াম  
psfoundationbd@gmail.com 
01550156385 

মাঃ সােজ ল কিরম 
ক  সম য়কারী 

ােসবী সমাজক াণ লক িত ান  

১২৯ থমা 
সায়রা মি ল, রীপাড়া, চ াম   
shamimara233@gmail.com 
01703724420 

সািদয়া 
সাধারণ স াদক 

নারীেদর সেচতনতা ি  ও সবা দান 

১৩০ ওর িপপল ফাউে শন 
ওয়ালীখান ভবন, চৗ হনী, আ াবাদ, চ াম  
ctgmabud@yahoo.com 
01714488733 

ছাটন ব য়া 
সে টাির 

িতব ী ও জনক াণ লক কাজ 

১৩১ বণািল 
ফজ ল হক িবি ং, সদরঘাট রাড, কােতায়ালী, চ াম  
barnaly97@gmail.com 
01961438439 

সামা দ  
া াম অিফসার 

দির  জনেগা ীর কমসং ান ি  

১৩২ িবডস 
ছােদক টাওয়ার, দাহাজারী, চ নাইশ, চ াম  
bheds06@gmail.com 
01815848300 

রবী  মার নাথ 
ব াপক 

দির , অন সর জনেগা ীর জীবন যা ার 
মান উ য়ন 

১৩৩ বরনী সমাজ উ য়ন সং া 
সাতকািনয়া মি ল মা ার ল, বাকিলয়া, চ াম  
০১৯৯০৮৬৬৭২৩ 

আ ল কালাম আজাদ 
মহাসিচব 

অন সর জনেগা ীর অিধকার িত া 

১৩৪ ব ধা 
ব র লা, ইিপেজড, চ াম  
bsobd71@gmail.com 
01716287690 

ডঃ হািজ মহিসন আশরাফ 
 

আত- মানবতার সবা, িশ  উ য়ন, ব 
উ য়ন, া  সবা 

১৩৫ িব াস ব ও সমাজ ক ান সংঘ 
িসিডএ মােকট, রেয়ল াজা, আমতল, িরয়াজউি ন বাজার, 
চ াম  
bishwastc@gmail.com 
01919718059 

শিফউল বশর 
ধান িনবাহী 

ব স দায় ক কািরগির িশ ন 
দান 



. নং 
কমরত এনিজও স েহর নাম, যাগােযােগর 

কানা, টিলেফানও ই- মইল ন র 
এনিজওর দািয় া  কমমতার নামও 

পদবী 
কমকাে র সংি  িববরন 

১৩৬ বাংলােদশ িথওলিজক াল সিমনাির 
ফজ ল কােদর রাড, পাচলাইশ, চ াম  
btscbdctg@gmail.com 
01715019196 

রিবন ম ল 
সে টাির 

ি ীয় ধেম িব াসীেদর িশ ার েযাগ 
ি  

১৩৭ িবশাপ 
ব নািসরাবাদ, পাচলাইশ, চ াম   

info@bisap.org 
01790550217 

িজ র রহমান 
সহকাির পিরচালক 

িশ  অিধকার বা বায়ন 

১৩৮ বাংলােদশ নাগিরক অিধকার ফাউে শন 
কদম মাবারক মােকট, চ াম  
jcsbd1971@gmail.com 
01840198629 

সাগর দাশ 
সদ  

মানবািধকার বা বায়ন 

১৩৯ ভােরর আেলা 
উ র কা লী, আকবর শাহ, চ াম  
voreraloctg@gmail.com 
-1726409232 

শিফ ল ইসলাম খান 
ধান সম য়কাির 

িশ  অিধকার িভি ক সমাজ িত া 

১৪০ Voluntary Activities for social 
&Human Advancement Foundation 
কেণল হাট, পাহাড়তলী, চ াম 
parimal_13th@yahoo.com 
01681648987 

অিভনাশ চ  পাল 
ব াপক 

অবেহিলত জনেগা ীর জীবন মান উ য়ন 

১৪১ মনীষা 
ব রাদ র, সীতা , চ াম 

monishastk@gmail.com 
01812600802 

ল আ ার বা ী 
পিরচালক 

সমােজর সকল অসমতা রীকরণ 

১৪২ আেমিরকান স ার ফর ই ার াশনাল লবার সিলডাির   
জােবদ টাওয়ার-১,৬০২, শখ িজব রাড,১ম 
তলা, চৗ হিন,চ াম,০১৭২৭-৬৫৪৬২৩ 
acils@bol-online.com 

জনাবেমা: ইরফানআলী 
শাসিনককমকতা 

িমক অিধকার র া 

১৪৩ ই ার াশনাল এ েকশন ফাউে শন  
০৩১-৬৫৭৫৮৫, ১৯৮৬/এ, জািকর হােসন রাড, ব 
নািছরাবাদ, চ াম। 

জনাব শিফ র রহমান 
িহসাব র ক 
 

িশ া ,িশ ন,মানব স দ উ য়ন  

১৪৪ এলাি  ফর পাভা  এ ািলিভেয়শন ইন বাংলােদশ 
(এিপএিব), সােঝর মায়া ( ২য় তলা) আিমরবাগ, মেহদীবাগ 
আ/এ, রাড#০২, কােতায়ালী, চ াম। 
০৩১-৬১৩০২৮ 

ইক মা জং 
িনবাহী পিরচালক 

অন সর জনেগা ীর সািবক আথ 
সামািজক উ য়ন 

১৪৫ এেসািসেয়শন অব াি স 
৭ নং রিসক হাজারী লইন, চকবাজার, চ াম। 
০১৭৩০-৩২৮৫০২ 

িবেনাদ দাশ  
ােনজার 

দেশর দি ণা েলর জনেগা ীর 
জীবনমান উ য়ন। 

১৪৬ এসওএসিশ প ী 
ক এ, হািলশহর, হাউিজং এে ড চ াম। ০১৭১১-৪৩৯২১০ 

মা: ফয় ল কিবর 
েজ  ডাইের র 

িশ  ক াণ ও পিরবার িভি ক িশ  
য  

১৪৭ ওয়া িভশনবাংলােদশ 
২০ কিবফজ লকােদরেরাড,প চলাইশ,চ াম-৪০০০ 
০১৭১৩০৩৭৬৮ 

 
ি েফনেকহাওলাদার 

াশনালিচফএডভাইজার 
 
 

মা ও িশ র া  র া  ,িশ  িশ া ও 
খা  িনরাপ  

১৪৮ ক াশনই ারনাশনালবাংলােদশ 
বানী াম, বাশখালী,চ াম 
০১৮১৮৪৫৮১৬১ 

জনাবেছাটনেদ 
ােনজার 

িবধাবি ত িশ েদর সবা িদেয় 
নাগিরক িহেসেব গেড় তালা 

১৪৯ াক 
৩২১/িব ( মিতয়া ানশন, রাডনং-৭ 
এিশয়াহাউিজংেসাসাই ,উ: শালকবহর,প চলাইশ,চ াম 
ই- মইলdbr.chittagong@brac.net 

জনাবেমাঃনজ লইসলামম মদার, 
জলা াক িতিনিধ 

দাির  ,অিশ া ও সামািজক অিবচার 
রীকরণ 

১৫০ িদেল িসিমশনই ার াশনাল বাংলােদশ, বািড় নং ১৫/৪, 
সড়ক নং ০৪, লশী, চ াম-৪২২৫ 
৮৮০-৩১-৬৫১৫২৭ 
johna@tlmbangladesh.org 

িম. জন অপণ সম ার 
া াম িলডার 

েরাগ ও িতবি তা স েক সেচতন 
করণ 
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কানা, টিলেফানও ই- মইল ন র 
এনিজওর দািয় া  কমমতার নামও 

পদবী 
কমকাে র সংি  িববরন 

১৫১ িশ  গ ( চাই  হেভন) 
আন মান ভবন, বারেকায়াটার, পাহাড়তলী, চ াম-৪২০২ 
০১৫৫৬-৪৯৮৭০৩ 
shishushorgho@gmail.com 
 

জনাব সাই ল আিজজ 
ক  সম য়কারী 

এিতম,  িশ েদর জ  আ য়, 
িশ ার ব া করা। 

১৫২ Helen Keller International 
C/O Room no. 46, (DRETT Room) 
Chittagong Eye Infirmary and 
Training Complex (phahartali Eye 
hospital Chittagong-4202 
8802-8823055 
ZTalukder@hki.org 

Mr. 
Aminuzzmantalukder 
Country Director 

improves the sight and 
lives of the vulnerable 
people. 

১৫৩ সাসাই  ফর সা াল এডভা েম ভ রাল িপপল 
অিভযান,২২২ সিফউ ীন  সরকার একােডমীেরাড, ম  অউচ 
পাড়া.িনশাত নগর টংগী,গাজী র । 
ssarprog.bd@gmail.com 
01834140510 

মাঃ িনজাম উি ন 
িফ  অিফসার 

জনে ণর জীবন মান উ য়ন 

১৫৪ বন ল 
মাহা দ র, চ াম 

০১৭১৩১১০৫৩০ 
bswo_ctg@yahoo.com 

িমজা র রহমান 
জনােরল ােনজার 

অন সর, িবধাবি ত মা েষর ভা  
উ য়ন। 

১৫৫ মায়ামী সমাজ ক ান সং া 
হািলশহর, চ াম 
০১৮১৪৯৪৩৬৩১ 
mayamictg@gmail.com 

রওশন আরা বগম 
ধান িনবািহ 

অবেহিলত জনেগা ীর আথ-সামািজক 
অব ার পিরবতন। 

 


