
312৯ সােল পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ কতৃর্ক েবসরকারী েসব্চ্ছােসবী সংস্থা সমূেহর কেল্পর িবষেয় দত্ত aনাপিত্তর তািলকাঃ 
কর্ঃ নং েবসরকারী েসব্চ্ছােসবী 

সংস্থার (eনিজo) নাম 
(পাট র্নার eনিজo 
থাকেল তার িববরণ) 

কেল্পর নাম o েময়াদ  ম ণালয় হেত ে িরত
পে র স্মারক নং o 

তািরখ 
 

e পিরষেদ শুনানীর
তািরখ 

দাতা সংস্থার নাম o
বরােদ্দর পিরমাণ 

কল্প eলাকা aনাপিত্ত দােনর স্মারক 
নং o তািরখ  

12. খাগড়াপুর মিহলা কলয্াণ 
সিমিত (েকeমেকeস) 
খাগড়াপুর , খাগড়াছিড় 
সদর, খাগড়াছিড় পাব র্তয্ 
েজলা। 
েটিলেফান নং-1482-
73462, i-েমiল 
kmks_cht@yahoo.com 
 
সংস্থািট স্থানীয় eনিজo 

Action Research for 
Alternative 
Development and 
Capacity 
Enhancement for 
Good Governance in 
CHT (ARAD-CHT) 
 
01 January 2019 to 
30 June 2020 

3৯.11.1111.335.39.112
.28.73, তািরখ : 6 েপৗষ, 
2536, 2৯ িডেসমব্র, 3129।  
 

1৯/12/312৯
রাঙ্গামািট পাব র্তয্ েজলার 
স্থানীয় eনিেজা আিদবাসী 
uন্নয়ন েক  (িসআiিপিড), 
িটeন্ডিট eলাকা, রাঙ্গামািট 
সদর, রাঙ্গামািট পাব র্তয্ 
েজলা। 
েফান- 1462-7221৯। 
i-েমiল 
adibasi.cipd@gmil.com 
 

Bread for the World-
Protestant 
Development 
Service, Caroline-
Michaelis-Strafie 1 
10115 Berlin-
Germany. 
 
4৯,432,451/- 
(িতন েকািট িতরানবব্i লক্ষ 
eকুশ হাজার িতনশত 
চিল্লশ) টাকা 

খাগড়াছিড় পাব র্তয্ েজলা-
খাগড়াছিড় সদর, রাঙ্গামািট 
পাব র্তয্ েজলা- রাঙ্গামািট 
সদর o িবলাiছিড়,  
বান্দরবান পাব র্তয্ েজলা-
বান্দরবান সদর, েরায়াংছিড়, 
নাiক্ষয্ংছিড় uপেজলা, 
ঢাকা। 

3৯.43.3195.114.25.1

28.29-51, তািরখ : 

24/12/312৯ িখর্:। 

 

13. েসােন iন্টারনয্াশনাল 
বাংলােদশ, 284 oয়াপদা 
েরাড, পিশ্চম রামপুরা, 
ঢাকা- 232৯।  
স্থানীয় পাট র্নার-
কেথায়াiন,  ডাকঘর- 
বান্দরবান, uপেজলা- 
বান্দরবান সদর, েজলা- 
বান্দরবান পাব র্তয্ েজলা।  

Sonne Education 
and Training 
Program in 
Bangladesh(ETPB)-
Bandarban 
 
Duration:January 
2019  
to  
December, 2023 

3৯.11.1111.335.38.312
9.992, তািরখ : 
38/23/3129 

21/12/312৯ েসােন iন্টারনয্াশনাল
aি য়া, 
Franzosengraben 
2/3,Ebene/Top 1030 
Wien, Vienna, 
Austraia.Phone- 
0043-699-19456052. 
3,94,2৯,৯47/-(দুi েকািট 
িতরািশ লক্ষ uিনশ হাজার 
নয়শত েছি শ) টাকা 

বান্দরবান আলীকদম
uপেজলা। 

29.32.2084.003.14.0

17.18-49 

 
তািরখঃ 25/12/312৯ িখর্ঃ 

 

14. বাংলােদশ নারী গিত 
সংঘ (িবeনিপeস), 
কল্পনা সুন্দর (3য় তলা), 
24/25, বাবর েরাড, 
ব্লক িব, েমাহাম্মদপুর, 
ঢাকা- 2318। i-েমiল: 
bnps@bangla.
net.bd,www.b
nps.org 

Our lives our health, 
our future 
empowering 
adolescent girls and 
young women in 
Chittagong Hill 
Tracts to live with 
dignity and without 
violence  
 
 
01 January, 2019 
to 
31 December, 2023 

3৯.11.1111.335.39.112
.28.6, তািরখ : 4 মাঘ, 
2536, 27 জানুয়ারী, 312৯ 

39/12/312৯
 

Simavi
Naritaweg 135 1043 
BS  Amsterdam, 
Natherland. 
43,9৯,57,111/-,(2ম 
বষ র্ 6,93,96,661/-)(3য় 
বষ র্- 7,৯3,31,986/-), 
(4য় বষ র্- 
7,34,92,214/-, 
(5থ র্ বষ র্- 7,৯7,25,623/-
),(6ম বষ র্- 
7,৯5,54,৯71/-) 
ঢাকা, চট্টগর্াম, রাঙ্গামািট, 
খাগড়াছিড় o বান্দরবান 
পাব র্তয্ েজলার জনয্। 

রাঙ্গামািট, খাগড়াছিড়, 
বান্দরবান পাব র্তয্ েজলা| 

3৯.343.3195.114.25.1
19.29.21৯, তািরখ: 
39/12/312৯। 
 
 
 

 


