


ছক 

 

ক্র:নং এনজজয নাভ  ঠিকানা জতন াফ বতয জজরায় চরভান প্রকল্পেয নাভ  জভয়াদ জকান খাত প্রকে কাম ব এরাকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১। 

জউম্যাজনটাজযয়ান পাউল্পেন 

াাবুদ্দীন জফজডং- ২য় তরা 

কল্পরজ জযাড, ফান্দযফান দয 

ফান্দযফান াফ বতয জজরা 

১। Education for Children 

জভয়াদ : ০১ ভাচ ব, ২০১৯ ল্পত ২৮ জপব্রয়াজয, ২০২৪ 

২। Rowa Kyanng 

জভয়াদ : ০১ জানুয়াযী ২০২০ ল্পত ৩১ জডল্পম্বয ২০২২। 

৩। Upasshak Hostel Project 

জভয়াদ : ০১ জানুয়াযী ২০২১ ল্পত ৩১ জডল্পম্বয ২০২৪। 

৪। ALUSAHMAH FROI (ASAF) 

 

জভয়াদ :  জানুয়াযী ২০২২ ল্পত  জডল্পম্বয ২০২৪ 

জক্ষা 

১। ফান্দযফান াফ বতয জজরায দয উল্পজরা- ৩টি 

াড়ায ২ টি স্কুর,  

রুভা উল্পজরায ৩টি াড়ায ৩টি স্কুর, থানজছ 

উল্পজরায ৩টি াড়ায ১০টি স্কুর। 

২। ফান্দযফান াফ বতয জজরায দয উল্পজরা। 

৪। ফান্দযফান াফ বতয জজরায থানজচ 

উল্পজরা। 

২। 

ফজরাড়া নাযী কল্যান জভজত(জফএনল্পকএ) 

শরল্পাবা, ফারাঘাটা, ফান্দযফান দয, ফান্দযফান 

াফ বতয জজরা। 

১। য়াই মুব 

জভয়াদ: ০১ জডল্পম্বয ২০১৯ ল্পত ৩০ জভ ২০২৪। 

 

২।অগ বানাইজজং এথজনক জাাইটি পয ইল্পরাজবং জদয়ায জাস্যার জপটি 

জভয়াদ : ১রা জানুয়াযী ২০২০ ল্পত ৩১জ জডল্পম্বয ২০২২। 

 

৩। Ensuring reproductive Health rights 

and gender equality for ethnic Hilly 

Women in Bandarban 

 

 

জভয়াদ-  ০১ জানুয়াজয ২০২১ ল্পত ৩১ জডল্পম্বয ২০২৩। 

১। জমৌন  প্রজনন স্বাস্থ্য  জশু 

সুযক্ষা । 

২। নাযী অজধকায, প্রাকৃজতক  দুম বাগ 

, সুান  যুফাল্পদয ক্ষভতায়ন। 

 

৩। নাযী প্রজনন স্বাস্থ্য অজধকায  

জরঙ্গ অজধকায। 

১। ফান্দযফান াফ বতয জজরায ফান্দযফান দয 

উল্পজরা। 

 

২। ফান্দযফান াফ বতয জজরায থানজচ উল্পজরা। 

 

৩। ফান্দযফান াফ বতয জজরায দয  থানজচ 

উল্পজরা। 

৩। 
জাফাযাং কল্যান জভজত 

খাগড়াপুয, খাগড়াছজড় দয, খাগড়াছজড় াফ বতয জজরা। 

Y Moves 

জভয়াদ : ০১ জডল্পম্বয, ২০১৯ ল্পত ৩০ জভ ২০২৪। 

 জমৌন  প্রজনন স্বাস্থ্য  জশু 

সুযক্ষা  ।  
খাগড়াছজড় াফ বতয জজরায খাগড়াছজড় দয 

উল্পজরা। 

৪। 

গ্রীন জর 

ইন্দ্রানী াউ, চম্পকনগয, যাঙ্গাভাটি দয উল্পজরা, 

যাঙ্গাভাটি াফ বতয জজরা। 

১। Green Hill Y-Moves Project 

জভয়াদ : ০১ জানুয়াজয ২০২০ ইং ল্পত ৩১ জভ ২০২৪। 

 

২। Empowering the ethnic communities of the 

Chittagong Hill Tracts, Bangladesh to have 

increased to climate change resilient and 

Sustainable land use 

জভয়াদ : ০১ নল্পবম্বয ২০২১ ল্পত ৩১ অল্পটাফয ২০২২ 

 

৩। Combating Early Marriage in 

Bangladesh (CEMB) Project 

 

 ১। জমৌন  প্রজনন স্বাস্থ্য  

জশু সুযক্ষা । 

 

২। জরফায়ু জযফতবন। 

 

৩। .ফাল্য জফফা প্রজতল্পযাল্পধ 

ল্পচতনতা।  

১।যাঙ্গাভাটি াফ বতয জজরায যাঙ্গাভাটি দয 

উল্পজরা। 

 

২।খাগড়াছজড় াফ বতয জজরায ভারছজড়  

গুইভাযা উল্পজরা, 

ফান্দযফান াফ বতয জজরায আরীকদভ উল্পজরা। 

 

৩। যাংগাভাটি াফ বতয জজরা- দয উল্পজরা, 

খাগড়াছজড় াফ বতয জজরা- খাগড়াছজড় দয 

উল্পজরা, ফান্দযফান াফ বতয জজরা- দয 

উল্পজরা। 



জভয়াদ : ৯ই ভাচ ব ২০২২ ইং 

ল্পত ৩১ জডল্পম্বয ২০২২ 

৫। 
জভানঘয 

যাঙ্গাাজন, যাঙ্গাভাটি। 

১। Support for outreach Secondary and Higher 

Education Program of Moanoghar 

জভয়াদ : ০১ জুরাই, ২০২০ ল্পত ৩০ জুন, ২০২৫। 

 

২। Improving Quality Education in Moanoghar 

School 

জভয়াদ : ১ জানুয়াজয ২০২১ ল্পত ৩১ জডল্পম্বয ২০২৫। 

 

৩। Model Hill Farming for Improving Access to 

Education of the Children at Moanoghar/2022 

 

জভয়াদ- ০১/০৮/২০২২ ল্পত ৩০/০৬/২০২৩ 

১-২। জক্ষা 

 

 

 

 

 

 

 

৩।জভানঘয জশুদল্পন আজিত 

অনাথ  প্রাজিক এরাকায ছাত্র-

ছাত্রীল্পদয জক্ষা জনজিত কযা 

পরজ ফাগান গল্পড় জতারা মা দীঘ ব 

জভয়াল্পদ প্রজতষ্ঠাল্পনয স্থ্াজয়ত্বীরতা 

অজবন  এয ভাধ্যল্পভ ছাত্র-ছাত্রীল্পদয 

জক্ষা রাল্পবয সুল্পমাগ শতযী কযা। 

১। যাঙ্গাাজন, যাঙ্গাভাটি দয উল্পজরা, 

যাঙ্গাভাটি াফ বতয জজরা। 

 

কফাখারী ইউজনয়ন, দীজঘনারা উল্পজরা, 

খাগড়াছজড় াফ বতয জজরা। 

 

 

২। যাঙ্গাাজন, যাঙ্গাভাটি দয উল্পজরা, 

যাঙ্গাভাটি াফ বতয জজরা। 

 

৩। যাঙ্গাাজন, যাঙ্গাভাটি দয উল্পজরা, 

যাঙ্গাভাটি াফ বতয জজরা। 

৬। 

কজভউজনটি এডবান্সল্পভন্ট জপাযাভ (কযাপ) 

কারাঘাটা, ফান্দযফান য,  

জাষ্ট ফক্স# ০৫, ফান্দযফান- ৪৬০০, ফান্দযফান াফ বতয 

জজরা। 

Bangladesh CAF Community Sustainability 

Program 

জভয়াদ : জল্পেম্বয ১, ২০২০ ল্পত ৩১ আগস্ট, ২০২৩। 

ল্যাজিন স্থ্ান, ল্যাজিন শতজয প্রজক্ষণ, 

াজযজযক জযচ্ছন্নতা জফলল্পয় 

ল্পচতনতা প্রজক্ষণ, জশু সুযক্ষা 

প্রজক্ষণ  স্তজে ফাজাযজাতকযল্পণ 

ক্ষভতা প্রজক্ষণ। 

ফান্দযফান দয উল্পজরায দয ইউজনয়ন, রুভা 

উল্পজরায জযভাজক্র, জগল্পরঙ্গা, াইন্দু  ইউজনয়ন 

 জযায়াংছজড় উল্পজরায দয ইউজনয়ন। 

৭। 

পযাজভজর প্ল্যাজনং এল্পাজল্পয়ন  অফ ফাংরাল্পদ 

(এপজএজফ) 

জাতীয় কাম বারয়, ২ নয়া ল্টন, 

ঢাকা-১০০০। 

পযাক্স : ৮৮-০২-৪৮৩১৭৩৮৫ 

 

াট বনায- 

 ১। আযণ্যক জডল্পবরল্পভন্ট পাউল্পেন 

২। ফ বত ভানফ উন্নয়ন ংস্থ্া (াড়া) 

১। Responding with Essential SRHR/Service 

Provision and New Delivery Mechanisms 

(RESPOND) 

জভয়াদ : ০২ আগস্ট ২০২১ ল্পত ৩১ জুরাই ২০২৩। 

 

২। women and access to sexual 

reproduction health (SRH) information 

and services for all including people 

with sexual diversity" 

জভয়াদ : 

০১ জানুয়াযী ২০২২ 

 ল্পত  

৩১ জডল্পম্বয ২০২২ 

১। ঝুঁজকপূণ ব জনল্পগাষ্ঠীয জমৌন  

প্রজনন স্বাস্থ্য জফা জনজিত কযা।  

 

২। ভাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন, প্রজনন 

স্বাস্থ্যল্পফা  পুজষ্টভান উন্নত কযা,  

ফাল্য জফফা  এফং অে ফয়ল্প 

গববধাযল্পণয ায  ঝুঁজক হ্রা কযা। 

 

১। যাংগাভাটি দয উল্পজরা। 

 

 ২। যাংগাভাটি দয উল্পজরা, কাপ্তাই, যাজস্থ্রী,  

রংগদু, নাজনয়াযচয উল্পজরা। 

 



৮। 

ব্র্যাক 

৭৫ ভাখারী, ঢাকা- ১২০৭। 

াট বনায- 

১।  জপ্রাল্পগ্রজব 

আজকা, অনন্যা কল্যান ংগঠন,  ফজরাড়া নাযী 

কল্যান জভজত (জফএনল্পকএ), তহ্ জজংডং, 

গ্রীনল্যাে। 

 

২। ফজরাড়া নাযী কল্যান জভজত (জফএনল্পকএ) 

 

১। Gender Responsive Education and Skill 

Programme in Chittagong Hill Tracts 

জভয়াদ- আগস্ট ২০২০ ল্পত ভাচ ব ২০২৩। 

 

 

 

২। South and Southest Asian Community-based 

Trials Network (SEACTN) 

 

জভয়াদ-ভাচ ব ২০২১ ল্পত অল্পটাফয ২০২২। 

১। ভানফ ম্পদ উন্নয়ন (জজোয 

ংল্পফদনীর কাম বক্রভ  প্রজক্ষণ)। 

 

 

২। ম্যাল্পরজযয়া প্রফণ এরাকায় 

ম্যাল্পরজযয়া জ্বল্পয আক্রাি জযাগীয 

ঘটনা ম বল্পফক্ষণ  এফং যীক্ষায 

ভাধ্যল্পভ কাযণ অনুন্ধান।   

(১)ফান্দযফান াফ বতয জজরা- থানজচ, রুভা, 

নাইক্ষযংছজড়, জযায়াংছজড়, আরীকদভ, ফান্দযফান 

দয উল্পজরা। 

 

যাঙ্গাভাটি াফ বতয জজরা-দয উল্পজরা। 

 

(২) ফান্দযফান াফ বতয জজরায ফান্দযফান 

দয, রাভা, জযায়াংছজড়  নাইক্ষযংছজড় 

উল্পজরা। 

৯। 

কাজযতা ফাংরাল্পদ 

২, আউটায ার্কবরায জযাড, াজিফাগ,ঢাকা-১২১৭। 

জজজ ফক্স: ৯৯৪, ঢাকা- ১০০০। 

াট বনায-  

১। জউম্যাজনটাজযয়ান পাউল্পেন (ফান্দযফানু) 

 

  

২। জউম্যাজনটাজযয়ান পাউল্পেন (ফান্দযফান) 

 

আজকা, যাঙ্গাভাটি 

 

কাজফদাং (খাগড়াছজড়) 

 

১। Emergency response and recovery 

project for flood 2021 affected people in 

Bandarban 

জভয়াদ : ০১ ভাচ ব ২০২২ ল্পত ১৫ জল্পেম্বয ২০২২ 

 

২। Continuation of Caritas Integrated Plan for 

Rural Poverty Alleviation, Human Resources 

Development and Employment Creation for 

Chittagong Hill Tracts (Phase-II) 

 

জভয়াদ : ০১ জুরাই, ২০১৯ ল্পত ৩০ জুন, ২০২৪। 

১।ফন্যায় ক্ষজতগ্রস্থ্ জযফাল্পযয গৃ 

জনভ বাণ  জীজফকায়ল্পন আজথ বক 

ায়তা। 

 

২। নৃতাজিক জনল্পগাষ্ঠীয আথ ব-

াভাজজক উন্নয়জনয রল্পক্ষয ক্ষুধা  

দাজযদ্র জফল্পভাচল্পন আয়বৃজিমূরক 

কভ বকাে  কভ বংস্থ্ান বৃজি, জক্ষায 

ায বৃজি, জশু সুযক্ষা, ভাতৃস্বাল্পস্থ্যয 

উন্নয়ন  জযল্পফল্পয স্থ্াজয়ত্বীরতা 

বৃজি। 

১। ফান্দযফান াফ বতয জজরা- দয উল্পজরা- 

সুয়ারক  

র্কারং ইউজনয়ন। 

রাভা উল্পজরা- রাভা জৌযবা, পাজয়াখাজর   

রুীাড়া ইউজনয়ন। 

২।ফান্দযফান াফ বতয জজরা- ফান্দযফন দয, 

জযায়াংছজড়, রুভা, থানজচ, রাভা, আরীকদভ  

নাইক্ষযংছজড় উল্পজরা।  

যাংগাভাটি াফ বতয জজরা- কাপ্তাই, যাজস্থ্রী, 

কাউখারী  জফরাইছজড় উল্পজরা। 

খাগড়াছজড় াফ বতয জজরা- খাগড়াছজড় দয, , 

ভারছজড়, ভাটিযাঙ্গা, ভাজনকছজড়, রজক্ষছজড়  

গুইভাযা উল্পজরা। 

১০। 

জকয়ায ফাংরাল্পদ 

যায়া কভল্পপ্ল্ক্স (জরল্পবর ৮), জবআইজ জযাড, ভাখারী, 

ঢাকা- ১২০৬।  

াট বনায- গ্রাভ উন্নয়ন ংগঠন (গ্রাউ) 

 

Multipurpose Disaster Shelter Support (MPDS) 

Activity 

জভয়াদ- ০১ অল্পটাফয, ২০২০ ল্পত ৩১ ভাচ ব, ২০২৪। 

AvkÖq ‡K›`ª Ges Rjevhy mwnòz 

KwgDwbwUi Rb¨ gvwë cvicvm 

†m›Uvi wbg©v‡Yi gva¨‡g cÖvK…wZK 

`y‡h©v‡Mi cÖfve¸wj n«vm Kiv। 

ফান্দযফান দয উল্পজরা, ফান্দযফান াফ বতয 

জজরা। 

১১। 
খাগড়াপুয ভজরা কল্যান জভজত (জকএভল্পকএ) 

খাগড়াপুয, খাগড়াছজড় দয, খাগড়াছজড় াফ বতয জজরা। 

Action Research for Alternative Development and 

Capacity Enhancement for Good Governance in 

CHT (ARAD-CHT) 

জভয়াদ : ০১ জল্পেম্বয, ২০২০ ল্পত ৩১ আগষ্ট, ২০২৩। 

নাযী, জশু, আজদফাী   প্রজতফন্ধী 

অন্যান্য সুল্পমাগ ফজিত জনল্পগাজষ্ঠয 

উন্নয়ন। 

খাগড়াছজড় াফ বতয জজরা- খাগড়াছজড় দয 

উল্পজরা। 

যাঙ্গাভাটি াফ বতয জজরা- যাঙ্গাভাটি দয 

উল্পজরা। 

ফান্দযফান াফ বতয জজরা- ফান্দযফান দয, 

জযায়াংছজড়, নাইক্ষযংছজড় উল্পজরা। 

১২। 

আনন্দ 

১৩এ/৪১, ফাফয জযাড,  

ব্লক-জফ, ২য় তরা, জভাাম্মদপুয, ঢাকা- ১২০৭। 

াট বনায- ১। আল্পরা 

১। Vocational Training Centre for the Poor 

Community at Hilly Khagrachari 

জভয়াদ – ০১ জানুয়াজয ২০২২ জি: ল্পত ৩১ জডল্পম্বয, ২০২৬ জি:। 

 

২। Regional Program for Scaling up the Multi-

Sectoral Approach for Nutrition Smart Villages in 

১। দক্ষতা উন্নয়ন প্রজক্ষণ/কাজযগযী 

প্রজক্ষণ প্রদান। 

 

 

২। স্বাস্থ্য, পুজষ্ট এফং কৃজল 

 

১।খাগড়াছজড় াফ বতয জজরায দয উল্পজরায 

৫টি ইউজনয়ন। 

 

২।খাগড়াছজড় াফ বতয জজরায জদঘীনারা 

উল্পজরায কফাখারী  জভরুং ইউজনয়ন। 

 



Bangladesh. 

জভয়াদ – ০১ জডল্পম্বয, ২০২০ ল্পত ৩১ জডল্পম্বয, ২০২৩। 

 

৩। গার ব জাল্পষ্টর এে জটইরাজযং জিজনং এট খাগড়াছজড় প্রল্পজট 

জভয়াদ- ০১ জানুয়াজয, ২০২১ ইং ল্পত ৩১ জডল্পম্বয, ২০২৪। 

 

 

 

৩। দক্ষতা উন্নয়ন 

৩।খাগড়াছজড় াফ বতয জজরায খাগড়াছজড় দয 

উল্পজরা। 

১৩। জদ জরপ্রজ জভন ইন্টাযন্যানার (আিজবাজতক) 

ফাংরাল্পদ কাজি অজপ: 

াউ নং- ৪৮৩, জযাড নং- ৩২, ভাখারী, জনউ 

জডএইচএ, ঢাকা- ১২০৬।  

 

াট বনায : আজকা, াড়া (যাংগাভাটি),   

আল্পরা  (খাগড়াছজড়),  গ্রাউ (ফান্দযফান)। 

জচটাগাং জরিাট জরপ্রজ কল্পিার এে জযযাজফজরল্পটন প্রল্পজট। 

 

জভয়াদ : জানুয়াজয ২০২১ জথল্পক জডল্পম্বয ২০২৫। 

র্কষ্ঠল্পযগী নাক্ত কযা  ২৫টি র্কষ্ঠ 

জচজকৎা জকল্পন্দ্রয ভাধ্য জভ জচজক ৭া 

জদয়া (প্রল্পয়াজল্পন জযাগীয ফাজড়ল্পত জগল্পয় 

জচজকৎা জফা প্রদান কযা ) এফং 

র্কষ্ঠল্পযাগ ভল্পন্ধ অফজত কযা।  

র্কষ্ঠল্পযাগী  প্রজতফন্ধী ব্যজক্তল্পদয 

জনল্পজল্পদয আথ ব -াভাজজক উন্নয়ন , 

র্কষ্ঠল্পযাগী  প্রজতফন্ধী ব্যজক্তল্পদয 

অজধকায  জজোয জফলয়ক 

জযল্পয়ল্পন্টন প্রদান কযা। 

যাংগাভাটি, খাগড়াছজড় এফং ফান্দযফান 

াফ বতয এরাকা। 

১৪। 

আজকা জডল্পবরাল্পভন্ট এল্পাজল্পয়ট 

কাল্পে াউজ, 

জক, জক যায় জযাড, ডাকঘয- যাঙ্গাভাটি, উল্পজরা-  

যাঙ্গাভাটি দয, 

জজরা- যাঙ্গাভাটি াফ বতয জজরা। 

১। Betterment of Underprivileged Through 

Development and Down Streaming Household’s 

Approach (BUDDA) of BOB-Bank in Chittagong 

Hill Tracts of Bangladesh. 

 

জভয়াদ : জানুয়াজয ২০২১ ল্পত জুন ২০২৫। 

 

২।Promoting Engagement of Civil Society in 

Governance Process of Chittagong Hill Tracts 

  

জভয়াদ : ০১ জুরাই, ২০২১ ল্পত ৩০ জল্পেম্বয, ২০২২। 

১। আয়ফধ বক মূরক  জক্ষা জফলয়ক। 

 

 

 

২। জনগনল্পক তথ্য অজধকায 

ম্পবল্পক ল্পচতনতা ফাড়াল্পনায ভল্পধ্য 

জদল্পয় গণতাজিক িজতল্পত 

জনঅংগ্রল্পণয ভাধ্যল্পভ তাল্পদয 

জীফন জীজফকায়  জেঁল্পচ থাকল্পত 

অফদান যাখা। 

 

১। যাংগাভাটি াফ বতয জজরা- যাংগাভাটি দয, 

কাউখারী, নাজনয়াযচয, ফাঘাইছজড়, যাজস্থ্রী 

উল্পজরা। 

ফান্দযফান াফ বতয জজরা- ফান্দযফান দয, রুভা, 

থানজচ, জযায়াংছজড় উল্পজরা। 

খাগড়াছজড় াফ বতয জজরা- খাগড়াছজড় দয, 

ানছজড়, দীজঘনারা উল্পজরা। 

 

২।যাংগাভাটি াফ বতয জজরায যাংগাভাটি দয, 

যাজস্থ্রী, জফরাইছজড়, নাজনয়াযচয  কাপ্তাই 

উল্পজরা। 

১৫। 

জব জদ জচরল্পেন 

াউ নং- জডজব্লউএন (এ) ৩৫, জযাড # ৪৩, গুরান, 

ঢাকা- ১২১২। 

াট বনায-  

১।গ্রাভ উন্নয়ন ংগঠন (গ্রাউ) 

২। গ্রাভ উন্নয়ন ংগঠন (গ্রাউ) 

১। Multipurpose Disaster  Shelter Support (MPDS) 

Activity 

জভয়াদ- ০১ নল্পবম্বয, ২০২০ ল্পত ২৯ জপব্রয়াজয, ২০২৪। 

 

২। Public Health system strengthening 

and COVID-19 Response in Bandarban 

জভয়াদ- ০১ অল্পটাফয,  ২০২১ ল্পত ২৯ জল্পেম্বয, ২০২২ 

১। আিয়ল্পকন্দ্র এফং জরফায়ু 

জঞ্চু কজভউজনটি অফকাঠাল্পভা 

জনভ বাল্পণয ভাধ্যল্পভ প্রাকৃজতক 

দুম বাল্পগয প্রবাফ হ্রা কযা। 

২। জকাজবড-১৯ জনল্পচতন  

প্রজতল্পযাধ মূরক কাম বক্রভ এফং 

জনস্বাস্থ্য কভ বসূচী জযকেনা  

ফাস্তফায়ন 

১। নাইক্ষযংছজড় উল্পজরা, রাভা উল্পজরা, 

ফান্দযফান াফ বতয জজরা। 

 

২। ফান্দযফান দয  জযায়াংছজড় উল্পজরা, 

ফান্দযফান াফ বতয জজরা। 

১৬। জাাইটি পয জদ ল্পয়রল্পপয়ায অফ অটিজস্টক জচরল্পেন 

(জায়াক) 

৭০/ক, জজকারচায 

শ্যাভরী, ঢাকা- ১২০৭। 

াট বনায- জভানঘয 

জগজযপৄর 

জভয়াদ : ০১ ভাচ ব, ২০২১ ল্পত জপব্রুয়াজয, ২০২৩। 

দজযদ্র অটিজভ  অন্যান্য শফল্পষ্টয 

ম্পন্ন প্রজতফন্ধী জশুল্পদয উযুক্ত 

জক্ষা  প্রজক্ষল্পণয ভাধ্যল্পভ স্বাবাজফক 

জীফল্পন পূন বফাল্পন ায়তা কযা। 

যাংগাভাটি াফ বতয জজরায তফরছজড় এরাকায 

খাদ্য গুদাভ এরাকা 

১৭। কম্পযান ইন্টাযন্যানার ফাংরাল্পদ 

জযাড নং- ১০, ফাড়ী নং- ৫৩, ব্লক- ই, ফনানী, ঢাকা- 

াফ বতয জজরা জশু উন্নয়ন প্রকে 

 

১।জক্ষা যাংগাভাটি াফ বতয জজরা- জফরাইছজড়, রংগদু, 

যাজস্থ্রী উল্পজরা। 



১২১৩। 

উইব,কজভউজনটি জডল্পবরল্পভন্ট কনান ব(জজডজ), 

আগাল্প। 

জভয়াদ : ০১ জুরাই, ২০১৮ ল্পত ৩০ জুন, ২০২৩। 

 

২। স্বাস্থ্য  াজযযীক  

এফং 

         ৩। াভাজজক  শনজতক 

 

খাগড়াছজড় াফ বতয জজরা- দয, যাভগড়, 

ভাজনকছজড় উল্পজরা। 

 

ফান্দযফান াফ বতয জজরা- দয, জযায়াংছজড়, রুভা, 

থানজচ, রাভা উল্পজরা।  

১৮। জিষ্টীয়ান কজভন পয জডল্পবরল্পভন্ট ইন ফাংরাল্পদ 

৮৮ জন াড়া ফ বতা, জভযপুয-১০, 

ঢাকা- ১২১৬। 

জজজ ফক্স # ৩৬৭ 

স্থ্ানীয় াট বনায - কযাপ, ফান্দযফান, াজিয আল্পরা 

উন্নয়ন ংস্থ্া, যাংগাভাটি। 

 

Comprehensive Poverty Reduction Program 

(CPRP)-জপইজ- ৫ 

 

জভয়াদ: ১ জুরাই, ২০২১- জুন-২০২৪। 

জনপ্রজতষ্ঠাজনয উন্নয়ন এফং 

স্থ্ায়ীত্বীরতা, নাযীয ক্ষভতায়ন, জরঙ্গ 

ভতা  ন্যায্যতা,  জরফায়ু জযফতবন 

দুম বাগ ভাভাজয। 

ফান্দযফান াফ বতয জজরায ফান্দযফান দয, 

জযায়াংছজড়  রুভা উল্পজরা। 

 

যাংগাভাটি াফ বতয জজরা- যাজস্থ্রী উল্পজরা। 

১৯। 

িান্সাল্পযজন্স ইন্টাযন্যানার ফাংরাল্পদ (টিআইজফ) 

ভাইডা জন্টায (৫ভ  ৬ষ্ঠ তরা), 

াউজ# ০৫, জযাড # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুযাতন), 

ধানভজে, ঢাকা-১২০৯। 

Participatory Action Against Corruption: Towards 

Transparency and Accountability  (PACTA) 

 

জভয়াদ : ০১ জানুয়াজয, ২০২২ ল্পত ৩১ জডল্পম্বয, ২০২৬। 

দুনীজত দভজন প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রণ, 

দুনীজত প্রজতল্পযাধ  ল্পচতনতা।  

যাংগাভাটি াফ বতয জজরা- দয, কাপ্তাই  নাজনয়াযচয 

উল্পজরা (১ভ-৫ভ ফছয)। ৩য় ফছয জথল্পক জফরাইছজড় 

এফং ফযকর উল্পজরা কাম বক্রল্পভ আতাভূক্ত ল্পফ। 

খাগড়াছজড় াফ বতয জজরা- দয, ানছজড়  ভারছজড় 

উল্পজরা (১ভ-৫ভ ফছয)। ৩য় ফছয জথল্পক 

ম বায়ক্রজভক অফজষ্ট ০৬টি উল্পজরা কাম বক্রল্পভয 

আতাভূক্ত ল্পফ। 

২০। ভানুল্পলয জন্য পাউল্পেন 

ফাড়ী নং- ২২, জযাড নং- ৪, ব্লক- এপ, ফনানী, ঢাকা- 

১২১৩। 

(১) াট বনায- 

জর ফ্লায়ায 

আজকা 

জআইজজড 

গ্রীনজর 

জাফাযাং কল্যান ংস্থ্া 

তৃণমূর উন্নয়ন ংস্থ্া 

আল্পরা, খাগড়াছজড়  

জউম্যাজনটাজযয়ান পাউল্পেন 

ফজরাড়া নাযী কল্যান জভজত (জফএনল্পকএ) 

গ্রাউ 

ইল্পকা জডল্পবরল্পভন্ট 

 

(২) 

জপ্রাল্পগ্রজব (যাঙ্গাভাটি) 

উইব, যাঙ্গাভাটি। 

খাগড়াপুয ভজরা কল্যান জভজত (খাগড়াছজড়) 

অনন্যা কল্যান ংগঠন (ফান্দযফান) 

 

(১) Excluded peoples Rights in Bangladesh 

 

জভয়াদ : ০১ জুরাই, ২০১৭ ল্পত ৩০ জুন, ২০২২ 

 

 

 

(২) Women’s Voice and Leadership 

Bangladesh Project 

 

জভয়াদ : ২৫ জপব্রয়াজয ২০১৯ ল্পত ভাচ ব ২০২৪ 

 

 

(৩) Community Based Resiliance, womens 

Empowerment and Action, CREA 

 

জভয়াদ : ০১ জল্পেম্বয, ২০২২ ল্পত ৩১ আগস্ট, ২০২৬ 

১। প্রাজিকতা  শফলম্য জনযন 

কভ বসূচী। 

 

 

 

২।জজোযজবজিক জংতা প্রজতল্পযাধ 

 জভাকল্পফরা, জরফায়ু জযফতবল্পনয 

প্রবাফ জভাকাল্পফরায় জনগল্পনয 

ক্ষভতা বৃজি। 

 

 

 

 

৩। নাযী এফং জভল্পয়ল্পদয জনতৃত্ব 

জফকা, ক্ষভতায়ন, দক্ষতা উন্নয়ন, 

জরফায়ু জযফতবল্পনয প্রবাফ 

জভাকাল্পফরা, ফাল্য জফল্পয় ফন্ধ, 

াজযফাজযক জংতা প্রজতল্পযাধ। 

ফান্দযফান াফ বতয জজরা- ফান্দযফান দয, রুভা, 

জযায়াংছজড়, নাইক্ষযংছজড়, থানজচ, রাভা, 

আরীকদভ উল্পজরা। 

খাগড়াছজড় াফ বতয জজরা-খাগড়াছজড় দয, 

দীজঘনারা, ানছজড়, রজক্ষছজড়, ভারছজড়, 

ভাজনকছজড়, ভাটিযাঙ্গা, যাভগড় উল্পজরা। 

 

যাংগাভাটি াফ বতয জজরা- যাংগাভাটি দয, 

ফযকর, জফরাইছজড়, কাপ্তাই, জুযাছজড়, ফাঘাইছজড়, 

যাজস্থ্রী, নাজনয়াযচয, কাউখারী, রংগদু 

উল্পজরা। 

 

 

 

যাংগাভাটি াফ বতয জজরায ফযকর/ 

নাজনয়াযচয উল্পজরা। 

 

ফান্দযফান াফ বতয জজরায 

থানজচ/রুভা/জযায়াংছজড় উল্পজরা। 

 



২১। ফাংরাল্পদ নাযী প্রগজত ংঘ(জফএনজএ)  

কেনা সুন্দয (২য় তরা), ১৩/১৪, ফাফয জযাড, ব্লক জফ 

জভাাম্মদপুয, ঢাকা- ১২০৭। 

১। াট বনায :  

জর ফ্লায়ায (যাংগাভাটি) 

 জপ্রাল্পগ্রজব (যাঙ্গাভাটি) 

খাগড়াপুয ভজরা কল্যান জভজত (খাগড়াছজড়)  

জাফাযাং কল্যাণ জভজত(খাগড়াছজড়) 

অনন্যা কল্যান ংগঠন (ফান্দযফান)  

২। াট বনায : 

জপ্রাল্পগ্রজব (যাঙ্গাভাটি) 

খাগড়াপুয ভজরা কল্যান জভজত (খাগড়াছজড়) 

অনন্যা কল্যান ংগঠন (ফান্দযফান) 

 

১। Our lives our health, our future empowering 

adolescent girls and young women in Chittagong 

Hill Tracts to live with dignity and without 

violence 

জভয়াদ : ০১ জানুয়াজয, ২০১৯ ল্পত ৩১ জডল্পম্বয, ২০২৩ 

 

 

 

২। Promoting Rights Though Mobilization and 

Empowerment (PRIME) 

 

জভয়াদ : ০১ জুরাই ২০২১ ল্পত ৩০ জুন ২০২৪ 

১। জকল্পাযী  যুফতী নাযীয স্বাস্থ্য 

জফা উন্নয়ন 

 

 

 

২। াভাজজক-অথ বননজতক অফস্থ্ায , 

নাযী , জকল্পাযী  কন্যা জশুল্পদয 

উয জংতা প্রজতল্পযাল্পধ নাযী, অজত 

দজযদ্র, প্রাজিক ভানুল্পলয অজধকায 

রল্পক্ষয কাম বক্রভ জযচারনা। 

১।  

যাংগাভাটি দয, জুযাছজড়, কাপ্তাই, যাজস্থ্রী, 

জফরাইছজড়,ফযকর, ফাঘাইছজড়, কাউখারী, 

নাজনয়াযচয উল্পজরা। 

 

খাগড়াছজড় দয, ানছজড়, ভারছজড়, গুইভাযা, 

জদঘীনারা উল্পজরা। 

 

ফান্দযফান দয, জযায়াংছজড়, থানজচ উল্পজরা। 

 

২। যাংগাভাটি াফ বতয জজরা- দয উল্পজরা। 

 খাগড়াছজড় াফ বতয জজরা- দয উল্পজরা। 

 ফান্দযফান াফ বতয জজরা- দয উল্পজরা। 

২২। 
ইউনাইল্পটড াযা (United Purpose) 

াউজ- ৮ (৫ভ তরা), জযাড- ২৮, ব্লক- জক, ফনানী ঢাকা। 

 

১। াট বনায- আইজডএপ, কাজযতা, জুভ পাউল্পেন, 

তৃণমূর উন্নয়ন ংস্থ্া।  

 

২। াট বনায- জাফাযাং কল্যাণ জভজত  তৃণমূর 

উন্নয়ন ংস্থ্া 

 

 

 

৩। গ্রীন জর 

  

 

 

১। Leadership to Ensure Adequate Nutrition 

(LEAN) Project 

 

জভয়াদ- ১৬ জল্পেম্বয, ২০১৮ ল্পত ১৫ জল্পেম্বয, ২০২৩ 

 

২। SOFOL(success) project:Integrated 

support for the lifelong success of 

Orphaned children in Bangladesh 

 

জভয়াদ- ০১-১১-২০২১ ল্পত ৩১-১০-২০২২। 

 

৩। Women Business Centre and Innovative 

Financing for Upland water Management in 

Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. 

 

 

১। জনউজিন গবযন্যান্স 

 

 

২। এজতভ জশুল্পদয জীফনভান 

উন্নয়ল্পন ায়তা প্রদান  

 

 

 

৩। নাযী জযচাজরত ব্যফা জকল্পন্দ্রয 

ভাধ্যল্পভ  জযল্পফ ফান্ধফ জনযাদ 

াজনয ব্যফস্থ্া 

১। ফান্দযফান াফ বতয জজরা- রুভা, জযায়াংছজড়, 

নাইক্ষযংছজড়, থানজচ,  আরীকদভ উল্পজরা। 

খাগড়াছজড় াফ বতয জজরা-, দীজঘনারা, ানছজড়, 

রজক্ষছজড়, ভারছজড়, গুইভাযা, 

যাংগাভাটি াফ বতয জজরা- ফযকর, জফরাইছজড়,  

জুযাছজড়, ফাঘাইছজড়, যাজস্থ্রী, নাজনয়াযচয, 

কাউখারী, রংগদু উল্পজরা। 

 

২। খাগড়াছজড় াফ বতয জজরায গুইভাযা, 

ানছজড়  দীজঘনারা উল্পজরা। 

৩। যাঙ্গাভাটি াফ বতয জজরায ফযকর 

উল্পজরা। 

২৩। জপ্রাল্পগ্রজব 

এ জক জফজডং 

ফনরুা, যাংগাভাটি- ৪৫০০। 

জটজরল্পপান নম্বয- ০৩৫১-৬১১০৫ 

ই-জভইর: progressivechts@yahoo.com 

progressivecht8@gmail.com 

 

১। Promoting Resources Of Villagers For 

Equality and Sustainability (PROVES) 

 

জভয়াদ -১৮ নল্পবম্বয ২০২১ ল্পত ১৭ নল্পবম্বয ২০২২ 

 

২। চতুথ ব প্রাথজভক জক্ষা উন্নয়ন কভ বসূচী (জইজডজ-৪) এয াফ- কল্পম্পাল্পনন্ট 

২.৫ ‘আউট অফ স্কুর জচরল্পেন’ 

জভয়াদ : ২০২২ জথল্পক  জুন ২০২৩। 

 

৩। Rural Economic and Cultural Advanced for 

Landless (RECALL) 

১। ঐজতযফাী স্তজল্পে দক্ষতা 

উন্নয়ন, জফকে জীজফকায়ন, 

প্রাকৃজতক ম্পদ ংযক্ষণ, জরফায়ু 

প্রবাফ জভাকাল্পফরায় মথামথ জ্ঞান 

 দ্ক্ক্ষতা অজবন এফং জযল্পফল্পয 

ঝুঁজক জভাকাল্পফরা বৃজি কযা। 

 

২। উানুষ্ঠাজনক প্রাথজভক জক্ষা। 

 

৩। জযল্পফ ংযক্ষণ  

ঐজতযফাী স্তজে  জরাকাজয়ত 

১। যাংগাভাটি াফ বতয  জজরায জুযাছজড় 

উল্পজরা। 

 

২। খাগড়াছজড় াফ বতয জজরা। 

 

৩। যাংগাভাটি াফ বতয জজরায জুযাছজড় 

উল্পজরা। 

mailto:progressivechts@yahoo.com


জভয়াদ ২৫ জভ ২০২২ ল্পত ২৫ এজপ্রর ২০২৩। ংস্কৃজতয উন্নয়ন। 

২৪। ইল্পকা জডল্পবরল্পভন্ট 

উজানী াড়া, ফান্দযফান দয, ফান্দযফান াফ বতয 

জজরা। 

জটজরল্পপান : ০৩৬১-৬৩২৬০ 

ই-জভইর : ecodevelopment@ 

gmail.com 

 

Action on Civic Right to Ward Sobha (Ward 

Council) (ACRWS) 

 

জভয়াদ : জানুয়াজয ২০২২ ল্পত অল্পটাফয ২০২২ 

গণতল্পিয ান ব্যফস্থ্ায উন্নয়ন, 

ভানফাজধকায সুযক্ষা  জফস্তাল্পয 

ইজতফাচক ভূজভকা যাখা। 

ফান্দযফান াফ বতয জজরায দয উল্পজরা।  

২৫। জাল্পন ইন্টাযন্যানার ফাংরাল্পদ 

১৭৩ য়াদা জযাড, জিভ যাভপুযা, ঢাকা। 

াট বনায- কল্পথায়াইন, ফান্দযফান। 

Sonne Education and Training Program in 

Bangladesh (ETPB) 

 

জভয়াদ : জানুয়াজয ২০১৯ ল্পত জডল্পম্বয ২০২৩ 

জক্ষা, স্বাস্থ্য জফা, াজন  

স্যাজনল্পটন এফং দক্ষতা বৃজিমুরক 

প্রজক্ষণ  আর্ত্বকভ বংস্থ্ান। 

ফান্দযফান াফ বতয জজরায আরীকদভ উল্পজরা। 

২৬। চাইন্দা যজক্ষতা জশু দন 

জানাইছজড় ভাল্পযাগ্যা াড়া 

নাইক্ষযংছজড়, ফান্দযফান াফ বতয জজরা। 

 

Sangli  Mro Para School 

 

জভয়াদ : ১ রা ভাচ ব, ২০২১- ৩১ জ জডল্পম্বয ২০২৩।  

জক্ষা 

ফান্দযফান াফ বতয জজরায রাভা উজরায ৩নং 

পাজিঁয়াখারী ইউজনয়ন, াংরী জরা াড়া। 

২৭। তযঙ্গ 

২৮২/৫, ১ভ কল্পরানী 

ভাজায জযাড, জভযপুয-১, ঢাকা- ১২১৬। 

াট বনায- ইল্পকা জডল্পবরল্পভন্ট (ফান্দযফান) 

জাবাটি ব জযডাটন থ্রু অগ বাজনক পাজভ বং এট ফান্দযফান ফাংরাল্পদ 

জভয়াদ : ০১ অল্পটাফয, ২০১৯ ল্পত ৩০ জল্পেম্বয, ২০২২ 
শজফ কৃজল 

ফান্দযফান াফ বতয জজরায দয উল্পজরা। 

২৮। ফনশ্রী নাযী উন্নয়ন পাউল্পেন 

পৃথী াউ, গ্রযাউে জফ্লায, জক, জক যায় ড়ক, যাংগাভাটি 

াফ বতয জজরা। 

জনফন্ধন নঙ- ২৯০৬, তাজযখ: ০২/১২/২০১৪ 

ফ বল্পল নফায়ন-০২/১২/২০১৯ এফং জভয়াদ উিীল্পণ বয 

তাজযখ : ০১/১২/২০২৯। 

জভাফাইর নং-০১৭২০২০৬২১৪ এফং ০১৫৫২৫৫৪৮৪৫ 

ই-জভইর : banosree.nuf@gmail.com 

Economic Empowerment and Capacity 

building of VCF dependent Indigenous/Ethnic 

women to mitigat and adapt adverse climate 

change impact through Indigenous 

knowledge/Ethnic based solution. 

জভয়াদ : ২ জপব্রুয়াজয ২০২২ ল্পত ৩১ জানুয়াযী ২০২৪। 

জরফায়ু জযফতবন অজবল্পমাজন  ফন 

ংযক্ষণ । 
যাংগাভাটি াফ বতয জজরায দয উল্পজরা। 

২৯। জড জফাড ব 

৩৩, জন াড়া ফ বতা 

জা: ফক্স- ৮০১৮ 

জভযপুয- ১০, ঢাকা- ১২১৬।  

জটজরল্পপান নম্বয- 9020682 

ই-জভইর: director@shadboard bd.org 

এনজজ জফলয়ক বুযল্পযায জনফন্ধন নং-১৩৪, তাজযখ : ২৩/১১/১৯৮২ 

জি:। ফ বল্পল নফায়ন  জভয়াদ উিীল্পণ বয তাজযখ : ১৫/০৫/২০২০-

১৫/০৫/২০৩০। 

 াট বনায - জর ফ্লায়ায 

 

কভজপ্রল্পজন্সব কজভউজনটি জরথ্ জপ্রাগ্রাভ (জজএইচজ) 

 

জভয়াদ : ০১ জুরাই ২০২২ ল্পত ৩০ জুন, ২০২৫। 

 

স্বাস্থ্য  
যাংগাভাটি াফ বতয জজরা- কাপ্তাই উল্পজরা । 

যাংগুজনয়া উল্পজরা। 

 


