
বান্দরবান পাব র্তয্ েজলায় কম র্রত স্থানীয় েবসরকারী েসব্চ্ছােসবী সংস্থাসমূেহর তািলকা 

কর্িমক নং eনিজo eর নাম
 

2. iেকা েডেভলপেমন্ট

3. িহuময্ােনটািরয়ান ফাuেন্ডশন
4. বিলপাড়া নারী কলয্াণ সিমিত
5. হানািন লািট্ট
6. eন েজড eকতা মিহলা সিমিত
7. গর্াuস
8. ে ােচট
9. িতবন্ধী কলয্াণ সংস্থা
৯. aননয্া কলয্াণ সংগঠন
21. কিমuিনিট eডভান্সেমন্ট েফারাম (কয্াফ) 
22. েগ্লাবাল িমশন
23. িহিল েহামস
24. েহাপ ি জ
25. iিন্ডিজনাস িপপলস েডেভলপেমন্ট েসন্টার 
26. aগ র্ানাiেজশন ফর iিন্টেগর্েটড েসািসয়াল েডেভলপেমন্ট 
27. তহ িজং ডং
28. েথং জাং
29. ৈতমু
2৯. েচতনা িশশু সদন
31. েডেভলপেমন্ট সািভ র্স eেসািসেয়শন 
32. বান্দরবান িডসeয্াবলড িপপলস aগ র্ানাiেজশন টু েডেভলপেমন্ট
33. কেথায়াiন
34. আগােপ
35. কিমuিনিট েডেভলপেমন্ট কনসান র্ (িস, িড, িস) 

 

 



রাঙ্গামািট পাব র্তয্ েজলায় কম র্রত স্থানীয় েবসরকারী েসব্চ্ছােসবী সংস্থাসমূেহর তািলকা : 

কর্িমক নং eনিজo eর নাম
2. টংগয্া
3. িসআiিপিড
4. েমানঘর
5. িহেলিহিল
6. ে ােগিসভ
7. আ য় aংগন
8. সাস
9. আিশকা মানিবক uন্নয়ন েক
৯. তারুম
21. জুন পহর
22. গর্ীণ িহল
23. আর িড e
24. িহল ফ্লাoয়ার
25. েগ্লাবাল িভেলজ
26. পাড়া
27. েসাসাiিট ফর iিন্টেগর্েটড oেমন ে ােগর্স (সুiপ) 
28. বরগাং
29. eiচeসিডo
2৯. জুমচাব েমত্তা ফাuেন্ডশন
31. জুম িভu ফাuেন্ডশন
32 iিন্ডিজনাস মািল্টেপ্লক্স েডেভলপেমন্ট (iমেডা) 
33. জুমিব মিহলা কলয্াণ সিমিত
34. িহল িরসাস র্eন্ড েডেভলপেমন্ট েফারাম
35. পাব র্তয্ পল্লী কম র্ সহায়ক ফাuেন্ডশন
36. তয্াশা
37. eভার গর্ীন
38. পুগ েবল



39. সংিব মিহলা সিমিত
3৯. কিমuিনিট েডেভলপেমন্ট ফাuেন্ডশন
41. েভদেভদী মািল্টেপ্লক্স েসািসয়াল oেয়ল েফয়ার eেসািসেয়শন 
42. সাময্ ৈমি eেসািসেয়শন
43. জাগরণী মিহলা সিমিত
44. সাংগর্াi
45. আi eস িড
46. াiট িগর্ন িহল eনাজ ফাu্েন্ডশন
47. শাপলা নারী uন্নয়ন ফাuেন্ডশন
48. ফুেরা েমান oেয়ল েফয়ার েসাসাiিট
49. েবলী মিহলা সিমিত

4৯. বন নারী uন্নয়ন ফাuেন্ডশন

51. aপরািজতা নারী কলয্াণ সংস্থা
52. েডেভলপেমন্ট কনসান র্
53. ে ন্ডশীপ
54. আেলা মানিবক uন্নয়ন েক
55. জুম ফাuেন্ডশন
56. নব িদগন্ত
57. oেয়ল েফয়ার eেসািসেয়শন
58. িহেলা সদক
59. oেমন িরেসাস র্ েনটoয়াকর্
5৯. কিমuিনিট িভেলজ eডভান্সেমন্ট
61. েসাসাiিট ফর েডেভলপেমন্ট সেপিক্টভ 
62. uেমন্স eডুেকশনস ফর eয্াডভান্সেমন্ট eন্ড eমপাoয়ারেমন্ট (uiভ) 
63. সাiিনং িহল
64. আরণয্ক েডেভল্পেমন্ট ফাuেন্ডশন
65. িহমাoয়ািন্ত

  



খাগড়াছিড় পাব র্তয্ েজলায় কম র্রত স্থানীয় েবসরকারী েসব্চ্ছােসবী সংস্থাসমূেহর তািলকা : 

 

কর্িমক নং eনিজo eর নাম
2. তৃণমূল uন্নয়ন সংস্থা
3. জাবারাং কলয্াণ সিমিত
4. আেলা
5. আলাম
6. পাজুিরেকা
7. খাগড়াপুর মিহলা কলয্াণ সিমিত
8. পাব র্তয্ েবৗদ্ধ িমশন
9. বাংলােদশ রুরাল eিগর্কালচার েগর্িসভ eেসািসেয়শন 
৯. িহuময্ািনিট oেয়ল েফয়ার eেসািসেয়শন
21. কািবদাং
22. মধয্ম লিতবান বহুমুখী কলয্াণ সিমিত
23. িমলনপুর মিহলা সিমিত
24. পাব র্তয্ জুিময়া পূনব র্াসন o পিরেবশ সংরক্ষণ সংস্থা 
25. রুেরাoয়া লায়ু তাদাং
26. সারভাiভাল
27. আনন্দ নগর মিহলা সিমিত
28. eথিনক পুoর eডভান্সেমন্ট কিমিট
29. িচটাগাং িহল াক্টস িহuময্ান িরেসাস র্
2৯. আদাম
31. েফাoয়ারা
32. বরগাং ফাuেন্ডশন
33. শতদল কলয্ান সিমিত
34. জুম ফুল
35. eiচ িড o

 



রাঙ্গামািট, খাগড়াছিড় o বান্দরবান পাব র্তয্ েজলায় কম র্রত জাতীয় eবং আন্তর্জািতক েবসরকারী েসব্চ্ছােসবী 
সংস্থাসমূেহর তািলকা : 

কর্িমক নং eনিজo eর নাম
2. াক
3. কািরতাস
4. িখর্িষ্টয়ান কিমশন ফর েডেভলপেমন্ট (িসিসিডডব) 
5. পদেক্ষপ
6. িশকা
7. সংশপ্তক
8. eিপeিব
9. িপিডম ফাuেন্ডশন
৯. ঢাক আহছািনয়া িমশন
21. আনন্দ
22. েসািন iন্টারনয্াশনাল
23. আশা
24. িদ েল িস িমশন
25. নoেজায়ান
26. েসভ িদ িচলে ন iন্টারনয্াশনাল
27. কন র্সান র্iuিনভােস র্ল
28. েহেলন েকলার iন্টারনয্াশনাল
29.  েহাপ- 98
2৯. েহল্প eiজ iন্টারনয্াশনাল
31. বাংলােদশ েসন্টার ফর eডভান্সড স্টািডজ 
32. বাংলােদশ বয্ািপ্টস্ট িমশন
33. মানুেষর জনয্ ফাuেন্ডশন
34. েসািসয়াল েহল্থ েডেভলপেমন্ট (েশড েবাড র্) 
35. েমির েস্টাপস বাংলােদশ
36. aিধকার
37. িরসাস র্ iেনিটেয়িটভস (িরব)



38. েযাগােযাগ
39. িবটা
3৯. েস্পস
41. বাংলােদশ iন্সিটিটuট aফ eিপকালচার 
42. েকাষ্টাল েডেভলপেমন্ট পাট র্নারশীপ (িসিডিপ) 
43. বাংলােদশ eভাiরনেমন্টাল লয়াস র্eেসািসেয়শন (েবলা) 
44. eম eস eফ হলয্ান্ড
46. iয়ং uiেমন িখর্িষ্টয়ান eেসািসেয়শন
47. নারী পক্ষ
48. িভ eস o
49. েহলেভটাস সুiস iন্টারেকাaপােরশন
4৯. েকােডক
51. েকয়ার
52. িখর্িষ্টয়ান িমশন হসিপতাল
53. ৈকননীয়া
54. আiপাস বাংলােদশ
55. তরঙ্গ
56. সিলডািরিটস iন্টারনয্াশনাল
57. কনসানড র্uiেমন ফর ফয্ািমিল েডেভলপেমন্ট 
58. আর eiচ েস্টপ
59. বাংলােদশ নারী গিত সংঘ
5৯. িনেজরা কির
61. aয্াকেসস বাংলােদশ ফাuেন্ডশন
62. জািনপপ-জাতীয় িনব র্াচন পয র্েবক্ষণ পিরষদ 
63. iuনাiেটড পারপাস
64. বুেরা বাংলােদশ
65. eিশয়ান িডজাস্টার ি ে ায়াড র্েনস েসন্টার 
66. কম্পয্াশন iন্টারনয্াশনাল
67. সূেয র্র হািস িক্লিনক

 


