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স্মাযক নাং- জফএনএপ/রাঃডকঃ/প্রজঃ প্রজতষ্ঠান (জ:ও ত:ব্য: কভী)/৭৩/১২ (খে-৪)/২৭(২০)

তাজযখঃ

০১ কাজতিক ১৪২৩
১৬ অদটাফয ২০১৭

জফলয়ঃ Management of Finance & Accounts জফলদয় জযদো ি প্রজক্ষদণ অাংগ্রণ।
ভদাদয়,
আজন অফগত আদেন ফম, ফাাংরাদদ এনজিও পাউদেন দমাগী াংস্থামূদয প্রজতজনজধবৃদেয িন্য
Management of Finance & Accounts জফলদয় জযদো ি প্রজক্ষদণয আদয়ািন কযা দয়দে। আগাভী
২৪-২৬ অদটাফয ২০১৭ তাজযদখ আাডা ফেজনাং একাদডভী , ফাইা ফযাড, জদঘাযকাো, ভয়ভনজাং দয, ভয়ভনজাং
(০১৭১১-৪৫৯০৯৮) ফকদে আদয়াজিত প্রজক্ষণ কভিসূজিদত অাংগ্রদণয িন্য আজদষ্ট দয় িনাফ --------------------,
(দফী)---------------ফক প্রদয়ািনীয় জনদদ িনা প্রদাদনয অনুদযাধ িানাদনা র।
২। উদেখ ফম, প্রজক্ষণ কভিসূজি শুরুয পূফ ি জদন ন্ধ্যায ভদে প্রজক্ষণাথীদক প্রজক্ষণ ফকদে উজস্থত দত দফ।
৩। প্রকা থাদক ফম , ভদনানীত প্রজক্ষণাথী প্রজক্ষণ ফকাদ ি ফমাগদাদন ব্যথ ি দর যফতীকাদর একই প্রজক্ষণ
ি
ফকাদ অাংগ্রদণয িন্য আনায াংস্থাদক ১০০% ব্যয়বায ফন কযদত দফ।

(এ,এ,এভ, তজযকর ইরাভ)
জনফ িাী অজপায
০২-৯৮৮০২৩০ Ext.-১০৯
প্রাক
অাংগ্রণকাযী কর দমাগী াংস্থায জনফ িাী জযিারক/প্রধান জনফ িাী

ফাাংরাদদ এনজিও পাউদেন
াংযুজি
৫৩, ভাখারী ফা/এ, ঢাকা-১২১২
ফপানঃ ৯৮৮০২৩০ (াজটাং), ৯৮৮৩১৩৯, ৯৮৮৮১১৬
পযাক্সঃ ৮৮৩৭১৪৯
E-mail: bnf@ngofoundation.org.bd, Web: www. ngofoundation.org.bd
www.facebook.com/bangladeshngofoundation

জফলয়ঃ Management of Finance & Accounts (Refreshers)
প্রজক্ষণ স্থানঃ আাডা ফেজনাং একাদডভী, ফাইা ফযাড, জদঘাযকাো, ভয়ভনজাং দয, ভয়ভনজাং
(০১৭১১-৪৫৯০৯৮)।
তাজযখঃ ২৪-২৬ অদটাফয ২০১৭
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দমাগী াংস্থায নাভ ও ঠিকানা

প্রজক্ষণাথীবৃদেয নাভ ও দফী

সৃিনী ভাি কল্যাণ াংস্থা
াঁজথয়া ফািায, ফাঃ াঁজথয়া
ফিরাঃ াফনা।
এযাকন ইন ফাাংরাদদ
দয ফযাড, ফাঃ কারাই
ফিরাঃ িয়পুযাট।

িনাফ ফভাঃ আব্দুর কাদদয
সুাযবাইিায

সুদখয ন্ধ্ান
গ্রাভ ও ফাঃ কয়যা ফািায,
থানাঃ উোাড়া, ফিরাঃ জযািগঞ্জ।
আদি ভাি উন্নয়ন াংস্থা
গ্রাভঃ আকনাড়া, ফাঃ ালুয়াঘাট
ফিরাঃ ভয়ভনজাং।
কাভাযখে েী উন্নয়ন াংস্থা
গ্রাভঃ স্বল্প ভামুদপুয, ফাঃ নাজেনা
কাভাজরয়া, উদিরাঃ কাভাযখে
ফিরাঃ জযািগঞ্জ।
ফাশ্যার ফডদবরদভট াজবি (এ,জড,এ)
গ্রাভঃ জিভ ফাজরয়াঘাটা (ফটতরী, ফাঃ
াঁিজফজফ, ফিরাঃ িয়পুযাট।
আদরায দথ
২২/১৫, উয, ফগুড়া।

িনাফ আফদুর িব্বায
সুাযবাইিায

তৃণমূর ভানজফক উন্নয়ন াংস্থা
গ্রাভ ও ফাঃ কাীনাথপুয
থানাঃ াঁজথয়া, ফিরাঃ াফনা।
আফা (এযাডবান্সদভট ব্যযদযা পয জদ
ি
আর্টদকল্
অফ ফাাইর্ট)
ইনাতাফাদ আ/এ, জফগঞ্জ-৩৩০০।
জফরাভরা াভাজিক উন্নয়ন াংস্থা
(জফএজডএ)
ফযাড নাং-১৭, ফাড়ী নাং-১৪, উয ফিরাঃ
ফগুড়া।
ফাাংরাদদ ইনজির্টউট অফ এজকারিায
(জফআইএ)
ফাড়ী # ১৩এ/৭এ (২য় তরা), ফাফয ফযাড,
ফভাাম্মদপুয, ঢাকা।
গ্রাভীণ আদরা
নুরুরী াউি, জফফার্ট ফভইন ফযাড, জফফার্ট,
ফগুড়া-৫৮০০।

িনাফ িীফন কভায ফন
জাফযক্ষক

িনাফ ফভাঃ যজপকর ইরাভ
ব্যফস্থাক

িনাফ ফভাঃ তজযকর ইরাভ
ফখাকন
জাফযক্ষক
িনাফ ফভাঃ যাদদুর ইরাভ
জাফযক্ষক
িনাফ আতাউয যভান
ভন্বয়কাযী কাভ জাফযক্ষক
িনাফ গুরিায যভান
জাফযক্ষক

িনাফ া ফভাঃ ইভাদ উজিন
ফপ্রাগ্রাভ অজপায
িনাফ ফভাঃ ফভদদী াান
ফপ্রাগ্রাভ অজপায
িনাফ ফভাঃ আজিজুয যভান
জাফযক্ষণ কভিকতিা
পাদতভা ফফগভ
কাযী জাফযক্ষক

দমাগী াংস্থা প্রধাদনয নাভ
ও দফী
িনাফ ফভাঃ জনিাভ উজিন
জনফ িাী জযিারক
০১৭১১-৯৬২১৯১
িনাফ ফভািাফ্পয ফাাইন
জনফ িাী জযিারক
০১৭১২-৮১৭৯৮৭
০১৭৪৮-৯৫০৩১৮
িনাফ ফভাঃ া িাভার
জনফ িাী জযিারক
০১৭১৪-৯৪৫৫৩৫
িনাফ ফভাঃ জভযাি আরী
জনফ িাী জযিারক
০১৭১২-২৬৯০২৯
িনাফ ফভাঃ আযাফুর আরভ
জনফ িাী জযিারক
০১৭১২-৬৯৪৫১৪
ফফগভ আদয়া আিায
জনফ িাী জযিারক
০১৭১১-০৫৪৭৯৬
িনাফ যজপকর ইরাভ
জনফ িাী জযিারক
০১৭১৭-০১৬৭৫৮
িনাফ প্রান্ত ফন
জনফ িাী জযিারক
০১৭১১-২৪০৫১২
িনাফ াহ্ ফভাঃ ফাা উজিন
ফজরভ
০১৭১১-৭০০৮২৫
িনাফ ফভাঃ এিভার ফাদন
জনফ িাী জযিারক
০১৭১২-১৯৬৬৩১
িনাফ ফভাঃ নূরুর ইরাভ
জনফ িাী জযিারক
০১৭৩১২০০৬৪০
০২-৯১১১৫৮৫
ফভাোঃ ফপযদদৌী ফফগভ
জনফ িাী জযিারক
০১৭১৬-০০৯৩৯২

ভন্তব্য
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দমাগী াংস্থায নাভ ও ঠিকানা

প্রজক্ষণাথীবৃদেয নাভ ও দফী

ফফজক অগানাইদিন ফনটওয়াকি পয
ফডদবরদভট জউদভজনদটজযদয়ন এইড্ পয
ফনন (ফন্ধ্ন)
গ্রাভঃ ভাতাই ভজঞ্জর, ফাঃ াঁিজফজফ,
িয়পুযাট।
িাগযনী ভজরা কল্যাণ াংস্থা
গ্রাভঃ ফাজনয়াদী, ফাঃ ও থানাঃ জফপুয,
ফিরাঃ নযজাংদী।
িাইল্ড ড্রীভ এদাজদয়ন (জজডএ)
টাউন কদরানী, ফজনকাড়া
ফাঃ ফযপুয, ফিরাঃ ফগুড়া।
ভজেকা ভজরা উন্নয়ন াংস্থা
জবদটাজযয়া স্কুর ফযাড,ফাঃ জযািগঞ্জ।
ফিরাঃ জযািগঞ্জ।
ফফা পাউদেন (ফপা)
গ্রাভ ও ফাঃ জনি ফানাইর
উদিরাঃ নাোইর, ফিরাঃ ভয়ভনজাং।

িনাফ ফভাঃ ফাযাফ ফাদন
ফিৌধুযী
জাফযক্ষক

ফখ ফপাদয়তুর ইরাভ
জনফ িাী জযিারক
০১৭১২-১৫৮৬০২
০৫৭১-৭৫৩৬২

াানা ফফগভ
জাফযক্ষক

তৃণমূর উন্নয়ন াংস্থা
ফভইন ফযাড , ফাঃ ঘাটাইর
উদিরাঃ ঘাটাইর, ফিরাঃ টাঙ্গাইর।
িাতীয় ভানফ কল্যাণ জভন
৪৩/২, নাজযো ফযাড (৬ষ্ঠ তরা)
সূত্রাপুয, ঢাকা-১১০০।
এদাজদয়ন অফ ফাজও-ইকদনাজভক
ইনযান্সদভট এে ফেজনাং (এযাদট)
ািী ফদয উজিন ফযাড, ফিরাঃ িয়পুযাট।

িনাফ পদয়ি উজিন আাদভদ
জাফযক্ষক

ফফগভ ফভােদরভা িাান
জনফ িাী জযিারক
০১৭১১-৪৮৮৪৬২
িনাফ ফভাঃ আনায আরী
ফপ্রজদডট
০১৭১৬-৫৩৬৩০৫
ফফগভ জজযন ফপযদদৌজ
জনফ িাী জযিারক
০১৭১৬-৭১৯৯৩২
িনাফ ফভাঃ ইউসূপ আকে
ভজিব্যয
জনফ িাী জযিারক
০১৭১৬-৪০১৯৭৯
িনাফ এজফএভএ যাজ্জাক
জনফ িাী জযিারক
০১৭১৫-৩৭৪৭৫৮
িনাফ ফাাইন ফখ
ফিয়াযম্যান
০১৮২৩-৭০৪৫৪৯
িনাফ ির কভায ভের
জনফ িাী জযিারক
০১৭১৮-৮৪৬৬৯৭

িনাফ তজফউর আরভ
জাফযক্ষক
িনাফ ফভাঃ আযাদ ফাদন
জাফযক্ষক
িনাফ আব্য তাদয ফভাঃ নুরুো
ভন্বয়কাযী

িনাফ এ র্ট এভ খায়রুর ইরাভ
জাফযক্ষক
িনাফ ফভাঃ আজিজুর ক
জাফযক্ষক

দমাগী াংস্থা প্রধাদনয নাভ
ও দফী

ভন্তব্য

