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সেভ দ্য চিলড্রেন 

‘নব জীবন’-বহুবাচষিক েহায়তা কর্িেূিীর োর-েংড্রেপ 

(জনু ২০১০ - সর্ ২০১৫) 

 

পাাঁি বছর সর্য়াদ্ী ‘নব জীবন’ কর্িেূিী বচরশাল চবভাড্রের নয়টি উপড্রজলার ১,৯১,০০০ প্রতযে উপকারড্রভােী 
পচরবাড্ররর খাদ্য অচনরাপত্তা ও ঝুাঁ চক কচর্ড্রয় আনার লড্রেয প্রণীত হড্রয়ড্রছ। দ্ডু্র ি্াে-পবূি েতকীকরণ ও দ্ডু্র ি্ােকালীন 

পচরচিচত সর্াকাড্রবলার ের্তা বৃচিড্রতও এই কর্িেূিী কাজ করড্রছ, ্ার উপকাচরতা পড্ররােভাড্রব বচরশাল চবভাড্রের েব 

এলাকায় পচরলচেত হড্রব। ‘নব জীবন’ কর্িেিূী ৯টি উপড্রজলার ৭৯টি ইউচনয়ড্রন ১,৩০০ এর অচিক গ্রাড্রর্র 

সর্াট ৪,১৯,২৪৭টি পচরবাড্ররর ৮৯ শতাংড্রশর র্ড্রিয বাস্তবাচয়ত হড্রে। কর্িেূিীর জনয চনবিাচিত উপড্রজলাগুড্রলা হড্রলাোঃ 
বচরশাল সজলার - বচরশাল েদ্র, চহজলা ও সর্ড্রহচিেঞ্জ; পটুয়াখালী সজলার - দ্শচর্না, েলাচিপা ও কলাপাড়া এবং 
বরগুনা সজলার - আর্তলী, বরগুনা েদ্র ও পাথরঘাটা। 

 

েণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাড্রদ্শ েরকাড্ররর খাদ্য ও দ্ডু্র ি্াে বযবিাপনা র্ন্ত্রণালড্রয়র দ্ডু্র ি্াে বযবিাপনা ও ত্রাণ চবভাে এবং 
বাংলাড্রদ্শি সেভ দ্যা চিলড্রেন-ইউএেএ এর র্িযকার স্বােচরত ‘সহাস্ট কাচি এচগ্রড্রর্ন্ট’ অনুোড্রর েরকাড্ররর চবচভন্ন 

র্ন্ত্রণালয় ও চবভাড্রের েহায়তায় স্ৌথভাড্রব ‘নব জীবন’ কর্িেূিী বাস্তবাচয়ত হড্রে। বাংলাড্রদ্শ েরকাড্ররর 

জাতীয় স্বািয ও খাদ্য চনরাপত্তা নীচতর্ালা এবং ইউএেএআইচি’র বাংলাড্রদ্ড্রশর জনয অগ্রাচিকার কর্িেূিীর োড্রথ ের্তা 
সরড্রখ এই কর্িেূিীর চতনটি সকৌশলেত উড্রেশয চনিিারণ করা হড্রয়ড্রছ। সকৌশলেত উড্রেশযের্ূড্রহর োড্রথ েংেচত সরড্রখ 

‘নব জীবন’ বাস্তবায়ড্রনর লড্রেয চবচবি কর্িেূিী ও ফলাফড্রলর োরাংশ চনড্রে বচণিত হড্রলা ঃোঃ 
 

সকৌশলেত উড্রেশয ইন্টারড্রভন্শন ও আউটপুটের্ূহ 

১। র্া ও চশশু স্বািয এবং পুচটোঃ 
 

পাাঁি বছড্ররর কর্ বয়ড্রের চশশু 

ও েভি বতী র্চহলা/দ্গু্ধদ্ানকারী 
র্াড্রয়র স্বািয ও পুচটর উন্নয়ন।  

 

 

লেযর্াত্রা ঃোঃ ১,৮৬,৯৩০ 

পচরবার 

 ১,৩১৭টি ‘চভড্রলজ সহল্থ কচর্টি’ েঠন পূবিক তাড্রদ্রড্রক কচর্উচনটি সকইে 

র্যাড্রনজড্রর্ন্ট (CCM), আইএর্চেআই (IMCI) এবং দ্ীঘিিায়ী ও স্বল্পকালীন অপুচট 

চবষড্রয় প্রচশেণ প্রদ্ান করা। 

 কচর্উচনটি ও েরকাড্ররর েকল স্বািয সেবা প্রদ্ানকারীড্রক অতযাবশযকীয় পুচট 

কা ি্ক্রড্রর্র (Essential Nutrition Action-ENA) প্রচশেণ প্রদ্ান করা। 

 প্রায় ১,৮৬,৯৩০টি পচরবাড্ররর জনয স্বািয ও পচরবার কলযাণ র্ন্ত্রণালয় ও 

কচর্উচনটির স্ৌথ েহড্র্াচেতায়  ‘সগ্রাথ র্চনটচরং এন্ড প্রড্রর্াশন’ (GMP) সেশড্রনর 

বযবিা করা এবং েভি বতী র্াড্রয়র সেবা চনচিত করা । 

 প্রচতর্াড্রে েড্রড় প্রায় ৬০,০০০ উপকারড্রভােী ্ারা  র্াচেক GMP সেবা বা 
েভি কালীন সেবা গ্রহণ করড্রব তাড্রদ্র র্ড্রিয পুচট সরশন চহোড্রব ের্, িাল, ও 

সভচজড্রটবল অড্রয়ল চবতরণ করা। 

২। বাজার চভচত্তক উৎপাদ্ন ও 

আয় বৃচিোঃ  
 

দ্চরদ্র ও অচত দ্চরদ্র 

পচরবারের্ূড্রহর উৎপাদ্ন ও 

ক্রয় ের্তা বাড়াড্রনা, ্াড্রত 

তারা েহড্রজ খাদ্য েংগ্রহ করড্রত 

পাড্রর। 

 ৪০,০০০ পচরবারড্রক বেতবাড়ী চভচত্তক েবচজ, র্াছ ইতযাচদ্ উৎপাদ্ন সকৌশড্রলর 

উপর প্রচশেণ প্রদ্ান ও প্রদ্শিণ করা। 

 কর্পড্রে ১৯,৪৩৪ টি অচত দ্চরদ্র পচরবার ্াড্রত আয় বৃচির জনয কাজ করড্রত 

পাড্রর, সে লড্রেয তাড্রদ্রড্রক ‘এযাড্রেট ট্রান্সফাড্ররর’ র্ািযড্রর্ েহায়তা প্রদ্ান করা। 

 ২০,০০০ পচরবারড্রক উচ্চ র্ূড্রলযর েবচজ ও র্াছ উৎপাদ্ন ও বাজারজাতকরড্রণ 

দ্ে কড্রর সতালা। 

 আচথিকভাড্রব দ্চরদ্র তরুণ/তরুণী ও অনযড্রদ্র চনড্রয় েঠিত ৪০০ গ্রুড্রপর র্াড্রঝ গ্রার্ 

চভচত্তক েঞ্চয় ও ঋণপ্রদ্ান কর্িকান্ড পরীোর্ূলকভাড্রব পচরিালনা করা। 
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লেযর্াত্রা ঃোঃ ৮০,০০০ পচরবার 

  

৩। দ্ডু্র ি্াে ঝুাঁ চক  হ্রাে ঃোঃ  
 

কর্িেূিী এলাকার 

পচরবারের্ূহড্রক দ্ডু্র ি্ােকালীন 

ের্ড্রয় তাড্রদ্র জীবন ও েম্পদ্ 

রো এবং দ্ডু্র ি্াে সশড্রষ দ্রুত 

জীচবকা অজি ন র্ূলক কাজ শুরু 

করড্রত েের্ কড্রর সতালা। 

 

লেযর্াত্রাোঃ ৩,৭৩,৪৭০ পচরবার 

 ৮১৯টি অচত ঝুাঁ চকপূণি গ্রাড্রর্র জনেণড্রক প্রচশেণ প্রদ্াড্রনর র্ািযড্রর্ দ্ডু্র ি্াে ঝুাঁ চক 

হ্রাড্রে প্রস্ত্ত্তত করা (স্র্ন দ্ডু্র ি্াে ঝুাঁ চক ও েম্পড্রদ্র র্ানচিত্র, কচন্টনড্রজচন্স প্ল্যান, 

ভলাচন্টয়ার প্রচশেণ) 

 ১১টি নতুন ঘূচণিঝড় আশ্রয়ড্রকন্দ্র চনর্িাণ এবং আড্ররা ১২৪টি ঘূচণিঝড় আশ্রয়ড্রকন্দ্র ও 

চকল্লা েংস্কার বা পুনোঃচনর্িাণ করা। 

 ১০০ টি গ্রাড্রর্ ‘সেফটি সনট’ কর্িেূিীর অংশ চহোড্রব ‘কাড্রজর চবচনর্ড্রয় 

খাদ্য’/‘কর্িেৃজন কা ি্ক্রর্’ গ্রহণ এবং দ্ডু্র ি্াে ঝুাঁ চক হ্রাড্রের জনয প্রড্রয়াজনীয় েম্পদ্ 

ও অবকাঠাড্রর্া েড্রড় সতালা এবং এেব কা ি্ক্রড্রর্র র্ািযড্রর্ ৩৬ লে কর্িচদ্বে 

েৃচট করা।  

 ঘূচণিঝড্রড়র েচতপথ ও িলভাড্রে এর আঘাত হানার েঠিকতা চনরূপণ  এবং 
কচর্উচনটি প ি্াড্রয় এ  চবষড্রয় ‘আোর্ েতকীকরড্রণর’ পরীোর্ূলক কা ি্ক্রর্ 

পচরিালনা করা। 

 

সকৌশলেত উড্রেড্রশযের্ূড্রহর বণিনাোঃ 
 

সকৌশলেত উড্রেশয ১-এর বণিনাোঃ 
বচরশাড্রল প্রায় ৪৭% পাাঁি বছড্ররর নীড্রির চশশু খবিাকৃচত বা দ্ীঘিিায়ী অপুচটড্রত ভুেড্রছ। এ অবিা শুিুর্াত্র বতি র্াড্রনর 

খাদ্য চনরাপত্তাহীনতার লেণই নয়, অচিকন্তু ভচবষযড্রত এেব চশশুর স্বল্প র্ানচেক চবকাড্রশর ইচিতও বহন কড্রর। নব 

জীবন চভড্রলজ সহলথ কচর্টির র্ািযড্রর্ ৫ বছর বয়ড্রের নীড্রির চশশুর ্ত্ন েম্পচকি ত আিরণ পচরবতি ন, পচরবাড্ররর 

েদ্েযড্রদ্র র্ড্রিয ের্ খাদ্য বণ্টন, েরকারী ও সবেরকারী েংিায় ের্চিত র্া ও চশশুর স্বািয ও পুচট সেবা এবং তথয 
প্রদ্াড্রনর জনয কাজ করড্রছ। এ কর্িেূিী সথড্রক স্েব পচরবাড্রর েভি বতী র্চহলা, দ্গু্ধদ্ানকারী র্া এবং ২ বছড্ররর নীড্রির 

চশশু আড্রছ, তাড্রদ্র জনয খাদ্য সরশড্রনর (চনড্রি প্রদ্ত্ত সটচবল সদ্খুন) বযবিা আড্রছ, ্চদ্ তারা চনিিাচরত অতযাবশযকীয় র্া-
চশশু স্বািয ও পচুট সেবা এবং আিরণ পচরবতি ড্রনর উঠান ববঠড্রক অংশগ্রহণ কড্ররন। এ কর্িেূিী আিরণ পচরবতি ন 

চবষয়ক তথয প্রদ্াড্রনর  চবচভন্ন কা ি্ক্রর্, পুচট চবষয়ক জ্ঞান ও িিি া, অেুি চশশুর পাচরবাচরক প ি্াড্রয় ্ত্ন এবং 
পচরষ্কার-পচরেন্নতা (বযচি ও পাচরপাচবিক) উন্নয়ড্রন েহায়তা করড্রছ। 
 

র্াচেক পুচট সরশড্রনর পচরর্াণ সটচবলোঃ 
চবড্রবিয চবষয় ের্ িাল সভজ অড্রয়ল 

েভি বতী/দ্গু্ধ দ্ানকারী র্া ৬ সকচজ ০.৯০ সকচজ ০.৬০সকচজ 

৬ সথড্রক ২৪ র্াে বয়ড্রের চশশু ২.২৫ সকচজ ০.৪৫ সকচজ ০.৩০ সকচজ 

র্িা সর্ৌেুড্রর্ ৩ েদ্ড্রেযর পচরবার ৬.৭৫ সকচজ - ০.৪৫ সকচজ 
 

সকৌশলেত উড্রেশয ২-এর বণিনাোঃ 
উপকূলবতী বচরশাল অঞ্চড্রল প্রচতকূল পচরড্রবড্রশর র্ড্রিয সবাঁড্রি থাকার তাচেড্রদ্ দ্চরদ্র ও অচত দ্চরদ্র জনড্রোষ্ঠী তাড্রদ্র 

জীচবকার জনয চবচভন্ন িরড্রণর বা বহুর্ূখী সকৌশল অবলম্বন কড্রর থাড্রকন। এই চবষয়াটিড্রক চবড্রবিনায় সরড্রখ নব 

জীবন বাজার চভচত্তক উৎপাদ্ন ও আয়বচৃির্ূলক কর্িকান্ড গ্রহণ করড্রছ, ্াড্রত দ্চরদ্র ও অচত দ্চরদ্র পচরবারের্হূ 

েহড্রজ খাদ্য েংগ্রহ করড্রত পাড্রর। আয়বৃচির্ূলক কাড্রজর একটি সকৌশল হড্রে, কৃচষ উৎপাদ্ন ও আচথিক লাভ বচৃি করা। 
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এই উড্রেড্রশয নব জীবন উৎপাদ্নকারীড্রদ্র দ্ল বতচর কড্রর তাড্রদ্র কাচরেরী দ্েতা উন্নয়ন করড্রছ; ্াড্রত তারা 

বচিিত হাড্রর েবচজ, র্াছ, র্রুেী অথবা অকৃচষ পণয উৎপাদ্ন করড্রত পাড্ররন। নব জীবন এেকল দ্ড্রলর োড্রথ 

বাজার বযবিার  েংড্র্াে বতরীড্রত েহায়তা করড্রছ। প্রাচিক জনড্রোষ্ঠী ্াড্রত খাে েম্পড্রদ্ (ভূচর্, জলাভূচর্ ইতযাচদ্) 

ের্যতা পায়, সেজনয নব জীবন কাজ করড্রছ এবং গ্রার্চভচত্তক েঞ্চয় ও ঋণ প্রদ্াড্রনর একটি র্ড্রিল 

পরীোর্ূলকভাড্রব পচরিালনা করড্রব। প্রকল্প এলাকার ৮০,০০০ দ্চরদ্র ও অচত দ্চরদ্র পচরবারড্রক উপড্ররাচল্লচখত 

কর্িকাড্রন্ড েমৃ্পি করার পচরকল্পনা করা হড্রয়ড্রছ। এড্রদ্র র্িয হড্রত প্রায় ২০,০০০ অচত দ্চরদ্র পচরবারড্রক আয়বৃচির্লূক 

কাড্রজর জনয উৎপাদ্ন উপকরণ চদ্ড্রয় েহায়তা করা হড্রব। অচতচরি অথিননচতক েুফল স্র্ন র্ানেম্মত উৎপাদ্ন 

উপকরণ ও সেবার প্রাপযতা; উন্নততর বাজার কর্িকান্ড; উন্নততর বাজার অবকাঠাড্রর্া; উন্নততর উৎপাদ্ন সকৌশল 

ইতযাচদ্ সথড্রক পড্ররােভাড্রব অচতচরি ১০০,০০০ পচরবার উপকৃত হড্রব। 
 

সকৌশলেত উড্রেশয ৩-এর বণিনাোঃ 
বচরশাল চবভাড্রের সবশ চকছু অঞ্চল নানাচবি প্রাকৃচতক দ্ডু্র ি্াড্রের জনয চবড্রশষভাড্রব চিচিত এবং োম্প্রচতক কাড্রলর 

ঘূচণিঝড়ের্ূহ ও এর েয়েচত এ অঞ্চড্রলর দ্ডু্র ি্াড্রের ভয়াবহতা আর্াড্রদ্র োর্ড্রন পুনরায় তুড্রল িড্ররড্রছ। সকৌশলেত 

উড্রেশয ৩-এর কা ি্ক্রর্ের্ূহ প্রতযে বা পড্ররােভাড্রব র্ূল কর্ি এলাকার েকল খানাড্রক (আনুর্াচনক ৩৭৩,৪৭৩ খানা) 
দ্ডু্র ি্াে প্রস্ত্ত্তচত বা চনরেড্রন েহায়তা করড্রব। কর্ি এলাকার ৪৪টি অচত ঝুাঁ চকপণূি ইউচনয়ড্রনর েকল খানা দ্ডু্র ি্াে 

প্রশর্ড্রনর েুচবিা পাড্রব। র্িা সর্ৌেুড্রর্ কাড্রজর চবচনর্ড্রয় খাদ্য বা কর্িেৃজন কা ি্ক্রর্ গ্রহড্রণর র্ািযড্রর্ েরীব 

পচরবারের্ূহড্রক সেফটি সনট-এর আওতায় আনা হড্রে। অনুরূপভাড্রব এ েকল কাড্রজর র্ািযড্রর্ স্ অবকাঠাড্রর্াের্ূহ 

বতচর হড্রব, তা দ্ডু্র ি্াে প্রশর্ড্রন েহায়তা করড্রব। সেভ দ্যা চিলড্রেন বতি র্াড্রন বহুর্খুী েংিাের্ূড্রহর দ্ডু্র ি্াে প্রস্ত্ত্তচত 

সনটওয়াড্রকি র োড্রথ কর্িেমৃ্পি থাকার কারড্রণ কর্িেূিীর নয়টি উপড্রজলার বাইড্ররও এ অঞ্চড্রলর অনযানয এলাকার 

জনোিারণ দ্ডু্র ি্াে চবষয়ক েহায়তা পাড্রব (স্র্ন, আোর্ ঘূচণিঝড় েতকি তা চবষড্রয় জনোিারণড্রক জানাড্রনা)। প্রেিত 

উড্রল্লখয, বৃহত্তর বচরশাল চবভাড্রের অড্রনক এলাকা (্া নব জীবন কর্িেূিীর র্ড্রিয নয়) Emergency Contingency 

Plan and Response কা ি্ক্রড্রর্র টাড্রেিট এলাকা চহোড্রব চবড্রবচিত হড্রব।   

 

নব জীবন কর্িেূিীর চস্টয়াচরং কচর্টিোঃ 
 

েরকাড্ররর চবচভন্ন র্ন্ত্রণালয় ও চবভাে, ইউএেএআইচি এবং সেভ দ্যা চিলড্রেড্রনর প্রচতচনচির র্ািযড্রর্ েঠিত একটি দ্ে 

চস্টয়াচরং কচর্টি নব জীবন বাস্তবায়ড্রন আিোঃর্ন্ত্রণালড্রয়র েহায়তা চনচিত করড্রব। চস্টয়াচরং কচর্টি চনেরূপ: 

 

 Secretary, Disaster Management and Relief Division, MoFDM  

 Additional Secretary, DMRD, MoFDM 

 Joint Secretary (Relief ), DMRD, MoFDM 

 Joint Secretary (Disaster Management), DMRD, MoFDM 

 

 

 Representatives from - 

Ministry of Health & Family Planning, Agriculture, Fisheries & Livestock, Women and Children Affairs, Food 

Division, ERD, Finance Division, Local Government Division, NGO Affairs Bureau, CPP. 

 Director General- 

Department of Food, Department of Relief & Rehabilitation, Disaster Management Bureau  

 Deputy Chief,  DMRD, MoFDM 

 Senior Assistant Chief, DMRD, MoFDM 

 Representative of USAID  

 Representative of Save the Children 
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কর্িেূিী বাস্তবায়ড্রন অংশীদ্ারী েংিাের্ূহোঃ 
 

নব জীবন -এ ৩টি আিজি াচতক উন্নয়ন েংিা কাচরেরী েহায়তা প্রদ্ান করড্রছ। েংিাগুড্রলা হড্রলাোঃ 
 

 Hellen Keller International (HKI) 

 International Development Enterprise (IDE) 

 WorldFish Center 
 

এই কর্িেূিী বাস্তবায়ড্রন চনড্রোি ৪টি এনচজও প্রতযে েহায়তা প্রদ্ান করড্রছ।  

 Community Development Centre (CODEC) 

 Gono Unnayan Prochesta (GUP) 

 Speed Trust  

 South Asia Partnership, Bangladesh (SAP Bangladesh) 
 

উপড্রজলা চভচত্তক খানা েংখযা (্ারা কর্িেূিীর েহায়তা পাড্রব): 
 

সজলা উপড্রজলা খানা পাটি নার এনচজও 

বচরশাল 

বচরশাল েদ্র ২৩,৭০৬ CODEC 

চহজলা ৩৪,২৪৪ GUP 

সর্ড্রহচিেঞ্জ ৫৯,০৬২ GUP 

পটুয়াখালী 

েলাচিপা ৩৬,০৩৭ SAP Bangladesh 

রাঙাবাচল ১৮,৭৩৭ SAP Bangladesh 

দ্শচর্না ২৬,৬১৬ Speed Trust 

কলাপাড়া ৪১,৫৭১ Speed Trust 

বরগুনা 
আর্তলী ৫৭,৫২৩ CODEC 

বরগুনা েদ্র ৪১,১৬১ SAP Bangladesh 

পাথরঘাটা ৩৪,৮১৩ SAP Bangladesh 

সর্াট ৩,৭৩,৪৭০ 

 

কর্িেূিীর বাড্রজট ও উৎে ঃোঃ  
 

পাাঁি বছর বযাপী নব জীবন-এর েবিড্রর্াট বাড্রজট ও উৎে চনেরুপোঃ 

ক. র্াচকি ন ্ুিরাষ্ট্র েরকাড্ররর প্রকল্প অনুদ্ান (নেদ্ অথি ও খাদ্য)  টাকা  ৩৫৩,৫৪,১৬,৩৫৬ 

খ. বাংলাড্রদ্শ েরকাড্ররর েহায়তা     টাকা         ২১,১৩,০৪,২৮৭ 

ে. সেভ দ্য চিলড্রেন-ইউএেএ এর েহায়তা    টাকা      ৪,২৮,১১,৭৪০ 

কর্িেূিীর েবিড্রর্াট বাড্রজট     টাকা ৩৭৮,৯৫,৩২,৩৮৩ 
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স্াোড্র্াে: 

নার্ পদ্বী ঠিকানা ও সফান নম্বর 

জন উইচলয়ার্ র্ায়ার চিফ অব পাটিি  সেভ  দ্যা চিলড্রেন 

বাচড় # ৩৫, সরাি # ৪৩,  

গুলশান - ২, ঢাকা - ১২১২  

সফান # ০২-৮৮৩৪০৯২, 

          ০২-৯৮৯৫৭৯৮ 

 

র্াহাবুব হাোন র্যাড্রনজার - চফল্ড অপাড্ররশনে সেভ  দ্যা চিলড্রেন 

ইম্পযাক্ট এচরয়া অচফে 

দ্চেণ আড্রলকািা, বাংলা 
বাজার  

বচরশাল 

সফান # ০৪৩১-২১৭৬০৬৮,         

                  ২১৭৬০৪১ 

 

েুব্রত েরকার সিপুটি র্যাড্রনজার- চফল্ড 

অপাড্ররশনে 

সেভ  দ্যা চিলড্রেন  

২৪৩ রাচজয়া র্যানোন 

কড্রলজ সরাি, পটুয়াখালী 
সফান # ০৪৪১-৬৩৬৬১, 

                  ৬৩৬৫২ 

 

চলয়াকত আলী খান সিপুটি র্যাড্রনজার- চফল্ড 

অপাড্ররশনে 

সেভ  দ্যা চিলড্রেন  

দ্চেণ র্নোতলী 
র্চনর সিয়ারর্যাড্রনর বাচড় 

বরগুনা 
সফান # ০৪৪৮-৫১০১৪ 

 

এ. এন. এর্. ওয়াচহদ্ টির্ চলিার সকাড্রিক 

বচরশাল েদ্র উপড্রজলা অচফে 

সেড্রভন টাওয়ার পুচলশ লাইন 

সরাি 

ওয়াই িচিউ চে এ সু্কল সলইন 

বচরশাল 

 

আহড্রর্দ্-উন-নবী টির্ চলিার সকাড্রিক 
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নার্ পদ্বী ঠিকানা ও সফান নম্বর 

আর্তলী প্রড্রজক্ট অচফে 

রানী র্হল, আর্তলী 
বরগুনা 
 

র্ািবী সহাড্রেন টির্ চলিার স্পীি ট্রাস্ট 

কলাপাড়া উপড্রজলা অচফে 

কড্রলজ সরাি, কলাপাড়া, 
পটুয়াখালী 
 

সর্াোঃ আচনেুর রহর্ান টির্ চলিার স্পীি ট্রাস্ট 

দ্শচর্না উপড্রজলা অচফে 

পূজাড্রখালা, দ্শচর্না 
পটুয়াখালী 
 

র্চনরুজ্জার্ান টির্ চলিার এেএচপ বাংলাড্রদ্শ 

েলাচিপা উপড্রজলা অচফে 

আড্রলয়া ভবন,  

োর্ুদ্াবাদ্ সরাি, েলাচিপা 
পটুয়াখালী 
 

চর্জি া আবু্দল হাই টির্ চলিার এেএচপ বাংলাড্রদ্শ 

বরগুনা েদ্র উপড্রজলা অচফে 

চিড্রকচপ সরাি, বরগুনা েদ্র 

বরগুনা  
 

রাখাল িন্দ্র দ্াে টির্ চলিার এেএচপ বাংলাড্রদ্শ 

পাথরঘাটা উপড্রজলা অচফে 

োংতাই প্ল্াজা, পাথরঘাটা 
বরগুনা 
 

সর্াোঃ সদ্ড্রলায়ার সহাড্রেন টির্ চলিার েণ উন্নয়ন প্রড্রিটা 
সর্ড্রহচিেঞ্জ উপড্রজলা অচফে 

ফারুক কিাক্টাড্ররর বাচড় 

গ্রার্: খারচক, ওয়ািি  # ০৮ 

সর্ড্রহচিেঞ্জ সপৌরেভা 
সর্ড্রহচিেঞ্জ, বচরশাল 
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নার্ পদ্বী ঠিকানা ও সফান নম্বর 

সফান # ০৪৩২-৫৫৬১৪২ 

 

এইি. এর্. সোলায়র্ান 

কচবর 

টির্ চলিার েণ উন্নয়ন প্রড্রিটা 
চহজলা উপড্রজলা অচফে 

খুন্না বাজার 

চহজলা, বচরশাল 
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