
ট্রাস্টি ব ার্ড ের সদস্যর্দর নাম, পদ ী, বমা াইল নম্বর ও ই-বমইল  

   

ক্রস্টমক নং নাম পদ ী বমা াইল ও ই-বমইল 

1.  প্রর্েসর ডাাঃ বমাাঃ ব ালাম রাব্বানী  বেয়ারপাস েন 

স্টনউর্রা-বডর্েলর্পর্মন্টাল প্রস্টি ন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টি ব াড ে।  

 

+৮৮০২৪৮৩২২৬৭৩ 

rabbanigolam33@gmail.com 

2.  জনা  বমাাঃ আস্টনছুজ্জামান  ব্য স্থাপনা পস্টরোলক (অস্টিস্টরক্ত সস্টে ) 

জািীয় প্রস্টি ন্ধী উন্নয়ন োউর্েশন  

ও োইস বেয়ারপাস েন ট্রাস্টি ব াড ে।  

 

+৮৮০২৮০৩৫০৫২ 

০১৭১১৯৫৭৫৫০ 

jpuf38@yahoo.com 

3.  ড. আবু সার্লহ বমাস্তো কামাল  মহাপস্টরোলক 

সমাজর্স া অস্টিদেির  

আ ার াঁও, ঢাকা ও সদস্য, ট্রাস্টি ব াড ে।  

 

+৮৮০২৫৫০০৭০২৪ 

dg@dss.gov.bd 

4.  অধ্যাপক ডাাঃ আবুল  াসার বমাহাম্মদ খুরশীদ আলম  মহাপস্টরোলক 

স্বাস্থয অস্টিদেির 

মহাখালী ঢাকা ও সদস্য, ট্রাস্টি ব াড ে।  

 

০২-৫৫০৬৭১৭২ 

০২-৫৫০৬৭১৭৩ 

alamdr2003@yahoo.com 

5.  জনা  স্টশ ানী েট্টাোর্য্ে  অস্টিস্টরক্ত সস্টে  (প্রস্টিষ্ঠান ও প্রস্টি স্টন্ধিা) 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,  াংলার্দশ সস্টে ালয় 

ঢাকা ও সদস্য, ট্রাস্টি ব াড ে।  

 

+৮৮০২ ৯৫১১০০৫ 

+৮৮০১৭১২১৭৯৭৩৬ 

addl.sec.pp@msw.gov.bd 

6.  জনা  নাজমা বমা ার্রক  অস্টিস্টরক্ত সস্টে , ( ার্জট-১) 

অর্ ে স্ট ো , অর্ ে মন্ত্রণালয়,  াংলার্দশ সস্টে ালয়  

ঢাকা ও সদস্য, ট্রাস্টি ব াড ে।  

 

০২-৯৫১১০৫০ 

০১৭১৬৬০৪৩০০ 

nazmamobarek@yahoo.co.uk 

7.  জনা  বজা ায়দা ব  ম যুগ্মসস্টে  (পস্টরকল্পনা ও উন্নয়ন অস্টিশাখা) 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,  াংলার্দশ সস্টে ালয়, ঢাকা  

ও সদস্য, ট্রাস্টি ব াড ে।  

০১৭৯০-২৩৩-২৯০ 

jobaida1969@gmail.com 
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ক্রস্টমক নং নাম পদ ী বমা াইল ও ই-বমইল 

8.   যুগ্ম সস্টে  

মস্টহলা ও স্টশশু স্ট ষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা  

ও সদস্য, ট্রাস্টি ব াড ে। 

 

 

9.   যুগ্ম সস্টে  

স্বাস্থয ও পস্টর ার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা  

ও সদস্য, ট্রাস্টি ব াড ে। 

 

 

10.   যুগ্ম সস্টে  

শ্রম ও কম েসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা  

ও সদস্য, ট্রাস্টি ব াড ে। 

 

 

11.   যুগ্ম সস্টে  

স্টশক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা 

ও সদস্য, ট্রাস্টি ব াড ে। 

 

 

12.   যুগ্ম সস্টে  

প্রার্স্টমক ও  ণস্টশক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা  

ও সদস্য, ট্রাস্টি ব াড ে। 

 

 

13.   যুগ্ম সস্টে  

যু  ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা  

ও সদস্য, ট্রাস্টি ব াড ে। 

 

 

14.   যুগ্ম সস্টে  

খাদ্য মন্ত্রণালয়  

ঢাকা ও সদস্য, ট্রাস্টি ব াড ে। 

 



ক্রস্টমক নং নাম পদ ী বমা াইল ও ই-বমইল 

 

15.   যুগ্ম সস্টে  

ব্যাংক ও আস্টর্ েক প্রস্টিষ্ঠান স্ট ো  

ঢাকা ও সদস্য, ট্রাস্টি ব াড ে 

 

 

16.   যুগ্ম সস্টে  

স্থানীয় সরকার স্ট ো   

ঢাকা ও সদস্য, ট্রাস্টি ব াড ে 

 

 

17.   যুগ্ম সস্টে  

বলস্টজসর্লটিে ও সংসদ স্ট ষয়ক স্ট ো   

ঢাকা ও সদস্য, ট্রাস্টি ব াড ে 

 

 

18.   স্বাস্থয ও পস্টর ার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তেক  ঠিি অটিজম ও 

স্নায়ুস্ট কাশজস্টনি সমস্যা স্ট ষয়ক জািীয় স্টিয়াস্টরং কস্টমটি 

কর্তেক মর্নানীি প্রস্টিস্টনস্টি  

 

 

19.  জনা  ডা. মাজহারুল মান্নান  কনসালট্যান্ট, স্টনউর্রালজী স্ট ো  

স্ট এসএমএমইউ,  

শাহ া , ঢাকা ও সদস্য ট্রাস্টি ব াড ে।  

 

parthobd@gmail.com 
০১৭৩০-০৫৯-৬০২ 

20.  ডা. রওনাক হাস্টেজ  বেয়ারপাস েন 

অটিজম ওর্য়লর্েয়ার োউর্েশন 

ঢাকা ও সদস্য ট্রাস্টি ব াড ে।  

rownak_awf@yahoo.com 
০১৮১৯-৪৪৭-২৩৩ 

০১৫৫২-৩৬৩-৫৭৫ 

21.  জনা  সূ ণ ো োকমা  বেয়ারপাস েন 

বসায়াক (অস্টেো ক প্রস্টিস্টনস্টি) 

ঢাকা ও সদস্য ট্রাস্টি ব াড ে।  

 

subarna@autism-swacbd.org 
০১৮৬৬-৯৬৪-৭৬৫ 
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ক্রস্টমক নং নাম পদ ী বমা াইল ও ই-বমইল 

22.  জনা  আশোক-উল কস্ট র  স্টন োহী পস্টরোলক 

িরী োউর্েশন 

ঢাকা ও সদস্য ট্রাস্টি ব াড ে  

taurif@agnionline.com 
০১৭১৩-১৭৩-৬৬৭ 

23.  জনা  সাস্টজদা রহমান ডযাস্টন  সোপস্টি 

প্যার্রন্টস বোরাম ের স্টডজএস্ট স্টলটি অযা ল (স্টপএেস্টডএ) 

ঢাকা ও সদস্য ট্রাস্টি ব াড ে  

 

chairman@pfda-vtc.org 
০১৯৭০-০৮৯-০৮৮ 

24.  জনা  এ এইে এম বনামান খান  বসন্টার ের স্টডজএস্ট স্টলটিজ ইন বডর্েলপর্মন্টাল (স্টসস্টডস্টড) 

সাোর, ঢাকা ও সদস্য ট্রাস্টি ব াড ে  

 

noman50@gmail.com 
০১৭১১-৫৩৮-০২১ 

25.  ড. বমা: বসাহরা  বহার্সন   স্টন োহী পস্টরোলক  

স্টস.আর.স্টপ,  

সাোর, ঢাকা ও সদস্য ট্রাস্টি ব াড ে  

 

ed@crp-bangladesh.org 
০১৭৩০-০৫৯-৫৫৫ 

26.  ড. বমা: আর্নায়ার উল্ল্যাহ, এেস্টসএমএ ব্য স্থাপনা পস্টরোলক  

স্টনউর্রা-বডর্েলপর্মন্টাল প্রস্টি ন্ধী সুরক্ষা ট্রাি 

ঢাকা ও সদস্য-সস্টে , ট্রাস্টি ব াড ে 

adgdol1@gmail.com 
০১৭৩৩-০৩৫-৫৫৩ 
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