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1. Rohingya Peace Innovation  
2. Unity Rohingya Peace Initiative  
3. Rohingya Women Empowerment and Advocacy Network 
4.  Rohingya Women for Justice and Peace 
5.  Rohingya Youth for Legal Action  
6. Rohingya Student Union  
7. Rohingya Student Network 
8.  Arakan Rohingya National Union  
9. Rohingya Youth Association  
10. Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights  
11. Voice of Rohingya  
12. Rohingya Women Education Initiative  
13. Rohingya Children Education Center  
14. Rohingya Youth Federation 
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