
C:\Users\User\Desktop\PD List DSS April 2019.docx 

             ও প্রকল্প রিচালকগণেি তথ্য 

 

ক্র:নং চরভান প্রকল্পমূহয  নাভ 
প্রকল্প মভয়াদ 

কার 

ফযাদ্দকৃত অহথ েয 

রযভান (রিওরফ এফং 

অনুদান/অন্যান্য) 

প্রকল্প শুরু মথহক অদ্যাফরধ দারয়ত্বযত প্রকল্প রযচারহকয 

নাভ, মূর দফী ও মভয়াদ 
টেরলণপান ও ট াফাইল নম্বি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  দৃরি প্ররতফন্ধী রশুহদয িন্য 

মাহের রনভ োণ এফং 

ম্প্রাযণ 

(জুরাই/১৬-

জুন/১৯) 

মভাট: ৬০৬৫.৯১ 

রিওরফ: ৬০৬৫.৯১ 

িনাফ মভাোঃ িাাঙ্গীয আরভ 

প্রকল্প রযচারক ও যুগ্মরচফ 

ভািকল্যাণ ভন্ত্রণারয়। ০৯/০২/২০১৭ রি. 

অরপস: ৮১৮১৫৫৯ 

ট াফা: ০১৭১৫৯৪৫৭২৩ 

ই-ট ইল: pdmosw@gmail.com 

2.  িাতীয় ভািহফা 

একাহডরভয ক্ষভতা ও 

দক্ষতা বৃরিকযণ 

(জুরাই/১৭-

রডহম্বয/১৮) 

মভাট: ১০০৪.০০ 

রিওরফ: ১০০৪.০০ 

 

১।      িাাঙ্গীয করফয 

প্রকল্প রযচারক ও গহফলণা কভ েকতো (রযকল্পনা ও 

উন্নয়ন)  

ভািহফা অরধদপতয, আগাযগাঁও, ঢাকা। 

(২৬/১০/২০১৭) 

২।এভ এভ ভামুদুল্লা 

প্রকল্প রযচারক ও অধ্যক্ষ, িাতীয় ভািহফা 

একাহডভী, আগাযগাঁও, ঢাকা।   

২১-০১-২০১৮ রি. 

অরপস: ০২৯১১৬০৬৮ 

ট াফা: ০১৭০৮৪১৪০৮১ 

ই-ট ইল: 

mahamudullah2010@gmail.com 

3.  ভািহফা অরধদপতহযয 

িন্য ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানা 

পটওয়যায 

(জুরাই/১৭-

জুন/১৯) 

মভাট: ২০৬৮.৯১ 

রিওরফ: ২০৬৮.৯১ 

 

মভা: ারিয ইভাভ 

প্রকল্প রযচারক ও রযচারক, 

রফবাগীয় ভািহফা কাম োরয়, ফরযার।  

২০-১১-২০১৭ রি. 

অরপস:  ০১৭৩৩০৫৭৪৪১ 

ট াফা: ০১৮১৯৪৪২৭৯১  

ই-ট ইল: 

sabbirimam.dss@gmail.com 

dir.barisaldiv@dss.gov.bd 

4.  ফাংরাহদহয প্রারিক 

িনহগাষ্ঠীয িীফন-ভান উন্নয়ন 

(জুরাই/২০১৭-

জুন/২০২০) 

মভাট: ৪৮৫৫.৭০ 

রিওরফ: ৪৮৫৫.৭০ 

 

মভাাোঃ কাভরুজ্জাভান  

প্রকল্প রযচারক ও উরযচারক (ইউররড) 

ভািহফা অরধদপতয, আগাযগাঁও, ঢাকা।  

২১-০১-২০১৮ রি. 

অরপস:০২৯১৩৮০১০  

ট াফা: ০১৭১১৭৮৯৪৩২/ ০১৭০৮৪১৪০১৬ 

ই-ট ইল: kzamandss@gmail.com 
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ক্র:নং চরভান প্রকল্পমূহয  নাভ 
প্রকল্প মভয়াদ 

কার 

ফযাদ্দকৃত অহথ েয 

রযভান (রিওরফ এফং 

অনুদান/অন্যান্য) 

প্রকল্প শুরু মথহক অদ্যাফরধ দারয়ত্বযত প্রকল্প রযচারহকয 

নাভ, মূর দফী ও মভয়াদ 
টেরলণপান ও ট াফাইল নম্বি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

5.  ৬৪ মিরায় মিরা ভািহফা 

কভহেক্স রনভ োণ (১ভ ম োহয় 

২২ মিরা) ীল েক প্রকল্প। 

(জুরাই/২০১৭-

জুন/২০২০) 

মভাট: ৩২৯২১.৮০ 

রিওরফ:৩২৯২১.৮০ 

 

মভাোঃ িাাঙ্গীয আরভ 

প্রকল্প রযচারক  ও যুগ্মরচফ 

ভািকল্যাণ ভন্ত্রণারয়। ২৬-১০-২০১৭ রি. 

অরপস: ৮১৮১৫৫৯ 

ট াফা: ০১৭১৫৯৪৫৭২৩ 

ই-ট ইল: pdmosw@gmail.com 

6.  যকারয রশু রযফায এফং 

ম াটভরণ রনফা 

রনভ োণ/পুন:রনভ োণ 

(জুরাই, ২০১৮ - 

জুন, ২০২১) 

মভাট: ২৯৬.৭১৯১ 

রিওরফ: ২৯৬.৭১৯১ 

ংস্থা: - 

১। এভ. হুভায়ুন কফীয 

প্রকল্প রযচারক ও যুগ্ম-রচফ, ভািকল্যাণ ভন্ত্রণারয়। 

অরপস:  

ট াফা: ০১৭১৬২৪৫১৫৬ 

ই-ট ইল: 

7.  কন্সট্রাকন অফ পাইব 

মোহযড ট্রাইফার 

ওহয়রহপয়ায এহারহয়ন 

মন্ট্রার অরপ কাভ 

করভউরনটি র এট ফারাপুয, 

ভয়ভনরং (ংহারধত) 

(জুরাই/১৩-

রডহ/১৭) 

প্রস্তারফত 

রডহম্বয/১৮ 

মভাট: ৮৪৪.০০ 

রিওরফ:৬৩৪.০০ 

ংস্থা: ২১০.০০ 

১।              , প্রকল্প রযচারক ও উরযচারক, 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, ভয়ভনরং।( ১৭/১১/২০১৫) 

২।          াাভ, প্রকল্প রযচারক ও উরযচারক, 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, ভয়ভনরং।(০৯/০৮/২০১৫) 

৩।                                    , 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, ভয়ভনরং। (১৬/১১/১৮) 

৪।                                

          , 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, ভয়ভনরং।( ২১/০১/২০১৮) 

৫।                          ( ১৬/০৭/২০১৮) 

প্রকল্প রযচারক ও উরযচারক, 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, ভয়ভনরং। (১৬/০৭/২০১৮) 

অরপস: ০৯১-৬৫৭৮৫ 

ট াফা: ০১৭০৮৪১৪১৪২ 

ই-ট ইল: dd.mymensingh@dss.gov.bd 
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ক্র:নং চরভান প্রকল্পমূহয  নাভ 
প্রকল্প মভয়াদ 

কার 

ফযাদ্দকৃত অহথ েয 

রযভান (রিওরফ এফং 

অনুদান/অন্যান্য) 

প্রকল্প শুরু মথহক অদ্যাফরধ দারয়ত্বযত প্রকল্প রযচারহকয 

নাভ, মূর দফী ও মভয়াদ 
টেরলণপান ও ট াফাইল নম্বি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

8.  এোফররহভন্ট অফ মুরন্সগঞ্জ 

ডায়াহফটিক রটার। 

 (িানু/১৫-

জুন/১৮) 

(প্রস্তারফত 

জুন/১৯) 

মভাট: ২৪৮৫.১৮ 

রিওরফ: ১৯৬৬.৫২ 

ংস্থা: ৫১৮.৬৬ 

১।           , ভািহফা অরপায ও প্রকল্প 

রযচারক (২৪/৩/১৫) 

২।              , প্রকল্প রযচারক ও উরযচারক, 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, মনত্রহকানা। (১৩/০৩/২০১৫) 

৩।           , প্রকল্প রযচারক ও উরযচারক 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, মুরন্সগঞ্জ। (৩/০৪/২০১৭) 

৪।               , প্রকল্প রযচারক ও উরযচারক 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, মুরন্সগঞ্জ। (২০/০৮/২০১৭) 

৫।    : ভাইনুরদ্দন যকায প্রকল্প রযচারক ও 

উরযচারক 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, মুরন্সগঞ্জ। 

( ২৩/০৭/২০১৮) 

অরপস: ০২-৭৬১২৪০৩ 

ট াফা: ০১৭৪৮৮৭৫৫১১ 

ই-ট ইল: 

mainuddin.dss@gmail.com 

dd.munshiganj@dss.gov.bd 

9.  এোফররহভন্ট অফ 

মনত্রহকানা ডায়াহফটিক 

াাতার স্থান  

(িানু/১৫-

রডহ/১৭)  

(প্রস্তারফত 

রডহম্বয/১৮) 

মভাট: ৯৮৯.৮৪ 

রিওরফ: ৭২২.১৭ 

ংস্থা: ২৬৭.৬৭ 

১।            , প্রকল্প রযচারক ও উরযচারক, 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, মনত্রহকানা। ( ২৯/০৬/২০১৫) 

২।               , প্রকল্প রযচারক উরযচারক, 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, মনত্রহকানা।  

০৫-০৬-২০১৬ রি. 

অরপস: ০৯৫১-৬১৬৫৪ 

ট াফা: ০১৮১৮৩৫৩৬১৮ 

ই-ট ইল: 

alaldss2000@gmail.com                    

dd.netrokona@dss.gov.bd 
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ক্র:নং চরভান প্রকল্পমূহয  নাভ 
প্রকল্প মভয়াদ 

কার 

ফযাদ্দকৃত অহথ েয 

রযভান (রিওরফ এফং 

অনুদান/অন্যান্য) 

প্রকল্প শুরু মথহক অদ্যাফরধ দারয়ত্বযত প্রকল্প রযচারহকয 

নাভ, মূর দফী ও মভয়াদ 
টেরলণপান ও ট াফাইল নম্বি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

10.  িাভারপুয ডায়াহফটিক 

াাতার রনভ োণ  

(িানুমারয/১৬-

রডহম্বয/১৮) 

(প্রস্তারফত 

জুন/১৯) 

মভাট: ২৪৪৯.৪১ 

রিওরফ:১৯৫০.৩৯ 

ংস্থা: ৪৯৯.০২ 

১।              , উরদ্দন প্রকল্প রযচারক ও 

উরযচারক 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, িাভারপুয। (০৬/১০/২০১৬) 

২।              , প্রকল্প রযচারক ও উরযচারক 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, িাভারপুয। (১১/১২/২০১৬)  

৩।        , প্রকল্প রযচারক ও উরযচারক 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, িাভারপুয। (১৯/১০/২০১৭)  

৪।    : মগারাভ মভাস্তপা, প্রকল্প রযচারক ও 

উরযচারক 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, িাভারপুয। (২১/১১/২০১৭) 

অরপস: ০৯৮১-৬৩৬৩৮ 

ট াফা: ০১৭১২৭৭৫১০০/০১৭০৮৪১৪১৪১ 

ই-ট ইল: dssjamalpur@gmail.com/ 

dd.jamalpur@dss.gov.bd 

11.  ‘ঢাকা মনারনফাহ অফরস্থত 

প্রয়া এয উন্নয়ন ও 

ম্প্রাযণ (২য় ম োয়) 

(জুরাই/২০১৬-

জুন/২০১৮) 

(প্রস্তারফত 

রডহ/২০১৮) 

মভাট: ৫০২৯.১৬ 

রিওরফ: ৩০১৫.৫১ 

ংস্থা: ২০১৩.৬৫ 

১।               , এরির প্রকল্প রযচারক  

রনফ োী রযচারক ও অধ্যক্ষ রফএ-কহণ ের, ঢাকা 

মনারনফা। 

(২১-১১-২০১৬ রি) 

২।      নুরুর হুদা, এইউর, রএর প্রকল্প রযচারক 

রনফ োী রযচারক ও অধ্যক্ষ রফএ-কহণ ের, ঢাকা 

মনারনফা। (০৭/০৩/২০১৯) 

অরপস: ৮৭১৫২৩০ 

ট াফা: ০১৭৬৯০১৭৭২২ 

ই-ট ইল 

pricipal.proyash@yahoo.com 
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ক্র:নং চরভান প্রকল্পমূহয  নাভ 
প্রকল্প মভয়াদ 

কার 

ফযাদ্দকৃত অহথ েয 

রযভান (রিওরফ এফং 

অনুদান/অন্যান্য) 

প্রকল্প শুরু মথহক অদ্যাফরধ দারয়ত্বযত প্রকল্প রযচারহকয 

নাভ, মূর দফী ও মভয়াদ 
টেরলণপান ও ট াফাইল নম্বি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

12.  এোফররহভন্ট  অফ 

ন্যানার াট ে পাউহেন, 

ব্রাহ্মণফাড়ীয়া 

(জুরাই/২০১৬-

জুন/২০১৯) 

মভাট: ২৪৪০.৫৯ 

রিওরফ: ১৭৮৬.২০ 

ংস্থা: ৬৫৪.৩৯ 

১।                      , প্রকল্প রযচারক 

উরযচারক 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, ব্রাহ্মণফাড়ীয়া। 

(০৭/১২/২০১৬) 

২।               যভান খান, প্রকল্প রযচারক 

উরযচারক 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, ব্রাহ্মণফাড়ীয়া। 

(২২/০৪/২০১৮) 

৩।              , প্রকল্প রযচারক উরযচারক 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, ব্রাহ্মণফাড়ীয়া।( 

২১/০১/২০১৮) 

৪।                 , প্রকল্প রযচারক ও 

উরযচারক 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, ব্রাহ্মণফাড়ীয়া।  

অরপস: ০৮৫১-৫৯২৮৯ 

ট াফা: ০১৭০৮৪১৪১০৮  

ই-ট ইল: 

dd.brahmanbaria@dss.gov.bd   

ddbbaria@yahoo.com 

13.  এোফররহভন্ট  অফ ীদ 

এটিএভ িাপয আরভ 

ডায়াহফটিক এে করভউরনটি 

রটার উরখয়া, কক্সফািায। 

 (িানুমারয/১৭-

জুন/১৯) 

 

মভাট: ২৫২৮.৭৪ 

রিওরফ: ২০১৮.৭৪ 

ংস্থা: ৫১০.০০ 

এ.রফ. এভ রপকুর ায়দায, প্রকল্প রযচারক ও 

উপ্রধান,  

ভািকল্যাণ ভন্ত্রণারয়।(৩০-১২-২০১৬ রি) 

অরপস:৯৫১২২০৩ 

ট াফা:০১৭১১১১০৩৬৩ 

ই-ট ইল: hsafik@yahoo.com 

14.  আভাহদয ফাড়ী: ভরিত প্রফীণ 

ও রশু রনফা, মহায।  

জুরাই/২০১৬-

জুন/২০১৯) 

মভাট: ২০২৮.৪৪ 

রিওরফ: ১৬১৩.৫৫ 

ংস্থা: ৪১৪.৮৯ 

১।              , প্রকল্প রযচারক ও উরযচারক,  

মিরা ভািহফা কাম োরয়, মহায। (২৯/০৩/২০১৭) 

২।               , প্রকল্প রযচারক ও উরযচারক,  

মিরা ভািহফা কাম োরয়, মহায। ০৭-০১-২০১৮ রি. 

অরপস: ০৪২১-৬৫৫৪১ 

ট াফা: ০১৭১২৫১৪৯৫০/০১৭০৮৪১৪১৩৩ 

ই-ট ইল: dsso.jsr@gmail.com 

mailto:dd.brahmanbaria@dss.gov.bd
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ক্র:নং চরভান প্রকল্পমূহয  নাভ 
প্রকল্প মভয়াদ 

কার 

ফযাদ্দকৃত অহথ েয 

রযভান (রিওরফ এফং 

অনুদান/অন্যান্য) 

প্রকল্প শুরু মথহক অদ্যাফরধ দারয়ত্বযত প্রকল্প রযচারহকয 

নাভ, মূর দফী ও মভয়াদ 
টেরলণপান ও ট াফাইল নম্বি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

15.  প্ররতফন্ধী ব্যরিহদয িন্য 

একটি কারযগযী প্ররক্ষণ এফং 

পুনফ োন মকন্দ্র রনভ োণ-

রআযর, ভারনকগঞ্জ।  

(িানুমারয/১৭-

রডহম্বয/১৯) 

 

মভাট: ১০৮৫.০০ 

রিওরফ: ৮৫৬.০০ 

ংস্থা: ২২৯.০০ 

১।              ,  প্রকল্প রযচারক ও উরযচারক,  

মিরা ভািহফা কাম োরয়, ভারনকগঞ্জ। (২৯/০৩/২০১৭)  

২।              , প্রকল্প রযচারক ও উরযচারক,  

মিরা ভািহফা কাম োরয়, ভারনকগঞ্জ। ( ২৬/১০/১৭) 

৩।                          , প্রকল্প রযচারক ও 

উরযচারক, মিরা ভািহফা কাম োরয়, ভারনকগঞ্জ। 

(৭/০১/২০১৮) 

অরপস: ০২-৭৭১০৬৬৩ 

ট াফা: ০১৮৬২৭৯০৭০১ 

ই-ট ইল: 

dd.dss.manikgonj@gmail.com 

joardarmohiuddin73@gmail.c

om 

16.  ঞ্চগড় ডায়াহফটিক 

াাতাহরয উন্নয়ন ও 

আধুরনকীকযণ 

(িানুয়ারয/২০১৭-

জুন/২০১৮) 

(প্রস্তারফত 

রডহ/২০১৮)। 

মভাট: ১০৪৭.২০ 

রিওরফ: ৭৭৬.৫৬ 

ংস্থা: ২৭০.৬৪ 

১।         যভান,  প্রকল্প রযচারক ও উরযচারক,  

মিরা ভািহফা কাম োরয়, ঞ্চগড়। (২৯/০৩/২০১৭) 

২। এ.রফ. এভ রপকুর ায়দায, প্রকল্প রযচারক ও 

উপ্রধান,  

ভািকল্যাণ ভন্ত্রণারয় । 

অরপস: ৯৫১২২০৩ 

ট াফা:০১৭১১১১০৩৬৩ 

ই-ট ইল: hsafik@yahoo.com 

17.  িাভারপুয মিরায় সুইড স্কুর 

বফন রনভ োণ 

(জুরাই/২০১৬-

জুন/২০১৯) 

মভাট: ৮২৯.২৯ 

রিওরফ: ৬৫৯.৭০ 

ংস্থা: ১৬৯.৫৯ 

১।              , উরদ্দন প্রকল্প রযচারক ও 

উরযচারক 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, িাভারপুয। (০৬/১০/২০১৬) 

২।              , প্রকল্প রযচারক ও উরযচারক 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, িাভারপুয। (১১/১২/২০১৬)  

৩।        , প্রকল্প রযচারক ও উরযচারক 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, িাভারপুয। (১৯/১০/২০১৭)  

৪।    : মগারাভ মভাস্তপা, প্রকল্প রযচারক ও 

উরযচারক 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, িাভারপুয। (২১/১১/২০১৭) 

অরপস: ০৯৮১-৬৩৬৩৮ 

ট াফা: ০১৭১২৭৭৫১০০/০১৭০৮৪১৪১৪১ 

ই-ট ইল: dssjamalpur@gmail.com/ 

             dd.jamalpur@dss.gov.bd 
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ক্র:নং চরভান প্রকল্পমূহয  নাভ 
প্রকল্প মভয়াদ 

কার 

ফযাদ্দকৃত অহথ েয 

রযভান (রিওরফ এফং 

অনুদান/অন্যান্য) 

প্রকল্প শুরু মথহক অদ্যাফরধ দারয়ত্বযত প্রকল্প রযচারহকয 

নাভ, মূর দফী ও মভয়াদ 
টেরলণপান ও ট াফাইল নম্বি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

18.  রফ য্যা রফরি ীযগঞ্জ 

ডায়াহফটিক াাতার রনভ োণ 

ঠাকুযগাঁও। 

(জুরাই/২০১৭-

জুন/২০১৯) 

মভাট: ১০২৫.৪৬ 

রিওরফ: ৮১৬.০০ 

ংস্থা: ২০৯.৪৬ 

১।   : আবু ফক্কয ররদ্দক, প্রকল্প রযচারক উরযচারক 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, ঠাকুযগাঁও।  

০৩-০৮-২০১৭ রি. 

অরপস: ০৫৬১-৬১৪৯০ 

ট াফা: ০১৭১৬৯১২২১৮ 

ই-ট ইল: 

sabubakkar066@gmail.com 

19.  ওয়াহিদা কুদ্দু প্রফীণ রনফা 

এফং শ্চাৎদ রকহায-

রকহাযীহদয িন্য কারযগযী 

প্ররক্ষণ মকন্দ্র স্থান 

(জুরাই/২০১৭-

জুন/২০২০) 

মভাট: ৪৯৬৮.৪৬ 

রিওরফ: ৩৮৭৭.০৬ 

ংস্থা: ১০৯১.৪০ 

এ.রফ. এভ রপকুর ায়দায, উপ্রধান ও প্রকল্প 

রযচারক,  

ভািকল্যাণ ভন্ত্রণারয়  

১১-০৯-২০১৭ রি. 

অরপস:৯৫১২২০৩ 

ট াফা:০১৭১১১১০৩৬৩ 

ই-ট ইল: hsafik@yahoo.com 

20.  এোফররহভন্ট অফ 

িারারউরদ্দন আহভদ 

পাউহেন করভউরনটি 

মফইিড মডটিটিউট ভাদায, 

চাইল্ড এে ডায়াহফটিক 

রটার 

(জুরাই/২০১৭-

জুন/২০২০) 

মভাট: ২৪৫৪.২১ 

রিওরফ: ১৯৯১.২৮ 

ংস্থা: ৪৬২.৯৩ 

মিড এভ রভিানুয যভান খান, প্রকল্প রযচারক 

উরযচারক 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, কুরভল্লা।  

২২-০১-২০১৮ রি. 

 

অরপস: ০৮১-৭৬৫৪১ 

ট াফা: ০১৭১১৪৫৫১৬৩, ০১৭০৮৪১৪১১১ 

ই-ট ইল: dd.comilla@dss.gov.bd 

21.  ভাগুড়া ডায়াহফটিক 

াাতার স্থান 

(জুরাই/২০১৭-

জুন/২০২০) 

মভাট: ২৪৯৭.১৭ 

রিওরফ:১৯৮৬.২০ 

ংস্থা: ৫১০.৯৭ 

১।                  , প্রকল্প রযচারক ও 

উরযচারক, 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, ভাগুড়া। (২২/০১/২০১৮) 

২। মভা: মযাহকানুর ইরাভ, প্রকল্প রযচারক ও 

উরযচারক, 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, ভাগুড়া।  

(২৮-০২-২০১৮) 

অরপস: ০৪৮৮-৬৩৪১৩ 

ট াফা: ০১৭০৮৪১৪১৩৭ 

ই-ট ইল: dd.magura@dss.gov.bd 
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ক্র:নং চরভান প্রকল্পমূহয  নাভ 
প্রকল্প মভয়াদ 

কার 

ফযাদ্দকৃত অহথ েয 

রযভান (রিওরফ এফং 

অনুদান/অন্যান্য) 

প্রকল্প শুরু মথহক অদ্যাফরধ দারয়ত্বযত প্রকল্প রযচারহকয 

নাভ, মূর দফী ও মভয়াদ 
টেরলণপান ও ট াফাইল নম্বি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

22.  রফহল রক্ষা, স্বাস্থয মফা  

এফং রফরফধ প্ররক্ষণ 

কাম োফরীয ভাধ্যহভ 

সুরফধাফরঞ্চত ও দরযদ্র 

প্ররতফন্ধী এফং অটিরিক 

ব্যরিহদয মটকই আথ ে-

াভারিক উন্নয়ন ও পুনফ োন 

কভ েসূরচ’।    

(িানুমারয/১৮-

রডহম্বয/২০) 

 

মভাট: ৭৯৯.০২ 

রিওরফ: ৬৩৫.৩৩ 

ংস্থা: ১৬৩.৬৯ 

ভীয ভরল্লক, প্রকল্প রযচারক ও উরযচারক, 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, মগাারগঞ্জ।  

২১-০৬-২০১৮ রি.) 

অরপস: ০২-৬৬৮৫৭৭২ 

ট াফা: ০১৭০৮৪১৪১২১ 

ই-ট ইল: dd.gopalgonj@dss.gov.bd 

samirmallik7@gmail.com 

23.  কুরভল্লায় ১০০ য্যা রফরি 

রফহলারয়ত াাতার স্থান 

(জুরাই/২০১৭-

জুন/২০২০) 

মভাট: ৪৯৩৪.৪০ 

রিওরফ: ৩৪৫৪.০৮ 

ংস্থা: ১৪৮০.৩২ 

মিড এভ রভিানুয যভান খান, প্রকল্প রযচারক ও 

উরযচারক 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, কুরভল্লা। 

 (৪/৯/২০১৮) 

অরপস: ০৮১-৭৬৫৪১ 

ট াফা: ০১৭১১৪৫৫১৬৩, ০১৭০৮৪১৪১১১ 

ই-ট ইল: 

dd.comilla@dss.gov.bd 

24.  গাওসুর আমভ রফএনএরফ আই 

রটার, রদনািপুয-এ গ্লুকুভা, 

মযটিনা ও করন েয়া াফ-

মেরয়াররটি ইউরনট স্থান 

(িানুয়ারয/২০১৮-

জুন/২০১৯) 

মভাট: ১৭৩৭.২৫ 

রিওরফ: ১৩৮৩.৫২ 

ংস্থা: ৩৫৩.৮৩ 

রিহপন মুমু ে 

প্রকল্প রযচারক ও উরযচারক, 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, রদনািপুয।  

০২-০৭-২০১৮ রি. 

অরপস: ০৫৩১-৬৫১৯৬ 

ট াফা: ০১৭১৬৯২২৩২০ 

ই-ট ইল: dssodin@yahoo.com 

25.  যািধানীহত রিড়া 

িনহগাষ্ঠীয িীফন-ভান 

উন্নয়হনয রহক্ষয দাচযণ 

প্ররক্ষণ 

(জুরাই/২০১৮-

জুন/২০১৯) 

মভাট: ৫০০.০০ 

রিওরফ: ৩০০.০০ 

ংস্থা: ২০০.০০ 

১।    : াইফুর ইরাভ, ভািহফা কভ েকতো, মিরা 

ভািহফা কাম োরয়, ঢাকা ও প্রকল্প রযচারক 

(২/৭/২০১৮) 

১।                , প্রকল্প রযচারক ও কাযী 

রযচারক ভািহফা কাম োরয়, ঢাকা।  

(২৩/১২/২০১৮ রি.)  

অরপস:  

ট াফা: ০১৭০৮৪১৪০৩২/০১৭২০৬২২৪১৬ 

ই-ট ইল: ruhulbashir@gmail.com  
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ক্র:নং চরভান প্রকল্পমূহয  নাভ 
প্রকল্প মভয়াদ 

কার 

ফযাদ্দকৃত অহথ েয 

রযভান (রিওরফ এফং 

অনুদান/অন্যান্য) 

প্রকল্প শুরু মথহক অদ্যাফরধ দারয়ত্বযত প্রকল্প রযচারহকয 

নাভ, মূর দফী ও মভয়াদ 
টেরলণপান ও ট াফাইল নম্বি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

26.  ৫০ য্যা রফরি 

চাাঁইনফাফগঞ্জ ডায়াহফটিক 

াাতার স্থান 

(এরপ্রর/২০১৮-

জুন/২০২১) 

মভাট: ২৪৯৩.৩৬ 

রিওরফ: ১৮৬৭.৮৪ 

ংস্থা: ৬২৫.৫২ 

মভাোঃ িাাঙ্গীয আরভ,  প্রকল্প রযচারক ও যুগ্মরচফ 

ভািকল্যাণ ভন্ত্রণারয়।  

অরপস: ৮১৮১৫৫৯ 

ট াফা: ০১৭১৫৯৪৫৭২৩ 

ই-ট ইল: pdmosw@gmail.com 

27.  আনন্দপুয আরাি আম্মদ 

উল্লা-াহর আহভদ 

করভউরনটি াাতার ও আথ ে 

াভারিক উন্নয়ন 

মভয়াদকার 

(মভ/১৮-

রডহম্বয/২০) 

 

মভাট: ৪৮৬১.৯৭ 

রিওরফ: ৩৮৩৩.৫৯ 

ংস্থা: ১০২৮.৩৮ 

ডাোঃ আযাপী আভদ, প্রকল্প রযচারক ও কভ েসূরচ 

রযচারক 

ভািহফা অরধদপতয, আগাযগাঁও, ঢাকা।  

১৪-০৬-২০১৮ রি. 

অরপস: ০২-৯১৩৯০০৪ 

ট াফা: ০১৭১৩০১৮১১৫ 

ই-ট ইল: rupahmad@yahoo.com 

28.  চাইল্ড মহটিব মযাার 

প্রহটকন ইন ফাংরাহদ 

(রএররফ) (২য়-মপইি) 

(জুরাই/২০১৭-

জুন/২০২০) 

মভাট:৪০৭৯.০০ 

রিওরফ: ১৪০.০০ 

ংস্থা: ৩৯৩৯.০০ 

ডাোঃ আযাপী আভদ 

প্রকল্প রযচারক ও কভ েসূরচ রযচারক 

ভািহফা অরধদপতয, আগাযগাঁও, ঢাকা।  

১৫-০২-২০১৮ রি. 

অরপস: ০২-৯১৩৯০০৪ 

ট াফা: ০১৭১৩০১৮১১৫ 

ই-ট ইল: rupahmad@yahoo.com 

29.  ‘চাঁাইনিগঞ্জ মিরায ৫টি 

উহিরায় রনযাদ ভাতৃত্ব 

কাম েক্রভ’ ীল েক প্রকল্প। 

 (জুরাই, ২০১৮ - 

জুন, ২০২০) 

মভাট: ৭৫০.০১ 

রিওরফ: ২৬৪.৪২ 

ংস্থা: ১০১৪.৪৩ 

িনাফ কাঞ্চন কুভায দা 

প্রকল্প রযচারক ও উহিরা ভািহফা অরপায, 

রফগঞ্জ, চাঁাইনফাফগঞ্জ। (২৮/৮/২০১৮) 

অরপস: (০৭৮১) ০৭৮২৫-৭৫০০৯ 

ট াফা: ০১৭১০৪৪১৬৮৩, 01708415044 

ই-ট ইল: usso.shipganj@dss.gov.bd 

          kanchanusso@gmail.com 

30.  ‘এেফররহভন্ট অফ ন্যানার 

াট ে পাউহেন রটার, 

যািাী’ ীল েক প্রকল্প। 

 (জুরাই, ২০১৮ - 

জুন, ২০২১) 

মভাট: ২৮৭৯.১২ 

রিওরফ: ১০২০.৭৭ 

ংস্থা: ৪৭৯৯.৮৯ 

১।         : যাহদুর কফীয, প্রকল্প রযচারক ও 

উরযচারক, মিরা ভািহফা কাম োরয়, যািাী। 

(২৩/৯/২০১৮) 

অরপস:০৭২১-৭৭২১৭৮, ৭৭২২৭৮ 

ট াফা: ০১৭০৮৪১৪১৫১ 

ই-ট ইল: dd.rajshahi@dss.gov.bd 

31.  ঢাকা রশু াাতার কতৃেক 

এনবান্স রশু মেভ মর 

মথযাী ইউরনট স্থান 

(জুরাই, ২০১৮ - 

রডহম্বয, ২০২০ 

ম েি) 

মভাট: ১৪৭০.০০ 

রিওরফ: ৯৭৯.০০ 

ংস্থা: ২৪৪৯.০০ 

১।         : মরার উরদ্দন ভূঞা, প্রকল্প রযচারক ও 

উরযচারক 

ভািহফা অরধদপতয, আগাযগাঁও, ঢাকা। (২৫/৯/২০১৮) 

অরপস:  

ট াফা: ০১৭১৭১০৫৪৪৯ 

ই-ট ইল: helalu50@gmail.com 

32.  সুনাভগঞ্জ ডায়াহফটিক 

াাতার স্থান। 

( জুরাই, ২০১৮- 

রডহম্বয, ২০২০) 

মভাট: ১৪৭৮.০৫ 

রিওরফ: ৩৭০.০০ 

ংস্থা: ১৮৪৮.০৫ 

সুরচত্রা যায়  

প্রকল্প রযচারক ও উরযচারক 

মিরা ভািহফা  কাম োরয়, সুনাভগঞ্জ। (২১/১০/২০১৮) 

অরপস: ০৮৭১-৫৫৭৯৪, ৬১৭৭৬ 

ট াফা: 01708414163 

ই-ট ইল: dd.sunamganj@dss.gov.bd 
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ক্র:নং চরভান প্রকল্পমূহয  নাভ 
প্রকল্প মভয়াদ 

কার 

ফযাদ্দকৃত অহথ েয 

রযভান (রিওরফ এফং 

অনুদান/অন্যান্য) 

প্রকল্প শুরু মথহক অদ্যাফরধ দারয়ত্বযত প্রকল্প রযচারহকয 

নাভ, মূর দফী ও মভয়াদ 
টেরলণপান ও ট াফাইল নম্বি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

33.  “িাাংগীযাফাদ মনারনফা, 

ফগুড়া এ প্রয়া এয ম্প্রাযণ 

ও উন্নয়ন” ীল েক প্রকল্প। 

 (জুরাই, ২০১৮- 

রডহম্বয, ২০২১) 

মভাট: ৩১০৫.৪৫ 

রিওরফ: ৭৮৬.০৯ 

ংস্থা: ৩৮৯১.৫৪ 

া আফদুর আিীি আহভদ, প্রকল্প রযচারক মরোঃ 

কহণ ের, ফগুড়া মনারনফা। 

তািালানী: ০৫১-৬০৫১১ ফরধ িত ৩০৮৬ 

টফসা রিক: ০৫১-৭৮২৪৪  

ট াফা:  

ই-ট ইল: info@proyashbogra.edu.bd 

34.  Cash Transfer 

Modernization (CTM) 

(জুরাই, ২০১৮ - 

জুন, ২০২৩) 

মভাট: ২১৪.৪৩৭৮ 

রিওরফ: ৩.৭৮৮৯ 

প্র::  ২১০.৬৪৮৯ 

এ মক এভ পিলুহজ্জাা 

প্রকল্প রযচারক ও যুগ্ম-রচফ, ভািকল্যান ভন্ত্রণারয়।  

অরপস:  

ট াফা: ০১৮৫৫২২১১৯৯ 

ই-ট ইল: fazluzzoha@gmail.com 

35.  ‘কুরভল্রা মিরায ৬টি 

উহিরায় রনযাদ ভাতৃত্ব 

কাম েক্রভ (২য় ম োয়)’ 

(অহটাফয, ২০১৮ 

- জুন, ২০২১) 

মভাট: ৯৮২.৪৫ 

রিওরফ: ৭৭১.৯৭ 

ংস্থা: ২১০.৪৮ 

উরযচারক 

মিরা ভািহফা কাম োরয়, কুরভল্লা। (০৩/০৩/২০১৯) 

অরপস: ০৮১-৭৬৫৪১ 

ট াফা: ০১৭১১৪৫৫১৬৩, ০১৭০৮৪১৪১১১ 

ই-ট ইল: 

dd.comilla@dss.gov.bd 

36.  ‘করযভপুয নুযিাান 

াভসুন্নাায ভা  ও রশু 

রফহলারয়ত াাতার 

স্থান’  

 (জুরাই, ২০১৮ - 

জুন, ২০২১) 

মভাট: ৪৪২৪.০০ 

রিওরফ: ৩৫১৭.০৮ 

ংস্থা: ৯০৬.৯২৮ 

মভা: মভাাযযপ মাহন 

প্রকল্প রযচারক ও উরযচারক 

মিরা ভািহফা  কাম োরয়, রারভরনযাট। ১৯-১২-

২০১৮ রি. 

অরপস:  

ট াফা: ০১৭০৮৪১৪১৫৬ 

ই-ট ইল: dd.samajlal@gmail.com 

 


