
বফলয়ঃ ভবরা ও বশু বফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য অওতায় ফাস্তফায়নাধীন চরভান প্রকল্পমূয়য তথ্য । 

ক্র 

নং  

প্রকয়ল্পয নাভ প্রকল্প 

বযচারয়কয নাভ 

ও দফী 

বপয়য ঠিকানা,মভাফাআর  

নম্বযও 

আ-মভআর 

প্রকয়ল্পয প্রাক্কবরত 

ব্যয় 
প্রকয়ল্পয 

মভয়াদকার 

      

ভন্তব্য  

১ “নাযী বনম যাতন 

প্রবতয়যাধকয়ল্প ভাবি- 

মক্টযার মপ্রাগ্রাভ (৪থ য 

ফ য)” ীল যক প্রকল্প 

 

এ. মক. এভ 

াভীভ অক্তায 

প্রকল্প বযচারক, 

(বতবযক্ত বচফ- 

উন্নয়ন)  

ভবরা ও বশু বফলয়ক ভন্ত্রণারয়  

(ভববফভ), ফাংরায়দ বচফারয়, 

ঢাকা।  

০১৭২০৬৬৬০০০  

akmsakhter@gmail.com  

মভাট-  13193.59 

লক্ষ টাকা (িবওিজ  

7851.36 লক্ষ 

টাকা ও িিএ 

5342.23 লক্ষ 

টাকা) (বিওবফ ও 

ডাবনডা 

নুয়ভাবদত)   

০১/০৭/২০১৬-

৩০/০৬/২০২২  

 

 

২ “এবিরায়যটং 

মপ্রায়টকান পয 

বচরয়েন (এবব)” 

ীল যক প্রকল্প 

িনাফ এ. এভ. 

রবতপ  

প্রকল্প বযচারক, 

(উ-বচফ) 

ভবরা ও বশু বফলয়ক ভন্ত্রণারয়  

(ভববফভ), ফাংরায়দ বচফারয়, 

ঢাকা।  

০১৫৫২৩০৪৪৪০ 

০১৭৪০৫০৭০২০ 

smlatif_bd7@yahoo.com 

মভাট-  ১১৫০৬.৪৮ 

রক্ষ টাকা (বিওবফ-

৬৬৬.৩৮ রক্ষ 

টাকা এফং 

10840.1০ রক্ষ 

টাকা, UNICEF) 

০১/০৭/২০১৭-

৩১/১২/২০২১ 

 

৩ “Strengthening 

Gender Respons 

ive Budgeting in 

Bangladesh” 

ীল যক প্রকল্প 

মভাাঃ মপযয়দৌব 

মফগভ  

যুগ্মবচফ (ফায়িট) 

প্রকল্প বযচারক, 

ভবরা ও বশু বফলয়ক ভন্ত্রণারয়  

(ভববফভ), ফাংরায়দ বচফারয়, 

ঢাকা।  

০১৫৫২৩৯৭৯৯৬ 

ferdousi_rijvi@yahoo.com 

মভাট-৪২১.০৭ রক্ষ 

টাকা 

  (বিওবফ-৩৭০.৪৭ 

রক্ষ টাকা   এফং 

৫০.৬০ রক্ষ টাকা, 

UN-Women)   

০১/০৭/২০১৭- 

৩০/০৬/২০২১ 

 

৪  “আনকাভ মিনায়যটং 

একটববট প 

উআয়ভন এযাট 

উয়িরা মরয়বর” 

(২য়  ংয়াবধত) 

ীল যক প্রকল্প 

মভাঃ তাবযকুর  

অরভ 

প্রকল্প বযচারক,   

(যুগ্ম- বচফ) 

 

ভবরা বফলয়ক বধদপ্তয (ভবফ) 

৩৭/৩ আস্কাটন মযাড, ঢাকা।  

০১৭১৫১২৩৯৫৮  

igaprojectbd@ gmail.com 

 

মভাট 

৫৯১০৩.২৮রক্ষ 

টাকা  (ম্পূণ য 

বিওবফ)  

 

০১/০১/২০১৭ - 

৩১/১২/২০২২ 

 

 

৫ “বকয়ায বকয়াযী 

ক্লাফ স্থান” ীল যক 

প্রকল্প 

িনাফ িয়ন্ত 

কুভায বকদায,  

প্রকল্প বযচারক,  

(যুগ্ম-বচফ) 

ভবরা বফলয়ক বধদপ্তয (ভবফ) 

৩৭/৩ আস্কাটন মযাড, ঢাকা।  

০১৭৩০৩৩৫০২৫  

pdkishori2018@gmail.com 

 

মভাট ৫৫১৫৬.০০ 

রক্ষ টাকা(ম্পূণ য 

বিওবফ)। 

০১/০৪/২০১৮ - 

৩১/১২/২০২১ 

 

৬ “মানাআমুড়ী, 

কারীগঞ্জ, অড়াআ 

ািায ও ভঠফাড়ীয়া 

উয়িরায় কভ যিীবফ 

ভবরা মায়ের ও 

মেবনং মণ্টায স্থান” 

(১ভ ংয়াবধত) 

ীল যক প্রকল্প 

মভাঃ অবুর 

কায়ভ,  

প্রকল্প বযচারক,  

(উ-বযচারক),  

ভবরা বফলয়ক বধদপ্তয (ভবফ) 

৩৭/৩ আস্কাটন মযাড, ঢাকা।  

০১৭১১৫৮৬০৬২ 

abulkashem812@gmail.com 

মভাট-৫২৪৯.৭০ 

রক্ষ টাকা 

(ম্পূণ য বিওবফ) 

০১/০৭/২০১৪ - 

৩০/০৬/২০২৩ 

 

৭ “২০ট বশু বদফামত্ন 

মকন্দ্র স্থান” (১ভ 

ংয়াবধত) ীল যক 

প্রকল্প 

িনাফ ফনভ 

মভাস্তাযী, 

প্রকল্প বযচারক 

(যুগ্ম- বচফ) 

ভবরা বফলয়ক বধদপ্তয (ভবফ) 

৩৭/৩ আস্কাটন মযাড, ঢাকা।  

০১৭৫৫৯৫৮৫৭৭ 

pddcdwa@gmail.com 

মভাট-৬৮৮৬.৪৯৮  

রক্ষ টাকা (ম্পূণ য 

বিওবফ)।  

০১/০৩/২০১৬ - 

২৮/০২/২০২৩  

 

mailto:pddcdwa@gmail.com


ক্র 

নং  

প্রকয়ল্পয নাভ প্রকল্প 

বযচারয়কয নাভ 

ও দফী 

বপয়য ঠিকানা,মভাফাআর  

নম্বযও 

আ-মভআর 

প্রকয়ল্পয প্রাক্কবরত 

ব্যয় 
প্রকয়ল্পয 

মভয়াদকার 

      

ভন্তব্য  

৮ “Accelerating 

Action   to End 

Child Marriage 

in Bangladesh” 

(১ভ ংয়াবধত) 

ীল যক প্রকল্প 

 

িনাফ িান্নাতুর 

মপযয়দৌ 

প্রকল্প বযচারক, 

       কভ যকতযা 

ভবরা বফলয়ক বধদপ্তয (ভবফ) 

৩৭/৩ আস্কাটন মযাড, ঢাকা।  

০১৯১৬৮১৯২৮২ 

ferdous2010@yahoo.com 

মভাট-৫৪৩.২০ রক্ষ 

টাকা 

(ম্পূণ য PA-

UNFPA)|   

০১/১১/২০১৭-

৩১/১২/২০২১ 

 

৯ “Advancement 

of Women`s 

Rights” এডবান্সয়ভন্ট 

প উআয়ভন্স যাআটস্  

ীল যক প্রকল্প 

 

িনাফ, কাভরুন 

নাায   

প্রকল্প বযচারক 

উ বযচারক, 

ভবফ    

ভবরা বফলয়ক বধদপ্তয (ভবফ) 

৩৭/৩ আস্কাটন মযাড, ঢাকা।  

017১১১৬১৬১৯ 

quamrunnahar62@gmail.com   

মভাট-৬৭৭.২২ রক্ষ 

টাকা 

(ম্পূণ য PA-

UNFPA)| 

০১/১১/২০১৭-

৩১/১২/২০২১ 

 

 

১০ “নীরয়ক্ষত কভ যিীবফ 

ভবরা মায়ের ংযগ্ন 

নতুন ১০তরা বফন 

বনভ যাণ এফং বফদ্যভান 

মায়েরমূয়য মবৌত 

ফকাঠায়ভা উন্নয়ন ও 

ংস্কায” (১ভ 

ংয়াবধত) ীল যক 

প্রকল্প 

 

িনাফ মযায়কয়া 

মিবভন,   

প্রকল্প বযচারক, 

উ-বযচারক 

(য়চতনতা) 

 

ভবরা বফলয়ক বধদপ্তয (ভবফ) 

৩৭/৩ আস্কাটন মযাড, ঢাকা।  

০১৭১৫১১৬১১৩ 

srjesmin66.gmail.com 

মভাট-৩৬৬৯.৯৪ 

রক্ষ টাকা। (ম্পূণ য 

বিওবফ) 

০১/০৭/২০১৭ - 

৩০/০৬/২০২২ 

 

১১ “National 

Resilience 

Programme” 

ীল যক প্রকল্প 

িনাফ ভয়নায়াযা 

আযাত,   

প্রকল্প বযচারক, 

(বযচারক, 

ভবফ)  

 

ভবরা বফলয়ক বধদপ্তয (ভবফ) 

৩৭/৩ আস্কাটন মযাড, ঢাকা।  

০১৭৫৯৯৭৬৫৯৯ 

dwadhaka.director@gmail.com 

  

মভাট-২৮৬২.৩৬ 

রক্ষ টাকা 

(বিওবফ ২৫৮.৯৪ 

রক্ষ টাকা PA- 

২৬০৩.৪২ রক্ষ 

টাকা, UN 

Women)|  

০১/০১/২০১৮-

৩১/১২/২০২১ 

 

১২ “নাব যং বফলয়য় 

ভবরায়দয িন্য ঢাকায় 

কবভউবনট নাব যং বডগ্রী 

কয়রি স্থান 

াাতার” ীল যক 

প্রকল্প 

ড. মখ মুবরভা মুন 

উ-বচফ 

প্রকল্প বযচারক 

 (বতবযক্ত 

বযচারক, 

ভবরা বফলয়ক 

বধদপ্তয) 

ভবরা বফলয়ক বধদপ্তয (ভবফ) 

৩৭/৩ আস্কাটন মযাড, ঢাকা।  

০১৯১৮৮৯৭৮৪৮  

০১৭৭৮৬৮৫৫২১ 

skmuslimamoon@gmail.com 

dwadhaka.director@gmail.com 

মভাট-২২১২.২৬ 

রক্ষ টাকা 

বিওবফ ১২৫০.২৬ 

ংস্থায বনিস্ব 

থ যায়ন ৯৬২.০০) 

রক্ষ টাকা 

০১/০৭/২০১৭-

৩০/০৬/২০২১ 

 

 

১৩ Investment 

Component for 

Vulnerable 

Group 

Development 

Programme 

(ICVGD) (2
nd

 

Phase)  

িনাফ, মভাস্তপা 

কাভার, 

প্রকল্প বযচারক,  

(যুগ্ম-বচফ) 

 

ভবরা বফলয়ক বধদপ্তয (ভবফ) 

৩৭/৩ আস্কাটন মযাড, ঢাকা।   

০১৭১০৯৫৫৬৩৬ 

mkbd40@yahoo.com  

মভাট- ৩১৭২৭.২৬ 

রক্ষ টাকা (বিওবফ 

৩০০৫৩.৩৮ রক্ষ 

টাকা ও প্রকল্প 

াায্য ১৬৭৩.৮৮ 

রক্ষ টাকা) (বিওবফ 

ও ডবিউএপব) 

০১/০৭/২০১৯-

৩০/০৬/২০২২ 

 

mailto:quamrunnahar62@gmail.com
mailto:mkbd40@yahoo.com


ক্র 

নং  

প্রকয়ল্পয নাভ প্রকল্প 

বযচারয়কয নাভ 

ও দফী 

বপয়য ঠিকানা,মভাফাআর  

নম্বযও 

আ-মভআর 

প্রকয়ল্পয প্রাক্কবরত 

ব্যয় 
প্রকয়ল্পয 

মভয়াদকার 

      

ভন্তব্য  

১৪ “উকূরীয় িনয়গাষ্ঠীয 

বফয়লত নাযীয়দয  

িরফায়ু বযফতযনিবনত 

রফক্ততা মভাকায়ফরায় 

ববয়মািন ক্ষভতা 

বৃবিকযণ” ীল যক প্রকল্প 

িনাফ, মভা: 

আকফার মায়ন , 

প্রকল্প বযচারক,  

(যুগ্ম-বচফ) 

 

 

ভবরা বফলয়ক বধদপ্তয (ভবফ) 

৩৭/৩ আস্কাটন মযাড, ঢাকা।  

০১৭১১২০০২২৬ 

iqbal.hussain30@gmail.com 

মভাট- ২৭৬৮৬.৭১ 

রক্ষ টাকা (বিওবফ 

৬৭১৬.০০ রক্ষ 

টাকা ও প্রকল্প 

াায্য ২০৯৭০.৭১ 

রক্ষ টাকা) (বিওবফ 

ও গ্রীণ ক্লাআয়ভট 

পান্ড) 

 

০১/০১/২০১৯-

৩১/১২/২০২৪ 

 

 

১৫ ভাদাযীপুয মিরায 

বফচয উয়িরা ভবরা 

প্রবক্ষণ মকন্দ্র কাভ 

মায়ের বনভ যাণ প্রকল্প 

িনাফ, পাযানা 

অখতায,  

প্রকল্প  বযচারক,  

(       

কভ যকতযা)  

 

ভবরা বফলয়ক বধদপ্তয (ভবফ) 

৩৭/৩ আস্কাটন মযাড, ঢাকা।   

০১৯১১২৮৫৫০০  

farhanaakhtar_09@yahoo.com  

মভাট- ১৮৫৭.৩৮ 

রক্ষ টাকা  (বিওবফ 

১৮৫৭.৩৮ রক্ষ 

(বিওবফ)  

০১/০৭/২০২০-

৩০/০৬/২০২২ 

 

 

১৬ “মিরা বববিক ভবরা 

কবিউটায প্রবক্ষণ 

(৬৪ মিরা)” (৩য় 

ংয়াবধত) ীল যক 

প্রকল্প  

বনাজ ম াোঃ 

 িনরুজ্জা ান, 

প্রকল্প বযচারক 

(উ-বচফ) 

িাতীয় ভবরা ংস্থা,  

  (িাভ) ১৪৫, বনউ মফআরী মযাড,    

ঢাকা।  

  ০১৭১১০৭৬৮৪৪  

৯৩৫৩০৭৮ 

dbwctp64pd@gmail.com  

 

মভাট-১১৮৭৯.২৫  

রক্ষ টাকা  (ম্পূণ য 

বিওবফ) 

০১/০৭/২০১৩- 

৩০/০৬/২০২৩ 

 

 

১৭ “নগয বববিক প্রাবন্তক 

ভবরা উন্নয়ন  (২য় 

ম যায়)” (২য় 

ংয়াবধত) ীল যক 

প্রকল্প  

িনাফ নুরুন নাায 

মনা,  

প্রকল্প বযচারক, 

(বতঃবচফ) 

িাতীয় ভবরা ংস্থা,  

  (িাভ) ১৪৫, বনউ মফআরী মযাড,    

ঢাকা।  

০১৯১৫৬৮৫৪৮৩ 

৯৩৪৮৪৪৩ 

nnhena5@gmail.com 

pdnagar2015@yahoo.com 

 

মভাট-৯৯৮৩.০০ 

রক্ষ টাকা (ম্পূণ য 

বিওবফ)। 

০১/০৭/২০১৬- 

৩০/০৬/২০২২ 

 

 

১৮ “তথ্য অাঃ 

বডবিটার ফাংরায়দ 

গড়ায রয়ক্ষয তথ্য 

মমাগায়মাগ প্রযুবক্তয 

ভাধ্যয়ভ ভবরায়দয 

ক্ষভতায়ন (২য় 

ম যায়)” (১ভ 

ংয়াবধত) ীল যক 

প্রকল্প             

 

াবকউন নাায 

মফগভ এনবডব 

বনফ যাী  

বযচারক,  িাভ 

(বতঃ-বচফ),  

প্রকল্প বযচারক, 

(বতবযক্ত 

দাবয়ত্ব)   

  

িাতীয় ভবরা ংস্থা,  

  (িাভ) ১৪৫, বনউ মফআরী মযাড,    

ঢাকা।  

  ০১৮১৭ -০৬৬৪৩০  

০২২২২২২২৩৪১  

ed@jms.gov.bd  

 

মভাট- ৫৮৫৭৬.৬৪ 

রক্ষ টাকা (ম্পূণ য 

বিওবফ)। 

  

০১/০৪/২০১৭- 

৩০/০৬/২০২৩  

 

১৯ “তৃণমূর ম যায়য় 

থ যননবতক ক্ষভতায়য়ন 

নাযী উয়দ্যাক্তায়দয 

বফকা াধন” ীল যক 

প্রকল্প 

িনাফ অয়নায়াযা 

মফগভ, প্রকল্প 

বযচারক, 

(বতঃবচফ) 

িাতীয় ভবরা ংস্থা,  

  (িাভ) ১৪৫, বনউ মফআরী মযাড,    

ঢাকা।  

০১৮১৭৫৮০০২০ 

৯৩৩৬৪৭১ 

anwara77@yahoo.com 

মভাট- ৪২৭৯৭.৭৮ 

রক্ষ টাকা (ম্পূণ য 

বিওবফ)    

০১/০১/২০২১-

৩১/১২/২০২৫ 

 

 

mailto:farhanaakhtar_09@yahoo.com
mailto:dbwctp64pd@gmail.com
mailto:pdnagar2015@yahoo.com


ক্র 

নং  

প্রকয়ল্পয নাভ প্রকল্প 

বযচারয়কয নাভ 

ও দফী 

বপয়য ঠিকানা,মভাফাআর  

নম্বযও 

আ-মভআর 

প্রকয়ল্পয প্রাক্কবরত 

ব্যয় 
প্রকয়ল্পয 

মভয়াদকার 

      

ভন্তব্য  

২০ ‘‘বশুয বফকায় 

প্রাযবিক বক্ষা (৩য় 

ম যায়)’’ (১ভ 

ংয়াবধত) ীল যক  

প্রকল্প  

িনাফ সুরতান 

অরভ,  

প্রকল্প বযচারক,  

(যুগ্ম- বচফ),  

ফাংরায়দ বশু একায়ডবভ  

(ফাবএ), মদায়য়র চত্বয,  ঢাকা।    

০১৭১৬২৭৯৬৫৮ 

alam6868@gmail.com 

মভাট-৩৭৭১.৩৩ 

রক্ষ টাকা  

(বিওবফ-৮২১.৩৩ 

রক্ষ টাকা ও 

আউবনয়প 

২৯৫০.০০ রক্ষ 

টাকা)  

 

০১/১০/২০১৮ - 

৩১/১২/২০২১ 

 

 

২১ “িবয়তা টাওয়ায 

বনভ যাণ” (১ভ 

ংয়াবধত) ীল যক 

প্রকল্প 

িনাফ বদুর 

আরাভ 

প্রকল্প বযচারক,  

(যুগ্ম-বচফ) 

 

িবয়তা পাউয়ন্ডন,   

২৭৫/বি, কনকড য যয়যার 

মকাট য, মযাড #২৭(ওরড), ১৬ 

(বনউ), ধানভবন্ড, ঢাকা-

১২০৯।  

০১৭১১৩৯৯৪৫১ 

shahid5903@gmail.com  

 

মভাট- ১৬৮৩৯.৭৪ 
রক্ষ টাকা  (ম্পূণ য 

বিওবফ)। 

 

০১/০৪/২০১৮ - 

৩১/১২/২০২৩  

 

 

২২   িবয়তা পাউয়ন্ডয়নয 

ক্ষভতা  বফবনভ যাণ 

প্রকল্প  

িনাফ, অব্দুয 

যউপ, 

প্রকল্প বযচারক,  

(বতঃবচফ) 

 

িবয়তা পাউয়ন্ডন,   

২৭৫/বি, কনকড য যয়যার 

মকাট য, মযাড #২৭(ওরড), ১৬ 

(বনউ), ধানভবন্ড, ঢাকা-

১২০৯।   

০১৫৫২৪২৫৭৬০ 

joyeetafoundation@yahoo

.com 

মভাট-২৬২৯৯.৪৫ 

রক্ষ টাকা  (ম্পূণ য 

বিওবফ)। 

 

০১/০১/২০১৯ - 

৩১/১২/২০২৩ 

  

 

mailto:shahid5903@gmail.com

