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1 bvix wbh©vZb cÖwZ‡ivaK‡í gvwë- 

†m±ivj †cÖvMÖvg (4_© ce©) 

 

ড. আবুল হ োসেন, 

প্রকল্প পরিচোলক, (Dc-

সচিব)  

০১৫৫২৩৬১৮৪২/

৮৩২১০৪১ 

 

 

chossain2019@yahoo.com 

  

gwkweg 

2 BbKvg †Rbv‡iwUs GKwUwfwUm Ad 

DB‡gb G¨vU Dc‡Rjv †j‡fj 

  

ম  োঃ  োরুন-উজ-জোমোন 

ভ ূঁইয়ো,  

প্রকল্প পরিচোলক, (যুগ্ম-

সচিব),  

উপ-প্রকল্প 

পরিচোলক,ড. লরলতো 

িোনী বম মন 

০১৭১১৯০৫৮১৮ 

 

 

 

 

০১৭১১১৭৭১২৪ 

 

 

 

igaprojectbd@ gmail.com 

 

lalitalalita200hotmail.com 

 

  

 

gweA 

3 ন চিত ব ড়ী উপজেি য় ক মেীবী  চিি  

মি জেি ক   মেচনিং মসন্ট র স্থ পন 

প্রকল্প।  

 

‡gv:আইনুি কবীর, 

প্রকল্প পরিচোলক, (যুগ্ম-

সচিব),  

9586256 

০১৫৫২৩২৫৩৫৫ 

 

 

kabir_1962@yahoo.com 

 

gweA 

 4 মস ন ইমুড়ী, ক িীগঞ্জ, আড় ই ি ে র ও 

 ঠব ড়ীয়  উপজেি য় ক মেীচব  চিি  

মি জেি ও মেচনিং মসণ্ট র স্থ পন  

ম  োঃ আবুি ক জে , 

প্রকল্প পরিচোলক, (উপ-

পচরি িক),  

01711586062  

abulkashem812@gmail.com 

gweA 

5 ২০টি চেশু চিব যত্ন মকন্দ্র স্থ পন 

 

আব্দুি িোসেদ খোন, 

প্রকল্প পরিচোলক (উপ-

েরচব)-  

০১৯৮৬৪৮৭০৯৪ @gmail.com gweA 

6 গ েীপুর মেি র ক িীগঞ্জ উপজেি য় 

ক মেীচব  চিি  মি জেি চন ম ণ ও চেশু 

চিব যত্ন মকন্দ্র 

ফ রি ন  অখত র, 

প্রকল্প পরিচোলক, (উপ-

পচরি িক),  

০১৭১৮৯৭১৫১৬ farhanaakhtar_09@yahoo.com gweA 
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7 চ রপুর ও চখিগাঁও ক মেীচব  চিি  

মি জেি উধব মমূখী সম্প্রস রণ 

 

ে িীন সুিত ন , প্রকল্প 

পরিচোলক, (উপ-

পচরি িক)- 

০১৭১১৪৮৩৩৬৫ shaheen.sultana.rozy@gmail.c

om 
gweA 

8 মেি  চিচিক  চিি  কচিউট র প্রচেক্ষণ 

(৬৪ মেি ) 

চে.এন নেমুি মি জসন 

খাঁন, প্রকল্প পরিচোলক 

০১৭১৩২৩৩৮৭৯৯ gnngmul@yahoo.com জোতীয় মর লো 

েংস্থো  

 

9 অথননচতক ক্ষ ত য়জন ন রী উজয ³vমির 

চবক ে স ধন (৩য় পয ম য়)  

 

আজন য় র  মবগ , প্রকল্প 

পরিচোলক, 

(অচতোঃসচিব) 

9336471, 

01817580020 

anwara77@yahoo.com Rvgm 

10 নগর চিচিক প্র চিক  চিি  উন্নয়ন প্রকল্প 

(২য় পয ম য়) 

নুরুন ন ি র মিন , 

(যুগ্ম-সচিব),  

০১৯১৫৬৮৫৪৮৩ pdnagar2015@yahoo.com Rvgm 

11 “তথ্য আপোাঃ রডরজটোল বোংলোসদে গড়োি 

লসযে তথ্য হ োগোস োগ প্রযুরিি মোধ্যসম 

মর লোসদি যমতোয়ন(২য় প মোয়)”েীর্ মক 

প্রকল্প                      

 ীন  প রিীন, 

 প্রকল্প পরিচোলক, 

(অচতোঃ-সচিব),  

উপ-প্রকল্প পরিচোলক, 

(উপ-সচিব)(০২ জন) 

 

 

০১৭১২৯১৮৩৬৮ 

 

 

mina_parveen@yahoo.com 

Rvgm 

12 নীলসযত কম মজীরব মর লো হ োসেল 

েংিগ্ন নতুন ১০তলো ভবন রনম মোণ এবং 

রবদ্যমোন হ োসেলেমূস ি হসভেৌত 

অবকোঠোসমো উন্নয়ন ও েংস্কোি  

েো োনওয়োজ রদলরুবো 

খোন, প্রকল্প পরিচোলক, 

(অচতোঃ-পরিচোলক), 

 

 

০১৭১১৯৩১৯৯৩ 

 

 

dilruba1993@yahoo.com 

gweA 

 

 

13 

 

Strengthening Gender 

Responsive Budgeting in 

Bangladesh েীর্ মক প্রকল্প  

 

হমোেোাঃ হেিসদেৌরে 

হবগম 

 

 

০১৫৫২৩৯৭৯৯৬ 

 

 

 

ferdousi_rijvi@yahoo.com 

 

 

gশিweম 
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উপ-েরচব (বোসজট) 

প্রকল্প পরিচোলক, 

14 Accelerating Action   to 

End Child Marriage in 

Bangladesh েীর্ মক প্রকল্প 

জোন্নোতুল হেিসদেৌে 

প্রকল্প পরিচোলক, 

গসভর্নো কম মকতমো 

০১৯১৬৮১৯২৮২  

ferdous2010@yahoo.com 

gweA 

15 Advancement of 

Women`s Rights এডভোন্সসমন্ট 

অে উইসমÝ িোইটস  

পোিভীন সুলতোনো 

ে কোিী পরিচোলক 

০১৭৮৪৬২৭৫৭২  

parveen_dwa@yahoo.com 

gweA 

১৬ রকসেোি রকসেোিী ক্লোব স্থোপন েীর্ মক প্রকল্প জনোব রবকোে চন্দ্র 

রেকদোি, প্রকল্প 

পরিচোলক, (যুগ্ম-সচিব)  

০১৭৮৭৬৭৬০৪৬  

sikderbikash@yahoo.com 

gweA 

১৭ জরয়তো টোওয়োি রনম মোণ েীর্ মক প্রকল্প প্রকল্প পরিচোলক, (যুগ্ম-

সচিব)  

  জরয়তো 

েোউসেেন 

 


