
মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্ থ িছয়র িাসত্মিায়নাধীন প্রকল্পসমূয়ির তাহলকাাঃ 

ক্র 

নং  
প্রকয়ল্পর নাম প্রকল্প পহরচালয়কর নাম 

ও পদিী 
মমািাইল নম্বর ই-য়মইল অহিয়সর 

ঠিকানা 
১ “নারী হনর্ থাতন প্রহতয়রাধকয়ল্প মাহি- 

মসক্টরাল মপ্রাগ্রাম (৪র্ থ পি থ)” শীর্ ষক 

প্রকল্প 

 

ড. আবুল হ োসেন, প্রকল্প 

পরিচোলক, (উপ-সহচি)  
০১৫৫২৩৬১৮৪২/

৮৩২১০৪১ 

chossain2019@yahoo.com মর লো 

রির্য়ক 

মন্ত্রণোলয়  

( মহিহিম) 

২ “এরিলোসিটিং হপ্রোসেকশোন ফি 

রচলসেন (এরপরে)” শীর্ ষক প্রকল্প 

 

জনাি এে. এম. লরিফ 

প্রকল্প পরিচোলক, 

 (উপ-সহচি) 

০১৫৫২৩০৪৪৪০ smlatif_bd7@yahoo.com মহিহিম 

৩ “Strengthening Gender 

Responsive Budgeting 

in Bangladesh” শীর্ ষক প্রকল্প 

হমোেোাঃ হফিস ৌরে হিগম 

উপ-েরচি (িোসেে) 

প্রকল্প পরিচোলক, 

০১৫৫২৩৯৭৯৯৬ ferdousi_rijvi@yahoo.com মহিহিম 

 ৪ “২১ট হেলোি সুরিধোিরিি নোিী ও 

রশশুি প্রোথরমক স্বোস্থ্য, প্রেনন স্বোস্থ্য ও 

পুরি হেিো প্র োন’’ িীষ থক প্রকল্প 

ড. আবুল হ োসেন, প্রকল্প 

পরিচোলক, (উপ-সহচি)  
০১৫৫২৩৬১৮৪২/

৮৩২১০৪১ 

chossain2019@yahoo.com মর লো 

রির্য়ক 

মন্ত্রণোলয়  

( মহিহিম) 
৫ “ইনকাম মজনায়রটং একটহিটস 

অি উইয়মন এযাট উপয়জলা মলয়িল” 

শীর্ ষক প্রকল্প 

  

মমাাঃ শরফকুেোমোন  

প্রকল্প পরিচোলক,   

(যুগ্ম- েরচি)  

উপ-প্রকল্প পরিচোলক, 

ড. লরলিো িোনী িম ষন 

০১৭১১৫৯৪৯৫৪ 

 

 

০১৭১১১৭৭১২৪ 

 

i g a pr o j e c t bd@ 

gmail.com 

 

 

l a l i t a l a l i t a 200ho

t ma i l . c om 

মর লো 

রির্য়ক 

অরধ প্তি 

(মরিঅ) 

৩৭/৩ 

ইস্কোেন হিোড 

, ঢোকো  

৬ “রকসশোি রকসশোিী ক্লোি স্থ্োপন” শীর্ ষক 

প্রকল্প 

েনোি রিকোশ চন্দ্র 

রশক োি, প্রকল্প 

পরিচোলক, (যুগ্ম-সহচি) 

হপ্রয়হসন্ধু তালুকদার 

হিহপহি(উপ-সহচি) 

০১৭১১৩০৭২৫৪ 
 

০১৭১২৬৮১০৫৩ 

sikderbikash@yahoo.com 

 
sasmopa@gmail.com 
 

মরিঅ 

৭ “নাহলতািাড়ী উপয়জলায় কম থজীিী 

মহিলা মিায়েল কাম মেহনং মসন্টার 

স্থাপন” শীর্ ষক প্রকল্প।  

 

মমাাঃ আইনুল কিীর,  

প্রকল্প পরিচোলক,  

(অহতাঃ-সহচি),  

৯৫৮৬২৫৬ 

০১৫৫২৩২৫৩৫৫ 

kabir_1962@yahoo.com মরিঅ 

৮ “মসানাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াই 

িাজার ও মঠিাড়ীয়া উপয়জলায় 

কম থজীহি মহিলা মিায়েল ও মেহনং 

মসণ্টার স্থাপন” শীর্ ষক প্রকল্প  

মমাাঃ আবুল কায়িম,  

প্রকল্প পরিচোলক,  

(উপ-পহরচালক),  

০১৭১১৫৮৬০৬২ abulkashem812@gmail.com মরিঅ 

৯ “২০ট হিশু হদিার্ত্ন মকন্দ্র স্থাপন” 

শীর্ ষক প্রকল্প 

 

েনোি আব্দুি িোসশ  খোন, 

প্রকল্প পরিচোলক 

 (উপ-েরচি  
০১৭১৫৬৬৬১৩৮ 

 

pddcdwa@gmail.com- 
মরিঅ 

১০ “গাজীপুর মজলার কালীগঞ্জ উপয়জলায় 

কম থজীহি মহিলা মিায়েল হনম থাণ ও হিশু 

হদিার্ত্ন মকন্দ্র” শীর্ ষক প্রকল্প 

েনোি িারিানা অখতার, 

প্রকল্প পরিচোলক,  

(উপ-পহরচালক),  

০১৯১১২৮৫৫০০ farhanaakhtar_09@yahoo.com মরিঅ 

১১ “হমরপুর ও হখলগাঁও কম থজীহি মহিলা 

মিায়েল উধি থমূখী সম্প্রসারণ” শীর্ ষক 

প্রকল্প 

 

েনোি শোিমীন শো ীন 

প্রকল্প পরিচোলক 

(ে াঃপরিচোলক-অথ ষ) 

 

০১৭৩১৫১৯০৫৫  মরিঅ 

১২ “Accelerating Action   to 

End Child Marriage in 

Bangladesh” শীর্ ষক প্রকল্প 

েনোি েোন্নোতুল হফিস ৌে 

প্রকল্প পরিচোলক, 

গসের্নো কম ষকিষো 

০১৯১৬৮১৯২৮২ ferdous2010@yahoo.com মরিঅ 

mailto:sikderbikash@yahoo.com


ক্র 

নং  
প্রকয়ল্পর নাম প্রকল্প পহরচালয়কর নাম 

ও পদিী 
মমািাইল নম্বর ই-য়মইল অহিয়সর 

ঠিকানা 
১৩ “Advancement of 

Women`s Rights 

এডেোন্সসমন্ট অফ উইসমন্স িোইেস্ 

েনোি পোিেীন সুলিোনো 

প্রকল্প পরিচোলক, 

ে কোিী পরিচোলক 

০১৭৮৪৬২৭৫৭২ parveen_dwa@yahoo.com মরিঅ 

১৪ “নীলসেি কম ষেীরি মর লো হ োসিল 

েিংিগ্ন নতুন ১০িলো েিন রনম ষোণ এিিং 

রিদ্যমোন হ োসিলেমূস ি হসেৌি 

অিকোঠোসমো উন্নয়ন ও েিংস্কোি” শীর্ ষক 

প্রকল্প  

েনোি হিোসকয়ো   

প্রকল্প পরিচোলক 

হেেরমন(উপ-পরিচোলক-

েসচিনিো)  

০১৭১৫১১৬১১৩ 

 

a dv . a bul ha s a n@yaho

o.com 

মরিঅ 

১৫ “National Resilience 

Programme” শীর্ ষক প্রকল্প 

 

প্রকল্প পরিচোলক,  

হমোাঃ আিোউি ি মোন,  

(যুগ্ম েরচি)  

মর লো রির্য়ক অরধ প্তি 

০১৭১৫০০৮০৩০ ataur1964@gmail.com মরিঅ 

১৬ “নাহস থং হিষয়য় মহিলায়দর জন্য ঢাকায় 

কহমউহনট নাহস থং হিগ্রী কয়লজ স্থাপন 

িাসপাতাল” শীর্ ষক প্রকল্প 

প্রকল্প পরিচোলক,  

হমোাঃ আিোউি ি মোন,  

(যুগ্ম েরচি)  

মর লো রির্য়ক অরধ প্তি 

০১৭১৫০০৮০৩০ ataur1964@gmail.com মরিঅ 

১৭ “মজলা হিহিক মহিলা কহিউটার 

প্রহিক্ষণ (৬৪ মজলা)” শীর্ ষক প্রকল্প 

েনোি হজ.এন নজমুল 

মিায়সন খাঁন,  

প্রকল্প পরিচোলক 

(উপ-সহচি) 

০১৭৩২৩৩৮৭৯৯ gnngmul@yahoo.com েোিীয় 

মর লো 

েিংস্থ্ো,  

( জামস) ১৪৫, 

রনউ হিইলী 

হিোড, ঢোকো। 

১৮ “অথ ষননহতক ক্ষমতায়য়ন নারী 

উয়যাক্তায়দর হিকাি সাধন (৩য় পর্ থায়)” 

শীর্ ষক প্রকল্প  

 

েনোি আয়নায়ারা মিগম, 

প্রকল্প পরিচোলক, 

(অহতাঃসহচি) 

৯৩৩৬৪৭১, 

০১৮১৭৫৮০০২০ 

anwara77@yahoo.com জামস 

১৯ “নগর হিহিক প্রাহিক মহিলা উন্নয়ন  

(২য় পর্ থায়)” শীর্ ষক প্রকল্প 

েনোি নুরুন নািার মিনা,  

প্রকল্প পরিচোলক, 

(যুগ্ম-সহচি),  

০১৯১৫৬৮৫৪৮৩ pdnagar2015@yahoo.com জামস 

২০ “িথ্য আপোাঃ রডরেেোল িোিংলোস শ 

গড়োি লসেয িথ্য হ োগোস োগ প্রযুরিি 

মোধ্যসম মর লোস ি েমিোয়ন(২য় 

প ষোয়)”শীর্ ষক প্রকল্প                      

েনোি মীনা পারিীন, 

 প্রকল্প পরিচোলক, (অহতাঃ-

সহচি),  

০১৭১২৯১৮৩৬৮ mina_parveen@yahoo.com জামস 

২১ ‘‘রশশুি রিকোসশ প্রোিরিক রশেো (৩য় 

প ষোয়)’’ প্রকল্প (০১/১০/২০১৮ -

৩১/১২/২০২০) 

েনোি সুলিোন আলম, 

(উপ-সহচি),  

প্রকল্প পরিচোলক,  

িোিংলোস শ রশশু একোসডরম   

 

০১৭১৬২৭৯৬৫৮ alom6868@gmail.com িোিংলোস শ 

রশশু 

একোসডরম  

(িোরশএ) 

২২ “েরয়িো েোওয়োি রনম ষোণ” শীর্ ষক প্রকল্প হমো: হগোলোম হমোস্তফো  

প্রকল্প পরিচোলক, (যুগ্ম-

সহচি)  

 ০১৭১১৮৯১২০৬ j o y e e t a f ounda t i on@ya

hoo.com 
েরয়িো 

ফোউসেশন 

২৩ েরয়িো ফোউসেশসনি েেমিো  

রিরনম ষোণ প্রকল্প (০১/০১/২০১৯ -

৩১/১২/২০২৩) 

 

েনোি হমোাঃ আব্দুি িউফ 

প্রকল্প পরিচোলক (যুগ্ম-

েরচি),  

 

০১৫৫২৪২৫৭৬০  j o y e e t a f ounda t i on@ya

hoo.com 
েরয়িো 

ফোউসেশন 

                                                                                                                               

mailto:adv.abulhasan@yahoo.com
mailto:adv.abulhasan@yahoo.com

