gwnjv I wkï welqK gš¿Yvj‡qi AvIZvq 201৮-201৯ A_© eQ‡i ev¯Íevqbvaxb cÖKímg~‡ni ZvwjKv t
µ
bs
1

cÖK‡íi bvg

2

BbKvg †Rbv‡iwUs GKwUwfwUm Ad
DB‡gb G¨vU Dc‡Rjv †j‡fj

3

cÖKí cwiPvj‡Ki bvg I
c`ex

†gvevBj b¤^i

Awd‡mi wVKvbv

bvix wbh©vZb cÖwZ‡ivaK‡í gvwë- †m±ivj ড. আবুল হ োসেন, প্রকল্প
†cÖvMÖvg (4_© ce©)
পরিচোলক, (Dc-েরচব)

০১৫৫২৩৬১৮৪২/
৮৩২১০৪১

মর লো রবষয়ক মন্ত্রণোলয়
( gwkweg)

হমোোঃ োরুন-উজ-জোমোন
ভইূঁ য়ো,
প্রকল্প পরিচোলক, (যুগ্মেরচব),
উপ-প্রকল্প পরিচোলক,ড.
লরলতো
িোনী বমমন
নোরলতোবোড়ী উপসজলোয় কমমজীবী ‡gv:আইনুল কবীি, প্রকল্প
মর লো হ োসেল কোম হেরনিং হেন্টোি পরিচোলক, (যুগ্ম-েরচব),

০১৭১১৯০৫৮১৮

মর লো রবষয়ক অরিদপ্তি
(gweA)
৩৭/৩ ইস্কোটন হিোড , ঢোকো

০১৭১১১৭৭১২৪
9586256
০১৫৫২৩২৫৩৫৫

gweA

হমোোঃ আবুল কোসেম, প্রকল্প
পরিচোলক, (উপপরিচোলক),
আব্দুি িোসেদ খোন, প্রকল্প
পরিচোলক (উপ-েরচব)গোজীপুি হজলোি কোলীগঞ্জ উপসজলোয় ফোি োনো অখতোি, প্রকল্প
কমমজীরব মর লো হ োসেল রনমমোণ ও পরিচোলক, (উপপরিচোলক),
রেশু রদবোযত্ন হকন্দ্র
রমিপুি ও রখলগাঁও কমমজীরব মর লো েো ীন সুলতোনো, প্রকল্প
পরিচোলক, (উপহ োসেল উিব মমূখী েম্প্রেোিণ
পরিচোলক)হজলো রিরিক মর লো করিউটোি রজ.এন নজমুল হ োসেন খাঁন,
প্রকল্প পরিচোলক
প্ররেক্ষণ (৬৪ হজলো)

01711586062

gweA

9

অথননরতক
ক্ষমতোয়সন
নোিী আসনোয়োিো হবগম, প্রকল্প
উসযো³vহদি রবকোে েোিন (৩য় পয মোয়) পরিচোলক, (অরতোঃেরচব)

9336471,
01817580020

10

নগি রিরিক প্রোরিক মর লো উন্নয়ন নুরুন নো োি হ নো, (যুগ্মেরচব),
প্রকল্প (২য় পয মোয়)

০১৯১৫৬৮৫৪৮৩ Rvgm

11

“তথ্য আপোোঃ রডরজটোল বোিংলোসদে গড়োি মীনো পোিিীন,
লসক্ষে তথ্য হযোগোসযোগ প্রযুরিি মোধ্যসম প্রকল্প পরিচোলক, (অরতোঃমর লোসদি ক্ষমতোয়ন(২য় পয মোয়)”েীষ মক েরচব),
প্রকল্প
উপ-প্রকল্প পরিচোলক,

০১৭১২৯১৮৩৬৮

Rvgm

০১৭১১৯৩১৯৯৩

gweA

স্থোপন প্রকল্প।
4

5
6

7

8

12

হেোনোইমুড়ী, কোলীগঞ্জ, আড়োই োজোি
ও মঠবোড়ীয়ো উপসজলোয় কমমজীরব
মর লো হ োসেল ও হেরনিং হেণ্টোি স্থোপন
২০টি রেশু রদবোযত্ন হকন্দ্র স্থোপন

(উপ-েরচব)(০২ জন)
নীলসক্ষত কমমজীরব মর লো হ োসেল েিংিগ্ন েো োনওয়োজ রদলরুবো খোন,
নতুন ১০তলো িবন রনমমোণ এবিং রবযমোন প্রকল্প পরিচোলক,

০১৯৮৬৪৮৭০৯৪ gweA
০১৭১৮৯৭১৫১৬

gweA

০১৭১১৪৮৩৩৬৫

gweA

০১৭১৩২৩৩৮৭৯৯

জোতীয় মর লো েিংস্থো,
( Rvgm) ১৪৫, রনউ হবইলী
হিোড, ঢোকো।
Rvgm

µ
bs

13

cÖK‡íi bvg

cÖKí cwiPvj‡Ki bvg I
c`ex

হ োসেলেমূস ি হসিেৌত অবকোঠোসমো উন্নয়ন ও
েিংস্কোি
Strengthening
Gender
Responsive Budgeting in
Bangladesh েীষ মক প্রকল্প

(অরতোঃ-পরিচোলক),

14

Accelerating Action
End Child Marriage
Bangladesh েীষ মক প্রকল্প

15

Advancement of Women`s
Rights এডিোন্সসমন্ট অফ উইসমÝ িোইটস্
নতুন প্রকল্প
রকসেোি রকসেোিী ক্লোব স্থোপন েীষ মক প্রকল্প
জনোব রবকোে চন্দ্র

১৬
১৭

১৮

to
in

হমোেোোঃ হফিসদেৌরে হবগম
উপ-েরচব (বোসজট)
প্রকল্প পরিচোলক,
জোন্নোতুল হফিসদেৌে
প্রকল্প পরিচোলক,
গসিষনো কমমকতমো
পোিিীন সুলতোনো
ে কোিী পরিচোলক

জরয়তো টোওয়োি রনমমোণ েীষ মক প্রকল্প

†gvevBj b¤^i

Awd‡mi wVKvbv

০১৫৫২৩৯৭৯৯৬

gশিweম

০১৯১৬৮১৯২৮২

gweA

০১৭৮৪৬২৭৫৭২

gweA

০১৭৮৭৬৭৬০৪৬

gweA

রেকদোি, প্রকল্প পরিচোলক,
(যুগ্ম-েরচব)
প্রকল্প পরিচোলক, (যুগ্মেরচব)

জরয়তো ফোউসেেন

gwnjv I wkï welqK gš¿Yvj‡qi AvIZvq 2017-2018 A_© eQ‡i ev¯Íevqbvaxb cÖKímg~‡ni ZvwjKv t
µ
bs
1

cÖK‡íi bvg

2

Investment
Component
for Vulnerable Group
Development Programme
(ICVGD)

3

BbKvg †Rbv‡iwUs GKwUwfwUm Ad
DB‡gb G¨vU Dc‡Rjv †j‡fj

4

cÖKí cwiPvj‡Ki bvg I
c`ex

bvix wbh©vZb cÖwZ‡ivaK‡í gvwë- †m±ivj ড. আবুল হ োসেন, প্রকল্প
†cÖvMÖvg (4_© ce©)
পরিচোলক, (Dc-েরচব)

মো মুদো েোিমীন হবনু
এনরডরে, প্রকল্প পরিচোলক,
অরতরিি েরচব পরি: ও
উন্নোঃ,

হমোোঃ োরুন-উজ-জোমোন
ভইূঁ য়ো,
প্রকল্প পরিচোলক, (যুগ্মেরচব),
উপ-প্রকল্প পরিচোলক,ড.
লরলতো
িোনী বমমন
নোরলতোবোড়ী উপসজলোয় কমমজীবী ‡gv:আইনুল কবীি, প্রকল্প
মর লো হ োসেল কোম হেরনিং হেন্টোি পরিচোলক, (যুগ্ম-েরচব),

†gvevBj b¤^i

Awd‡mi wVKvbv

০১৫৫২৩৬১৮৪২/
৮৩২১০৪১

মর লো রবষয়ক মন্ত্রণোলয়
( gwkweg)

01552313333

০১৭১১৯০৫৮১৮

gwkweg

মর লো রবষয়ক অরিদপ্তি
(gweA)
৩৭/৩ ইস্কোটন হিোড , ঢোকো

০১৭১১১৭৭১২৪
9586256
০১৫৫২৩২৫৩৫৫

gweA

01711240014

gweA

স্থোপন প্রকল্প।
5

পঞ্চোে েয্যো রবরেে মর লো ও রেশু হমোোঃ হগোলোম রকবরিয়ো,
ডোয়োসবটিে, এসেোরিন ও হমটোবরলক প্রকল্প পরিচোলক,
োেপোতোল স্থোপন, উিিো, ঢোকো প্রকল্প।

µ
bs
6

cÖK‡íi bvg

cÖKí cwiPvj‡Ki bvg I
c`ex

†gvevBj b¤^i

Awd‡mi wVKvbv

Generation Breakthrough

9336063/

gweA

7

হেোনোইমুড়ী, কোলীগঞ্জ, আড়োই োজোি
ও মঠবোড়ীয়ো উপসজলোয় কমমজীরব
মর লো হ োসেল ও হেরনিং হেণ্টোি স্থোপন

01711586062

gweA

8

Òb¨vkbvj nvU© dvD‡Ûk‡b bv‡m©m †nv‡ój
¯’vcbÓ

01552410501

gweA

9

২০টি রেশু রদবোযত্ন হকন্দ্র স্থোপন

10

গোজীপুি হজলোি কোলীগঞ্জ উপসজলোয়
কমমজীরব মর লো হ োসেল রনমমোণ ও
রেশু রদবোযত্ন হকন্দ্র
রমিপুি ও রখলগাঁও কমমজীরব মর লো
হ োসেল উিব মমূখী েম্প্রেোিণ

প্রকল্প
পরিচোলক,
(cwiPvjK-gweA)
হমোোঃ আবুল কোসেম, প্রকল্প
পরিচোলক, (উপপরিচোলক),
Rbve ‡gvt Avãym
†mvenvb f~Bqv, প্রকল্প
পরিচোলক,
আব্দুি িোসেদ খোন, প্রকল্প
পরিচোলক (উপ-েরচব)ফোি োনো অখতোি, প্রকল্প
পরিচোলক, (উপপরিচোলক),
েো ীন সুলতোনো, প্রকল্প
পরিচোলক, (উপপরিচোলক)আনজীি রলটন, প্রকল্প
পরিচোলক,
রজ.এন নজমুল হ োসেন খাঁন,
প্রকল্প পরিচোলক

11

12
13

রেশুি রবকোসে প্রোিরিক রেক্ষো
(ELCD) (২য় পয মোয়)
হজলো রিরিক মর লো করিউটোি
প্ররেক্ষণ (৬৪ হজলো)

০১৯৮৬৪৮৭০৯৪ gweA
০১৭১৮৯৭১৫১৬

gweA

০১৭১১৪৮৩৩৬৫

gweA

৯৫৫০৩১৭

বোিংলোসদে রেশু একোসডমী

০১৭১৩২৩৩৮৭৯৯

জোতীয় মর লো েিংস্থো,
( Rvgm) ১৪৫, রনউ হবইলী
হিোড, ঢোকো।
Rvgm

14

অথননরতক
ক্ষমতোয়সন
নোিী আসনোয়োিো হবগম, প্রকল্প
উসযো³vহদি রবকোে েোিন (৩য় পয মোয়) পরিচোলক, (অরতোঃেরচব)

9336471,
01817580020

15

নগি রিরিক প্রোরিক মর লো উন্নয়ন নুরুন নো োি হ নো, (যুগ্মেরচব),
প্রকল্প (২য় পয মোয়)

০১৯১৫৬৮৫৪৮৩ Rvgm

১৬

“তথ্য আপোোঃ রডরজটোল বোিংলোসদে গড়োি মীনো পোিিীন,
লসক্ষে তথ্য হযোগোসযোগ প্রযুরিি মোধ্যসম প্রকল্প পরিচোলক, (অরতোঃমর লোসদি ক্ষমতোয়ন(২য় পয মোয়)”েীষ মক েরচব),
প্রকল্প
উপ-প্রকল্প পরিচোলক,

০১৭১২৯১৮৩৬৮

Rvgm

০১৭১১৯৩১৯৯৩

gweA

১৭

(উপ-েরচব)(০২ জন)
নীলসক্ষত কমমজীরব মর লো হ োসেল েিংিগ্ন েো োনওয়োজ রদলরুবো খোন,
নতুন ১০তলো িবন রনমমোণ এবিং রবযমোন প্রকল্প পরিচোলক,
হ োসেলেমূস ি হসিেৌত অবকোঠোসমো উন্নয়ন ও (অরতোঃ-পরিচোলক),
েিংস্কোি

১৮

Strengthening
Gender হমোেোোঃ হফিসদেৌরে হবগম
Responsive Budgeting in উপ-েরচব (বোসজট)
Bangladesh েীষ মক প্রকল্প
প্রকল্প পরিচোলক,

০১৫৫২৩৯৭৯৯৬

gশিweম

১৯

Accelerating Action
End Child Marriage
Bangladesh েীষ মক প্রকল্প

০১৯১৬৮১৯২৮২

gweA

to জোন্নোতুল হফিসদেৌে
in প্রকল্প পরিচোলক,

গসিষনো কমমকতমো

µ
bs
২০

২১

cÖK‡íi bvg

cÖKí cwiPvj‡Ki bvg I
c`ex

Advancement of Women`s পোিিীন সুলতোনো
Rights এডিোন্সসমন্ট অফ উইসমÝ িোইটস্ ে কোিী পরিচোলক
নতুন প্রকল্প
জরয়তো টোওয়োি রনমমোণ েীষ মক প্রকল্প
প্রকল্প পরিচোলক রনসয়োগ

†gvevBj b¤^i

Awd‡mi wVKvbv

০১৭৮৪৬২৭৫৭২

gweA

জরয়তো ফোউসেেন

প্ররিয়োিীন
২২

রকসেোি রকসেোিী ক্লোব স্থোপন েীষ মক প্রকল্প

প্রকল্প পরিচোলক, (যুগ্মেরচব),

০১৭৮৭৬৭৬০৪৬

gweA

gwnjv I wkï welqK gš¿Yvj‡qi AvIZvq 2017-2018 A_© eQ‡i ev¯Íevqbvaxb cÖKímg~‡ni ZvwjKv t
µwgK
bs

cÖK‡íi bvg, wcwWÕi bvg, †dvb I †gvevBj b¤^i

1

bvix wbh©vZb cÖwZ‡ivaK‡í gvwë- †m±ivj †cÖvMÖvg (4_© ce©)

2

ev¯ÍevqbKvix ‡gvU
ms¯’v
eivÏ
†KvwU
UvKv
gwkweg

ড.আবুল হ োসেন cÖKí cwiPvjK (Dc-েরচব)
০১৫৫২৩৬১৮৪২/৮৩২১০৪১
Investment
Component
for gwkweg
Vulnerable Group Development
Programme (ICVGD)
মো মুদো েোিমীন হবনু এনরডরে,, অরতরিি েরচব পরি: ও
উন্নোঃ, 01552313333

3

4

5

6

7

BbKvg †Rbv‡iwUs GKwUwfwUm Ad DB‡gb G¨vU Dc‡Rjv
†j‡fj

হমোোঃ রমজোনুি ি মোন প্রকল্প পরিচোলক, (অরতোঃেরচব),প্রেোেন, ০১৭৩২৯১২৫৯৫
নোরলতোবোড়ী উপসজলোয় কমমজীবী মর লো হ োসেল কোম হেরনিং
হেন্টোি স্থোপন প্রকল্প।
‡gv:আইনুল কবীি, (যুগ্ম-েরচব), 9586256
পঞ্চোে েয্যো রবরেে মর লো ও রেশু ডোয়োসবটিে, এসেোরিন ও
হমটোবরলক োেপোতোল স্থোপন, উিিো, ঢোকো প্রকল্প।
হমোোঃ হগোলোম রকবরিয়ো, প্রকল্প পরিচোলক, 01711240014
Generation Breakthrough
G.‡K.Gg.wgRvbyi ingvb, প্রকল্পপরিচোলক, (cwiPvjKgweA)
9336063/01711807629
হেোনোইমুড়ী, কোলীগঞ্জ, আড়োই োজোি ও মঠবোড়ীয়ো
উপসজলোয় কমমজীরব মর লো হ োসেল ও হেরনিং হেণ্টোি স্থোপন

gweA

gweA

gweA

gweA

gweA

201718A_©
eivÏ †KvwU
UvKv

8

9

হমোোঃ আবুল কোসেম, প্রকল্প পরিচোলক, (উপ-পরিচোলক),
01711586062
Òb¨vkbvj nvU© dvD‡Ûk‡b bv‡m©m †nv‡ój ¯’vcbÓ
gweA
Rbve ‡gvt Avãym †mvenvb f~Bqv, প্রকল্প পরিচোলক, nv:dv:
01552410501
২০টি রেশু রদবোযত্ন হকন্দ্র স্থোপন
gweA

হমোোঃ িোসেদ খোন, প্রকল্প পরিচোলক-০১৯৮৬৪৮৭০৯৪
10

11

12

13
14

15

গোজীপুি হজলোি কোলীগঞ্জ উপসজলোয় কমমজীরব মর লো
হ োসেল রনমমোণ ও রেশু রদবোযত্ন হকন্দ্র
েোমীমো
সুলতোনো,
প্রকল্প
পরিচোলক,
(উপপরিচোলক),০১৭১৮৯৭১৫১৬
রমিপুি ও রখলগাঁও কমমজীরব মর লো হ োসেল উিব মমূখী
েম্প্রেোিণ
েো ীন সুলতোনো,প্রকল্প পরিচোলক, (উপ-পরিচোলক)০১৭১১৪৮৩৩৬৫
রেশুি রবকোসে প্রোিরিক রেক্ষো (ELCD) (২য় পয মোয়)
আনজীি রলটন প্রকল্প পরিচোলক-৯৫৫০৩১৭/তোসিক ি মোন
হপ্রোগ্রোমোি ০১৭২৬৭৭৯৩৭২
হজলো রিরিক মর লো করিউটোি প্ররেক্ষণ (৬৪ হজলো)
রজ.এন নজমুল হ োসেন খাঁন,প্রকল্প পরিচোলক- ০১৭১৩২৩৩৮৭৯৯
অথননরতক ক্ষমতোয়সন নোিী উসযো³vহদি রবকোে েোিন (৩য়
পয মোয়)
আসনোয়োিো হবগম,প্রকল্প পরিচোলক, ( যুগ্ম-েরচব), 9336471,
01817580020
নগি রিরিক প্রোরিক মর লো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পয মোয়)
নুরুন নো োি হ নো,যগ্ম-েরচব-০১৯১৫৬৮৫৪৮৩

gweA

gweA

evwkG

Rvgm
Rvgm

Rvgm

gwnjv I wkï welqK gš¿Yvj‡qi AvIZvq 2016-2017 A_© eQ‡i ev¯Íevqbvaxb cÖKímg~‡ni ZvwjKv t
µwgK
bs
1

cÖK‡íi bvg, wcwWÕi bvg, †dvb I †gvevBj b¤^i

2

Investment Component for Vulnerable Group Development
Programme (ICVGD)

3

মো মুদো েোিমীন হবনু এনরডরে,, অরতরিি েরচব পরি: ও উন্নোঃ,
01552313333
এডিোন্সসমন্ট এেোে হপ্রোসমোটিিং উইসমÝ িোইটস্
gweA
হমোোঃ আইনুল করবি, প্রকল্প পরিচোলক, (যুগ্ম-েরচব), 9586256

প্রকল্প
-হমো োম্মদ হুমোয়ুন কবীি, প্রকল্প পরিচোলক (অরতরিি-েরচব), 9514877,
01554341833
Enabling Environment for Child Rights

ev¯ÍevqbKvix
ms¯’v
gwkweg

gwkweg

4

5

6

7
8

9
10
11
12

13
14
15

16
17

নোরলতোবোড়ী উপসজলোয় কমমজীবী মর লো হ োসেল কোম হেরনিং হেন্টোি স্থোপন gweA
প্রকল্প।
‡gv:আইনুল কবীি, (যুগ্ম-েরচব), 9586256
কমমিত মর লো গোসমমন্টে শ্ররমকসদি আবোেসনি জন্য হ োসেল রনমমোণ, বড় gweA
আশুরলয়ো, েোিোি, ঢোকো প্রকল্প।
হমোোঃ আতোউি ি মোন, প্রকল্প পরিচোলক, (উপ-েরচব), 01550151167
পঞ্চোে েয্যো রবরেে মর লো ও রেশু ডোয়োসবটিে, এসেোরিন ও হমটোবরলক gweA
োেপোতোল স্থোপন, উিিো, ঢোকো প্রকল্প।
হমোোঃ হগোলোম রকবরিয়ো, প্রকল্প পরিচোলক, 01711240014
Generation Breakthrough
gweA
G.‡K.Gg.wgRvbyiingvb, প্রকল্পপরিচোলক, (cwiPvjK-gweA)
9336063/01711807629
হেোনোইমুড়ী, কোলীগঞ্জ, আড়োই োজোি ও মঠবোড়ীয়ো উপসজলোয় কমমজীরব মর লো gweA
হ োসেল ও হেরনিং হেণ্টোি স্থোপন
হমোোঃ আবুল কোসেম, প্রকল্প পরিচোলক, (উপ-পরিচোলক), 01711586062
Òb¨vkbvj nvU© dvD‡Ûk‡b bv‡m©m †nv‡ój ¯’vcbÓ
gweA
Rbve ‡gvt Avãym †mvenvb f~Bqv, প্রকল্প পরিচোলক, nv:dv: 01552410501
হজলো রিরিক মর লো করিউটোি প্ররেক্ষণ (৬৪ হজলো)
Rvgm
রজ.এন নজমুল হ োসেন খাঁন,প্রকল্প পরিচোলক- ০১৭১৩২৩৩৮৭৯৯
অথননরতক ক্ষমতোয়সন নোিী উসযো³vহদি রবকোে েোিন (৩য় পয মোয়)
Rvgm
আসনোয়োিো হবগম,প্রকল্প পরিচোলক, ( যুগ্ম-েরচব), 9336471, 01817580020
বোিংলোসদে রেশু একোসডমী ৬টি হজলো েোখো কমসেক্স রনমমোণ প্রকল্প (২য় evwkG
েিংসেোরিত)
আনজীি রলটন প্রকল্প পরিচোলক-৯৫৫০৩১৭
রেশুি রবকোসে প্রোিরিক রেক্ষো (ELCD) (২য় পয মোয়)
evwkG
তোসিক ি মোন হপ্রোগ্রোমোি ০১৭২৬৭৭৯৩৭২
২০টি রেশু রদবোযত্ন হকন্দ্র স্থোপন
gweA
হমোোঃ িোসেদ খোন, প্রকল্প পরিচোলক-০১৯৮৬৪৮৭০৯৪
গোজীপুি হজলোি কোলীগঞ্জ উপসজলোয় কমমজীরব মর লো হ োসেল রনমমোণ ও রেশু gweA
রদবোযত্ন হকন্দ্র
েোমীমো সুলতোনো, প্রকল্প পরিচোলক, (উপ-পরিচোলক),০১৭১৮৯৭১৫১৬
রমিপুি ও রখলগাঁও কমমজীরব মর লো হ োসেল উিব মমূখী েম্প্রেোিণ
gweA
েো ীন সুলতোনো,প্রকল্প পরিচোলক, (উপ-পরিচোলক)-০১৭১১৪৮৩৩৬৫
নগি রিরিক প্রোরিক মর লো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পয মোয়)
Rvgm
নুরুন নো োি হ নো,যগ্ম-েরচব-০১৯১৫৬৮৫৪৮৩

