বিষয়ঃ মবিলা ও বিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র আওতায় িাস্তিায়নাধীন প্রকল্পসমূি (২০১৯-২০২০ অর্ থ িছয়রর এবিবি)
ক্র
নং

১

প্রকয়ল্পর নাম

“নারী বনর্ থাতন
প্রবতয়রাধকয়ল্প মাবিমসক্টরাল মপ্রাগ্রাম (৪র্ থ
িি থ)” িীষ থক প্রকল্প

প্রকল্প িবরচালয়কর নাম
ও িদিী

ি. আবুল মিায়সন, প্রকল্প
িবরচালক, (উি-সবচি)

অবিয়সর ঠিকানা, মমািাইল
নম্বর ও
ই-য়মইল
মবিলা ও বিশু বিষয়ক
মন্ত্রণালয়
( মবিবিম)
০১৫৫২৩৬১৮৪২
chossain2019@yahoo.com

২

৩

“এবিলায়রটং মপ্রায়টকিান
ির বচলয়েন (এবিবস)”
িীষ থক প্রকল্প

িনাি এস. এম. লবতি
প্রকল্প িবরচালক,
(উি-সবচি)

মবিবিম,
০১৫৫২৩০৪৪৪০

“Strengthening

মমাসাঃ মিরয়দৌবস মিগম
উি-সবচি (িায়িট)
প্রকল্প িবরচালক,

মবিবিম, ০১৫৫২৩৯৭৯৯৬

“২১ট মিলার সুবিধািবিত
নারী ও বিশুর প্রার্বমক
স্বাস্থ্য, প্রিনন স্বাস্থ্য ও পুবি
মসিা প্রদান’’ িীষ থক প্রকল্প

ি. আবুল মিায়সন, প্রকল্প
িবরচালক, (উি-সবচি)

( মবিবিম)
০১৫৫২৩৬১৮৪২

“ইনকাম মিনায়রটং
একটবিটস অি উইয়মন
এযাট উিয়িলা মলয়িল”
িীষ থক প্রকল্প

মমাঃ িবিকুিামান
প্রকল্প িবরচালক,
(যুগ্ম- সবচি)

Gender
Responsive
Budgeting in
Bangladesh” িীষ থক

smlatif_bd7@yahoo.com

ferdousi_rijvi@yahoo.com

প্রকয়ল্পর প্রাক্কবলত ব্যয়

মমাট-১১৫০৮.০০ লক্ষ
টাকা (বিওবি ৮৭৪৮.০০
লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সািায্য
২৭৬০.০০ লক্ষ টাকা)
(বিওবি ও িাবনিা
অনুয়মাবদত)

প্রকয়ল্পর
মময়াদকাল

০১/০৭/২০১৬
৩০/০৬/২০২১

মমাট- ১১৫০৬.৪৮ লক্ষ
টাকা ( বিওবি-৬৬৬.৩৮
এিং 10840.1০
UNICEF)

০১/০৭/১৭৩০/০৬/২০২১

মমাট-৪২১.০৭ লক্ষ টাকা
( বিওবি-৩৭০.৪৭ এিং
৫০.৬০ UN-Women)

০১/০৭/২০১৭
৩০/০৬/২০২০

প্রকল্প
৪

৫

chossain2019@yahoo.com

মবিলা বিষয়ক অবধদপ্তর
(মবিঅ)
৩৭/৩ ইস্কাটন মরাি , ঢাকা
০১৭১১৫৯৪৯৫৪

মমাট-৯৮৩৩.৯৫ লক্ষ
০১/০৭/১৮টাকা
৩০/০৬/২০২১
বিওবি ৬৫৩৩.১২ সংস্থ্ার
বনিস্ব অর্ থায়ন ৩৩০০.৮৩
লক্ষ টাকা
মমাট ২৮৩২২.৬০ লক্ষ
টাকা (সম্পূণ থ বিওবি)

০১/০১/২০১৭
৩১/১২/২০২০

igaprojectbd@
gmail.com

৬

“বকয়িার বকয়িারী ক্লাি
স্থ্ািন” িীষ থক প্রকল্প

িনাি বিকাি চন্দ্র
বিকদার, প্রকল্প
িবরচালক, (যুগ্ম-সবচি)

মবিঅ
-৮৮০২৫৫১৩৮০১৭
০১৭১১৩০৭২৫৪

মমাট ৫৫১৫৬.০০ লক্ষ
টাকা(সম্পূণ থ বিওবি)।

sikderbikash@yahoo.com

৭

৮

“মসানাইমুড়ী, কালীগঞ্জ,
আড়াই িািার ও
মঠিাড়ীয়া উিয়িলায়
কমথিীবি মবিলা মিায়িল ও
মেবনং মসণ্টার স্থ্ািন”
িীষ থক প্রকল্প

মমাঃ আবুল কায়িম,
প্রকল্প িবরচালক,
(উি-িবরচালক),

মবিঅ
০১৭১১৫৮৬০৬২

“২০ট বিশু বদিার্ত্ন মকন্দ্র
স্থ্ািন” িীষ থক প্রকল্প

িনাি ---,
প্রকল্প িবরচালক

মবিঅ

মমাট-৪৭৭৫.০০ লক্ষ টাকা
(সম্পূণ থ বিওবি)

০১/০৭/২০১৪
৩০/০৬/২০২০

মমাট-৫৯৮৮.৪৯৮ লক্ষ
টাকা(সম্পূণ থ বিওবি)।

০১/০৩/১৬ ২৮/০২/২০২১

abulkashem812@gmail.com

---pddcdwa@gmail.com

০১/০৪/২০১৮
৩১/১২/২০২০

ক্র
নং

৯

প্রকয়ল্পর নাম

প্রকল্প িবরচালয়কর নাম
ও িদিী

“গািীপুর মিলার কালীগঞ্জ িনাি িারিানা আখতার,
উিয়িলায় কমথিীবি মবিলা প্রকল্প িবরচালক,
মিায়িল বনমথাণ ও বিশু
(উি-িবরচালক),
বদিার্ত্ন মকন্দ্র” িীষ থক প্রকল্প

১০ “বমরপুর ও বখলগাঁও
কমথিীবি মবিলা মিায়িল
উধি থমূখী সম্প্রসারণ” িীষ থক
প্রকল্প

িনাি, kvigxb kvnxb,
প্রকল্প িবরচালক (mnt
cwiPvjK-A_©),

অবিয়সর ঠিকানা, মমািাইল
নম্বর ও
ই-য়মইল
মবিঅ ০১৯১১২৮৫৫০০

০১/০৭/১৬ ৩০/০৬/২০২০

মমাট-৩৯৩৭.৫৫ লক্ষ
টাকা(সম্পূণ থ বিওবি)।

০১/০৭/১৬ ৩০/০৬/২০২০

মমাট-৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা
(সম্পূণ থ PA-UNFPA)|

০১/১১/১৭০১/১০/২০১৯

parveen_dwa@yahoo.com

মমাট-৬৭৭.২২ লক্ষ টাকা
(সম্পূণ থ PA-UNFPA)|

০১/১১/১৭৩১/১২/২০২০

মবিঅ
০১৭১৫১১৬১১৩

মমাট-৬৩৫৯৭.৪৮ লক্ষ
টাকা। (সম্পূণ থ বিওবি)|

০১/০৭/১৭ ৩০/০৬/২০২০

মমাট-২৮৬২.৩৬ লক্ষ
টাকা
(বিওবি ২৫৮.৯৪ লক্ষ
টাকা PA-২৬০৩.৪২ লক্ষ
টাকা UN Women)|

০১/০১/১৮৩১/০৩/২০২১

মমাট-২২১২.২৬ লক্ষ টাকা
বিওবি ১২৫০.২৬ সংস্থ্ার
বনিস্ব অর্ থায়ন ৯৬২.০০)
লক্ষ টাকা

০১/০৭/১৭৩০/০৬/২০২০

মবিঅ 01731519055
adsharmin1@gmail.com

মবিঅ ০১৯১৬৮১৯২৮২

১২ “Advancement of

মবিঅ ০১৭৮৪৬২৭৫৭২

এিিান্সয়মন্ট অি উইয়মন্স

রাইটস্িীষ থক প্রকল্প

িনাি িারিীন সুলতানা
প্রকল্প িবরচালক,
সিকারী িবরচালক

১৩ “নীলয়ক্ষত কমথিীবি
িনাি মরায়কয়া মিসমীন,
মবিলা মিায়িল সংরগ্ন নতুন প্রকল্প িবরচালক, উি১০তলা িিন বনমথাণ এিং িবরচালক(সয়চতনতা)
বিদ্যমান মিায়িলসমূয়ির
ময়িৌত অিকাঠায়মা উন্নয়ন
ও সংস্কার” িীষ থক প্রকল্প
--“National
১৪
প্রকল্প িবরচালক,
Resilience
মবিলা বিষয়ক অবধদপ্তর
Programme” িীষ থক
প্রকল্প

১৫ “নাবস থং বিষয়য় মবিলায়দর
িন্য ঢাকায় কবমউবনট
নাবস থং বিগ্রী কয়লি স্থ্ািন
িাসিাতাল” িীষ থক প্রকল্প
১৬ “মিলা বিবিক মবিলা
কবিউটার প্রবিক্ষণ (৬৪
মিলা)” িীষ থক প্রকল্প

--প্রকল্প িবরচালক,
মবিলা বিষয়ক অবধদপ্তর

িনাি বি.এন নিমুল
মিায়সন খাঁন,
প্রকল্প িবরচালক
(উি-সবচি)

প্রকয়ল্পর
মময়াদকাল

মমাট-১৯১৫.০২৮ লক্ষ
টাকা(সম্পূণ থ বিওবি)।

farhanaakhtar_09@yahoo.com

১১ “Accelerating Action িনাি িান্নাতুল মিরয়দৌস
to End Child
প্রকল্প িবরচালক,
Marriage in
গয়িষনা কমথকতথা
Bangladesh” িীষ থক
প্রকল্প

Women`s Rights”

প্রকয়ল্পর প্রাক্কবলত ব্যয়

ferdous2010@yahoo.com

srjesmin66.gmail.com

মবিঅ
-------

মবিঅ
------

িাতীয় মবিলা সংস্থ্া, ১৪৫,
বনউ মিইলী মরাি, ঢাকা।
০১৭৩২৩৩৮৭৯৯

মমাট-৮৬৯৭.৫১ লক্ষ টাকা ০১/০৭/২০১৩ (সম্পূণ থ বিওবি)
৩০/০৬/২০২১

৯৩৫৩০৭৮
dbwctp64pd@gmail.co
m
gnnazmul@yahoo.com

১৭ “অর্ থননবতক ক্ষমতায়য়ন নারী িনাি আয়নায়ারা মিগম,
উয়দ্যাক্তায়দর বিকাি সাধন প্রকল্প িবরচালক,
(৩য় ির্ থায়)” িীষ থক প্রকল্প (অবতঃসবচি)

িামস ০১৮১৭৫৮০০২০

৯৩৩৬৪৭১
anwara77@yahoo.com

মমাট-৯২৪৯.৪৩ লক্ষ টাকা
(সম্পূণ থ বিওবি)

০১/০৭/২০১৫৩০/০৬/২০২০

ক্র
নং

প্রকয়ল্পর নাম

প্রকল্প িবরচালয়কর নাম
ও িদিী

অবিয়সর ঠিকানা, মমািাইল
নম্বর ও
ই-য়মইল

১৮ “নগর বিবিক প্রাবিক মবিলা িনাি নুরুন নািার মিনা,
উন্নয়ন (২য় ির্ থায়)” িীষ থক প্রকল্প িবরচালক,
(অবতঃসবচি)
প্রকল্প

িামস
০১৯১৫৬৮৫৪৮৩

১৯

িামস ৮৩৩২১৩৬
০১৭১২৯১৮৩৬৮

“তথ্য আিাঃ বিবিটাল
িাংলায়দি গড়ার লয়ক্ষয
তথ্য মর্াগায়র্াগ প্রযুবক্তর
মাধ্যয়ম মবিলায়দর
ক্ষমতায়ন(২য়
ির্ থায়)”িীষ থক প্রকল্প

িনাি মীনা িারিীন,
প্রকল্প িবরচালক,
(অবতঃ-সবচি),

প্রকয়ল্পর প্রাক্কবলত ব্যয়

প্রকয়ল্পর
মময়াদকাল

মমাট-৮৬১৫.০০ লক্ষ
টাকা(সম্পূণ থবিওবি)।

০১/০৭/২০১৫৩০/০৬/২০২০

মমাট-৫৪,৪৯০.৭৪ লক্ষ
টাকা(সম্পূণ থবিওবি)।

০১/০৪/১৭৩১/০৩/২০২২

৯৩৪৮৪৪৩
nnhena5@gmail.com
pdnagar2015@yahoo.com

minaparveen2014@gmail.
com

২০ ‘‘বিশুর বিকায়ি প্রারবিক
বিক্ষা (৩য় ির্ থায়)’’ প্রকল্প

িনাি সুলতান আলম,
িাংলায়দি বিশু একায়িবম
(উি-সবচি),
(িাবিএ)
প্রকল্প িবরচালক,
০১৭১৬২৭৯৬৫৮
িাংলায়দি বিশু একায়িবম alom6868@gmail.com

মমাট-৫০২৮.৪৪ লক্ষ টাকা ০১/১০/২০১৮ ৩১/১২/২০২০
(বিওবি-৮৭৮.৪৪ লক্ষ
টাকা ও ইউবনয়সি
৪১৫০.০০ লক্ষ টাকা)

২১ “িবয়তা টাওয়ার বনমথাণ”
িীষ থক প্রকল্প

মমা: মগালাম মমাস্তিা
প্রকল্প িবরচালক,
(অবতঃসবচি)

িবয়তা িাউয়েিন
০১৭১১৮৯১২০৬

মমাট-১৫৪২৫.০০ লক্ষ
টাকা (সম্পূণ থবিওবি)।

িনাি, আব্দুর রউি,
প্রকল্প িবরচালক,
(অবতঃসবচি)

িবয়তা িাউয়েিন
০১৫৫২৪২৫৭৬০

২২

২৩

িবয়তা িাউয়েিয়নর
সক্ষমতা বিবনমথাণ প্রকল্প

Investment
Component for
Vulnerable Group
Development
Programme
(ICVGD)(2nd Phase)

০১/০৪/২০১৮ ৩১/০৩/২০২১

joyeetafoundation@yah
oo.com

মমাট-২৬২৯৯.৪৫ লক্ষ টাকা ০১/০১/২০১৯ (সম্পূণ থ বিওবি)।
৩১/১২/২০২৩

joyeetafoundation@yah
oo.com

িনাি, মিখ রবিকুল
মবিলা ও বিশু বিষয়ক
ইসলাম, প্রকল্প িবরচালক, মন্ত্রণালয়
(অবতঃসবচি-উন্ন:ওিবর:) ( মবিবিম)
০২-৯৫১১০৬৭
০১৯১৮৩৪১৬৫২
rafique_007@yahoo.com

মমাট- ৩১৭২৭.২৬ লক্ষ
০১/০৭/২০১৯টাকা (বিওবি ৩০০৫৩.৩৮ ৩০/০৬/২০২২
লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সািায্য
১৬৭৩.৮৮ লক্ষ টাকা)
(বিওবি ও িবিউএিবি)

