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চলমান প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পররচালহকর তথ্য  

 (প্রশাসরনক মন্ত্রণালয় কর্তকৃ রনহয়াগকৃত)  
 

রিওরি অর্াৃয়হন িাস্তিারয়ত প্রকল্প।   
 

 

ক্রম প্রকহল্পর নাম ও মময়াদকাল 

প্রাক্করলত ব্যয় 

(রিওরি এিং 

অনুদান/অন্যান্য) 

(লক্ষ টাকায়) 

 

প্রকল্প পররচালহকর নাম, মুল 

পদরি ও ম াগদাহনর তাররখ 

দারয়হের 

ধরণ 
ম াগাহ াগ 

 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1 

িাংলাহদহশর প্রারিক িনহগাষ্ঠীর িীিন-

মান উন্নয়ন (২য় সংহশারধত) 

(জুলাই/২০১৭-রিহসম্বর/২০২২) 

মমাট : ৭০৮৪.২২ 

রিওরি: 

৭০৮৪.২২  

 

িনাি মমাোাঃ কামরুজ্জামান 

অরতররক্ত পররচালক (পররকল্পনা ও 

উন্নয়ন) সমািহসিা অরধদপ্তর, আগারগাঁও, 

ঢাকা। (২১-০১-২০১৮ রি.) 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস : ৫৫০০৬৭৫১  

মমািা: ০১৭১১৭৮৯৪৩২/ ০১৭০৮৪১৪০১৬ 

ই-মমইল : 

kzamandss@gmail.com 

 

োরুনুর রশীদ, সেকারী প্রকল্প 

পররচালক-১,  িাংলাহদহশর প্রারিক 

িনহগাষ্ঠীর িীিন-মান উন্নয়ন 

সমািহসিা অরধদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।  

অরতররক্ত 

দারয়ে  

অরিস : ৫৫০০৭৩৬৩ 

মমািা: ০১৮৯২২২৪২৪২ 

ই-মমইল : 

harun.rashid13839@gmail.com 

মমাাঃ আররফুজ্জামান, সেকারী প্রকল্প 

পররচালক-২,  িাংলাহদহশর প্রারিক 

িনহগাষ্ঠীর িীিন-মান উন্নয়ন 

সমািহসিা অরধদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস :  

মমািা: ০১৮৪২০৯৯৭৬৩ 

ই-মমইল : 

m.arif0596@gmail.com  

2 

৬৪ মিলায় মিলা সমািহসিা কমহেক্স 

রনমাৃণ (১ম প াৃহয় ২২ মিলা) (১ম 

সংহশারধত) শীর্কৃ প্রকল্প (জুলাই/২০১৭-

জুন/২০২৩) 

মমাট : 

৩৬৬৩৪.৫১ 

রিওরি: 

৩৬৬৩৪.৫১ 

 

িনাি মমা: মাহিদুর রেমান 

(উপসরচি), সমািকল্যাণ মন্ত্রণালয়, 

সমািহসিা অরধদপ্তর, আগারগাঁও, 

ঢাকা। (১২-০৯-২১) 

 

(21-০9-২০২০) 

 

মূল দরয়ে 

(মপ্রর্হণ) 

অরিস :  

মমািা:  

ই-মমইল: ০১৭১২৯৮০৪১৩ 

pd64zilla@gmail.com 

 

3 

সরকারর রশশু পররিার এিং ম াটমরণ 

রনিাস রনমাৃণ/পুনাঃরনমাৃণ (জুলাই, ২০১৮ 

- জুন, ২০২৩)  

মমাট : ৩৮৫২০.৬৪ 

রিওরি: 

৩৮৫২০.৬৪  

িনাি মমাোম্মদ আররফুল েক, 

(উপসরচি) সমািকল্যাণ মন্ত্রণালয়, 

সমািহসিা অরধদপ্তর, আগারগাঁও, 

ঢাকা। (২৭-১০-২০২১ রি.)  

মূল দরয়ে  অরিস :  

মমািা: ০১৭১৭১৫৪২১২ 

ই-মমইল: pdssp19@gmail.com 

 

4 

দুস্থ রশশু প্ররশক্ষণ ও পুনিাৃসন মকন্দ্র 

পুনাঃরনমাৃণ, মকানািারি, গািীপুর। 

(জুলাই, ২০১৯ - জুন, ২০২২) 

 (প্রস্তারিত জুন/২৩) 

মমাট : 

৮১৬৫.৮৭ 

রিওরি: 

৮১৬৫.৮৭ 

 

িনাি উম্মুল খাহয়র রসরিকা, 

সেহ াগী অধ্যাপক ( ভূহগাল), 

মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা অরধদপ্তর 

িাংলাহদশ, ঢাকা 

(৩০-১২-২০২০ রি.) 

মূল দরয়ে  অরিস :  

মমািা: ০১৭১১৮৪৪১৮৬ 

ই-মমইল: 

ummul.siddiqua@gmail.com 

 

5 

‘৮টি সরকারর রশশু পররিার ২৫ শয্যা 

রিরশষ্ট শারি রনিাস’ শীর্কৃ 

প্রকল্প।(জুলাই, ২০২০-জুন,২০২৪)  

মমাট : ৭৩৯৮.৯১ 

রিওরি: 

৭৩৯৮.৯১ 

 

িনাি মমাোাঃ সারদকুল েক 

উপপররচালক, সমািহসিা অরধদপ্তর, 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

(২২-০২-২০২১)  

মূল দরয়ে  অরিস : ৮১৮১৪৯০ 

মমািা: ০১৭০৮৪১৪০১০ 

ই-মমইল: sadiqulh@yahoo.com 

 

 

6 

রনয়রন্ত্রত প্রহিশ ও প্রযুরক্তগত মরনটররং 

ব্যিস্থাপনার মাধ্যহম ৮৫টি সরকারর রশশু 

পররিাহরর সুরক্ষা ও রনরিি তত্ত্বািধান শীর্কৃ 

প্রকল্প। (মময়াদকাল জুলাই, ২০২১ েহত জুন, 

২০২৩) 

মমাট :  ৪৬৮০.৮৮ 

রিওরি: 

৪৬৮০.৮৮  

 

িনাি িাোঙ্গীর কিীর,  

সেকারী পররচালক, সমািহসিা 

অরধদপ্তর,  আগারগাঁও, ঢাকা।  

 (০১-০২-২০২২) 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস : ৫৫০০৬৭৫৭ 

মমািা: ০১৭২৬২৬৯২২২ 

ই-মমইল: 

jahangirkabir@dss.gov.bd 
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বিহদরশক সাোয্যপুষ্ট প্রকল্প :  

 

ক্রম প্রকহল্পর নাম ও মময়াদকাল 

প্রাক্করলত ব্যয় 

(রিওরি এিং 

অনুদান/অন্যান্য) 

(লক্ষ টাকায়) 

 

প্রকল্প পররচালহকর নাম, মুল 

পদরি ও ম াগদাহনর তাররখ 

দারয়হের 

ধরণ 
ম াগাহ াগ 

 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

7 

চাইল্ড মসনহসটিভ মযাসাল 

প্রহটকশন ইন িাংলাহদশ 

(রসএসরপরি) (মিইি-২) 

(জুলাই/২০১৭-রিহসম্বর/২০২৪) 

 

মমাট : ২২০৮৫.০০ 

রিওরি:২৩৫৮.০০ 

প্র:সা: ১৯৭২৭.০০ 

িনাি িাোন আরা, উপসরচি, 

সমািকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমািহসিা 

অরধদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।  

 (১৬-০৬-২০২২) 

 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস :  

মমািা: ০১৯৭৮১০০২৯৯ 

ই-মমইল : 

fionajahan24@gmail.com 

 

 

8 

Cash Transfar 

Modernization 

(CTM) 

(জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২৩) 

 

 

 

 

মমাট : ২১৪৪৩.৭৮ 

রিওরি: ৩৭৮.৮৯ 

প্র:সা:  ২১০৬৪.৮৯ 

িনাি খুররশদ আলম মচৌধুরী 

অরতররক্ত সরচি, 

সমািকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমািহসিা 

অরধদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।  

(১৩-০৪-২০২০) 

মূল 

দারয়ে  

অরিস :  

মমািা: ০১৮১৭৫৩৩১৪৭  

ই-মমইল: pd.ctm@dss.gov.bd 

 

 

মগালাম মমাস্তিা, উপপ্রকল্প পররচালক-১, 

Cash Transfar 

Modernization (CTM), 

সমািহসিা অরধদপ্তর, ঢাকা। 

 

মূল 

দারয়ে 

 অরিস :  

মমািা: ০১৭১২৭৭৫১০০ 

ই-মমইল: dpd1.ctm@dss.gov.bd 

 

িাোঙ্গীর কিীর, সেকারী পররচালক, 

পররকল্পনা ও উন্নয়ন ও উপপ্রকল্প 

পররচালক-২, Cash Transfar 

Modernization (CTM), 

সমািহসিা অরধদপ্তর, ঢাকা। 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস : ৫৫০০৬৭৫৭ 

মমািা: ০১৭২৬২৬৯২২২ 

ই-মমইল: dpd2.ctm@dss.gov.bd 

 

  9 

আরবান ম্যাননজনমন্ট অব 

ইন্টারনাল মাইনেশন ডিউ টু 

ক্লাইনমট চেঞ্জ 

(ইউএমএমডিডি) চেজ-২। 

(জানু/18-ডিনি/22) 

 

মমাট : 14985.00  

রিওরি: 0.00 

প্র:িা: : 14985.00 

িনাি িাোন আরা, উপসরচি, 

সমািকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমািহসিা 

অরধদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।  

 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

 অরিস :  

মমািা: ০১৯৭৮১০০২৯৯ 

ই-মমইল : 

fionajahan24@gmail.com 
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সরকারর-মিসরকারর ম ৌর্ উহিযাগ : 

ক্রম প্রকহল্পর নাম ও মময়াদকাল 

প্রাক্করলত ব্যয় 

(রিওরি এিং 

অনুদান/অন্যান্য) 

(লক্ষ টাকায়) 

 

প্রকল্প পররচালহকর নাম, মুল 

পদরি ও ম াগদাহনর তাররখ 

দারয়হের 

ধরণ 
ম াগাহ াগ 

 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

    

১0 

মাগুিা িায়াহিটিক োসপাতাল 

স্থাপন (জুলাই/২০১৭-জুন/২০২২) 

(প্রস্তারিত রিহস/২২)  

মমাট : ২৪৯৭.১৭ 

রিওরি: ১৯৮৬.২০ 

সংস্থা : ৫১০.৯৭ 

িনাি মমাাঃ আশাদুল ইসলাম, 

উপপররচালক  

মিলা সমািহসিা কা াৃলয়, মাগুিা।  

( ১২-১০-২০২১) 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস : ০৪৮৮-৬৩৪১৩ 

মমািা: ০১৭২৮৩৪৫৯৮৭ 

ই-মমইল: dss.magura19@gmail.com 

 

প্রকল্পটি জুন 

২০২২ এ 

িমাপ্ত ডকন্তু 

২০২২-২৩ 

অর্ থবছনরর 

এডিডি 

অন্তর্ভ থক্ত 

11 

সুনামগঞ্জ িায়াহিটিক োসপাতাল 

স্থাপন। ( জুলাই,২০১৮- রিহসম্বর, ২২) 

মমাট : ১৮৪৮.০৫ 

রিওরি: ১৪৭৮.০৫   

সংস্থা : ৩৭০.০০ 

িনাি সুরচত্রা রায় 

উপপররচালক মিলা সমািহসিা  

কা াৃলয়, সুনামগঞ্জ। (২১/১০/২০১৮) 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস : ০৮৭১-৫৫৭৯৪, ৬১৭৭৬ 

মমািা: ০১৭০৮৪১৪১৬৩  

ই-মমইল : dd.sunamganj@dss.gov.bd 

 

  12 

কুরমল্লায় ১০০ শয্যা রিরশষ্ট 

রিহশর্ারয়ত োসপাতাল স্থাপন 

(জুলাই/২০১৭-জুন/২০২৩)  

মমাট : ৫১২৬.১৬ 

রিওরি: ৩৪৫৪.০৮ 

সংস্থা : ১৬৭২.০৮ 

িনাি মিি এম রমিানুর রেমান খান, 

উপপররচালক মিলা সমািহসিা 

কা াৃলয়, কুরমল্লা। (৪/৯/২০১৮) 

অতিতিক্ত 

দাতিত্ব 

অতিস : ০৮১-৭৬৫৪১ 

ম াবা: ০১৭১১৪৫৫১৬৩, ০১৭০৮৪১৪১১১ 

ই-ম ইল : 

dd.comilla@dss.gov.bd 

mrkhanzm72@gmail.com 

 

  13 

কুরমল্লা মিলার ৬টি উপহিলায় 

রনরাপদ মার্তে কা কৃ্রম (২য় 

প াৃয়)’ (অহটা/১৮ – জুন/২১) 

মমাট : ৯৮২.৪৫ 

রিওরি: ৭৭১.৯৭ 

সংস্থা : ২১০.৪৮ 

িনাি এ.এস.এম মিািাহয়দ, সেকারী 

পররচালক, মিলা সমািহসিা 

কা াৃলয়, কুরমল্লা।  

(০১-১২-২০১৯) 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস : ০৮১-৭৬৫৪১ 

মমািা: ০১৭১৮৫৩৫২৫১ 

ই-মমইল : ussorai@gmail.com 

 

  14 ঢাকা রশশু োসপাতাল কর্তকৃ 

এযািভান্সি রশশু মেম মসল মর্রাপী 

ইউরনট স্থাপন 

(জুলাই/২০১৮-জুন/২০২২) (প্রস্তারিত 

রিহসম্বর/২২) 

মমাট : ২৪৪৯.০০ 

রিওরি: ১৪৭০.০০  

সংস্থা : ৯৭৯.০০ 

িনাি মমা: মেলাল উরিন ভূঞা, 

অরতররক্ত পররচালক (কা কৃ্রম-২), 

সমািহসিা অরধদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

(২৫/৯/২০১৮) 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস :  

মমািা: ০১৭১৭১০৫৪৪৯ 

ই-মমইল : helalu50@gmail.com 
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এেিরলশহমন্ট অি ন্যাশনাল োট ৃ

িাউহেশন েসরপটাল, রািশােী’ শীর্কৃ 

প্রকল্প। 

(জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২২)  

(প্রস্তারিত জুন/২৩)  

মমাট : ৪৭৯৯.৮৯ 

 রিওরি: ২৮৭৯.১২  

 সংস্থা : ১৯২০.৭৭ 

িনাি োরসনা মমতাি, উপপররচালক, 

মিলা সমািহসিা কা াৃলয়, রািশােী। 

(০৬-১০-২০১৯) 

অরতররক্ত 

দারয়ে  

অরিস : ০৭২১-৭৭২১৭৮, ৭৭২২৭৮ 

মমািা: ০১৭০৮৪১৪১৫১/০১৭১৬০৪৩২১৬ 

ই-মমইল : dd.rajshahi@dss.gov.bd         

hasinamomtaz71@gmail.com 
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এোিরলশহমন্ট অি োট ৃিাউহেশন 

েসরপটাল, চাঁপাইনিািগঞ্জ। 

(জুলাই/২০২০-জুন জুন/২০২৩) 

 

মমাট : ২৫৬২.৫৭ 

রিওরি: ১৯১৭.১৫ 

সংস্থা : ৬৪৫.৪২ 

িনাি কাঞ্চন কুমার দাস 

প্রকল্প পররচালক ও উপহিলা 

সমািহসিা অরিসার,  

রশিগঞ্জ, চাঁপাইনিািগঞ্জ। 

 ০৬-০৪-২১ রি. 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস : (০৭৮১) ০৭৮২৫-৭৫০০৯ 

মমািা: ০১৭১০৪৪১৬৮৩, ০১৭০৮৪১৫০৪৪  

ই-মমইল: usso.shipganj@dss.gov.bd 

kanchanusso@gmail.com 
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মাদারীপুর িায়াহিটিক োসপাতাল 

স্থাপন (রিহসম্বর, ১৮- নহভম্বর, ২২)  

মমাট : ২১৫৩.৩১ 

রিওরি: ১৭১৮.৫৯ 

সংস্থা : ৪৩৪.৭২ 

িনাি মিরহদৌসী আক্তার, মিনাহরল 

ম্যাহনিার (উপপররচালক) রশিচর, 

মাদারীপুর (২৫-০৭-২০২১ রি.) 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস : ০৬৬২৪-৫৬১৪৬ 

মমািা: ০১৭২০৯২০০১৩ 

ই-মমইল: fency24ju@gmail.com 
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কররমপুর নুরিাোন সামসুন্নাোর মা ও 

রশশু রিহশর্ারয়ত োসপাতাল স্থাপন’  

(জুলাই/১৮- জুন/২২)  

(প্রস্তারিত জুন/২৩)  

মমাট : ৪৪২৪.০০ 

রিওরি: ৩৫১৭.০৮ 

সংস্থা : ৯০৬.৯২ 

িনাি মমাাঃ আব্দুল মরতন 

উপপররচালক,  মিলা সমািহসিা 

কা াৃলয়, রংপুর। 

(২৩-০৮-২০২০) 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস :  

মমািা: ০১৭১৫৬৭২২৭৩ 

ই-মমইল: abdulmatin.dss@gmail.com 
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মমােনগঞ্জ সমািকল্যাণ িারলকা 

এরতমখানা রনমাৃণ 

(জুলাই ২০১৯ েহত রিহসম্বর ২০২১) 

(প্রস্তারিত জুন/২৩) 

মমাট : ৬৩৩.০৪ 

রিওরি: ৫০৫.৪৫ 

সংস্থা : ১২৭.৫৯ 

িনাি মমাাঃ আলাল উরিন, 

উপপররচালক, 

মিলা সমািহসিা কা াৃলয়, 

মনত্রহকানা। (২০-০৫-২০২০) 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস : ০৯৫১-৬১৬৫৪ 

মমািা: ০১৮১৮৩৫৩৬১৮ 

ই-মমইল: alaldss2000@gmail.com/                                  

dd.netrokona@dss.gov.bd 

  

 

২0 আমাহদর গ্রাম কযান্সার মকয়ার এে 

ররসাচ ৃমসন্টার রনমাৃণ  

(জুলাই/১৯- জুন/২২)  

(প্রস্তারিত জুন/২৩) 

মমাট : ২২৮৯.৪৭ 

রিওরি: ১৮২৭.০০ 

সংস্থা : ৪৬২.৪৭ 

িনাি এস এম ররিকুল ইসলাম, 

উপপররচালক, মিলা সমািহসিা 

কা াৃলয়, িাহগরোট। 

(০৬-০৩-২০২০) 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস :  

মমািা: ০১৭১২৭৪৪৯৫৭ 

ই-মমইল: dd.dssbagerhat@gmail.com 
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ক্রম প্রকহল্পর নাম ও মময়াদকাল 

প্রাক্করলত ব্যয় 

(রিওরি এিং 

অনুদান/অন্যান্য) 

(লক্ষ টাকায়) 

 

প্রকল্প পররচালহকর নাম, মুল 

পদরি ও ম াগদাহনর তাররখ 

দারয়হের 

ধরণ 
ম াগাহ াগ 

 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
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রসরািগঞ্জ মিলার শােিাদপুহর িিলুল 

েক প্রিীণ রনিাস (মর্রাপী মসন্টারসে) 

এিং অনগ্রসর রকহশার-রকশরীহদর িন্য 

বৃরিমূলক প্ররশক্ষণ রকন্দ্র রনমাৃণ 

(িানুয়ারর/২০২০ েহত জুন/২২) 

(প্রস্তারিত জুন/২৩) 

মমাট : ২৪৭২.৫৮ 

রিওরি: ১৮৮৮.৬২ 

সংস্থা : ৫৮৩.৯৬ 

িনাি বসয়দ মমাাঃ নুরুল িারসর, 

পররচালক (প্রশাসন ও অর্)ৃ , 

সমািহসিা অরধদপ্তর,  আগারগাঁও, 

ঢাকা। (১৪-০৭-২০২০) 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস : ৫৫০০৭০২২ 

মমািা:  ০১৭১১ ৪৬৬৩৩৫ 

ই-মমইল:  

director-admin@dss.gov.bd 
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ম তারা  রিউল্লাে রকিনী ও 

প্ররতিন্ধী মসিা মকন্দ্র স্থাপন, 

নররসংদী (নহভম্বর/২০১৯ েহত 

রিহসম্বর/২০২2)  

মমাট : ২৪৮৭.৭৮ 

রিওরি: ১৯৭৬.০০ 

সংস্থা : ৫১১.৭৮ 

িনাি মমাাঃ সাজ্জাদুল ইসলাম, 

অরতররক্ত পররচালক (রিভাগীয় 

সমািহসিা কা াৃলয়), ঢাকা। 

(০৮-০৯- ২০২০) 

 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস :  

মমািা: ০১৭১১৮৬৬১৭ 

ই-মমইল: 

sazzadislamranga@gmail.com 
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দু:স্থ, রিধিা, মিকার, প্ররতিন্ধী, প্রারিক 

ও সুরিধািরঞ্চত িনহগাষ্ঠীর িীিনমান 

উন্নয়হন মটকসই প্ররশক্ষণ  (িানুয়ারর 

/২০২১-রিহসম্বর/২০২২) 

মমাট : ২২৭৮.৩০ 

রিওরি: ১৮২২.৬৪ 

সংস্থা : ৪৫৫.৬৬ 

িনাি মমা: মগালাম আিম, সেকারী 

পররচালক (পররকল্পনা ও উন্নয়ন), 

সমািহসিা অরধদপ্তর, ঢাকা। 

 ০৬-০৪-২১ রি. 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস :  

মমািা: ০১৭১২ ০৮৯৮১৩ 

ই-মমইল : gazam234@gmail.com 
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প্ররতিন্ধী, রিধিা ও দুাঃস্থহদর কল্যাহণ 

শামসুরিন মগাহলিান মেরনং কমহেক্স 

এিং স্বাস্থযহসিা মকন্দ্র স্থাপন (জুলাই 

২০২০ েহত জুন ২০২২) 

(প্রস্তারিত জুন/২৩) 

 

মমাট : ২৭৭৬.৬১ 

রিওরি: ১৯৯৯.৫৭ 

সংস্থা : ৭৭৭.০৪ 

িনাি মুোম্মদ শাখীর আেম্মদ 

মচৌধুরী, উপসরচি (সামারিক 

রনরাপিা), সমািকল্যাণ মন্ত্রণালয়, 

ঢাকা। (৩১-০৮-২২ রি.) 

অতিতিক্ত 

দাতিত্ব 

অতিস :  ৯৫১৫৫৩৪ 

ম াবা: ০১৫৫২৩১৫৫৪৫ 

ই-ম ইল : engshakhir@yahoo.com 
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রকিনী োসপাতাল স্থাপন, রসহলট 

(জুলাই/২০- জুন/২৩)  

 

মমাট : ২৪৯৯.৭১ 

রিওরি: ১৯৭৯.৬৯ 

সংস্থা : ৫২০.০২ 

িনাি রনিাস রঞ্জন দাশ 

 উপপররচালক, মিলা সমািহসিা 

কা াৃলয়, রসহলট  

২৮-০১-২০২১ রি.  

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস : ০৮২১৭২৭৭২১ 

মমািা: 01708414164 

ই-মমইল : dd.sylhet@dss.gov.bd/ 

dsssylhet@gmail.com 
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গািীপুর িায়াহিটিক োসপাতাল স্থাপন 

(জুলাই/২০২০ জুন েহত ২০২৩) 

 

মমাট : ২২০৫.২১ 

রিওরি: ১৭৬৩.২৯ 

সংস্থা : ৪৪১.৯২ 

িনাি এস. এম. আহনায়ারুল কররম,  

উপপররচালক, মিলা সমািহসিা 

কা াৃলয়, গািীপুর। 

২৮-০১-২০২১ রি. 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস :  

মমািা: 01708414120/ 01712177021 

ই-মমইল: dd.gazipur@dss.gov.bd/  

 anworulkarim@yahoo.com 
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মটকসই গ্রীণোউি প্রযুরক্ত ব্যিোর ও 

উন্নত কৃরর্ উপকরণ সরিরাহের মাধ্যহম 

কৃরর্ উৎপাদন বৃরি কহর কহরানা 

অর্নৃনরতক ক্ষরত প্রশমন 

(িানুয়ারর/২০২১-জুন/ ২০২২) 

(প্রস্তারিত জুন/২৩) 

মমাট : ৪৯২০.৯৮ 

রিওরি: ৩৯৩৬.৯৮ 

সংস্থা : ৯৮৪.০০ 

িনাি মমাাঃ আিিাল মোসাইন, 

প্রকল্প পররচালক ও উপপররচালক 

প্ররতষ্ঠান, সমািহসিা অরধদপ্তর, 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

০৬-০৪-২১ রি. 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস :  

মমািা: ০১৭১৮৪৪২১৮৯ 

ই-মমইল: 

afzal.hossain35@yahoo.com 
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চরিযাশন উপহিলায় িাংলাহদশ দাররদ্র 

রিহমাচন সংস্থা স্বাস্থয মসিা মকন্দ্র 

স্থাপন। 

(িানুয়ারর ২০২১ েহত জুন ২০২৩) 

মমাট : ২৭৩৮.৬০ 

রিওরি: ২১৮৯.৯৩ 

সংস্থা : ৫৪৮.৬৭ 

িনাি েররশ চন্দ্র রিশ্বাস, 

অরতররক্ত পররচালক (কা কৃ্রম-

১), সমািহসিা অরধদপ্তর, ঢাকা 

 ০৬-০৪-২১ রি. 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস : ৫৫০০৭৬৫৪ 

মমািা: ০১৭১৫৯১২৯১৬ 

ই-মমইল: addl.dir.prog1@dss.gov.bd 

harishchandrabiswas72@gmail.com 
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খানিািী করমউরনটি োসপাতাল, 

পাঁচহখালা, মাদারীপুর স্থাপন  

(িানুয়ারর/২১ রিহসহম্বর/২০২৩) 

মমাট : ৪১৪০.৬০ 

রিওরি: ৩৩১১.৭৯ 

সংস্থা : ৮২৮.৮১ 

িনাি মিািায়দা মিগম, যুগ্মসরচি, 

পররকল্পনা ও উন্নয়ন অরধশাখা, 

সমািকল্যাণ মন্ত্রণালয়, িাংলাহদশ 

সরচিালয়, ঢাকা। ০৬-০৪-২১ রি. 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস : ০২-৯৫১২২০৩ 

মমািা: ০১৭৯০২৩৩২৯০ 

ই-মমইল : jobaida1969@gmail.com 
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র ন্নমুল, অনগ্রসর,এরতম ও 

সুরিধািরঞ্চত িনহগাষ্ঠীর সামারিক 

উন্নয়ন ও ক্ষমতায়হনর িন্য রিরভন্ন 

মেহি প্ররশক্ষণ প্রদান। ( িানুয়ারর ২০২১ 

েহত রিহসহম্বর, ২০২২) 

মমাট : ২১৭৬.৬২ 

রিওরি: ১৭৩৯.১০ 

সংস্থা : ৪৩৭.৫২ 

িনাি রিপুল কুমার সাো, সেকারী 

পররচালক (গুদাম ও  ানিােন), 

সমািহসিা অরধদপ্তর, আগারগাঁও, 

ঢাকা। (২৩-০৬-২১ রি.)  

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস :  

মমািা: ০১৭১২ ০২৬১৯৯ 

ই-মমইল : bksusso06@gmail.com 

 

৩1 প্রফুল্ল প্ররতভা প্রিীণ রনিাস, এরতমখানা 

এিং রিহশর্ চারেদা সম্পন্ন ব্যরক্তহদর 

সাোয্য মকন্দ্র, মাগুরা। (জুলাই/২০২০-

জুন/২০২২) (প্রস্তারিত জুন/২০২৩) 

মমাট : ২৮১৯.৭৮ 

রিওরি: ২২৫৫.৫৩ 

সংস্থা : ৫৬৪.২৫ 

জনাব ম াোঃ জাতিদুল আল , সেকারী 

পররচালক  

মিলা সমািহসিা কা াৃলয়, মাগুিা।   

৩১/০৮/২০২২ 

অতিতিক্ত 

দাতিত্ব 

অতিস : ০৪৮৮-৬৩৪১৩ 

ম াবা: ০১৭৫২৭৭০২০৩  
ই-ম ইল: ussozahid@gmail.com 
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ক্রম প্রকহল্পর নাম ও মময়াদকাল 

প্রাক্করলত ব্যয় 

(রিওরি এিং 

অনুদান/অন্যান্য) 

(লক্ষ টাকায়) 

 

প্রকল্প পররচালহকর নাম, মুল 

পদরি ও ম াগদাহনর তাররখ 

দারয়হের 

ধরণ 
ম াগাহ াগ 

 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

32 

ইনক্লুরসভ আই মকয়ার িযারসরলটিস 

োসপাতাল স্থাপন। (িানুয়ারর/২০২১- 

জুন/২০২৩)   

মমাট : ২৪৬২.০০ 

রিওরি: ১৪৯৮.০০ 

সংস্থা : ৯৬৪.০০ 

িনাি মুোম্মদ শাখীর আেম্মদ 

মচৌধুরী, উপসরচি (সামারিক 

রনরাপিা), সমািকল্যাণ মন্ত্রণালয়, 

ঢাকা। (২৪-০৮-২১ রি.) 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস :  ৯৫১৫৫৩৪ 

মমািা: ০১৫৫২৩১৫৫৪৫ 

ই-মমইল : engshakhir@yahoo.com 
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পটুয়াখালী মিলার অসোয়, দুস্থ ও 

কহরানাকালীন ক্ষরতগ্রস্থ মিকার যুি ও 

যুি মরেলাহদর রিরিধ প্ররশক্ষহণর 

মাধ্যহম িীিনমান উন্নয়ন শীর্কৃ প্রকল্প। 

(জুলাই, ২০২১ েহত জুন, ২০২৩) 

মমাট : ২৪৯৩.৮৩ 

রিওরি: ১৯৯৫.০৬ 

সংস্থা : ৪৯৮.৭৭ 

িনাি মমাোম্মদ কামরুল ইসলাম 

মচৌধুরী (উপসরচি), পররচালক 

(প্ররতষ্ঠান), সমািহসিা অরধদপ্তর, 

আগারগাঁও, ঢাকা। (১২-09-21) 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস : ৮১৮১৫০৪ 

মমািা: ০১৯১৬৬৬৪৪৪৪ 

ই-মমইল : dir.inst@dss.gov.bd 
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দুস্থ,রিধিা, স্বামী পররতযক্তা ও েতদররদ্র 

িনহগাষ্ঠীহক কমসৃংস্থানমূলক কাহির 

প্ররশক্ষহণর মাধ্যহম আর্-ৃসামারিক 

অিস্থার উন্নয়ন শীর্কৃ প্রকল্প। (জুলাই, 

২০২১ েহত রিহসম্বর, ২০২৩) 

মমাট : ৩৮৭৪.৫৪ 

রিওরি: ৩০৫২.৮১ 

সংস্থা : ৮২১.৭৩ 

িনাি মমা: শেীদুল ইসলাম, 

অরতররক্ত পররচালক (প্ররতষ্ঠান), 

সমািহসিা অরধদপ্তর, ঢাকা। 

(06-09-21) 

অরতররক্ত 

দারয়ে  

অরিস :  

মমািা: ০১৭১২০০৪৮২৪ 

ই-মমইল : addldir.ins@dss.gov.bd 

 

35 
প্রতযয়াঃ যুি প্ররশক্ষহণর মাধ্যহম সমৃরি 

(জুলাই, ২০২১ েহত জুন, ২০২৪) 

মমাট : ৪৯৫১.০০ 

রিওরি: ৪০০৩.০০ 

সংস্থা : ৯৭৮.০০ 

িনাি মমাাঃ ররিউল কররম, 

উপপররচালক (কা কৃ্রম-২), 

সমািহসিা অরধদপ্তর, ঢাকা। 

(২৫-১১-21) 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস :  

মমািা: ০১৭১৬৩৪৮৯২২ 

ই-মমইল : dd.prog2@dss.gov.bd 
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আহসরৃনহকারসস মরাগীহদর সহচতনতা 

সৃরষ্ট এিং রচরকৎসা ব্যিস্থাপনা  

(জুলাই, ২০২১ েহত রিহসম্বর, ২০২২) 

মমাট : ১১১৫.০০ 

রিওরি: ৮৯২.০০ 

সংস্থা : ২২৩.০০ 

িনাি মমাাঃ িরেরুল ইসলাম 

উপাদ্যক্ষ, িাতীয় সমািহসিা 

একাহিরম, আগারগাঁও, ঢাকা।  

(27-01-2022)  

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস :  

মমািা: ০১৭১২০০২৪৩৮ 

ই-মমইল : dss.zahir06@gmail.com 
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অনগ্রসর িনহগাষ্ঠীর আর্-ৃসামারিক 

উন্নয়হন মমািাইল সারভরৃসং, ড্রাইরভং, 

টিরভ-রিি মমরামত এিংদরিৃ রিজ্ঞান ও 

এমব্রয়িরর প্ররশক্ষণ (মময়াদকাল : 

জুলাই/২০২১ মর্হক জুন/২০২৩) 

মমাট : ৯০৮.৫২ 

রিওরি: ৭২৭.০১ 

সংস্থা : ১৮১.৫১ 

িনাি মমা: মগালাম আিম, সেকারী 

পররচালক (পররকল্পনা ও উন্নয়ন), 

সমািহসিা অরধদপ্তর, ঢাকা। 

 ২৪-০৪-২২ রি. 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস :  

মমািা: ০১৭১২ ০৮৯৮১৩ 

ই-মমইল : gazam234@gmail.com 
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‘মগাপালগঞ্জ মিলার মকাটালীপািা, 

টুরঙ্গপািা ও মুকসুদপুর উপহিলার 

দু:স্থ, অসোয় ও দররদ্র িনহগাষ্ঠীর মহধ্য 

প্ররশক্ষহণর মাধ্যহম মেিরভরিক দক্ষতা 

উন্নয়ন এিং আয় উপািৃহন সক্ষমতা 

বৃরির মাধ্যহম দাররদ্র রিহমাচন’-শীর্কৃ 

প্রকল্প (অহটাির/২১-মসহেম্বর/২৩) 

 

মমাট : ২২৯৬.৩৭ 

রিওরি: 

১৮৩৬.০০ 

সংস্থা : ৪৬০.৩৭ 

িনাি মমাাঃ োরুন-অর-রশীদ 

উপপররচালক, মিলা সমািহসিা 

কা াৃলয়, মগাপালগঞ্জ।  

(২৩-০২-২০২২২) 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস :  

মমািা: ০১৭০৮৪১৪১২১ 

ই-মমইল : 

dd.gopalganj@dss.gov.bd 
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জা ালপুি মজলাি ইসলা পুি, ম লান্দি 

ও বকশীগঞ্জ উপজজলাি দু:স্থ ও অসিাি 

জনজগাষ্ঠীি তবতিন্ন মেড তিতিক 

প্রতশক্ষজেি  াধ্যজ  পুনব বাসন ও আর্ ব-

সা াতজক উন্নিন’-শীর্ বক প্রকল্প 

(অজটাবি/২১-মসজেম্বি/২৩) 

মমাট : ২০৯৫.৯৮ 

রিওরি: ১৬৭৬.৪৬ 

সংস্থা : ৪১৯.১২ 

 িনাি মমাস্তিা মােমুদ সাহরায়ার 

উপপররচালক-১ (িয়স্ক ভাতা শাখা), 

সমািহসিা অরধদপ্তর, আগারগাঁও, 

ঢাকা।  (২৩-০২-২০২২২)  

 

অতিতিক্ত 

দাতিত্ব 

অতিস :  

ম াবা: ০১৭১২৮৩২৮৭২ 

ই-ম ইল: ddsanisag2p@dss.gov.bd 

 

 

 

কমসৃূরচ : 
 

 

ক্রম 
প্রকহল্পর নাম ও 

মময়াদকাল 

প্রাক্করলত ব্যয় (রিওরি 

এিং অনুদান/অন্যান্য) 

(লক্ষ টাকায়) 

প্রকল্প/কম থসূডে পররচালহকর নাম, 

মুল পদরি ও ম াগদাহনর তাররখ 

দারয়হের 

ধরণ 
ম াগাহ াগ 

 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪0 

মিিা িায়াহিটিক সরমরত 

(মিিাস) ভিন রনমাৃণ’ শীর্কৃ 

কমসৃূরচ (জুলাই, ২০২১ েহত 

জুন, ২০২২)  

মমাট : ৯৮৬.৫০  

রিওরি: ৯৮৬.৫০ 

 

িনাি মমাোাঃ কামরুজ্জামান 

অরতররক্ত পররচালক (পররকল্পনা ও 

উন্নয়ন) সমািহসিা অরধদপ্তর, আগারগাঁও, 

ঢাকা। (০৫-০৯-২০২১ রি.) 

অরতররক্ত 

দারয়ে 

অরিস : ৫৫০০৬৭৫১  

মমািা: ০১৭১১৭৮৯৪৩২/ ০১৭০৮৪১৪০১৬ 

ই-মমইল: kzamandss@gmail.com 
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