০৮ ডিসেম্বর ২০২১

েমাজসেবা অডিদপ্তর

চলমান প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পররচালহকর তথ্য
(প্রশাসরিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক রিহয়াগকৃত)

ণ বাস্তবাডয়ত প্রকল্প
েম্পূর্ ণ ডজওডব অর্ায়সন
ক্রম.
১

১

প্রকল্পের নাম ও মময়াদকাল
২
িাতীয় সমািল্পসিা একাল্পেজমর
সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃজিকরণ
(সংল্প াজিত)
(জুলাই/১৭-জুন/২১)
(প্রস্তালিত জুে/২২)

প্রাক্কলিত ব্যয়
(জিওজি এিং
অনুদান/অন্যান্য)
(িক্ষ টাকায়)
৩
মমাট : ১১৫৩.৬০
জিওজি: ১১৫৩.৬০

প্রকে পজরচালল্পকর নাম, মুল পদলি
ও য াগদানের তালরখ
৪
জোি এম এম মাহমুদুল্লাহ
অজতজরক্ত পজরচালক (সামাজিক),
আগারগাঁও, ঢাকা।
২১-০১-২০১৮ জি.

দালয়নের
ধরণ
৫
অলতলরক্ত
দালয়ে

য াগান াগ
মন্তব্য
৬

৭

অজিস : ৮২৮২৭০৩
মমািা: ০১৭১৬২৭৫৪৬৬

ই-মমইল:
mahamudullah2010@gmail.com
addldir2.ss@dss.gov.bd

২

সমািল্পসিা অজিদিতল্পরর িন্য
মানি সম্পদ ব্যিস্থাপনা
সিটওয়যার (জুলাই/১৭জুন/২১) (প্রস্তালিত জুে/২২)

মমাট : ২০৬৮.৯১
জিওজি: ২০৬৮.৯১

জোি মমাোঃ সাজির ইমাম
পজরচালক (সামালজক),সমািল্পসিা
অলধদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।
(২০-১১-২০১৭ জি.)

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস : ৫৮১৫৩৫৩৫
মমািা: ০১৮১৯৪৪২৭৯১
ই-মমইল:
sabbirimam.dss@gmail.com

৩

িাংলাল্পদল্প র প্রাজিক িনল্পগাষ্ঠীর
িীিন-মান উন্নয়ন (২য়
সংল্প াজিত)
(জুলাই/২০১৭-লিনসম্বর/২০২২)

মমাট : ৭০৮৪.২২
জিওজি: ৭০৮৪.২২

জোি মমাহাোঃ কামরুজ্জামান
অজতজরক্ত পজরচালক (পজরকেনা ও
উন্নয়ন) সমািল্পসিা অজিদিতর,
আগারগাঁও, ঢাকা। (২১-০১-২০১৮ জি.)
জোি হারুনুর রশীদ, সহকারী প্রকল্প

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস : ৫৫০০৬৭৫১
মমািা: ০১৭১১৭৮৯৪৩২/ ০১৭০৮৪১৪০১৬
ই-মমইল : kzamandss@gmail.com

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস : ৫৫০০৭৩৬৩
মমািা: ০১৮৯২২২৪২৪২
ই-মমইল :

পলরচািক-১, িাংলাল্পদল্প র প্রাজিক
িনল্পগাষ্ঠীর িীিন-মান উন্নয়ন

harun.rashid13839@gmail.com

সমািল্পসিা অজিদিতর, আগারগাঁও, ঢাকা।

জোি যমাোঃ আলরফুজ্জামাে, সহকারী

প্রকল্প পলরচািক-২, িাংলাল্পদল্প র
প্রাজিক িনল্পগাষ্ঠীর িীিন-মান উন্নয়ন

৪

৫

৬

৭

সমািল্পসিা অজিদিতর, আগারগাঁও,
ঢাকা।
জোি মমো: মোজেদুর রহমোন

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস :
মমািা: ০১৮৪২০৯৯৭৬৩
ই-মমইল : m.arif0596@gmail.com

মূি দলয়ে
(নপ্রষনণ)

অজিস :
মমািা:
ই-মমইল: ০১৭১২৯৮০৪১৩

৬৪ মিলায় মিলা সমািল্পসিা
কমল্পেক্স জনমমাণ (১ম পর্ মাল্পয় ২২
মিলা) (১ম সংনশালধত) ীর্ মক
প্রকে (জুলাই/২০১৭-জুন/২০২৩)

মমাট : ৩৬৬৩৪.৫১
জিওজি:
৩৬৬৩৪.৫১

সরকাজর জ শু পজরিার এিং
ম াটমজণ জনিাস
জনমমাণ/পুনোঃজনমমাণ
(জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২১)
(প্রস্তালিত জুে/২৩)
দুস্থ জ শু প্রজ ক্ষণ ও পুনি মাসন
মকন্দ্র পুনোঃজনমমাণ, মকানািাজি,
গািীপুর।
(জুলাই, ২০১৯ - জুন, ২০২২)

যমাট : ২৯৬৭১.৯১
লজওলি: ২৯৬৭১.৯১

(21-০9-২০২০)
জোি
যমাহাম্মদ আলরফুি হক,
(উপসলচি) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,
সমাজসসবা অচিদফতর, আগারগাঁও,
ঢাকা। (২৭-১০-২০২১ খ্রি.)

মূি দলয়ে

অজিস :
মমািা: ০১৭১৭১৫৪২১২
ই-মমইল: pdssp19@gmail.com

মমাট : ৮১৬৫.৮৭
জিওজি: ৮১৬৫.৮৭

মিগম উম্মুল খাল্পয়র জসজিকা,
সহল্পর্াগী অধ্যাপক ( ভূল্পগাল),
মাধ্যজমক ও উচ্চ জ ক্ষা অজিদপ্তর
িাংলাল্পদ , ঢাকা (৩০-১২-২০২০
জি.)

মূি দলয়ে

অজিস :
মমািা: ০১৭১১৮৪৪১৮৬
ই-মমইল:
ummul.siddiqua@gmail.com

‘৮টি সরকাজর জ শু পজরিার ২৫
য্যা জিজ ষ্ট াজি জনিাস’ ীর্ মক
প্রকে।(জুলাই, ২০২০জুন,২০২২)

মমাট : ৭৩৯৮.৯১
জিওজি: ৭৩৯৮.৯১

জোি মমাহাাঃ সাচদকুল হক
উপপচরিালক, সমাজসসবা অচিদফতর,
আগারগাঁও, ঢাকা।

মূি দলয়ে

অজিস : ৮১৮১৪৯০
মমািা: ০১৭০৮৪১৪০১০
ই-মমইল: sadiqulh@yahoo.com

(উপসচিব), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,
সমাজসসবা অচিদফতর, আগারগাঁও,
ঢাকা। (১২-০৯-২১)

pd64zilla@gmail.com

(২২-০২-২০২১)
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ক্রম.
১

8

প্রকল্পের নাম ও মময়াদকাল
২
সম্ভাব্যতা াচাই ও সমীক্ষা
(নফইজ-১)। (যম, ২০২০-জুন,
২০২৩)

প্রাক্কলিত ব্যয়
(জিওজি এিং
অনুদান/অন্যান্য)
(িক্ষ টাকায়)
৩
মমাট : ৫০০.০০
জিওজি : ৫০০.০০

প্রকে পজরচালল্পকর নাম, মুল পদলি
ও য াগদানের তালরখ
৪
জোি হারুনুর রশীদ, সমাজনসিা
অলফসার, সমািল্পসিা অজিদিতর,

দালয়নের
ধরণ
৫
অলতলরক্ত
দালয়ে

আগারগাঁও, ঢাকা।

য াগান াগ
মন্তব্য
৬
অজিস : ৫৫০০৭৩৬৩
মমািা: ০১৮৯২২২৪২৪২
ই-মমইল:

৭

harun.rashid13839@gmail.com

বিল্পদজ ক সহায়তাপুষ্ট (TAPP) প্রকে :
ক্রম.
১

৯

১০

প্রকল্পের নাম ও মময়াদকাল
২
চাইল্ড মসনল্পসটিভ মযাসাল
প্রল্পটক ন ইন িাংলাল্পদ
(জসএসজপজি) (মিইি-২)
(জুলাই/২০১৭-জেল্পসম্বর/২০২০)
(প্রস্তালিত লিনসম্বর/২৪)
Cash Transfer
Modernization (CTM)
(জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২৩)

প্রাক্কলিত ব্যয়
(জিওজি এিং
অনুদান/অন্যান্য)
(িক্ষ টাকায়)
৩
মমাট : ৪০৭৯.০০
জিওজি: ১৪০.০০
প্র:সা: ৩৯৩৯.০০

প্রকে পজরচালল্পকর নাম, মুল পদলি ও
য াগদানের তালরখ
৪
জোি যমাোঃ সাইফূি ইসিাম, অলতলরক্ত

সলচি (পলরকল্পো ও উন্নয়ে),
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণািয়, িাংিানদশ
সলচিািয়, ঢাকা।

দালয়নের
ধরণ
৫
অলতলরক্ত
দালয়ে

য াগান াগ
মন্তব্য
৬
অজিস : ৯৬৭৭২১৫
মমািা: ০১৭০৮১৬৬৯৯৯
ই-মমইল : saiful-555@hotmail.com

৭
০২টি প্রকনল্পর
প্রকল্প পলরচািক

(ক্রলমক েং ৮
এিং ৪২)

১৮-০১-২০২১ জি.
মমাট : ২১৪৪৩.৭৮
জিওজি: ৩৭৮.৮৯
প্র:স: ২১০৬৪.৮৯

জোি খুরচিদ আলম মিৌধুরী

মূি
দালয়ে

অজিস :
মমািা: ০১৮১৭৫৩৩১৪৭
ই-মমইল: pd.ctm@dss.gov.bd

জোি যগািাম যমাস্তফা,
উপপ্রকল্প পলরচািক-১

মূি
দালয়ে

জোি জাহাঙ্গীর কবীর
উপপ্রকল্প পলরচািক-২

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস :
মমািা: ০১৭১২৭৭৫১০০
ই-মমইল: dpd1.ctm@dss.gov.bd
অজিস : ৫৫০০৬৭৫৭
মমািা: ০১৭০৮৪১৪০২৯
ই-মমইল: dpd2.ctm@dss.gov.bd

অখ্রিখ্ররক্ত সখ্রিব,
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসসবা
অচিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।

(১৩-০৪-২০২০)
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সরকারর-বেসরকারর ব ৌথ উদ্দ্যাগ :
ক্রম.

প্রকল্পের নাম ও মময়াদকাল

১

২
আনন্দপুর আলহাি আহম্মদ উল্লাহসাল্পলহ আহল্পমদ কজমউজনটি
হাসপাতাল ও আর্ ম সামাজিক
উন্নয়ন মময়াদকাল (মম/১৮জেল্পসম্বর/২১) (প্রস্তালিত জুে/২২)
জাহাাংগীরাোদ বসনারনোস, েগুড়া
এ প্রয়াস এর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন”
শীর্ ষক প্রকল্প (সাংদ্দশারিত)।
(িানুয়াজর, ২০১৮- জুন, ২০২২)
মাগুিা োয়াল্পিটিক হাসপাতাল
স্থাপন (জুলাই/২০১৭-জুন/২০২১)
(প্রস্তালিত জুে/২২)

১১

প্রাক্কলিত ব্যয়
(জিওজি এিং
অনুদান/অন্যান্য)
(িক্ষ টাকায়)
৩

প্রকে পজরচালল্পকর নাম, মুল পদলি
ও য াগদানের তালরখ
৪

দালয়নের
ধরণ

৬
অজিস : ৯৫৪৬০০৭
মমািা: ০১৯২৭৪৯৭৮৮৫
ই-মমইল: mswadm5rule@gmail.com

অলতলরক্ত
দালয়ে

মিান : ০৫১-৬০৫১১ িজি মত ৩০৮৬
মিসামজরক : ০৫১-৭৮২৪৪
মমািা:
ই-মমইল: proyash.bog@gmail.com

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস : ০৪৮৮-৬৩৪১৩

জোি মমা: মদসলায়ার মহাসসন, উপসচিব
(প্রশোসন-৫, প্রশোসন ও শৃঙ্খলো),
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাসদি
সচিবালয়, ঢাকা।
(১৬-০৯-২০১৯)

মমাট : ৪৪৭৩.৪৩

জোি যিোঃ কনণ েি যমাোঃ ওয়ালহদুর

জিওজি: ৩৫৬৯.৮৯
সংস্থা : ৯০৩.৫৪

রহমাে, লিএ-৪৯১৩, লপএসলস,
ে ান্স, প্রয়াস, িগুড়া।
অিন্য

মমাট : ২৪৯৭.১৭
জিওজি: ১৯৮৬.২০
সংস্থা : ৫১০.৯৭

জোি যমাোঃ আশাদুি ইসিাম,

দুস্থ ম ল্পল-মমল্পয়ল্পদর আর্ ম-সামাজিক
উন্নয়ন ও পুনি মাসল্পন মপ াজভজিক
কজম্পউটার/ আইটি প্রজ ক্ষণ (িানু/২০
জেল্পস/ ২০২১) (প্রস্তালিত জুে/২২)

মমাট : ২৬০.৫০
জিওজি: ২০৭.৫০
সংস্থা : ৫৩.০০

জোি মমাোঃ িাজহদুল আলম, সহকারী

১৫

সুনামগঞ্জ োয়াল্পিটিক হাসপাতাল
স্থাপন।
( জুলাই, ২০১৮- জেল্পসম্বর, ২০২২)

মমাট : ১৮৪৮.০৫
জিওজি: ১৪৭৮.০৫
সংস্থা : ৩৭০.০০

জোি সুজচত্রা রায়, উপপজরচালক
মিলা সমািল্পসিা কার্ মালয়, সুনামগঞ্জ।
(২১/১০/২০১৮)

অলতলরক্ত
দালয়ে

১৬

এস্টািজল ল্পমন্ট অি িালালউজিন
আহল্পমদ িাউল্পে ন কজমউজনটি
জভজিক মা, জ শু ও োয়াল্পিটিক
হাসপাতাল জনমমাণ
(জুলাই/২০১৭-জুন/২০২২)
কুজমল্লায় ১০০ য্যা জিজ ষ্ট
জিল্প র্াজয়ত হাসপাতাল স্থাপন
(জুলাই/২০১৭-জুন/২০২১)
(প্রস্তালিত জুে/২৩)

মমাট : ২৪৫৪.২১
জিওজি: ১৯৯১.২৮
সংস্থা : ৪৬২.৯৩

জোি মিে এম জমিানুর রহমান খান,

অলতলরক্ত
দালয়ে

মমাট : ৪৯৩৪.৪০
জিওজি: ৩৪৫৪.০৮
সংস্থা : ১৪৮০.৩২

জোি মিে এম জমিানুর রহমান খান,

১৮

কুরিল্লা বজলার ৬টি উপদ্দজলায়
রনরাপদ িাতৃত্ব কা ষক্রি (২য়
প ষায়)’ (অদ্দটা/১৮ – জুন/২১)

মমাট : ৯৮২.৪৫
জিওজি: ৭৭১.৯৭
সংস্থা : ২১০.৪৮

জোি এ.এস.এম মিািাল্পয়দ, সহকারী

১৯

ঢাকা জ শু হাসপাতাল কর্তমক
এযােভান্সি জ শু মস্টম মসল মর্রাপী
ইউজনট স্থাপন
(জুলাই/২০১৮-জুে/২০২১)
(প্রস্তালিত জুে/২২)
৫০ য্যা জিজ ষ্ট চাপাঁইনিািগঞ্জ
োয়াল্পিটিক হাসপাতাল স্থাপন
(সংল্প াজিত)
(এজপ্রল/২০১৮-জুন/২০২২)
এস্টেরলশদ্দিন্ট অে ন্যাশনাল হার্ ষ
ফাউদ্দেশন হসরপর্াল, রাজশাহী’
শীর্ ষক প্রকল্প।
(জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২১)
(প্রস্তালিত জুে/২২)

মমাট : ২৪৪৯.০০
জিওজি: ১৪৭০.০০
সংস্থা : ৯৭৯.০০

১৩
১৪

১৭

২০

২১

উপপচরিালক
মজলা সমাজসসবা কার্ যালয়, মাগুড়া।

মন্তব্য

৫
অলতলরক্ত
দালয়ে

মমাট : ৪৮৬১.৯৭
জিওজি: ৩৮৩৩.৫৯
সংস্থা : ১০২৮.৩৮

১২

য াগান াগ

মমািা: ০১৭২৮৩৪৫৯৮৭
ই-মমইল: dss.magura19@gmail.com

( ১২-১০-২০২১)
পচরিালক
মজলা সমাজসসবা কার্ যালয়, মাগুড়া।

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস : ০৪৮৮-৬৩৪১৩

মমািা: ০১৭৫২৭৭০২০৩
ই-মমইল: ussozahid@gmail.com

০৪/১১/২০২০
অজিস : ০৮৭১-৫৫৭৯৪, ৬১৭৭৬
মমািা: ০১৭০৮৪১৪১৬৩
ই-মমইল :
dd.sunamganj@dss.gov.bd

উপপজরচালক, মিলা সমািল্পসিা
কার্ মালয়, কুজমল্লা।

অজিস : ০৮১-৭৬৫৪১
মমািা: ০১৭১১৪৫৫১৬৩, ০১৭০৮৪১৪১১১
ই-মমইল :
dd.comilla@dss.gov.bd
mrkhanzm72@gmail.com

(২২-০১-২০১৮ জি)

উপপজরচালক মিলা সমািল্পসিা
কার্ মালয়, কুজমল্লা। (৪/৯/২০১৮)
অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস : ০৮১-৭৬৫৪১
মমািা: ০১৭১৮৫৩৫২৫১
ই-মমইল : ussorai@gmail.com

িনাি মমাোঃ মহলাল উজিন ভূঞা,
অজতজরক্ত পজরচালক (কার্ মক্রম-২),
সমািল্পসিা অজিদিতর, আগারগাঁও,
ঢাকা। (২৫/৯/২০১৮)

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস :
মমািা: ০১৭১৭১০৫৪৪৯
ই-মমইল : helalu50@gmail.com

মমাট : ২৮০৬.৭০
জিওজি: ২১৮১.১৮
সংস্থা : ৬২৫.৫২

জনাব উসে কুলসুম
উপপচরিালক,
মজলা সমাজসসবা কার্ যালয়,
িাঁপাইনবাবগঞ্জ। (২৬-০৫-২০১৯)

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস : ৫৫০০৭০২৯
মমািা: ০১৭১১৯৩৮৯৪৯
ই-মমইল:

মমাট : ৪৭৯৯.৮৯
জিওজি: ২৮৭৯.১২

জোি হাজসনা মমতাি,

অলতলরক্ত
দালয়ে

সংস্থা : ১৯২০.৭৭

৭

পজরচালক, মিলা সমািল্পসিা
কার্ মালয়, কুজমল্লা।
(০১-১২-২০১৯)

উপপজরচালক, মিলা সমািল্পসিা
কার্ মালয়, রাি াহী।
(০৬-১০-২০১৯)

dd.chapainawabganj@dss.gov.bd

অজিস : ০৭২১-৭৭২১৭৮, ৭৭২২৭৮
মমািা: ০১৭০৮৪১৪১৫১/০১৭১৬০৪৩২১৬
ই-মমইল : dd.rajshahi@dss.gov.bd

hasinamomtaz71@gmail.com
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০২টি
প্রকনল্পর
প্রকল্প
পলরচািক

ক্রম.

প্রকল্পের নাম ও মময়াদকাল

১

২

২২

এস্টািলিশনমন্ট অি হাট ে ফাউনেশে
হসলপটাি, চাঁপাইেিািগঞ্জ।
(জুিাই/২০২০-জুে জুে/২০২৩)

প্রাক্কলিত ব্যয়
(জিওজি এিং
অনুদান/অন্যান্য)
(িক্ষ টাকায়)
৩
মমাট : ২৫৬২.৫৭
জিওজি: ১৯১৭.১৫
সংস্থা : ৬৪৫.৪২

প্রকে পজরচালল্পকর নাম, মুল পদলি
ও য াগদানের তালরখ

দালয়নের
ধরণ

৪
জোি কাঞ্চে কুমার দাস
প্রকল্প পলরচািক ও উপনজিা
সমাজনসিা অলফসার,
লশিগঞ্জ, চাঁপাইেিািগঞ্জ।
০৬-০৪-২১ খ্রি.

৫
অলতলরক্ত
দালয়ে

য াগান াগ

মন্তব্য

৬

৭

অলফস : (০৭৮১) ০৭৮২৫-৭৫০০৯
যমািা: ০১৭১০৪৪১৬৮৩, ০১৭০৮৪১৫০৪৪
ই-নমইি:
usso.shipganj@dss.gov.bd
kanchanusso@gmail.com

২৩

মাদারীপুর োয়ামিটিক হাসপাতাল
স্থাপে (জেল্পসম্বর, ১৮- নল্পভম্বর, ২১)
(প্রস্তালিত েনেম্বর/২০২২)

মমাট : ২১৫৩.৩১
জিওজি: ১৭১৮.৫৯
সংস্থা : ৪৩৪.৭২

জোি যফরনদৌসী আক্তার,
মিনাল্পরল ম্যাল্পনিার (উপপজরচালক)
জ িচর, মাদারীপুর (২৫-০৭-২০২১ জি.)

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস : ০৬৬২৪-৫৬১৪৬
মমািা: ০১৭২০৯২০০১৩
ই-মমইল: fency24ju@gmail.com

২৪

কররিপুর নুরজাহান সািসুন্নাহার
িা ও রশশু রেদ্দশর্ারয়ত হাসপাতাল
স্থাপন’ (জুলাই/১৮- জুন/২২)

মমাট : ৪৪২৪.০০
জিওজি: ৩৫১৭.০৮
সংস্থা : ৯০৬.৯২

জোি মমাোঃ আব্দুল মজতন
উপপজরচালক, মিলা সমািল্পসিা
কার্ মালয়, রংপুর।
(২৩-০৮-২০২০)

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস :
মমািা: ০১৭১৫৬৭২২৭৩
ই-মমইল:

লালমজনরহাট মিলার অজত দজরদ্র
িনল্পগাষ্ঠীল্পক জিজিি প্রজ ক্ষল্পণর মাধ্যল্পম
তাল্পদর িীিনমান উন্নয়ন
(িানু/২০ জেল্পস/২০২১)

মমাট : ২৪৬৮.১৮
জিওজি: ১৯৭৪.৫৪
সংস্থা : ৪৯৩.৬৪

জোি মমাোঃ আব্দুল মজতন
উপপজরচালক, মিলা সমািল্পসিা
কার্ মালয়, রংপুর
(৩০-০৪-২০২০)

ফচরদপুর ও রাজবাড়ী মজলার
চবচিন্ন উপসজলার দু:স্থ ও অসহায়
নারীসদর আয়বি যক কার্ যক্রসমর উপর

মমাট : ১৬৩৩.৩৪

জোি এস, এম, রলফকুি হায়দার,
সহকারী পলরচািক (প্রলতষ্ঠাে-২)

২৫

২৬

জিওজি: ১৩০৬.৬৭২

সংস্থা : ৩২৬.৬৬৮

প্রচিক্ষণ (জুলাই/১৯- চিসসম্বর/২১)
মমাহনগঞ্জ সমাজকল্যাণ বাচলকা
এচতমখানা চনমযাণ
(জুলাই ২০১৯ হসত চিসসম্বর ২০২১)
(প্রস্তালিত জুে/২৩)

মমাট : ৬৩৩.০৪
জিওজি: ৫০৫.৪৫
সংস্থা : ১২৭.৫৯

২৮

আমাসদর গ্রাম কযান্সার মকয়ার এন্ড
চরসাি য মসন্টার চনমযাণ
(জুলাই/১৯- জুন/২২)

মমাট : ২২৮৯.৪৭
জিওজি: ১৮২৭.০০
সংস্থা : ৪৬২.৪৭

২৯

অনগ্রসর ও হতদচরদ্র জনসগাষ্ঠীর
জন্য আত্মকমযসাংস্থানমূলক কাসজর
প্রচিক্ষসণর মাধ্যসম আর্ য-সামাচজক
অবস্থার উন্নয়ন (মফব্রুয়াচর/২০২০
হসত জুন/২০২২)

৩০

অবসহচলত, চবিবা, দুস্থ, অনগ্রসর ও
পশ্চাদপদ জনসগাষ্ঠীর জীবনমান
উন্নয়সনর জন্য কমযসাংসস্থানমূলক
প্রচিক্ষণ প্রদান (জানুয়াচর/২০২০
হসত চিসসম্বর/২০২১) (প্রস্তালিত
জুে/২২)

মমাট : ২৪২৭.৬৩
জিওজি: ১৯৩৯.৫৫
সংস্থা : ৪৮৮.০৮

চসরাজগঞ্জ মজলার িাহজাদপুসর ফজলুল
হক প্রবীণ চনবাস (মর্রাপী মসন্টারসহ)
এবাং অনগ্রসর চকসিার-চকিরীসদর জন্য
বৃচত্তমূলক প্রচিক্ষণ চকন্দ্র চনমযাণ
(জানুয়াচর/২০২০ হসত চিসসম্বর/২০২১)

মমাট : ২৪৭২.৫৮
জিওজি: ১৮৮৮.৬২
সংস্থা : ৫৮৩.৯৬

২৭

৩১

মমাট : ৩৯৯৯.৬২
জিওজি: ৩১৯৮.৩৪
সংস্থা : ৮০১.২৮

সমাজসসবা অচিদফতর, আগারগাঁও,
ঢাকা। (২৫-০৫-২১)

abdulmatin.dss@gmail.com

অলতলরক্ত
দালয়ে

জোি মমাাঃ আলাল উচিন,

উপপচরিালক,
মজলা সমাজসসবা কার্ যালয়,
মনত্রসকানা।
(২০-০৫-২০২০)
জোি
এস এম রচফকুল ইসলাম,
উপপচরিালক, মজলা সমাজসসবা
কার্ যালয়, বাসগরহাট।
(০৬-০৩-২০২০)
জনাব স্বপন কুমার হালদার,
উপপচরিালক (চনবন্ধন) , সমাজসসবা
অচিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।
(২৭-১০-২০২০)

জোি মমাাঃ িাহজাহান,

উপপচরিালক (যিনদ, অেগ্রসর ও
লহজড়া জেনগাষ্ঠী,), সামাচজক
চনরাপত্তা অখ্রিশোখো, সমাজসসবা
অচিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।

অলতলরক্ত
দালয়ে

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস : ৮১৮১৫৬০
মমাবা: ০১৭১৬১২৪৯৭৪
ই-মমইল: ad.ins2@dss.gov.bd
অজিস : ০৯৫১-৬১৬৫৪
মমািা: ০১৮১৮৩৫৩৬১৮
ই-মমইল: alaldss2000@gmail.com/
dd.netrokona@dss.gov.bd
অজিস :
মমািা: ০১৭১২৭৪৪৯৫৭
ই-মমইল: dd.dssbagerhat@gmail.com
অজিস : ৯১৩৮০৩৪
মমািা: ০১৭০৮৪১৪০১৫/ ০১৭১২ ৭৯৪০২৯
ই-মমইল: dd.reg@dss.gov.bd
swapanhalder72@gmail.com

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস : ৫৫০০৬৫৯২
মমাবা: ০১৭১৬ ৩০১৮৬০
ই-মমইল: pdbrp.ho@gmail.com

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস : ৫৫০০৭০২২
মমািা: ০১৭১১ ৪৬৬৩৩৫
ই-মমইল:

(১৪-০৭-২০২০)
জনাব সসয়দ মমাাঃ নুরুল বাচসর,
পচরিালক (প্রশোসন ও অর্ থ) ,
সমাজসসবা অচিদফতর, আগারগাঁও,
ঢাকা। (১৪-০৭-২০২০)

director-admin@dss.gov.bd

(প্রস্তালিত জুে/২২)
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০২টি
প্রকনল্পর
প্রকল্প
পলরচািক

ক্রম.

প্রকল্পের নাম ও মময়াদকাল

১

২

৩২

মেতারা েচফউল্লাহ চকিনী ও
প্রচতবন্ধী মসবা মকন্দ্র স্থাপন,
নরচসাংদী (নসিম্বর/২০১৯ হসত
চিসসম্বর/২০২১) (প্রস্তোখ্রবি
লিনসম্বর/২০২২)

৩৩

দু:স্থ, লিধিা, যিকার, প্রলতিন্ধী, প্রালন্তক
ও সুলিধািলঞ্চত জেনগাষ্ঠীর জীিেমাে
উন্নয়নে যটকসই প্রলশক্ষণ (জানুয়ালর
/২০২১-লিনসম্বর/২০২২)

৩৪

প্রলতিন্ধী, লিধিা ও দুোঃস্থনদর কল্যানণ
শামসুলিে যগানিজাে যেলেং কমনেক্স
এিং স্বাস্থযনসিা যকন্দ্র স্থাপে (জুিাই
২০২০ হনত জুে ২০২২)

প্রাক্কলিত ব্যয়
(জিওজি এিং
অনুদান/অন্যান্য)
(িক্ষ টাকায়)
৩
মমাট : ২৪৮৭.৭৮
জিওজি: ১৯৭৬.০০
সংস্থা : ৫১১.৭৮

জোি মমো: ম োলোম আেম, সহকোরী
পখ্ররিোলক (শৃঙ্খলো ও িদন্ত),
সমোেজসবো অখ্রিদফির, ঢোকো।
০৬-০৪-২১ খ্রি.

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস :
মমািা: ০১৭১২ ০৮৯৮১৩
ই-মমইল : ad.dis_inv@dss.gov.bd

মমাট : ২৭৭৬.৬১
জিওজি: ১৯৯৯.৫৭
সংস্থা : ৭৭৭.০৪

জোি যমাোঃ সাইফূি ইসিাম,

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস : ৯৬৭৭২১৫

৩৬

গাজীপুর িায়ানিটিক হাসপাতাি স্থাপে
(জুিাই/২০২০ জুে হনত ২০২৩)

মমাট : ২২০৫.২১
জিওজি: ১৭৬৩.২৯
সংস্থা : ৪৪১.৯২
মমাট : ৪৯২০.৯৮
জিওজি: ৩৯৩৬.৯৮
সংস্থা : ৯৮৪.০০

৩৮

মন্তব্য

মমাট : ২২৭৮.৩০
জিওজি: ১৮২২.৬৪
সংস্থা : ৪৫৫.৬৬

৩৫

চরফযাশে উপনজিায় িাংিানদশ দালরদ্র
লিনমাচে সংস্থা স্বাস্থয যসিা যকন্দ্র
স্থাপে।
(জানুয়ালর ২০২১ হনত জুে ২০২৩)

য াগান াগ

৫
অলতলরক্ত
দালয়ে

মমাট : ২৪৯৯.৭১
জিওজি: ১৯৭৯.৬৯
সংস্থা : ৫২০.০২

৩৭

দালয়নের
ধরণ

৪
জোি মমাাঃ সাজ্জাদুল ইসলাম,
অচতচরক্ত পচরিালক (চবিাগীয়
সমাজসসবা কার্ যালয়), ঢাকা।
(০৮-০৯- ২০২০)

লকিেী হাসপাতাি স্থাপে, লসনিট
(জুিাই/২০- জুে/২৩)

যটকসই গ্রীণহাউজ প্রযুলক্ত ব্যিহার ও
উন্নত কৃলষ উপকরণ সরিরানহর মাধ্যনম
কৃলষ উৎপাদে বৃলি কনর কনরাো
অর্ েনেলতক ক্ষলত প্রশমে
(জানুয়ালর/২০২১-জুে/ ২০২২)

প্রকে পজরচালল্পকর নাম, মুল পদলি
ও য াগদানের তালরখ

মমাট : ২৭৩৮.৬০
জিওজি: ২১৮৯.৯৩
সংস্থা : ৫৪৮.৬৭

অলতলরক্ত সলচি (পলরকল্পো ও
উন্নয়ে), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণািয়,
িাংিানদশ সলচিািয়, ঢাকা।
২৭-০১-২০২১ জি.
পরিতী আনদশ (২৩-০৬-২১ খ্রি.)
জোি খ্রনবোস রঞ্জন দোশ
উপপখ্ররিোলক, মেলো সমোেজসবো
কোর্ থোলয়, খ্রসজলট
২৮-০১-২০২১ খ্রি.

৬

৭

অজিস :
মমাবা: ০১৭১১৮৬৬১৭
ই-মমইল:
sazzadislamranga@gmail.com

মমািা: ০১৭০৮১৬৬৯৯৯
ই-মমইল : saiful-555@hotmail.com

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস : ০৮২১৭২৭৭২১
মমািা: 01708414164
ই-মমইল : dd.sylhet@dss.gov.bd/
dsssylhet@gmail.com

েনোব এস. এম. আজনোয়োরুল কখ্ররম,
উপপখ্ররিোলক, মেলো সমোেজসবো
কোর্ থোলয়, োেীপুর।
২৮-০১-২০২১ খ্রি.

অলতলরক্ত
দালয়ে

জোি মমোোঃ আফেোল মহোসোইন,
প্রকল্প পখ্ররিোলক ও উপপখ্ররিোলক
প্রখ্রিষ্ঠোন, সমোেজসবো অখ্রিদফির,
আ োর াঁও, ঢোকো।
০৬-০৪-২১ খ্রি.
জনাব হরিশ চন্দ্র রবশ্বাস,
অরিরিক্ত পরিচালক (কার্ যক্রম-১),
সমাজসসবা অরিদফিি, ঢাকা

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস :
মমািা: 01708414120/ 01712177021
ই-মমইল: dd.gazipur@dss.gov.bd/
anworulkarim@yahoo.com
অজিস :

যমািা: ০১৭১৮৪৪২১৮৯
ই-নমইি:
afzal.hossain35@yahoo.com

অলতলরক্ত
দালয়ে

০৬-০৪-২১ খ্রি.

অজিস : ৫৫০০৭৬৫৪
মমািা: ০১৭১৫৯১২৯১৬
ই-মমইল:
addl.dir.prog1@dss.gov.bd
harishchandrabiswas72@gmail.com

৩৯

খােিাড়ী কলমউলেটি হাসপাতাি,
পাঁচনখািা, মাদারীপুর স্থাপে
(জানুয়ালর/২১ লিনসনম্বর/২০২৩)

৪০

লিন্নমুি, অেগ্রসর,এলতম ও
সুলিধািলঞ্চত জেনগাষ্ঠীর সামালজক
উন্নয়ে ও ক্ষমতায়নের জন্য লিলেন্ন
যেনি প্রলশক্ষণ প্রদাে। ( জানুয়ালর ২০২১
হনত লিনসনম্বর, ২০২২)

৪১

৪২

প্রফুল্ল প্রলতো প্রিীণ লেিাস, এলতমখাো
এিং লিনশষ চালহদা সম্পন্ন ব্যলক্তনদর
সাহায্য যকন্দ্র, মাগুরা। (জুিাই/২০২০জুে/২০২২)
ইেক্লুলসে আই যকয়ার ফযালসলিটিস
হাসপাতাি স্থাপে। (জানুয়ালর/২০২১জুে/২০২৩)

জোি মেোবোয়দো মব ম, যুগ্মসখ্রিব,
পখ্ররকল্পনো ও উন্নয়ন অখ্রিশোখো,
সমোেকল্যোণ মন্ত্রণোলয়, বোাংলোজদশ
সখ্রিবোলয়, ঢোকো। ০৬-০৪-২১ খ্রি.
েনোব খ্রবপুল কুমোর সোহো, সহকোরী
পখ্ররিোলক (প্রখ্রিষ্ঠোন), সমোেজসবো
অখ্রিদফির, আ োর াঁও, ঢোকো।
(২৩-০৬-২১ খ্রি.)

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস : ০২-৯৫১২২০৩
মমািা: ০১৭৯০২৩৩২৯০
ই-মমইল : jobaida1969@gmail.com

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস :
মমািা: ০১৭১২ ০২৬১৯৯

মমাট : ২৮১৯.৭৮
জিওজি: ২২৫৫.৫৩
সংস্থা : ৫৬৪.২৫

েনোব মমোোঃ নুজর আলম,
উপসখ্রিব (প্রশোসন-৩), সমোেকল্যোণ
মন্ত্রণোলয়, বোাংলোজদশ সখ্রিবোলয়,
ঢোকো। (২৩-০৬-২১ খ্রি.)

অলতলরক্ত
দালয়ে

মমাট : ২৪৬২.০০
জিওজি: ১৪৯৮.০০
সংস্থা : ৯৬৪.০০

েনোব মুহোম্মদ শোখীর আহম্মদ
মিৌধুরী, উপসখ্রিব (সোমোখ্রেক
খ্রনরোপত্তো), সমোেকল্যোণ মন্ত্রণোলয়,
ঢোকো। (২৪-০৮-২১ খ্রি.)

অলতলরক্ত
দালয়ে

মমাট : ৪১৪০.৬০
জিওজি: ৩৩১১.৭৯
সংস্থা : ৮২৮.৮১
মমাট : ২১৭৬.৬২
জিওজি: ১৭৩৯.১০
সংস্থা : ৪৩৭.৫২

ই-মমইল : ad.ins3@dss.gov.bd
bksusso06@gmail.com

অচফস : ৯৫৪৬৩১২
মমাবা: ০১৬২৭২৮৩৭৯৯
ই-মমইল: dsadmin3@msw.gov.bd/
tareqprodhan2008@gmail.com

অজিস : ৯৫১৫৫৩৪
মমািা: ০১৫৪৫২৩২৫৫৪৫
ই-মমইল : engshakhir@yahoo.com
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০২টি প্রকনল্পর
প্রকল্প
পলরচািক

(ক্রলমক েং
৮ এিং ৪২)

ক্রম.

প্রকল্পের নাম ও মময়াদকাল

১

২

৪৩

পটুয়াখািী যজিার অসহায়, দুস্থ ও
কনরাোকািীে ক্ষলতগ্রস্থ যিকার যুি ও
যুি মলহিানদর লিলিধ প্রলশক্ষনণর
মাধ্যনম জীিেমাে উন্নয়ে শীষ েক প্রকল্প।
(জুিাই, ২০২১ হনত জুে, ২০২৩)

৪৪

দুস্থ,লিধিা, স্বামী পলরতযক্তা ও হতদলরদ্র
জেনগাষ্ঠীনক কমেসংস্থােমূিক কানজর
প্রলশক্ষনণর মাধ্যনম আর্ ে-সামালজক
অিস্থার উন্নয়ে শীষ েক প্রকল্প। (জুিাই,
২০২১ হনত লিনসম্বর, ২০২৩)

৪৫

প্রতযয়োঃ যুি প্রলশক্ষনণর মাধ্যনম সমৃলি
(জুিাই, ২০২১ হনত জুে, ২০২৪)
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আনস েলেনকালসস যরাগীনদর সনচতেতা
সৃলি এিং লচলকৎসা ব্যিস্থাপো
(জুিাই, ২০২১ হনত লিনসম্বর, ২০২২)

প্রাক্কলিত ব্যয়
(জিওজি এিং
অনুদান/অন্যান্য)
(িক্ষ টাকায়)
৩
মমাট : ২৪৯৩.৮৩
জিওজি: ১৯৯৫.০৬
সংস্থা : ৪৯৮.৭৭

প্রকে পজরচালল্পকর নাম, মুল পদলি
ও য াগদানের তালরখ
৪
েনোব মমোহোম্মদ কোমরুল ইসলোম
মিৌধুরী (উপসখ্রিব), পখ্ররিোলক
(প্রখ্রিষ্ঠোন), সমোেজসবো অখ্রিদফির,
আ োর াঁও, ঢোকো।
(১২-09-21)

দালয়নের
ধরণ

য াগান াগ

৫

৬

মন্তব্য
৭

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস : ৮১৮১৫০৪
মমািা: ০১৯১৬৬৬৪৪৪৪
ই-মমইল : dir.inst@dss.gov.bd

মমাট : ৩৮৭৪.৫৪
জিওজি: ৩০৫২.৮১
সংস্থা : ৮২১.৭৩

েনোব মমোোঃ শহীদুল ইসলোম,
অখ্রিখ্ররক্ত পখ্ররিোলক (প্রখ্রিষ্ঠোন),
সমোেজসবো অখ্রিদফির, ঢোকো।
(06-09-21)

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস :
মমািা: ০১৭১২০০৪৮২৪
ই-মমইল : addldir.ins@dss.gov.bd

মমাট : ৪৯৫১.০০
জিওজি: ৪০০৩.০০
সংস্থা : ৯৭৮.০০

েনোব মমোোঃ রখ্রবউল কখ্ররম,
উপপখ্ররিোলক (কোর্ থক্রম-২),
সমোেজসবো অখ্রিদফির, ঢোকো।
(২৫-১১-21)

অলতলরক্ত
দালয়ে

অজিস :
মমািা: ০১৭১৬৩৪৮৯২২
ই-মমইল : dd.prog2@dss.gov.bd
েতুে প্রকল্প

মমাট : ১১১৫.০০
জিওজি: ৮৯২.০০
সংস্থা : ২২৩.০০

কমেসূলচ
ক্রম.

প্রকল্পের নাম ও মময়াদকাল

১

২

৪7

যিড়া িায়ানিটিক সলমলত
(নিিাস) েিে লেমোণ’ শীষ েক
কমেসূলচ (জুিাই, ২০২১ হনত
জুে, ২০২২)

প্রাক্কলিত ব্যয় (জিওজি
এিং অনুদান/অন্যান্য)
(িক্ষ টাকায়)
৩
মমাট : ৯৮৬.৫০
জিওজি: ৯৮৬.৫০

প্রকে পজরচালল্পকর নাম, মুল পদলি
ও য াগদানের তালরখ
৪
জোি মমাহাোঃ কামরুজ্জামান
অজতজরক্ত পজরচালক (পজরকেনা ও
উন্নয়ন) সমািল্পসিা অজিদিতর,
আগারগাঁও, ঢাকা। (০৫-০৯-২০২১ জি.)

দালয়নের
ধরণ
৫
অলতলরক্ত
দালয়ে

য াগান াগ

মন্তব্য

৬
অজিস : ৫৫০০৬৭৫১
মমািা: ০১৭১১৭৮৯৪৩২/ ০১৭০৮৪১৪০১৬
ই-মমইল: kzamandss@gmail.com
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