
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণাল্য়ের আওতাধীন চল্মান প্রকয়ের প্রকে পররচাল্কগণয়ের তারল্কা 

ক্রঃ নং প্রকল্পের নাম প্রকে পররচালল্পকর নাম ও 

পদবী 

মমাবাইল নম্বর ই-মমইল অরিল্পের ঠিকানা 

০১. দৃরি প্ররিবন্ধী রিশুল্পদর জন্য ম াল্পেল রনম মাণ এবং 

েম্প্রোরণ (বালক-৬ ইউরনট, বারলকা-৫ ইউরনট এবং 

েম্প্রোরণ-২০ ইউরনট)। 

মমাঃ জা ানগীর আলম 

যুগ্মেরচব 

 

01715-945723 pddss37@gmail.com েমাজল্পেবা অরিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

০২. এোবরলিল্পমন্ট অব মনত্রল্পকানা ডায়াল্পবটিক 

 ােপািাল । 

মমাঃ আলালউরিন 

উপ পররচালক 

01818-353618 
 

dssonetrakona@gmail.com মজলা েমাজল্পেবা কvh©vলয়, মনত্রল্পকানা। 

০৩. এোবরলিল্পমন্ট অব জামালপুর ডায়াল্পবটিক 

 েরপটাল। 

রাজু আ ল্পমদ 

উপ পররচালক 

01708-414141 dssjamalpur@gmail.com মজলা েমাজল্পেবা কvh©vলয়, জামালপুর। 

০৪. আমাল্পদর বার ঃ েমরম্বি প্রবীণ ও রিশু রনবাে। অরেি কুমার ো া 

উপ পররচালক 

01712-514950 
 

dsso.jsr@gmail.com মজলা েমাজল্পেবা কvh©vলয়, যল্পিার। 

০৫. প্ররিবন্ধী ব্যরিল্পদর জন্য একটি কাররগরী প্ররিক্ষন 

এবং পুনব মােন মকন্দ্র রনম মাণ-রেআররপ। 

মজায়ারদার মমা াম্মদ 

মর উরিন। 

উপ পররচালক 

01862-790701 dssonetrakona@gmail.com মজলা েমাজল্পেবা কvh©vলয়, মারনকগঞ্জ। 

০৬. রবি িয্যা রবরিি পীরগঞ্জ ডায়াল্পবটিক  ােপািাল 

রনম মাণ। 

উপ পররচালক 01708414160 dd.thakurgaon@dss.gov.bd মজলা েমাজল্পেবা কvh©vলয়, ঠাকুরগাঁও। 

০৭. জািীয় েমাজল্পেবা একাল্পডরমর েক্ষমিা ও দক্ষিা 

বৃরি। 

এম.এম. মা মুদুল্লা  

অধ্যক্ষ 

01716-275466 
 

mahamudullah2010@gmail.com জািীয় েমাজল্পেবা একাল্পডমী। 

০৮. েমাজল্পেবা অরিদপ্তল্পরর মানব েম্পদ ব্যবস্থাপনা 

েিটওয়যার। 

মমাঃ োরির ইমাম 

পররচালক। 

01819-442791 sabbirimam.dss@gmail.com েমাজল্পেবা অরিদপ্তর, বররিাল্ 

০৯. ওয়াল্পজদা কুদ্দুে প্রবীণ রনবাে এবং পশ্চাৎ রকল্পিার 

রকল্পিারীল্পদর জন্য কাররগরী প্ররিক্ষণ মকন্দ্র স্থাপন। 

প্রকে পররচালক বদলী  ওয়ায় 

প্রকে পররচালক রনল্পয়াগ 

প্ররক্রয়ািীন। 

   

১০. বাংলাল্পদি প্রারিক জনল্পগাষ্ঠী জীবনমান উন্নয়ন। মমা ঃ কামরুজ্জামান  

উপ পররচালক (ইউরেরড) 

01556-346641 
 

kzaman2000@yahoo.com েমাজল্পেবা অরিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

১১. ৬৪ মজলায় মজলা েমাজল্পেবা কমল্পেক্স রনম মাণ (১ম 

পয মায় ২২ মজলায়)। 

মমাঃ জা ানগীর আলম 

যুগ্মেরচব 

 

01715-945723 pddss37@gmail.com েমাজল্পেবা অরিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। । 

১২. চাইল্ড মেনরেটিভ মোস্যাল মপ্রাল্পটকিন ইন বংলাল্পদি 

(রেএেরপরব) মিইজ-২। 

ডাঃ আিরািী আ মদ 

উপেরচব 

01713-018115 rupahmad@yahoo.com েমাজল্পেবা অরিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। । 

১৩. এোবরলিল্পমন্ট অব জালালউরিন অ ল্পমদ 

িাউল্পেিন মাদার এে চাইল্ড  েরপটাল স্থাপন।  

ে কারী পররচালক 

 

01708414175 ad.comilla@dss.gov.bd মজলা েমাজল্পেবা কvh©vলয়, কুরমল্লা। 
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১৪. মাগুরা ডায়াল্পবটিক  ােপািাল স্থাপন। মমা: জার দুল আলম 

ে কারী পররচালক 

01752-770203 dss.magura@gov.bd মজলা েমাজল্পেবা কvh©vলয়, মাগুরা। 

১৫. ৫০ িয্যা রবরিি চাঁপাইনবাবগঞ্জ ডায়াল্পবটিক 

 ােপািাল স্থাপন। 

মমাঃ জা ানগীর আলম 

যুগ্মেরচব 

01715-945723 pddss37@gmail.com েমাজল্পেবা অরিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

১৬. েরকারী রিশু পররবার এবং ম াটমরন রনবাে 

রনম মাণ/পুন:রনম মাণ। 

মমাঃ হুমায়ুন কবীর 

যুগ্মেরচব 

 mhumayun600@gmail.com েমাজল্পেবা অরিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। । 

১৭. দুস্থ রিশু প্ররিক্ষণ ও পুনব মােন মকন্দ্র পুনঃরনম মাণ, 

মকানাবার , গাজীপুর। 

মমাঃ জুলরিকার  ায়দার 

পররচালক (প্রিােন ও অর্ ম) 

01708-414002 director-admin@dss.gov.bd েমাজল্পেবা অরিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

১৮.  াজী নওয়াব আলী খান এরিমখানার উন্নয়ন প্রকে পররচালক বদলী  ওয়ায় 

প্রকে পররচালক রনল্পয়াগ 

প্ররক্রয়ািীন। 

   

১৯. বিশেষ বেক্ষা, স্বাস্থ্য সেিা  এিং বিবিধ প্রবেক্ষণ 

কার্ যািলীর মাধ্যশম সুবিধািবিত ও দাবরদ্র প্রবতিন্ধী 

এিং অটিবিক ব্যবিশদর সেকেই আর্ য-োমাবিক 

উন্নয়ন ও পুনি যােন কম যসুরচ। 

েরমর মরল্লক 

উপপররচালক। 

01708-414121 dd.gopalganj@dss.gov.bd মজলা েমাজল্পেবা কvh©vলয়, মগাপালগঞ্জ। 

২০. জা াংগীরাবাদ মেনারনবাে, বগু া এর েম্প্রোরণ ও 

উন্নয়ন। 

মলঃ কল্পন মল িা  অবদুল 

আজীজ 

01713-486868 eiti.ahmed@gamil.com জা াংগীরাবাদ মেনারনবাে, বগু া। 

২১. ৮টি বিভাশের বিিড়া িনশোবির িীিনমান উন্নয়শনর 

লশক্ষয িহুমূবি প্রবেক্ষণ। 

মমাঃ নুল্পর আলম 

রেরনয়র ে কারী প্রিান 

01711-002956 tarkon2006@gmail.com েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

২২. োওসুল আর্ম বিএনএেবি আই িেবিোল, 

বদনািপুর-এ গ্লুশকামা, সরটিনা ও কবণ যয়া োি-

সেবেয়ালটি ইউবনে স্থ্ািন। 

আবু বক্কর রেরিক 

উপ পররচালক 

01708-414153 dd.dinajpur@dss.gov.bd মজলা েমাজল্পেবা কvh©vলয়, রদনাজপুর। 

২৩. কুবমল্লা ১০০েয্যা, বিবেষ্ট বিশেষাবয়ত িােিাতাল 

স্থ্ািন। 

মজড. এম. রমজানুর র মান 

উপপররচালক 

01708-414111 dd.comilla@dss.gov.bd মজলা েমাজল্পেবা কvh©vলয়, কুরমল্লা। 

২৪. কুরমল্লা মজলার ৬টি উপল্পজলায় রনরাপদ মাতৃত্ব 

কায মক্রম (২য় পয মায়)। 

ে কারী পররচালক 01708-414176 ad.coxsbazar@dss.gov.bd মজলা েমাজল্পেবা কvh©vলয়, কুরমল্লা। 

২৫. চাঁপাইনবাবগঞ্জ মজলার ৫টি উপল্পজলায় রনরাপদ 

মাতৃত্ব। 

কাঞ্চন কুমার দাে 

উপপররচালক 

01708414146 dd.chapainawabganj@dss.gov.bd মজলা েমাজল্পেবা কvh©vলয়, চাপাইনবাবগঞ্জ। 

২৬. কররমপুর নুরজা ান োমসুন্না ার মা ও রিশু 

রবল্পিষারয়ি  ােপািাল স্থাপন। 

মমাঃ জা ানগীর আলম 

যুগ্মেরচব 

01715-945723 pddss37@gmail.com েমাজল্পেবা অরিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

২৭. আনন্দপুর আলহাজ্ব আহম্মদ উল্লাহ- সাললহ আহলেদ 

কমেউমনটি হাসপাতাল ও আর্ থ সাোমিক উন্নয়ন। 

মমাঃ মদল্পলায়ার ম াল্পেন। 

উপেরচব 

01927-437885 mswadm5rule@gmail.com েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

২৮. এোবরলিল্পমন্ট অব ন্যািনাল  াট ম িাউল্পেিন 

 েরপটাল, রাজিা ী। 

উপপররচালক 01708-414151 dd.rajshahi@dss.gov.bd মজলা েমাজল্পেবা কvh©vলয়, রাজিা ী। 

২৯. সুনামগঞ্জ ডায়াল্পবটিক  ােপািাল স্থাপন। উপপররচালক 01708-414163 dd.sunamganj@dss.gov.bd মজলা েমাজল্পেবা কvh©vলয়, সুনামগঞ্জ। 
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৩০. ঢাকা রিশু  াোপািাল্পল এযাডভন্সড রিশু োজমারী এে 

মেম মেল মর্রারপ ইউরনট স্থাপন। 

মমাঃ ম লাল উরিন 

উপপররচালক। 

01717-105449 helau56@gmail.com েমাজল্পেবা অরিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

৩১. মিরল্পদৌে মরজদ প্ররিবন্ধী মেবাল্পকন্দ্র এবং 

 ােপািাল স্থাপন। 

মমাঃ নুল্পর আলম 

রেরনয়র ে কারী প্রিান 

01711-002956 tarkon2006@gmail.com েমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

৩২. মাদারীপুর ডায়াল্পবটিক  ােপািাল স্থাপন। রবশ্বরজৎ মবৌদ্য 

মজনাল্পরল ম্যাল্পনজার 

এরিম ও প্ররিবন্ধী ম ল্পল 

মমল্পয়ল্পদর জন্য কাররগরী 

প্ররিক্ষণ মকন্দ্র, রিবচর। 

  এরিম ও প্ররিবন্ধী ম ল্পল মমল্পয়ল্পদর জন্য 

কাররগরী প্ররিক্ষণ মকন্দ্র, রিবচর। 

৩৩. Cash Transfar Modernization 

(CTM). 

এ.মক.এম িজলুল্পজ্জা া 

উপেরচব 

01855221199 fazluzzoha@gmail.com েমাজল্পেবা অরিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

৩৪. মমা নগঞ্জ েমাজকল্যাণ বারলকা এরিমখানা রনম মান 

– মনত্রল্পকানা। 

নতুন অনুল্পমারদি  ল্পয়ল্প । 

প্রকে পররচালক রনল্পয়াগ 

প্ররক্রয়ািীন 

   

৩৫. েমাজকল্যাণ ভবন রনম মাণ। রনব মা ী েরচব 

জািীয় েমাজকল্যাণ পররষদ। 

  জািীয় েমাজকল্যাণ পররষদ। 

৩৬. আমাল্পদর গ্রাম কযানোর মকয়ার এে ররোে ম মেন্টার। নতুন অনুল্পমারদি  ল্পয়ল্প । 

প্রকে পররচালক রনল্পয়াগ 

প্ররক্রয়ািীন 
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