
পরিবাি পরিকল্পনা অরিদপ্তরিি ২০১৯ -২০২০ অর্ থবছরিি জন্য রনব থারিত উদ্ভাবনী পাইলট প্রকরল্পি তারলকা: 

 

ক্র: 

নং 

উদ্ভাবরনি নাম উদ্ভাবরকি নাম ও 

ঠিকানা 

ফ াকাল পরেন্ট 

কম থকতথাি নাম, 

পদরব ও ই-ফমইল 

১ ২ ৩ ৪ 

১ মরিলা কম থজীবী সক্ষম দম্পরতরদি  

রনকট পরিবাি পরিকল্পনা ফসবা প্রদান 

রনরিত কিন। 

জনাব আইরি ইোসরমন  

উপরজলা পরিবাি পরিকল্পনা কম থকতথা 

সদি, টাঙ্গাইল। 

ফমাবাইল: 01711-207285 

ই-ফমইল: ufpotangailsadar@dgfp.gov.bd 

জনাব আইরি ইোসরমন  

উপরজলা পরিবাি পরিকল্পনা কম থকতথা সদি, 

টাঙ্গাইল। 

ফমাবাইল: 01711-207285 

ই-ফমইল: ufpotangailsadar@dgfp.gov.bd 

২ বাল্য রববাি মুক্ত িাজাফ ি গ্রাম জনাব ফমািাাঃ ফমাজারেল করিম 

উপরজলা পরিবাি পরিকল্পনা কম থকতথা 

কারলিারত, টাঙ্গাইল। 

ফমাবাইল: 01824-495476 

ই-ফমইল: ufpokt@gmail.com 

জনাব ফমািাাঃ ফমাজারেল কারিম 

উপরজলা পরিবাি পরিকল্পনা কম থকতথা 

কারলিারত, টাঙ্গাইল। 

ফমাবাইল: 01824-495476 

ই-ফমইল: ufpokt@gmail.com 

৩ ফসবা সম্পথরকত তথ্য সংরগ্ররি 

ফলািরিরিক ফসবা প্রারপ্তি স্থান 

রনরি থরিকা ফবার্ থ স্থাপন। 

জনাব আ রিাজা আক্তাি  

পুরি কম থকতথা, এমরসএইিটিআই, 

আরজমপুি, ঢাকা। 

ফমাবাইল: 01915-150795 

ই-ফমইল: afroja.fpo@gmail.com 

র্া:  ািরমদা িািনাজ 

সিকািী ফকা-অরর্রনটি (ফেরনং এন্ড রিসাস থ) 

এমরসএইিটিআই, আরজমপুি, ঢাকা। 

ফমাবাইল: 01750868171 

ই-ফমইল: famidashampa98@gmail.com 

৪ ইউরনেন স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যাণ 

ফকরে এবং আিরর্ সমূরিি প্রসব 

ফসবাি তথ্য এবং জাতীেিারব অর্বা 

ফকান এনরজও কর্তথক আরোরজত 

পরিবাি পরিকল্পনা ফসবা সমূরিি তথ্য 

সমন্বে সিজীকিণ। 

জনাব ফমাাঃ আরিফুজামান 

পরিসংখ্যান সিকািী  

ফজলা পরিবাি পরিকল্পনা কার্ থালে 

 রিদপুি। 

ফমাবাইল:  

ই-ফমইল: ddfaridpur@dgfp.gov.bd 

জনাব ফমাাঃ আরিফুজামান 

পরিসংখ্যান সিকািী  

ফজলা পরিবাি পরিকল্পনা কার্ থালে 

 রিদপুি। 

৫ দীর্ থ ফমোদী পরিবাি পরিকল্পনা ফসবা 

(IUD – ১সন্তান কমপরক্ষ) ও 

Implant-নবদম্পরত 

 রলাআপ পদ্ধরত রবরকেীে ও 

ড্রপআউট কমারনা। 

জনাব ফমাাঃ সাইফুল ইসলাম 

উপরজলা  পরিবাি পরিকল্পনা কম থকতথা 

ভূোপুি, টাঙ্গাইল । 

ফমাবাইল: 01719-048694 

ই-ফমইল: sislamufpo@gmail.com 

জনাব ফমাাঃ সাইফুল ইসলাম 

উপরজলা  পরিবাি পরিকল্পনা কম থকতথা 

ভূোপুি, টাঙ্গাইল । 

ফমাবাইল: 01719-048694 

ই-ফমইল: sislamufpo@gmail.com 

৬ পরিবাি পরিকল্পনা, মা ও রিশু স্বাস্থয 

ফসবা রবষেক ফপািাক কািখানাে 

স্যারটলাইট কন থাি স্থাপন ও ফসবা 

প্রদান 

জনাব প্রদীপ িে িাে  

উপরজলা  পরিবাি পরিকল্পনা কম থকতথা 

উপরজলা  পরিবাি পরিকল্পনা অর স 

সদি, নািােণগঞ্জ। 

ফমাবাইল: 01712-064925 

ই-ফমইল: prodiproy25@gmail.com 

জনাব প্রদীপ িে িাে  

উপরজলা  পরিবাি পরিকল্পনা কম থকতথা 

উপরজলা  পরিবাি পরিকল্পনা অর স সদি, 

নািােণগঞ্জ। 

ফমাবাইল: 02-7634334 

ই-ফমইল: prodiproy25@gmail.com 

৭ One Call Monitoring 

(OCM) 

গিথকালীন ও রনিাপদ প্রসব ফসবা 

গ্রিরণি জন্য  গিথবতীরদি ফমাবাইল 

ফ ারন উদ্ভুদ্ধকিণ। 

জনাব ফমাাঃ মরতউি িিমান 

উপ-পরিিালক,  ফনত্ররকানা। 

ফমাবাইল: 01711-379602 

ই-ফমইল: ddfpnetrokona@gmail.com 

জনাব ফমাাঃ মরতউি িিমান 

উপ-পরিিালক, ফনত্ররকানা। 

ফমাবাইল: 01711-379602 

ই-ফমইল: ddfpnetrokona@gmail.com 



ক্র: 

নং 

উদ্ভাবরনি নাম উদ্ভাবরকি নাম ও 

ঠিকানা 

ফ াকাল পরেন্ট 

কম থকতথাি নাম, 

পদরব ও ই-ফমইল 

৮ ইউরনেন স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যাণ 

ফকেসমূরি ২৪/৭ (সাব থক্ষরণক) 

স্বািারবক প্রসব ফসবা বৃরদ্ধ 

র্া: অং িালু 

উপ-পরিিালক (িািপ্রাপ্ত) 

পরিবাি পরিকল্পনা, বান্দিবান। 

ফমাবাইল: 01715-546605 

ই-ফমইল: draungtloo@yahoo.com 

র্া: অং িালু 

উপ-পরিিালক (িািপ্রাপ্ত) 

পরিবাি পরিকল্পনা, বান্দিবান। 

ফমাবাইল: 01715-546605 

ই-ফমইল: draungtloo@yahoo.com 

৯ ফদিীরত রববাি ও ফদিীরত বাচ্চা রনরত 

উদ্ভুদ্ধকিণ 

র্া: ফমাছাাঃ মািমুদা খাতুন 

উপরজলা পরিবাি পরিকল্পনা কম থকতথা 

উপরজলা পরিবাি পরিকল্পনা অর স 

 জীবননগি, চুোর্াঙ্গা। 

ফমাবাইল: ০১৭২০১৩৯৬৯৬ 

ই-ফমইল: ufpojibonnagar@gmail.com 

জনাব ফিখ িামসুল আলম 

সিকািী পরিবাি পরিকল্পনাকম থকতথা 

উপরজলা পরিবাি পরিকল্পনাঅর স 

জীবননগি, চুোর্াঙ্গা। 

ফমাবাইল: ০১৭১২৬৪৯৬০৫ 

রবলম্ব রববাি এবং দম্পরতরদি রবলরম্ব 

বাচ্চা গ্রিণ কিরত উদ্বুদ্ধকিণ 

১০ স্থানীে পর্ থারে মা, রিশু স্বাস্থয ও 

পরিবাি পরিকল্পনা কার্ থক্রম রবষেক 

স্থানীে প্রিািণা। 

জনাব এ, রব, এম, িরিফুল িক 

উপরজলা পরিবাি পরিকল্পনা অর সাি 

পাবনা, সদি, পাবনা। 

ই-ফমইল: ufpopabnasadar@gmail.com 

জনাব এ, রব, এম, িরিফুল িক 

উপরজলা পরিবাি পরিকল্পনা অর সাি 

পাবনা সদি, পাবনা। 

ফমাবাইল: 01313-065775 

ই-ফমইল: ufpopabnasadar@gmail.com 

১১ মাধ্যরমক স্কুরল স্বাস্থয রিক্ষা র্া: ফমা: আবু নছি নুরুল ইসলাম ফিৌধুিী 

উপ-পরিিালক, পরিবাি পরিকল্পনা 

রদনাজপুি 

ফমাবাইল: 01712-691907 

র্া: ফমা: আবু নছি নুরুল ইসলাম ফিৌধুিী 

উপ-পরিিালক, পরিবাি পরিকল্পনা 

রদনাজপুি 

ফমাবাইল: 01712-691907 

১২ করমউরনটি রিরিক বে:সরিকারলন 

স্বাস্থয ফসবা 

জনাব ফমাাঃ আব্দুল   ফসরলম  

উপরজলা পরিবাি পরিকল্পনা কম থকতথা 

কালীগঞ্জ, সাতরক্ষিা। 

ফমাবাইল: 01712-660321 

ই-ফমইল: ufpo.kaliganj@gmail.com 

জনাব ফমাাঃ আব্দুল   ফসরলম  

উপরজলা পরিবাি পরিকল্পনা কম থকতথা 

কালীগঞ্জ, সাতরক্ষিা। 

ফমাবাইল: 01712-660321 

ই-ফমইল: ufpo.kaliganj@gmail.com 

১৩ “প্রসুরতি িারস হৃদরে প্রারতষ্ঠারনক 

ফসবা”। 

জনাব িাসীন 

উপরজলা পরিবাি পরিকল্পনা কম থকতথা 

কালীগঞ্জ, লালমরনিিাট। 

ই-ফমইল: ufpokali@gmail.com 

জনাব িাসীন  

উপরজলা পরিবাি পরিকল্পনা কম থকতথা 

কালীগঞ্জ, লালমরনিিাট। 

ই-ফমইল: ufpokali@gmail.com 

১৪ পরিবাি কল্যাণ সিকািীি শূন্য 

ইউরনরটি ইরপআই ফকরেি মাধ্যরম 

পরিবাি পরিকল্পনা রবতিণ। 

জনাব তরিকুল ইসলাম  

উপ-পরিিালক, পরিবাি পরিকল্পনা 

রসিাজগঞ্জ।  

ফমাবাইল: 01740951007 

ই-ফমইল: ddfpsirajganj@gmail.com 

জনাব তরিকুল ইসলাম  

উপ-পরিিালক, পরিবাি পরিকল্পনা 

রসিাজগঞ্জ।  

ফমাবাইল: 01740951007 

ই-ফমইল: ddfpsirajganj@gmail.com 

১৫ ফমাবাইল ম্যারসরজি মাধ্যরম গিথবতী 

ফিকআপ অবগতকিণ 

জনাব ফমাাঃ  েসাল ফ িরদৌস  

উপরজলাপরিবাি পরিকল্পনা অর সাি 

তারনাি, িাজিািী।  

ফমাবাইল: 01735-979119 

ই-ফমইল: vouching87@gmail.com 

র্া: নারসম আক্তাি  

উপ-পরিিালক, পরিবাি পরিকল্পনা 

িাজিািী। 

ই-ফমইল: vouching87@gmail.com 

১৬ রনিাপদ মার্তত্ব ফসবা ফমাাঃ কামাল ফিারসন 

উপরজলা পরিবাি পরিকল্পনা কম থকতথা 

িি যািন, ফিালা। 

ফমাাঃ কামাল ফিারসন 

উপরজলা পরিবাি  পরিকল্পনা কম থকতথা 

িি যািন, ফিালা। 



ক্র: 

নং 

উদ্ভাবরনি নাম উদ্ভাবরকি নাম ও 

ঠিকানা 

ফ াকাল পরেন্ট 

কম থকতথাি নাম, 

পদরব ও ই-ফমইল 

ফমাবাইল: 01712231411 

ই-ফমইল: mkh2314@gmail.com 

ফমাবাইল: 01712231411 

ই-ফমইল: mkh2314@gmail.com 

১৭ অপ্রতযারিত গিথরিারি প্রসব পিবতী 

পরিবাি পরিকল্পনা রনরিতকিণ 

জনাব ফমািােদ রমজানুি িিমান 

উপরজলা পরিবাি পরিকল্পনা কম থকতথা, 

রকরিািগঞ্জ সদি, রকরিািগঞ্জ।  

ফমাবাইল: ০১৭২১৩৬০৭৫২ 

ই-ফমইল:  mizan31bcs@gmail.com 

র্া. িওিন আখতাি জািান 

উপপরিিালক, পরিবাি পরিকল্পনা, 

রকরিািগঞ্জ ফজলা। 

 

 


