
 

কাররগরর রলক্ষা অরিদপ্তর 

এফ-৪/রব, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

ই-মমই: techedu09@gmail.com 

 
 

কাররগরর রলক্ষা অরিদপ্তরািীন চমান প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পররচাক ও সেকারী প্রকল্প পররচাকগহণর তারকা 

ক্র.নং প্রকহল্পর নাম 

 

পদবী 
নাম 

(বাংায় ও ইংহরজীহত) 

মমাবাই, 

মেরহফান 

(অরফস) 

ই-মমই অরফহসর ঠিকানা 
বাসার ঠিকানা ও  

মেরহফান (বাসা) 

ছরব 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

১০০টি উপহজায় ১টি মেকরনকযা স্কু ও কহজ 

(টিএসরস) স্থাপন প্রকল্প 

(Establishment of 100 Technical 

School & College (TSC) in Upazila) 

প্রকল্প পররচাক 

(মূত: অরতররক্ত সরচব) 

ড. মমা: রসরাজু ইসাম 

(Dr. Md. Shirajul 

Islam) 

01711937897 

02-48113200 

100ts.pd@gmail.c

om 
কাররগরর রলক্ষা 

অরিদপ্তর এফ-4/রব, 

আগারগাঁও, মলহর 

বাংানগর, ঢাকা-1207 

গভ.অরফসাস সহকায়া

ে সার, রমরপুর 

রবরডং-5, ফ্লাে-D2 

 

 

সেকারী প্রকল্প 

পররচাক 

(মূত:চীফ ইন্সট্রাক্টর) 

মমাোঃ জরমউ আখতার 

মখান্দকার 

(Md. Jamiul Akhter 

Khondokar) 

01707742771 

02-48113200 

 

jamiul100tsc@ya

hoo.com 
কাররগরর রলক্ষা 

অরিদপ্তর এফ-4/রব, 

আগারগাঁও, মলহর 

বাংানগর, ঢাকা-1207 

251/4-2য় কহানী, 

মাজারহরাড, 

রমরপুর-০১ 

 

সেকারী প্রকল্প 

পররচাক 

(মূত:চীফ ইন্সট্রাক্টর) 

সুতানা মমহেরুনা জামান 

(Sultana Meheruna 

Zaman) 

০১৭১১১৭৫৪৪১ meheruna1@gma
il.com 

কাররগরর রলক্ষা 

অরিদপ্তর এফ-4/রব, 

আগারগাঁও, মলহর 

বাংানগর, ঢাকা-1207 

 

 

২ উপহজা পয সাহয় ৩২৯টি মেকরনকযা স্কু ও 

কহজ (টিএসরস) স্থাপন প্রকল্প (২য় পয সায়) 

[Establishment of 329 Technical 

School & Colleges (TSC) at Upazila 

Level (2nd Phase)] 

 

 

প্রকল্প পররচাক 

(মূত:যুগ্মসরচব) 

ড. সৈয়দ মাসুম আহমমদ 

চ ৌধুরী (Dr. Sayed 

MAsum Ahmed 

Choudhury ndc) 

01730496705 329ts.pd@gmail.c

om 

কাররগরররলক্ষাঅরিদপ্তর 

এফ-4/রব, আগারগাঁও, 

মলহরবাংানগর, ঢাকা-

1207 

 

 

সেকারী প্রকল্প 

পররচাক 

(মূত:চীফ ইন্সট্রাক্টর) 

জনাব মমাোঃসরেদু ইসাম 

(Md. Shahidul 

Islam) 

০১৭৩৮৯৩৩৭৮৩ shahiduldte@gma
il.com 

কাররগরর রলক্ষা 

অরিদপ্তর এফ-4/রব, 

আগারগাঁও, মলহর 

বাংানগর, ঢাকা-1207 

  

mailto:techedu09@gmail.com


ক্র.নং প্রকহল্পর নাম 

 

পদবী 
নাম 

(বাংায় ও ইংহরজীহত) 

মমাবাই, 

মেরহফান 

(অরফস) 

ই-মমই অরফহসর ঠিকানা 
বাসার ঠিকানা ও  

মেরহফান (বাসা) 

ছরব 

৩. (Accelerating and Strengthening Skills for 

Economic Transformation (ASSET) 
প্রকল্প পররচাক 

(মূত: অরতররক্ত সরচব) 

মমাোঃ মেরসন 

(Md. Mohsin) 

০১৫৫৪৩৫০২০১ addstech@tmed.g

ov.bd 
কাররগরর রলক্ষা 

অরিদপ্তর এফ-4/রব, 

আগারগাঁও, মলহর 

বাংানগর, ঢাকা-1207 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪. 

রসহে, বররলা, ময়মনরসংে ও রংপুর রবভাগীয় 

লেহর ৪টি মরো পরহেকরনক ইনরিটিউে স্থাপন 

প্রকল্প 

(Establishment of Four Mohilla 

Polytechnic Institute in Sylhet, 

Barisal, Rangpur and Mymensingh 

Division) 
 

প্রকল্প পররচাক 

(মূত: যুগ্মসরচব) 

ড. মমা: আয়াতু ইসাম 

(Dr. Md. Ayatul  

Islam) 
 

01720374416 

02-58157923 

4mohilproject.dte

@gmail.com; 

ayatulislamrukon

@gmail.com 

কাররগরর রলক্ষা 

অরিদপ্তর এফ-4/রব, 

আগারগাঁও, মলহর 

বাংানগর, ঢাকা-1207 

ফ্লাে নং-৫, বাসা 

নং-৬৪, মরাড ৬/এ, 

িানমরি, ঢাকা। 
০২-৯১৩৩৮৪২ 

 

সেকারী প্রকল্প 

পররচাক 

(মূত: প্রকল্প কম সকতসা) 

মবনজীর আেহমদ 

(Benjir Ahmed) 
 

 

 

 

 

01716343839 

02-58157923 

benjir95@gmail.c

om 
কাররগরর রলক্ষা 

অরিদপ্তর এফ-4/রব, 

আগারগাঁও, মলহর 

বাংানগর, ঢাকা-1207 

৭-রব/৪, ব্লক-এফ, 

আরজমমেল্লা, 

মমাোম্মদপুর, ঢাকা-

১২০৭ 

 

 

 

 

 

৫. 

বাংাহদল ভূরম জররপ রলক্ষার উন্নয়ন 

(Strengthening Land Survey 

Education in Bangladesh) 
 

প্রকল্প পররচাক 

(মূতচ উপসরচব) 

ড. মমা: লরফক উরিন 

(Dr. Md. Shafique 

Uddin) 
 

01712592808 

02-58155683 

shafiquedof@yah

oo.com 
কাররগরর রলক্ষা 

অরিদপ্তর এফ-4/রব, 

আগারগাঁও, মলহর 

বাংানগর, ঢাকা-1207 

272/খ/3/এফপরি

মআগারগাঁও, 

মলহরবাংানগর, 

ঢাকা-1207 

০২-৫৫০২৪৮৫৩  

সেকারী প্রকল্প 

পররচাক 

(মূত: সেহযাগী 

অধ্যাপক) 

ড. নজরু ইসাম 

(Dr. Nazrul Islam) 

01712-892100 nsislam72@gmail

.com 
কাররগরর রলক্ষা 

অরিদপ্তর এফ-4/রব, 

আগারগাঁও, মলহর 

বাংানগর, ঢাকা-1207 

এনএসোওয়ার 

বাসানং - ৪রব 

১৭১/১/রজ, 

পরিমআগারগাঁও 

 

 

 

 

 

 

‘‘২৩টি মজায় পরহেকরনক ইনরিটিউে স্থাপন’’  

(Establishment of Polytechnic 

Institutes in 23 Districts) 
 

প্রকল্প পররচাক 

(মূত: যুগ্মসরচব) 

জনাব সামসুর রেমান খান 

(Shamshur Rahman 

Khan) 
 

 

 

০১৫৫২-৩২৭৬৩৭ 

02-58152148 

shamshu_1970@

yahoo.com 
কাররগরর রলক্ষা 

অরিদপ্তর এফ-4/রব, 

আগারগাঁও, মলহর 

বাংানগর, ঢাকা-1207 

 

 

mailto:4mohilproject.dte@gmail.com
mailto:4mohilproject.dte@gmail.com


ক্র.নং প্রকহল্পর নাম 

 

পদবী 
নাম 

(বাংায় ও ইংহরজীহত) 

মমাবাই, 

মেরহফান 

(অরফস) 

ই-মমই অরফহসর ঠিকানা 
বাসার ঠিকানা ও  

মেরহফান (বাসা) 

ছরব 

৬. সেকারী প্রকল্প 

পররচাক 

(মূত: সেহযাগী 

অধ্যাপক) 

 

এইচ.এম করবর মোহসন 

(H.M Kabir 

Hossain) 

০১৭১১৩৫৭৪৯৫ 

02-৪৮১১০৮১৫ 

 

Kabir.admedpe@

gmail.com 
কাররগরর রলক্ষা 

অরিদপ্তর এফ-4/রব, 

আগারগাঁও, মলহর 

বাংানগর, ঢাকা-1207 

186/5 

খাজাহমনলন, 

মতজতুনীপাড়া, 

ফাম সহগে, ঢাকা। 

 

 

 

 

 

৭. 

চট্টগ্রাম, খুনা, রাজলােী এবং রংপুর রবভাহগ ১টি 

ইরিরনয়াররং কহজ স্থাপন 

 

 

 

 

 

 

 

প্রকল্প পররচাক 

(মূত: পররচাক) 

 

মমাোঃ মমালাররফ মোহসন 

(Md. Musharraf 

Hossain) 

০১৫৫৬৩২৪৪৫৮ 

02-9103956 

musharraf.vp67@

gmail.com 
কাররগরর রলক্ষা 

অরিদপ্তর এফ-4/রব, 

আগারগাঁও, মলহর 

বাংানগর, ঢাকা-1207 

ফ্লাে নং-রস-৩, বারড় 

নং-১৪, মরাড নং-

০২, কল্যানপুর, 

ঢাকা। 

 

সেকারী প্রকল্প 

পররচাক 

(মূত:চীফ ইন্সট্রাক্টর) 

 

 

মমাোঃোরববুর রেমান 

(Md. Habibur 

Rahman) 

০১৭১৭২৩৬০৫৯ 

০২-৪৮১১০৬৫৮ 

dte.piu.ad@gmail.

com 
কাররগরর রলক্ষা 

অরিদপ্তর এফ-4/রব, 

আগারগাঁও, মলহর 

বাংানগর, ঢাকা-1207 

ক-৩৬/১, 

মপািঅরফসহরাড, 

মধ্যপাড়া, রখহক্ষত, 

ঢাকা-১২২৯ 

 

 

 

 

 

 

৮. 

কাররগরর রলক্ষা অরিদপ্তরািীন ৬৪ টি মেকরনকযা 

স্কু ও কহহজর সক্ষমতা বৃরি   

(Capacity Building For Existing 64 

Technical School & College) 
 

প্রকল্প পররচাক 

(মূত:উপসরচব) 

 

জনাব সুব্রত পা 

(Subrata Paul) 
 

01712133240 pd64tsc@gmail.c

om 

কাররগরর রলক্ষা 

অরিদপ্তর এফ-4/রব, 

আগারগাঁও, মলহর 

বাংানগর, ঢাকা-1207 

35 ইন্দরাহরাড, 

ঢাকা। 
01815823599 

 

উপ প্রকল্প পররচাক 

(মূত:চীফইন্সট্রাক্টর) 

 

 

 

জনাব মমাোঃ মগাাম মমাস্তফা 

(Md. Golam 

Mostafa) 

০১৯১২৪৯৯০৩১ mostafaciecc@g

mail.com 
কাররগরর রলক্ষা 

অরিদপ্তর এফ-4/রব, 

আগারগাঁও, মলহর 

বাংানগর, ঢাকা-1207 

৩০১/৩, 

জাতীয়সংসদসরচবা

য়ষ্টাফহকায়াে সার, 

আগারগাঁও, ঢাকা-

১২০৭ 

 

সেকারী প্রকল্প 

পররচাক 

(মূত: ইন্সট্রাক্টর) 

 

জনাব মুোম্মদ রাহলদু 

আম (Mohammad 

Rashedul Alam) 

 apdrashed@gmail

.com 

 

কাররগরর রলক্ষা 

অরিদপ্তর এফ-4/রব, 

আগারগাঁও, মলহর 

বাংানগর, ঢাকা-1207 

 

 



ক্র.নং প্রকহল্পর নাম 

 

পদবী 
নাম 

(বাংায় ও ইংহরজীহত) 

মমাবাই, 

মেরহফান 

(অরফস) 

ই-মমই অরফহসর ঠিকানা 
বাসার ঠিকানা ও  

মেরহফান (বাসা) 

ছরব 

 

 

৯. 

রিস্ এি এমপ্লয়হমন্ট মপ্রাগ্রাম ইন বাংাহদল 

(মসপ-রব) প্রহজক্ট 

(SEIP-B) 

প্রকল্পপররচাক 

(মূত:) 

 

Erling Petersen 

Team Leader 
01704307545 erling.petersen@ 

thepalladiumagro

up.com 

Palladium  

Bangladesh Ltd. 
  

 

১০. 

Skills 21: Empowering Citizens for 

Inclusive and Sustainable Growth 
 

প্রকল্পপররচাক 

(মূত:) 

 

 

Mr. Kishore Kumar 

Singh 

Chief Technical 

Adviser 

01727099191 singhkk@ilo.org PPD Secretariat 

Office complex 

(5th Floor) Block-

F, Plot-17/ B&C, 

Agargaon, Dhaka. 

  

 


