
 

কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তি 

এফ-৪/রি, আগািগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

ই-মেইল: techedu09@gmail.com 

 
 

 

 কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তিািীন চলোন প্রকল্পসমূহেি প্রকল্প পরিচালক ও সেকািী প্রকল্প পরিচালকগহেি তারলকা 

 

ক্র.নং প্রকহল্পি নাে 
 

পদিী 

নাে  

(িাংলায় ও ইংহিজীহত) 

মোিাইল, 

মেরলহফান (অরফস) 
ই-মেইল অরফহসি ঠিকানা 

িাসাি ঠিকানা ও  

মেরলহফান (িাসা) 

ছরি 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

১০০টি উপজেলায় ১টি টেকনিকযাল স্কুল ও কজলে 

(টিএসনস) স্থাপি প্রকল্প 

(Establishment of 100 Technical 

School & College (TSC) in Upazila) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রকল্প পরিচালক 

(মূলত: যুগ্ম-সরচি) 

ড.মো: রসিাজুল ইসলাে 

(Dr. Md. Shirajul 

Islam) 

01711937897 

02-48113200 

100ts.pd@gmail.

com 
কারিগরি রিক্ষা 

অরিদপ্তি এফ-4/রি, 

আগািগাঁও, মিহি িাংলা 

নগি, ঢাকা-1207 

গভ.অরফসাস স 

মকায়াে সাি, রেিপুি 

রিরডং-5, ফ্লাে-D2 

 

 

সেকািী প্রকল্প  

পরিচালক 

(মূলত: চীফ ইন্সট্রাক্টি) 

মোোঃ জরেউল আখতাি 

মখান্দকাি 

(Md. Jamiul Akhter 

Khondokar) 

01707742771 

02-48113200 

 

jamiul100tsc@ya

hoo.com 
কারিগরি রিক্ষা 

অরিদপ্তি এফ-4/রি, 

আগািগাঁও, মিহি িাংলা 

নগি, ঢাকা-1207 

251/4-2য় কহলানী, 

োজাি মিাড, 

রেিপুি-০১ 

 

সেকািী প্রকল্প  

পরিচালক 

(মূলত: চীফ ইন্সট্রাক্টি) 

েরেউরিন আোম্মদ 

(Mohiudding 

Ahmed) 

০১৭১২০১১২২৮ 

০২-৪৮১১৩১৯৯ 

amadin71@gmai

l.com 
কারিগরি রিক্ষা 

অরিদপ্তি এফ-4/রি, 

আগািগাঁও, মিহি িাংলা 

নগি, ঢাকা-1207 

 

 

 

িাড়ী নং-৫৫, মলন 

নং-১, িসুলপুি, 

ফতুল্লা 

 

mailto:techedu09@gmail.com


ক্র.নং প্রকহল্পি নাে 
 

পদিী 

নাে  

(িাংলায় ও ইংহিজীহত) 

মোিাইল, 

মেরলহফান (অরফস) 
ই-মেইল অরফহসি ঠিকানা 

িাসাি ঠিকানা ও  

মেরলহফান (িাসা) 

ছরি 

 

 

 

 

2. 

অনিক সংখ্যক নিক্ষার্থী ভনতির সুজ াগ সৃনির লজক্ষয 

নিদ্যমাি পনলজেকনিক ইিনিটিউেসমূজের 

অিকাঠাজমা উন্নয়ি 

(Development of Infrastructure for 

Creating Facilities in Existing 

Polytechnic Institutes for 

more/additional Students Admission) 

প্রকল্প পরিচালক 

(মূলত: যুগ্ম-সরচি) 

সােসুি িেোন খান 

(Shamshur Rahman 

Khan) 

 

০১৫৫২৩২৭৬৩৭ 

02-58152009 

shamshu_1970@

yahoo.com 

কারিগরি রিক্ষা 

অরিদপ্তি এফ-4/রি, 

আগািগাঁও, মিহি িাংলা 

নগি, ঢাকা-1207 

২১ রসহেশ্বিী মলন, 

িেনা, ঢাকা। 

 

সেকািী প্রকল্প  

পরিচালক 

(মূলত: ) 

 

 

নাই 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

3. 

নসজলে, িনরিাল, ময়মিনসংে ও রংপুর নিভাগীয় 

িেজর ৪টি মনেলা পনলজেকনিক ইিনিটিউে স্থাপি 

প্রকল্প 

(Establishment of Four Mohilla 

Polytechnic Institute in Sylhet, 

Barisal, Rangpur and Mymensingh 

Division) 
 

প্রকল্প পরিচালক 

(মূলত: যুগ্ম-সরচি) 

ড. মো: আয়াতুল ইসলাে 

(Dr. Md. Ayatul  

Islam) 
 

01720374416 

02-58157923 

4mohilproject.dte

@gmail.com; 

ayatulislamrukon

@gmail.com 

কারিগরি রিক্ষা 

অরিদপ্তি এফ-4/রি, 

আগািগাঁও, মিহি িাংলা 

নগি, ঢাকা-1207 

ফ্লাে নং-৫, িাসা 

নং-৬৪, মিাড ৬/এ, 

িানেরি, ঢাকা। 

০২-৯১৩৩৮৪২ 

 

সেকািী প্রকল্প  

পরিচালক 

(মূলত: প্রকল্প কে সকতসা) 

মিনজীি আেহেদ 

(Benjir Ahmed) 
 

 

 

 

 

01716343839 

02-58157923 

benjir95@gmail.

com 
কারিগরি রিক্ষা 

অরিদপ্তি এফ-4/রি, 

আগািগাঁও, মিহি িাংলা 

নগি, ঢাকা-1207 

৭-রি/৪, ব্লক-এফ, 

আরজে েেল্লা, 

মোোম্মদপুি, ঢাকা-

১২০৭ 

 

 

 

 

 

4. 

িাংলাজেি ভূনম েনরপ নিক্ষার উন্নয়ি 

(Strengthening Land Survey 

Education in Bangladesh) 
 

প্রকল্প পরিচালক 

(মূলত: উপসরচি) 

ড.মো: িরফক উরিন 

(Dr. Md. Shafique  

Uddin) 
 

01712592808 

02-58155683 

shafiquedof@yah

oo.com 
কারিগরি রিক্ষা 

অরিদপ্তি এফ-4/রি, 

আগািগাঁও, মিহি িাংলা 

নগি, ঢাকা-1207 

272/খ/3/এফ 

পরিে আগািগাঁও, 

মিহি িাংলা নগি, 

ঢাকা-1207 

০২-৫৫০২৪৮৫৩  

সেকািী প্রকল্প  

পরিচালক 

(মূলত: সেকািী 

অধ্যাপক) 

ড. নজরুল ইসলাে 

(Dr. Nazrul Islam) 

01712-892100 nsislam72@gmai

l.com 
কারিগরি রিক্ষা 

অরিদপ্তি এফ-4/রি, 

আগািগাঁও, মিহি িাংলা 

নগি, ঢাকা-1207 

এন এস োওয়াি  

িাসা নং - ৪রি 

১৭১/১/রজ, পরিে 

আগািগাঁও 

 

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


ক্র.নং প্রকহল্পি নাে 
 

পদিী 

নাে  

(িাংলায় ও ইংহিজীহত) 

মোিাইল, 

মেরলহফান (অরফস) 
ই-মেইল অরফহসি ঠিকানা 

িাসাি ঠিকানা ও  

মেরলহফান (িাসা) 

ছরি 

 

 

 

 

 

5. 

‘‘২৩টি টেলায় পনলজেকনিক ইিনিটিউে স্থাপি’’  

(Establishment of Polytechnic 

Institutes in 23 Districts) 
 

প্রকল্প পরিচালক 

(মূলত: উপসরচি) 

জনাি মো: জাোল মোহসন 

(Md. Jamal Hossain) 
 

 

 

01711269618 

02-58152148 

jamalhossainhow

ladar@gmail.co

m 

কারিগরি রিক্ষা 

অরিদপ্তি এফ-4/রি, 

আগািগাঁও, মিহি িাংলা 

নগি, ঢাকা-1207 

রজরপ গ-93/3 

েোখালী, ঢাকা-

1212 

01872211753 

 

সেকািী প্রকল্প  

পরিচালক 

(মূলত: সেহ াগী 

অধ্যাপক) 

 

 

এইচ.এে করিি মোহসন 

(H.M Kabir 

Hossain) 

০১৭১১৩৫৭৪৯৫ 

02-৪৮১১০৮১৫ 

 

Kabir.admedpe@

gmail.com 
কারিগরি রিক্ষা 

অরিদপ্তি এফ-4/রি, 

আগািগাঁও, মিহি িাংলা 

নগি, ঢাকা-1207 

186/5 খাজা 

মেনিন, মতজতুনী 

পাড়া, ফাে সহগে, 

ঢাকা। 

 

 

 

 

 

 

6. 

চট্টগ্রাম, খুলিা, রােিােী এিং রংপুর নিভাজগ ১টি 

ইনিনিয়ানরং কজলে স্থাপি 

 

 

 

 

 

 

 

প্রকল্প পরিচালক 

(মূলত: পরিচালক) 

 

মো: আককাছ আলী মসখ 

(Md. Akkas Ali 

Sheikh) 
 

01712256087 

02-9103956 

ali.sheikh.dte@g

mail.com 
কারিগরি রিক্ষা 

অরিদপ্তি এফ-4/রি, 

আগািগাঁও, মিহি িাংলা 

নগি, ঢাকা-1207 

ফ্লাে নং-রস-৩, িারড় 

নং-১৪, মিাড নং-

০২, কল্যানপুি, 

ঢাকা। 

 

সেকািী প্রকল্প  

পরিচালক 

(মূলত: চীফ ইন্সট্রাক্টি) 

 

 

মোোঃ োরিবুি িেোন 

(Md. Habibur 

Rahman) 

০১৭১৭২৩৬০৫৯ 

০২-৪৮১১০৬৫৮ 

dte.piu.ad@gmai

l.com 
কারিগরি রিক্ষা 

অরিদপ্তি এফ-4/রি, 

আগািগাঁও, মিহি িাংলা 

নগি, ঢাকা-1207 

ক-৩৬/১, মপাস্ট 

অরফস মিাড, 

েধ্যপাড়া, রখলহক্ষত, 

ঢাকা-১২২৯ 

 

 

 

 

 

 

7. 

কানরগনর নিক্ষা অনিেপ্তরািীি ৬৪ টি টেকনিকযাল 

স্কুল ও কজলজের সক্ষমতা বৃনি   

(Capacity Building For Existing 64 

Technical School & College) 
 

প্রকল্প পরিচালক 

(মূলত: উপসরচি) 

 

জনাি সুব্রত পাল 

(Subrata Paul) 
 

01712133240 pd64tsc@gmail.c

om 

কারিগরি রিক্ষা 

অরিদপ্তি এফ-4/রি, 

আগািগাঁও, মিহি িাংলা 

নগি, ঢাকা-1207 

35 ইন্দিা মিাড, 

ঢাকা। 

01815823599 

 

উপ প্রকল্প  

পরিচালক 

(মূলত: চীফ ইন্সট্রাক্টি) 

 

 

 

মোোঃ মগালাে মোস্তফা 

(Md. Golam 

Mostafa) 

০১৯১২৪৯৯০৩১ mostafaciecc@g

mail.com 
কারিগরি রিক্ষা 

অরিদপ্তি এফ-4/রি, 

আগািগাঁও, মিহি িাংলা 

নগি, ঢাকা-1207 

৩০১/৩, জাতীয় 

সংসদ সরচিালয় 

ষ্টাফ মকায়াে সাি, 

আগািগাঁও, ঢাকা-

১২০৭ 

 



ক্র.নং প্রকহল্পি নাে 
 

পদিী 

নাে  

(িাংলায় ও ইংহিজীহত) 

মোিাইল, 

মেরলহফান (অরফস) 
ই-মেইল অরফহসি ঠিকানা 

িাসাি ঠিকানা ও  

মেরলহফান (িাসা) 

ছরি 

 

 

 

8. 

নিলস্ এন্ড এমপ্লয়জমন্ট টপ্রাগ্রাম ইি িাংলাজেি 

(টসপ-নি) প্রজেক্ট 

(SEIP-B) 
 

প্রকল্প পরিচালক 

(মূলত: ) 

 

 

 

Erling Petersen 

Team Leader 
01704307545 erling.petersen@ 

thepalladiumagro

up.com 

 

 

Palladium  

Bangladesh Ltd. 
  

সেকািী প্রকল্প  

পরিচালক 

(মূলত: ) 

 

      

 

 

 

 

9. 

Skills 21: Empowering Citizens for 

Inclusive and Sustainable Growth 
 

প্রকল্প পরিচালক 

(মূলত: ) 

 

 

 

 

Mr. Kishore Kumar 

Singh 

Chief Technical 

Adviser 

01727099191 singhkk@ilo.org PPD Secretariat 

Office complex 

(5th Floor) Block-

F, Plot-17/ B&C, 

Agargaon 

Administrative 

Zone, Dhaka-1207 

  

সেকািী প্রকল্প  

পরিচালক 

(মূলত:) 

      

 

 

 

 

10. 

“ উপজেলা টলজভজল ৩29 টি টেকনিকযাল স্কুল ও 

কজলে স্থাপি   (২য় প িাজয়)” 

[Establishment of 329 Technical 

School & Colleges (TSC) at Upazila 

Level (2nd Phase)] 

 

 

 

প্রকল্প পরিচালক 

(মূলত: অরতরিক্ত সরচি) 

রপযুষ কারি নাথ 

(Pizush Kanti Nath) 

০১৭১১১৭০৭৬১ 

 

329ts.pd@gmail.

com 

কারিগরি রিক্ষা 

অরিদপ্তি এফ-4/রি, 

আগািগাঁও, মিহি িাংলা 

নগি, ঢাকা-1207 

মিাড নং-০৯, িাসা 

নং-০২, মসক্টি নং-

০৩, ফ্লাে নং-০৫, 

রস, উত্তিা, ঢাকা। 

 

সেকািী প্রকল্প  

পরিচালক 

(মূলত: সেকািী অধ্যাপক 

) 

ইরিরনয়াি সাইফুল ইসলাে 

(Engr. Saiful Islam) 

০১৭৫৯৫৮৮৮০৭ 07saifme@gmail.

com 
কারিগরি রিক্ষা 

অরিদপ্তি এফ-4/রি, 

আগািগাঁও, মিহি িাংলা 

নগি, ঢাকা-1207 

TTTC Officer’s 

Quarter, South 

Begunbari, 

Tejgau, Dhaka 

 

 


