
 

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                                                                        সি বহিষ োলনাগাদঃ ২৭-০৬-২০২২রি. 

ক্র.নং প্রকহল্পি নাে 
 

পদিী 

নাে 

(িাংলায় ও ইংহিজীহত) 

মোিাইল, 

মেরলহফান  
ই-মেইল অরফহসি ঠিকানা 

ছরি 

1. ১০০টি উপহজলায় ১টি মেকরনকযাল স্কুল ও কহলজ 

(টিএসরস) স্থাপন প্রকল্প 

(Establishment of 100 Technical 

School & College (TSC) in Upazila) 

প্রকল্প পরিচালক 

(মূলত: অরতরিক্ত সরচি) 

ড. মো: রসিাজুল ইসলাে 

(Dr. Md. Shirajul Islam) 

01711937897 

02-48113200 

100ts.pd@gmail.com কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তি এফ-

4/রি, আগািগাঁও, মিহি 

িাংলানগি, ঢাকা-1207 

 

সেকািী প্রকল্প 

পরিচালক 

(মূলত:চীফ ইন্সট্রাক্টি) 

মোঃ জরেউল আখতাি মখান্দকাি 

(Md. Jamiul Akhter 

Khondokar) 

01707742771 

02-48113200 

 

jamiul100tsc@yahoo.co

m 
কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তি এফ-

4/রি, আগািগাঁও, মিহি 

িাংলানগি, ঢাকা-1207 

 

সেকািী প্রকল্প 

পরিচালক 

(মূলত:চীফ ইন্সট্রাক্টি) 

সুলতানা মেহেরুনা জাোন 

(Sultana Meheruna 

Zaman) 

০১৭১১১৭৫৪৪১ meheruna1@gmail.com কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তি এফ-

4/রি, আগািগাঁও, মিহি 

িাংলানগি, ঢাকা-1207 

 

২. উপহজলা পর্ বাহয় ৩২৯টি মেকরনকযাল স্কুল ও 

কহলজ (টিএসরস) স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্ বায়) 

(Establishment of 329 Technical 

School & Colleges (TSC) at Upazila 

Level (2nd Phase)) 

 

 

প্রকল্প পরিচালক 

(মূলত: অরতরিক্ত সরচি) 

ড. সৈয়দ মাসুম আহমমদ চ ৌধুরী, 

এনডডডৈ 

(Dr. Sayed Masum 

Ahmed Choudhury ndc) 

01730496705 329ts.pd@gmail.com কারিগরিরিক্ষাঅরিদপ্তি এফ-

4/রি, আগািগাঁও, 

মিহিিাংলানগি, ঢাকা-1207 

 

সেকািী প্রকল্প 

পরিচালক 

(মূলত:চীফ ইন্সট্রাক্টি) 

জনাি মোঃ সরেদুল ইসলাে 

(Md. Shahidul Islam) 

০১৭৩৮৯৩৩৭৮৩ shahiduldte@gmail.com কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তি এফ-

4/রি, আগািগাঁও, মিহি 

িাংলানগি, ঢাকা-1207 

 

mailto:techedu09@gmail.com


ক্র.নং প্রকহল্পি নাে 
 

পদিী 

নাে 

(িাংলায় ও ইংহিজীহত) 

মোিাইল, 

মেরলহফান  
ই-মেইল অরফহসি ঠিকানা 

ছরি 

৩. Accelerating and Strengthening Skills 

for Economic Transformation 

(ASSET) 

প্রকল্প পরিচালক 

(মূলত: অরতরিক্ত সরচি) 

মোঃ েেরসন 

(Md. Mohsin) 

০১৫৫৪৩৫০২০১ addstech@tmed.gov.bd কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তি এফ-

4/রি, আগািগাঁও, মিহি 

িাংলানগি, ঢাকা-1207 

 

অরতরিক্ত প্রকল্প 

পরিচালক (মূলত: 

উপসরচি) 

 

চমাোঃ আব্দুর রডহম 

(Md. Abdur Rahim) 

০১৭১২৫৩১৮২১ abdur.rahim.15313@gma

il.com 
কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তি এফ-

4/রি, আগািগাঁও, মিহি 

িাংলানগি, ঢাকা-1207 

 

৪. রসহলে, িরিিাল, েয়েনরসংে ও িংপুি রিভাগীয় 

িেহি ৪টি েরেলা পরলহেকরনক ইনরিটিউে স্থাপন 

প্রকল্প 

(Establishment of Four Mohilla 

Polytechnic Institute in Sylhet, 

Barisal, Rangpur and Mymensingh 

Division) 
 

প্রকল্প পরিচালক 

(মূলত: যুগ্মসরচি) 

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 

িাংলানগি, ঢাকা-1207 

 

সেকািী প্রকল্প 

পরিচালক 

(মূলত: প্রকল্প কে বকতবা) 

মিনজীি আেহেদ 

(Benjir Ahmed) 
 

 

 

 

 

01716343839 

02-58157923 

benjir95@gmail.com কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তি এফ-

4/রি, আগািগাঁও, মিহি 

িাংলানগি, ঢাকা-1207 

 

৫. িাংলাহদি ভূরে জরিপ রিক্ষাি উন্নয়ন 

(Strengthening Land Survey 

Education in Bangladesh) 
 

প্রকল্প পরিচালক 

(মূলত: উপসরচি) 

ড. মো: িরফক উরিন 

(Dr. Md. Shafique 

Uddin) 
 

01712592808 

02-58155683 

shafiquedof@yahoo.com কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তি এফ-

4/রি, আগািগাঁও, মিহি 

িাংলানগি, ঢাকা-1207 

 

সেকািী প্রকল্প 

পরিচালক 

(মূলত: সেহর্াগী 

অধ্যাপক) 

ড. নজরুল ইসলাে 

(Dr. Nazrul Islam) 

01712-892100 nsislam72@gmail.com কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তি এফ-

4/রি, আগািগাঁও, মিহি 

িাংলানগি, ঢাকা-1207 

 

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


ক্র.নং প্রকহল্পি নাে 
 

পদিী 

নাে 

(িাংলায় ও ইংহিজীহত) 

মোিাইল, 

মেরলহফান  
ই-মেইল অরফহসি ঠিকানা 

ছরি 

৬. ‘‘২৩টি মজলায় পরলহেকরনক ইনরিটিউে স্থাপন’’  

(Establishment of Polytechnic 

Institutes in 23 Districts) 
 

প্রকল্প পরিচালক 

(মূলত: যুগ্মসরচি) 

জনাি সােসুি িেোন খান 

(Shamshur Rahman 

Khan) 
 

 

 

০১৫৫২-৩২৭৬৩৭ 

02-58152148 

shamshu_1970@yahoo.c

om 
কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তি এফ-

4/রি, আগািগাঁও, মিহি 

িাংলানগি, ঢাকা-1207 

 

সেকািী প্রকল্প 

পরিচালক 

(মূলত: সেহর্াগী 

অধ্যাপক) 

 

এইচ.এে করিি মোহসন 

(H.M Kabir Hossain) 

০১৭১১৩৫৭৪৯৫ 

02-৪৮১১০৮১৫ 

 

Kabir.admedpe@gmail.c

om 
কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তি এফ-

4/রি, আগািগাঁও, মিহি 

িাংলানগি, ঢাকা-1207 

 

৭. চট্টগ্রাে, খুলনা, িাজিােী এিং িংপুি রিভাহগ ১টি 

ইরিরনয়ারিং কহলজ স্থাপন 

 

 

 

 

 

 

 

প্রকল্প পরিচালক 

(মূলত: পরিচালক) 

 

মোঃ মোিািিফ মোহসন (Md. 

Musharraf Hossain) 

০১৫৫৬৩২৪৪৫৮ 

02-9103956 

musharraf.vp67@gmail.c

om 
কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তি এফ-

4/রি, আগািগাঁও, মিহি 

িাংলানগি, ঢাকা-1207 

 

সেকািী প্রকল্প 

পরিচালক 

(মূলত: চীফ ইন্সট্রাক্টি) 

 

 

মোঃোরিবুি িেোন 

(Md. Habibur Rahman) 

০১৭১৭২৩৬০৫৯ 

০২-৪৮১১০৬৫৮ 

dte.piu.ad@gmail.com কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তি এফ-

4/রি, আগািগাঁও, মিহি 

িাংলানগি, ঢাকা-1207 

 

৮. কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তিািীন ৬৪ টি মেকরনকযাল 

স্কুল ও কহলহজি সক্ষেতা বৃরি   

(Capacity Building  

for Existing 64 Technical School & 

College) 
 

প্রকল্প পরিচালক 

(মূলত: উপসরচি) 

 

জনাি সুব্রত পাল 

(Subrata Paul) 
 

01712133240 pd64tsc@gmail.com কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তি এফ-

4/রি, আগািগাঁও, মিহি 

িাংলানগি, ঢাকা-1207 

 

উপ প্রকল্প পরিচালক 

(মূলত: চীফ ইন্সট্রাক্টি) 

 

 

 

জনাি মোঃ মগালাে মোস্তফা 

(Md. Golam Mostafa) 

০১৯১২৪৯৯০৩১ mostafaciecc@gmail.com কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তি এফ-

4/রি, আগািগাঁও, মিহি 

িাংলানগি, ঢাকা-1207 

 



ক্র.নং প্রকহল্পি নাে 
 

পদিী 

নাে 

(িাংলায় ও ইংহিজীহত) 

মোিাইল, 

মেরলহফান  
ই-মেইল অরফহসি ঠিকানা 

ছরি 

সেকািী প্রকল্প 

পরিচালক 

(মূলত: ইন্সট্রাক্টি) 

 

জনাি মুোম্মদ িাহিদুল আলে 

(Mohammad 

Rashedul Alam) 

 apdrashed@gmail.com 

 
কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তি এফ-

4/রি, আগািগাঁও, মিহি 

িাংলানগি, ঢাকা-1207 

 

৯. রিলস্ এন্ড এেপ্লয়হেন্ট মপ্রাগ্রাে ইন িাংলাহদি 

(মসপ-রি) প্রহজক্ট 

(SEIP-B) 

প্রকল্পপরিচালক 

(মূলত:) 

 

Erling Petersen 

Team Leader 
01704307545 erling.petersen@ 

thepalladiumagroup.com 

Palladium  

Bangladesh Ltd. 
 

১০. Skills 21: Empowering Citizens for 

Inclusive and Sustainable Growth 
 

প্রকল্পপরিচালক 

(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, Dhaka. 

 

 


