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ক্রমিক প্রমিষ্ঠানের োি ও ঠিকাো ক্রমিক প্রমিষ্ঠানের োি ও ঠিকাো 

1.  িহাপমরচালক 

িাধ্যমিক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর 

মিক্ষাভবে, ১৬ আব্দুল গমি ররাড, ঢাকা। 

37. িহাপমরচালক 

আন্তর্জামিক িাতৃভাষা ইন্সটিটিউট, রেগুেবামগচা, ঢাকা-

১০০০। 

2.  পমরচালক (পমরকল্পো ও উন্নয়ে) 

িাধ্যমিক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর মিক্ষাভবে, ১৬ আব্দুল 

গমি ররাড, ঢাকা। 

38. িহাপমরচালক 

কামরগমর মিক্ষা অমিদপ্তর  

আগারগাও, ঢাকা। 

3.  পমরচালক (প্রমিক্ষি) 

িাধ্যমিক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর 

মিক্ষাভবে, ১৬ আব্দুল গমি ররাড, ঢাকা। 

39. প্রকল্প পমরচালক,  মেইমডমপ 

৩৭/৩ এ, ররড মক্রনেন্ট রবারাক টাওয়ার 

ইস্কাটে গানড জে ররাড, ঢাকা-১০০০। 

4.  পমরচালক  

িাধ্যমিক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর, ঢাকা অঞ্চল, মিরপুর-১, 

ঢাকা। 

40. প্রিাে প্রনকৌিলী 

মিক্ষা প্রনকৌিল অমিদপ্তর 

মিক্ষাভবে, ১৬ আব্দুল গমে ররাড, ঢাকা 

5.  িহাপমরচালক 

বাাংলানদি মিক্ষািথ্য ও পমরোংখ্যাে ব্যুনরা (ব্যােনবইে), 

১ রোোরগাও ররাড  

(পলািী-েীলনক্ষি), ঢাকা-১২০৫ 

41. িহাপমরচালক 

িাদ্রাো মিক্ষা অমিদপ্তর 

গাইডহাউর্ মবমডাং, রবইলী ররাড, ঢাকা। 

 

6.  পমরচালক 

পমরদি জে ও মেরীক্ষা অমিদপ্তর 

মিক্ষাভবে, ১৬, আব্দুল গমি ররাড, ঢাকা। 

42. রচয়ারম্যাে 

র্ািীয় মিক্ষাক্রি ও পাঠ্যপুস্তক রবাড জ  

৬৯-৭০, িমিমিল, বা/এ, ঢাকা। 

7.  েমচব 

বাাংলানদি মবশ্বমবদ্যালয় িঞ্জুরী কমিিে 

রির-ই-বাাংলা েগর, ঢাকা। 

 

43. রডপুটি রেনক্রটারী রর্োনরল 

বাাংলানদি ইউনেনস্কা র্ািীয় কমিিে 

১ রোোরগাও ররাড (পলািী-েীলনক্ষি) 

ঢাকা-১২০৫ 

8.  প্রকল্প পমরচালক 

রেনকন্ডামর এডুনকিে রেক্টর ইেনভস্টনিন্ট রপ্রাগ্রাি 

(রেমেপ), িাধ্যমিক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর, মিক্ষাভবে, ১৬ 

আব্দুল গমি ররাড, ঢাকা। 

44. প্রকল্প পমরচালক 

০৯টি েরকামর িাধ্যমিক মবদ্যালয় স্থাপে প্রকল্প,  

িাধ্যমিক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর 

মিক্ষাভবে, ১৬ আব্দুল গমি ররাড, ঢাকা। 

9.  পমরচালক  

িাধ্যমিক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর, চট্টগ্রাি অঞ্চল, চট্টগ্রাি  

45. পমরচালক  

িাধ্যমিক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চল, 

কুমিল্লা 

10.  প্রকল্প পমরচালক 

মিক্ষার িাে উন্নয়নের লনক্ষু রর্লা েদনর অবমস্থি ৭০ 

েরকারী রপাষ্ট গ্রুাজুনয়ট কনলনর্র উন্নয়ে (োংনিামিি) 

প্রকল্প 

িাধ্যমিক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর 

মিক্ষাভবে, ১৬ আব্দুল গমি ররাড, ঢাকা। 

46. প্রকল্প পমরচালক 

রর্োনরিে রেকনরা প্রকল্প, ২য় পর্ জায় 

িাধ্যমিক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর 

মিক্ষাভবে 

১৬ আব্দুল গমি ররাড, ঢাকা। 

 

11.  পমরচালক  

িাধ্যমিক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর, বমরিাল অঞ্চল, 

বমরিাল 

47. পমরচালক  

িাধ্যমিক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর, িয়িেমোংহ অঞ্চল, 

িয়িেমোংহ 

12.  পমরচালক  

িাধ্যমিক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর, খুলো অঞ্চল, খুলো 

48. পমরচালক  

িাধ্যমিক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর, রার্িাহী অঞ্চল, 

রার্িাহী 

13.  প্রকল্প পমরচালক 

িথ্য প্রযুমির েহায়িায় মিক্ষার িানোন্নয়নের লনক্ষু 

মেব জামচি রবেরকারী কনলর্েমূনহর উন্নয়ে প্রকল্প’ 

িাধ্যমিক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর 

মিক্ষাভবে, ১৬ আব্দুল গমি ররাড, ঢাকা। 

49. প্রকল্প পমরচালক 

েরকামর কনলর্েমুনহর মবজ্ঞাে মিক্ষার সুনর্াগ 

েম্প্রোরি প্রকল্প 

িাধ্যমিক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর 

মিক্ষাভবে, ১৬ আব্দুল গমি ররাড, ঢাকা। 

 

 র্ািীয় মিক্ষা ব্যবস্থাপো একানডমি (োনয়ি) 

২২ িি প্রকল্প ব্যবস্থাপো প্রমিক্ষি রকানে জ িনোেীি প্রমিষ্ঠানের িামলকা 

রিয়াদ :  ০৭/০৯/২০২১ - ২০/০৯/২০২১ মি. 
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14.  প্রকল্প পমরচালক 

ন্যািোল একানডিী ফর অটির্ি এন্ড মেউনরা-

রডনভলপনিন্ট মডেএমবমলটি (NAAND)   

িাধ্যমিক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর 

মিক্ষাভবে, ১৬ আব্দুল গমি ররাড, ঢাকা। 

50. প্রকল্প পমরচালক 

েরকামর িাধ্যমিক মবদ্যালয়েমূনহর উন্নয়ে পকল্প 

িাধ্যমিক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর 

মিক্ষাভবে, ১৬ আব্দুল গমি ররাড, ঢাকা। 

15.  পমরচালক  

িাধ্যমিক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর, মেনলট অঞ্চল, মেনলট 

51. পমরচালক  

িাধ্যমিক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর, রাংপুর অঞ্চল, রাংপুর 

16.  প্রকল্প পমরচালক 

আইমেটির িাধ্যনি িাধ্যমিক ও উচ্চ িাধ্যমিক স্তনর 

মিক্ষার প্রচলে প্রকল্প  

িাধ্যমিক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর 

মিক্ষাভবে, ১৬ আব্দুল গমি ররাড, ঢাকা। 

52. প্রকল্প পমরচালক 

ঢাকা িহনরর েমন্নকটবিী এলাকায় ১০টি েরকামর 

িাধ্যমিক মবদ্যালয় স্থাপে প্রকল্প 

িাধ্যমিক ও উচ্চমিক্ষা অমিদপ্তর 

মিক্ষাভবে, ১৬ আব্দুল গমি ররাড, ঢাকা। 

17.  প্রকল্প পমরচালক 

িাদ্রাো মিক্ষা অমিদপ্তনর িাদ্রাো এডুনকিে ম্যানের্নিন্ট 

এন্ড ইেফরনিিে মেনস্টি (MEMIS) োনপাট জ স্থাপে 

প্রকল্প 

িাদ্রাো মিক্ষা অমিদপ্তর 

গাইডহাউর্ মবমডাং, রবইলী ররাড, ঢাকা। 

53. প্রকল্প পমরচালক 

রদনির ৬৫৩টি িাদ্রাোয় িামিমিমডয়া ক্লােরুি স্থাপে 

প্রকল্প 

িাদ্রাো মিক্ষা অমিদপ্তর 

গাইডহাউর্ মবমডাং, রবইলী ররাড, ঢাকা। 

 

18.  প্রকল্প পমরচালক 

রদনির ৬৪টি রটকমেকুাল স্কুল ও কনলনর্র েক্ষিিা বৃমি 

প্রকল্প 

কামরগমর মিক্ষা অমিদপ্তর 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

54. প্রকল্প পমরচালক 

মেব জামচি িাদ্রাোেমূনহর উন্নয়ে প্রকল্প। 

িাদ্রাো মিক্ষা অমিদপ্তর 

গাইডহাউর্ মবমডাং, রবইলী ররাড, ঢাকা। 

 

19.  পমরচালক  

র্ািীয় কমিউটার প্রমিক্ষি ও গনবষিা একানডিী 

(নেকটার) 

বগুড়া। 

55. প্রকল্প পমরচালক 

১০০টি উপনর্লায় ১টি কনর রটকমেকুাল স্কুল ও কনলর্ 

(টিএেমে) স্থাপে প্রকল্প 

কামরগমর মিক্ষা অমিদপ্তর 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

20.  প্রকল্প পমরচালক 

চট্টগ্রাি, খুলো, রার্িাহী ও রাংপুর মবভানগ ১টি কনর 

ইমিমেয়ামরাং কনলর্ স্থাপে প্রকল্প 

কামরগমর মিক্ষা অমিদপ্তর 

56. প্রকল্প পমরচালক 

উপনর্লা পর্ জানয় ৩২৯টি রটকমেকুাল স্কুল ও কনলর্ 

(টিএেমে) স্থাপে (২য় পর্ জায়) 

কামরগমর মিক্ষা অমিদপ্তর 

21.  প্রকল্প পমরচালক 

অমিক োংখ্যক মিক্ষার্থী ভমিজর সুনর্াগ সৃমষ্টর লনক্ষু 

মবদ্যিাে পমলনটকমেক ইেমস্টটিউনটর অবকাঠানিা উন্নয়ে 

প্রকল্প 

কামরগমর মিক্ষা অমিদপ্তর 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

57. প্রকল্প পমরচালক 

মেনলট, বমরিাল, িয়িেমোংহ ও রাংপুর মবভাগীয় 

িহনর ৪টি িমহলা পমলনটকমেক ইেমস্টটিউট স্থাপে 

প্রকল্প 

কামরগমর মিক্ষা অমিদপ্তর 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

22.  প্রকল্প পমরচালক 

২৩টি রর্লায় পমলনটকমেক ইেমস্টটিউট স্থাপে প্রকল্প,  

কামরগমর মিক্ষা অমিদপ্তর 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

58. প্রকল্প পমরচালক 

বাাংলানদি ভূমি র্মরপ মিক্ষার উন্নয়ে প্রকল্প 

কামরগমর মিক্ষা অমিদপ্তর 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

23.  প্রকল্প পমরচালক 

Skills 21 Empowering Citizens for 

Inclusive and Sustainable Growth 

Project 

কামরগমর মিক্ষা অমিদপ্তর 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

59. প্রকল্প পমরচালক 

মস্কলস্ এন্ড এিপ্লয়নিন্ট রপ্রাগ্রাি ইে বাাংলানদি (নেপ-

মব) প্রনর্ক্ট 

কামরগমর মিক্ষা অমিদপ্তর 

আগারগাঁও, ঢাকা। 

24.  প্রকল্প পমরচালক 

এস্টামিিনিন্ট অব ১৬০ উপনর্লা আইমেটি রেমোং এন্ড 

মরনোে জ রেন্টার ফর এডুনকিে প্রকল্প, ২য় পর্ জায়,  

ব্যােনবইে ভবে 

 েীলনক্ষি, ঢাকা-১২০৫ 

60. প্রকল্প পমরচালক 

এস্টাবমলিনিন্ট অব ইমন্টনগ্রনটড এডুনকিোল 

ইেফরনিিে ম্যানের্নিন্ট মেনস্টি (IEIMS),  

ব্যােনবইে ভবে 

েীলনক্ষি, ঢাকা-১২০৫ 

https://tmed.portal.gov.bd/site/page/5092c81c-752c-48bf-aaa9-af3d18763d2b
https://tmed.portal.gov.bd/site/page/5092c81c-752c-48bf-aaa9-af3d18763d2b
https://tmed.portal.gov.bd/site/page/b7b437b5-86c3-41a3-b4df-f96e64cf68cf
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https://tmed.portal.gov.bd/site/page/6a722039-b38c-4bb6-b9e5-03800db1e3bb
https://tmed.portal.gov.bd/site/page/6a722039-b38c-4bb6-b9e5-03800db1e3bb
https://tmed.portal.gov.bd/site/page/4e1c3938-d508-41d8-82b4-eed0d6951a22
https://tmed.portal.gov.bd/site/page/4cb08324-4a9f-4256-9cb6-bb147275aca3
https://tmed.portal.gov.bd/site/page/dcd22e73-ad6f-483d-a7ea-37e3e8b3b23e
https://tmed.portal.gov.bd/site/page/dcd22e73-ad6f-483d-a7ea-37e3e8b3b23e
https://tmed.portal.gov.bd/site/page/0ec70cd6-5d91-4699-ab87-5ed00d1e7d4b
https://tmed.portal.gov.bd/site/page/0ec70cd6-5d91-4699-ab87-5ed00d1e7d4b
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25.  অধ্যক্ষ 

রগালাি হায়দার খাে েরকামর িমহলা কনলর্,িরীয়িপুর। 

61. অধ্যক্ষ 

েরকামর এি এি কনলর্, র্নিার। 

26.  অধ্যক্ষ 

দি জো েরকামর কনলর্, চুয়াডাঙ্গা। 

62. অধ্যক্ষ 

েরকামর টিচাে জ রেমোং কনলর্, ঢাকা। 

27.  অধ্যক্ষ 

বঙ্গবন্ধু েরকামর কনলর্, রগাপালগি। 

63. অধ্যক্ষ 

আব্দুলপুর েরকামর কনলর্, োনটার 

28.  অধ্যক্ষ 

রিরপুর েরকামর িমহলা কনলর্, রিরপুর 

64. অধ্যক্ষ 

রার্বামড় েরকামর কনলর্, রার্বামড় 

29.  অধ্যক্ষ 

োিমক্ষরা েরকামর কনলর্, োিমক্ষরা 

65. অধ্যক্ষ 

োিমক্ষরা েরকামর িমহলা কনলর্ োিমক্ষরা 

30.  অধ্যক্ষ 

েদরপুর েরকামর কনলর্, েদরপুর, ফমরদপুর। 

66. অধ্যক্ষ 

েরকামর রহানেে িহীদ রোহরাওয়াদী কনলর্, িাগুরা। 

31.  অধ্যক্ষ 

কলানরায়া েরকামর কনলর্, কলানরায়া, োিমক্ষরা। 

67. অধ্যক্ষ 

গুরুদয়াল েরকামর কনলর্, মকনিারগি। 

32.  অধ্যক্ষ 

কুমষ্টয়া েরকামর কনলর্ কুমষ্টয়া। 

68. অধ্যক্ষ 

েরকামর রিাহমেে কনলর্, শ্যািেগর, োিমক্ষরা 

33.  অধ্যক্ষ 

েরকামর মবএি কনলর্, বমরিাল 

69. অধ্যক্ষ 

েরকামর এি এি কনলর্, র্নিার 

34.  অধ্যক্ষ 

েরকামর আনিক িাহমুদ কনলর্, র্ািালপুর। 

70. অধ্যক্ষ 

েরকামর কারিাইনকল কনলর্, রাংপুর। 

35.  রচয়ারম্যাে 

িাধ্যমিক ও উচ্চিাধ্যমিক মিক্ষানবাড জ, ঢাকা। 

71. অধ্যক্ষ 

েরকামর মুমর্ব কনলর্,  েমখপুর, টাঙ্গাইল। 

36.  অধ্যক্ষ 

আিলা েরকামর কনলর্, কুমষ্টয়া। 

72, অধ্যক্ষ 

িঠবামড়য়া েরকামর কনলর্, িঠবামড়য়া, মপনরার্পুর। 

37.   73. অধ্যক্ষ 

রিরপুর েরকামর িমহলা কনলর্, রিরপুর। 

 


