
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শশক্ষা মন্ত্রণালয় 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবভাগ 

 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শবভাদগর উন্নয়ন প্রকল্পসমূদের প্রকল্প পশরচালকগদণর তথ্য (2021-2022) : 
 

 

 

ক্রশম

ক নাং 

প্রকল্প/দপ্রাগ্রাদমর নাম প্রকদল্পর মময়ােকাল প্রকল্প পশরচালদকর নাম 

 

প্রকল্প পশরচালদকর 

মমাবাইল নাং 

ই-দমইল ঠিকানা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা অশিেপ্তর 

1. শশক্ষার মান উন্নয়দনর লদক্ষে মজলা সেদর অবশিত 

৭০টি মপাষ্ট গ্রাজুদয়ট কদলজ সমুদের উন্নয়ন 

 

আগষ্ট-২০১০ েদত জুন 

২০22 

প্রদেসর মুেম্মে নাশসর উশিন ০১৭১২২০১৬১৪ 

 

9514116 

 

unasirsanil@gmail.com 

2. তথ্য প্রযুশির সোয়তায় শশক্ষার মাদনানয়দনর লদক্ষে 

শনব বাশচত মবসরকারী কদলজ সমূদের উন্নয়ন 

জুলাই ২০১২ েদত 

শিদসম্বর ২০20 

প্রদেসর ি. মমাোঃ আশোকুস সাদলেীন 

 

০১৭১২৬৪২১০০ 

 

asaleheen66@gmail.com 

3. মসদকন্ডারী এডুদকশন মসক্টর ইনদভস্টদমন্ট মপ্রাগ্রাম 

(দসশসপ) 

 

জানুয়াশর ১৪ েদত 

শিদসম্বর 20 

 প্রদেসর ড. সামসুন নাহার 01816316842 

1549540 

 

shamsunamin@yahoo.com 

dg@dshe.gov.bd 

jpd.sesip@gmail.com 

4. ন্যাশনাল একাদিমী ের অটিজম এন্ড 

শনউদরাদিদভলপদমন্টাল  শিসএশবশলটি 

জানুয়াশর ১৪ েদত 

শিদসম্বর ২৩ 

প্রফেসর ড. মমাহাম্মদ দদদারুল আলম 

 

01825-141717 

9588455 

 

naand2015@ gmail.com 

5. সরকাশর কদলজসমূদে শবজ্ঞান শশক্ষার সুদ াগ 

সম্প্রসারণ প্রকল্প 

 

জুলাই ২০১৮ েদত জুন 

২০২২ 

ড. খন্দকার মমাজাদহদুল হক 

অধ্যাপক, রাষ্ট্রদিজ্ঞান 

 

01712561211 

4105013637 
 

khandakerhaq@yahoo.com 

6. সরকাশর মাধ্যশমক শবদ্যালয় সমুদের উন্নয়ন জানুয়াশর ১৭ েদত জুন 

২১ 

প্রফেসর মমাোঃ নাদসর উদিন 

 

01758066450 Mohammadnasiruddin31@gmail.com 

৭. আইশসটির মাধ্যদম মাধ্যশমক ও উচ্চ মাধ্যশমক স্তদর 

শশক্ষার প্রচলন (২য় প বায়), 

জুলাই ২০১৬ েদত জুন 

২০২1 

প্রফেসর ড. মমাোঃ মমারশীদুল হাসান  01711317557 Hasan_64outlook.com 

mailto:dg@dshe.gov.bd


ক্রশম

ক নাং 

প্রকল্প/দপ্রাগ্রাদমর নাম প্রকদল্পর মময়ােকাল প্রকল্প পশরচালদকর নাম 

 

প্রকল্প পশরচালদকর 

মমাবাইল নাং 

ই-দমইল ঠিকানা 

8. ঢাকা শের সশন্নকটবতী এলাকায়  ১০টি সরকাশর 

মাধ্যশমক শবদ্যালয় িাপন প্রকল্প 

জুলাই ২০১৭ েদত জুন 

২০২১ 

ড. মীর জাদহদা নাজদনন  

 

০১৮২১১৭৪১৪১ 

01552306313 

mznaznin@gmail.com 

9. ৯টি সরকাশর মাধ্যশমক শবদ্যালয় িাপন প্রকল্প অদক্টাবর ১8 েদত জুন 

২১ 

রায়হানা তসদলম 

 

০১৭৫৪৭৫৩৫৪১,  

 

9schoolsproject@gmail.com, 

rayhanataslim@yahoo.com 

10. মজনাফরশন মেকথ্রু প্রকল্প, পর্ যায়-2 

 

জুলাা্ই ১৯ েদত 

শিদসম্বর ২২ 

cÖ‡dmi W. এশকউএম শশেউল 

আজাম (পশর: উন্নয়ন)  

০১৮১৭৫৪৬১৮৬ 

01714057636 

Sazam9339@gmailo.com 

শশক্ষা প্রদকৌশল অশিেপ্তর 

11 পাইক গাছা কৃশি কদলজ িাপন.শশক্ষা ভবন  ,ঢাকা।  

 

জানুয়াশর ২০১৪ েদত 

জুন ২০21 

জনাি মমাোঃ আবুল হাফসম 

সরদার 

 

01711351234 

 

ee_d1@eedmoe.gov.bd 

12 সদর দপ্তর ও মজলা  কার্ যালয় স্থাপফনর মাধ্যফম 

দশক্ষা প্রফকৌশল অদিদপ্তর শদিশালী করণ  ভিন 

জানুয়াশর ১৪ েদত জুন 

২১ 

জনাি মমাোঃ রদেকুল ইসলাম 

 

01711-311129 

 

ee_d4@eedmoe.gov.bd 

13 কুদমল্লা মজলার দাউদকাদন্দ উপফজলার মাদলগাউ 

আদশ য উচ্চ দিদ্যালফয়র উন্নয়ন ,শশক্ষা ভবন , 

জুলাই ২০১৫ েদত জুন 

২০২১ 

মমাোঃ আলী ইমাম 

 

01715-138790 

 

ee_com@eedmoe.gov.bd 

1৪ সুনামগঞ্জ মজলার দতনটি সরকাদর কফলফজর 

অিকাঠাফমা উন্নয়ন। 

অদক্টাবর ১৬ েদত 

শিদসম্বর ২০ 

জনাি  নজরুল হাদকম 

 

১২৪২৫১01711  

 

ee_syl@eedmoe.gov.bd 

1৫ মাদারীপুর মজলার সদর উপাফজলায়  সসয়দ আবুল 

মহাফসন কফলফজর অিকাঠাফমা উন্নয়ন। 

নদভম্বর ১৬ েদত 

শিদসম্বর ২০ 

জনাি মমা. জয়নাল আফিদীন ৭৬০৩১5১0171  

 

ee.d7@eedmoe.gov.bd 

1৬ বীর মেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রব পাবশলক কদলজ, শবশজশব 

মেি মকায়াট বার, ঢাকা  এর অবকাঠাদমা উন্নয়ন 

জুলাই ১৭ েদত 

শিদসম্বর ২০ 

জনাি আবুল কালাম মমাোঃ 

আিারুজ্জামান 

 

01313033899 

 

ee_dha@eedmoe.gov.bd 

1৭ শনব বাশচত মবসরকাশর মাধ্যশমক শবদ্যালয়সমূদের 

উন্নয়ন 

 

জানুয়ারী ১৮ েদত 

শিদসম্বর ২০ 

জনাি শাহ নইমুল কাফদর  ০১৭৫৬২৪১২৪১, 

01552542224 

Se_ho1@eedmoe.gov.bd 

 

18 শনব বাশচত মবসরকাশর মাধ্যশমক শবদ্যালয়সমূদের 

উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ 

জানুয়ারী ১৮ েদত 

শিদসম্বর ২০ 

জনাি আদরফুর রহমান 

প্রিান প্রফকৌশলী 

01711-138615 

01711123880 

ce@eedmoe.gov.bd 

info@eedmoe.gov.bd 

19 মগাপালগঞ্জ, মাোরীপুর ও রাজবাড়ী মজলায় ৩টি 

কদলদজর অবকাঠাদমা উন্নয়ন 

জুলাই ১৮ েদত 

শিদসম্বর ২০ 

জনাি মমাোঃ আবুল হাফসম 

সরদার 

01711351234 

 

ee_d1@eedmoe.gov.bd 

mailto:ce@eedmoe.gov.bd


ক্রশম

ক নাং 

প্রকল্প/দপ্রাগ্রাদমর নাম প্রকদল্পর মময়ােকাল প্রকল্প পশরচালদকর নাম 

 

প্রকল্প পশরচালদকর 

মমাবাইল নাং 

ই-দমইল ঠিকানা 

 

20 শমশলটাশর কদলশজদয়ট স্কুল , খূলনা এর অবকাঠাদমা 

উন্নয়ন শীি বক প্রকল্প 

অদক্টাবর ১৮ েদত জুন 

২০২১ 

জনাি মমাোঃ নাদসম মরজা 

 

০১৭১১৩৯৮৪৩৫ ee_khu@eedmoe.gov.bd, 

skreza65@gmail.com 

21 মনায়াখাশল ও মেনী মজলায় ২টি সরকাশর ও ১টি 

মবসরকাশর শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনর অবকাঠাদমা উন্নয়ন 

অদক্টাবর ১৮ েদত জুন 

২২ 

জনাি মমাোঃ মাহবুবুর রহমান ০১৭11144929 ee_d3@eedmoe.gov.bd 

22 শনব বাশচত ৯টি সরকাশর কদলদজর উন্নয়ন শীি বক  

প্রকল্প 

অদক্টাবর ১৮ েদত জুন 

২০২১ 

জনাি মমাোঃ আবুল হাফসম 

সরদার 

01711351234 

 

ee_d1@eedmoe.gov.bd 

23 শকদশারগঞ্জ মজলার োওর এলাকায়  শনব বাশচত শশক্ষা 

প্রশতষ্ঠাদনর উন্নয়ন 

জানুয়াশর ২০ েদত 

শিদসম্বর ২২ 

জনাি মীর মমায়াফজ্জম মহাফসন 

 

০১৫৩৬১০২০৬১ 

 

ee_d2@eedmoe.gov.bd 

24 মশখ রাদসল উচ্চ শবদ্যালয়, সের মগাপালগঞ্জ ও মশদর 

বাাংলা বশলকা মোশবদ্যালয়, সূত্রাপুর, ঢাকা 

অবকাঠাদমা উন্নয়ন শীি বক প্রকল্প 

জুলাই ১৮ েদত জুন ২১ জনাি মমাোঃ আবুল হাফসম 

সরদার 

 

01711351234 

 

ee_d1@eedmoe.gov.bd 

25 ঢাকা মাোরীপুর ও রাংপুর  মজলায় ৩টি কদলদজর 

অবকাদঠাাদমা উন্নয়ন 

শিদসম্বর ১৯ েদত 

শিদসম্বর-২২ 

জনাি মীর মমায়াফজ্জম মহাফসন 

 

০১৫৩৬১০২০৬১ 

 

ee_d2@eedmoe.gov.bd 

26 োওর এলাকার শনব বাশচত শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনর উন্নয়ন জানুর্াদর ২০20 হফত 

দডফসম্বর ২০২২ 

জনাি মমাোঃ মাহবুির রহমান 01711144929 ee_d3@eedmoe.gov.bd 

27 শসদলট ও সুনামগঞ্জ মজলার ৫টি শশক্ষা প্রশতষ্ঠাদনর  

অবকাঠাদমা উন্নয়ন 

, জানুয়াদর 2020 হফত 

দডফসম্বর 2022 

জনাি মমাোঃ মাহবুির রহমান 01711144929 ee_d3@eedmoe.gov.bd 

িাাংলাফদশ স্কাউটস 

28 বাাংলাদেশ স্কাউটিাং সম্প্রসারণ ও স্কাউট শতাশি 

ভবন শনম বাণ 

জানুয়াশর ১৬ েদত 

শিদসম্বর ২১ 

জনাব মমাোঃ সাইফুল ইসলাম 01612188351 saifulbs96@gmail.com 

 

29 শসদলট অঞ্চলও মমৌলভীবাজার মজলার স্কাউট ভবন 

শনম বান 

 

জানুয়াশর ১৯ েদত 

শিদসম্বর ২১ 

এ এইচ এম সামসুল আজাে ০১৭১১০২৬০৯২ ahmsazad @yahoo.com 

30 আঞ্চশলক স্কাউট প্রশশক্ষণ মকন্দ্র, লালমাই, কুশমল্লা জানুয়াশর ১৯ েদত 

শিদসম্বর ২১ 

 01625737531  

িাাংলাফদশ দশক্ষা তথ্য ও পদরসাংখ্যান বুুফরা (ব্যানফিইস) 

mailto:saifulbs96@gmail.com


ক্রশম

ক নাং 

প্রকল্প/দপ্রাগ্রাদমর নাম প্রকদল্পর মময়ােকাল প্রকল্প পশরচালদকর নাম 

 

প্রকল্প পশরচালদকর 

মমাবাইল নাং 

ই-দমইল ঠিকানা 

31 এস্টাদিশফমন্ট অি ১৬০ উপফজলা আইদসটি মেদনাং 

এন্ড দরফসাস য মসন্টার ের এডুফকশন )UITRCE) 

মেজ-২ প্রকল্প 

জুলাই ২০১৭ হফত জুন 

২০২১ 

মমাোঃ হাদিবুর রহমান 

 

০১৭১৩৬৫০০০৩  uitrce2013@gmail.com 

dg@banbeis.gov.bd 

32 এস্টাদিশফমন্ট অি ইদন্টফপ্রফটড এডুফকশনাল 

ইনেরফমশন ম্যাফনজফমন্ট দসফস্টম )IEIMS) 

জুলাই ২০১৮ হফত জুন 

২০২১ 

মমাোঃ শামছুল আলম 

 

০১৭১৫৪২৮৪৩২  shamsul.alam30@yahoo.com 

শবশ্বশবদ্যালয় মঞ্জুরী কশমশন 

33 রাঙ্গামাটি শবজ্ঞান ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালয় িাপন 

 

জানুয়াশর ১৩ েদত জুন 

২০২৩  

প্রদেসর ি. প্রোশনন্দ্র শবকাশ চাকমা 

 

০১৭১৫৬৬৫৪৮০ 

০১৮৩০১৬১৩৬৯ 

pradanendu@gmail.com 

 

34 শসদলট কৃশি শবশ্বশবদ্যালদয়র দুটি একাদিশমক ভবন 

এবাং অশিদটাশরয়াম শনম বাণ 

জানুয়াশর ১৩ েদত 

শিদসম্বর ২০ 

মমাোঃ সারফুশিন 

 

17119439953, 
 

Sharfuddin.Jnu@yahoo.com,www.sau.ac.
bd 

35 বাাংলাদেশ মটক্সটাইল শবশ্বশবদ্যালদয়র উন্নয়ন 

 

জানুয়াশর ১৪ েদত 

শিদসম্বর ২০ 

প্রদকৌশলী মমা: আবদুস সাত্তার 

শশকোর 

 

০১৭১৩০২৭০৭৩ 

 

Sattar.sikder55@gmail.com 

36 বঙ্গবন্ধু মশখ মুশজবুর রেমান শবজ্ঞান ও প্রযুা্শি 

শবশ্বশবদ্যালদয়র অশিকতর উন্নয়ন 

জানুয়াশর ১৪ েদত জুন 

২১  

তুশেন মােমুে 

 

01753072884 

01760826326 

s.mahamud2016@gmail.com 

ad-mahamud @yahoo.com 

37 মবগম মরাদকয়া শবশ্বশবদ্যালদয়র শবদশি উন্নয়ন জানুয়াশর ২০১৫ েদত 

জুন ২১ 

মল: কদণ বল মদনায়ারুল ইসলাম ০১৮৪২১০০২৪৫  

38 বাাংলাদেশ ইউশনভাশসটি অব প্রদেশনালস এর উন্নয়ন জুলাই ১৫ েদত 

শিদসম্বর ২০ 

 

শবদগ্রশিয়ার জামাল মােমুে শসশিক 01769021652 planningbup@gmail.com 

39  দশার শবজ্ঞান ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালদয়র একাদিশমক 

ও অবকাঠাদমা উন্নয়ন 

শিদসম্বর ১৫ েদত জুন 

২০২১ 

পদরফতাষ কুমার দিশ্বাস 

 
01709818147 

 

Pofitosh.jstu@yahoo.com 

40 চট্রগ্রাম মভদটশরনারী ও এশনম্যাল 

সাদয়ন্সসশবশ্বশবদ্যালদয়র ২য় কাম্পাস িাপন 

মেব্রুয়াশর ১৫ েদত জুন 

২০২১ 

প্রদকৌশলী মকৌশশক নন্দী  
 

০১৬৭০৯০৪২২২ 
 

planning@cvasu.ac.bd 

41 মনায়াখালী শবজ্ঞান ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালদয়র মভৌত 

একাদিশমক সুশবিা বৃশিকরণ 

জুলাা্ই ২০১৫ েদত জুন 

২০২১ 

প্রদকৌশলী জামাল মোদসন ০১৫৫৪-৩৩৭০৩৯ 

 

dpdnstu@yahoo.com 

mailto:uitrce2013@gmail.com
mailto:Sattar.sikder55@gmail.com
mailto:s.mahamud2016@gmail.com
mailto:planningbup@gmail.com
mailto:Pofitosh.jstu@yahoo.com
mailto:planning@cvasu.ac.bd
mailto:dpdnstu@yahoo.com


ক্রশম

ক নাং 

প্রকল্প/দপ্রাগ্রাদমর নাম প্রকদল্পর মময়ােকাল প্রকল্প পশরচালদকর নাম 

 

প্রকল্প পশরচালদকর 

মমাবাইল নাং 

ই-দমইল ঠিকানা 

42 ঢাকা প্রদকৌশল ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালদয়র অশিকতর 

উন্নয়ন 

জানুয়াশর ১৬ েদত 

শিদসম্বর ২০ 

প্রদেসর ি. মমা: শওকত ওসমান ০১৭১১৮৮৪০৪৭  

43 মশদর বাাংলা কৃশি শবশ্বশবদ্যালয় অশিকতর উন্নয়ন 

 

এশপ্রল ১৬ েদত 

শিদসম্বর ২০ 

প্রদিসর ি. মমাোঃ শমজানুল েক কাজল ০১৭১২৫০২৮৪০ directorpdw@sau.edu.bd 

44 খুলনা শবশ্বশবদ্যালদয়র অবকাঠাদমা উন্নয়ন এশপ্রল ২০১৬ েদত জুন 

২০২১ 

ি. োসানুজ্জামান  ০১৭৫৭৫৬৭৫৭৩ directorplanningku@gamil.com 

৪5 মাওলানা ভাসানী শবজ্ঞান ওপ্রযুশি শবশ্বশবদ্যালয় 

শশিশালীকরণ 

জুলাই ১৬ েদত জুন 

২০২১ 

জনাব মমাোঃ মমাস্তো কামাল 

 

০১৭২০১৭৭৩৯৫ 

 

pdwmbstu@ gmail.com 

46 কদলজ এডুদকশন মিদভলপদমন্ট প্রদজক্ট জুলাই ১৬ েদত জুন ২১ জনাব এদকএম মমাখদলছুর রেমান ০১৭১৪৩৭৭০৭০ cedp.pmu@gmail.com 

47 হাজী মমাহাম্মদ দাফনশ দিজ্ঞান ও প্রযুদি 

দিশ্বদিদ্যালয় 

জানুয়াশর ১৬ েদত জুন 

২০২১ 

প্রফেসর ড. শদেকুল ইসলাম ০১৭১৭১১০৩৬৫  

48 িঙ্গিন্ধু মশখ মুদজির রহমান কৃদষ দিশ্বদিদ্যালফয়র 

মভৌত সুদিিাদদ এিাং গফিষণা সক্ষমতাশ 

দিশালীকরণ 

অদক্টাবর ১৬ েদত 

শিদসম্বর ২০ 

প্রদেসর ি. জালাল উশিন আেদমে 

 

০১৭১০৮৩৮৮৯০ 

 

jahmed06@gmail.com 

49 ঢাকা শবশ্বশবদ্যালদয়র একাদিশমক ও আবাশসক ভবন 

শনম বাণ 

জুলাই ১৬ েদত জুন 

২০২১ 

আমীর মোদসন 
 

০১৭৪৮১৯৯৬৬৪ dir.planning@du.ac.bd 

50 রাজশােী শবশ্বশবদ্যালদয়র মভৌত অবকাঠাদমা উন্নয়ন 

 

জানুয়াশর ১৭ েদত জুন 

২০২১ 

খন্দকার শােশরয়ার রেমান 

 

০১৯১৩-৯০০৯৮ 

 

Dplanning_ru@yahoo.com 

51 চট্টগ্রাম প্রদকৌশল ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালদয়র উন্নয়ন শিদসম্বর ১৬ েদত জুন 

২০২২ 

প্রফেসর ড .সুদীপ কুমার পাল 

দজল্লুর রহমান 

০১৯২৫১০২০৫০ 

01841999399 

Sudip@cuet.ac.bd  

52 চট্টগ্রাম প্রদকৌশল ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালদয়র 

অশিকতর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন 

মাচ ব ২০১৪ েদত জুন 

২০২১ 

প্রদেসর ি. সুেীপ কুমার পাল 

 

০১৯২৫১০২০৫০ 

 

Sudip94@yahoo.com 

53 জাতীয় শবশ্বশবদ্যালদয়র ৩টি আঞ্চশলক অশেস 

িাপন 

জুলাই ১৬ েদত 

শিদসম্বর ২০ 

সুমন চক্রবতী 

 

০১৭১৩৪৮২২২১, 

 

engr.sumannu@gamil.com 

54 ইসলামী আরবী শবশ্বশবদ্যালয় িাপন 

 

জুলাই ২০১৭ েদত 

জুন ২০২১ 

প্রদেসর ি: মমাোম্মে আেসান উল্লাে 01811200459 

 

iauvc14@gmail.com  

55 জাতীয় কশব কাজী নজরুল ইসলাম শবশ্বশবদ্যালদয়র 

মভৌত অবকাঠাদমা উন্নয়ন 

জানুয়াশর ১৮ েদত 

জুন ২৩ 

জুবাদয়র  ০১৯২১০৫২৯৬৭ jobayerrvet@gmail.com 

mailto:directorpdw@sau.edu.bd
mailto:directorplanningku@gamil.com
mailto:jahmed06@gmail.com
mailto:dir.planning@du.ac.bd
mailto:Dplanning_ru@yahoo.com
mailto:Sudip@cuet.ac.bd
mailto:Sudip94@yahoo.com
mailto:nu@gamil.com


ক্রশম

ক নাং 

প্রকল্প/দপ্রাগ্রাদমর নাম প্রকদল্পর মময়ােকাল প্রকল্প পশরচালদকর নাম 

 

প্রকল্প পশরচালদকর 

মমাবাইল নাং 

ই-দমইল ঠিকানা 

56 রাা্জশােী প্রদকৌশল ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালদয়র 

অশিকতর উন্নয়ন 

নদভম্বর ১৬ েদত জুন 

২১ 

অশমত রায় মচৌধুরী 

 

০১৭১৭৬২৪১১২ 

 

Amitrc84@yahoo.com 

57 শাোজালাল শবজ্ঞান ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালদয়র 

অশিকতর উন্নয়ন 

জানুয়াশর ২০১৭ েদত 

জুন ২০২১ 

এ.দক এম মেরদেৌস 

 

০১৭১১১০১৬৩৪ 

 

pnd@sust.edu 

58 চট্টগ্রাম শবশ্বশবদ্যালদয়র ইনশস্টটিউট অব মমশরন 

সাইদন্সস ও শেসাশরজ গদবিণা ও সক্ষমতাবৃশি 

জানুয়াশর ১৭ েদত 

জুন ২০২১ 

মমা: আলতাফুল আলম 

 

০১৯২৬৯০১৩২৬ 

 

ahmedmdnoor910@gmail.com 

59 বাাংলাদেশ ইউশনভাশসটি অব প্রদেশনালস এর 

উন্নয়ন 

জুলাই ২০ েদত জুন 

২০২১ 

শিদগশিয়ার মজনাদরল জামাল 

মােমুে 
০১৭৬৯-২১৬৫০ 
 

planningbup@gmail.com 

60 বাাংলাদেশ প্রদকৌশল শবশ্বশবদ্যালদয়র শশপ মদিল 

মটশস্টাং মসন্টার িাপন (দটাশয়াং ট্াাংক) 

জুলাই ১৫ েদত 

শিদসম্বর ২০ 

প্রদেসর ি. মগৌতম কুমার সাো 

 

০১৮১৬৭৮৫২১৫ 

 

goutamkumar@gmail.com 

61 বাাংলাদেশ কৃশি শবশ্বশবদ্যালদয়র অশিকতর উন্নয়ন 

 

জুলাই ১৮ েদত জুন 

২২ 

প্রদেসর ি. োরুন অর শরশে ০১৭২০৩৮১৫৮১ dpdbau@yahoo.com 

62 কুশমল্লা শবশ্বশবদ্যালদয়র অশিকতর উন্নয়ন 

 

নদভম্বর ১৮ েদত জুন 

২৩ 

মমাোঃ সাফনায়ার আলী 

 

০১৫৫২৩৪৮৭১২ 

 

Sanuar100z@yahoo.com 

63 কুশমল্লা শবশ্বশবদ্যালদয়র  উন্নয়ন (১ম প বায়) 

 

নদভম্বর ১৪ েদত জুন 

২০ 

ড. মমা: সাহাবুদিন 

 

০১৫৫২৩৪৮৭১২ 

 

Sanuar100z@yahoo.com 

64 জগন্নাথ শবশ্বশবদ্যালয় নতুন কোম্পাস িাপন, ভূশম 

অশিগ্রেণ ও উন্নয়ন 

 

অদক্টাবর ১৮ েদত 

জুন ২০২১ 

প্রফকৌশলী মমা: শাহাদাত  মহাফসন 

 

 directorplanningjnu@gmail.com 

65 জগন্নাথ দিশ্বদিদ্যালফয়র উন্নয়ন,  (2য় সাংফশাদিত)        জানুয়ারী 2011 হফত 

দডফসম্বর 19 

প্রফকৌশলী মমা: শাহাদাত  মহাফসন 

 

01711867894 directorplanningjnu@gmail.com 

66 জাোঙ্গীরনগর শবশ্বশবদ্যালদয়র অশিকতর উন্নয়ন 

 

অদক্টাবর ১৮ েদত 

জুন ২০২২ 

মমাোঃ নাশসর উশিন 

 

০১৮১৫১১৫৪৬৫ 

 

pdo196771@gmail.com 

67 মশখ োশসনা শবশ্বশবদ্যালয় িাপন প্রকল্প 

 

জানুয়াশর ১৯ েদত 

শিদসম্বর ২১ 

মসশলম আেদমে 
যুগ্মসশচব 

০১৭১৬-০৬৩২০৩ 
 

pdshasinauni@gmail.com 

68 ইসলামী শবশ্বশবদ্যালদয়র উন্নয়ন (৩য় প বায়) (১ম 

সাংদশাশিত 

জুলাই ১৮ েদত জুন 

২২ 

এইচ.এম আলী হাসান 

 

01712242707 

 

pndbiu@gmail.com 

69 খুলনা প্রদকৌশল ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালদয়র 

অবকাঠাদমা ও একাদিশমক কা বক্রম সম্প্রসারণ 

অদক্টাবর ১৮ েদত 

মাচ ব ২২ 

 ি. জুলশেকার মোদসন 

 

01948941800 pd-eiaa@kuet.ac.bd 

70 বঙ্গবন্ধু মশখ মশজবুর রেমান মমশরটাইম 

ইউশনভাশস বটি বাাংলাদেদশর িায়ী কোম্পাস 

শিদসম্বর ১৮- 

শিদসম্বর ২১ 

কোদেন এম এেসান উল্লাে খান ০১৭৬৯৭২১০৩৩ 

 

ehsanbdnavy@yahoo.com 

mailto:Amitrc84@yahoo.com
mailto:pnd@sust.edu
mailto:planningbup@gmail.com
mailto:directorplanningjnu@gmail.com
mailto:directorplanningjnu@gmail.com
mailto:pdo196771@gmail.com
mailto:pdshasinauni@gmail.com
mailto:pd-eiaa@kuet.ac.bd


ক্রশম

ক নাং 

প্রকল্প/দপ্রাগ্রাদমর নাম প্রকদল্পর মময়ােকাল প্রকল্প পশরচালদকর নাম 

 

প্রকল্প পশরচালদকর 

মমাবাইল নাং 

ই-দমইল ঠিকানা 

71 পাবনা শবজ্ঞান ও প্রযুা্শি শবশ্বশবদ্যালদয়র অশিকতর 

উন্নয়ন 

জুলাই ১৮ েদত জুন 

২১ 

মল. করদণল শজ এম আশজজুর 

রেমান 

০১৯১১২১৮৯৮৮ 

 

azizur2007@yahoo.com 

72 পটুয়াখালী শবজ্ঞান ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালদয়র উন্নয়ন মসদেম্বর ২০১৯ েদত 

জুন ২০২২ 

মমা: ওবাদয়দুল ইসলাম 

 

01711593394 obaidul1959@gmail.com 

73 শােজালাল শবজ্ঞান ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালদয়র 

অশিকতর উন্নয়ন  ২য় প বায়) 

জুলাই ১৯ েদত 

শিদসম্বর ২২ 

 এদক এম মেদেৌসৱ  0821-727960 

 

pnd@sust.edu 

74 বাাংলাদেশ প্রদকৌশল শবশ্বশবদ্যালদয় একটি 

অোপলাইি বাদয়াইশঞ্জশনয়াশরাং গদবিণা 

ইনশকউদরটর িাপন      

জানু াশর ২০২০ েদত 

শিদসম্বর ২০২২ 

ি. মসাদয়ব আেদমে  

 

01711186568 amiobd@gmail.com 

কাশরগশর সোয়তা প্রকল্প 

75 মরাংদেশনাং শে কোপাশসটি অবদট্রশনাং এন্ড শরসার্রচ ব 

েোশসশলটিজ অব শে শিপাট বদমন্ট অব পপুদলশন 

সাদয়ন্সস, ইউশনভাশস বটি অব ঢাকা (২য় প বায়), 

জুলাই ১৭ েদত জুন 

২০২১ 

 

ি. মমাোম্মে মাঈনুল ইসলাম 

 

01720109438 mainul@du.ac.bd 

76 জাম বান বাাংলাদেশ োয়ার এডুদকশনদনট ওয়াকব 

েরসাসদটইদনবল মটক্সটাইলস. 

জুলাই ২০১৭ েদত 

নদভম্বর ২০১৯ 

ি. মেরদেৌস জামান 

 

৫৮১৬০১১০ 

 

ferdousugc@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


