
প্রবাসী কল্যাণ ও ববদেশিক কর্মসংস্থান র্ন্ত্রণালদের অধীন জনিশি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুদরা এর আওতাে পশরচাশলত প্রশিক্ষণ প্রশতষ্ঠানসমূহ: 
 

ক্রর্ প্রশতষ্ঠাদনর নার্ অধ্যদক্ষর নার্ প্রশতষ্ঠাদনর ঠিকানা ফ ান/ফর্াবাইল নম্বর ইদর্ইল আইশি 

১ 
শবআইএর্টি 

নারােনগঞ্জ 

জনাব ফর্াোঃ আকরার্ আলী 

অধ্যক্ষ 

akrambimt@gmail.com 

বন্দর, নারােনগঞ্জ 
ফ ান: ৭৬৬১১১৯ 

ফর্াবা: ০১৫৫৬৩০৫৮৩৫ 
bimt.principal@gmail.com 

২ 
আইএর্টি 

 শরেপুর 

জনাব প্রদক োঃ ফর্াোঃ শসরাজুল ইসলার্ 

অধ্যক্ষ 

ফবড়ী বাঁধ, চুনাঘাটা, 

 শরেপুর সের 
ফর্াবা : ০১৭৮২৬১১৩৯০ imt.faridpur.gov@gmail.com 

৩ 
আইএর্টি 

বাদগরহাট 

জনাব ফর্াোঃ শজোউল হক 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

ziah90@gmail.com 

শচতটি, ববটপুর 

(েড়াটানা ব্রীদজর পূব ম 

পাদবম), বাদগরহাট সের 

ফর্াবা: ০১৫৫২৪৩৫৬৭৭ 

         ০১৮৯২৫৫৫২৬৬ 
imt.bagerhat@gmail.com 

৪ 
আইএর্টি, 

শসরাজগঞ্জ 

জনাব ফর্াোঃ হারুনুর রশিে 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

harunorrashid251974@gmail.com 

মুলীবাড়ী, সেোবাে, 

শসরাজগঞ্জ 
ফর্াবা : ০১৭১২২০৮৯৮২ principalimts@gmail.com 

৫ 
আইএর্টি 

মুন্সীগঞ্জ 

জনাব ফর্াোঃ জাহাঙ্গীর আলর্ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

jahangiralam.bimt@gmail.com 

ফবারশলো, টংগীবাড়ী, 

মুন্সীগঞ্জ 
ফর্াবা : ০১৮১৬৩৪২৫৯৪ imt.munshigonj@gmail.com 

৬ 
আইএর্টি 

 চাঁেপুর  

জনাব ি.প্রদক িলী ফর্াোঃ সাকাওোৎ আলী 

অধ্যক্ষ 

sakawatali@yahoo.com 

গাছতলা, িাকাশতো 

নেী ব্রীজ, চাঁেপুর 
ফর্াবা : ০১৭১১৯৭৬৭০৯ imtcha5@gmail.com 

৭ 
বাংলাদেি-জার্মান 

টিটিশস 

ফর্াসাোঃ ফ  শজো িাহনাজ 

অধ্যক্ষ 

fouzia.shahnaz93@gmail.com 

শর্রপুর-২ , ঢাকা 
ফ ান : ৪৮০৩১৭৪৪ 

ফর্াবা : ০১৭১৫০২৯০৯৬ 
bgttc.1965@yahoo.com 

৮ 
বাংলাদেি-ফকাশরো 

টিটিশস, ঢাকা 

জনাব ফর্াোঃ লুৎ র রহর্ান 

অধ্যক্ষ 

lutfar73@gmail.com 

শর্রপুর ফরাি, োরুস-

সালার্, ঢাকা-১২১৬ 

ফ ান : ০২-৪৮০৩১১০৭ /     

              ৪৮০৩১১০৯ 

ফর্াবা : ১৭১১৭৩১২৪৮ 

principalbkttc67@yahoo.com 

৯ 
বাংলাদেি-ফকাশরো 

টিটিশস, চট্টগ্রার্ 

ফর্াোঃ নুরুজ্জার্ান 

অধ্যক্ষ 

zaman01k@yahoo.com 

নাশসরাবাে, চট্টগ্রার্ 

ফ ান: ০২-৪১৩৮০১৪৮ 

ফর্াবা: ০১৭১৫৬৩৩৩৬৫  

         ০১৪০৪৪১৩১৫০  

chittagongbkttc@gmail.com 

১০ টিটিশস রাজিাহী 

জনাব এস,এর্,ইর্োদুল হক 

অধ্যক্ষ 

emdadul.bd31@yahoo.com 

সপুরা, রাজিাহী 

ফ ান : ০৭২১- 

     ৭৬১৩৩৬/৭৬১৫৯৮ 

ফর্াবা : ০১৭১৬২০৫৩৭২ 

principalttcraj@gmail.com 

১১ টিটিশস  শরেপুর 

জনাব ফর্াোঃ আকতারুজ্জার্ান 

অধ্যক্ষ 

akther73@gmail.com 

শ্রীঅঙ্গন,  শরেপুর 

ফ ান : ০৬৩১-৬২৫৩৪ 

ফর্াবা : ০১৭১৬২৮০০২২, 

          ০১৭৩৩৫২৭৯৪১ 

faridpurttc@gmail.com 

১২ টিটিশস কুশর্ল্লা 

জনাব কার্রুজ্জার্ান 

অধ্যক্ষ 

kzttc2004@gmail.com 

ফকাটবাড়ী, কুশর্ল্লা 

ফ ান : ০৮১- 

        ৬৫৬৬২/৬৫৯৭৮ 

ফর্াবা : ০১৭১১৯৪৭৮৬০ 

principalcomillattc@gmail.com 

১৩ টিটিশস রাঙ্গার্াটি 

জনাব ফর্াহাম্মে শজোউল কশরর্ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

মূলপে: ইন্সট্রাক্টর 

কদলজ ফগইট, 

রাঙ্গার্াটি 

ফ ান : ০৩৫১- 

        ৬২২০৩/৬২৩২০ 

ফর্াবা : ০১৮১৯৮৯৩২৫৪ 

ttcranga@yahoo.com 

১৪ টিটিশস খুলনা 

জনাব কাজী বরকতুল ইসলার্ 

অধ্যক্ষ 

kbislam.ttc@gmail.com 

ফতশলগাশত, খুলনা 
ফ ান : ০৪১-২৮৭০০৪৭ 

ফর্াবা : ০১৭১১৭৮০১১৪ 
ttckhu@gmail.com 

১৫ টিটিশস র্ের্নশসংহ 

জনাব ফর্াোঃ র্াহতাব উশিন 

অধ্যক্ষ 

mahtab111970@gmail.com 

র্াসকান্দা, 

র্ের্নশসংহ 

ফ ান : ০৯১-৬৩৯৭৭ 

ফর্াবা : ০১৭১০৮৩৪৮৮৫ 

০১৬৮৯০১৬৯৯২ 

ttcmyn@gmail.com 

১৬ টিটিশস বগুড়া 

জনাব সুিান্ত কুর্ার রাে 

অধ্যক্ষ 

susantoroy1972@gmail.com 

শনশিন্দারা, িান্তাহার 

ফরাি,বগুড়া 

ফ ান : ০৫১-   

         ৬৬৩৯১/৬৪৬১৭ 

ফর্াবা : ০১৭১৮৭৫৮৭৫৪ 

ttcbogra@yahoo.com 

১৭ টিটিশস বশরিাল 

জনাব ফগালার্ কশবর 

অধ্যক্ষ 

golamkabir73@gmail.com 

শসএন্ডশব ফরাি, 

বশরিাল 

ফ ান : ০৪৩১-৬৫০৭২ 

ফর্াবা : ০১৭১২৭৫৪৪৮৩ 
ttcbar@gmail.com 

১৮ 

ফিখ  শজলাতুদেছা 

মুশজব র্শহলা 

টিটিশস 

জনাব ফর্াোঃ শর্জানুর রহর্ান 

অধ্যক্ষ 

mizanttc56@gmail.com 

োরুস সালার্, শর্রপুর, 

ঢাকা। 

ফ ান : ৯০২২৯৯৯ 

ফর্াবা : ০১৭১৫৫৫২৩১০ 
sfmmttc@gmail.com 

১৯ টিটিশস যদিার 

জনাব সাজ্জাে ফহাদসন ভূঁইো 

অধ্যক্ষ 

sazzadttc@outlook.com 

খুলনা বাসষ্ট্ুান্ড 

সংলগ্ন, যদিার 

ফ ান : ০৪২১-৬৮৮৬৭, 

ফর্াবা : ০১৮১৮৪৮১১২৬ 
jessorettc@gmail.com 

mailto:bimt.principal@gmail.com
mailto:imt.munshigonj@gmail.com
mailto:imtcha5@gmail.com
mailto:faridpurttc@gmail.com
mailto:ttckhu@gmail.com


২০ টিটিশস পটুোখালী 

জনাব ফর্াোঃ র্াঈনুশিন 

অধ্যক্ষ 

mynuddindpdc53@gmail.com 

পটুোখালী সের, 

পটুোখালী 

ফ ান : ০২৪৭৮৮৩৫৬৭৬ 

ফর্াবা : ০১৯১৪০৪০৪৫৩ 

          ০১৪০৪৪১৩১৬৭ 

ttcpatuakhali@gmail.com 

২১ টিটিশস কুশষ্ট্ো 

জনাব ফর্াোঃ ফর্দহেী হাসান 

অধ্যক্ষ 

mahedi92buet@gmail.com 

ফচ ড়হাস, শবশসক 

ফরাি, কুশষ্ট্ো 

ফ ান : ০৭১-৬২৫১২ 

ফর্াবা : ০১৭১০৪৯০৯৯৭ 
kushtiattc@gmail.com 

২২ টিটিশস পাবনা 

জনাব ফর্াোঃ ফর্াকদছদুল আলর্ 

অধ্যক্ষ (সংযুশি) 

moksudulalam1967@gmail.com 

লক্ষ্মীনাথপুর, পাবনা 

ফ ান : ০৭৩১-৬৪৬৬৮ 

ফর্াবা : ০১৭১৮২৫৪৭৭৩ 

০১৮২২৮৫০৩৫৫ 

12ttcpabna@gmail.com 

২৩ টিটিশস টাংগাইল 

জনাব ফর্াোঃ রাদিদুল ইসলার্ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

rasedulislam1980@gmail.com 

নগর জালফ , 

টাংগাইল  

ফ ান : ০৯২১-৬২৯২৫ 

ফর্াবা : ০১৭১২২৮৪০৯২ 
ttctangail2014@gmail.com 

২৪ টিটিশস রংপুর 
জনাব ফর্াোঃ নাজমুল হক 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
তালুক ধর্মোস, রংপুর 

ফ ান : ০৫২১-৫৭০৭০ 

ফর্াবা : ০১৭১২১১০২৭৪ 
rangpurttc.bmet@gmail.com 

২৫ টিটিশস জার্ালপুর 

জনাব মুহাম্মে হারুন আল র্ামুন 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

mhalmamun74@gmail.com 

ফবলটিো, জার্ালপুর ফর্াবা : ০১৮১৮৯৫৯৩৪২ jamalpurttc@gmail.com 

২৬ টিটিশস শেনাজপুর 

জনাব ফর্াোঃ র্াসুে রানা 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

masudrana.dttc@gmail.com 

র্াতা সাগর, ফিখপুরা, 

শেনাজপুর 

ফ ান : ০৫৩১-৫১১২৮ 

ফর্াবা : ০১৭১২০৭০৫৬৩ 
dinajpurttc@gmail.com 

২৭ টিটিশস শসদলট 

জনাব ফিখ ফর্াহাম্মে নাশহে শনোজ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

sniaz05@yahoo.com 

আলর্পুর, শসদলট 
ফ ান : ০৮২১-৮৪১৮০০ 

ফর্াবা : ০১৯৩০৮৪২০৭৪ 
sylhetttc2@gmail.com 

২৮ টিটিশস ফনাোখালী 

জনাব ফর্াোঃ র্াহাতাব উশিন পাদটাোরী 

অধ্যক্ষ 

engrmahtab78@yahoo.com 

গাব্যো, ফনাোখালী 
ফ ান : ০৩২১-৬২৮৬৩ 

ফর্াবা : ০১৭১১৯৭১৮৫৮ 
noakhalittc@yahoo.com 

২৯ টিটিশস বান্দরবান 

জনাব পলাি কুর্ার বড়ুো 

অধ্যক্ষ 

palashkbppi79@gmail.com 

ফর্ঘলা, বান্দরবান 
ফ ান : ০৩৬১-৬২৮৬৭ 

ফর্াবা : ০১৮১৪১০২৫১২ 
bandarbanttc@yahoo.com 

৩০ 
টিটিশস 

লালর্শনরহাট 

জনাব ফর্াোঃ ফেদলাোর উশিন আহদর্ে 

অধ্যক্ষ 

ahmed.dilwar@gmail.com 

লালর্শনরহাট সের, 

লালর্শনরহাট 

ফর্াবা : ০১৬৭০০১৪৭৩৮ 

          ০১৩১৭৯৩১৬১২ 
ttclal_45@yahoo.com 

৩১ টিটিশস ঠাকুরগাঁও 

জনাব ফর্াোঃ িার্ছুর রহর্ান 

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ (সংযুশি) 

shamsurttc@gmail.com 

ঠাকুরগাঁও সের, 

ঠাকুরগাঁও 

ফ ান : ০৫৬১-৫৩৫৯৯ 

ফর্াবা : ০১৯২০৬৬০৫৭৬ 
ttcthakurgaon@gmail.com 

৩২ 
টিটিশস  

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

জনাব ফর্াোঃ র্ঈন উিীন 

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ (সংযুশি) 

mointtc@gmail.com 

চাঁপাই নবাবগঞ্জ সের, 

চাঁপাই নবাবগঞ্জ 

ফ ান : ০৭৭৩২৫১০৪৯ 

ফর্াবা : ০১৭১২১৫১৯৬৬ 
ttcchapainawabganj@gmail.com 

৩৩ টিটিশস খাগড়াছশড় 

জনাব ফর্াোঃ জেনাল আদবেীন 

অধ্যক্ষ 

abedin5710@gmail.com 

ফগালাবাড়ী, খাগড়াছশড় 
ফ ান : ০৩৭১-৬১৮৯৯ 

ফর্াবা : ০১৭৩১৯২৫৬০৫ 
khgttc@gmail.com 

৩৪ টিটিশস লক্ষ্মীপুর 

জনাব ফর্াহাম্মে ফসাদহল ফহাদসন 

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ (সংযুশি) 

shohelhossain667@gmail.com 

র্াশসর্ নগর, লক্ষ্মীপুর 

ফ ান : ০৩৮১-৬১৯৫৮ 

ফর্াবা : ০১৫৫০০০২৬৮৭     

          ০১৮৩২৮৪৮১৪৮ 

ttc.laxmipur@gmail.com 

৩৫ টিটিশস নরশসংেী 

জনাব নাশবলা নুঝাত 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

nabilanujhat06@gmail.com 

শিবপুর, নরশসংেী ফর্াবা: ০১৯৩৮৩৬৯৩২৭ narsingdittc@gmail.com 

৩৬ টিটিশস নাদটার 

জনাব ফগালার্ নবী 

অধ্যক্ষ 

md.golamnabi73@gmail.com 

নলিাংগা, নাদটার 

ফ ান : ০৭৭৩২৫১০৪৯,    

          ০৭৭৩২৫১০৫০ 

ফর্াবা : ০১৭১৪৭১৭০১২ 

ttcnatore@gmail.com 

৩৭ 
র্শহলা টিটিশস 

খুলনা 

জনাব র্শনরুল ইসলার্ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

মূলপে: চী  ইন্সট্রাক্টর 

ফতশলগাশত, খুলনা 
ফ ান : ০৪১-২৮৭০৪৭০ 

ফর্াবা : ০১৭১২০৫২১৩৯ 
kmttc2010@yahoo.com 

৩৮ 
র্শহলা টিটিশস 

বশরিাল 

জনাব আহদর্ে আল ইর্রান 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

emranttc@gmail.com 

শস এন্ড শব ফরাি, 

বশরিাল 

ফ ান : ০৪৩১-৬১৪৭৬ 

ফর্াবা : ০১৮১৯৯১১৩৬১ 
mttcbarisal@gmail.com 

৩৯ 
র্শহলা টিটিশস 

রাজিাহী 

জনাব ফর্াহাম্মে িশ কুল ইসলার্ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

shafiqulislamttct@gmail.com 

সপুরা, রাজিাহী 
ফ ান : ০২৪৭৮৬০৮৮০ 

ফর্াবা : ০১৯২৮৬৫৯৬৪১ 
mttc.raj@gmail.com 

mailto:12ttcpabna@gmail.com
mailto:rangpurttc.bmet@gmail.com


৪০ 
র্শহলা টিটিশস 

চট্টগ্রার্ 

জনাব আিশর া তানজীর্ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

ashrifa.tanzim@gmail.com 

নাশসরাবাে, চট্টগ্রার্ 
ফ ান : ০২৪১-৩০০১৮৭ 

ফর্াবা : ০১৯৯০১৯৮২৬৮ 
cmttc2006@gmail.com 

৪১ 
র্শহলা টিটিশস 

শসদলট 

জনাব ফর্াোঃ ফখাদি মে ফহাদসন 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

khorshedsumon.aust@gmail.com 

আলর্পুর, শসদলট 

ফ ান : ০৮২১- 

     ৮৪০৫০৩/৮৪০৫০৪ 

ফর্াবা : ০১৮২২২২০১০৫ 

smttc61041@gmail.com 

৪২ টিটিশস ফকরানীগঞ্জ 

জনাব রীনা আখতার জাহান 

অধ্যক্ষ (সংযুশি) 

(মূল পে: অধ্যক্ষ টিটিশস, নরশসংেী) 

rinajahan67@gmail.com 

হযরতপুর, 

ফকরানীগঞ্জ, ঢাকা 

ফ ান : ০২-৭৭৬০০৩৭ 

ফর্াবা : ০১৭১৪৮২২৩১৬ 
keranigonjttc@yahoo.com 

৪৩ টিটিশস শঝনাইেহ 

জনাব ফর্াোঃ রুস্তর্ আশল 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

rustomalittc@yahoo.com 

আরপপুর (কুাদিট 

কদলদজর পাদি), 

শঝনাইেহ 

ফ ান : ০৪৫১-৬১৪৪০ 

ফর্াবা : ০১৭১৬৫৯৯১৬২ 
jhenaidahttcj@gmail.com 

৪৪ 
টিটিশস 

ব্রাহ্মণবাশড়ো 

জনাব ওোশলউল্লা ফর্াল্লা 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

vp.wmraju@gmail.com 

শচনাইর, ব্রাহ্মণবাশড়ো 

সের, ব্রাহ্মণবাশড়ো 
ফর্াবা : ০১৭১১৯৮৬০১৯ bbariattc@gmail.com 

৪৫ টিটিশস ফিরপুর 

জনাব শর্জমা শ দরাজ হাসান 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

vp.mirza707@gmail.com 

গণপিী, নকলা, 

ফিরপুর 
ফর্াবা : ০১৭১২৮০৬৭০৭ ttcsherpurnokla@gmail.com 

৪৬ টিটিশস চুোিাঙ্গা 

জনাব ফর্াোঃ মুছাদেরুজ্জার্ান 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

musabber81@gmail.com 

েিমনা ফরাি, শভর্রুল্লা, 

চুোিাঙ্গা 

ফ ান : ০৭৬১-৮১১১৬ 

ফর্াবা : ০১৭২০৫৮৬৫৭২ 
ttcchuadanga@gmail.com 

৪৭ টিটিশস ফগাপালগঞ্জ 
জনাব এ ফক এর্ িাশহদুল ইসলার্ ফচ ধুরী 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

ঢাকা-খুলনা র্হাসড়ক, 

ফঘানাপাড়া, ফগাপালগঞ্জ 
ফর্াবা : ০১৮৬৫০৫৪২৮৪ ttcgopalganj@gmail.com 

৪৮ টিটিশস নড়াইল 

জনাব আব্যল বািার আল র্ামুন শসশিকী 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

vpbmetprobashi@gmail.com 

ডুমুরতলা, নড়াইল 
ফ ান : ০৪৮১-৬২২৫৪ 

ফর্াবা : ০১৭১২০৪০৭৮৯ 
nttc.14@gmail.com 

৪৯ টিটিশস ঝালকাঠি 

জনাব ফর্াহাম্মে িার্ীর্ ফহাদসন 

অধ্যক্ষ 

shamimhossain426124@gmail.com 

শবকনা, ঝালকাঠি ফর্াবা : ০১৮১৮৪২৬১২৪ ttcjhalokathi@gmail.com 

৫০ টিটিশস কুশড়গ্রার্ 
জনাব ফর্াোঃ আইনুল হক 

অধ্যক্ষ 

ফটকশনকুাল কদলজ 

ফর্াড়, কুশড়গ্রার্ সের 

ফ ান : ০৫৮১- 

        ৬২৫৩৭/৬২৫৩৯ 

ফর্াবা : ০১৭১২৯৯১১৩৮ 

kurigramttc@gmail.com 

৫১ টিটিশস নীল ার্ারী 

জনাব ফর্াোঃ শজোউর রহর্ান 

অধ্যক্ষ 

ziaur19786@yahoo.com 

কুখাপাড়া, নীল ার্ারী ফর্াবা : ০১৭১৬৯৬৬৬২৭ ttcnilphamari16@gmail.com 

৫২ টিটিশস রাজবাড়ী 

জনাব নূর অতএব আহম্মে 

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ (সংযুশি) 

nooratayab@gmail.com 

আহাশেপুর, রাজবাড়ী 
ফর্াবা : ০১৭২৬০২০৪৫৪ 

          ০১৬১৬০২০৪৫৪ 
rajbarittc@gmail.com 

৫৩ 
টিটিশস ফভালা 

  

জনাব ফর্াোঃ রশহজ উশিন 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

mdrahiz75@gmail.com 

জেনগর, বাংলাবাজার 

ফভালা  
ফর্াবা : ০১৭১২৩১৩৪২৪ ttcbhola@gmail.com 

৫৪ টিটিশস পঞ্চগড় 

জনাব ফর্াোঃ আবদুল হাশলর্ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

nasirasultana492@gmail.com 

বাগানবাড়ী, শর্রগর 

ফরাি, পঞ্চগড় 

ফ ান : ০৫৬৮-৬২২৩৯ 

ফর্াবা : ০১৭২৭৪৯৯১৭৮ 
principalpanchagarhttc@gmail.com 

৫৫ টিটিশস জেপুরহাট 

জনাব আশস  আশজজ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

asifazeezbmet@gmail.com 

হানাইল, জেপুরহাট ফর্াবা : ০১৭১৬৩৭৩৩৯৪ joypurhatttc@gmail.com 

৫৬ টিটিশস শপদরাজপুর 

জনাব ফর্াোঃ আলী ফহাদসন 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

alibmet@gmail.com 

বাইপাস মুিারকাঠি, 

শপদরাজপুর 
ফর্াবা : ০১৭২১৬৭২৭২৮ pirojpur.ttc@gmail.com 

৫৭ টিটিশস শকদিারগঞ্জ 

জনাব ফর্াহাম্মে জাদভে রশহর্ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

zavedvp@gmail.com 

কাটাবাশড়ো, 

শকদিারগঞ্জ 

ফর্াবা : ০১৭১২৭৬৯৮৭১ 

           ০১৭১২৭৬৯১৭১ 
kishoreganjttc@gmail.com 

৫৮ টিটিশস র্াশনকগঞ্জ 

জনাব  াদতর্া নারশগস 

অধ্যক্ষ (সংযুশি) 

fatimanargis2017@gmail.com 

পশির্ বান্দুটিো, 

র্াশনকগঞ্জ 

ফ ান : ৯৯৬৬-২০০২৫ 

ফর্াবা : ০১৭২১৭২১৩৮৯ 
ttcmanikgonj2016@gmail.com 

৫৯ টিটিশস বরগুনা 

জনাব এস এর্ সুলতান র্াহমুে 

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ (সংযুশি) 

engr.smsultan@gmail.com 

পুশলি লাইন ফরাি, 

বরগুনা 

ফ ান : ০৪৪৮-৫১৩৫৫ 

ফর্াবা : ০১৭১৬৪৪৫৭৪৬ 
borgunattc@yahoo.com 

mailto:kishoreganjttc@gmail.com


৬০ টিটিশস র্াগুরা 

জনাব ফর্াোঃ িহীদুল ইসলার্ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

repon.ttc@gmail.com 

র্াগুরা ফর্াবা : ০১৭১৮৪০৯১১২ ttcmagura@gmail.com 

৬১ টিটিশস গাইবান্ধা 

জনাব ফর্াোঃ আবদুর রশহর্ 

অধ্যক্ষ 

arahimchpttc@gmail.com 

ফখালাহাটী, গাইবান্ধা 

সের, গাইবান্ধা 

 

ফর্াবা : ০১৭১৫১৫০৩৩৬ ttc.gaibandha@gmail.com 

৬২ টিটিশস সাতক্ষীরা 
জনাব ফক, এর্, শর্জানুর রহর্ান 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

শবদনরদপাতা, 

সাতক্ষীরা 
ফর্াবা : ০১৭১২৫৮৫৫৫৫ satkhirattc@gmail.com 

৬৩ 
টিটিশস 

ফর্ লভীবাজার 

জনাব ফর্াোঃ আকতার হুদসন 

অধ্যক্ষ 

hossainmd71@gmail.com 

ফর্ লভীবাজার ফর্াবা : ০১৭৭৫৯৪৮৬৬২ ttcmoulvibazar@gmail.com 

৬৪ টিটিশস িরীেতপুর 

জনাব স.র্. জাহাঙ্গীর আখতার 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

smjliton@gmail.com 

িরীেতপুর ফর্াবা : ০১৭২০৬০৯৫৮০ shariatpurttc@gmail.com 

৬৫ টিটিশস নওগাঁ 

জনাব ফর্াোঃ ওশহদুল ইসলার্ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

masumrj@gmail.com 

নওগাঁ ফর্াবা : ০১৭১৫২৯৪৭৭১ ttcnaogaon@gmail.com 

৬৬ টিটিশস ফনত্রদকানা 
জনাব শগোস উশিন 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
ফনত্রদকানা ফর্াবা : ০১৭১১৯৭৯৪১৭ netrakonattc@gmai.com 

৬৭ টিটিশস ফর্দহরপুর 

জনাব আশর  ফহাদসন তালুকোর 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

arifprincipal78@gmail.com 

ফর্দহরপুর 
ফ ান : ০৭৯১-৬৩৪১২ 

ফর্াবা : ০১৭১২৭৭৫৩৮৮ 
meherpurttc@gmail.com 

৬৮ টিটিশস র্াোরীপুর 

জনাব ফর্াোঃ ফর্াস্তাশ জুর রহর্ান 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

mostafizur.bmet@gmail.com 

র্াোরীপুর ফর্াবা : ০১৭১২০৮৮২২৯ madaripurttc@gmail.com 

৬৯ টিটিশস সুনার্গঞ্জ 

জনাব ফর্াোঃ আব্দুর রব 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

a.robriyanrakib@gmai.com 

হালুোরগাঁও, সুনার্গঞ্জ ফর্াবা : ০১৭৭২০০৩৫৪৫ sunamgonjttc@gmail.com 

৭০ টিটিশস ফ নী 

জনাব ফর্াোঃ ফসাহরাব ফহাদসন ফর্াল্লা 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

mollahmttc@gmail.com 

কাশির্পুর, ফ নী 

সের, ফ নী 
ফর্াবা : ০১৭১২৪৬০৩২১ fenittc18@gmail.com 

৭১ টিটিশস ফগ রনেী 
জনাব ফর্াহাম্মে কাইয়ুর্ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
ফগ রনেী, বশরিাল ফর্াবা : ০১৭১১১৯৮৯৭৯ kaiumbgttc@gmail.com 

৭২ টিটিশস েিশর্না 
জনাব ফর্াহাম্মে হাশববউল্লাহ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
েিশর্না, পটুোখালী ফর্াবা : ০১৭১১৮৬২৩৭৪ dashminattc@gmail.com 

৭৩ টিটিশস চাঁেপুর সের 
জনাব শিশরন আিার 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
চাঁেপুর সের, চাঁেপুর 

ফর্াবা : ০১৯২০৮১৪৯১৬     

           ০১৭২৪২৫১০৩০ 
chandpurttc@gmail.com 

৭৪ টিটিশস রাউজান 
জনাব শ্যার্ল বড়ুো 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
রাউজান, চট্টগ্রার্ 

ফর্াবা : ০১৭৩৯৩৫০০৯২  

          ০১৪০৪৪১৩১৫৭ 
raozanttc@gmail.com 

৭৫ টিটিশস সন্দ্বীপ 
জনাব ই দতহখার ফহাদসন খান 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
সন্দ্বীপ, চট্টগ্রার্ ফর্াবা: ০১৮১৮৮৮৩৬১৮ sandwipttc@gmail.com 

৭৬ টিটিশস ফচ িগ্রার্ 
জনাব ফর্াোঃ আব্যল হাদসর্ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
ফচ িগ্রার্, কুশর্ল্লা ফর্াবা : ০১৭৭৯৭৩৮৯২০ chauddagramttc2022@gmail.com 

৭৭ টিটিশস নাঙ্গলদকাট 
জনাব আশ  া বদগর্ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
নাঙ্গলদকাট, কুশর্ল্লা ফর্াবা: ০১৬৮৯৯৫৩৯৮৮ nangolkotttc2022@gmail.com 

৭৮ টিটিশস োউেকাশন্দ 
জনাব আদনাোর ফহাদসন খান 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
োউেকাশন্দ, কুশর্ল্লা ফর্াবা : ০১৭৫২৬১৭৯৩৮ ttcdaudkandi938@gmail.com 

৭৯ টিটিশস রামু 
জনাব ফর্াহাম্মে িাহজালাল 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
রামু, কক্সবাজার ফর্াবা : ০১৮১৭৭১৪৮৮০ ramuttccox@gmail.com 

৮০ 
টিটিশস 

আল ািাঙ্গা 

জনাব ফর্াোঃ িাহীনুর ইসলার্ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

আল ািাঙ্গা, 

 শরেপুর 
ফর্াবা : ০১৯৬৪০৮৭৯৯৩ alfadangattc@gmail.com 

৮১ টিটিশস নগরকান্দা 
জনাব অদলাক কুর্ার সাহা 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
নগরকান্দা,  শরেপুর ফর্াবা : ০১৭১৬৬০৭৭৭৫ nagarkandattc@gmail.com 

৮২ টিটিশস কাপাশসো 
জনাব ফর্াোঃ আবদুল ফর্াত্তাশলব 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
কাপাশসো, গাজীপুর ফর্াবা : ০১৯১২০২০২১৭ kapasiattc@gmail.com 

৮৩ 
বঙ্গবন্ধু ফিখ মুশজব 

ফসশিশনোল টিটিশস 

জনাব িাহনাজ পারভীন 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
টুশঙ্গপাড়া, ফগাপালগঞ্জ ফর্াবা : ০১৯১১৫৬৯৩০৮ tmsttc2022@gmail.com 

mailto:fenittc18@gmail.com
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৮৪ টিটিশস ফর্লান্দহ 
জনাব ফর্াোঃ সাইদুল ইসলার্ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
ফর্লান্দহ, জার্ালপুর ফর্াবা : ০১৭১১৩৭৫৫৩৮ melandahattc@gmail.com 

৮৫ টিটিশস শর্ঠার্ইন 
জনাব  নারােণ চন্দ্র খাঁ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
শর্ঠার্ইন, শকদিারগঞ্জ ফর্াবা : ০১৭১৬১৩৫৬২৬ ttcmithamain@gmail.com 

৮৬ টিটিশস শসঙ্গাইর 
জনাব হাদজরা খাতুন 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
শসঙ্গাইর, র্াশনকগঞ্জ ফর্াবা : ০১৯১১৪১০৯৫৯ principalsingair2022@gmail.com 

৮৭ 
টিটিশস মুশন্সগঞ্জ 

সের 

জনাব িাহনাজ আিার 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

মুশন্সগঞ্জ সের, 

মুশন্সগঞ্জ 
ফর্াবা : ০১৫৫২৪৯৬২৫৬ munshiganjttc@gmail.com 

৮৮ টিটিশস হালুোঘাট 
জনাব কাজী শসরাজুদিাহা 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

হালুোঘাট, 

র্ের্নশসংহ 

ফর্াবা : ০১৬২৪৭১৩১৩৩ 

          ০১৮১৮০৫৭৭৫২ 
haluaghat.ttc@gmail.com 

৮৯ 
টিটিশস নারােনগঞ্জ 

সের 

জনাব নূরুল আলর্ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

নারােনগঞ্জ সের, 

নারােনগঞ্জ 
ফর্াবা : ০১৮১৯৭৮৪২৬৮ narayanganjttc22@gmail.com 

৯০ 
টিটিশস ফিরপুর 

সের 

জনাব শগোস উশিন আহর্ে 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
ফিরপুর সের ফর্াবা : ০১৭১১৯৭৯৪১৭ sherpursadarttc2022@gmail.com 

৯১ টিটিশস কাশলহাশত 
জনাব িওকত আলী শর্ো 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
কাশলহাশত, টাংগাইল ফর্াবা : ০১৭১৬৬৮১৫৭৭ kalihatittc@gmail.com 

৯২ টিটিশস নাগরপুর 
জনাব ফর্াোঃ আবছার উশিন ভইো 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
নাগরপুর, টাংগাইল ফর্াবা : ০১৭১৭২৫৬৪৯৭ ttcnagorpurtangail@gmail.com 

৯৩ টিটিশস র্দনাহরশে 
জনাব ফর্াোঃ িাহোত ফহাদসন 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
র্দনাহরশে, নরশসংেী ফর্াবা : ০১৯১২০১৬০৮২ monohordittc@gmail.com 

৯৪ টিটিশস শচতলর্াশর 
জনাব ফর্াোঃ আশতকুজ্জার্ান 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
শচতলর্াশর, বাদগরহাট ফর্াবা : ০১৭৩০২৬৪২৬৬ chitalmarittc@gmail.com 

৯৫ টিটিশস ফকিবপুর 
জনাব ফর্াোঃ আশজজুর রহর্ান খান 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
ফকিবপুর, যদিার ফর্াবা : ০১৬৮৫৪৫৪৭৭৪ keshabpurttc@gmail.com 

৯৬ টিটিশস শেঘশলো 
জনাব  ফর্াোঃ শরোজ িরী  

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
শেঘশলো, খুলনা ফর্াবা : ০১৭১২১৩৪৬৬৭ dighaliattc@gmail.com 

৯৭ টিটিশস পাইকগাছা 
জনাব  ফর্াহাম্মে ফসালাের্ান 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
পাইকগাছা, খুলনা ফর্াবা : ০১৭১৭২৫৫৫৭০ paikgachattc@gmail.com 

৯৮ টিটিশস রাণীনগর 
জনাব  ফিহাব্যল হাসান 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
রাণীনগর, নওগাঁ ফর্াবা : ০১৭১৫৫৪৫৯৩০ ttcraninagar.naogaon22@gmail.com 

৯৯ টিটিশস শসংড়া 
জনাব  রশবউল ইসলার্ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
শসংড়া, নাদটার ফর্াবা : ০১৭১২৯৯০৯৩৭ ttcsingranatore@gmail.com 

১০০ টিটিশস সুজানগর 
জনাব সশ কুল ইসলার্ সরকার 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
সুজানগর, পাবনা ফর্াবা : ০১৭১৮৯১০২৭৫ sujanagarttc@gmail.com 

১০১ টিটিশস ফর্াহনপুর 
জনাব  ফর্াোঃ আতাউর রহর্ান 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
ফর্াহনপুর, রাজিাহী ফর্াবা : ০১৭১১৩২৮৫৬২ ttcmohanpurraj@gmail.com 

১০২ 
টিটিশস শসরাজগঞ্জ 

সের 

জনাব ফর্াোঃ আদনাোর ফহাদসন 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

শসরাজগঞ্জ সের, 

শসরাজগঞ্জ 
ফর্াবা : ০১৭১৮৪০৮৯৬৫ anwarhossain1973@gmail.com 

১০৩ টিটিশস কার্ারখন্দ 
জনাব ফর্াোঃ আতা শহো শবন খুো 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
কার্ারখন্দ, শসরাজগঞ্জ ফর্াবা : ০১৭১৮৫৯৬৯১৯ kamarkhandattc@gmail.com 

১০৪ টিটিশস হাশতবান্ধা 
জনাব নূর আলর্ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

হাশতবান্ধা, 

লালর্শনরহাট 
ফর্াবা : ০১৭১৬১০৩৮৫৫ ttchatibandha@gmail.com 

১০৫ টিটিশস গঙ্গাচড়া 
জনাব র্শহব্যল ইসলার্ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
গঙ্গাচড়া, রংপুর ফর্াবা : ০১৮৪২১৯৬৫৬৬  ttcgangachararangpur@gmail.com 

১০৬ টিটিশস পীরগঞ্জ 
জনাব ফর্াোঃ সুলতান ফহাদসন 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
পীরগঞ্জ, রংপুর ফর্াবা : ০১৭১৫৪৬৮৮৫৫ ttcpirganj@gmail.com 

১০৭ টিটিশস খানসার্া 
জনাব ওোশলউর রহর্ান 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
খানসার্া, শেনাজপুর ফর্াবা : ০১৭১১৪৫১২২০ 

khansamattc@gmail.com 

ttckhansama@gmail.com 

১০৮ 
টিটিশস হশবগঞ্জ 

সের 

জনাব ফর্াোঃ আজাহার আলী 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
হশবগঞ্জ সের, হশবগঞ্জ ফর্াবা : ০১৭১১১৭২৭৬০ ttchabiganj@gmail.com 

১০৯ টিটিশস বড়দলখা 
জনাব ফর্াোঃ কার্রুল হাসান 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

বড়দলখা, 

ফর্ লভীবাজার 
ফর্াবা : ০১৭১২১৩৭২৮৩ ttcborolekha@gmail.com 

১১০ টিটিশস ফ ঞ্চুগঞ্জ 
জনাব  ফর্াোঃ আোঃ রশহর্ 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 
ফ ঞ্চুগঞ্জ, শসদলট ফর্াবা : ০১৭১৪৮৮২৭৩৯ fenchuganjttc2022@gmail.com 
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