
 

 

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যাদগি তারলকা 
প্রাথমিক মিক্ষা অমিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয়  

                                                                স াট প্রকল্প-৩২, ে পন্ন-৯ টি 

ক্রর ক 
নং উদ্ভাবনী আইরিয়াি রিদিানা    বাস্তবায়নকািীি না  ও  প্রব 

স ান নম্বি ইদ ইল নম্বি  
বাস্তবায়ন স্থান 

১ 

 

একটি আললামকত প্রাথমিক মিদযালয় 

গঠন 

মিাসাম্মৎ হামিনা ভ ূঁ ইয়া 
উপলেলা মিক্ষা অমিসার 

০১৭৭৭৮০৪৬
৭০ 

ueophuldinaj@gmail.co

m, 
hasinabhuiya@gmail.co

m 

িুলিাড়ী, মদনােপুর 

২ 

 

 

 

 

 

 

 

মিক্ষকলদর আমথিক সুমিিামদ মনষ্পমি 

সহেীকরলণ ই-িযিস্থাপনা 

রমিতা ইসলাি 

উপলেলা মিক্ষা অমিসার 

০১৮১৭৫০২৩
৭৯ 

islamramita@gmail.com তারাগঞ্জ, রংপুর 

৩ 

মিাোঃ রুহুল আিীন 

উপলেলা মিক্ষা অমিসার 

০১৭৯২১৬৫৩
৪৫ 

ruhul.ueo@gmail.com কলাপাড়া, 
পটুয়াখালী 

৪ 

গুলিান আক্তার 

উপলেলা মিক্ষা অমিসার 

০১৭১২৪৪৫৯
৫৮ 

kaptaiueo@gmail.com কাপ্তাই, রাঙ্গািাটি 

৫ 

সাইদা আলি 

উপলেলা মিক্ষা অমিসার 

০১৭১৯১৪৩৩
৫৭ 

 

ম ৌদ্দগ্রাি, কুমিল্লা 

৬ 

মিরতন  াকিা 
উপলেলা মিক্ষা অমিসার 

০১৮২২৮৬৭৭
৯০ 

ueotriratan@gmail.com 
রাঙ্গািাটি সদর 

৭ 

মিা: রমিক-উে-োিান 

উপলেলা মিক্ষা অমিসার 

০১৯১১০৮১৯
৫৯ 

rafiqabedin@ymail.com কাহারুল, মদনােপুর 

৮ 

িালসর প্রথি কিি মদিলস প্রাথমিক 

মিদযাললয়র মিক্ষকগলণর মিতন ভাতা 
মপৌলি মদয়া 

মসকদার আমতকুর রহিান 

েলুয়ল 

উপলেলা মিক্ষা অমিসার 

০১৭১২০৫৮৩
২৩ 

ueosad@gmail.com মপলরােপুর সদর 

৯ প্রাথমিক মিক্ষার েনয উপিমৃি প্রকল্প  

মিা: িরীি-উল-ইসলাি 

উপলেলা মিক্ষা অমিসার 

০১৭২২৯২৫২০
৬ 

ueokulamoulv@gmail.c
om 

কুলাউরা, 
মিৌলভীিাোর 

১০ 

মিক্ষক অমভভািক সমিমত 

সমিয়করলণর িািযলি িতভাগ মিশু 

ভমতি  উপমস্থমত িমৃি, ও ঝলরপড়া 
মরািসহ প্রাথমিক মিক্ষার িান-উন্নয়ন 

মিাোঃ অমহদলু ইসলাি 

উপলেলা মিক্ষা অমিসার 

০১৭১৬১৮২০
০৬ 

 
ahid2005@gmail.com 

সদর, কুমিয়া 

১১ 

 

মিক্ষকলদর আমথিক সুমিিামদ প্রদান 

সহেীকরণ (ইমিিস, টাইি মেল, 

মেমপএি, মপআরএল ও মপনসন) 

মিাোঃ সাইিুে োিান 

সহকারী মেলা প্রাথমিক মিক্ষা 
অমিসার 

০১৭১১৩৯৭৪
৮০ 

ueo.zaman@gmail.com মেলা প্রাথমিক 

মিক্ষা অমিস, 

মদনােপুর 

১২ 

এস এি আরিাদ 

সহকারী মেলা প্রাথমিক মিক্ষা 
অমিসার 

০১৭১১০৬৭৪
০০ 

arshadlalmoni@gmail.c
om 

মেলা প্রাথমিক 

মিক্ষা অমিস, 

মসরােগঞ্জ 

১৩ 

 

 

িানসম্পন্ন ভিন মনিিালণ সহায়তা 
প্রদান 

মিাোঃ িমিউল আলি 

উপলেলা মিক্ষা অমিসার 

০১৭১৬০৩১৭
১৭ 

 িালকরগঞ্জ, িমরিাল 

১৪ 

পুতুল রানী িন্ডল 

উপলেলা মিক্ষা অমিসার, 

০১৭১১১০৫০
৮৮ 

putulrani.m@gmail.com মিলহমিগঞ্জ, 

িমরিাল 

১৫ 
 আ, ি, ি, োমহদ ইকিাল ০১৫৫২৪৩৯১ ueosonargaon@gmail.c

om 
মসানারগা, 



সঠিক সিলয় িামষিক ইনমিলিন্ট প্রদান 

ও সামভি স িমহলত এমিকরন 

উপলেলা মিক্ষা অমিসার, ২৮ নারায়নগঞ্জ 

১৬ 

মিাহাম্মাদ িমহদলু ইসলাি 

উপলেলা মিক্ষা অমিসার, 

০১৫৫৬৫৩০
৬৫৮ 

ueouzirbari@gmail.com উমেরপুর, িমরিাল 

১৭ 

স্থানীয় পর্িালয় ইংলরেী ও 

গমণত মিষলয় দক্ষ মিক্ষক 

গলড় মতালার িারািামহক 

প্রমিক্ষণ। 
 

াসয়দা নামগিস আক্তার  

উপলেলা মিক্ষা  অমিসার 

০১৯১১৪১৭০
৮৮ 

ueosujapabna@gmai

l.com 

সুোনগর, পািনা 

১৮ 

 ায়না রাণী দি 

উপলেলা মিক্ষা  অমিসার 

০১৭১৫৪৪৮১
২৬ 

ueokfultala@gmail.c

om 

িুলতলা, খুলনা 

১৯ 

 

SMART ADMISSION  
িংমকি  ন্দ্র আ ার্যি 
প্রিান মিক্ষক ০১৭১১-

৮৫৫৩৮০ 

bacharjee1976@ 

gmail.com 
মনায়ারাই সরকামর 

প্রা: মি:, িাতক, 

সুনািগঞ্জ 

২০ 

আলয়িা িাহনাে 

প্রিান মিক্ষক 

০১৭১১৮৯৫৩
৮০ 

shahnaj439@ 

gmail.com মসললট সদর 

২১ 

মিিলু আক্তার 

প্রিান মিক্ষক 

০১৭১১-

৪৮৫৩৫৩ 

ashimul741@ 

gmail.com 
আখামলয়া সরকামর 

প্রা: 
মি:,মিৌলভীিাোর 

সদর 

২২ 

মিক্ষকগলণর িুটি অনলুিাদন প্রমিয়া 
সহেীকরণ (ম মকৎসা, িাতৃত্ব ও 

শ্রামি মিলনাদন) 

আি ুতালরক মিা: রওনাক 

আখতার 

উপলেলা মিক্ষা অমিসার 

০১৭১৩৯৩৯২
৯৯ 

rownak2009@gmail.com মগামিিগঞ্জ, 

গাইিান্ধা 

২৩ 

সকল মিক্ষাথীর মনয়মিত উপমস্থমত 

মনমিত করার িািযলি িানসম্মত 

প্রাথমিক মিক্ষা িাস্তিায়ন 

মিাোঃ িমরিুল ইসলাি 

প্রিান মিক্ষক 

০১৭২০৩১৪৩
২৭ 

sharifulgpsht@gmail

.com 
রাঘিপুর ১ নং 
সরকারী প্রাথমিক 

মিদযালয়, সাঘাটা, 
গাইিান্ধা 

২৪ 

 

মিশু েমরপ ও িতভাগ ভমতি  মনমিত 

করণ 

পমরিল  ন্দ্র মসনহা 
উপলেলা মিক্ষা অমিসার 

০১৭১৪০০০৯
৭৭ 

ueodsunam@ 

gmail.com 
দমক্ষণ সুনািগঞ্জ 

২৫ 

িামিমিমিয়া প্রাপ্ত মিদযাললয় িতভাগ 

মিখন মনমিত করা 
মিা: আিলু িািার 

ইন্সট্রাক্টর 

০১৭১৮৯২৯৪
৪০ 

 

bashara555@gmail.c

om 
উপলেলা মরলসাসি 
মসন্টার, গলাম পা, 

পটুয়াখালী 

২৬ 

 

মিমেটাল content াতমর কলর 

িামিমিিায়ার সাহার্য মশ্রণী পাঠদান 

মক আকষিনীয় ও িলপ্রস  করা।  

 

মিাহাম্মদ মিাোলম্মল 

উপলেলা মিক্ষা অমিসার 

০১৭১২৬২২৩
৯২ 

ueonalchiti@gmail.co

m 

 

নলমিটি, ঝালকাঠি 

২৭ 

মিাস্তিা িাসুদ 

উপলেলা মিক্ষা অমিসার 

০১৭১৮২৭২৮
৩৬  

ueogourbari@gmail.co

m 

 

মগৌরনদী, িমরিাল 

২৮ 

রুনা লাইলা 
উপলেলা মিক্ষা অমিসার 

০১৭৭২৫৯৯৯
৫০  

ueodebigonj@gmail.com মদিীগঞ্জ, পঞ্চগড় 

২৯ 

প্রাথমিক মিদযালয় হলত ঝলর পড়ার 

সম্ভািনা আলি এিন মিশুলদর 

প্রাথমিক মিক্ষা  ি সিামপ্তর ললক্ষয 
তামলকাভ ক্ত কলর মিলিষ পাঠদালনর 

িযিস্থা  ালকুরণ 

মিািা: িািিুনানাহার 

উপলেলা মিক্ষা অমিসার 

০১৭৩৩০২৯
৩০৩ 

monglaueo@gmail.co

m 

 

মিাংলা, িালগরহাট 



  

৩০ 

মিমেটাল নমথ িযিস্থাপনা 
 ালুকরণ। 

 

হাসান মিাহাম্মদ 
মোনালয়দউপলেলা মিক্ষা 

অমিসার 

01913-

743442 

ueochuna@gmail.com  ুনারুঘাট, 
হমিগঞ্জ। 

 

৩১ 

wkÿv_x©‡`i cixÿv fxwZ 

ỳwiKi‡Yi gva¨‡g gvbm¤§Z 

cÖv_wgK wkÿv  

 

‡gvt Av‡bvqviæj Bmjvg 

Dc‡Rjv wkÿv Awdmvi, 

 

01715464246 

 

ueosundar@gmail.co

m 
my›`iMÄ, 

MvBevÜv 
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Online service development to 

make easy & simplify teacher's 

leave management system  

সাঈদা ইরানী  
উপলেলা মিক্ষা 
অমিসার 

  লালিাগ, ঢাকা 


