
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তপৃক্ষ 
কমৃকর্ৃাগণেি টেরিণ ান, টমাবাইি নম্বি ও ই-ণমইি 

ক্র: 

নং 
কমকৃর্ৃাণেি নাম পেরব োপ্তরিক 

ট ান 
ইন্োিকম টমাবাইি নম্বি ইণমইি 

১। জনাব খন্দকাি িারকবুি িহমান 
(অরর্রিক্ত সরিব) 

রনবৃাহী পরিিািক ৯৫৬২৬৮
৬ 

601 ০১৫৫২৪৭৯৪২৫ 
০১৭৩০৭৮২৯৩৫ 

ed@dtca.gov.bd 

eddtca.60@gmail.com 

২। জনাব টমাোঃ জারকি টহাণসন মজুমোি  
(অরর্রিক্ত সরিব) 

অরর্. রনবৃাহী পরিিািক 

(রপএন্ডরপ)  
৯৫৬৮৮৩

১ 
 

603 ০১৭৫৩৫৫৩২৭৫ 
০১১৯৯০৯৪৫৬৮ 

aed.p&p@dtca.gov.bd 

zakirh09@gmail.com 

৩। জনাব এ টক এম হার জুি িহমান 

(যগু্মসরিব) 
অরর্রিক্ত রনবৃাহী 
পরিিািক  
(মযাস ট্রানরজে) 

৯৫৬৮৮২
৫ 

 

605 ০১৭৫৩৯০৪৫৩৪ aed.mt@dtca.gov.bd 

hafizur1966@gmail.com 

৪। জনাব এ, এস, এম, ইরিয়াস শাহ 
[অরর্রিক্ত প্রধান প্রণকৌশিী, (রসরিি, 
ি:ো:) সওজ] 

অরর্রিক্ত রনবৃাহী 
পরিিািক 
(রেএমরপরেআই) 

৪৭১২০৩
৯০ 

 

602 ০১৭১২০৩৭৮১৪ aed.tmpti@dtca.gov.bd 

eliasrhd@gmail.com 

 

৫। জনাব টমাোঃ টহমাণয়র্ টহাণসন 
(উপসরিব) 

পরিিািক (প্রশাসন)  ৯৫৬৮৬৪
৩ 

 

604 ০১৭১২৭২১০৭৫ 
01712721075 

hemayet72@gmail.com 

dir.admin@dtca.gov.bd 

৬। জনাব টমাোঃ আরনসুি িহমান  
(যগু্মসরিব)  

ট্রার ক ইরিরনয়াি  ৯৫৬৯২৬
২ 

609 ০১৭১১-৮৯০৪৫৩ tre@dtca.gov.bd 

anis89buet96@gmail.com 

৭।  রসরনয়ি আিবান প্ল্যানাি     

৮।  রসরন. ট্রার ক ইরিরনয়াি ৯৫৬৮৮২
৪ 

   

৯। এস এম রেজাউল করেম 

(উপসরিব) 
টট্ররনং এযাডিাইজাি ৯৫৬৯১৭১ 607 ০১৭২১৭৮৭৮৪১ 

৯৫৬৯১৭১  
inforezabd17@gmail.c

om  

১০।  এডিাইজাি, ইন. সাণপােৃ 
এন্ড রিংণকজ 

    

১১।  ট্রান্সপ ার্ট ইঞ্জিঞ্জিয়ার  ৯৫৬৮৮৯
৩ 

608   

১২। জনাব টমাোঃ আবুি খাণয়ি 
(পুরিশ সুপাি) 

ট্রার ক এনণ াসৃণমন্ে 
অর সাি 

৯৫৫৮৬৮
৪ 

611  ১৫৫২৩০৯৬৮০ teo@dtca.gov.bd 

teospdtca@gmail.com 

১৩। জনাব টমাোঃ নাহমাদুি হাসান আিবান প্ল্ানাি 
 

৯৫৬৮৭৪
৮ 

 

612 ০১৭২৩৮০৬৮৩০ 

 
up@dtca.gov.bd 

nahmadul.hasan@yahoo.co

m 

১৪। জনাব টমাহাম্মে টসকান্দি হায়ার্ 
বাহাদুি 

রহসাব ও অর্ৃ কমকৃর্ৃা ৪৭১২০৮
৩০ 

 ০১৮১৮৭৮২৯৬৬ afo@dtca.gov.bd 

bahadur.dtca@gmail.com 

১৫। জনাব টমাোঃ মামুনুি িহমান 
 

পরিউশন কণন্ট্রাি প্ল্যারনং 
অর সাি 

  ০১৬৭৮১৩৮৩৬৩ pcpo@dtca.gov.bd 

engrmmrsohel@gmail.com 

১৬। জনাব মহুম্মে িরকবুি হাসান ট্রান্সণপােৃ প্ল্যানাি ৯৫৬৮৮৪
৪ 

 

610 ০১৭১৫৫৮৩৮০৮ tp@dtca.gov.bd 

rokibrhd25@gmail.com  

১৭। জনাব টমাোঃ রমজানুি িহমান টডপুরে আিবান প্ল্যানাি   ০১৭৩৭৫৩৫৩২১ mizanurrahman.buet07@g

mail.com 

১৮। জনাব সসয়ে মাহ ুজ-উি ইসিাম টডপুরে আরকৃণেক্ট   ০১৯১৩১৬৮৮৪২ mahfuzshanto@gmail.com 

১৯। জনাব ধ্রুব আিম টডপুরে ট্রান্সণপােৃ প্ল্যানাি   ০১৭১৬৯০৮৫৫৫ dhrubo101@yahoo.com 

২০। জনাব টক এম টর্ৌর কুি হাসান টডপুরে ট্রান্সণপােৃ 

ইরিরনয়াি 

  ০১৭১৮৮৭৭২৬১ hasan07buet@gmail.com 

mailto:eddtca.60@gmail.com
mailto:hemayet72@gmail.com
mailto:inforezabd17@gmail.com
mailto:inforezabd17@gmail.com


২১। জনাব টমাহাম্মে আবদুি িরকব টডপুরে মাস ট্রানরজে 

প্ল্যানাি (এমআিরে) 

  ০১৭১১৯৫২৩২৮ raquib34@gmail.com 

২২। জনাব টমাোঃ আিাি টহাণসন টডপুরে মাস ট্রানরজে 

প্ল্যানাি (রবআিরে) 

  ০১৯১৮৩৫০৯৯৪ amtp.brt@dtca.gov.bd 

alal_buet@yahoo.com 

২৩। জনাব টমাোঃ িারকবুি হাসান টডপুরে মাস ট্রানরজে 

ইরিরনয়াি (এমআিরে) 

  ০১৯২১৯২৯৫২১ rakib08me@gmail.com 

২৪। জনাব টমাোঃ র্ুষাি টডপুরে মাস ট্রানরজে 

ইরিরনয়াি (রবআিরে) 

  ০১৭১২৫০৫০৫১ amte.brt@dtca.gov.bd 

tusher.me@gmail.com 

২৫। জনাব মুকুি িন্দ্র মহন্ত টপ্রাগ্রামাি (ডাোণবজ)   ০১৭১৭৪৮৯৪৪৭ 

 
mukul.oracle@gmail.com 

২৬। জনাব িারশো সুির্ানা টপ্রাগ্রামাি (রিয়ারিং হাউস 

এডরমরনসণট্রেি) 

  ০১৭২৩৫৯৮৬০৬ rashida57pust@gmail.com 

২৭। জনাব টমাোঃ পািণিজ হাওিাোি টপ্রাগ্রামাি (রিয়ারিং হাউস 

অপাণিশন এন্ড 

টমইনণেন্যান্স) 

  ০১৭৩১৩৪৩১৯৭ pervej.cse12@gmail.com 

২৮। জনাব অপু টেবনার্ রসরনয়ি সহকারি রহসাব ও 

অর্ৃ কমকৃর্ৃা 

  ০১৯৮৩৪৫৯৬২৩ 

০১৭১৯৩৪২৫৬৮ 

apu.icmab2017@gmail.com 

২৯। জনাব আবু র্ািহা টমাোঃ সা ওয়ান 
 

টপ্রাগ্রামাি 
 

  ০১৭৫৫৫৫৫৪০৬ safwan.dtca@gmail.com 

safwan.rizvi017@gmail.co

m 

৩০। সারেয়া টিৌধুিী 
 

সহকািী আিবান প্ল্যানাি 
 

  ০১৬৭৩৬২৯৮৪৮ aup@dtca.gov.bd 

chowdhurysadiabuet10@g

mail.com 

৩১। জনাব ইয়াে িহমান রনর্ৃি 
 

সহকািী আরকৃণেক্ট 

 
  ০১৭৮০৩০২৬৮৯ aarch@dtca.gov.bd 

architect.nirzhar@gmail.co

m 

৩২। জনাব টমাোঃ আরস  আিী রসরিকী 
 

সহকািী রজআইএস 
এনারিষ্ট 
 

  ০১৬৭০২০৩৫৮৮ agisa@dtca.gov.bd 

asifali_siddique@yahoo.co

m 

৩৩। জনাব টমাোঃ সাই ুি ইসিাম 

 
সহকািী ট্রান্সণপােৃ 
ইণকাণনারমস্ট 

  ০১৫২১২০০১১৫ ateco@dtca.gov.bd 

saifulce12@gmail.com 

৩৪।  সহকািী মযাণনজাি ট্রার ক 
সাণিৃ 

    

৩৫। জনাব মীি আহসান হাবীব 

 
সহকািী ট্রান্সণপােৃ 
ইরিরনয়াি 
 

  ০১৭২৪৬২৩০০৮ ate@dtca.gov.bd 

kanan092086@gmail.com 

৩৬। জনাব সা ায়ার্  ারুক টিৌধুিী সহকািী ট্রার ক 
ইরিরনয়াি 

  ০১৬৮২৬১০৬৮২ atre@dtca.gov.bd 

safayatfarooq30@gmail.co

m 

৩৭। জনাব এম এম আরস  নওয়াজ  সহকািী রডজাইন 
ইরিরনয়াি 

  ০১৭৩৪৩৬০৩৮১ ade@dtca.gov.bd 

ashif.buet@gmail.com 

৩৮। জনাব টমাোঃ টর্ৌরহদুি ইসিাম সহকািী পরিউশন 

কণন্ট্রাি প্ল্যারনং অর সাি 

  ০১৮১৫০৭০৮০১ towhid.env.ifescu@gmail.c

om 

৩৯। জনাব  ািরহন  াইজা রনহা সহকািী টপ্রাগ্রামাি   ০১৭১০৯৭০৪৫১ farhinfaiza@gmail.com 

৪০। জনাব টমাোঃ র্াণিক হাসান র্াহরসন  সহকািী টপ্রাগ্রামাি 

(ডাোণবজ) 

  ০১৮৩১৩৫৯২৭৫ tarequehasan2@gmail.com 

৪১। জনাব সািাম টহাণসন সহকািী টপ্রাগ্রামাি 

(রিয়ারিং হাউজ 

এযডরমরনণেেি) 

  ০১৬৭১০৩১২৩৩ esaddam.cse@gmail.com 

mailto:tusher.me@gmail.com


 

 

৪২। জনাব টগািাম সাণিায়াি  সহকািী টমইনণেন্যান্স 

ইরিরনয়াি 

  ০১৬৭৬৭১৫০৪৪ sarwar.ovi95@gmail.com 

৪৩।  সহকািী মাস ট্রানরজে 
প্ল্ানাি (রবআিরে) 

    

৪৪।  সহকািী মাস ট্রানরজে 
ইরিরনয়াি (এমআিরে) 

    

৪৫।  সহকািী রহসাব ও অর্ৃ 
কমকৃর্ৃা  

    

৪৬।  সহকািী পরিিািক     

৪৭।   সহকািী মাস ট্রানরজে 
ইরিরনয়াি (রবআিরে) 

    

৪৮।  সহকািী মাস ট্রানরজে 
প্ল্যানাি (এমআিরে) 

    


