
টেলিফ োন, ট োবোইি নম্বর ও ই-ট ইি 

ঢোকো পলরবহন স ন্বয় কর্তপৃক্ষ 

ক্র: 

নং 

ক কৃর্োৃফের নো  পেলব েোপ্তলরক ট োন ইন্টোরক  ট োবোইি নম্বর ইফ ইি 

1.   সাবিহা পারভীন 

(অলর্লরক্ত সলিব) (অলর্লরক্ত েোলয়ত্ব) 

লনবোৃহী পলরিোিক 

 

০২২২৩৩৮২৬৮৬ 

 

৬০১ ০১712-076076 ed@dtca.gov.bd 

 

2.  জনোব এ টক এ  হোল জুর রহ োন 

(যুগ্মসলিব) 

অলর্লরক্ত লনবোৃহী পলরিোিক  

( োস ট্রোনলজে) 

০২২২৩৩৮৮৮৩১ 

 

৬০৩ ০১৭৫৩৯০৪৫৩৪ hafizur1966@gmail.com 

3.  জনোব ট োহোম্মে রলবউি আি  

(অলর্. প্রধোন প্রফকৌশিী,সওজ, (ি.েো.) 

অলর্. লনবোৃহী পলরিোিক  

(টিএ লপটিআই) 

৪৭১২০৩৯০ 

 

৬০২  ০১৭১১৮১০২৮৮ aed.tmpti.dtca@gmail.com 

rabiulrhd@gmail.com 

4.  জনোব এস এ  টরজোউি কলর  

উপসলিব (পলরলিলর্ নং-৬৬৬০) 

পলরিোিক (প্রশোসন) 

 

০২২২৩৩৮৮৬৪৩ ৬০৪ ০১৭২১৭৮৭৮৪১ inforezabd17@gmail.com 

5.   টট্রলনং এযোডভোইজোর ০২২২৩৩৮৯১৭১ ৬০৭   

6.  জনোব ট োোঃ আবুি খোফয়র 

(পুলিশ সুপোর) 

ট্রোল ক এনফ োসফৃ ন্ট 

অল সোর 

০২২২৩৩৮৮৬৮৪ ৬১১  ১৫৫২৩০৯৬৮০ teospdtca@gmail.com 

7.   উপপলরিোিক 

 

৪৭১২০৮৩৮ ৬২৮ ০১৭১১১৯২৪৩১ sakrishna226@gmail.com 

8.   ম্যোস ট্রোনলজে ইলিলনয়োর 

 

০২২২৩৩৮৯২৬২ ৬০৯   

9.  জনোব এ . ল জোনুর রহ োন ভ ূঁঞো ম্যোস ট্রোনলজে প্ল্যোনোর 

 

০২২২৩৩৮৯২৬২ ৬০৯ ০১৬১৯৭২০১১৪ mrbhuiyan89@yahoo.com 

10.  জনোব মুহম্মে রলকবুি হোসোন 

 

ট্রোন্সফপোে ৃপ্ল্যোনোর 

 

০২২২৩৩৮৮৮৪৪ 

 

৬১০ ০১৭১৫৫৮৩৮০৮ 

 

rokibrhd25@gmail.com  

11.  জনোব মীর মমাহাম্মদ কামরুল হাসান ট্রোল ক ইলিলনয়োর ০২২২৩৩৮৮৮২৫ ৬০৫ ০১৭২০১৬৯৫৪৩ sachow137@gmail.com 

12.  জনোব ট োহোম্মে হোয়েোর কো রুজ্জো োন ট্রান্সপপার্ ট ইবিবনয়ার  

 

০২২২৩৩৮৮৮৯৩ 

 

৬০৮ ০১৫৫৯০৬৩০৯২ m.haider.ce@gmail.com 

13.  জনোব ট োোঃ নোহ োদুি হোসোন আরবোন প্ল্োনোর 

 

০২২২৩৩৮৮৭৪৮ 

 

৬১২ ০১৭২৩৮০৬৮৩০ 

 

nahmadul_hasan@yahoo.com 

14.  জনোব ট োহোম্মে টসকোন্দর হোয়োর্ 

বোহোদুর 

লহসোব ও অর্ ৃক কৃর্োৃ ৪৭১২০৮৩০ ৬৩৪ ০১৮১৮৭৮২৯৬৬ bahadur.dtca@gmail.com 

15.  জনোব ট োোঃ  োমুনুর রহ োন বসবনয়র মরাড মসফটি 

মেশাবলস্ট (চলবি দাবয়ত্ব) 

৪৭১২০৮৩২ ৬২৭ ০১৬৭৮১৩৮৩৬৩ engrmmrsohel@gmail.com 

16.  জনোব মুহোম্মে আবদুর রলকব টডপুটি  োস ট্রোনলজে প্ল্যোনোর 

(এ আরটি) 

 ৬৩৬ ০১৭১১৯৫২৩২৮ raquib34@gmail.com 

17.  জনোব ট োোঃ রোলকবুি হোসোন টডপুটি  োস ট্রোনলজে 

ইলিলনয়োর (এ আরটি) 

 ৬৩৬ ০১৯২১৯২৯৫২১ rakib08me@gmail.com  

18.  জনোব ধ্রুব আি  টডপুটি ট্রোন্সফপোে ৃপ্ল্যোনোর  ৬২৩ ০১৭১৬৯০৮৫৫৫ dhrubo101@yahoo.com 
 

19.  জনোব ট োোঃ তুষোর টডপুটি  োস ট্রোনলজে 

ইলিলনয়োর (লবআরটি) 

৪৭১২০৮৩৯ ৬৩৭ ০১৭১২৫০৫০৫১ tusher.me@gmail.com 

20.  জনোব টক এ  টর্ৌল কুি হোসোন টডপুটি ট্রোন্সফপোে ৃইলিলনয়োর  ৬০৬ ০১৭১৮৮৭৭২৬১ 

 

hasan07buet@gmail.com 

21.  জনোব ট োোঃ ল জোনুর রহ োন টডপুটি আরবোন প্ল্যোনোর  ৬০৬ ০১৭৩৭৫৩৫৩২১ 

 

mizanurrahmanbuet07@gmail.co

m 

22.  জনোব সসয়ে  োহফুজ-উি ইসিো  টডপুটি আলকৃফেক্ট  ৬২৯ ০১৯১৩১৬৮৮৪২ 

 

mahfuzshanto@gmail.com 

23.  জনোব অপু টেবনোর্ লসলনয়র সহকোরী লহসোব ও 

অর্ ৃক কৃর্োৃ 

 ৬৩৭ ০১৭১৯৩৪২৫৬৮ saafo@dtca.gov.bd 

24.  জনোব মুকুি িন্দ্র  হন্ত টপ্রোগ্রো োর (ডোেোফবজ)  

 

৬১৬ ০১৭১৭৪৮৯৪৪৭ mukul.oracle@gmail.com 

25.  জনোব ট োোঃ পোরফভজ হোওিোেোর টপ্রোগ্রো োর (লিয়োলরং হোউজ 

অপোফরশন এন্ড 

ট ইনফেন্যোন্স) 

 ৬১৬ ০১৭৩১৩৪৩১৯৭ pervej.cse12@gmail.com 

26.  জনোব রোলশেো সুির্োনো টপ্রোগ্রো োর (লিয়োলরং হোউজ 

এডল লনসফট্রের) 

 ৬১৬ ০১৭২৩৫৯৮৬০৬ rashida57pust@gmail.com 

27.  জনোব আবু র্োিহো ট োোঃ সো ওয়োন টপ্রোগ্রো োর   ০১৭৫৫৫৫৫৪০৬ safwan.dtca@gmail.com 

28.  জনোব সোলেয়ো টিৌধুরী 

 

সহকোরী আরবোন প্ল্যনোর 

 

৪৭১২০৮৪৩ ৬৩০ ০১৬৭৩৬২৯৮৪৮ chowdhurysadiabuet10@gmail.co

m 

29.  জনোব ইয়োে রহ োন লনর্রৃ 

 

সহকোরী আলকৃফেক্ট 

 

৪৭১২০৮৪০ ৬৩৯ ০১৭৮০৩০২৬৮৯ architect.nirzhar@gmail.com 

30.  জনোব ট োোঃ আলস  আিী লসলিকী সহকোরী লজআইএস এনোলিষ্ট ৪৭১২০৮৪১ ৬৪০ ০১৬৭০২০৩৫৮৮ asif.dtca@gmail.com 

mailto:aed.tmpti.dtca@gmail.com
mailto:m.haider.ce@gmail.com
mailto:mahfuzshanto@gmail.com


ক্র: 

নং 

ক কৃর্োৃফের নো  পেলব েোপ্তলরক ট োন ইন্টোরক  ট োবোইি নম্বর ইফ ইি 

  

31.   সহকোরী ট্রোন্সফপোে ৃ

ইলিলনয়োর 

 

৪৭১২০৮৪৪ ৬২৯   

32.  জনোব এ  এ  আলস  নওয়োজ  

 

সহকোরী লডজোইন 

ইলিলনয়োর 

 ৬৪০ ০১৭৩৪৩৬০৩৮১ ashif.buet@gmail.com 

33.  জনোব ট োোঃ টর্ৌলহদুি ইসিো  সহকোরী পলিউশন কফরোি 

প্ল্যোলনং অল সোর 

 ৬৩৯ ০১৮১৫০৭০৮০১ towhid.env.ifescu@gmail.com 

34.  জনোব  োরলহন  োইজো লনহো সহকোরী টপ্রোগ্রো োর   ০১৭১০৯৭০৪৫১ farhinfaiza@gmail.com 

35.  জনোব ট োিো  সোফরোয়োর সহকোরী ট ইনফেন্যোন্স 

ইলিলনয়োর 

  ০১৬৭৬৭১৫০৪৪ sarwar.ovi95@gmail.com 

36.  জনোব সোিো  টহোফসন সহকোরী টপ্রোগ্রো োর 

(লিয়োলরং হোউজ 

এযোডল লনফেের) 

 ৬৩৩ ০১৬৭১০৩১২৩৩ esaddam.cse@gmail.com 

37.   সহকোরী টপ্রোগ্রো োর 

(লিয়োলরং হোউজ অপোফরশন 

এন্ড ট ইনফেন্যোন্স) 

    

38.   সহকোরী ট্রোন্সফপোে ৃপ্ল্যোনোর ৪৭১২০৮৩৭    

39.  জনোব ট োোঃ জলহরুি ইসিো  সহকোরী পলরিোিক (ি: েো:)  636 ০১৭২০৫২৯৮০৭  

40.  জনোব ট োোঃ টর্ৌলহে হোসোন প্রশোসলনক ক কৃর্োৃ  ৬২০ 01917099083 towheed91@gmail.com 

41.  জনোব পোলপয়ো খোন প্রশোসলনক ক কৃর্োৃ   01711848482 papiatipu@gmail.com 

42.  জনোব কোরোর টশোফয়ব প্রশোসলনক ক কৃর্োৃ  ৬২৫ 01835142545 shoyebdtcb@gmail.com 

43.  জনোব টহোসফনআরো ইয়োসল ন প্রশোসলনক ক কৃর্োৃ  ৬২১ 01674777399 hosnearadtca@gmail.com 

 

44.  জনোব ট োহোম্মে ইউনুস লনবোৃহী পলরিোিফকর একোন্ত 

সলিব (িিলর্ েোলয়ত্ব) 

 ৬১৭ 01716030707 younusdtca@gmail.com 

 

 

45.  মমাোঃ ফটিক আলী উপ-সহকারী প্রপকৌশলী 

(ইপলকবট্রকযাল) 

  ০১৭৭৬০০০৮৮০  

46.  কাজী শাবহন আলম উপ-সহকারী প্রপকৌশলী 

(বসবভল) 

  ০১৮২৩৩২৯২৩৮  

 


