
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িবআর�এ চ��াম িবভাগীয় অিফস 
ন�ন পাড়া, হাটহাজারী �রাড, চ��াম। 

�ফান: +৮৮-০৩১-২৫৮১০৩১ 
ফ�া�: +৮৮-০৩১-৬৮২৫২৫ 

ইেমইল: dd_ctg@brta.gov.bd 

 
�িমক কম �কত�ার নাম ও পদবী �ফান / �মাবাইল না�ার ও ইেমইল 
১। জনাব �মাঃ শহী��াহ 

উপপিরচালক(ইি�িনয়ািরং) 
�ফান: +৮৮-০৩১-২৫৮১০৩১ 
�মাবাইল: +৮৮০১৯৬৬৬২২০২২ 
ইেমইল: dd_ctg@brta.gov.bd 

২। জনাব �মাঃ শিফ�ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক(সাধারণ) 

 

৩। জনাব রায়হানা আ�ার উথ� 
সহকারী পিরচালক(ইি�িনয়ািরং) 

 

৪। জনাব �মাহা�দ শাহাদাত হেসন 
সহকারী পিরচালক(সাধারণ) 

 

 
 

িবআর�এ চ��াম িবভােগর আওতাধী সােক�লস�হ 

�িমক কম �কত�ার নাম ও পদবী �কানা, �ফান / �মাবাইল ও ইেমইল 
১। জনাব ��ত �মার �দবনাথ 

সহকারী পিরচালক(ইি�িনয়ািরং)  
 

িবআর�এ চ� �মে�া সােক�ল-১ 
ন�ন পাড়া, হাটহাজারী �রাড, চ��াম।  

�মাবাইল: +৮৮০১৯৬৬৬২২০৪৮ 
ইেমইল: ad_ctg_metro@brta.gov.bd 

২। জনাব �মাঃ উসমান সেরায়ার আলম 
সহকারী পিরচালক(ইি�িনয়ািরং)  
 

িবআর�এ চ� �মে�া সােক�ল-২ 
ন�ন পাড়া, হাটহাজারী �রাড, চ��াম।  

�মাবাইল: +৮৮০১৯৬৬৬২২০৪৯ 
ইেমইল: ad2_ctg@brta.gov.bd 

৩। জনাব �মাঃ জায়নাল আেবদীন 
�চৗ�রী 
সহকারী পিরচালক(ইি�িনয়ািরং)  

িবআর�এ চ��াম সােক�ল 
ন�ন পাড়া, হাটহাজারী �রাড, চ��াম।  

�ফান: +৮৮-০৩১-২৫৮৪২৩০ 
�মাবাইল: +৮৮০১৯৬৬৬২২০৫০ 

ইেমইল: ad1_ctg@brta.gov.bd 
৪। জনাব �মাঃ ���ামান 

সহকারী পিরচালক(ইি�িনয়ািরং)  
�মাবাইল: +৮৮০১৯৬৬৬২২০৩৪ 

িবআর�এ �িম�া সােক�ল 
কােল�েরট ভবন (িডিস অিফস), �িম�া। 

�ফান: +৮৮-০৮১-৬৮৮৭৯ 
�মাবাইল: +৮৮০১৯৬৬৬২২০৫৮ 

ইেমইলঃ ad_comilla@brta.gov.bd 
৫। জনাব �শখ �মাঃ ইমরান 

সহকারী পিরচালক(ইি�িনয়ািরং) 
িবআর�এ চ�দ�র সােক�ল 

কােল�েরট ভবন (িডিস অিফস), চ�দ�র। 
�ফান: +৮৮-০৮৪১-৬৬৯৭০ 

�মাবাইল: +৮৮০১৯৬৬৬২২০৫৯ 
ইেমইলঃ ad_chandpur@brta.gov.bd 



�িমক কম �কত�ার নাম ও পদবী �কানা, �ফান / �মাবাইল ও ইেমইল 
৬। জনাব �মাঃ আেনায়ার �হােসন 

সহকারী পিরচালক(ইি�িনয়ািরং) 
িবআর�এ লি��র সােক�ল 

কােল�েরট ভবন (িডিস অিফস), লি��র। 
�ফান: +৮৮-০৩৮১-৫৫৯৮ 

�মাবাইল: +৮৮০১৯৬৬৬২২০৫৭ 
ইেমইলঃ ad_lakshmipur@brta.gov.bd 

৭। জনাব �মাঃ আিত�র রহমান 
সহকারী পিরচালক(ইি�িনয়ািরং) 

িবআর�এ �নায়াখালী সােক�ল 
কােল�েরট ভবন (িডিস অিফস), �নায়াখালী। 

�ফান: +৮৮-০৩২১-৬১৬৫০ 
�মাবাইল: +৮৮০১৯৬৬৬২২০৫৫ 

ইেমইলঃ ad_noakhali@brta.gov.bd 
৮। জনাব পাক�ন �চৗ�রী 

সহকারী পিরচালক(ইি�িনয়ািরং) 
িবআর�এ �ফনী সােক�ল 

কােল�েরট ভবন (িডিস অিফস), �ফনী। 
�ফান: +৮৮-০৩৩১-৬১১৬৭৫ 

�মাবাইল: +৮৮০১৯৬৬৬২২০৫৬ 
ইেমইলঃ ad_feni@brta.gov.bd 

৯। জনাব পাক�ন �চৗ�রী 
সহকারী পিরচালক (ইি�িনয়ািরং) 

িবআর�এ রা�ামা� সােক�ল 
কােল�েরট ভবন (িডিস অিফস), রা�াম�-৪৫০০। 

�ফান: +৮৮-০৩৫১-৬২১৪৮ 
�মাবাইল: +৮৮০১৯৬৬৬২২০৫৩ 

ইেমইলঃ ad_rangamati@brta.gov.bd 
১০। জনাব �মাঃ জামাল উি�ন 

সহকারী পিরচালক (ইি�িনয়ািরং) 
িবআর�এ �বাজার সােক�ল 

কােল�েরট ভবন (িডিস অিফস), �বাজর। 
(ক� নং ২১৪, িনচতলা)  

�ফান: +৮৮-০৩৪১-৫১২৭২ 
ফ�া�: +৮৮-০৩৪১-৬২২০৯ 

�মাবাইল: +৮৮০১৯৬৬৬২২০৫১ 
ইেমইলঃ ad_coxsbazar@brta.gov.bd 

১১। জনাব �মাঃ জামাল উি�ন 
সহকারী পিরচালক (ইি�িনয়ািরং) 

িবআর�এ বা�রবান সােক�ল 
কােল�েরট ভবন (িডিস অিফস), বা�রবান। 

�মাবাইল: +৮৮০১৯৬৬৬২২০৫২ 
ইেমইলঃ ad_bandarban@brta.gov.bd 

১২। জনাব �মাঃ ��ীপ �মার 
সহকারী পিরচালক (ইি�িনয়ািরং) 

িবআর�এ খাগড়াছিড় সােক�ল 
কােল�েরট ভবন (িডিস অিফস), খাড়াছিড়। 

�মাবাইল: +৮৮০১৯৬৬৬২২০৫৪ 
ইেমইলঃ ad_khagrachhori@brta.gov.bd 

 
১৩। জনাব িজ এম নািদর �হােসন 

সহকারী পিরচালক (ইি�িনয়ািরং) 
িবআর�এ �া�ণবািড়য়া সােক�ল 

কােল�েরট ভবন (িডিস অিফস), �া�ণবািড়য়া। 
�ফান: +৮৮-০৮৫১-৫৮০৭৪ 
ফ�া�: +৮৮-০৮৫১-৫৭৭১৩ 

�মাবাইল: +৮৮০১৯৬৬৬২২০৬০ 
ইেমইলঃ ad_bbaria@brta.gov.bd 

 


