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বিআরটিএ রংপুর বিভাগ ও এর আওতাধীন সার্কেলসমূর্ে কর্ েরত অবিস প্রধানর্ের তাবলকা 

ক্রমিক ছমি কি মকর্মারনািপদিী ও দপ্তর 

(জ্যেষ্ঠর্ার ক্রিানুসারর নয়) 

জ্ াগার াগ 

1।   নাি :  

পদমি : পমরচালক (ইমি:) 

অমিস : রংপুর মিভাগীয় অমিস, 

িামিনং-৪২/০১, জ্রাড নং-০১, প মটন 

পূি মপািা, টমি মনাল জ্রাড, জ্কার্য়ালী, 

রংপুর। 

 

ই-জ্িইল de_rangpur@brta.gov.bd 

 

2।  

 

নাি : এটিএি যালাল উদ্দীন 

পদমি : উপপমরচালক (ইমি:) 

অমিস : রংপুর মিভাগীয় অমিস, 

িামিনং-৪২/০১, জ্রাড নং-০১, প মটন 

পূি মপািা, টমি মনাল জ্রাড, জ্কার্য়ালী, 

রংপুর। 

 

ই-জ্িইল dd_rangpur@brta.gov.bd 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫১৬১২ 

 

3।  

 

নাি  : জ্িাোঃিারুক আলি 

পদমি : সহকারী পমরচালক (ইমিোঃ) 

অমিস : মিআরটিএ রংপুর সারকমল, 

কারলক্টররট ভিন (মডমস অমিস), রংপুর। 

 

ই-জ্িইল ad_rangpur@brta.gov.bd 

জ্িান (অমিস) ৮৮-০৫২১-৬৪০১০ 

জ্িািাইল -০১৯৬৬৬২২০৬৯ 

4।  

 

নাি : জ্িাহাম্মদ িামুনুর রমিদ 

পদমি :  সহকারী পমরচালক (ইমিোঃ) 

অমিস : মিআরটিএ মদনাযপুর সারকমল, 

কারলক্টররটভিন (মডমস অমিস), 

মদনাযপুর। 

 

ই-জ্িইল ad_dinajpur@brta.gov.bd 

জ্িািাইল- ০১৫৫০০৫১৬৫৮ 

5।  

 

নাি : র্ন্ময় কুিার ধর 

পদমি : সহকারী পমরচালক (ইমি:) 

অমিস : মিআরটিএ পঞ্চগি সারকমল, 

কারলক্টররট ভিন (মডমসঅমিস), পঞ্চগি। 

 

ই-জ্িইল ad_panchagarh@brta.gov.bd 

জ্িািাইল০১৫৫০০৫১৬৫৭ 

mailto:ad_dinajpur@brta.gov.bd
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ক্রমিক ছমি কি মকর্মারনািপদিী ও দপ্তর 

(জ্যেষ্ঠর্ার ক্রিানুসারর নয়) 

জ্ াগার াগ 

6।  

 

নাি : জ্িাোঃ নূরুল ইসলাি 

পদমি : সহকারী পমরচালক (ইমিোঃ) 

অমিস    : মিআরটিএ লালিমনরহাট 

সারকমল, কারলক্টররট ভিন (মডমসঅমিস), 

লালিমনরহাট। 

 

ই-জ্িইল

 ad_lalmonirhat@brta.gov.bd

জ্িান (অমিস) ৮৮-০৫৮১-৬১৯০৭ 

জ্িািাইল-০১৫৫০০৫১৬৬০ 

7।  

 

নাি : র্ন্ময় কুিার ধর 

পদমি : সহকারী পমরচালক (ইমি:) 

অমিস : মিআরটিএ ঠাকুরগাঁও সারকমল, 

কারলক্টররট ভিন (মডমসঅমিস), ঠাকুরগাঁও। 

 

ই-জ্িইল ad_thakurgaon@brta.gov.bd 

জ্িািাইল -০১৫৫০০৫১৬৫৭ 

8।  

 

নাি : জ্িাোঃ িারুক আলি 

পদমি : সহকারী পমরচালক (ইমি:) 

অমিস  : মিআরটিএ নীলিািারী সারকমল, 

কারলক্টররট ভিন (মডমসঅমিস), 

নীলিািারী। 

 

ই-জ্িইল ad_nilphamari@brta.gov.bd 

জ্িািাইল -০১৫৫০০৫১৬৫৯ 

9।  

 

নাি : জ্িাোঃ নূরুল ইসলাি 

পদমি : সহকারী পমরচালক (ইমি:) 

অমিস : মিআরটিএ কুমিগ্রাি সারকমল, 

কারলক্টররট ভিন (মডমসঅমিস), কুমিগ্রাি। 

 

ই-জ্িইল ad_kurigram@brta.gov.bd 

জ্িান (অমিস)৮৮-০৫৮১-৬১৯০৭ 

জ্িািাইল-০১৫৫০০৫১৬৬০ 

10।  

 

নাি : জ্িা: রমিউল ইসলাি 

পদমি : সহাকরী পমরচালক (ইমি:) 

অমিস : মিআরটিএ গাইিান্ধা সারকমল, 

কারলক্টররট ভিন (মডমসঅমিস), গাইিান্ধা। 

ই-জ্িইল ad_gaibandha@brta.gov.bd 

জ্িান (অমিস)৮৮-০৫১-৬৫৭১৬ 

জ্িািাইল-০১৯৬৬৬২২০৭০ 
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