
গৃহায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণালয় ও এর ধীন ধধদপ্তর, ধরদপ্তর, কর্ততক্ষ ও সংস্থাসমূহহর আহনাহবশন টিহভর তথ্যঃ 

 

গৃহায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণালয় 

ক্রভ কভ তকততার নাভ ও দফী টিহভ ফস্থান ফপান নম্বর আ-ফভআল 

দাপ্তধরক ফভাফাআল 

০১ জনাফ ফভাঃ মমতাজ উদ্দিন এনদ্দিদ্দি 

যুগ্মসধিফ (প্রশািন ব্রাঞ্চ) 

গৃহায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণালয় 

ধিপ আহনাহবশন 

ধপসার 

০২-৯৫৪৫৮৯১ ০১৭১৩২০২৫৪১ momtaz.uddin3@gmail.com 

 

 

০২ বেগম নায়লা আহমমদ 

উপসধিফ (প্রশািন শাখা-৫) 

গৃহায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণালয় 

সদস্য ০২-৯৫৪৬১০২ ০১৮১৯৫৫৭৯৪২ nailaahmednoor@yahoo.com 

০৩ জনাে বমাোঃ বমাতাহার বহামিন 

উপসধিফ (প্রশািন শাখা-১) 

গৃহায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণালয় 

সদস্য ০২-৯৫৪৫৯৮১ ০১৭৭৯২১২০৯৯ motaher6679@gmail.com 

 

০৪ জনফা ফভা: ধিধিকুর রহভান 

উসধিফ (প্রশাসন-৩) 

গৃহায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণালয় 

সদস্য ০২-৯৫৪৯৬৯৪ ০১৭১৫৮২০৭৪০ sdkrahman1969@gmail.com 

০৫ জনাে লুৎফুন নাহার 

উসধিফ (প্রশাসন-৬) 

গৃহায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণালয় 

সদস্য ০২-৯৫৭০৬৬৯ - shipu15685@gmail.com 

 

০৬ জনাফ বমাোঃ মাহবুবুর রহমান 

উসধিফ (োমজট) 

গৃহায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণালয় 

সদস্য ০২-৯৫৫৭৪৬০ ০১৭৫৭৫০৩৩৭৮ dsbudget@mohpw.gov.bd 

 

০৭ জনাফ ধভধহর কাধি সরকার 

ধসহেভ এনাধলে 

গৃহায়ন ও গণপূতত ভন্ত্রণালয় 

সদস্য সধিফ ০২-৯৫৪৫২১৪ ০১৭১৮৬৯৩২০০ mihircse@gmail.com 

 

রাজধানী উন্নয়ন কর্ততক্ষ 

ক্রভ কভ তকততার নাভ ও দফী টিহভ ফস্থান ফপান নম্বর আ-ফভআল 

দাপ্তধরক ফভাফাআল 

০১ জনাফ কাজী ফভাহাম্মদ ভাহাবুবুল 

হক 

ধসধনয়র ধসহেভ এযানাধলে 

রাজউক, ঢাকা 

আহনাহবশন 

ধপসার 

 ০১৭৩০০১৩৯২০ ssa@rajukdhaka.gov.bd 

 

০২ জনাফ অশরাফুল আসলাভ 

উ-নগর ধরকল্পনাধফদ(নগর 

ধরকল্পনা), রাজউক, ঢাকা 

সদস্য  ০১৭৮৭২২১১১১ dtpz@rajukdhaka.gov.bd 

 

০৩  জনাফ অধভনুর রহভান সুভন 

ধনফ তাহী প্রহকৌশলী 

রাজউক, ঢাকা 

সদস্য  ০১৭৩০০১৩৯২৬  
dpd@urprajuk.com 

 
০৪ জনাফ ফভাঃ লুৎপর রহভান 

ফপ্রাগ্রাভার 

রাজউক, ঢাকা 

সদস্য  ০১৫৫৪০০১৯৭১  
programmer@rajukdhaka.gov.bd 

 
০৫ জনাফ ফভাঃ ফভহহদী হাসান খান 

সহ-থরাআজড ধপসার 

রাজউক, ঢাকা 

সদস্য  ০১৬৭০২৭৭৭৪৪ aao1z7@rajukdhaka.gov.bd 
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গণপূতত ধধদপ্তর 

ক্রভ কভ তকততার নাভ ও দফী টিহভ ফস্থান ফপান নম্বর আ-ফভআল 

দাপ্তধরক ফভাফাআল 

০১ জনাফ ফভাসহলহ্ উধিন অহাম্মদ 

তত্বাফধায়ক প্রহকৌশলী (সভন্বয়) 

গণপূতত ধধদপ্তর, ঢাকা 

আহনাহবশন 

ধপসার 

৯৫৬৮৯১৪ ০১৫৫২৪০১১৫৮ se_coord@pwd.gov.bd 

 

০২ জনাফ অবুল কালাভ 

ধনফ তাহী প্রহকৌশলী 

গণপূতত আ/এভ ধফবাগ-১, ঢাকা 

সদস্য ৯৫৬৯৮২০ ০১৫৫২৩৯৬৬২৮ ee_emdk1@pwd.gov.bd 

 

০৩  জনাফএস এভ জুলক্বারনাআন 

ধনফ তাহী প্রহকৌশলী 

গণপূতত প্রকল্প ধফবাগ-৩, ঢাকা 

সদস্য ৯৫৫৪৫৭৬ ০১৭৩২১৭০১৫১ ee_pd3@pwd.gov.bd 

 

০৪ জনাফ হাসনাত সাফধরনা 

ধনফ তাহী প্রহকৌশলী(সংস্থান) 

গণপূতত ধধদপ্তর, ঢাকা 

সদস্য ৯৫৬০৬৫৮ ০১৫৫২৪০৭৪০২ ee_pd5@pwd.gov.bd 

 

০৫ জনাফ হুভাহয়রা ধফনহত ফরজা 

ধনফ তাাাহী প্রহকৌশলী, এভঅআএস ফসল 

গণপূতত ধধদপ্তর, ঢাকা 

সদস্য ৯৫৫৬৭৯৪ ০১৮১৩২১০৪১৮ mis@pwd.gov.bd 

 

০৬ জনাফ নাজমুন নাহার হাধভদ 

উ-ধফবাগীয় প্রহকৌশলী, এভঅআএস 

ফসল, গণপূতত ধধদপ্তর, ঢাকা 

সদস্য ৯৫৫৬৭৯৪ ০১৮১৭০০৫৭৯৬ sde_mis@pwd.gov.bd 

 

 

জাতীয় গৃহায়ন কর্ততক্ষ 

ক্রভ কভ তকততার নাভ ও দফী টিহভ ফস্থান ফপান নম্বর আ-ফভআল 

দাপ্তধরক ফভাফাআল 

০১ জনাফ ফভাঃ ফসধলভ খান 

তত্বাফধায়ক প্রহকৌশলী  

ধরকল্পনা, নক্সা ও ধফহশষ প্রকল্প 

জাতীয় গৃহায়ন কর্ততক্ষ, ঢাকা 

আহনাহবশন 

ধপসার 

 ০১৫৫২৪৭৯৫৫৯  
se_pdsp@nha.gov.bd 

 

 
. 

০২ 

জনাফ ফভাঃ হাধরজুর রহভান 

ধনফ তাহী প্রহকৌশলী (ধরকল্পনা ও 

ধডজাআন ধডধবশন) 

জাতীয় গৃহায়ন কর্ততক্ষ, ঢাকা 

সদস্য  ০১৭১১৩৬২৯৮৮  
harijur@yahoo.com 

ee_plan@nha.gov.bd 

 
০৩ জনাফ ফভাঃ মুশধপকুল আসলাভ 

উধরিালক(প্রশাসন ও প্রধশক্ষণ) 

জাতীয় গৃহায়ন কর্ততক্ষ, ঢাকা 

সদস্য  ০১৮১৯৯৫৪৭৯৭  
dd-at@nha.gov.bd 

 
০৪ জনাফ ফসাহাগ কুভার দাস 

ফপ্রাগ্রাভার(কধিউটার) 

জাতীয় গৃহায়ন কর্ততক্ষ, ঢাকা 

সদস্য  ০১৭১১৯৫৬৮০৫৯  
progmmer@nha.gov.bd 

 
০৫ জনাফ সালওয়া জাভান 

উ-ধফবাগীয় প্রহকৌশলী (সভন্বয় ও 

উন্নয়ন) 

জাতীয় গৃহায়ন কর্ততক্ষ, ঢাকা 

সদস্য  ০১৭৪৮৬৭৮২৬৫  
salwazaman@nha.gov.bd 

 

০৬ জনাফ শুবাশীষ কুভার শুব 

সহকারী ফপ্রাগ্রাভার (কধিউটার ফসল) 

সদস্য  ০১৬৭৯৭৭২৪১০ shuvasish.k@nha.gov.bd 
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নগর  উন্নয়ন ধধদপ্তর 

ক্রভ কভ তকততার নাভ ও দফী টিহভ ফস্থান ফপান নম্বর আ-ফভআল 

দাপ্তধরক ফভাফাআল 

০১ জনাফ ভাকসুদ হাহসভ 

ধসধনয়র প্ল্যানার 

নগর উন্নয়ন ধধদপ্তর, ঢাকা 

আহনাহবশন 

ধপসার 

৯৫১৫৫২৮ ০১৭১১৯৩৭০১৩ spup@udd.gov.bd 

 

০২ জনাফহভাহাম্মদ নুরুল আসলাভ 

সহকারী প্রহকৌশলী 

নগর উন্নয়ন ধধদপ্তর, ঢাকা 

সদস্য  ০১৮১৮৭২৬০৬২৬  
aesurvey@udd.gov.bd 

 
০৩  জনাফহভাঃ অহসান হাফীফ 

সহকারী প্ল্যানার 

নগর উন্নয়ন ধধদপ্তর, ঢাকা 

সদস্য  ০১৮১৬৫৬৭০৯৩  
aprp@udd.gov.bd 

 
০৪ জনাফ ফভাঃ তানবীর হাসান ফরজাউল 

প্ল্যানার 

নগর উন্নয়ন ধধদপ্তর, ঢাকা 

সদস্য  ০১৭১৫৭৬৮৩৩৬  

aptc1@udd.gov.bd 

 

০৫ জনাফ আসরাত জাহান 

প্ল্যানার 

নগর উন্নয়ন ধধদপ্তর, ঢাকা 

সদস্য  ০১৯১৮১২৩৪২১  
prpe@udd.gov.bd 

 
০৬ জনাফ ফভাঃ খধফর উধিন অহহভদ 

থ তনীধতধফদ 

নগর উন্নয়ন ধধদপ্তর, ঢাকা 

সদস্য  ০১৭১৭৪৭৪৪৮৩  
economist@udd.gov.bd 

 

 

স্থাতয  ধধদপ্তর 

ক্রভ কভ তকততার নাভ ও দফী টিহভ ফস্থান ফপান নম্বর আ-ফভআল 

দাপ্তধরক ফভাফাআল 

০১ জনাফ ভীর ভঞ্জুরুর রহভান 

উ-প্রধান স্থধত, সাহকতল -৪ 

নগর উন্নয়ন ধধদপ্তর, ঢাকা 

আহনাহবশন 

ধপসার 

9554948 01552322659  
mirrahman@yahoo.com 

 
০২ Rbve Avn‡g` ewki DwÏb 

mnKvix cÖavb ’̄cwZ, 
mv‡K©j-3, wefvM-8 
’̄vcZ¨ Awa`ßi, XvKv| 

m`m¨ 9582082 01556360860 

 
ar_bashir94@hotmail.com 

 

০৩ Rbve †gvt Avjx Avkivd †`Iqvb 
mnKvix cÖavb ’̄cwZ, 
mv‡K©j-2, wefvM-4 
’̄vcZ¨ Awa`ßi, XvKv| 

m`m¨ 9554981 01711266645 

 
mamunarc_74@yahoo.com 

 

০৪ Rbve Bd‡ZLviæj Avwgb 
mnKvix ’̄cwZ,mv‡K©j-1, wefvM-1 
’̄vcZ¨ Awa`ßi, XvKv| 

m`m¨ 9582033 01911917391 
 

iftakharulamin@yahoo.com 

 
০৫ Rbve gxi †gvt bvBqvb mvwKe 

mnKvix  ’̄cwZ,mv‡K©j-2, wefvM-4 
’̄vcZ¨ Awa`ßi, XvKv| 

m`m¨ 9554981 01717965559 
 

jamroky@gmail.com 

 
০৬ ‡eMg †gvn‡mbv wmwÏKv 

mnKvix  ’̄cwZ,mv‡K©j-4, wefvM-12 
’̄vcZ¨ Awa`ßi, XvKv| 

m`m¨ 9588567 01817565750 
 

kanta.arch@gmail.com 
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বযিরীণ  ধনরীক্ষা ধরদপ্তর 

ক্রভ কভ তকততার নাভ ও দফী টিহভ ফস্থান ফপান নম্বর আ-ফভআল 

দাপ্তধরক ফভাফাআল 

০১ জনাফ ফভাঃ অক্কাি অলী প্রভাধণক 

ধরিালক  

বযিরীণ ধনরীক্ষা ধরদপ্তর 

আহনাহবশন 

ধপসার 

৯৫১২৩২২ ০১৯১১৪৯৩৪৪৪  

akkas_dhaka@yahoo.com 

 

০২ জনাফ এহকএভ অজাদ ফহাহসন 

সহকারী ধরিালক 

বযিরীণ ধনরীক্ষা ধরদপ্তর 

সদস্য ৯৫৪০৫৪১ ০১৭১৫০৩৩৬১৭  

akmazadbd14@gmail.com 

 

০৩  জনাফ নাজভা ফফগভ 

সহকারী ধরিালক 

বযিরীণ ধনরীক্ষা ধরদপ্তর 

সদস্য ৯৫৪০৪৬৬ ০১৫৫৬৬৩১১০৮  

nazbeg96@gmail.com 

 

০৪ জনাফ খান ফভাঃ ফতায়াজ উধিন 

সুাধরনহটনহডন্ট 

বযিরীণ ধনরীক্ষা ধরদপ্তর 

সদস্য  ০১৯৬৩৪৮২৮৩৮  

 

০৫ জনাফ ফভাঃ অব্দুল হক 

সুাধরনহটনহডন্ট 

বযিরীণ ধনরীক্ষা ধরদপ্তর 

সদস্য  ০১৭১২৯৫৩৩০৬  

abdulhoquebabul@gmail.com 

 

 

খুলনা উন্নয়ন কর্ততক্ষ 

ক্রভ কভ তকততার নাভ ও দফী টিহভ ফস্থান ফপান নম্বর আ-ফভআল 

দাপ্তধরক ফভাফাআল 

০১ জনাফ শাভীভ ফজহাদ 

তত্ত্বাফধায়ক প্রহকৌশলী  

খুলনা উন্নয়ন কর্ততক্ষ, খুলনা 

আহনাহবশন 

ধপসার 

041-720136 01711825308  
se@kda.gov.bd 

০২ জনাফ কাজী এনাহয়ত ফহাহসন 

ধরকল্পনা ধপসার 

খুলনা উন্নয়ন কর্ততক্ষ, খুলনা 

সদস্য 041-725151 01711156984  
po@kda.gov.bd 

০৩  জনাফ নাজভা ফফগভ 

সহকারী সধিফ 

খুলনা উন্নয়ন কর্ততক্ষ, খুলনা 

সদস্য 041-725151 01711953120  
aprogrammer@kda.gov.

bd 

০৪ জনাফ ফভাঃ হারুন র রধশদ 

সহকারী ফপ্রাগ্রাভার 

খুলনা উন্নয়ন কর্ততক্ষ, খুলনা 

সদস্য 041-725151 01718746343  
as@kda.gov.bd 

০৫ জনাফ ফভাঃ ভধজবুর রহভান 

ধনফ তাহী প্রহকৌশলী (প্রকল্প) 

খুলনা উন্নয়ন কর্ততক্ষ, খুলনা 

সদস্য 041-72০০১৪ 01711248335  
areesha7@yahoo.com 
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রাজশাহী উন্নয়ন কর্ততক্ষ 

ক্রভ কভ তকততার নাভ ও দফী টিহভ ফস্থান ফপান নম্বর আ-ফভআল 

দাপ্তধরক ফভাফাআল 

০১ জনাফ কভলারঞ্জন দাশ 

প্রধান ধনফ তাহী কভ তকততা 

রাজশাহী উন্নয়ন কর্ততক্ষ, রাজশাহী 

আহনাহবশন 

ধপসার 

০৭২১-৭৬২০২৩ ০১৭১২২১৮৮৩২ krdas4@gmail.com 

krdas@live.com 

 

০২ জনাফমুহাঃ অবুল কালাভ অজাদ 

থরাআজ্ড ধপসার 

রাজশাহী উন্নয়ন কর্ততক্ষ, রাজশাহী 

সদস্য ০৭২১-৭৬২০২২ ০১৭১১৩০১৮০৯  
azadrda@gmail.com 

 
০৩  জনাফ অজহভরী অশরাপী 

নগর ধরকল্পক 

রাজশাহী উন্নয়ন কর্ততক্ষ, রাজশাহী 

সদস্য ০৭২১-৭৬০৯৭৩ ০১৭১৫৩১১৯০৪  
townplanner.rda@gmail.com 

 
০৪ জনাফ প্রশাি কুভার াল 

সহকারী প্রহকৌশলী 

রাজশাহী উন্নয়ন কর্ততক্ষ, রাজশাহী 

সদস্য ০৭২১-৮৬০৮৭৩ ০১৭১১৯৭২১৪৭  
prosantok147@gmail.com 

 

 

 

িট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্ততক্ষ 

ক্রভ কভ তকততার নাভ ও দফী টিহভ ফস্থান ফপান নম্বর আ-ফভআল 

দাপ্তধরক ফভাফাআল 

০১ জনাফ শাহীনুল আসলাভ খান  

উ-প্রধান নগর ধরকল্পনাধফদ  

িট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্ততক্ষ, িট্টগ্রাভ 

আহনাহবশন 

ধপসার 

৬২৭৭২৫ ০১৫৫৪৩১১৭৩৮  

shahinul_05@yahoo.com 

 

০২ জনাফ ভল গুহ 

উসধিফ 

িট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্ততক্ষ, িট্টগ্রাভ 

সদস্য ৬৩৭৭৬৫ ০১৫৫৪৩৩৫৯৩২ guha.cda@gmail.com 

 

০৩  জনাফ ফভাঃ হাধফবুর রহভান 

ধনফ তাহী প্রহকৌশলী (ধনঃধফঃ-০১) 

িট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্ততক্ষ, িট্টগ্রাভ 

সদস্য ৬৩৮৩০৩ ০১৮১৯৩৭৪৫৪৭ habibcda@yahoo.com 

 

০৪ জনাফ জধহর উধিন অহাহভদ 

টাউন প্ল্যানার -০৩ 

িট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্ততক্ষ, িট্টগ্রাভ 

সদস্য ৬২৫৫৬২ ০১৭১৬২৫৫৮৪২ 

 

 

zahirurp@yahoo.com 

০৫ জনাফ ফভাঃ ফভাস্তপা জাভাল  

ধসহেভ এযানাধলে 

িট্টগ্রাভ উন্নয়ন কর্ততক্ষ, িট্টগ্রাভ 

সদস্য  ০১৮১৯৩৩৬৮৭০  

mjamalbd@gmail.com 
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সরকাধর অফাসন ধরদপ্তর 

ক্রভ কভ তকততার নাভ ও দফী টিহভ ফস্থান ফপান নম্বর আ-ফভআল 

দাপ্তধরক ফভাফাআল 

০১ ধরিালক (যুগ্মসধিফ)  

সরকাধর অফাসন ধরদপ্তর, ঢাকা 

আহনাহবশন 

ধপসার 

৯৫৪৫০৩৭   

hoque.emdadul@yahoo.com 

 
০২ জনাফ ফভাঃ শধহদুল আসলাভ ভূঞা 

ধতধরক্ত ধরিালক (উসধিফ) 

সরকাধর অফাসন ধরদপ্তর, ঢাকা 

সদস্য ৯৫৪৫৮৭১ ০১৭১১২৩১২৩৪  
shohid-206684@yahoo.com 

 
০৩  জনাফ অওলাদ ফহাহসন অহাহভদ 

উ-ধরিালক (প্রশাসন) 

সরকাধর অফাসন ধরদপ্তর, ঢাকা 

সদস্য ৯৫৪০৩১৬ ০১৮১৭১১৩১৪৩  

auladom@yahoo.com 

 

০৪ জনাফ ফভাঃ পারুকুল আসলাভ 

উ-ধরিালক (স্থায়ী ফরাি শাখা) 

সরকাধর অফাসন ধরদপ্তর, ঢাকা 

সদস্য ৯৫১৫৯৮৮ ০১৭১৫৩০৪১৮৬  

faruk282@yahoo.com 

 

০৫ জনাফ অব্দুল্লাহ অল ফনাভান 

সহকারী ধরিালক ( অআধসটি) 

সরকাধর অফাসন ধরদপ্তর, ঢাকা 

সদস্য ৯৫৪৯১৭১ ০১৬৭৮৭১১৫৯১ abdullahnooman@gmail.com 

 

 

হাউধজং এন্ড ধফধডং ধরসাি ত আসধেটিউট 

ক্রভ কভ তকততার নাভ ও দফী টিহভ ফস্থান ফপান নম্বর আ-ফভআল 

দাপ্তধরক ফভাফাআল 

০১ ধভহসস রাধজয়া ফফগভ 

ধসধনয়র ধরসাি ত ধপসার 

ধনভ তাণ উকরণ ধফবাগ 

হাউধজং এন্ড ধফধডং ধরসাি ত আসধেটিউট 

আহনাহবশন 

ধপসার 

৯০০০৮২০ ০১৬১২৩৫৬২০৩  

razia_begum82@yahoo.com 

 

 
০২ প্রহকৌশলী ফভাঃ অখতারুজ্জাভান 

প্রহজক্ট ধপসার 

হাউধজং এন্ড ধফধডং ধরসাি ত আসধেটিউট 

সদস্য ৯০১৪৯৯৫ ০১৯৭১০১০০৪৫ po@hbri.gov.bd 

 

 
০৩  প্রহকৌশলী ফভাঃ অব্দুল ওয়াহহদ 

ধসধনয়র ধরসাি ত আধঞ্জধনয়ার 

ধনভ তাণ ও কাঠাহভা ধফবাগ 

হাউধজং এন্ড ধফধডং ধরসাি ত আসধেটিউট 

সদস্য ৮০৩৪০৯৫ ০১৭৩৮৯০১৩২৭  

emaw89@gmail.com 

 

 
০৪ জনাফ ফভাঃ অকতার ফহাহসন সরকার 

ধসধনয়র ধরসাি ত ধপসার 

ধনভ তাণ উকরণ ধফবাগ 

হাউধজং এন্ড ধফধডং ধরসাি ত আসধেটিউট 

সদস্য ৯০০০৪৯৪ ০১৭১৫০০৯৯০২  

sro.akhter@yahoo.com 

 

 
০৫ জনাফ প্রশাি কুভার রায় 

লাআহেধরয়ান,লাআহেধর, আনপরহভশন 

এন্ড ডকুহভন্টশন শাখা 

হাউধজং এন্ড ধফধডং ধরসাি ত আসধেটিউট 

সদস্য  ০১৭২৩৩০৫৬০৯  

prasantaroy266@gmail.com 
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