
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বাাংাদেল ররওদয়র তথ্য প্রোনকারী োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমাদের াংদলাধিত নাদমর 

ানাগাে (১০/০৬/২০১৮ইাং) তাধকা আপী কর্তমপক্ষ বা অব্যবধত ঊর্ধ্মতন েপ্তর ধনম্নরুপ ধনি মারণ করা দাোঃ 

ক্রোঃ

নাং 

নাম পেবী ইউধনট রটধদ ান/ 

রমাবাই নম্বর 

ই-রমই আধপ কর্তমপক্ষ/ঊর্ধ্মতন 

েপ্তর 

১। জনাব রমাোঃ নাধে াান 

খাঁন (অোঃ োোঃ) 

 

পধরচাক 

(জনাংদযাগ  

মাপধরচাদকর েপ্তর, 

ররভবন, ঢাকা। 

৯৫৬৪১৩৯/ 

০১৭১১৬৯১৬০২ 

dirpr@railway.g

ov.bd 

মাপধরচাক, বাাংাদেল 

ররওদয়, ররভবন, ঢাকা। 

 

২। জনাব রমাোঃ াজ্জাদু 

ইাম 

 

ঊর্ধ্মতন পধরকল্পনা 

কম মকতমা-৪ 

পধরকল্পনা রকা 

ররভবন, ঢাকা। 

৯৫৫৭৩৭৬/ 

০১৭১১৬৯২৯৭০ 

splo4@railway.g

ov.bd 

প্রিান পধরকল্পনা কম মকতমা, 

বাাংাদেল ররওদয়, 

ররভবন, ঢাকা। 

৩।  কারী 

মাব্যবস্থাপক/পূব ম 

মাব্যবস্থাপক/পূব ম 

চট্টগ্রাম েপ্তর 

০১৭১১৬৯২৮০১ - মাব্যবস্থাপক/পূব ম, 

বাাংাদেল ররওদয়, 

চট্টগ্রাম। 

৪। জনাব রলখ আবু 

কাাম 

কারী 

মাব্যবস্থাপক/পধিম 

মাব্যবস্থাপক/পধিম 

রাজলাী েপ্তর 

০১৭১১৬৯২৮৫০ - মাব্যবস্থাপক/পধিম, 

বাাংাদেল ররওদয়, 

রাজলাী । 

৫। জনাব রমাাম্মে আী ধবভাগীয় াংস্থাপন 

কম মকতমা, ঢাকা 

ঢাকা ররওদয় ধবভাগ ০১৭১১৬৯২৯৮৭ dpoda@railway.g

ov.bd 

ধবভাগীয় ররওদয় 

ব্যবস্থাপক,বাাংাদেল 

ররওদয়,  ঢাকা। 

 

৬। জনাব সয়ে আবদু 

খধ 

ধবভাগীয় াংস্থাপন 

কম মকতমা, পাাড়তী, 

চট্টগ্রাম 

চট্টগ্রাম ররওদয় 

ধবভাগ 

০১৭১১৬৯২৯৮৮ dpoctg@railway.

gov.bd 

ধবভাগীয় ররওদয় 

ব্যবস্থাপক, বাাংাদেল 

ররওদয়, পাাড়তী, 

চট্টগ্রাম। 

 

৭। জনাব রমাাম্মে ের 

আী 

ধবভাগীয় াংস্থাপন 

কম মকতমা, পাকলী 

পাকলী ররওদয় ধবভাগ ০১৭১১৬৯২৯৮৯ dpopxc@railway.

gov.bd 

ধবভাগীয় ররওদয় 

ব্যবস্থাপক,বাাংাদেল 

ররওদয়,  পাকলী। 

 

৮। জনাব রমাোঃ আব্দুর 

রমান ধময়া 

ধবভাগীয় াংস্থাপন 

কম মকতমা, 

ামধনরাট 

ামধনরাট ররওদয় 

ধবভাগ 

০১৭১১৬৯২৯৯০ dpolmh@railway.

gov.bd 

ধবভাগীয় ররওদয় 

ব্যবস্থাপক,বাাংাদেল 

ররওদয়,  ামধনরাট। 

 

৯। জনাব রমাোঃ াইফু 

ইাম 

ডাধিউএম/কযাদরজ,পা

াড়তী 

পাাড়তী ররওদয় 

ওয়াকমপ, চট্টগ্রাম 

০১৭১১৬৯২৯০৬ - ধবভাগীয় তত্ত্বাবিায়ক, 

বাাংাদেল ররওদয়, 

পাাড়তী। 

১০। জনাব রমাোঃ আধমনু 

াান 

ডাধিউএম/সয়েপুর সয়েপুর ররওদয় 

ওয়াকমপ 

০১৭১১৬৯২৯১০ - ধবভাগীয় তত্ত্বাবিায়ক, 

বাাংাদেল ররওদয়, 

সয়েপুর। 

১১। জনাব রমাোঃ মধনর 

রাদন রচৌধুরী 

ডাধিউএম/ধডদজ,পা

াড়তী 

পাাড়তী ধডদজপ ০১৭১১৬৯২৯০৫ - পধরচাক/রাদকা 

রমইনদটদনন্স,বাাংাদেল 

ররওদয়, ররভবন, ঢাকা। ১২। জনাব রমাোঃ তছধম 

আদমদ্দ খান 

ডাধিউএম/ধডদজ, 

ঢাকা 

ধডদজপ/ঢাকা ০১৭১১৬৯২৯০৪ - 

১৩। জনাব এ ধব এম 

কামরুজ্জামান 

ডাধিউএম/ধডদজ, 

পাব মতীপুর 

ধডদজপ/পাব মতীপুর ০১৭১১৬৯২৯০৩ - 

১৪। জনাব রমাোঃ  জদ রব ডাধিউএম/রকদাকা 

পাব মতীপুর 

রকদাকা/পাব মতীপুর ০১৭১১৬৯২৯০৭ - প্রিান ধনব মাী রকদাকা, 

বাাংাদেল ররওদয়, 

পাব মতীপুর 

 


