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হাইড্রাগ্রাফি ফিভাড্ে কর্ মরত কর্ মকতমাড্ের টেফিড্িাফিক তথ্যাফে সম্বফিত িাড্র্র তাফিকা : 

1 

 

নাম জনাবা সামসুন নাহার টর্ািাইি 01552456501 
পদবী পররচালক(হাইড্রাগ্রারি) টিাি(অফিস) 9553552 
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা) 48321542 
ই-টর্ইি shamsunnaher25@gmail.com  িযাক্স  

2 

 

নাম জনাব মমাোঃ সাইফুর রহমান টর্ািাইি 01552472062 
পদবী অরিররক্ত পররচালক টিাি(অফিস) 1126/9559890 
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি saifurbiwta@gmail.com  িযাক্স  

3 

 

নাম জনাব মমড্হদী হাসান টর্ািাইি 01712639766 
পদবী তত্ত্বািধায়ক প্রড্কৌশিী (রিরজরপএস) টিাি(অফিস) 1230/9553843 
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা) 02-58051214 
ই-টর্ইি hassanˍmehedy@.yahoo.com    িযাক্স  

4 

 

নাম জনাব মমাোঃ আবু দাউদ রময়া টর্ািাইি 01711976809 
পদবী িত্ত্বাবধায়ক প্রড্কৌোঃ (যন্ত্াোঃ) অরিোঃদাোঃ টিাি(অফিস) 9515429 
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি daud.biwta@gmail.com  িযাক্স  

5 

 

নাম জনাব মমাোঃ আব্দুর রউি টর্ািাইি 01834002292 

পদবী যু্গ্ম-পররচালক (জররপ)  টিাি(অফিস) 9577905 
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি dulubiwta@.yahoo.com  িযাক্স  

6 

 

নাম জনাব মমাোঃ আলিাজ উদ্দীন টর্ািাইি 01913733916 

পদবী যু্গ্ম-পররচালক (টাইি)ভারপ্রাপ্ত টিাি(অফিস) 9580335 

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি md.alfaz1964@gmail.com  িযাক্স  

7 

 

নাম জনাব মমাোঃ মুনজুরুল  হক টর্ািাইি 01722179479 

পদবী উপ-পররচালক (জররপ) টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি monju-biwta@.yahoo.com  িযাক্স  

8 

 

নাম জনাব মমাোঃ নজরুল ইসলাম টর্ািাইি 01711002252 

পদবী উপ-পররচালক (জররপ) টিাি(অফিস) 951488 

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি nazrul.iwta@gmail.com  িযাক্স  

9 

 

নাম জনাব মমাোঃ িজলুর রহমান টর্ািাইি 01716080697 

পদবী উপ-পররচালক (জররপ) টিাি(অফিস) 9514827 

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি  fazlu.iwta@gmail.com       িযাক্স  
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10 

 

নাম জনাব মমাোঃ আশিাকুর রহমান টর্ািাইি 01716118644 
পদবী উপ-পররচালক (জররপ) টিাি(অফিস) 9588406 
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি ashfaqrahman49@yahoo.com  িযাক্স  

11 

 

নাম জনাব নাঈম মমাহাম্মদ টর্ািাইি 01718066185 
পদবী উপ-পররচালক (জররপ) টিাি(অফিস) 9587605 
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি nmmos93@gmail.com  িযাক্স  

12 

 

নাম জনাব মমাোঃ মাহবুবুর রহমান টর্ািাইি 01725646767 
পদবী উপ-পররচালক(জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি mrbiwta@gmail.com     িযাক্স  

13 

 

নাম জনাব মমাোঃ ওসমান গরন টর্ািাইি 01728515822 
পদবী রনব বাহী প্রড্কৌশলী (রিরজরপএস) টিাি(অফিস) 47120230 
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি eng.osmanghani@gmail.cmo  িযাক্স  

14 

 

নাম জনাব মমাোঃ আয়ূব মহাড্সন টর্ািাইি 01935925378 
পদবী রনব বাহী প্রড্কৌশলী (রিরজরপএস) টিাি(অফিস) 02-47120436 
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা) 01553388514 
ই-টর্ইি ayubbiwta6469@gmail.com   িযাক্স পিএপিএক্স- 

1246 
15 

 

নাম জিাি টর্াোঃ তাফরকুি ইসিার্ টর্ািাইি 01711361005 
পদবী রনব বাহী প্রড্কৌশলী (রিরজরপএস) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, যড্শার। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি tarikdgps@gmail.cmo  িযাক্স  

16 

 

নাম জিাি এস. এর্. আজহার আিী টর্ািাইি 01912757610 
পদবী রনব বাহী প্রড্কৌশলী (রিরজরপএস) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, র্য়র্িফসিংহ। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি azaher.ali64@gmail.cmo  িযাক্স  

17 

 

নাম জিাি টর্াোঃ আিী টরজা হাসাি টর্ািাইি 01936643476 
পদবী রনব বাহী প্রড্কৌশলী (রিরজরপএস) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফিফিভাে, চট্টগ্রার্। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি alirezarect2@gmail.com  িযাক্স  

18 

 

নাম জনাব মমাোঃ আবুল হাড্সম টর্ািাইি 01926459964 
পদবী রনব বাহী প্রড্কৌশলী (রিরজরপএস) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, সেরঘাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি hashemswapan01@yahoo.com  িযাক্স  

19 

 

নাম জনাব মমাোঃ ররকবুল্লাহ টর্ািাইি 01718542043 
পদবী উপ-পররচালক (টাইি) টিাি(অফিস) 9577907 
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি shohag136020@yahoo.com  িযাক্স  

  

mailto:ashfaqrahman49@yahoo.com
mailto:nmmos93@gmail.com
mailto:mrbiwta@gmail.com
mailto:eng.osmanghani@gmail.cmo
mailto:eng.osmanghani@gmail.cmo
mailto:ayubbiwta6469@gmail.com
mailto:tarikdgps@gmail.cmo
mailto:azaher.ali64@gmail.cmo
mailto:alirezarect2@gmail.com
mailto:hashemswapan01@yahoo.com
mailto:shohag136020@yahoo.com


C:\Users\user\Downloads\Department of  Hydrography2020 (1).docx  

20 

 

নাম জিাি টর্াোঃ মুফিরুজ্জার্াি টর্ািাইি 01711909250 
পদবী রনব বাহী প্রড্কৌশলী (যন্ত্ায়ন) টিাি(অফিস) 9580114 
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি nayan@yahoo.com  িযাক্স  

21 

 

নাম জনাবা নারদরা খানম টর্ািাইি 01711261678 
পদবী উপ-পররচালক(কাড্ট বা) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি ruma.iwta@gmail.com  িযাক্স  

22 

 

নাম জনাব মমাোঃ শাহ আলম টর্ািাইি 01819820988 
পদবী উপ-পররচালক(জররপ)  ভারপ্রাপ্ত টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি salam846@gmail.com  িযাক্স  

23 

 

 

নাম জনাব মমাোঃ মুরনরুল ইসলাম টর্ািাইি 01733524280 
পদবী সহকারী পররচালক  (প্রশাোঃ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি munirulbiwta@gmail.com  িযাক্স  

24 

 

নাম জনাব মমাোঃ বাবুল আকিার টর্ািাইি 01913109139 
পদবী সহকারী পররচালক  (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি babulbiwta@gmail.com  িযাক্স  

25 

 

নাম জনাব মমাোঃ মমাস্তারিজুর রহমান টর্ািাইি 01717796169 

পদবী সহকারী পররচালক  (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি mostafiz.biwta@gmail.com িযাক্স  

26 

 

নাম জনাব মমামড্রজ টর্ািাইি 01722451409 
পদবী সহকারী পররচালক  (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি momraz.biwta01@gmail.com  িযাক্স  

27 

 

নাম জনাব মমাোঃ নুরুন্নবী টর্ািাইি 01733448973 
পদবী সহকারী পররচালক  (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি nurunnobi.biwta@gmail.com  িযাক্স  

28 

 

নাম জনাব রবকাশ চন্দ্র দাস টর্ািাইি 01913791692 
পদবী সহকারী পররচালক  (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি bikshdas.biwta@gmail.com.  িযাক্স  

29 

 

নাম মমাোঃ জারহদুল আলম টর্ািাইি 01722336456 
পদবী সহকারী পররচালক  (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি zahid79biwta@gmail.com.      িযাক্স  

30 

 

নাম জনাব মমাহাম্মদ শরফুদ্দীন টর্ািাইি 01712609986 
পদবী সহকারী পররচালক  (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি sharfuddinbiwta2013@gmail.co

m   

িযাক্স  
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31 

 

নাম জনাব মমাোঃ মমানাররি মহাড্সন টর্ািাইি 01718168062 
পদবী সহকারী পররচালক  (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি mona.biwta@gmail.com.  িযাক্স  

32 

 

নাম জনাব রমজানুর রহমান টর্ািাইি 01782305071 
পদবী সহকারী পররচালক  (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি mizanphycu86@gmail.com  িযাক্স  

33 

 

নাম জিাি টর্াোঃ আবুসাঈে র্ামুি টর্ািাইি 01924181801 
পদবী সহকারী পররচালক  (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি asmamun918@gmail.com িযাক্স  

34 

 

নাম জিাি টর্াোঃ রাড্সি টর্াল্লা টর্ািাইি 01922551063 
পদবী সহকারী পররচালক  (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি rasel_molla3287@yahoo.com  িযাক্স  

35 

 

নাম জিািা কার্রুি িাহার তার্ান্না টর্ািাইি 01674063769 
পদবী সহকারী পররচালক  (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাহাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি tamanna0444@gmail.com  িযাক্স  

36 

 

নাম জনাব মমাোঃ আড্নায়ার কাড্দর খান টর্ািাইি 01556601597 
পদবী সহকারী পররচালক (টাইি) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি anwar.biwta@gmail.com  িযাক্স  

37 

 

নাম জিাি টর্াোঃ সািাড্য়ত টহাড্সি টিে টর্ািাইি 01925478308 

পদবী সহকারী প্রড্কৌশলী (রিরজরপএস) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, যড্শার। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি shafeath-biwta@yahoo.com   িযাক্স  

38 

 

নাম জনাবা মজসরমন আরা খাতুন টর্ািাইি 01954883237 
পদবী সহকারী প্রড্কৌশলী (রিরজরপএস) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি jasminapee4905@yahoo.com  িযাক্স  

39 

 

নাম জনাব মমাোঃ আলাল উরদ্দন টর্ািাইি 01720957170 
পদবী সহকারী প্রড্কৌশলী (রিরজরপএস) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, র্য়র্িফসিংহ। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি alaluddinalal@yahoo.com    িযাক্স  

40 

 

নাম জিাি টর্াোঃ িাজমুি আড্রিীি টর্ািাইি 01674909662 

পদবী সহকারী প্রড্কৌশলী (রিরজরপএস) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, চট্টগ্রার্। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি  িযাক্স  

41 

 

নাম জিাি টর্াোঃ নুরুি ইসিার্ টর্ািাইি 01751505738 

পদবী সহকারী প্রড্কৌশলী (রিরজরপএস) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, সেরঘাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি  িযাক্স  
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42 

 

নাম জিাি টর্াোঃ টোিার্ রায়হাি টর্ািাইি 01676683697 
পদবী সহকারী প্রড্কৌশলী (রিরজরপএস) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি raiyhanshubhd@gmail.com  িযাক্স  

43 

 

নাম জিাি ইয়াফহয়া টসাহাি টর্ািাইি 01761526325 

পদবী সহকারী প্রড্কৌশলী (রিরজরপএস) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, র্য়র্িফসিংহ। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি shohan.rute.eee@ gmail.cmo   িযাক্স  

44 

 

নাম জনাব মমাহাম্মদ জামাল উরদ্দন টর্ািাইি 01726203393 

পদবী সহকারী প্রড্কৌশলী (যন্ত্ায়ন) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি j. biwta@gmail.com  িযাক্স  

44 

 

নাম জনাবা রলজনা আক্তার টর্ািাইি 01829667562 
পদবী ইড্কাসাউন্ডার প্রড্কৌশলী (যন্ত্ায়ন) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি liznaakter@gmail.com  িযাক্স  
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46 

 

নাম জিাি কাজী কার্াি উফিি টর্ািাইি 01552325008 
পদবী সহকারী সমন্বয় কম বকিবা টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি kaziˍkamal07@yahoo.com  িযাক্স  

 

47 

 

নাম জনাবা খুকু রানী রসিংহ রায় টর্ািাইি 01749582289 
পদবী সহকারী সমন্বয় কম বকিবা টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি khuku07@gmail.com  িযাক্স  

 

48 

 

নাম জনাবা হারিজা সুলিানা খাঁন টর্ািাইি 01718570107 
পদবী সহকারী সমন্বয় কম বকিবা টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি hafizazaman16@gmail.com  িযাক্স  

49 

 

 জনাব  িপন রসকদার টর্ািাইি 01915642361 
পদবী উপ-সহকারী পররচালক (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি reach2barguna@gmail.com  িযাক্স  

50 

 

নাম জনাব জুড্য়ল কারি ধর টর্ািাইি 01816352804 
পদবী উপ-সহকারী পররচালক (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি jewelkantidar@yahoo.com  িযাক্স  

51 

 

নাম জনাব আবুল হাসান রমনা টর্ািাইি 01772079250 
পদবী উপ-সহকারী পররচালক (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি abulhasan.mina@gmail.com  িযাক্স  

52 

 

নাম জনাব সুলিান মাহমুদ টর্ািাইি 01914442748 
পদবী উপ-সহকারী পররচালক (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি sultanjnu04@gmail.com  িযাক্স  

53 

 

নাম জনাব মমাোঃ ইমদাদুল ইসলাম টর্ািাইি 01770641343 
পদবী উপ-সহকারী পররচালক (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি emdadulislam44@gmail.com  িযাক্স  

54 

 

নাম জনাব মমাোঃ মরজাউল ইসলাম টর্ািাইি 01797295323 
পদবী উপ-সহকারী পররচালক (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি rezaislam1987@gmail.com  িযাক্স  

55 

 

নাম জিাি টর্াোঃ আফরফুি ইসিার্ টর্ািাইি 01784160000 
পদবী উপ-সহকারী পররচালক (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি arifulislam7365@gmail.com িযাক্স  

  

mailto:kazi_kamal07@yahoo.com
mailto:khuku07@gmail.com
mailto:hafizazaman16@gmail.com
mailto:reach2barguna@gmail.com
mailto:jewelkantidar@yahoo.com
mailto:abulhasan.mina@gmail.com
mailto:sultanjnu04@gmail.com
mailto:emdadulislam44@gmail.com
mailto:rezaislam1987@gmail.com


C:\Users\user\Downloads\Department of  Hydrography2020 (1).docx  

56 

 

নাম জিাি টর্াোঃ টসাড্হি রািা টর্ািাইি 01737608989 
পদবী উপ-সহকারী পররচালক (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি shohelranafr@ gmail.com িযাক্স  

57 

 

নাম জিাি টর্াোঃ আব্দুর রাজ্জাক টর্ািাইি 01722091661 
পদবী উপ-সহকারী পররচালক (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি mdabdurrazzak998@ gmail.com িযাক্স  

58 

 

নাম জিাি টর্াোঃ রাড্শদুি ইসিার্ টর্ািাইি 01774005609 
পদবী উপ-সহকারী পররচালক (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি onnojon2@ gmail.com িযাক্স  

59 

 

নাম জিাি টর্াোঃ িারুক টহাড্সি টর্ািাইি 01768915838 
পদবী উপ-সহকারী পররচালক (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি mdfarukhosen523@gmail.com িযাক্স  

60 

 

নাম জিাি টর্াোঃ কার্রুি হাসাি টর্ািাইি 01717673079 
পদবী উপ-সহকারী পররচালক (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি kamrulhpm21@gmail.com     িযাক্স  

61 

 

নাম জিাি টর্াোঃ ফজল্লুর রহর্াফি টর্ািাইি 01773107430 
পদবী উপ-সহকারী পররচালক (জররপ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি zillurrahmanomega@gmail

.com  

িযাক্স  

62 

 

নাম জনাব কাজী মরজাউল কররম টর্ািাইি 01911368817 
পদবী যন্ত্রবদ (ড্টরলোঃ) টিাি(অফিস)  
ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  
ই-টর্ইি razaul.biwta@gmail.com  িযাক্স  

63 

 

নাম জনাব এস এম নজরুল ইসলাম টর্ািাইি 0171478622

2 

পদবী ব্যরক্তগি সহকারী টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি smnazrulislam222@gmail.com  িযাক্স  

64 

 

নাম জনাবা সারজয়া আিড্রাজ টর্ািাইি 0171601544

5 

পদবী মানরচত্র কম বকিবা টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি rini.biwta@gmail.com  িযাক্স  

65 

 

নাম জনাব এইচ এম রজয়াউল  ইসলাম টর্ািাইি 0171106830

9 

পদবী উর্ধ্বিন নক্সারবদ টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি ziaulislamrintoo@gmail.com  িযাক্স  
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66 

 

নাম জনাব মমাোঃ সাইফুল আলম টর্ািাইি 0155346539

9 

পদবী শীিািপ রনয়ন্ত্ণ িত্ত্বাবধায়ক টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি saifulalamzia@rocketmail     িযাক্স  

67 

 

নাম জনাবা ইসমি আরা টর্ািাইি 0176240984

0 

পদবী সহকারী মানরচত্র কম বকিবা টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি ismat.biwta@gmail.com  িযাক্স  
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68 

 

নাম মমাছাোঃ িাহরমনা খানম টর্ািাইি 0192851641

4 

পদবী সাঁট মুদ্রাক্ষররক-কাম-করিউটার অপাড্রটর টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি miileeahmed@gmail.com  িযাক্স  

69 

 

নাম জনাবা মিরড্দৌরস সুলিানা টর্ািাইি 0162694661

2 

পদবী সাঁট মুদ্রাক্ষররক-কাম-করিউটার অপাড্রটর টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি ফিভাে, ঢাকা। টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি akhibiwta@gmail.com  িযাক্স  

70 

 

নাম জনাবা মিইজী  খাতুন টর্ািাইি 0176064020

2 

পদবী সহকারী  টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি daisyshithi@yahoo.com  িযাক্স  

71 

 

নাম জনাব মমাোঃ মরনরুজ্জামান টর্ািাইি 0192819219

1 

পদবী সহকারী  টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি moniruzzamanhy@gmail.com  িযাক্স  

72 

 

নাম জনাব মমাোঃ শহীদুল ইসলাম টর্ািাইি 0181816269

7 

পদবী সহকারী  টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি msislam93y@gmail.com  িযাক্স  

73 

 

নাম জনাব মমাোঃ মরজাউল কররম টর্ািাইি 0182458869

7 

পদবী সহকারী  টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

74 

 

নাম মমাছাোঃ মররয়ম খানম টর্ািাইি 0192626704

7 

পদবী নক্সারবদ টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি moriambiwta@gmail.com  িযাক্স  

75 

 

নাম জনাবা মরারজনা আলিাি টর্ািাইি 0172019121

9 

পদবী নক্সারবদ টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি rozinabiwta7@gmail.com  িযাক্স  

76 

 

নাম জনাব মরাকনুজ্জামান টর্ািাইি 0167578586

0 

পদবী নক্সারবদ টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

mailto:miileeahmed@gmail.com
mailto:akhibiwta@gmail.com
mailto:daisyshithi@yahoo.com
mailto:moniruzzamanhy@gmail.com
mailto:msislam93y@gmail.com
mailto:moriambiwta@gmail.com
mailto:rozinabiwta7@gmail.com


C:\Users\user\Downloads\Department of  Hydrography2020 (1).docx  

ই-টর্ইি rukunuzzaman82@yahoo.com  িযাক্স  

77 

 

নাম জনাব মমাোঃ রমজানুর রহমান মদওয়ান টর্ািাইি 0175694186

3 

পদবী টাইরপষ্ট/করিউটার অপাড্রটর টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি mizanurahmanhy@gmail.com  িযাক্স  

 

 

7

8 

 

নাম জনাব মমাোঃ মহলাল উরদ্দন সরদার টর্ািাইি 0191427061

5 

পদবী টাইরপষ্ট/করিউটার অপাড্রটর টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি smhelaluddinhy@gmail.com  িযাক্স  

7

9 

 

নাম জনাবা মহাসড্ন আরা টর্ািাইি 0196533808

5 

পদবী টাইরপষ্ট/করিউটার অপাড্রটর টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি husnaara85974@gmail.com  িযাক্স  

8

0 

 

নাম জনাবা আিছানা শাররমন টর্ািাইি 0167618760

6 

পদবী টাইরপষ্ট/করিউটার অপাড্রটর টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি afsanasurovi3@gmail.com  িযাক্স  

8

1 

 

নাম জনাবা আঞ্জুমান আরা টর্ািাইি 0172965999

2 

পদবী টাইরপষ্ট/করিউটার অপাড্রটর টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি anjuman101182@gmail.com  িযাক্স  

8

2 

 

নাম জনাবা রাড্বয়া আক্তার টর্ািাইি 0181888354

5 

পদবী টাইরপষ্ট/করিউটার অপাড্রটর টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি rabeya.akter975@gmail.com  িযাক্স  

8

3 

 

নাম জনাব মমাোঃ মাজহারুল ইসলাম টর্ািাইি 0191492977

7 

পদবী টাইরপষ্ট/করিউটার অপাড্রটর টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি mazharul497@gmail.com  িযাক্স  

8

4 

 

নাম জনাব মমাোঃ জহুরুল ইসলাম টর্ািাইি 0191489897

4 

পদবী মষ্টার রকপার টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি mohammadzahirul@gmail.com  িযাক্স  

8

 

নাম জনাব মমাোঃ মাহবুব হাসান টর্ািাইি 0174395521

mailto:rukunuzzaman82@yahoo.com
mailto:mizanurahmanhy@gmail.com
mailto:smhelaluddinhy@gmail.com
mailto:husnaara85974@gmail.com
mailto:afsanasurovi3@gmail.com
mailto:anjuman101182@gmail.com
mailto:rabeya.akter975@gmail.com
mailto:mazharul497@gmail.com
mailto:mohammadzahirul@gmail.com


C:\Users\user\Downloads\Department of  Hydrography2020 (1).docx  

5 5 

পদবী মরখারবদ টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি muktifamily.mem@gmail.com  িযাক্স  

8

6 

 

নাম জনাব মমাোঃ মরজবুর রহমান ভ ূঁঞা টর্ািাইি 0174360673

1 

পদবী মানরচত্র সহকারী টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি mujibbhuiyan7@gmail.com  িযাক্স  

8

7 

 

নাম জনাব মমাোঃ িয়সাল আলম টর্ািাইি 0172396752

0 

পদবী মানরচত্র সহকারী টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

 

 

 

8

8 

 

নাম জনাব মমাোঃ ছারির মহাড্সন টর্ািাইি 0171536225

8 
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ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

14

2 
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িার্ জিাি টোিার্ রসুি টর্ািাইি 0170805903

4 

পেিী মগজ পাঠক টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

15

2 

 

িার্ জিাি টর্াোঃ র্ফর্নুি ইসিার্ টর্ািাইি 0171393142

2 

পেিী মগজ পাঠক টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

15

3 

 

িার্ জিাি টর্াোঃ সাইফুি ইসিার্ টর্ািাইি 0173127614

6 

পেিী মগজ পাঠক টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

15

4 

 

িার্ জিাি টর্াোঃ আসাদুজ্জার্াি টর্ািাইি 0173144517

1 

পেিী মগজ পাঠক টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

15

5 
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িার্ জিাি টর্াোঃ কার্াি উফিি টর্ািাইি 0191795896

1 

পেিী অরিস সহায়ক টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি, ঢাকা। টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

16

1 

 

িার্ জিাি টর্াোঃ আব্দুি কাড্ের টর্ািাইি 0171649250

8 

পেিী রনরাপত্তা প্রহরী টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি, ঢাকা। টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

16

2 

 

িার্ জিাি টর্াোঃ র্াইদুি ইসিার্ টর্ািাইি 0179139593

1 

পেিী রনরাপত্তা প্রহরী টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি,  রুপচন্দ্রপুর, র্য়র্িফসিংহ টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

163 

 

িার্ জিািা র্ড্িায়ারা টিের্ টর্ািাইি 0175983883

4 

পেিী অরিস সহায়ক টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি, ঢাকা। টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

16

4 

 

িার্ জিাি টর্াোঃ ফসরাজুি ইসিার্ টর্ািাইি 0173739724

5 

পেিী রপয়ন/গাি ব টিাি(অফিস)  
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ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি, ফিফজফপএস শাখা, যড্শার টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

16

5 

 

িার্ জিাি টর্াোঃ টর্াজাড্েি হক টর্ািাইি 0191275746

4 

পেিী রপয়ন/গাি ব (গাড়ী চালক) মপ্রষড্ণ টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি, ফিফজফপএস শাখা, যড্শার টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

166 

 

িার্ জিাি টর্াোঃ ফেোরুি আির্ টর্ািাইি 0172623157

6 

পেিী মারল টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি, ফিফজফপএস শাখা, চট্টগ্রার্ টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

16

7 

 

িার্ জিাি টর্াোঃ আবুি হাড্শর্ টর্ািাইি 0171457339

1 

পেিী রপয়ন/গাি ব টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি, ফিফজফপএস শাখা, যড্শার টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

16

8 

 

িার্ জিাি টর্াোঃ িজরুি ইসিার্ টর্ািাইি 0172213890

8 

পেিী মচৌরকদার/কুক টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি, ফিফজফপএস শাখা, যড্শার টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

16

9 

 

িার্ জিািা শফরিা খাতুি টর্ািাইি 0195130017

7 

পেিী অরিস সহায়ক টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি, কাড্ে মাগ্রাফি শাখা, ঢাকা টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

17

0 

 

িার্ জিাি টর্াোঃ আবু হাফিি টর্ািাইি 0130303935

0 

পেিী অরিস সহায়ক টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি, যন্ত্রায়ি শাখা, ঢাকা টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

17

1 

 

িার্ জিাি টর্াোঃ সাখাওয়াত টহাড্সি টর্ািাইি 0187119284

7 

পেিী অরিস সহায়ক টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি, োইিাি শাখা, ঢাকা টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

17

2 

 

িার্ জিাি টর্াোঃ ফিপ্লি টহাসাইি টর্ািাইি 0199470211

7 

পেিী টারম বনাল গাি ব টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি, ফিফজফপএস শাখা, ঢাকা টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

17

3 

 

িার্ জিাি টর্াোঃ ছাইোর রহর্াি টর্ািাইি 0194533654

6 

পেিী টারম বনাল গাি ব টিাি(অফিস)  
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ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি, প্রশাসি শাখা, ঢাকা টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

17

4 

 

িার্ জিাি টর্াোঃ আব্দুস সার্াে টর্ািাইি 0130189364

3 

পেিী টারম বনাল গাি ব টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি, ফিফজফপএস শাখা, সেরঘাে টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

 

17

5 

 

িার্ জিাি টর্াোঃ ইকরামুি হক টর্ািাইি  

পেিী মারল টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি, ফিফজফপএস শাখা, চট্টগ্রার্ টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

17

6 

 

িার্ জিাি রাড্শদুি ইসিার্ টর্ািাইি 0172342186

0 

পেিী মারল টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি, ফিফজফপএস শাখা, র্য়র্িফসিংহ টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

17

7 

 

িার্ জিাি সাইদুি টশখ টর্ািাইি  

পেিী মারল টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি, ফিফজফপএস শাখা, যড্শার টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

17

8 

 

িার্ জিাি টিৌরড্সফট্ট রাজু টর্ািাইি  

পেিী পররচ্ছন্ন কমী টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি, ফিফজফপএস শাখা, সেরঘাে টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

17

9 

 িার্ জিাি ফিজয় র্ািী টর্ািাইি  

পেিী পররচ্ছন্ন কমী টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি, ফিফজফপএস শাখা, চট্টগ্রার্ টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

18

0 

 

িার্ জিাি সুর্ি ফর্য়া টর্ািাইি 0194803620

7 

পেিী পররচ্ছন্ন কমী টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি, ফিফজফপএস শাখা, র্য়র্িফসিংহ টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

18

1 

 

িার্ জিািা শাফহো  টর্ািাইি  

পেিী পররচ্ছন্ন কমী টিাি(অফিস)  

ফিভাে হাইড্রাগ্রাফি, ফিফজফপএস শাখা, যড্শার টিাি(িাসা)  

ই-টর্ইি  িযাক্স  

 

 

 

 

 



C:\Users\user\Downloads\Department of  Hydrography2020 (1).docx  

 


