
ছিব কমকতার নাম পদবী ইেমইল মাবাইল ফান(যিদ থােক)

1

শািকল মাহা দ 
ফয়সাল

িনবাহী েকৗশলী, সওজ eehab@rhd.gov.bd
; 
rhd_habigonj@yah
oo.com

১৭৩০৭৮২৬৭৪ ৮৩১৬৩৪৮০

2

২ কাজী নজ ল 
ইসলাম

উপ-িবভাগীয় েকৗশলী, সওজ nazrul_rhd@yahoo
.com

১৭৩০৭৮২৬৭৫ ৮৩১৬৩০৭৫

3

৩ মাহা দ রমজান 
আলী

উপ-িবভাগীয় েকৗশলী, সওজ rhd_habigonj@yah
oo.com

১৭৩০৭৮২৬৭৬ ০

4

৪ উ ম কুমার বমন িবভাগীয় িহসাব র ক rhd_habigonj@yah
oo.com

১৭০৫০৬৮৩৯০ ০

5

৫ মাঃ শিরফুল 
ইসলাম

উপ-সহকারী েকৗশলী rhd_habigonj@yah
oo.com

১৭৪১৪৮৮৫৭৫ ০

৬ শাহীদুল ইসলাম উপ-সহকারী েকৗশলী, নবীগ rhd_habigonj@yah

সড়ক িবভাগ,হিবগ

6

৬ শাহীদুল ইসলাম উপ-সহকারী েকৗশলী, নবীগ rhd_habigonj@yah
oo.com

১৩১৩০৯১৫৭৭ ০

7

৭ মাঃ সা াম 
হােসন

উপ-সহকারী েকৗশলী rhd_habigonj@yah
oo.com

০১৭৫৯ ৫৭৭৯০৬ ১৭৫৯৫৭৭৯০৬

8

৮ মাঃ দুলাল িময়া উপ-সহকারী েকৗশলী, সওজ, 
সড়ক শাখা, বািনয়াচং

rhd_habigonj@yah
oo.com ১৭৭৬৫৩৭৩৬০ ১৭৭৬৫৩৭৩৬০

1
মাঃ মা ািফজরু 
রহমান

িনবাহী েকৗশলী, সওজ eesyl@rhd.gov.bd
১৭৩০৭৮২৬৬২ ৮২১৭১৬৩৩৯

2
মা: শাহাদাৎ 
হােসন

উপ-িবভাগীয় েকৗশলী, সওজ, 
িসেলট সড়ক উপ-িবভাগ

sdesylhet@rhd.gov
.bd ১৭৩০৭৮২৬৬৩ ০৮২১-৭১৪৪৬৮

3
নূের আলম িস ক উপ-িবভাগীয় েকৗশলী sdebnath@rhd.gov

.bd
১৭৩০৭৮২৬৬৫ ০৮২১-৭১৬৩৩৯

4

মাহা দ খােলদুর 
রহমান

উপ-সহকারী েকৗশলী, িসেলট 
সড়ক উপ-িবভাগ, দািয় ে : ১। 
আ রখানা-এয়ারেপাট-বাদাঘাট-
কুমারগাওঁ পয়  ২। এয়ারেপাট-
সালু টকর- কা ানীগ - ভালাগ  
পয়

engr.khaled_76@y
ahoo.com

১৭১২২৬৯৪৫৩ ০৮২১-৭১৬৩৩৯

সড়ক িবভাগ,িসেলট 



5

সুমন চ  দাস উপ-সহকারী েকৗশলী, িসেলট 
সড়ক উপ-িবভাগ, দািয় ে : ১। 
নাইওরপুল-মীরাবাজার- টলাগড়-
খািদম- বািড়বাজার-হিরপুর-
দরব  পয় ) ২। আ রখানা-
সুিবদবাজার-কুমারগাওঁ-লামাকাজী-
গািব গ  পয়

engr.suman26@gm
ail.com

১৭২৩৪১৮৬৬২ ০৮২১-৭১৬৩৩৯

6

মাঃ সাইফুল 
ইসলাম

উপ-সহকারী েকৗশলী, িসেলট 
সড়ক উপ-িবভাগ, দািয় ে : ১। 
দরব - জ া-তামািবল-জাফলং 
পয়  ২। সাির- গায়াইনঘাট পয়  
3। দরব -চতল-কানাইঘাট পয়

md.saifulislamsuma
n@gmail.com

১৭১১২৩১৪২০ ০৮২১-৭১৬৩৩৯

7

মা: আতাউর 
রহমান

উপ-সহকারী েকৗশলী, 
গালাপগ  সড়ক উপ-িবভাগ, 
দািয় ে : ১। িসেলট- গালাপগ -
চারখাই-জিকগ  পয  ২। চারখাই-
শ াওলা-িবয়ানীবাজার পয  3। 
গালাপগ -ঢাকাদি ণ-ভােদ র 
পয  4। শাহবাগ-কানাইঘাট পয

ataur739@gmail.co
m

১৭১৯৭৩৯৪২৮ ০৮২১-৭১৬৩৩৯

মা: সাইদুর রহমান উপ-সহকারী েকৗশলী, িব নাথ 
সড়ক উপ-িবভাগ, দািয় ে : ১। 
িসেলট- মাগলাবাজার-কটালপুর-
ফ ু গ  পয়  ২। পারাইরচক-
রামপুর-শাহপরানেসত-

সুরমােগট পয়  3।দাউদাবাদ-
দাউদপুর-ভােদ র(ঢাকাদি ণ) 

saidur.ce@gmail.co
m

১৭২৩৫৪৩২৮৬ ৮২১৭১৬৩২৮

8

দাউদপুর-ভােদ র(ঢাকাদি ণ) 
4। ফ ু গ -মাইজগাওঁ-পালবািড়

9

মুহা দ আ ু াহ 
আল কিবর

উপ-সহকারী েকৗশলী িব নাথ 
সড়ক উপ-িবভাগ দািয় ে : ১। 
িসেলট(নাইওরপুল)- মায়ুন রশীদ 
চ র- শরপুর পয়  ২। আবদুস 
সামাদ চ র-জালালপুর-সুলতানপুর-
বালাগ  পয়  3।রিশদপুর-িব নাথ-
রামপাশা-লামাকাজী পয়  
4।আবদুস সামাদ চ র- ীন ীজ 
পয়

makabir.ce@gmail.
com

১৩১৩০৯১৫৪৯ ৮২১৭১৬৩২৮

1

জনাব মাঃ 
আশরাফুল 
ইসলাম াং

িনবাহী েকৗশলী, সওজ, সড়ক 
িবভাগ, সুনামগ ।

eesun@rhd.gov.bd

০১৭৩০-৭৮২৬৬৬ ০৮৭১-৬৩৪৫৭

2

জনাব মাঃ 
মাহমুদুল হাসান

উপ-িবভাগীয় েকৗশলী, সওজ, 
সড়ক উপ-িবভাগ, সুনামগ ।

sdesunrhd@gmail.c
om

০১৭৩০-৭৮২৬৬৭ ০৮৭১-৬১৬৩৩

3

জনাব কাজী 
নজ ল ইসলাম

উপ-িবভাগীয় েকৗশলী, সওজ, 
সড়ক উপ-িবভাগ, ছাতক।

nazrul_rhd@yahoo
.com

০১৭৩০-৭৮২৬৬৮ ৮৭২৩৫৬৩৭৪

4

জনাব অিন  অিভ সহকারী েকৗশলী, সওজ, 
(যাি ক), ১ম সাির কারখানা উপ-
িবভাগ, সুনামগ ।

avianinda66@gmail
.com

০১৭২৯-৪৭১৭১১ ০৮৭১-৬৩৪৫৭

সড়ক িবভাগ,সুনামগ



5

জনাব মাঃ 
মা ািফজরু 
রহমান।

উপ-সহকারী েকৗশলী (িসিভল) 
সওজ, সড়ক শাখা-পাগলা, সড়ক 
উপ-িবভাগ, ছাতক।

mostafizur.rhd.bd
@gmail.com

০১৭১৮-৪৪০১৫০ ৮৭২৩৫৬৩৭৪

6

জনাব মাঃ শামীম 
হােসন

উপ-সহকারী েকৗশলী (িসিভল), 
সওজ, সড়ক শাখা-জামালগ , 
সড়ক উপ-িবভাগ, সুনামগ ।

rhdshamim1995@g
mail.com

০১৭৩০-৬০৮৭০১ ০৮৭১-৬১৬৩৩

7

জনাব মাসুম 
আহমদ িস কী

উপ-সহকারী েকৗশলী, সওজ, 
সড়ক শাখা-ছাতক, সড়ক উপ-
িবভাগ, ছাতক, সুনামগ ।

ahmed.siddiki.ce.1
988@gmail.com

০১৩১৩-০৯১৫৭০ ৮৭২৩৫৬৩৭৪

8

জনাব হা নর 
রিশদ

িবভাগীয় িহসাব র ক, সড়ক 
িবভাগ, সুনামগ ।

harunda2020@gm
ail.com

০১৭১৬-৪১২২০৪ ০৮৭১-৬৩৪৫৭

1

মাঃ জয়া উ ন িনবাহী েকৗশলী, সড়ক িবভাগ, 
মৗলভীবাজার।

eemou@rhd.gov.b
d ১৭৩০৭৮২৬৭০ ০২-৪১১১০০৭৫

2

পাথ সরকার উপ-িবভাগীয় েকৗশলী (চঃদাঃ), 
সড়ক উপ-িবভাগ, কুলাউড়া।

partha.0004@yaho
o.com ০১৭৩০৭৮২৬৭১ 

০১৭৩০৭৮২৬৭৩ ০২-৪১১১০০৭৮

সড়ক িবভাগ, মৗলভীবাজার 

3

আিরফ হাসাইন সহকারী েকৗশলী (অঃদাঃ), সড়ক 
িবভাগ, মৗলভীবাজার।

aemoud@rhd.gov.
bd ১৩১৩০৯১১৩৩ ০২-৪১১১০০৭৫

4

আিরফ হাসাইন উপ-সহকারী েকৗশলী, সড়ক উপ-
িবভাগ ম ল।

arifhossain.rhd@g
mail.com

১৩১৩০৯১৫৬০ ০২-৪১১১০০৭৫

5

সুভাস পুরকায় উপ-সহকারী েকৗশলী, সওজ, 
সড়ক উপ-িবভাগ, কুলাউড়া।

subas2018rhdl@g
mail.com ০১৩১৩০৯১৫৬৩ 

০১৩১৩০৯১৫৬৪ ০২-৪১১১০০৭৫

6

মাঃ তিরকুল 
ইসলাম

উপ-সহকারী েকৗশলী, সওজ, 
সড়ক উপ-িবভাগ, কুলাউড়া।

tariqul0500@gmail.
com

১৩১৩০৯১৫৬২ ০২-৪১১১০০৭৫

7

মাঃ মাসুদ রানা উপ-সহকারী েকৗশলী, সড়ক 
শাখা-কমলগ , সড়ক উপ-িবভাগ 
ম ল।

muhinrana@gmail.
com

১৩১৩০৯১৫৬১ ০২-৪১১১০০৭৫


