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বিআরটিএ ঢাকা বিভাগ ও এর আওতাধীন সার্কেল 

ক্রবিক ছবি কি েকতোর নাি পদিী ও দপ্তর  

(জ্যেষ্ঠতার ক্রিানুসার্র নয়) 

জ্ াগার্ াগ 

1.   নাি:  জ্িাহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ 

পদবি: পবরচালক (ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ ঢাকা বিভাগীয় অবিস, (কক্ষ 

নং ২০৩) বিরপুর, জ্সকশন-১৩, ঢাকা-১২১৬  

 

ই-জ্িইল: de_dhaka@brta.gov.bd   

জ্িান (অবিস): ০২-৯০০৭৫৭৪ 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫৩৯০০ 

 

2.   নাি:  স্বর্দশ কুিার দাস 

পদবি: উপ-পবরচালক (ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ ঢাকা বিভাগীয় অবিস, 

বিরপুর, জ্সকশন-১৩, ঢাকা-১২১৬ 

ই-জ্িইল: dd_dhaka@brta.gov.bd   

জ্িান (অবিস): ০২-৯০০৭৫৭৪ 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫১৬০৭ 

3.  

 

নাি: নিাি িাহর্ি আবযয খান 

পদবি: সহকারী পবরচালক (সাধারন) 

দপ্তর: বিআরটিএ ঢাকা বিভাগীয় অবিস, 

বিরপুর, জ্সকশন-১৩, ঢাকা-১২১৬। 

ই-জ্িইল : 

adg_dhakadiv@brta.gov.bd 

জ্িান (অবিস): ০২-৯০০৭৫৭৪ 

িোক্স: ৮৮-০২-৯০০৭৫৭৪ 

4.  

 

নাি: জ্িাোঃ আব্দুল্লাহ আল-িামুন 

পদবি: সহকারী পবরচালক (ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ ঢাকা বিভাগীয় অবিস, 

বিরপুর, জ্সকশন-১৩, ঢাকা-১২১৬ 

ই-জ্িইল: 

ade_dhakadiv@brta.gov.bd 

জ্িান (অবিস): ০২-৯০০৭৫৭৪ 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫৬৫৮১ 

িোক্স: ৮৮-০২-৯০০৭৫৭৪ 

5.  

 

নাি: জ্িাহাম্মদ রবিকুল ইসলাি 

পদবি: উপপবরচালক (ইবি) চোঃ দাোঃ 

দপ্তর: বিআরটিএ ঢাকা জ্ির্রা-১ সার্কেল 

(িাবিবযেক জ্িাটর ান ও জ্িাটরসাইর্কল 

বনিন্ধন শাখা), বিরপুর-১৩, ঢাকা-১২১৬। 

ই-জ্িইল : dde_dm1@brta.gov.bd 

জ্িান (অবিস): ০২-৯০৩৩৪৫৫ 

কক্ষ নম্বর: ৩০৭ 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫১৬১৪ 

6.  

 

নাি: আিদুর রবশদ 

পদবি: সহকারী পবরচালক (ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ ঢাকা জ্ির্রা-১ সার্কেল 

(ড্রাইবভং লাইর্সন্স শাখা), বিরপুর -১৩, ঢাকা-

১২১৬। 

 

ই-জ্িইল : ad_dm1_dl@brta.gov.bd 

জ্িান (অবিস): ০২-৫৮০৫৬০৪৭ 

কক্ষ নম্বর: ১০৭ 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫১৬১৫ 
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ক্রবিক ছবি কি েকতোর নাি পদিী ও দপ্তর  

(জ্যেষ্ঠতার ক্রিানুসার্র নয়) 

জ্ াগার্ াগ 

7.   নাি: খাবলদ িাহমুদ 

পদবি: সহকারী পবরচালক (ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ ঢাকা জ্ির্রা-১ সার্কেল 

(প্রাইর্ভট জ্িাটর ান জ্রবযর্েশন শাখা), কক্ষ 

নং ৩০৭, (৩য় তলা), বিরপুর, -১৩ ঢাকা।, 

ই-জ্িইল : ad_dm1_reg1@brta.gov.bd 

জ্িান (অবিস): ০২-৯০৩৩৪৫৫ 

কক্ষ নম্বর: ২০৭ 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫১৬১৩ 

8.  

 

নাি: জ্িাহাম্মদ রুহুল আিীন 

পদবি: সহকারী পবরচালক (ইবি:)    

         জ্িাটর ার্নর বিটর্নস শাখা 

দপ্তর: বিআরটিএ ঢাকা জ্ির্রা-১ সার্কেল, 

বিরপুর-১৩, ঢাকা-১২১৬ (কক্ষ নম্বর: ১১০)। 

 

ই-জ্িইল : ad_dm1_ft@brta.gov.bd 

জ্িান (অবিস): ০১৫৫০০৫১৬১৬ 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫১৬১৬ 

9.  

 

নাি: জ্িাোঃ আবুল িাসার 

পদবি: সহকারী পবরচালক(ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ ঢাকা জ্ির্রা-১ সার্কেল 

(িাবিবযেক জ্িাটর ার্নর িাবলকানা িদলী 

শাখা), বিরপুর-১৩, ঢাকা-১২১৬ (কক্ষ নম্বর: 

২০৪)। 

ই-জ্িইল ad_dm1_to@brta.gov.bd 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫১৬১৭ 

10.   নাি: শবিকুল আলি সরকার 

পদবি: সহকারী পবরচালক(ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ ঢাকা জ্ির্রা-১ সার্কেল 

(প্রাইর্ভট জ্িাটর ার্নর িাবলকানা িদবল শাখা), 

বিরপুর-১৩, ঢাকা-১২১৬ (কক্ষ নম্বর: ২০৪)। 

ই-জ্িইল: adedm1topvt@brta.gov.bd 

কক্ষ নম্বর: ১০৩ 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫৩৮৯৩ 

11.   নাি: জ্িাোঃ সানাউল হক 

পদবি: উপপবরচালক (ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ ঢাকা জ্ির্রা-২ সার্কেল 

(জ্রবযর্েশন শাখা), ইকুবরয়া, জ্করাবনগি, ঢাকা 

(ঢাকা-িাওয়া হাইওর্য়র জ্পাস্তর্গালায় অিবিত 

বুবরগঙ্গা জ্সতুর দবক্ষি পার্শ)। 

 

 

ই-জ্িইল : dde_dm2@brta.gov.bd 

জ্িান (অবিস): ০১৫৫০০৫১৬১৯ 

কক্ষ নম্বর: ৩০৪ 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫১৬১৯ 

12.  

 

নাি: জ্িাহাম্মদ নাবসর উদ্দীন 

পদবি: সহকারী পবরচালক (ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ ঢাকা জ্ির্রা-২ সার্কেল, 

ইকুবরয়া, জ্করাবনগি, ঢাকা (ঢাকা-িাওয়া 

হাইওর্য়র জ্পাস্তর্গালায় অিবিত বুবরগঙ্গা 

জ্সতুর দবক্ষি পার্শ), (ড্রাইবভং লাইর্সন্স ও 

িাবলকানািদলী শাখা)। 

 

ই-জ্িইল: ade1_dm2@brta.gov.bd 

কক্ষ নম্বর: ২০১ 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫১৬১৮ 
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ক্রবিক ছবি কি েকতোর নাি পদিী ও দপ্তর  

(জ্যেষ্ঠতার ক্রিানুসার্র নয়) 

জ্ াগার্ াগ 

13.   নাি: বযএি নাবদর জ্হার্সন 

পদবি: সহকারী পবরচালক (ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ ঢাকা জ্ির্রা-২ সার্কেল, 

ইকুবরয়া, জ্করাবনগি, ঢাকা (ঢাকা-িাওয়া 

হাইওর্য়র জ্পাস্তর্গালায় অিবিত বুবরগঙ্গা 

জ্সতুর দবক্ষি পার্শ), (জ্িাটর ার্নর বিটর্নস 

শাখা)। 

ই-জ্িইল : ad3_dm2_@brta.gov.bd 

কক্ষ নম্বর: ১০৫ 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫১৬২০ 

14.  

 

নাি: কাযী জ্িা: জ্িারছালীন 

পদবি: সহকারী পবরচালক (ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ ঢাকা জ্ির্রা-৩ সার্কেল, 

বদয়ািাবি (খালপাি), তুরাগ, উত্তরা, ঢাকা 

(জ্রবযর্েশন ও িাবলকানািদলী শাখা 

(িাবিবযেক) । 

ই-জ্িইল dde_dm3@brta.gov.bd 

কক্ষ নম্বর: ৩০১ 

জ্িািাই: ০১৫৫০০৫১৬২১ 

15.   নাি: জ্িািারক জ্হার্সন 

পদবি: সহকারী পবরচালক (ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ ঢাকা জ্ির্রা-৩ সার্কেল, 

বদয়ািাবি (খালপাি), তুরাগ, উত্তরা, ঢাকা 

(িাবলকানািদলী ও জ্িাটরসাইর্কল শাখা 

(প্রইর্ভট)। 

 

ই-জ্িইল ad_dm3_reg@brta.gov.bd 

জ্িািাই: ০১৫৫০০৫৩৮৯১ 

16.  

 

নাি: উর্ ায়াইন জ্চৌধুরী 

পদবি: সহাকারী পবরচালক (ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ ঢাকা জ্ির্রা-৩ সার্কেল, 

বদয়ািাবি (খালপাি), তুরাগ, উত্তরা, ঢাকা। 

(জ্িাটর ার্নর বিটর্নস শাখা) । 

ই-জ্িইল ade_dm3_ft@brta.gov.bd 

কক্ষ নম্বর: ২০৬ 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫১৬২৩ 

17.  

 

নাি: বলটন বিশ্বাস 

পদবি: সহাকারী পবরচালক (ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ ঢাকা জ্ির্রা-৩ সার্কেল, 

বদয়ািাবি (খালপাি), তুরাগ, উত্তরা, ঢাকা। 

(ড্রাইবভং লাইর্সন্স শাখা) । 

 

ই-জ্িইল: ad_dm3_dl@brta.gov.bd 

জ্িান (অবিস): ০১৫৫০০৫১৬২২ 

কক্ষ নম্বর: ২০১ 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫১৬২২ 

18.   নাি: জ্িা: মুছা 

পদবি: সহকারী পবরচালক (ইবি:) অ.দা. 

দপ্তর: বিআরটিএ ঢাকা সার্কেল (কক্ষ নম্বর: 

২১৬), ইকুবরয়া,  জ্করাবনগি, ঢাকা ।  

 

সাি-অবিস: সাভার উপর্যলা কির্েকস, জ্গন্ডা, 

সাভার ঢাকা। 

ই-জ্িইল : 

ad_dhaka@brta.gov.bd 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫১৬২৬ 
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ক্রবিক ছবি কি েকতোর নাি পদিী ও দপ্তর  

(জ্যেষ্ঠতার ক্রিানুসার্র নয়) 

জ্ াগার্ াগ 

19.   নাি: জ্িাোঃ শািসুল কিীর 

পদবি: সহকারী পবরচালক (ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ নারায়নগি সার্কেল, বিবস 

অবিস ভিন, নারায়নগি। 

ই-জ্িইল:  

ad_narayanganj@brta.gov.bd 

জ্িািাইল: ০১৯৬৬৬২২০৩৩ 

20.  

 

নাি: আবু নাঈি 

পদবি: সহকারী পবরচালক (ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ গাবযপুর সার্কেল, কার্লক্টর্রট 

ভিন (বিবস অবিস, ২য় তলা, কক্ষ নং ০৪) 

গাবযপুর। 

 

ই-জ্িইল : 

ad_gazipur@brta.gov.bd 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫১৬২৮ 

21.  

 

নাি: জ্িাোঃ আলতাি জ্হার্সন 

পদবি: সহকারী পবরচালক (ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ টাংগাইল সার্কেল, বিবস 

অবিস ভিন, টাংগাইল। 

 

 

ই-জ্িইল : 

ad_tangail@brta.gov.bd 

জ্িািাইল: ০১৯৬৬৬২২০৪১ 

22.  

 

নাি: জ্িাোঃ িখবতয়ার উবদ্দন 

পদবি: সহকারী পবরচালক (ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ বকর্শারগি সার্কেল, বিবস 

অবিস ভিন, বকর্শারগি। 

ই-জ্িইল: 

ad_kishoreganj@brta.gov.bd 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫১৬৩০ 

23.   নাি: আব্দুল িন্নান 

পদবি: সহকারী পবরচালক (ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ িাবনকগি সার্কেল, বিবস 

অবিস ভিন, িাবনকগি।  

ই-জ্িইল: 

ad_manikgonj@brta.gov.bd 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫১৬৩১ 

24.  

 

নাি: জ্তৌবহদুল ইসলাি তুষার 

পদবি: সহকারী পবরচালক (ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ মুবন্সগি সার্কেল, বিবস অবিস 

ভিন, মুবন্সগি। 

 

 

 

ই-জ্িইল:  

ad_munshiganj@brta.gov.bd 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫১৬৩২ 
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ক্রবিক ছবি কি েকতোর নাি পদিী ও দপ্তর  

(জ্যেষ্ঠতার ক্রিানুসার্র নয়) 

জ্ াগার্ াগ 

25.  

 

নাি: জ্শখ জ্িাোঃ ইিরান 

পদবি: সহকারী পবরচালক (ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ নরবসংদী সার্কেল, বিবস 

অবিস, নরবসংদী। 

ই-জ্িইল : 

ad_narsingdi@brta.gov.bd 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫১৬২৭ 

26.  

 

নাি: িাহবুি কািাল 

পদবি: সহকারী পবরচালক (ইবি:) অ: দ: 

দপ্তর: বিআরটিএ শবরয়তপুর সার্কেল, বিবস 

অবিস ভিন, শবরয়তপুর। (বুধিার) 

ই-জ্িইল: 

ad_shariatpur@brta.gov.bd 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫১৬৩৩ 

27.  

 

নাি: িাহবুি কািাল 

পদবি: সহকারী পবরচালক(ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ িাদারীপুর সার্কেল, বিবস 

অবিস ভিন, িাদারীপুর। (জ্সািিার ও 

িঙ্গলিার) 

ই-জ্িইল: 

ad_madaripur@brta.gov.bd 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫১৬৩৩ 

28.   নাি: জ্িাোঃ এিরান খান 

পদবি: সহকারী পবরচালক(ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ রাযিািী সার্কেল, বিবস 

অবিস ভিন, রাযিািী। 

ই-জ্িইল : 

ad_rajbari@brta.gov.bd 

জ্িািাইল: ০১৯৬৬৬২২০৪৭ 

29.   নাি: লাইলাতুর িাওয়া 

পদবি: সহকারী পবরচালক (ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ জ্গাপালগি সার্কেল, বিবস 

অবিস ভিন, জ্গাপালগি। 

ই-জ্িইল: 

ad_gopalganj@brta.gov.bd 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫১৬৩৪ 

30.   

 

 

 

 

 

 

নাি: জ্িাোঃ এিরান খান  

পদবি: সহকারী পবরচালক (ইবি:) 

দপ্তর: বিআরটিএ িবরদপুর সার্কেল, বিবস 

অবিস ভিন, িবরদপুর। (রবিিার ও 

বৃহস্পবতিার) 

ই-জ্িইল : 

ad_faridpur@brta.gov.bd 

জ্িািাইল: ০১৫৫০০৫১৬৩৫ 

 


