
দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো অধিদপ্তর কর্তযক চলমোন প্রকল্প সমূরের প্রকল্প পধরচোলকগরের নোম, 

টেধলর োন ও টসল নম্বর সম্বধলত তোধলকো 

 
ক্রধমক প্রকরল্পর নোম প্রকল্প পধরচোলরকর নোম উপ- প্রকল্প পধরচোলরকর নোম 

১। েযোধরিং টবোন বন্ড (এইচধবধব) প্রকল্প ডা: শহীদ ম াতাহার মহাসেন 

যুগ্ন-সধচব 

প্রকল্প পধরচোলক (অধত: দোধিত্ব) 

ট োনঃ ৯৮৮৩৯৮৯ 

ম াবাাঃ ০১৭১১৩৫২২৯৫ 

motaher689@gmail.com 

ম া: জিয়াউর রহ ান 

উপ-প্রকল্প পজরচালক 

ট োনঃ  

ম াবাাঃ ০১৭৩৮৬১৩৯৭০ 

ziaspn@gmail.com 

 

২। Disaster Risk Management 

Enhance Project 

আবু সেয়দ ম াহাম্মদ হাজশ   

(অজতজরক্ত েজচব) 

প্রকল্প পধরচোলক 

ম াবাইল : ০১৭৩৮৯৮৪৫৭০ 

ম ান: ০২-৯৮৬১১১৩ 

ম া: ঈশান আলী রািা বাঙালী 

(উপ-েজচব) 

উপ-প্রকল্প পজরচালক 

০১৭১১৪৮৯০৬৮ 

ishanaliraja@gmail.

com 

৩। গ্রা ীণ রাস্তায় ক -মবশী ১৫ জ াঃ সদস্ যের 

মেতু/কালভার্ য জন যাণ” শীর্ যকপ্রকল্প। 

জনোব টমোঃ েওদাগড় ম াস্তাজ জুর রহ ান 

(অধতধরক্ত সধচব) 

প্রকল্প পধরচোলক 

ম াবাইল : ০১৭১১৯৭৬২০২ 

জনোব টমো: আলতো  টেোরসন 

উপ-প্রকল্প পধরচোলক 

ট োনঃ  

টমোবোঃ ০১৭১২১২৫১৬০ 

altafh492@gmail.com 

৪। বন্যোপ্রবে ও নদীভোঙ্গন এলোকোি বন্যো 

আশ্রিরকন্দ্র ধনম যোে (২ি প্ যোি) 

Project Completed Project Completed 

 

৫। Strengthening of the Ministry of 

Disaster Management & Relief 

(MoDMR) Program Administration 

জনোব সরতযন্দ্র কুমোর সরকোর 

(যুগ্ম-সধচব) 

প্রকল্প পধরচোলক 

ট োনঃ ৯৮৯০৩৬০ 

টমোবোঃ ০১৭১৯১৬৪৫৭৮ 

pdsnsp15@gmail.com 

সসিদ ধমজোনুর রেমোন 

(উপ-সধচব) 

উপ-প্রকল্প পধরচোলক 

টমোবোঃ ০১৫৫২৪৬৪৯৯৪ 

sy.7mizan@gmail.com 

৬। উপকূলীয় ও ঘূজণ যঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী 

আশ্রয় মকন্দ্র জন যাণ (২য় পর্ যায়)  

জনোব টমোঃ আব্দুস সোলোম সরকোর 

(যুগ্ম-সধচব) 

প্রকল্প পধরচোলক 

টমোবোঃ ০১৭১৪৯৯২৫৩৫ 

জনোবরমোঃ আব্দুল মধতন সরকোর 

উপ-প্রকল্প পধরচোলক 

টমোবোঃ ০১৫৫৬৩১১২৫০ 

 

৭। প্রধকউররমন্ট অ  ইকুযইপরমন্ট  র সোচ য 

এযোন্ড টরধসধকউ অপোররশন  র 

আর্ যরকোরিক এযোন্ড আদোর ধিজোষ্টোর (ট জ-

২)” 

ি. শেীদ টমোতোেোর টেোরসন 

(যুগ্মসধচব) 

প্রকল্প পধরচোলক 

ট োনঃ ৯৮৮৩৯৮৯ 

ম াবাাঃ ০১৭১১৩৫২২৯৫ 

motaher689@gmail.com 

 

িনাব মেখ খজললুর রহ ান 

(উপ-সধচব) 

উপ-প্রকল্প পধরচোলক 

ম াবাাঃ ০১৭৬১৪৮০৪৮৭ 

ম ান: ৯৮৯০৫৫৯ 

khalilur_rahman2007@y

ahoo.com 

৮। আরবোন টরধজরলরিন্ট প্রকল্প জনোব টমোঃ আব্দুল মোন্নোন 

(উ-সধচব) 

প্রকল্প পধরচোলক 

টমোবোইল :০১৯২৩৬৩৭৮৩৯ 

ম ান : ৯৮৪৩১২৩ 

 



ক্রধমক প্রকরল্পর নোম প্রকল্প পধরচোলরকর নোম উপ- প্রকল্প পধরচোলরকর নোম 

ddm.urp.pdo@gmail.com 

 


