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“িোাংলোয়েশ-সিঙ্গোপুর ৭০০ ফর্.ও. কেলো সিসিক সিদ্যুৎ প্রকয়ের ভূসর্ অসিগ্রহণ, উন্নেন ও স সিসিসলটি স্টোসি প্রকে” 

উিয়িলো ির্ মোয়ের Grievance Redress কসর্টি এিাং Property Valuation Advisory Committee (PVAT) কসর্টি  

 

ক্রঃনাং কর্ মকর্োর নোর্ ও িেসি কসর্টিয়র্ অিস্থোন ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি এ.এইচ.এর্ ফরোকনুজ্জোর্োন 

র্ত্ত্বো. প্রয়কৌশলী (র্সিৎ) (িোরপ্রোপ্ত) 
িেস্য 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৮ 

০১৭১৭ ৩৭৩৪২২ 

md.shahaider@gmail

.com 
- - 

 

“িোাংলোয়েশ-সিঙ্গোপুর ৭০০ ফর্.ও. কেলো সিসিক সিদ্যুৎ প্রকয়ের ভূসর্ অসিগ্রহণ, উন্নেন ও স সিসিসলটি স্টোসি প্রকে” 

Joint Verification Team (JVT) কসর্টি 

ক্রঃনাং কর্ মকর্োর নোর্ ও িেসি কসর্টিয়র্ অিস্থোন ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি এ.এইচ.এর্ ফরোকনুজ্জোর্োন 

র্ত্ত্বো. প্রয়কৌশলী (র্সিৎ) (িোরপ্রোপ্ত) 
িেস্য 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৮ 

০১৭১৭ ৩৭৩৪২২ 

md.shahaider@gmail

.com 
- - 

 

সিসিসিসিসিএল এর ১র্ আনুয়র্োসিক (Gratuity) র্হসিল ট্রোসি ফিোি ম/কসর্টি 

 

সিসিসিসিসিএল-এর অসিয়র্োর্ সনষ্পসি কর্ মকর্মো (অসনক) 

ক্রঃনাং কর্ মকর্োর নোর্ ও িেসি ফ োন ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 

িনোি আবুল কোলোর্ আিোে  

সনি মোহী িসরচোলক (সিএন্ডসি) 

(অসর্সরক্ত েোসেত্ব) 

০২-৪৮৩১১৯৭০ 
০১৭৭৭ ৭৬০০৬০ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৩ 

edproject 

@cpgcbl.gov.bd 
১০২  

 

 

ফেকিই উন্নেন লক্ষ্ুর্োত্রো (এিসিসি) এর ফ োকোল িয়েন্ট 

ক্রঃনাং কর্ মকর্োর নোর্ ও িেসি ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি এি এর্ আব্দুল র্োন্নো  

র্ত্ত্বো. প্রয়কৌশলী (র্োসিক) (িোরপ্রোপ্ত) 

০১৭১০ ৩২৪৪৩০ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৯ 

mannaf.cpgcbl
@gmail.com 

১৩৮  

 

অস্থোেীিোয়ি র্জুেকৃর্ র্োলোর্োল অয়কয়িো ফ োিণোকরণ ও সনষ্পসির কসর্টি 

ক্র:নাং কর্ মকর্মোর নোর্ ও িেসি কসর্টিয়র্ অিস্থোন ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফর্োহোম্মে  িলুল কসরর্ 

উি-র্হোব্যিস্থোিক (সহিোি-অর্ ম) (িোরপ্রোপ্ত) 
আহিোেক ০১৭৭৭ ৭৮৭৭৬৩ 

fk_soyfal 

@yahoo.com 
১১১  

০২। 
িনোি র্োর্িীে আহয়র্ে ফচৌধুরী 

িহকোরী ব্যিস্থোিক (সনরীক্ষ্ো) 
িেস্য িসচি ০১৩১৩ ৪৬৭৪৫৮ 

tamzidahmed1992 

@gmail.com 
১৩৯  

 

সিসিসিসিসিএল-এর িোয়িে ব্যিস্থোিনো কসর্টি 

ক্রঃনাং িেসি কসর্টিয়র্ অিস্থোন ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
ব্যিস্থোিনো িসরচোলক 

সিসিসিসিসিএল, ঢোকো। 
িিোিসর্ - 

mdcpcb 

@yahoo.com 
১০১ 

 

০২। 
উি-র্হোব্যিস্থোিক/ ফিুষ্ঠর্র্ কর্ মকর্মো, 

সহিোি-অর্ ম সিিোর্, সিসিসিসিসিএল, ঢোকো। 
িেস্য িসচি ০১৭৭৭ ৭৮৭৭৬৩ 

fk_soyfal 

@yahoo.com 
১১১ 

 

 

 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্মোর নোর্ ও িেসি কসর্টিয়র্ অিস্থোন ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 

িনোি আবুল কোলোর্ আিোে  

সনি মোহী িসরচোলক (সিএন্ডসি) 

(অসর্সরক্ত েোসেত্ব)  

ফচেোরম্যোন 
০১৭৭৭ ৭৬০০৬০ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৩ 

edproject 

@cpgcbl.gov.bd 
১০২   

০২। 
িনোি নূর ফর্োহোম্মে 

উি-ব্যিস্থোিক (সনরীক্ষ্ো) 
িেস্য িসচি 

০১৭৩৪ ৫০০৪৪০ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৭ 

noorcpgcb 

l1987@yahoo.com 
১২৯  

mailto:md.shahaider@gmail.com
mailto:md.shahaider@gmail.com
mailto:md.shahaider@gmail.com
mailto:md.shahaider@gmail.com
mailto:noorcpgcb%20l1987@yahoo.com
mailto:noorcpgcb%20l1987@yahoo.com
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র্োর্লো িাংক্রোন্ত কোর্ মোসে িম্পোেন ও সিসিসিসিসিএল এর মূল্যিোন িকুয়র্ন্ট িাংরক্ষ্ণ 

ক্রঃনাং কর্ মকর্োর নোর্ ও িেসি ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফর্োঃ সর্িোনুর রহর্োন 

ফকোম্পোসন িসচি 
০১৭৫৫ ৫৭৬২২২ 

mizan064@g

mail.com 
১০৪ 

 

 

“ওেোন স্টি িোসি মি আইন, ২০১৮” এর উয়েশ্য পূরণকয়ে “ফ োকোল িয়েন্ট” 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্মোর নোর্ ও িেসি ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফর্োঃ িোয়িল ফহোয়িন 

িহকোরী প্রয়কৌশলী (র্সিৎ) 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৮ 

pavel.cpgcbl@

gmail.com 
১৩১ 

 

 

“ওেোন স্টি িোসি মি আইন, ২০১৮” এর উয়েশ্য পূরণকয়ে “সিকে ফ োকোল িয়েন্ট” 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্মোর নোর্ ও িেসি ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ইর্রোন িরকোর 

িহকোরী ফকোম্পোসন িসচি 

০১৫২১ ২২৩৬৬৪ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৯৯ 

isarker56@yaho

o.com 
১৪২ 

 

 

র্োসিক ির্ন্বে িিোর সিদ্ধোন্ত িোস্তিোেয়ন সিসিসিসিসিএল এর ফ োকোল িয়েন্ট 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্মোর নোর্ ও িেসি ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি আবুল কোলোর্ আিোে  

সনি মোহী িসরচোলক (প্রকে) 

০১৭৭৭ ৭৬০০৬০ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৩ 

edproject@c

pgcbl.gov.bd 

১০২ 

 

 

র্থ্য অসিকোর আইন, ২০০৯ অনুর্োেী সিসিসিসিসিএল এর েোসেত্বপ্রোপ্ত কর্ মকর্মো (আরটিসআই) ও আিীল কর্তমিক্ষ্ (আরটিআই) 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্মোর নোর্ ও িেসি ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফর্োঃ সর্িোনুর রহর্োন 

ফকোম্পোসন িসচি 
০১৭৫৫-৫৭৬২২২ 

mizan064@gm

ail.com 
১০৪  

০২। 
িনোি ফর্োঃ রসকবুল ইিলোর্  

সনি মোহী প্রয়কৌশলী (সিিোইন-২) 
০১৭৮৭-৬৭৮৬৭৮ 

rokibul3031@g

mail.com    ১১৫  

০৩। 
িনোি ফর্োঃ িস উল্লোহ িরকোর িবুি 

িহকোরী ফপ্রোগ্রোর্োর 

০১৭৫১ ০০৬৯৯৬; 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৯ 

safisabuj@gm

ail.com 
১২৪  

 

র্ধ্যয়র্েোসে িোয়িে কোঠোয়র্ো (MTBF) এর ফ োকোল িয়েন্ট 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্মোর নোর্ ও িেসি ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফর্োহোম্মে  িলুল কসরর্ 

উি-র্হোব্যিস্থোিক (সহিোি-অর্ ম) (িোরপ্রোপ্ত) 
০১৭৭৭ ৭৮৭৭৬৩; 

fk_soyfal@yah

oo.com 
১১১  

০২। 
িনোি ফর্োঃ ফর্ো োজ্জল ফহোয়িন 

উি-ব্যিস্থোিক (অর্ ম) 

০১৭৪৮ ১৮৬৩২৩ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৮; 

tofazzal.cpgcbl
@gmail.com 

৭২৭  

 

র্োননীে প্রিোনর্িীর প্রসর্শ্রুসর্ ও সনয়ে মশনোিমূয়হর িোস্তিোেন ‘ফ োকোল িয়েন্ট কর্ মকর্মো’ 

 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্মোর নোর্ ও িেসি ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি সেিোেন িোল  

সনি মোহী প্রয়কৌশলী (প্ল্ুোসনাং-২) 

০১৭৩৮ ৪২৫১২৬; 

০১৭৮৭ ৬৯৬৫২৬ 

depayanpaul@

gmail.com 
১১৬  

০২। 
িনোি ফর্োঃ িস উল্লোহ িরকোর িবুি 

িহকোরী ফপ্রোগ্রোর্োর 

০১৭৫১ ০০৬৯৯৬  

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৯;   
safisabuj@gm

ail.com 
১২৪  

 

 

mailto:mizan064@gmail.com
mailto:mizan064@gmail.com
mailto:mizan064@gmail.com
mailto:tofazzal.cpgcbl@gmail.com
mailto:tofazzal.cpgcbl@gmail.com
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‘কর্য়প্ল্ইন্ট কসর্টি’ 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্ো (নোর্ ও িেসি) কসর্টিয়র্ অিস্থোন ফর্োিোইল ই-ফর্ইল  সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফর্োহোম্মে শসহে উল্লুো 

সনি মোহী িসরচোলক (অর্ ম) 
আহিোেক ০১৭৩০ ৭৯৮০৯৭ 

shahid_apscl 

@yahoo.com 
১০৩ 

 

০২। 
িনোি ইর্রোন িরকোর 

িহকোরী ফকোম্পোসন িসচি 
িেস্য িসচি 

০১৫২১ ২২৩৬৬৪ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৯৯ 

isarker56 

@yahoo.com 
১৪২ 

 

 

“র্োর্োরিোিী ২x৬০০ ফর্.ও. আলট্রো সুিোর সক্রটিকুোল কেলো সিসিক সিদ্যুৎ ফকন্দ্র সনর্ মোণ প্রকে” এর উন্নেন প্রকে প্রস্তোি (সিসিসি) 

িাংয়শোিন কসর্টি 

 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্ো (নোর্ ও িেসি) কসর্টিয়র্ অিস্থোন ফর্োিোইল ই-ফর্ইল  সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফর্োহোম্মে র্সনরুজ্জোর্োন 

র্ত্ত্বোিিোেক প্রয়কৌশলী (সিিোইন) 
আহিোেক ০১৭৭৭ ৭৫৪৯৫১ 

monir.cuet98 

@gmail.com 
১২০ 

 

০২। 
িনোি ফর্োঃ রসকবুল ইিলোর্ 

সনি মোহী প্রয়কৌশলী (সিিোইন-২) 
িেস্য িসচি ০১৭৮৭-৬৭৮৬৭৮ 

rokibul3031 

@gmail.com    ১১৫ 
 

 

িোসি মক কর্ মিম্পোেন চুসক্ত (এসিএ) কসর্টি 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্ো (নোর্ ও িেসি) কসর্টিয়র্ অিস্থোন ফর্োিোইল ই-ফর্ইল  সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফর্োহোম্মে র্সনরুজ্জোর্োন 

র্ত্ত্বোিিোেক প্রয়কৌশলী (সিিোইন) 
আহিোেক ০১৭৭৭ ৭৫৪৯৫১ 

monir.cuet98 

@gmail.com 
১২০ 

 

০২। 
িনোি এি. এর্ আব্দুল র্োন্নো  

র্ত্ত্বো. প্রয়কৌশলী (র্োসিক) (িোরপ্রোপ্ত) 
িেস্য িসচি 

০১৭১০ ৩২৪৪৩০ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৯ 

mannaf.cpgcbl 

@gmail.com 
১৩৮ 

 

 

সিদ্যুৎ সিিোর্ িাংক্রোন্ত িাংিেীে কোর্ মোিলী িম্পোেয়নর িন্য সিসিসিসিসিএল হয়র্ ির্ন্বেকোরী কর্ মকর্মো 

 

ননসর্কর্ো ও শুদ্ধোচোর ফকৌশল িোস্তিোেন কসর্টি 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্ো (নোর্ ও িেসি) কসর্টিয়র্ অিস্থোন ফর্োিোইল ই-ফর্ইল  সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফর্োহোম্মে শসহে উল্লুো 

সনি মোহী িসরচোলক (অর্ ম) 
আহিোেক ০১৭৩০ ৭৯৮০৯৭ 

shahid_apscl 

@yahoo.com 
১০৩ 

 

০২। 
িনোি ফশখ িোজ্জোদ্যর রহর্োন 

উি-ব্যিস্থোিক (এইচআরএর্/এিসর্ন) 
িেস্য িসচি 

০১৯১২ ৫২১৬৯৯ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৬ 

cpgcblhr 

@gmail.com 
১২৬ 

 

 

কল্যোণ কর্ মকর্মো 

 

বার্ষ িক বাস্তব মজুদ গণনা (Physical Inventory) সম্পাদননর লনযে গঠিত কর্মটি 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্ো (নোর্ ও িেসি) কসর্টিয়র্ অিস্থোন ফর্োিোইল ই-ফর্ইল  সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
জনাব মমাোঃ কামরুল ইসলাম 

র্নব িাহী প্রনকৌশলী (র্িজাইন-১) 
আহিোেক 

০১৯৫৭ ০৮৭৯৭৮ 

০১৩১৩ ৪৬৭৪৫৬ 

kamrul.cpgcbl.bd.

gov@gmail.com 
১১৩ 

 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্মোর নোর্ ও িেসি ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফর্োঃ ফর্োিোয়ম্মল ফহোয়িন 

উি-সিিোর্ীে প্রয়কৌশলী (র্সিৎ) 

০১৭৩৬ ১৪৯৯৪৭ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮২; 
tuhin0639@gmail.com ১৩৬  

ক্রঃ নাং কর্ মকর্মোর নোর্ ও িেসি ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফশখ িোজ্জোদ্যর রহর্োন 

উি-ব্যিস্থোিক (এইচআরএর্/এিসর্ন) 

০১৯১২ ৫২১৬৯৯ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৬ 
cpgcblhr@gmail.com ১২৬  
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০২। 
জনাব স্বপন চন্দ্র দাস  

সহকারী ব্যবস্থাপক (র্হসাব-অর্ ি) 
িেস্য িসচি 

০১৯২৪ ৯৮৯৫৩৮ 

০১৩১৩ ৪৬৭৪৫৭ 

swapondu15@gm

ail.com 
৭২৮ 

 

 

“মাতারবাড়ী ২x৬০০ মম.ও. আলট্রা সুপার র্িটিকোল কয়লা র্ির্িক র্বদ্যেৎ মকন্দ্র র্নম িাণ প্রকল্প” ভূর্ম অর্িগ্রহণ ত্বরার্িতকরণ কর্মটি 

 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্ো (নোর্ ও িেসি) কসর্টিয়র্ অিস্থোন ফর্োিোইল ই-ফর্ইল  সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
জনাব মুহাম্মদ সাইফুর রহমান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রনকৌ. (প্রর্কউরনমন্ট) 
আহিোেক ০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫১ 

se5@cpgcbl.gov.

bd 
১০৯ 

 

০২। 
জনাব আরাফাত রহমান  

উপ-ব্যবস্থাপক (ইএসটি) 
িেস্য িসচি 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৩ arafat.cpgcbl@g

mail.com 
১২২ 

 

 

ফিিো গ্রহীর্োয়ের র্র্োর্র্ িসরিীক্ষ্ণ এর েোসেত্বপ্রোপ্ত কর্ মকর্মো 

ক্রঃনাং কর্ মকর্োর নোর্ ও িেসি ফ োন ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 

িনোি আবুল কোলোর্ আিোে  

সনি মোহী িসরচোলক (সিএন্ডসি) 

(অসর্সরক্ত েোসেত্ব) 

০২-৪৮৩১১৯৭০ 
০১৭৭৭ ৭৬০০৬০ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৩ 

edproject 

@cpgcbl.gov.bd 
১০২  

 

 

ইআরসি ফ োকোল িয়েন্ট 

ক্রঃনাং কর্ মকর্োর নোর্ ও িেসি ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য/Module 

০১। 
িনোি ফর্োঃ র্োহমুদ্যল হোিোন 

উি-সিিোর্ীে প্রয়কৌশলী (র্সিৎ) 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮০ 

m.hasan024@gm

ail.com 
১৩০  

০২। 
িনোি ফর্োঃ ফর্ো োজ্জল ফহোয়িন 

উি-ব্যিস্থোিক (অর্ ম) 

০১৭৪৮ ১৮৬৩২৩ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৮; 

tofazzal.cpgcbl@

gmail.com 
৭২৭  

০৩। 
িনোি ফশখ িোজ্জোদ্যর রহর্োন 

উি-ব্যিস্থোিক (এইচআরএর্/এিসর্ন) 

০১৯১২ ৫২১৬৯৯ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৬ 

cpgcblhr@gmail.

com 
১২৬  

০৪। 
ফর্োহোম্মে আলর্ সশকেোর 

িহকোরী ব্যিস্থোিক (সহিোি) 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৭২ 

shikdarais15@g

mail.com ৭২৫  

০৫। 
িনোি ফর্োঃ িস উল্লোহ িরকোর িবুি 

িহকোরী ফপ্রোগ্রোর্োর 

০১৭৫১ ০০৬৯৯৬ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৯; 

safisabuj@gmail.co

m 
১২৪  

 

সিটিয়িন চোে মোর িসরিীক্ষ্ণ কসর্টি 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্ো (নোর্ ও িেসি) কসর্টিয়র্ অিস্থোন ফর্োিোইল ই-ফর্ইল  সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
জনাব মুহাম্মদ সাইফুর রহমান 

তত্ত্বাবিায়ক প্রনকৌ. (প্রর্কউরনমন্ট) 
আহিোেক ০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫১ 

se5@cpgcbl.gov.

bd 
১০৯ 

 

০২। 
জনাব এস এম আব্দুল মান্নাফ র্ত্ত্বো. 

প্রয়কৌশলী (র্োসিক) (িোরপ্রোপ্ত) 
িেস্য িসচি 

০১৭১০ ৩২৪৪৩০ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৯ 

mannaf.cpgcbl@

gmail.com 
১৩৮ 

 

 

“বাাংলানদশ-র্সঙ্গাপুর ৭০০ মমোঃওোঃ আলাট্রা সুপার র্িটিকোল কয়লা র্ির্িক র্বদ্যেৎ মকনন্দ্রর ভূর্ম অর্িগ্রহণ, উন্নয়ন এবাং র্ফর্জর্বর্লটি স্টার্ি 

প্রকল্প “এর ভূর্ম অর্িগ্রহনণর কারনণ যর্তগ্রস্তনদর যর্তপূরণ প্রদান কার্ িিম ত্বরার্িত কর্মটি” 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্ো (নোর্ ও িেসি) কসর্টিয়র্ অিস্থোন ফর্োিোইল ই-ফর্ইল  সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফর্োহো. র্সনরুল ইিলোর্  

প্রিোন প্রয়কৌশলী (সিএন্ডসি) 
আহিোেক ০১৭৭৭ ৭৫৪৯৫৩ 

monirch75@yaho

o.com 
১০৮ 

 

০২। 
িনোি খোসেিো িোন্নোর্ 

িহকোরী ব্যিস্থোিক (ইএিটি) 
িেস্য িসচি 

০১৭৮৯ ৫২৯৭১৬ 

০১৩১৩ ৪৬৭৪৫৯ 

khadiza.est.cpgcbl

@gmail.com 
১২১ 

 

 
 

 

mailto:arafat.cpgcbl@gmail.com
mailto:arafat.cpgcbl@gmail.com
mailto:tofazzal.cpgcbl@gmail.com
mailto:tofazzal.cpgcbl@gmail.com
mailto:tofazzal.cpgcbl@gmail.com
mailto:khadiza.est.cpgcbl@gmail.com
mailto:khadiza.est.cpgcbl@gmail.com
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র্সর্পর্জর্সর্বএল এবাং Sumitomo Corporation, Japan এর মর্ৌর্ উনযানগ বাস্তবার্য়তব্য ১২০০ মম.ও. আলট্রা সুপার র্িটিকোল 

কয়লা র্ির্িক র্বদ্যেৎ মকন্দ্র র্নম িাণ প্রকল্প এর Joint Working Group (JWG) 

 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্ো (নোর্ ও িেসি) কসর্টিয়র্ অিস্থোন ফর্োিোইল ই-ফর্ইল  সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 

িনোি আবুল কোলোর্ আিোে  

সনি মোহী িসরচোলক (সিএন্ডসি) 

(অসর্সরক্ত েোসেত্ব) 

িেস্য 
০১৭৭৭ ৭৬০০৬০ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৩ 

edproject 

@cpgcbl.gov.bd 
১০২  

 

 

অিেন্তরীণ মূল্যায়ন কর্মটি পুনগ িঠন 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্ো (নোর্ ও িেসি) কসর্টিয়র্ অিস্থোন ফর্োিোইল ই-ফর্ইল  সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 

িনোি আবুল কোলোর্ আিোে  

সনি মোহী িসরচোলক (সিএন্ডসি) 

(অসর্সরক্ত েোসেত্ব) 

আহিোেক 
০১৭৭৭ ৭৬০০৬০ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৩ 

edproject 

@cpgcbl.gov.bd 
১০২  

 

 

ফিিোরয়লি কসর্টি 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্ো (নোর্ ও িেসি) কসর্টিয়র্ অিস্থোন ফর্োিোইল ই-ফর্ইল  সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফর্োঃ সর্িোনুর রহর্োন 

ফকোম্পোসন িসচি 
আহিোেক ০১৭৫৫ ৫৭৬২২২ 

mizan064@gmai

l.com 
১০৪ 

 

০২। 
িনোি ফর্োঃ িস উল্লোহ িরকোর িবুি 

িহকোরী ফপ্রোগ্রোর্োর 
িেস্য িসচি 

০১৭৫১ ০০৬৯৯৬; 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৯ 

safisabuj@gmai

l.com 
১২৪ 

 

 

অসি সনরোিিো ব্যিস্থো ফিোরেোরকরণ এর েোসেত্বপ্রোপ্ত কর্ মকর্মো 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্ো (নোর্ ও িেসি) ফর্োিোইল ই-ফর্ইল  সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি আর এি এর্ র্োনসিবুল হোিোন  

উি-সিিোর্ীে প্রয়কৌশলী (স্থোির্ু) 

০১৭১৭ ৪১৪৩৪৯ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৩ 
thansibulhasan @yahoo.com ১২৫  

 

ব্যিস্থোিনো িসরচোলক, সিসিসিসিসিএল এর ফপ্রোয়েোকল িোয়ি মোয়নল  

ক্রঃ নাং কর্ মকর্ো (নোর্ ও িেসি) ফর্োিোইল ই-ফর্ইল  সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফর্োঃ ফর্ৌসহদ্যর রহর্োন  

অস ি িহকোরী 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৬ tr.babu54@yahoo.com ১১৮  

 

ফেকিই ও নিোেনয়র্োগ্য জ্বোলোসন উন্নেন কর্তমিক্ষ্ (ফেিো) এর ফ োকোল িয়েন্ট 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্ো (নোর্ ও িেসি) ফর্োিোইল ই-ফর্ইল  সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফর্োঃ কোর্রুল ইিলোর্  

সনি মোহী প্রয়কৌশলী (সিিোইন-১) 
০১৩১৩ ৪৬৭৪৫৬ 

kamrul.cpgcbl.bd.gov 

@gmail.com 
১১৩  

 

সিসিএর্আই ফ োকোল িয়েন্ট 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্ো (নোর্ ও িেসি) ফর্োিোইল ই-ফর্ইল  সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফশখ িোজ্জোদ্যর রহর্োন  

উি-ব্যিস্থোিক (এইচআরএর্/এিসর্ন) 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৬ cpgcblhr@gmail.com ১২৬  

 

ফকসিআই ফ োকোল িয়েন্ট 
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ক্রঃ নাং কর্ মকর্ো (নোর্ ও িেসি) ফর্োিোইল ই-ফর্ইল  সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফরিো ফর্োহোম্মে র্োনিীর হোিোন 

িহ: ব্যিস্থোিক (এইচআরএর্/এিসর্ন) 
০১৩১৩ ৪৬৭৪৬৪ rzcpgcbl@gmail.com ১৩২  

 

সিদ্যুৎ সিিোয়র্র র্ত্ত্বোিিোয়ন JICA কর্তমক আয়েোসির্ O&M প্রসশক্ষ্ণ এর ফ োকোল িয়েন্ট 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্মোর নোর্ ও িেসি ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি আবুল কোলোর্ আিোে  

সনি মোহী িসরচোলক (প্রকে) 

০১৭৭৭ ৭৬০০৬০ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৩ 

edproject@c

pgcbl.gov.bd 

১০২ 

 

 

সিটিয়িন চোে মোর এর ফ োকোল িয়েন্ট 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্মোর নোর্ ও িেসি ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ইর্রোন িরকোর 

িহকোরী ফকোম্পোসন িসচি 

০১৫২১ ২২৩৬৬৪ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৯৯ 

isarker56@yaho

o.com 
১৪২ 

 

 

ইয়নোয়িশন কসর্টি 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্ো (নোর্ ও িেসি) কসর্টিয়র্ অিস্থোন ফর্োিোইল ই-ফর্ইল  সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফর্োহোম্মে শসহে উল্লুো 

সনি মোহী িসরচোলক (অর্ ম) 
আহিোেক ০১৭৩০ ৭৯৮০৯৭ 

shahid_apscl 

@yahoo.com 
১০৩ 

 

০২। 
িনোি ফর্োঃ িস উল্লোহ িরকোর িবুি 

িহকোরী ফপ্রোগ্রোর্োর 
িেস্য িসচি 

০১৭৫১ ০০৬৯৯৬; 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৯ 

safisabuj 

@gmail.com 
১২৪ 

 

 

প্রকে িসরচোলকর্ণ 

ক্রঃ নাং প্রকয়ের নোর্ কর্ মকর্ো (নোর্ ও িেসি) ফর্োিোইল ই-ফর্ইল  সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 

র্োর্োরিোিী ২x৬০০ ফর্.ও. আলট্রো 

সুিোর সক্রটিকুোল কেলো সিসিক সিদ্যুৎ 

ফকন্দ্র সনর্ মোণ প্রকে 

িনোি আবুল কোলোর্ আিোে 

সনি মোহী িসরচোলক (প্রকে) 

০১৭৭৭ ৭৬০০৬০ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৩ 

edproject 

@cpgcbl.gov.

bd 

১০২ 

 

০২। 

িোাংলোয়েশ-সিঙ্গোপুর ৭০০ ফর্.ও. 

আলট্রো সুিোর সক্রটিকুোল কেলো সিসিক 

সিদ্যুৎ ফকন্দ্র সনর্ মোণ প্রকে এর ভূসর্ 

অসিগ্রহণ, উন্নেন ও স সিসিসলটি স্টোসি 

প্রকে 

িনোি ফর্োহো. র্সনরুল ইিলোর্ 

প্রিোন প্রয়কৌশলী (সিএন্ডসি) 
০১৭৭৭ ৭৫৪৯৫৩ 

monirch75 

@yahoo.com 
১০৮ 

 

০৩। 

৫০০-৬০০ ফর্.ও এলএনসি ফিইিি 

কম্বোইন্ড িোইয়কল িোওেোর প্ল্ুোয়ন্টর 

িন্য স সিসিসলটি স্টুোসি িম্পোেন 

এিাং গ্যোি িঞ্চোলন লোইন সনর্ মোণ শীি মক 

প্রকে 

িনোি এ.এইচ.এর্ 

ফরোকনুজ্জোর্োন 

র্ত্ত্বো. প্রয়কৌশলী (র্সিৎ) 

(িোরপ্রোপ্ত) 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৮ 

০১৭১৭ ৩৭৩৪২২ 

md.shahaider@g

mail.com 
-  

০৪। 

সিসিসিসিসিএল-সুসর্য়র্োয়র্ো ১২০০ 

ফর্.ও. আলট্রো সুিোর সক্রটিকুোল কেলো 

সিসিক সিদ্যুৎ ফকন্দ্র স্থোিয়নর লয়ক্ষ্ু 

ভূসর্ অসিগ্রহণ ও আনুিসঙ্গক কোর্ মক্রর্ 

শীি মক প্রকে 

িনোি ফর্োঃ র্োহমুে আলর্ 

র্ত্ত্বো. প্রয়কৌ. (পুর) (িোরপ্রোপ্ত) 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৭১ 

malam_083 

@yahoo.com 
১১০ 

 

০৫। 

সিসিসিসিসিএল-সুসর্য়র্োয়র্ো ১২০০ 

ফর্.ও. আলট্রো সুিোর সক্রটিকুোল কেলো 

সিসিক সিদ্যুৎ ফকন্দ্র স্থোিয়নর লয়ক্ষ্ু 

িম্ভোব্যর্ো ির্ীক্ষ্ো শীি মক প্রকে 

িনোি সেিোেন িোল 

সনি মোহী প্রয়কৌশলী (প্ল্ুোসনাং-২) 

০১৭৩৮ ৪২৫১২৬ 

০১৭৮৭ ৬৯৬৫২৬ 

depayanpaul 

@gmail.com 
১১৬ 

 

 

সিসিসিসিসিএল কর্তমক সনয়েোর্কৃর্ এনসিও এর কোয়ির ‘Engineering in Charge’ 

ক্র: নাং কর্ মকর্মোর নোর্ ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। িনোি ফর্োঃ র্োহমুে আলর্ ০১৭৮৭ ৬৭৮৬৭১ malam_083 @yahoo.com ১১০  

mailto:md.shahaider@gmail.com
mailto:md.shahaider@gmail.com
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র্ত্ত্বো. প্রয়কৌ. (পুর) (িোরপ্রোপ্ত) 
 

 

 

 

MIDI এর আওর্োভুক্ত এলোকোে Water Front Industry র্য়ি ফর্োলোর লয়ক্ষ্ু র্ঠির্ ‘Sub Technical Working Group (STWG)’ 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্ো (নোর্ ও িেসি) কসর্টিয়র্ অিস্থোন ফর্োিোইল ই-ফর্ইল  সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফর্োহোম্মে র্য়নোেোর ফহোয়িন র্জুর্েোর  

র্ত্ত্বোিিোেক প্রয়কৌশলী (িসরচোলন) (িোরপ্রোপ্ত)  
িেস্য 

০১৯১২ ৭৮৮২৩৫ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৫; 

engrmonowar 

@gmail.com 
-  

 

“র্োর্োরিোিী ২x৬০০ ফর্.ও. আল্ট্রো সুিোর সক্রটিকুোল কেলো সিসিক সিদ্যুৎ ফকন্দ্র সনর্ মোণ প্রকে” এর ২ে ির্ মোয়ে প্রস্তোসির্ ৩ে ও ৪র্ ম ইউসনে এর 

Preparatory Survey িম্পোেয়নর িন্য িোইকো কর্তমক সনয়েোসির্ িরোর্শ মক প্রসর্ষ্ঠোন Tokyo Electric Power Services Co., Ltd. 

(TEPSCO)-ফক সিসিন্ন কুেোর্সরয়র্ িহোের্ো প্রেোন 

ক্র: নাং কর্ মকর্মোর নোর্ ও িেসি প্রসর্সনসি েয়ল অিস্থোন ফর্োিোইল ই-ফর্ইল  র্ন্তব্য 

১। 

িনোি আবুল কোলোর্ আিোে  

সনি মোহী িসরচোলক (সিএন্ডসি) (অসর্সরক্ত 

েোসেত্ব), সিসিসিসিসিএল, ঢোকো 

Team Leader 
০১৭৭৭ ৭৬০০৬০ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৩ 

edproject 

@cpgcbl.gov.bd 

 

২। 

িনোি ফর্োহোম্মে র্য়নোেোর ফহোয়িন র্জুর্েোর 

র্ত্ত্বোি. প্রয়কৌশলী (িসরচোলন) (িোরপ্রোপ্ত) 

সিসিসিসিসিএল র্োর্োরিোিী িোইে অস ি 

Deputy Team 

Leader  

০১৯১২ ৭৮৮২৩৫ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৫ 

engrmonowar 
@gmail.com 

 

৩। 

িনোি এি. এর্ আব্দুল র্োন্নো  

র্ত্ত্বো. প্রয়কৌশলী (র্োসিক) (িোরপ্রোপ্ত) 

সিসিসিসিসিএল, ঢোকো 

Deputy Team 

Leader-2 

০১৭১০ ৩২৪৪৩০ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৯ 

mannaf.cpgcbl 

@gmail.com 

 

৪। 

িনোি সেিোেন িোল 

সনি মোহী প্রয়কৌশলী (প্ল্ুোসনাং-২) 

সিসিসিসিসিএল, ঢোকো 

Coordinator 
০১৭৩৮ ৪২৫১২৬ 

০১৭৮৭ ৬৯৬৫২৬ 

depayanpaul 

@gmail.com 

 

৫। 

িনোি ফর্োঃ আেনোন ইব্রোসহর্ 

সনি মোহী প্রয়কৌশলী (প্রসকউরয়র্ন্ট) 

সিসিসিসিসিএল, ঢোকো 

Member 
০১৭৮৭ ৬৯৬৫২৪  

০১৮১৪ ৪৯৪৭২৭ 

adnan.ibrahim10 
@yahoo.com; 

xen7@cpgcbl.gov.bd 

 

৬। 

িনোি ফর্োহোম্মে রস কুল ইিলোর্ 

সনি মোহী প্রয়কৌশলী (পুর) 

সিসিসিসিসিএল র্োর্োরিোিী িোইে অস ি 

Member 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৯১ 

০১৮৬১ ৮০৫২৩০ 

mohammad.pavel 

@gmail.com 

 

৭। 

িনোি ফর্োঃ সর্িোনুর রহর্োন  

সনি মোহী প্রয়কৌশলী (র্োসিক) 

সিসিসিসিসিএল র্োর্োরিোিী িোইে অস ি 

Member 
০১৩১৩ ৪৬৭৪৬১ 

০১৭৩০ ৫৭৮১৭৬ 

md_rahman81 

@yahoo.com 

 

৮। 

িনোি আরো োর্ রহর্োন  

উি-ব্যিস্থোিক (ইএিটি) 

সিসিসিসিসিএল, ঢোকো 

Member ০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৩ 
arafat.cpgcbl 
@gmail.com 

 

৯। 

িনোি ফর্োহোম্মে আলর্ সশকেোর 

িহকোরী ব্যিস্থোিক (সহিোি) 

সিসিসিসিসিএল, ঢোকো 

Member 
01827 800877  

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৭২ 

shikdarais15 

@gmail.com 

 

 

“িোাংলোয়েশ-সিঙ্গোপুর ৭০০ ফর্ঃওঃ কেলোসিসিক সিদ্যুৎ ফকয়ন্দ্রর ভূসর্ অসিগ্রহণ ও সুরক্ষ্ো এিাং স সিসিসলটি স্টুোসি প্রকে (ফকোি নাং ২২২০০১০০০)” 

এর ফকোল কসরয়িোর সনর্ মোয়ণর িন্য িয়দোিস্ত র্োর্লো নাং-০১/২০১৭ এর আওর্োে িয়দোিস্ত গ্রহণকৃর্ ৮০ (আসশ) একর িসর্ ফরসিয়েশয়নর র্োির্ীে 

কোি িম্পোেন 

ক্রঃনাং কর্ মকর্োর নোর্ ও িেসি ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফর্োঃ সর্িোনুর রহর্োন 

ফকোম্পোসন িসচি 
০১৭৫৫ ৫৭৬২২২ 

mizan064@g

mail.com 
১০৪ 

 

mailto:engrmonowar@gmail.com
mailto:engrmonowar@gmail.com
mailto:adnan.ibrahim10@yahoo.com
mailto:adnan.ibrahim10@yahoo.com
mailto:arafat.cpgcbl@gmail.com
mailto:arafat.cpgcbl@gmail.com
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“ইউসনক হোইেি কর্োসশ মেোল ফেি ওন মোি ফিোিোইটি (UHCSOS)” এ সিসিসিসিসিএল হয়র্ প্রসর্সনসি র্য়নোনেন 

ক্রঃনাং কর্ মকর্োর নোর্ ও িেসি ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি বুলবুল ফহোয়িন 

উি-সিিোর্ীে প্রয়কৌশলী (পুর) 

০১৭২২ ৪৩৬৯৮৭ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৪ 

bulbul.cpgcbl

@gmail.com 
১০৪ 

 

 

 োস্ট ট্রুোকভুক্ত প্রকয়ের র্থ্য ও প্রসর্য়িেন িাংক্রোন্ত কোয়ির Focal Point কর্ মকর্মো 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্মোর নোর্ ও িেসি ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফর্োঃ রসকবুল ইিলোর্  

সনি মোহী প্রয়কৌশলী (সিিোইন-২) 
০১৭৮৭-৬৭৮৬৭৮ 

rokibul3031@g

mail.com    
১১৫  

 

আইনিীিী সনয়েোয়র্র লয়ক্ষ্ু কসর্টি র্ঠন 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্মোর নোর্ ও িেসি ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফর্োঃ সর্িোনুর রহর্োন 

ফকোম্পোসন িসচি 
০১৭৫৫-৫৭৬২২২ 

mizan064@gm

ail.com 
১০৪  

০২। 
িনোি ফর্োঃ আেনোন ইব্রোসহর্ 

সনি মোহী প্রয়কৌশলী (প্রসকউরয়র্ন্ট) 

০১৭৮৭ ৬৯৬৫২৪  

০১৮১৪ ৪৯৪৭২৭ 

adnan.ibrahim1
0 @yahoo.com  

১১৪  

০৩। 
িনোি ইর্রোন িরকোর 

িহকোরী ফকোম্পোসন িসচি 

০১৫২১ ২২৩৬৬৪ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৯৯ 

isarker56@yaho

o.com 
১৪২  

 

“Supply of Office Stationery & Cleaning Items for CPGCBL Corporate Office under Framework Contract” 

শীি মক চুসক্তর EIC 

 

“Supply of IT/Computer Relate Products for CPGCBL Corporate Office under Framework Contract” শীি মক 

চুসক্তর EIC 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্মোর নোর্ ও িেসি ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফর্োঃ িস উল্লোহ িরকোর িবুি 

িহকোরী ফপ্রোগ্রোর্োর 

০১৭৫১ ০০৬৯৯৬; 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৯ 

safisabuj@gm

ail.com 
১২৪  

 

ক্রঃ নাং কর্ মকর্মোর নোর্ ও িেসি ফর্োিোইল ই-ফর্ইল সিএসিএক্স র্ন্তব্য 

০১। 
িনোি ফশখ িোজ্জোদ্যর রহর্োন 

উি-ব্যিস্থোিক (এইচআরএর্/এিসর্ন) 

০১৯১২ ৫২১৬৯৯ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৬ 

cpgcblhr@gma

il.com ১২৬  
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