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“বাংলােদশ-িস�াপুর ৭০০ েম.ও. কয়লা িভি�ক িবদুয্ৎ �কে�র ভূিম অিধ�হণ, উ�য়ন ও িফিজিবিলিট �ািড �ক�” 
উপেজলা পয র্ােয়র Grievance Redress কিমিট এবং Property Valuation Advisory Committee (PVAT) কিমিট  

 
�ঃনং কম র্কতার নাম ও পদিব কিমিটেত অব�ান েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব এ.এইচ.এম েরাকনু�ামান 
ত�া. �েকৗশলী (তিড়ৎ) (ভার�া�) 

সদ� 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৮ 
০১৭১৭ ৩৭৩৪২২ 

md.shahaider@gmail
.com - - 

 

“বাংলােদশ-িস�াপুর ৭০০ েম.ও. কয়লা িভি�ক িবদুয্ৎ �কে�র ভূিম অিধ�হণ, উ�য়ন ও িফিজিবিলিট �ািড �ক�” 
Joint Verification Team (JVT) কিমিট 

�ঃনং কম র্কতার নাম ও পদিব কিমিটেত অব�ান েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব এ.এইচ.এম েরাকনু�ামান 
ত�া. �েকৗশলী (তিড়ৎ) (ভার�া�) 

সদ� 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৮ 
০১৭১৭ ৩৭৩৪২২ 

md.shahaider@gmail
.com - - 

 

িসিপিজিসিবএল এর আনুেতািষক (Gratuity) তহিবল �াি� েবাড র্/কিমিট 

 

িসিপিজিসিবএল-এর অিভেযাগ িন�ি� কম র্কতর্া (অিনক) 

�ঃনং কম র্কতার নাম ও পদিব েফান েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব আবুল কালাম আজাদ  
িনব র্াহী পিরচালক (িপএ�িড) 
(অিতির� দািয়�) 

০২-৪৮৩১১৯৭০ ০১৭৭৭ ৭৬০০৬০ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৩ 

edproject 
@cpgcbl.gov.bd 

১০২  
 

 

েটকসই উ�য়ন ল�য্মা�া (এসিডিজ) এর েফাকাল পেয়� 

�ঃনং কম র্কতার নাম ও পদিব েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব এস এম আ�ল মা�াফ 
ত�া. �েকৗশলী (যাি�ক) (ভার�া�) 

০১৭১০ ৩২৪৪৩০ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৯ 

mannaf.cpgcbl
@gmail.com 

১৩৮  
 

অ�ায়ীভােব মজুদকৃত মালামাল অেকেজা েঘাষণাকরণ ও িন�ি�র কিমিট 

�:নং কম র্কতর্ার নাম ও পদিব কিমিটেত অব�ান েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। জনাব েমাহা�দ ফজলুল কিরম 
উপ-মহা�ব�াপক (িহসাব-অথ র্)  আহবায়ক ০১৭৭৭ ৭৮৭৭৬৩ fk_soyfal 

@yahoo.com 
১১১  

০২। 
জনাব তামজীদ আহেমদ েচৗধুরী 
সহকারী �ব�াপক (িনরী�া) 

সদ� সিচব ০১৩১৩ ৪৬৭৪৫৮ tamzidahmed1992 
@gmail.com ১৩৯  

 

িসিপিজিসিবএল-এর বােজট �ব�াপনা কিমিট 

�ঃনং পদিব কিমিটেত অব�ান েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। 
�ব�াপনা পিরচালক, িসিপিজিসিবএল 

সভাপিত ০১৭৫৫ ৬৫২৭৭৯ mdcpcb 
@yahoo.com 

১০১ 
 

০২। 
উপ-মহা�ব�াপক/ েজয্�তম কম র্কতর্া, 
িহসাব-অথ র্ িবভাগ, িসিপিজিসিবএল, ঢাকা। 

সদ� সিচব ০১৭৭৭ ৭৮৭৭৬৩ fk_soyfal 
@yahoo.com 

১১১ 
 

 

 

 

�ঃ নং কম র্কতর্ার নাম ও পদিব 
কিমিটেত 
অব�ান 

েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। �ব�াপনা পিরচালক, িসিপিজিসিবএল েচয়ার�ান ০১৭৫৫ ৬৫২৭৭৯ md@cpgcbl.gov.bd, 
mdcpcb@yahoo.com 

১০১   

০২। উপ-মহা�ব�াপক (িহসাব-অথ র্) সদ� সিচব ০১৭৭৭ ৭৮৭৭৬৩ fk_soyfal@yahoo.com ১১১  

mailto:md.shahaider@gmail.com
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mailto:md.shahaider@gmail.com
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মামলা সং�া� কায র্ািদ স�াদন ও িসিপিজিসিবএল এর মূ�বান ডকুেম� সংর�ণ 

�ঃনং কম র্কতার নাম ও পদিব েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব েমাঃ িমজানুর রহমান 
েকা�ািন সিচব ০১৭৫৫ ৫৭৬২২২ mizan064@g

mail.com 
১০৪ 

 

 

“ওয়ান �প সািভ র্স আইন, ২০১৮” এর উে�� পূরণকে� “েফাকাল পেয়�” 

�ঃ নং কম র্কতর্ার নাম ও পদিব েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব েমাঃ িহেমল েহােসন 
�ি�গত সিচব (িপএস টু এমিড) 

০১৩২৪২৯৭৮৫৪  himel.cpgcbl
@gmail.com 

১৩১ 
 

 

“ওয়ান �প সািভ র্স আইন, ২০১৮” এর উে�� পূরণকে� “িবক� েফাকাল পেয়�” 

�ঃ নং কম র্কতর্ার নাম ও পদিব েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব ইমরান সরকার 
সহকারী েকা�ািন সিচব 

০১৫২১ ২২৩৬৬৪ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৯৯ 

isarker56@yaho
o.com ১৪২ 

 

 

মািসক সম�য় সভার িস�া� বা�বায়েন িসিপিজিসিবএল এর েফাকাল পেয়� 

�ঃ নং কম র্কতর্ার নাম ও পদিব েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব আবুল কালাম আজাদ  
িনব র্াহী পিরচালক (�ক�) 

০১৭৭৭ ৭৬০০৬০ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৩ 

edproject@c
pgcbl.gov.bd 

১০২ 
 

 

ত� অিধকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী িসিপিজিসিবএল এর দািয়��া� কম র্কতর্া (আরিটিআই) ও আপীল কতৃর্প� (আরিটআই) 

�ঃ নং কম র্কতর্ার নাম ও পদিব েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। জনাব েমাঃ িমজানুর রহমান 
েকা�ািন সিচব ০১৭৫৫-৫৭৬২২২ mizan064@gm

ail.com 
১০৪  

০২। 
জনাব েমাঃ রিকবুল ইসলাম  
িনব র্াহী �েকৗশলী (িডজাইন-২) ০১৭৮৭-৬৭৮৬৭৮ 

rokibul3031@g
mail.com    ১১৫  

০৩। 
জনাব েমাঃ সিফউ�াহ সরকার সবুজ 
সহকারী ে�া�ামার 

০১৭৫১ ০০৬৯৯৬; 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৯ 

safisabuj@gm
ail.com ১২৪  

 

ম�েময়ািদ বােজট কাঠােমা (MTBF) এর েফাকাল পেয়� 

�ঃ নং কম র্কতর্ার নাম ও পদিব েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। জনাব েমাহা�দ ফজলুল কিরম 
উপ-মহা�ব�াপক (িহসাব-অথ র্) ০১৭৭৭ ৭৮৭৭৬৩; fk_soyfal@yah

oo.com ১১১  

০২। 
জনাব েমাঃ েতাফা�ল েহােসন 
উপ-�ব�াপক (অথ র্) 

০১৭৪৮ ১৮৬৩২৩ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৮; 

tofazzal.cpgcbl
@gmail.com ৭২৭  

 

মাননীয় �ধানম�ীর �িত�িত ও িনেদ র্শনাসমূেহর বা�বায়ন ‘েফাকাল পেয়� কম র্কতর্া’ 

 
�ঃ নং কম র্কতর্ার নাম ও পদিব েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব িদপায়ন পাল  
িনব র্াহী �েকৗশলী (�য্ািনং-২) 

০১৭৩৮ ৪২৫১২৬; 
০১৭৮৭ ৬৯৬৫২৬ 

depayanpaul@
gmail.com 

১১৬  

০২। 
জনাব েমাঃ সিফউ�াহ সরকার সবুজ 
সহকারী ে�া�ামার 

০১৭৫১ ০০৬৯৯৬  
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৯;   

safisabuj@gm
ail.com ১২৪  
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‘কমে�ই� কিমিট’ 

�ঃ নং কম র্কতা (নাম ও পদিব) কিমিটেত অব�ান েমাবাইল ই-েমইল  িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব েমাহা�দ শিহদ উ�য্া 
িনব র্াহী পিরচালক (অথ র্) 

আহবায়ক ০১৭৩০ ৭৯৮০৯৭ shahid_apscl 
@yahoo.com 

১০৩ 
 

০২। 
জনাব ইমরান সরকার 
সহকারী েকা�ািন সিচব 

সদ� সিচব 
০১৫২১ ২২৩৬৬৪ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৯৯ 

isarker56 
@yahoo.com ১৪২ 

 

 
“মাতারবাড়ী ২x৬০০ েম.ও. আল�া সুপার ি�িটকয্াল কয়লা িভি�ক িবদুয্ৎ েক� িনম র্াণ �ক�” এর উ�য়ন �ক� ��াব (িডিপিপ) 

সংেশাধন কিমিট 

 
�ঃ নং কম র্কতা (নাম ও পদিব) কিমিটেত অব�ান েমাবাইল ই-েমইল  িপএিবএ� ম�� 

০১। জনাব েমাহা�দ মিনরু�ামান 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী (িডজাইন) 

আহবায়ক ০১৭৭৭ ৭৫৪৯৫১ monir.cuet98 
@gmail.com 

১২০ 
 

০২। 
জনাব েমাঃ রিকবুল ইসলাম 
িনব র্াহী �েকৗশলী (িডজাইন-২) 

সদ� সিচব ০১৭৮৭-৬৭৮৬৭৮ 
rokibul3031 
@gmail.com    ১১৫ 

 

 

বািষ র্ক কম র্স�াদন চুি� (এিপএ) কিমিট 

�ঃ নং কম র্কতা (নাম ও পদিব) কিমিটেত অব�ান েমাবাইল ই-েমইল  িপএিবএ� ম�� 

০১। জনাব েমাহা�দ মিনরু�ামান 
ত�াবধায়ক �েকৗশলী (িডজাইন) 

আহবায়ক ০১৭৭৭ ৭৫৪৯৫১ monir.cuet98 
@gmail.com ১২০ 

 

০২। 
জনাব এস. এম আ�ল মা�াফ 
ত�া. �েকৗশলী (যাি�ক) (ভার�া�) সদ� সিচব 

০১৭১০ ৩২৪৪৩০ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৯ 

mannaf.cpgcbl 
@gmail.com ১৩৮ 

 

 

িবদুয্ৎ িবভাগ সং�া� সংসদীয় কায র্াবলী স�াদেনর জ� িসিপিজিসিবএল হেত সম�য়কারী কম র্কতর্া 

 

ৈনিতকতা ও শু�াচার েকৗশল বা�বায়ন কিমিট 

�ঃ নং কম র্কতা (নাম ও পদিব) কিমিটেত অব�ান েমাবাইল ই-েমইল  িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব েমাহা�দ শিহদ উ�য্া 
িনব র্াহী পিরচালক (অথ র্) 

আহবায়ক ০১৭৩০ ৭৯৮০৯৭ shahid_apscl 
@yahoo.com ১০৩ 

 

০২। জনাব েশখ সা�াদুর রহমান 
উপ-�ব�াপক (এইচআরএম/এডিমন) 

সদ� সিচব 
০১৯১২ ৫২১৬৯৯ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৬ 

cpgcblhr 
@gmail.com ১২৬ 

 

 

ক�াণ কম র্কতর্া 

 

বািষ র্ক বা�ব মজুদ গণনা (Physical Inventory) স�াদেনর লে�য্ গিঠত কিমিট 

�ঃ নং কম র্কতা (নাম ও পদিব) কিমিটেত অব�ান েমাবাইল ই-েমইল  িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব েমাঃ কামরুল ইসলাম 
িনব র্াহী �েকৗশলী (িডজাইন-১) 

আহবায়ক 
০১৯৫৭ ০৮৭৯৭৮ 
০১৩১৩ ৪৬৭৪৫৬ 

kamrul.cpgcbl.bd.
gov@gmail.com ১১৩ 

 

০২। জনাব �পন চ� দাস  

সহকারী �ব�াপক (িহসাব-অথ র্) 
সদ� সিচব 

০১৯২৪ ৯৮৯৫৩৮ 
০১৩১৩ ৪৬৭৪৫৭ 

swapondu15@gm
ail.com ৭২৮ 

 

�ঃ নং কম র্কতর্ার নাম ও পদিব েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব েমাঃ েতাজাে�ল েহােসন 
উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী (তিড়ৎ) 

০১৭৩৬ ১৪৯৯৪৭ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮২; tuhin0639@gmail.com ১৩৬  

�ঃ নং কম র্কতর্ার নাম ও পদিব েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। জনাব েশখ সা�াদুর রহমান 
উপ-�ব�াপক (এইচআরএম/এডিমন) 

০১৯১২ ৫২১৬৯৯ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৬ 

cpgcblhr@gmail.com ১২৬  
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“মাতারবাড়ী ২x৬০০ েম.ও. আল�া সুপার ি�িটকয্াল কয়লা িভি�ক িবদুয্ৎ েক� িনম র্াণ �ক�” ভূিম অিধ�হণ �রাি�তকরণ কিমিট 

 

�ঃ নং কম র্কতা (নাম ও পদিব) কিমিটেত অব�ান েমাবাইল ই-েমইল  িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব মুহা�দ সাইফুর রহমান 
ত�াবধায়ক �েকৗ. (�িকউরেম�) 

আহবায়ক ০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫১ se5@cpgcbl.gov.
bd ১০৯ 

 

০২। 
জনাব আরাফাত রহমান  
উপ-�ব�াপক (ইএসিট) 

সদ� সিচব 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৩ arafat.cpgcbl@g

mail.com ১২২ 
 

 

েসবা �হীতােদর মতামত পিরবী�ণ এর দািয়��া� কম র্কতর্া 

�ঃনং কম র্কতার নাম ও পদিব েফান েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব আবুল কালাম আজাদ  
িনব র্াহী পিরচালক (িপএ�িড) 
(অিতির� দািয়�) 

০২-৪৮৩১১৯৭০ 
০১৭৭৭ ৭৬০০৬০ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৩ 

edproject 
@cpgcbl.gov.bd 

১০২  
 

 

ইআরিপ েফাকাল পেয়� 

�ঃনং কম র্কতার নাম ও পদিব েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম��/Module 

০১।  
েমাঃ আবু রায়হান সরকার 
িনব র্াহী �েকৗশলী (তিড়ৎ) 

০১৭১৭ ৪৫০৭৪১ rayhan.cpgcbl@gmail.com   

০২।  
রুেবল িশকদার 
উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী (যাি�ক) 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৭৪ rubel.shikder@yahoo.com   

০৩। জনাব েমাঃ মাহমুদুল হাসান 
উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী (তিড়ৎ) 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮০ m.hasan024@gmail.com ১৩০  

০৪। জনাব েমাঃ েতাফা�ল েহােসন 
উপ-�ব�াপক (অথ র্) 

০১৭৪৮ ১৮৬৩২৩ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৮; tofazzal.cpgcbl@gmail.com ৭২৭  

০৫। জনাব েশখ সা�াদুর রহমান 
উপ-�ব�াপক (এইচআরএম/এডিমন) 

০১৯১২ ৫২১৬৯৯ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৬ cpgcblhr@gmail.com ১২৬  

০৬। েমাহা�দ আলম িশকদার 
সহকারী �ব�াপক (িহসাব) 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৭২ shikdarais15@gmail.com ৭২৫  

০৭। 
েমাহা�দ ইমরানুল হক 
সহকারী �ব�াপক (িহসাব-অথ র্) 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৭০ imran.cu09@gmail.com   

০৮। 
জনাব েমাঃ সিফউ�াহ সরকার সবুজ 
সহকারী ে�া�ামার 

০১৭৫১ ০০৬৯৯৬ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৯; safisabuj@gmail.com ১২৪  

 

০৯। 
েরজা েমাহা�দ তানভীর হাসান 
সহকারী �ব�াপক 
(এইচআরএম/এডিমন) 

০১৩১৩ ৪৬৭৪৬৪ rzcpgcbl@gmail.com ১৩২  

 

িসিটেজন চাট র্ার পিরবী�ণ কিমিট 

�ঃ নং কম র্কতা (নাম ও পদিব) কিমিটেত অব�ান েমাবাইল ই-েমইল  িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব মুহা�দ সাইফুর রহমান 
ত�াবধায়ক �েকৗ. (�িকউরেম�) 

আহবায়ক ০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫১ se5@cpgcbl.gov.
bd ১০৯ 

 

০২। 
জনাব এস এম আ�ল মা�াফ ত�া. 
�েকৗশলী (যাি�ক) (ভার�া�) 

সদ� সিচব 
০১৭১০ ৩২৪৪৩০ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৯ 

mannaf.cpgcbl@
gmail.com ১৩৮ 

 

 

 

mailto:arafat.cpgcbl@gmail.com
mailto:arafat.cpgcbl@gmail.com
mailto:tofazzal.cpgcbl@gmail.com
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“বাংলােদশ-িস�াপুর ৭০০ েমঃওঃ আলা�া সুপার ি�িটকয্াল কয়লা িভি�ক িবদুয্ৎ েকে�র ভূিম অিধ�হণ, উ�য়ন এবং িফিজিবিলিট �ািড 
�ক� “এর ভূিম অিধ�হেণর কারেণ �িত��েদর �িতপূরণ �দান কায র্�ম �রাি�ত কিমিট” 

�ঃ নং কম র্কতা (নাম ও পদিব) কিমিটেত অব�ান েমাবাইল ই-েমইল  িপএিবএ� ম�� 

০১। �ধান �েকৗশলী (িপএ�িড) আহবায়ক     

০২। 
রােশদুল বারী 
সহকারী �ব�াপক (ইএসিট) 

সদ� সিচব ০১৭৮৭ ৬৭৮৬৯৮  rashedbari08@g
mail.com ১২১ 

 

 
িসিপিজিসিবএল এবং Sumitomo Corporation, Japan এর েযৗথ উে�ােগ বা�বািয়ত� ১২০০ েম.ও. আল�া সুপার ি�িটকয্াল 

কয়লা িভি�ক িবদুয্ৎ েক� িনম র্াণ �ক� এর Joint Working Group (JWG) 
 

�ঃ নং কম র্কতা (নাম ও পদিব) কিমিটেত অব�ান েমাবাইল ই-েমইল  িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব আবুল কালাম আজাদ  
িনব র্াহী পিরচালক (িপএ�িড) 
(অিতির� দািয়�) 

সদ� 
০১৭৭৭ ৭৬০০৬০ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৩ 

edproject 
@cpgcbl.gov.bd ১০২  

 

 

অভয্�রীণ মূ�ায়ন কিমিট পুনগ র্ঠন 

�ঃ নং কম র্কতা (নাম ও পদিব) কিমিটেত অব�ান েমাবাইল ই-েমইল  িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব আবুল কালাম আজাদ  
িনব র্াহী পিরচালক (িপএ�িড) 
(অিতির� দািয়�) 

আহবায়ক 
০১৭৭৭ ৭৬০০৬০ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৩ 

edproject 
@cpgcbl.gov.bd ১০২  

 

 

েপপারেলস কিমিট 

�ঃ নং কম র্কতা (নাম ও পদিব) কিমিটেত অব�ান েমাবাইল ই-েমইল  িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব েমাঃ িমজানুর রহমান 
েকা�ািন সিচব 

আহবায়ক ০১৭৫৫ ৫৭৬২২২ mizan064@gmai
l.com ১০৪ 

 

০২। 
জনাব েমাঃ সিফউ�াহ সরকার সবুজ 
সহকারী ে�া�ামার 

সদ� সিচব 
০১৭৫১ ০০৬৯৯৬; 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৯ 

safisabuj@gmai
l.com ১২৪ 

 

 

অি� িনরাপ�া �ব�া েজারদারকরণ এর দািয়��া� কম র্কতর্া 

�ঃ নং কম র্কতা (নাম ও পদিব) েমাবাইল ই-েমইল  িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব আর এস এম তানিছবুল হাসান  
উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী (�াপতয্) 

০১৭১৭ ৪১৪৩৪৯ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৩ thansibulhasan @yahoo.com ১২৫  

 

�ব�াপনা পিরচালক, িসিপিজিসিবএল এর ে�ােটাকল পােস র্ােনল  

�ঃ নং কম র্কতা (নাম ও পদিব) েমাবাইল ই-েমইল  িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব েমাঃ েতৗিহদুর রহমান  
অিফস সহকারী ০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৬ tr.babu54@yahoo.com ১১৮  

 

েটকসই ও নবায়নেযা� �ালািন উ�য়ন কতৃর্প� (ে�ডা) এর েফাকাল পেয়� 

�ঃ নং কম র্কতা (নাম ও পদিব) েমাবাইল ই-েমইল  িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব েমাঃ কামরুল ইসলাম  
িনব র্াহী �েকৗশলী (িডজাইন-১) 

০১৩১৩ ৪৬৭৪৫৬ kamrul.cpgcbl.bd.gov 
@gmail.com ১১৩  
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িবিপএমআই েফাকাল পেয়� 

�ঃ নং কম র্কতা (নাম ও পদিব) েমাবাইল ই-েমইল  িপএিবএ� ম�� 

০১। জনাব েশখ সা�াদুর রহমান  
উপ-�ব�াপক (এইচআরএম/এডিমন) ০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৬ cpgcblhr@gmail.com ১২৬  

 

েকিপআই েফাকাল পেয়� 

�ঃ নং কম র্কতা (নাম ও পদিব) েমাবাইল ই-েমইল  িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব আবুল কালাম আজাদ  
িনব র্াহী পিরচালক (�ক�) 

০১৭৭৭ ৭৬০০৬০ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৩ 

edproject@cpgcbl.gov.bd ১০২   

০২। 
জনাব েরজা েমাহা�দ তানভীর হাসান 
সহ: �ব�াপক (এইচআরএম/এডিমন) ০১৩১৩ ৪৬৭৪৬৪ rzcpgcbl@gmail.com ১৩২  

 

িবদুয্ৎ িবভােগর ত�াবধােন JICA কতৃর্ক আেয়ািজত O&M �িশ�ণ এর েফাকাল পেয়� 

�ঃ নং কম র্কতর্ার নাম ও পদিব েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব আবুল কালাম আজাদ  
িনব র্াহী পিরচালক (�ক�) 

০১৭৭৭ ৭৬০০৬০ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৩ 

edproject@c
pgcbl.gov.bd 

১০২ 
 

 

িসিটেজন চাট র্ার এর েফাকাল পেয়� 

�ঃ নং কম র্কতর্ার নাম ও পদিব েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। জনাব ইমরান সরকার 
সহকারী েকা�ািন সিচব 

০১৫২১ ২২৩৬৬৪ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৯৯ 

isarker56@yaho
o.com ১৪২ 

 

 

ইেনােভশন কিমিট 

�ঃ নং কম র্কতা (নাম ও পদিব) কিমিটেত অব�ান েমাবাইল ই-েমইল  িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব েমাহা�দ শিহদ উ�য্া 
িনব র্াহী পিরচালক (অথ র্) 

আহবায়ক ০১৭৩০ ৭৯৮০৯৭ shahid_apscl 
@yahoo.com 

১০৩ 
 

০২। 
জনাব েমাঃ সিফউ�াহ সরকার সবুজ 
সহকারী ে�া�ামার সদ� সিচব 

০১৭৫১ ০০৬৯৯৬; 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৯ 

safisabuj 
@gmail.com ১২৪ 

 

 

�ক� পিরচালকগণ 

�ঃ নং �কে�র নাম কম র্কতা (নাম ও পদিব) েমাবাইল ই-েমইল  িপএিবএ� ম�� 

০১। 
মাতারবাড়ী ২x৬০০ েম.ও. আল�া 
সুপার ি�িটকয্াল কয়লা িভি�ক িবদুয্ৎ 
েক� িনম র্াণ �ক� 

জনাব আবুল কালাম আজাদ 
িনব র্াহী পিরচালক (�ক�) 

০১৭৭৭ ৭৬০০৬০ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৩ 

edproject 
@cpgcbl.gov.

bd 
১০২ 

 

০২। 

৫০০-৬০০ েম.ও এলএনিজ েবইজড 
ক�াই� সাইেকল পাওয়ার �য্াে�র 
জ� িফিজিবিলিট �য্ািড স�াদন 
এবং �াস স�ালন লাইন িনম র্াণ শীষ র্ক 
�ক� 

জনাব এ.এইচ.এম 
েরাকনু�ামান 
ত�া. �েকৗশলী (তিড়ৎ) 
(ভার�া�) 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৮ 
০১৭১৭ ৩৭৩৪২২ 

md.shahaider@g
mail.com -  

০৩। 

িসিপিজিসিবএল-সুিমেতােমা ১২০০ 
েম.ও. আল�া সুপার ি�িটকয্াল কয়লা 
িভি�ক িবদুয্ৎ েক� �াপেনর লে�য্ 
ভূিম অিধ�হণ ও আনুষি�ক কায র্�ম 
শীষ র্ক �ক� 

জনাব েমাঃ মাহমুদ আলম 
ত�া. �েকৗ. (পুর) (ভার�া�) 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৭১ malam_083 
@yahoo.com 

১১০ 

 

 

 

mailto:md.shahaider@gmail.com
mailto:md.shahaider@gmail.com
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িসিপিজিসিবএল কতৃর্ক িনেয়াগকৃত এনিজও এর কােজর ‘Engineering in Charge’ 

�: নং কম র্কতর্ার নাম েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব েমাঃ মাহমুদ আলম 
ত�া. �েকৗ. (পুর) (ভার�া�) 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৭১ malam_083 @yahoo.com ১১০  

 

MIDI এর আওতাভু� এলাকায় Water Front Industry গেড় েতালার লে�য্ গিঠত ‘Sub Technical Working Group (STWG)’ 

�ঃ নং কম র্কতা (নাম ও পদিব) কিমিটেত অব�ান েমাবাইল ই-েমইল  িপএিবএ� ম�� 

০১। জনাব েমাহা�দ মেনায়ার েহােসন মজুমদার  

ত�াবধায়ক �েকৗশলী (পিরচালন) (ভার�া�)  সদ� 
০১৯১২ ৭৮৮২৩৫ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৫; 

engrmonowar 
@gmail.com -  

 

“মাতারবাড়ী ২x৬০০ েম.ও. আ�া সুপার ি�িটকয্াল কয়লা িভি�ক িবদুয্ৎ েক� িনম র্াণ �ক�” এর ২য় পয র্ােয় ��ািবত ৩য় ও ৪থ র্ ইউিনট এর 
Preparatory Survey স�াদেনর জ� জাইকা কতৃর্ক িনেয়ািজত পরামশ র্ক �িত�ান Tokyo Electric Power Services Co., Ltd. 

(TEPSCO)-েক িবিভ� কয্টাগিরেত সহায়তা �দান 

�: নং কম র্কতর্ার নাম ও পদিব �িতিনিধ দেল অব�ান েমাবাইল ই-েমইল  ম�� 

১। 
জনাব আবুল কালাম আজাদ  
িনব র্াহী পিরচালক (িপএ�িড) (অিতির� 
দািয়�), িসিপিজিসিবএল, ঢাকা 

Team Leader 
০১৭৭৭ ৭৬০০৬০ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৩ 

edproject 
@cpgcbl.gov.bd 

 

২। 
জনাব েমাহা�দ মেনায়ার েহােসন মজুমদার 
ত�াব. �েকৗশলী (পিরচালন) (ভার�া�) 
িসিপিজিসিবএল মাতারবাড়ী সাইট অিফস 

Deputy Team 
Leader  

০১৯১২ ৭৮৮২৩৫ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৫ 

engrmonowar 
@gmail.com 

 

৩। 
জনাব এস. এম আ�ল মা�াফ 
ত�া. �েকৗশলী (যাি�ক) (ভার�া�) 
িসিপিজিসিবএল, ঢাকা 

Deputy Team 
Leader-2 

০১৭১০ ৩২৪৪৩০ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৯ 

mannaf.cpgcbl 
@gmail.com 

 

৪। 
জনাব িদপায়ন পাল 
িনব র্াহী �েকৗশলী (�য্ািনং-২) 
িসিপিজিসিবএল, ঢাকা 

Coordinator 
০১৭৩৮ ৪২৫১২৬ 
০১৭৮৭ ৬৯৬৫২৬ 

depayanpaul 
@gmail.com 

 

৫। 
জনাব েমাঃ আদনান ই�ািহম 
িনব র্াহী �েকৗশলী (�িকউরেম�) 
িসিপিজিসিবএল, ঢাকা 

Member 
০১৭৮৭ ৬৯৬৫২৪  
০১৮১৪ ৪৯৪৭২৭ 

adnan.ibrahim10 
@yahoo.com; 

xen7@cpgcbl.gov.bd 

 

৬। 
জনাব েমাহা�দ রিফকুল ইসলাম 
িনব র্াহী �েকৗশলী (পুর) 
িসিপিজিসিবএল মাতারবাড়ী সাইট অিফস 

Member 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৯১ 
০১৮৬১ ৮০৫২৩০ 

mohammad.pavel 
@gmail.com 

 

৭। 
জনাব েমাঃ িমজানুর রহমান  
িনব র্াহী �েকৗশলী (যাি�ক) 
িসিপিজিসিবএল মাতারবাড়ী সাইট অিফস 

Member 
০১৩১৩ ৪৬৭৪৬১ 
০১৭৩০ ৫৭৮১৭৬ 

md_rahman81 
@yahoo.com 

 

৮। 
জনাব আরাফাত রহমান  
উপ-�ব�াপক (ইএসিট) 
িসিপিজিসিবএল, ঢাকা 

Member ০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৩ arafat.cpgcbl 
@gmail.com 

 

৯। 
জনাব েমাহা�দ আলম িশকদার 
সহকারী �ব�াপক (িহসাব) 
িসিপিজিসিবএল, ঢাকা 

Member 
01827 800877  
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৭২ 

shikdarais15 
@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:engrmonowar@gmail.com
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“বাংলােদশ-িস�াপুর ৭০০ েমঃওঃ কয়লািভি�ক িবদুয্ৎ েকে�র ভূিম অিধ�হণ ও সুর�া এবং িফিজিবিলিট �য্ািড �ক� (েকাড নং ২২২০০১০০০)” 
এর েকাল কিরেডার িনম র্ােণর জ� বে�াব� মামলা নং-০১/২০১৭ এর আওতায় বে�াব� �হণকৃত ৮০ (আিশ) একর জিম েরিজে�শেনর যাবতীয় 
কাজ স�াদন 

�ঃনং কম র্কতার নাম ও পদিব েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব েমাঃ িমজানুর রহমান 
েকা�ািন সিচব ০১৭৫৫ ৫৭৬২২২ mizan064@g

mail.com 
১০৪ 

 

 

“ইউিনক হাইটস কমািশ র্য়াল ে�স ওন র্াস েসাসাইিট (UHCSOS)” এ িসিপিজিসিবএল হেত �িতিনিধ মেনানয়ন 

�ঃনং কম র্কতার নাম ও পদিব েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব বুলবুল েহােসন 
উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী (পুর) 

০১৭২২ ৪৩৬৯৮৭ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৪ 

bulbul.cpgcbl
@gmail.com 

১০৪ 
 

 

ফা� �য্াকভু� �কে�র ত� ও �িতেবদন সং�া� কােজর Focal Point কম র্কতর্া 

�ঃ নং কম র্কতর্ার নাম ও পদিব েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। 
জনাব েমাঃ রিকবুল ইসলাম  
িনব র্াহী �েকৗশলী (িডজাইন-২) 

০১৭৮৭-৬৭৮৬৭৮ 
rokibul3031@g

mail.com    ১১৫  

 

আইনজীবী িনেয়ােগর লে�য্ কিমিট গঠন 

�ঃ নং কম র্কতর্ার নাম ও পদিব েমাবাইল ই-েমইল িপএিবএ� ম�� 

০১। জনাব েমাঃ িমজানুর রহমান 
েকা�ািন সিচব ০১৭৫৫-৫৭৬২২২ mizan064@gm

ail.com 
১০৪  

০২। 
জনাব েমাঃ আদনান ই�ািহম 
িনব র্াহী �েকৗশলী (�িকউরেম�) 

০১৭৮৭ ৬৯৬৫২৪  
০১৮১৪ ৪৯৪৭২৭ 

adnan.ibrahim1
0 @yahoo.com  ১১৪  

০৩। জনাব ইমরান সরকার 
সহকারী েকা�ািন সিচব 

০১৫২১ ২২৩৬৬৪ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৯৯ 

isarker56@yaho
o.com ১৪২  
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