উিয়িলো ির্ যোয়ের Grievance Redress কসমটি
ক্রঃনং
১

০১।

কমযকিোর নোম ও িদসি

কসমটিয়ি
অিস্থোন

(দোপ্তসরক/ব্যসিগি)

২

৩

িনোি এ.এইচ.এম ফরোকনুজ্জোমোন
সনি যোহী প্রয়কৌশলী (িসিৎ)
সিসিসিসিসিএল মোিোরিোিী িোইট অস ি
ময়হশখোলী, কক্সিোিোর।

ফমোিোইল

িদস্য

ই-ফমইল

মন্তব্য

৪

৫

৬

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৮
০১৭১৭ ৩৭৩৪২২

md.shahaider@g
mail.com

-

২×৭০০ মেগাওয়াট মকাহেলিয়া কয়িা লিলিক লিদ্যুৎ প্রকল্প Joint Verification Team (JVT) কলেটি
ক্রঃনং
১

০১।

কমযকিোর নোম ও িদসি

কসমটিয়ি
অিস্থোন

(দোপ্তসরক/ব্যসিগি)

২

৩

৪

িনোি ফমোঃ ইেোসমন আলী
সনি যোহী প্রয়কৌশলী (র্োসিক)
সিসিসিসিসিএল মোিোরিোিী িোইট অস ি
ময়হশখোলী, কক্সিোিোর।

ফমোিোইল

০১৮৩৪ ৮৯০১৭৬
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৭

আহিোেক

ই-ফমইল

মন্তব্য

৫

৬

yamincuet@g
mail.com

আহিোেক

২×৭০০ মেগাওয়াট মকাহেলিয়া কয়িা লিলিক লিদ্যুৎ প্রকল্প Property Valuation Advisory Committee (PVAT) কলেটি
ক্রঃনং
১

০১।

কমযকিোর নোম ও িদসি

কসমটিয়ি
অিস্থোন

(দোপ্তসরক/ব্যসিগি)

২

৩

িনোি এ.এইচ.এম ফরোকনুজ্জোমোন
সনি যোহী প্রয়কৌশলী (িসিৎ)
সিসিসিসিসিএল মোিোরিোিী িোইট অস ি
ময়হশখোলী, কক্সিোিোর।

ফমোিোইল

আহিোেক

ই-ফমইল

মন্তব্য

৪

৫

৬

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৮
০১৭১৭ ৩৭৩৪২২

md.shahaider@g
mail.com

১ম আনুয়িোসিক (Gratuity) িহসিল ট্রোসি ফিোড য/কসমটি
ক্রঃ নং
০১।
০২।
০৩।
০৪।
০৫।

কমযকিযোর নোম
িনোি ফমোঃ নিরুল ইিলোম
িনোি ফমোহোম্মদ শসহদ উল্ল্যো
িনোি ফমোঃ সমিোনুর রহমোন
িনোি ফমোহোম্মদ িলুল কসরম
িনোি নূর ফমোহোম্মদ

িদিী
সনি যোহী িসরচোলক (সিএন্ডসড)
সনি যোহী িসরচোলক (অর্ য)
ফকোম্পোসন িসচি
ব্যিস্থোিক (সহিোি-অর্ য)
িহকোরী ব্যিস্থোিক (সনরীক্ষ্ো)

কসমটিয়ি অিস্থোন
ফচেোরম্যোন
ভোইি ফচেোরম্যোন
িদস্য
িদস্য
িদস্য িসচি

ফটকিই উন্নেন লক্ষ্যমোত্রো (এিসডসি) এর ফ োকোল িয়েন্ট
ক্রঃনং

কমযকিোর নোম ও িদসি

১

২

০১।

িনোি এি. এম আব্দুল মোন্নো
সনি যোহী প্রয়কৌশলী (র্োসিক)
সিসিসিসিসিএল কয়িযোয়রট অস ি, ঢোকো

ফমোিোইল
(দোপ্তসরক/ব্যসিগি)
৩

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৯

সিসিসিসিসিএল_এইচআরএম এন্ড এডসমন_ কসমটি গঠন/ফ োকোল িয়েন্ট/প্রসিসনসি ময়নোনেন

ই-ফমইল

মন্তব্য

৪

৫

mannafmech@g
mail.com

-
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মোলোমোল অয়কয়িো ফ োিণোকরণ ও সনষ্পসির প্রয়েোিনীে ব্যিস্থো গ্রহয়ণর সনসমি কসমটি গঠন
ক্র: নং
১

০১।
০২।
০৩।

কমযকিযোর নোম ও িদসি
২

কসমটিয়ি অিস্থোন

ফমোিোইল
(দোপ্তসরক/ব্যসিগি)

৩

িনোি ফমোঃ রসকবুল ইিলোম
উি-সিভোগীে প্রয়কৌশলী (প্ল্যোসনং)
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।
িনোি ফমোঃ বুলবুল ফহোয়িন
িহকোরী প্রয়কৌশলী (পুর)
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।
িনোি ফমোঃ ফিো োজ্জল ফহোয়িন
িহকোরী ব্যিস্থোিক (সহিোি-অর্ য)
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।

ই-ফমইল

৪

৫

আহিোেক

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৭৮

babu_rpcl@yahoo.c
om

িদস্য

০১৭২২ ৪৩৬৯৮৭
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৪

bulbul_ce05@yahoo
.com

িদস্য িসচি

০১৭৪৮ ১৮৬৩২৩
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৮

tofazzal.cpgcbl@gm
ail.com

িোয়িট ব্যিস্থোিনোর সনসমি গঠিি কসমটি
ক্রঃ
নং
১

০১।
০২।
০৩।
০৪।
০৫।
০৬।
০৭।

িদিী
২

ব্যিস্থোিনো িসরচোলক,
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।
সনি যোহী িসরচোলক
(সিএন্ডসড), সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।
সনি যোহী িসরচোলক (অর্ য),
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।
সনি যোহী িসরচোলক (প্রকল্প),
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।
িত্ত্বোিিোেক প্রয়কৌশলী (প্রসকউরয়মন্ট),
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।
ব্যিস্থোিক (সহিোি-অর্ য),
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।
ফিযষ্ঠিম কমযকিযো,
এইচআরএম এন্ড এডসমন,
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।

কসমটিয়ি অিস্থোন
৩

ফমোিোইল
(দোপ্তসরক/ব্যসিগি)

ই-ফমইল

৪

৫

িভোিসি

০১৭৫৫ ৬৫২৭৭৯

িদস্য

০১৮১৯ ৬২৯০৯০
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫০

িদস্য

০১৭৩০ ৭৯৮০৯৭

িদস্য

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫২

িদস্য

০১৭৫৫ ৬২৭৩৩৬

িদস্য িসচি

০১৭৭৭ ৭৮৭৭৬৩

িদস্য

০১৮১৮ ৫৩৮৭৯৮
০১৭৭৭ ৭৮৭৭৬৪

mdcpcb@yahoo.
com
nzl_bpdb@
yahoo.com
shahid_apscl@ya
hoo.com
rouf252@yahoo.
com
kabirbd67@yaho
o.com
fk_soyfal@yahoo
.com
matiurmarine@g
mail.com

ফকোম্পোসনর মোমলো িংক্রোন্ত িকল কোর্ যক্রম িম্পোদন ও ডকুয়মন্টিমূহ িংরক্ষ্য়ণর দোসেত্ব প্রদোন
ক্রঃনং

কমযকিোর নোম ও িদসি

১

২

০১।

িনোি ফমোঃ সমিোনুর রহমোন
ফকোম্পোসন িসচি
সিসিসিসিসিএল কয়িযোয়রট অস ি, ঢোকো

ফমোিোইল
(দোপ্তসরক/ব্যসিগি)
৩

০১৭৫৫ ৫৭৬২২২

সিসিসিসিসিএল_এইচআরএম এন্ড এডসমন_ কসমটি গঠন/ফ োকোল িয়েন্ট/প্রসিসনসি ময়নোনেন

ই-ফমইল

মন্তব্য

৪

৫

mizan064@gma
il.com

-
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সিউয়িো’র সিসভন্ন সিদ্যযৎ ফকয়ের িনিয়লর স্ট্যোন্ডোড য ফিট আি সনি যোরয়ণর লয়ক্ষ্য গঠিি কসমটিয়ি সিসিসিসিসিএল এর
প্রসিসনসি
ক্রঃনং

কমযকিোর নোম ও িদসি

১

২

০১

ফমোিোইল
(দোপ্তসরক/ব্যসিগি)

ই-ফমইল

মন্তব্য

৪

৫

৩

িনোি মুহোম্মদ িোইফুর রহমোন
িত্ত্বোিিোেক প্রয়কৌশলী (র্োসিক)
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।

se5@cpgcbl.gov
.bd;
saifur2407@gm
ail.com

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫১;

সিসিসিসিসিএল-এর অসভয়র্োগ সনষ্পসি কমযকিযো (অসনক)
ক্রঃনং

কমযকিোর নোম ও িদসি

১

২

০১

ফ োন ও ফমোিোইল
(দোপ্তসরক/ব্যসিগি)

ই-ফমইল

মন্তব্য

৪

৫

৩

০২-৯৩৫২৯৭০,

িনোি ফমোঃ নিরুল ইিলোম
সনি যোহী িসরচোলক (সিএন্ডসড)

০১৮১৯ ৬২৯০৯০;
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫০

সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।

nzl_bpdb@yaho
o.com

“ওেোন স্ট্ি িোসভযি আইন, ২০১৮” এর “ফ োকোল িয়েন্ট”
ক্রঃ নং

কমযকিযোর নোম
(ইংয়রিী ও িোংলোে)

িদসি
(ইংয়রিী ও িোংলোে)

ফমোিোইল
(দোপ্তসরক/ব্যসিগি)

ই-ফমইল

১

২

৩

৪

৫

Assistant Engineer (Electrical)
িহকোরী প্রয়কৌশলী (িসিৎ)

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৮
০১৭১০ ৪৬৪৫০৭

arcpgcbl@gmail.com

০১।

Mr. Atiqur Rahman
িনোি আসিকুর রহমোন

“ওেোন স্ট্ি িোসভযি আইন, ২০১৮” এর “সিকল্প ফ োকোল িয়েন্ট”
ক্রঃ নং

কমযকিযোর নোম
(ইংয়রিী ও িোংলোে)

িদসি
(ইংয়রিী ও িোংলোে)

ফমোিোইল
(দোপ্তসরক/ব্যসিগি)

ই-ফমইল

১

২

৩

৪

৫

০১৫২১ ২২৩৬৬৪
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৯৯

isarker56@yahoo.com

০১।

Mr. Imran Sarker
িনোি ইমরোন িরকোর

Assistant Manager (PP)
িহকোরী ব্যিস্থোিক (সিসি)

িনিল সরসভউ কসমটি সিসিসিসিসিএল এর প্রসিসনসি
ক্র: নং

কমযকিযোর নোম ও িদসি

ফকোম্পোসনর নোম

ফমোিোইল ও ই-ফমইল

মন্তব্য

১

২

৩

৪

৫

০১

িনোি ফমোঃ নিরুল ইিলোম
সনি যোহী িসরচোলক (সিএন্ডসড)

ফকোল িোওেোর ফিনোয়রশন ফকোম্পোসন
িোংলোয়দশ সলসময়টড (সিসিসিসিসিএল)

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫০

সিসিসিসিসিএল_এইচআরএম এন্ড এডসমন_ কসমটি গঠন/ফ োকোল িয়েন্ট/প্রসিসনসি ময়নোনেন

nzl_bpdb@yahoo.com

-
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িথ্য অসিকোর আইন, ২০০৯ অনুর্োেী সিসিসিসিসিএল এর দোসেত্বপ্রোপ্ত কমযকিযো (আরটিসআই)
সনয়েোগ ও আিীল কর্তিয ক্ষ্ (আরটিআই) সনি যোরণ প্রিয়ে।
১.

২.

দোসেত্বপ্রোপ্ত কমযকিযোর নোম
িদিীঅস য়ির ঠিকোনো (আইসড নং/ফকোড নম্বর র্সদ র্োয়ক)

:
:
:

ফ োন
ফমোিোইল ফ োন
যোক্স
ই-ফমইল
ওয়েিিোইট (ফক্ষ্ত্রময়ি)

:
:
:
:
:

দোসেত্ব কমযকিযোর আিীল কর্তযিক্ষ্ (অব্যিসহি উর্ধ্যিন কোর্ যোলয়ের
প্রশোিসনক প্রিোন)- এর নোম
িদিী:
অস য়ির ঠিকোনো (আইসড নং/ফকোড নম্বর র্সদ র্োয়ক)
:
ফ োন
ফমোিোইল ফ োন
যোক্স
ই-ফমইল
ওয়েিিোইট (ফক্ষ্ত্রময়ি)

৩.
৪.
৫.

:
:
:
:
:

দোসেত্বপ্রোপ্ত কমযকিযোর সনেিণকোরী মিণোলে/সিভোয়গর নোম
প্রশোিসনক সিভোগ (ঢোকো/চট্টগ্রোম/রোিশোহী/খুলনো/
সিয়লট/ িসরশোল/রংপুর)
আঞ্চসলক দপ্তয়রর নোম ও িসরচে (র্সদ র্োয়ক)

৯৩৪৮০৬
rokibul3031@gmail.com
http://www.cpgcbl.gov.bd
িনোি ফমোঃ সমিোনুর রহমোন
ফকোম্পোসন িসচি
ফকোল িোওেোর ফিনোয়রশন ফকোম্পোসন িোংলোয়দশ সলঃ
ইউসনক হোইটি (ফলয়ভল-১৭), ১১৭ কোিী নিরুল
ইিলোম এযোসভসনউইস্কোটন গোয়ড যন, ঢোকো-১২১৭।
০২-৯৩৩৮৫০৯
০১৭৫৫-৫৭৬২২২

৯৩৪৮০৬
mizan064@gmail.com

http://www.cpgcbl.gov.bd
সিদ্যযৎ সিভোগ, সিজ্বোখি মিণোলে, ঢোকো।

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(অস সিেোল িীল ফমোহরিহ িোসরখ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

স্হোনীে/আিীল কর্তযিয়ক্ষ্র প্রিযেন ও স্বোক্ষ্র

------------------------------------------------------

(অস সিেোল িীল ফমোহরিহ িোসরখ)

------------------------------------------------------

দসেত্বপ্রোপ্ত কমযকিযোর স্বোক্ষ্র

৬.

িনোি ফমোঃ রসকবুল ইিলোম
উি-সিভোগীে প্রয়কৌশলী (প্ল্যোসনং)
ফকোল িোওেোর ফিনোয়রশন ফকোম্পোসন িোংলোয়দশ সলঃ
ইউসনক হোইটি (ফলয়ভল-১৭), ১১৭ কোিী নিরুল
ইিলোম এযোসভসনউইস্কোটন গোয়ড যন, ঢোকো-১২১৭।
০১৭৮৭-৬৭৮৬৭৮

সিকল্প দোসেত্বপ্রোপ্ত কমযকিযোর নোম

:

িনোি সকয়শোর কুমোর িসু

িদিী-

:

িহকোরী ফপ্রোগ্রোমোর

অস য়ির ঠিকোনো (আইসড নং/ফকোড নম্বর র্সদ র্োয়ক)

:

ফ োন
ফমোিোইল ফ োন
যোক্স
ই-ফমইল
ওয়েিিোইট (ফক্ষ্ত্রময়ি)

:
:
:
:
:

ফকোল িোওেোর ফিনোয়রশন ফকোম্পোসন িোংলোয়দশ সলঃ
ইউসনক হোইটি (ফলয়ভল-১৭), ১১৭ কোিী নিরুল
ইিলোম এযোসভসনউইস্কোটন গোয়ড যন, ঢোকো-১২১৭।
০১৭৮৭-৬৭৮৬৮৩
৯৩৪৮০৬
basuduet@gmail.com
http://www.cpgcbl.gov.bd
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মধ্যয়মেোসদ িোয়িট কোঠোয়মো প্রণেয়নর িোয়র্ িংসিি কমযকিযো (ফ োকোল িয়েন্ট)
ক্রঃ
নং

কমযকিযোর নোম
(ইংয়রিী ও িোংলোে)

িদসি
(ইংয়রিী ও িোংলোে)

ফমোিোইল
ও ই-ফমইল

ফটসলয় োন

১

২

৩

৪

৫

০১।

Mr. Mohammad Fazlul Karim
িনোি ফমোহোম্মদ িলুল কসরম

Manager (Acc/Fin)
ব্যিস্থোিক (সহিোি/অর্ য)

০২।

Mr. Md. Tofazzal Hossain
িনোি ফমোঃ ফিো োজ্জল ফহোয়িন

Assistant Manager (Acc/Fin)
িহকোরী ব্যিস্থোিক (সহিোি/অর্ য)

০১৭৭৭ ৭৮৭৭৬৩

-

fk_soyfal@yahoo.com
০১৭৪৮ ১৮৬৩২৩;
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৮

-

tofazzal.cpgcbl@gmail.com

মোননীে প্রিোনমিীর প্রসিশ্রুসি ও সনয়দ যশনোিমূয়হর িোস্তিোেণ অগ্রগসি ির্ যোয়লোচনো িংক্রোন্ত সিিয়ে ফ োকোল িয়েন্ট/প্রসিকল্প
ফ োকোল িয়েন্ট কমযকিযো
ক্রসমক
নং

কমযকিযোর নোম ও িদিী

দপ্তর/িংস্থো/ফকোম্পোসনর
নোম

ফমোিোইল নোম্বোর ও ই-ফমইল
নোম্বোর

মন্তব্য

১

২

৩

৪

৫

ফকোল িোওেোর ফিনোয়রশন
ফকোম্পোসন িোংলোয়দশ সলসময়টড
(সিসিসিসিসিএল)

০১৭৩৮ ৪২৫১২৬;
০১৭৮৭ ৬৯৬৫২৬

ফ োকোল িয়েন্ট

depayanpaul@gmail.com

ঐ

০১৭৪৩ ৯০৪২১০;
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৩

০১
০২

িনোি সদিোেন িোল
উি-সিভোগীে প্রয়কৌশলী (িসিৎ)
িনোি সকয়শোর কুমোর িসু
িহকোরী ফপ্রোগ্রোমোর

basuduet@gmail.com

প্রসিকল্প
ফ োকোল িয়েন্ট

‘কময়প্ল্ইন্ট কসমটি’
ক্রঃ নং

কমযকিো (নোম ও িদসি)

কসমটিয়ি
অিস্থোন

১

২

৩

০১।

০২।

০৩।
০৪।
০৫।

িনোি ফমোঃ সমিোনুর রহমোন
ফকোম্পোসন িসচি
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।
িনোি ফমোহো. মসনরুল ইিলোম
িত্ত্বোিিোেক প্রয়কৌশলী (িসিৎ)
মোিোরিোিী িোইট অস ি
সিসিসিসিসিএল, ময়হশখোলী, কক্সিোিোর।
িনোি ফমোহোম্মদ িোইফুর রহমোন
িত্ত্বোিিোেক প্রয়কৌশলী (র্োসিক)
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।
িনোি ফমোহোম্মদ মসিউর রহমোন
ব্যিস্থোিক (এইচআরএম)
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।
িনোি ইমরোন িরকোর
িহকোরী ব্যিস্থোিক (সিসি)
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।

ফমোিোইল
(দোপ্তসরক/ব্যসিগি)
৪

ই-ফমইল
৫

আহিোেক

০১৭৫৫ ৫৭৬২২২

mizan064@gmail.com

িদস্য

০১৭৭৭ ৭৫৪৯৫৩

monirch75@yahoo.com

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫১;

se5@cpgcbl.gov.bd;
saifur2407@gmail.com

িদস্য

০১৮১৮ ৫৩৮৭৯৮
০১৭৭৭ ৭৮৭৭৬৪

matiurmarine@gmail.c
om

িদস্য িসচি

০১৫২১ ২২৩৬৬৪
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৯৯

isarker56@yahoo.com

িদস্য

সিসিসিসিসিএল_এইচআরএম এন্ড এডসমন_ কসমটি গঠন/ফ োকোল িয়েন্ট/প্রসিসনসি ময়নোনেন

পৃ ষ্ঠা:- 5/ 7

সিটিয়িনি চোট যোর িসরিীক্ষ্ণ কসমটি গঠন
কমযকিযোর নোম ও িদসি

ক্র: নং
১

২

িনোি মুহোম্মদ িোইফুর রহমোন
িত্ত্বোিিোেক প্রয়কৌশলী (র্োসিক)
িনোি সনিীশ চে দি
ব্যিস্থোিক (সনরীক্ষ্ো)
িনোি এি এম আব্দুল মোন্নো
সনি যোহী প্রয়কৌশলী (র্োসিক)
িনোি ফমোহোম্মদ আদনোন ইব্রোসহম
সনি যোহী প্রয়কৌশলী (র্োসিক)

০১।
০২।
০৩।
০৪।

কসমটিয়ি অিস্থোন
৩

আহিোেক

ফমোিোইল
(দোপ্তসরক/ব্যসিগি)
৪
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫১;

ই-ফমইল
৫
se5@cpgcbl.gov.bd;
saifur2407@gmail.co
m

০১৭৭৭ ৭৮৭৭৬২

datta_nit@yahoo.com

িদস্য িসচি

০১৭১০ ৩২৪৪৩০
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৯

mannafmech@gmail.c
om

িদস্য

০১৮১৪ ৪৯৪৭২৭
০১৭৮৭ ৬৯৬৫২৪

adnan.ibrahim10@yah
oo.com

িদস্য

Annual Performance Agreement (APA) িোস্তিোেয়নর সনসমি গঠিি কসমটি
ক্রঃ
নং

িদিী

কসমটিয়ি অিস্থোন

ফমোিোইল
(দোপ্তসরক/ব্যসিগি)

ই-ফমইল

২

৩

৪

৫

আহিোেক

০১৭১১ ৫৮৫২৫৮

obaidanm@yahoo.co
m

িদস্য

০১৭৫৫ ৬২৭৩৩৬

kabirbd67@yahoo.co
m

িদস্য িসচি

০১৭১০ ৩২৪৪৩০
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৯

mannafmech@gmail.c
om

িদস্য

০১৮১৮ ৫৩৮৭৯৮
০১৭৭৭ ৭৮৭৭৬৪

matiurmarine@gmail.
com

িদস্য

০১৭৩৮ ৪২৫১২৬
০১৭৮৭ ৬৯৬৫২৬

depayanpaul@gmail.c
om

িদস্য

০১৭৩৬ ১৪৯৯৪৭
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮২

tuhin0639@gmail.com

১

িনোি আ. ন. ম ওিোেদ্যল্ল্োহ
িত্ত্বোিিোেক প্রয়কৌশলী (প্ল্যোসনং),
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।
িনোি ফমোহোম্মদ হুমোয়ূন কসির মজুমদোর
িত্ত্বোিিোেক প্রয়কৌশলী (প্রসকউরয়মন্ট),
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।
িনোি এি. এম আব্দুল মোন্নো
সনি যোহী প্রয়কৌশলী (র্োসিক),
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।
িনোি ফমোহোম্মদ মসিউর রহমোন
ব্যিস্থোিক (এইচআরএম),
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।
িনোি সদিোেন িোল
উি-সিভোগীে প্রয়কৌশলী (িসিৎ),
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।
িনোি ফমোঃ ফিোিোয়ম্মল ফহোয়িন
িহকোরী প্রয়কৌশলী (িসিৎ),
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।

০১।
০২।
০৩।
০৪।
০৫।

০৬।

সিদ্যযৎ সিভোগ িংক্রোন্ত িংিদীে কোর্ যোিলী িম্পোদয়নর িন্য সিসিসিসিসিএল হয়ি িমন্বেকোরী কমযকিযো
ক্রঃ নং

কমযকিযোর নোম ও িদসি

ঠিকোনো

ফমোিোইল ও ই-ফমইল

১

২

৩

৪

ইউসনক হোইটি (ফলয়ভল-১৭),
১১৭ কোিী নিরুল ইিলোম এসভসনউ,
ইস্কোটন গোয়ড যন, ঢোকো-১২১৭।

01736 149947
01787 678682;
tuhin0639@gmail.com

০১।

িনোি ফমোঃ ফিোিোয়ম্মল ফহোয়িন
িহকোরী প্রয়কৌশলী (িসিৎ)
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অসি সনি যোিক ব্যিস্থো ফিোরদোরকরণ- এর দোসেত্ব
ক্রঃ নং

কমযকিযোর নোম

িদসি

ফমোিোইল ও ই-ফমইল

মন্তব্য

১

২

৩

৪
০১৭১৭ ৪১৪৩৪৯;
thansibulhasan@ya
hoo.com

৫
০১/০৪/২০১৯ সরঃ
িোসরয়খর িভোর
কোর্ যসিিরণী িংযুি

০১।

িনোি আর. এি. এম
িোনসিবুল হোিোন

উি-সিভোগীে প্রয়কৌশলী (স্থোিিয)

ননসিকিো ও শুদ্ধোচোর কসমটি
ক্রঃ
নং

নোম ও িদসি

কসমটিয়ি অিস্থোন

ফমোিোইল
(দোপ্তসরক/ব্যসিগি)

ই-ফমইল

২

৩

৪

৫

আহিোেক

০১৭৩০ ৭৯৮০৯৭

shahid_apscl@yahoo.c
om

িদস্য

০১৭৫৫ ৬২৭৩৩৬

kabirbd67@yahoo.co
m

িদস্য

০১৭৭৭ ৭৮৭৭৬২

datta_nit@yahoo.com

িদস্য িসচি

০১৯১২ ৫২১৬৯৯
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৬

cpgcblhr@gmail.com
sazjesmkt@gmail.com

িদস্য

০১৭৫১ ০০৬৯৯৬

safisabuj@gmail.com

১

০১।
০২।
০৩।
০৪।

০৫।

িনোি ফমোহোম্মদ শসহদ উল্ল্যো
সনি যোহী িসরচোলক (অর্ য)
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।
িনোি ফমোহোম্মদ হুমোয়ূন কসির মজুমদোর
িত্ত্বোিিোেক প্রয়কৌশলী (প্রসকউরয়মন্ট)
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।
িনোি সনিীশ চে দি
ব্যিস্থোিক (সনরীক্ষ্ো)
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।
িনোি ফশখ িোজ্জোদ্যর রহমোন
িহকোরী ব্যিস্থোিক (এইচআরএম/এডসমন)
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।

িনোি ফমোঃ িস উল্ল্োহ িরকোর িবুি
িহকোরী প্রয়কৌশলী (সিএিই)
সিসিসিসিসিএল, ঢোকো।

কল্যোণ কমযকিযো
ক্রঃ নং

কমযকিযোর নোম, িদিী ও কমযস্থল

ফর্ িয়দ অসিসরসি দোসেত্ব িোলন
করয়িন

ই-ফমইল ও ফমোিোইল
(দোপ্তসরক/ব্যসিগি)

১

২

৩

৪
cpgcblhr@gmail.com
sazjesmkt@gmail.com;

০১

িনোি ফশখ িোজ্জোদ্যর রহমোন
িহকোরী ব্যিস্থোিক (এইচআরএম/এডসমন)
সিসিসিসিসিএল কয়িযোয়রট অস ি

সিসিসিসিসিএল_এইচআরএম এন্ড এডসমন_ কসমটি গঠন/ফ োকোল িয়েন্ট/প্রসিসনসি ময়নোনেন

কল্যোণ কমযকিযো

০১৯১২ ৫২১৬৯৯
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৬
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