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ক্রঃ 

নাং 
নোি ও পেনব 

েোপ্তনর  িযোক্স ও 

ই-কিইল ঠি োনো 
নপএনবএক্স 

কেনলরিোন 

(েোপ্তনর ) 

কিোবোইল 

(ব্যনিগর্/েোপ্তনর ) 
ছনব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ 

েনোব কগোলোি ন বনরয়ো  

ব্যবস্থোপনো পনরচোল  
৯৩৪৮৩০৬ 

mdcpcb@yahoo.com 
১০১ ৯৩৩৮৫২৯ ০১৭৫৫ ৬৫২৭৭৯ 

 

০২ 

েনোব কিোহোম্মে শনহে উল্ল্যো 

ননব মোহী পনরচোল  (অর্ ম) shahid_apscl@yahoo.com ১০৩ ৯৩৪৮২৫১ 
০১৭৩০ ৭৯৮০৯৭ 

 
 

০৩ 

েনোব কিোঃ নেরুল ইিলোি 

ননব মোহী পনরচোল  (নপ এন্ড নড) nzl_bpdb@ yahoo.com ১০২ ৯৩৫২৯৭০ 
০১৮১৯ ৬২৯০৯০ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫০ 

 

০৪ 

েনোব কিোঃ আব্দুর রউি  

ননব মোহী পনরচোল  (প্র ল্প) rouf252@yahoo.com ১০৬ ৫৫১৩৮৬৪৩ 
০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫২ 

  

০৫ 

েনোব কিোঃ নিেোনুর রহিোন 

ক োম্পোনন িনচব mizan064@gmail.com ১০৪ 
৯৩৩৮৫০৯ 

 
০১৭৫৫ ৫৭৬২২২ 

 

০৬ 

েনোব আ ন ি ওবোয়দুল্ল্োহ 

র্ত্ত্বোবধোয়  প্রর ৌশলী (প্ল্যোননাং) obaidanm@yahoo.com ১০৭ 
৫৫১৩৮৬৪৬ 

 
০১৭১১ ৫৮৫২৫৮ 

 

০৭ 

েনোব কিোহোম্মে হুিোয়ূন  নবর 

িজুিেোর 

র্ত্ত্বোবধোয়  প্রর ৌশলী 

(প্রন উররিন্ট) 

kabirbd67@yahoo.com ১০৯ ৫৫১৩৮৬৪৪ 
 

০১৭৫৫ ৬২৭৩৩৬ 
 

০৮ 

েনোব মুহোম্মে িোইফুর রহিোন 

র্ত্ত্বোবধোয়  প্রর ৌশলী (যোনি ) saifur2407@gmail.com ১২০ -- ০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫১ 

 

০৯ 

েনোব ননর্ীশ চন্দ্র েত্ত  

ব্যবস্থোপ  (অনডে) datta_nit@yahoo.com ১১২ -- ০১৭৭৭ ৭৮৭৭৬২ 

 

১০ 

েনোব কিোহোম্মে িেলুল  নরি 

ব্যবস্থোপ  (নহিোব/অর্ ম) fk_soyfal@yahoo.com ১১১ -- ০১৭৭৭ ৭৮৭৭৬৩ 

 

১১ 

েনোব কিোহোম্মে িননরুজ্জোিোন 

ননব মোহী প্রর ৌশলী (নডেোইন) monir.cuet98@gmail.com ১১৩ 
 

-- 
০১৭৭৭ ৭৫৪৯৫১ 

 

১২ 

েনোব এি. এি আব্দুল িোন্নোি 

ননব মোহী প্রর ৌশলী (যোনি ) mannafmech@gmail.com ১৩৮ -- 
০১৭১০ ৩২৪৪৩০ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৯ 
 

১৩ 

েনোব কিোহোম্মে িনর্উর রহিোন 

ব্যবস্থোপ  (এইচআরএি) matiurmarine@gmail.com ১১০ -- 
০১৮১৮ ৫৩৮৭৯৮         

০১৭৭৭ ৭৮৭৭৬৪ 

 

১৪ 

েনোব কিোহোম্মে িরনোয়োর কহোরিন 

িজুিেোর 

ননব মোহী প্রর ৌশলী (র্নিৎ) 
 engrmonowar@gmail.com -- -- 

০১৯১২ ৭৮৮২৩৫ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৬৫ 

 

১৫ 

েনোব কিোঃ আেনোন ইব্রোনহি  

ননব মোহী প্রর ৌশলী (যোনি ) adnan.ibrahim10@yahoo.com ১১৪ -- 
০১৮১৪ ৪৯৪৭২৭ 

০১৭৮৭ ৬৯৬৫২৪ 
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mailto:adnan.ibrahim10@yahoo.com
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ক্রঃ 

নাং 
নোি ও পেনব 

েোপ্তনর  িযোক্স ও 

ই-কিইল ঠি োনো 
নপএনবএক্স 

কেনলরিোন 

(েোপ্তনর ) 

কিোবোইল 

(ব্যনিগর্/েোপ্তনর ) 
ছনব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৬ 

েনোব নেপোয়ন পোল  

ননব মোহী প্রর ৌশলী (র্নিৎ) depayanpaul@gmail.com ১১৬ -- 
০১৭৩৮ ৪২৫১২৬ 

০১৭৮৭ ৬৯৬৫২৬ 
 

১৭ 

েনোব কিোঃ রন বুল ইিলোি 

ননব মোহী প্রর ৌশলী (র্নিৎ) 
rokibul3031@gmail.com   

babu_rpcl@yahoo.com 
১১৫ -- ০১৭৮৭ ৬৭৮৬৭৮ 

 

১৮ 

েনোব আরোিোর্ রহিোন 

উপ-ব্যবস্থোপ  (ইএিটি) arafat.cpgcbl@gmail.com ৭১৭ -- ০১৭৮৭৬৭৮৬৬৩ 
 

১৯ 

েনোব েনোব আর এি এি 

র্োননিবুল হোিোন 

উপ-নবভোগীয় প্রর ৌশলী (স্থোপর্য) 

thansibulhasan@yahoo.com --  ০১৭১৭ ৪১৪৩৪৯ 

 

২০ 

েনোব কিোঃ িোদ্দোি কহোরিন  

িহ োরী প্রর ৌশলী (যোনি ) Saddyafi@gmail.com ১৩৩ -- 
০১৭৪২৫২৪২৯৯ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৭৩ 
 

২১ 

েনোব কিোঃ িোহমুদুল হোিোন  

িহ োরী প্রর ৌশলী (র্নিৎ) m.hasan024@gmail.com ১৩০ -- 
০১৯১১ ২০৩৩০০ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮০ 

 

২২ 

েনোব কিোঃ কর্োেোরম্মল কহোরিন 

িহ োরী প্রর ৌশলী (র্নিৎ) tuhin0639@gmail.com ১৩৬ -- 
০১৭৩৬ ১৪৯৯৪৭ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮২ 
 

২৩ 

েনোব বুলবুল কহোরিন  

িহ োরী প্রর ৌশলী (নিনভল) bulbul_ce05@yahoo.com ১৩৫ -- 
০১৭২২ ৪৩৬৯৮৭ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৪ 
 

২৪ 

েনোব কিোঃ কর্োিোজ্জল কহোরিন 

িহ োরী ব্যবস্থোপ  (অর্ ম) tofazzal.cpgcbl@gmail.com ১৩২ -- 
০১৭৪৮ ১৮৬৩২৩ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৮ 
 

২৫ 

েনোব নুর কিোহোম্মে  

িহ োরী ব্যবস্থোপ  (ননরীক্ষো)  noorcpgcbl1987@yahoo.com ১২৯ -- 
০১৭৩৪ ৫০০৪৪০ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৭ 
 

২৬ 

েনোব কশখ িোজ্জোদুর রহিোন  

িহ োরী ব্যবস্থোপ  

(এইচআরএি/এডনিন) 

cpgcblhr@gmail.com 

 
১২৬ -- 

০১৯১২ ৫২১৬৯৯ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৮৬ 

 

২৭ 
েনোব কিোঃ িোখোওয়োর্ কহোরিন 

িহ োরী প্রর ৌশলী (যোনি ) 
sakhawat.cpgcbl@gmail.com ১৪০  

০১৭৪৩ ৪০৯২০৩ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৯৬ 

 

২৮ 
েনোব এি. শোহনরয়োর আেোে 

িহ োরী প্রর ৌশলী (র্নিৎ) 

shahriar.elec.cpgcbl@gmail.c

om 
১৩৯  

০১৫২১ ৪১১৭৫৫ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৭ 
 

২৯ 
েনোব আনর্কুর রহিোন 

িহ োরী প্রর ৌশলী (র্নিৎ) 
arcpgcbl@gmail.com ১৩১  

০১৭১০ ৪৬৪৫০৭ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৮ 

 

৩০ 
েনোব েোনহে িোহমুে 

িহ োরী প্রর ৌশলী (যোনি ) 
zahid.cpgcbl@gmail.com ১৩৪  

০১৬৭৭ ১২৯৬৭৬ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৫৫  

mailto:arafat.cpgcbl@gmail.com
mailto:tofazzal.cpgcbl@gmail.com
mailto:noorcpgcbl1987@yahoo.com
mailto:cpgcblhr@gmail.com
mailto:cpgcblhr@gmail.com
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mailto:cpgcblhr@gmail.com
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ক্রঃ 

নাং 
নোি ও পেনব 

েোপ্তনর  িযোক্স ও 

ই-কিইল ঠি োনো 
নপএনবএক্স 

কেনলরিোন 

(েোপ্তনর ) 

কিোবোইল 

(ব্যনিগর্/েোপ্তনর ) 
ছনব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩১ 
েনোব কিোহোম্মে আলি নশ েোর 

িহ োরী ব্যবস্থোপ  (নহিোব) 
shikdarais15@gmail.com --  

০১৫৩১ ৮৬১৪৬৪ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৭২ 
 

৩২ 
েনোব ইিরোন ির োর 

িহ োরী ব্যবস্থোপ  (নপনপ) 
isarker56@yahoo.com --  

০১৫২১ ২২৩৬৬৪ 

০১৭৮৭ ৬৭৮৬৯৯ 

 

 


