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১ ব াপনা পিরচালক মেহাদয় ০২-৪৪১১১৫৭৪
২ িনবাহী পিরচালক (অথ) ০২-৪৪১১১৫৭৩
৩ িনবাহী পিরচালক ( েকৗশল) ০২-৪৪১১১৫৭৫
৪ ধান েকৗশলী(ও এ  এম) ০২-৪৪১১১৫৭৫
৫ ধান েকৗশলী(ইএসিসএ এস) ০২-৪৭৭৭৩০৪৮৪
৬ মহা ব াপক (িহসাব/ অথ) ০২-৪৭৭৭২৫২৮২
৭ কা ািন সিচব ০২-৪৭৭৭৩০৪৩৮
৮ উপ-মহা ব াপক (এইচ আর এ  এডিমন) ০২-৪৭৭৭২৪১৭৭
৯ উপ-মহা ব াপক (অথ) ০২-৪৪১১১৫৭৬
১০ উপ-মহা ব াপক (িহসাব/ অথ) ০২-৪৭৭৭২৬৩১০
১১ উপ-মহা ব াপক (অিডট) ০২-৪৭৭৭২৬২৬৯
১২ ত াবধায়ক েকৗশলী (বািনিজ ক) ০২-৪৭৭৭৩০০২০
১৩ ত াবধায়ক েকৗশলী (িপএ িড) ০২-৪৭৭৭৩০৯০৫
১৪ ত াবধায়ক েকৗশলী (িসে ম কে াল) ০২-৪৪১১২৭৮৭
১৫ ত াবধায়ক েকৗশলী (এসিপিডএসিপ) ০২-৪৪১১০৮৪৫
১৬ িনবাহী েকৗশলী (এসিপিডএসিপ) ০২-৪৪১১০৮৫৭
১৭ িনবাহী েকৗশলী (কািরগির) ০২-৪৭৭৭২৬৬৫৭
১৯ িনবাহী েকৗশলী (আইিস ) ০২-৪৭৭৭২০৬৯৯
২০ ব াপক (বািনিজ ক) ০২-৪৭৭৭২৭০৮৮
২১ ব াপক ( শাসন) ০২-৪৭৭৭২৪১৮৮
২২ ব াপক (িহসাব/ অথ) ০২-৪৭৭৭৩০০২১
২৩ ০২-৪৭৭৭২২৫০১
২৪ ০২-৪৭৭২৪৪৭২
২৫ ত াবধায়ক েকৗশলী’র দ র, পওস, লনা। ০২-৪৭৭৭২৩১৯৪

২৬ ০২৪৭৭-৭২৪৬৬৮ িনবাহী েকৗশলী
২৭ ০২৪৭৭-৭২৩৭৪৫ িস েমইন (কে াল ম)
২৮ ০২৪৭৭-৭২৩২৪০ ওয়ান প সািভস স ার
২৯ ০২৪৭৭-৭২৩৯১৭ লবনচরা উপেক
৩০ ০২৪৭৭-৭২৩৫৬৯ পসা সবােক
৩১ ০২৪৭৭-৭২৩৫৫০ মৗলভীপাড়া উপেক
৩২ ০২৪৭৭-৭২৩৮৭৭ বাংলােদশ াংক সবােক
৩৩ ০২৪৭৭-৭২৪৩১৩ হাজী মহিসন সবােক
৩৪ ০২৪৭৭-৭২৪৭৬২ আমতলা সািভস স ার
৩৫ ০২৪৭৭-৭৬০০৯৫ িনবাহী েকৗশলী

০২৪৭৭-৭৩৩০৬৪ িমেরর ডা া উপেক
০২৪৭৭-৭০৭০৫১ িশেরামিন উপেক
০২৪৭৭-৭৬০০৯৯ স াল উপেক

৩৬ ০২৪৭৭-৭৬০০৩৫ িনবাহী েকৗশলী
৩৭ ০৪১-৭৬১৫২৯ অিভেযাগ ক  (অিফস চ র)
৩৮ ০৪১-২৮৫২৯৫৫ অিভেযাগ ক  ( কািহ র মাড়)
৩৯ ০৪১-২৮৫০২২৪ অিভেযাগ ক  ( গায়ালপাড়া গট)
৪০ ০৪১-৭৬১৩১৪ ৩৩/১১ কিভ সাবে শন, খািলশ র
৪১ ০২৪৭৭-৭৩৩৮৭৬ ৩৩/১১ কিভ সাবে শন, চ নীমহল
৪২ ০২৪৭৭-৭২৪১৬৭ িনবাহী েকৗশলী’র দ র, িবিবিব-৪, লনা।

৪৩ ০২৪৭৭-৭২৩২৩৬
৪৪ ০১৭১৪-১৬৭৭৭২
৪৫ ০৪১-৭৬১০৫১ জাড়ােগট ৩৩/১১ কিভ উপেক

৪৬ ০৪১-২৮৩০৪৬৬

৪৭ ০১৭৭৯-৬৩০৩৯৯
৪৮ ০১৭০০-৬১৮৮২৬ পসা ৩৩/১১ কিভ উপেকে
৪৯ ০২৪৭৭-৭০২২৩৪ জাড়ােগট সািভস স ার
৫০ ০২৪৭৭-৭২৪৭৬২ আমতলা সািভস স ার
৫১ ০১৩১৫-৪২৮৬৯৫ কিডএ সািভস স ার
৫২ ০২৪৭৭-৭২৭২০০ ব পাড়া সািভস স ার
৫৩ আিহদ, লনা ০২৪৭৭-৭২১৪০২ ব াপক, আিহদ

০২৪৭৭-৭৫১৬২৫ িনবাহী েকৗশলী
০২৪৭৭-৭৫১৬২২ াহক সবা ক

৫৪ ০২৪৭৭-৭৫১৬২৪ বাসাবা  ৩৩/১১ কিভ উপেক

মাহা দ নগর ৩৩/১১ কিভ উপেক

িবিবিব, বােগরহাট

)
WEST ZONE POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED 

(An enterprise of Bangladesh Power Development Board) 

ওেজাপািডেকার আওতাধীন দ রস েহর দা িরক টিলেফান ন েরর ত  রণ সংেগ।

সদর দ র

কে াল ম

লনা

িনবাহী েকৗশলী’র দ র, িবিবিব-১, লনা।

িনবাহী েকৗশলী’র দ র, িবিবিব-২, লনা।

িনবাহী েকৗশলী’র দ র, িবিবিব-৩, লনা।

িনবাহী েকৗশলী’র দ র, িবিবিব-৪, লনা।

ওয়ান প সািভস স ার
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৫৬ লতলা িব  সরবরাহ ০২৪৭৭-৭৩৩৪৭৬ অিভেযাগ ক
৫৭ ত াবধায়ক েকৗশলী’র দ র, পওস, যেশার। ০৪২-১৬৮৯৪৪

৫৮ িনবাহী েকৗশলী’র দ র, িবিবিব-১, যেশার। ০৪২১-১৬৮৯৪৩

৫৯ িনবাহী েকৗশলী’র দ র, িবিবিব-২, যেশার। ০৪২১-৬৮৯৪২
০৪৭১-৬৩২৯৯ অিফস (িনবাহী েকৗশলী)
০৪৭১-৬২১৭৯ অিফস 
০৪৭১-৬২২৪৯ ৩৩/১১ কিভ কে াল ম

৬০ ০৪৭১-৬২১২৫ সবা ক
৬১ মা রা িব/স ০৪৮৮-৬২৫৫৫
৬২ ০২৪৭৭-৭৩১১৬৯

৬৩ ০২৪৭৭-৭৩৭৭৬৬
৬৪ ০২৪৭৭-৭৩৪৪৫৫
৬৫ আিহদ, যেশার ০৪২১-৬৮৯৪১

৬৭ ০২৪৭৭৭৮৩২০৮ িনবাহী েকৗশলী
৬৮ ০২৪৭৭৭৮৩৩৫৬ সহকারী েকৗশলী

৬৯ ০২৪৭৭৭৮৩৫৩৭ বটৈতল ৩৩/১১ উপেক ,

৭০ ০২৪৭৭৭৮২৯৫৮ মজম র ৩৩/১১ উপেক
৭১ ০২৪৭৭-৭৮৩২৫০ অিভেযাগ ক
৭২ ০২৪৭৭-৭৮৩৬৬৩ িনবাহী েকৗশলী
৭৩ ০২৪৭৭-৭৮২৮৪৪ িব য় ও িবতরণ িবভাগ-২, ি য়া
৭৪ ০২৪৭৭-৭৮৩২৫০ াহক সবা ক
৭৫ ০২৪৭৭-৭৮০০৪৩ িনবাহী েকৗশলী
৭৬ ০২৪৭৭-৭৮৮৭৭৯ অিভেযাগ ক
৭৭ ০২৪৭৭-৭৮৯০২০ ওয়ান প সািভস
৭৮ ০২৪৭৭-৭৪৬৯৫৬ িনবাহী েকৗশলী
৭৯ ০২৪৭৭-৭৪৬৯০০ অিভেযাগেক
৮০ মেহর র  িব/সঃ ০২৪৭৭-৭৯২৪৪৩
৮১ আলমডা া ০২৪৭৭-৭৯০২৪৮
৮২ কািলগ ০২৪৭৭-৭৪৮৪৭৩
৮৩ শল পা িব ৎ সরবরাহ ০২৪৭৭-৭৪৯৮৭৪

৮৪ কাটচ দ র িব/স ০২৪৭৭-৭৪৯০৭৪

৮৫ মেহশ র িব ৎ সরবরাহ ০2477-749474

৮৬ ০২৪৭৮-৮৫৩২০৫

৮৭ ০২৪৭৭-৭৮২২৩৮
৮৮ আিহদ, ি য়া ০২৪৭৮-৮৫৩২০৮

৮৯ ০২৪৭৭৭৮৫২০৮ আবািসক েকৗশলী

৯০ ০২৪৭৭৭৮৪৮০৮ অিভেযাগ কে
৯২ মারখালী ০২৪৭৭-৭৮৪৪৬৩ আবািসক েকৗশলী
৯৩ 0631-62898 িনবাহী েকৗশলী
৯৪ 0631-63113 ৩৩/১১ কিভ উপেক , িঝল লী, ফিরদ র।

৯৫ 0631-63179 ৩৩/১১ কিভ উপেক , কামর র, ফিরদ র।

৯৬ 0631-63111 ওয়ান প সািভস স ার

৯৭ 0631-63111 অিভেযাগ/ সবা ক  (িঝল িল)
৯৮ 0631-64307 িনবাহী েকৗশলী

৯৯ 063163156 ৩৩/১১ কিভ উপেক , গায়ালচামট, ফিরদ র।

১০০ 063163940 ৩৩/১১ কিভ উপেক , হা কাি , ফিরদ র।

১০১ 01715131091 ওয়ান প সািভস স ার

১০২ 063164213 অিভেযাগ ক  (যিদ থােক)

১০৩ 2478811407 িনবাহী েকৗশলী
১০৪ 2478811222 ৩৩/১১ কিভ উপেক , মাদারী র।

১০৫ 2478810632 ওয়ান প সািভস স ার,  িবিবিব, মাদারী র।

১০৬ 2478810632 অিভেযাগ ক  (যিদ থােক)

১০৭ ০২৪৭৮৮১৫৩৮৯ িনবাহী েকৗশলী
১০৮ ০২৪৭৮৮১৫৩৯১ ৩৩/১১ কিভ উপেক ,শিরয়ত র।

১০৯ ০২৪৭৮৮১৫৩৯০ ওয়ান প সািভস স ার

১১০ ০১৭০০৭০৯৯২৬ অিভেযাগ ক  (যিদ থােক)

১১১ ০২-৪৭৮৮২১৬৫৮ িনবাহী েকৗশলী
১১২ ০২-৪৭৮৮২১৬১৯ ৩৩/১১ কিভ উপেক , গাপালগ ।
১১৪ ০২-৪৭৮৮২১৬২৪ ওয়ান প সািভস স ার

১১৫ 02-478807500 অিভেযাগ ক  (যিদ থােক)
১১৬ 02-478807399 ৩৩/১১ কিভ উপেক ,স নকাদা, রাজবাড়ী
১১৭ 02-478807535 ৩৩/১১ কিভ উপেক , িবেনাদ র, রাজবাড়ী।
১১৯ 01315655630 অিভেযাগ ক  (যিদ থােক)

১২০ আবািসক েকৗশলী’র দ র,ভাংগা িব ৎ সরবরাহ। 06323-56106

প ও স সােকল

ভড়ামারা িব ৎ সরবরাহ

ফিরদ র

িনবাহী েকৗশলী’র দ র, িবিবিব-১, ফিরদ র।

িনবাহী েকৗশলী’র দ র, িবিবিব-২, ফিরদ র।

িনবাহী েকৗশলী’র দ র, িবিবিব, মাদারী র।

িনবাহী েকৗশলী’র দ র, শিরয়ত র িব ৎ সরবরাহ।

িনবাহী েকৗশলী’র দ র, গাপালগ  িব ৎ সরবরাহ।

িনবাহী েকৗশলী’র দ র,রাজবাড়ী িব ৎ সরবরাহ।

যেশার
সাত ীরা িব/স

নড়াইল িব ৎ সরবরাহ

ি য়া

িব য় ও িবতরণ িবভাগ-১, ওেজাপািডেকািলঃ, ি য়া

িব য় ও িবতরণ িবভাগ-২,
ওেজাপািডেকািলঃ, ি য়া

িবিবিব য়াডা া

িবিবিব, িঝনাইদহ
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১২৪ 0632-875405
১২৬ 01731889353 ৩৩/১১ কিভ উপেক  (যিদ থােক)
১২৭ 01798230470 অিভেযাগ ক  (যিদ থােক)
১২৮ 0632-656046 আবািসক েকৗশলী
১৩১ 01643795858 অিভেযাগ ক  (যিদ থােক)
১৩২ আবািসক েকৗশলী’র দ র, পাংশা িব ৎ সরবরাহ। 06424-75004 সংেযাগ িবি  আেছ
১৩৩ ওয়ান প সািভস স ার, পাংশা িব ৎ সরবরাহ। 01721859137 অদা িরক
১৩৫ অিভেযাগ ক  (যিদ থােক) 01721859137 অদা িরক
১৩৬ 0247880-8807 আবািসক েকৗশলী
১৩৭ 01798467196 ওয়ান প সািভস স ার,  গায়াল  িব ৎ সরবরাহ।

১৩৯ 01798467196 অিভেযাগ ক  (যিদ থােক)
১৪০ ০৪৩১-৭১২২৪
১৪১ ০৪৩১-৭১২৩৫
১৪২ আ িলক িহসাব দ র,ওেজাপািডেকা, বিরশাল। ০৪৩১-৬৫২১৫
১৪৩ আ িলক মরামত কারখানা,বিরশাল। ০৪৩১-৭১১১৫
১৪৪ 0431-71139
১৪৫ 0431-71343
১৪৬ 0৪৩1-৭১৮১৪
১৪৭ 0৪৩1-৭১৭৩৩
১৪৮ 0৪৩1-৬৪৫৫৩
১৪৯ ০৪৩১-৬৪০৭৬
১৫০ ০৪৩১-৬৫১৭০
১৫১ ০৪৩১-৬৩৭৬৮
১৫২ ০৪৩১-৬৩৫৭৯
১৫৩ ০৪৩১-৬৪৯১৫
১৫৪ ০৪৩১-২১৭৬১২১
১৫৫ ০৪৯৮-৬৩২৩০
১৫৬ ০৪৯৮-৬৩৩৩৩
১৫৭ ০৪৯৮-৬৩৩০৮
১৫৮ ০৪৯৮-৬২২৬৮
১৫৯ ০৪৪৬-১৬২২৫৫
১৬০ ০৪৪৬-১৬২৪৮০
১৬১ ০৪৬১-৬৩১৮৮ অিভেযাগ ক  (িপেরাজ র িব/স)
১৬২ ০৪৬১-১৬২২৩১
১৬৩ নলিছ  িব/স,ওেজাপািডেকা, নলিছ । ০৪৯৫-৩৭৪১৩৯
১৬৪ ভা ািরয়া িব/স,ওেজাপািডেকা, ভা ািরয়া। ০৪৬২৩৫৬৪৫০
১৬৫ কাঠািলয়া িব/স, ওেজাপািডেকা, কাঠািলয়া। ০৪৯৫-৫৬০১৬
১৬৬ প য়াখালী সােকল দ র 2478881060
১৬৭ িবিবিব,প য়াখালী দ র 2478880670
১৬৮ 2478880885
১৬৯ 2478880857
১৭০ বর না িব/স 0448-62460
১৭১ 0448-62225
১৭২ 0448-63466
১৭৩ ভালা িব/স 0491-61335 
১৭৪ 0491-62252
১৭৫ 0491-62275
১৭৭ চরফ াশন িব/স 04923-74017 

প য়াখালী

আবািসক েকৗশলী’র দ র, ম খালী িব ৎ সরবরাহ।

আবািসক েকৗশলী’র দ র, গায়াল  িব ৎ সরবরাহ।

বিরশাল

পিরচালন ও সংর ণ সােকল,ওেজাপািডেকা, বিরশাল।

িবিবিব-১,ওেজাপািডেকা, বিরশাল।

িবিবিব-২,ওেজাপািডেকা, বিরশাল।

ঝালকা  িব/স,ওেজাপািডেকা, ঝালকা ।

িপেরাজ র িব/স,ওেজাপািডেকা, িপেরাজ র।

আবািসক েকৗশলী’র দ র, সদর র িব ৎ সরবরাহ।


