
বফলয়ঃ

ক্রবভক নং ার্কের্রয নাভ দপ্তর্যয নাভ টেবরর্পান নম্বয ভন্তব্য

১ ব্যফস্থানা বযচারক ভর্াদয় ০২-৪৪১১১৫৭৪

২ বনফ োী বযচারক (থ ে) ০২-৪৪১১১৫৭৩

৩ বনফ োী বযচারক (প্রর্কৌর) ০২-৪৪১১১৫৭৫

৪ প্রধান প্রর্কৌরী(ও এন্ড এভ) ০২-৪৪১১১৫৭৫

৫ প্রধান প্রর্কৌরী(আএবএন্ডএ) ০২-৪৭৭৭৩০৪৮৪

৬ ভাব্যফস্থাক (বাফ/ থ ে) ০২-৪৭৭৭২৫২৮২

৭ টকাম্পাবন বচফ ০২-৪৭৭৭৩০৪৩৮

৮ উ-ভাব্যফস্থাক (এআচ অয এন্ড এডবভন) ০২-৪৭৭৭২৪১৭৭

৯ উ-ভাব্যফস্থাক (থ ে) ০২-৪৪১১১৫৭৬

১০ উ-ভাব্যফস্থাক (বাফ/ থ ে) ০২-৪৭৭৭২৬৩১০

১১ উ-ভাব্যফস্থাক (বডে) ০২-৪৭৭৭২৬২৬৯

১২ তত্ত্বাফধায়ক প্রর্কৌরী (ফাবনবযিক) ০২-৪৭৭৭৩০০২০

১৩ তত্ত্বাফধায়ক প্রর্কৌরী (বএন্ডবড) ০২-৪৭৭৭৩০৯০৫

১৪ তত্ত্বাফধায়ক প্রর্কৌরী (বর্েভ কর্রার) ০২-৪৪১১২৭৮৭

১৫ তত্ত্বাফধায়ক প্রর্কৌরী (এববডএব) ০২-৪৪১১০৮৪৫

১৬ বনফ োী প্রর্কৌরী (এববডএব) ০২-৪৪১১০৮৫৭

১৭ বনফ োী প্রর্কৌরী (কাবযগবয) ০২-৪৭৭৭২৬৬৫৭

১৮ বনফ োী প্রর্কৌরী (অআবটি) ০২-৪৭৭৭২০৬৯৯

১৯ ব্যফস্থাক (ফাবনবযিক) ০২-৪৭৭৭২৭০৮৮

২০ ব্যফস্থাক (প্রান) ০২-৪৭৭৭২৪১৮৮

২১ ব্যফস্থাক (বাফ/ থ ে) ০২-৪৭৭৭৩০০২১

২২ ০২-৪৭৭৭২২৫০১

২৩ ০২-৪৭৭২৪৪৭২

২৪ তত্ত্বাফধায়ক প্রর্কৌরী’য দপ্তয, ও, খুরনা। ০২-৪৭৭৭২৩১৯৪

২৫ ০২৪৭৭-৭২৪৬৬৮ বনফ োী প্রর্কৌরী

২৬ ০২৪৭৭-৭২৩৭৪৫ বটির্ভআন (কর্রার রুভ)

২৭ ০২৪৭৭-৭২৩২৪০ ওয়ান ে াবব টন্টায

২৮ ০২৪৭৭-৭২৩৯১৭ রফনচযা উর্কন্দ্র

২৯ ০২৪৭৭-৭২৩৫৬৯ রুা টফার্কন্দ্র

৩০ ০২৪৭৭-৭২৩৫৫০ টভৌরবীাড়া উর্কন্দ্র

৩১ ০২৪৭৭-৭২৩৮৭৭ ফাংরার্দ ব্যাংক টফার্কন্দ্র

৩২ ০২৪৭৭-৭২৪৩১৩ াযী ভবন টফার্কন্দ্র

৩৩ ০২৪৭৭-৭২৪৭৬২ অভতরা াবব ে টন্টায

৩৪ ০২৪৭৭-৭৬০০৯৫ বনফ োী প্রর্কৌরী

৩৫ ০২৪৭৭-৭৩৩০৬৪ বভর্যয ডাঙ্গা উর্কন্দ্র

৩৬ ০২৪৭৭-৭০৭০৫১ বর্যাভবন উর্কন্দ্র

৩৭ ০২৪৭৭-৭৬০০৯৯ টরার উর্কন্দ্র

৩৮ ০২৪৭৭-৭৬০০৩৫ বনফ োী প্রর্কৌরী

৩৯ ০৪১-৭৬১৫২৯ ববর্মাগ টকন্দ্র (বপ চত্তয)

৪০ ০৪১-২৮৫২৯৫৫ ববর্মাগ টকন্দ্র (টকাবনুয টভাড়)

৪১ ০৪১-২৮৫০২২৪ ববর্মাগ টকন্দ্র (টগায়ারাড়া টগে)

৪২ ০৪১-৭৬১৩১৪ ৩৩/১১ টকবব াফর্েন, খাবরপুয

৪৩ ০২৪৭৭-৭৩৩৮৭৬ ৩৩/১১ টকবব াফর্েন, চন্দনীভর

৪৪ ০২৪৭৭-৭২৪১৬৭ বনফ োী প্রর্কৌরী’য দপ্তয, বফবফবফ-৪, খুরনা।

৪৫ ০২৪৭৭-৭২৩২৩৬

৪৬ ০১৭১৪-১৬৭৭৭২

৪৭ ০৪১-৭৬১০৫১ টযাড়ার্গে ৩৩/১১ টকবব উর্কন্দ্র

৪৮
০৪১-২৮৩০৪৬৬

৪৯ ০১৭৭৯-৬৩০৩৯৯

৫০ ০১৭০০-৬১৮৮২৬ রূা ৩৩/১১ টকবব উর্কর্ন্দ্র

৫১ ০২৪৭৭-৭০২২৩৪ টযাড়ার্গে াবব ে টন্টায

৫২ ০২৪৭৭-৭২৪৭৬২ অভতরা াবব ে টন্টায

৫৩ ০১৩১৫-৪২৮৬৯৫ টকবডএ াবব ে টন্টায

৫৪ ০২৪৭৭-৭২৭২০০ ফসুাড়া াবব ে টন্টায

৫৫ অবদ, খুরনা ০২৪৭৭-৭২১৪০২ ব্যফস্থাক, অবদ

৫৬ ০২৪৭৭-৭৫১৬২৫ বনফ োী প্রর্কৌরী

৫৭ ০২৪৭৭-৭৫১৬২২ গ্রাক টফা টকন্দ্র

৫৮ ০২৪৭৭-৭৫১৬২৪ ফাাফাটি ৩৩/১১ টকবব উর্কন্দ্র

৬০ ফুরতরা বফদ্যি যফযা ০২৪৭৭-৭৩৩৪৭৬ ববর্মাগ টকন্দ্র

I‡q÷ †Rvb cvIqvi wWw÷wªeDkb †Kv¤úvwb wjwg‡UW (I‡RvcvwW‡Kv)
WEST ZONE POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED 

(An enterprise of Bangladesh Power Development Board) 

ওর্যাাবডর্কায অওতাধীন দপ্তযমূর্য দাপ্তবযক টেবরর্পান নম্বর্যয তথ্য টপ্রযণ প্রংর্গ।

দয দপ্তয

কর্রার রুভ

খুরনা

বনফ োী প্রর্কৌরী’য দপ্তয, বফবফবফ-১, খুরনা।

বনফ োী প্রর্কৌরী’য দপ্তয, বফবফবফ-২, খুরনা।

বনফ োী প্রর্কৌরী’য দপ্তয, বফবফবফ-৩, খুরনা।

বনফ োী প্রর্কৌরী’য দপ্তয, বফবফবফ-৪, খুরনা।

ওয়ান ে াবব টন্টায

টভাাম্মদ নগয ৩৩/১১ টকবব উর্কন্দ্র

বফবফবফ, ফার্গযাে



ক্রবভক নং ার্কের্রয নাভ দপ্তর্যয নাভ টেবরর্পান নম্বয ভন্তব্য

৬১ ০৪২-১৬৮৯৪৪ তত্ত্বাফধায়ক প্রর্কৌরী

৬২ 042168945 বপ

৬৩ 042166358 উ-বফবাগীয়/কাযী প্রর্কৌরী

৬৪ 042168943 বনফ েী প্রর্কৌরী

৬৫ 042166168 উ-বফবগীয় প্রর্কৌরী

৬৬ 042168947 টফযাড়া ৩৩/১১ টকবব উর্কন্দ্র

৬৭ 042165028 চাঁচড়া  ৩৩/১১ টকবব উর্কন্দ্র

৬৮ 042166137 ববর্মাগ টকন্দ্র

৬৯ 042168942 বনফ োী প্রর্কৌরী

৭০ 042164005 উ-বফবগীয়/কাযী প্রর্কৌরী

৭১ 042165339 ববর্মাগ টকন্দ্র

৭২ 042166026 খর্য়যতরা  ৩৩/১১ টকবব উর্কন্দ্র

৭৩ 042166025 বনউোউন  ৩৩/১১ টকবব উর্কন্দ্র

৭৪ 042166255 টঘা টরার  ৩৩/১১ টকবব উর্কন্দ্র

৭৫ ০২-৪৭৭৭৪১৩০৮ বনফ োী প্রর্কৌরী (বপ)

৭৬ ০২-৪৭৭৭৪১৩০২ কাযী প্রর্কৌরী

৭৭ ০২-৪৭৭৭৪১৩০৩ ৩৩/১১ টকবব কর্রার রুভ

৭৮ ০২-৪৭৭৭৪১৩০১ টফা টকন্দ্র

৭৯ 048862555 বনফ েী প্রর্কৌরী

৮০ 048862228 ববর্মাগ টকন্দ্র

৮১ 048862592 ভাগুযা ৩৩/১১ টকবব উর্কন্দ্র

৮২ 02477773169 বনফ েী প্রর্কৌরী

৮৩ 02477773766 ববর্মাগ টকন্দ্র

৮৪ 02477773455 নড়াআর ৩৩/১১ টকবব উর্কন্দ্র

৮৫ অর্ভকা, মর্ায 048862228 বনফ েী প্রর্কৌরী

৮৬ অবদ, মর্ায 048862592 ব্যফস্থাক (বাফ)

৮৭ ০২৪৭৮-৮৫৩২০৫ তত্ত্বাফধায়ক প্রর্কৌরী

৮৮ ০২৪৭৭-৭৮২২৩৮ বপ

৮৯ ০২৪৭৭৭৮৩২০৮ বনফ োী প্রর্কৌরী

৯০ ০২৪৭৭৭৮৩৩৫৬ কাযী প্রর্কৌরী

৯১ ০২৪৭৭৭৮৩৫৩৭ ফেততর ৩৩/১১ উর্কন্দ্র,

বফক্রয় ও বফতযণ বফবাগ-১,কুবেয়া৯২ ০২৪৭৭৭৮২৯৫৮ ভযভপুয ৩৩/১১ উর্কন্দ্র

৯৩ ০২৪৭৭-৭৮৩২৫০ ববর্মাগ টকন্দ্র

৯৪ ০২৪৭৭-৭৮৩৬৬৩ বনফ োী প্রর্কৌরী

৯৫ ০২৪৭৭-৭৮২৮৪৪ বফক্রয় ও বফতযণ বফবাগ-২, কুবেয়া

৯৬ ০২৪৭৭-৭৮৩২৫০ গ্রাক টফা টকন্দ্র

৯৭ ০২৪৭৭-৭৮০০৪৩ বনফ োী প্রর্কৌরী

৯৮ ০২৪৭৭-৭৮৮৭৭৯ ববর্মাগ টকন্দ্র

৯৯ ০২৪৭৭-৭৮৯০২০ ওয়ান টে াবব ে

১০০ ০২৪৭৭-৭৪৬৯৫৬ বনফ োী প্রর্কৌরী

১০১ ০২৪৭৭-৭৪৬৯০০ ববর্মাগর্কন্দ্র

১০২ টভর্যপুয  বফ/ঃ ০২৪৭৭-৭৯২৪৪৩ বনফ োী প্রর্কৌরী

১০৩ অরভডাঙ্গা ০২৪৭৭-৭৯০২৪৮ অফাবক প্রর্কৌরী

১০৪ কাবরগঞ্জ ০২৪৭৭-৭৪৮৪৭৩ অফাবক প্রর্কৌরী

১০৫ শরকুা বফদ্যিৎ যফযা
০২৪৭৭-৭৪৯৮৭৪ অফাবক প্রর্কৌরী

১০৬ টকােচাঁদপুয বফ/
০২৪৭৭-৭৪৯০৭৪ অফাবক প্রর্কৌরী

১০৭ ভর্পুয বফদ্যিৎ যফযা ০2477-749474 অফাবক প্রর্কৌরী

১০৮ অবদ, কুবেয়া ০২৪৭৮-৮৫৩২০৮ ব্যফস্থাক(বাফ)

১০৯ ০২৪৭৭৭৮৫২০৮ অফাবক প্রর্কৌরী

১১০ ০২৪৭৭৭৮৪৮০৮ ববর্মাগ টকর্ন্দ্র

১১২ কুভাযখারী ০২৪৭৭-৭৮৪৪৬৩ অফাবক প্রর্কৌরী

১১৩ 0631-62898 বনফ োী প্রর্কৌরী

১১৪ 0631-63113 ৩৩/১১ কেভভ উপকেন্দ্র, ভিটুী, ফভরদপুর।

১১৫ 0631-63179 ৩৩/১১ কেভভ উপকেন্দ্র, কেোমরপুর, ফভরদপুর।

১১৬ 0631-63111 ওয়োন স্টপ সোভভস কসন্টোর

১১৭ 0631-63111 অভভকযোগ/কসবো কেন্দ্র (ভিটুভ)

১১৮ 0631-64307 ভনব বোহী প্রকেৌলী

১১৯ 063163156 ৩৩/১১ কেভভ উপকেন্দ্র, কগোয়োচোমট, ফভরদপুর।

১২০ 063163940 ৩৩/১১ কেভভ উপকেন্দ্র, হোরুেোভি, ফভরদপুর।

১২১
01715131091 ওয়োন স্টপ সোভভস কসন্টোর

১২২ 063164213 অভভকযোগ কেন্দ্র (যভদ থোকে)

১২৩ ০2478811407 ভনব বোহী প্রকেৌলী

১২৪ ০2478811222 ৩৩/১১ কেভভ উপকেন্দ্র, মোদোরীপুর।

১২৫ ০2478810632 ওয়োন স্টপ সোভভস কসন্টোর,  ভবভবভব, মোদোরীপুর।

তত্ত্বাফধায়ক প্রর্কৌরী’য দপ্তয, ও, মর্ায।

বফবফবফ-১, মর্ায

বফবফবফ-২, মর্ায

ভাগুযা বফ/

কুবেয়া

 ও  ার্কের

মর্ায

াতক্ষীযা বফ/

নড়াআর বফদ্যিৎ যফযা

বফক্রয় ও বফতযণ বফবাগ-১, ওর্যাাবডর্কাবরঃ,কুবেয়া

বফক্রয় ও বফতযণ বফবাগ-২,

ওর্যাাবডর্কাবরঃ,কুবেয়া

বফবফবফ চুয়াডাঙ্গা

বফবফবফ, বিনাআদ

টবড়াভাযা বফদ্যিৎ যফযা

পবযদপুয

ভনব বোহী প্রকেৌলী’র দপ্তর, ভবভবভব-১, ফভরদপুর।

ভনব বোহী প্রকেৌলী’র দপ্তর, ভবভবভব-২, ফভরদপুর।

ভনব বোহী প্রকেৌলী’র দপ্তর, ভবভবভব, মোদোরীপুর।



ক্রবভক নং ার্কের্রয নাভ দপ্তর্যয নাভ টেবরর্পান নম্বয ভন্তব্য

১২৬ ০2478810632 অভভকযোগ কেন্দ্র (যভদ থোকে)

১২৭ ০২৪৭৮৮১৫৩৮৯ বনফ োী প্রর্কৌরী

১২৮ ০২৪৭৮৮১৫৩৯১ ৩৩/১১ কেভভ উপকেন্দ্র,লভরয়তপুর।

১২৯ ০২৪৭৮৮১৫৩৯০ ওয়োন স্টপ সোভভস কসন্টোর

১৩০ ০১৭০০৭০৯৯২৬ অভভকযোগ কেন্দ্র (যভদ থোকে)

১৩১ ০২-৪৭৮৮২১৬৫৮ বনফ োী প্রর্কৌরী

১৩২ ০২-৪৭৮৮২১৬১৯ ৩৩/১১ কেভভ উপকেন্দ্র,কগোপোগঞ্জ।

১৩৪ ০২-৪৭৮৮২১৬২৪ ওয়োন স্টপ সোভভস কসন্টোর

১৩৫ 02-478807500 অভভকযোগ কেন্দ্র (যভদ থোকে)

১৩৬ 02-478807399 ৩৩/১১ কেভভ উপকেন্দ্র,সজ্জনেোদো, রোজবোড়ী

১৩৭ 02-478807535 ৩৩/১১ কেভভ উপকেন্দ্র, ভবকনোদপুর, রোজবোড়ী।

১৩৯ 01315655630 অভভকযোগ কেন্দ্র (যভদ থোকে)

১৪০ আবোভসে প্রকেৌলী’র দপ্তর,ভোাংগো ভবদ্যুৎ সরবরোহ। 06323-56106 আবোভসে প্রকেৌলী

১৪১ 0632-875405 আবোভসে প্রকেৌলী

১৪২ 01731889353 ৩৩/১১ কেভভ উপকেন্দ্র (যভদ থোকে)

১৪৩ 01798230470 অভভকযোগ কেন্দ্র (যভদ থোকে)

১৪৪ 0632-656046 আবোভসে প্রকেৌলী

১৪৫ 01643795858 অভভকযোগ কেন্দ্র (যভদ থোকে)

১৪৬ আবোভসে প্রকেৌলী’র দপ্তর, পোাংলো ভবদ্যুৎ সরবরোহ। 06424-75004 সাংকযোগ ভবভিন্ন আকে

১৪৭ ওয়োন স্টপ সোভভস কসন্টোর, পোাংলো ভবদ্যুৎ সরবরোহ। 01721859137 অদোপ্তভরে

১৪৮ অভভকযোগ কেন্দ্র (যভদ থোকে) 01721859137 অদোপ্তভরে

১৪৯ 0247880-8807 আবোভসে প্রকেৌলী

১৫০ 01798467196 ওয়োন স্টপ সোভভস কসন্টোর,  কগোয়োি ভবদ্যুৎ সরবরোহ।

১৫১ 01798467196 অভভকযোগ কেন্দ্র (যভদ থোকে)

১৫২ ০৪৩১-৭১২২৪

১৫৩ ০৪৩১-৭১২৩৫

১৫৪ অঞ্চবরক বাফ দপ্তয,ওর্যাাবডর্কা, ফবযার। ০৪৩১-৬৫২১৫

১৫৫ অঞ্চবরক টভযাভত কাযখানা,ফবযার। ০৪৩১-৭১১১৫

১৫৬ 0431-71139

১৫৭ 0431-71343

১৫৮ 0৪৩1-৭১৮১৪

১৫৯ 0৪৩1-৭১৭৩৩

১৬০ 0৪৩1-৬৪৫৫৩

১৬১ ০৪৩১-৬৪০৭৬

১৬২ ০৪৩১-৬৫১৭০

১৬৩ ০৪৩১-৬৩৭৬৮

১৬৪ ০৪৩১-৬৩৫৭৯

১৬৫ ০৪৩১-৬৪৯১৫

১৬৬ ০৪৩১-২১৭৬১২১

১৬৭ ০৪৯৮-৬৩২৩০

১৬৮ ০৪৯৮-৬৩৩৩৩

১৬৯ ০৪৯৮-৬৩৩০৮

১৭০ ০৪৯৮-৬২২৬৮

১৭১ ০৪৪৬-১৬২২৫৫

১৭২ ০৪৪৬-১৬২৪৮০

১৭৩ ০৪৬১-৬৩১৮৮ ববর্মাগ টকন্দ্র (বর্যাযপুয বফ/)

১৭৪ ০৪৬১-১৬২২৩১

১৭৫ নরবিটি বফ/,ওর্যাাবডর্কা, নরবিটি। ০৪৯৫-৩৭৪১৩৯

১৭৬ বান্ডাবযয়া বফ/,ওর্যাাবডর্কা, বান্ডাবযয়া। ০৪৬২৩৫৬৪৫০

১৭৭ কাঠাবরয়া বফ/, ওর্যাাবডর্কা, কাঠাবরয়া। ০৪৯৫-৫৬০১৬

১৭৮ টুয়াখারী ার্কের দপ্তয ০2478881060

১৭৯ বফবফবফ,টুয়াখারী দপ্তয ০2478880670

১৮০ Iqvb ÷c mvwf©m ০2478880885

১৮১ 33/11 †Kwf Dc‡K›`ª- cUzqvLvjx ০2478880857

১৮২ ০24788৮5460 বনফ োী প্রর্কৌরীয দপ্তয

১৮৩ ০24788৮6225 ববর্মাগ টকন্দ্র

১৮৪ ০24788৮6১৭৬ ৩৩/১১ টকবব উর্কন্দ্রয কর্রার রুভ

১৮৫ টবারা বফ/ 0491-61335 

১৮৬ Iqvb ÷c mvwf©m 0491-62252

১৮৭ 33/11 †Kwf Dc‡K›`ª- ‡fvjv 0491-62275

১৮৮ চযপিান বফ/ 04923-74017 

পবযদপুয

ভনব বোহী প্রকেৌলী’র দপ্তর, ভবভবভব, মোদোরীপুর।

ভনব বোহী প্রকেৌলী’র দপ্তর, লভরয়তপুর ভবদ্যুৎ সরবরোহ।

ভনব বোহী প্রকেৌলী’র দপ্তর, কগোপোগঞ্জ ভবদ্যুৎ সরবরোহ।

ভনব বোহী প্রকেৌলী’র দপ্তর,রোজবোড়ী ভবদ্যুৎ সরবরোহ।

সদরপুর ভবদ্যুৎ সরবরোহ।

টুয়াখারী

আবোভসে প্রকেৌলী’র দপ্তর, মধুখোী ভবদ্যুৎ সরবরোহ।

আবোভসে প্রকেৌলী’র দপ্তর, কগোয়োি ভবদ্যুৎ সরবরোহ।

ফবযার

বযচারন ও ংযক্ষণ ার্কের,ওর্যাাবডর্কা, ফবযার।

বফবফবফ-১,ওর্যাাবডর্কা, ফবযার।

বফবফবফ-২,ওর্যাাবডর্কা, ফবযার।

িারকাঠি বফ/,ওর্যাাবডর্কা, িারকাঠি।

বর্যাযপুয বফ/,ওর্যাাবডর্কা, বর্যাযপুয।

ফযগুনা বফ/


