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তর্ু অবধকার আইন, ২০০৯ 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমাদের নাম ও বিকানা 

ববদ্যুৎ ববভাগ 

ক্রম 
নাং 

মন্ত্রণালি/দ্প্প্তর/
সকাম্পাবনর নাম 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
নাম ও পেবী 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
স ান নম্বর ও 
সমাবাইল নম্বর 

োবিত্বপ্রাপ্ত 
কমমকতমার 
ইদমইল নম্বর 

আবপল কততমপদক্ষর নাম, পেবী, 
স ান, সমাবাইল নম্বর ও ই-
সমইল 

০১ ববদ্যুৎ ববভাগ সরদেনা আকতার 
বসবনির সেকারী সবিব 
(সমন্বি-২) 

স ানঃ ০২-
৯৫৫৯৮৩৮ 
 
 

coord-

2@pd.gov.

bd 

মদনািার ইসলাম 
সবিব 
স ানঃ ০২ -৯৫১১০৩০  
ই-সমইলঃ secy@pd.gov.bd 

 

ববদ্যুবতক উপদেষ্টা ও প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশমদকর েপ্তর, ঢাকা 

ক্রম 
নাং 

মন্ত্রণালি/দ্প্প্তর/
সকাম্পাবনর নাম 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
নাম ও পেবী 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
স ান নম্বর ও 
সমাবাইল নম্বর 

োবিত্বপ্রাপ্ত 
কমমকতমার 
ইদমইল নম্বর 

আবপল কততমপদক্ষর নাম, পেবী, 
স ান, সমাবাইল নম্বর ও ই-
সমইল 

০২ ববদ্যুবতক 
উপদেষ্টা ও প্রধান 
ববদ্যুৎ 
পবরেশমদকর েপ্তর, 
ঢাকা 

প্রদক ঃ সমাঃ আদতািার 
রেমান সমাল্লা 
সবিব, ববদ্যুৎ লাইদসন্স 
সবাডম 

স ানঃ ০২-
৭১১০৪০৭ 
সমাবাঃ ০১৯২৩-
৬১৯১৫১ 

Atowar.rah

man2012@

yahoo.com 

জনাব সমাঃ আবলু কাদশম 
ববদ্যুবতক উপদেষ্টা ও প্রধান 
ববদ্যুৎ পবরেশমক, 
সিিারমুান, ববদ্যুৎ লাইদসন্স 
সবাডম 
স ানঃ ০২-৭১১০৪০৬ 
সমাবাঃ ০১৭১৫-১৫৮৯৫৭ 
ই-সমইলঃ 
eadvisor@pd.gov.bd 

 

পাওিার সসল 

ক্রম 
নাং 

মন্ত্রণালি/দ্প্প্তর/
সকাম্পাবনর নাম 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
নাম ও পেবী 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
স ান নম্বর ও 
সমাবাইল নম্বর 

োবিত্বপ্রাপ্ত 
কমমকতমার ই-
সমইল নম্বর 

আবপল কততমপদক্ষর নাম, 
পেবী, স ান, সমাবাইল নম্বর 
ও ই-সমইল 

০৩ পাওিার সসল জনাব সমাঃ সরজাউল 
কবরম, 
পবরিালক 
(মুাদনজদমন্ে) 

স ানঃ ০২-
৯৫৭২০৯৭ 
সমাবাঃ ০১৭১৫-
০০৬৭২৭ 

dir.mgt@pow

ercell.gov.bd 
সমাোম্মে সোসাইন 
মোপবরিালক 
সমাবাঃ ০১৫৫২৪৮০৫১৭ 
dg@powercell.gov.bd 

 

সেকসই ও নবািনদ াগু জ্বালাবন উন্নিন কততমপক্ষ (দেডা) 

ক্রম 
নাং 

মন্ত্রণালি/দ্প্প্তর/
সকাম্পাবনর নাম 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
নাম ও পেবী 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
স ান নম্বর ও 
সমাবাইল নম্বর 

োবিত্বপ্রাপ্ত 
কমমকতমার ই-
সমইল নম্বর 

আবপল কততমপদক্ষর নাম, 
পেবী, স ান, সমাবাইল নম্বর 
ও ই-সমইল 

০৪ সেকসই ও 
নবািনদ াগু 
জ্বালাবন উন্নিন 
কততমপক্ষ (দেডা) 

ড. সমাঃ সগালাম 
 ারুক, 
পবরিালক (উপ-সবিব), 
প্রশাসন, সেডা 

স ানঃ ০২-
৯৫৫৪৭৭১ 
সমাবাঃ ০১৭১৫-
১২৬৮১৯ 

dir.admin@sr

eda.gov.bd 
জনাব সশখ  দিজলু আমীন 
সেসু ( গু্ম সবিব), প্রশাসন 
স ানঃ ০২-৯৫১৩৫১০ 
সমাবাঃ ০১৭৫৫৬৫৯৬২১ 
Member.admin@sreda.g

ov.bd 

 

বাাংলাদেশ ববদ্যুৎ উন্নিন সবাডম 

ক্রম 
নাং 

মন্ত্রণালি/দ্প্প্তর/
সকাম্পাবনর নাম 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
নাম ও পেবী 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
স ান নম্বর ও 
সমাবাইল নম্বর 

োবিত্বপ্রাপ্ত 
কমমকতমার 
ইদমইল নম্বর 

আবপল কততমপদক্ষর নাম, পেবী, 
স ান, সমাবাইল নম্বর ও ই-
সমইল 

০৫ ববদ্যুৎ উন্নিন 
সবাডম, ঢাকা 

জনাব সাই ুল োসান 
সি ধুরী 
পবরিালক, জন-সাংদ াগ 
পবরেপ্তর 

স ানঃ ০২-
৯৫৬০৮৭৪ 
সমাবাঃ 
০১৮১৯২২৯৮৩৬ 

saifulpdb@
yahoo.com 

এইি এম বজিা উবিন 
উপ-সবিব (আইন) 
স ানঃ ০২-৯৫৫৯৪৯৭ 
সমাবাঃ ০১৮১৩৩৩১৭৯৮৭ 
ই-সমইলঃ 
ds.legal@bpdb.gov.bd 

 

বাাংলাদেশ পল্লী ববদ্যুতািন সবাডম 

ক্রম 
নাং 

মন্ত্রণালি/দ্প্প্তর/
সকাম্পাবনর নাম 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
নাম ও পেবী 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
স ান নম্বর ও সমাবাইল 
নম্বর 

োবিত্বপ্রাপ্ত 
কমমকতমার 
ইদমইল নম্বর 

আবপল কততমপদক্ষর নাম, 
পেবী, স ান, সমাবাইল নম্বর 
ও ই-সমইল 

০৬ বাাংলাদেশ পল্লী 
ববদ্যুতািন সবাডম 

জনাব এ, এ , এম 
 জললু কাবের  
পবরিালক (প্রশাসন) 

স ানঃ ০২-৮৯০০৩১৭ 
সমাবাঃ ০১৭১৬-
১৩৪২৬৭ 

dir.publicrela
@reb.gov.bd 

বি. সজ. মঈন উবিন 
সিিারমুান, পববদবা, ঢাকা 
সমাবাঃ ০১৭৬৯-৪০০০০০ 
ই-সমইলঃ 
chairman@reb.gov.bd 
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ঢাকা পাওিার বডবিববউশন সকাম্পানী বলবমদেড (বডবপবডবস) 

ক্রম 
নাং 

মন্ত্রণালি/দ্প্প্তর/
সকাম্পাবনর নাম 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
নাম ও পেবী 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
স ান নম্বর ও 
সমাবাইল নম্বর 

োবিত্বপ্রাপ্ত 
কমমকতমার 
ইদমইল নম্বর 

আবপল কততমপদক্ষর নাম, পেবী, 
স ান, সমাবাইল নম্বর ও ই-
সমইল 

০৭ ঢাকা পাওিার 
বডবিববউশন 
সকাম্পানী 
বলবমদেড 

বমজ নুর কামরুন নাোর  
মুাদনজার(বপ.আর) 

স ানঃ ৯৫১৩৮৯৪ 
সমাবাঃ 
০১৭৩০৩৩৫৪৪৭ 

nurquamru

nnaher@ya

hoo.com 

নীোর রঞ্জন সরকার  
বডবজএম (বপআর) 
স ানঃ ৭১১৯২২০ 
সমাবাঃ ০১৭১৩২৫৫০২১ 
ই-সমইলঃ 
dgmpr@dpdc.org.bd 

 

ঢাকা ইদলকবিক সাপ্লাই সকাম্পানী বলবমদেড (দডসদকা) 

ক্রম 
নাং 

মন্ত্রণালি/দ্প্প্তর/
সকাম্পাবনর নাম 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
নাম ও পেবী 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
স ান নম্বর ও 
সমাবাইল নম্বর 

োবিত্বপ্রাপ্ত 
কমমকতমার 
ইদমইল নম্বর 

আবপল কততমপদক্ষর নাম, পেবী, 
স ান, সমাবাইল নম্বর ও ই-
সমইল 

০৮ ঢাকা ইদলকবিক 
সাপ্লাই সকাম্পানী 
বলবমদেড 
(দডসদকা) 
 

প্রদক ঃ শামীম আেসান 
সি ধুরী 
তত্ত্বাবধািক প্রদক শলী 

স ানঃ ৭৯১৩৬০১-
০৩ (এক্স ৬০১) 
সমাবাঃ 
০১৭১১৪৩৮৭০৯ 
 

shamim@d

esco.org.bd 
প্রদক ঃ নরূ মেম্মে 
বনবমােী পবরিালক (অপাদরশন) 
সমাবাঃ ০১৭১৩৬৫০৫৪-
সমইলঃ  
nmohammad@desco.org.b

d 

 

ওদিস্ট সজান পাওিার বডবিববউশন সকাম্পানী বলবমদেড (ওদজাপাবডদকা) 

ক্রম 
নাং 

মন্ত্রণালি/দ্প্প্তর/
সকাম্পাবনর নাম 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
নাম ও পেবী 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
স ান নম্বর ও 
সমাবাইল নম্বর 

োবিত্বপ্রাপ্ত 
কমমকতমার 
ইদমইল নম্বর 

আবপল কততমপদক্ষর নাম, 
পেবী, স ান, সমাবাইল নম্বর 
ও ই-সমইল 

০৯ ওদিস্ট সজান 
পাওিার 
বডবিববউশন 
সকাম্পানী 
বলবমদেড 
(ওদজাপাবডদকা) 
 

জনাব সমাঃ 
সরাকনউজ্জামান 
বনবমােী প্রদক শলী 
(এমআইএস) 

স ানঃ ০৪১-
৭৩২০৪৩ 
সমাবাঃ ০১৭১৪-
১৩৬৫৭৯ 

rokon987@g
mail.com 

জনাব সমাঃ আবলু বাশার 
প্রধান প্রদক শলী 
সমাবাঃ ০১৭১১-২৯৭৯৬৮ 
ই-সমইলঃ 
wzpdcl.ce@gmail.com 

 

 

পাওিার গ্রীড সকাম্পানী অব বাাংলাদেশ(বপবজবসবব) 

ক্রম 
নাং 

মন্ত্রণালি/দ্প্প্তর/
সকাম্পাবনর নাম 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
নাম ও পেবী 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
স ান নম্বর ও 
সমাবাইল নম্বর 

োবিত্বপ্রাপ্ত 
কমমকতমার 
ইদমইল নম্বর 

আবপল কততমপদক্ষর নাম, 
পেবী, স ান, সমাবাইল নম্বর 
ও ই-সমইল 

১০ পাওিার গ্রীড 
সকাম্পানী অব 
বাাংলাদেশ(বপবজ
বসবব) 
 

জনাব এ বব এম 
বেরুদিাজা খান 
জনসাংদ াগ কমমকতমা 
(সেকারী বুবস্থাপক) 
বপবজবসবব 

স ানঃ ০২-৯৫০৫১৪ 
এক্স ২০৪ 
সমাবাঃ 
০১৭৮৭৬৮০৫৪০ 

Pro-

cs@pgcb.org.

bd 

জনাব মাসুম-আল সবরুনী, 
বুবস্থাপনা পবরিালক  
সমাবাঃ ০১৭১১৫২০৪০৮ 
ই-সমইলঃ 
md@pgcb.org.bd 

 

ইদলকবিবসবে সজনাদরশন সকাম্পানী বাাংলাদেশ বলবমদেড (ইবজবসবব) 

ক্রম 
নাং 

মন্ত্রণালি/দ্প্প্তর/
সকাম্পাবনর নাম 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
নাম ও পেবী 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
স ান নম্বর ও 
সমাবাইল নম্বর 

োবিত্বপ্রাপ্ত 
কমমকতমার 
ইদমইল নম্বর 

আবপল কততমপদক্ষর নাম, পেবী, 
স ান, সমাবাইল নম্বর ও ই-
সমইল 

১১ ইদলকবিবসবে 
সজনাদরশন 
সকাম্পানী 
বাাংলাদেশ 
বলবমদেড 
(ইবজবসবব) 

জনাব সমাঃ োসান 
জাবেদ্যল ইসলাম, 
বনবমােী প্রদক শলী 

সমাবাঃ ০১৮৩১-
০৪৩৯২১ 

hjahidshaki

l@gmail.co

m 

জনাব কাজী নজরুল ইসলাম 
সকাম্পাবন সবিব 
ইবজবসবব বলঃ, ঢাকা 
সমাবাঃ ০১৭১৩-২২৯৬২৮ 
ই-সমইলঃ 
secretary@pgcb.com.bd 

 

আশুগঞ্জ পাওিার সস্টশন সকাম্পানী বলঃ (এবপএসবসএল) 

ক্রম 
নাং 

মন্ত্রণালি/দ্প্প্তর/
সকাম্পাবনর নাম 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
নাম ও পেবী 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
স ান নম্বর ও 
সমাবাইল নম্বর 

োবিত্বপ্রাপ্ত 
কমমকতমার 
ইদমইল নম্বর 

আবপল কততমপদক্ষর নাম, পেবী, 
স ান, সমাবাইল নম্বর ও ই-
সমইল 

১২ আশুগঞ্জ পাওিার 
সস্টশন সকাম্পানী 
বলঃ 
(এবপএসবসএল) 
 

জনাব মেুাম্মাে 
আমানাত মাওলা 
বুবস্থাপক (এমআইএস 
এন্ড আইবসবে) 

স ানঃ ০৮৫২৮-
৭৪০৬৩ 
সমাবাঃ ০১৭১৫-
০৬৩৪০৩ 

misact@ap
scl.com 

জনাব অবিন্ত কুমার সরকার 
সমাবাঃ ০১৭১১-৪২৫৪৬০ 
ই-সমইলঃ 
ce_onm@apscl.com 

 

 

 

-৪- -৩- 



রুরাল পাওিার সকাম্পানী বলবমদেড 

ক্রম 
নাং 

মন্ত্রণালি/দ্প্প্তর/
সকাম্পাবনর নাম 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
নাম ও পেবী 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
স ান নম্বর ও 
সমাবাইল নম্বর 

োবিত্বপ্রাপ্ত 
কমমকতমার 
ইদমইল নম্বর 

আবপল কততমপদক্ষর নাম, পেবী, 
স ান, সমাবাইল নম্বর ও ই-
সমইল 

১৩ রুরাল পাওিার 
সকাম্পানী 
বলবমদেড 
 

সক.বব.এম আবমন 
উলুাে পাদোিারী 
সকাম্পানী সবিব 

স ানঃ ৭৯১৪০৪৮ 
সমাবাঃ 
০১৭৯৬৪০২৬৬৫ 

sec@rpcl.or

g.bd 
সমাঃ মােববুরু রেমান 
সজনাদরল মুাদনজার(এইি আর 
এন্ড এডবমন) 
০১৭২৬০৪৫৭৬৯ 
ই-সমইলঃ 
gmhr@rpcl.org.bd 

 

নর্ম-ওদিস্ট পাওিার সজনাদরশন সকাম্পানী বলবমদেড 

ক্রম 
নাং 

মন্ত্রণালি/দ্প্প্তর/
সকাম্পাবনর নাম 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
নাম ও পেবী 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
স ান নম্বর ও 
সমাবাইল নম্বর 

োবিত্বপ্রাপ্ত 
কমমকতমার 
ইদমইল নম্বর 

আবপল কততমপদক্ষর নাম, পেবী, 
স ান, সমাবাইল নম্বর ও ই-
সমইল 

১৪ নর্ম-ওদিস্ট 
পাওিার 
সজনাদরশন 
সকাম্পানী 
বলবমদেড 
 

জনাব আখতার মােমেু 
সেকারী বুবস্থাপক 
(জনসাংদ াগ) 

স ানঃ ৯৫১৩৫২৭-
২৯, এক্স-১৩৬ 
সমাবাঃ 
০১৭৭৭৭৩৬৪৮১ 

mahmud_a

m85@yaho

o.com 

জনাব েীপক কুমার ঢালী 
সকাম্পানী সবিব 
সমাবাঃ ০১৭৩০০৬৬৯৭৫ 
ই-সমইলঃ 
cs@nwpgcl.org.bd 

 

সকাল পাওিার সজনাদরশন সকাম্পানী বাাংলাদেশ বলবমদেড 

ক্রম 
নাং 

মন্ত্রণালি/দ্প্প্তর/
সকাম্পাবনর নাম 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার নাম 
ও পেবী 

োবিত্বপ্রাপ্ত কমমকতমার 
স ান নম্বর ও 
সমাবাইল নম্বর 

োবিত্বপ্রাপ্ত 
কমমকতমার 
ইদমইল নম্বর 

আবপল কততমপদক্ষর নাম, পেবী, 
স ান, সমাবাইল নম্বর ও ই-
সমইল 

১৫ সকাল পাওিার 
সজনাদরশন 
সকাম্পানী 
বাাংলাদেশ 
বলবমদেড 

জনাব সমাোম্মে এনাদিত 
রব্বানী সি ধুরী 
বুবস্থাপক(এইিআরএম) 

সমাবাঃ 
০১৭৭৭৭৮৭৭৬৪ 

merchowdh

ury@yahoo
.com 

জনাব সমাঃ নজরুল ইসলাম 
বনবমােী পবরিালক (বপএন্ডবড) 
স ানঃ ০২-৯৩৫২৯৭০ 
সমাবাঃ ০১৭৮৭৬৭৮৬৫০ 
ই-সমইলঃ 
nzl_bpdb@yahoo.com 
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