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িনব �াহী সারসংে�প 

�হ�র রাজশাহী িবভােগর �জলা স�েহর মা�েষর িব��েতর আবািসক ও বািণিজ�ক চািহদা �রণ ও 

আথ �সামািজক উ�য়েনর জ� িব��ৎ উ�য়ন �বােড �র অধীেন ’িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী 

�জান’ নােম এক� �ক� �হণ করা হেয়েছ। �ক�� �হ�র রাজশাহী িবভােগর ৮� �জলার ১০� উপেজলায় 

বা�বািয়ত হে�। এই অ�েলর মা�েষর বত�মান আিথ �ক অব�া �দেশর গড় মােনর িনেচ। এই অ�েলর 

মা�েষর দাির�� �র করার জ� এবং তােদর জীবেনর মান উ�য়েনর জ� িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন 

�বই জ�রী। �ক�� বা�বািয়ত হেল রাজশাহী িবভােগর িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন ও �মতা �ি� পােব, 

�মবধ �মান িব��ৎ চািহদা �রণ হেয় �� ুও িনরিবি�� িব��ৎ সরবরাহ হেব, িসে�ম লস কমেব এবং �লাড 

�শিডং কমেব।  

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর পিরক�না ম�ণালেয়র আওতাধীন বা�বায়ন পিরবী�ণ ও ��ায়ন িবভাগ 

(আইএমইিড) ক��ক �ক��র িনিবড় পিরবী�ণ কায ��ম পিরচািলত হে�। িনিবড় পিরবী�েণর উে�� 

হেলা �ক��র বা�বায়ন কায ��েমর বত�মান অব�া ও অ�গিতর পয �ােলাচনা করা, �ক�� বা�বায়েনর 

আসল উে�� অিজ�ত হে� িকনা �স� �দখা, এর বা�বায়নকালীন �ব �লতা স�হ সনা� কের �ক�� 

যথাসমেয় ও স�কভােব �শষ করার িবষেয় পরামশ � ও িনেদ �শনা �দয়া। 

গত ২৪/০৩/২০১৫ তািরেখ একেনক ক��ক �ক�� অ�েমািদত হয়। �ল িডিপিপ-�ত �কে�র বা�বায়নকাল 

ধরা হেয়িছল �লাই, ২০১৫ �থেক �ন, ২০১৮ পয �� ও �ক� �য় ধরা হেয়িছল ৯১৪৯৮.৮৭ ল� টাকা। িক� 

�কে�র কাজ যথাসমেয় �শষ না হওয়ােত িডিপিপ সংেশাধন করা হয় এবং �ক�� িডেস�র, ২০১৯ পয �� 

বিধ �ত করা হয়। সংেশািধত িডিপিপ অ�যায়ী �ক��র অ�েমািদত �া�িলত �য় ধরা হয় ৯৬৪১৬.০১ ল� 

টাকা (িজওিব ৯২৫৫৭.০৭ ল� ও সং�ার িনজ� ৩৮৫৮.৯৪ ল� টাকা)। িবিভ� কারেণ �ক�� এই সমেয়ও 

�শষ না হওয়ােত �নঃসংেশাধন কের অিতির� �য় �ি� ছাড়া �ক�� িডেস�র, ২০২০ পয �� বিধ �ত করা 

হয়। 

সমী�ার কম �প�িতর অংশ িহেসেব �েয়াজনীয় ত� �াইমারী ও �সেক�ারী উৎস �থেক সং�হ করা হেয়েছ। 

�াইমারী ত��িল সরাসির সা�াৎকােরর মা�েম এবং �সেক�ারী ত��িল বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �, 

রাজশাহী �জান এবং সংি�� সং�া �থেক সং�হ করা হেয়েছ। বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বােড �র িবতরণ 

এলাকা রাজশাহীর অধীন� ০৮ (আট)� �জলা এবং ১৭ (সেতেরা)� ��শন এলাকা িনেয় �হ�র রাজশাহী, 

�হ�র ব�ড়া এবং �হ�র পাবনা অ�ল িনব �াচন করা হেয়েছ। সমী�ার জ� �মাট এফিজিড সং�া ২০ �। 

�ানীয় পয �ােয় কম �শালা গত ১৪ �ন, ২০২০ তািরেখ স�াদন করা হেয়েছ। এই অ�েলর �মাট ৮� �জলায় 

িব��ৎ সংেযাগ �া� ৪০০ �াহেকর খানা জিরপ পিরচালনা করা হয়। জিরেপ অংশ�হণকারীেদর মে� �বশ 

িক� সং�ক আবািসক ও বািণিজ�ক �াহেকর �লনা�লক স�ি�র �মাণ পাওয়া �গেছ।  

�ক��র �� �লাই, ২০১৫ �থেক �ম, ২০২০ পয �� বা�ব অ�গিত �দখা যায় ৮৮.৫০%, যা �ক�� 

বা�বায়েনর ��ে� িক�টা িপিছেয় আেছ বেল �তীয়মান হয়। একই সময় পয �� �ক��র আিথ �ক অ�গিত 

৭০.৪৫%। �কে�র আওতায় �ল িডিপিপ অ�যায়ী প� , কায � ও �সবা সং�েহর জ� �য সম� �ােকজ 

িনধ �ারণ করা হয়, �স�েলার �িত� �ােকেজর �েয়র জ� অ�েমাদন লাভ ও �য় �ি�য়ায় �চিলত আইন ও 

িবিধমালা (িপিপএ, িপিপআর, উ�য়ন সহেযাগীর গাইডলাইন, ইত�ািদ) �িতপালন করা হেয়েছ/ হে� বেল 
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�তীয়মান হয়। �কে�র জ� িবিভ� মােপর �ব��িতক ��ঁ বা �পাল িব��ৎ উ�য়ন �বােড �র আওতায় িপিস 

�পাল িনম �াণ ��া� আিরচা/চ��াম �থেক সং�েহ িবল� হওয়া, ৩৩/১১ �কিভ উপেক� িনম �ােণর উে�ে� 

GIS �ােকজ�র �ি�র �ময়াদ ০৯/০৪/২০২০ তািরেখ �শষ হওয়া ও জিম অিধ�হেণ িবলে�র কারেণ �বিশ 

সময় লাগােত �কে�র �ময়াদ �নরায় �ি� কের িডেস�র, ২০২০ পয �� িনধ �ারণ করা হয়। �য় �ি�য়ার 

িবিভ� দিললপ�ািদ পরী�া কের �দখা যায় �য, প�, কায � ও �সবা সংি�� �য়�ি�েত িনধ �ািরত 

��িসিফেকশন/BOQ/TOR, �ণগত মান, পিরমান অ�যায়ী যাচাই করা হ�য়েছ। সংি�� ত�ািদ পরী�া 

কের �দখা যায় �য, �কে�র �য় �ি�য়ায় িবিভ� ধােপ এখন পয �� অথ �ায়েন �কান িবল� ঘেট নাই।  

িনিবড় পিরবী�ণ সমী�ার মা�েম চলমান �ক�� ��ভুােব স�াদেনর জ�  �িনিদ �� িক� �পািরশ করা 

হেয়েছ। �যমন, কেরানা ভাইরােসর �া�ভ �ােবর কারেণ কাজ ব� থাকােত �কে�র সময়সীমা িডেস�র, ২০২১ 

পয �� �ি�,  �কে�র সময়সীমা �ি� করা হেল �ক� পিরচালেকর অধীেন জনবল �ি�, কেরানা পিরি�িতেত 

�কে�র কাজ চািলেয় যাবার জ� উপ�� �ব�া �নওয়া ও িবিভ� উে�াগ �নওয়া, �ক� বা�বায়েন িবল� 

হেলও আিথ �ক �য় �কে�র বািক অংেশও বজায় রাখার �চ�া করা, যথা সমেয় ও �েয়াজনীয় সং�ক 

�ব��িতক �পাল �াি� িনি�ত করার জ� িবক� উৎস রাখা, �ক��র সময়সীমা �ি� পাওয়ােত �ক��র 

��ায়েনর জ� লিজক�াল ��মওয়ােক�র ইি�েকটর সংেশাধন করা, এক� কায �করী Exit Plan �তরী করা, 

�কে�র িজআইএস সহ িক� উপেকে�র কােজর অ�গিত কম িবধায় এই কােজর সম�ার অংশ�েলা 

(Bottleneck) িচি�ত করা এবং এর সমাধান করা, জিম অিধ�হণ �ি�য়া �রাি�ত করার জ� �কােনা 

কম �কত�ােক িনেয়াগ �দওয়া, িডিপিপেত �িনিদ �� �ােটিরয়ােলর জ� �ােকেজর আওতায় লেট িবভ� না 

কের �ােকজ অ�সাের িবভ� করা, লাইন িনম �ােণর �ােটিরয়ালস�হ �ােকজওয়ারী িবভ� করা, কােজর 

অ�গিতর �ােথ � যেথাপ�� �ােনজেম� সফটওয়�ার এবং অ�াকাউি�ং সফটওয়ার �বহার করা, িক� িক� 

এলাকার সােভ� িরেপাট � �দেখ অ�গিত িবে�ষণ করা ও উপ�� �ব�া �নওয়া, �ক�� িবলে�র ফেল িভশন-

২০২১ অ�যায়ী ২০২১ সােলর মে� ৫০০,০০০ �াহকেক সংেযাগ িদবার ল��মা�া সংেশাধন করা এবং 

Feasibility Study Report – এ বছরিভি�ক আিথ �ক পিরক�না অ�� �� করা। 
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Acronym and Glossary 

ACSR : Aluminium Conductor Steel-Reinforced  

ADP : Anual Development Plan 

AIT : Advance Income Tax 

APP : Annual Procurement Plan 

BOQ : Bill of Quantity 

CCGP : Cabinet Committee on Government Purchase 

CD : Custom Duty 

CT : Current Transformer 

DPP : Development Project Proforma/Proposal 

ECNEC : Executive Committee of the National Economic Council 

e-GP : Electronic Government Procurement 

EMRD : Energy and Mineral Resources Division 

EPC : Engineering, Procurement and Construction  

FGD : Focus Group Discussion 

GOB : Government of Bangladesh 

IMED : Implementation Monitoring and Evaluation Division 

KII : Key Informant Interview 

LOI :  Letter of Invitation 

LS : Lump-Sum 

NESCO : Northern Electricity Supply Company Limited 

NOA : Notification of Award 

ODK : Open Data Kit 

OEM : Original Equipment Manufacturer 

OTM : Open Tender Method 

PDB : Power Development Board 
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PDSDP : Power Distribution System Development Project 

PIC : Project Implementation Committee 

PPA : Public Procurement Act 

PPR : Public Procurement Rules  

PSC : Project Steering Committee 

PT : Power Transformer 

R&I : Receive and Inspection 

STOC :  Standing Tender Opening Committee 

SWOT : Strength, Weakness, Opportunities and Threats 

TEC : Technical Evaluation Committee 

TOC : Tender Opening Committee 

TOR : Terms of Reference 

VAT : Value Added Tax 

VCB : Vacuum Circuit Breaker 

XLPE : Cross-Linked Polyethylene  

পাউেবা : পািন উ�য়ন �বাড � 

িবউেবা : িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 

 

Activity : Action taken or work performed within a project in order to transform 

inputs (funds, materials) into outputs (organizations, buildings). 

Beneficieries : The direct (or intended) beneficiaries (target group) plus the indirect 

beneficiaries of a project 

Communications 

management 

: Communications management is the systematic planning, 

implementing, monitoring, and revision of all the channels of 

communication within an organization, and between organizations 

Evaluation : A systematic and independent examination of a project in order to 

determine its efficiency, effectiveness, impact, sustainability and the 

relevance of its objectives. 

Focus group 

discussion 

: A focus group discussion involves gathering people from similar 

backgrounds or experiences together to discuss a specific topic of 
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interest. It is a form of qualitative research where questions are asked 

about their perceptions attitudes, beliefs, opinion or ideas. 

Indicator : In the context of logical framework analysis (LFA), an indicator 

defines the performance standard to be reached in order to achieve an 

objective. 

Input : The funds, personnel, materials, etc. of a project which are necessary 

to produce the intended output 

Key informant 

interview 

: Key informant interviews are qualitative in-depth interviews with 

people who know what is going on in the community. 

Logical 

Framework 

Matrix 

(Logframe) 

: Management tool used to improve the design of interventions, most 

often at the project level. It involves identifying strategic elements 

(inputs, outputs, outcomes, impact) and their causal relationships, 

indicators, and the assumptions or risks that may influence success 

and failure. It thus facilitates planning, execution and evaluation of a 

development intervention. The matrix in which a project’s 

Intervention Logic, Assumptions, Objectively Verifiable Indicators 

and Sources of Verification are presented. 

Monitoring : Continuous or periodic surveillance of the physical implementation of 

a project to ensure that inputs, activities, outputs and external factors 

are proceeding according to plan. 

Output  : The results that can be guaranteed by the project as a consequence of 

its activities 

Physical 

contigency 

: Physical contingency is to cover physical uncertainties beyond the 

base case to complete the project. Often calculated and expressed as. 

percentages of base costs 

Project : A set of planned undertaking/activities designed to achieve certain 

specific objectives within a given budget and a specified period of 

time. 

Qualitative survey  : Qualitative survey research is a less structured research methodology 

used to gain in-depth information about people's underlying reasoning 

and motivations. The end goal is to develop a deep understanding of a 

topic, issue, or problem from an individual perspective. 

Quantative survey 

data 

: Quantitative data is defined as the value of data in the form of counts 

or numbers where each data-set has a unique numerical value 

associated with it. Quantitative data is usually collected for statistical 

analysis using surveys, polls or questionnaires sent across to a 

specific section of a population. 

Stakeholder 

management 

: Stakeholder management is the process by which you organise, 

monitor and improve your relationships with your stakeholders. It 
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involves systematically identifying stakeholder; analysing their needs 

and expectations; and planning and implementing various tasks to 

engage with them. 

Target Group 

(Direct 

beneficiaries) 

: The specific group for whose benefit the project or programme is 

undertaken; closely related to impact and relevance. 
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�থম অ�ায় 

�কে�র িব�ািরত বণ �না 
 

১.১ পট�িম 

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বােড �র িবতরণ এলাকা রাজশাহীর অধীন� �হ�র রাজশাহী, �হ�র ব�ড়া এবং 

�হ�র পাবনার ০৮ (আট)� �জলা এবং ৬০ (ষাট)� উপেজলা িনেয় গ�ত। এই এলাকার  �িমর �মাট 

আয়তন ১৬,৪৯৩ বগ � িকেলািমটার এবং জনসং�া ২ �কা� ১৭ ল� (�ায়)। এই অ�েলর সকল �জলাস�েহর 

িব��েতর চািহদা �ধানত �িষ িভি�ক। �সেচ িব��েতর �বহার িদন িদন বাড়েছ। একই সােথ ন�ন চাল কল, 

�কা� ��ােরজ, হ�স-�রগীর খামার, �িষ িভি�ক ও মৎস িশ� স�হ এখােন �িতি�ত হে�। এখন রাজশাহী 

িস� কেপ �ােরশন এলাকায় িবিভ� ধরেনর বড় শিপং মল, �বসা �ক� এবং িশ�া �িত�ান গেড় উঠেছ। 

এছাড়া ব�ড়া শহেরর আেশপােশ ম�ম ও ভারী িশ� �িত�ান গেড় উঠেছ এবং ফল ��প িব��েতর চািহদা 

�বেড় যাে�। পাবনায় এক� র�ানী �ি�য়াকরণ অ�ল �িতি�ত হেয়েছ। �সখােন �ানীয় ও িবেদশী 

িশ�কারখানা �ািপত হে� এবং এর ফেল িব��েতর চািহদা িদন িদন �বেড় যাে�। এই অ�েল ইিতমে� �বশ 

িক� বড় িব��ৎ উৎপাদন �ক� িনম �াণ হেয়েছ। বত�মান িব��ৎ িবতরণ �ব�া অেনক �ােনই �রাতন ও 

জরাজীণ �। এছাড়াও সরকােরর ল�� ২০২১ সােলর মে� ‘সবার জ� িব��ৎ’ অ�জন  করার লে��, িবতরণ 

�ব�ার ধারণ �মতা উ�য়েনর জ� ন�ন িবতরণ লাইন ও এ স�িক�ত অবকাঠােমা উ�য়ন �েয়াজন, যােত 

আেরা �বিশ সং�ক মা�ষেক এই সকল এলাকায় িব��েতর আওতায় আনা যায়।  

এই অ�েলর মা�েষর বত�মান আিথ �ক অব�া �দেশর গড় মােনর িনেচ। এই অ�েলর মা�েষর দাির�� �র 

করার জ� এবং তােদর জীবেনর মান উ�য়েনর জ� িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �বই জ�রী। এই অ�েল 

িব��েতর �া�তা �েয়াজনীয় সং�ক �সচ পাে�র �বহার িনি�ত করেব এবং ফল��প �িষ স�েদর 

উ�য়ন ও শাক-সবিজ উৎপাদন বাড়ােব। 

এই এলাকার মা�েষর দীঘ � সমেয়র চিহদা �রণ এবং এই অ�েলর ও একই সােথ �দেশর অথ �ৈনিতক 

উ�য়েনর জ�, এই িবতরণ �ক��র বা�বায়ন অপিরহায �। এই পিরে�ি�েত বা�বায়নকারী সং�া বাংলােদশ 

িব��ৎ উ�য়ন �বাড � ক��ক ‘িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান’ শীষ �ক �ক�� বা�বিয়ত 

হে�। �ক�� বা�বািয়ত হওয়ার পর উ�রা�েলর রাজশাহী ও রং�র িবভােগর ১৬ � �জলার িব��ৎ 

িবতরেণর দািয়ে� �িতি�ত বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � এর এক� �িত�ান নদ �ান � ইেলি�িস� সা�াই 

�কা�ানী (�নসেকা) িলিমেটড এর িনকট হ�া�র করা হেব। 
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১.২ উে��  

�ক��র িব�ািরত উে��� িনেচ �দওয়া হলঃ 

 িবতরণ �জান, রাজশাহীর িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন ও �মতা বিধ �তকরণ; 

 �� ুও িনরিবি�� িব��ৎ সরবরাহ করা; 

 �মবধ �মান িব��ৎ চািহদা �রণ; 

 িসে�ম লস কমােনা এবং 

 িব��ৎ �ব�ার �ব �লতােহ� �লাড �শিডং কমােনা। 
 
 

বাংলােদেশর মানিচে� �ক� এলাকার অব�ান 
 
 
 

১.৩ অ�েমাদন/ সংেশাধন/ �ময়াদ �ি� 

সরকাির অথ �ায়েন িব��ৎ উ�য়ন �বাড � আওতাধীন “িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান” এর 

িডিপিপ গত ২৪/০৩/২০১৫ ইং তািরেখ একেনক ক��ক অ�েমািদত হয়। �ল িডিপিপ-�ত �কে�র 

বা�বায়নকাল ধরা হেয়িছল �ন, ২০১৮ পয ��। িক� �কে�র কাজ �শষ না হওয়ােত সংেশািধত িডিপিপ-�ত 

�ক�� িডেস�র, ২০১৯ পয �� বিধ �ত করা হয়। িবিভ� কারেণ �ক�� এই সমেয়ও �শষ না হওয়ােত 

�নঃসংেশাধন কের িডেস�র, ২০২০ পয �� বিধ �ত করা হয়। িনেচ ছক আকাের িব�ািরত �দওয়া হলঃ 
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অ�েমাদেনর তািরখ 

 
�ক� ��র তািরখ 

 
�ক� সমাি�র তািরখ 

�ল অ�েমািদত �লাই, ২০১৫ �ন, ২০১৮ 

সংেশািধত �লাই, ২০১৫ িডেস�র, ২০১৯ 

�নঃসংেশািধত �লাই, ২০১৫ িডেস�র, ২০২০ 

 

 

১.৪ অথ �ায়েনর অব�া (�ল/ সংেশাধেনর �াস/ �ি�র হার) 

১ম সংেশািধত িডিপিপ ৯৬৪১৬.০১ ল� টাকা �েয় (িজওিব ৯২৫৫৭.০৭ ল� টাকা, িবউেবা’র িনজ� 

৩৮৫৮.৯৪ ল� টাকা) ২৭/০৯/২০১৮ তািরেখ পিরক�না কিমশন ক��ক অ�েমািদত হয়।  

�ক��র অথ �ায়েনর �ল ও সংেশাধেনর �াস/ �ি�র হার িনেচর সারিণেত �দখােনা হলঃ 

 �মাট টাকা (ল�) 
িজওিব িবিপিডিব 

�ল অ�েমািদত ৯১৪৯৮.৮৭ ৮৮০০৪.৯৭ ৩৪৯৩.৯০ 
সব �েশষ সংেশািধত 
অ�েমািদত 

৯৬৪১৬.০১ ৯২৫৫৭.০৭ ৩৮৫৮.৯৪ 

সংেশাধেনর �াস/ �ি�র 
হার 

৫.৩৭% 
(�ি�) 

৫.১৭% 
(�ি�) 

১০.৪৫% 
(�ি�) 

 

 

১.৫ �কে�র �ধান �ধান কাজস�হ 

সংেশািধত িডিপিপ অ�যায়ী �ক� কােজর িববরণঃ 

 ন�ন ১৭� ৩৩/১১ �কিভ উপেক� িনম �াণ; 

 িব�মান ২৭� ৩৩/১১ �কিভ উপেক� আপে�েডশন/ িরেনােভশন; 

 ন�ন ১২৯৯ িকঃিমঃ িবতরণ লাইন িনম �াণ; 

 িব�মান ১৭১৪ িকঃিমঃ িবতরণ লাইন িরেনােভশন; 

 অিফস ভবন, উপেক� ভবন, বাউ�ারী ওয়াল, অভ��রীণ রা�া ও ��ন িনম �াণ এবং 

 ১১/০.৪ �কিভ ৯৫০� িবতরণ উপেক� �াপন। 
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১.৬ অ�িভি�ক ল��মা�া 

কেরানা ভাইরােসর �া�ভ �ােবর কারেণ �কে�র অ�গিত বাধা�� হওয়ায় �কে�র কাজ �শষ হওয়ার 

পিরক�না ও ল��মা�া সংেশাধন করা হেয়েছ। িনেচ �কে�র অ�িভি�ক ল��মা�া �দখােনা হলঃ 

�িমক 
নং 

অে�র নাম 
      পিরমাণ বা�ব অ�গিত 

(�ম/২০২০ পয ��) 

বা�ব অ�গিতর 
শতকরা হার 

(%) 

কাজ �শষ 
হওয়ার স�া� 

তািরখ 
১ �িম অিধ�হণ ১০.৫৮ একর ১০.৫৮ একর ১০০.০০ - 
২ �িম উ�য়ন ১২৬,২০৪ ঘন িমঃ ৮০,৭৪২ ঘন িমঃ ৭০.০০ মাচ �, ২০২১ 
৩ ফাংশনাল িবি�ং ৪৪৪০ বগ � িমঃ ৪,২৪০ ঘন িমঃ ৮৯.০০ মাচ �, ২০২১ 
৪ সাব-��শন িবি�ং ২৭০০ বগ � িমঃ ২,৫০০ ঘন িমঃ ৯১.০০ মাচ �, ২০২১ 
৫ রা�া, বাউ�ারী ওয়াল, ইত�ািদ LS LS ৫০.০০ মাচ �, ২০২১ 
৬ ��ার হাউস, গাড ��ম, ইত�ািদ LS LS ৯৫.৫০ মাচ �, ২০২১  
৭ ৩৩ �কিভ, ১১ �কিভ এবং ০.৪ 

�কিভ কে�ািজট লাইন 
২৯ িকঃিমঃ ২৩.০০ িকঃিমঃ ৭৯.৩১ মাচ �, ২০২১  

৮ ৩৩ �কিভ লাইন (ন�ন) ১৪৬ িকঃিমঃ ১২৫.০০ িকঃিমঃ ৮৫.৭১ মাচ �, ২০২১ 
৯ ৩৩ �কিভ লাইন (িরেনােভশন) ১২৩ িকঃিমঃ ২৪.৯৪ িকঃিমঃ ৭০.২৭ মাচ �, ২০২১ 
১০ ১১ �কিভ লাইন (ন�ন) ৩৪১ িকঃিমঃ ২৩৮.০০ িকঃিমঃ ৬৯.৭৯ মাচ �, ২০২১ 
১১ ১১ �কিভ লাইন (িরেনােভশন) ৩৭৫ িকঃিমঃ ৩২০.৪৪ িকঃিমঃ ৮৫.৪৫ মাচ �, ২০২১ 
১২ ১১/০.৪ �কিভ লাইন (ন�ন) ৩৮৭ িকঃিমঃ ২৭৩.৩০ িকঃিমঃ ৭১.০০ মাচ �, ২০২১ 
১৩ ১১/০.৪ �কিভ লাইন 

(িরেনােভশন) 
৩৪৪ িকঃিমঃ ৩০০ িকঃিমঃ ৮৭.২১ মাচ �, ২০২১ 

১৪ ০.৪ �কিভ লাইন (ন�ন) ৩৯৬ িকঃিমঃ ৩৮৬.৯৫ িকঃিমঃ ৯৮.৪০ মাচ �, ২০২১ 
১৫ ০.৪ �কিভ লাইন (িরেনােভশন) ৮৭১ িকঃিমঃ ৬৯৪.৬০ িকঃিমঃ ৭৯.৬৭ মাচ �, ২০২১ 
১৬ ২×১৬/২০ এমিভএ এআইএস 

(ন�ন) 
১ � - ৫৩.০০ �সে��র, ২০২১ 

১৭ ১×১০/১৩.৩৩ এমিভএ 
িজআইএস (ন�ন) 

১ � - ৫২.০০ �লাই, ২০২১ 

 
১৮ 

১×১০/১৩.৩৩ এমিভএ 
এআইএস (ন�ন) 

২ � ১� ৮০.০০ �ন, ২০২১ 

১৯ ২×১০/১৩.৩৩ এমিভএ 
িজআইএস (ন�ন) 

৬ � - ২৯.০০ �সে��র, ২০২১ 

২০ ২×১০/১৩.৩৩ এমিভএ 
এআইএস (ন�ন) 

৪ � - ৫২.০০ �ন, ২০২১ 

২১ ২×৫ এমিভএ �রাল টাইপ 
(ন�ন) 

৩ � - ৮৯.০০ �ন, ২০২১ 

২২ ২×২০/২৬ এমিভএ 
(িরেনােভশন) 

২ � ১� ৫০.০০ �ন, ২০২১ 

২৩ ৩×১০/১৩.৩৩ এমিভএ 
(আপে�েডশন/ িরেনােভশন) 

২ � ১� ৫০.০০ �ন, ২০২১ 

২৪ ৩×১০/১৩.৩৩ এমিভএ 
(আপে�েডশন/ িরেনােভশন) 

১৭� ১৪� ৯৩.০০ �ন, ২০২১ 

২৫ ৩×১০/১৩.৩৩ এমিভএ 
(আপে�েডশন/ িরেনােভশন) 

২� ১� ৮২.০০ �ন, ২০২১ 

২৬ ৩×১০/১৩.৩৩ এমিভএ 
(আপে�েডশন/ িরেনােভশন) 

১� - ৬৩.০০ �ন, ২০২১ 

২৭ ৩×১০/১৩.৩৩ এমিভএ ৩� - ৬৬.০০ �ন, ২০২১ 
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�িমক 
নং 

অে�র নাম 
      পিরমাণ বা�ব অ�গিত 

(�ম/২০২০ পয ��) 

বা�ব অ�গিতর 
শতকরা হার 

(%) 

কাজ �শষ 
হওয়ার স�া� 

তািরখ 
(আপে�েডশন/ িরেনােভশন) 

২৮ ২×৫ এমিভএ �রাল টাইপ 
(ন�ন) 

৫৩৫� ৪৮৯�  ৯১.৪০ - 

২৯ ২×৫ এমিভএ �রাল টাইপ 
(ন�ন) 

২০০� ১৮৯� ৯৪.৫০ - 

৩০ ২×৫ এমিভএ �রাল টাইপ 
(ন�ন) 

২১৫� ১৮১� ৮৪.১৯ - 

৩১ ২×৫ এমিভএ �রাল টাইপ 
(ন�ন) 

৩৭৬� ২৬৫� ৭০.৪৮ - 

৩২ ২×৫ এমিভএ �রাল টাইপ 
(ন�ন) 

২৬২� ১৫৬� ৫৯.৫৪ - 

৩৩ পরামশ �ক ২৮৮ জন/মাস - ৭০.০০ িডেস�র, ২০২১ 
৩৪ �িশ�ণ LS - ০.০০ িডেস�র, ২০২১ 
৩৫ অভ��রীণ পিরবহন ৫০,৯৫০� এর 

মে� ৩৯,৮৬৮�  
৩৪,৯৬৭� ৮৭.৭১ িডেস�র, ২০২১ 

৩৬ ই�েলশন ক� ৩০১৩ িকঃিমঃ ২,৪০০ িকঃিমঃ  ৭৯.৬৫ িডেস�র, ২০২১ 
৩৭ কা�ম িডউ�, �া� ও ভ�াট - - ৮৫.০০ মাচ �, ২০২১ 
৩৮ ক� এসেকেলশন - - ০.০০ - 
৩৯ িফিজক�াল কি�নেজি� - - ০.০০ -- 

 �মাট  - ৮৮.৫০ - 

 

 

১.৭ �কে�র কম �পিরক�না ও �য় 

�কে�র কম �পিরক�না 

সংেশািধত িডিপিপেত উে�িখত �কে�র �ধান ৮� �ােকেজর �য় ও কম �পিরক�না িনেচ �দখােনা হলঃ 

�িমক 
নং  

�ি�র নাম  
�ি� 

�া�েরর 
তািরখ 

�ি� অ�যায়ী 
কায � সমাি�র 

তািরখ 

১ Design, Supply, Intallation, Testing & Commissioning of 33/11 
kV 06 Nos. of New 2×10/13.33 MVA & 1 No. of new 
1×10/13.33 MVA GIS Substation on Turnkey Basis (GIS) 

০১/০৪/ 
২০১৮ 

০৯/০৪/ ২০২০ 

২ Design, Supply, Intallation, Testing & Commissioning, 
Upgration & Renovation of 33/11 kV, 2×10/13.33 MVA 
Talaimari & Katakhali, 2×10/13.33 MVA Shalbagan & Airport 
and Renovation of 2×20/26.66 MVA City Center AIS 
Substation on Turnkey Basis (AIS-1) 

১৬/০৩/ 
২০১৮ 

১৫/০৩/ ২০১৯ 

৩ Design, Supply, Erection, Testing & Commissioning and 
Construction of 01 No. of 1×10/13.33 MVA AIS Substation, 01 
No. of 2×5/6.67 MVA 33/11 KV Rural Type Substation, 
Renovation of 02 Nos. 2×10/13.33 MVA 33/11 KV AIS 
Substation, 01 No. 2×20/26.66 33/11KC AIS Substation, 
Upgradation of 03 Nos. Regular Type 2×10/13.33 MVA 33/11 
KV AIS Substation,  From 2×5+5/6.67 MVA Rural type 

০১/০৪/ 
২০১৮ 

৩১/০৩/ ২০১৯ 
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�িমক 
নং  

�ি�র নাম  
�ি� 

�া�েরর 
তািরখ 

�ি� অ�যায়ী 
কায � সমাি�র 

তািরখ 
Substation on Turnkey Basis (AIS-2) 

৪ Design, Supply, Erection, Installation, Testing & 
Commissioning of 33/11 KV AIS Substation on Turnkey Basis 
(AIS-3) 

২৬/০৪/ 
২০১৮ 

২৫/০৪/ ২০১৯ 

৫ Design, Supply, Installation, Up-gradation, Renovation, Testing 
and Commissioning of 33/11 KV Sub-station   

০১/০৩/ 
২০১৮ 

২৮/০২/ ২০১৯ 

৬ Design, Supply, Erection, Installation, Testing & 
Commissioning of 33/11 KV AIS Substation on Turnkey Basis 
(AIS-5) 

২৬/০৪/ 
২০১৮ 

২৫/০৪/ ২০১৯ 

৭ Design, Supply, Erection, Testing,  Commissioning & 
Construction of 01 No. of 2×10/13.33 MVA AIS & 01 no. of 
2×5/6.67 MVA Rural Type, Renovation of 02 Nos. 2×10/13.33 
MVA & 01 No. 3×10/13.33 & Upgradation of 3×5/6.67 MVA 
33/11 KV AIS Substation on Turnkey Basis (AIS-6) 

০১/০৪/ 
২০১৮ 

৩১/০৩/ ২০১৯ 

৮ Design, Supply, Erection, Installation, Testing & 
Commissioning & Upgradation of 01 No. 2×10/13.33 MVA & 
01 No. 2×20/26.66 MVA, Renovation of 04 Nos, 2×10/13.33 
MVA, 33/11 KV AIS Substation on Turnkey Basis (AIS-7) 

০৬/০৩/ 
২০১৮ 

০৫/০৩/ ২০১৯ 

 

িডিপিপেত উে�িখত �কে�র বািক �ােকজস�েহর কম �পিরক�না ও �য় িনেচ �দখােনা হলঃ 

�িমক 
নং  

�ি�র নাম  
�ি� �া�েরর 

তািরখ 

�ি� অ�যায়ী 
কায � সমাি�র 

তািরখ 

১ Construction of new 33KV Line from Naogaon Grid Sub-
Station to Polytechnic (Chwak Dowlat) New Sub-station 

২৫/০৩/ ২০১৭ ০৫/১১/ ২০১৮ 

২ Construction of new 33KV Line from Chapainowabganj Grid 
Sub-station to Noyagola New Sub-station 

২৫/০২/ ২০১৭ ৩১/১২/ ২০১৮ 

৩ Construction of new and renovation of 11KV, 11/0.4  
KV & 0.4KV Line at Godagari ESU under PDSDP, Rajshahi 
Zone, PDB, Rajshahi 

০২/০৫/ ২০১৭ ৩০/০৪/ ২০১৯ 

৪ Construction of new and renovation of 11KV, 11/0.4  
KV & 0.4KV Line at Tanor ESU under PDSDP, Rajshahi 
Zone, PDB, Rajshahi 

১৬/০৪/২০১৭ ৩০/০৪/ ২০১৯ 

৫ Construction of new 33KV Lines from Bogra 132/33KV Grid 
Sub-station to Dupchanchaia proposed 33/11KV Sub-station 
at Dupchanchia S&D under PDSDP, Rajshahi Zone, PDB, 
Bogra 

২৫/০৪/ ২০১৭ ০৫/১১/ ২০১৮ 

৬ Construction of new 33KV, 11KV, 11/0.4KV, 0.4KV Lines 
and renovation of 11KV, 11/0.4 KV & 0.4KV Lines at 
Shibganj (Bogra) ESU under PDSDP, Rajshahi Zone, PDB, 
Bograi 

০৭/০৫/ ২০১৭ 
 

০৫/১০/ ২০১৮ 

৭ Construction of new and renovation of 11KV, 11/0.4  
KV & 0.4KV Lines at Shibganj (Chapai) ESU under PDSDP, 
Rajshahi Zone, PDB, Rajshahi 

১৬/০৭/ ২০১৭ ৩০/১০/ ২০১৮ 

৮ Construction and renovation of new 33KV, 11KV, 11/0.4  
KV & 0.4KV Lines at Sherpur S&D  under PDSDP, Rajshahi 
Zone, PDB, Bogra 

০১/০৬/ ২০১৭ ৩০/১০/ ২০১৯ 

৯ Construction of 33KV, 11KV, 11/0.4 KV & 0.4KV Lines and ২৬/০৭/ ২০১৭ ৩০/১০/ ২০১৯ 
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�িমক 
নং  

�ি�র নাম  
�ি� �া�েরর 

তািরখ 

�ি� অ�যায়ী 
কায � সমাি�র 

তািরখ 
installation & renovation 11/0.4KV distribution transformer  
at Dupchanchia S&D  under PDSDP, Rajshahi Zone, PDB, 
Bogra 

১০ Construction and renovation of 11KV, 11/0.4 KV & 0.4KV 
Lines and installation & renovation of 11/0.4KV distribution 
transformer at Santahar S&D  under PDSDP, Rajshahi Zone, 
PDB, Bogra 

০১/০৮/ ২০১৭ ৩০/১০/ ২০১৯ 

১১ Construction of new 11KV, 11/0.4KV & 0.4KV Lines and 
renovation of 11KV, 11/0.4KV, 0.4KV Lines at Bogra S&D-3  
under PDSDP, Rajshahi Zone, PDB, Bogra 

২৬/০৭/ ২০১৭ ১৫/১০/ ২০১৯ 

১২ Construction of new and renovation of 11KV, 11/0.4 KV & 
0.4KV Lines at S&D-2, Rajshahi  under PDSDP, Rajshahi 
Zone, PDB, Bogra 

১৫/১২/ ২০১৭ ৩১/১২/ ২০১৯ 

১৩ Construction and renovation of new 33KV, 11KV, 11/0.4  
KV & 0.4KV Lines at Sherpur S&D  under PDSDP, Rajshahi 
Zone, PDB, Bogra 

১৬/০১/ ২০১৮ ২১/০১/ ২০২০ 

১৪ Renovation of new 33KV lines from Talaimary 33/11KV S/S 
to City Central 33/11KV S/S at S&D-1 and 3 Rajshahi  under 
PDSDP, Rajshahi Zone, PDB, Rajshahi 

১০/১২/ ২০১৭ ১৫/১০/ ২০১৮ 

১৫ Construction of new and renovation of 11KV, 11/0.4  
KV & 0.4KV Lines at S&D-3, Rajshahi  under PDSDP, 
Rajshahi Zone, PDB,  

১৬/০১/ ২০১৮ ২০/১২/ ২০১৯ 

১৬ Construction of new and renovation of 11KV, 11/0.4  
KV & 0.4KV Lines at S&D-5 Rajshahi  under PDSDP, 
Rajshahi Zone, PDB, Rajshahi 

২৬/০১/ ২০১৮ ২০/১০/ ২০১৯ 

১৭ Construction of new and renovation of 11KV, 11/0.4  
KV & 0.4KV Lines at S&D-Naogaon under PDSDP, Rajshahi 
Zone, PDB, Rajshahi 

১৬/০২/ ২০১৮ ২০/০৩/ ২০১৯ 

১৮ Construction of new 33KV Lines from Chalkdoulot new 
33/11KV S/S to Baludanga 33/11KV S/S at S&D-Naogaon  
under PDSDP, Rajshahi Zone, PDB, Rajshahi 

২০/১০/ ২০১৮ ১৫/০৯/ ২০১৯ 

১৯ Construction of new and renovation of 11KV, 11/0.4  
KV & 0.4KV Lines at S&D-Chapainoabganj under PDSDP, 
Rajshahi Zone, PDB, Rajshahi 

১০/১২/ ২০১৭ ৩০/১০/ ২০১৮ 

২০ Construction of new and renovation of 11KV, 11/0.4  
KV & 0.4KV Lines at S&D-1, Rajshahi under PDSDP, 
Rajshahi Zone, PDB, Rajshahi 

১৬/০১/ ২০১৮ ৩০/১১/২০১৯ 

২১ Construction of new and renovation of 11KV, 11/0.4  
KV & 0.4KV Lines at S&D-4, Rajshahi under PDSDP, 
Rajshahi Zone, PDB, Rajshahi 

১০/০২/ ২০১৮ ১৫/০৯/ ২০১৯ 

২২ Renovation of 33KV Lines from Huzrapur 33/11KV S/S at  
S&D-Gomostapur under PDSDP, Rajshahi Zone, PDB, 
Rajshahi 

১০/১১/ ২০১৮ ৩১/১২/ ২০১৯ 

২৩ Renovation of 33KV Lines from Haripur Grid to Godaigari 
33/11KV S/S & from Haripur Grid to Bottala 33/11KV S/S 
and from Bottala 33/11KV S/S to Huzrapur 33/11KV S/S at 
Chapainowabganj  under PDSDP, Rajshahi Zone, PDB, 
Rajshahi 

১৬/০৩/ ২০১৮ ২০/০৫/ ২০১৯ 

২৪ Construction of new and renovation of 33 KV, 11KV, 11/0.4  
KV & 0.4KV Lines at S&D, Natore  under PDSDP, Rajshahi 
Zone, PDB, Rajshahi 

১৬/০৬/ ২০১৮ ৩১/১২/ ২০১৯ 
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�িমক 
নং  

�ি�র নাম  
�ি� �া�েরর 

তািরখ 

�ি� অ�যায়ী 
কায � সমাি�র 

তািরখ 

২৫ Construction and renovation of 11KV, 11/0.4 KV & 0.4KV 
Lines at S&D, Ishurdi under PDSDP, Rajshahi Zone, PDB, 
Bogra 

১৮/১২/ ২০১৭ ৩০/১০/ ২০১৯ 

২৬ Construction and renovation of 11KV, 11/0.4 KV & 0.4KV 
Lines at S&D-1, Pabna under PDSDP, Rajshahi Zone, PDB, 
Bogra 

১৬/০১/ ২০১৮ ০৫/১১/ ২০১৯ 

২৭ Construction and renovation of 11KV, 11/0.4 KV & 0.4KV 
Lines at S&D-2, Pabna under PDSDP, Rajshahi Zone, PDB, 
Bogra 

১৬/০১/ ২০১৮ ০৫/১১/ ২০১৯ 

২৮ Construction and renovation of 11KV, 11/0.4 KV & 0.4KV 
Lines at S&D-1, Bogra under PDSDP, Rajshahi Zone, PDB, 
Bogra 

১৮/১২/ ২০১৭ ৩০/১০/ ২০১৯ 

২৯ Construction and renovation of 11KV, 11/0.4 KV & 0.4KV 
Lines at S&D-2, Bogra under PDSDP, Rajshahi Zone, PDB, 
Bogra 

২০/১২/ ২০১৭ ৩০/১০/২০১৯ 

৩০ Construction and renovation of 11KV, 11/0.4 KV & 0.4KV 
Lines at S&D, Sirajganj under PDSDP, Rajshahi Zone, PDB, 
Bogra 

১৬/০১/ ২০১৮ ৩০/১০/ ২০১৯ 

৩১ Construction of new 33 KV, 11KV, 11/0.4 KV & 0.4KV 
Lines and renovation of 11KV, 11/0.4 KV & 0.4KV Lines at 
S&D, Joypurhat  under PDSDP, Rajshahi Zone, PDB, Bogra 

১৬/০১/২০১৮ ১৫/০৯/ ২০১৯ 

৩২ Construction of 33/11/0.4 KV composite line from Ishurdi 
132/33KV Grid to Patilakhali to Babupara at S&D, Ishurdi  
under PDSDP, Rajshahi Zone, PDB, Bogra 

১৮/১২/ ২০১৭ ০৫/০৩/ ২০১৯ 

৩৩ Construction of new 33KV line from Naogaon 132/33KV 
Grid S/S to Proposed Santahar & Adomdighi 33/11KV S/S at 
S&D, Santahar  under PDSDP, Rajshahi Zone, PDB, Bogra 

২০/০৬/ ২০১৮ ২৮/০২/ ২০১৯ 

৩৪ Construction of new 33KV line from Sirajganj 132/33KV 
Grid S/S to Puthiabari 33/11KV S/S and renovation of 33KV 
line from Raipur S/S to Bahirgola S/S at S&D, Sirajganj  
under PDSDP, Rajshahi Zone, PDB, Bogra 

১৬/১০/ ২০১৮ ০৫/১২/ ২০১৯ 

৩৫ Renovation/upgradation of 33KV line from Nurpur to 
Laskarpur, Chatiani to Laskarpur, Nurpur grid to Nurpur 
Feeder & Nurpur Grid to Chatiani Feeder at S&D-1 &2, Pabna 
under PDSDP, Rajshahi Zone, PDB, Bogra 

২০/১০/ ২০১৮ ০৫/১২/ ২০১৯ 

৩৬ Construction of 33KV line from 132/33KV Grid S/S to 
proposed Banani 33/11KV S/S to Shakharia proposed 
33/11KV S/S and to proposed Godarpara 33/11 KV S/S & 
33KV line renovation from 132/Shibbati S/S at S&D-1, 2 &3 , 
Bogra under PDSDP, Rajshahi Zone, PDB, Bogra 

১৬/০৬/ ২০১৮ ৩০/১১/ ২০১৯ 

৩৭ Construction of new & renovation of 11KV, 11/0.4KV & 
0.4KV Lines at Gomostapur (Chapai) ESU under PDSDP, 
Rajshahi Zone, PDB, Rajshahi 

১৬/১০/ ২০১৭ ৩১/১২/ ২০১৯ 

 

�কে�র �য় 

সংেশািধত িডিপিপ অ�যায়ী �ক��র �য় পিরক�না িব�ািরত পিরিশ�-১ এ �দওয়া হেয়েছ।  
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এখােন উে�খেযা� �য, �ক��র সব �েশষ সংেশািধত অ�েমািদত �য় ৯৬৪,১৬.০১ ল� টাকা, যার মে� 

সরকােরর অংশ ৯২৫,৫৭.০৭ ল� টাকা এবং সং�ার িনজ� অথ � ৩৮,৫৮.৯৪ ল� টাকা। �ক��েত ৫৩� 

�য় �ােকেজর �মাট প� �েয়র পিরমাণ ৭৩৬,৩৯.৭৫ ল� টাকা, যা �মাট �ক� �েয়র ৭৬.৩৮%। এছাড়া 

কায � ও �সবার �মাট �� ৭৫,০৫.৩৯ (= ৭০৫৫.৩৯ + ৪৫০.০০), যা �মাট �ক� �েয়র ৭.৭৮%। 

�কে�র �য় পিরক�নায় �মাট ৫৩� �ােকেজর মে� ৩৫� �ােকজেক ৮� �ােকেজ �পা�িরত কের �য় 

করা হয়। �কে�র �ােকজিভি�ক �েয়র এক� সারসংে�প িনেচ �দওয়া হলঃ 

�ােকজ 
নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 
প� 

�য় প�িত 
এবং ধরন 

�য় 
অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 
উৎস 

�া�িলত �য় 
(ল� টাকা) 

GIS রাজশাহী, চাপাইনবাবগ� ও ব�ড়া  িবিবিব-স�েহর অধীেন 
ন�ন ৩৩/১১ �কিভ, ২×১০/১৩.৩৩ এমিভএ ৭� 
িজআইএস সাবে�শন এর ই�টেলশন �টি�ং এবং 
কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস), �িশ�ণ সহ 

আইিস� িসিসিজিপ িজওিব ১১৮৭২.৪৯ 

AIS-১ রাজশাহী িবিবিব-এর অধীেন ৩৩/১১ �কিভ, ২×১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ ৫� এআইএস সাবে�শন এর �মতাে�ায়ন কাজ 
(টাণ � কী �বিসস) 

আইিস� িসিসিজিপ িজওিব ৩৬৩৩.১৭ 

AIS-২ রাজশাহী, নওগ�, নােটার, �গাদাগািড়, �গাম�া�র ও 
িশবগ�  িবিবিব-স�েহর এর অধীেন িবিভ� ক�াপািস�র  
৩৩/১১ �কিভ, ৮� সাবে�শন ন�ন/ �নব �াসন/ 
�মতাে�ায়ন কােজর ই�টেলশন �টি�ং এবং কিমশিনং 
(টাণ � কী �বিসস) 

আইিস� িব�াখস 
ম�ণালয় 

িজওিব ৪৮৩৬.৬২ 

AIS-৩ িবিবিব �পচািচয়া ও সা�াহােরর অধীেন ৩� ন�ন ৩৩/১১ 
�কিভ, িবিভ� ক�াপািস�র �রাল সাবে�শন এর 
ই�টেলশন �টি�ং এবং কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

আইিস� িসিসিজিপ িজওিব ২৬৬০.৪৩ 

AIS-৪ ঈ�রদী, পাবনা, িনরাজগ�, জয়�রহাট  িবিবিব স�েহর 
অধীেন ৫� িবিভ� ক�াপািস�র ন�ন/ �নব �াসন সাবে�শন 
ই�টেলশন �টি�ং এবং কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

আইিস� িবিপিডিব িজওিব ১৯২৬.৫০ 

AIS-৫ �শর�র িবিবিব এর অধীেন িমজ�া�ের এক� ন�ন ৩৩/১১ 
�কিভ, ২×১৬/২০ এমিভএ এআইএস সাবে�শন এর 
ই�টেলশন �টি�ং এবং কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

আইিস� িসিসিজিপ িজওিব ৩৬৬৬.৫২ 

AIS-৬ জয়�রহাট, ব�ড়া, �শর�র ও নওগ� িবিবিব স�েহর অধীেন 
�মাট ৬� িবিভ� ক�াপািস�র ৩৩/১১ �কিভ এআইএস ও 
�রাল    সাবে�শন এর ন�ন/ �নব �াসন/ �মতাে�ায়ন 
কােজর ই�টেলশন �টি�ং এবং কিমশিনং (টাণ � কী 
�বিসস) 

আইিস� িবিপিডিব িজওিব ২৫০৪.৩০ 

AIS-৭ চ�পাইনবাবগ�, পাবনা ও ঈ�রদী িবিবিব স�েহর অধীেন 
িবিভ� ক�াপািস�র �মাট ৬� ৩৩/১১ �কিভ  এআইএস 
সাবে�শেনর �নব �াসন/ �মতাে�ায়ন কাজ (টাণ � কী 
�বিসস) 

আইিস� িসিসিজিপ িজওিব ২৪৬৯.৬০ 

�য়�ত উপেকে�র �ােকেজর �মাট �� ৩৩,৫৬৯.৬৩ 
৩৬ (৩� 
লেট) 

১৫ িমঃ এসিপিস �পাল সরবরাহ (�মাট ৪,৬৮৩ �) িডিপএম িবিপিডিব িজওিব ২৪৯৯.৮৪ 

৩৭ (৩� 
লেট) 

১২ িমঃ এসিপিস �পাল সরবরাহ (�মাট ২৬,৩৮৯ �) িডিপএম িব�াখস 
ম�ণালয় 

িজওিব ৭৭৫৪.৪০ 

৩৮ (২� 
লেট) 

৯ িমঃ এসিপিস �পাল সরবরাহ (�মাট ১৯,৮৭৮ �) িডিপএম িব�াখস 
ম�ণালয় 

িজওিব ৩৫৫০.৭২ 

৩৯ (৪� 
লেট) 

এিসএসআর ডগ/মািল �ন ক�া�র সরবরাহ ও�এম িব�াখস 
ম�ণালয় 

িজওিব ৩০৯৮.৫৯ 

৪০ (৫� এিসএসআর ডগ ক�া�র সরবরাহ ও�এম িব�াখস িজওিব ৩৭৮৬.১০ 
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�ােকজ 
নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 
প� 

�য় প�িত 
এবং ধরন 

�য় 
অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 
উৎস 

�া�িলত �য় 
(ল� টাকা) 

লেট) ম�ণালয় 
৪১ (৪� 
লেট) 

এিসিস ওয়াসপ (ই�ুেলেটড) ক�া�র ও�এম িব�াখস 
ম�ণালয় 

িজওিব ৩৮৮৩.৬৯ 

৪২ (৩� 
লেট) 

এিসিস এ� (ই�ুেলেটড) ক�া�র ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৮৪১.৪৪ 

৪৩ (৩� 
লেট) 

গাই ওয়�ার ক�া�র ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১০৭৬.৬৫ 

৪৪ (১� 
লেট) 

আথ � ওয়�ার ক�া�র ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১২৮.৬৫ 

৪৫ (৫� 
লেট) 

৩৩ �কিভ লাইেনর িফ�ং সহ িপন/ িড� ইন�েলটর ও গাই 
ইন�েলটর 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১০৩২.৮৫ 

৪৬ (৫� 
লেট) 

১১ �কিভ লাইেনর িফ�ং সহ �পা�/ িড� ইন�েলটর ও 
গাই ইন�েলটর 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১৪৪৮.২৯ 

৪৭ (২� 
লেট) 

০.৪ �কিভ লাইেনর �ােকল/ গাই ইন�েলটর ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১০৫.৫৫ 

৪৮ (২� 
লেট) 

৩৩ �কিভ লাইেনর আদার লাইন িফ�ংস (ন�ন/ �নব �াসন) ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১৪৯৩.৪৮ 

৪৯ (৩� 
লেট) 

১১ �কিভ লাইেনর আদার লাইন িফ�ংস (ন�ন/ �নব �াসন) ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৫০৭.৫০ 

৫০ (৩� 
লেট) 

১১/০.৪ �কিভ আদার লাইন িফ�ংস (ন�ন/ �নব �াসন) ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৩৩৭৮.২৬ 

৫১ (২� 
লেট) 

১১/০.৪ �কিভ আদার লাইন িফ�ংস (ন�ন/ �নব �াসন) ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৭৫০.৭৩ 

৫২ (৫� 
লেট) 

১১/০.৪ �কিভ, এে�সিরস সহ ২৫০ ও ২০০ �কিভএ-এর 
িবতরণ �া�ফম �ার, িবিভ� সাইেজর িপিভিস কপার ক�াবল, 
�া�ফম �ার ��াটফম �, িবিভ� সাইেজর টািম �নাল লাগ, 
এমিসিসিব, লাইটিনং অ�াের�র, �প আউট িফউজ 
কােন�র, এইচ টাইপ কােন�র  

ও�এম িসিসিজিপ িজওিব ৪৪৮০.৫৮ 

৫৩ যানবাহন (িজপ, ডবল �কিবন িপক আপ, �মাটর সাইেকল) 
�মাট ১২� 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ২৫২.৮০ 

�য়�ত উপেক� �তীত পে�র �মাট ��  ৪০০,৭০.১২ 
�য়�ত পে�র �মাট �� ৭৩৬,৩৯.৭৫ 

১ (ক) �িম অিধ�হণ  িডিস িব�াখস 
ম�ণালয় 

িজওিব ২২৫০.০০ 

১ (খ) �িম উ�য়ন ও�এম িব�াখস 
ম�ণালয় 

িজওিব ৭২০.৮৯ 

২ (ক, খ, 
গ ও ঘ) 

িনম �াণ কাজ (ফাংশনাল ভবন, সাবে�শন ভবন, অ�া� 
�ত� কাজ, সীমানা �াচীর, রা�া ��ন, ভা�ার, গাড � �ম, 
ইত�ািদ 

ও�এম িব�াখস 
ম�ণালয় 

িজওিব ২৯১৪.৬ 

আরিড-৪ 
ও ৫; 

৮ডি�উ, 
আরডি�উ-
৭, ৮, ১১, 

১৭, 
১৮,১৯, 

২০/১, ২১, 
২২, ২৩, 

২৪, ২৫/১, 
২৬/১, ২৭, 

িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 
িবউেবার অধীেন ৩৩ �কিভ, ১১ �কিভ, ১১/০.৪ �কিভ ও 
০.৪ �কিভ লাইন িনম �াণ ও �নব �াসন/উ�য়ন কাজ, িবিভ� 
ক�াপািস�র িবতরণ �া�ফম �ার �াপন ও �নব �াসন কাজ। 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৫৩৫৯.৫ 
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�ােকজ 
নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 
প� 

�য় প�িত 
এবং ধরন 

�য় 
অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 
উৎস 

�া�িলত �য় 
(ল� টাকা) 

২৮,২৯/১, 
৪২ ও ৪৩;  
িবডি�উ-
৯, ১০, 
১৩, ১৪, 
১৫, ১৬, 
৩০, ৩১, 
৩২, ৩৩, 
৩৪, ৩৫, 
৩৬, ৩৭, 
৩৮, ৩৯, 
৪০ ও ৪১  

 অভ��রীন পিরবহন     
৬২, ৫৪-
িস ও ৬৩ 

�পাল পিরবহন ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১,৯৮৫.০০ 

�ত� কােজর �মাট �য় �� ৭,০৫৫.৩৯ 
 �সবা     
১ ইি�নীয়ািরং কনসালেটি� (�ানীয়) আরএফিপ 

(িকউিসিবএস) 
িবিপিডিব িজওিব ৪৫০.০০ 

 

�কে�র আওতায় স�ািদত �ধান আট� �য় �ােকেজর সার-সংে�প িন��পঃ 

সারিণ – ১.১ : স�ািদত �ধান �ি�স�েহর ও কােজর অব�ার সারসংে�প 

�িমক 
নং 

�ি�র নাম 
�ি� 

�া�েরর  
তািরখ 

�ি� 
কায �কেরর 

তািরখ 

�ি� 
অ�যায়ী কায � 

সমাি�র 
তািরখ 

ম�� 

১ Design, Supply, Installation, Testing & 

Commissioning of GIS (GIS) 

২৪/০১/ 

২০১৮ 

১০/০৪/ 

২০১৮ 

০৯/০৪/ 

২০২০ 

কাজ� 
চলমান 

২ Design, Supply, Installation, Testing & 

Commissioning, Up gradation & Renovation of 

AIS Substation (AIS-1) 

০৯/০১/ 

২০১৮ 

১৫/০৩/ 

২০১৮ 

১৪/০৩/ 

২০১৯ 

কাজ� 
�শষ 

হেয়েছ 

৩ Design, Supply, Erection, Testing & 

Commissioning and Construction of Rural Type 

Substation, Renovation of AIS Substation, Up- 

gradation of AIS Substation,  Rural type 

Substation (AIS-2) 

০৪/০৪/ 

২০১৮ 

০৪/০৪/ 

২০১৮ 

০৩/০৪/ 

২০১৯ 

কাজ� 
চলমান 

৪ Design, Supply, Erection, Installation, Testing & 

Commissioning of AIS Substation on Turnkey 

Basis (AIS-3) 

২৮/১২/ 

২০১৭ 

২২/০৪/ 

২০১৮ 

২১/০৪/ 

২০১৯ 

কাজ� 
চলমান 

৫ Design, Supply, Installation, Up-gradation, 

Renovation, Testing and Commissioning of 33/11 

KV Sub-station  (AIS-4) 

০১/০৩/ 

২০১৮ 

০১/০৩/ 

২০১৮ 

২৮/০২/ 

২০১৯ 

কাজ� 
�শষ 

হেয়েছ 
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�িমক 
নং 

�ি�র নাম 
�ি� 

�া�েরর  
তািরখ 

�ি� 
কায �কেরর 

তািরখ 

�ি� 
অ�যায়ী কায � 

সমাি�র 
তািরখ 

ম�� 

৬ Design, Supply, Erection, Installation, Testing & 

Commissioning of 33/11 KV AIS Substation on 

Turnkey Basis (AIS-5) 

২৮/১২/ 

২০১৭ 

২২/০৪/ 

২০১৮ 

২১/০৪/ 

২০১৯ 

কাজ� 
চলমান 

৭ Design, Supply, Erection, Testing,  

Commissioning & Construction of Rural Type, 

Renovation  & Up-gradation of AIS Substation 

(AIS-6) 

০৪/০৪/ 

২০১৮ 

০৪/০৪/ 

২০১৮ 

০৩/০৪/ 

২০১৯ 

কাজ� 
চলমান 

৮ Design, Supply, Erection, Installation, Testing & 

Commissioning & Up-gradation & Renovation of 

AIS Substation (AIS-7) 

০১/০৩/ 

২০১৮ 

০১/০৩/ 

২০১৮ 

২৮/০২/ 

২০১৯ 

কাজ�  
�শষ 

হেয়েছ 

 

উপেরর সারিণ পরী�া করেল �দখা যায় �য, সংেশািধত িডিপিপেত �য কম � পিরক�না �া�িলত করা 

হেয়িছল, �ক��র টাণ � কী �কাদােরর সােথ   �ি� �া�েরর কম � পিরক�না তার �চেয় �কােনা �কােনা ��ে� 

এিগেয় আেছ। িক� নানািবধ কারেণ �ক��র সামি�ক কায ��ম সংেশািধত িডিপিপ অ�যায়ী িনধ �ািরত সমেয় 

(িডেস�র, ২০১৯) স�াদন করা স�ব হয় নাই। তাই �কে�র �ময়াদ পরবত�েত সংেশািধত কের  ৩১ 

িডেস�র, ২০২০ পয �� �ি� করা হেয়েছ।  

 

 

১.৮ লগ ��ম 

িনেচ �ক��র িডজাইন এবং �কে�র লিজক�াল ��মওয়াক� স�িক�ত িবে�ষণ করা হেলা। 

�ক��র িডজাইন স�িক�ত আেলাচনা ও িবে�ষণঃ 

�কে�র িডজাইন িহসােব ধরা হয়, �কে�র �াথিমক পয �ােয় �য সকল িবষয়েক িবেবচনা করা হয়, �যমন, 

�কে�র �ল অ�স�হ, কাঠােমা, সফলতার �বিশ�� এবং �যসব �িত�িত র�া করা হেব �সসেবর 

পিরক�না।   

�ক��র ল�� হেলা �হ�র রাজশাহী িবভােগর �জলা স�েহর িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন ঘটােনা যােত 

রাজশাহী িবভােগর িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন ও �মতা �ি� পায় ও ফেল মা�েষর িব��েতর আবািসক 

ও বািণিজ�ক চািহদা �রণ হয় ও আথ �সামািজক উ�য়ন ঘেট। এছাড়া এ� বা�বািয়ত হেল �মবধ �মান িব��ৎ 

চািহদা �রণ হেয় �� ুও িনরিবি�� িব��ৎ সরবরাহ হেব, িসে�ম লস কমেব এবং �লাড �শিডং কমেব। এর 

ফেল সরকােরর ল�� িভশন-২০২১ অ�যায়ী সবার জ� িব��ৎ ল��মা�ায় অ�ত ৭৫০ �মগাওয়াট �মতা 

�ি� এবং ন�ন ২,০০,০০০ �াহকেক িব��ৎ সংেযােগর আওতায় আনা যােব। 

�ক��র উপেরাে�িখত ল�� �াথিমক পয �ােয় িনধ �ারণ করা হেয়েছ এবং �সই অ�যায়ী এর অ�স�হ িনধ �ারণ 

করা হেয়েছ। �ক�� িব��ৎ  উ�য়ন �বাড � বা�বায়ন করেছ। বা�বায়েনর জ� এর ��েত �ক� পিরচালেকর 
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অধীন� এক� টীম ছাড়াও আ�ঃম�ণালেয়র উ� পয �ােয়র সদ�েদর �ারা গ�ত �ক� বা�বায়ন কিম� 

(Project Implementation Committee) এবং িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালয় অধীন� 

�ক� �ীয়ািরং কিম� (Project Steering Committee) গঠন করা হেয়েছ। এছাড়া পিরক�না 

ম�ণালেয়র আইএমইিড িবভাগ ক��ক �ক��র িনরী�া কাজ তদারিক করা হে�।  

�ক��র সফলতার �বিশ�� �কে�র লিজক�াল ��মওয়ােক�র মা�েম যাচাই করা যােব, যা �কে�র 

িডিপিপেত উে�খ আেছ।  

�কে�র �যসকল �িত�িত র�া করা হেব �স�েলার কম �পিরক�না িডিপিপেত বারচাট � আকাের �দওয়া আেছ।  

 

�ক��র লিজক�াল ��মওয়াক� স�িক�ত িবে�ষণঃ 

সংেশািধত িডিপিপেত �ক��র এক� লিজক�াল ��মওয়াক� �দওয়া আেছ, যা িনেচ �দখােনা হলঃ 

সংি�� বণ �না ব�িন� যাচাই িনেদ �শক যাচাইেয়র মা�ম ����ণ � অ�মান 
ল��  সরকােরর িভশন ২০২১ 

অজ�েন িবতরণ �জান, 
রাজশাহী িবতরণ �ব�ার 
�মতা বিধ �তকরণ, 
স�সারণ, নবায়ন ও 
�নব �াসন। 

�ন, ২০২১ সােলর মে� িবতরণ 
�জান, িবউেবা, রাজশাহী 
আওতাধীন সকল �ােন িব��ৎ 
সংেযাগ �াি�র জ� িবতরণ লাইন 
িব�মান থাকা। 

(১) ৭ম প�বািষ �ক 
পিরক�না। 
(২) পিরক�না শাখা, 
িব��ৎ িবভাগ। 
(৩) িব��ৎ পিরক�না 
পিরদ�র, িবউেবা। 

 

উে�� 
 

(ক) িবতরণ �জান, 
িবউেবা, রাজশাহী এর 
িব��ৎ িবতরণ �ব�ার 
�মতা বিধ �তকরণ। 
(খ) �াহকেদরেক 
িনভ�রেযা� ও মানস�ত 
িনরিবি�� িব��ৎ সরবরাহ 
করা। 

িবতরণ অ�ল রাজশাহীর 
রাজশাহী, চ�পাইনবাবগ�, নােটার, 
পাবনা, িসরাজগ�, ব�ড়া, 
জয়�রহাট ও নওগ� �জলায় িব��ৎ 
িবতরণ �ব�ার উ�য়ন ও �মতা 
বিধ �তকরণ।  
(ক) নেভ�র, ২০১৯ সােলর মে� 
১৭� ৩৩/১১ �কিভ ন�ন উপেক� 
িনম �াণ। 
(খ) নেভ�র, ২০১৯ সােলর মে� 
২৭� ৩৩/১১ �কিভ উপেকে�র 
আপে�েডশন/ িরেনােভশন। 
(গ) নেভ�র, ২০১৯ সােলর মে� 
১২৯৯ িকঃিমঃ ন�ন িবতরণ 
লাইন িনম �াণ। 
(ঘ) নেভ�র, ২০১৯ সােলর মে� 
১৭১৪ িকঃিমঃ িব�মান িবতরণ 
লাইন িরেনােভশন। 
(ঙ) িডেস�র, ২০১৯ সােলর মে� 
৫০০,০০০ �াহকেক িব��ৎ 
সংেযাগ �দওয়া। 

(ক) িফিজিবিল� 
িরেপাট �। 
(খ) মা�ার ��ান-
২০১৬ এর �লাড 
�ব �াভাস। 

(ক) মা�ার ��ান-
২০১৬ এর �লাড 
�ব �াভাস স�ক 
আেছ। 
(খ) �েয়াজনীয় অথ � 
যথাসমেয় পাওয়া 
যােব। 

আউট�ট (ক) ন�ন ৩৩/১১ �কিভ 
উপেক� িনম �াণ। 
(খ) কিতপয় িব�মান 
৩৩/১১ �কিভ উপেক� 
আপে�েডশন/ 

িবতরণ অ�ল, রাজশাহীর 
রাজশাহী, চ�পাইনবাবগ�, নােটার, 
পাবনা, িসরাজগ�,  ব�ড়া, 
জয়�রহাট ও নওগ� �জলায় বিধ �ত   
�মতায়  উ�ত িব��ৎ িবতরণ 

(ক) �ক� সমা� 
�িতেবদন।  
(খ) আইএমইিড এর 
�িতেবদন। 

(ক) সকল মালামাল 
ও সর�াম স�ক 
সমেয় �পৗঁছােব। 
(খ) �কান �া�িতক 
�েয �াগ ঘটেব না। 
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সংি�� বণ �না ব�িন� যাচাই িনেদ �শক যাচাইেয়র মা�ম ����ণ � অ�মান 
িরেনােভশন। 
(গ) ন�ন িবতরণ লাইন 
িনম �াণ। 
(ঘ) কিতপয় �রাতন 
িবতরণ লাইন িরেনােভশন। 
(ঙ) ন�ন �াহেকর িব��ৎ 
সংেযাগ। 
(চ) ফাংশনাল ভবন, 
উপেক� ভবন, বাউ�াির 
ওয়াল, রা�া এবং ��ন 
িনম �াণ।  

�ব�া। 
(ক) নেভ�র, ২০১৯ সােলর মে� 
১৭� ৩৩/১১ �কিভ িনিম �ত 
উপেক�। 
(খ) নেভ�র, ২০১৯ সােলর মে� 
২৭� ৩৩/১১ �কিভ উ�ীত�ত 
উপেক�। 
(গ) নেভ�র, ২০১৯ সােলর মে� 
১২৯৯ িকঃিমঃ িনিম �ত িবতরণ 
লাইন। 
(ঘ) নেভ�র, ২০১৯ সােলর মে� 
১৭১৪ িকঃিমঃ িরেনােভশন�ত 
িবতরণ লাইন। 
(ঙ) িডেস�র, ২০১৯ সােলর মে� 
৫০০,০০০ ন�ন �াহক।  
(চ) �ফ�য়ারী, ২০১৯ সােলর মে� 
৪৪৪০ বঃিমঃ ফাংশনাল ভবন, 
২৭০০ বঃিমঃ উপেক� ভবন, 
বাউ�াির ওয়াল, রা�া এবং ��ন 
িনিম �ত। 

(গ) �ক� এলাকার 
জনগন বাধা �ি� 
করেব না। 
(ঘ) �ক� 
বা�বায়েন 
সব �মহেলর 
সহেযািগতা পাওয়া 
যােব। 
(ঙ) �ক� 
বা�বায়েন উপ�� 
�লাকবল িনেয়ািজত 
থাকেব।  
(চ) �ণগত 
মানস�� কাজ 
স�াদন করা হেব। 

ইন�ট (ক) ৩৩/১১ �কিভ ন�ন 
উপেক�। 

(ক) নেভ�র, ২০১৯ সােলর মে� 
১৭� ৩৩/১১ �কিভ ন�ন উপেক� 
িনম �াণ। 

১৯৯৯৯.০২ ল� টাকা। (ক) সকল তহিবল 
সময়মত পাওয়া 
যােব। 
(খ) �য় �ি�য়া 
স�কভােব স�� 
হেব। 
(গ) পরামশ �েকর 
িনেয়াগ সময়মত 
স�� হেব। 
(ঘ) দ� জনবল 
সময়মত িনেয়াগ 
হেব। 

(খ) কিতপয় িব�মান 
৩৩/১১ �কিভ উপেক� 
িরেনােভশন। 

(খ) নেভ�র, ২০১৯ সােলর মে� 
২৭� ৩৩/১১ �কিভ উপেক� 
িরেনােভশন। 

৯৮৬৫.৯৫ ল� টাকা। 

(গ) ন�ন িবতরণ লাইন। (গ) নেভ�র, ২০১৯ সােলর মে� 
১২৯৯ িকঃিমঃ ন�ন িবতরণ 
লাইন িনম �াণ। 

২৪০৫৮.৩৯ ল� 
টাকা। 

(ঘ) কিতপয় �রাতন 
িবতরণ লাইন িরেনােভশন। 

(ঘ) নেভ�র, ২০১৯ সােলর মে� 
১৭১৪ িকঃিমঃ িবতরণ লাইন 
িরেনােভশন। 

১১৪৫৬.৩৯ ল� টাকা। 

(ঙ) অিধ�হণ ও �িম 
উ�য়ন। 

(ঙ) িডেস�র, ২০১৮ সােলর মে� 
১০.৪৩ একর জিম অিধ�হণ ও 
�িম উ�য়ন। 

২৯৭০.৮৯ ল� টাকা। 

(চ) �ত� কাজ। (চ) �ফ�য়ারী, ২০১৯ সােলর মে� 
৪৪৪০ বঃিমঃ ফাংশনাল ভবন, 
২৭০০ বঃিমঃ উপেক� ভবন এবং 
অ�া� �ত�কাজ। 

২৯১৪.৬০ ল� টাকা। 

(ছ) যানবাহন। (ছ) �ন, ২০১৮ সােলর মে� ১� 
জীপ, ৪� ডাবল �কিবন িপক-আপ 
ও ৭� �মাটর সাইেকল �য়। 

২৫২.৮০ ল� টাকা। 

(জ) �ক� বা�বায়েনর 
জ� দ� জনশি�। 

(জ) ২০১৫-১৬ (�ন, ২০১৬) 
সােলর মে� �ক� পিরচালনার 
জ� ২৬ জন জনবল ��ষেণ/ 
আউটেসািস �ং এর মা�েম িনেয়াগ। 

৬৩৬.৯৬ ল� টাকা। 
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উপেরর লিজক�াল ��মওয়াক�� পরী�া কের �দখা যায় �য, �কে�র অ�স�েহর সােথ এবং �কে�র লে��র 

সােথ ��মওয়ােক�র ল��, উ���, আউট�ট ও ইন�ট এবং ব�িন� যাচাই িনেদ �শক স�হ স�কভােব 

িনব �াচন করা হেয়েছ।  

আগ�, ২০১৬ সােল স�ািদত �ল িডিপিপেত ল�� স�েহর মে� ৫০০,০০০ ন�ন �াহকেক িব��ৎ 

সংেযােগর আওতায় আনার কথা বলা আেছ। পরবত�েত ১ অে�াবর, ২০১৬ সাল �থেক বাংলােদশ িব��ৎ 

উ�য়ন �বাড � �থেক সকল স�দ ও দায়-দািয়� �হণ কের নদ �ান � ইেলি�িস� সা�াই �কা�ানী (�নসেকা) 

িলিমেটড ঐ অ�েল িব��ৎ িবতরেণর বািণিজ�ক কায ��ম �� কের। ফেল উপের উে�িখত ৫০০,০০০ ন�ন 

�াহকেক িব��ৎ সংেযােগর আওতায় আনার িবষয়� �নসেকার অধীন� হওয়ায় �সে��র, ২০১৮ সােল 

সংেশািধত িডিপিপেত এ� �কে�র ল�� িহসােব উে�খ নাই। তেব �ক��র লিজক�াল ��মওয়ােক� ন�ন 

�াহেকর সংেযােগর িবষয়� িনেদ �শক িহসােব উে�খ আেছ। 

সংেশািধত িডিপিপ অ�যায়ী �ক�� �শষ হবার কথা িডেস�র, ২০১৯ সােল। �তরাং �ক��র লিজক�াল 

��মওয়াক� এই সমেয়র িভি�েত করা হেয়েছ। �ক��র �ময়াদ িডেস�র, ২০২০ পয �� �ি� পাওয়ায় �ক�� 

পিরবী�ণ ও ��ায়েন �িবধার জ� উপেরর লিজক�াল ��মওয়াক� সংেশাধন করা �েয়াজন।  

 

১.৯ �টকসইকরণ পিরক�না 

িব��ৎ উ�য়ন �বােড �র আওতাধীন “িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান” এর �ল িডিপিপ গত 

২৪/০৩/২০১৫ ইং তািরেখ একেনক ক��ক অ�েমািদত হয়। �সই সময় রাজশাহী িবভােগর িব��ৎ িবতরেণর 

দািয়� িব��ৎ উ�য়ন �বােড �র অধীেন িছল। �তরাং �ক�� বা�বািয়ত হওয়ার পর পিরচালন পয �ােয় এ� 

িব��ৎ উ�য়ন �বােড �র অধীেনই থাকার কথা িছল। ফেল �ক��র সমাি�র পর �� �িবধািদ �টকসই (Exit 

Plan) করার লে�� �ল িডিপিপেত Exit Plan স�েক� �িনিদ �� িক� উে�খ করা হয় নাই। িক� পের ১ 

অে�াবর, ২০১৬ সাল �থেক বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � �থেক সকল স�দ ও দায়-দািয়� �হণ কের 

উ�রা�েলর রাজশাহী ও রং�র িবভােগর ১৬ � �জলায় নদ �ান ইেলি�িস� সা�াই �কা�ানী (�নসেকা) 

িলিমেটড িব��ৎ িবতরেণর বািণিজ�ক কায ��ম �� কের। এখােন উে�খেযা� �য, নদ �ান � ইেলি�িস� সা�াই 

�কা�ানী (�নসেকা) িলিমেটড বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � এর এক� �িত�ান। 

বত�মান �ক�� সমা� হওয়ার পর �কে�র সকল স�দ ও দায় বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � (িবউেবা) 

�থেক �নসেকা িলঃ-এর িনকট হ�া�িরত হেব।  
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ি�তীয় অ�ায় 

িনবীড় পিরবী�ণ কাজ পিরচালন প�িত ও সময় িভি�ক পিরক�না 
 

২.১। সমী�ার কায �পিরিধ (TOR): 
 
সমী�ায় পরামশ �েকর কায �পিরিধ িনেচ �দওয়া হলঃ 
 
২.১.১ �কে�র িববরণ (পট�িম, উে��, অ�েমাদন/সংেশাধেনর অব�া, অথ �ায়েনর িবষয় ইত�ািদ সকল 

�েযাজ� ত�); 
২.১.২ �কে�র সািব �ক এবং িব�ািরত অ�িভি�ক বা�বায়ন (বা�ব ও আিথ �ক) অ�গিত ত� সং�হ, 

সি�েবশ, িবে�ষণ, সারিণ/েলখিচে�র মা�েম উপ�াপন ও পয �ােলাচনা; 
২.১.৩ �কে�র উে�� অজ�েনর অব�া পয �ােলাচনা ও পয �েব�ণ; 
২.১.৪ �কে�র আওতায় স�ািদত/চলমান িবিভ� প�, কায � ও �সবা সং�েহর (Procurement) ��ে� 

�চিলত সং�হ আইন ও িবিধমালা (িপিপএ, িপিপআর, উ�য়ন সহেযাগীর গাইডলাইন ইত�ািদ) 
�িতপালন করা হেয়েছ/হে� িক না - �স িবষেয় পয �েব�ণ; 

২.১.৫ �কে�র আওতায় সং�হীত/ ভিব�েত সং�হ করা হেব এমন প�, কায � ও �সবা পিরচালনা এবং 
র�ণােব�েণর জ� �েয়াজনীয় জনবলসহ আ�ষি�ক িবষয় পয �েব�ণ; 

২.১.৬ �কে�র আওতায় িবিভ� প�, কায � ও �সবা সংি�� �য়�ি�েত িনধ �ািরত 

��িসিফেকশন/BOQ/TOR, �ণগতমান, পিরমাণ অ�যায়ী �েয়াজনীয় পিরবী�ণ/যাচাইেয়র 
মা�েম সং�হ করা হেয়েছ/হে� িক না, �স িবষেয় পয �ােলাচনা ও পয �েব�ণ; 

২.১.৭ �কে�র �িঁক স�িক�ত িবিভ� সম�া, �যমন অথ �ায়েন িবল�, বা�বায়েন প�, কায � ও �সবা 
�য়/সং�েহর ��ে� িবল�, �ব�াপনায় অদ�তা ও �কে�র �ময়াদ ও �য় �ি�, ইত�ািদ কারণসহ 
অ�া� িদক িবে�ষণ, পয �েলাচনা ও পয �েব�ণ; 

২.১.৮ �ক� অ�েমাদন, সংেশাধন (�েযাজ� ��ে�), অথ � বরা�, অথ � ছাড়, িবল পিরেশাধ ইত�ািদ িবষেয় 
ত�-উপাে�র পয �ােলাচনা ও পয �েব�ণ; 

২.১.৯ উ�য়ন সহেযাগী সং�া (যিদ থােক) ক��ক �ি� �া�র, �ি�র শত�, �য় ��াব �ি�য়াকরণ ও 
অ�েমাদন, অথ � ছাড়, িবল পিরেশােধ স�িত ও িবিভ� িমশন এর �পািরশ ইত�ািদর ত�-উপা�িভি�ক 
পয �ােলাচনা ও পয �েব�ণ; 

২.১.১০ �ক� সমাি�র পর �� �িবধািদ �টকসই (Exit Plan) করার লে�� মতামত �দান; 
২.১.১১ SWOT Analysis; 
২.১.১২ সািব �ক পয �ােলাচনা; 

২.১.১৩ �পািরশ; 
২.১.১৪ রাজশাহী িবভােগ বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বােড �র �ভৗগিলক এলাকায় িব��ৎ িবতরণ �ব�ার সািব �ক 

অব�া স�েক� আেলাকপাত ও মতামত �দান; এবং 
২.১.১৫ ক��প� িনধ �ািরত অ�া� িবষয়াবিল। 
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২.২ এলাকা িনব �াচন 

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বােড �র িবতরণ এলাকা রাজশাহীর অধীন� �হ�র রাজশাহী, �হ�র ব�ড়া এবং 

�হ�র পাবনা অ�েল ০৮ (আট) � �জলায় ১৭ (সেতেরা) � ��শন এলাকায় বত�মােন িব��ৎ উ�য়ন কাজ 

চলমান রেয়েছ। এ সকল এলাকােক সমী�া অ�ল িহসােব িনব �াচন করা হেয়েছ।  

সমী�া এলাকা �ক� এলাকার �িতিনিধ��লক করার লে�� িনব �াচেনর ��ে� �ক� সংি�� কম �কত�াগেণর 

পরামশ � �হণ করা হেয়েছ।  

সারণী ২.১ - িবভাগ, �জলা, উপেজলা অ�সাের �ক� অ�ল 

 

িবভাগ 

 

�জলা 

 

��শন এলাকা 

রাজশাহী 

রাজশাহী 
রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন, রাজশাহী সদর, �গাদাগাড়ী, 

তােনার 

চ�পাইনবাবগ�  চ�পাইনবাবগ� সদর, �গাম�া�র, িশবগ�  

নােটার  নােটার সদর 

পাবনা  পাবনা সদর, ঈ�রদী 

িসরাজগ�  িসরাজগ� সদর 

ব�ড়া ব�ড়া সদর, �শর�র, �পচ�িচয়া,  িশবগ� 

জয়�রহাট  জয়�রহাট সদর 

নওগ�  নওগ� সদর 

 

 

২.৩ ন�না প�িত ও আকার িনধ �ারণ  

সমী�ার ত� সং�েহর জ� সং�াগত ও �নগত জিরপ প�িত �বহার করা হেয়েছ। সমী�ার কম �প�িতর 

অংশ িহেসেব �েয়াজনীয় ত� �াইমারী এবং �সেক�ারী উৎস �থেক সং�হ করা হেয়েছ। �াইমারী ত��িল 

সরাসির সা�াৎকােরর মা�েম এবং �সেক�ারী ত��িল িপিডএসিডিপ (Power Distribution 

System Development Project), রাজশাহী �জান সহ অ�া� সংি�� সং�া এবং সেরজিমেন 

পিরদশ �েনর মা�েম সং�হ করা হেয়েছ। 

 
২.৩.১ সং�াগত জিরেপর ন�না-সং�া িনধ �ারণ 
 

িব��ৎ সংেযাগ �াহক �িবধােভাগী এলাকা �থেক ন�না আকার িন�িলিখত ফ� �লার মা�েম িনণ �য় করা 

হেয়েছ।  

� =
����

��
. (�. ���) 
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Where, 

 n = Sample size 

 Z = Value of the standard normal variety  

 P = Proportion/ Probability of success  

 Q = 1 - P 

 e = Margin of error (precision level) 

d.eff= Design effect 

Assumptions: 

 Z = 1.96 (The value of the standard variation at 95% confidence level) 

 P = 0.5  

 Q = 0.5 

 e = 0.05 (precision level 5%) 

d.eff=design effect = 1.00, considering homogeneity of sample 

n = (1.96^2)*(0. 5)*(0.5)/(0.05 ^2) =(3.8416*0.25)/(0.0025)*1.0 = (0.9604/0.0025)*1.0 = 

384.16 = 384 

উপেরর ফ� �লা �থেক স�না সং�া n=৩৮৪ পাওয়া �গল। জিরেপর �িবধােথ � �মাট ন�না সং�া ৩৮৪ এর 

পিরবেত� ৪০০ িবেবচনা করা হেয়েছ। ন�না �হেণর ��ে� িনব �ািচত সমী�া এলাকার সব�েলােত আ�পািতক 

হাের ন�না সং�া িনধ �ারণ করা হেয়েছ। 
 

২.৩.২ উ�রদাতার ন�না চয়ন 
 

উপের বিণ �ত �ক� এলাকার �িবধােভাগী �াহক ন�না িসে�েম�ক �দবচয়ন প�িতর (Random 

sampling) মা�েম িনব �াচন করা হেয়েছ। 

 

২.৩.৩ উ�রদাতার ন�না ব�ন 
 

মাঠ পয �ােয় ত� সং�েহর সময় িব��ৎ িবতরণ �কা�ািন �নসেকা �থেক �াহক তািলকা িনেয় এলাকা িভি�ক 

আ�পািতক হাের সং�া িনধ �ারণ কের খানা পয �ােয় �িবধােভাগী ৪০০ জেনর ন�না �নওয়া হেয়েছ ।  

 

উ�রদাতা িনব �াচন 

�াহক উ�রদাতা 

আবািসক  খানা �ধান; অথবা 

 ত�র উপ�� �িতিনিধ (�ী, ��, ক�া বা অ� �য �কান িনকট আ�ীয়, িযিন 

সাব ��িণক ঐ বাসায় বসবাস কেরন এবং যার বয়স ��নতম ১৮ বছর। 

বািণিজ�ক  �িত�ান �ধান 
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২.৩.৪ �ণগত প�িতর �বহার: 
 

সমী�ায় �ণগত প�িত িহেসেব ‘�ফাকাস �প িডসকাশন’ বা দলীয় আেলাচনা (FGD) এবং ‘কী ইনফরেম� 

ই�ারিভউ’ (KII) �বহার করা হেয়েছ। 

 

২.৩.৫  �ফাকাস �প িডসকাশন’ বা দলীয় আেলাচনা (FGD) 
 

 সমী�ার জ� িনব �ািচত সারিণ ২.১ -এ বিণ �ত ১৭ � এলাকার মে� ১৬ � এলাকায় ১৬ � এবং 

রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন এলাকায় ৪�  এফিজিড করা হেয়েছ। অথ �াৎ �মাট এফিজিড সং�া ২০ 

�। এফিজিডেত খানা পয �ােয়র আবািসক ও বািণিজ�ক �াহকেদর আম�ণ জানােনা হেয়েছ। �িত 

এফিজিডেত ৮-১০ জন মিহলা/��ষ অংশ�হণ কেরেছন। �িত� �ফাকাস �প আেলাচনায় িব��ৎ 

সংি�� সকল Stakeholder-এর �িতিনিধ� িনি�ত করা হেয়েছ; 

 �ক� এলাকায় �িবধােভাগীেদর/ ত� �দানকারীেদর যথাযথভােব িনব �াচন তথা কােজ অ�� �� 

করার লে�� অংশীজন �ব�াপনা (Stakeholder management) –এর সকল ��� িবেবচনা 

করা হেয়েছ; 

 �িত� FGD �ক� এলাকার এমন এক� জায়গায় করা হেয়েছ, �যখােন সকল অংশ�হণকারী 

সহেজ আসেত পােরন এবং অবােধ মতামত �দান করেত পােরন। এফিজিড সভা একজন স�ালক 

�ারা পিরচািলত হেয়েছ িযিন �ক� স�িক�ত িবষেয়র উপর সভায় আগত সকলেক ��ভােব কথা 

বলার জ� উৎসািহত কেরেছন;  

 এফিজিড গাইডলাইন অ�সাের ��ািবত এফিজিড�িল পিরচািলত হেয়েছ এবং গাইডলাইেন উে�িখত 

�চক অ�যায়ী ধারাবািহকভােব আেলাচনা কের ত� সং�হ করা হেয়েছ, এবং 

 ত� সং�হকােল �িবধােভাগী ছাড়াও �ক� সংি�� অ�া� সকল সং�া ও �ি�র সােথ িনিবড় ও 

কায �করী �যাগােযােগর জ� �যাগােযাগ �ব�াপনার (Communication management)-এর 

সকল ��� িবেবচনা করা হেয়েছ। 

 

২.৩.৬ কী ইনফরেম� ই�ারিভউ (KII) 
 

KII প�িতেত সং�হীত তে� জ� িপিডএসিডিপ এবং ��ক-�হা�ার িহসােব �নসেকার সংি�� 

কম �কত�ােদর তািলকা �দওয়া হলঃ 

 �ক� পিরচালক, িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান; 

 িনব �াহী �েকৗশলী-১, িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান; 

 িনব �াহী �েকৗশলী-২, িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান; 

 সহকারী �েকৗশলী, িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান; 

 �ধান �েকৗশলী, �নসেকা, রাজশাহী এবং 

 িনব �াহী �েকৗশলী, �নসেকা, রাজশাহী। 
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২.৪ ত� সং�হ ও িবে�ষণ প�িত 

এই সমী�া দেল ৪ জন পরামশ �ক, ৬ জন �পারভাইজার, ১২ জন ত� সং�হকারী, ১ জন কি�উটার 

অপােরটর, ২ জন ডাটা এি� অপােরটর এবং ১ জন অিফস সহকারী কম �রত রেয়েছন।   

�কে�র িনিবড় পিরবী�ণ কায ��েমর �িতেবদেন সি�েবেশর জ� িন�বিণ �ত ত�/দিললপ�ািদ সং�হ, 

পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা হেয়েছঃ  

 �কে�র অ�েমািদত িপিপ/িডিপিপ, সংেশািধত িপিপ/িডিপিপ এবং তৎসংি�� অ�েমাদনপ�; িবিভ� 

�য়, কায � এবং �সবা সং�া� দরপ� দিলল; 

 কািরগরী ও আিথ �ক ��ায়ন �িতেবদন এবং এতদসং�া� কািরগরী কিম�, দরপ� কিম� এবং 

পিরচালনা পষ �েদর অ�েমাদনপ�; সংি�� ��ে� সরকাির �য় সং�া� ��ায়ন কিম�র 

অ�েমাদনপ�; 

 িবিভ� �য়, কায � এবং �সবা সং�া� �য়ােদশ/কায �ােদেশর ই�াপ� (NoA) ও �ি�প�; 

 �য় সং�া� �ােকজ/লট িব�ািরতভােব পরী�া; 

 �কে�র P.I.C এবং P.S.C সভার কায �িববরণী; 

 িবউেবা-�ত অ�ি�ত উ�য়ন �কে�র অ�গিতর পয �ােলাচনা সভার কায �িববরণী; 

 িব��ৎ িবভােগ অ�ি�ত উ�য়ন �কে�র অ�গিতর পয �ােলাচনা সভার কায �িববরণী;  

 অিডট �িতেবদন এবং 

 �েয়াজনীয় ন�া/িডজাইন/দিললপ�ািদ। 

 

২.৪.১ মাঠকম� এবং �পারভাইজার �িশ�ণ 
 

পরামশ �ক �িত�ান ক��ক মাঠ কম� এবং �পারভাইজার িনেয়ােগর পর ত�েদর ৩ (িতন) িদেনর �িশ�ণ 

কম ��চীর �ব�া করা হেয়েছ। পরামশ �কগণ মাঠ কম� এবং �পারভাইজারগেণর �িশ�ণ �দান কেরেছন। 

উ� কম ��চীেত আইএমইিড’র সংি�� কম �কত�াগণেকও আম�ণ জানােনা হেয়েছ। 

 

একজন ত�সং�হকারী িদেন ৩-৪ জেনর সা�াৎকার �হণ কেরেছন। �স অ�যায়ী আ�মািনক ২ স�ােহর 

মে� ত� সং�েহর কাজ স�� করার ল��মা�া িনধ �ারণ করা হ�য়িছল। ৬ জন �পারভাইজার ত� 

সং�হকারীেদর ��মালার �ণগত মান যাচাই ও �েয়াজনীয় িদক-িনেদ �শনা �দান কেরেছন। �পারভাইজারগণ 

FGD সংি�� ত� সং�হ কেরেছন।  

 

২.৪.২ ত� সং�েহর উপকরণ �ণয়ন (��প�) 
 

সমী�ার উে��, কায �-পিরিধ অ�যায়ী ��ািবত কম �প�িতর আেলােক �েয়াজনীয় ও �াসি�ক ��প� ও 

�চকিল� �তরী করা হেয়েছ। ��প� ও �চকিল�স�হ �টকিনক�াল ও ি�য়ািরং কিম�র সভায় আেলাচনার 

মা�েম �ড়া� করা হেয়েছ। খানা পয �ােয়র ত� বত�মান আ�িনক ��ি� ODK (Open data kit) বা 

অনলাইন সাভ �ােরর মা�েম �াট � �ফান বা �াব �বহার কের সং�হ করা হেয়েছ। যার ফেল �েত�ক� 
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ই�ারিভউ এর িজিপএস পাওয়া �গেছ এবং ত� সং�হ চলাকালীন িরেয়ল টাইম মিনটিরং করা হেয়েছ। 

ত�-উপা� সং�েহর উপকরণস�হ িন��প: 

 িব��ৎ সংেযাগ�ত আবািসক �াহকেদর জ� ��প�;  

 িব��ৎ সংেযাগ�ত বািণিজ�ক �াহকেদর জ� ��প�; 

 দলিভি�ক আেলাচনার (FGD) জ� ��প�; এবং 

 �িকউরেম� সং�া� ত� সং�েহর জ� ��প�। 

 

২.৪.৩ �ানীয় পয �ােয়র কম �শালা 
 

গত ১৪ �ন, ২০২০ তািরেখ �ানীয় পয �ােয় কম �শালা স�াদন করা হেয়েছ।  

 

২.৪.৪ ত� বা ডাটা এিড�ং ও �কািডং 

�রণ�ত ��প� স�হ সাভ �াের জমা হওয়ার পর �সই ডাটা পরামশ �ক �িত�ােনর কায �ালেয় ডাউনেলাড কের 

�কািডং, এিড�ং করা হেয়েছ এবং এসিপএসএস (ডাটােবজ সফটওয়�ার) ��া�ােমর সাহাে� ডাটা 

অ�ানালাইিসস করা হেয়েছ। 

 

২.৪.৫ ত� বা ডাটা িবে�ষণ এবং িরেপাট � ��তকরণ 

ত� বা ডাটা িবে�ষণ এবং �িতেবদন �তিরর ��ে� িন�িলিখত িবষেয়র �িত সতক� �ি� রাখা হেয়েছঃ 

(১) সং�হীত ডাটার যথাথ �তা এবং �হণেযা�তা যথাযথভােব িবে�ষেণর জ� উ�ত ��ি� স�� সাভ �ার 

(ODK) প�িত �বহার করা হেয়েছ; এবং 

(২) সং�হীত ত� বা ডাটা এসিপএসএস সফটওয়�ােরর মা�েম িবে�ষণ (Univariate analysis, 

Bivariate analysis, etc.) করা হেয়েছ। 

 

২.৪.৬ �কে�র সবল ও �ব �ল িদক, �েযাগ ও �িঁক িবে�ষণ (SWOT Analysis): 
 

কম �-পিরক�নায় �য সকল ত� উপা� সং�হ এবং িবে�ষেণর ��াব করা হেয়েছ, �স সকল ত� উপা� 

সং�হ �ব �ক িবে�ষণ কের �ক��র সবল (Strength) ও �ব �ল (Weakness) িদক, �েযাগ  

(Opportunity) ও �িঁক (Threat) স�হ সনা� কের বত�মােন তার সমাধােনর জ� �পািরশ �দান করা 

হেয়েছ। িন� িলিখত িনেদ �শক মা�া (Indicator) অ�যায়ী �কে�র সবল ও �ব �ল িদক এবং �েযাগ 

(Opportunity) ও �িঁক (Threat)  পয �ােলাচনা করা হেয়েছ। 

 
 

�কে�র সবল িদক (Strength) স�েহর িনেদ �শক (Indicator)  
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�ক��র সবল িদক যাচাই করার জ� িনেচর িনেদ �শকস�হ �বহার করা হেয়েছঃ 

(১) �কে�র কায ��ম িনধ �ািরত সমেয়র মে� সমা� করণ; 

 (২) �কে�র �েয়াজন অ�যায়ী যথাযথ জনবল িনেয়াগ; 

 (৩) �ক� বা�বায়নকালীন সমেয় একই �ক� পিরচালেকর দািয়� পালন; 

 (৪) �েয়াজনীয় অেথ �র সং�ান; 

 (৫) যথাসমেয় অথ � ছাড়; 

 (৬) বাৎসিরক কম �-পিরক�না ��ত ও বা�বায়ন; 

 (৭) খাতওয়ারী বােজট চািহদা ও বরা�; 

 (৮) িবভাগ ও ম�ণালয় ক��ক িনয়িমত মিনটিরং; এবং 

 (৯) �কে�র িডজাইন ও ��িসিফেকশন অ�যায়ী সামি�ক কায ��ম স�াদন করা। 

 
�কে�র �ব �ল িদক (Weakness) স�েহর িনেদ �শক (Indicator) 

�ক��র �ব �ল িদক যাচাই করার জ� িনেচর িনেদ �শকস�হ �বহার করা হেয়েছঃ 

 (১)  �কে�র �েয়াজন অ�যায়ী যথাযথ জনবল িনেয়াগ না করা; 

 (২) �কে�র কায ��ম �িনিদ ��ভােব িচি�ত না করা; 

 (৩) বাৎসিরক কম �-পিরক�না ��ত ও বা�বায়ন না করা; 

 (৪) মালামাল �েয় জ�লতা ও দীঘ �সময় �য়; 

 (৫) �ক��র য�পািত ও সর�ােমর ���ণ � িডজাইন ও ��িসিফেকশন ��ত; 

 (৬)  িবিভ� পয �ােয় �েয়াজনীয় অ�েমাদন �াি�েত িবল�; 

 (৭)  �কাদােরর কম �-পিরক�নায় �ব �লতা; 

 (৮)  �কাদােরর বা�ব কােজর (Physical Execution) ধীরগিত; এবং 

 (৯)  �কে�র Exit Plan না থাকা। 

 
�কে�র �েযাগ (Opportunity) িনেদ �শক (Indicator) 

�ক��র �েযাগ যাচাই করার জ� িনেচর িনেদ �শকস�হ �বহার করা হেয়েছঃ 

(১) �কে�র িবিভ� কায ��ম বা�বায়েনর মা�েম কম �সং�ান �ি�; 

(২) �িষে�ে� �সচ, �িষজাত প� সংর�ণ ও �ি�য়াকরণ �ব�ার আ�িনিককরণ; 

(৩) িশ� কারখানা �াপেনর �েযাগ �ি�র ফেল এলাকার সামি�ক উ�য়ন; এবং 

(৪) হাসপাতাল এবং �ল/কেলজ �াপেনর মা�েম িশ�া এবং �া�� �সবার উ�িতর �েযাগ।  

 
�কে�র �িঁকর (Threat) িনেদ �শক (Indicator) 

�ক��র �িঁকর িদক যাচাই করার জ� িনেচর িনেদ �শকস�হ �বহার করা হেয়েছঃ 

 
(১) �কে�র কাজ বা�বায়েন �ানীয় �ভাব; 
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(২) খ�কালীন/অিতির� দািয়ে� �ক� পিরচালক িনেয়াগ বা ঘন ঘন �ক� পিরচালক 

পিরবত�ন; 

(৩) অথ � ছােড় িবল�; 

(৪) কােজর �লনায় অপয �া� অথ � বরা�; 

(৫) �া�িতক �েয �ােগ �য়�িত; 

(৬) ভিব�েত �ালানী িনরাপ�া িনি�তকরণ; এবং 

(৭)      যথাযথ �াহক সাড়া না পাওয়া। 

 
 

২.৪.৭  �িতেবদন উপ�াপন 

�ারি�ক �িতেবদন (Inception Report): 

�ারি�ক �িতেবদন �ি� স�াদেনর ১৫ িদেনর মে� দািখল। �ারি�ক �িতেবদন �টকিনক�াল কিম�র 

সভায় অ�েমাদেনর পর ি�য়ািরং কিম�েত উপ�াপন। ি�য়ািরং কিম� ক��ক �ারি�ক �িতেবদন 

অ�েমাদেনর পর মাঠ পয �ােয় ত�-উপা� সং�হ ��। 

১ম খসড়া �িতেবদন (1st Draft Report): 

�ারি�ক �িতেবদেনর িভি�েত ৭৫ িদেনর মে� মাঠ পয �ােয় সং�হীত সকল ত� স�িলত ডাটা পয �েব�ণ, 

িবে�ষণ�ব �ক ১ম খসড়া �িতেবদন �টকিনক�াল কিম� বরাবর দািখল।  

২য় খসড়া �িতেবদন (2nd Draft Report): 

১ম খসড়া �িতেবদন পরী�াে� �টকিনক�াল কিম� ক��ক �দ� মতামত সি�েবিশত কের ২য় খসড়া 

�িতেবদন �ি� স�াদেনর ৯০ িদেনর মে� �টকিনক�াল ও ি�য়ািরং কিম�েত উপ�াপন। জিরপ�ত 

তে�র উপর �ীয়ািরং কিম�র মতামেতর িভি�েত যাবতীয় ত� স�িলত এক� �ড়া� খসড়া �িতেবদন 

��ত �ব �ক জাতীয় কম �শালায় উপ�াপন। 

�ড়া� �িতেবদন (Final Report): 

জাতীয় পয �ােয়র কম �শালায় আগত িবেশষ�গণ, আইএমইিড ও সংি�� দ�র স�েহর মতামত ও িনেদ �শনা 

অ�সাের �ড়া� �িতেবদন ��ত ও �ি� স�াদেনর ১০০ িদেনর মে� দািখল। �ড়া� �িতেবদেনর ি�� কিপ 

(বাংলায় ৬০ কিপ ও ইংেরজীেত ২০ কিপ) ও সফ� কিপ িনধ �ািরত সমেয়র মে� সংি�� ক��প� বরাবর 

দািখল। 

 

২.৫ সময় িভি�ক কম �-পিরক�না বা�বায়ন 

০৬-০১-২০২০ তািরেখ বা�বায়ন, পিরবী�ণ ও ��ায়ন িবভােগর (আইএমইিড) সােথ উপেদ�া �িত�ােনর 

�া�িরত �ি� অ�যায়ী ০৬/০১/২০২০ �থেক ১০০ িদন অথ �াৎ ১৫-০৪-২০২০ তািরেখর মে� সমী�া কায ��ম 

সমাি�র লে�� এক� সময়িভি�ক কম �-পিরক�না িনে� �দান করা হলঃ 
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সারিণ ২.২ - সময় িভি�ক কম � পিরক�না 
 

�িমক নং কায �াবলী সময় 

(১) আইএমইিড এবং পরামশ �ক �িত�ােনর সােথ �ি� �া�র ০৬/০১/২০২০ 

(২) �ি� কায �কর এবং খসড়া ইনেসপশন িরেপাট � �ণয়ন  ০৬/০১/২০২০ - ২১/০১/২০১৯ 

(৩) খসড়া ইনেসপশন িরেপাট � দািখল ২১/০১/২০২০ 

(৪) আইএমইিড ও সংি�� অ�া� সদ�েদর সম�েয় গ�ত �টকিনক�াল কিম�র সভা। 
সভায় কিম� ক��ক ইনেসপশন িরেপােট �র উপর িব�ািরত আেলাচনা ও �পািরশ 
�দান 

২২/০১/২০২০-২৬/০১/২০২০ 

(৫) �পািরেশর িভি�েত �নঃিব�াস�ত ইনেসপশন িরেপাট � দািখল। �ীয়ািরং কিম� 
ক��ক ইনেসপশন িরেপাট � পয �ােলাচনা ও �পািরশ/অ�েমাদন 

২৭/০১/২০২০- ১৮/০২/২০২০ 

(৬) ত�সং�হকারী ও �পারভাইজার িনেয়াগ ও �িশ�ণ, সরাসির সা�াৎকােরর মা�েম 
�াইমারী ত� সং�হ, িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান ও সংি�� 
অ�া� �িত�ান হেত �সেক�ারী ত� সং�হ, দলীয় আেলাচনা (এফিজিড) ও কী 
ইনফরেম� ই�ারিভউ (�কআইআই) আেয়াজন। সংি�� কম �কত�াগণ ক��ক 
সেরজিমেন সাইট পিরদশ �ন 

১৮/০২/২০২০-১০/০৩/২০২০ 

(৭) ডাটা এি�, ডাটা �ভিরিফেকশন, ডাটা�েসিসং ও ডাটা অ�ানালাইিসস �ব �ক ১ম খসড়া 
�িতেবদন ��তকরণ  

১০/০৩/২০২০-২২/০৩/২০২০ 

(৮) ১ম খসড়া �িতেবদন �টকিনক�াল কিম�র িনকট দািখল ২২/০৩/২০২০ 

(৯) �টকিনক�াল কিম� ক��ক ১ম খসড়া �িতেবদন পরী�াে� মতামত ও �পািরশ �দান ২২/০৩/২০২০-২৯/০৩/২০২০ 

(১০) �টকিনক�াল কিম� ক��ক ১ম খসড়া �িতেবদেনর উপর �দ� মতামত ও �পািরশ 
সি�েবিশত কের ২য় খসড়া �িতেবদন �ণয়ন  

২৯/০৩/২০২০-০৫/০৪/২০২০ 

(১১) ২য় খসড়া �িতেবদন �ণয়ন ও �ীয়ািরং কিম�েত উপ�াপন ০৫/০৪/২০২০ 

(১২) �ীয়ািরং কিম� ক��ক ২য় খসড়া �িতেবদন পরী�াে� �দ� মতামত ও �পািরশ 
সি�েবিশত কের �ড়া� খসড়া �িতেবদন �ণয়ন ও জাতীয় কম �শালায় উপ�াপন 

 ০৫/০৪/২০২০-০৯/০৪/২০২০ 

(১৩) কম �শালায় আগত িবেশষ�, আইএমইিড ও সংি�� দ�র স�েহর অ�া� 
কম �কত�ােদর মতামত সি�েবিশত কের �ড়া� �িতেবদন �ণয়ন  

০৯/০৪/২০২০-১৫/০৪/২০২০ 

(১৪) �ড়া� �িতেবদন �ণয়ন ও দািখল ১৫/০৪/২০২০ 

 

সময় িভি�ক কম � পিরক�না বার চাট � আকাের িনে� সংেযাজন করা হেলা। 
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িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান 

িনিবড় পিরবী�ণ সমী�া (Indepth Monioring) 

সময় িভি�ক কম �-পিরক�না (Implementation Schedule) 
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�তীয় অ�ায় 

ফলাফল পয �ােলাচনা 

 

৩.১ �কে�র অ�গিত 

৩.১.১ �কে�র অথ �বছর িভি�ক কম �পিরক�না বা�বায়ন 

বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচেত অথ �বছর িভি�ক বা�বায়ন অ�গিত িনেচর ছেক �দখােনা হলঃ 

অথ �বছর �ভৗত অ�গিত 

২০১৫-১৬ 
(১২%) 

(৩০.০৬.২০১৬) 

২০১৬-১৭ 
(৩৫.৫%) 

(৩০.০৬.২০১৭) 

২০১৭-১৮ 
(৫১%) 

(০১.০৭.২০১৮) 

২০১৮-১৯ 
৭৩% 

(৩০.০৬.২০১৯) 

২০১৯-২০ 
৮৮.৫০% 

(৩১.০৫.২০২০) 

 

�ক��র �� �লাই, ২০১৫ �থেক িডেস�র, ২০২০ পয �� ধরেল, �কে�র �মাট �ময়াদ হয় ২০১১ িদন। ৩১ 

�ম, ২০২০ পয �� (১৭৯৭ িদন) �কে�র বা�ব অ�গিত হওয়া �েয়াজন ৮৯.৩৬%।  

উপেরর সারিণ �থেক �দখা যাে� �য, ৩১ �ম, ২০২০ পয �� �কে�র বা�ব অ�গিত ৮৮.৫০%। �দখা যাে� 

�য, �ক�� বা�বায়েনর অ�গিতর ��ে� িক�টা িপিছেয় আেছ। 

 

৩.১.২ অথ �বছর িভি�ক বরা�, ছাড় ও �য় 

এই �ক��র ��ে� অথ �বছর িভি�ক বরা�, ছাড় ও �য় একই। িনেচর সারিণর মা�েম অথ �বছর িভি�ক অথ � 

ছাড় ও �য় উপ�াপন ও পয �ােলাচনা করা হেলা। 

                                                    (ল� টাকা) 

অথ �বছর �ম�ি�ত অথ � ছাড় ও �য় 

২০১৫-১৬ 
৭৯৩৮.০০ 
(৯.০১%) 

(৩০.০৬.২০১৬) 

২০১৬-১৭ 
২৮৬১৮.০০ 
(৩২.৫%) 

(৩০.০৬.২০১৭ 
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অথ �বছর �ম�ি�ত অথ � ছাড় ও �য় 

২০১৭-১৮ 
৪১৬১৮.০০ 
(৪৭.৩০%) 

(০১.০৭.২০১৮) 

২০১৮-১৯ 
৬০৬১৮.০০ 
৬৫.৫০% 

 (৩০.০৬.২০১৯) 

২০১৯-২০ 
৬৫২১৮.০০ 
৭০.৪৬% 

 (৩১.০৫.২০২০) 

 

উপেরর ছক �থেক �দখা যাে� �য, ২০১৫-২০১৬ অথ �বছের �ক��র আিথ �ক অ�গিত ৯.০১%, যা ��তঃ 

যেথ� কম বেল ধারণা করা যায়। তেব পরবত� ২০১৬-২০১৭ অথ �বছের আিথ �ক অ�গিতর ��ে� উ�িত ল�� 

করা যায়, যা িছল ৩২.৫০%। এর পরবত� বছর�েলােত এই অ�গিতর হার বজায় থােক, �যমন ২০১৭-২০১৮ 

অথ �বছের ৪৭.৩০%, ২০১৮-২০১৯ অথ �বছের ৬৫.৫০% এবং ২০১৯-২০২০ অথ �বছের ৭০.৪৫%।  

দিলল প�ািদ পরী�া কের �ক��র বরা�, অথ �ছােড় ও �েয় �কান �কার অসাম�� �দখা যায় না। 

 

৩.১.৩ �ধান �ধান কায ��েমর অ�গিত 

�কে�র �ধান �ধান অ�িভি�ক কায ��েমর �ম, ২০২০ পয �� অ�গিত িনেচর ছেক �দখােনা হলঃ 

�িমক 
নং 

িডিপিপ অ�যায়ী �কে�র �ল কায ��ম মািসক অ�গিত �ম�ি�ত অ�গিত (%) 

ম�� 
অে�র নাম পিরমাণ 

সংেশািধত 
িডিপিপ 
অ�যায়ী 
টাকার 
পিরমাণ 

(ল� টাকা) 

আিথ �ক 
�য় (�ম, 
২০২০) 
(ল� 
টাকা) 

�ভৗত 

আিথ �ক অ�গিত 

�ভৗত 

�ম�ি�ত 
�য় (�ম, 
২০২০ 
পয ��) 
(ল� 
টাকা) 

শতকরা 
হার (%) 

১ �িম অিধ�হণ ১০.৫৮ 
একর 

২২৫০.০০ ০ ০ ২০৪৫.৪৯ ৯০.৯১ ১০০.০
০ 

- 

২ �িম উ�য়ন ১২৬,২
০৪ ঘন 
িমঃ 

৭২০.৮৯ ০ ০ ২৮৭.৮১ ৩৯.৯২ ৭০.০০ িনম �াণাধীন ১৬� 
উপেকে�র মা� ভরাট 
কাজ চলেছ। 

৩ ফাংশনাল 
িবি�ং 

৪৪৪০ 
বগ � িমঃ 

১৩১৪.৬৭ ০ ০ ৯৩০.০০ 
 

৭০.৭৪ ৮৯.০০ কাজ চলমান। 

৪ সাব-��শন 
িবি�ং 

২৭০০ 
বগ � িমঃ 

১১৭৮.৮৬ ০ ০ ৯১৪.১৫ ৭৭.৫৫ ৯১.০০ কাজ চলমান। 

৫ রা�া, বাউ�ারী 
ওয়াল, ইত�ািদ 

LS ৪১১.৪৭ ০ ০ ৭৬.৯৯ ১৮.৭১ ৫০.০০ িনম �াণাধীন ১৬� 
উপেকে�র বাউ�ারী 
ওয়াল িনম �াণ কাজ 
চলেছ। 

৬ ��ার হাউস, LS ৯.৬০ ০ ০ ৪.৫০ ৪৬.৮৮ ৯৫.৫০ িনম �াণ কাজ চলেছ। 
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�িমক 
নং 

িডিপিপ অ�যায়ী �কে�র �ল কায ��ম মািসক অ�গিত �ম�ি�ত অ�গিত (%) 

ম�� 
অে�র নাম পিরমাণ 

সংেশািধত 
িডিপিপ 
অ�যায়ী 
টাকার 
পিরমাণ 

(ল� টাকা) 

আিথ �ক 
�য় (�ম, 
২০২০) 
(ল� 
টাকা) 

�ভৗত 

আিথ �ক অ�গিত 

�ভৗত 

�ম�ি�ত 
�য় (�ম, 
২০২০ 
পয ��) 
(ল� 
টাকা) 

শতকরা 
হার (%) 

গাড ��ম, 
ইত�ািদ 

৭ ৩৩ �কিভ, ১১ 
�কিভ এবং ০.৪ 
�কিভ 
কে�ািজট 
লাইন 

২৯ 
িকঃিমঃ 

১৩৫৩.১০ ০ ০ ১২৯৩.১০ ৯৫.৫৭ ৭৯.৩১ সরবরাহ কাজ �শষ।  
অবিশ� লাইন িনম �াণ 
চলমান। 

৮ ৩৩ �কিভ 
লাইন (ন�ন) 

১৪৬ 
িকঃিমঃ 

৪৬৮০.৭৪ ০ ০ ৪৬৬২.৩৫ ৯৯.৬২ ৮৫.৭১ সরবরাহ কাজ �শষ।  
অবিশ� লাইন িনম �াণ 
কাজ চলমান। 

৯ ৩৩ �কিভ 
লাইন 
(িরেনােভশন) 

১২৩ 
িকঃিমঃ 

১৩০৪.৬১ ০ ০ ১২৯৮.৭৬ ৯৯.৫৫ ৭০.২৭ সরবরাহ কাজ �শষ।  
অবিশ� লাইন িনম �াণ 
কাজ চলমান। 

১০ ১১ �কিভ লাইন 
(ন�ন) 

৩৪১ 
িকঃিমঃ 

৪৮৩৫.৫২ ০ ০ ৪৭১০.৮৮ ৯৭.৪২ ৬৯.৭৯ সরবরাহ কাজ �শষ।  
অবিশ� লাইন িনম �াণ 
কাজ চলমান। 

১১ ১১ �কিভ লাইন 
(িরেনােভশন) 

৩৭৫ 
িকঃিমঃ 

২২৬৬.৯৩ ০ ০ ১৮৮১.৮৯ ৮৩.০১ ৮৫.৪৫ সরবরাহ কাজ �শষ। 
অবিশ� লাইন িনম �াণ 
কাজ চলমান। 

১২ ১১/০.৪ �কিভ 
লাইন (ন�ন) 

৩৮৭ 
িকঃিমঃ 

৮৮৯৫.৪৬ ০ ০ ৮৮৬৪.৬
৩ 

৯৯.৬৫ ৭১.০০ সরবরাহ কাজ �শষ। 
অবিশ� লাইন িনম �াণ 
কাজ চলমান। 

১৩ ১১/০.৪ �কিভ 
লাইন 
(িরেনােভশন) 

৩৪৪ 
িকঃিমঃ 

৪৪৫৭.৮৪ ০ ০ ৩৫০৮.৭১ ৭৮.৭১ ৮৭.২১ সরবরাহ কাজ �শষ। 
অবিশ� লাইন িনম �াণ 
কাজ চলমান। 

১৪ ০.৪ �কিভ 
লাইন (ন�ন) 

৩৯৬ 
িকঃিমঃ 

৪২৯৩.৫৮ ০ ০ ৪২৪৩.৫৮ ৯৮.৮৪ ৯৮.৪০ সরবরাহ কাজ �শষ। 
অবিশ� লাইন িনম �াণ 
কাজ চলমান। 

১৫ ০.৪ �কিভ 
লাইন 
(িরেনােভশন) 

৮৭১ 
িকঃিমঃ 

৩৪২৭.০১ ০ ০ ৩৩৭৭.১৬ ৯৮.৫৫ ৭৯.৬৭ সরবরাহ কাজ �শষ। 
অবিশ� লাইন িনম �াণ 
কাজ চলমান। 

১৬ ২×১৬/২০ 
এমিভএ 
এআইএস 
(ন�ন) 

১ � ১৫৭৪.৩১ ০ ০ ৫৩৩.৮৭ ৩৩.৯১ ৫৩.০০ ক) Energypac 

Ltd.–এর সােথ ৩� 
�ােকেজ ১৬� 
উপেকে�র ১� বােদ 
সম� কাজ �শষ 
হেয়েছ।  
খ) Sterling & 
Wilsons Pvt. Ltd., 

১৭ ১×১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ 
িজআইএস 
(ন�ন) 

১ � ১২১৬.১৫ ০ ০ ৩৩০.৫২ ২৭.১৮ ৫২.০০ 
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�িমক 
নং 

িডিপিপ অ�যায়ী �কে�র �ল কায ��ম মািসক অ�গিত �ম�ি�ত অ�গিত (%) 

ম�� 
অে�র নাম পিরমাণ 

সংেশািধত 
িডিপিপ 
অ�যায়ী 
টাকার 
পিরমাণ 

(ল� টাকা) 

আিথ �ক 
�য় (�ম, 
২০২০) 
(ল� 
টাকা) 

�ভৗত 

আিথ �ক অ�গিত 

�ভৗত 

�ম�ি�ত 
�য় (�ম, 
২০২০ 
পয ��) 
(ল� 
টাকা) 

শতকরা 
হার (%) 

 
১৮ 

১×১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ 
এআইএস 
(ন�ন) 

২ � ১৩৮৯.২৪ ০ ০ ১০৮০.৯৭ ৭৭.৮১ ৮০.০০ India এর সােথ ২� 
�ােকেজর ৭�  
Substation এর কাজ 
চলমান। সম� 
মালামাল সাইেট 
�পৗঁেছেছ।  
গ) Huayi 
International 
Power Co, Ltd., 
China এর সােথ ২� 
�ােকেজর ১৪� 
উপেকে�র িসিভল 
কাজ ৭০% �শষ 
হেয়েছ। ৩৩ �কিভ 
উপেকে�র �া�ফম �ার, 

৩৩ �কিভ VCB ও 
১১ �কিভ 
Switchgear সহ 
অ�া�   মালামাল 
সাইেট �পৗঁেছেছ।  
ঘ) CEC & 
Fortune JV, 
China এর GIS 
�ােকেজর ৭� 
উপেকে�র িসিভল 
কাজ চলমান। GIS 
উপেকে�র ৩৩ �কিভ 

ও ১১ �কিভ GIS 
Switchgear  & 
Substation 
Automation 
System (SAS) 
Germany  �থেক 
আমদািন করা হেব যা 
এখেনা সাইেট �পৗঁছায় 
নাই এবং 
Transformer সহ 
অ�া� মালামাল চীন 
�থেক আমদািন করা 
হেব।  

১৯ ২×১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ 
িজআইএস 
(ন�ন) 

৬ � ১১১৬২.৩৬ ০ ০ ১৭৪৮.১৫ ১৫.৬৬ ২৯.০০ 

২০ ২×১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ 
এআইএস 
(ন�ন) 

৪ � ৪১১২.৯০ ০ ০ ২৪৯৯.১৮ ৬০.৭৬ ৫২.০০ 

২১ ২×৫ এমিভএ 
�রাল টাইপ 
(ন�ন) 

৩ � ১৪৪৯.০৬ ০ ০ ১০৯৯.২০ ৭৫.৮৬ ৮৯.০০ 

২২ ২×২০/২৬ 
এমিভএ 
(িরেনােভশন) 

২ � ৫৬৯.৬৯ ০ ০ ৯৩.৬৫ ১৬.৪৪ ৫০.০০ 

২৩ ৩×১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ 
(আপে�েডশন/ 
িরেনােভশন) 

২ � ৫৭১.৬২ ০ ০ ১৪৯.৪৯ ২৬.১৫ ৫০.০০ 

২৪ ২×১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ 
(আপে�েডশন/ 
িরেনােভশন) 

১৭� ৫৫৬৪.৪১ ০ ০ ৫০৭৮.০৮ ৯১.২৬ ৯৩.০০ 

২৫ ১×১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ 
(আপে�েডশন/ 
িরেনােভশন) 

২� ৬১০.৭১ ০ ০ ৪২৪.৮৭ ৬৯.৫৭ ৮২.০০ 

২৬ ৩×৫ এমিভএ 
�রাল টাইপ 

১� ৬৬৯.৭৯ ০ ০ ৩৯৮.৯০ ৫২.০৯ ৬৩.০০ 

২৭ ২×৫ এমিভএ 
(আপে�েডশন) 

৩� ১৯৭৪.৭৫ ০ ০ ১০৫৭.৭৮ ৫১.০৩ ৬৬.০০ 

২৮ ১১/০.৪ �কিভ, ৫৩৫� ২৫৯৫.৯০ ০ ০ ২৫৯৫.৯০ ১০০.০০ ৯১.৪০ সরবরাহ কাজ �শষ। 
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ম�� 
অে�র নাম পিরমাণ 

সংেশািধত 
িডিপিপ 
অ�যায়ী 
টাকার 
পিরমাণ 

(ল� টাকা) 

আিথ �ক 
�য় (�ম, 
২০২০) 
(ল� 
টাকা) 

�ভৗত 

আিথ �ক অ�গিত 

�ভৗত 

�ম�ি�ত 
�য় (�ম, 
২০২০ 
পয ��) 
(ল� 
টাকা) 

শতকরা 
হার (%) 

২৫০ �কিভ 
(ন�ন) 

�াপন/ �িত�াপন কাজ 
চলেছ। 

২৯ ১১/০.৪ �কিভ, 
২০০ �কিভ 
(ন�ন) 

২০০� ৮৩১.৪২ ০ ০ ৮৩১.৪২ ৯১.৭৩ ৯৪.৫০ সরবরাহ কাজ �শষ। 
�াপন/ �িত�াপন কাজ 
চলেছ। 

৩০ ১১/০.৪ �কিভ, 
১০০ �কিভ 
(ন�ন) 

২১৫� ৬৩৮.২৬ ০ ০ ৬৩৮.২৬ ৯২.৬১ ৮৪.১৯ সরবরাহ কাজ �শষ। 
�াপন/ �িত�াপন কাজ 
চলেছ। 

৩১ ১১/০.৪ �কিভ, 
২০০ �কিভ 
(িরেনােভশন) 

৩৭৬� ১৮৬.৪৬ ০ ০ ১৮৬.৪৬ ১০০.০০ ৭০.৪৮ সরবরাহ কাজ �শষ। 
�াপন/ �িত�াপন কাজ 
চলেছ। 

৩২ ১১/০.৪ �কিভ, 
১০০ �কিভ 
(িরেনােভশন) 

২৬২� ১০৩.২৭ ০ ০ ১০৩.২৭ ১০০.০০ ৫৯.৫৪ সরবরাহ কাজ �শষ। 
�াপন/ �িত�াপন কাজ 
চলেছ। 

৩৩ পরামশ �ক ২৮৮ 
জন/মা

স 

৩০৮.১৭ ০ ০ ৩০৮.১৭ ৬৮.৪৮ ৭০.০০ মাঠ পয �ােয় কাজ 
চলমান। 

৩৪ �িশ�ণ LS ০.০০ ০ ০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ GIS উপেকে�র উপর 
�িশ�ণ �দান করা 
হেব। 

৩৫ অভ��রীণ 
পিরবহন 

৫০,৯৫
০� এর 
মে� 

৩৯,৮৬
৮�  

১০৮৬.৬৮ ০ ০ ১০৮৬.৬৮ ৫৪.৭৪ ৮৭.৭১ �পাল পিরবহন কাজ 
চলমান। 

৩৬ ই�টেলশন 
ক� 

৩০১৩ 
িকঃিমঃ 

৫৩০০.৮৮ ০ ০ ১৮৭৩.১০ ৩৫.৩৪ ৭৯.৬৫ লাইন িনম �াণ কাজ 
চলমান। 

৩৭ কা�ম িডউ�, 
�া� ও ভ�াট 

- ৭৩০১.৭৫ ০ ০ ৫০০০.০৮ ৬৮.৪৮ ৮৫.০০  

৩৮ ক� 
এসেকেলশন 

- ৬০০.০০ ০ ০ ০.০০ ০.০০ ০.০০  

৩৯ িফিজক�াল 
কি�নেজি� 

- ৫০.০০ ০ ০ ০.০০ ০.০০ ০.০০  

 �মাট  ৯২৫,৫৭.০
৭ 

০ ০ ৬৫২১৮.০
০ 

৭০.৪৬ ৮৮.৫০  

 

উপের উে�িখত �কে�র �ধান �ধান অ�িভি�ক বরা� ও অ�গিতর ছক� �ম, ২০২০ পয �� �দখােনা আেছ। 

�ধখা যাে� �য, �ম, ২০২০ পয �� �ক��র �ম�ি�ত আিথ �ক অ�গিত ৭০.৪৬% এবং �ভৗত অ�গিত 

৮৮.৫০%। 
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৩.১.৪ সািব �ক এবং িব�ািরত অ�িভি�ক বা�বায়ন (বা�ব ও আিথ �ক) অ�গিতর ত� সং�হ, সি�েবশ, 

িবে�ষণ 

বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচেত বা�বায়ন (বা�ব ও আিথ �ক) অ�গিত িনেচর সারিণেত �দখােনা হলঃ 

                                                                                     (ল� টাকা) 

অথ �বছর 
�ম�ি�ত অ�গিত 

আিথ �ক অ�গিত) �ভৗত অ�গিত 

২০১৫-১৬ 
৭৯৩৮.০০ 
(৯.০১%) 

(৩০.০৬.২০১৬) 

(১২%) 
(৩০.০৬.২০১৬) 

২০১৬-১৭ 
২৮৬১৮.০০ 
(৩২.৫%) 

(৩০.০৬.২০১৭ 

(৩৫.৫%) 
(৩০.০৬.২০১৭) 

২০১৭-১৮ 
৪১৬১৮.০০ 
(৪৭.৩০%) 

(০১.০৭.২০১৮) 

(৫১%) 
(০১.০৭.২০১৮) 

২০১৮-১৯ 
৬০৬১৮.০০ 

৬৫.৫% 
(৩০.০৬.২০১৯) 

৭৩% 
(৩০.০৬.২০১৯) 

২০১৯-২০ 
৬৫২১৮.০০ 
(৭০.৪৬%) 

(৩১.০৫.২০২০) 

৮৮.৫০% 
(৩১.০৫.২০২০) 

 

�ক��র �লাই, ২০১৫ �থেক িডেস�র, ২০২০ পয �� বা�ব অ�গিত হওয়া �েয়াজন ১০০%। ৩১ �ম, ২০২০ 

পয �� বা�ব অ�গিত হওয়া �েয়াজন ৮৯.৩৬%। উপেরর সারণী �থেক �দখা যাে� �য, ৩১ �ম, ২০২০ পয �� 

�কে�র বা�ব অ�গিত হেয়েছ ৮৮.৫০%। এমতাব�ায় �ক�� বা�বায়েনর অ�গিতর ��ে� িক�টা িপিছেয় 

আেছ। 

সারণী �থেক �দখা যাে� �য, ৩১ �ম, ২০২০ পয �� �ক��র আিথ �ক অ�গিত ৭০.৪৬% যা �ক��র বা�ব 

অ�গিত (৮৮.৫০%) �থেক িপিছেয় আেছ । 

এখােন উে�� �য, �কে�র অ�গিত অ�িভি�ক �িত� কােজর �ভৗত অ�গিতর শতকরা হার �বর কের 

�কে�র সািব �ক অ�গিতর waightage average করা হয়। �কে�র আিথ �ক অ�গিত িনণ �েয়র জ� অথ � 

�েয়র হার �থেক িনণ �য় করা হয়। 

�কে�র অথ �বছর িভি�ক সািব �ক বা�বায়ন (বা�ব ও আিথ �ক) অ�গিত িনেচ �লখিচে�র মা�েম উপ�াপন 

করা হলঃ 
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�কে�র অ�িভি�ক বা�বায়ন অ�গিত (বা�ব) সারিণর মা�েম িনেচ উপ�াপন করা হলঃ 

�িমক 
নং 

অ�স�হ 

�ম�ি�ত বা�ব অ�গিত (শতকরা হার) 

�ন, ১৭ 
পয ��  

�লাই, 
২০১৮ পয ��  

�ন, ২০১৯ 
পয ��  

�ম, ২০২০ 
পয ��  

১ ৩৩ �কিভ, ১১ �কিভ, ০.৪ �কিভ কে�ািজট লাইন ২০.০০ ৩০.৩৩ ৭৪.০০ ৭৯.৩১ 
২ ৩৩ �কিভ লাইন (ন�ন) ২৩.০০ ২৯.৪০ ৫৫.০০ ৮৫.৭১ 
৩ ৩৩ �কিভ লাইন (িরেনােভশন) ১৩.০০ ১৭.৯৩ ৬৫.০০ ৭০.২৭ 
৪ ১১ �কিভ লাইন (ন�ন) ১০.০০ ১৯.৮০ ৪৩.০০ ৬৯.৭৯ 
৫ ১১ �কিভ লাইন (িরেনােভশন) ১০.০০ ১৯.৭৮ ৪২.০০ ৮৫.৪৫ 
৬ ১১/০.৪ �কিভ লাইন (ন�ন) ৮.০০ ২৫.৫৩ ৪৫.০০ ৭১.০০ 
৭ ১১/০.৪ �কিভ লাইন (িরেনােভশন) ৬.০০ ৪৯.২৩ ৬৭.০০ ৮৭.২১ 
৮ ০.৪ �কিভ লাইন (ন�ন) ৪.০০ ৩০.৩৩ ৭০.০০ ৯৮.৪০ 
৯ ০.৪ �কিভ লাইন (িরেনােভশন) ১০.০০ ২৯.৪০ ৫৪.০০ ৭৯.৬৭ 
১০ ২×১৬/২০ এমিভএ এআইএস উপেক� (ন�ন) - - - ৫৩.০০ 
১১ ১×১০/১৩.৩৩ এমিভএ িজআইএস উপেক� (ন�ন) - - ৩০.০০ ৫২.০০ 
১২ ১×১০/১৩.৩৩ এমিভএ এআইএস উপেক� (ন�ন) - - ৬০.০০ ৮০.০০ 
১৩ ২×১০/১৩.৩৩ এমিভএ িজআইএস উপেক� (ন�ন) - - ১৮.০০ ২৯.০০ 
১৪ ২×১০/১৩.৩৩ এমিভএ এআইএস উপেক� (ন�ন) - - ১৮.০০ ৫২.০০ 
১৫ ২×৫ এমিভএ �রাল টাইপ উপেক� (ন�ন) - - ৫০.০০ ৮৯.০০ 
১৬ ২×২০/২৬ এমিভএ উপেক� (িরেনােভশন) - - ২০.০০ ৫০.০০ 
১৭ ৩×১০/১৩.৩৩ এমিভএ উপেক� (�নব �াসন/ 

�মতাে�ায়ন) 
- - ২০.০০ ৫০.০০ 

১৮ ২×১০/১৩.৩৩ এমিভএ উপেক� (�নব �াসন/ 
�মতাে�ায়ন) 

- - ৮০.০০ ৯৩.০০ 

১৯ ১×১০/১৩.৩৩ এমিভএ উপেক� (�নব �াসন/ 
�মতাে�ায়ন) 

- - ৮০.০০ ৮২.০০ 

২০ ৩×৫ এমিভএ �রাল টাইপ উপেক�  - - ৬০.০০ ৬৩.০০ 
২১ ২×৫ এমিভএ �রাল টাইপ উপেক� (�মতাে�ায়ন) - - ৪০.০০ ৬৬.০০ 
২২ ১১/০.৪ �কিভ ২৫০�কিভএ (ন�ন) ০.০০ ৪৪.৫০ ৬০.০০ ৯১.৪০ 

০.০০%
১০.০০%
২০.০০%
৩০.০০%
৪০.০০%
৫০.০০%
৬০.০০%
৭০.০০%
৮০.০০%
৯০.০০%
১০০.০০%

আিথ�ক অ�গিত

�ভৗত অ�গিত
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�িমক 
নং 

অ�স�হ 

�ম�ি�ত বা�ব অ�গিত (শতকরা হার) 

�ন, ১৭ 
পয ��  

�লাই, 
২০১৮ পয ��  

�ন, ২০১৯ 
পয ��  

�ম, ২০২০ 
পয ��  

২৩ ১১/০.৪ �কিভ ২০০�কিভএ (ন�ন) ০.০০ ৩.৫০ ৪০.০০ ৯৪.৫০ 
২৪ ১১/০.৪ �কিভ ১০০�কিভএ (ন�ন) ০.০০ ০.০০ ৫০.০০ ৮৪.১৯ 
২৫ ১১/০.৪ �কিভ ২০০�কিভএ (�নব �াসন) - ৭.৯৮ ৫০.০০ ৭০.৪৮ 
২৬ ১১/০.৪ �কিভ ১০০�কিভএ (�নব �াসন) - ৯.৫৪ ৫০.০০ ৫৯.৫৪ 
২৭ �িম অিধ�হণ ৭১.০০ ৯২.৪৪ ১০০.০০ ১০০.০০ 
২৮ �িম উ�য়ন - ৮.০০ ৫০.০০ ৭০.০০ 
২৯ ফাংশনাল িবি�ং - - ৭৫.০০ ৮৯.০০ 
৩০ সাব-��শন িবি�ং - ১১.৭৬ ৮০.০০ ৯১.০০ 
৩১ রা�া, বাউ�ারী ওয়াল, ইত�ািদ - - ৪০.০০ ৫০.০০ 
৩২ ��ার হাউস, গাড � �ম, ইত�ািদ - - ৪০.০০ ৯৫.৫০ 
৩৩ ��িনং - - - ০.০০ 
৩৪ উপেদ�া কাজ - - ৬০.০০ ৭০.০০ 
৩৫ অভ��রীণ পিরবহন - ২৭.৩১ ৬৩.৪০ ৮৭.৭১ 
৩৬ ই�টেলশন �য় - ১৭.৭৬ ৫২.০০ ৭৯.৬৫ 
৩৭ িসিড ভ�াট - - - ৮৫.০০ 
৩৮ িবিবধ - - - ০.০০ 
৩৯ ক� এে�েলশন  সরাসির খরেচর ১% - - - ০.০০ 
৪০ িফিজক�াল কি�নেজি�  সরাসির খরেচর ১% - - - ০.০০ 

সব �েমাট =  ১২.০০ ৫১.০০ ৭৩.০০ ৮৮.৫০ 

 

�কে�র সািব �ক বা�বায়ন (বা�ব ও আিথ �ক) অ�গিত পয �ােলাচনা করেল �দখা যায় �য, �থম ২০১৫-১৬ 

অথ �বছের �কে�র বা�ব ও আিথ �ক উভয়ই যেথ� কম, আিথ �ক অ�গিত ৯.০১% এবং বা�ব অ�গিত ১২%। 

��র িদেক অ�েমাদন ও �য় �ি�য়ায় িবলে�র কারেণ এই িবল� ঘটেত পাের বেল অ�িমত হয়। 

পরবত� বছর�িলেত, �যমন, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ -�ত বা�ব ও আিথ �ক উভয়ই 

সে�াষজনক বেল �তীয়মান হয়।  

�কে�র অ�িভি�ক বা�ব অ�গিত পয �ােলাচনা করেল �দখা যায় �য, িন�িলিখত অ��েলার বা�ব অ��িত 

�ম, ২০২০ পয �� অ�গিতর হার ৫০% বা তার িনেচ-  

 রা�া, বাউ�াির ওয়াল, ইত�ািদ – ৫০% 

 ২×১০/১৩.৩৩ এমিভএ িজআইএস উপেক� (ন�ন) – ২৯% 

 ২×২০/২৬ এমিভএ (িরেনােভশন) – ৫০% 

 ৩×১০/১৩.৩৩ এমিভএ (আপে�েডশন/ িরেনােভশন) – ৫০%  

��ইিনং-এর কায ��ম �কে�র �শষ পয �ােয় থােক বেল এর অ�গিত এখােন িবেবচনা করা হয় নাই। 

িনেচর সারিণেত �ম, ২০২০ পয �� �কে�র কাজ কত�� অিজ�ত হওয়ার কথা িছল অথ �াৎ কােজর পিরক�নায় 

কত�� িছল এবং বা�েব কত�� কাজ করা হেয়েছ তার অ�গিতর হার ও অ�গিত না হওয়ার কারণ �দখােনা 

হলঃ 
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�িমক 
নং 

িডিপিপ অ�যায়ী �কে�র �ল কায ��ম 
�ম�ি�ত �ভৗত অ�গিত 
(%), �ম, ২০২০ পয �� 

অ�গিত অিজ�ত না হওয়ার কারণ 
অে�র নাম পিরমাণ 

পিরক�না 
অ�যায়ী 
অ�গিত 

অিজ�ত অ�গিত 

১ �িম অিধ�হণ ১০.৫৮ 
একর 

১০০.০০ ১০০.০০ - 

২ �িম উ�য়ন ১২৬,২০৪ 
ঘন িমঃ 

১০০.০০ ৭০.০০ �িম অিধ�হেণ �দরী হওয়ায় িবিভ� �ত� 
কােজ �দরী হওয়ার �ধান কারণ। 
পরবত�কােল কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর 
কারেণ কােজর �িত হেয়েছ। 

৩ ফাংশনাল িবি�ং ৪৪৪০ বগ � 
িমঃ 

১০০.০০ ৮৯.০০ 

৪ সাব-��শন িবি�ং ২৭০০ বগ � 
িমঃ 

১০০.০০ ৯১.০০ 

৫ রা�া, বাউ�ারী ওয়াল, 
ইত�ািদ 

LS ৯০.০০ ৫০.০০ 

৬ ��ার হাউস, গাড ��ম, 
ইত�ািদ 

LS ৯৮.০০ ৯৫.৫০ 

৭ ৩৩ �কিভ, ১১ �কিভ 
এবং ০.৪ �কিভ 
কে�ািজট লাইন 

২৯ িকঃিমঃ ৯০.০০ ৭৯.৩১ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ 
কােজর �িত হেয়েছ।   

৮ ৩৩ �কিভ লাইন 
(ন�ন) 

১৪৬ 
িকঃিমঃ 

৯০.০০ ৮৫.৭১ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ 
কােজর �িত হেয়েছ।   

৯ ৩৩ �কিভ লাইন 
(িরেনােভশন) 

১২৩ 
িকঃিমঃ 

৯০.০০ ৭০.২৭ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ 
কােজর �িত হেয়েছ।   

১০ ১১ �কিভ লাইন (ন�ন) ৩৪১ 
িকঃিমঃ 

৯০.০০ ৬৯.৭৯ কেরানার কারেণ কােজর �িত হেয়েছ।   

১১ ১১ �কিভ লাইন 
(িরেনােভশন) 

৩৭৫ 
িকঃিমঃ 

৯০.০০ ৮৫.৪৫ িবউেবা-র িপিস �পাল িনম �াণ ��া� আিরচা/ 
চ��াম �থেক �পাল সরবরােহ িবল� 
হেয়েছ।  পরবত�কােল কেরানা ভাইরােসর 
�া�ভ�ােবর কারেণ কােজর �িত হেয়েছ। 

১২ ১১/০.৪ �কিভ লাইন 
(ন�ন) 

৩৮৭ 
িকঃিমঃ 

৯০.০০ ৭১.০০ কেরানার কারেণ কােজর �িত হেয়েছ।   

১৩ ১১/০.৪ �কিভ লাইন 
(িরেনােভশন) 

৩৪৪ 
িকঃিমঃ 

৯০.০০ ৮৭.২১ িবউেবা-র িপিস �পাল িনম �াণ ��া� আিরচা/ 
চ��াম �থেক �পাল সরবরােহ িবল� 
হেয়েছ।  পরবত�কােল কেরানা ভাইরােসর 
�া�ভ�ােবর কারেণ কােজর �িত হেয়েছ। 

১৪ ০.৪ �কিভ লাইন 
(ন�ন) 

৩৯৬ 
িকঃিমঃ 

৯০.০০ ৯৮.৪০ - 

১৫ ০.৪ �কিভ লাইন 
(িরেনােভশন) 

৮৭১ 
িকঃিমঃ 

১০০.০০ ৭৯.৬৭ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ 
কােজর �িত হেয়েছ।   

১৬ ২×১৬/২০ এমিভএ 
এআইএস (ন�ন) 

১ � ৮০.০০ ৫৩.০০ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ 
কােজর �িত হেয়েছ।   

১৭ ১×১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ িজআইএস 
(ন�ন) 

১ � ৮০.০০ ৫২.০০ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ 
িবেদশ �থেক িজআইএস �ােকেজর 
মালামাল আসেত �দরী হে�। এছাড়া একই 
কারেণ �কাদােরর িবেদশী কম�রা সাইেট 
আসেত পারেছন না।  
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�িমক 
নং 

িডিপিপ অ�যায়ী �কে�র �ল কায ��ম 
�ম�ি�ত �ভৗত অ�গিত 
(%), �ম, ২০২০ পয �� 

অ�গিত অিজ�ত না হওয়ার কারণ 
অে�র নাম পিরমাণ 

পিরক�না 
অ�যায়ী 
অ�গিত 

অিজ�ত অ�গিত 

 
১৮ 

১×১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ এআইএস 
(ন�ন) 

২ � ৮০.০০ ৮০.০০ - 

১৯ ২×১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ িজআইএস 
(ন�ন) 

৬ � ৮০.০০ ২৯.০০ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ 
িবেদশ �থেক িজআইএস �ােকেজর 
মালামাল আসেত �দরী হে�। এছাড়া একই 
কারেণ �কাদােরর িবেদশী কম�রা সাইেট 
আসেত পারেছন না। 

২০ ২×১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ এআইএস 
(ন�ন) 

৪ � ৮০.০০ ৫২.০০ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ 
কােজর �িত হেয়েছ।   

২১ ২×৫ এমিভএ �রাল 
টাইপ (ন�ন) 

৩ � ১০০.০০ ৮৯.০০ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর  কারেণ 
কােজর �িত হেয়েছ।   

২২ ২×২০/২৬ এমিভএ 
(িরেনােভশন) 

২ � ১০০.০০ ৫০.০০ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ 
কােজর �িত হেয়েছ।   

২৩ ৩×১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ 
(আপে�েডশন/ 
িরেনােভশন) 

২ � ৮০.০০ ৫০.০০ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ 
কােজর �িত হেয়েছ।   

২৪ ২×১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ 
(আপে�েডশন/ 
িরেনােভশন) 

১৭� ১০০.০০ ৯৩.০০ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ 
কােজর �িত হেয়েছ।   

২৫ ১×১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ 
(আপে�েডশন/ 
িরেনােভশন) 

২� ১০০.০০ ৮২.০০ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ 
কােজর �িত হেয়েছ।   

২৬ ৩×৫ এমিভএ �রাল 
টাইপ 

১� ৮০.০০ ৬৩.০০ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ 
কােজর �িত হেয়েছ।   

২৭ ২×৫ এমিভএ 
(আপে�েডশ) 

৩� ৮০.০০ ৬৬.০০ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ 
কােজর �িত হেয়েছ।   

২৮ ১১/০.৪ �কিভ, ২৫০ 
�কিভ (ন�ন) 

৫৩৫� ১০০.০০ ৯১.৪০ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ 
কােজর �িত হেয়েছ।   

২৯ ১১/০.৪ �কিভ, ২০০ 
�কিভ (ন�ন) 

২০০� ১০০.০০ ৯৪.৫০ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ 
কােজর �িত হেয়েছ।   

৩০ ১১/০.৪ �কিভ, ১০০ 
�কিভ (ন�ন) 

২১৫� ১০০.০০ ৮৪.১৯ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ 
কােজর �িত হেয়েছ।   

৩১ ১১/০.৪ �কিভ, ২০০ 
�কিভ (িরেনােভশন) 

৩৭৬� ১০০.০০ ৭০.৪৮ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ 
কােজর �িত হেয়েছ।   

৩২ ১১/০.৪ �কিভ, ১০০ 
�কিভ (িরেনােভশন) 

২৬২� ১০০.০০ ৫৯.৫৪ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ 
কােজর �িত হেয়েছ।   

৩৩ পরামশ �ক ২৮৮ 
জন/মাস 

৮০.০০ ৭০.০০ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ 
কােজর �িত হেয়েছ।   

৩৪ �িশ�ণ LS ০.০০ ০.০০ - 
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পিরক�না 
অ�যায়ী 
অ�গিত 

অিজ�ত অ�গিত 

৩৫ অভ��রীণ পিরবহন ৫০,৯৫০� 
এর মে� 

৩৯,৮৬৮�  

৯০.০০ ৮৭.৭১ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ �পাল 
পিরবহন কােজর �িত হেয়েছ।   

৩৬ ই�টেলশন ক� ৩০১৩ 
িকঃিমঃ 

৮৫.০০ ৭৯.৬৫ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ লাইন 
িনম �াণ কােজর �িত হেয়েছ।   

৩৭ কা�ম িডউ�, �া� ও 
ভ�াট 

- ৯০.০০ ৮৫.০০ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ�ােবর কারেণ 
িবেদশ �থেক মালামাল আসেত না পারায় 
ল�� �রণ হয় নাই।   

৩৮ ক� এসেকেলশন - ০.০০ ০.০০ - 
৩৯ িফিজক�াল 

কি�নেজি� 
- ০.০০ ০.০০ - 

 �মাট  ৮৯.৩৬ ৮৮.৫০  

 

�দখা যাে� �য, িজআইএস সহ িক� উপেক� �াপেনর ��ে� কােজর অ�গিত �লনা�লকভােব কম।  ধারণা 

করা যায় �য, কেরানা ভাইরােসর �া�ভ �ােবর পিরি�িতেত কাজ ব� থাকায় এবং িবেদশ �থেক মালামাল 

সাইেট �পৗছঁােনা ও �কাদারেদর িবেদশী কম�েদর সাইেট অ�পি�িতর কারেণ এই অে� কােজর অ�গিত 

�লনা�লকভােব কম। এছাড়াও এই সকল উপেক� িনম �ােণর কােজ িপিছেয় থাকার জ� আেরা �কােনা 

কারণ আেছ িকনা  তা িনণ �য় করার জ� এইসব কােজর �� �� অংেশর িব�ািরত িবে�ষণ (Detail 

Work Breakdown) করা এবং সম�ার অংশ�েলা (Bottleneck) িচি�ত কের �সই অ�যায়ী �ব�া 

�নওয়া �েয়াজন। 

 

৩.২ �য় কায ��ম 

৩.২.১ �য় পিরক�না, বািষ �ক �য় পিরক�না পয �ােলাচনা ও পয �েব�ণ 

 

সংেশািধত িডিপিপ অ�যায়ী �কে�র �য় পিরক�নার িব�ািরত পিরিশ�-১ এ �দওয়া হেয়েছ। 

�ক��র ১ম সংেশািধত িডিপিপর �ময়াদ িছল িডেস�র, ২০১৯ পয ��, যা ৯৬৪,১৬.০১ ল� টাকা �েয় 

(িজওিব ৯২৫,৫৭.০৭ ল� টাকা, িবউিব’র িনজ� ৩৮,৫৮.৯৪ ল� টাকা) ২৭/০৯/২০১৮ তািরেখ পিরক�না 

কিমশন ক��ক অ�েমািদত হয়। �ল িডিপিপ অ�যায়ী �ক��র অ�েমািদত �া�িলত �য় ৯১৪,৯৮.৮৭ ল� 

টাকা (িজওিব ৮৮০,০৪.৯৭ ল� ও সং�ার িনজ� ৩৪,৯৩.৯০ ল� টাকা) ও �ময়াদ িছল �ন, ২০১৮ পয ��। 

�ল িডিপিপ �থেক সংেশািধত িডিপিপেত �ক��র িক� ��ে� �য় �াস ও িক� ��ে� �য়�ি� কের �য় 

সম�য় করা হয়। িনেচ সংে�েপ �য় সংেশাধেনর কারণ উে�খ করা হলঃ 
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১। সংেশািধত িডিপিপেত ৩৩ �কিভ (ন�ন) লাইেনর কােজর পিরমাণ �াস কের এবং �া�িলত �� �াস 

কের ��াব করা হেয়েছ। সংেশািধত িডিপিপেত �ব��িতক �পােলর ���ি�র কারেণ আ�পািতক হাের লাইন 

িনম �াণ �য় �াস পায় নাই। 

২। আ�ঃখাত সমি�ত িডিপিপেত ২১৮ িকঃিমঃ ৩৩ �কিভ (িরেনােভশন) লাইেনর কােজর অেথ �র সং�ান 

�ল�েম কম �দখােনা হেয়িছল। সংেশািধত িডিপিপেত ৩৩ �কিভ (িরেনােভশন) লাইেনর কােজর পিরমাণ 

বা�ব চািহদার িভি�েত কম হওয়ােত ��ািবত �া�িলত �� �াস করা হেয়ছ। অ�িদেক �পােলর ���ি�র 

কারেণ আ�পািতক হাের লাইন িরেনােভশন �য় �াস পায় নাই।  

৩। আ�ঃখাত সমি�ত িডিপিপর ৩৭৬ িক.িম. ১১ �কিভ লাইন িরেনােভশন কােজর টাকার ��াব� �ল�েম 

কম �দখােনা হেয়িছল, যা সংেশািধত িডিপিপেত সম�য় করা হেয়েছ। 

৪। আ�ঃখাত সমি�ত িডিপিপর ৩৪৪ িক.িম. ১১/০.৪ �কিভ লাইন িরেনােভশন কােজর টাকার ��াব� 

�ল�েম কম �দখােনা হেয়িছল, যা সংেশািধত িডিপিপেত সম�য় করা হেয়েছ। 

৫। ১৫� অিধ�হীত� জিমর মে� ৫� জিম ন�ন আইেনর আওতায় অিধ�হণ করায় উ� অে� �য় �ি� 

�পেয়েছ। 

৬। �পচ�িচয়া উপেক��র �লাড িডমা� �বেড় যাওয়ায় উপেক��েক িব�মান অব�ায় �রেখ �সখােন 

�ািপত� ২×১০/১৩.৩৩ এমিভএ �া�ফম �ার ২� �ারা �লাড �স�ার এবং সহজতর পাওয়ার ইভা�েয়শন 

িবেবচনায় িনকটবত� �চ�া �ােন ন�ন ২×১০/১৩.৩৩ এমিভএ উপেক� �াপন করার ��াব করা হেয়েছ। 

৭। অিধ�হণ�ত জিম �ডাবা ��ণীর হওয়ায় �িম উ�য়ন অে� �য় �ি� �পেয়েছ। 

৮। টাণ � কী �ি� �ে�র িভি�েত সংেশািধত িডিপিপেত ফাংশনাল িবি�ং-এর কােজর পিরমাণ �ি� 

�পেয়েছ। ফেল �া�িলত �� �ি� �পেয়েছ। 

৯। টাণ � কী �কাদােরর উ�ত �ে�র িভি�েত সংেশািধত িডিপিপেত সাব-��শন িবি�ং-এর �� �ি� ��াব 

করা হেয়েছ। 

১০। ��ার হাউস, গাড � �ম, ইত�ািদ অে� বা�বতার আেলােক কােজর পিরমাণ �াস করায় �া�িলত �� 

�াস করা হেয়েছ।  

১১। চলমান �ক��েলার �েয়র �বণতার উপর িভি� কের সংেশািধত িডিপিপেত িসিড ভ�াট এবং �া� 

অে� �য় �ি�র ��াব করা হেয়েছ। 

১২। ন�ন �প-��েল কম �কত�া/ কম �চারীগেণর বেকয়া সহ বািষ �ক বিধ �ত �বতন পিরেশাধ এবং �ক� �ময়াদ 

�ি�র কারেণ সংেশািধত িডিপিপেত এই খােত �বিশ টাকা ধরা হেয়েছ। 

১৩। পিরবহন খােত �য় �ি� হওয়ায় সংেশািধত িডিপিপেত �য় �ি� ধরা হেয়েছ। 

১৪। সংেশািধত িডিপিপেত ই�টেলশন অে� িব��ৎ িবভােগর ২০১৪ সােলর দর তািলকার উপর িভি� কের 

�য় �ি�র ��াব করা হেয়েছ।  

উপের বিন �ত �কে�র �য় ও �ময়াদ �ি�র িবষেয় PIC এবং PSC সভার কায �িববরণী পয �ােলাচনা কের 

�দখা যায় �য, �য সকল কারেণ �ক��র চলমান কােজ িব� ঘেটেছ, �স�েলা িব�ািরতভােব �সই সব সভায় 

আেলািচত হেয়েছ।  

�কে�র �য় �ি�র িবষেয় পয �ােলাচনা কের �দখা যায় �য, উভয় ��ে�ই �ক� �ব�াপনার িনয়�েণর বাইের 

িছল। �স�ত উে�খেযা� �য, উপের বিণ �ত �য় �ি�র িবষয়� সংি�� ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ এবং িব��ৎ 

উ�য়ন �বাড � ক��ক যথাযথ �ি�য়া অ�সরণ করার পর সংেশািধত িডিপিপ িহসােব অ�েমািদত হেয়িছল। 
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পরবত�কােল �ক� বা�বায়েন িবল� হেল, �য় �ি� �িতেরেক �কে�র সময় িডেস�র, ২০২০ পয �� 

বাড়ােনা হয়। এে�ে� �কে�র আিথ �ক �য় টাকার ইনে�শন �রট অ�সাের সমা�পািতক হাের বাড়ােনা হয় 

নাই। 

বত�মােন �ক� িবল� হওয়ার কারেণ �াভািবকভােব �য় পিরক�না বা�বায়েন �ত�য় ঘেটেছ ও �ক� 

বা�বায়েন িবিভ� সম�ার জ� �য় পিরক�না অ�যায়ী অ�গিত স�বপর হয় নাই। এে�ে� জিম অিধ�হেণ 

িবল�, ৪� �ােকেজর �নঃেট�ার, যথা সমেয় শাটডাউন না পাওয়া ও �পাল �াি�েত িবলে�র কারেণ 

�কে�র �য় পিরক�না বা�বায়ন হয় নাই।  

 

 

৩.২.২ �ক� দিলেল উি�িখত �য়পিরক�না �িতপালন করা হেয়েছ/ হে� িক না তা পয �ােলাচনা ও 

পয �েব�ণ। 

 

িনেচ সংেশািধত িডিপিপ অ�যায়ী �ধান ৮� �ােকেজর �য় পিরক�না ও �ি� �া�েরর তািরখ �দখােনা 

হলঃ  

�িমক 
নং 

�ি�র নাম 
�ি� 

�া�েরর  
তািরখ 

�ি� 
কায �কেরর 

তািরখ 

�ি� অ�যায়ী 
কায � সমাি�র 

তািরখ 

১ Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning 

of GIS (GIS) 

২৪/০১/ 

২০১৮ 

১০/০৪/ 

২০১৮ 

০৯/০৪/ 

২০২০ 

২ Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning 

of Up-gradation & Renovation of AIS Substation (AIS-

1) 

০৯/০১/ 

২০১৮ 

১৫/০৩/ 

২০১৮ 

১৪/০৩/ 

২০১৯ 

৩ Design, Supply, Erection, Testing & Commissioning 

and Construction of Rural Type Substation, Renovation 

of AIS Substation, Up-gradation of AIS Substation,  

Rural type Substation (AIS-2) 

০৪/০৪/ 

২০১৮ 

০৪/০৪/ 

২০১৮ 

০৩/০৪/ 

২০১৯ 

৪ Design, Supply, Erection, Installation, Testing & 

Commissioning of AIS Substation on Turnkey Basis 

(AIS-3) 

২৮/১২/ 

২০১৭ 

২২/০৪/ 

২০১৮ 

২১/০৪/ 

২০১৯ 

৫ Design, Supply, Installation, Up-gradation, Renovation, 

Testing and Commissioning of 33/11 KV Sub-station  

(AIS-4) 

০১/০৩/ 

২০১৮ 

০১/০৩/ 

২০১৮ 

২৮/০২/ 

২০১৯ 

৬ Design, Supply, Erection, Installation, Testing & 

Commissioning of 33/11 KV AIS Substation on 

Turnkey Basis (AIS-5) 

২৮/১২/ 

২০১৭ 

২২/০৪/ 

২০১৮ 

২১/০৪/ 

২০১৯ 

৭ Design, Supply, Erection, Testing,  Commissioning & 

Construction of Rural Type, Renovation  & Up 

gradation of AIS Substation (AIS-6) 

০৪/০৪/ 

২০১৮ 

০৪/০৪/ 

২০১৮ 

০৩/০৪/ 

২০১৯ 
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�িমক 
নং 

�ি�র নাম 
�ি� 

�া�েরর  
তািরখ 

�ি� 
কায �কেরর 

তািরখ 

�ি� অ�যায়ী 
কায � সমাি�র 

তািরখ 

৮ Design, Supply, Erection, Installation, Testing & 

Commissioning & Up gradation & Renovation of AIS 

Substation (AIS-7) 

০১/০৩/ 

২০১৮ 

০১/০৩/ 

২০১৮ 

২৮/০২/ 

২০১৯ 

 

 

উপেরর ছক� পরী�া করেল �দখা যায় �য, সংেশািধত িডিপিপ অ�যায়ী উপের বিণ �ত ����ণ � ৮� 

�ােকেজর �য়পিরক�না �য় �ি� সা�েরর মা�েম �িতপািলত হেয়েছ।  

�কে�র আওতায় ৩৩/১১ �কিভ ৪৪� উপেকে�র িনম �াণ, �নব �াসন ও �মতাে�ায়েনর জ� �ল িডিপিপর 

৩৫� �ােকজেক ৮� �ােকেজ �পা�র কের দরপ� আহবান করা হয়। এই �ােকজ�েলা হেলা – GIS, 

AIS-1, AIS-2, AIS-3, AIS-4, AIS-5, AIS-6 এবং AIS-7। সব �েশষ GIS �ােকেজর �ি� সা�িরত 

হয় ০৪/০৪/২০১৮ তািরেখ। 

অ�িদেক, ৩৬ নং �থেক ৫৩ নং পয �� �ােকজ�িলর িবিভ� লেটর �ি� �কাদােরর সােথ �া�িরত হেয়েছ 

পয �ায়�েম ০২/০২/২০১৬ �থেক ০৯/০৫/২০১৭ এর মে�।  

�কে�র কায �পিরিধর এবং �ক� বা�বায়েন �য় পিরক�নায় িবল� ঘটার কারণ স�হ পয �ােলাচনা করেল 

�দখা যায় �য, ৪� �ােকেজর �নঃেট�ারেক িবেবচনায় �রেখ সকল �ােকেজর �ট�ার �ি�য়া, অ�েমাদন 

�ি�য়া, ইত�ািদ অ�সরণ করার পর ও �কাদােরর সােথ �ি� সইেয়র পর কাজ �� পয �� সময় �লেগেছ 

�লাই, ২০১৫ �থেক এি�ল, ২০১৮ পয �� অথ �াৎ �ায় ২ বৎসর ১০ মাস।  

�ক��র স�া�তা সমী�া �িতেবদন (Feasibility Study Report) পরী�া কের �দখা যায় �য, 

সমী�া�েত কািরগরী িদক িব�ািরতভােব থাকেলও এর আিথ �ক পিরক�নার িদক িব�ািরতভােব নাই। 

সমী�া �িতেবদন�েত এক� বছর িভি�ক আিথ �ক পিরক�না থাকেল িডিপিপ �তরীর সমেয় এ� যাচাই করা 

�যত এবং �কে�র আিথ �ক পিরক�না �তরীেত এই স�া�তা সমী�া �িতেবদন� �থেক সাহা� পাওয়া �যত। 

এর ফেল �ক� দিলেল �য়পিরক�না সি�েবিশত করা এবং এর �িতপালন সহজ হত। 

 

 

 

৩.২.৩ �কে�র আওতায় স�ািদত/চলমান িবিভ� প�, কায � ও �সবা সং�েহর (Procurement) ��ে� 

�চিলত আইন ও িবিধমালা (িপিপএ, িপিপআর, উ�য়ন সহেযাগীর গাইডলাইন, ইত�ািদ) �িতপালন করা 

হেয়েছ/ হে� িক না �স িবষেয় পয �েব�ণ 

 

�কে�র আওতায় �ল িডিপিপ অ�যায়ী প�, কায � ও �সবা সং�েহর জ� �মাট ৫৩� �ােকজ িনধ �ারণ করা 

হয়। এর মে� ৩৩/১১ �কিভ ৪৪� উপেক� িনম �াণ, �নব �াসন ও �মতাে�ায়েনর জ� �ল িডিপিপর ৩৫� 

�ােকজেক ৮� (GIS, AIS-1, AIS-2, AIS-3, AIS-4, AIS-5, AIS-6 এবং AIS-7) �ােকেজ �পা�র 

কের দরপ� আহবান করা হয়। এছাড়া বািক ১৮� �ােকজ আলাদাভােব দরপ� আহবান করা হয়। 



40 

 

উপেরা� ৮� �ােকেজর ৪৪� উপেক� �েয়র জ� �াক-�যা�তা �না�স িপিপআর ২০০৮ ও িপিপএ 

২০০৬ এর িবিধ অ�যায়ী িনে�া� জাতীয় �দিনক পি�কা ও ওেয়বসাইেট �কাশ করা হয়ঃ 

১। New Age 

২। The Daily Star 

৩। �দিনক জনক� 

৪। িবউেবা ওেয়বসাইট 

৫। িসিপ�ইউ 

৬। দরপ� �েল�ন (সং�া নং ৫৩৭) 

িবউেবা পরবত�েত আহবান�ত দরপে�র উপর সময় বিধ �ত করেণর জ� সংেশাধনী �কাশ কের (�মেমা নং 

2106-BPDB(Sec.)/Dev-101/92, dated -11/08/2015 – Time Extension)। 

১০� দরপ�দাতা �াক-�যা�তা আেবদন কের। এই ১০� দরদাতােদর মে� ৮� দরদাতা �াক-�যা�তা 

�ি�য়ায় �রসপনিসভ হয় যা িবউেবা �বাড � ক��ক ১২/০১/২০১৬ তািরেখ অ�েমািদত হয় (সাধারণ �বাড � সভা 

নং-১৬৪৯)।  

এর পের �াক-�যা�তা আেবদেন আহবান�ত Scope-�ক ৮� �ােকেজ ভাগ করা হয় এবং �িত� 

�ােকেজর �া�িলত �� িবউেবা �বাড � ক��ক অ�েমািদত হয় (সাধারণ সভা ১৬৬৩, তািরখ ০২/০৫/১৬)। 

এই ৮� �ােকজ হেলা - GIS, AIS-1, AIS-2, AIS-3, AIS-4, AIS-5, AIS-6 এবং AIS-7।  

GIS �ােকজ�র অ�েমািদত �া�িলত �� �মাট ১২৯,২৮.৩৩ ল� টাকা।  

AIS-1 �ােকজ�র অ�েমািদত �া�িলত �� �মাট ২৯,৩৩.০৯ ল� টাকা। 

AIS-3 �ােকজ�র অ�েমািদত �া�িলত �� �মাট ২৮,১৩.৭৬ ল� টাকা। 

AIS-5 �ােকজ�র অ�েমািদত �া�িলত �� �মাট ২৯,৭১.০৫ ল� টাকা। 

উপের বিণ �ত �াক-�যা� আেবদনকারীগণেক এক ধাপ এক খাম (Single stage single envelope) 

প�িতেত তােদর কািরগরী ও আিথ �ক ��াব �দান করার জ� ১৫/০৫/২০১৫ তািরেখ দরপ� দিলল সহ 

Letter of Invitation (LOI) �দান করা হয় (Memo no. 1432- BPDB(Sec.)/Dev-

209/2015, dated 15.05.2016 এবং এর পরবত� সংেশাধনীস�েহর এর মা�েম)।  

দরপ� উ�ু�করেণর জ� িবউেবা ক��ক ৩ সদ�িবিশ� Standing Tender Opening Committee 

(STOC) গ�ত হয়। 

িব��ৎ িবভাগ, িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালেয়র অ�েমাদন সােপে� দরপ� ��ায়েনর জ� 

িবউেবা ৩ সদ� িবিশ� এক� দরপ� ��ায়ন কিম�-৩ (TEC - 3) গ�ত কের। 

এছাড়াও িপিপএ-২০০৬ ও িপিপআর-২০০৮ িবিধমালা অ�সরণ কের িবউেবা এক� কািরগরী উপ-কিম� -৩ 

(Technical Sub- Committee -3) গঠন কের।  
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LOI ও পরবত� সংেশাধনী অ�সাের আ�হী দরদাতাগণ কািরগরী ও আিথ �ক ��াব ২৪/০৮/২০১৬ তািরেখ 

জমা �দান কের। GIS �ােকেজর জ� ৮� �াক-�যা�তাস�� দরদাতার মে� ৬� এবং বািক AIS-1, 

AIS-3 এবং AIS-5 �ােকজস�েহর জ� ৮� �াক-�যা�তাস�� দরদাতার মে� ৫� কের দরদাতা 

অংশ�হণ কের। সিচব, িবউেবা �ক �ধান কের গ�ত ��াব উ�ু�করণ কিম� একই িদেন কািরগরী ও 

আিথ �ক ��াব �েলন এবং দরদাতােদর নাম পেড়ন। ঐ সভায় সকল দরদাতা উপি�ত িছেলন।  

এর পর িপিপএ-২০০৬ ও িপিপআর-২০০৮ িবিধমালার আেলােক দরদাতােদর দািখল�ত দরপে�র 

জামানেতর স�কতা যাচাই করা হয়।  

কািরগরী ��ায়ন কিম� (Technical Evaluation Committee) দরপ� �খালার পরপরই ��ায়ন 

�ি�য়া �� কের। দরপ� দিলেল উে�িখত �বিশ��স�হ �থেক দরপ�স�েহর ��ায়ন ও িবে�ষণ করা হয়। 

উ� কিম� দরপে�র ��ঁনা� পরী�া কের এবং িবে�ষণ কের কািরগরীভােব �রসপনিসভ ও নন-�রসপনিসভ 

দরদাতােদর তািলকা �কাশ কের। এছাড়াও কিম� কািরগরীভােব �রসপনিসভ দরদাতােদর আিথ �কভােব 

��ায়ন করার পর আিথ �কভােব �রসপনিসভ দরদাতােদর তািলকা �তরী কের। কািরগরী ��ায়ন কিম� 

িবশদ পরী�া কের িন�িলিখত দরদাতােদর দর �হণ কেরঃ 

�িমক 
নং 

�ােকেজর িববরণ TEC-3 ক��ক �পািরশ�ত দরদাতা 

১ GIS �ােকজ CEC and Fortune JV, China 
২ AIS-1 �ােকজ Energypac Engineering Ltd., Bangladesh 
৩ AIS-3 �ােকজ Sterling and Wilson Pvt. Ltd., India 
৪ AIS-5 �ােকজ Sterling and Wilson Pvt. Ltd., India 

 

২৫/০১/২০১৭ তািরেখ অ�ি�ত িবউেবা, �বাড � সভায় �হীত িস�া� অ�যায়ী উপেরা� ৪� �ােকজ �য় 

সং�া� মি�সভা কিম�েত (CCGP) অ�েমাদেনর জ� ��রণ করা হয়। �য় সং�া� মি�সভা কিম� 

উপেরা� �ােকজস�েহর অ�েমাদেনর পর িপিপএ-২০০৬ ও িপিপআর-২০০৮ িবিধমালা এবং সংি�� 

জাির�ত পিরপ�স�েহর আেলােক পরবত� �ি�য়া অ�সরেণর পর সংি�� দরদাতােদর সােথ �য় �ি� 

স�াদন করা হয়। উে�� �য, �য় সং�া� মি�সভা কিম� উপেরা� �ােকজস�েহর �য় িবষেয় �কােনা 

অিভেযাগ �দান কের নাই। 

এছাড়া AIS-2, AIS-4, AIS-6 এবং AIS-7 �ােকজস�েহর দরপে� ��ািবত �� �া�িলত �� অেপ�া 

িনিদ �� পিরমােণর �চেয় �বিশ হওয়ায় এই �ােকজস�হ �য় সং�া� মি�সভা কিম� �নঃেট�ােরর জ� 

�ফরত �দান কের। এই �ােকজ স�েহর �নঃেট�ােরর জ� িবিধ �মাতােবক �ি�য়া �� করা হয়।  

�কে� িনেচ উে�িখত লাইন িনম �ােণর সকল কাজ e-GP এর মা�েম �য় করা হ�য়েছ। 

�িমক 
নং 

িডিপিপ অ�যায়ী �কে�র �ল কায ��ম 

অে�র নাম পিরমাণ 
সংেশািধত িডিপিপ অ�যায়ী 
টাকার পিরমাণ (ল� টাকা) 

১ ৩৩ �কিভ, ১১ �কিভ এবং ০.৪ �কিভ কে�ািজট লাইন ২৯ িকঃিমঃ ১৩৫৩.১০ 
২ ৩৩ �কিভ লাইন (ন�ন) ১৪৬ িকঃিমঃ ৪৬৮০.৭৪ 
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�িমক 
নং 

িডিপিপ অ�যায়ী �কে�র �ল কায ��ম 

অে�র নাম পিরমাণ 
সংেশািধত িডিপিপ অ�যায়ী 
টাকার পিরমাণ (ল� টাকা) 

৩ ৩৩ �কিভ লাইন (িরেনােভশন) ১২৩ িকঃিমঃ ১৩০৪.৬১ 
৪ ১১ �কিভ লাইন (ন�ন) ৩৪১ িকঃিমঃ ৪৮৩৫.৫২ 
৫ ১১ �কিভ লাইন (িরেনােভশন) ৩৭৫ িকঃিমঃ ২২৬৬.৯৩ 
৬ ১১/০.৪ �কিভ লাইন (ন�ন) ৩৮৭ িকঃিমঃ ৮৮৯৫.৪৬ 
৭ ১১/০.৪ �কিভ লাইন (িরেনােভশন) ৩৪৪ িকঃিমঃ ৪৪৫৭.৮৪ 
৮ ০.৪ �কিভ লাইন (ন�ন) ৩৯৬ িকঃিমঃ ৪২৯৩.৫৮ 
৯ ০.৪ �কিভ লাইন (িরেনােভশন) ৮৭১ িকঃিমঃ ৩৪২৭.০১ 
 

�য় �ি�য়ার �া� দিললস�হ পরী�া কের মতামত �কাশ করা যায় �য, �িত� �ােকেজর �েয়র জ� 

অ�েমাদন লাভ, �ট�ার আহবান, �ট�ার ��ায়ন, খসড়া �ি�র িবষেয় সংি�� ম��ণালয়, সং�া এবং 

ক��পে�র �ভ�ং, ইত�ািদ ধাপ অিত�ম কের �িত� �ােকেজর জ� যথাযথ �ি�য়া অ�সরণ করা হেয়েছ। 

ফেল �য় �ি�য়ায় �চিলত আইন ও িবিধমালা (িপিপএ, িপিপআর, উ�য়ন সহেযাগীর গাইডলাইন, ইত�ািদ) 

�িতপালন করা হেয়েছ/ হে� বেল �তীয়মান হয়। 

 

 

৩.২.৪ �কে�র আওতায় সং�হীত/ সং�েহর �ি�য়াধীন িবিভ� প�, কায � ও �সবা সংি�� �য়�ি�েত 

িনধ �ািরত ��িসিফেকশন/ BOQ/ TOR, �ণগত মান, পিরমাণ অ�যায়ী �েয়াজনীয় পিরবী�ণ/ যাচাইেয়র 

মা�েম সং�হ করা হেয়েছ/ হে� িক না �স িবষেয় পয �ােলাচনা ও পয �েব�ণ 
 

�ণগত মান যাচাইঃ  

�কে�র �য় পিরক�না অ�যায়ী প� এবং কায � �ােকজ স�হেক একী�ত কের টাণ � কী িভি�েত 

আ�জ�ািতক দরপে�র মা�েম ইিপিস �কাদার িনেয়াগ করা হেয়েছ। মালামাল িশপেম� এর �েব � �কাদার 

িবউেবােক ি�-িশপেম� পিরদশ �েনর জ� আম�ণ জানায়। ম�ণালয় ক��ক গ�ত ৩ সদ� িবিশ� কিম� ি�-

িশপেম� পিরদশ �েনর জ� �িত� �ােকেজর জ� আলাদাভােব উৎপাদনকারীর �দেশ ফ�া�রী পিরদশ �ন 

কের ও �বােড �র কােছ মালামােলর �ণগত মােনর উপর িরেপাট � �দান কের।  

মালামাল �ক� এলাকায় �পৗছঁােনার পর Post-delivery Inspection করা হয়। উপের উি�িখত ৩ সদ� 

িবিশ� একই কিম� মালামােলর ��িসিফেকশন �থেক �কােনা �িত�ম ও ��-িব��িত আেছ িকনা ও 

পিরবহেনর সমেয় মালামাল �িত�� হেয়েছ িকনা �দেখন এবং মালামােলর উপর সামি�কভােব িরেপাট � 

�দান কেরন।  

পিরমাণগত িদক যাচাইঃ  

পিরমাণগত িদক যাচাই এর ��ে� �ক� দ�র ক��ক িনেয়াগ�ত পরামশ �ক �িত�ান ক��ক �পা� �াি�ং 

ই�েপকশন করা হেয় থােক। মালামাল িশপেমে�র পর �কাদার ক��ক িবউেবা ক��প�েক মালামাল 

�পৗঁছােনার তািরখ স�েক� অবিহত করা হয়। িবউেবা ক��প� ক��ক িসিড ভ�াট �দান�ব �ক তােদর 
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িসএ�এফ এেজ� এর মা�েম মালামাল আনেলািডং এর পর �কাদােরর িনকট হ�া�র করা হয়। মালামাল 

�কাদােরর ওয়�ারহাউেজ �পৗছঁােল পরামশ �কগণ মালামােলর পিরমাণগত িদক যাচাই কেরন এবং �িতেবদন 

দািখল কেরন। উে��, �কান কারেণ মালামােলর স�কতা না পাওয়া �গেল �কাদােরর মা�েম তা পিরবত�ন 

কের �নওয়া হয়। স�কতা যাচাই সােপে� যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদেনর পর R&I করত ভা�ার �লজাের 

মালামাল অ�� �� করা হয়। 

�য় �ি�য়ার িবিভ� দিললপ�ািদ পরী�া কের �দখা যায় �য, প�, কায � ও �সবা সংি�� �য়�ি�েত 

িনধ �ািরত ��িসিফেকশন/BOQ/TOR, �ণগত মান, পিরমান অ�যায়ী যাচাই করা হেয়েছ। 

 

৩.২.৫ �য় কায ��ম পয �ােলাচনা 

 

উ�ু� দরপ� প�িতেত (OTM) আ�জ�ািতক দরপে�র মা�েম �কে�র য�পািত/মালামাল ইত�ািদ �য় করা 

হেয়েছ। �য় পিরক�না, �য়, ি�-িশপেম� ই�েপকশন, িশপেম� পরী�া ইত�ািদ পয �ােয় �য সকল প�িত 

অবল�ন করা হেয়েছ, তা িনেচ বণ �না করা হেলা- 

(ক)  �ি� �া�র; 

(খ) ক�া� ড�েমে�র ��িসিফেকশন অ�যায়ী নকশা অ�েমাদন �ব �ক য�পািত/মালামাল                         

��ত/ সং�হ করা; 

(গ) সং�হীত য�পািত/ মালামাল িশপেমে�র জ� ��ত করা; 

(ঘ) িশপেমে�র জ� �ািকং করার �েব � ি�-িশপেম� ই�েপকশেনর জ� আম�ণ জানােনা; 

(ঙ) ি�-িশপেম� ই�েপকশন (িপএসআই) কিম� ক��ক ি�-িশপেম� ই�েপকশন পরবত� �িতেবদন 

��ত এবং অ�েমাদেনর পর �স অ�যায়ী �ািকং এর অ�েমাদন�ব �ক িশপেম� এর জ� 

মালামাল ��ত করা; 

(চ) �ািকং অব�ায় মালামাল ওয়�ারহাউেজ �দামজােতর অ�মিত; 

(ছ) িনধ �ািরত সাইেট য�পািত ই�টেলশন উপেযাগী হেল সাইেট �পৗছােনার �েব � পরী�া করার জ� 

�কাদার ক��ক িবউেবা-�ক আম�ণ জানােনা; 

(জ) �ািকং করা য�পািত ই�টেলশন সাইেট �পৗছঁােনার পর �নরায় �ট��ব �ক ই�টেলশেনর অ�মিত 

�দান; 

(ঝ) সাইেট ই�টেলশন পরবত� ি�-কিমশিনং এবং কিমশিনং-এর জ� �কাদার �িত�ান ক��ক �নরায় 

আম�ণ জানােনা।  

�কে� উি�িখত প�িত�েলা অ�সরেণর �কান পয �ােয় সে�াষজনক না হওয়া পয �� �কাদার �িত�ানেক 

পরবত� কায � স�াদেনর অ�মিত �দওয়া হয় নাই।  

 

�কে�র আওতায় সং�হীত ও সং�েহর জ� �ি�য়াধীন িবিভ� প�, কায � ও �সবা সংি�� �য় �ি�য়া 

সরকােরর �য় �ি� অ�সরণ�ব �ক হেয়েছ, যা িনেচর ছেক �দখােনা হলঃ 
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১ উ�য়ন �ক� ��াব ��ত করা 
হেয়েছ 

�ক��র �ল ল�� ও উে��, এবং �ক��র ফলাফল স�িক�ত িবষয়ািদ 
সরকােরর স�ম প�বািষ �কী পিরক�না, জাতীয় অ�ািধকার, উ�য়েনর 
�লনীিত, পিরক�না ও স�দ পিরি�িতর সে� সংগিত�ণ � আেছ। 

২ �িকউরেম� প�িত অ�সরণ করা 
হেয়েছ 

 বাজার অব�াসহ আ�হ �িত�ােনর �া�তা িনি�ত করা হেয়েছ; 

 �টকিনক�াল �রিলেভি� পয �েব�ণ করা হেয়েছ; 

 এেজি� িন�পণ করা হেয়েছ; এবং 

 আিথ �ক সংগিত (Financial Threshold) িবেবচনা করা হেয়েছ। 
৩ অিফিসয়াল ক� এি�েমট  বাজার �ে�র সােথ সংগিত �রেখ এি�েমট ��ত করা হেয়েছ; 

 ��া�াড � প�িত অ�সরণ করা হেয়েছ এবং 

 যথাযথভােব ড�েমে�শন করা হেয়েছ। 
৪ দরপ� দিলল ��ত করণ িপিপআর ২০০৮ �মাতােবক দরপ� দিলল ��ত করা হেয়েছ। 
৫ ��িসিফেকশন/ িবওিকউ/ �ওআর 

��ত করণ 
মালামােলর �ণগতমান, িনরেপ�তা এবং সকল দরদাতার �ষম অংশ�হণ 
িনি�ত �ব �ক �কে�র উে�� অ�যায়ী মালামােলর ��িসিফেকশন ও 
দরপ� দিলল ��ত করা হেয়েছ।  

৬ পিরমাণ স�ক ভােব পিরমাণ িনধ �ারণ করা হেয়েছ। 
৭ TOC, TEC  ইত�ািদ কিম� গঠন িপিপআর অ�সরণ�ব �ক সকল কিম� গঠন করা হেয়েছ।  

৮ িব�াপন �চার (দরপ� আহবান)  িপিপআর অ�সরণ�ব �ক জাতীয় �দিনক পি�কায় িব�াপন �চার করা 
হেয়েছ। 

৯ দরপ� দািখল দরপ� দািখেলর ��ে� িপিপআর এর িবিধ-িবধান অ�সরণ �ব �ক িনধ �ািরত 
সময় �দান করা হেয়েছ। 

১০ দরপ� �খালা দরপ� �খালার ��ে� িপিপআর এর িবিধ-িবধান অ�সরণ �ব �ক ��া�াড � 
িনয়ম ও ধাপ অ�সরণ করা হেয়েছ। আিথ �ক ��াব দরপে�র শত� অ�যায়ী 
সংর�ণ করা হেয়েছ।  

১১ দরপ� ��ায়ন দরপ� ��ায়েনর ��ে�ও িপিপআর এর িবিধ-িবধান অ�সরণ �ব �ক ��া�াড � 
িনয়ম ও ধাপ অ�সরণ করা হেয়েছ। 

১২ NOA �দান এবং �ি� �া�র NOA �দান এবং �ি� �া�র এর ��ে� িপিপআর এর িবিধ-িবধান 
অ�সরণ �ব �ক ��া�াড � িনয়ম ও ধাপ অ�সরণ করা হেয়েছ। 

১৩ অ�েমাদন �ি�য়া অ�েমাদন �ি�য়াকরেণর ��ে� িপিপআর এর িবিধ-িবধান অ�সরণ করা 
হেয়েছ। 

১৪ �ি�প� �ব�াপনা �ি�পে�র Terms & Conditions �েরা�ির অ�সরণ করা হেয়েছ। 
১৫ মালামাল হ�া�র (Delivery of 

Goods) 
�ি�পে�র Terms & Conditions �েরা�ির অ�সরণ করা হেয়েছ। 

১৬ Quality Assurance যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম গ�ত কিম�র মা�েম দরপ� দিলেল 
�দ� ��িসিফেকশেনর সােথ �িত� পে�র �ণগত মান, পিরমাণ, �টি�ং 
সনদপ� যাচাই �ব �ক মালামাল স�হ �হণ করা হেয়েছ এবং �েয়াজনীয় 
ড�েমে�শন করা হেয়েছ। 

১৭ কায � সমাি� �ক�� বত�মােন বা�বায়নাধীন রেয়েছ। 
১৮ Delivery of Service  �ি�পে�র Terms & Conditions অ�সরণ করা হেয়েছ; 

 ��িসিফেকশেনর সােথ �িত� �সবার পিরিধ িমিলেয় �নওয়া হেয়েছ; 
এবং 

 �সবার �ণগত মান, পিরিধ যাচাই করা সহ �েয়াজনীয় ড�েমে�শন 
করা হেয়েছ। 

১৯ �ি�প� �ব�াপনার �� িদক�েলা, 
অথ �াৎ 

 �ভিরেয়শন; 

 ��া�াড � প�িত এবং ধাপ�েলা  যথাযথভােব অ�সরণ করা হেয়েছ। 
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 সময় বিধ �তকরণ; 

 Amendment to order  
ইত�ািদ। 

২০ Payment  ��া�াড � প�িত এবং ধাপ�েলা  যথাযথভােব অ�সরণ করা হেয়েছ। 
২১ Documentation  ��া�াড � প�িত এবং ধাপ�েলা  যথাযথভােব অ�সরণ করা হেয়েছ। 

 

�ক��র ৩৫� �ােকজেক ৮� (GIS, AIS-1, AIS-2, AIS-3, AIS-4, AIS-5, AIS-6 এবং AIS-7) 

�ােকেজ �পা�র কের দরপ� আহবান করা হয়। এছাড়া বািক ১৮� �ােকজ আলাদাভােব দরপ� আহবান 

করা হয়। অথ � ম�ণালয় ক��ক ০৬ িডেস�র, ২০১৬ তািরেখ জাির�ত আিথ �ক �মতা সং�া� পিরপে�র 

আেলােক �ত� কাজ, �ভৗত ও �সবা সং�া� �ি� অ�েমাদেনর জ� ১০০ �কা� টাকার ঊেধ � সকল �য় ��াব 

�য় সং�া� মি�সভা কিম�েত (CCGP) িবেবচনার জ� ��রণ কের অ�েমাদন �নওয়া �েয়াজন। এই 

কারেণ এই ৮� �ােকজ এক সােথ দরপ� আহবান করার ফেল �া�িলত �মাট �� ৩৩৫,৬৯.৬৩ ল� টাকা 

হওয়ােত এ� �য় সং�া� মি�সভা কিম�েত অ�েমাদেনর জ� ��রণ করা হয়। এই কিম� ৪� �ােকজ 

�নঃদরপে�র জ� �ফরত �দান কের এবং বািক ৪� �ােকেজর জ� অ��ল মতামত �দয়। �কে�র লাইন 

িনম �ােণর জ� ৯� �ােকেজর �য় e-GP এর মা�েম করা হয়। �কে�র �িত� �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, 

�য় সং�া� িবিধ-িবধান অ�সরণ কের করা হেয়েছ।  

 

৩.৩ উে�� অজ�ন 

৩.৩.১ �কে�র উে�� ও লগ ��েমর আেলােক output পয �ােয়র অজ�ন অব�া পয �ােলাচনা ও পয �েব�ণ 

 

মাঠ পয �ােয়র জিরপ, দলিভি�ক আেলাচনা ও �কআইআই এর মা�েম �া� �াইমারী ডাটা এবং িবিভ� উৎস 

হেত সং�হীত �সেক�াির ডাটা পয �েব�ণাে� চলমান �কে�র উে�� অজ�েনর সািব �ক অব�া স�েক� িনে� 

আেলাকপাত করা হেলা- 

 
সংেশািধত অ�েমািদত িডিপিপ-র 

(�ক� সমাি� কাল িডেস�র, ২০১৯) 
লগে�ম অ�যায়ী �কে�র উে�ে�র 

বণ �না 

উে�� অজ�েনর বত�মান অব�া 

িবতরণ অ�ল রাজশাহীর রাজশাহী, 
চ�পাইনবাবগ�, নােটার, পাবনা, 
িসরাজগ�, ব�ড়া, জয়�রহাট ও 
নওগ� �জলায় িব��ৎ িবতরণ �ব�ার 
উ�য়ন ও �মতা বিধ �তকরণ।  

�ক��র সমাি� কাল িডেস�র, ২০১৯ �থেক সংেশািধত কের িডেস�র, ২০২০ ধরা 
হেয়েছ। ত�ও �াহক পয �ােয় জিরপ ও সািব �ক পয �েব�ণ হেত �দখা যায় �য, রাজশাহী 
িবভােগ িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �ক� বা�বায়েনর অংশ িহসােব ব� সং�ক 
�াহকেক িব��ৎ সংেযােগর আওতায় আনার ফেল �াহকেদর মে� �লনা�লক িনরিবি�� 
িব��ৎ সরবরাহ �ি� �পেয়েছ, ব� সং�ক �াহেকর িব��ৎ চািহদা �রণ হেয়েছ ও �লাড 
�শিডং কেমেছ। িনেচ উে�� অজ�েনর বত�মান অব�া িব�ািরত �দওয়া হলঃ 

(ক) নেভ�র, ২০১৯ সােলর মে� 
১৭� ৩৩/১১ �কিভ ন�ন উপেক� 
িনম �াণ। 

(ক) �কে�র ১৭� ৩৩/১১ �কিভ ন�ন উপেকে�র মে� ১�র কাজ স�� হেয়েছ ও 
�স� চা� হেয়েছ। ৯�র সম� মালামাল সাইেট আেছ। িক� ই�েলশন স�� হয় নাই। 
৫�র িবি�ং িনম �াণ ও িফিনিসং এর কাজ চলেছ, ৭০% �ত� কাজ স�� হেয়েছ। ২�র 
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সংেশািধত অ�েমািদত িডিপিপ-র 
(�ক� সমাি� কাল িডেস�র, ২০১৯) 
লগে�ম অ�যায়ী �কে�র উে�ে�র 

বণ �না 

উে�� অজ�েনর বত�মান অব�া 

 �লআউট ��ান অ�েমাদন হেয়েছ, বাউ�ারী ওয়াল িনম �াণ চলেছ। এর মে� GIS  
সাবে�শেনর মালামাল সাইেট আেস নাই। উপের ১৭�র মে� ১৬� উপেক� এখেনা চা� 
না হওয়ােত উে�� অজ�েনর �বিশরভাগই বািক আেছ। 

(খ) নেভ�র, ২০১৯ সােলর মে� 
২৭� ৩৩/১১ �কিভ উপেক� 
আপে�েডশন/ িরেনােভশন। 

 

(খ) ২৭� ৩৩/১১ �কিভ উপেকে�র মে� ১১� উপেক� আপে�ডশন কােজর অ�� ��। 

এই ১১�র মে� ৫�র কাজ স�� হেয়েছ। বািক ৬�র কাজ কেরানা ভাইরােসর 
�া�ভ �ােবর পিরি�িত �� হওয়ার �েব � চলমান িছল। এ�েলার মালামাল সাইেট আেছ।  

১৬� উপেক� িরেনােভশন কােজর মে� ১০�র কাজ স�� হেয়েছ ও হ�া�রও স�� 
হেয়েছ। বািক ৬�র �া�ফম �ার বসােনা হেয়েছ, অ�া� কাজও স�� হেয়েছ, িক� 
কিমশিনং �� করা যায় নাই।  

উপের ২৭� উপেকে�র মে� �মাট ১৫�র কাজ স�� হেয়েছ। ফেল এখােন উে�� 
অজ�েনর �বিশরভাগই (৫৬%) স�� হেয়েছ। 

(গ) নেভ�র, ২০১৯ সােলর মে� 
১২৯৯ িকঃিমঃ ন�ন িবতরণ লাইন 
িনম �াণ। 

(গ) ১২৯৯ িকঃিমঃ ন�ন িবতরণ লাইেনর মে� ১০৪০ িকঃিমঃ লাইেনর কাজ স�� 
হেয়েছ ও হ�া�র করা হেয়েছ।  

এখােন উে�� অজ�েনর ৮০% স�� হেয়েছ। 

(ঘ) নেভ�র, ২০১৯ সােলর মে� 
১৭১৪ িকঃিমঃ িব�মান িবতরণ 
লাইন িরেনােভশন। 

(ঘ) ১৭১৪ িকঃিমঃ ন�ন িবতরণ লাইেনর মে� ১৩৭০ িকঃিমঃ লাইেনর কাজ স�� 
হেয়েছ ও হ�া�র করা হেয়েছ।  

এখােন উে�� অজ�েনর ৮০% স�� হেয়েছ। 

(ঙ) িডেস�র, ২০১৯ সােলর মে� 
৫০০,০০০ �াহকেক িব��ৎ সংেযাগ 
�দওয়া। 

(ঙ) এখন পয �� ২০০,০০০ �থেক �বিশরভাগ �াহকেক িব��ৎ সংেযাগ �দওয়া স�ব 
হেয়েছ। 

এখােন উে�� অজ�েনর �বিশরভাগই স�� হেয়েছ। 

 

 

লগ ��েমর আেলােক output অজ�েনর অব�া পয �ােলাচনা  

 

�দখা যাে� �য, �ক��র স�� হবার সময় িডেস�র, ২০১৯ �থেক �ি� কের িডেস�র, ২০২০ করা হেয়েছ। 

ফেল �ক�� ��ায়েনর জ� �য সম� ইি�েকটর বা িনেদ �শক িনধ �ারণ করা হ�য়েছ �স সম� ইি�েকটেরর 

�বিশরভাগই অকায �কর হেয় �গেছ। ফেল লগ ��েমর আেলােক �ক��র output অজ�েনর অব�া যাচাই 

করার জ� ন�ন ইি�েকটর উে�খ কের এক� লগে�ম �তরী করা �েয়াজন। 

 

 

৩.৪ �ক� �ব�াপনা 

৩.৪.১ �ক� পিরচালক িনেয়াগ, জনবল িনেয়াগ 

 

এই �কে�র জ� গত ০৬/০৮/২০১৪ তািরেখ িন�িলিখত জনবল িনধ �ািরত হয় এবং �সই অ�যায়ী �কে� 

জনবল �দওয়া হয়। 



47 

 

�িমক নং পেদর নাম �পািরশ�ত পেদর সং�া 
১ �ক� পিরচালক (�ধান �েকৗশলী) ০১ 
২ িনব �াহী �েকৗশলী ০২ 
৩ উপ-িবভাগীয় �েকৗশলী ০৩ 
৪ সহকারী �েকৗশলী ০২ 
৫ উপ-সহকারী �েকৗশলী ০২ 
৬ িহসাব র�ক ০১ 
৭ এস এ এ-কাম ক�ািশয়ার ০২ 
৮ অিফস সহকারী কাম কি�উটার 

��া�িরক 
০২ 

৯ ��ার কীপার-িব ০২ 
১০ �াইভার ০৩ 
১১ িনরাপ�া �হরী ০২ 
১২ অিফস সহায়ক ০৩ 
১৩ পির��তা কম� ০১ 

�মাট ২৬ 

 

�ক��র কম �পিরিধ রাজশাহী িবভােগর ৮� �জলার ১০� উপেজলায় িব�ত। এই অ�েলর িবতরণ �ব�ার 

উ�য়েনর জ� ৪৪� ৩৩/১১ �কিভ উপেক� িনম �াণ, �নব �াসন ও �মতাে�ায়ন সহ িবিভ� ধরেনর ৩০১৩ 

িকঃিমঃ লাইন িনম �াণ ও �নব �াসন এবং ৯৫০� ১১/০.৪ �কিভ উপেক� �াপন এবং �িত�াপন কাজ রেয়েছ।  

এই কােজর জ� জিম অিধ�হণ, �িম উ�য়ন, িবিভ� ধরেনর ভবন িনম �াণ, ক�া�র িনেয়াগ ও তােদর 

কােজর িনয়িমত ত�াবধান ও সম�য়, িবিভ� মালামাল ও �পাল �য় ও পিরবহন, ইত�ািদ অ�� ��। ইিতমে� 

জিম অিধ�হণ স�� হেলও �িম উ�য়ন, িবিভ� ধরেনর ভবন িনম �াণ, উপেক� িনম �াণ, �নব �াসন ও 

�মতাে�ায়ন, �পাল পিরবহন, লাইন �াপন, ইত�ািদ কাজ চলমান আেছ। কােজর �েয়াজেন �নসেকা সহ 

িবিভ� সং�ার সােথ �যাগােযাগ ও সম�য়, �ানীয় িবিভ� সম�া �মাকািবলা, ইত�ািদ রেয়েছ। 

�কে�র বত�মান অ�গিত ৮৮.৫%। ইিতমে� �কে�র �য সকল কাজ অবিশ� আেছ, তার এক� তািলকা 

িনেচ �দওয়া হেলা। এখােন �ম, ২০২০ পয �� �ভৗত অ�গিত ও কােজর বত�মান অব�া উে�খ করা হেয়েছ। 

এছাড়া �কে�র অবিশ� কাজ স�েক� বলা হেয়েছ, যা �কে�র ১১.৫%। 

�িমক 
নং 

িডিপিপ অ�যায়ী �কে�র �ল কায ��ম �ভৗত 
অ�গিত 
(%) 

ম�� 
অে�র নাম পিরমাণ 

১ �িম অিধ�হণ ১০.৫৮ একর ১০০.০০ কাজ স�� হেয়েছ। 
২ �িম উ�য়ন ১২৬,২০৪ ঘন িমঃ ৭০.০০ িনম �াণাধীন ১৬� উপেকে�র মা� ভরাট কাজ 

চলেছ। 
৩ ফাংশনাল িবি�ং ৪৪৪০ বগ � িমঃ ৮৯.০০ কাজ চলমান। 
৪ সাব-��শন িবি�ং ২৭০০ বগ � িমঃ ৯১.০০ কাজ চলমান। 
৫ রা�া, বাউ�ারী ওয়াল, 

ইত�ািদ 
LS ৫০.০০ িনম �াণাধীন ১৬� উপেকে�র বাউ�ারী ওয়াল 

িনম �াণ কাজ চলেছ। 
৬ ��ার হাউস, গাড ��ম, 

ইত�ািদ 
LS ৯৫.৫০ িনম �াণ কাজ চলেছ। 

৭ ৩৩ �কিভ, ১১ �কিভ এবং ২৯ িকঃিমঃ ৭৯.৩১ সরবরাহ কাজ �শষ।  অবিশ� লাইন িনম �াণ 
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�িমক 
নং 

িডিপিপ অ�যায়ী �কে�র �ল কায ��ম �ভৗত 
অ�গিত 
(%) 

ম�� 
অে�র নাম পিরমাণ 

০.৪ �কিভ কে�ািজট 
লাইন 

চলমান। 

৮ ৩৩ �কিভ লাইন (ন�ন) ১৪৬ িকঃিমঃ ৮৫.৭১ সরবরাহ কাজ �শষ।  অবিশ� লাইন িনম �াণ কাজ 
চলমান। 

৯ ৩৩ �কিভ লাইন 
(িরেনােভশন) 

১২৩ িকঃিমঃ ৭০.২৭ সরবরাহ কাজ �শষ।  অবিশ� লাইন িনম �াণ কাজ 
চলমান। 

১০ ১১ �কিভ লাইন (ন�ন) ৩৪১ িকঃিমঃ ৬৯.৭৯ সরবরাহ কাজ �শষ।  অবিশ� লাইন িনম �াণ কাজ 
চলমান। 

১১ ১১ �কিভ লাইন 
(িরেনােভশন) 

৩৭৫ িকঃিমঃ ৮৫.৪৫ সরবরাহ কাজ �শষ। অবিশ� লাইন িনম �াণ কাজ 
চলমান। 

১২ ১১/০.৪ �কিভ লাইন 
(ন�ন) 

৩৮৭ িকঃিমঃ ৭১.০০ সরবরাহ কাজ �শষ। অবিশ� লাইন িনম �াণ কাজ 
চলমান। 

১৩ ১১/০.৪ �কিভ লাইন 
(িরেনােভশন) 

৩৪৪ িকঃিমঃ ৮৭.২১ সরবরাহ কাজ �শষ। অবিশ� লাইন িনম �াণ কাজ 
চলমান। 

১৪ ০.৪ �কিভ লাইন (ন�ন) ৩৯৬ িকঃিমঃ ৯৮.৪০ সরবরাহ কাজ �শষ। অবিশ� লাইন িনম �াণ কাজ 
চলমান। 

১৫ ০.৪ �কিভ লাইন 
(িরেনােভশন) 

৮৭১ িকঃিমঃ ৭৯.৬৭ সরবরাহ কাজ �শষ। অবিশ� লাইন িনম �াণ কাজ 
চলমান। 

১৬ ২×১৬/২০ এমিভএ 
এআইএস (ন�ন) 

১ � ৫৩.০০ ক) Energypac Ltd.–এর সােথ ৩� �ােকেজ 
১৬� উপেকে�র ১� বােদ সম� কাজ �শষ 
হেয়েছ।  
খ) Sterling & Wilsons Pvt. Ltd., India 

এর সােথ ২� �ােকেজর ৭�  Substation এর 
কাজ চলমান। সম� মালামাল সাইেট �পৗঁেছেছ।  

গ) Huayi International Power Co, 
Ltd., China এর সােথ ২� �ােকেজর ১৪� 
উপেকে�র িসিভল কাজ ৭০% �শষ হেয়েছ। ৩৩ 
�কিভ উপেকে�র �া�ফম �ার, ৩৩ �কিভ VCB 
ও ১১ �কিভ Switchgear সহ অ�া�  
মালামাল সাইেট �পৗঁেছেছ।  
ঘ) CEC & Fortune JV, China এর 
GIS �ােকেজর ৭� উপেকে�র িসিভল কাজ 
চলমান। GIS উপেকে�র ৩৩ �কিভ ও ১১ 
�কিভ GIS Switchgear  & Substation 
Automation System (SAS) 
Germany  �থেক আমদািন করা হেব যা 
এখেনা সাইেট �পৗঁছায় নাই এবং 

Transformer সহ অ�া� মালামাল চীন 
�থেক আমদািন করা হেব।  

১৭ ১×১০/১৩.৩৩ এমিভএ 
িজআইএস (ন�ন) 

১ � ৫২.০০ 

 
১৮ 

১×১০/১৩.৩৩ এমিভএ 
এআইএস (ন�ন) 

২ � ৮০.০০ 

১৯ ২×১০/১৩.৩৩ এমিভএ 
িজআইএস (ন�ন) 

৬ � ২৯.০০ 

২০ ২×১০/১৩.৩৩ এমিভএ 
এআইএস (ন�ন) 

৪ � ৫২.০০ 

২১ ২×৫ এমিভএ �রাল 
টাইপ (ন�ন) 

৩ � ৮৯.০০ 

২২ ২×২০/২৬ এমিভএ 
(িরেনােভশন) 

২ � ৫০.০০ 

২৩ ৩×১০/১৩.৩৩ এমিভএ 
(আপে�েডশন/ 
িরেনােভশন) 

২ � ৫০.০০ 

২৪ ২×১০/১৩.৩৩ এমিভএ 
(আপে�েডশন/ 
িরেনােভশন) 

১৭� ৯৩.০০ 

২৫ ১×১০/১৩.৩৩ এমিভএ 
(আপে�েডশন/ 
িরেনােভশন) 

২� ৮২.০০ 

২৬ ৩×৫ এমিভএ �রাল 
টাইপ 

১� ৬৩.০০ 

২৭ ২×৫ এমিভএ 
(আপে�েডশন) 

৩� ৬৬.০০ 
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�িমক 
নং 

িডিপিপ অ�যায়ী �কে�র �ল কায ��ম �ভৗত 
অ�গিত 
(%) 

ম�� 
অে�র নাম পিরমাণ 

২৮ ১১/০.৪ �কিভ, ২৫০ 
�কিভ (ন�ন) 

৫৩৫� ৯১.৪০ সরবরাহ কাজ �শষ। �াপন/ �িত�াপন কাজ 
চলেছ। 

২৯ ১১/০.৪ �কিভ, ২০০ 
�কিভ (ন�ন) 

২০০� ৯৪.৫০ সরবরাহ কাজ �শষ। �াপন/ �িত�াপন কাজ 
চলেছ। 

৩০ ১১/০.৪ �কিভ, ১০০ �কিভ 
(ন�ন) 

২১৫� ৮৪.১৯ সরবরাহ কাজ �শষ। �াপন/ �িত�াপন কাজ 
চলেছ। 

৩১ ১১/০.৪ �কিভ, ২০০ 
�কিভ (িরেনােভশন) 

৩৭৬� ৭০.৪৮ সরবরাহ কাজ �শষ। �াপন/ �িত�াপন কাজ 
চলেছ। 

৩২ ১১/০.৪ �কিভ, ১০০ �কিভ 
(িরেনােভশন) 

২৬২� ৫৯.৫৪ সরবরাহ কাজ �শষ। �াপন/ �িত�াপন কাজ 
চলেছ। 

৩৩ পরামশ �ক ২৮৮� ৭০.০০ মাঠ পয �ােয় কাজ চলমান। 
৩৪ �িশ�ণ LS ০.০০ GIS উপেকে�র উপর �িশ�ণ �দান করা 

হেব। 
৩৫ অভ��রীণ পিরবহন ৫০,৯৫০� এর মে� 

৩৯,৮৬৮�  
৮৭.৭১ �পাল পিরবহন কাজ চলমান। 

৩৬ ই�টেলশন ক� ৩০১৩ িকঃিমঃ ৭৯.৬৫ লাইন িনম �াণ কাজ চলমান। 
৩৭ কা�ম িডউ�, �া� ও 

ভ�াট 
- ৮৫.০০  

৩৮ ক� এসেকেলশন - ০.০০  
৩৯ িফিজক�াল কি�নেজি� - ০.০০  

 �মাট  ৮৮.৫০  

 

উপের অবিশ� কােজর তািলকা �থেক �দখা যায় �য, এখেনা �কে�র �য সকল কাজ বািক আেছ তােত 

বত�মান সীিমত জনবল পয �া� নয়। সামি�ক িবেচনায় �কে�র প�, কায � ও �সবা পিরচালনা ও 

র�ণােব�েণর কােজর পিরিধ, �ক� এলাকার িব�ার ও কাজ সংি�� উ�তূ সম�া �মাকািবলা ও কােজর 

িনিবড় ত�াবধােনর িবষয়� িবেবচনা কের �ক� এলাকায় �ক� পিরচালেকর অধীেন আেরা জনবল �েয়াজন 

বেল �তীয়মান হয়।  

 

৩.৪.২ �ক� �ব�াপনা কিম�র সভা, �ক� �ীয়ািরং কিম�র সভা আেয়াজন, কম �পিরক�না �ণয়ন ও 

বা�বায়ন, সভার ও �িতেবদেনর িস�া� বা�বায়ন, অ�গিতর ত� ��রণ ইত�ািদ পয �ােলাচনা ও পয �ােব�ণ 

 

�ক� �ব�াপনা কিম�র সভা ও �ক� �ীয়ািরং কিম�র সভার কায �িববরণী ও সংি�� অ�া� 

দিললপ�ািদ পরী�া কের �দখা যায় �য, উভয় সভা অ�ি�ত হেয়েছ এবং �কে�র সম�া ও ����ণ � 

িবষয়ািদ �সখােন আেলাচনা করা হেয়েছ এবং �কে�র �কান সম�া �দখা িদেল �সই সব সম�া �ত 

সমাধানকে� িস�া� �হণ করা হেয়েছ। এছাড়া পরবত� সভায় �েব �র িস�া� স�েহর বা�বায়ন অ�গিত 

পয �ােলাচনা করা হেয়েছ। 
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�কে�র �ব�াপনা কিম�র (PIC) সভার তািলকা িনেচ �দওয়া হলঃ 

 

�িমক 
নং 

সভার তািরখ ম�� 

১ ১০/০৫/২০১৮ ১ম সভা 
২ ১৭/০৭/২০১৯ ২য় সভা 
৩ ২৬/০১/২০২০ ৩য় সভা 
৪ ১০/০৬/২০২০ ৪থ � সভা 

 

�ক� �ীয়ািরং কিম�র (PSC) সভার তািলকা িনেচ �দওয়া হলঃ 

 

�িমক 
নং 

সভার তািরখ ম�� 

১ ২৬/০৯/২০১৭ ১ম সভা 
২ ০১/০৪/২০১৮ ২য় সভা 
৩ ২৯/০৮/২০১৮ ৩য় সভা 
৪ ০৮/০৮/২০১৯ ৪থ � সভা 

 

 

৩.৪.৩ অিডট স�িক�ত 

 

�ক��র অিডট বা িনরী�া কায ��ম স�� হেয়েছ। এখন পয �� অিডট আপি� �দান করা হয় নাই। িবউেবা 

ও �ক� দ�েরর সােথ মহািহসাবিনরী�েকর দ�েরর এক� সভা হওয়ার কথা িছল। িক� কেরানা ভাইরােসর 

�া�ভ �ােবর কারেণ সভা� এখনও হয় নাই।  

 

৩.৫ �ক� অ�েমাদন, সংেশাধন, অথ � বরা�/ছাড়, িবল পিরেশাধ ইত�ািদ িবষেয় পয �ােলাচনা ও 

পয �েব�ণ 

�ক� অ�েমাদন, সংেশাধন (�েযাজ� ��ে�), অথ � বরা�, অথ � ছাড়, িবল পিরেশাধ ইত�ািদ িবষেয় ত�-

উপাে�র পয �ােলাচনা ও পয �েব�ণ কের এখােন মতামত �দান করা হেলা। 

�ক� অ�েমাদন  

�ক�� অ�েমাদন করা হয় এই লে�� �য, �ক�� �হ�র রাজশাহী, �হ�র পাবনা ও �হ�র ব�ড়া অ�েলর 

�জলা স�েহ িব��ৎ িবতরণ �ব�া শি�শালী ও উ�ত করেব, ফল�িতেত এখানকার অিধবাসীেদর 

আথ �সামািজক অব�ার উ�িত সাধন হেব। এই ল��েক িবেবচনায় �রেখ গত ২৪/০৩/২০১৫ তািরেখ 

ECNEC ক��ক �ক��র �ল িডিপিপ অ�েমািদত হয়। �ক��র কায ��ম ০১/০৭/২০১৫ তািরেখ �� হয়।  
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�ক� সংেশাধন  

�ল িডিপিপেত �ক��র �ময়াদ িছল ৩০/০৬/২০১৮ পয ��। িক� লাইন িনম �াণ ও �নব �াসন কােজর �পাল 

�াি�র সম�া ও উপেক� িনম �াণ সময়কাল ২৪ মাস হওয়ায়, গত ০১/০৪/২০১৮ তািরেখ �ক� �ীয়ািরং 

কিম�র সভার িস�া� অ�যায়ী �কে�র িডিপিপ সংেশাধেনর ��াব করা হয় এবং �সই অ�যায়ী পিরক�না 

ম�ণালয় ২৭/০৯/২০১৮ তািরেখ িডিপিপর  �ময়াদ �ি� কের ৩১ িডেস�র, ২০১৯ পয �� অ�েমাদন কের।  

�ক��র �ময়াদ সংেশাধেনর সােথ �ক��র �য় �ি�রও ��াব করা হেয়িছল। �ল িডিপিপেত �ক� �য় 

িছল �মাট ৯১৪,৯৮.৮৭ ল� টাকা। সংেশািধত িডিপিপেত �য় �ি� কের ৯৬৪,১৬.০১ ল� টাকা �য় ধরা 

হয়।  �য সম� অে�র �য় �ি�র কারেণ �ক��র �য় �ি�র ��াব করা হয়, �স�েলা হেলা �িম অিধ�হণ, 

�িম উ�য়ন, ফাংশনাল িবি�ং ও সাব-��শন িবি�ং িনম �াণ, িবিভ� �মতার উপেকে�র ন�ন/ 

�মতাে�ায়ন/ �নব �াসন কােজর টাণ � কী �ি��� �ি�, বিধ �ত িসিড ভ�াট ও �া�, ন�ন �প-��ল-২০১৫ এর 

কারেণ কম �কত�া-কম �চারীগেণর বেকয়া �বতন-ভাতা ও বািষ �ক বিধ �ত �বতন, অভ��রীণ পিরবহন খােত �য় 

�ি�, ইত�ািদ। এছাড়াও �দখা যায় �য, �কান �কান অে� �য় কমায় সংেশািধত িডিপিপেত �া�িলত �য় 

সম�য় করা হয়। 

পরবত�কােল �কে�র জ� িবিভ� মােপর �ব��িতক ��ঁ বা �পাল িব��ৎ উ�য়ন �বােড �র আওতায় িপিস �পাল 

িনম �াণ ��া� আিরচা/ চ��াম �থেক সং�েহ িবল� হওয়া, ৩৩/১১ �কিভ উপেক� িনম �ােণর উে�ে� GIS 

�ােকজ�র �ি�র �ময়াদ ০৯/০৪/২০২০ তািরেখ �শষ হওয়া, ইত�ািদ কারেণ �বিশ সময় লাগােত �কে�র 

�ময়াদ �নরায় �ি� কের িডেস�র, ২০২০ পয �� িনধ �ারণ করা হয়। এই �ময়াদ �ি�েত �কে�র অিতির� �য় 

ধরা হয় নাই।  

 

অথ � বরা�, অথ � ছাড়, িবল পিরেশাধঃ  

�কে�র অথ � বরা�, অথ � ছাড়, িবল পিরেশােধর িবষেয় �া� ত�-উপা� িনেচর সারিণেত �দখােনা হলঃ  

বছর 
সব �েশষ অ�েমািদত 

িডিপিপেত সং�ান (ল� 
টাকা) 

এিডিপ/ সংেশািধত 
এিডিপ বরা� 
(ল� টাকা) 

আিথ �ক �য় 
(ল� টাকা) 

২০১৫-২০১৬ ৭৯৩৮.০০ ৭৯৩৮.০০ ৭৯৩৮.০০ 
২০১৬-২০১৭ ২০৬৮০.০০ ২০৬৮০.০০ ২০৬৮০.০০ 
২০১৭-২০১৮ ১৩০০০.০০ ১৩০০০.০০ ১৩০০০.০০ 
২০১৮-২০১৯ ২৪৪১৮.১৫ ১৯০০০.০০ ১৯০০০.০০ 
২০১৯-২০২০ ২৬৫২০.৯১ ২০০০০.০০ ৬১০০.০০ 

সব �েমাট ৯২৫৫৭.০৭ ৮০৬১৮.০০ ৬৬৭১৮.০০ 

 

 

�কে�র �িত� �ােকেজর জ� িডিপিপ �ত �য অথ � সং�ান আেছ, এর িবপরীেত ঐ �ােকজস�েহর �ি� 

�� একই। িনেচর সারিণেত িডিপিপেত আিথ �ক সং�ােনর িবপরীেত ৫৩� �ােকেজর �ি� �� �দখােনা 

হেলা, �যখােন ৩৫� �ােকজেক �পা�িরত কের ৮� �ােকজ করা হেয়েছ।  
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�ােকজ 
নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 
প� 

�য় 
প�িত 

এবং ধরন 

িডিপিপেত 
আিথ �ক  সং�ান 

(ল� টাকা) 

�ি� ��  
(ল� টাকা) 

GIS রাজশাহী, চাপাইনবাবগ� ও ব�ড়া  িবিবিব-স�েহর অধীেন ন�ন 
৩৩/১১ �কিভ, ২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ ৭� িজআইএস সাবে�শন এর 
ই�টেলশন �টি�ং এবং কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস), �িশ�ণ সহ 

আইিস� ১১৮৭২.৪৯ ১১৮৭২.৪৯ 

AIS-১ রাজশাহী িবিবিব-এর অধীেন ৩৩/১১ �কিভ, ২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ 
৫� এআইএস সাবে�শন এর �মতাে�ায়ন কাজ (টাণ � কী �বিসস) 

আইিস� ৩৬৩৩.১৭ ৩৬৩৩.১৭ 

AIS-২ রাজশাহী, নওগ�, নােটার, �গাদাগািড়, �গাম�া�র ও িশবগ�  িবিবিব-
স�েহর এর অধীেন িবিভ� ক�াপািস�র  ৩৩/১১ �কিভ, ৮� 
সাবে�শন ন�ন/ �নব �াসন/ �মতাে�ায়ন কােজর ই�টেলশন �টি�ং 
এবং কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

আইিস� ৪৮৩৬.৬২ ৪৮৩৬.৬২ 

AIS-৩ িবিবিব �পচািচয়া ও সা�াহােরর অধীেন ৩� ন�ন ৩৩/১১ �কিভ, 
িবিভ� ক�াপািস�র �রাল সাবে�শন এর ই�টেলশন �টি�ং এবং 
কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

আইিস� ২৬৬০.৪৩ ২৬৬০.৪৩ 

AIS-৪ ঈ�রদী, পাবনা, িনরাজগ�, জয়�রহাট  িবিবিব স�েহর অধীেন ৫� 
িবিভ� ক�াপািস�র ন�ন/ �নব �াসন সাবে�শন ই�টেলশন �টি�ং 
এবং কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

আইিস� ১৯২৬.৫০ ১৯২৬.৫০ 

AIS-৫ �শর�র িবিবিব এর অধীেন িমজ�া�ের এক� ন�ন ৩৩/১১ �কিভ, 
২x১৬/২০ এমিভএ এআইএস সাবে�শন এর ই�টেলশন �টি�ং এবং 
কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

আইিস� ৩৬৬৬.৫২ ৩৬৬৬.৫২ 

AIS-৬ জয়�রহাট, ব�ড়া, �শর�র ও নওগ� িবিবিব স�েহর অধীেন �মাট ৬� 
িবিভ� ক�াপািস�র ৩৩/১১ �কিভ এআইএস ও �রাল    সাবে�শন 
এর ন�ন/ �নব �াসন/ �মতাে�ায়ন কােজর ই�টেলশন �টি�ং এবং 
কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

আইিস� ২৫০৪.৩০ ২৫০৪.৩০ 

AIS-৭ চ�পাইনবাবগ�, পাবনা ও ঈ�রদী িবিবিব স�েহর অধীেন িবিভ� 
ক�াপািস�র �মাট ৬� ৩৩/১১ �কিভ  এআইএস সাবে�শেনর 
�নব �াসন/ �মতাে�ায়ন কাজ (টাণ � কী �বিসস) 

আইিস� ২৪৬৯.৬০ ২৪৬৯.৬০ 

�য়�ত উপেকে�র �ােকেজর �মাট ��  ৩৩,৫৬৯.৬৩ ৩৩,৫৬৯.৬৩ 

৩৬ (৩� 
লেট) 

১৫ িমঃ এসিপিস �পাল সরবরাহ (�মাট ৪,৬৮৩ �) িডিপএম ২৪৯৯.৮৪ ২৪৯৯.৮৪ 

৩৭ (৩� 
লেট) 

১২ িমঃ এসিপিস �পাল সরবরাহ (�মাট ২৬,৩৮৯ �) িডিপএম ৭৭৫৪.৪০ ৭৭৫৪.৪০ 

৩৮ (২� 
লেট) 

৯ িমঃ এসিপিস �পাল সরবরাহ (�মাট ১৯,৮৭৮ �) িডিপএম ৩৫৫০.৭২ ৩৫৫০.৭২ 

৩৯ (৪� 
লেট) 

এিসএসআর ডগ/মািল �ন ক�া�র সরবরাহ ও�এম ৩০৯৮.৫৯ ৩০৯৮.৫৯ 

৪০ (৫� 
লেট) 

এিসএসআর ডগ ক�া�র সরবরাহ ও�এম ৩৭৮৬.১০ ৩৭৮৬.১০ 

৪১ (৪� 
লেট) 

এিসিস ওয়াসপ (ই�ুেলেটড) ক�া�র ও�এম ৩৮৮৩.৬৯ ৩৮৮৩.৬৯ 

৪২ (৩� 
লেট) 

এিসিস এ� (ই�ুেলেটড) ক�া�র ও�এম ৮৪১.৪৪ ৮৪১.৪৪ 

৪৩ (৩� 
লেট) 

গাই ওয়�ার ক�া�র ও�এম ১০৭৬.৬৫ ১০৭৬.৬৫ 

৪৪ (১� 
লেট) 

আথ � ওয়�ার ক�া�র ও�এম ১২৮.৬৫ ১২৮.৬৫ 

৪৫ (৫� 
লেট) 

৩৩ �কিভ লাইেনর িফ�ং সহ িপন/ িড� ইন�েলটর ও গাই 
ইন�েলটর 

ও�এম ১০৩২.৮৫ ১০৩২.৮৫ 

৪৬ (৫� 
লেট) 

১১ �কিভ লাইেনর িফ�ং সহ �পা�/ িড� ইন�েলটর ও গাই 
ইন�েলটর 

ও�এম ১৪৪৮.২৯ ১৪৪৮.২৯ 

৪৭ (২� 
লেট) 

০.৪ �কিভ লাইেনর �ােকল/ গাই ইন�েলটর ও�এম ১০৫.৫৫ ১০৫.৫৫ 
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�ােকজ 
নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 
প� 

�য় 
প�িত 

এবং ধরন 

িডিপিপেত 
আিথ �ক  সং�ান 

(ল� টাকা) 

�ি� ��  
(ল� টাকা) 

৪৮ (২� 
লেট) 

৩৩ �কিভ লাইেনর আদার লাইন িফ�ংস (ন�ন/ �নব �াসন) ও�এম ১৪৯৩.৪৮ ১৪৯৩.৪৮ 

৪৯ (৩� 
লেট) 

১১ �কিভ লাইেনর আদার লাইন িফ�ংস (ন�ন/ �নব �াসন) ও�এম ৫০৭.৫০ ৫০৭.৫০ 

৫০ (৩� 
লেট) 

১১/০.৪ �কিভ আদার লাইন িফ�ংস (ন�ন/ �নব �াসন) ও�এম ৩৩৭৮.২৬ ৩৩৭৮.২৬ 

৫১ (২� 
লেট) 

১১/০.৪ �কিভ আদার লাইন িফ�ংস (ন�ন/ �নব �াসন) ও�এম ৭৫০.৭৩ ৭৫০.৭৩ 

৫২ (৫� 
লেট) 

১১/০.৪ �কিভ, এে�সিরস সহ ২৫০ ও ২০০ �কিভএ-এর িবতরণ 
�া�ফম �ার, িবিভ� সাইেজর িপিভিস কপার ক�াবল, �া�ফম �ার 
��াটফম �, িবিভ� সাইেজর টািম �নাল লাগ, এমিসিসিব, লাইটিনং 
অ�াের�র, �প আউট িফউজ কােন�র, এইচ টাইপ কােন�র  

ও�এম ৪৪৮০.৫৮ ৪৪৮০.৫৮ 

৫৩ যানবাহন (িজপ, ডবল �কিবন িপক আপ, �মাটর সাইেকল) �মাট ১২� ও�এম ২৫২.৮০ ২৫২.৮০ 
�য়�ত উপেক� �তীত পে�র �মাট ��   ৪০০,৭০.১২ ৪০০,৭০.১২ 

 

 

ইিপিস �কাদােরর িবেলর িবপরীেত অথ � পিরেশাধঃ 

 

(ক) �ানীয় ��ায়: �কাদার ক��ক দািখল�ত �ানীয় ��ায় িবল এবং পরামশ �ক �সবা �দানকারী �িত�ােনর 

িবল পিরেশােধর ��ে� একই �ি�য়া অ��ত হেয়েছ। 

 

(খ) �বেদিশক ��ায়: �কাদার ক��ক সরবরাহ�ত মালামােলর অ��েল এডভাইিজং �াংেক দািখল�ত 

িশিপং ড�েম�স এলিসর শত�াবিলর আেলােক যাচাই �ব �ক �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করা হেল িবউেবা  

�কাদােরর �াংক একাউে� িবল বাবদ �া� অথ � �ানা�র কের থােক।  

 

 

৩.৬ �কে�র �িঁক স�িক�ত িবিভ� িবষয় িবে�ষণ 

�কে�র �িঁক স�িক�ত িবিভ� সম�া �যমন অথ �ায়েন িবল�, বা�বায়েন প�, কায � ও �সবা �য়/সং�েহর 

��ে� িবল�, �ব�াপনায় অদ�তা ও �কে�র �ময়াদ ও �য় �ি�, ইত�ািদ কারণ সহ অ�া� িদক এখােন 

িবে�ষণ, পয �ােলাচনা ও পয �েব�ণ করা হেলা। 

অথ �ায়েন িবল�  

�কে�র অথ �ায়েনর বছর িভি�ক সং�ান, বরা�, অব�ি� ও আিথ �ক �য় পয �ােলাচনা কের এবং �ক� 

সংি�� ত� যাচাই কের �দখা যায় �য, �কে�র �য় �ি�য়ার িবিভ� ধােপ এখন পয �� অথ �ায়েন �কান িবল� 

ঘেট নাই। 
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বা�বায়েন প�, কায � ও �সবা �য়/সং�েহর ��ে� িবল�  

�কে�র �ল িডিপিপেত �কে�র বা�বায়নকাল �লাই, ২০১৫ �থেক �ন, ২০১৮ পয �� িনধ �ািরত িছল। 

�কে�র ১ম সংেশািধত িডিপিপ গত ২৭/০৯/২০১৮ তািরেখ পিরক�না কিমশন ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ। 

সংেশািধত িডিপিপ অ�যায়ী �ক��র বা�বায়ন �ময়াদকাল �লাই, ২০১৫ �থেক িডেস�র, ২০১৯ পয �� 

িনধ �ারণ করা হয়। পরবত�কােল �ক�� আেরা িবল� হেল িডেস�র, ২০২০ পয �� �ময়াদ বিধ �ত করা হয়। 

�কে�র আওতায় ৩৩/১১ �কিভ ৪৪� উপেকে�র িনম �াণ, �নব �াসন ও �মতাে�ায়েনর জ� �ল িডিপিপর 

৩৫� �ােকজেক ৮� �ােকেজ �পা�র কের দরপ� আহবান করা হয়। িন�িলিখত তািরেখ এই ৮� 

�ােকেজর টাণ � কী �কাদােরর সােথ �ি� �া�িরত হয়ঃ 

 GIS �ােকেজর �ি� স�ািদত হয় ২৪/০১/২০১৮ তািরেখ, 

 AIS-1�ােকেজর �ি� স�ািদত হয় ০৯/০১/২০১৮ তািরেখ,  

 AIS-2 (�নঃেট�ার) এর �ি� �া�িরত হয় ০৪/০৪/২০১৮ তািরেখ,  

 AIS-3এর �ি� �া�িরত হয় ২৮/১২/২০১৭ তািরেখ, 

 AIS-4 (�নঃেট�ার) এর �ি� �া�িরত হয় ০১/০৩/২০১৮ তািরেখ,  

 AIS-5 এর �ি� �া�িরত হয় ২৮/১২/২০১৭ তািরেখ,  

 AIS-6 (�নঃেট�ার) এর �ি� �া�িরত হয় ০৪/০৪/২০১৮ তািরেখ, এবং  

 AIS-7 (�নঃেট�ার) এর �ি� �া�িরত হয় ০১/০৩/২০১৮ তািরেখ। 

এছাড়া দিললািদ পরী�া কের �দখা যায় �য, ৩৬ নং �থেক ৫৩ নং পয �� �ােকজ�িলর িবিভ� লেটর �ি� 

�কাদােরর সােথ সা�িরত হেয়েছ পয �ায়�েম ০২/০২/২০১৬ �থেক ০৯/০৫/২০১৭ তািরেখর মে�। 

 

�কে�র কায �পিরিধ এবং �ক� বা�বায়েন িবলে�র কারণ িনেচ সংে�েপ উে�খ করা হলঃ 

(১) ৪� �ােকেজর �নঃেট�ার জিনত সময় �ি�;  

(২) �জলা �শাসক, রাজশাহী ও ব�ড়া কায �ালয় ও �িম ম�ণালয় ক��ক জিম অিধ�হণ �ি�য়ায় ও হ�া�ের 

িবল�;  

(৩) িবিপিডিবর কারখানা ক��ক �কে�র িবিভ� মােপর �ব��িতক �পাল সরবরােহ ধীরগিত; এবং 

(৪) িবিভ� উপেকে�র �মতাে�ায়ন ও �নব �াসন কােজ যথাসমেয় �েয়াজনীয় শাটডাউন না পাওয়া।  

 

জিম অিধ�হণ �ি�য়ার িব�ািরত িনেচ �দওয়া হলঃ 

(১)  বড়বন �াম �মৗজায় ৩৩/১১ �কিভ বাইপাস উপেক� িনম �ােণর জ� ০.৫ একর জিম অিধ�হেণ 

১৩/০৩/২০১৭ তািরেখ �িম ম�ণালয় ক��ক �শাসিনক অ�েমাদন পাওয়া �থেক ২০/০৬/২০১৯ তািরেখ 

�জলা �শাসক, রাজশাহী দ�র ক��ক �ক� দ�রেক জিম হ�া�র পয �� �েরা �ি�য়ায় সময় �লেগেছ �মাট 

৮৩০ িদন বা �ায় ২ বৎসর ৩ মাস। 
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(২) �মেহরচ�ী �মৗজায় ৩৩/১১ �কিভ �মেহরচ�ী উপেক� িনম �ােণর জ� ০.১৫৭৫ একর জিম অিধ�হেণ 

১৬/০২/২০১৬ তািরেখ �িম ম�ণালয় ক��ক �শাসিনক অ�েমাদন পাওয়া �থেক ১৪/১০/২০১৯ তািরেখ �জলা 

�শাসক, রাজশাহী দ�র ক��ক �ক� দ�রেক জিম হ�া�র পয �� �েরা �ি�য়ায় সময় �লেগেছ �মাট ১,৩৩৭ 

িদন বা �ায় ৩ বৎসর ৮ মাস।  

(৩) �গা�াপাড়া �মৗজায় ৩৩/১১ �কিভ তােনার �গা�াপাড়া উপেক� িনম �ােণর জ� ০.৫ একর জিম অিধ�হেণ 

১৬/০২/২০১৬ তািরেখ �িম ম�ণালয় ক��ক �শাসিনক অ�েমাদন পাওয়া �থেক ০৭/০৩/২০১৮ তািরেখ 

�জলা �শাসক, রাজশাহী দ�র ক��ক �ক� দ�রেক জিম হ�া�র পয �� �েরা �ি�য়ায় সময় �লেগেছ ৭৫০ 

িদন বা ২ বৎসর ২০ িদন। 

(৪) ব�ড়ার �শখপাড়া �মৗজায় ১.০ একর জিম অিধ�হেণর এক� ��াব ০৩/০৫/২০১৬ তািরেখ �জলা 

�শাসক, ব�ড়া বরাবর ��রণ করা হেল জিমর মািলক �িমহীন হেয় পড়েবন িবধায় ��াব� নাকচ করা হয়। 

িবক� জিম �শাসিনক অ�েমাদন সােপে� ০৯/০১/২০১৭ তািরেখ �নরায় �জলা �শাসক, ব�ড়া বরাবর 

��াব �পশ করা হয়। উ� জিমর মািলকগণ হাইেকােট � রীট িপ�শন দােয়র করার ফেল উ� জিমর ০.১ 

একর অিধ�হণ করা হেব না এই শেত� রীট িপ�শন �ত�াহার করা হয়। ২০/০১/২০১৯ তািরেখ �জলা �শাসক, 

ব�ড়া দ�র �ক� দ�রেক ০.৯ একর জিম হ�া�র কের। িক� জিমর মািলকগেণর অভ��রীণ িববােদর 

কারেণ �ক� দ�রেক িববাদী কের মামলা করা হয়। �িম অিধ�হণ �ি�য়ায় সময় �লেগেছ �মাট ৯৯৩ িদন 

বা �ায় ২ বৎসর ৯ মাস। 

(৫) �নসেকা িলঃ, ব�ড়ার অধীেন শাখািরয়া �মৗজায় ১.০ একর জিম অিধ�হেণর জ� ০৫/০৪/২০১৬ তািরেখ 

�জলা �শাসক, ব�ড়া বরাবর ��াব পাঠােনা হয়। ০৬/০৩/২০১৭ তািরেখ ১.০ একর জিম হ�া�র করা হয়। 

জিমর অবকাঠােমা িনম �াণ কাজ �� হেল এই জিমর আংিশক অংেশর মািলকগণ অিধক �িত�রেণর জ� 

মামলা করেল ০২/০৯/২০১৯ তািরেখ অিতির� �িত �রণ �দােনর জ� একতরফা রায় �দান করা হয়। 

�ক� দ�র মামলা� �নরায় চা�র জ� ছািন মামলা দােয়র কের যা এখনও চলমান আেছ।  

অিধ�হণ �ি�য়ায় সময় �লেগেছ ৩৩৬ িদন বা �ায় ১১ মাস। 

(৬) �নসেকা িলঃ সা�াহাের এক� ৩৩/১১ �কিভ উপেক� িনম �ােণর জ� পাব �তী�র �মৗজার আদমিদঘী 

উপেজলার ০.৩১ একর জিম অিধ�হেণর জ� ১৪/০৩/২০১৬ তািরেখ �জলা �শাসক, ব�ড়া বরাবর ��রণ 

কের এবং সকল �ি�য়া স�� কের ২০/০২/২০১৭ তািরেখ জিম� �ক� দ�ের হ�া�র করা হয়। অিধ�হণ 

�ি�য়ায় �মাট সময় �লেগেছ ৩৪৪িদন বা ১১ মাস ১৪ িদন। 

পরবত�েত অবকাঠােমা িনম �ােণর সময় একজন �ব � মািলক আপি� �দান করেল �জলা �শাসক দ�র �থেক 

জিম� পিরমাপ�ব �ক িপলার �াপন করার পর কাজ �� হয়। কাজ ��র ১০ মাস পর জিমর �ব �িদেকর 

একজন �ব � মািলক কােজ বাধা �দান কের ও মামলা দােয়েরর ফেল উ� অংেশর কাজ ব� হেয় যায়। 

(৭) পাবনা �জলার ঈ�রদী উপেজলাধীন িপয়ালখালী �মৗজায় ৩৩/১১ �কিভ উপেক� িনম �ােণর জ� ০.৫ 

একর জিম অিধ�হেণর জ� ৩০/০৬/২০১৬ তািরেখ �জলা �শাসক, পাবনা দ�ের ��াব ��রণ করা হেল 

বিণ �ত জিমেত মামলা চলমান থাকায় িবক� জিম অিধ�হেণর জ� ��াব দািখেলর জ� �জলা �শাসক, 

পাবনা ক��ক জানােনা হয়। পরবত�েত িবক� জিম অিধ�হেণর জ� ০৯/০১/২০১৭ তািরেখ ঈ�রদী 
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উপেজলার মাইজিদয়া �মৗজায় একই পিরমাণ জিম অিধ�হেণর জ� �নরায় �জলা �শাসক, পাবনা বরাবর 

��াব ��রণ করা হয়। সকল �ি�য়া �শেষ ১৩/০৯/২০১৮ তািরেখ �ক� দ�রেক জিম� হ�া�র করা হয়। 

অিধ�হণ �ি�য়ায় �মাট সময় �লেগেছ ৮৯৮ িদন বা �ায় ২ বৎসর ৬ মাস। 

(৮) ব�ড়া �জলার �পচ�িচয়ার তােলারার �বরা �মৗজায় ৩৩/১১ �কিভ উপেক� িনম �ােণর লে�� ১.০ একর 

জিম অিধ�হেণর জ� ২৫/১১/২০১৫ তািরেখ �জলা �শাসক, ব�ড়া বরাবর ��াব ��রণ করা হয়। জিমর 

মািলেকর মামলার ��ি�েত হাইেকাট � �থেক িনেষধা�া আেরােপর ফেল পরবত�েত তােলারার সাবলা �মৗজায় 

িবক� ১.০ একর জিমর অিধ�হেণর জ� �নরায় ২১/০৫/২০১৭ তািরেখ �জলা �শাসক, ব�ড়া বরাবর ��াব 

��রণ করা হয়। জিম অিধ�হেণর সকল �ি�য়া স�� হবার পর ২৯/১০/২০১৮ তািরেখ জিম� �ক� দ�ের 

হ�া�র করা হয়। অিধ�হণ �ি�য়ায় �মাট সময় �লেগেছ ১,০৭০ িদন বা �ায় ৩ বৎসর। 

(৯) ব�ড়া �জলার �শর�র উপেজলাধীন মদন�র (িমজ�া�র) এলাকায় ১� ৩৩/১১ �কিভ উপেক� িনম �ােণর 

জ� পািন উ�য়ন �বােড �র ০.৭ একর জিম িনধ �ারণ করা হয় ও মা� ভরাট কাজ �� করা হয়। িক� পািন 

উ�য়ন �বাড � ক��প� ২৩/০৪/২০১৮ তািরেখ প� মারফত কাজ� ব� রাখেত ব�ল। িবক� জিমর িবষেয় 

পাউেবা ��াব ��রণ করেল �ান� উপেক� িনম �ােণর জ� উপেযাগী না হওয়ায় �নসেকা িলঃ িনজ� 

অথ �ায়েন িমজ�া�র এলাকায় ০.৬৬ একর জিম অিধ�হণ�ব �ক ২৩/১১/২০১৯ তািরেখ �ক� দ�ের হ�া�র 

কের। এই সকল �ি�য়ায় �মাট সময় �লেগিছল ৫৮০  িদন বা �ায় ১ বৎসর ৭ মাস। 

উপের বিণ �ত �কে�র উপেকে�র জ� �য সকল জিমেত অিধ�হণজিনত সম�া �দখা যায় �স স�েক� এক� 

িববরণ িনেচর সারিণেত �দওয়া হলঃ 

 

�িমক 
নং 

জিমর িববরণ 
জিমর 

পিরমাণ, 
একর 

অিধ�হণ �ি�য়ায় �িয়ত  
সময় 

১ রাজশাহী �জলায় বড়বন �াম �মৗজায় ৩৩/১১ �কিভ 
বাইপাস উপেক� িনম �ােণর জ�  

০.৫ �ায় ২ বৎসর ৩ মাস 

২ রাজশাহী �জলায় �মেহরচ�ী �মৗজায় ৩৩/১১ �কিভ 
�মেহরচ�ী উপেক� িনম �ােণর জ� 

০.১৫৭৫ �ায় ৩ বৎসর ৮ মাস 

৩ রাজশাহী �জলায় �গা�াপাড়া �মৗজায় ৩৩/১১ �কিভ তােনার 
�গা�াপাড়া উপেক� িনম �ােণর জ�  

০.৫ ২ বৎসর ২০ িদন 

৪ ব�ড়া �জলায় �শখপাড়া �মৗজায়  ১.০ �ায় ২ বৎসর ৯ মাস 
৫ ব�ড়া �জলার অধীেন শাখািরয়া �মৗজায়  ১.০ �ায় ১১ মাস 
৬ ব�ড়া �জলার সা�াহাের আদমিদঘী উপেজলার পাব �তী�র 

�মৗজায় এক� ৩৩/১১ �কিভ উপেক� িনম �ােণর জ�  
০.৩১  ১১ মাস ১৪ িদন 

৭ পাবনা �জলার ঈ�রদী উপেজলাধীন িপয়ালখালী �মৗজায় 
৩৩/১১ �কিভ উপেক� িনম �ােণর জ�  

০.৫  �ায় ২ বৎসর ৬ মাস 

৮ ব�ড়া �জলার �পচ�িচয়ার তােলারার �বরা �মৗজায় ৩৩/১১ 
�কিভ উপেক� িনম �ােণর লে��  

১.০  �ায় ৩ বৎসর 

৯ ব�ড়া �জলার �শর�র উপেজলাধীন মদন�র (িমজ�া�র) 
এলাকায় ১� ৩৩/১১ �কিভ উপেক� িনম �ােণর জ� পািন 
উ�য়ন �বােড �র জিম 

০.৭ একর �ায় ১ বৎসর ৭ মাস 
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�কে�র লাইন িনম �াণ ও �নব �াসন কাজ করার জ� আরিডিপিপর �ােকজ নং ৩৬, ৩৭ ও ৩৮ এর আওতায় 

১৫ িমঃ �পাল ৪,৬৮৩�, ১২িমঃ �পাল ২৬,৩৮৯� ও ৯িমঃ �পাল ১৯,৮৭৮�  সহ সব �েমাট ৫০,৯৫০� �পাল 

িবউেবা এর আওতায় িপিস �পাল িনম �াণ ��া� আিরচা/ চ��াম �থেক �য় করা হেয়েছ। িবউেবা �থেক �ম, 

২০২০ পয �� ১৫িমঃ �পাল ৪,১৭৯� পাওয়া �গেছ এবং বািক (৪,৬৮৩ – ৪১৭৯=) ৫০৪� �পাল আগামী 

িডেস�র, ২০২০ এর মে� পাওয়া যােব। �কে�র ১২িমঃ �পাল �ম, ২০২০ পয �� ২৩,৭৮৮� পাওয়া �গেছ 

এবং বািক (২৬,৩৮৯ – ২৩,৭৮৮=) ২৬০১� �পাল িবউেবা �থেক পাওয়া যােব। বত�মােন �িত মােস ১২িমঃ 

�পাল ১,২০০ �থেক ১,৫০০� পাওয়া যাে�। �কে�র �েয়াজনীয় ৯িমঃ �পাল ইিতমে� পাওয়া �গেছ। কেরানা 

ভাইরােসর �া�ভ �ােবর কারেণ গত ২৫ মাচ �, ২০২০ �থেক অিধকাংশ কাজ ব� িছল, তাছাড়া �কে�র 

কাজ�েলা �ধানত �জলা শহর ও উপেজলা শহেরর �কে� হওয়ায় শাটডাউন ও �পাল ইেরকশন সম�ার 

কারেণ লাইন িনম �াণ ও �নব �াসন কােজ সময় লাগেছ বেল জানা যায়। ইিতমে� িবিভ� ধরেনর লাইন 

�নব �াসন কাজ ৩০১৩ িকঃিমঃ এর মে� ২৪০০ িকঃিমঃ স�� হেয়েছ। তাছাড়াও পিরি�িত �াভািবক না 

হওয়া পয �� �েরাদেম কাজ করা যাে� না িবধায় টােগ �ট অ�যায়ী িডেস�র, ২০২০ এর মে� সম� কাজ �শষ 

করা স�ব হেব না বেল ধারণা করা যায়।  

উপের বিন �ত ত� স�হ পয �ােলাচনা করেল �দখা যায় �য, ৪� �ােকেজর �নঃেট�ার সহ সকল �ােকেজর 

�ট�ার �ি�য়া, অ�েমাদন �ি�য়া, ইত�ািদ অ�সরণ কের �কাদােরর সােথ �ি� সইেয়র পর �ক� �� পয �� 

সময় �লেগেছ �লাই, ২০১৫ �থেক এি�ল, ২০১৮ পয �� অথ �াৎ �ায় ২ বৎসর ১০ মাস। �কে�র জিম অিধ�হণ 

�ি�য়ায় সেব �া� সময় �লেগেছ �ায় ৩ বৎসর ৮ মাস। �নঃেট�ার জিনত সময় �ি�, �পাল সরবরােহ ধীরগিত 

ও �েয়াজনীয় শাটডাউন না পাওয়ায় িক�টা িবলে�র কারণ হেলও, �িম অিধ�হণ �ি�য়ার িবল� �কে�র 

িবলে�র জ� �ল কারণ িহসােব িবেবচনা করা যায়।  

 

�ব�াপনায় অদ�তা 

�কে�র �ময়াদ ও �য়�ি�র কারণস�হ পয �ােলাচনা কের �দখা যায় �য, �য সকল িবষেয়র কারেণ �কে�র 

সময় ও �য় �ি� �পেয়েছ তার সােথ �ক� �ব�াপনার অদ�তার �মাণ পাওয়া যায় না। �দশ�াপী কেরানা 

ভাইরােসর পিরি�িতেত �কে�র কাজ ২ মাসািধক কাল ব� িছল। এখন অিফস চা� হওয়ায় �ক��র িবিভ� 

কাজ সীিমত পিরসের চা� হেয়েছ। তেব �দেশ কেরানা সং�মেণর পিরি�িতর মে� এর কাজ �শষ করেত 

ভিব�েত �ক� �ব�াপনায় আেরা দ�তার �েয়াজন হেব। এমতাব�ায় �ব�াপনায় দ�তা �ি�র জ� 

সদ�েদর মে� �যাগােযাগ এবং পার�িরক সহেযািগতা �ি� �েয়াজন হেব। এছাড়া �কাদার ও অ�া� 

��কেহা�ারেদর অ��ািণত রাখেত িনয়িমত সামািজক �র� বজায় �রেখ �প িম�ং করা �যেত পাের। �ক� 

�ব�াপনায় দ�তা �ি� ও কােজর অ�গিতর �েয়াজেন যেথাপ�� �ােনজেম� সফটওয়�ার এবং 

একাউি�ং সফটওয়�ার �বহার করা �যেত পাের। 

 

�কে�র �ময়াদ ও �য় �ি� 

এখােন উে�� �য, �কে�র �� �থেক এখন পয �� �কে�র কায �পিরিধর �কানও তাৎপয ��ণ � পিরবত�ন করা হয় 

নাই। তেব �ক�� বা�বায়েন িবল� ঘেটেছ। 
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�ক�� ১ম সংেশািধত িডিপিপ ৯৬৪,১৬.০১ ল� টাকা �েয় (িজওিব ৯২৫,৫৭.০৭ ল� টাকা, িবউেবা’র 

িনজ� ৩৮,৫৮.৯৪ ল� টাকা) ২৭/০৯/২০১৮ তািরেখ পিরক�না কিমশন ক��ক অ�েমািদত হয়। �ল 

িডিপিপেত �য় ধরা হেয়িছল ৯১৪,৯৮.৮৭ ল� টাকা। সংেশািধত িডিপিপেত �ক��র িক� িক� অে� 

�য়�ি� ও িক� অে� �য় �াস কের �া�িলত �য় সম�য় করা হয়। �ক��র �া�িলত �য় সম�েয়র পর 

সংেশািধত িডিপিপেত �য়�ি�র কারণ হলঃ 

১। �ব��িতক �পােলর �� �ি�; 

২। আ�ঃখাত সমি�ত িডিপিপর ৩৭৬ িক.িম. ১১ �কিভ লাইন িরেনােভশন কােজর টাকার ��াব� �ল�েম 

কম �দখােনা হ�য়িছল, যা সংেশািধত িডিপিপেত সম�য় করা হেয়েছ; 

৩। আ�ঃখাত সমি�ত িডিপিপর ৩৪৪ িক.িম. ১১/০.৪ �কিভ লাইন িরেনােভশন কােজর টাকার ��াব� 

�ল�েম কম �দখােনা হেয়িছল, যা সংেশািধত িডিপিপেত সম�য় করা হেয়েছ; 

৪। ১৫� অিধ�হীত� জিমর মে� ৫� জিম ন�ন আইেনর আওতায় অিধ�হণ করায় উ� অে� �য় �ি� 

�পেয়েছ; 

৫। অিধ�হণ�ত জিম �ডাবা ��ণীর হওয়ায় �িম উ�য়ন অে� �য় �ি� �পেয়েছ; 

৬। টাণ � কী �ি� �ে�র িভি�েত সংেশািধত িডিপিপেত ফাংশনাল িবি�ং-এর কােজর পিরমাণ �ি� 

�পেয়েছ। ফেল �া�িলত �� �ি� �পেয়েছ; 

৭। টাণ � কী �কাদােরর উ�ত �ে�র িভি�েত সংেশািধত িডিপিপেত সাব-��শন িবি�ং-এর �� �ি� ��াব 

করা হেয়েছ;  

৮। চলমান �ক��েলার �েয়র �বণতার উপর িভি� কের সংেশািধত িডিপিপেত িসিড ভ�াট এবং �া� 

অে� �য় �ি�র ��াব করা হেয়েছ; 

৯। ন�ন �প-��েল কম �কত�া/ কম �চারীগেণর বেকয়া সহ বািষ �ক বিধ �ত �বতন পিরেশাধ এবং �ক� �ময়াদ 

�ি�র কারেণ সংেশািধত িডিপিপেত এই খােত �বিশ টাকা ধরা হেয়েছ; 

১০। পিরবহন খােত �য় �ি� হওয়ায় সংেশািধত িডিপিপেত �য় �ি� ধরা হেয়েছ; এবং 

১১। সংেশািধত িডিপিপেত ই�টেলশন অে� িব��ৎ িবভােগর ২০১৪ সােলর দর তািলকার উপর িভি� কের 

�য় �ি� ��াব করা হেয়েছ।  

উপের বিণ �ত �কে�র �ময়াদ �ি�র িবষেয় PIC এবং PSC সভার কায �িববরণী পয �ােলাচনা কের �দখা যায় 

�য, �যসকল কারেণ �ক��র চলমান কােজ িব� ঘেটেছ, �স�েলা িব�ািরতভােব �সই সকল সভায় আেলািচত 

হেয়েছ। �স�ত উে�খেযা� �য, উপের বিণ �ত �য় �ি�র িবষয়� সংি�� ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ এবং 

িব��ৎ উ�য়ন �বা�ড ক��ক যথাযথ �ি�য়া অ�সরণ করার পর সংেশািধত িডিপিপ িহসােব অ�েমািদত 

হেয়িছল।  

�কে�র কায ��ম �দশ�াপী কেরানা ভাইরােসর �েকােপর কারেণ ২ মাসািধক কাল ব� িছল। অ� সকল 

�ােকেজর আওতায় িবেদশ �থেক �য়�ত মালামাল সাইেট এেস �পৗঁছােলও GIS �ােকেজর অধীেন িবেদশ 

�থেক �য়�ত মালামাল এখেনা সাইেট এেস �পৗঁছায় নাই। মালামাল সরবরাহকারী �দেশ ও বাংলােদেশ 

কেরানা পিরি�িত এখেনা অিনি�ত িবধায় সাইেট মালামাল �পৗঁছােনার িবষয়� অিনি�ত �থেক যাে�। এখন 

সীিমত আকাের কাজ �� হেলও কেরানা পিরি�িত উ�িত না হওয়ায় কােজ গিত আসেত সময় লাগেব বেল 

ধারণা করা যায়।  
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িব��াপী ও বাংলােদেশ কেরানা ভাইরােসর সং�মণ পিরি�িত িবেবচনায় �কে�র িবেদশী �কাদারেদর 

িবেদশী কম�েদর �কে�র কােজ �� হে�ন না। কেরানা পিরি�িতেত তারা িনজ িনজ �দেশর িবিধ িবধােনর 

কারেণ এখন বাংলােদেশ আসেত পারেবন না বেল জািনেয়েছন। পিরি�িত কখন উ�িত হেব �সই িবষয়�ও 

অিনি�ত হওয়ায় তােদর এেদেশ আসার িবষয়�ও অিনি�ত। এছাড়া GIS �ােকেজর মালামাল এখেনা 

সাইেট আেস নাই। এমতাব�ায় �কে�র ব� হেয় যাওয়া কােজর গিত �াভািবক হেত অেনক সময় লাগেব 

বেল অ�িমত হয়। এই রকম পিরি�িতেত বািক কাজ িডেস�র, ২০২০ এর মে� স�� করা স�ব নয় বেল 

�তীয়মান হে�। �সে�ে� �কে�র সময় সীমা �ি� করা �েয়াজন । 

বত�মােন �কে�র কাজ চলমান রাখার জ� উপ�� িপিপই �বহার কের �কে� কম �রত কম�রা কাজ চািলেয় 

�যেত পাের। এ িবষেয় এক� সমি�ত পিরক�না �নওয়া �যেত পাের।  

  

�কে�র বািক কাজ বা�বায়েন সম�া, অথ � বরা�, ইত�ািদঃ 

কেরানা ভাইরােসর �া�ভ �ােবর কারেণ কােজর উপ�� পিরেবশ �ি� না হওয়ায় �কে�র বািক কাজ 

বা�বায়েন সম�া �দখা িদেয়েছ। �কে�র �ানীয় �কাদাররা কাজ �� করেলও কােজর গিত এখনও 

�াভািবক পয �ােয় যায় নাই। এছাড়া কেরানা পিরি�িতেত িবেদশ �থেক মালামাল সাইেট �পৗঁছােত িবল� 

হে�। িবেদশী �কাদারেদর কম�েদর তােদর � � �দেশর কেরানা পিরি�িতেত িনয়েমর কারেণ সাইেট 

আসার �িনিদ �� সময় জানা যাে� না। এই সব কারণ িবেবচনায় �কে�র কাজ বা�বায়েন সম�া �দখা 

িদেয়েছ। ফেল �কে�র �ময়াদ �ি� �েয়াজন বেল �তীয়মান হে�। তেব �কে� এখন পয �� অথ � বরাে� 

�কােনা সম�া �দখা �দয় নাই।  

 

 

৩.৭ �কে�র আওতায় �ািপত য�পািত এবং �ভৗত কােজর িবষেয় মতামত 

 
�ািপত য�পািত িবষেয় মতামত 

�া� দিললািদ পরী�া কের �দখা যায় �য, ১� GIS �ােকজ ও ৭� AIS �ােকেজর অধীেন �য়�ত 
উপেক� ও িবতরণ লাইেনর মালামােলর মে� Power Transformer, Station Auxiliary 
Transformer, Distribution Transformer,  VCB, CT, PT, XLPE Cu Cable, ACSR 
Grosbeak Conductor, ইত�ািদ য�পািত িবউেবা ক��ক িনধ �ািরত িব�ািরত িডজাইন ও �য়ইং, 
মালামােলর তািলকা (Bill of quantities), কািরগরী ��িসিফেকশন এবং ইিপিস �ি�র অধীেন 
�ারা�ী�ত িবষয়ািদ র�া কেরেছ। কািরগরী ত�সহ য�পািতর ক�াটালগ, য�পািতর Factory 
Acceptance Test Certificates এবং অ�া� সা� �িফেকট স�হ য�পািত �েয়র পয �ােয় যথাযথ 
কািরগরী �ম ক��ক যাচাই করা হেয়েছ। এছাড়া য�পািত �াপেন ও কিমশিনং এর সময় জাতীয় ও 
আ�জ�ািতক �কাড, �ল য�পািত উৎপাদেকর (OEM) গাইডলাইন, Engineering best practices ও 
িনরাপ�ার িবিধ �িতপালন করা হেয়েছ/ হে� বেল �তীয়মান হয়।  
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�ভৗত কােজর িবষেয় মতামত 

�ক��র �ভৗত কাজ ইিতমে� ৮৩.৫%এর �চেয়ও �বিশ অিজ�ত হেয়েছ। �মাট ১৭� ৩৩/১১ �কিভ ন�ন 
উপেকে�র মে� ১�র কাজ স�� হেয়েছ ও �স� চা� হেয়েছ। ৯�র মালামাল সাইেট আেছ, িক� 
ই�টেলশন স�� হয় নাই। ৫� িবি�ংএর িনম �াণ ও িফিনিসং কাজ চলেছ। �মাট �ত� কােজর ৭০% স�� 
হেয়েছ। ২� উপেকে�র �লআউট ��ান অ�েমাদন হেয়েছ ও এ�েলার বাউ�াির ওয়াল িনম �াণ কাজ চলেছ। 
এই সকল উপেকে�র মালামাল সাইেট আেস নাই।  

২৭� ৩৩/১১ �কিভ উপেকে�র মে� ১১� উপেক� আপে�ডশন কােজর অ�� ��। এই ১১�র মে� ৫�র 
কাজ স�� হেয়েছ। বািক ৬�র কাজ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ �ােবর পিরি�িত �� হওয়ার �েব � চলমান 
িছল। এ�েলার মালামাল বত�মােন সাইেট আেছ।  

১৬� উপেকে�র িরেনােভশন কােজর মে� ১০�র কাজ স�� হেয়েছ ও হ�া�র স�� হেয়েছ। বািক ৬�র 
�া�ফম �ার বসােনা হেয়েছ এবং অ�া� কাজও স�� হেয়েছ। এ�েলার কিমশিনং কাজ �� করা যায় নাই।  

উপের বিণ �ত উপেকে�র কাজস�হ পয �ােলাচনা করেল �দখা যায় �য, �মাট ৪৪� উপেকে�র মে� ১৫�র 
�ভৗত কাজ স�� হেয়েছ। বািক উপেকে�র কাজ কেরানা পিরি�িতর ফেল ব� রেয়েছ। 

৩০১৩ িকঃিমঃ ন�ন িবতরণ লাইেনর মে� ৮০% ভাগ লাইেনর �ভৗত কাজ স�� হেয়েছ।  

�দেশ ও সরবরাহকারী �দেশ কেরানা পিরি�িতর কারেণ �কে�র GIS �ােকেজর আওতায় �ািপত� 
উপেক�স�েহর মালামাল সাইেট �পৗঁছােত িবল� হে�। বত�মান পিরি�িতেত িবেদশী কম�েদর সাইেট 
আসেতও �দরী হেব বেল অ�মান করা যায়। এছাড়াও �দশী �কাদাররাও কাজ �� করেত ও তােদর কােজর 
গিত �াভািবক হেত িক� সময় িনেব বেল অ�মান করা যায়। এর ফেল �কে�র বািক �ভৗত কাজ িডেস�র, 
২০২০-এর মে� �শষ হওয়ার স�াবনা �দখা যাে� না।  

 

 

৩.৮ আইএমইিড’র পিরদশ �ন �িতেবদনস�েহর �পািরেশর আেলােক �হীত �ব�া 

আইএমইিড’র সব �েশষ পিরদশ �ন �িতেবদেনর �পািরশ/মতামেতর উপর িবউেবা ক��ক �হীত পদে�প স�হ 
িন��পঃ 

�িমক 
নং 

�পািরশ/ মতামত িবউেবা ক��ক �হীত কায ��ম 

১ �কে�র �ময়াদ �লাই, ২০১৫ হেত িডেস�র, 
২০১৯ পয �� ৪ বছর ৬ মাস। ইিতমে� �কে�র 
�মাট �ময়ােদর ৪ বছর অিতবািহত হেয়েছ, অথচ 
�কে�র আিথ �ক অ�গিত মা� ৬২% এবং বা�ব 
অ�গিত মা� ৪০%। �কে�র অবিশ� ৬ মােস 
সব কাজ অ�েমািদত িডিপিপ’র ল��মা�া 
অ�যায়ী �শষ করার জ� �ক� পিরচালকেক 
জ�রী �ব�া �হণ করার জ� অ�েরাধ করা 
হেয়েছ। 

�ন, ২০১৯ পয �� �কে�র আিথ �ক অ�গিত ৬৫.৫% 
এবং বা�ব অ�গিত ৭৫%। �কে�র আওতায় িবিভ� 
ধরেনর লাইন িনম �াণ/ িরেনােভশেনর জ� �েয়াজনীয় 
১৫ িমঃ ও ১২ িমঃ �পাল িবউেবার িনজ� �পাল 
ফ�া�রী হেত �েয়র িনিম� �ি� করা হয়। আ�লাচ� 
�ক�� সহ বত�মােন িবউেবার আওতায় �মাট ৮� 
িবতরণ �ক� চলমান রেয়েছ। িবউেবার আওতায় 
চলমান অ�া� িবতরণ �ক� স�হও িবউেবার িনজ� 
�পাল ফ�া�রী হেত �পাল সং�হ করার কারেণ 
িবউেবার �পাল ফ�া�রী স�হ ক��ক তােদর উৎপাদন 
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�িমক 
নং 

�পািরশ/ মতামত িবউেবা ক��ক �হীত কায ��ম 

�মতার আওতায় চলমান িবতরণ �ক�প স�েহর 
চািহদা �মাতােবক �পাল সরবরাহ করেত সমথ � হয় 
নাই। বিণ �ত �ক��র আওতায় রাজশাহী শহের িস� 
হাট � বাইপােস এক� ৩৩/১১ �কিভ উপেক� িনম �ােণর 
িনিম� �েয়াজনীয় জিম অিধ�হণাে� গত 
২৪/০৬/২০১৯ তািরেখ �েঝ পাওয়া যায়।  জিম �েঝ 
�পেত িবল� হওয়ার কারেণ উপেক� িনম �ােণর জ� 
�েযাজনীয় জিম �কাদারেক হ�া�েরও িবলি�ত হয়। 
�েয়াজনীয় সং�ক �পাল সং�হ করতঃ িবিভ� 
ধরেনর ন�ন লাইন িনম �াণ ও িব�মান লাইেনর 
িরেনােভশেনর কাজ এবং ৩৩/১১ �কিভ উপেক� 
িনম �াণ ও িরেনােভশন কাজ �শষ কের �কে�র কাজ 
সমা� করেত আগামী িডেস�র, ২০২০ পয �� সমেয়র 
�েয়াজন হেব বেল িবউেবা জানায়। �কে�র �য়�ি� 
�িতেরেক ৩১ িডেস�র, ২০২০ পয �� সময় �ি�র 
�ি�য়া চলমান।  

২ �কে�র �য় সং�া� কােজর �বিশরভাগ ��ে�ই 
�দখা যায় �য, কােজর ��ে� �কাদােরর 
সহেযািগতার জ� কােজর আ�গিতর হার কম 
হেয়েছ, এে�ে� �ক� পিরচালক ক��ক �� 
তাগাদা �দওয়া হেয়েছ অথচ �কাদােরর িব�ে� 
আইনা�গ �কান �ব�া �হণ করা হয় নাই। 
�ক� পিরচালকেক িপিপআর ২০০৯ এর িবধান 
অ�যায়ী �কাদােরর িব�ে� জ�রী �ব�া 
�নওয়ার জ� বলা হেয়েছ।  

�কে�র কাজ �কাদারেক �ত �শষ করেত তাগাদা 
�দওয়া হেয়েছ। িনিদ �� সমেয়র মে� �কাদার কায � 
স�াদেন �াথ � হেল িপিপআর ২০০৯ এর িবধান 
অ�যায়ী �কাদােরর িব�ে� �ব�া �নওয়া হেব বেল 
জানােনা হয়। 

৩ �কে�র �বিশরভাগ কােজর ��ে� সময় মেতা 
শাটডাউন না পাওয়ায় যথাসমেয় কাজ স�� 
করা স�ব হে� না মেম � �ক� পিরচালক 
জানান। �যেহ� রাজশাহী অ�েল তাপমা�া সব 
সময়ই �বিশ থােক তাই শাটডাউন করা হেল তা 
জনঅসে�ােষর জ� িদেত পাের। এ�ে� �িনীয় 
�শাসন ও জন �িতিনিধেদর সহায়তায় �ানীয় 
জনগণেক সােথ িনেয় জ�রী িভি�েত �কে�র 
অবিশ� সমেয়র মে� বািক কাজ�েলা �শষ 
করার উে�াগ �হণ করার জ� বলা হেয়েছ। 

�ানীয় �শাসন ও জন�িতিনিধগেণর সােথ আলাপ-
আেলাচনার মা�েম �ানীয় জনগন�ক সােথ িনেয় 
�লাড �শিডং সহনীয় পয �ােয় �রেখ শাটডাউন �হণ 
কের লাইন িনম �াণ ও �নব �াসন কাজ �রাি�ত করা 
হে� বেল জানােনা হয়। 

৪ িব��ৎ িবভােগর কাজ স�হ �বিশরভাগই 
আউটেডার ওয়াক� হওয়ায় এবং এই কাজ�েলা 
করার জ� �� আবহাওয়া জ�রী; তাই �কে�র 
এই ধরেনর কাজ�েলা �কে�র িডিপিপেত �সই 
অ�য়ায়ী ওয়াক� ��ান �তরী করেত হেব। িবষয়� 
ম�ণালয়েক িনি�ত করার জ� বলা হেয়েছ। 

�কে�র আউটেডার ওয়াক� স�হ যােত �� �মৗ�েম 
এিগেয় রাখা যায় �সই িবষয়� িবেবচনায় �রেখ ওয়াক� 
��ান �তরী করা হেব জানােনা হয়। 

৫ এই �কে�র �ক� এলাকা রাজশাহী িবভােগর 
�মাট ৮� �জলা। �কে�র িবশাল এলাকার 

�ক� এলাকা রাজশাহী িবভােগর ৮�জলা ও ১০� 
উপ�জলা িনেয় গ�ত। �কে�র অ�েমািদত িডিপিপ 
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�িমক 
নং 

�পািরশ/ মতামত িবউেবা ক��ক �হীত কায ��ম 

�লনায় �েয়াজনীয় �লাকবেলর সং�ান না 
থাকায় �কে�র �ময়াদকাল অ�যায়ী কােজর 
কাি�ত অ�গিত কম হেয়েছ বেল �ক� সংি�� 
কম �কত�াগণ জানান। �কে�র অ�েমাদেনর সময় 
�কে�র কায �পিরিধ অ�যায়ী যােত �েয়াজনীয় 
�লাকবেলর সং�ান থােক এই িবষয়� ম�ণালয় 
ল�� রাখেব ও িনি�ত করেব বেল বলা হেয়েছ। 

অ�যায়ী �মাট জনবেলর সং�া ২৬ জন যােদর মে� 
�ক� পিরচালক সহ কািরগরী জনবল ১০ জন যা  গত 
০৬/০৮/২০১৪ তািরেখ অথ � িবভােগর ন�ন উ�য়ন 
�কে�র পদ/ জনবল  িনধ �ারণ সং�া� কিম� ক��ক 
অ�েমািদত হেয়েছ। ভিব�েত অথ � িবভােগর ন�ন 
উ�য়ন �কে�র পদ/জনবল িনধ �ারণ সং�া� কিম� 
সভায় উ�য়ন �ক� স�েহ �েয়াজনীয় �লাকব�লর 
সং�ােনর িবষেয় �জার �েচ�া চালােনা হেব বেল 
জানােনা হয়।  

৬ �কে�র �কান সাইেটই �কে�র ত� স�িলত 
�কান সাইনেবাড � লাগােনা হয় নাই। �ক� 
পিরচালকেক জ�রী িভি�েত সকল �ক� সাইেট 
�কে�র ত� স�িলত সাইন �বাড � �াপেনর 
�ব�া �হণ করার জ� অ�েরাধ করা হ�য়েছ। 

িনেদ �শনা �মাতােবক �ক� এলাকার সব সাইেটই ত� 
স�িলত সাইনেবাড � ইিতমে� লাগােনা হেয়েছ বেল 
জানােনা হয়। 

৭ Project Management 
InfromationSystem (PMIS) এ িনয়িমত 
�কে�র ত� আপেলাড করার জ� বলা হেয়েছ। 

PMIS এ �কে�র ত� িনয়িমত আপেলাড করা হেব 
বেল জানােনা হয়। 

 

 

৩.৯     মাঠ পয �ােয়র জিরপ, দলিভি�ক আেলাচনা ও �কআইআই -এর মা�েম �া� ত�ািদ 
পয �ােলাচনা 

৩.৯.১   িব��ৎ সংেযাগ �া� �াহকেদর খানা জিরপ 

�হ�র রাজশাহী অ�েলর �মাট ৮� �জলা যথা�েম রাজশাহী, চ�পাইনবাবগ�, নােটার, পাবনা, িসরাজগ�, 

ব�ড়া, জয়�রহাট ও নওগ�েত িব��ৎ সংেযাগ �া� ৪০০ �াহেকর খানা জিরপ পিরচালনা করা হয়। �িত� 

�জলা হেত সমান ভােগ ৫০ � খানা �দব চয়ন প�িতেত (Random Sampling) বাছাই করা হয় �যখােন 

উ�রদাতা িছেলন খানা �ধান অথবা খানা �ধােনর �ী।  

 

৩.৯.১.১ এলাকা-িভি�ক িলে�র ব�ন 

 

জিরেপ অংশ�হণকারী �মাট ৪০০ জন 

উ�রদাতার মে� �ায় সমান হাের ��ষ 

৪৯% ও মিহলা ৫১% িছল। �দখা যায় 

পাবনা ও জয়�রহাট �জলায় (যথা�েম 

৭৪% ও ৭২%)। অ�িদেক রাজশাহী 

�জলায় সেব �া� ��ষ উ�রদাতার অংশ�হণ 

ল�� করা যায় যার  শতকরা হার িছল 
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৯২%। পাবনা �জলায় সব �িন� ��ষ উ�রদাতা ২৬% এবং রাজশাহী �জলায় ৮% মিহলা উ�রদাতার 

অংশ�হণ িছল । (পিরিশ�-৪, সারিণ a5)                                                   

 
৩.৯.১.২ উ�রদাতার বয়েসর ব�ন 

�ক� এলাকায় জিরেপ 

অংশ�হণকারীেদর মে� 

সেব �া� বয়সসীমা িছল ৩১-

৪০ বছেরর মে�  (২৯%) 

যার কাছাকািছ িছল ১৯-

৩০ বছর (২৭.৩%)। �াফ 

িচ� �থেক �দখা যায় �য, 

৬১+ বয়সী উ�রদাতার 

শতকরা হার িছল সব �চেয় 

কম (৭.৩%)। সব �িন� 

উ�রদাতার বয়স িছল ১৯ 

বছর এবং সেব �া� িছল ৭৬ �যখােন গড় বয়স িছল ৪০.১। (পিরিশ�-৪, সারিণ a6, a6_1) 

 

৩.৯.১.৩ উ�রদাতার িশ�াগত �যা�তা 
 

জিরেপ অংশ�হণকারীর 

মে� কখেনা �েল যান নাই 

এমন উ�রদাতার শতকরা 

হার িছল সব �চেয় �বিশ 

(২৩.৫%), যার কাছাকািছ 

হার িছল  মা�িমেকর �ব � 

পয �� (২১.৮%) এবং  

�াথিমক িশি�ত 

(২১.৩%)। শতকরা হার 

সব �চেয় কম িছল 

�া�েয়শন ও ত��� (৪%) এবং তার িনকটবত� িছল উ� মা�িমক (৭.৮%) 

�ক� অ�� �� সকল অ�েলর মে� ব�ড়া এবং নওগ� �জলায় অিধক িশি�েতর হার ল��ণীয়। (পিরিশ�-৪, 

সারিণ a8) 
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৩.৯.১.৪ উ�রদাতার �ল-�পশা 

জিরেপ অংশ�হণকারী �াহকেদর মে� �বশ কেয়ক� ��ণী �পশার মা�ষ িছল। �াহকেদর মে� সেব �া� 

িছেলন �িহনী যার শতকরা হার ৪৫.৩ শতাংশ। �ছাট �বসা এমন �পশার শতকরা হার িছল ১৮.৫ শতাংশ,  

�িষ �পশার শতকরা হার িছল ১০.৫ শতাংশ এবং মাঝাির �বসার হার িছল ৯.৫ শতাংশ। অ�িদেক জিরেপ 

অংশ�হণকারী �বসরকাির চা�রী �পশার শতকরা হার িছল ৮.৮। অ�া� ��ণী �পশার সং�া িছল নগ�। 

(পিরিশ�-৪, সারিণ a9) 

 

৩.৯.১.৫ উ�রদাতার খানার মািসক আয় ও �য়  

জিরেপ অংশ�হণকারী উ�রদাতার খানার মািসক আয় সব �চেয় �বিশ ল�� করা যায় ১০,০০১ - ১৫,০০০ 

টাকা যার শতকরা হার িছল ২৯.৮%। এই আয় সব �চেয় �বিশ িছল নােটার ও পাবনা �জলায় যথা�েম 

৫৬% ও ৫২%। এই আেয়র সব �চেয় িনকটবত� িছল ১০,০০০ টাকা (২৭.৩%)। সকল অংশ�হণকারীর 

মােঝ মািসক সব �িন� আয় িছল ১,২০০ টাকা এবং সেব �া� িছল ১২০,০০০ টাকা �যখােন গড় আয় িছল 

১৭,৫২৩ টাকা। অ�িদেক মািসক সব �িন� �য় িছল ২,০০০ টাকা এবং সেব �া� িছল ৫০,০০০ টাকা �যখােন 

গড় �য় িছল ১২,৩৩৬.৫ টাকা। শতকরা ৪৮ শতাংশ খানার �য় িছল ১০,০০০ টাকা পয �� এবং এর 

িনকটবত� মািসক �য় ল�� করা যায় ১০,০০১-১৫,০০০ টাকা, যার শতকরা হার িছল ৩১.৫। (পিরিশ�-৪, 

সারিণ a10, a10_1, a11, a11_1) 

 

৩.৯.১.৬ উ�রদাতার বাস�েহর অব�া ও ধরন 

জিরেপ অংশ�হণকারী �বিশরভাগ উ�রদাতা (৮৬.০%) িনজ� বািড়েত বসবাস কেরন। ১২.৮% বসবাস 

কেরন সরকাির জিমেত বািড় �াপন কের এবং ভাড়া বািড়, অে�র জিমেত বািড় ও আ�ীেয়র বািড়েত 

সামা� িক� উ�রদাতা বসবাস কের থােকন। ৩৪.৫ শতাংশ বািড়র ধরন আধাপাকা যার িনকটবত� ধরন 

হেলা �ন-কাঠ/ খড়-ছেনর মজ�ত (৩১.৫%) এবং পাকা (২৫.৩%)। সামা� িক� বািড়র ধরন �ন-কাঠ/ 

খড়-ছেনর খড়/ছেনর �রােনা ও ছাপড়া ল�� করা যায় (যথা�েম ৫.৩% ও ৩.৫%)। (পিরিশ�-৪, সারিণ 

a12, a13) 

 

৩.৯.১.৭ �ক� এলাকােত িব��ৎ সংেযাগ উপি�িত িনি�তকরণ 

জিরেপ অংশ�হণকারী �াহকেদর খানায় িব��ৎ 

সংেযাগ রেয়েছ িক না, সংেযাগ থাকেল তা 

সচল আেছ িক না, এমন �ে�র জবােব ৪০০ জন 

উ�রদাতা তথা শতভাগ হ�� �চক জবাব 

িদেয়েছন। �ক� অ�� �� সকল �জলায় বত�মােন 

িব��ৎ সংেযাগ িব�মান রেয়েছ এবং শতভাগ 

িব��তায়েনর কাজ চলমান রেয়েছ। ৯৭ শতাংশ 

অংশ�হণকারী ১� িমটার �বহার কেরন এবং 

সামা� িক� �াহক ২� �থেক ৪� িমটার �বহার কের থােকন। (পিরিশ�-৪, সারিণ a, b2, b4) 
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৩.৯.১.৮ িব��ৎ সংেযাগ �াি�কাল  

�কান সােল িব��ৎ সংেযাগ �পেয়িছেলন এমন �ে� ২৬৩ জন বেলেছন তারা ২০১৯ সাল �থেক িব��ৎ 

সংেযাগ �পেয়েছন, ৭৮ জন বেলেছন ২০১৮ সাল এবং ৪৮ জন বেলেছন ২০২০ সাল। বািক ১১ জন �াহক 

১৯৯৮ �থেক ২০১৭ সােলর মে� িবিভ� সময় িব��ৎ সংেযাগ �পেয়েছন বেল জানান। আেবদেনর কতিদেনর 

মে� িব��ৎ সংেযাগ �পেয়িছেলন এই �ে�র উ�ের সব �িন� ১িদন এবং সেব �া� ১৮০ িদন ল�� করা যায় তেব 

গড় িছল ৩৪.৩ িদন।  

 

৩.৯.১.৯ িব��ৎ সংেযাগ �পেত অিতির� খরচ 

িব��ৎ সংেযাগ �পেত অিতির� কত টাকা খরচ হেয়েছ? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ� ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

সব �িন� 100.0 100.0 120.0 300.0 500.0 100.0 500.0 300.0 100.0 

সেব �া� 2500.0 2000.0 3500
.0 

6500.
0 

3000.0 600.
0 

5000.0 4600.
0 

6500.0 

গড়  1195.5 1212.5 1679
.4 

1368.
2 

1400.0 218.
8 

2500.0 3237.
0 

1614.5 

N= 33 24 16 22 5 17 10 27 154 

 

�মাট অংশ�হণকারীর মে� ১৫৪ জন উ�রদাতা বেলেছন �য িব��ৎ সংেযাগ �পেত তােদর অিতির� খরচ 

করেত হেয়েছ। অিতির� খরচ সব �িন� িছল ১০০ টাকা এবং সেব �া� িছল ৬,৫০০ টাকা যার গড় িছল 

১,৬১৪.৫ টাকা। পাবনা, জয়�রহাট এবং নওগ� �জলায় অিতির� খরচ �বিশ হেয়েছ বেল ধারণা করা যায়।  

 
৩.৯.১.১০  িব��ৎ �বহােরর �িবধাস�হ  
 
�ায় শতভাগ উ�রদাতা িব��ৎ সংেযােগর মা�েম লাইট ও ফ�ান �বহার কের থােকন। এছাড়া �মাবাইল 

চাজ�, �টিলিভশন ও �রি�জােরটর �বহােরর শতকরা হার িছল যথা�েম ৯৪.৩, ৭৪.৫ ও ৪০.০। রাইস 

�কার,  কি�উটার, এিস/ এয়ার কি�শনার, িহটার, ওেভন, আইিপএস, ইেলকি�ক �লা, সাউ� ব�, ি��ার, 

ওয়ািশং �মিশন, �ব��িতক ইি�, পািনর িফ�ার, ই�ারেনট �বহার, পািনর মটর ও ির�া/ ভ�ােনর �াটারী 

চাজ�, ইত�ািদেত িক� �বহার �দখা যায়। িনেচর �াফ ল�� করেল �দখা যায় �য, িব��ৎ সংেযােগর ফেল 

অংশ�হণকারীেদর নানা �িবধা হেয়েছ। �মাবাইল �বহােরর ফেল �যাগােযাগ সহজ হেয়েছ বেলেছন ৮২.৮% 

এবং িনকটবত� �িবধা বেলেছন �ালািন খরচ কেমেছ ৭৩.৮% ও শীত বা গরেমর সম�া কেমেছ বেলেছন 

৭২.৮%। এছাড়া বেলেছন, পিরেবশ ভােলা হেয়েছ/ মিহলা-িশ�েদর িনরাপ�া �বেড়েছ ৫৬.৩%, িবেনাদেনর 

�ব�া �বেড়েছ ৫৬%, পড়ােশানার সামি�ক মান �ি� �পেয়েছ ৪৫%, জীবন যা�ার মান �বেড়েছ ৪২.৩%, 

�রি�জােরটর �বহােরর ফেল খা� অপচয় কেমেছ ৩৮% ও খানার িনরাপ�া �বেড়েছ ৩৪.৫% ।  
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৩.৯.১.১১  িব��ৎ সংেযােগ আিথ �ক সা�য় 
 
৪৭.৩% অংশ�হণকারী বেলেছন �য িব��ৎ সংেযােগর ফেল তােদর আিথ �ক সা�য় হেয়েছ। ত�ে� গেড় ৮৯৯ 

টাকা সা�য় হেয়েছ বেল তারা জানান �যখােন সব �িন� িছল ৩০ টাকা এবং সেব �া� িছল ৬,০০০ টাকা। 

রাজশাহী �জলায় গড় সেব �া� সা�য় িছল ২,০৯৭.৮ টাকা এবং গড় সব �িন� িছল জয়�রহাট �জলায় যা ১৬৭.১ 

টাকা। (পিরিশ�-৪, সারিণ a, b10_1, b10_2) 

 
৩.৯.১.১২  িব��ৎ সংেযােগ এলাকার উ�য়ন  
 

িব��ৎ সংেযাগ পাওয়ার ফেল আপনার এলাকার বা এলাকার মা�েষর কী কী লাভ হেয়েছ? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ� ব�

ড়া 

জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

অথ �ৈনিতক কম �কা� / �বসা-
বািণজ� �বেড়েছ 

100.0 36.0 28.0 38.0 10.0 38.0 88.0 44.0 47.8 

অেনক �ছাট-বড় িশ� কারখানা 
গেড় উেঠেছ 

98.0 40.0 0.0 52.0 50.0 12.0 16.0 26.0 36.8 

এলাকায় কম �সং�ান �বেড়েছ 80.0 80.0 8.0 54.0 24.0 8.0 96.0 24.0 46.8 

জিমর দাম �বেড়েছ / বািড় ভাড়া 
�বেড়েছ 

88.0 90.0 76.0 94.0 70.0 30.0 46.0 54.0 68.5 

ভােলা বািড়ঘর / দালান �তির 
হেয়েছ 

92.0 90.0 74.0 100.0 56.0 14.0 50.0 56.0 66.5 

পিরেবশ ভােলা হেয়েছ 84.0 74.0 98.0 82.0 82.0 90.0 100.0 88.0 87.3 

*Multiple response 
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জিরেপ অংশ�হণকারীর মােঝ ৮৭.৩ শতাংশ উ�রদাতা বেলেছন এলাকার পিরেবশ ভােলা হেয়েছ। এছাড়াও 

জিমর দাম �বেড়েছ / বািড় ভাড়া �বেড়েছ বেলেছন ৬৮.৫%, ভােলা বািড়ঘর / দালান �তির হেয়েছ বেলেছন 

৬৬.৫%, অথ �ৈনিতক কম �কা� / �বসা-বািণজ� �বেড়েছ বেলেছন ৮৭.৮%, এলাকায় কম �সং�ান �বেড়েছ 

বেলেছন ৪৬.৮% এবং অেনক �ছাট-বড় িশ� কারখানা গেড় উেঠেছ বেলেছন ৩৬.৮%।  
 

৩.৯.১.১৩  মািসক িবল সং�া� ত� 

 

বত�মােন িব��েতর জ� মােস কত টাকা খরচ হয় বা িবল িদেত হয়? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ� ব�ড়া জয়পুরহা

ট 

নওগা ঁ �মাট 

সেব �ািন� 120.0 110.0 120.0 115.0 120.0 200.0 120.0 120.0 110.0 
সেব �া� 3500.0 4500.0 600.0 5058

.0 
1300.0 1800.0 1200.0 13000.0 13000.0 

গড়  688.0 522.6 288.0 634.
4 

443.4 727.8 270.0 1021.4 574.5 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

বত�মােন িব��ৎ �বহােরর জ� মােস গেড় কত টাকা �য় হয় এমন �ে�র জবােব �াহকেদর সব �িন� খরচ 

�দখা যায় ১১০ টাকা ও সেব �া� ১৩,০০০ টাকা এবং গড় ল�� করা যায় ৫৭৪.৫ টাকা। সেব �া� খরচ ল�� 

করা যায় িসরাজগ� ও নওগ� �জলায় এবং অ�িদেক সব �িন� খরচ চ�পাইনবাবগ� ও পাবনা �জলায়।  

িব��েতর িবল পিরেশােধ িক �কান সম�ার স�ুখীন হন এমন �ে�র উ�ের ১৮.৮% অংশ�হণকারী বেলেছন 

তারা িক� সম�ার স�ুখীন হেয় থােকন। ত�ে� িব��ৎ খরেচর �চেয় িবল �বিশ আেস মেন কেরন ৯৬%, 

িবেলর কাগজ �কমেতা �ঝেত পােরন না বেলেছন ২৬.৭%, �াংেক দীঘ � লাইেন দ�ড়ােত হয় বেলেছন 

১০.৭% এবং কােজর সময় ন� হয় বেল মেন কেরন ৫.৩%। (পিরিশ�-৪, সারিণ b6, b13_1, b13_2) 

 

৩.৯.১.১৪  �াহকেদর পছে�র িবল �ব�া 
 
জিরেপ অংশ�হণকারী �াহকেদর িডিজটাল �পেম� �িবধা আেছ িক না এই �ে�র উ�ের ৮৯% উ�রদাতা 

বেলেছন �িবধা আেছ এবং ১১% বেলেছন �িবধা নাই। ি�েপইড িমটার �ািপত হেল ৩২.৩ শতাংশ �াহক 

মেন কেরন �িবধা হেব, তেব ৬৭.৮ শতাংশ মেন কেরন �য ি�েপইড িমটাের �িবধা হেব না। মা� ০.৬ 

শতাংশ �পা�েপইড িবল �ব�া পছ� এমন মতামত �দান কেরন। (পিরিশ�-৪, সারিণ b14, b15) 
 

৩.৯.১.১৫  িব��ৎ �সবায় সম�া 

জিরেপ অংশ�হণকারী �াহকেদর কােছ িব��ৎ �বহােরর 

�িবধা�েলা জানেত চাওয়ার পাশাপািশ অ�িবধা কী কী 

জানেত চাইেল �াহকেদর শতকরা ৯৭.৫ ভাগ বেলেছন �তমন 

�কােনা সম�া তােদর নাই। সামা� ২.৫ শতাংশ বেলেছন 

িক� সম�া আেছ। ত�ে� িব��েতর �ভাে�জ কম বেলেছন 
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৬০%, মােঝ মােঝ িব��ৎ থােক না বেলেছন ২০% এবং িদেনর অ� সময় িব��ৎ থােক না বেলেছন ৩০%। 

(পিরিশ�-৪, সারিণ b7, b8) 

 
৩.৯.১.১৬  িব��ৎ িমটার স�িক�ত সম�া 
 
মা� ১.৮ শতাংশ অংশ�হণকারী �াহেকর িমটার ন� হেয়িছল। চ�পাইনবাবগ�, পাবনা, িসরাজগ� ও নওগ� 

�জলায় িমটার ন� হওয়ার ঘটনা ল�� করা যায়। যারা সকেলই িব��ৎ অিফেস �যাগােযােগর মা�েম িমটার 

�মরামত কিরেয়েছন বেল জািনেয়েছন। (পিরিশ�-৪, সারিণ b12_1, b12_2) 

 
৩.৯.১.১৭  িব��ৎ সংেযাগ িবি�� ও �লাড �শিডং স�িক�ত 
 
মা� ০.৫ শতাংশ অংশ�হণকারী �াহেকর িব��ৎ সংেযাগ িবি�� হেয়িছল যা রাজশাহী এবং জয়�রহাট 

�জলায়। বেকয়া িবেলর জ� এই সংেযাগ িবি�� করা হেয়িছল বেল উ�রদাতা জািনেয়েছন। ৫৩ শতাংশ 

�াহক জািনেয়েছন �য �লাড �শিডং হেয় থােক। ত�ে� চ�পাইনবাবগ�, পাবনা ও জয়�রহাট �জলার শতভাগ 

�াহক জািনেয়েছন �য �লাড �শিডং হয়। সব �িন� ০.৫ ঘ�া হেত সেব �া� ৬ ঘ�া এই �লাড �শিডং হেয় থােক 

যার গড় িছল ১.৮ ঘ�া । (পিরিশ�-৪, সারিণ b16_1, b16_2, b17_1, b17_2) 

 

৩.৯.১.১৮।  িব��ৎ উ�য়েন �াহকেদর পরামশ �: 

  
িব��ৎ উ�য়ন স�েক� �কান পরামশ � আেছ িক না এমন �ে� ৭৮.০ শতাংশ �াহক বেলেছন �কান পরামশ � 

নাই। তেব �বহােরর �লনায় িব��ৎ িবল �বিশ আেস এমন বেলেছন ৪.৩% �াহক, িমটার িরিডং কম� 

িমটার না �দেখ িবল কেরন এমন বেলেছন ১.৮%, �সবার মান বাড়ােত হেব এমন বেলেছন ১.৩% এবং 

�লাড �শিডং কমােনা উিচৎ এমন বেলেছন ০.৮% �াহক।  

 

৩.৯.২ দলিভি�ক আেলাচনা (এফিজিড) �থেক �া� ত� উপ�াপন 
 

�ক� এলাকার ন�না ১৭ � এলাকার মে� ১৬ � এলাকায় ১৬ � এবং রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন এলাকায় 

৪�  এফিজিড করা হেয়েছ। অথ �াৎ �মাট ২০ � এফিজিড করা হেয়েছ। এফিজিডেত খানা পয �ােয়র �াহকেদর 

আম�ণ জানােনা হেয়িছল। �িত এফিজিডেত ৮-১০ জন মিহলা/ ��ষ অংশ�হণ কেরিছল।  
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�িত� এফিজিড সমী�া অ�েলর �িবধাজনক জায়গায় করা হেয়েছ। এর ফেল সকল অংশ�হণকারী উ� 

�ােন সহেজ আসেত এবং অবােধ মতামত �দান করেত �পেরেছন। দলিভি�ক আেলাচনা সভা একজন 

স�ালক �ারা পিরচািলত হেয়েছ, িযিন �ক� স�িক�ত িবষেয়র উপর সভায় আগত সকলেক ��ভােব কথা 

বলার জ� উৎসািহত কেরেছন। 

এই অ�ােয় উে�িখত এফিজিড�েলা এফিজিড গাইডলাইন অ�সাের পিরচািলত হেয়েছ এবং গাইডলাইেন 

উে�িখত �চক অ�যায়ী ধারাবািহকভােব আেলাচনা কের ত� সং�হ করা হেয়েছ। িনে� এই �কে�র উপের 

�মাট ১৭� এলাকার অথ �াৎ িবিভ� ন�না এলাকা �থেক করা ২০� এফিজিড �থেক �া� তে�র সারসংে�প 

উপ�াপন করা হেলা। 

�ক� এলাকার ১৭� এলাকায় িব��ৎ লাইন �াপন করা হে� এই িবষেয় ��মা� িসরাজগে�র দলীয় 

আেলাচনায় উপি�ত উপকারেভাগী �তীত সকেলই অবগত আেছন বেল জানা যায়। এলাকায় �য িব��ৎ লাইন 

�াপন করা হে�, �স িবষেয় িব��ৎ অিফস �থেক �ব � হেত �কান সেচতনতা/ �বহার উপেযািগতা স�েক� 

অবিহত করা হেয়েছ িকনা এই আেলাচনায় ব�ড়া, চ�পাইনবাবগ�, নােটার এবং রাজশাহী �জলা �তীত অ� 

�কােনা এলাকায় সেচতনতা/ �বহার উপেযািগতা স�েক� অবিহত করা হয় নাই।  

সকল এলাকা �থেক দলীয় আেলাচনায় অংশ�হণকারীরা জািনেয়েছন �য, িব��ৎ �বহাের অেনক �িবধা 

পাওয়া যায়। �যমন, সময় মেতা চাষাবাদ করা যায়, �সচ �দওয়া যায়, গরেম বাতাস পাওয়া যায়, �মাবাইল 

�ফান চাজ� ও ই�ারেনট চালােনা যায়, িবিভ� ত� সহেজ পাওয়া যায়, উৎপািদত প� সংর�ণ �িবধা পাওয়া 

যায়, অিফস-আদালেতর কাজ �ত হয়, িবিভ� য�পািত �মরামত করা যায়, সময়মেতা িচিকৎসা �িবধা 

পাওয়া যায়, আেয়র �েযাগ �তির হ�য়েছ, �িষ উৎপাদেন �িবধা হয়, �িষ উৎপাদন �বিশ হয়, পরী�ার 

ফলাফল ঘের বেস পাওয়া যায়, এলাকায় �থেক িবিভ� কেলেজ ভিত�র জ� আেবদন করা যায়, 

�ছেলেমেয়েদর �লখাপডা়য় �িবধা হেয়েছ, িবিভ� ধরেনর ত� �পেত �িবধা হেয়েছ, ইেলক�িন� য�পািত 

�বহার করা যায়, সহেজ চাকিরর আেবদন করা যায়, ইত�ািদ। এছাড়াও মিহলারা অেনেকই বেলেছন �ালানী 

খরচ কেমেছ ও পাশাপািশ পিরেবশ ভােলা হেয়েছ।  রাজশাহী এলাকার আেলাচনায় উপি�ত �মাঃ আলমগীর 

িময়া বেলেছন, এলাকায় িব��ৎ আসার কারেণ এলাকায় িনরাপ�া �ব�া আেরা উ�ত হেয়েছ। এছাড়া িব��ৎ 

সংেযােগর ফেল �িষ ও �বসা-বািণেজ�র পিরিধ �বেড়েছ। 

পাশাপািশ �ায় সকল দলীয় আেলাচনায় অংশ�হণকারীরা বেলেছন ঘন ঘন িব��ৎ আসা যাওয়ার কারেণ 

ইেলক�িন� য�পািত ন� হেয় যায় এবং �লাডেশিডং হেল �িষ উৎপাদন কেম যায়। এছাড়াও তারা বেলন �য, 

তােদর �বহার করা িব��েতর �লনায় িব��ৎ িবল �বিশ আেস যার ফেল তােদর অেনক �ভাগাি� হয়। িব��ৎ 

সরবরাহ �ক মেতা না হেল িব��েতর উপর িনভ �রশীল কােজ অ�িবধা হয়, �ল-কেলেজ �লখাপড়ায় সম�া 

হয়, উৎপািদত প� ন� হেয় যায়, অিফস-আদালেতর কাজ ধীরগিতেত হয় এবং িচিকৎসার কােজ অেনক 

অ�িবধা হেয় থােক। 

�ায় সকল অ�েলই িব��েতর লাইন �পেত অ�িবধা হেয়েছ বেল সকেল জািনেয়েছন। িব��েতর লাইন �পেত 

বারবার িব��ৎ অিফেস �যাগােযাগ করেত হয় এবং �েয়াজেনর �লনায় অিতির� সময় এবং সরকাির খরেচর 

�লনায় �বিশ খরচ করেত হয় বেল সকেলই অিভমত �কাশ কেরন।  
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দলীয় আেলাচনায় অংশ�হণকারীরা �ায় সকেলই জািনেয়েছন, িব��ৎ �বহােরর ফেল �ালািন খরচ সীিমত 

পয �ােয় �াস �পেয়েছ। তেব �কউ �কউ ম�� কেরেছন �য িব��েতর চািহদা �ি�র কারেণ এবং সরকার 

বারবার িব��েতর দাম �ি� করার কারেণ �ালািন খরচ �ব � �থেক �ি� �পেয়েছ। 

�ায় সকল অ�েলর দলীয় আেলাচনায় অংশ�হণকারীরা বেলেছন িব��ৎ িমটার বা িবেল তারা অ�িবধার 

স�ুখীন হেয় থােকন। তারা মেন কেরন তােদর �বহােরর �লনায় িব��ৎ িবল �বিশ আেস। �কান �কান 

অ�েল িমটার িরিডং কম� অিফস �থেক িমটার িরিডং এর কাজ করার ফেল অিতির� িবল আেস বেল 

অেনেক ম�� কেরন। 

বাসা বািড়েত িবিভ� �ব��িতক য�পািত �বহাের িব��েতর �বহার �বিশ হেয় থােক। এছাড়া �িষ জিমেত 

�সচ কােজ, কলকারখানায়, অেটাির�ার �াটারী চাজ� �দওয়া, �বসা-বািণেজ� এবং সরকাির অিফেস 

িব��েতর �বহার �বিশ হেয় থােক বেল সকল অ�েলর অংশ�হণকারীরা ম�� কেরন। 

আেলাচনায় উপি�ত �ায় সকল অ�েলর অংশ�হণকারী মেন কেরন এলাকায় িব��েতর লাইন �াপন করার 

ফেল এলাকায় অেনক উ�য়ন হেয়েছ। চ�পাইনবাবগ� �জলার সাগর িময়া মেন কেরন �লখাপড়ার ��ে� 

সবেচেয় �বিশ উ�িত হেয়েছ। কারণ িহেসেব িতিন বেলন �য, এর ফেল �ছেলেমেয়েদর �লখাপড়ার �িত আ�হ 

�বেড়েছ। এছাড়াও সকল অ�েলর অংশ�হণকারীরা মেন কেরন এলাকায় িব��ৎ সংেযােগর ফেল জীবনযা�ার 

মান �ি� �পেয়েছ, �বসা বািণেজ�র পিরিধ �বেড়েছ, পিরেবশ ভােলা হেয়েছ এবং মিহলা ও িশ�েদর 

জীবনযা�ায় িনরাপ�া �ি� �পেয়েছ। এছাড়াও িবেনাদেনর �ব�া �বেড়েছ বেল অেনেক ম�� কেরেছন। 

িব��েতর সংেযাগ হওয়ােত �িষ ��ে� �কােনা উ�িত হেয়েছ িকনা এমন �ে�র আেলাচনায় �ায় সকল 

অ�েলর �লাকজন ম�� কেরেছন �য, তারা িব��ৎ সংেযােগর মা�েম সময়মেতা চাষাবাদ করেত পারেছন, 

ফসেলর উৎপাদন �ি� পাে�, যার ফেল আয় �ি� �পেয়েছ, এক ফসেলর পিরবেত� �ই �থেক িতন ফসল 

চাষাবাদ করেত পারেছন এবং উৎপািদত প� িহমািয়ত করেণর মা�েম ন� কম হে� বেল অেনেক ম�� 

কেরন। 

িব��ৎ সংেযাগ পাওয়ার ফেল িবিভ� এলাকায় ন�ন ন�ন কলকারখানা �তির হেয়েছ ফেল ন�ন কম �সং�ান 

�ি� হেয়েছ এবং �সই সকল কলকারখানায় নারীেদর কম �সং�ান �ি� হেয়েছ। িব��ৎ সংেযােগর ফেল 

�ি�গতভােব অেনেকই লাভবান হেয়েছন। বাসাবািড়েত িব��েতর সংেযাগ পাওয়ার ফেল তােদর 

জীবনযা�ার মান �ি� �পেয়েছ। আ�িনক জীবনযাপন করেত পারেছন বেল �ায় সকল অ�েলর 

অংশ�হণকারীরা অিভমত �কাশ কেরন। 

সামা� িক� অংশ�হণকারী বেলেছন িব��ৎ সংেযাগ করার ফেল তােদর ফল ও কােঠর গাছ �কেট �ফলেত 

হেয়েছ। তেব �বিশরভাগ অংশ�হণকারী বেলেছন �য, তােদর �তমন �কােনা �িত হয় নাই। িব��ৎ িবল িনেয় 

�কােনা অিভেযাগ থাকেল তা কীভােব িম�েয় থােকন এই �ে�র উ�ের �ায় সকল অ�েলর অংশ�হণকারীরা 

বেলেছন �য, িব��ৎ িবেলর ফেটাকিপ িব��ৎ অিফেস জমা িদেয় দরখা� কের সম�ার সমাধান করার �চ�া 

কের থােকন, তেব �বিশরভাগ ��ে� সমাধােন অেনক �বিশ সময় �য় হয়।   
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বািণিজ�ক �তীত ন�ন িব��ৎ সংেযােগর �া�ােল �সৗর �ােনল �াপন করেত হয় না। �যসব এলাকায় 

জাতীয় ি�েডর সংেযাগ এখেনা �পৗছঁায় নাই �সখােন �সৗর িব��ৎ �বহােরর �চলন আেছ তেব তা �ব সীিমত 

পয �ােয়। 

�ায় সকল অ�েলর অংশ�হণকারীরা পরামশ � িহেসেব ম�� কেরেছন �য, �কােনা এলাকায় �লাডেশিডং 

হওয়ার �েব � এলাকায় মাইিকং কের �াহকেদর জািনেয় �দওয়া হেল �ব ভােলা হয়। এছাড়া �ভাে�জ 

আপডাউন এর িবষয়� িব��ৎ অিফস িনরিবি�� ভােব পয �েব�ণ করেল �াহকরা �ব উপ�ত হেবন। 
 

  

৩.৯.৩   িব��ৎ সংেযাগ �া� বািণিজ�ক �াহকেদর জিরপ 

�হ�র রাজশাহী অ�েলর �মাট ৮� �জলা যথা�েম রাজশাহী, চ�পাইনবাবগ�, নােটার, পাবনা, িসরাজগ�, 

ব�ড়া, জয়�রহাট ও নওগ�েত বািণিজ�ক িব��ৎ সংেযাগ �া� ৫৪ জন �াহেকর জিরপ পিরচালনা করা হয়। 

�িত� �জলা হেত �দব চয়ন প�িতেত ৫-১০ � বািণিজ�ক িব��ৎ সংেযাগ �াহক বাছাই করা হয় �যখােন 

উ�রদাতা িছেলন �িত�ােনর মািলক বা �ব�াপক।  

 

৩.৯.৩.১ বািণিজ�ক িব��ৎ সংেযাগ �িত�ান অবকাঠােমা 

 জিরেপ অংশ�হণকারী 

�মাট ৫৪� �িত�ােনর 

মে� ২৫� িশ� �িত�ান 

এবং অ�া� ২৯� সাধারণ 

�বসা �িত�ান।   ২৫� 

িশ� �িত�ােনর উৎপািদত 

সাম�ীর ৪৪% কােঠর 

আসবাবপ� এবং অ�া� 

সাম�ী যথা�েম চাল কল 

১২%, �মাটর িরেপয়ািরং 

৮% এবং দরজা, জানালা, 

�ীল, ইত�ািদ ৩৬%। সকল �িত�ােন বত�মােন কম �রত জনবল সব �িন� ১জন, সেব �া� ১০ জন এবং গেড় ২.৫ 

জন। িশ� �িত�ান এবং উ� আেয়র �িত�ােন জনবেলর সং�া  �বিশ ল�� করা যায়। (পিরিশ�-৫, সারিণ 

a4, a6)   
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৩.৯.৩.২ বািণিজ�ক সংেযােগ �বসােয়র মািসক আয়  

�বসা �িত�ান �থেক মািসক আয় 

 �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ �বসা িন� উ� �মাট 

#   % #   % #   % #   % #   % 

৭৫০০-১৫০০০ টাকা 1 4.0 16 55.2 17 70.8 0 0.0 17 31.5 

১৫০০১-৩০০০০ টাকা 3 12.0 5 17.2 7 29.2 1 3.3 8 14.8 

৩০০০১-৪৫০০০ টাকা 6 24.0 4 13.8 0 0.0 10 33.3 10 18.5 

৪৫০০১-৬০০০০ টাকা 8 32.0 2 6.9 0 0.0 10 33.3 10 18.5 

৬০০০০+ টাকা 7 28.0 2 6.9 0 0.0 9 30.0 9 16.7 

�মাট 25 100.0 29 100.0 24 100.0 30 100.0 54 100.0 

 

জিরেপ অংশ�হণকারী বািণিজ�ক �াহেকর �বসা �থেক মািসক আয় সব �চেয় �বিশ �দখা যায় ৭,৫০০-

১৫,০০০ টাকা, যার শতকরা হার িছল ৩১.৫% এবং এর িনকটবত� িছল ৩০,০০১ - ৪৫,০০০ এবং ৪৫,০০০ -

৬০,০০০ টাকা, যার শতকরা হার িছল একই (১৮.৫%)। সব �চেয় �বিশ ল�� করা যায় সাধারণ �বসার 

ধরন �থেক। অ�িদেক িশ� �িত�ােন সব �চেয় �বিশ আয় �দখা যায় ৪৫,০০০ - ৬০,০০০ টাকা। সকল 

অংশ�হণকারীর মােঝ মািসক সব �িন� আয় িছল ৭,৫০০ টাকা এবং সেব �া� িছল ২০০,০০০ টাকা �যখােন গড় 

আয় িছল ৪০,২১৩ টাকা। (পিরিশ�-৫, সারিণ a10, a10_1,) 

 

৩.৯.৩.৩। িব��ৎ সংেযাগ উপি�িত িনি�তকরণ 

জিরেপ অংশ�হণকারী �াহকেদর �বসা 

�িত�ােন িব��ৎ সংেযাগ রেয়েছ িক না, 

সংেযাগ থাকেল তা সচল আেছ িক না, 

এমন �ে�র জবােব ৫৪ জন উ�রদাতা 

তথা শতভাগ হ�� �চক জবাব িদেয়েছন। 

শতভাগ অংশ�হণকারী �াহক এই 

সংেযাগ িদেয় ১� িমটার �বহার 

কেরন। (পিরিশ�-৫, সারিণ a, b2, 

b3_1) 
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৩.৯.৩.৪।  িব��ৎ �বহােরর �িবধাস�হ  

 

িব��ৎ সংেযােগর ফেল 

বািণিজ�ক সংেযাগ �া� 

সকল �াহকই �িবধার 

কথা জািনেয়েছন। 

৭০% �াহক বেলেছন 

তােদর উৎপাদন �ি� 

�পেয়েছ,  এবং 

িনকটবত� �িবধা 

বেলেছন, �বসার �ি�র 

�েযাগ �ি� হেয়েছ 

৬৯%। এছাড়া 

কম �চারীেদর কম � �মতা �বেড়েছ এমন বেলেছন ৬৩%, পিরেবশ ভােলা হেয়েছ ব�লেছন ৫৬% এবং �ালানী 

খরচ কেমেছ বেলেছন ৪৪%। িশ� �িত�ােন ‘উৎপাদন �ি� �পেয়েছ’ এমন ম�� �বিশ ল�� করা যায় 

অ�িদেক সাধারণ ‘�বসার �ি�র �েযাগ �ি� হেয়েছ’ এমন ম��ও �বিশ ল�� করা যায়।  ৮৫.২% �াহক 

বেলেছন উৎপাদন �মাটা�� �ি� �পেয়েছ বািক ১৪.৮% বেলেছন অেনক �বিশ �ি� �পেয়েছ। িব��ৎ সংেযাগ 

পাওয়ার ফেল ৭৯.৬% �াহেকর �িত�ান মােঝ মােঝ লাভজনকভােব চলেছ বািক ২০.৪% �াহেকর �িত�ান 

সব সময় লাভজনকভােব চলেছ বেল ম�� কেরন। ৮১.৫% �াহক বেলেছন িব��ৎ সংেযাগ পাওয়ার ফেল 

তােদর �িত�ােন �েব �র �লনায় �মাটা�� আয় �বেড়েছ এবং ১১.১% বেলেছন অেনক �বিশ আয় �বেড়েছ 

অ�িদেক মা� ৭.৪% বেলেছন �য তােদর অ� আয় �বেড়েছ। (পিরিশ�-৫, সারিণ b8, b9, b10, b11) 

 

৩.৯.৩.৫।  িব��ৎ সংেযােগ এলাকার উ�য়ন  

জিরেপ 

অংশ�হণকারীেদর 

মে� ৯৩% 

শতাংশ �াহক 

বেলেছন 

অথ �ৈনিতক 

কম �কা�/ �বসা-

বািণজ� �বেড়েছ। 

এছাড়াও এলাকায় 

কম �সং�ান �বেড়েছ 

বেলেছন ৫৯%, 

ভােলা বািড়ঘর/ 
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দালান �তির হেয়েছ বেলেছন ৫৭%, জিমর দাম �বেড়েছ/ বািড় ভাড়া �বেড়েছ বেলেছন ৫০%, এলাকার 

পিরেবশ ভােলা হেয়েছ বেলেছন ৪৬%, এবং অেনক �ছাট-বড় িশ� কারখানা গেড় উেঠেছ বেলেছন ৪৬%।  

 

৩.৯.৩.৬।  মািসক িবল সং�া� ত� 

িব��েতর িবল পিরেশােধ �কান সম�ার স�ুখীন হন িকনা এমন �ে�র উ�ের ৯৮.১% অংশ�হণকারী 

বেলেছন তারা �কান সম�ার স�ুখীন হেয় থােকন না; তেব ��মা� ১ জন বেলেছন �য িতিন সম�ার 

স�ুখীন হেয় থােকন। িতিন �য সকল সম�ার কথা বেলেছন তা হেলা, িব��ৎ খরেচর �চেয় িবল �বিশ আেস 

বেল মেন কেরন, িবেলর কাগজ �কমেতা �ঝেত পােরন না এবং িব��েতর িবল �দির কের আেস । জিরেপ 

অংশ�হণকারী �াহকেদর িডিজটাল �পেম� �িবধা আেছ িকনা এই �ে�র উ�ের ৭৯.৬% উ�রদাতা বেলেছন 

�িবধা আেছ এবং ২০.৪% বেলেছন �িবধা নাই। ি�েপইড িমটার �ািপত হেল ২৪.১ শতাংশ �াহক মেন 

কেরন �িবধা হেব, তেব ৭৫.৯ শতাংশ মেন কেরন �য ি�েপইড িমটাের �িবধা হেব না। (পিরিশ�-৫, সারিণ 

b13_1, b13_2, b14, b15) 

 

৩.৯.৩.৭।  িব��ৎ �সবায় সম�া 

 

জিরেপ অংশ�হণকারী 

�াহকেদর কােছ িব��ৎ 

�বহােরর �িবধা�েলা জানেত 

চাওয়ার পাশাপািশ অ�িবধা কী 

কী জানেত চাইেল �াহকেদর 

শতভাগ বেলেছন �কােনা 

সম�া নাই। িদেন সব �িন� ১৬ 

ঘ�া এবং সেব �া� ২৪ ঘ�া 

িব��ৎ থােক অ�িদেক গেড় 

২১ ঘ�া িব��ৎ থােক। বেকয়া 

িবেলর জ� ��মা� ১ জেনর িব��েতর সংেযাগ িবি�� হেয়িছল বেল ম�� কেরন। ৮৩.৩% �াহক বেলেছন 

�য �লাড �শিডং হেয় থােক যা সব �িন� ১ ঘ�া �থেক সেব �া� ৮ ঘ�া থােক এবং গেড় ৩ ঘ�া হেয় থােক। 

(পিরিশ� -৫, সারিণ b5, b7, b16_1, b16_2, b17_1, b17_2) 
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৩.৯.৩.৮।  িব��ৎ উ�য়েন �াহকেদর পরামশ � 

 

িব��ৎ উ�য়েন �াহকেদর পরামশ � 

  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ �বসা িন� উ� �মাট 

#   % #   % #   % #   % #   % 

ম�� নাই 23 92.0 24 82.8 21 87.5 26 86.7 47 87.0 

সব সময় �যেনা িব��ৎ থােক 1 4.0 0 0.0 0 0.0 1 3.3 1 1.9 

ইউিনট �িত িবেলর চাজ� 

কমােত হেব 

0 0.0 5 17.2 2 8.3 3 10.0 5 9.3 

িব��েতর �ভাে�জ বাড়ােনা 

দরকার  

1 4.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0 1 1.9 

�মাট 25 100.0 29 100.0 24 100.0 30 100.0 54 100.0 

  

 

িব��ৎ উ�য়ন স�েক� �কান পরামশ � আেছ িকনা এমন �ে� ৮৭.০ শতাংশ �াহক বেলেছন �কােনা পরামশ � 

নাই। তেব ইউিনট �িত িবেলর চাজ� কমােত হেব এমন বেলেছন ৯.৩% �াহক, সব সময় �যন িব��ৎ থােক 

এমন বেলেছন ১.৯% এবং িব��েতর �ভাে�জ বাড়ােনা দরকার বেলেছন বািক ১.৯% �াহক। 

 

 ৩.৯.৪ �ানীয় পয �ােয় কম �শালা �থেক �া� ত� উপ�াপন 

গত ১৪ �ন, ২০২০ তািরেখ �ানীয় পয �ােয় কম �শালার আেয়াজন করা হয়। �ানীয় পয �ােয় কম �শালায় �ানীয় 

িব��ৎ �বহারকারী জনসাধারণ ও তােদর �িতিনিধরা উপি�ত িছেলন। িনেচ সংে�েপ জনসাধারেণর 

মতামত উে�খ করা হলঃ 

 সবাই বেলেছন, সািব �ক িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�িত হেয়েছ, যার মে� রেয়েছ - �লাড �শিডং 

কেমেছ, িমটার �ক মেতা �দেখ িবল করা হয়, িবেলর কাগজ �ক মেতা �পৗঁেছ �দওয়া হে�, িবল 

সহেজ �দওয়া যাে�, সম�ার জ� িব��ৎ অিফস �থেক আেগর �চেয় ভােলা সাড়া পাওয়া যায়।  

 একজন বেলেছন, �িতটা িমটাের আিথ �ং নাই। 
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 �কউ �কউ বেলেছন �পােলর �রে� অব�ােনর কারেণ �র �থেক বাসায় �বিশ তার িদেয় িব��েতর 

সংেযাগ িনেত হেয়েছ। 

 ঝড়, �ি� বা �বিশ বাতাস হেল িব��ৎ চেল যায় বেল �ায় সবাই জািনেয়েছন। 

 কখেনা কখেনা িব��ৎ িবল �বিশ আেস বেল �কউ �কউ জািনেয়েছন। 
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চ�থ � অ�ায় 

�কে�র সবল ও �ব �ল িদক পয �ােলাচনা 
 

৪.১ �কে�র SWOT ANALYSIS 

কম �-পিরক�নায় �য সকল ত� উপা� সং�হ এবং িবে�ষেণর ��াব করা হেয়েছ, �স সকল ত� উপা� 

সং�হ �ব �ক িবে�ষণ কের �ক��র সবল (Strength) ও �ব �ল (Weakness) িদক, �েযাগ 

(Opportunity) ও �িঁক (Threat) স�হ সনা� কের বত�মােন তার সমাধােনর জ� �পািরশ �দান করা 

হেয়েছ। 

 
সবল (Strength) িদক 
 
 �কে�র অথ � ছাড় যথাসমেয় হেয়েছ; 
 �কে�র জ� বাৎসিরক কম �-পিরক�না ��ত করা 

হেয়িছল; 
 �েয়াজনীয় অেথ �র সং�ান িছল; 
 খাতওয়ারী বােজট চািহদা ও বরা� িছল; 
 কািরগির ��িসিফেকশন অ�যায়ী মালামাল সং�হ 

করা হেয়েছ; 
 িনজ� জনবেলর মা�েম �ক�� বা�বায়েনর 

কারেণ িবউেবা-র অথ � সা�য় হেয়েছ; 
 �ক� বা�বায়নকালীন �বিশর ভাগ সময় একই 

�ক� পিরচালক দািয়� পালন করেছন; 
 �ক�� িব��ৎ িবভাগ এবং পিরক�না ম�ণালয় 

পয �ােয় িনয়িমত মিনটিরং করা হে�; এবং 
 এখন পয �� িব��েতর আওতায় আসা আবািসক 

�াহকগণ অেনকটা স�� িবধায় �কে�র উে�� 
ব�লাংেশ অিজ�ত হে�। 

 

�ব �ল (Weakness) িদক 
 
 সংেশািধত িডিপিপেত বাৎসিরক কম �পিরক�না 

অ�যায়ী �ক� বা�বায়ন স�ব হয় নাই। জিম 
অিধ�হেণ িবল�, �পাল সং�েহ িবল� ও 
�কাদারেদর কােজর ধীরগিতর  কারেণ �কে�র 
অ�গিত বাৎসিরক কম �পিরক�না অ�যায়ী হয় নাই। 
ফেল �ক��র �ময়াদ িডেস�র, ২০২০ পয �� �ি� 
করেত হেয়েছ; 

 এই �ক��র কায �পিরিধ অেনক িব�ত। �� �থেক 
�ক� পিরচালক সীিমত জনবল িনেয় দািয়� পালন 
কেরেছন। এ� �কে�র অ�গিতর ��ে� সহায়ক 
হয় নাই; 

 �কে�র �কাদার স�েহর কম �-পিরক�নায় এবং 
কােজর �ব�াপনায় �ব �লতা পিরলি�ত হয়;  

 �কাদারেদর বা�ব কােজ ধীরগিত িছল; 
 �কে�র �পাল সং�েহর ��ে� িবক� রাখা হয় নাই, 

ফেল �পাল সরবরােহর িবলে�র কারেণ �ক�� 
বা�বায়েন সময় �বিশ িনেয়েছ;  

 �কে�র িডিপিপেত Exit Plan রাখা হয় নাই; 
এবং 

 �কে�র িবলে�র ফেল ২০২১ সােল ৫০০,০০০ 
�াহকেক সংেযােগর আওতায় আনার ল��মা�া 
�রণ করা স�ব নয়। 

�েযাগ (Opportunity) 
 
 আেলাচ� �ক��েত অেনক �য় �ােকজ হওয়ােত 

ব�সং�ক ইিপিস �কাদার  কাজ করেছ। এর ফেল 
অেনেকর কম �সং�ান হে�; 

 আেলাচ� �কে�র আওতায় িবউেবার সংি�� 
কম �কত�াগণ �ানীয় ও �বেদিশক �িশ�ণ �হণ 

�িঁক (Threat) 
 
 �দখা যাে� �য, �ক��র �বিশরভাগ টাণ � কী 

�কাদার তােদর কােজর িশিডউল �থেক িপিছেয় 
আেছ। ফেল �ক� কায ��ম ও অ�গিত �িঁকর �েখ 
পেড়েছ;  

 বত�মােন কেরানা ভাইরােসর �েকােপর ফেল 
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করেল তােদর কম �দ�তা �ি� পােব; 
 আেলাচ� �কে�র মা�েম আবািসক ও বািণিজ�ক 

খােতর �ায় �ই ল� �াহক িব��েতর আওতাধীন 
হেবন। এর ফেল এই �াহকগণ তােদর জীবন ও 
জীিবকার উ�য়ন ঘটােত পারেবন; 

 �াহক �ি� পাওয়ার ফেল আেলাচ� �কে�র 
মা�েম িবউেবা-র রাজ� আদােয়র �েযাগ �ি� 
হেব; 

 এই �কে� অেনক �ব��িতক য� ও সর�াম 
�বহােরর কারেণ এ�েলার �মরামত, র�ণােব�ণ 
ও  �িত�াপেনর �েয়াজেন অেনক সহেযাগী িশ� 
গেড় উঠেব এবং দ� জনশি� �তরী হেব;  এবং 

 সামি�ক িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়েনর ফেল এই 
অ�েল অেনক িশ� কারখানা গেড় উঠেব এবং 
িশে� ও �বসায় �দশী-িবেদশী িবিনেয়ােগর পথ 
�শ� হেব। 

�দশ�াপী ২ মাসািধক কাল সাধারণ �� থাকায় 
�ক� যথাসমেয় �শষ হবার িবষেয় �িঁক �থেক 
যায়; এবং 

 বত�মােন �িথবী�াপী কেরানা ভাইরােসর �েকােপর 
ফেল িবেদশ �থেক �কে�র য� ও সর�াম 
আমদানীেত  িবল� ঘটেছ। ফেল এ� আেলাচ� 
�কে�র অ�তম এক� �িঁক। 
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প�ম অ�ায় 
 

পয �ােলাচনা হেত �া� সািব �ক পয �েব�ণ 
 

৫.১ �কে�র সািব �ক পয �ােলাচনা ও পয �েব�ণ 

এই �কে�র �ধান ল�� হে� রাজশাহী িব��ৎ িবতরণ �জােনর �মবধ �মান িব��েতর চািহদা �রণ করা। এই 

�কে�র সাহাে� �হ�র রাজশাহী, �হ�র পাবনা ও �হ�র ব�ড়া অ�েলর �জলা স�েহ িব��ৎ িবতরণ �ব�া 

শি�শালী ও উ�ত কের এখানকার অিধবাসীেদর আথ �সামািজক অব�ার উ�িত সাধন করা।  �ক��র �ল 

িডিপিপেত �কে�র বা�বায়নকাল �লাই, ২০১৫ �থেক �ন, ২০১৮ পয �� িনধ �ািরত থাকেলও �ক সমেয় 

�ক� বা�বায়ন না হওয়ায় �কে�র িডিপিপ সংেশাধন করা হয় এবং সংেশািধত িডিপিপ অ�যায়ী �ক��র 

বা�বায়ন �ময়াদকাল িডেস�র, ২০১৯ পয �� �ি� করা হয়। �ক��র বা�বায়েন �নরায় িবল� হেল এ�র 

�ময়াদ িডেস�র ২০২০ পয �� বাড়ােনা হয়। �ক�� বা�বায়েন �দরী হবার জ� �য সকল কারণ িচি�ত করা 

হেয়েছ, �দখা �গেছ �য �স�েলা �ক� পিরচালেকর িনয়�েণর বাইের িছল। �ক��র �য় �ি�য়ায় সকল 

িবিধিবধান পালন করা হেয়েছ বেল �দখা �গেছ।  �য় �ি�য়ার �িত� ধােপ যথাযথভােব যাচাই বাছাই ও 

পরী�া করার ফেল �কে�র মালামাল �েয় �ণগত মান ও সং�াগত মান উভয়ই বজায় িছল বেল �তীয়মান 

হয়। অ�া� কারেণর মে� �ক�� বা�বায়েন জিম অিধ�হণ �ি�য়ায় িবল�েক িবলে�র �ধান কারণ 

িহসােব িচি�ত করা হেয়েছ । সামি�ক িবেবচনায় �ক��র বত�মান �ল চ�ােল� হেলা �কে�র ধীরগিত, যা 

টাণ � কী �কাদােরর কারেণ এবং িক�টা �পাল �াি�র �দরীর কারেণ ঘটেছ বেল �তীয়মান হয়। কেরানা 

ভাইরােসর �েকােপর কারেণ �ায় ২ মাসািধক কাল সাধারণ �� থাকায় �কে�র কাজ ব� থাকােত এবং 

িবেদশ �থেক মালামাল ও িবেদশী সহ সকল �কাদারস�েহর কম�েদর যথাসমেয় কাজ �� করেত না পারার 

ফেল �কে�র অ�গিত �হত হে�। এমতাব�ায় �ক�� আেরা িবলে�র �েখ পড়েত যাে� বেল ধারণা করা 

যায়। �ক�� যখন �থম �হণ করা হয় তখন �ন, ২০১৮ সােল ২০০,০০০ ন�ন �াহকেক সংেযাগ িদবার 

ল��মা�া ধরা হয়। �ক�� িপিছেয় সমাি� কাল িডেস�র, ২০২০ ধরার ফেল বত�মােন ব� �াহক িব��ৎ 

সংেযাগ �থেক বি�ত হে�ন। এছাড়াও �ক�� বা�বায়েন �দরী হবার ফেল ২০২১ সােল সরকােরর ‘সবার 

জ� িব��ৎ’ ল��মা�া �রণ করা স�ব হেব না। ফেল �হ�র রাজশাহী অ�েল ২০২১ সােল ৫০০,০০০ 

�াহকেক িব��ৎ সংেযাগ িদবার ল��মা�া সংেশাধন করার �েয়াজন হেব। 

 

সািব �ক পয �ােলাচনায় �ক��র সাফে�র পিরমাণ উে�খেযা�। ইিতমে� �ম, ২০২০ পয �� �ক��র কাজ 

৮৮.৫% স�� হেয়েছ। �মাট ৪৪� উপেকে�র ন�ন, �মতাে�ায়ন ও �নব �াসন কােজর  মে� সব �েমাট 

২৫�র কাজ স�� হেয়েছ এবং �মাট ৩০১৩ িকঃিমঃ িবতরণ লাইেনর মে� ৮০% স�� হেয়েছ। ন�ন 

িব��ৎ উপেক� িনম �াণ ও �মতাে�ায়েনর ফেল িবিভ� এলাকায় �েব �র �চেয় অিধক পিরমাণ িব��ৎ সরবরাহ 

করা যাে�। এছাড়া ন�ন িবতরণ লাইন িনম �াণ ও িবতরণ লাইন �নব �াসেনর ফেল ন�ন এলাকা িব��ৎ 

সংেযােগর আওতায় আনা �গেছ। সামি�কভােব উপেক� ও লাইেনর ক�াপািস� �ি�র ফেল এলাকায় 

�লনা�লকভােব িব��ৎ সরবরাহ ি�িতশীল হেয়েছ ও �লড �শিডং কেমেছ।  
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ষ� অ�ায় 
 

�পািরশ ও উপসংহার 
 

৬.১ �পািরশ স�হ 

�কে�র বত�মান অব�া িবেবচনা কের �পািরশস�হ িনেচ �পশ করা হেলা। উে�� �য, �ক�� বত�মােন �শষ 

পয �ােয় বেল িক� �পািরশ বা�বায়ন করা এই �কে�র বািক সমেয়র জ� �েযাজ� হেব না। তেব ভিব�েত 

একই ধরেনর �ক� বা�বায়েনর জ� এই �পিরশস�হ এক� গাইডলাইন িহসােব কাজ করেত পাের। 

 

৬.১.১)  িব��াপী ও বাংলােদেশ কেরানা ভাইরােসর সং�মণ পিরি�িত িবেবচনায় �কে�র িবেদশী 

�কাদাররা তােদর কম�েদর �কে�র কােজ পাঠাে� না। এছাড়া GIS �ােকেজর মালামাল 

সাইেট  আেস নাই। এমতাব�ায় �কে�র ব� হেয় যাওয়া কােজর গিত �াভািবক হেত অেনক 

সময় লাগেব বেল অ�িমত হয়। এছাড়া �কে�র অ�া� কাজও দীঘ � সময় ব� িছল। এই 

পিরি�িতেত �কে�র অবিশ� কাজ স�� করার জ� �ক��র �ময়াদ আেরা ১ (এক) বৎসর �ি� 

কের িডেস�র, ২০২১ পয �� অ�েমাদেনর জ� �পািরশ করা �যেত পাের। 

৬.১.২)  িডিপিপেত �পািরশ�ত �মাট ২৬ জন �লাকবল �ক��েত িনেয়ািজত আেছ। �কে�র সময়সীমা 

�ি� করা হেল �ক� পিরচালেকর অধীেন জনবল �ি� আ� �েয়াজন হেব বেল ধারণা করা যায়। 

�ক� পিরচালেকর অধীেন কত জনবল িনেয়াগ করা �েয়াজন তা কত�� কাজ বািক আেছ �স 

িবষয়� িচি�ত কের এবং �ক� পিরচালেকর মতামত িনেয় িনধ �ারণ করা �যেত পাের। 

৬.১.৩) �দেশ কেরানা ভাইরােসর �া�ভ �ােবর কারেণ �কে�র কাজ �ায় ২ মাসািধক কাল ব� িছল। 

বত�মান পিরি�িতেত �কে�র কাজ চািলেয় যাবার জ� উপ�� িপিপই �বহার কের �কে� 

কম �রত কম�রা কাজ চািলেয় �যেত পাের। এ িবষেয় এক� সমি�ত পিরক�না �নওয়া �যেত পাের। 

এছাড়া �কাদার ও অ�া� ��কেহা�ারেদর অ��ািণত রাখেত �া�� িবিধ অ�সরণ কের ও 

অ�া� িনরাপ�া �ব�া �হণ কের িনয়িমত �প িম�ং করা �যেত পাের। 

৬.১.৪) কেরানা ভাইরােসর �া�ভ �াব পিরি�িতেত �কে�র সদ�েদর িনেজেদর মে� �যাগােযাগ এবং 

পার�িরক সহেযািগতা �ি�র জ� িবিভ� উে�াগ �নওয়া �যেত পাের। 

৬.১.৫)  �ক� বা�বায়েন িবল� হেলও আিথ �ক �য় টাকার ইনে�শন �রট অ�সাের সমা�পািতক হাের 

বােড় নাই, যােক �ক� পিরচালনার ��ে� �শংসনীয় িদক বলা �যেত পাের। �কে�র বািক 

অংেশও এ� বজায় রাখার �চ�া করেত হেব। 

৬.১.৬)  �দখা �গেছ �য, িবউেবার ফ�া�রী �থেক যথাসমেয় �ব��িতক �পাল না পাওয়ায় িবিভ� সময় 

�কে�র অ�গিত �িত�� হেয়িছল। �কে�র বত�মান পিরি�িতেত �েযাজ� না হেলও ভিব�েত 

একই ধরেনর �কে�র ��ে� যথা সমেয় �েয়াজনীয় সং�ক �ব��িতক �পাল �াি� িনি�ত করার 

জ� িবক� উৎস �থেক �পাল �াি�র িবষয়� িবেবচনায় রাখা �যেত পাের। 
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৬.১.৭) সংেশািধত িডিপিপেত �ক��র লিজক�াল ��মওয়ােক�র �য সকল ইি�েকটর �দওয়া আেছ, 

�ক��র সময়সীমা �ি� পাওয়ােত �ক��র ��ায়েনর জ� ঐ সকল ইি�েকটর কায �কর নয়। 

এই জ� �ক��র লিজক�াল ��মওয়াক� সংেশাধন করা �েয়াজন। 

 

৬.১.৮) �ক�� স�� হবার পর এ� স�দ ও দায় সহ িব��ৎ উ�য়ন �বােড �র এক� সং�া �নসেকা িলঃ-

এর অধীেন হ�া�িরত হেব। �ল অথবা সংেশািধত িডিপিপেত �ক��র Exit Plan িবষেয় িক� 

উে�খ করা হয় নাই। �ক��র এক� কায �করী Exit Plan �তরী করা �যেত পাের।  

 

৬.১.৯)  �কে�র অ�িভি�ক অ�গিত পরী�া কের �দখা যাে� �য, কেয়ক� উপেক� �াপন কােজর 

অ�গিত �লনা�লকভােব কম। ধারণা করা যায় �য, িবেদশ �থেক মালামাল সাইেট �পৗঁছােত �দরী 

হওয়া এই অে� অ�গিতর হার কম হওয়ার এক� বড় কারণ। সাইেট মালামােলর উপি�িত 

ছাড়াও অ� �কান কারেণ অ�গিত বাধা�� হেয়েছ িকনা তা িনধ �ারণ করার জ� এইসব কােজর 

�� �� অংেশর িব�ািরত িবে�ষণ (Detail Work Breakdown) কের, সম�ার 

অংশ�েলা (Bottleneck) িচি�ত কের �স�েলার সমাধােন অ�ািধকার �দান করা �যেত পাের। 

৬.১.১০) �ক�� িবল� হবার �ধান কারণ জিম অিধ�হণ �ি�য়ায় িবল� হওয়া। ইিতমে� এই �কে�র 
জিম অিধ�হণ স�� হেয়েছ। ভিব�েত এই ধরেনর �কে� �িম অিধ�হেণর জ�লতার িবষয়� 

িবেবচনা কের �য ক��প� বা যােক �যভােব সং�� করেল কাজ� �চা�, �ত ও সহজ হয় �স� 

�দখা এবং এই িবষয়� �দখার জ� �কােনা কম �কত�ােক িনেয়াগ �দওয়া �যেত পাের। 

৬.১.১১) িডিপিপেত �িনিদ �� �ােটিরয়ােলর জ� �ােকেজর আওতায় লেট িবভ� না কের �ােকজ 

অ�সাের িবভ� করাটাই ��য়। তাহেল �িত বৎসেরর ল��মা�া অ�সাের মালামাল �য় সহ �ভৗত 

িনম �াণও এিগেয় �নওয়া স�ব। িডিপিপ ��েতর সময় এই িবষয়� িবেবচনায় িনেয় িডিপিপ 

অ�েমাদন করেল িনিদ �� সমেয় �কে�র কাজ �শষ করা স�ব। 

৬.১.১২)  �দখা �গেছ �য, লাইন িনম �ােণর ��ে� �কােনা এক� আইেটেমর ঘাটিত থাকেল লাইন িনম �াণ কাজ 

�� করা যায় না। লাইন িনম �ােণর �ােটিরয়ালস�হ �ােকজওয়ারী িবভ� থাকেল �েয়াজনীয় 

�ােটিরয়ালস�হ �য় সােপে� লাইন িনম �াণ কােজ হাত �দওয়া যায়।  

৬.১.১৩)  �কে�র কােজর অ�গিতর �ােথ � যেথাপ�� �ােনজেম� সফটওয়�ার এবং অ�াকাউি�ং 

সফটওয়�ার �বহার করা �যেত পাের।  

৬.১.১৪)  িক� িক� এলাকার সােভ � িরেপােট � �দখা যায় �য �ক� বা�বায়েনর ফেল অথ �ৈনিতক কম �কা� 

�ি�, কম �সং�ান �ি�, ইত�ািদ �ে�র উ�ের �াহক ক��ক �দ� অ��ল ম�ে�র শতকরা পিরমাণ 

৩০ ভাগ এমন িক �কাথায়ও ১০ ভােগর কম। উ� এলাকা�েলার �ক�স�েহর অ�গিত িবে�ষণ 

করা �যেত পাের। এছাড়াও এলাকার সামি�ক উ�য়ন এবং �কে�র বা�িবক উপেযািগতা �ি�র 

�ােথ � বত�মােন অ�েমািদত/বা�বািয়ত অংেশর সােথ �কােনা পিরবধ �ন িকংবা পিরমাজ�ন সমীিচন 

িকনা �স� পয �ােলাচনা করা �যেত পাের। 

৬.১.১৫) ২০১৫ সােল �ক�� যখন �হণ করা হয় তখন �ক� �শষ হওয়ার ল��মা�া িছল �ন, ২০১৮। 
িভশন-২০২১ অ�যায়ী ২০২১ সােল ৫০০,০০০ �াহকেক সংেযাগ িদবার ল�� ধের �সই সময় 

অথ �াৎ �ন, ২০১৮ পয �� ২০০,০০০ �াহকেক সংেযাগ িদবার ল��মা�া ধরা হয়। পের �ক�� 
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িবলে�র কারেণ �শষ হওয়ার সময় ধরা হেয়েছ িডেস�র, ২০২০। এখন এত অ� সমেয় বািক 

৩০০,০০০ সংেযাগ �দওয়া স�ব না িবধায়, ২০২১ সােল ৫০০,০০০ �াহকেক সংেযাগ িদবার 

ল��মা�া সংেশাধন করা �েয়াজন। 

৬.১.১৬) �ক��র স�া�তা সমী�া �িতেবদন (Feasibility Study Report) পরী�া কের �দখা যায় 

�য, সমী�া�েত কািরগরী িদক িব�ািরতভােব থাকেলও এর আিথ �ক পিরক�নার িদক 

িব�ািরতভােব নাই। সমী�া �িতেবদন�েত এক� বছরিভি�ক আিথ �ক পিরক�না থাকেল িডিপিপ 

�তরীর সমেয় এ� যাচাই করা �যত এবং �কে�র আিথ �ক পিরক�না �তরীেত এই স�া�তা 

সমী�া �িতেবদন� �থেক সাহা� পাওয়া �যত। ভিব�েত এই ধরেনর �কে� বছর িভি�ক 

আিথ �ক পিরক�না অ�� �� করার িবষয়� িবেবচনা করা �যেত পাের। 

 

৬.২ উপসংহার  
 
�হ�র রাজশাহী িবভােগর �জলা স�েহর মা�েষর িব��েতর আবািসক ও বািণিজ�ক চািহদা �রণ ও 

আথ �সামািজক উ�য়েনর জ� �ক��র বা�বায়ন অত�� ����ণ �। �ক�� বা�বািয়ত হেল রাজশাহী 

িবভােগর িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন ও �মতা �ি� পােব, �মবধ �মান িব��ৎ চািহদা �রণ হেয় ��ু ও 

িনরিবি�� িব��ৎ সরবরাহ হেব, িসে�ম লস কমেব এবং �লাড �শিডং কমেব। ইিতমে�ই জিরপ পিরচালনা 

কের �বশ িক� সং�ক আবািসক �াহেকর �লনা�লক স�ি�র �মাণ পাওয়া �গেছ। �তরাং �ক�� 

বা�বািয়ত হেল পিরেবেশর উপর ইিতবাচক �ভাব পড়েব, �াহক �সবার মান উ�য়ন হেব এবং সেব �াপির 

�ালািন িনরাপ�া িনি�ত করা স�ব হেব।   
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পিরিশ�-১ 
উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 
নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� 
�ােকেজর বণ �না 

প� 

একক পিরমাণ �য় প�িত 
এবং ধরন 

�য় 
অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 
উৎস 

�া�িলত 
�য় (ল� 

টাকা) 

স�া� তািরখ 
দরপ� 
আহবান 

�ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 
স�াদেনর �শষ 

তািরখ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
 ১) রাজশাহী িবিবিব-২ এর অধীেন 

কািশয়াডা�া �ত এক� ন�ন 
৩৩/১১ �কিভ, ২x১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ িজআইএস সাবে�শন এর 
ই�টেলশন �টি�ং এবং কিমশিনং 
(টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১  
 
 
 
 
 

আইিস� 

 
 
 
 
 
 

িসিসিজিপ 

 
 
 
 
 
 

িজওিব 

১৭৬৮.৯১  
 
 
 
 
 

০১/০৭/২০১৫ 

 
 
 
 
 
 

২৪/০১/২০১৮ 

 
 
 
 
 
 

২৪/০১/২০২০ ২) রাজশাহী িবিবিব-৩ এর অধীেন      
( িস� বাইপােস) এক� ন�ন 
৩৩/১১ �কিভ, ২x১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ িজআইএস সাবে�শন এর 
ই�টেলশন �টি�ং এবং কিমশিনং 
(টান � িক �বিসস) 

সং�া ১ ১৭৫৯.৮০ 

৩) রাজশাহী িবিবিব-৫ এর অধীেন 
�মেহরচ�ীেত এক� ন�ন ৩৩/১১ 
�কিভ, ২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ 
িজআইএস সাবে�শন এর 
ই�টেলশন �টি�ং এবং কিমশিনং 
(টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১ ১৭৫৯.৮০ 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম 

সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               ৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 
নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর 
বণ �না 
প� 

একক পিরমাণ �য় প�িত 
এবং ধরন 

�য় 
অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 
উৎস 

�া�িলত 
�য় (ল� 

টাকা) 

স�া� তািরখ 
দরপ� 
আহবান 

�ি� সা�র �ি� অ�যায়ী স�াদেনর 
�শষ তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
 
 

GIS 

৪) চ�পাইনবাবগ� িবিবিব এর অধীেন 
নয়ােগালা �ত এক� ন�ন ৩৩/১১ �কিভ, 
২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ িজআইএস 
সাবে�শন এর ই�টেলশন �টি�ং এবং 
কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১  
 
 
 
 
 

আইিস� 

 
 
 
 
 
 

িসিসিজিপ 

 
 
 
 
 
 

িজওিব 

১৭৬৮.৯১  
 
 
 
 
 

০১/০৭/২০১৫ 

 
 
 
 
 
 

২৪/০১/২০১৮ 

 
 
 
 
 
 

২৪/০১/২০২০ 
৫) ব�ড়া িবিবিব-২ এর অধীেন রহমান 
নগর (শ�খািরয়া) �ত ন�ন ৩৩/১১ �কিভ, 
১x১০/১৩.৩৩ এমিভএ িজআইএস 
সাবে�শন এর ই�টেলশন �টি�ং এবং 
কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১ ১১৬৩.৩৭ 

৬) ব�ড়া িবিবিব-১ এর অধীেন বনানীেত 
এক� ন�ন ৩৩/১১ �কিভ, ২x১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ িজআইএস সাবে�শন এর 
ই�টেলশন �টি�ং এবং কিমশিনং (টাণ � 
কী �বিসস) 

সং�া ১ ১৭৫৯.৮০ 

 ৭) ব�ড়া িবিবিব-৩ এর অধীেন 
�গাদারপাড়া �ত এক� ন�ন ৩৩/১১ �কিভ, 
২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ িজআইএস 
সাবে�শন এর ই�টেলশন �টি�ং এবং 
কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১    ১৭৬৮.৯১ 

 ৮) �িশ�ণ সং�া ১    ১২২.৯৮    
 �ােকজ GIS �মাট       ১১৮৭২.৪৯    

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম 

সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               ৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 
নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 
প� 

একক পিরমাণ �য় প�িত 
এবং ধরন 

�য় 
অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র উৎস �া�িলত 
�য় (ল� 

টাকা) 

স�া� তািরখ 
দরপ� 
আহবান 

�ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 
স�াদেনর �শষ 

তািরখ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
 
 

AIS-১ 

১) রাজশাহী িবিবিব-১ এর অধীেন তালাইমারী �ত 
৩৩/১১ �কিভ, ২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ এআইএস 
সাবে�শন এর খমতাে�ায়ন কাজ (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১  
 
 
 
 
 

আইিস� 

 
 
 
 
 
 

িসিসিজিপ 

 
 
 
 
 
 

িজওিব 

১৩৭০.৯৩  
 
 
 
 
 

০১/০৭/২০১৫ 

 
 
 
 
 
 

০৯/০১/২০১৮ 

 
 
 
 
 
 

০৯/০১/২০২০ 

২) রাজশাহী িবিবিব-৫ এর অধীেন কাটাখািলেত 
৩৩/১১ �কিভ, ২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ এআইএস 
সাবে�শন এর খমতাে�ায়ন কাজ (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১ ৫৫১.৮০ 

৩) রাজশাহী িবিবিব-৩ এর অধীেন শালবাগােন 
৩৩/১১ �কিভ, ২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ এআইএস 
সাবে�শন এর খমতাে�ায়ন কাজ (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১ ৯৪৩.৫৬ 

 ৪) রাজশাহী িবিবিব-৪ এর অধীেন এয়ারেপােট � 
৩৩/১১ �কিভ, ২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ এআইএস 
সাবে�শন এর খমতাে�ায়ন কাজ (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১    ৩৮৮.৬৭ 

 ৫) রাজশাহী িবিবিব-৪ এর অধীেন িস� �স�াের 
৩৩/১১ �কিভ, ২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ এআইএস 
সাবে�শন এর খমতাে�ায়ন কাজ (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১    ৩৭৮.২১    

 �ােকজ AIS-১ �মাট       ৩৬৩৩.১৭    

 

 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম 

সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               ৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 
নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 
প� 

একক পিরমাণ �য় 
প�িত 

এবং ধরন 

�য় 
অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র উৎস �া�িলত 
�য় (ল� 

টাকা) 

স�া� তািরখ 
দরপ� 
আহবান 

�ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 
স�াদেনর �শষ 

তািরখ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
 
 

AIS-২ 

১) রাজশাহী িবিবিব-৩ এর অধীেন তােনার িব��ৎ 
সরবরােহ এক� ন�ন ৩৩/১১ �কিভ, ২x৫/৬.৬৭ 
এমিভএ �রাল সাবে�শন এর ই�টেলশন �টি�ং 
এবং কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১  
 
 
 
 
 

আইিস� 

 
 
 
 
 
 

িব�াখস 
ম�ণালয় 

 
 
 
 
 
 

িজওিব 

৬১৩.০৭  
 
 
 
 
 

১৫/০৬/২০১৭ 

 
 
 
 
 
 

০৪/০৪/২০১৮ 

 
 
 
 
 
 

০৪/০৪/২০১৯ 

২) নওগ� িবিবিব এর অধীেন পিলেটকিনক 
(চকেদৗলত) এ এক� ন�ন ৩৩/১১ �কিভ, 
১x১০/১৩.৩৩ এমিভএ এআইএস সাবে�শন এর 
ই�টেলশন �টি�ং এবং কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১ ৭১০.৯২ 

৩) রাজশাহী িবিবিব-২ এর অধীেন হর�ােম ৩৩/১১ 
�কিভ, ২x২০/২৬ এমিভএ এআইএস সাবে�শন এর 
�নব �াসন (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১ ২২৩.৬৪ 

 ৪) নােটার িবিবিব এর অধীেন হিরশ�র ৩৩/১১ 
�কিভ, ২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ এআইএস সাবে�শন 
এর �নব �াসন (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১    ১৪৬.২৬ 

 ৫) নােটার িবিবিব এর অধীেন আলাই�ের ৩৩/১১ 
�কিভ, ২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ এআইএস সাবে�শন 
এর �নব �াসন (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১    ১৮৩.৯৯    

 

 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম 

সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               ৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 
নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 
প� 

একক পিরমাণ �য় 
প�িত 
এবং 
ধরন 

�য় 
অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 
উৎস 

�া�িলত 
�য় (ল� 

টাকা) 

স�া� তািরখ 
দরপ� 
আহবান 

�ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 
স�াদেনর 
�শষ তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
 
 

AIS-
২ 

৬) �গাদাগািড় িবিবিব এর অধীেন �গাদাগািড় ৩৩/১১ �কিভ, ২x৫/৬.৬৬ 
এমিভএ �রাল সাবে�শন এর �মতাে�ায়ন (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১  
 
 
 
 
 

আইিস� 

 
 
 
 
 
 

িব�াখস 
ম�ণালয় 

 
 
 
 
 
 

িজওিব 

৯৪৮.৫৬ ১৫/০৬/২০১৭ ০৪/০৪/২০১৮ ০৪/০৪/২০১৯ 

৭) �গাম�া�র িবিবিব এর অধীেন �গাম�া�র ৩৩/১১ �কিভ, ২x৫/৬.৬৬ 
এমিভএ �রাল সাবে�শন এর �মতাে�ায়ন (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১ ১০৬৯.১৪ 

৮) িশবগ� িব��ৎ সরবরােহর অধীেন িশবগ� ৩৩/১১ �কিভ, ২x৫/৬.৬৬ 
এমিভএ �রাল সাবে�শন এর ই�টেলশন �টি�ং এবং কিমশিনং (টাণ � 
কী �বিসস) 

সং�া ১ ৯৪১.০৪ 

 �ােকজ AIS-২ �মাট      ৪৮৩৬.৬২    
 ১) িবিবিব �পচািচয়ার অধীেন তােলারােত এক� ন�ন ৩৩/১১ �কিভ, 

২x৫/৬.৬৬ এমিভএ �রাল সাবে�শন এর ই�টেলশন �টি�ং এবং 
কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১    ৪৪৪.৯৭ ০১/০৭/২০১৫ ২৮/১২/২০১৭ ২৮/১২/২০১৮ 

 ২) সা�াহার িবিবিব এর অধীেন এক� ন�ন ৩৩/১১ �কিভ, 
২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ �রাল সাবে�শন এর ই�টেলশন �টি�ং এবং 
কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১ ১১৩.৯৫ 

 ৩) সা�াহার িবিবিব এর অধীেন আদমিদঘীেত এক� ন�ন ৩৩/১১ �কিভ, 
২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ �রাল সাবে�শন ই�টেলশন �টি�ং এবং 
কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

     ১১০১.৫১    

 �ােকজ AIS-৩ �মাট      ২৬৬০.৪৩    

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম 

সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               ৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 
নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 
প� 

একক পিরমাণ �য় 
প�িত 
এবং 
ধরন 

�য় 
অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 
উৎস 

�া�িলত 
�য় (ল� 

টাকা) 

স�া� তািরখ 
দরপ� 
আহবান 

�ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 
স�াদেনর 
�শষ তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
 
 

AIS-
২ 

৬) �গাদাগািড় িবিবিব এর অধীেন �গাদাগািড় ৩৩/১১ �কিভ, 
২x৫/৬.৬৬ এমিভএ �রাল সাবে�শন এর �মতাে�ায়ন (টাণ � কী 
�বিসস) 

সং�া ১  
 
 
 
 
 

আইিস� 

 
 
 
 
 

িব�াখস 
ম�ণালয় 

 
 
 
 
 
 

িজওিব 

৯৪৮.৫৬ ১৫/০৬/২০১৭ ০৪/০৪/২০১৮ ০৪/০৪/২০১৯ 

৭) �গাম�া�র িবিবিব এর অধীেন �গাম�া�র ৩৩/১১ �কিভ, 
২x৫/৬.৬৬ এমিভএ �রাল সাবে�শন এর �মতাে�ায়ন (টাণ � কী 
�বিসস) 

সং�া ১ ১০৬৯.১৪ 

৮) িশবগ� িব��ৎ সরবরােহর অধীেন িশবগ� ৩৩/১১ �কিভ, 
২x৫/৬.৬৬ এমিভএ �রাল সাবে�শন এর ই�টেলশন �টি�ং এবং 
কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১ ৯৪১.০৪ 

 �ােকজ AIS-২ �মাট      ৪৮৩৬.৬২    
 ১) িবিবিব �পচািচয়ার অধীেন তােলারােত এক� ন�ন ৩৩/১১ �কিভ, 

২x৫/৬.৬৬ এমিভএ �রাল সাবে�শন এর ই�টেলশন �টি�ং এবং 
কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১    ৪৪৪.৯৭ ০১/০৭/২০১৫ ২৮/১২/২০১৭ ২৮/১২/২০১৮ 

 ২) সা�াহার িবিবিব এর অধীেন এক� ন�ন ৩৩/১১ �কিভ, 
২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ �রাল সাবে�শন এর ই�টেলশন �টি�ং এবং 
কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১ ১১৩.৯৫ 

 ৩) সা�াহার িবিবিব এর অধীেন আদমিদঘীেত এক� ন�ন ৩৩/১১ 
�কিভ, ২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ �রাল সাবে�শন ই�টেলশন �টি�ং 
এবং কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

     ১১০১.৫১    

 �ােকজ AIS-৩ �মাট      ২৬৬০.৪৩    

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম 

সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               ৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 
নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 
প� 

একক পিরমাণ �য় 
প�িত 
এবং 
ধরন 

�য় 
অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 
উৎস 

�া�িলত 
�য় (ল� 

টাকা) 

স�া� তািরখ 
দরপ� 
আহবান 

�ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 
স�াদেনর �শষ 

তািরখ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
 
 

AIS-৪ 

১) ঈ�রদী িবিবিব এর অধীেন বা�পাড়ায় এক� ন�ন ৩৩/১১ �কিভ, 
১x১০/১৩.৩৩ এমিভএ �রাল সাবে�শন ই�টেলশন �টি�ং এবং 
কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১  
 

আইিস� 
 
 

 
 

িবিপিডিব  
 

 
 

িজওিব 
 
 

৭২৮.৩১ ১৫/০৬/২০১৭ ০১/০৩/২০১৮ ০১/০৩/২০১৯ 

২) পাবনা িবিবিব-১ এর অধীেন ল�র�ের ৩৩/১১ �কিভ, 
২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ এআইএস সাবে�শন এর �নব �াসন (টাণ � কী 
�বিসস) 

সং�া ১  
 

 
 

 
 

৩৮৬.৬৮    

৩) িসরাজগ� িবিবিব এর অধীেন বািহরেগালােত ৩৩/১১ �কিভ, 
২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ এআইএস সাবে�শন এর �নব �াসন (টাণ � কী 
�বিসস) 

সং�া ১ ৩১৬.৬৮ 

 ৪) িসরাজগ� িবিবিব এর অধীেন বািহরেগালােত ৩৩/১১ �কিভ, 
২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ এআইএস সাবে�শন এর �নব �াসন (টাণ � কী 
�বিসস) 

সং�া ১ আইিস� 
 

িবিপিডিব  িজওিব 
 

২৫৫.১২ 

 ৫) জয়�রহাট িবিবিব এর অধীেন আলাই�ের ৩৩/১১ �কিভ, 
২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ এআইএস সাবে�শন এর �নব �াসন (টাণ � কী 
�বিসস) 

সং�া ১ ২৩৯.৭৫ ১৫/০৬/২০১৭ ০১/০৩/২০১৮ ০১/০৩/২০১৯ 

 �ােকজ AIS-৪ �মাট      ১৯২৬.৫০    

 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম 

সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               ৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 
নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 
প� 

একক পিরমাণ �য় 
প�িত 
এবং 
ধরন 

�য় 
অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 
উৎস 

�া�িলত 
�য় (ল� 

টাকা) 

স�া� তািরখ 
দরপ� 
আহবান 

�ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 
স�াদেনর �শষ 

তািরখ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
 
 

AIS-
৫ 

১) �শর�র িবিবিব এর অধীেন িমজ�া�ের এক� ন�ন ৩৩/১১ �কিভ, 
২x১৬/২০ এমিভএ এআইএস সাবে�শন এর ই�টেলশন �টি�ং এবং 
কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১  
 

আইিস� 

 
 

িসিসিজিপ 

 
 

িজওিব 

১৫৭৯.৭২ ০১/০৭/২০১৫ ২৮/১২/২০১৭ 
 
 
 
 

২৮/১২/২০১৮ 

২) ব�ড়া িবিবিব-২ এর অধীেন িশববা�েত ৩৩/১১ �কিভ, ৩x১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ এআইএস সাবে�শন এর �মতাে�ায়ন (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১ ৫০৫.৩৫ 

৩) ব�ড়া িবিবিব-৩ এর অধীেন �রাতন ব�ড়ােত ৩৩/১১ �কিভ, 
২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ এআইএস সাবে�শন এর �মতাে�ায়ন (টাণ � কী 
�বিসস) 

সং�া ১  
 

আইিস� 

 
 

িসিসিজিপ 

 
 

িজওিব 

৫০৮.৬০ ০১/০৭/২০১৫ ২৮/১২/২০১৭ ২৮/১২/২০১৮ 

 ৪) �পচািচয়ার িবিবিব এর অধীেন �পচািচয়ােত এক� ন�ন ৩৩/১১ �কিভ, 
২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ এআইএস সাবে�শন এর ই�টেলশন �টি�ং এবং 
কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১ ১০৭২.৮৫ 

 �ােকজ AIS-৫ �মাট      ৩৬৬৬.৫২    

AIS-
৬ 

১)জয়�রহাট িবিবিব এর অধীেন এক� ন�নহােট ৩৩/১১ �কিভ, 
২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ এআইএস সাবে�শন এর ই�টেলশন �টি�ং এবং 
কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১  
আইিস� 

 
িসিসিজিপ 

 
িজওিব 

৮৮৪.৩৩ ১৫/০৬/২০১৭ ০৪/০৪/২০১৮ ০৪/০৪/২০১৯ 

 

 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম 

সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               ৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 
নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 
প� 

একক পিরমাণ �য় 
প�িত 
এবং 
ধরন 

�য় 
অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 
উৎস 

�া�িলত 
�য় (ল� 

টাকা) 

স�া� তািরখ 
দরপ� 
আহবান 

�ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 
স�াদেনর �শষ 

তািরখ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
 
 

AIS-৬ 

২) িবিবিব-৩ ব�ড়ার অধীেন িশবগ� িব��ৎ সরবরােহ এক� ন�ন ৩৩/১১ 
�কিভ, ২x৫/৬.৬৬ এমিভএ �রাল সাবে�শন ই�টেলশন �টি�ং এবং 
কিমশিনং (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১    ৪৫৩.৪৫    

৩) ব�ড়া িবিবিব-১ এর অধীেন রহমাননগের  ৩৩/১১ �কিভ, 
২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ আইএএস সাবে�শেনর �নব �াসন (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১  
 

আইিস� 
 
 

 
 

িবিপিডিব  
 

 
 

িজওিব 
 
 

১১৭.৩৭ ১৫/০৬/২০১৭ ০৪/০৪/২০১৮ ০৪/০৪/২০১৯ 

৪) �শর�র িবিবিব এর অধীেন �শর�ের ৩৩/১১ �কিভ, ২x১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ এআইএস সাবে�শন এর �মতােনা�য়ন (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১ ৬৮৪.২০ 

 ৫) নওগ� িবিবিব এর অধীেন ক�ঠালতলী ৩৩/১১ �কিভ, ৩x১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ এআইএস সাবে�শন এর �নব �াসন (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১    ১৮৭.৫৮    

 ৬)নওগ� িবিবিব এর অধীেন বা�ডা�া ৩৩/১১ �কিভ, ২x১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ এআইএস সাবে�শন এর �নব �াসন (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১ ১৭৭.০৭ 

 �ােকজ AIS-৬ �মাট      ২৫০৪.৩০    

 

 

 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম 

সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               ৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 
নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর 
বণ �না 
প� 

একক পিরমাণ �য় প�িত 
এবং ধরন 

�য় 
অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 
উৎস 

�া�িলত 
�য় (ল� 

টাকা) 

স�া� তািরখ 
দরপ� 
আহবান 

�ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 
স�াদেনর �শষ 

তািরখ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
 
 

AIS-৭ 

১) চ�পাইনবাবগ� িবিবিব এর অধীেন 
হজরা�র ৩৩/১১ �কিভ, ২x১০/১৩.৩৩ 
এমিভএ এআইএস সাবে�শন এর 
�নব �াসন (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১  
 

আইিস� 
 
 

 
 

িবিপিডিব  
 

 
 

িজওিব 
 
 

২৪৫.২০ ১৫/০৬/২০১৭ ০৪/০৪/২০১৮ ০৪/০৪/২০১৯ 

২) চ�পাইনবাবগ� িবিবিব এর অধীেন 
বটতলার হাট ৩৩/১১ �কিভ, 
২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ এআইএস 
সাবে�শন এর �নব �াসন (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১ ২০৬.৬০ 

৩) পাবনা িবিবিব-২ এর অধীেন �র�র 
৩৩/১১ �কিভ, ২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ 
এআইএস সাবে�শন এর �মতােনা�য়ন 
(টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১ ৪৬৫.৯৭ 

 ৪) পাবনা িবিবিব-২ এর অধীেন 
ছািতয়ািনেত ৩৩/১১ �কিভ, 
২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ এআইএস 
সাবে�শন এর �নব �াসন (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১ ১৯৮.৯২ 

 

 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম 

সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               ৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 
নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর 
বণ �না 
প� 

একক পিরমাণ �য় প�িত 
এবং ধরন 

�য় 
অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 
উৎস 

�া�িলত 
�য় (ল� 

টাকা) 

স�া� তািরখ 
দরপ� 
আহবান 

�ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 
স�াদেনর �শষ 

তািরখ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
 
 

AIS-৭ 

৫) ঈ�রদী িবিবিব এর অধীেন 
পািতলাখালীেত ৩৩/১১ �কিভ, 
২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ এআইএস 
সাবে�শন এর �নব �াসন (টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১  
 

আইিস� 
 
 

 
 

িবিপিডিব  
 

 
 

িজওিব 
 
 

৩০৭.২৯  
 
১৫/০৬/২০১৭ 

 
 
০১/০৩/২০১৮ 

 
 
০১/০৩/২০১৯ 

২) ঈ�রদী িবিবিব এর অধীেন জয়নগের 
৩৩/১১ �কিভ, ২x১০/১৩.৩৩ এমিভএ 
এআইএস সাবে�শন এর �মতােনা�য়ন 
(টাণ � কী �বিসস) 

সং�া ১ ১০৪৫.৬২ 

 �ােকজ AIS-৭ �মাট      ২৪৬৯.৬০ 

�য়�ত উপেকে�র �ােকেজর �মাট �� ৩৩৫৬৯.৬৩    

 

 

 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম 

সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               ৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 
নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর 
বণ �না 
প� 

একক পিরমাণ �য় প�িত 
এবং ধরন 

�য় 
অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 
উৎস 

�া�িলত 
�য় (ল� 

টাকা) 

স�া� তািরখ 
দরপ� 
আহবান 

�ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 
স�াদেনর �শষ 

তািরখ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

৩৬           
লট-১ ১৫ িমঃ এসিপিস �পাল সরবরাহ সং�া ১৫৬১ িডিপএম িবিপিডিব িজওিব ৮৩৩.২৮ ১৪/০২/২০১৬ ২১/০৪/২০১৬ ১৬/০১/২০১৭ 
লট-২ ১৫ িমঃ এসিপিস �পাল সরবরাহ সং�া ১৫৬১ িডিপএম িবিপিডিব িজওিব ৮৩৩.২৮ ১৪/০২/২০১৬ ২১/০৪/২০১৬ ১৬/০১/২০১৭ 
লট-৩ ১৫ িমঃ এসিপিস �পাল সরবরাহ সং�া ১৫৬১ িডিপএম িবিপিডিব িজওিব ৮৩৩.২৮ ১৪/০২/২০১৬ ২১/০৪/২০১৬ ১৬/০১/২০১৭ 

�ােকজ ৩৬ �মাট  ৪৬৮৩    ২৪৯৯.৮৪    
৩৭           

লট-১ ১২িমঃ এসিপিস �পাল সরবরাহ সং�া ৮৭৯৬ িডিপএম িব�াখস 
ম�ণালয় 

িজওিব ২৫৮৪.৮০ ১৪/০২/২০১৬ ২০/০৯/২০১৬ ১৭/০৬/২০১৭ 

লট-২ ১২িমঃ এসিপিস �পাল সরবরাহ সং�া ৮৭৯৬ িডিপএম িব�াখস 
ম�ণালয় 

িজওিব ২৫৮৪.৮০ ১৪/০২/২০১৬ ২০/০৯/২০১৬ ১৭/০৬/২০১৭ 

লট-৩ ১২িমঃ এসিপিস �পাল সরবরাহ সং�া ৮৭৯৬ িডিপএম িব�াখস 
ম�ণালয় 

িজওিব ২৫৮৪.৮০ ১৪/০২/২০১৬ ২০/০৯/২০১৬ ১৭/০৬/২০১৭ 

�ােকজ ৩৭ �মাট  ২৬৩৮৯    ৭৭৫৪.৪০    
৩৮           

লট-১ ৯ িমঃ এসিপিস �পাল সরবরাহ সং�া ১১০৮২ িডিপএম িবিপিডিব িজওিব ২৫১০.০০ ১৪/০২/২০১৬ ২১/০৪/২০১৬ ১৬/০১/২০১৭ 
লট-২ ৯ িমঃ এসিপিস �পাল সরবরাহ সং�া ৮৭৯৬ িডিপএম িবিপিডিব িজওিব ১০৪০.৭২ ১৪/০২/২০১৬ ২১/০৪/২০১৬ ১৬/০১/২০১৭ 

�ােকজ ৩৮ �মাট  ১৯৮৭৮    ৩৫৫০.৭২    
৩৯           

লট-১  এিসএসআর ডগ ক�া�র সরবরাহ িকঃ িমঃ ৩১৬ ও�এম িব�াখস 
ম�ণালয় 

িজওিব ৯৯০.৬৮ ০১/০৭/২০১৬ ০৫/০৪/২০১৬ ৩১/১২/২০১৬ 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম 

সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               ৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 
নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর 
বণ �না 
প� 

একক পিরমাণ �য় প�িত 
এবং ধরন 

�য় 
অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 
উৎস 

�া�িলত 
�য় (ল� 

টাকা) 

স�া� তািরখ 
দরপ� 
আহবান 

�ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 
স�াদেনর �শষ 

তািরখ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

লট-২ এিসএসআর ডগ ক�া�র সরবরাহ িকঃ িমঃ ৩১৬ ও�এম িব�াখস 
ম�ণালয় 

িজওিব ৯৮৯.৯০ ০১/০৭/২০১৬ ০৫/০৪/২০১৬ ৩১/১২/২০১৬ 

লট-৩ এিসএসআর ডগ ক�া�র সরবরাহ িকঃ িমঃ ৩১৭ ও�এম িব�াখস 
ম�ণালয় 

িজওিব ৯৯৩.৫১ ০১/০৭/২০১৬ ০৫/০৪/২০১৬ ৩১/১২/২০১৬ 

লট-৪ এিসএসআর ডগ ক�া�র সরবরাহ িকঃ িমঃ ৮৭ ও�এম িব�াখস 
ম�ণালয় 

িজওিব ১২৪.৫০ ০১/০৭/২০১৬ ০৫/০৪/২০১৬ ৩১/১২/২০১৬ 

�ােকজ ৩৯ �মাট      ৩০৯৮.৫৯    
৪০           

লট-১ এিসএসআর ডগ ক�া�র সরবরাহ িকঃ িমঃ ৭৮৫ ও�এম িব�াখস 
ম�ণালয় 

িজওিব ২৫৮৪.৮০ ৩০/০৯/২০১৫ ৩০/০৯/২০১৫ ২৬/০৬/২০১৬ 

লট-২ এিসএসআর ডগ ক�া�র সরবরাহ িকঃ িমঃ ৭৮৫ ও�এম িব�াখস 
ম�ণালয় 

িজওিব ২৫৮৪.৮০ ৩০/০৯/২০১৫ ৩০/০৯/২০১৫ ২৬/০৬/২০১৬ 

লট-৩ এিসএসআর ডগ ক�া�র সরবরাহ িকঃ িমঃ ৭৮৫ ও�এম িব�াখস 
ম�ণালয় 

িজওিব ২৫৮৪.৮০ ৩০/০৯/২০১৫ ৩০/০৯/২০১৫ ২৬/০৬/২০১৬ 

লট-৪ এিসএসআর ডগ ক�া�র সরবরাহ িকঃ িমঃ ৭৮৫ ও�এম িব�াখস 
ম�ণালয় 

িজওিব ২৫১০.০০ ৩০/০৯/২০১৫ ৩০/০৯/২০১৫ ২৬/০৬/২০১৬ 

লট-৫ এিসএসআর ডগ ক�া�র সরবরাহ িকঃ িমঃ ৭৮৫ ও�এম িব�াখস 
ম�ণালয় 

িজওিব ১০৪০.৭২ ৩০/০৯/২০১৫ ৩০/০৯/২০১৫ ২৬/০৬/২০১৬ 

�ােকজ ৪০ �মাট      ৩৭৮৬.১০    

 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম 

সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               
৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 
নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর 
বণ �না 
প� 

একক পিরমাণ �য় 
প�িত 
এবং 
ধরন 

�রয় 
অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 
উৎস 

�া�িলত 
�য় (ল� 

টাকা) 

স�া� তািরখ 
দরপ� 
আহবান 

�ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 
স�াদেনর �শষ 

তািরখ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
৪১           

লট-১ এিসিস ওয়াক�শপ (ইন��েলেটড) ক�া�র িকঃ িমঃ ১১২৭ ও�এম িব�াখস ম�ণালয় িজওিব ৯৬৫.৩৩ ২৯/০৯/২০১৫ ১৮/০৫/২০১৬ ১৪/০২/২০১৭ 
লট-২ এিসিস ওয়াক�শপ (ইন��েলেটড) ক�া�র িকঃ িমঃ ১১২৭ ও�এম িব�াখস ম�ণালয় িজওিব ৯৬৪.৮২ ২৯/০৯/২০১৫ ১৮/০৫/২০১৬ ১৪/০২/২০১৭ 
লট-৩ এিসিস ওয়াক�শপ (ইন��েলেটড) ক�া�র িকঃ িমঃ ১১২৭ ও�এম িব�াখস ম�ণালয় িজওিব ৯৮৬.২৯ ২৯/০৯/২০১৫ ১৮/০৫/২০১৬ ১৪/০২/২০১৭ 
লট-৪ এিসিস ওয়াক�শপ (ইন��েলেটড) ক�া�র িকঃ িমঃ ১১৩০ ও�এম িব�াখস ম�ণালয় িজওিব ৯৬৭.২৫ ২৯/০৯/২০১৫ ১৮/০৫/২০১৬ ১৪/০২/২০১৭ 

�ােকজ ৪১ �মাট      ৩৮৮৩.৬৯    
৪২           

লট-১ এিসিস এ� (ইন��েলেটড) ক�া�র িকঃ িমঃ ৫৮৫ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ২৭৯.৪৭ ০৫/১১/২০১৫ ০৪/০২/২০১৬ ০৩/১১/২০১৬ 
লট-২ এিসিস এ� (ইন��েলেটড) ক�া�র িকঃ িমঃ ৫৮৫ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ২৮০.৭৭ ০৪/১১/২০১৫ ০৩/০২/২০১৬ ০২/১১/২০১৬ 
লট-৩ এিসিস এ� (ইন��েলেটড) ক�া�র িকঃ িমঃ ৫৮৯.৫১ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ২৮১.২০ ০৫/১১/২০১৫ ০৪/০২/২০১৬ ০৩/১১/২০১৬ 

 �ােকজ ৪১ �মাট          
৪৩           

লট-১ গাই ওয়�ার ক�া�র িকঃ িমঃ ৬৬৭.১৪ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৩৫৪.৯২ ০৫/১১/২০১৫ ০৪/০২/২০১৬ ০৩/১১/২০১৬ 

 

 

 

 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম 

সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               
৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 

নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 

প� 

একক পিরমাণ �য় 

প�িত 

এবং 

ধরন 

�য় 

অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 

উৎস 

�া�িলত �য় 

(ল� টাকা) 

স�া� তািরখ 

দরপ� 

আহবান 

�ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 

স�াদেনর 

�শষ তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

লট-২ গাই ওয়�ার ক�া�র িকঃ িমঃ ৬৬৭.১৪ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৩৫৪.৯২ ০৫/১১/২০১৫ ০৪/০২/২০১৬ ০৩/১১/২০১৬ 

লট-৩ গাই ওয়�ার ক�া�র িকঃ িমঃ ৬৭১.৩৫ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৩৬৭.২৩ ০৫/১১/২০১৫ ০৪/০২/২০১৬ ০৩/১১/২০১৬ 

�ােকজ ৪৩ �মাট      ১০৭৬.৬৫    

লট-৪৪ আথ � ওয়�ার ক�া�র িকঃ িমঃ ২৪৩.৪২ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১২৮.৬৫ ০১/০১/২০১৬ ১৪/০৩/২০১৬ ১৩/১২/২০১৬ 

�ােকজ ৪৪ �মাট      ৩৮৮৩.৬৯    

৪৫          

লট-১ ৩৩ �কিভ লাইেনর িফ�ং সহ �পা� ইন��েলটর িকঃ িমঃ ৬৯৫৫ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১৮৫.৭০ ১৯/০১/২০১৬ ১৯/০৪/২০১৬ ১৮/০১/২০১৭ 

লট-২ ৩৩ �কিভ লাইেনর িফ�ং সহ �পা� ইন��েলটর িকঃ িমঃ ৬৯৫৫ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১৩৯.০০ ১৯/০১/২০১৬ ১৮/০৪/২০১৬ ১৭/০১/২০১৭ 

লট-৩ ৩৩ �কিভ লাইেনর িফ�ং সহ িড� ইন��েলটর িকঃ িমঃ ৬৯৫৫ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৩৫৮.৫৭ ১০/০১/২০১৬ ১০/০৪/২০১৬ ০৯/০১/২০১৭ 

লট-৪ ৩৩ �কিভ লাইেনর িফ�ং সহ িড� ইন��েলটর িকঃ িমঃ ৬৯৫৫ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৩৪০.৫৩ ১৮/০৩/২০১৬ ১৯/০৪/২০১৬ ১৮/০১/২০১৭ 

লট-৫ ৩৩ �কিভ লাইেনর গাই ইন��েলটর িকঃ িমঃ ৬০৩২ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৯.০৫ ৩০/০৪/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৮ ২৭/০৩/২০১৯ 

 �ােকজ ৪৫ �মাট      ১০৩২.৮৫    

 

 

 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম 

সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               
৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 

নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 

প� 

একক পিরমাণ �য় 

প�িত 

এবং 

ধরন 

�য় 

অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 

উৎস 

�া�িলত 

�য় (ল� 

টাকা) 

স�া� তািরখ 

দরপ� 

আহবান 

�ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 

স�াদেনর �শষ 

তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

৪৬           
লট-১ ১১ �কিভ লাইেনর িফ�ংস সহ িপন ইন��েলটর �সট ৫৪২৯৬ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ২৫৩.৫৬ ০৮/০১/২০১৬ ০৮/০৩/২০১৬ ৩০/১১/২০১৭ 
লট-২ ১১ �কিভ লাইেনর িফ�ংস সহ িপন ইন��েলটর �সট ৫৪২৯৬ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ২৫১.৯৩ ০৮/০১/২০১৬ ০৮/০৩/২০১৬ ৩০/১১/২০১৭ 

লট-৩ ১১ �কিভ লাইেনর িফ�ংস সহ িড� ইন��েলটর �সট ২২৪৯৩ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৪৬৫.৩৮ ২৯/১১/২০১৫ ২৯/০২/২০১৬ ২৪/১২/২০১৭ 

লট-৪ ১১ �কিভ লাইেনর িফ�ংস সহ িড� ইন��েলটর �সট ২২৪৯৩ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৪৬৫.৩৮ ২৯/০২/২০১৬ ২৯/০২/২০১৬ ২৪/১১/২০১৭ 
লট-৫ ১১ �কিভ লাইেনর গাই ইন��েলটর সং�া ২০৪০০ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১২.০৪ ১/৩/২০১৬ ০৮/০৩/২০১৬ ৩০/১১/২০১৭ 

�ােকজ ৪৬ �মাট      ১৪৪৮.২৯    

৪৭          
লট-১ ০.৪ �কিভ লাইেনর �ােকল ইন��েলটর সং�া ২৭৪০০০ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৯৪.৮২ ২৪/০১/২০১৬ ২৪/০৪/২০১৬ ১৯/০১/২০১৭ 

লট-২ ৩৩ �কিভ লাইেনর িফ�ং সহ �পা� ইন��েলটর সং�া ১৭৮৮৫ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১০.৭৩ ২৪/০১/২০১৬ ২৪/০৪/২০১৬ ১৯/০১/২০১৭ 

৪৮           

লট-১ ৩৩ �কিভ লাইেনর আদার লাইন িফ�ংস (ন�ন) �সট লামসাম ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৫৩৭.৮৭ ২১/০১/২০১৬ ০৮/০৮/২০১৬ ০৫/০৫/২০১৭ 

লট-২ ৩৩ �কিভ লাইেনর আদার লাইন িফ�ংস (�নব �াসন) �সট লামসাম ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৯৫৫.৬১ ১০/০১/২০১৬ ৩০/০৬/২০১৮ ২৭/০৩/২০১৯ 

 �ােকজ ৪৮ �মাট      ১৪৯৩.৪৮    

 

 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম 

সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               
৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 

নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর 

বণ �না 

প� 

একক পিরমাণ �য় 

প�িত 

এবং ধরন 

�য় 

অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 

উৎস 

�া�িলত 

�য় (ল� 

টাকা) 

স�া� তািরখ 

দরপ� 

আহবান 

�ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 

স�াদেনর �শষ 

তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

৪৯           
লট-১ ৩৩ �কিভ লাইেনর আদার লাইন িফ�ংস 

(ন�ন) 

�সট লামসাম ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৩৭৯.৯৫ ১১/০১/২০১৬ ১৯/০৬/২০১৬ ১৫/১৩/২০১৭ 

লট-২ ৩৩ �কিভ লাইেনর আদার লাইন িফ�ংস 

(�নব �াসন) 

�সট লামসাম ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১২৭.৫৫ ১১/০১/২০১৬ ১৫/০৬/২০১৬ ১০/০৩/২০১৭ 

 �ােকজ ৪৯ �মাট      ৫০৭.৫০    
৫০           

লট-১ ১১/০.৪ �কিভ আদার লাইন িফ�ংস (ন�ন) �সট লামসাম ও�এম িবিপিডিব িজওিব ২২৩৯.৫১ ১৭/১০/২০১৬ ১৩/০২/২০১৭ ১০/১১/২০১৭ 

লট-২ ১১/০.৪ �কিভ আদার লাইন িফ�ংস 
(�নব �াসন) 

�সট লামসাম ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৬১৭.৭৫ ১৭/১০/২০১৬ ০৯/০২/২০১৭ ০৬/১১/২০১৭ 

লট-৩ ১১/০.৪ �কিভ আদার লাইন িফ�ংস (ন�ন) �সট লামসাম ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৫২১.০০ ১৭/০৮/২০১৮ ০৯/০১/২০১৯ ০৬/১৯/২০১৯ 
�ােকজ ৫০ �মাট      ৩৩৭৮.২৬    

৫১           

লট-১ ০.৪ �কিভ আদার লাইন িফ�ংস (ন�ন) �সট লামসাম ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৪১২.২৪ ০৩/১২/২০১৫ ১৫/০৬/২০১৬ ১১/০৩/২০১৭ 

লট-২ ০.৪ �কিভ আদার লাইন িফ�ংস (�নব �াসন) �সট লামসাম ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৩৩৮.৪৯ ০৩/১২/২০১৫ ১৫/০৬/২০১৬ ১১/০৩/২০১৭ 

 �ােকজ ৫১ �মাট      ৭৫০.৭৩    

 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম 

সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               
৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 

নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 

প� 

একক পিরমাণ �য় 

প�িত 

এবং 

ধরন 

�য় 

অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 

উৎস 

�া�িলত �য় 

(ল� টাকা) 

স�া� তািরখ 

দরপ� আহবান �ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 

স�াদেনর �শষ 

তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

৫২           
লট-১ ১১/.০৪ �কিভ, এে�সিরজ সহ ২৫০ �কিভএ িবতরণ 

�া�ফরমার 

সং�া ৫৩৫ ও�এম িসিজিসিপ িজওিব ২০৮৬.৫০ ১৭/১০/২০১৬ ০৯/০৫/২০১৭ ০৯/০৫/২০১৮ 

লট-২ ১১/.০৪ �কিভ, এে�সিরজ সহ ২০০ �কিভএ িবতরণ 

�া�ফরমার এবং ১০০ �কিভএ িবতরণ �া�ফরমার 

সং�া ২০০, ২১৫ ও�এম িসিজিসিপ িজওিব ১২৫২.৬২ ১১/০৫/২০১৭ ০২/০১/২০১৮ ৩০/১০/২০১৮ 

লট-৩ িপিভিস কপার ক�াবল, ৯৫ িমিম. এবং ৫০িমিম িমঃ ৩৬৭৫০, 
১০৮৫০ 

ও�এম িসিজিসিপ িজওিব ২৪৭.৪৪ ১৭/১০/২০১৬ ০৯/০৫/২০১৭ ০৫/১১/২০১৭ 

লট-৪ িবতরণ �া�ফরমার এে�সিরজঃ �া�ফরমার �াটফম �, 
টািম �নাল লাগ ৯৫ িমিম. ৫০িমিম. 

সং�া ৯৫২, 
১৮০০৮, 
৯২৯৬ 

ও�এম িসিজিসিপ িজওিব ২৪৮.৩৪ ১৭/১০/২০১৬ ০৪/০৫/২০১৭ ২৯/০১/২০১৮ 

লট-৫ িবতরণ �া�ফরমার এে�সিরজঃ এমিসিসিব, লাইটিনং 
এের�ার. �প আউট িফউজ কােন�র, এইচ টাইপ কােন�র 

সং�া ৩৪৮৮, 
৫২২২, 
৫১৯২, 
১৭৬০২ 

ও�এম িসিজিসিপ িজওিব ৬৪৫.৬৮ ১৭/১০/২০১৬ ০৯/০৫/২০১৭ ০৩/০২/২০১৮ 

�ােকজ ৫২ �মাট      ৪৪৮০.৫৮    

৫৩ যানবাহন          

 িজপ সং�া ১ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ২৫২.৮০ ১৩/০৮/২০১৫ ১১/১১/২০১৫ ১২/০৩/২০১৬ 

 ডাবল �কিবন িপক-আপ সং�া ৪ 
 �মাটরসাইেকল সং�া ৭ 

�ােকজ ৫৩ �মাট      ২৫২.৮০    

�য়�ত উপেক� �তীত পে�র �মাট ��      ৪০০৭০.১২    

�য়�ত পে�র �মাট ��      ৭৩৬৩৯.৭৫    

 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম 

সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               
৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 

নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 

�ত� কাজ 

একক পিরমাণ �য় প�িত এবং 

ধরন 

�য় 

অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 

উৎস 

�া�িলত �য় 

(ল� টাকা) 

 স�া� তািরখ 

�াক �যা�তা 

আহবান(�েযাজ� 

��ে�) 

দরপ� আহবান �ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 

স�াদেনর �শষ 

তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

ক) �িম           

খ) �িম অিধ�হণ একর ১০.৪৩ িডিস িব�াখস ম�ণালয় িজওিব ২২৫০.০০  �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় 

গ) �িম উ�য়ন  লামসাম ও�এম িব�াখস ম�ণালয় িজওিব ৭২০.৮৯  �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় 

২ িনম �াণ কাজ           

ক ফাংশনাল ভবন (বগ � িমঃ) ৪৪৪০.০০ ও�এম িব�াখস ম�ণালয় িজওিব ১৩১৪.৬৭  �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় 

খ আবািসক ভবন (বগ � িমঃ) ০.০০ ও�এম িব�াখস ম�ণালয় িজওিব ০.০০  �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় 

গ সাবে�শন ভবন (বগ � িমঃ) লামসাম ও�এম িব�াখস ম�ণালয় িজওিব ১১৭৮.৮৬  �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় 

ঘ অ�া� �ত� কাজ           

 ১) সীমানা �াচীর, রা�া, ��ন ইত�ািদ (বগ � িমঃ) লামসাম ও�এম িব�াখস ম�ণালয় িজওিব ৪১১.৪৭  �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় 

২) ভা�ার/গাড ��ম ইত�ািদ (বগ � িমঃ) লামসাম ও�এম িব�াখস ম�ণালয় িজওিব ৯.৬০  �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় 

আরিড-৪ িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, িবউেবা, 

রাজশাহীর অধীেন নওগ� ি�ড সাবে�শন �থেক পিলেটকিনক 

(চকেদৗলত) ন�ন সাব ��শন পয �� ৩৩ �কিভ লাইন িনম �াণ 

কাজ। 

িকঃ িমঃ ৬.৫০ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ২০.০৬  ১৬/০১/২০১৭ ০৩/০৪/২০১৭ ৩১/০৫/২০১৭ 

আরিড-৫ িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, িবউেবা, 

রাজশাহীর অধীেন চ�পাইনবাবগে� ি�ড সাবে�শন �থেক 

নয়ােগালায় ন�ন সাব ��শন পয �� ৩৩ �কিভ লাইন িনম �াণ কাজ। 

িকঃ িমঃ ৬.৫০ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ২০.৮৯  ০৮/০২/২০১৭ ২২/০৩/২০১৭ ১৬/০৬/২০১৭ 

৮ ডি�উ িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, িবউেবা, 

ব�ড়ার অধীেন �রান ব�ড়া ১৩২/১৩৩ �কিভ ি�ড সাবে�শন 

�থেক ��ািবত �পচ�িচয়া ৩৩/১১ �কিভ সাব ��শন পয �� ৩৩ 

�কিভ লাইন িনম �াণ কাজ 

িকঃ িমঃ ২৪.০০ 

িকঃ িমঃ 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৫৯.৩৯  ১৪/০৩/২০১৭ ২২/০৪/২০১৭ ২৭/০১/২০১৮ 

 

 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               ৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 

নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 

�ত� কাজ 

একক পিরমাণ �য় 

প�িত 

এবং ধরন 

�য় 

অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 

উৎস 

�া�িলত �য় 

(ল� টাকা) 

 স�া� তািরখ 

�াক �যা�তা 

আহবান 

(�েযাজ� ��ে�) 

দরপ� 

আহবান 

�ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 

স�াদেনর 

�শষ তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

আর 

ডি�উ-৭ 

িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 

িবউেবা, রাজশাহীর অধীেন �গাদাগাড়ী িব��ৎ সরবরােহ 

১১ �কিভ, ১১/০.৪ �কিভ এবং ০.৪ �কিভ লাইন িনম �াণ 

এবং �নব �াসন কাজ 

িকঃ িমঃ ১১ �কিভ(ন�ন): ৮, ১১ �কিভ (�রেনা): ১৫, ১১/৪ �কিভ 

(ন�ন): ৫, ১১/০.৪ �কিভ(�রেনা): ১০, ০.৪ �কিভ 

(ন�ন):১২, ০.৪ �কিভ(�রেনা): ২০, �মাট: ৭০ িকেলািমটার। 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১৩০.১৪  ০৪/০২/২০১৭ ৩০/০৪/২০১৭ ২৬/০১/২০১৮ 

আর 

ডি�উ-৮ 

িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 

িবউেবা, রাজশাহীর অধীেন তােনার িব��ৎ সরবরােহ ১১ 

�কিভ, ১১/০.৪ �কিভ এবং ০.৪ �কিভ লাইন িনম �াণ এবং 

�নব �াসন কাজ 

িকঃ িমঃ ১১ �কিভ(ন�ন): ১৫ , ১১ �কিভ (�রেনা): ১০, ১১/৪ �কিভ 

(ন�ন): ৬, ১১/০.৪ �কিভ(�রেনা): ৩, ০.৪ �কিভ (ন�ন): ৯, 

০.৪ �কিভ(�রেনা): ১০, �মাট: ৫৩ িকেলািমটার। 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১১৬.৫৬  ০৫/০২/২০১৭ ১৩/০৪/২০১৭ ০৯/০১/২০১৮ 

িব ডি�উ-
৯ 

িব ডি�উ-
১০ 
 

িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 

িবউেবা, ব�ড়ার অধীেন �রান ব�ড়া ১৩২/১৩৩ �কিভ 

ি�ড সাবে�শন �থেক ��ািবত �পচািচয়া ৩৩/১১ �কিভ 

সাব ��শন পয �� ৩৩ �কিভ লাইন িনম �াণ কাজ 

িকঃ িমঃ ৩৩ �কিভ (ন�ন) = ০২ িকঃিমঃ, ১১ / ০.৪ �কিভ (ন�ন) 

= ০৭ িকঃিমঃ, ১১/ ০.৪ �কিভ (�রেনা) = ১০ �কিজ, ১১ 

�কিভ (ন�ন) = ১০ �কিজ, ১১ �কিভ (�রেনা)= ০৩ 

িকঃিমঃ, ০.৪ �কিভ (ন�ন) = ১০ িকঃিমঃ, ০.৪ �কিভ 

(�রেনা) = ৩০ িকঃিমঃ, �া�ফরমারঃ ২৫০ �কিভএ = ২৫ 

�, ২০০ �কিভএ = ৫ �, ১০০ �কিভএ = ২ � 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১১৫.৬৯  ১২/০২/২০১৭ ০৩/০৫/২০১৭ ০৫/০২/২০১৮ 

আর 
ডি�উ-১১ 

িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 
িবউেবা,  রাজশাহীর অধীেন চাপাইনবাবগ� িব��ৎ 
সরবরােহর িশবগে� ১১ �কিভ, ১১/০.৪ �কিভ এবং ০.৪ 
�কিভ লাইন িনম �াণ ও �নব �াসন কাজ 

িকঃ িমঃ ৩৩ �কিভ (ন�ন) = ০২ িকঃিমঃ ১১ / ০.৪ �কিভ (ন�ন) 
= ০৭ িকঃিমঃ ১১ / ০.৪ �কিভ (�রেনা) = ১০ �কিজ ১১ 
�কিভ (ন�ন) = ১০ �কিজ ১১ �কিভ (�র = ০৩ িকঃিমঃ 
০.৪ �কিভ (ন�ন) = ১০ িকঃিমঃ ০.৪ �কিভ (�রেনা) = ৩০ 
িকঃিমঃ । �া�ফরমারঃ ২৫০ �কিভএ = ২৫ �, ২০০ 
�কিভএ = ৫ �, ১০০ �কিভএ = ২ �।  

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১১২.৬০  ১৩/০৫/২০১৭ ১৫/০৭/২০১৭ ১৭/০৭/২০১৮ 

িব ডি�উ-
১৩ 
 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 
িবউেবা, ব�ড়ার অধীেন িবিবিব �শর�ের ৩৩ �কিভ, ১১ 
�কিভ, ১১/০.৪ �কিভ, ০.৪ �কিভ লাইন িনম �াণ ও 
�নব �াসন কাজ এবং িবতরণ �া�ফরমার �াপন ও 
�নব �াসন কাজ। 

িকঃ িমঃ ৩৩ �কিভ (ন�ন) = ৮ িকঃিমঃ ৩৩ �কিভ (�রেনা) = ৫ 
িকঃিমঃ ১১/০, | �কিভ (ন�ন) = ৯ িকঃ িমঃ ১১ / ০.৪ 
�কিভ (�রেনা) = ৭ িকঃিমঃ ১১ �কিভ (ন�ন) = ১২ 
িকঃিমঃ ১১ �কিভ (�রেনা) = ১৫িকঃিমঃ ০.৪ �কিভ (ন�ন) 
= �কিজ ০.৪ �কিভ (�রেনা) = ৩৫ িকঃিমঃ �া�ফরমার- 
২৫০ �কিভএ = ৩২, ২০০ �কিভএ = ৯ �, ১০০ �কিভএ = 
৭ � , ২০০ �কিভএ = ১২ � (�রেনা], ১০০ �কিভএ = ১৫ 
� (�রেনা)। 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১৮২.২৫  ১৩/০৩/২০১৭ ২৮/০৫/২০১৭ ২৭/০৫/২০১৮ 

 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               ৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 

নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 

�ত� কাজ 

একক পিরমাণ �য় 

প�িত 

এবং ধরন 

�য় 

অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 

উৎস 

�া�িলত �য় 

(ল� টাকা) 

 স�া� তািরখ 

�াক �যা�তা 

আহবান 

(�েযাজ� ��ে�) 

দরপ� 

আহবান 

�ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 

স�াদেনর 

�শষ তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

িব ডি�উ-
১৪ 
 

িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 

িবউেবা, ব�ড়ার অধীেন �পচািচয়া �ত ১১ �কিভ, 

১১/০.৪ �কিভ এবং ০.৪ �কিভ লাইন িনম �াণ এবং 

�নব �াসন কাজ এবং ১১/০.৪ �কিভ িবতরণ �া�ফরমার 

�াপন ও �নব �াসন কাজ। 

িকঃ িমঃ ৩৩ �কিভ কে�ািসট = ৬ িকঃিমঃ ৩৩ �কিভ (�রেনা) = 

১৫ িকঃিমঃ ১১/০.৪ �কিভ (ন�ন) = ১৫ িকঃিমঃ ১১/ ০.৪ 

�কিভ (�রেনা) = ২৫ িকঃ িমঃ ১১ �কিভ (ন�ন) = ২০ িকঃ 

িমঃ ১১ �কিভ (�রেনা) = ২৫ িকঃিমঃ ০.৪ �কিভ (ন�ন) 

=২৫ িকঃিমঃ ০.৪ �কিভ (�রেন) = ৪০ িকঃিমঃ �া�ফম�ার 

২৫০ �কিভএ = ৩২�, ২০০�কিভএ = ১০ �, ১০০ �কিভএ 

= ৪ � (�রেনা) ২০০ �কিভএ = ১০ � �া�ফম �ার (�রেনা) 

১০০ �কিভএ = ১২ �, 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ২৯০.৭৩  ১৬/০৫/২০১৭ ২০/০৭/২০১৭ ১৯/০১/২০১৯ 

িব ডি�উ-
১৫ 
 

িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 

িবউেবা, রাজশাহীর অধীেন তােনার িব��ৎ সরবরােহ ১১ 

�কিভ, ১১/০.৪ �কিভ এবং ০.৪ �কিভ লাইন িনম �াণ এবং 

�নব �াসন কাজ 

িকঃ িমঃ ১১ �কিভ (ন�ন) = ৮ িকঃিমঃ ১১ �কিভ (�রেনা) = ১২ 

িকঃিমঃ ১১/ ০.৪ �কিভ (ন�ন) = ১০ িকঃিমঃ ১১/ ০.৪ 

�কিভ (�রেনা) = ১৪ িকঃিমঃ ০.৪ �কিভ (ন�ন) = ২৫ 

িকঃিমঃ, ০.৪ �কিভ (�রেনা) = ১৮ িকেলািমটার �মাট = 

৮৯ িকঃিমঃ �া�ফম �ার ২৫০ �কিভএ = ৩০ � �া�ফম �ার 

২০০ �কিভএ = ১০ �, ১০০ �কিভএ = ৪ �, (�রেনা) ২০০ 

�কিভএ = ১২ �, (�রেনা) ১০০ �কিভএ =৯ � 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১৭৯.৮৩  ১৬/০৫/২০১৭ ১৯/০৭/২০১৭ ১৮/০৭/২০১৮ 

িব ডি�উ-
১৬ 
 

িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 

িবউেবা, ব�ড়ার অধীেন �রান ব�ড়া ১৩২/১৩৩ �কিভ 

ি�ড সাবে�শন �থেক ��ািবত �পচািচয়া ৩৩/১১ �কিভ 

সাব ��শন পয �� ৩৩ �কিভ লাইন িনম �াণ কাজ 

িকঃ িমঃ ১১ �কিভ (ন�ন) = ২৩ িকঃিমঃ ১১ �কিভ (�রেনা) = ১২ 

িকঃিমঃ ১১/০.৪ �কিভ (ন�ন) = ২০ িকঃ িমঃ ১১ / ০.৪ 

�কিভ (�রেনা) = ২৭ িকঃিমঃ ০.৪ �কিভ (ন�ন) = ১৩ 

িকঃিমঃ ০.৪ �কিভ (�রেনা) = ১১ িকঃিমঃ �মাট = ১০৬ 

িকেলািমটার �ানসফম �ার ২৫০ �কিভএ = ২৩ �, ২০০ 

�কিভএ = ১১ �, ১০০ �কিভএ = ৭ �, ২০০ �কিভএ = ১৫ 

�(�রেনা) , ১০০ �কিভএ = ৪ � (�রেনা) 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১৭৩.৯৮  ১৬/০৫/২০১৭ ১৯/০৭/২০১৭ ১৮/০৭/২১৮ 

আর ডি�উ-
১৭ 

িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 
িবউেবা,  রাজশাহীর অধীেন চাপাইনবাবগ� িব��ৎ 
সরবরােহর িশবগে� ১১ �কিভ, ১১/০.৪ �কিভ এবং ০.৪ 
�কিভ লাইন িনম �াণ ও �নব �াসন কাজ 

িকঃ িমঃ ১১ �কিভ (ন�ন): ১৩, ১১ �কিভ (�রেনা): ১৭, ১১/০.৪ �কিভ 
(ন�ন): ১৮, ১১/০.৪ �কিভ (�রেনা): ১০ , ০.৪ �কিভ 
(ন�ন): ১৭ , ০.৪ �কিভ (�রেনা): ৪৩ �মাটঃ ১১৮ 
িকেলািমটার 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ২৫৬.৫৫  ০২/১০/২০১৭ ১৮/১২/২০১৭ ৩১/১০/২০১৮ 

 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               ৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 

নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 

�ত� কাজ 

একক পিরমাণ �য় 

প�িত 

এবং ধরন 

�য় 

অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 

উৎস 

�া�িলত �য় 

(ল� টাকা) 

 স�া� তািরখ 

�াক �যা�তা 

আহবান 

(�েযাজ� ��ে�) 

দরপ� 

আহবান 

�ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 

স�াদেনর 

�শষ তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

আর 
ডি�উ-১৮ 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 

িবউেবা, রাজশাহীর অধীেন িবিবিব-১, রাজশাহীর 

তালাইমারী ৩৩/১১ �কিভ উপেক� �থেক কাটাখািল 

�ীড পয ��, িবিবিব-৩, রাজশাহীর শালবাগান ৩৩/১১ 

�কিভ উপেক� �থেক এয়ারেপাট � ৩৩/১১ �কিভ উপেক� 

পয �� ৩৩�কিভ/১১�কিভ/০.৪�কিভ কে�ািজট লাইন 

িনম �াণ কাজ এবং িবিবিব-৫, রাজশাহীর অধীেন 

কাটাখালী �ীড �থেক ��ািব� �মেহরচ�ী ৩৩/১১ �ক 

উপেক� পয �� ৩৩ �কিভ লাইন িনম �াণ। 

িকঃ িমঃ ৩৩/১১/.৪ কে�ািজট ১১১ িকঃিমঃ ৩৩ �কিভ-৭ িকঃিমঃ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৬৭.৪১  ২৮/১১/২০১৭ ১০/০১/২০১৮ ০৯/১০/২০১৯ 

আর 
ডি�উ-১৯ 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 

িবউেবা রাজশাহীেত িবিবিব-১, রাজশাহীেত তালাইমারী 

৩৩/১১ �ক উপেক� �থেক িস� �স�াল এবং িবিবিব-

৩, রাজশাহীেত কাটাখালী �থেক শাবাগান পয �� ৩৩ 

�কিভ লাইেনর �নব �াসন কাজ। 

িকঃ িমঃ ১৩ িকঃিমঃ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৪৩.৩৩  ১৩/০৯/২০১৭ ০৫/১১/২০১৭ ১৩/১০/২০১৮ 

আর 
ডি�উ-
২০/১ 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 

িবউেবা, রাজশাহীর অধীেন িবিৰিৰ-৩, রাজশাহীেত 

১১�কিভ, ১১/০.৪ �কিভ, ০.৪ �কিভ লাইন িনম �াণ ও 

�নব �াসন কাজ। 

িকঃ িমঃ ১১ �কিভ (ন�ন) = ১৫ িকঃিমঃ ১১ �কিভ (�রেনা) = ৩১ 

িকঃিমঃ ১১/০.৪ �কিভ (ন�ন) = ১৯ িকঃ িমঃ ১১ / ০.৪ 

�কিভ (�রেনা) = ১৫ িকঃিমঃ ০.৪ �কিভ (ন�ন) = ১৬ 

িকঃিমঃ ০.৪ �কিভ (�রেনা) = ৪৭ িকঃিমঃ �মাট = ১৪৩ 

িকেলািমটার  

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ২৯৩.১৪  ২৪/১০/২০১৭ ১৪/০১/২০১৮ ১৭/০৬/২০১৯ 

আর 
ডি�উ-২১ 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 
িবউেবা, বাজশাহীর অধীেন িবিবিব-৫, রাজশাহীেত 
১১�কিভ, ১১/০.৪ িভ, ০.৪ �কিভ লাইন িনম �াণ ও 
�নব �াসন কাজ 

িকঃ িমঃ ১১ �কিভ (ন�ন): ১৩, ১১ �কিভ (�রেনা): ২০, ১১/০.৪ 
�কিভ (ন�ন): ১৫, ১১/০.৪ �কিভ (�রেনা): ১২ , ০.৪ �কিভ 
(ন�ন): ১৮ , ০.৪ �কিভ (�রেনা): ৪০ �মাটঃ ১১৮ 
িকেলািমটার 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১৯৮.২৩  ২৯/১০/২০১৭ ২৮/০১/২০১৮ ১৯/০৯/২০১৯ 

আর 
ডি�উ-২২ 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 
িবউেবা, রাজশাহীর অধীেন িবিবিব, নওগ�েত ১১�কিভ, 
১১/০.৪ �কিভ, ০.৪ �কিভ লাইন িনম �াণ ও �নব �াসন 
কাজ 

িকঃ িমঃ ১১ �কিভ (ন�ন): ২৮, ১১ �কিভ (�রেনা): ১৯, ১১/০.৪ 
�কিভ (ন�ন): ৩০, ১১/০.৪ �কিভ (�রেনা): ১৫ , ০.৪ �কিভ 
(ন�ন): ১৫ , ০.৪ �কিভ (�রেনা): ১৫ �মাটঃ ১৩৭.৫ 
িকেলািমটার 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ২৯৬.৪৫  ০২/১০/২০১৭ ১৪/০২/২০১৮ ১৪/০২/২০১৯ 

 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               ৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 



105 

 

 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 

নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 

�ত� কাজ 

একক পিরমাণ �য় 

প�িত 

এবং ধরন 

�য় 

অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 

উৎস 

�া�িলত 

�য় (ল� 

টাকা) 

 স�া� তািরখ 

�াক �যা�তা 

আহবান 

(�েযাজ� ��ে�) 

দরপ� আহবান �ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 

স�াদেনর 

�শষ তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

আর 
ডি�উ-২৩ 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 

িবউেবা, বাজশাহীর অধীেন িবিবিব নওগ�েত চকেদৗলত 

৩৩/১১�কিভ সাবে�শন হইেত বা�ডা�া ৩৩/১১ �কিভ 

সাবে�শন পয �� ৩৩ �কিভ ন�ন লাইন িনম �াণ কাজ 

িকঃ িমঃ ১৪ িকঃিমঃ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৪৪.১০  ৩০/০৬/২০১৮ ৩০/০৯/২০১৮ ৩০/০৯/২০১৯ 

আর 
ডি�উ-২৪ 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 

িবউেবা, বাজশাহীর অধীেন িবিবিব-১ ও ২, 

চ�পাইনবাবগে� ১১�কিভ, ১১/০.৪ �কিভ লাইন িনম �াণ ও 

�নব �াসন কাজ 

িকঃ িমঃ ১১ �কিভ (ন�ন) = ৬,১১ �কিভ (�রেনা) = ০০, ১১/০.৪ 

�কিভ (ন�ন) = ১৬, ১১ / ০.৪ �কিভ (�রেনা) = ০০, ০.৪ 

�কিভ (ন�ন) = ১২, ০.৪ �কিভ (�রেনা) = ১৫ �মাট = 

৫৮ িকেলািমটার 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১৪৯.৮০  ০২/১০/২০১৭ ০৩/১২/২০১৭ ৩১/১০/২০১৮ 

আর 
ডি�উ-
২৫/১ 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 

িবউেবা, রাজশাহীর অধীেন িবিৰিৰ-১, রাজশাহীেত 

১১�কিভ, ১১/০.৪ �কিভ, ০.৪ �কিভ লাইন িনম �াণ ও 

�নব �াসন কাজ। 

িকঃ িমঃ ১১ �কিভ (ন�ন) =১০, ১১ �কিভ (�রেনা) = ১২, ১১/০.৪ 
�কিভ (ন�ন) = ৯, ১১ / ০.৪ �কিভ (�রেনা) = ৬, ০.৪ 
�কিভ (ন�ন) = ১৫, ০.৪ �কিভ (�রেনা) = ৩০ �মাট = 
৮২ িকেলািমটার 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১৭২.০০  ৫/১১/২০১৭ ২৫/০১/২০১৮ ০১/০৯/২০১৮ 

আর 
ডি�উ-
২৬/১ 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 
িবউেবা, রাজশাহীর অধীেন িবিৰিৰ-৪, রাজশাহীেত 
১১�কিভ, ১১/০.৪ �কিভ, ০.৪ �কিভ লাইন িনম �াণ ও 
�নব �াসন কাজ। 

িকঃ িমঃ ১১ �কিভ (ন�ন) = ৬,১১ �কিভ (�রেনা) = ০৮, ১১/০.৪ 
�কিভ (ন�ন) = ১০, ১১ / ০.৪ �কিভ (�রেনা) = ১৫, ০.৪ 
�কিভ (ন�ন) = ০৯, ০.৪ �কিভ (�রেনা) = ১২ �মাট = 
১২০ িকেলািমটার 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১৫৩.১০  ১১/১১/২০১৭ ১৩/০২/২০১৮ ১৩/০৯/২০১৮ 

আর 
ডি�উ-২৭ 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 
িবউেবা, বাজশাহীর অধীেন িবিবিব-�গাম�া�র এ 
�জরা�র ৩৩/১১ �কিভ সাবে�শন হইেত �গাম�া�র 
৩৩/১১ �কিভ সাবে�শন পয �� ৩৩ �কিভ লাইন 
�নব �াসন কাজ 

িকঃ িমঃ ৩৫ িকঃিমঃ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১৪৫.৫৩  ৩০/০৬/২০১৮ ৩০/০৯/২০১৮ ৩০/০৯/২০১৯ 

আর 
ডি�উ-২৮ 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 
িবউেবা, রাজশাহীর অধীেন হির�র ি�ড হইেত 
�গাদাগািড় ৩৩/১১ �কিভ সাবে�শন, হির�র ি�ড হইেত 
বটতলা ৩৩/১১ �কিভ সাবে�শন, বটতলা ৩৩/১১ �কিভ 
সাবে�শন হইেত �জরা�র ৩৩/১১ �কিভ সাবে�শন, 
�জরা�র ৩৩/১১ �কিভ সাবে�শন হইেত হির�র ি�ড 
এর ৩৩ �কিভ লাইন �নব �াসন কাজ। 

িকঃ িমঃ ৩৩.৫ িকঃিমঃ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৯৯.৮৪  ১১/১২/২০১৭ ১১/০৬/২০১৮ ১১/০৬/২০১৯ 

 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               ৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 

নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 

�ত� কাজ 

একক পিরমাণ �য় 

প�িত 

এবং ধরন 

�য় 

অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 

উৎস 

�া�িলত �য় 

(ল� টাকা) 

 স�া� তািরখ 

�াক �যা�তা 

আহবান 

(�েযাজ� ��ে�) 

দরপ� 

আহবান 

�ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 

স�াদেনর 

�শষ তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

আরডি�উ
-২৯/১ 

 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 

িবউেবা, বাজশাহীর অধীেন িবিবিব নােটাের 

৩৩�কিভ, ১১�কিভ,১১/০.৪ �কিভ, ০.৪ �কিভ ন�ন 

লাইন িনম �াণ  ও �নব �াসন কাজ। 

িকঃ িমঃ ৩৩ �কিভ-৫২ িকঃিমঃ ১১ �কিভ (ন�ন)=০ িকঃিমঃ ১১ �কিভ 

(�রেনা) =২.৭ িকঃিমঃ ১১/০.৪ �কিভ (ন�ন) =১০ িকঃিমঃ 

১১/ ০.৪ �কিভ (�রেনা)=২০ িকঃ িমঃ ১১ �কিভ (ন�ন) = ২০ 

িকঃ িমঃ ০.৪ �কিভ (ন�ন) =১২িকঃিমঃ ০.৪ �কিভ (�রেন) = 

২০ িকঃিমঃ, �মাট=৭০ িকঃিমঃ 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১৭৩.২৭  ১২/০২/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৯ 

িব ডি�উ-
৩০ 

 

িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �ক�, রাজশাহী 

�জান, িবউেবা, ব�ড়ার অধীেন িবিবিব- ঈ�রদী 

পাবনােত ১১ �কিভ, ১১/০.৪ �কিভ এবং ০.৪ �কিভ 

লাইন িনম �াণ এবং �নব �াসন ও ১১/০.৪ �কিভ 

িবতরণ �া�ফরমার ই�টেলশন ও �নব �াসন কাজ 

িকঃ িমঃ ১১/ ০.৪ �কিভ (ন�ন) = ৭১ িকঃিমঃ ১১/ ০.৪ �কিভ (�রেনা) 

=৪২িকঃিমঃ ১১ �কিভ (ন�ন)=৫১ িকঃিমঃ ১১ �কিভ (�রেনা) 

=৭৭ িকঃিমঃ ০.৪ �কিভ (ন�ন) = ৬৯ িকঃিমঃ, ০.৪ �কিভ 

(�রেনা) = ৯২িকেলািমটার ২৫০ �কিভএ = ২৫ �, ২০০ 

�কিভএ = ৫ �, ১০০ �কিভএ =১০ �, (�রেনা) ২০০ �কিভএ = 

২০ �, (�রেনা) ১০০ �কিভএ =২০� (�রেনা) 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ২৯৬.৯৬  ১২/১০/২০১৭ ২৭/১২/২০১৭ ০৫/২৬/২০১৯ 

িব ডি�উ-
৩১ 
 

িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �ক�, রাজশাহী 

�জান, িবউেবা, ব�ড়ার অধীেন িবিবিব-১ পাবনােত 

১১ �কিভ, ১১/০.৪ �কিভ এবং ০.৪ �কিভ লাইন 

িনম �াণ এবং �নব �াসন ও ১১/০.৪ �কিভ িবতরণ 

�া�ফরমার ই�টেলশন ও �নব �াসন কাজ 

িকঃ িমঃ ১১/ ০.৪ �কিভ (ন�ন) = ২০িকঃিমঃ ১১/ ০.৪ �কিভ (�রেনা) 

=১০িকঃিমঃ ১১ �কিভ (ন�ন)=১৫ িকঃিমঃ ১১ �কিভ (�রেনা) 

=০৮ িকঃিমঃ ০.৪ �কিভ (ন�ন) = ১৫ িকঃিমঃ, ০.৪ �কিভ 

(�রেনা) = ৪২িকেলািমটার ২৫০ �কিভএ = ২২ �, ২০০ 

�কিভএ = ৩ �, ১০০ �কিভএ =৮ �, (�রেনা) ২০০ �কিভএ = 

১৯ �, (�রেনা) ১০০ �কিভএ =০৫� (�রেনা) 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১৪৮.০৬  ০১/১১/২০১৭ ২৩/০১/২০১৮ ০৫/২২/২০১৯ 

আর 
ডি�উ-৩২ 

িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �ক�, রাজশাহী 
�জান, িবউেবা, ব�ড়ার অধীেন িবিবিব-২ পাবনােত 
১১ �কিভ, ১১/০.৪ �কিভ এবং ০.৪ �কিভ লাইন 
িনম �াণ এবং �নব �াসন ও ১১/০.৪ �কিভ িবতরণ 
�া�ফরমার ই�টেলশন ও �নব �াসন কাজ 

িকঃ িমঃ ১১/ ০.৪ �কিভ (ন�ন) = ১৫িকঃিমঃ ১১/ ০.৪ �কিভ (�রেনা) 
=১০িকঃিমঃ ১১ �কিভ (ন�ন)=৫ িকঃিমঃ ১১ �কিভ (�রেনা) 
=২০ িকঃিমঃ ০.৪ �কিভ (ন�ন) = ১৫ িকঃিমঃ, ০.৪ �কিভ 
(�রেনা) = ৪২িকেলািমটার ২৫০ �কিভএ = ২৫ �, ২০০ 
�কিভএ = ৩ �, ১০০ �কিভএ =৮ �, (�রেনা) ২০০ �কিভএ = 
২০ �, (�রেনা) ১০০ �কিভএ =১০� (�রেনা) 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১৩৫.০৫  ০১/১১/২০১৭ ২৮/০১/২০১৮ ৫/২৭/২০১৯ 

আর 
ডি�উ-৩৩ 

িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �ক�, রাজশাহী 
�জান, িবউেবা, ব�ড়ার অধীেন িবিবিব-১ ব�ড়ােত 
১১ �কিভ, ১১/০.৪ �কিভ এবং ০.৪ �কিভ লাইন 
িনম �াণ এবং �নব �াসন কাজ 

 ১১/ ০.৪ �কিভ (ন�ন) = ২১িকঃিমঃ ১১/ ০.৪ �কিভ (�রেনা) 
=২৭িকঃিমঃ ১১ �কিভ (ন�ন)=২২ িকঃিমঃ ১১ �কিভ (�রেনা) 
=১২ িকঃিমঃ ০.৪ �কিভ (ন�ন) = ১৩ িকঃিমঃ, ০.৪ �কিভ 
(�রেনা) = ১১িকেলািমটার ২৫০ �কিভএ = ২৪ �, ২০০ �কিভএ 
= ১১ �, ১০০ �কিভএ =৮ �, (�রেনা) ২০০ �কিভএ = ১৫ �, 
(�রেনা) ১০০ �কিভএ =৫� (�রেনা) 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১২৮.৬৭  ০৫/১০/২০১৭ ১০/১২/২০১৭ ০৫/১০/২০১৯ 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               ৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 
�ােকজ 

নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 

�ত� কাজ 

একক পিরমাণ �য় 

প�িত 

এবং ধরন 

�য় 

অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 

উৎস 

�া�িলত �য় 

(ল� টাকা) 

 স�া� তািরখ 

�াক �যা�তা 

আহবান 

(�েযাজ� ��ে�) 

দরপ� আহবান �ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 

স�াদেনর 

�শষ তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

িব ডি�উ-
৩৪ 
 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, 

িবউেবা, বাজশাহীর অধীেন িবিবিব-২ ব�ড়ােত  

১১�কিভ,১১/০.৪ �কিভ, ০.৪ �কিভ ন�ন লাইন 

িনম �াণ  ও �নব �াসন কাজ। 

িকঃ িমঃ ১১/ ০.৪ �কিভ (ন�ন) = ২৮ িকঃিমঃ ১১/ ০.৪ �কিভ (�রেনা) 

=৩৬িকঃিমঃ ১১ �কিভ (ন�ন)=৩১ িকঃিমঃ ১১ �কিভ (�রেনা) 

=১৬ িকঃিমঃ ০.৪ �কিভ (ন�ন) = ১৭ িকঃিমঃ, ০.৪ �কিভ 

(�রেনা) = ১৩িকেলািমটার ২৫০ �কিভএ = ৩০ �, ২০০ 

�কিভএ = ১৪ �, ১০০ �কিভএ =১০ �, (�রেনা) ২০০ �কিভএ 

= ২০ �, (�রেনা) ১০০ �কিভএ =০৫� (�রেনা) 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১৯৭.৯২  ০৫/১০/২০১৭ ১৮/১২/২০১৭ ০৫/১৮/২০১৯ 

িব ডি�উ-
৩৫ 

 

িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �ক�, রাজশাহী 

�জান, িবউেবা, ব�ড়ার অধীেন িবিবিব- িসরাজগে� 

১১ �কিভ, ১১/০.৪ �কিভ এবং ০.৪ �কিভ লাইন 

িনম �াণ এবং �নব �াসন ও ১১/০.৪ �কিভ িবতরণ 

�া�ফরমার ই�টেলশন ও �নব �াসন কাজ 

িকঃ িমঃ ১১/ ০.৪ �কিভ (ন�ন) = ১০ িকঃিমঃ ১১/ ০.৪ �কিভ (�রেনা) 

=০৫িকঃিমঃ ১১ �কিভ (ন�ন)=৮ িকঃিমঃ ১১ �কিভ (�রেনা) 

=৪ িকঃিমঃ ০.৪ �কিভ (ন�ন) = ১০ িকঃিমঃ, ০.৪ �কিভ 

(�রেনা) = ১৬িকেলািমটার ২৫০ �কিভএ = ২২ �, ২০০ 

�কিভএ = ২৩�, ১০০ �কিভএ =৪ �, (�রেনা) ২০০ �কিভএ = 

২০ �, (�রেনা) ১০০ �কিভএ =৫� (�রেনা) 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৯৫.১৫  ০১/১১/২০১৭ ০৮/০১/২০১৮ ০৫/০৭/২০১৯ 

িব ডি�উ-
৩৬ 

 

িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �ক�, রাজশাহী 

�জান, িবউেবা, ব�ড়ার অধীেন িবিবিব-১ জয়�রহােট 

৩৩�কিভ, ১১ �কিভ, ১১/০.৪ �কিভ এবং ০.৪ �কিভ 

লাইন �নব �াসন ও ১১/০.৪ �কিভ িবতরণ 

�া�ফরমার ই�টেলশন ও �নব �াসন কাজ 

িকঃ িমঃ ৩৩�কিভ(ন�ন)=৪ িকঃিমঃ, ১১/ ০.৪ �কিভ (ন�ন) = 

৫িকঃিমঃ, ১১/ ০.৪ �কিভ (�রেনা) =০২িকঃিমঃ ১১ �কিভ 

(ন�ন)=১০ িকঃিমঃ ১১ �কিভ (�রেনা) =০৫ িকঃিমঃ ০.৪ 

�কিভ (ন�ন) = ১২ িকঃিমঃ, ০.৪ �কিভ (�রেনা) = 

৪০িকেলািমটার ২৫০ �কিভএ = ৩২ �, ২০০ �কিভএ = ৩ �, 

১০০ �কিভএ =৩ �, ২০০ �কিভএ = ১২ �, ১০০ �কিভএ 

=১৫� (�রেনা) 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১০৮.৬১  ১৫/১১/২০১৭ ২৮/০১/২০১৮ ০৫/২৬/২০১৯ 

িব ডি�উ-
৩৭ 

িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �ক�, রাজশাহী 
�জান, িবউেবা, ব�ড়ার অধীেন িবিবিব, ঈ�রদীেত 
১৩২/৩৩ �কিভ ি�ড হেত পািতলাখালী, ৩৩/১১ 
�কিভ সাবে�শন িনম �াণ এবং পািতলাখািল হইেত 
��ািবত বা�পারা সাবে�শন এর ন�ন ৩৩ �কিভ 
লাইন িনম �াণ কাজ 

িকঃ িমঃ ৩৩ �কিভ (িনউ)-৮ িকঃিমঃ ৩৩/১১.০৪ �কিভ কে�ািজট 
লাইন (ন�ন)- ৮ িকঃিমঃ 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৬৬.০০  ০৮/১০/২০১৭ ১৪/১২/২০১৭ ৫/১৪/২০১৯ 

আর 
ডি�উ-৩৮ 

িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �ক�, রাজশাহী 
�জান, িবউেবা, ব�ড়ার অধীেন িবিবিব, সা�াহার এ 
নওগ� ১৩২/৩৩ �কিভ ি�ড সাবে�শন হইেত 
সা�াহার এবং আদম দীিঘ ৩৩/১১ �কিভ সাবে�শন 
পয �� ��ািবত ৩৩ �কিভ ন�ন লাইন িনম �াণ।  

 ১২ িকঃিমঃ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ১২৮.৬৭  ০৩/০৬/২০১৮ ০৫/০৮/২০১৮ ০৫/০৮/২০১৯ 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               ৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 
�ােকজ 

নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 

�ত� কাজ 

একক পিরমাণ �য় 

প�িত 

এবং ধরন 

�য় 

অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 

উৎস 

�া�িলত �য় 

(ল� টাকা) 

 স�া� তািরখ 

�াক �যা�তা 

আহবান 

(�েযাজ� ��ে�) 

দরপ� আহবান �ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 

স�াদেনর 

�শষ তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

িব ডি�উ-
৩৯ 

 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, িবউেবা, 

ব�ড়ার অধীেন িবিবিব, িসরাজগে� িসরাজগ� ১৩২/৩৩ �কিভ 

ি�ড সাবে�শন হইেত ��য়াবািড় ৩৩/১১ �কিভ সাবে�শেনর 

৩৩ �কিভ ন�ন লাইন িনম �াণ এবং রায়�র সাবে�শন হইেত 

বািহরেগালা সাবে�শেনর ৩৩ �কিভ লাইন �নব �াসন কাজ 

িকঃ িমঃ ৩৩�কিভ িনউ=১২ িকঃিমঃ, ৩৩�কিভ 

(�রেনা)=৮িকঃিমঃ 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৮৮.০০  ০৩/০৬/২০১৮ ০৫/০৮/২০১৮ ০৫/০৮/২০১৯ 

িব ডি�উ-
৪০ 
 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, িবউেবা , 

ব�ড়ার অধীেন িবিবিব-১,২, পাবনােত �র�র হইেত ল�র�র, 

হািতয়ািন হইেত ল�র�র, �র�র �ীড হইেত �র�র িফডার 

এবং �র�র �ীড হইেত ছািতয়ানী িফডার এর ৩৩ �কিভ 

লাইেনর �ন �বাসন/উ�য়ন কাজ 

িকঃ িমঃ ৩৩�কিভ (�রেনা)=১৭.৩০ িকঃিমঃ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৫৫.০০  ০৪/০৭/২০১৮ ০৬/০৯/২০১৮ ০৬/০৯/২০১৯ 

িব ডি�উ-
৪১ 
 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, িবউেবা, 

ব�ড়ার অধীেন িবিবিব-১,২,৩ ব�ড়ােত ১৩২/৩৩ �কিভ �ীড 

সবে�শন হইেত ��ািবত বনানী ৩৩/১১ �কিভ সাবে�শন, 

সাখািড়য়া ৩৩/১১ �কিভ সাবে�শন, গাে◌দারপাডা় ৩৩/১১ 

�কিভ পয �� ৩৩�কিভ লাইন িনম �ান এবং ব�ড়া �ীড সাবে�শন 

হইেত রহমান নগর সাবে�শন পয �� এবং ব�ড়া �ীড সাবে�শন 

হইেত িশববািড ়সাবে�শন পয �� ৩৩ �কিভ লাইেনর �ন �বাসন 

কাজ 

িকঃ িমঃ ৩৩�কিভ(ন�ন)=২০ িকঃিমঃ ৩৩�কিভ 

(�রেনা)=৭িকঃিমঃ 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৮৮.০০  ০৪/০৭/২০১৮ ০৬/০৯/২০১৮ ০৬/০৯/২০১৯ 

আর 
ডি�উ-৪২ 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, িবউেবা, 
রাজশাহীর অধীেন িবিবিব, �গাম�া�র (চ�পাই) এ ১১ �কিভ, 
১১/০.৪ �কিভ এবং ০.৪ �কিভ ন�ন লাইন িনম �ান ও �নব �াসন 
কাজ 

িকঃ িমঃ ১১�কিভ (ন�ন)-৫, ১১�কিভ (�রনঅ)-১০.৫, ১১/০.৪ 
�কিভ �রেনা-৪.৫, ০.৪ �কিভ (ন�ন)-৬.৫, ০.৪ �কিভ 
(�রেনা)-৮০, �মাট-১০৬.৫ িকঃিমঃ 

ও�এম িবিপিডিব িজওিব ২৯৮.৫৪  ১৭/১০/২০১৭ ০৮/১০/২০১৭ ৭/১০/২০১৮ 

আর 
ডি�উ-৪৩ 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান, িবউেবা, 
রাজশাহীর অধীেন িবিবিব-৩, রাজশাহীেত ১৩২/৩৩ �কিভ 
ঠা�রমারা �ীড উপেক� হেত ৩৩/১১ �কিভ িস� বাইপাস 
উপেক� পয �� ৩৩ �কিভ লাইন িনম �াণ কাজ 

 ৬ িকঃিমঃ ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৩০.০০  ০৫/০৭/২০১৮ ০৫/১০/২০১৮ ৪/৩/২০২০ 

            

 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               ৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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আভ��রীণ পিরবহন 

উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ নং িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর বণ �না 

�ত� কাজ 

একক পিরমাণ �য় 

প�িত 

এবং ধরন 

�য় 

অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 

উৎস 

�া�িলত �য় 

(ল� টাকা) 

 স�া� তািরখ 

�াক �যা�তা 

আহবান 

(�েযাজ� ��ে�) 

দরপ� আহবান �ি� সা�র �ি� অ�যায়ী 

স�াদেনর 

�শষ তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

�ােকজ-৬২ 
লট--১ 

�পাল পিরবহন  সং�া লামসাম ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৭০০.০০  ১৭/১০/২০১৭ ০৮/১০/২০১৭ ৭/১০/২০১৮ 

�ােকজ-৫৪-
িস 

�পাল পিরবহন  সং�া লামসাম ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৮০০.০০  ০৪/০৭/২০১৮ ০৬/০৯/২০১৮ ০৬/০৯/২০১৯ 

�ােকজ-৬২ 
 

�পাল পিরবহন  সং�া লামসাম ও�এম িবিপিডিব িজওিব ৪৮৫.০০  ০৫/০৭/২০১৮ ০৫/১০/২০১৮ ৪/৩/২০২০ 

       ১৯৮৫.০০     

 �ত� কােজর �মাট �য়��       ৭০৫৫.৩৯     

 

 

 

 

 

 

 

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               ৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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উ�য়ন �ক�/কায ��েমর জ� �মাট �য় পিরক�না 

                          �ক� �য় (ল� টাকায়)  

  

 

 

�ােকজ 

নং 

িডিপিপ/�িপিপ �েয়র জ� �ােকেজর 

বণ �না 

�সবা 

একক পিরমাণ �য় প�িত এবং 

ধরন 

�য় 

অ�েমাদনকারী 

ক��প� 

অেথ �র 

উৎস 

�া�িলত 

�য় (ল� 

টাকা) 

 স�া� তািরখ 

�াক �যা�তা 

আহবান 

(�েযাজ� ��ে�) 

দরপ� 

আহবান 

�ি� সা�র �ি� 

অ�যায়ী 

স�াদেন

র �শষ 

তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১ ইি�নীয়ািরং কনসালেটি�  এমএস ২৮৮ আরএফিপ 

(িকউিসিবএস) 

িবিপিডিব িজওিব ৪৫০.০০  ০৪/০৫/২০
১৬ 

২৯/১১/২০
১৬ 

২৬/০৮/২
০১৭ 

 �সবার �মাট �য়��       ৪৫০.০০     

ম�ণালয়/িবভাগ : িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 
সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�য়কারী এন��র নাম ও �কাড : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
�ক�/কায ��েমর  নাম ও �কাড : িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান (১ম 

সংেশাধন) 

�মাট                                 ৯৬৪১৬.০১ 
িজওিব                               ৯২৫৫৭.০৭ 
িনজ� অথ �                          ৩৮৫৮.৯৪ 
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পিরিশ� - ২ 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
বা�বায়ন, পিরবী�ণ ও ��ায়ন িবভাগ (আইএমইিড) 

��ায়ন �স�র-১ 

পিরক�না ম�নালয় 

�শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান -এর 

িনিবড় পিরবী�ণ সমী�া(Indepth Monitoring) 

 

Beneficiary Questionnaire 
 

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান উপকারেভাগীেদর ��ায়ন জিরপ 
 

জিরপ ও সমী�ার উে��ঃ 

 
 

িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ ম�নালেয়র আওতাধীন িব��ৎ িবভােগর অধীন� বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন 

�বাড � ক��ক “িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান” এর আওতায় �হ�র রাজশাহী �জান 

এলাকায় (রাজশাহী- রাজশাহী িস� কেপ �ােরশন, রাজশাহী সদর, �গাদাগাড়ী, তােনার, চ�পাইনবাবগ�- 

চ�পাইনবাবগ� সদর, �গাম�া�র, িশবগ�, নােটার- নােটার সদর, পাবনা- পাবনা সদর, ঈ�রদী, িসরাজগ�- 

িসরাজগ� সদর, ব�ড়া- ব�ড়া সদর, �শর�র, �পচািচয়া,  িশবগ�, জয়�রহাট- জয়�রহাট সদর, নওগ�- 

নওগ� সদর) িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক� চলমান রেয়েছ। �ভনাস কনসাি�ং �াইেভট িলিমেটড এর 

�িতিনিধ িহসােব গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর পিরক�না ম�ণালেয়র অধীন� বা�বায়ন, পিরবী�ণ ও 

��ায়ন িবভাগ (আইএমইিড) এর প� �থেক উপেরা� �কে�র িনিবড় পিরবী�ণ (In depth 

monitoring) সমী�ার কােজ এ �ক� স�েক� আপনােদর মতামত সং�হ করেত এেসিছ। আপনারা 

িন�য়ই অবগত আেছন �য, িনরবি��ভােব সকল ��ণীর �াহকেক িব��ৎ সরবরাহ করার উপরই �দশ তথা 

জনগেণর আথ �-সামািজক উ�য়ন ও অ�গিত ব�লাংেশ িনভ�রশীল। সরকার �দেশর িব��ৎ ও �ালািন �স�েরর 

উ�য়েন �াপক কায ��ম �হণ কেরেছ। আপনােদর এলাকায় বা�বায়নাধীন উপিরবিণ �ত িব��ৎ িবতরণ �ব�া 

উ�য়ন �ক� এর িনিবড় পিরবী�ন সমী�া কােজর জ� আমরা আপনােদর কাছ �থেক ��বান ত� সং�হ 

করব। আপনার �িচি�ত ও ��বান মতামত �কে�র সবল ও �ব �ল িদক �বর করেত এবং ভিব�েত অ��প 

�ক� �হণ ও বা�বায়েনর ��ে� ����ণ � অবদান রাখেব বেল আমরা মেন কির।  
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ID    
�ভনাস কনসাি�ং �াইেভট িলিমেটড 

“িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান” 

িব��ৎ সংেযাগ �াহক জিরপ (আবািসক)  

 

 

ত� সং�হকারীর নাম ও আইিড    Date    

�পারভাইজােরর নাম ও আইিড    Date    

জিরেপ অংশ�হণকারীর অ�মিত �হণঃ 

�জলাঃ              উপেজলাঃ      ইউিনয়ন/ ওয়াড �ঃ       �াম/ পাড়াঃ   

Section A: খানার আথ �-সামা�জক অব�া 

Q. # Question Answer skip 

A1 আপনার বাসায় িব��ৎ সংেযাগ আেছ িক? ১=হ��  ২=না--> (End Interview)  

A2 উ�রদাতার নাম  

A3 উ�রদাতার িপতা/ �ামীর নাম  

A4 উ�রদাতার �মাবাইল �ফান ন�র  

A5 িল� ১= ��ষ  ২= মিহলা  

A6 উ�রদাতার বয়স বছর  

A7 

�ববািহক অবা�া? ১= অিববািহত, ২= িববািহত, ৩= িবধবা/ 

িবপ�ীক, ৪= তালাক�া�, ৫= িবি��/ 

পিরত�া� 

 

A8 উ�রদাতার িশ�াগত �যা�তা(সেব �া� ��ণী পাশ ) ��ণী  

A9 উ�রদাতার �ল �পশাঃ ১= �িষ, ২=�ছাট �বসা, ৩= মাঝাির �বসা, 
৪=বড় �বসা, ৫=সরকাির চা�রী, 

৬=�বসরকাির চা�রী, ৭= অবসর�া�,  
৮= �িহণী/েবকার , ৯= মৎসজীবী, 

১০=অ�া�...(িল�ন)  

 

A10 পিরবােরর মািসক �য়  টাকা  

A11 পিরবােরর মািসক আয় টাকা  
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Q. # Question Answer skip 

A12 আবাস�েলর মািলকানা ১= িনজ�, ২=ভাড়া , ৩= অে�র জিমেত 

বািড়, ৪= সরকাির জিমেত বািড়, ৫= আ�ীেয়র 

বািড়, ৬= অ�া�...(িল�ন) 

 

A13 �েহর ধরন ১= পাকা, ২= আধাপাকা, ৩= �ন-কাঠ/ খড়-

ছেনর  মজ�ত, ৪= �ন-কাঠ/ খড়-ছেনর 

খড়/ছেনর �রােনা, ৫= ছাপড়া, ৬= 

অ�া�...(িল�ন) 

 

 

Section B: িবদ�ুৎ সংেযাগ স�িক�ত 

B1.1 আপিন কত সােল িব��ৎ সংেযাগ �পেয়িছেলন? ................ মাস   

B1.2 ............... সন   

B2 আপনার িব��ৎ লাইন� বত�মােন সচল আেছ িক না? ১=হ�� , ২=না  

B3 
 

আপিন কত সাল �থেক িব��ৎ পাে�ন? ................ মাস   

............... সন  

B3.a আেবদেনর কতিদন পর িব��ৎ সংেযাগ �পেয়িছেলন? ……….িদন  

B3.b িব��ৎ সংেযাগ �পেত অিতির� কত টাকা খরচ 
হেয়েছ? 

……….টাকা  

B4 এই িব��ৎ লাইন িদেয় আপনার বাসায় কত� 
ইউিনট/িমটার �বহার করেছন? 

....................... �  

B5 বাসায় িব��ৎ সংেযাগ িদেয় কী কী �বহার কেরন? 
(একািধক উ�র)  

১= লাইট,২=ফ�ান ৩= �টিলিভশন, ৪= 

�রি�জােরটর, ৫=�মাবাইল চাজ� 

৬= এিস/ এয়ার কি�শনার, ৭= িহটার,  

৮= ওেভন , ৯=কি�উটার, ১০=আইিপএস, 

১১= ইেলকি�ক �লা, ১২= সাউ� ব�, ১৩= 

ি��ার, ১৪=ওয়ািশং �মিশন, ১৫= 

ইেলকি�ক আয়রন, ১৬= পািনর িফ�ার,  

১৭= ই�ারেনট �বহার, ১৮=রাইস �কার  

১৯= পািনর মটর, ২০= ির�া/ ভ�ান চাজ�, 

২১=অ�া� ...(িল�ন) 

 

B6 বত�মােন িব��েতর জ� মােস কত টাকা খরচ হয় বা 

িবল িদেত হয়?  

........... টাকা  

B7 বত�মােন িব��ৎ লাইেন �কান ধরেনর সম�া আেছ 

িক ?   

হ�া হেল, িব��ৎ সরবরােহ সম�ার ��িত উে�খ 

ক�ন: 

(একািধক উ�র) 

১=হ�� , ২=না  

B8 ১. িব��েতর �ভাে�জ কম  

২. �বিশরভাগ সময় িব��ৎ থােক না  

৩. মােঝ মােঝ িব��ৎ থােক না 

৪. িদেনর অ� সময় িব��ৎ থােক না 
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B9 িব��ৎ সংেযাগ পাওয়ার ফেল আপনার বা আপনার 

পিরবােরর কী কী লাভ হেয়েছ ? 

(একািধক উ�র) 

১. �ালািন খরচ কেমেছ 

২. অ�া� �ালািন সং�েহর ঝােমলা কেমেছ 

৩. শীত বা গরেমর সম�া কেমেছ 

৪. িবেনাদেনর �ব�া �বেড়েছ  

৫. �রি�জােরটর �বহােরর ফেল খা� অপচয় 

কেমেছ 

৬. �মাবাইল �বহােরর ফেল �যাগােযাগ সহজ 

হেয়েছ  

৭. ওেভন/ পািনর িফ�ার �বহােরর ফেল 

�া� �িক কেমেছ  

৮. ই�ারেনট/ কি�উটার/ ি��ার �বহাের 

কােজর �েযাগ �বেড়েছ  

৯. রা�ার কাজ সহজ হেয়েছ 

১০. জীবন যা�ার মান �বেড়েছ  

১১. খানার িনরাপ�া �বেড়েছ   

১২. পিরেবশ ভােলা হেয়েছ / মিহলা-িশ�েদর 

িনরাপ�া �বেড়েছ 

১৩. পড়ােশানার সামি�ক মান �ি� �পেয়েছ 

১৪. অ�া� ............................ 

 

B10.1 িব��ৎ পাওয়ার ফেল আপনার িক �কান আিথ �ক লাভ 

বা সা�য় হেয়েছ? 

(উ�র হ�� হেল), পিরবাের মািসক কত টাকা সা�য় 

হেয়েছ বা হে�? 

১=হ�� , ২=না  

B10.2 ...............  টাকা 

 

 

B11 িব��ৎ সংেযাগ পাওয়ার ফেল আপনার এলাকার বা 

এলাকার মা�েষর কী কী লাভ হেয়েছ ? 

(একািধক উ�র) 

১. অথ �ৈনিতক কম �কা� / �বসা-বািণজ� 

�বেড়েছ  

২. অেনক �ছাট-বড় িশ� কারখানা গেড় 

উেঠেছ  

৩. এলাকায় কম�সং�ান �বেড়েছ  

৪. জিমর দাম �বেড়েছ / বািড় ভাড়া �বেড়েছ  

৫. ভােলা বািড়ঘর / দালান �তির হেয়েছ  

৬. পিরেবশ ভােলা হেয়েছ   

৭. অ�া� ............................. 

 

B12.1 আপনার িমটার িক কখেনা ন� হেয়িছল? 

(উ�র হ�� হেল) কীভােব �মরামত করেলন?  

১=হ��    ২=না  

B12.2 

 

১= িব��ৎ অিফেস �যাগােযােগর মা�েম, ২= 

�ি�গত ভােব, ৩=অ�া�  

 

B12.3 

 
�মরামত করেত �কান অ�িবধা হেয়িছল িক? ১=হ��    ২=না  

B12.4 

 

অ�িবধা হেয় থাকেল তা উে�খ ক�ন…   
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B13.1 িব��েতর িবল পিরেশােধ িক �কান সম�ার স�ুখীন 

হন?  

কী কী সম�ার স�ুখীন হন? 

১=হ��    ২=না  

B13.2 ১. �াংেক ল�া লাইেন দাড়ােত হয়   

২. কােজর সময় ন� হয়   

৩. িবেলর কাগজ �কমেতা �ঝেত পািরনা   

৪. িব��ৎ খরেচর �চেয় িবল �বিশ আেস মেন 

কির 

৫. অ�া�  

 

B14 িব��ৎ িবল �দান �ব�া স�িক�তঃ - িডিজটাল 

�পেম� �িবধা আেছ? 

১=হ��    ২=না  

B15 ি�-�পইড িমটার �ািপত হেল আপনার �িবধা হেব 

বেল মেন কেরন? 

১=হ��    ২=না  

B16.1 সংেযাগ িবি�� হেয়িছল িক? 

হেল, �কন? 

 

১=হ��    ২=না  

B16.2 ১. বেকয়া িবেলর জ� 

২. অৈবধ সংেযােগর জ� 

৩. ���ায় 

৪. অ�া� 

 

B17.1 �লাড �শিডং হয়?   

হেল �দিনক কত ঘ�া? 

১=হ��    ২=না  

B17.2 .....................ঘ�া  

B18 সংি�� িবষেয় আপনার অ� �কান ম�� ( যিদ 

থােক) 

 

 

 

 

 

 

 

 

আপনােক ধ�বাদ 
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ID    
�ভনাস কনসাি�ং �াইেভট িলিমেটড 

“িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান” 

িব��ৎ সংেযাগ �াহক জিরপ (বািণিজ�ক)  

 
 

ত� সং�হকারীর নাম ও আইিড    Date    

�পারভাইজােরর নাম ও আইিড    Date    

জিরেপ অংশ�হণকারীর অ�মিত �হণঃ 

�জলাঃ              উপেজলাঃ      ইউিনয়ন/ ওয়াড �ঃ       �াম/ পাড়াঃ   

Section A: �িত�ান স�িক�ত  

Q. # Question Answer Code 

A1 আপনার �বসা �িত�ােন িব��ৎ লাইন সংেযাগ আেছ 

িক? 

১=হ��  ২=না--> (End 

Interview) 
 

A2 �িত�ােনর নাম :  

A3 �িত�ােনর ধরন : ১- িশ� ২- �বসা ৩- অ�া�  

A4 উৎপািদত সাম�ী :  

A5 �িত�ার বছর : 
 

 

A6 আপনার �িত�ােন জনবল �মাট কত জন?   ......................... জন  

A7 উ�রদাতার নাম  

A8 উ�রদাতার পিরচয়/ পদবী  

A9 উ�রদাতার �মাবাইল �ফান ন�র  

A10 �বসা �িত�ান �থেক মািসক আয় .........................  টাকা 
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Section B: িব��ৎ সংেযাগ স�িক�ত 
B1.1 আপিন কত সােল িব��ৎ সংেযাগ �পেয়িছেলন? ................ মাস   

B1.2 ............... বছর  

B2 আপনার িব��ৎ লাইন� বত�মােন সচল আেছ িক না? ১=হ�� , ২=না  

B3.1 আপিন কত সাল �থেক িব��ৎ পাে�ন? ................ মাস   

B3.2 ............... বছর  

B3.3 এই িব��ৎ লাইন িদেয় আপনার �বসায় কত� 

ইউিনট/িমটার �বহার করেছন? 

..........�   

B4 বত�মােন িব��েতর জ� মােস কত টাকা খরচ হয় বা 

িবল িদেত হয়? 

........................টাকা  

B5 বত�মােন িব��ৎ লাইেন �কান ধরেনর সম�া আেছ িক 

?   

১=হ��    ২=না  

B6  হ�া হেল, িব��ৎ সরবরােহ সম�ার ��িত উে�খ 

ক�ন: 

(একািধক উ�র) 

১. িব��েতর �ভাে�জ কম   

২. �বিশরভাগ সময় িব��ৎ থােক না  

৩. মােঝ মােঝ িব��ৎ থােক না 

৪. িদেনর অ� সময় িব��ৎ থােক না 

 

B7 িদন-রােত সব িমিলেয় কত ঘ�া িব��ৎ থােক ? .....................ঘ�া  

B8 িব��ৎ সংেযাগ পাওয়ার ফেল আপনার �বসা 

�িত�ােন কী কী �িবধা হেয়েছ ?  

(একািধক উ�র) 

১. �ালািন খরচ কেমেছ 

২. অ�া� �ালািন সং�েহর ঝােমলা কেমেছ 

৩. উৎপাদন �ি� �পেয়েছ 

৪. পিরেবশ ভােলা হেয়েছ 

৫. কম �চারীেদর কম � �মতা �বেড়েছ  

৬. �বসার �ি�র �েযাগ �ি� হেয়েছ 

৭. অ�া� ............................ 

 

B9 িব��ৎ সংেযাগ পাওয়ার ফেল আপনার �িত�ােন উৎপাদন 

�কমন �ি� �পেয়েছ?  

১= অেনক �বিশ, ২= �মাটা��, ৩= অ�   

B10 িব��ৎ সংেযাগ পাওয়ার ফেল আপনার �িত�ান 

লাভজনক ভােব চলেছ িক না ? 

১=হ��, সব সময়, ২- হ��, মােঝ মােঝ, ৩- না  

 

 

B11 হ�া হেল, িব��ৎ সংেযাগ পাওয়ার ফেল আপনার 

�িত�ােন �েব �র �লনায় �কমন আয় �বেড়েছ?  

১= অেনক �বিশ, ২= �মাটা��, ৩= অ�  

B12 িব��ৎ সংেযাগ পাওয়ার ফেল আপনার এলাকার বা 

এলাকার মা�েষর কী কী লাভ হেয়েছ ? 

(একািধক উ�র) 

১. অথ �ৈনিতক কম �কা� / �বসা-বািণজ� �বেড়েছ  

২. অেনক �ছাট-বড় িশ�  কারখানা গেড় উেঠেছ  

৩. এলাকায় কম�সং�ান �বেড়েছ  

৪. জিমর দাম �বেড়েছ / বািড় ভাড়া �বেড়েছ  

৫. ভােলা বািড়ঘর / দালান �তির হেয়েছ  

৬. পিরেবশ ভােলা হেয়েছ/ গাছ-পালা �ি� পাে�  

৭. অ�া� ............................. 

 

B13.1 িব��েতর িবল পিরেশােধ িক �কান সম�ার স�ুখীন ১=হ��    ২=না  
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B13.2 হন?  

কী কী সম�ার স�ুখীন হন? 

১. �াংেক ল�া লাইেন দাড়ােত হয়   

২. কােজর সময় ন� হয়   

৩. িবেলর কাগজ �কমত �ঝেত পািরনা   

৪. িব��ৎ খরেচর �চেয় িবল �বিশ আেস মেন 

কির 

৫. অ�া�  

 

B14 িব��ৎ িবল �দান �ব�া স�িক�তঃ - িডিজটাল 

�পেম� �িবধা আেছ? 

১=হ��    ২=না  

B15 ি�-�পইড িমটার �ািপত হেল আপনার �িবধা হেব 

বেল মেন কেরন? 

১=হ��    ২=না  

B16.

1 
সংেযাগ িবি�� হেয়িছল িক? 

হেল, �কন? 

 

১=হ��    ২=না  

B16.

2 
১. বেকয়া িবেলর জ� 

২. অৈবধ সংেযােগর জ� 

৩. ���ায় 

৪. অ�া� 

 

B17.

1 
�লাড �শিডং হয়?   

হেল �দিনক কত ঘ�া? 

১=হ��    ২=না  

B17.

2 
.....................ঘ�া  

B18 সংি�� িবষেয় অ� �কান ম�� ( যিদ থােক)  
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ID    
�ভনাস কনসাি�ং �াইেভট িলিমেটড 

“িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, রাজশাহী �জান” 

িব��ৎ কম �কত�া/কম �চারী জিরপ  

 
 

ত� সং�হকারীর নাম ও আইিড    Date    

�পারভাইজােরর নাম ও আইিড    Date    

জিরেপ অংশ�হণকারীর অ�মিত �হণঃ 

�জলাঃ              উপেজলাঃ      ইউিনয়ন/ ওয়াড �ঃ       �াম/ পাড়াঃ   

Section A:  

Q. # Question Answer Code 

A1 আপিন িক মতামত জানােত ই�ক? ১=হ��  ২=না--> (End  

Interview) 

  

A2 বত�মােন কম �রত নািক সােবক?   

A3 উ�রদাতার নামঃ   

A4 পদবীঃ   

A5 কতিদন ধের এই পেদ আেছন?  

A6 কতিদন ধের িব��ৎ �স�ের �� আেছন?  

A7 উ�রদাতার �মাবাইল �ফান ন�রঃ   

A8 িল�ঃ ১= ��ষ  ২= মিহলা   

A9 উ�রদাতার বয়স বছর   

A10 উ�রদাতার িশ�াগত �যা�তা (সেব �া� ��ণী ��ণী   
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পাশ) 

A11 কম ��েলর �কানা ১= িনজ�, ২=ভাড়া , ৩= অ�া�...(িল�ন)   
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Section B: 

Q. # Question Answer Code 

B1 আপিন িক সােভ�েত অংশ�হণ কের আপনার 

����ণ � মতামত জানােত চান? 

১=হ��  ২=না--> (End  

Interview) 

  

B2 আপিন িক এই �েজ� এবং এর আওতা 

িনেয় অবগত? 

১=হ��  ২=না  

B3 স�ন � �েজে�র সামি�ক কােজর মান িনেয় 

িক স��? 

১=হ��  ২=না  

B4 আপিন িক এই �েজে�র �কান এক বা 

একািধক অংেশর সােথ জিড়ত? 

১=হ��  ২=না  

B5 হেল কী কী? ১. ৩৩ �কিভ স�ালন লাইন  

২. ৩৩/১১ উপেক� 

৩. ১১ �কিভ ০.৪ �কিভ লাইন িডি�িবউশন লাইন 

এবং ১১/০.৪ �কিভ উপেক� 

৪. মালামাল সংর�ণ 

৫. অথ � সং�া� 

৬. অ�া� 

 

B6 আপনার স�িক�ত অথবা আপনার 

আওতাধীন কােজর মান িনেয় িক স�� 

১=হ��  ২=না 
 

B7 না হেল কী কী িবষেয় উ�িত স�ব বেল মেন 

কেরন  

১. সািব �ক পিরচালনা 

২. মালামােলর পিরমাণ 

৩. মালামােলর �ণগত মান 

৪. কােজর মান 

৫. কম �স�াদেনর সময় (�ক� িবল� হেয়েছ িক) 

৬. জনবল সংকট 

৭. অ�া� 

 

B8.1 �েজ� বা�বায়েনর পয �ােয় �ানীয় জনগেণর 

কাছ �থেক �কান রকম অসহেযাগীতা 

�পেয়েছন? 

�পেল িক ধরেনর? 

১=হ��  ২=না 
 

B8.2  
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B9.1 �ব �বত� �ক�স�হ �থেক অিজ�ত �কান 

অিভ�তার িভি�েত �েজ� বা�বায়ন 

প�িতেত �কান ইেনােভশন অথবা 

ইে�াভাইেজন করা হেয়েছ িক? 

হেল কী কী? 

১=হ��  ২=না 
 

B9.2  
 

B10 �ক� বা�বায়নকালীন মিনটিরং প�িত 

িনেয় স��? 

১=হ��  ২=না 
 

B11.1 বত�মােন অ��ত কম �প�িতর সােথ 

িডিজটাইজ� সংেযাজন করার �েযাগ আেছ 

বেল মেন কেরন িক? 

করেল কী কী? 

১=হ��  ২=না 
 

B11.2 ১. �ক� মিনটিরং এর জে� ই আর িপ অথবা �েজ� 

�ােনজেম�   সফটওয়�ার �বহার 

২. ই-নিথর �বহার 

৩. �মাবাইল এপস �বহার কের পার�িরক 

�যাগােযাগ এবং ত� আদান �দােন �ততা এবং 

��তা সাধন 

৪. অ�া�  

 

B12.1 
�ক�ীয় পিরচালনা দ�র �থেক অথ � / 

পরামশ � / িনেদ �শনা �দান �ি�য়ায় �কান 

উ�িত সাধন করা স�ব বেল মেন কেরন 

িক? 

মেন করেল কী কী? 

১=হ��  ২=না 
 

B12.2 
 

 

B13 
�য় �ি�য়ার িবিভ� ধােপ �কান ধরেনর 
িবল� ঘেটেছ িক না, িবল� হেল তার কারণ 
িক? 
 

১=হ��  ২=না 
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দলিভি�ক আেলাচনার (FGD) জ� ��প� 

 
 
আেলাচনার 
�ান:………..………………………………………..…………. 

তািরখ:............................... 

এলাকার নাম:……………………………ওয়াড � ন�র/নাম: 
……………………. 

থানা:……………………………….�জলা:……………………………... 

 

�িমকনং অংশ�হণকারীগেণর নাম �ল �পশা �মাবাইল �ফান ন�র �া�র 

১।     

২।     

৩।     

৪।     

৫।     

৬।     

৭।     

৮।     

৯।     

১০।     

১১।     

১২।     
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১। আপনােদর এলাকায় �য িব��ৎ লাইন �াপন করা হে� �স িবষেয় আপনারা �ক কতটা জােনন।  
 
 
 
 
২। আপনােদর এলাকায় �য িব��ৎ লাইন �াপন করা হে�, �স িবষেয় িব��ৎ অিফস �থেক িক �কান ধরেনর 
সেচতনতা/�বহার উপেযািগতা স�েক� �েব � অবিহত করা হেয়িছল? িব�ািরত ব�ন। 
 
 
 
 
৩। আপনার �ি�েত িব��ৎ �বহােরর �িবধা/অ�িবধা স�েক� িব�ািরতভােব বণ �না ক�ন।  
 
 
 
 
৪। িব��ৎ লাইন �াপনকােল বা লাইন �পেত �কানরকম জ�লতা �ি� হেয়িছল িক না?      হ��              না 
 
৫। (উ�র হ�� হেল) িক ধরেনর জ�লতা, অ��হ�ব �ক বণ �না ক�ন। 
 
 
 
 
৬। িব��ৎ �বহােরর ফেল, আপনােদর িক �ালািন �য় �ি� �পেয়েছ না �াস �পেয়েছ? 
     (িনিদ �� বে� �ক িচ� িদন)     �য় �ি� �পেয়েছ                  �য় �াস �পেয়েছ        
 
৭। �য় �াস �পেয় থাকেল তা �কমন �াস �পেয়েছ িব�ািরত ব�ন। 
 
 
 
 
৮। িব��ৎ িমটাের বা িবেল �কান অ�িবধা/সম�া হেয়েছ িক?      হ��                না 
 
৯। (উ�র হ�� হেল) িক ধরেনর অ�িবধা/সম�া, অ��হ�ব �ক বণ �না ক�ন। 
 
 
 
 
১০। কী কী কােজ এই িব��ৎ �বিশ �বহার হে�?  
 
 
 

  

  

  



125 

 

১১। আপনারা িক মেন কেরন িব��ৎ লাইন �াপেনর ফেল এলাকার উ�িত হেয়েছ? কীভােব এই উ�িত 
হে�? �কান �কান ��ে� �বিশ উ�িত হেয়েছ বেল আপনারা মেন কেরন? 

 
 
 
 
১২। িব��ৎ লাইন সংেযাগ করায় �িষে�ে� �কােনা উ�িত হেয়েছ িক? হেল কীভােব? 
 
 
 
 
১৩। িব��ৎ লাইন সংেযাগ করার ফেল ন�ন কম �সং�ান �ি� হেয়েছ িক? হেল কীভােব? 
 
 
 
 
১৪। িব��ৎ লাইন সংেযাগ করার ফেল নারীেদর কম �সং�ান �ি� হেয়েছ িক? হেল কীভােব? 
 
 
 
 
১৫। িব��ৎ লাইন সংেযাগ করায় �ি�গতভােব আপনারা �ক কীভােব লাভবান হেয়েছন, ব�ন। এেক এেক 
সবাই ব�ন। 

 
 
 
 
১৬। িব��ৎ লাইন সংেযাগ করায় কােরা যিদ �কান �িত হেয় থােক, ব�ন।  
 
 
 
 
 

১৭। িব��ৎ িবল িনেয় �কােনা অিভেযাগ থাকেল কীভােব �মটােনা হয়? 
 
 
 
 
 
 
১৮। ন�ন িব��ৎ সংেযােগর �া�ােল �সৗর �ােনল �াপন করেত হয়? 
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১৯। �যসব এলাকায় জাতীয় �ীেডর সংেযাগ এখেনা �পৗছায় নাই, �সখােন �সৗর িব��ৎ �বহােরর �চলন আেছ 
িক? 
 
 
 
 
২০। িব��ৎ লাইন ও সরবরাহ িবষেয় আপনােদর যিদ �কােনা পরামশ � থােক ব�ন।  
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পিরিশ� – ৩ 

�িকউরেম� সং�া� ত� সং�েহর জ� ��প� 

  

উ�রদাতা স�ক�য় ত�: 
 

১। নাম: 

........................................................................................................................       

২। 

পদবী:........................................................................................................................

  

৩। বয়স: ............................ বছর  ........................... মাস 

৪। িল�:   ১ = ��ষ;   ২ = মিহলা 

 

িপিপআর-২০০৮ অ�যায়ী মালামাল �য় (Goods)/ কায � (Works)/�সবা (Services) সং�া� 

ত�াবলী: 
 

১। ম�নালয় /িবভাগ  

২। বা�বায়নকারী সং�া  

৩। �কে�র নাম  

৪। দরপ� অ�যায়ী কােজর নাম  

৫। দরপ� �কােশর মা�েম  

(জাতীয়/আ�জ�ািতক) 

 

৬। দরপ� ��িত  

৭। দরপ� িব�য় ��র তািরখ  

৮। দরপ� িব�েয়র �শষ তািরখ ও সময়  

৯। দরপ� �হেনর �শষ তািরখ ও সময়  

১০। �া� �মাট দরপে�র সং�া  

১১। দরপ� �খালার তািরখ ও সময়  

১২। �রসপনিসভ দরপে�র সং�া  

১৩। নন �রসপনিসভ দরপে�র সং�া  
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১৪। দরপ� ��ায়ন কিম�র সভার তািরখ  

১৫। কায � িববরণী অ�েমাদেনর তািরখ  

১৬। িসএস �তরীর তািরখ   

১৭। Notification of Award (NOA) �দােনর 

তািরখ 

 

১৮। �মাট �ি� ��  

১৯। �ি� �া�েরর তািরখ  

২০। কায �ােদশ �দােনর তািরখ  

২১। কায �ােদশ অ�যায়ী কাজ ��র তািরখ  

২২। সময় �ি� থাকেল, কতিদন �ি� এবংকারন  

২৩। কায �ােদশ অ�যায়ী কাজ সমাি�র তািরখ  

২৪। �ড়া� িবল জমাদােনর তািরখ ও িবেলর 

পিরমাণ 

 

২৫। �ড়া� িবল পিরেশােধর তািরখ ও পিরমাণ  

২৬। �েয়র ��ে� সরকাির �য় নীিতমালা 

অ�সরণ করা হেয়িছল িকনা? 

 

২৭। না হেল �কন করা হয় িন?  

২৮। প� �েলার �ণগত মােনর ��ে� �কান 

িব��িত ঘেটিছল িকনা ? 

 

২৯। হেয় থাকেল �কন?  

৩০। দরপে� উে�িখত �� অেপ�া অিধক �য় 

হেয়িছল িকনা? 

 

৩১। হেয় থাকেল �কন?   

৩২। �য়�ত পে�র ওয়ােরি� িছল িক?  

৩৩। থাকেল কত িদন?  

৩৪। ওয়ােরি�র সমেয়র মে� প��েলার �কান 

�� ধরা পেড়িছল িকনা? 

 

৩৫। �� হেয় থাকেল �সবা মান �কমন িছল?  

৩৬। কায � স�াদেন �ল ��িসিফেকশন �থেক  
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�কান িব��িত ঘেটেছ িকনা? 

৩৭। ঘটেল �কন?  

৩৮। িনম �ােণর সময় �েয়াজনীয় মালামাল যথাযথ 

সং�ায় �য় এবং �াবহার করা হেয়েছ 

িকনা? 

 

৩৯। �িম অিধ�হণ/��ম দখল করা হেয়িছল 

িকনা? কীভােব হেয়িছল? �িত�রেণর হার 

কত িছল? 

 

৪০। এ �কে�র মালামাল সং�হ করার ��ে� 

ল��ণীয় �ব �লতা ও সফলতার িবষয়�িল 

উে�খ ক�ন   

 

 

 

(ক)................................................................ 

(খ)................................................................. 

(গ)................................................................. 

(ঘ)................................................................. 

(ঙ)................................................................. 

(চ)................................................................. 

 

ত� �দানকারীর নাম: 

 

�া�র সহ সীল ও তািরখ: 

 

�টিলেফান/েমাবাইল ন�র: 
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উপকারেভাগী খানা জিরপ সারিণ স�হ  

a. আপনার বাসায় িবদু�ৎ সংেযাগ আেছ িক? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

হ�� 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

�মাট 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

a5. আপিন িক ��ষ না মিহলা? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

��ষ 92.0 54.0 34.0 26.0 40.0 78.0 28.0 40.0 49.0 

মিহলা 8.0 46.0 66.0 74.0 60.0 22.0 72.0 60.0 51.0 

�মাট 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

a6_1. উ�রদাতার বয়স  

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

১৮-৩০ বছর  18.0 42.0 26.0 28.0 34.0 8.0 32.0 30.0 27.3 

৩১-৪০ বছর 28.0 22.0 20.0 40.0 26.0 28.0 32.0 36.0 29.0 

৪১-৫০ বছর 22.0 14.0 22.0 14.0 18.0 50.0 22.0 22.0 23.0 

৫১-৬০ বছর 26.0 14.0 18.0 10.0 12.0 6.0 14.0 8.0 13.5 

পিরিশ�-৪ 
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৬১+ বছর 6.0 8.0 14.0 8.0 10.0 8.0 0.0 4.0 7.3 

�মাট 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

a6. উ�রদাতার বয়স  

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

সেব �ািন� 22.0 20.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 20.0 19.0 

সেব �া� 69.0 64.0 76.0 68.0 68.0 72.0 60.0 70.0 76.0 

গড়  43.2 38.3 43.2 39.2 38.9 44.2 36.9 36.8 40.1 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

a7. উ�রদাতার �ববািহক অব�া ? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

অিববািহত 6.0 2.0 2.0 0.0 4.0 0.0 2.0 2.0 2.3 

িববািহত 92.0 90.0 90.0 92.0 90.0 98.0 94.0 86.0 91.5 

িবধবা/ িবপ�ীক 2.0 6.0 6.0 4.0 6.0 2.0 4.0 8.0 4.8 

তালাক�া� 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 

িবি��/ পিরত�া� 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 

�মাট 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 
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a8. উ�রদাতার িশ�াগত �যা�তা(সেব �া� ��ণী পাশ ) 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

কখেনাও �েল যায়িন 6.0 14.0 50.0 28.0 28.0 0.0 44.0 18.0 23.5 

�� িলখেত ও পড়েত জােন 32.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 28.0 2.0 8.5 

�থম ��নী �থেক প�ম ��নী 18.0 26.0 34.0 26.0 26.0 12.0 8.0 20.0 21.3 

মা�িমক এর আগ পয �� 18.0 34.0 12.0 34.0 24.0 24.0 10.0 18.0 21.8 

মা�িমক 8.0 10.0 2.0 6.0 10.0 42.0 6.0 22.0 13.3 

উ� মা�িমক 10.0 10.0 2.0 4.0 8.0 16.0 2.0 10.0 7.8 

�া�েয়শন ও ত��� 8.0 4.0 0.0 0.0 2.0 6.0 2.0 10.0 4.0 

�মাট 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

a9. উ�রদাতার �ল �পশাঃ 
(��মা� সেব �া� আয় উৎেসর উপর িভি� কের) 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

�িষ 28.0 8.0 18.0 6.0 0.0 6.0 12.0 6.0 10.5 

�ছাট �বসা 24.0 20.0 12.0 6.0 16.0 10.0 44.0 16.0 18.5 

মাঝাির �বসা 16.0 10.0 4.0 4.0 4.0 32.0 0.0 6.0 9.5 

বড় �বসা 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 2.0 1.3 

সরকাির চা�রী 4.0 4.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 4.0 1.8 

�বসরকাির চা�রী 12.0 8.0 12.0 10.0 6.0 16.0 0.0 6.0 8.8 

অবসর�া� 8.0 0.0 0.0 0.0 6.0 10.0 0.0 4.0 3.5 
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�িহণী/েবকার 8.0 46.0 54.0 66.0 66.0 22.0 44.0 56.0 45.3 

মৎসজীবী 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

�মাট 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

a10. আপনার খানার মািসক �মাট �য় কত? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

১০০০০ টাকা পয �� 2.0 52.0 32.0 72.0 58.0 26.0 88.0 54.0 48.0 

10001-15000 টাকা 50.0 20.0 56.0 22.0 38.0 32.0 8.0 26.0 31.5 

15001-20000 টাকা 24.0 8.0 6.0 4.0 4.0 42.0 2.0 16.0 13.3 

20001-25000 টাকা 10.0 10.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.5 

25000+ টাকা 14.0 10.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 3.8 

�মাট 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

a10_1. আপনার খানার মািসক �মাট �য় কত? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

সেব �ািন� 10000.0 2000.0 2500.0 3500.0 4000.0 5000.0 4000.0 3000.0 2000.0 

সেব �া� 50000.0 30000.0 25000.0 35000.0 20000.0 20000.0 30000.0 30000.0 50000.0 

গড়  18300.0 13360.0 12392.0 9990.0 10540.0 14660.0 7640.0 11810.0 12336.5 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 
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a11. আপনার খানার মািসক  আয় 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

১০০০০ টাকা পয �� 0.0 28.0 18.0 40.0 32.0 8.0 66.0 26.0 27.3 

10001-15000 টাকা 6.0 24.0 56.0 52.0 40.0 14.0 22.0 24.0 29.8 

15001-20000 টাকা 40.0 12.0 20.0 4.0 16.0 32.0 8.0 20.0 19.0 

20001-25000 টাকা 14.0 12.0 2.0 2.0 8.0 34.0 0.0 12.0 10.5 

25000+ টাকা 40.0 24.0 4.0 2.0 4.0 12.0 4.0 18.0 13.5 

�মাট 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

a11_1. আপনার খানার মািসক  আয় 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

সেব �ািন� 12000.0 2000.0 2500.0 5000.0 5000.0 5000.0 1200.0 3500.0 1200.0 

সেব �া� 90000.0 120000.0 28000.0 50000.0 32000.0 30000.0 40000.0 40000.0 120000.0 

গড়  28320.0 22160.0 13880.0 12430.0 14540.0 20560.0 10824.0 17470.0 17523.0 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

a12. বাস�েহর মািলকানা 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

িনজ� বািড় 100.0 96.0 52.0 100.0 68.0 100.0 76.0 96.0 86.0 
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ভাড়া বািড় 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.5 

অে�র জিমেত বািড় 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.5 

সরকাির জিমেত বািড় 0.0 0.0 48.0 0.0 30.0 0.0 24.0 0.0 12.8 

আ�ীেয়র বািড় 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.3 

�মাট 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

a13. �েহর ধরন 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

পাকা 54.0 30.0 6.0 10.0 16.0 40.0 6.0 40.0 25.3 

আধাপাকা 28.0 60.0 56.0 20.0 32.0 40.0 14.0 26.0 34.5 

�ন-কাঠ/ খড়-ছেনর  মজ�ত 18.0 10.0 30.0 70.0 52.0 20.0 26.0 26.0 31.5 

�ন-কাঠ/ খড়-ছেনর খড়/ছেনর �রােনা 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 26.0 8.0 5.3 

ছাপড়া 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 3.5 

�মাট 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

b2. আপনার িব��ৎ লাইন� বত�মােন সচল আেছ িক না? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

হ�� 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

�মাট 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 
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b3a. আেবদেনর কতিদন পর িব��ৎ সংেযাগ �পেয়িছেলন? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

সেব �ািন� 1.0 1.0 7.0 7.0 15.0 2.0 7.0 2.0 1.0 

সেব �া� 30.0 120.0 120.0 180.0 120.0 15.0 90.0 145.0 180.0 

গড়  8.1 38.0 38.7 42.3 43.8 5.6 60.7 37.4 34.3 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

b3b. িব��ৎ সংেযাগ �পেত অিতির� কত টাকা খরচ হেয়েছ? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

সেব �ািন� 100.0 100.0 120.0 300.0 500.0 100.0 500.0 300.0 100.0 

সেব �া� 2500.0 2000.0 3500.0 6500.0 3000.0 600.0 5000.0 4600.0 6500.0 

গড়  1195.5 1212.5 1679.4 1368.2 1400.0 218.8 2500.0 3237.0 1614.5 

N= 33 24 16 22 5 17 10 27 154 

 

b4. এই িব��ৎ লাইন িদেয় আপনার বাসায় কত� ইউিনট/িমটার �বহার করেছন? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

১�  100.0 98.0 100.0 98.0 98.0 84.0 100.0 98.0 97.0 

২� 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 10.0 0.0 0.0 2.0 

৩� 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.8 
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৪� 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.3 

�মাট 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

b5. বাসায় িব��ৎ সংেযাগ িদেয় কী কী �বহার কেরন? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

লাইট 98.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 

ফ�ান 100.0 88.0 100.0 100.0 98.0 98.0 98.0 100.0 97.8 

�টিলিভশন 96.0 56.0 54.0 78.0 72.0 92.0 64.0 84.0 74.5 

�রি�জােরটর 46.0 22.0 8.0 36.0 42.0 88.0 14.0 64.0 40.0 

�মাবাইল চাজ� 84.0 90.0 96.0 90.0 96.0 98.0 100.0 100.0 94.3 

এিস/ এয়ার কি�শনার 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

িহটার 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.3 

ওেভন 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 1.0 

কি�উটার 8.0 8.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 2.0 3.0 

আইিপএস 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 

ইেলকি�ক �লা 0.0 4.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 

সাউ� ব� 10.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.8 

ি��ার 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 

ওয়ািশং �মিশন 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ইেলকি�ক আয়রন 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 8.0 0.0 4.0 2.3 

পািনর িফ�ার 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 6.0 2.8 

ই�ারেনট �বহার 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 2.0 2.0 
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রাইস �কার 0.0 8.0 22.0 4.0 18.0 0.0 0.0 8.0 7.5 

পািনর মটর 0.0 4.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 8.0 1.8 

ির�া/ ভ�ান চাজ� 0.0 2.0 0.0 6.0 2.0 0.0 2.0 0.0 1.5 

*Multiple response 
 

b6. বত�মােন িব��েতর জ� মােস কত টাকা খরচ হয় বা িবল িদেত হয়? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

সেব �ািন� 120.0 110.0 120.0 115.0 120.0 200.0 120.0 120.0 110.0 

সেব �া� 3500.0 4500.0 600.0 5058.0 1300.0 1800.0 1200.0 13000.0 13000.0 

গড়  688.0 522.6 288.0 634.4 443.4 727.8 270.0 1021.4 574.5 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

b7. বত�মােন িব��ৎ লাইেন �কান ধরেনর সম�া আেছ িক ? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

হ�� 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 2.5 

না 92.0 96.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 92.0 97.5 

�মাট 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

b8. হ�া হেল, িব��ৎ সরবরােহ সম�ার ��িত উে�খ ক�ন: 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 
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� 

িব��েতর �ভাে�জ কম 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 60.0 

মােঝ মােঝ িব��ৎ থােক না 25.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 

িদেনর অ� সময় িব��ৎ থােক না 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 

*Multiple response 
 

b9. িব��ৎ সংেযাগ পাওয়ার ফেল আপনার বা আপনার পিরবােরর কী কী লাভ হেয়েছ ? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

�ালািন খরচ কেমেছ 98.0 62.0 94.0 44.0 24.0 100.0 76.0 92.0 73.8 

অ�া� �ালািন সং�েহর ঝােমলা কেমেছ 66.0 26.0 2.0 24.0 2.0 64.0 96.0 52.0 41.5 

শীত বা গরেমর সম�া কেমেছ 58.0 66.0 8.0 86.0 92.0 96.0 98.0 78.0 72.8 

িবেনাদেনর �ব�া �বেড়েছ 46.0 42.0 8.0 70.0 56.0 92.0 64.0 70.0 56.0 

�রি�জােরটর �বহােরর ফেল খা� অপচয় কেমেছ 38.0 20.0 2.0 34.0 46.0 84.0 18.0 62.0 38.0 

�মাবাইল �বহােরর ফেল �যাগােযাগ সহজ হেয়েছ 54.0 84.0 78.0 92.0 90.0 82.0 96.0 86.0 82.8 

ওেভন/ পািনর িফ�ার �বহােরর ফেল �া�� �িঁক কেমেছ 26.0 14.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 

ই�ারেনট/ কি�উটার/ ি��ার �বহাের কােজর �েযাগ �বেড়েছ 20.0 6.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 4.0 4.5 

রা�ার কাজ সহজ হেয়েছ 64.0 32.0 24.0 8.0 8.0 0.0 0.0 16.0 19.0 

জীবন যা�ার মান �বেড়েছ 8.0 72.0 82.0 16.0 14.0 4.0 90.0 52.0 42.3 

খানার িনরাপ�া �বেড়েছ 6.0 78.0 86.0 36.0 18.0 0.0 28.0 24.0 34.5 

পিরেবশ ভােলা হেয়েছ / মিহলা-িশ�েদর িনরাপ�া �বেড়েছ 8.0 82.0 78.0 94.0 66.0 4.0 82.0 36.0 56.3 

পড়ােশানার সামি�ক মান �ি� �পেয়েছ 8.0 84.0 60.0 94.0 50.0 6.0 30.0 28.0 45.0 

*Multiple response 
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b10_1. িব��ৎ পাওয়ার ফেল আপনার িক �কান আিথ �ক লাভ বা সা�য় হেয়েছ? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

হ�� 90.0 60.0 8.0 56.0 36.0 30.0 70.0 28.0 47.3 

না 10.0 40.0 92.0 44.0 64.0 70.0 30.0 72.0 52.8 

�মাট 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

b10_2. (উ�র হ�� হেল), পিরবাের মািসক কত টাকা সা�য় হেয়েছ বা হে�? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

সেব �ািন� 100.0 82.0 200.0 200.0 100.0 100.0 50.0 30.0 30.0 

সেব �া� 6000.0 5000.0 600.0 1000.0 500.0 300.0 400.0 1000.0 6000.0 

গড়  2097.8 1346.7 400.0 483.2 327.8 220.0 167.1 352.1 899.0 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

b11. িব��ৎ সংেযাগ পাওয়ার ফেল আপনার এলাকার বা এলাকার মা�েষর কী কী লাভ হেয়েছ ? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

অথ �ৈনিতক কম �কা� / �বসা-বািণজ� �বেড়েছ 100.0 36.0 28.0 38.0 10.0 38.0 88.0 44.0 47.8 

অেনক �ছাট-বড় িশ� কারখানা গেড় উেঠেছ 98.0 40.0 0.0 52.0 50.0 12.0 16.0 26.0 36.8 

এলাকায় কম �সং�ান �বেড়েছ 80.0 80.0 8.0 54.0 24.0 8.0 96.0 24.0 46.8 

জিমর দাম �বেড়েছ / বািড় ভাড়া �বেড়েছ 88.0 90.0 76.0 94.0 70.0 30.0 46.0 54.0 68.5 
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ভােলা বািড়ঘর / দালান �তির হেয়েছ 92.0 90.0 74.0 100.0 56.0 14.0 50.0 56.0 66.5 

পিরেবশ ভােলা হেয়েছ 84.0 74.0 98.0 82.0 82.0 90.0 100.0 88.0 87.3 

*Multiple response 
 

b12_1. আপনার িমটার িক কখেনা ন� হেয়িছল? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

হ�� 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 8.0 1.8 

না 100.0 98.0 100.0 98.0 98.0 100.0 100.0 92.0 98.3 

�মাট 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

b12_2. (উ�র হ�� হেল) কীভােব �মরামত করেলন? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

িব��ৎ অিফেস �যাগােযােগর মা�েম 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 

�ি�গত ভােব 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

�মাট 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 

N= 0 1 0 1 1 0 0 4 7 

 

b12_3. �মরামত করেত �কান অ�িবধা হেয়িছল িক? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 
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হ�� 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

না 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 

�মাট 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 

N= 0 1 0 1 1 0 0 4 7 

 

b13_1. িব��েতর িবল পিরেষােধ িক �কান সম�ার স�ুখীন হন? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

হ�� 0.0 4.0 44.0 60.0 40.0 0.0 0.0 2.0 18.8 

না 100.0 96.0 56.0 40.0 60.0 100.0 100.0 98.0 81.3 

�মাট 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

b13_2. কী কী সম�ার স�ুখীন হন? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

�াংেক ল�া লাইেন দাড়ােত হয় 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0.0 0.0 100.0 10.7 

কােজর সময় ন� হয় 0.0 0.0 4.5 0.0 10.0 0.0 0.0 100.0 5.3 

িবেলর কাগজ �কমেতা �ঝেত পািরনা 0.0 0.0 9.1 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 

িব��ৎ খরেচর �চেয় িবল �বিশ আেস মেন কির 0.0 100.0 100.0 100.0 90.0 0.0 0.0 0.0 96.0 

*Multiple response 
 

b14. িব��ৎ িবল �দান �ব�া স�িক�তঃ - িডিজটাল �পেম� �িবধা আেছ? 
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  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

হ�� 86.0 96.0 78.0 90.0 94.0 98.0 98.0 72.0 89.0 

না 14.0 4.0 22.0 10.0 6.0 2.0 2.0 28.0 11.0 

�মাট 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

b15. ি�-�পইড িমটার �ািপত হেল আপনার �িবধা হেব বেল মেন কেরন? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

হ�� 22.0 20.0 24.0 0.0 26.0 100.0 0.0 66.0 32.3 

না 78.0 80.0 76.0 100.0 74.0 0.0 100.0 34.0 67.8 

�মাট 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

b16_1. সংেযাগ িবি�� হেয়িছল িক? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

হ�� 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.5 

না 98.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.0 100.0 99.5 

�মাট 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 
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b16_2. হেল, �কন? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

বেকয়া িবেলর জ� 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 

অৈবধ সংেযােগর জ� 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

���ায় 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 50.0 

*Multiple response 
 

b17_1. �লাড �শিডং হয়? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

হ�� 8.0 100.0 0.0 100.0 78.0 0.0 100.0 38.0 53.0 

না 92.0 0.0 100.0 0.0 22.0 100.0 0.0 62.0 47.0 

�মাট 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 

 

b17_2. হেল �দিনক কত ঘ�া? 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

সব �িন� 2.0 1.0   1.0 1.0   1.0 0.5 0.5 

সেব �া� 3.0 4.0   6.0 2.0   2.0 2.0 6.0 

গড়  2.8 1.7   2.3 1.4   1.8 1.0 1.8 

N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 
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b18. সংি�� িবষেয় আপনার অ� �কান পরামশ � ( যিদ থােক) 

  �জলা 

রাজশাহী চাপঁাইনবাবগ� নােটার পাবনা িসরাজগ

� 

ব�ড়া জয়পুরহাট নওগা ঁ �মাট 

�কান পরামশ � নাই  14.0 58.0 92.0 96.0 94.0 100.0 96.0 74.0 78.0 

�বহােরর �লনায় িব��ৎ িবল �বিশ আেস 2.0 0.0 0.0 4.0 6.0 0.0 4.0 18.0 4.3 

িমটার িরিডং �ান িমটার না �দেখ িবল কের  0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.8 
�লাড �শিডং কমােনা উিচৎ  6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 
�সবার মান বাড়ােত হেব 4.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 

�মাট 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
N= 50 50 50 50 50 50 50 50 400 
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উপকারেভাগী বািনিজ�ক �াহক জিরপ সারিণ স�হ 

 

a. আপনার �বসা �িত�ােন িব��ৎ লাইন সংেযাগ আেছ িক? 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ �বসা িন� উ� �মাট 

#   % #   % #   % #   % #   % 

হ�� 25 100.0 29 100.0 24 100.0 30 100.0 54 100.0 

না 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

�মাট 25 100.0 29 100.0 24 100.0 30 100.0 54 100.0 

 

a4. উৎপািদত সাম�ী : 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ �বসা িন� উ� �মাট 

#   % #   % #   % #   % #   % 

চাল 3 12.0 0 0.0 0 0.0 3 14.3 3 12.0 

কােঠর আসবাবপ�  11 44.0 0 0.0 1 25.0 10 47.6 11 44.0 

দরজা, জানালা, �ীল ইত�ািদ  9 36.0 0 0.0 3 75.0 6 28.6 9 36.0 

�মাটর িরেপয়ািরং  2 8.0 0 0.0 0 0.0 2 9.5 2 8.0 

�মাট 25 100.0 0 0.0 4 100.0 21 100.0 25 100.0 

 

a6. আপনার �িত�ােন বত�মােন জনবল �মাট কত জন? 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ 
�বসা 

িন� উ� �মাট 

পিরিশ�-৫ 
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সব �িন� 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

সেব �া� 10.0 5.0 4.0 10.0 10.0 

গড়  3.6 1.5 1.7 3.1 2.5 

N= 25 29 24 30 54 

 

a10. �বসা �িত�ান �থেক মািসক আয় 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ 
�বসা 

িন� উ� �মাট 

সব �িন� 13000 7500.0 7500 26000.0 7500 

সেব �া� 200000 100000.0 25000 200000.0 200000 

গড়  57560 25258.6 14479 60800.0 40213 

N= 25 29.0 24 30.0 54 

 

a10_1. �বসা �িত�ান �থেক মািসক আয় 

 �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  
িশ� সাধারণ �বসা িন� উ� �মাট 

#   % #   % #   % #   % #   % 
৭৫০০-১৫০০০ টাকা 1 4.0 16 55.2 17 70.8 0 0.0 17 31.5 

১৫০০১-৩০০০০ টাকা 3 12.0 5 17.2 7 29.2 1 3.3 8 14.8 

৩০০০১-৪৫০০০ টাকা 6 24.0 4 13.8 0 0.0 10 33.3 10 18.5 

৪৫০০১-৬০০০০ টাকা 8 32.0 2 6.9 0 0.0 10 33.3 10 18.5 

৬০০০০+ টাকা 7 28.0 2 6.9 0 0.0 9 30.0 9 16.7 

�মাট 25 100.0 29 100.0 24 100.0 30 100.0 54 100.0 
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 b2. আপনার িব��ৎ লাইন� বত�মােন সচল আেছ িক না? 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ �বসা িন� উ� �মাট 

#   % #   % #   % #   % #   % 

হ�� 25 100.0 29 100.0 24 100.0 30 100.0 54 100.0 

না 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

�মাট 25 100.0 29 100.0 24 100.0 30 100.0 54 100.0 

 

b3_1. এই িব��ৎ লাইন িদেয় আপনার �বসায় কত� ইউিনট/িমটার �বহার করেছন? 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ 
�বসা 

িন� উ� �মাট 

সব �িন� 1 1.0 1 1.0 1 

সেব �া� 1 1.0 1 1.0 1 

গড়  1 1.0 1 1.0 1 

N= 25 29.0 24 30.0 54 

 

b4. বত�মােন িব��েতর জ� মােস কত টাকা খরচ হয় বা িবল িদেত হয়? 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ 
�বসা 

িন� উ� �মাট 

সব �িন� 350 100.0 100 350.0 100 

সেব �া� 12000 3200.0 3200 12000.0 12000 

গড়  2684 1078.3 1003 2476.7 1822 

N= 25 29.0 24 30.0 54 
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b5. বত�মােন িব��ৎ লাইেন �কান ধরেনর সম�া আেছ িক ? 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ �বসা িন� উ� �মাট 

#   % #   % #   % #   % #   % 

হ�� 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

না 25 100.0 29 100.0 24 100.0 30 100.0 54 100.0 

�মাট 25 100.0 29 100.0 24 100.0 30 100.0 54 100.0 

 

b7. িদন-রােত সব িমিলেয় কত ঘ�া িব��ৎ থােক ? 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ 
�বসা 

িন� উ� �মাট 

সব �িন� 16 18.0 18 16.0 16 

সেব �া� 24 24.0 24 24.0 24 

গড়  20 22.4 23 20.4 21 

N= 25 29.0 24 30.0 54 

 

b8. িব��ৎ সংেযাগ পাওয়ার ফেল আপনার �বসা �িত�ােন কী কী �িবধা হেয়েছ? 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ 
�বসা 

িন� উ� �মাট 

 %  %  %  %  % 

�ালািন খরচ কেমেছ 60 31.0 38 50.0 44 

উৎপাদন �ি� �পেয়েছ 80 62.1 67 73.3 70 

পিরেবশ ভােলা হেয়েছ 44 65.5 50 60.0 56 
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কম �চারীেদর কম � �মতা �বেড়েছ 72 55.2 50 73.3 63 

�বসার �ি�র �েযাগ �ি� হেয়েছ 56 79.3 79 60.0 69 

*Multiple response 
 

b9. িব��ৎ সংেযাগ পাওয়ার ফেল আপনার �িত�ােন উৎপাদন �কমন �ি� �পেয়েছ? 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ �বসা িন� উ� �মাট 

#   % #   % #   % #   % #   % 

অেনক �বিশ 4 16.0 4 13.8 2 8.3 6 20.0 8 14.8 

�মাটা�� 21 84.0 25 86.2 22 91.7 24 80.0 46 85.2 

অ� 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

�মাট 25 100.0 29 100.0 24 100.0 30 100.0 54 100.0 

 

b10. িব��ৎ সংেযাগ পাওয়ার ফেল আপনার �িত�ান লাভজনক ভােব চলেছ িক না? 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ �বসা িন� উ� �মাট 

#   % #   % #   % #   % #   % 

হ��, সব সময় 2 8.0 9 31.0 5 20.8 6 20.0 11 20.4 

হ��, মােঝ মােঝ 23 92.0 20 69.0 19 79.2 24 80.0 43 79.6 

না 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

�মাট 25 100.0 29 100.0 24 100.0 30 100.0 54 100.0 

 

b11. হ�া হেল, িব��ৎ সংেযাগ পাওয়ার ফেল আপনার �িত�ােন �েব �র �লনায় �কমন আয় �বেড়েছ? 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ �বসা িন� উ� �মাট 
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#   % #   % #   % #   % #   % 

অেনক �বিশ 1 4.0 5 17.2 4 16.7 2 6.7 6 11.1 

�মাটা�� 22 88.0 22 75.9 18 75.0 26 86.7 44 81.5 

অ� 2 8.0 2 6.9 2 8.3 2 6.7 4 7.4 

�মাট 25 100.0 29 100.0 24 100.0 30 100.0 54 100.0 

 

b12. িব��ৎ সংেযাগ পাওয়ার ফেল আপনার এলাকার বা এলাকার মা�েষর কী কী লাভ হেয়েছ ? 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ 
�বসা 

িন� উ� �মাট 

 %  %  %  %  % 

অথ �ৈনিতক কম �কা� / �বসা-বািণজ� �বেড়েছ 96 89.7 92 93.3 93 

অেনক �ছাট-বড় িশ� কারখানা গেড় উেঠেছ 40 51.7 38 53.3 46 

এলাকায় কম �সং�ান �বেড়েছ 64 55.2 50 66.7 59 

জিমর দাম �বেড়েছ / বািড় ভাড়া �বেড়েছ 52 48.3 58 43.3 50 

ভােলা বািড়ঘর / দালান �তির হেয়েছ 56 58.6 58 56.7 57 

পিরেবশ ভােলা হেয়েছ 36 55.2 42 50.0 46 

*Multiple response 
 

b13_1. িব��েতর িবল পিরেশােধ িক �কান সম�ার স�ুখীন হন? 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ �বসা িন� উ� �মাট 

#   % #   % #   % #   % #   % 

হ�� 1 4.0 0 0.0 0 0.0 1 3.3 1 1.9 

না 24 96.0 29 100.0 24 100.0 29 96.7 53 98.1 
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�মাট 25 100.0 29 100.0 24 100.0 30 100.0 54 100.0 

 

b13_2. কী কী সম�ার স�ুখীন হন? 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ 
�বসা 

িন� উ� �মাট 

 %  %  %  %  % 

িবেলর কাগজ �কমত �ঝেত পািরনা 100 0.0 0 100.0 100 

িব��ৎ খরেচর �চেয় িবল �বিশ আেস মেন কির 100 0.0 0 100.0 100 

িব��েতর িবল �দির কের আেস  100 0.0 0 100.0 100 

*Multiple response 
 

b14. িব��ৎ িবল �দান �ব�া স�িক�তঃ - িডিজটাল �পেম� �িবধা আেছ? 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ �বসা িন� উ� �মাট 

#   % #   % #   % #   % #   % 

হ�� 21 84.0 22 75.9 17 70.8 26 86.7 43 79.6 

না 4 16.0 7 24.1 7 29.2 4 13.3 11 20.4 

�মাট 25 100.0 29 100.0 24 100.0 30 100.0 54 100.0 

 

b15. ি�-�পইড িমটার �ািপত হেল আপনার �িবধা হেব বেল মেন কেরন? 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ �বসা িন� উ� �মাট 

#   % #   % #   % #   % #   % 

হ�� 7 28.0 6 20.7 6 25.0 7 23.3 13 24.1 
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না 18 72.0 23 79.3 18 75.0 23 76.7 41 75.9 

�মাট 25 100.0 29 100.0 24 100.0 30 100.0 54 100.0 

 

b16_1. সংেযাগ িবি�� হেয়িছল িক? 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ �বসা িন� উ� �মাট 

#   % #   % #   % #   % #   % 

হ�� 1 4.0 0 0.0 0 0.0 1 3.3 1 1.9 

না 24 96.0 29 100.0 24 100.0 29 96.7 53 98.1 

�মাট 25 100.0 29 100.0 24 100.0 30 100.0 54 100.0 

 

b16_2. হেল, �কন? 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ 
�বসা 

িন� উ� �মাট 

 %  %  %  %  % 

বেকয়া িবেলর জ� 100 0.0 0 100.0 100 

অৈবধ সংেযােগর জ� 0 0.0 0 0.0 0 

���ায় 0 0.0 0 0.0 0 

*Multiple response 
 

b17_1. �লাড �শিডং হয়? 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ �বসা িন� উ� �মাট 

#   % #   % #   % #   % #   % 
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হ�� 25 100.0 20 69.0 16 66.7 29 96.7 45 83.3 

না 0 0.0 9 31.0 8 33.3 1 3.3 9 16.7 

�মাট 25 100.0 29 100.0 24 100.0 30 100.0 54 100.0 

 

b17_2. হেল �দিনক কত ঘ�া? 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ 
�বসা 

িন� উ� �মাট 

সব �িন� 1 0.5 1 0.5 1 

সেব �া� 8 6.0 6 8.0 8 

গড়  4 2.1 2 3.8 3 

N= 25 29.0 24 30.0 54 

 

b18. সংি�� িবষেয় আপনার অ� �কান ম�� ( যিদ থােক) 
  �িত�ােনর ধরন �িত�ােনর আয়  

িশ� সাধারণ �বসা িন� উ� �মাট 

#   % #   % #   % #   % #   % 

পরামশ � নাই 23 92.0 24 82.8 21 87.5 26 86.7 47 87.0 

সব সময় �যেনা িব��ৎ থােক 1 4.0 0 0.0 0 0.0 1 3.3 1 1.9 

ইউিনট �িত িবেলর চাজ� কমােত হেব 0 0.0 5 17.2 2 8.3 3 10.0 5 9.3 

িব��েতর �ভাে�জ বাড়ােনা দরকার  1 4.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0 1 1.9 

�মাট 25 100.0 29 100.0 24 100.0 30 100.0 54 100.0 
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পিরিশ�-৭ 

 
২.১.১। �কে�র িববরণ (পট�িম, উে��, অ�েমাদন/সংেশাধেনর অব�া, অথ �ায়েনর িবষয় ইত�ািদ 

সকল �েযাজ� ত�); 
��া ন�র: ১-৩ 

২.১.২। �কে�র সািব �ক এবং িব�ািরত অ�িভি�ক বা�বায়ন (বা�ব ও আিথ �ক) অ�গিত ত� 
সং�হ, সি�েবশ, িবে�ষণ, সারিণ/েলখিচে�র মা�েম উপ�াপন ও পয �ােলাচনা; 

��া ন�র: ৩১-
৩৬ 

২.১.৩। �কে�র উে�� অজ�েনর অব�া পয �ােলাচনা ও পয �েব�ণ; ��া ন�র: ৪৫-
৪৬ 

২.১.৪। �কে�র আওতায় স�ািদত/চলমান িবিভ� প�, কায � ও �সবা সং�েহর (Procurement) 
��ে� �চিলত সং�হ আইন ও িবিধমালা (িপিপএ, িপিপআর, উ�য়ন সহেযাগীর গাইডলাইন 
ইত�ািদ) �িতপালন করা হেয়েছ/হে� িক না - �স িবষেয় পয �েব�ণ; 

��া ন�র: ৩৯-
৪২ 

২.১.৫। �কে�র আওতায় সং�হীত/ ভিব�েত সং�হ করা হেব এমন প�, কায � ও �সবা পিরচালনা 
এবং র�ণােব�েণর জ� �েয়াজনীয় জনবলসহ আ�ষি�ক িবষয় পয �েব�ণ; 

��া ন�র: ৪৬-
৪৯ 

২.১.৬। �কে�র আওতায় িবিভ� প�, কায � ও �সবা সংি�� �য়�ি�েত িনধ �ািরত 

��িসিফেকশন/BOQ/TOR, �ণগতমান, পিরমাণ অ�যায়ী �েয়াজনীয় 
পিরবী�ণ/যাচাইেয়র মা�েম সং�হ করা হেয়েছ/হে� িক না, �স িবষেয় পয �ােলাচনা ও 
পয �েব�ণ; 

��া ন�র: ৪২-
৪৩ 

২.১.৭। �কে�র �িঁক স�িক�ত িবিভ� সম�া, �যমন অথ �ােয়েন িবল�, বা�বায়েন প�, কায � ও 
�সবা �য়/সং�েহর ��ে� িবল�, �ব�াপনায় অদ�তা ও �কে�র �ময়াদ ও �য় �ি�, 
ইত�ািদর কারণসহ অ�া� িদক িবে�ষণ, পয �েলাচনা ও পয �েব�ণ; 

��া ন�র: ৫৩-
৫৯ 

২.১.৮। �ক� অ�েমাদন, সংেশাধন (�েযাজ� ��ে�), অথ � বরা�, অথ � ছাড়, িবল পিরেশাধ ইত�ািদ 
িবষেয় ত�-উপাে�র পয �ােলাচনা ও পয �েব�ণ; 

��া ন�র: ৫০-
৫৩ 

২.১.৯। উ�য়ন সহেযাগী সং�া (যিদ থােক) ক��ক �ি� �া�র, �ি�র শত�, �য় ��াব �ি�য়াকরণ 
ও অ�েমাদন, অথ � ছাড়, িবল পিরেশােধ স�িত ও িবিভ� িমশন এর �পািরশ ইত�ািদর 
ত�-উপা�িভি�ক পয �ােলাচনা ও পয �েব�ণ; 

�েযাজ� নয় 

২.১.১০। �ক� সমাি�র পর �� �িবধািদ �টকসই (Exit Plan) করার লে�� মতামত �দান; ��া ন�র: ১৫ 

২.১.১১। SWOT Analysis; ��া ন�র: ৭৭-
৭৮ 

২.১.১২। সািব �ক পয �ােলাচনা; ��া ন�র: ৭৯ 

২.১.১৩। �পািরশ; ��া ন�র: ৮০-
৮২ 

২.১.১৪। রাজশাহী িবভােগ বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বােড �র �ভৗগিলক এলাকায় িব��ৎ িবতরণ 
�ব�ার সািব �ক অব�া স�েক� আেলাকপাত ও মতামত �দান এবং 

��া ন�র: ৭৯ 

২.১.১৫। ক��প� িনধ �ািরত অ�া� িবষয়াবিল। ��া ন�র: - 
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পরামশ �ক �িত�ানঃ 

 

 
�ভনাস কনসাি�ং �াইেভট িলিমেটড 

বাড়ী নং ৬৪/িব, রা�া নং ০৩, িনেকতন, �লশান-১, 
ঢাকা, বাংলােদশ 

�ন - ২০২০ 


