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ব্দ ংবক্ষ 
 

ইংবযজী ংনক্ষপ্ত রূ ফাংরা ংনক্ষপ্ত রূ বব্দয পূণ যরূ 

BREB ফানফবফা Bangladesh Rural Electrification  Board 

DoFP নডওএপন Delegation of Financial Power 

DPEC নডনইন Departmental Project Evaluation Committee  

DPM নডনএভ Direct Procurement Method  

DPP নডনন Development project proposal  

ECNEC একবনক Executive Committee of National Economic 

Council 

EPC ইনন Engineering, Procurement & Commissioning 

FAC এপএন Final Acceptance Certificate 

GoB নজওনফ Government of Bangladesh 

ICB আইননফ International Competitive Bidding  

IMED আইএভইনড Implementation Monitoring and Evaluation 

Division   

LD এরনড Liquidity Damage 

LTSA এরটিএএ Long Term Service Agreement 

MPEMR এভনইএভআয Ministry of Power Energy and Mineral Resources 

MW টভিঃওিঃ Mega Watt 

NCT এননটি National Competitive Tendering 

OTM ওটিএভ Open Tendering Method 

PBS নফ Palli Bidyut Samity 

PEC নইন Proposal Evaluation Committee 

PPA ননএ Public Procurement Act 

PPR ননআয Public Procurement Rules 

RCDR আযননডআয Receive Cum Damage Report  

RFQ আযএপনকউ Request for Quotation 

RN আযএন Random Number 

SRS এআযএ Simple Random Sampling 

TEC টিইন Tender Evaluation Committee 

TOC                                  টিওন Tender Opening  Committee 
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ননফ যাী ায-ংবক্ষ 

 

“ল্লী নফদ্যুতায়ন ম্প্রাযণ ঢাকা নফবাগীয় কাম যক্রভ-২ (ংবানধত)” প্রকল্পটি ১৫/০৭/২০১৪ তানযবখ 

একবনক কর্তযক টভাট ১৬৪৫.৩৭ টকাটি টাকা (ম্পূণ য নজওনফ অথ যায়ন) প্রাক্করন  ১ জুরাই ২০১৪ বত ৩০ 

জুন ২০১৮ টভয়াবদ ফাস্তফায়বনয জন্য অনুবভানদত য় । প্রকবল্পয আওতায় বফদ্যুনতক অফকাঠাবভা ননভ যাণ, 

ম্প্রাযণ ও ংস্কাবযয রবক্ষু ৮৯৪০ নকিঃনভিঃ (৩৩ টকনব এফং এয ননবচ) নতুন নফতযণ রাইন, ১০৬০ 

নকিঃনভিঃ পুনফ যানত/ম্প্রানযত নফতযণ রাইন, ৩৫ টি ৩৩/১১ টকনব নতুন উবকন্দ্র এফং ১৫ টি ৩৩/১১ টকনব 

উবকন্দ্র ফধ যন ও  ৪ রক্ষ  গ্রাক ংবমাগ প্রদাবনয ংস্থান যবয়বে।  

 

ভীক্ষায কভ যদ্ধনতয অং নববফ প্রবয়াজনীয় তথ্য প্রাইভানয এফং টবকন্ডানয উৎ টথবক ংগ্র কযা 

বয়বে। প্রাইভানয তথ্যগুনর যানয াক্ষাৎকাবযয ভাধ্যবভ এফং নফনবন্ন টবকন্ডানয তথ্যগুনর আইএভইনড, 

নফ, নফআযইনফ অনপ টথবক ংগ্র কযা বয়বে। যর বদফ নমুনায়বণয ভাধ্যবভ ১১ টি ল্লী নফদ্যুৎ 

নভনতয ২২ টি উবজরায় ভীক্ষা কাম যক্রভ নযচানরত বয়বে। ভাঠ ম যাবয়য ফাংরাবদ ল্লী নফদ্যুতায়ন 

টফাবড যয ল্লী নফদ্যুৎ নভনতয ভাব্যফস্থাক বৃন্দ, তত্ত্বাফধায়ক প্রবকৌরী, ননফ যাী প্রবকৌরী, উ-

ভাব্যফস্থাক, বফদ্যুনতক উবদষ্টা প্রনতষ্ঠাবনয নযবটইনায প্রবকৌরী ও ২০৯২ জন গ্রাবকয ভতাভত ংগ্র 

কযায কথা থাকবরও ফাস্তবফ ভীক্ষাধীন ১১ টি ল্লী নফদ্যুৎ নভনতয ৩৬৫০ জবনয ভতাভত গ্রণ কযা 

বয়বে। এয ভবধ্য ৩০৭৫ জন নতুন ংবমাগ প্রাপ্ত গ্রাবকয ও ৫৭৫ জন ংবমাগনফীন ফা ংবমাবগয জন্য 

অবক্ষাভান গ্রাবকয ভতাভত গ্রণ কযা য়।  

 

বফদ্যুনতক রাইন ননভ যাবণয টভাট রক্ষুভাত্রা ১০০০০ নকবরানভটায। এয ভবধ্য এনপ্রর, ২০১৮ ম যন্ত অনজযত 

বয়বে ৯৬৫৪ নকবরানভটায। নমুনা নাবফ স্তান্তনযত রাইনগুবরা টথবক কবয়কটি রট যজনভবন নযদ যন 

কযা য়। নযদ যনকৃত রাইবন টার কভ স্থান/বাতা, তাবযয স্যাগ টফন ওয়া, ৩৩ টকনব রাইবনয 

অনধকাং স্পাবন           না থাকা, টার টবর থাকা, বাংগা টার ব্যফায কযায ভত ভস্যাগুবরা 

নচনিত য়। এোড়াও রাইবন নডজাইনগত ত্রুটি প্রতীয়ভান য়। অনধকাং রাইন নডজাইন যাস্তায ানদবয় 

কযা য় নাই। নকছু নকছু রাইন স্তান্তনযত বয়বে ট্রান্সপযভায উবতারন না কবয ফা নকছু ট্রান্সপযভায উবতারন 

কবয ফা ট্রান্সপযভায উবতারন না কবয ানব য ড্র প্রদান কবয, এই ভস্ত রাইবন ল্লী নফদ্যুৎ নভনত 

যফতীবত ট্রান্সপযভায  উবতারন কবয গ্রাক ংবমাগ প্রদান কবয থাবক। ট্রান্সপযভায উবতারবনয কাজ ল্লী 

নফদ্যুৎ নভনত ননবজস্ব অথ যায়বন কবয থাবক। ল্লী নফদ্যুৎ নভনতয স্বাবানফক কাজ কবভ য ভস্যা বতনয য়। এ 

ধযবনয রাইবন গ্রাক য়যানন, গ্রাক অবন্তাল, অননয়ভ কযায সুবমাগ বতনয য়। 

 

প্রকবল্পয আওতায় ৩৫টি ৩৩/১১ টকনব নতুন উবকন্দ্র এফং ১৫টি ৩৩/১১ টকনব উবকন্দ্র ফধ যন। ১৬টি ৩৩/১১ 

টকনব উবকন্দ্র ননভ যাণ ম্পন্ন বয়বে এফং নফদ্যুতানয়ত অফস্থায় যবয়বে। ৩৪টি ৩৩/১১ টকনব নতুন উবকন্দ্র 

ননভ যাণ প্রনক্রয়াধীন যবয়বে। নফবয নফদ্যভান উবকন্দ্র মূবয ক্ষভতায ভবধ্যই একটি উবল্লখবমাগ্য ংখ্যক 

গ্রাকবক নফদ্যুৎ ংবমাগ টদওয়া বয়বে। প্রকবল্প উবল্লনখত নননভ যতব্য উবকন্দ্রগুনর ননভ যাণ না বরও গ্রাক 

ংবমাবগয রক্ষুভাত্রা অনজযত বয়বে ৬৯.৫% এফং রাইন ননভ যাবণয রক্ষুভাত্রা অনজযত বয়বে  ৯৬.৫৪%, 

অফনষ্ট রাইন ননভ যাবণয কাজ চরভান। ৩৪ টি উবকবন্দ্রয ৪৩০ এভনবএ মায নফযীবত অফনষ্ট ৩১.৫ % 

(১২২০০০ জন) গ্রাক ংবমাগ বফ। নডননবত গ্রাক ংবমাবগয  রক্ষু ভাত্রা আবযা অবনক টফন টদখাবনা 

টমত ফা কভ ংখ্যক উবকন্দ্র ননভ যাণ কবয প্রকবল্পয গ্রাক ংবমাবগয রক্ষুভাত্রা অনজযত ত। এোড়া প্রস্তানফত 

উবকন্দ্রগুনরয টা য গ্রীড উবকন্দ্র, টফ, টেকায ইতুানদয নফলবয়ও নডননবত টকান ননবদ যনা নাই।  

 
 

ফাস্তফায়নাধীন প্রকবল্পয আওতায় ভারাভার ক্রয় ংক্রান্ত নডনিনফউন ট্রান্সপযভাবযয দযত্র, টার ক্রবয়য 

দযত্র, ১১ টকনব নটি ও নটি ক্রবয়য  দযত্র, ড্রআউট নপউজ ক্রবয়য দযত্র, নপউজ নরংক ক্রবয়য দযত্র, 

১১ টকনব/ ৩৩ টকনব এনআয ক্রবয়য  দযত্র, নংবগর টপজ নভটায ক্রবয়য দযত্র ও নভটায ীর ক্রবয়য 

দযত্র টভাট ১৫ টি কাম যাবদ মাচাই ফাোই কযা য়। ক্রয় প্রনক্রয়ায় টকান ভস্যা নযরনক্ষত য় নাই।  

 



IV 

 

প্রকবল্পয আওতাধীন ১১টি ল্লী নফদ্যুৎ নভনতয গড় নবেভ র হ্রা টবয়বে। নভনতমূবয ২০১৪-২০১৫ 

অথ য ফেবযয নবেভ র নের ১১.৬৬% ও ২০১৬-২০১৭ অথ য ফেবযয নবেভ র বয়বে ৯.৬০%। ২০১৬-

২০১৭ অথ য ফেবয বৃৎ গ্রাবকয নফদ্যুৎ ব্যফায ২০১৫-২০১৬ অথ য ফেবযয তুরনায় বৃনদ্ধ টবয়বে ৪৫%। বৃৎ 

নল্প বৃনদ্ধ াওয়ায় কভ যংস্থাবনয সৃনষ্ট বয়বে। আফানক গ্রাবকয নফদ্যুৎ ব্যফায কবভ মাওয়া , বৃৎ নবল্পয 

নফদ্যুৎ ব্যফায বৃনদ্ধ াওয়া অস্বাবানফক ফবর প্রতীয়ভান। প্রকৃতবক্ষ বৃৎ নল্পগুবরা াযানদন চালু থাবক। 

টকান টকান বৃৎ নল্প যাত ১০/১১ টায য চালু থাবক। এই ভয়গুবরা নফদ্যুৎ ব্যফায ননযফনিন্ন থাবক। মায 

জন্য বৃৎ গ্রাবকয নফদ্যুৎ ব্যফায বৃনদ্ধ টবয়বে। আফানক গ্রাক ন্ধ্ুা ৬/৭ টা বত যাত ১০/১১ ম যন্ত 

বফ যাচ্চ নযভাণ নফদ্যুৎ ব্যফায কবয। এই ভয়টাবত গ্রাবভয ভানুল নফদ্যুৎ ায় ১/২ ঘন্টা। মায জন্য নফদ্যুৎ 

ব্যফায কবভ টগবে ফা ফাবড় নাই। অথ যাৎ নক আওয়াবয আফানক গ্রাক নফদ্যুৎ কভ াবি। 

 

গ্রাবকয ননকট টথবক প্রাপ্ত তথ্য বত টদখা মায় টম, ংবমাগ প্রাপ্ত অনধকাং গ্রাক ও ংবমাবগয অবক্ষায় 

অবক্ষাভান অনধকাং গ্রাকই অনতনযি টাকা নদবয়বেন। স্থানীয় অাধু চক্র এই কাবজ জনড়ত ফবর 

গ্রাবকযা অফনত কবয। ৭১% গ্রাবকয নফদ্যুৎ ংবমাগ টবত অসুনফধা বয়বে। নফদ্যুৎ ংবমাগয পবর ৭৩% 

গ্রাক নক্ষা, ৩৩.২৬% গ্রাক ব্যফা, ৩৮.৬৩% গ্রাক নফবনাদন, ১২.৩২% গ্রাক ইন্টাযবনট/বমাগাবমাগ, 

১৭.৫৬% গ্রাক কৃনল ও ১০.৭৬% গ্রাক কর (নক্ষা,ব্যফা,নফবনাদন,ইন্টাযবনট/বমাগাবমাগ,কৃনল)  সুনফধা 

াবিন । ৩৫.২৮% গ্রাক ১২-১৬ ঘন্টা, ২৫.৬৫% গ্রাক ৮-১২ ঘন্টা, ১৮.২১%গ্রাক ৪-৮ ঘন্টা, ১৭.৭৫% 

গ্রাক ১৬-২০ ঘন্টা বদননক নফদ্যুৎ টবয় থাবকন।   

 

স্বল্প ভবয় রক্ষু ভাত্রায নযভাণ টফন ওয়ায কাযবণ রাইন ননভ যাবণ ভাবনয নদক ঘাটনত টথবক মাবি। মা 

বনফষ্যবত ও ফতযভাবনয ননযফনিন্ন নফদ্যুৎ যফযাবয জন্য হুভনক। মায কাযবণ রাইন যক্ষণাবফক্ষবণ অনতনযি 

শ্রভঘন্টা ননয়নভত ব্যয় বফ ও গ্রাক টবাগানন্ত ফাড়বফ। এোড়া টম ফ এরাকায় ফতযভাবন রাইন নননভ যত বি 

অনধকাং এরাকাই দূযফতী/অফবনরত অঞ্চর। রাইবনয নযভাণ টমবাবফ টফবড়বে, টইাবয রাইনম্যান 

ফাবড়নন। এবত মথাভবয় রাইন যক্ষণাবফক্ষণ ফা গ্রাবকয অনববমাগ ভাধান না ওয়ায ম্ভফনা টথবক মায়।  

 

প্রকল্প এরাকায় একই াবথ নফনবন্ন প্রকল্প চরভান। একই ঠিকাদাবযয ননকট নফনবন্ন প্রবজবক্টয একানধক রাইন 

ননভ যাণ কাম যাবদ নফদ্যভান। টকান প্রকবল্পয ভারাভাবরয গাবয় প্রকবল্পয নাভ টরখা থাবকনা। একই াবথ 

একানধক কাম যাবদ থাকায় একানধক কাম যাবদবয ভারাভার ঠিকাদায উঠিবয় টনয়। এক প্রকবল্পয ভারাভার 

অন্য প্রকবল্প বজই ঠিকাদায ব্যফায কযবত াবয। মা অাধু টরাকবদয কাজ জ কবয টদয়।  

 

প্রকল্প ফাস্তফায়বন ত্রুটি ও ভস্যাফনর উতযবণ নফনফধ ব্যফস্থা টনওয়া টমবত াবয। রাইন ননভ যাবণয সুাযনবন 

ও টমৌথ নযদ যন কাম যক্রভ মথামথ বাবফ নযচারনা কযা, প্রকল্প নবনতক ভারাভাবরয ব্যফায নননিত কযা ও 

প্রকবল্পয দীঘ যসূত্রতা নযায কযা। 

 

ংবমাগ প্রাপ্ত কর গ্রাকই নফদ্যুৎ টবয় অথ যনননতকবাবফ রাবফান এ নফলবয় টকান বন্দবয অফকা টনই। 

গ্রাবভয দানযদ্র জনাধাযণবক নফদ্যুবতয আওতায় ননবয় আায টম ভৎ উবিশ্য যকায ননবয়বে, প্রকবল্পয 

াবথ ভাঠ ম যাবয় কভ যকাবন্ড জনযত কর ব্যনিবদয টফামূরক ভবনাবাফ োড়া তবাগ রক্ষু অজযন কযা 

কঠিন। এ দানযদ্র জনগনবক ননযফনিন্ন াফ যক্ষননক নফদ্যুৎ যফযা কযা টগবর টদবয অথ যনীনতবত অফদান 

যাখবত াযবফ।  
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অধ্যাঃ এক 

ভীক্ষাধীন প্রকল্প  ডডডডয প্রাথডভক তথ্যাডদ 

 
১.১। প্রকল্পল্পয টভূডভঃ 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাল্পদ যকায অগ্রাডধকায ডবডিল্পত ভগ্র ফাাংরাল্পদল্প ডফদ্যুতান কাম যক্রভ ত্বযাডিত কযায 

কাম যকযী দল্পক্ষ গ্রণ কল্পযল্পছ। গ্রাভ ফাাংরায জীফনমাত্রায ভান উন্নল্পনয রল্পক্ষু ১৯৭৭ াল্পর ল্লী ডফদ্যুতান 

অুাক্ট অনুমাী ল্লী ডফদ্যুতান বফাড য (ডফল্পফা) স্থাডত ল্পডছর। ল্লী ডফদ্যুতান বফাড য ইায আতাভুক্ত ল্লী 

ডফদ্যুৎ ডভডতগুডরয অথ য রগ্নীকাযী, কাডযগডয ডনন্ত্রণকাযী  প্রডক্ষণ প্রদানকাযী মূর ডনাভক ডল্পল্পফ কাজ 

কল্পয মাল্পে। ঢাকা ডফবাল্পগয ২৩টি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয ভাধ্যল্পভ ২১টি বজরায আতা কর উল্পজরাল্পত 

ফাাংরাল্পদ ল্লী ডফদ্যুতান বফাড য (ফাডফল্পফা) কর্তযক ফাস্তফানাধীন ‘‘ল্লী ডফদ্যুতান ম্প্রাযণ ঢাকা 

ডফবাগী কাম যক্রভ-২ (াংল্পাডধত)’’ প্রকল্পটি গত ১৫/০৭/২০১৪ তাডযল্পে একল্পনক কর্তযক বভাট ১৬৪৫.৩৭ 

বকাটি টাকা (ম্পূণ য ডজডফ অথ যান) ব্য প্রাক্করন  ১ জুরাই ২০১৪ ল্পত ৩০ জুন ২০১৮ বভাল্পদ 

ফাস্তফাল্পনয জন্য অনুল্পভাডদত । প্রকল্পল্পয আতা ৩৫ টি ৩৩/১১ বকডব নতুন উল্পকন্দ্র ডনভ যাণ, ১৫ টি 

৩৩/১১ বকডব উল্পকল্পন্দ্রয ক্ষভতা ফধ যন এফাং ১০০০০ ডকঃডভঃ বফদ্যুডতক রাইন ডনভ যাল্পণয ভাধ্যল্পভ ৪ রক্ষ 

গ্রাক াংল্পমাগ প্রদাল্পনয াংস্থান যল্পল্পছ। ভাঠ ম যাল্পয চাডদায আল্পরাল্পক বার কডত ভারাভার 

ডডডড’য াংস্থান অল্পক্ষা বফড প্রল্পাজন। প্রকল্পল্প ডনল্পাডজত কভ যকতযা কভ যচাযীল্পদয বফতন/বাতাডদ, ভূডভ 

অডধগ্রণ  রাইন/উল্পকন্দ্র ডনভ যাণ োল্পত ব্য বৃডি বল্পল্পছ। ফডণ যত বপ্রক্ষাল্পট ডফদ্যুৎ ডফবাগ বথল্পক আল্পরাচু 

প্রকল্পল্পয ডডডড াংল্পাধন কযা ল্পল্পছ। তল্পফ প্রস্তাডফত াংল্পাডধত ডডডড-বত বভাট ব্য  ফাস্তফান বভাদ 

জুন, ২০১৯ ইাং ম যন্ত বৃডি বল্পল্পছ। 
 

১.২। প্রকল্পল্পয ডফফযণঃ  

(ক) প্রকল্পল্পয নাভঃ ‘‘ল্লী ডফদ্যুতান ম্প্রাযণ ঢাকা ডফবাগী কাম যক্রভ-২ (াংল্পাডধত)’’; 

(ে) উল্পযাগী ভন্ত্রণার / ডফবাগঃ ডফদ্যুৎ ডফবাগ, ডফদ্যুৎ, জ্বারানী  েডনজ ম্পদ ভন্ত্রণার;  

(গ) ফাস্তফানকাযী াংস্থাঃ ফাাংরাল্পদ ল্লী ডফদ্যুতান বফাড য; 

(ঘ) প্রকল্প এরাকাঃ ঢাকা ডফবাল্পগয ২১টি বজরায আতা কর উল্পজরা; 

(ঙ) প্রকল্প ব্যঃ ১৬৪৫.৩৭ বকাটি টাকা। 

 

১.৩। ভীক্ষাধীন প্রকল্পল্পয উল্পেশ্যঃ 
 

ডডডড (Development Project Proposal) অনুমাী ‘‘ল্লী ডফদ্যুতান ম্প্রাযণ ঢাকা ডফবাগী 

কাম যক্রভ-২ (াংল্পাডধত)’’ ীল যক ফাস্তফানাধীন প্রকল্পল্পয ডনডফড় ডযফীক্ষণ এয মূর উল্পেশ্য ল্পরাঃ- 

(ক)ল্লী এরাকায জনগল্পণয অথ যননডতক উন্নন  দাডযদ্রতা ডফল্পভাচন; 

(ে) বফদ্যুডতক অফকাঠাল্পভা ডনভ যাণ, ম্প্রাযণ  াংস্কাল্পযয রল্পক্ষু ৮৯৪০ ডকঃডভঃ (৩৩বকডব এফাং এয ডনল্পচ) 

নতুন ডফতযণ রাইন, ১০৬০ ডকঃডভঃ পুনফ যাডত/ম্প্রাডযত ডফতযণ রাইন, ৩৫ টি ৩৩/১১ বকডব নতুন 

উল্পকন্দ্র এফাং ১৫ টি ৩৩/১১ বকডব উল্পকল্পন্দ্রয ক্ষভতা ফধ যন; 

(গ) ক্রভফধ যভান জনগল্পণয ডফদ্যুল্পতয চাডদা পূযণ; 

(ঘ) াফ যক্ষডণক ডফদ্যুৎ যফযাল্পয রল্পক্ষু ডনব যযল্পমাগ্য ডফতযণ ব্যফস্থা গঠন; 

(ঙ) ডফতযণ ব্যফস্থায ডল্পেভ রস্ হ্রাকযণ; 

(চ) বদল্পয বফকায ভস্যা ভাধাল্পনয জন্য ডল্পান, োয দ্রব্য উৎাদল্পনয জন্য বচ প্রকল্প, ডক্ষা, স্বাস্থু 

ইতুাডদ বভৌডরক অডধকাল্পযয সুডফধাডদয সুল্পমাগ সৃডি; 

(ছ) ঢাকা ডফবাল্পগয ২৩ টি ডভডতয ৩৩/১১ বকডব উল্পকল্পন্দ্রয বাযল্পরাডজডনত ভস্যা দূযীকযণ; 

(জ) ৩৩ বকডব ডপডাল্পযয বাযল্পরাডজডনত ভস্যা  ১১ বকডব ডপডাল্পযয বাযল্পরাডজডনত ভস্যা ডনযন। 
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১.৪। প্রকল্পল্পয বভাদ, ব্য  অনুল্পভাদল্পনয তথ্যঃ 
 

ডফফযণ প্রকল্পল্পয বভাদ  
বভাট ব্য 

(রক্ষটাকা) 

অনুল্পভাদনকাযী 

কর্তযক্ষ 

অনুল্পভাদল্পনয 

তাডযে 

মূর অনুল্পভাডদত DPP জুরাই, ২০১৪-জুন, 

২০১৮ 

১৬৪৫৩৭.০০ একল্পনক ১৫/০৭/২০১৪ 

াংল্পাডধত DPP 
 

জুরাই, ২০১৪ - জুন, 

২০১৮ 

১৬৪৫৩৭.০০ ডফদ্যুৎ ডফবাগ ২৫/১০/২০১৬ 

াংল্পাডধত DPP 
(ব্য বৃডি ব্যডত বযল্পে 

বভাদ বৃডি) 

জুরাই, ২০১৪ - জুন, 

২০১৯ 

১৬৪৫৩৭.০০ ডফদ্যুৎ ডফবাগ ১৭/০৪/২০১৮ 

 
 

১.৫। ফছযাযী ফযাে  ব্যঃ  
                 (রক্ষ টাকা) 

অথ য ফছয 

 

ফযাে অজযন তকযা 

প্রাথডভক াংল্পাডধত 

২০১৪-২০১৫ ৬১৬৪.২২ ৫৩১৩.৬২ ৫৩১৩.৬২ ১০০% 

২০১৫-২০১৬ ৫৪০৩৭.৩৮ ৪১৬০৭.৬৮ ৪১৬০৭.৬৮ ১০০% 

২০১৬-২০১৭ ৫৬৬২৩.৩৭ ৫০২৪০.৪৯ ৪৬৮৭০.২৭ ৯৩.২৯% 

২০১৭-২০১৮ ৪৭৭১২.০৩ ৬৭৩৭৫.২১ ৩১০৪৩.৪৩ *৪৬.০৭% 
(এডপ্রর,২০১৮ ম যন্ত) 

বভাট ১৬৪৫৩৭.০০ ১৬৪৫৩৭.০০ ১২৪৮৩৫.০০ ৭৫.৮৭% 
(এডপ্রর,২০১৮ ম যন্ত) 

 

১.৬। অাংগডবডিক ব্য (রক্ষ টাকা): 
 

অথ যননডতক 

বকাড 

ডফফযণ আযডডডড 

ফযাে 

জুন ২০১৭ 

ম যন্ত ব্য 

২০১৭-২০১৮ 

অথ য ফছল্পযয 

এডডড ফযাে 

চরডত অথ য 

ফছল্পযয 

জানুাযী ২০১৮ 

ম যন্ত ব্য 

শুরু ল্পত 

জানুাযী 

২০১৮ ম যন্ত 

ক্রভপুডিত 

ব্য 

(ক) যাজস্ব ব্য 

৪৫০০/৪৬০০ 

/৪৭০০ 

কভ যকতযা/কভ যচাযী- 

বদয বফতন বাতাডদ 

৮৬৮.২৯ ২৭৯.৯০ ১৬২.০১ ৬৭.৬১ ৩৪৭.৫১ 

৪৮০০ যফযা  বফা ৩৮২৯.২৭ ১৬৩৪.৩১ ১০২৩.৩৬ ৩৯৩.১৬ ২০২৭.৪৭ 

৪৯০০ বভযাভত াংযক্ষণ  

পুনফ যান 

৫৮.১০ ২৭.৪৩ ১৪.৬৩ ৩.০০ ৩০.৪৩ 

বভাট যাজস্ব ব্য ৪৭৫৫.৬৬ ১৯৪১.৬৪ ১২০০.০০ ৪৬৩.৭৭ ২৪০৫.৪১ 

(ে) মূরধন ব্য 

৬৮০০ ম্পদ াংগ্র/ক্র ১১৭৩৭৮.৩৩ ৮৩১৯৭.৫৬ ২৮৩৫৪.০০ ২৩৯৭৬.২২ ১০৭১৭৩.৭৮ 

৬৯০০ ভূডভ অডধগ্রণ/ক্র ১৬৯১.১৭ ৮৩৪.৬৩ ১৮০.০০ ৫৬.৭৬ ৮৯১.৩৯ 

৭০০০ ডফতযণ রাইন  

উল্পকন্দ্র ডনভ যাণ 

৪০১৭৫.০০ ৭৮১৪.৩৮ ১৩৭৬৫.০০ ২৩৬২.৮৫ ১০১৭৭.২৩ 

৭৯৮০ ডফডফধ মূরধন ব্য ৫৩৬.৮৪ ৩.৩৫ ১.০০ ০.০০ ৩.৩৫ 

বভাট মূরধন ব্য ১৫৯৭৮১.৩৪ ৯১৮৪৯.৯২ ৪২৩০০.০০ ২৬৩৯৫.৮৩ ১১৮২৪৫.৭৫ 

ফ যল্পভাট ব্য (ক +ে) ১৬৪৫৩৭.০০ ৯৩৭৯১.৫৬ 

(৫৭%) 

৪৩৫০০.০০ 

 

২৬৮৫৯.৬০ 

(৬১.৭৫%) 

১২০৬৫১.১৬ 

(৭৩.৩২%) 
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১.৭। াংল্পাডধত অনুল্পভাডদত প্রকল্পল্পয আইল্পটভমূ  আইল্পটভাডয ব্যঃ 
 
 

 

ইকনডভক 

বকাড/াফল্পকাড 

অাংল্পগয ডফফযণ াংখ্যা/ 

ডযভাণ 

ডজডফ বভাট ব্য 

(ক) যাজস্ব ব্যঃ  

   ৪৫০১ কভ যকতযাল্পদয  বফতন ৩৩ জন ১৯৭.২৪ ১৯৭.২৪ 

   ৪৬০১ কভ যচাযীল্পদয  বফতন ৪৯ জন ১৮১.১৪ ১৮১.১৪ 

   ৪৭০১    ভাঘ য বাতা  

 

 
৮২ জন 

০.৮২ ০.৮২ 

   ৪৭০৫ ফাডড় বাড়া ২০৭.৬৮ ২০৭.৬৮ 

   ৪৭১৩ উৎফ বাতা ৬৪.২৫ ৬৪.২৫ 

   ৪৭১৭ ডচডকৎা বাতা ৪১.৪২ ৪১.৪২ 

   ৪৭৫৫ টিডপন বাতা ৩.৮৬ ৩.৮৬ 

   ৪৭৬৫ মাতাাত বাতা ৫.২০ ৫.২০ 

   ৪৭৯৫ অন্যান্য বাতা (গ্রাচুইটি, 

বডপুল্পটন বাতা ইতুাডদ) 

১৬৬.৬২ ১৬৬.৬২ 

   ৪৮০১ ভ্রভন বাতা বথাক ৯৪.০১ ৯৪.০১ 

   ৪৮০৬ অডপ বাড়া বথাক ১৩.১৬ ১৩.১৬ 

   ৪৮১৬ বটডরল্পপান বথাক ১০.৭৩ ১০.৭৩ 

   ৪৮১৯ াডন  ঃডনষ্কান বথাক ২.০০ ২.০০ 

   ৪৮২১ ডফদ্যুৎ বথাক ৩.২৬ ৩.২৬ 

   ৪৮২২ গ্যা  জ্বারানী বথাক ০.৩৪ ০.৩৪ 

   ৪৮২৩ বট্রর  লুডিল্পকন্ট (জী-

১টি,ডকা-৩টি বভাটয 

াইল্পকর-১৯টি) 

বথাক ৯৪.২০ ৯৪.২০ 

   ৪৮২৭ ডপ্রডন্টাং  প্রকানা বথাক ১৮৪.১৪ ১৮৪.১৪ 

   ৪৮২৮ বেনাযী, ীর  েুাম্প বথাক ৩৬.৪৯ ৩৬.৪৯ 

   ৪৮৪০ প্রডক্ষণ ব্য ২০০ জন ১০.০০ ১০.০০ 

   ৪৮৪৫ আপ্যান ব্য বথাক ১৩.৭১ ১৩.৭১ 

   ৪৮৪৬ ডযফন  ল্যাডডাং চাজয বথাক ১১৪২.১২ ১১৪২.১২ 

   ৪৮৭৪ যাভ যক বফা ৩০০০ 

জনভা 

২১১৪.৫১ ২১১৪.৫১ 

   ৪৮৮৩ ম্মানী বথাক ৪৭.৩৫ ৪৭.৩৫ 

   ৪৮৮৫ ইন্সল্পকন  বটডিাং ডপ বথাক ২০.০০ ২০.০০ 

   ৪৮৯৯ ডফডফধ যাজস্ব ব্য বথাক ৪৩.২৫ ৪৩.২৫ 

   ৪৯০১ মানফান (জী-১টি, 

ডকা-৩টি বভাটয 

াইল্পকর-১৯টি) 

বথাক ৪৯.২৫ ৪৯.২৫ 

   ৪৯০৬ আফাফত্র বথাক ১.৫ ১.৫ 

   ৪৯১৬ কডম্পউটায  অডপ 

ইক্যুইল্পভন্ট 

বথাক ৫.৯ ৫.৯ 

   ৪৯৯১ অন্যান্য বথাক ১.৪৪ ১.৪৪ 

      (ক) উ-বভাটঃ (যাজস্ব ব্য)  ৪৭৫৫.৬৬ ৪৭৫৫.৬৬ 

(ে) মূরধন ব্যঃ  

 ৬৮০৭ মানফান ক্র (জী-

৩টি,ডাফর বকডফন ডক-

আ কুাল্পনাড-৩টি 

বভাটয াইল্পকর-২৫টি) 

 

৩১ টি ৪০১.৭৮ ৪০১.৭৮ 
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ইকনডভক 

বকাড/াফল্পকাড 

অাংল্পগয ডফফযণ াংখ্যা/ 

ডযভাণ 

ডজডফ বভাট ব্য 

 ৬৮১৫ কডম্পউটায যিাভাডদ ১৮ বট ১২.৭৮ ১২.৭৮ 

 ৬৮২১ আফাফত্র বথাক ৮.২ ৮.২ 

 ৬৮২৭ 

 

 

 

 

রাইন ডনভ যাণ ভারাভার বথাক ১১২৩৯৩.৬৭ ১১২৩৯৩.৬৭ 

উল্পকন্দ্র ক্ষভতাফধ যল্পনয 

ভারাভার 

বথাক ৪২৯৩.৫৩ ৪২৯৩.৫৩ 

ডিট রাইট,রাইট ট্যুর, 

বটে ইক্যুইল্পভন্ট  

অন্যান্য মন্ত্রাডত  

বথাক ২৬২.০১ ২৬২.০১ 

 ৬৮৫১  অন্যান্য (পল্পটাকড-

১টি,এড-১টি 

২ টি ৬.৩৬ ৬.৩৬ 

৬৯০১ ভূডভ অডধগ্রণ ১২একয ১৬৯১.১৭ ১৬৯১.১৭ 

৭০৫৬ 

 

 

 

 

 

 

 

i) বফদ্যুডতক রাইন ডনভ যাণ ১০০০০ ডক.ডভ ১৩০০০.০০ ১৩০০০.০০ 

ii) াপ্লাই,ইন্সটল্পরন, 

বটডোংএফাং কডভডনাং অফ 

৩৩/১১ বকডব াফ-বিন  

(ল্পফ-বিকায  ভূডভ 

উন্নন) 

১৬টি 

(প্রডতটি 

১০এভডবএ) 

২৬৮০০.০০ ২৬৮০০.০০ 

iii) াফ- বিল্পনয 

ক্ষভতাফধ যন 

১৫টি ৩৭৫.০০ ৩৭৫.০০ 

৭৯৮১ ডফডফধ মূরধন ব্য বথাক ৩৩.২৪ ৩৩.২৪ 

      (ে) উ-বভাটঃ (মূরধন ব্য)      -  ১৫৯২৭৭.৭৪ ১৫৯২৭৭.৭৪ 

      (গ) প্রাই কডন্টনল্পজডন্স ০.৩১৫%      -      ৫০৩.৫৯ ৫০৩.৫৯ 

                    ফ যল্পভাট (ক+ে+গ)      - ১৬৪৫৩৭.০০ ১৬৪৫৩৭.০০ 
 

 

১.৮। প্রকল্পল্পয ববৌত রক্ষুভাত্রা  অগ্রগডতঃ 
 

ডডডড অনুমাী রক্ষুভাত্রা এডপ্রর, ২০১৮ ম যন্ত ক্রভপুডিত অগ্রগডত 
 

ডফতযণ রাইন ১০,০০০ ডক.ডভ. ৯,৬৫৪ ডক.ডভ. (৯৬.৫৪%) 

উল্পকন্দ্র ৫০টি ডনডভ যত-১৬টি (৩২%), ডনভ যাণাধীন-৩৪টি (৬৮%) 

গ্রাক াংল্পমাগ ৪ রক্ষ ২.৭৮ রক্ষ (৬৯.৫%) 

 

 

১.৯। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান মূঃ 

প্রকল্পটিয উল্পযাগী ভন্ত্রণার ডফদ্যুৎ ডফবাগ, ডফদ্যুৎ জ্বারানী  েডনজ ম্পদ ভন্ত্রণার এফাং বাস্তবায়নকাযী  

প্রতিষ্ঠান বাাংাদেল ল্লী তবদ্যুিায়ন ববার্ ড। এছাড়া প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর াদে বাাংাদেল ল্লী তবদ্যুৎ তমতি 

মূ ও ববদ্যুতিক উদেষ্টা প্রতিষ্ঠান মূ জডড়ত। 

 

১.৯.১। বাাংাদেল ল্লী তবদ্যুিায়ন ববার্ ডঃ 
 

‘‘ল্লী ডফদ্যুতান ম্প্রাযণ ঢাকা ডফবাগী কাম যক্রভ-২ (াংল্পাডধত)’’ প্রকল্পটির আওিায় বাাংাদেল ল্লী 

তবদ্যুিায়ন ববাদর্ ডর প্রধান কাজ ক প্রকার মাামা (Goods), কাজ(Works) ও ববা(Service) 

ক্রয়, উদকন্দ্র ও াইন তনম ডাণ কদর, গ্রাদকর তমটার ববার্ ড ম যন্ত াতভ ডড্র প্রোন পূব ডক ল্লী তবদ্যুৎ তমতি 

মূদক স্তান্তর করা এবাং প্রকল্পটির আওিায় ক উদকন্দ্র ও াইন তনম ডাণ ঠিকাোরদক কদরাতাং ও 

মতনটতরাং করা। এছাড়া বাাংাদেল ল্লী তবদ্যুিায়ন ববার্ ড ল্লী তবদ্যুৎ তমতি মূদর কদরাতাং ও মতনটতরাং 

প্রতিষ্ঠানও। 
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১.৯.২। ল্লী তবদ্যুৎ তমতি মূঃ 

 

‘‘ল্লী ডফদ্যুতান ম্প্রাযণ ঢাকা ডফবাগী কাম যক্রভ-২ (াংল্পাডধত)’’ প্রকল্পটির আওিায় ল্লী তবদ্যুৎ তমতি 

মূদর প্রধান কাজ বাাংাদেল ল্লী তবদ্যুিায়ন ববার্ ড কর্তডক ডনডভ যত উদকন্দ্র ও াইন বযৌে ডযদ যল্পনয 

মাধ্যদম বুদঝ বনওয়া এবাং তমটার স্থান করা। ল্লী তবদ্যুৎ তমতি বযৌে ডযদ যল্পনয র উদকন্দ্র ও াইন 

রক্ষণাদবক্ষদণর কাজ কদর োদক। 

 

১.৯.৩। ববদ্যুতিক উদেষ্টা প্রতিষ্ঠানঃ 

 

প্রডতটি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয দয দপ্তল্পয কাডযগডয যাভ য প্রডতষ্ঠাল্পনয অডপ ।‘‘ল্লী ডফদ্যুতান ম্প্রাযণ 

ঢাকা ডফবাগী কাম যক্রভ-২ (াংল্পাডধত)’’ প্রকল্পটিয আতা কাডযগডয যাভ য প্রডতষ্ঠাল্পনয কাজ ল্পরা 

উল্পকন্দ্র  রাইন বেডডপল্পকন  ডডজাইন অনুমাী ল্পে ডকনা তা সুাযবাই, বমৌথডযদ যন  াকয 

অড যায বলাজআউট কযা। 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

অধ্যাঃ দ্যই 

ভীক্ষা কাজ ডযচারনায কভ যিডত (Methodology) 
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২.১। ভূডভকাঃ 
 

ডনডফড় ডযফীক্ষল্পণয উল্পেল্পশ্য ‘‘ল্লী ডফদ্যুতান ম্প্রাযণ ঢাকা ডফবাগী কাম যক্রভ-২ (াংল্পাডধত)’’ ীল যক 

ফাস্তফানাধীন প্রকল্পল্পয ডনডফড় ডযফীক্ষণ ভীক্ষায জন্য চুডক্তত্র ম্পাদন কযা ল্পল্পছ। যাভ যক প্রডতষ্ঠান 

চুডক্তল্পত্রয কাম যডযডধ (Terms of Reference) অনুযণ পূফ যক দাডত্ব ারন কযল্পফন। প্রকল্প 

ডযচারল্পকয দপ্তয, ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয অডপ, ডফল্পফা স্থানী অডপ  ল্পযজডভল্পন ডফডবন্ন াইল্পট গভন, 

ফাস্তফ অফস্থা ম যল্পফক্ষণ এফাং প্রকল্প াংডিি দাডত্বীর ব্যডক্তফল্পগ যয াংল্পগ ভত ডফডনভল্পয ভাধ্যল্পভ প্রল্পাজনী 

তথ্য াংগ্র কযা ল্পল্পছ। 

 
২.২। ভীক্ষা কাল্পজয ডযডধঃ 
 

চুডক্তল্পত্র Terms of Reference (ToR) এয ভীক্ষা কাল্পজয ডযডধ ডরডফি আল্পছ। চুডক্তল্পত্র ডরডফি 

ToR অনুমাী ‘‘ল্লী ডফদ্যুতান ম্প্রাযণ ঢাকা ডফবাগী কাম যক্রভ-২ (াংল্পাডধত)’’ ীল যক ফাস্তফানাধীন 

প্রকল্পল্পয ডনডফড় ডযফীক্ষণ কাজ ডযচারনায জন্য ডনল্পাগকৃত যাভ যক প্রডতষ্ঠাল্পনয কাম যডযডধ ToR -বত 

ডনম্নডরডেত ডফলমূ (ডকন্তু ীভাফি ন) অন্তভু যক্ত আল্পছ। 

 

  প্রকল্পল্পয টভূডভ, উল্পেশ্য, অনুল্পভাদন/াংল্পাধন, প্রকল্প ব্য, ফাস্তফানকার, ডডডড অনুমাী ফছয 

ডবডিক ফযাে, ফযাে অনুমাী ব্য প্রাাংডগক কর তথ্য ম যল্পফক্ষণ  ম যাল্পরাচনা; 

 প্রকল্পল্পয অাংগডবডিক ফাস্তফান অগ্রগডতয ফাস্তফ  আডথ যক তথ্য াংগ্র, াযডণ/ বরেডচল্পত্রয ভাধ্যল্পভ 

উস্থান  ডফল্পিলণ; 

 ভীক্ষায িডত ডনফ যাচন; 

 তথ্য াংগ্র কযা  পরাপর ডফল্পিলণ; 

 সুাডয ডযল্পাট যগুডর প্রস্তুত কযণ; 

 ডডডউর অনুমাী জডযল্পয প্রাথডভক  ভাধ্যডভক তথ্য াংগ্র কযা; 

 প্রল্পাজন অনুমাী কভ যারায আল্পাজন কযা; 

 প্রকল্পল্পয উল্পেশ্য অজযল্পনয ল্পথ অগ্রগডত ম যল্পফক্ষণ  ম যাল্পরাচনা এফাং পরপ্রসূ কযায জন্য গৃীত 

কাম যাফরী প্রকল্পল্পয উল্পেল্পশ্যয াল্পথ াভিস্যপূণ য ডকনা তা ম যাল্পরাচনা  ভতাভত প্রদান; 

 প্রকল্পল্পয আতা ম্পাডদত/ চরভান ডফডবন্ন য, , কাম য  বফা াংগ্রল্পয (Procurement) বক্ষল্পত্র 

প্রচডরত াংগ্র আইন  ডফডধভারা (ডডআয, উন্নন ল্পমাগীয গাইডরাইন ইতুাডদ) প্রডতারন 

কযা ল্পল্পছ/ল্পে ডক না ব ডফলল্প ম যাল্পরাচনা  ম যল্পফক্ষণ; 

 ল্পযজডভল্পন ভাঠ ম যাল্প ডনভ যাণ কাম যক্রভ  ম যল্পফক্ষণ, ডক ইনপযল্পভন্টস্ ইন্টাযডবউ এফাং বপাকা গ্রু 

আল্পরাচনায ভাধ্যল্পভ ভতাভত াংগ্র; 

 প্রকল্পল্পয ফরডদক, দ্যফ যরডদক, সুল্পমাগ  ঝুঁডক (SWOT) ডফল্পিলণ; 

 ম যল্পফক্ষল্পণয আল্পরাল্পক সুাডয প্রণন; এফাং 

 ক্রকাযী াংস্থা (আইএভইডড) কর্তযক ডনধ যাডযত প্রকল্প াংডিি অন্যান্য ডফলাডদ। 

 

 
 
 

২.৩। ভীক্ষায কভ যিডতঃ 

 

ভীক্ষায কভ যিডতয অাং ডল্পল্পফ প্রল্পাজনী তথ্য প্রাইভাডয এফাং বল্পকডাডয উৎ বথল্পক াংগ্র কযা 

ল্পল্পছ। প্রাইভাডয তথ্যগুডর যাডয াক্ষাৎকাল্পযয ভাধ্যল্পভ এফাং ডফডবন্ন বল্পকডাডয তথ্যগুডর আইএভইডড, 

ডফ, আযইডফ অডপ বথল্পক াংগ্র কযা ল্পল্পছ। াংগৃীত তথ্যগুডর  মাচাই-ফাছাই কল্পয কডম্পউটাল্পয 
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াংযক্ষণ কযা ল্পল্পছ এফাং যফতীল্পত ডফল্পিলণ পূফ যক প্রডতল্পফদন প্রস্তুল্পত ব্যফায কযা ল্পরা। “ল্লী ডফদ্যুতান 

ম্প্রাযণ ঢাকা ডফবাগী কাম যক্রভ-২ প্রকল্পল্পয প্রবাফ ম্পল্পকয ম্যক ধাযণা রাল্পবয জন্য প্রল্পাজনী প্রাইভাডয 

তথ্য-উাি াংগ্রল্পয জন্য ডযভাণগত এফাং গুণগত জডয িডত ব্যফায কযা ল্পল্পছ। প্রশ্ন  উিল্পযয 

ভাধ্যল্পভ যাডয াক্ষাৎকায গ্রণ পূফ যক আফাডক, ক্ষুদ্র/ভাঝাযী ফাডণডজুক গ্রাক, বচ াম্প  ডল্প 

প্রডতষ্ঠান ল্পত তথ্য াংগ্র কযা ল্পল্পছ। ডক ইনপযল্পভন্টস্ ইন্টাযডবউ িডতয ভাধ্যল্পভ স্থানী যকায, 

গয, ভান্য ব্যডক্তফগ য, স্থানী এনডজ প্রডতডনডধ, স্থানী ডফ কভ যকতযা/ প্রডতডনডধয াক্ষাৎকায গ্রণ কযা 

ল্পল্পছ। এপডজডড (ল্পপাকা গ্রু ডডকান) ডযচারনায ভ আফাডক, ক্ষুদ্র/ভাঝাযী ফাডণডজুক গ্রাক, বচ 

াম্প  ডল্প প্রডতষ্ঠাল্পনয পুরুল  ভডরা গ্রাক এফাং ডফদ্যুৎ াংল্পমাগডফীন কর বরেণডণয গ্রাকল্পদয ডনল্প 

কযা ল্পল্পছ। 

 

২.৪। ভীক্ষায নমুনা আকায ডনধ যাযণঃ 
 

চায রক্ষ গ্রাক াংল্পমাগ ২৩টি ডফ এ  বদায কাজ চরভান, এয ভধ্য বথল্পক আনুাডতক াল্পয যর বদফ 

নমুনাল্পণয ভাধ্যল্পভ ১১টি ডফ ফাছাই কযা ল্পল্পছ। প্রকল্প ডফ এয আতাধীন বজরা, উল্পজরা এফাং ডফ 

এয তাডরকা াযডণ উল্পল্লে কযা ল্পল্পছ। 

 

২.৫। প্রকল্প এরাকায নমুনাঃ 
 

২৩টি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত ঢাকা ডফবাল্পগ অফডস্থত। যর বদফ নমুনাল্পণয ভাধ্যল্পভ ১১টি ডফ ফাছাই কযা 

ল্পল্পছ। ১১ টি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয প্রডতটি বথল্পক ২টি কল্পয উল্পজরা অথ যাৎ বভাট ২২ টি উল্পজরা ভীক্ষা 

কাম যক্রভ ডযচাডরত ল্পল্পছ।  

 

২.৬। কল্পরার (ডফদ্যুৎডফীন) এরাকায নমুনাঃ 
 

ডফদ্যুৎডফীন এরাকায নমুনা প্রকল্প এরাকায নমুনায অল্পধ যক বনা ল্পল্পছ এফাং প্রকল্প এরাকায নমুনা 

উল্পজরায ভল্পধ্যই ডফদ্যুতডফীন এরাকায উিযদাতা ডনফ যাচন কযা ল্পল্পছ। 

 

২.৭। নমুনায আকায ডনধ যাযণ (ডফল্পয নমুনা ডনফ যাচন):   
 

যর বদফ নমুনাণ িডতল্পত নমুনা ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত ডনধ যাযণ কযা ল্পল্পছ । 

১. বদফ াংখ্যা যণী ল্পত প্রথভ পৃষ্ঠা ডনফ যাচন কযা ল্পল্পছ। 

২. প্রথভ পৃষ্ঠায প্রথভ করাভ  ব্যফায কযা ল্পল্পছ। 

বমল্পতু Sample Size, ডফ=২৩; দ্যই অাংক ডফডি া এয ল্পফ যাচ্চ গুডণতক ব্যফায কযা 

ল্পল্পছ; অথ যাৎ ২৩×৪=৯২ মাা দ্য’বয ভল্পধ্য ীভাফি যল্পল্পছ । তাডরকা ৯২ এয অডধক াংখ্যা ফজযন কযা 

ল্পল্পছ। ডফ ২৩ ল্পত বদফ াংখ্যা াযডণয ভাধ্যল্পভ ১৩ টি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত  ডনধ যাযণ কযা ল্পল্পছ। 

 

 

 

 

 

 

২.৮। ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত  নমুনা ডনফ যাচনঃ 
 

ডফল্পয ডফল্পয SRS 

 

ডনফ যাডচত  

ডফ নাং 

Random 

Select 
 

উল্পজরায নাভ 
ক্রডভক নাভ বজরা R.N ২৩ এয অফডি ডফ নাভ 
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নাং 

০১ ঢাকা ডফ-১ গাজীপুয   

ঢাকা 

১০ ১০ ভাদাযীপুয ডফ ভাদাযীপুয ের 

বটল্পকয াট 

০২ ঢাকা ডফ-২ ঢাকা ২২ ২২ ভভনডাং ডফ-২ বালুকা 

গপযগাঁ 

০৩ ঢাকা ডফ-৩ ঢাকা ২৪ ০১ ঢাকা ডফ-১ কাডরানকয 

াবায 

(আাংডক) 

০৪ ঢাকা ডফ-৪ ঢাকা ৪২ ১৯ টাাংগাইর নাগযপুয 

০৫ পডযদপুয ডফ পডযদপুয ৩৭ ১৪ নাযাণগি ডফ-২ আড়াইাজায 

রূগি 

০৬ গাজীপুয ডফ গাজীপুয ৭৭ ০৮ জাভারপুয ডফ জাভারপুয ের 

ডড়লাফাডড় 

০৭ বগাারগি ডফ বগাারগি ৯৯ Reject   

০৮ জাভারপুয ডফ জাভারপুয ৯৬ Reject  

০৯ ডকল্পাযগি ডফ ডকল্পাযগি ৮৯ ১৬  

নযডাংদী ডফ-২ 

নযডাংদী 

ের(আাংডক) 

১০ ভাদাযীপুয ডফ ভাদাযীপুয ৮৫ ১৬ রায়পুরা 

১১ ভাডনকগি ডফ ভাডনকগি ২৮ ০৫ পডযদপুয ডফ বাাংগা 

বফাারভাযী 

১২ মুন্সীগি ডফ মুন্সীগি ৬৩ ১৭ বনত্রল্পকানা ডফ বনত্রল্পকানা দয 

পূফ যধরা 

১৩ নাযাণগি ডফ-১ নাযাণগি ০৯ ০৯ ডকল্পাযগি ডফ ইটনা 

ডভঠাভইন 

ডনকরী 

১৪ নাযাণগি ডফ-২ নাযাণগি ০৭ ০৭ বগাারগি ডফ বকাটারীাড়া 

ট্যাংগীাড়া 

১৫ নযডাংদী ডফ-১ নযডাংদী   বনত্রল্পকানা োডরাজুডয 

১৬ নযডাংদী ডফ-২ নযডাংদী     

১৭ বনত্রল্পকানা ডফ বনত্রল্পকানা     

১৮ যাজফাড়ী ডফ যাজফাড়ী     

১৯ বযপুয ডফ বযপুয     

২০ টাাংগাইর ডফ টাাংগাইর     

২১ ভভনডাং ডফ-১ টাাংগাইর     

২২ ভভনডাং ডফ-২ ভভনডাং     

২৩ ভভনডাং ডফ-২ ভভনডাং     

 

২.৯। সুডফধাল্পবাগী গ্রাল্পকয উিয দাতায নমুনায আকায ডনধ যাযণঃ 
 

“ল্লী ডফদ্যুতান ম্প্রাযণ ঢাকা ডফবাগী কাম যক্রভ-২” ীল যক প্রকল্পটিয আতাধীন ২৩টি ল্লী ডফদ্যুৎ 

ডভডতল্পত  বভাট ৪,০০,০০০ জন গ্রাক াংল্পমাগ বদায রক্ষুভাত্রা যল্পল্পছ, প্রডতটি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতল্পত 

গ্রাক াংখ্যা ভান ন, কাল্পজই প্রডতটি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত  বথল্পক ভান াংখ্যক গ্রাক ডনফ যাচন কযা ঠিক 

ল্পফনা। ব জন্য ফগুল্পরা ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত  বথল্পক নমুনা আকায ডনম্নডরডেত পমু যরায ভাধ্যল্পভ ডনণ য কযা 

ল্পল্পছ। অনুাল্পতয জন্য যর বদফ নমুনাণ িডতয সুত্র প্রল্পাগ কল্পয নমুনায আকায ডাফ কযা ল্পল্পছ । 

উল্পল্লে বমল্পতু নমুনা াংগ্রল্প যর বদফ নমুনাণ িডত প্রল্পাগ না কল্পয ফহুধাী নমুনাণ িডতল্পত কযা 

ল্পল্পছ তাই ডডজাইন ইল্পপক্ট ডতন দ্বাযা গুণ কযা ল্পল্পছ। বভাট াংখ্যা ডনরুল্পণয জন্য উক্ত সুত্র ব্যফায কযা 

ল্পল্পছ। 
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Here, 

n = is the desired sample size. 

z= is the standard normal variates which is 1.96 at 5% level of significance 

with 95 confidence level. 

p= is 60 of the households having access to PBS electricity; p=60 i.e p=0.6 

And, q=1-p=1-0.6=0.4 

r= is the relative precision level at 7 

d.e= is the design effect 

 

উল্পযাক্ত ভানগুল্পরা পমু যরা ফডল্প ডদল্পর n=১৫৬৯ াা মা। 

Reference: Sampling Technique (1997), Cochran, William G. Third Edition 

 

২.১০। কল্পরার উিযদাতায নমুনাকায ডনধ যাযণঃ 
 

বভাট সুডফধাল্পবাগী নমুনায াংখ্যা ১৫৬৯। বই ডল্পল্পফ কল্পরার নমুনা াংখ্যা  এক র্ততীাাং অথ যাৎ ৫২৩ জন 

কল্পরার এরাকা বথল্পক বনা ল্পল্পছ। অতএফ ডফদ্যুৎ সুডফধা প্রাপ্ত আফাডক গ্রাক  ডফদ্যুৎ াংল্পমাগডফীন 

(কল্পরার) বভাট নমুনায আকায ল্পল্পছ ১৫৬৯ + ৫২৩= ২০৯২। 

 

২.১১। উিযদাতায এফাং এরাকায নমুনা চন িডতঃ 

 

প্রডতটি নমুনা ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত বথল্পক ২টি উল্পজরা উল্পেশ্যমূরক নমুনাল্পনয ভাধ্যল্পভ ফাছাই কযা ল্পল্পছ। 

তন্মল্পধ্য একটি ফাছাই কযা ল্পল্পছ, বম উল্পজরা ডফ প্রধান অডপ অফডস্থত ব উল্পজরাটি এফাং অন্য 

নমুনা উল্পজরাটি ফাছাই কযা  ডফ এয প্রধান অডপ বথল্পক দূল্পয অফডস্থত একটি উল্পজরা। প্রডতটি 

ডনফ যাডচত উল্পজরা বথল্পক াধাযণ বদফ চন িডত (SRS) প্রল্পাগ কল্পয দ্যইটি ইউডনন ডনফ যাচন কযা ল্পল্পছ। 

আফায প্রডতটি ডনফ যাডচত ইউডনন বথল্পক এআযএ িডতয ভাধ্যল্পভ একটি গ্রাভ ফাছাই কযা ল্পল্পছ। চনকৃত 

ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত বথল্পক গ্রাকল্পদয তাডরকা াংগ্র কযা ল্পল্পছ। ফাছাইকৃত গ্রাভ বথল্পক প্রল্পাজনী াংখ্যক 

গ্রাক ডল্পেল্পভটিক নমুনাণ িডতয ভাধ্যল্পভ বনা ল্পল্পছ। তল্পফ উল্পল্লে থাল্পক বম, ফাছাইকৃত গ্রাল্পভ বকান 

ডফল্পল বরেণডণয ভান াংখ্যক গ্রাক না াা মাা ার্শ্যফতী ডফদ্যুতাডত গ্রাভ বথল্পক বনা ল্পল্পছ। 

উল্পযাক্ত নমুনা চন িডতটি ডনল্পম্নয ছল্পকয ভাধ্যল্পভ প্রদ যন কযা ল্পরা। 
 

 

 

ছক: নমুনা ফাছাই প্রডক্রা 

 

 

 

ডফ-১১টি 

উল্পজরা-২২টি 
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ডনফ যাডচত উল্পজরা কল্পরার গ্রাভ ডল্পল্পফ এভন একটি গ্রাভ ফাছাই কযা ল্পফ বমোল্পন প্রকল্পল্পয সুডফধা  াা 

মাডন। কল্পরার উিযদাতা ডল্পল্পফ এভন থানাল্পক ফাছাই কযা ল্পল্পছ বম, ভস্ত থানা এেন ডফদ্যুৎ াংল্পমাগ 

াডন। 

 
 

২.১২। ডক ইনপযল্পভন্টস্ ইন্টাযডবউঃ 
 

প্রকল্প ডযচারক, প্রকল্প ফাস্তফাল্পন ডনল্পাডজত প্রল্পকৌরী, ১১ জন উ-ভাব্যফস্থাক কাডযগডয, বদী 

যাভ যক, যাভ য প্রদানকাযী প্রডতষ্ঠান, রাইন  উল্পকন্দ্র ডনভ যাণ ঠিকাদায, নতুন  াংস্কাযকৃত স্তান্তডযত 

(ডফ এয ডনকট) রাইন  উল্পকন্দ্র ডযচারনাকাযী  ডভটায স্থানকাযী াংডিি কভ যকতযা  কভ যচাযীয 

াংল্পগ আল্পরাচনা  ভতডফডনভ কযা ল্পল্পছ। আল্পরাচনা  ভতডফডনভল্পয ভাধ্যল্পভ ফাস্তফানগত ভস্যা 

ডচডিত কযা ল্পল্পছ এফাং তা ভাধাল্পনয ডফলল্প সুাডয কযা ল্পল্পছ। 

 
২.১৩। বপাকা গ্রু আল্পরাচনা (FGD): 
 

প্রকল্পল্পয ডনডফড় ডযফীক্ষণ াংক্রান্ত বপাকা গ্রু আল্পরাচনা প্রকল্প াংডিি কভ যকতযা, ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয 

কভ যকতযা, প্রতুক্ষ/ ল্পযাক্ষ উকাযল্পবাগী, স্থানী গয, ভান্য ব্যডক্তফগ য ডনল্প ডযচারনা কযা ল্পল্পছ। প্রকল্প  

প্রকল্পল্পয উল্পেশ্য ম্পল্পকয বপাকা গ্রু আল্পরাচনা অাংগ্রণকাযীল্পদয অফডত কযা ল্পডছর এফাং 

অাংগ্রণকাযীল্পদয বথল্পক প্রকল্প ম্পল্পকয ভতাভত প্রদান কল্পযল্পছন। ভীক্ষাধীন ১১টি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয 

প্রল্পতুকটিল্পত একটি কল্পয বভাট ১১টি বপাকা গ্রু আল্পরাচনা (FGD) কযা ল্পল্পছ। 

 

২.১৪। স্থানী ম যাল্প কভ যারা আল্পাজনঃ 
 

‘‘ল্লী ডফদ্যুতান ম্প্রাযণ ঢাকা ডফবাগী কাম যক্রভ-২ (াংল্পাডধত)’’ ীল যক ফাস্তফানাধীন প্রকল্পল্পয ডনডফড় 

ডযফীক্ষণ কাম যক্রল্পভয দ্যইটি কভ যারা ভভনডাং ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত-১ এয অধীল্পন আল্পাজন কযা ল্পল্পছ। 

কভ যারা ডফডবন্ন বরেণডণয  বায ডফদ্যুৎ গ্রাক, আযইডফ এফাং ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত এয কভ যকতযা  স্থানী 

গয, ভান্য ব্যডক্তয াল্পথ উন্মকু্ত আল্পরাচনায আল্পাজন কযা ল্পল্পছ এফাং ভতাভত প্রডতল্পফদল্পন াংযুক্ত কযা 

ল্পল্পছ।           

 

 

 
 
২.১৫। তথ্য াংগ্র করার তবদয় তেক তনদে ডলনাঃ 
        এক নজল্পয তথ্য াংগ্রকাযী ছক- 
 

ছক নাং  ডফফযণ  াংগ্রকাযী  

ইউডনন-৪৪টি 

ডফদ্যুতাডত গ্রাভ-৪৪টি 

উিযদাতা-২০৯২জন 
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ছক:১  ভারাভার ক্র াংক্রান্ত তথ্য  যাভ যক প্রডতষ্ঠান  

ছক:২  নতুন স্থাডত রাইন ডনভ যাণ াংক্রান্ত তথ্য  যাভ যক প্রডতষ্ঠান  

ছক:৩  নতুন স্থাডত ৩৩/১১ বকডব উল্পকন্দ্র ডনভ যাণ াংক্রান্ত তথ্য  যাভ যক প্রডতষ্ঠান  

ছক:৪  ডল্পেভ রস্ াংক্রান্ত তথ্য  যাভ যক প্রডতষ্ঠান  

ছক:৫  ডফনি ট্রান্সপযভাল্পযয তথ্য  যাভ যক প্রডতষ্ঠান  

ছক:৬  ডপউজ ডফতযল্পণয বোল্পযয তথ্য  যাভ যক প্রডতষ্ঠান  

ছক:৭  নতুন াংল্পমাগ াংক্রান্ত তথ্য  যাভ যক প্রডতষ্ঠান  

ছক:৮  দযত্র ডযফীক্ষণ ছক  যাভ যক প্রডতষ্ঠান  

ছক:৯  রাইন ডনভ যাণ  উল্পকন্দ্র ডনভ যাণ  াংক্রান্ত তথ্য  যাভ যক প্রডতষ্ঠান  

ছক:১০  প্রকল্প ডযচারল্পকয জন্য প্রশ্নভারা  যাভ যক প্রডতষ্ঠান  

ছক:১১  ডফল্পয জন্য প্রশ্নভারা  যাভ যক প্রডতষ্ঠান  

ছক:১২  আফাডক গ্রাল্পকয জন্য প্রশ্নভারা  যাভ যক প্রডতষ্ঠান  

ছক:১৩  Focus Group Discussion (FGD)  যাভ যক প্রডতষ্ঠান  

 

২.১৬। প্রডতল্পফদন প্রণন  দাডেরঃ 
 

প্রাপ্ত তথ্যাডদয উয ডবডি কল্পয আল্পরাচনা-ম যাল্পরাচনা, একটি তল্পথ্যয াল্পথ াংডিি অন্য তল্পথ্যয াভিস্যতা 

ফা অাভিস্যতা ডনধ যাযণ, অাভিস্যতায কাযণ ডনধ যাযণ, ডনব যযল্পমাগ্য ডফতযণ ব্যফস্থা ডনভ যাল্পণ ত্রুটি থাকল্পর তা 

ডনধ যাযণ, ক্রকৃত ভারাভাল্পরয গুণগতভান, গ্রাক বফায ভান ফা যাডন, প্রকল্পল্পয আতা ম্পাডদত মূর 

কাম যক্রভমূল্পয কাম যকাডযতা  উল্পমাডগতা ডফল্পিলণ এফাং ডফল্পল পরতা, প্রকল্পল্পয ফরডদক, দূফ যরডদক, 

সুল্পমাগ  ঝুঁডক (SWOT) ডফল্পিলণ এফাং দূফ যরতা  চুাল্পরি বভাকাল্পফরা মল্পথাযুক্ত সুাডয প্রদান,  

ম যল্পফক্ষল্পণয আল্পরাল্পক সুাডয প্রণন, উল্পযাক্ত ডফলল্পয আল্পরাল্পক প্রডতল্পফদন উস্থান কযা ল্পরা। 
 

২.১৭। প্রাযডিক প্রডতল্পফদন (Inception Report): 
 

প্রাযডিক প্রডতল্পফদন ডযফীক্ষণ কাজ ডযচারনায বম িডত ফডণ যত ল্পল্পছ বরূল্প প্রডতল্পফদন প্রণন কল্পয জভা 

বদা ল্পল্পছ। প্রডতল্পফদনটি আইএভইডড কর্তযক গঠিত বটকডনকুার কডভটি কর্তযক অনুল্পভাডদত ল্পল্পছ। এ 

কডভটিয ভতাভত/ভন্তব্য মূ প্রডতল্পফদনটিল্পত অন্তভূ যক্ত কল্পয তা ডোডযাং কডভটিয বায জন্য দাডের কযা 

ল্পল্পছ এফাং াংল্পাডধত প্রডতল্পফদল্পন ফডণ যত নীডতভারায ডবডিল্পতই ডযফীক্ষণ কাজ ডযচাডরত ল্পল্পছ।  

প্রডতল্পফদল্পনয প্রেদ, সূডচত্র, ভূডভকা, ভডনটডযাং-এয বপ্রক্ষাট, প্রকল্প গ্রল্পণয টভূডভ ইতুাডদ ফণ যনা 

প্রকল্পল্পয রক্ষুভাত্রা এফাং ফতযভান অগ্রগডত ফণ যনা কযা ল্পল্পছ। এছাড়া বম কর ছল্পক অগ্রগডতয তথ্য  উাি 

াংগ্র কযা ল্পফ বগুডর যাভ যক প্রডতষ্ঠাল্পনয কাম যডযডধ, কভ যিডত, প্রডতল্পফদন প্রণন ডফস্তাডযত 

কভ যডযকল্পনা ইতুাডদ প্রাযডিক প্রডতল্পফদল্পন ডন্নল্পফডত কযা ল্পল্পছ । 
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২.১৮। েড়া প্রডতল্পফদনঃ 
 

আইএভইডড কর্তযক প্রাযডিক প্রডতল্পফদল্পনয উয প্রদি ভতাভল্পতয বপ্রডক্ষল্পত েড়া প্রডতল্পফদন ব কযা 

ল্পল্পছ। েড়া প্রডতল্পফদনটি কাডযগডয কডভটিল্পত উস্থান কযা ল্পল্পছ এফাং কডভটিয ভতাভল্পতয ডবডিল্পত 

প্রডতল্পফদনটি আল্পডট কযতঃ ডোডযাং কডভটিল্পত উস্থান কযা  এফাং কডভটিয ভতাভল্পতয ডবডিল্পত 

প্রডতল্পফদনটি আল্পডট কযতঃ ডফল্পফচনায জন্য প্রডতল্পফদল্পনয েড়া চূড়ান্ত প্রডতল্পফদন কভ যারায জন্য উস্থান 

কযা ল্পডছর এফাং কভ যারা উস্থাল্পনয রল্পক্ষু ১০০ কড প্রডতল্পফদন আইএভইডডয ডফল্পফচনায জন্য ব 

কযা ল্পডছর। 

 

২.১৯। চূড়ান্ত প্রডতল্পফদনঃ 
 

াকযল্প প্রাপ্ত ভতাভল্পতয বপ্রডক্ষল্পত েড়া চূড়ান্ত প্রডতল্পফদনটি আল্পডট কল্পয তা আইএভইডডল্পত কাডযগডয 

কডভটিয ডফল্পফচনায জন্য উস্থান কযা ল্পরা। কাডযগডয কডভটিয ভতাভল্পতয ডবডিল্পত েড়া চূড়ান্ত 

প্রডতল্পফদনটি আল্পডট কল্পয তা আইএভইডডল্পত ডোডযাং কডভটিয ডফল্পফচনায জন্য উস্থান কযা ল্পডছর। 

অতঃয ডোডযাং কডভটিয ভতাভত/ভন্তব্য  যাভ য ডন্নল্পফ কদর লাট কড চূড়ান্ত ভীক্ষা প্রডতল্পফদন 

(চডল্ল কড ফাাংরা এফাং ডফ কড ইাংল্পযজীল্পত) আইএভইডডল্পত প্রদান কযা ল্পল্পছ। 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
অধ্যাঃ ডতন 

াংগৃীত তথ্যাডদ, অগ্রগডত  ম যাল্পরাচনা 

 
“ল্লী ডফদ্যুতান ম্প্রাযণ ঢাকা ডফবাগী কাম যক্রভ-২ (াংল্পাডধত)” ীল যক ফাস্তফানাধীন প্রকল্পল্পয আতা 

ডনডফড় ডযফীক্ষল্পণয রল্পক্ষু ১১টি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত ল্পত তথ্য াংগ্র কযা  এফাং যজডভল্পন ডযদ যন কযা 
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। ভাঠ ম যাল্প প্রাপ্ত তল্পথ্যয উয ডবডি কল্পয প্রডতল্পফদন বতডয কযা ল্পল্পছ। ভাঠ ম যাল্পয ল্লী ডফদ্যুতান 

বফাল্পড যয ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয ভাব্যফস্থাক বৃন্দ, তত্ত্বাফধাক প্রল্পকৌরী, ডনফ যাী প্রল্পকৌরী, উ-

ভাব্যফস্থাক, বফদ্যুডতক উল্পদিা প্রডতষ্ঠাল্পনয ডযল্পটইনায প্রল্পকৌরী  ২০৯২ জন গ্রাল্পকয ভতাভত াংগ্র 

কযায কথা থাকল্পর ফাস্তল্পফ ভীক্ষাধীন ১১ টি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয ৩৬৫০ জল্পনয ভতাভত গ্রণ কযা 

ল্পল্পছ। এয ভল্পধ্য ৩০৭৫ জন নতুন াংল্পমাগ প্রাপ্ত গ্রাল্পকয  ৫৭৫ জন াংল্পমাগডফীন ফা াংল্পমাল্পগয জন্য 

অল্পক্ষাভান গ্রাল্পকয ভতাভত গ্রণ কযা । প্রাইভাডয  বল্পকডাডয তথ্য এফাং ভাঠ ম যা ল্পত প্রাপ্ত তথ্য-

উাল্পিয উয ডবডি কল্পয ডনডফড় ডযফীক্ষণ কাল্পজয কভ যডযডধ অনুমাী ম যাল্পরাচনা কল্পয প্রডতল্পফদন প্রণন 

কযা ল্পরা।  

 

৩.১। নতুন ডফতযণ রাইন ডনভ যাণ াংক্রান্ত তথ্যঃ 

“ল্লী ডফদ্যুতান ম্প্রাযণ ঢাকা ডফবাগী কাম যক্রভ-২ (াংল্পাডধত)” ীল যক ফাস্তফানাধীন প্রকল্পল্পয আতা 

বফদ্যুডতক রাইন ডনভ যাল্পণয বভাট রক্ষুভাত্রা ১০০০০ ডকল্পরাডভটায। এয ভল্পধ্য এডপ্রর, ২০১৮ ম যন্ত অডজযত 

ল্পল্পছ ৯৬৫৪ ডকল্পরাডভটায।  ডনল্পম্ন ছল্পক ডভডত ডবডিক রক্ষুভাত্রা  অজযন বদা ল্পরা। 
 

 

                  বরেডচত্রঃ নতুন ডফতযণ রাইন ডনভ যাণ াংক্রান্ত তথ্য এডপ্রর, ২০১৮  ম যন্ত 

 

৩ ৫%

৯৬ ৫%

২৩টি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয বভাট ডফতযণ রাইন ডনভ যাণ াংক্রান্ত তথ্য

অজযন  ৯৬৫৪ডকল্পরাডভটায

অফডি  ৩৪৬ ডকল্পরাডভটায

 

 

৩.২। রাইন ডনভ যাণ াংক্রান্ত ভাঠ ম যাল্পয প্রাপ্ত তল্পথ্যয আল্পরাচনাঃ 
 

ডকল্পাযগি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত, নাযাণগি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত-২, টাাংগাইর ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত, ভভনডাং 

ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত-২, আতাধীন এরাকায “ল্লী ডফদ্যুতান ম্প্রাযণ ঢাকা ডফবাগী কাম যক্রভ-২ 

(াংল্পাডধত)” ীল যক ফাস্তফানাধীন প্রকল্পল্পয রাইন  উল্পকন্দ্র যজডভল্পন ডযদ যন কযা । ফাাংরাল্পদ 

ল্লী ডফদ্যুতান বফাড য কর্তযক ডনডভ যত রাইন ডভডতয ডনকট স্তান্তয কযা । নমুনা ডাল্পফ স্তান্তডযত 
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রাইনগুল্পরা বথল্পক কল্পকটি রট যজডভল্পন ডযদ যন কযা । এয ভাল্পঝ ডকল্পাযগি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয 

আতাধীন ভভনডাং বজরায নান্দাইর উল্পজরায চানপুয গ্রাল্পভয প্রা ৫ ডকল্পরাডভটায, নান্দাইর উল্পজরায 

চডডাা গ্রাল্পভয প্রা ১ ডকল্পরাডভটায, টাাংগাইর ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয আতাধীন নাগযপুয উল্পজরায 

তাযাফাডড় গ্রাল্পভয প্রা ১ ডকল্পরাডভটায, নাযাণগি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত-২ এয আতাধীন জরডডড় উল্পকন্দ্র 

 উল্পকল্পন্দ্রয ৩৩ বকডব বা য রাইল্পনয প্রা ১২ ডকল্পরাডভটায রাইন যজডভল্পন বার ট্য বার ডযদ যন কযা 

। উল্পল্লডেত ফগুল্পরা রাইন ডনভ যাণ তবাগ ম্পূণ য ল্প ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয ডনকট স্তান্তডযত ল্পল্পছ। 

যজডভল্পন প্রাপ্ত তথ্যাডদ ডনল্পম্ন আল্পরাচনা কযা ল্পরা। 

 

৩.২.১। জরডডড় উল্পকন্দ্র  উল্পকল্পন্দ্রয ৩৩ বকডব বা য রাইল্পনয যজডভল্পন প্রাপ্ত তথ্যাডদ: 

 অডধকাাং বার ২ ডপট কভ স্থান/ল্পাতা আল্পছ। 

 E24 (Armour Rod) ব্যফায কযা  নাই। 

 তাল্পযয স্যাগ বফড। 

 অডধকাাং োল্পন Sky wire বনই । Sky wire থাকল্পর স্যাগ বফড। 

 অডধকাাং বাল্পর গ্রাউডডাং কল্পয নাই। 

 ডকছু ডকছু বার বল্পর আল্পছ ডাউন গাই ডদল্পত ল্পফ। 

 বপায বার বল্পর আল্পছ। 

 B141 নাই N1 তায ফাডয ল্প আল্পছ। 

 D5  এয ব্যফায কভ। 

 

৩.২.২। নান্দাইর উল্পজরায চানপুয  চডডাা গ্রাল্পভয ১১ বকডব রাইল্পনয যজডভল্পন প্রাপ্ত তথ্যাডদ: 

 ঠিক ভাল্পন বার বাতা  নাই। ৬ ডপল্পটয ভধ্য বথল্পক ১ ডপট, বকান বকান বক্ষল্পত্র ২ডপট ম যন্ত কভ আল্পছ। 

 াডব য ড্রল্প E17/ Connector ব্যফায কযা  নাই। 

 (F2-1) রগ োড়া কল্পয বাতা আল্পছ। 

 U/B তাল্পয Armour Rod (E11) ব্যফায কল্পয নাই। 

 U/B তাল্পয Armour Rod (E10) ব্যফায কল্পয নাই। 

 3D তাল্পয K21 ব্যফায কল্পয নাই। 

 এুাাংকয যড বফড ফাডয ল্প আল্পছ। বকান বকান বক্ষল্পত্র ২ ডপট ফাডয ল্প আল্পছ। 

 এুাাংল্পগর ডপটিাং J10 এয ডযফল্পতয J6 ব্যফায কল্পযল্পছ। 

 ডি-বপজ এইচটি জাম্পাল্পয কাল্পনক্টয ব্যফায কল্পয নাই। ট্যইি কযা আল্পছ। 

 ডাংল্পগর-বপজ এইচটি জাম্পাল্পয কাল্পনক্টয ব্যফায কল্পয নাই। 

 তাল্পযয একটি েুাড ফা দ্যইটি েুাড ডফডেন্ন া অফস্থা তায টানাল্পনা ল্পল্পছ। 

 বফডযবাগ বার বল্পর আল্পছ। 

 দ্যইটি বার বাাংগা াা বগল্পছ ডনল্পচয ডদল্পক। 

 বার এরাইনল্পভন্ট ঠিক নাই। 

 বার নাম্বাডযাং কযা নাই।      

৩.২.৩। নাগযপুয উল্পজরায তাযাফাডড় গ্রাল্পভয ১১ বকডব রাইল্পনয যজডভল্পন প্রাপ্ত তথ্যাডদ: 

 একটি বাল্পরয উল্পযয ডদল্পক বাাংগা াা বগল্পছ । 

 বফডকছু বার বল্পর আল্পছ। 

 H.T & U/B তায স্যাগ বফড। 

 গাই গ্রাউডডাং D4 এয ডযফল্পতয Nonstandard  তায ব্যফায কল্পযল্পছ। 
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 গ্রাউডডাং B67 এয ডযফল্পতয বরাায বল্পযক ব্যফায কযা ল্পল্পছ। 

 J6 এয নাট লুজ আল্পছ। 

 

ল্পযজডভল্পন ডযদ যনকৃত নান্দাইর উল্পজরায চানপুয  চডডাা গ্রাল্পভয ডকল্পাযগি প্রকল্প ডফবাল্পগয 

আতা বভাট রাইন ডনভ যাণ াংক্রান্ত তথ্যাডদঃ 

 

প্রকল্পল্পয নাভ ২০১৪-২০১৫ 

(ডকঃডভঃ) 

২০১৫-২০১৬ 

(ডকঃডভঃ) 

২০১৬-২০১৭ 

(ডকঃডভঃ) 

২০১৭-২০১৮ 

(ডকঃডভঃ) 

বভাট 

(ডকঃডভঃ) 

ডডডডড-২ ২৪.০০ ৪০৩.০০ ১২০.০০ ৪৩.০০ ৫৯০.০০ 

১.৫ এভডডড ০০ ০০ ৫০৪.০০ ১৯৭.০০ ৭০১.০০ 

১.৮ এভডডড ২৬১.০০ ৪৭৫.০০ ১৪৬.০০ ০০ ৮৮২.০০ 

ইউআযআইডডএ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 

বভাট ২৮৫.০০ ৮৭৮.০০ ৭৭০.০০ ২৪০.০০ ২১৭৩ 

 

ডকল্পাযগি প্রকল্প ডফবাল্পগয আতা ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয রাইন ডনডভ যত ল্পল্পছ ৮৭৮ ডকল্পরাডভটায,  

২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয রাইন ডনডভ যত ল্পল্পছ ৭৭০ ডকল্পরাডভটায। এক অথ য ফছল্পয ৮৭৮ ডকল্পরাডভটায ফা ৭৭০ 

ডকল্পরাডভটায রাইন ডনভ যাল্পণয কাল্পজ প্রকল্প ডফবাল্পগয ভারাভার আদান-প্রদান, সুাযডবন কযা, মথামথ বমৌথ 

ডযদ যন কল্পয ডভডতল্পক রাইন বুডঝল্প বদা  ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয মথামথ বমৌথ ডযদ যন কল্পয রাইন 

বুডঝল্প বনা িফ ল্পে না, ডফধা েুাডাড য অনুমাী রাইন ডনভ যাণ ল্পে না। 

 

৩.৩। বার/খ ুঁটি াংক্রান্ত ভাঠ ম যাল্পয প্রাপ্ত তল্পথ্যয আল্পরাচনাঃ 
 

৩.৩.১। প্রডতটি খ ুঁটিল্পত দ্যইটি ভাডকযাং থাকায কথা। একটি ১০ ডপট উচ্চতা অন্যটি বম অাংট্যক্য ভাটিয ডনল্পচ 

থাকল্পফ ব  ম যন্ত। ১০ ডপট এয ভাডকযাং ডদল্প বফাঝা মা খ ুঁটিটি কত অাং ভাটিয ডনল্পচ আল্পছ। যজডভল্পন 

ডযদ যনকৃত রাইল্পনয অডধকাাং খ ুঁটিল্পত ১০ডপট এয ভাডকযাং াা মা নাই।  

৩.৩.২। বার নাম্বাডযাং থাকায কথা থাকল্পর বকান বার নাম্বাডযাং াা মা নাই। 

৩.৩.৩। রাইনগুল্পরা স্তান্তডযত ল্পল্পছ ট্রান্সপযভায উল্পিারন না কল্পয ফা ডকছু ট্রান্সপযভায উল্পিারন কল্পয ফা 

ট্রান্সপযভায উল্পিারন না কল্পয াডব য ড্র প্রদান কল্পয, এই ভস্ত রাইল্পন ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত যফতীল্পত 

ট্রান্সপযভায  উল্পিারন কল্পয গ্রাক াংল্পমাগ প্রদান কল্পয থাল্পক। ট্রান্সপযভায উল্পিারল্পনয কাজ ল্লী ডফদ্যুৎ 

ডভডত ডনল্পজস্ব অথ যাল্পন কল্পয থাল্পক। ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয স্বাবাডফক কাজ কল্পভ য ভস্যা বতডয । এ ধযল্পনয 

রাইল্পন গ্রাক যাডন, গ্রাক অল্পন্তাল, দূনীডত কযায সুল্পমাগ বতডয । 

৩.৩.৪। একই প্রকল্প অডপল্প একাডধক প্রকল্প চরভান। বম বকান ভারাভাল্পর বার, ট্রান্সপযভায, ডভটাল্পযয 

প্রকল্পল্পয নাভ না থাকা, বকান্ বার বকান্ প্রকল্পল্পয ফা এক প্রল্পজল্পক্টয ভার অন্য প্রল্পজল্পক্ট আদান-প্রদান কযা 

ল্পল্পছ ডকনা তা ফাস্তল্পফ বফাঝায সুল্পমাগ বনই। একাডধক প্রকল্পল্পয একাডধক কাম যাল্পদল্পয ভারাভার একজন 

ঠিকাদাল্পযয কাল্পছ থাকা, বকান কাম যাল্পদল্পয বলাজআউল্পট ঠিকাদাল্পযয ভারাভাল্পরয বকান ঘাটডত ফা উদৃ্বি 

বফাঝায সুল্পমাগ বনই। ভারাভাল্পরয ঠিক ডল্পফ ডনল্পক কযল্পত ল্পর বকান প্রকল্প ডফবাল্পগয আতা চরভান 

কর প্রকল্পল্পয ডল্পফ ডনল্পক একফাল্পয ঠিকাদায ডবডিক কযল্পর ঘাটডত ফা উদ্বৃি বফয কযা িফ। ব বক্ষল্পত্র 

প্রচুয ভ প্রল্পাজন। মায জন্য ঠিকাদাল্পযয ভারাভাল্পরয ঘাটডত ফা উদ্বৃি বফয কযা িফ  নাই। 

 

প্রকল্প এরাকা ল্পযজডভল্পন রাইন ডযদ যল্পনয ডচত্রঃ 
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ডচত্রঃ এুাংকয রগ োড়া বাল্পফ বাতা আল্পছ এফাং এুাংকয যড ফাঁকা কল্পয স্থান কল্পযল্পছ। 

 

 
 

ডচত্রঃ টানা তায গাল্পছয ডাল্পরয ডত ফাঁধা আল্পছ। 

 

 

 

 

 

 

প্রকল্প এরাকা ল্পযজডভল্পন রাইন ডযদ যল্পনয ডচত্রঃ 
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ডচত্রঃ বাল্পরয উল্পযয ডদল্পক বাাংগা। 

 

  
 

ডচত্রঃ বার প্রল্পাজল্পনয বচল্প কভ বাতা আল্পছ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

৩.৪। উল্পকন্দ্র ডনভ যাণ াংক্রান্ত তথ্যঃ 
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প্রকল্পল্পয আতা ৩৫টি ৩৩/১১ বকডব নতুন উল্পকন্দ্র এফাং ১৫টি ৩৩/১১ বকডব উল্পকন্দ্র ফধ যন। ১৬টি ৩৩/১১ 

বকডব উল্পকন্দ্র ডনভ যাণ ম্পন্ন ল্পল্পছ এফাং ডফদ্যুতাডত অফস্থা যল্পল্পছ। ৩৪টি ৩৩/১১ বকডব নতুন উল্পকন্দ্র 

ডনভ যাণ প্রডক্রাধীন যল্পল্পছ। নতুন ২০ এভডবএ জরডডড় উল্পকন্দ্র ক্ষভতা বৃডিকৃত ৮টি উল্পকন্দ্র ডযদ যন 

কযা । ডযদ যনকৃত উল্পকন্দ্রগুল্পরা েুাডাড য অনুমাী ডনডভ যত ল্পল্পছ। ডফল্পল কল্পয নাযাণগি ডফ-২ এয 

আতা ডনডভ যত জরডডড় উল্পকন্দ্রটি দৃডিনডন্দত ল্পল্পছ। 

 

 

 

বরেডচত্রঃ উল্পকন্দ্র ডনভ যাণ াংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

 

৬৮%

৩২%

 

 

অজযন=১৬টি  (৩২%)                         

অফডি=৩৪টি  (৬৮%)                            

 

 

 

 

 

 

 

ডফল্পয বরাড বৃডিয কাযল্পণ ডফযভান উল্পকল্পন্দ্রয ক্ষভতা বৃডি কযা / নতুন উল্পকন্দ্র ডনভ যাণ কযা ল্প থাল্পক। 

নতুন উল্পকন্দ্র ডনভ যাল্পণয ডকাংফা ক্ষভতা বৃডিয জন্য ফাডফল্পফা এয কাডযগডয অনুল্পভাদন প্রল্পাজন । 



19 | c„ôv 
 

 

ফাডফল্পফাল্পড যয অনুল্পভাদল্পনয জন্য ডফল্পয অনুল্পযাধক্রল্পভ প্রস্তাডফত উল্পকন্দ্র ডনভ যাল্পণয প্রল্পাজনীতা, 

উল্পকল্পন্দ্রয আতা ডফযভান  প্রস্তাডফত ডক ডযভাণ বরাড াংযুক্ত থাকল্পফ, ৩৩ বকডব বা য রাইল্পনয 

ডযভাণ  রুট (Route) , উল্পকন্দ্রটি বম গ্রীড উল্পকন্দ্র ল্পত াংযুক্ত ল্পফ ইায কুাাডটি, ডক ডডভাড, 

প্রস্তাডফত উল্পকন্দ্রয আতা াংল্পমাগতব্য বরাড মূল্পয বরাড বন্টায ব্লক বরাড িডডল্পত প্রদ যন  ডফ 

ফৎল্পযয বরাড forecast এয তথ্য ফাডফল্পফাল্পড যয ডনধ যাডযত ছল্পক ডফল্পয ডযল্পটইনায উল্পদিা 

প্রডতষ্ঠান ডফস্তাডযত প্রডতল্পফদন অনুল্পভাদল্পনয ডনডভল্পি ফাডফল্পফাল্পড যয এই এড ডড ডযদপ্তল্পয যাডয ডকাংফা 

ডফল্পয বজনাল্পযর ম্যাল্পনজায এয ডনকট জভা প্রদান কল্পযন। মডদ প্রস্তাডফত উল্পকল্পন্দ্রয কাডযগডয প্রডতল্পফদনটি 

উল্পদিা প্রডতষ্ঠান কর্তযক াংডিি বজনাল্পযর ম্যাল্পনজাল্পযয দপ্তল্পয জভা বদা ল্প থাল্পক তাল্পর বজনাল্পযর 

ম্যাল্পনজায উক্ত  কাডযগডয প্রডতল্পফদনটি  সুাডয অনুল্পভাদল্পনয ডনডভল্পি ফাডফল্পফাল্পড যয এই এড ডড 

ডযদপ্তল্পয বপ্রযণ কল্পয থাল্পকন। প্রস্তাডফত উল্পকল্পন্দ্রয কাডযগডয প্রডতল্পফদনটি এই এড ডড ডযদপ্তয কর্তযক 

অনুল্পভাদন রাব কযল্পর ডফ/ফাডফল্পফা উল্পকন্দ্রটি ডনভ যাল্পণয উল্পযাগ গ্রণ কল্পযন। এই উল্পযাল্পগয ভল্পধ্য 

উল্পকন্দ্রটি ডনভ যাল্পণয প্রল্পাজনী জডভ ক্র ডকাংফা অডধগ্রণ কল্পয থাল্পক এফাং ফাডফল্পফাল্পড যয অনুল্পভাদন 

াল্পল্পক্ষ ডফল্পয ডনজস্ব অথ যাল্পন ডকাংফা ফাডফল্পফাল্পড যয বকান প্রকল্পল্পয আতা ডনভ যাণ কযা ল্প থাল্পক। 

বমল্পতু উল্পকন্দ্র ডনভ যাণ ডফদ্যুৎ যফযাল্পয জন্য অতুাফশ্যকী ডফল বল্পতু উল্পকল্পন্দ্রয কাডযগডয অনুল্পভাদন, 

স্থান ডনফ যাচন  ভূডভ ক্র/ অডধগ্রণ, ইতুাডদ প্রডক্রা মূ বকান ডনডদ যি উল্পকন্দ্র প্রকল্পভূডক্তয পূল্পফ যই ম্পন্ন 

াই যুডক্তযুক্ত। ডকন্তু ফাস্তল্পফ বদো মা বম, অনুভান ডবডিল্পত ডনডভ যতব্য উল্পকল্পন্দ্রয াংখ্যা   এরাকা 

ডনধ যাযণ কল্পয প্রকল্প প্রস্তাফ ভন্ত্রণারল্প ব কযা । ভন্ত্রণার কর্তযক প্রকল্প প্রস্তাফ অনুল্পভাদন রাব কযায ল্পয 

উল্পকল্পন্দ্রয কাডযগডয অনুল্পভাদন, স্থান ডনফ যাচন, ভূডভ ক্র/ অডধগ্রল্পণয দল্পক্ষ বনা । ইাল্পত বদো মা 

বম, ফডণ যত প্রডক্রাগুডর ম্পন্ন কল্পয বকান বকান বক্ষল্পত্র প্রকল্পল্পয বভাদকাডরন ভল্প উল্পকল্পন্দ্রয ডনভ যাণ কাজ 

িফ ল্পর অডধকাাং বক্ষল্পত্রই বদো মা প্রকল্পল্পয বভাদকাডরন ভল্প উক্ত প্রডক্রাগুডর ম্পন্ন না ায 

পল্পর প্রস্তাডফত উল্পকন্দ্রগুডর প্রকল্পল্পয বভাদকাডরন ভল্প ডনভ যাণ কযা িফ  না। ইাল্পত প্রকল্প 

অনুল্পভাদল্পনয স্বেতা প্রল্পশ্নয ম্মূেীন। 

৩৪টি উল্পকন্দ্র ডনভ যাণ এেন  নাই। বকান বকান বক্ষল্পত্র জডভ ক্র/ অডধগ্রণ প্রডক্রাধীন। ডফল্পয ডফযভান 

উল্পকন্দ্র মূল্পয ক্ষভতায ভল্পধ্যই একটি উল্পল্লেল্পমাগ্য াংখ্যক গ্রাকল্পক ডফদ্যুৎ াংল্পমাগ বদা ল্পল্পছ। প্রকল্পল্প 

উল্পল্লডেত ডনডভ যতব্য উল্পকন্দ্রগুডর ডনভ যাণ না ল্পর গ্রাক াংল্পমাল্পগয রক্ষুভাত্রা অডজযত ল্পল্পছ ৬৯.৫% এফাং 

রাইন ডনভ যাল্পণয রক্ষুভাত্রা ৯৬.৫৪% অফডি রাইন ডনভ যাল্পণয কাজ চরভান। ৩৪টি উল্পকন্দ্র ডনডভ যত ল্পর 

উল্পকন্দ্রগুল্পরায ৩৩বকডব বা য রাইন ডনভ যাল্পণয এফাং ১১ বকডব আউট-বগাডাং ডপডাল্পযয (১০২টি বথল্পক 

১৩৬টি) ভাইল্পরজ থাকল্পফ না। অন্য চরভান প্রকল্পল্পয আতা রাইন ডনভ যাল্পণয কাজ ল্পফ ফল্পর জানা মা । 

অডতডযক্ত নতুন উল্পকন্দ্র (৩৫টি) ডনভ যাল্পণয প্রস্তাফ না ডদল্প প্রকল্পল্পয ব্য হ্রা কযা বমত। 

 

প্রকল্পল্পয আতা বভাট ৬০০ এভডবএ ক্ষভতায উল্পকন্দ্র ডনভ যাণ কল্পয ৪ রক্ষ গ্রাকল্পক াংল্পমাগ প্রদাল্পনয জন্য 

৫২৭ এভডবএ ডফতযণ ট্রান্সপযভায ক্র কযা ল্পল্পছ। এয ভাল্পঝ ১৫০ এভডবএ উল্পকল্পন্দ্রয ক্ষভতা ফধ যন এফাং 

একটি ২০ এভডবএ নতুন উল্পকন্দ্র ডনডভ যত ল্পল্পছ, মা আডাযল্পরাল্পড যল্পল্পছ। ৩৭৭ এভডবএ ডফতযণ ট্রান্সপযভায 

চরভান উল্পকন্দ্রগুল্পরাল্পত াংল্পমাগ প্রদান কযা ল্পল্পছ। মায পল্পর চরভান উল্পকন্দ্রগুল্পরা বাযল্পরাড ায 

িাফনা থাল্পক।  

 

 

                      

 

  

প্রকল্প এরাকা ল্পযজডভল্পন উল্পকন্দ্র ডযদ যল্পনয ডচত্রঃ 
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জরডডড় উল্পকন্দ্র ডযদ যল্পনয ডচত্রঃ 

 

 

৩.৫। প্রকল্পল্পয ববৌত  আডথ যক রক্ষুভাত্রা এফাং অগ্রগডতঃ 
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ক্রডভক 

নাং 

কাম যক্রভ প্রকল্পল্পয রক্ষুভাত্রা ২০১৭-২০১৮ অথ য 

ফছল্পযয অগ্রগডত 

(এডপ্রর, ১৮ ম যন্ত) 

প্রকল্পল্পয ফ যল্পল ক্রভপুডিত 

অগ্রগডত 

(এডপ্রর, ১৮ ম যন্ত) 

০১ আডথ যক  

(ল্পকাটি টাকা) 

১৬৪৫.৩৭ ১২৪৮.৩৫ 

(৭৬%) 

১২৪৮.৩৫ 

(৭৬%) 

০২ রাইন ডনভ যাণ 

(ডকঃডভঃ) 

১০০০০ ৯৬৫৪ 

(৯৬.৫৪%) 

৯৬৫৪ 

(৯৬.৫৪%) 

০৩ উল্পকন্দ্র (টি) ৫০ ১৬ 

(৩২%) 

১৬ 

(৩২%) 

০৫ গ্রাক াংল্পমাগ 

(জন) 

৪০০০০০ ২৭৮৭৬৭ 

(৬৯.৫%) 

২৭৮৭৬৭ 

 (৬৯.৫%) 

 

 

বরেডচত্রঃ এক নজল্পয প্রকল্পল্পয োতাযী অজযন 
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কাম যক্রভ

  আডথ যক    রাইন ডনভ যাণ   উল্পকন্দ্র  নতুন    গ্রাক াংল্পমাগ  

  

      

         আডথ যক ৭৬ 

        রাইন ডনভ যাণ ৯৬ ৫৪ 

         উল্পকন্দ্র  ৩২ 

         গ্রাক াংল্পমাগ ৬৯ ৫ 

 

 

৩.৬। ডল্পেভ র াংক্রান্তঃ 
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প্রকল্প ফাস্তফাল্পনয অন্যতভ রক্ষু ডল্পেভ র হ্রাকযণ। প্রকল্পল্পয আতাধীন ১১টি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয গড় 

ডল্পেভ র হ্রা বল্পল্পছ। ডভডতমূল্পয ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পযয ডল্পেভ র ডছর ১১.৬৬%  ২০১৬-

২০১৭ অথ য ফছল্পযয ডল্পেভ র ল্পল্পছ ৯.৬০%। প্রকল্প ফাস্তফাল্পন ডল্পেভ র হ্রাকযণ াংক্রান্ত রক্ষুভাত্রা 

অডজযত ল্পে। 

 

১১টি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয ডল্পেভ রল্পয তুরনামূরক ডচত্রঃ 

 

ডভডতয নাভ ২০১৩-২০১৪ 

(%) 

২০১৪-২০১৫ 

(%) 

২০১৫-২০১৬ 

(%) 

২০১৬-২০১৭ 

(%) 

বগাারগি ডফ ১২.৬৯ ১২.১৮ ১১.৬৪ ১১.৪৪ 

বনত্রল্পকানা ডফ ১২.৬৮ ১৩.২৯ ১২.৯৭ ১২.২৪ 

ডকল্পাযগি ডফ ২২.৭৯ ২৩.১০ ২১.৭০ ১৭.৭৬ 

পডযদপুয ডফ ১২.৬৪ ১২.১৪ ১২.৫০ ১৪.৯৯ 

ভাদাযীপুয ডফ ১১.৯৪ ১৪.১০ ১৪.০৫ ১৩.০৩ 

জাভারপুয ডফ ১৫.০৯ ১৫.২৬ ১৬.৩৩ ১৬.১৬ 

ভভনডাং ডফ-২ ১২.৭৩ ১১.৬৮ ১১.৮৯ ১০.৭৩ 

নাযাণগি ডফ-২ - - ৯.৭১ ৮.৪৫ 

যীতপুয ডফ ১৬.৩১ ১৬.৯৪ ১৫.৩৫ ১৬.৭৯ 

ঢাকা ডফ-১ ৯.৮৬ ৮.৩৯ ৭.৪৬ ৬.৮০ 

টাাংগাইর ডফ ১২.১৪ ১০.৮৯ ১১.৪২ ১০.৭৮ 

১১টি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয 

গড় ডল্পেভ র 

১৩.৮৮ ১১.৬৬ ১০.৩৪ ৯.৬০ 

 

 

বরেডচত্রঃ ১১টি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয ডল্পেভ র াংক্রান্ত তথ্য 
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৩.৭। ভীক্ষাধীন ডফ মুল্পয ফছয ডবডিক ডফনি ট্রান্সপযভাল্পযয তুরনামূরক ডচত্রঃ 
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প্রকল্পল্পয মূররক্ষু গ্রাল্পভয ভানুল্পলয অথ যননডতক কভ যকাল্পডয াতায জন্য ডফদ্যুল্পতয ব্যফস্থা কযা। এয ল্পযয 

ধা ডনযফডেন্ন ডফদ্যুৎ ব্যফস্থা। ডফতযণ ট্রান্সপযভায ডফকর া ডনযফডেন্ন ফা ডনব যযল্পমাগ্য ডফতযণ ব্যফস্থায 

ভাঠ ম যাল্পয বল অন্তযা। ডফতযণ ট্রান্সপযভায ডফকর া াংক্রান্ত তথ্যাডদ াংগ্র কযা ল্পল্পছ। 

ডনব যযল্পমাগ্য ডফতযণ ব্যফস্থা ডফতযণ ট্রান্সপযভায ডফকর ায ায ডদন ডদন কল্পভ আল্পফ। ডফতযণ 

ট্রান্সপযভায ডফকর ায াল্পযয তুরনামূরকডচত্র ফছযাযী উস্থান কযা ল্পরা। ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয 

বভাট ডফকর া ট্রান্সপযভায াংখ্যা ডছর ৫৮০৩টি, ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বভাট ডফকর া 

ট্রান্সপযভাল্পযয াংখ্যা দাঁডড়ল্পল্পছ ৯২১৬ টি। মা ডনযফডেন্ন ফা ডনব যযল্পমাগ্য ডফতযণ ব্যফস্থায উন্নল্পনয ধাযা 

ঋণাত্বক সূচক ডনল্পদ য কল্পয। 

 

ডফল্পয নাভ ২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

ভাদাযীপুয ডফ ৪৫৪ ৬৯৮ ৬৬০ 

বনত্রল্পকানা ডফ ৮১০ ১০২৮ ১০৩০ 

ডকল্পাযগি ডফ ২৭০ ৬৪৮ ১০৬৩ 

বগাারগি ডফ ৩৮৬ ৫৩২ ৬৮৯ 

পডযদপুয ডফ ৩৯৮ ৫৭৮ ৬৬৫ 

জাভারপুয ডফ ৯১২ ৯৬২ ৯৫৭ 

নাযাণগি ডফ-২ - ৫৮৮ ৫৯২ 

টাাংগাইর ডফ ৮৪৬ ৮৫৭ ১২৩৭ 

ঢাকা ডফ-১ ৫৭৯ ১০১২ ৮০৮ 

ভভনডাং ডফ-২ ৮৪৯ ১১০৮ ১০৮৫ 

যীতপুয ডফ ২৯৯ ৫৪৮ ৪৩০ 

বভাট ৫৮০৩ ৮৫৫৯ ৯২১৬ 

 

ডকছু ডকছু ডফনি া ট্রান্সপযভায ডুাল্পভজ ল্প মা ফা বভযাভল্পতয অল্পমাগ্য। অডধকাাং ডভডতগুল্পরা 

অরাবজনক প্রডতষ্ঠান া ডফতযণ ট্রান্সপযভায ক্র কযল্পত অক্ষভ। বফডয বাগ বক্ষল্পত্রই রক্ষু কযা মা 

ডুাল্পভজ া ট্রান্সপযভায প্রকল্পল্পয আতা ক্রকৃত ট্রান্সপযভায ডদল্প প্রডতস্থান কযা । চরভান প্রকল্প 

বল ল্প বগল্পর এফাং নতুন প্রকল্প না থাকল্পর অডধকাাং অরাবজনক ডভডতগুল্পরা বভযাভল্পতয অল্পমাগ্য 

ট্রান্সপযভায প্রডতস্থান কযল্পত ভস্যা ড়ল্পফ এফাং গ্রাক অল্পন্তাল বৃডি বল্পত াল্পয। 

 

৩.৮। ভীক্ষাধীন ডফ মুল্পয ফছয ডবডিক ডপউজ ব্যফাল্পযয তুরনামূরক ডচত্রঃ 
 

ডনযফডেন্ন ডফদ্যুৎ ব্যফস্থায আয একটি পুাক্টয ডপউজ । ডপউজ াংক্রান্ত তথ্যাডদ াংগ্র কযা ল্পল্পছ। 

ডনব যযল্পমাগ্য ডফতযণ ব্যফস্থা ডপউজ ডফকর ায ায ডদন ডদন কল্পভ আল্পফ। ডপউজ ডফকর ায াল্পযয 

তুরনামূরকডচত্র ফছযাযী উস্থান কযা ল্পরা। ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয বভাট ডফকর া ডপউজ এয 

াংখ্যা ডছর ১২১২২৫ টি, ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বভাট ডফকর া ডপউজ এয  াংখ্যা দাঁডড়ল্পল্পছ ১৫৮২১৫ 

টি। ডপউজ ডফকর ায ায ডদন ডদন বৃডি বল্পল্পছ। মা ডনযফডেন্ন ফা ডনব যযল্পমাগ্য ডফতযণ ব্যফস্থায উন্নল্পনয 

ধাযা ঋণাত্বক সূচক ডনল্পদ য কল্পয। 

 

 

 

 

 

ফছয ডবডিক ডপউজ ব্যফাল্পযয তুরনামূরক ডচত্রঃ 
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ডফল্পয নাভ ২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

ভাদাযীপুয ডফ ৭৭২০ ৮৯৮০ ১৩৫৫৮ 

বনত্রল্পকানা ডফ ১২৩২১ ৯৬৮৪ ১৩৫৮১ 

ডকল্পাযগি ডফ ১০৩৪৩ ১৩৭২৫ ১৬৬০৮ 

বগাারগি ডফ ৬০৩৬ ৯৩৬১ ১৩৭৭১ 

পডযদপুয ডফ ৬৮২১ ৭৯৪৩ ১০৪৯৯ 

জাভারপুয ডফ ২০৭৮৫ ২২৬৯০ ১৯২৯৬ 

নাযাণগি ডফ-২ - ৭৪১৮ ১০৫৯৬ 

টাাংগাইর ডফ ১৭০০৫ ২৪৭১০ ২০৬৯০ 

ঢাকা ডফ-১ ৪৮৪৪ ২৮৯০ ৬৯৩১ 

ভভনডাং ডফ-২ ৩০১৫০ ২২০২০ ২৪৩৫০ 

যীতপুয ডফ ৫২০০ ৮৬১৯ ৮৩৩৫ 

বভাট ১২১২২৫ ১৩৮০৪০ ১৫৮২১৫ 

 

৩.৯। ভীক্ষাধীন ডফ মুল্পয ফছয ডবডিক বৃৎ গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফাল্পযয তুরনামূরক ডচত্রঃ 
 
 

বৃৎ ডল্পল্পয ডফদ্যুৎ ব্যফায পূল্পফ যয তুরনা বৃডি বল্পল্পছ। ১১টি ডফল্প বৃৎ ডল্প ল্পল্পছ ২৪০ টি। ২০১৫ -

২০১৬ অথ য ফছল্পয বৃৎ গ্রাল্পকয গড় ডফদ্যুৎ ব্যফায ডছর ২২৪৯৭৬ ডকঃঃআঃ, ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয গড় 

ডফদ্যুৎ ব্যফায বফল্পড় ল্পল্পছ ৩০৫৯৭৮ ডকঃঃআঃ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বৃৎ গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায 

বৃডি বল্পল্পছ ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পযয তুরনা ৪৫%। বৃৎ ডল্প বৃডি াা কভ যাংস্থাল্পনয সৃডি ল্পল্পছ। 
 

 

ডফল্পয নাভ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

ঢাকা ডফ-১ ১২২৯ ৫০১০৭২০৪২ ১৩০৩ ৫৮৯৭৪৩০০৭ 

টাাংগাইর ডফ ১৪৬৯ ৩৩৭৪১৬২৬ ১৫৬৯ ৪২০৫৮৯৩৬  

ভাদাযীপুয ডফ ৮ ১৩৪৩২০৬৪ ৮ ১৬৯৬৭০১১ 

বনত্রল্পকানা ডফ ১১৮ ৮২৫০৯৩৮ ১১৮ ৯৩৫৬৫০৭ 

ডকল্পাযগি ডফ ২৯১ ৩২৮৪৭২০ ২৯৫ ৪০০৩৪৬৪ 

বগাারগি ডফ ২৯ ৬৫৭৮৬৪৪ ৩৪ ৮৬৯৩৬৯৮ 

পডযদপুয ডফ ২১ ২৬৩২৭৩৮৯ ২১ ২৬০৭৩৩৭৯ 

ভভনডাং ডফ-২ ৫৪ ২০৮৩৮৪৪০ ৭৮ ৩২১৪৯৮২৮০ 

জাভারপুয ডফ ১২০ ৭৮১৩৫২৯ ১২৭ ৮৬৬১২৯৩ 

নাযাণগি ডফ-২ ৩৩০ ২০৫২৫০১৪৬ ৩৫৫ ১৬৯২২৫৪৩৬ 

যীতপুয ডফ ১০ ১০৯৬৩১৯ ১১ ২৮৪৫৩১৯ 

বভাট ৩৬৭৯ ৮২৭৬৮৫৮৫৭ ৩৯১৯ ১১৯৯১২৬৩৩০ 

 

 

 

৩.১০। ভীক্ষাধীন ডফ মুল্পয ফছয ডবডিক বছাট ডল্প গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফাল্পযয তুরনামূরক ডচত্রঃ 
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ডফল্পয নাভ 

২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক  াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

ঢাকা ডফ-১ ৪১৬১ ২২৩২০৬০৯৩ ৩১৮৭ ৩৮১১৭৩৬০ ৩২৭০ ৩৯২২০০৪৮ 

টাাংগাইর ডফ ২০২৯১ ২৯৯০১১৬৭ ২০১৯৬ ১৫৩০৫০২৫ ২১৫৪২ ১৫৫৭৮৩১৮ 

ভাদাযীপুয ডফ ৯৯৫ ৯১৬৫৯৮১ ১০২৫ ৮০৪৭৩১৫ ১০৪৬ ৭৭৫৪৯৮৮ 

বনত্রল্পকানা ডফ ২০৭৩ ১৭৬২২৫০৫ ২১৭৩ ১৩৪০৩১১৬ ২২৪৯ ১৩৩৯৮৫২৩ 

ডকল্পাযগি ডফ ১৮১৯ ১৬৮১১৩৯২ ১৮৩৯ ১৪৪৫৭৫০১ ১৯১৯ ১৪২৬৩৮২৬ 

বগাারগি ডফ ৮০৯ ৯১৪৫০৯৯ ১৩৯২ ৭৪৯৫৮২৮ ১৭৮৩ ৮১৭৫৪৪০ 

পডযদপুয ডফ ৯৮৬ ১০৪১০৯৬৫ ৯৯৯ ৮২৭১৯০৩ ১০২৩ ৭৮৬৮৮৭৯ 

ভভনডাং ডফ-২ ২৮৫৪ ৬৭৬৭৯৬০৬ ২৯২৬ ১২৯৬২৩০৭ ৩০০৬ ১৩৩৪৩১৭৩ 

জাভারপুয ডফ ২৩১৯ ১৭৫৯৩৫০০ ২৩৯৭ ১৩৫১৬৪৮৩ ২৪৭৫ ১৩১০৩৩৬৭ 

নাযাণগি ডফ-২ - - ৫৫১৬ ১০৩৩২১১৮০৩ ৫৬৩৪ ১০৬৪৪০২০৬ 

যীতপুয ডফ ৪১০ ৩৯৬৫৭১২ ৪৩২ ৩৭৯৫৯৭৮ ৪৩৭ ৩৬১৯৮২৮ 

বভাট ৩৬৭১৭ ৪০৫৫০২০২০ ৪২০৮২ ১১৬৮৫৮৪৬১৯ ৪৪৩৮৪ ২৪২৭৬৬৫৯৬ 

 

ভন্তব্য: ১১টি ডফল্প বছাট ডল্প ল্পল্পছ ২৩০২টি। ২০১৫ -২০১৬ অথ য ফছল্পয বছাট গ্রাল্পকয গড় ডফদ্যুৎ ব্যফায 

ডছর ২৭৭৬৯ ডকঃঃআঃ, ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয গড় ডফদ্যুৎ ব্যফায কল্পভ দাঁডড়ল্পল্পছ ৫৪৭০ ডকঃঃআঃ।       

২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বছাট গ্রাক াংখ্যা ২৩০২ জন বৃডি বল্পর ডফদ্যুৎ ব্যফায পূল্পফ যয তুরনা কল্পভল্পছ।  

 

৩.১১। ভীক্ষাধীন ডফ মুল্পয গ্রাক প্রডত ডফদ্যুৎ ব্যফাল্পযয তুরনামূরক ডচত্রঃ 
 

 

ডফল্পয নাভ গ্রাক ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

 

ভাদাযীপুয ডফ আফাডক ৭২৪ ৬৩৮ ৫৯৪ 

বভাট ১০২১ ৮৯৫ ৮৬৪ 

বনত্রল্পকানা ডফ আফাডক ৬৪৪ ৫৬৪ ৫০৪ 

বভাট ১৩৩৮ ৮৮৯ ৭৬৯ 

ডকল্পাযগি ডফ আফাডক - - - 

বভাট ১০৯১ ৯৩৯ ৭৮৭ 

বগাারগি ডফ আফাডক ৬৪৯ ৬১৭ ৬০৪ 

বভাট ৭১৬ ৭০১ ৬১৪ 

পডযদপুয ডফ আফাডক ৭০৮ ৬৩৮ ৫৮৪ 

বভাট ১০৭৮ ৯৭২ ৮৬৯ 

জাভারপুয ডফ আফাডক ৭১২ ৮০০ ৬৩০ 

বভাট ১০৪৬ ৯৩৮ ৮৫০ 

নাযাণগি ডফ-২ আফাডক - ১১২৯ ১০৫১ 

বভাট - ৩৬৮১ ৩৮০০ 

ঢাকা ডফ-১ আফাডক ১৭৪১ ১৬৫০ ১৫১২ 

বভাট ৪১৪৭ ৪০১৮ ৩৭৫৩ 

ভভনডাং ডফ-২ আফাডক ১৩৪৩ ১১৫৮ ১১৩৯ 

বভাট ৩০৯৪ ২৪৩০ ২৭৬২ 

 

ভন্তব্য: আফাডক গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায কল্পভ মাা, বৃৎ ডল্পল্পয ডফদ্যুৎ ব্যফায বৃডি াা অস্বাবাডফক 

ফল্পর প্রতীভান। প্রকৃতল্পক্ষ বৃৎ ডল্পগুল্পরা াযাডদন চালু থাল্পক। বকাল্পনা বকাল্পনা বৃৎ ডল্প যাত ১০/১১ টায 

য চালু থাল্পক। এই ভগুল্পরা ডফদ্যুৎ ব্যফায ডনযফডেন্ন থাল্পক। মায জন্য ডফদ্যুৎ ব্যফায বৃডি বল্পল্পছ। 

আফাডক গ্রাক ন্ধ্ুা ৬/৭ টা ল্পত যাত ১০/১১ টা ম যন্ত ডফদ্যুল্পতয ল্পফ যাচ্চ ডযভাণ ডফদ্যুৎ ব্যফায কল্পয। এই 

ভটাল্পত গ্রাল্পভয ভানুল ডফদ্যুৎ া ১/২ ঘন্টা। মায জন্য ডফদ্যুৎ ব্যফায কল্পভ বগল্পছ ফা ফাল্পড় নাই। অথ যাৎ 

ডক আাল্পয আফাডক গ্রাক ডফদ্যুৎ কভ াল্পে। 

৩.১২। ভীক্ষাধীন ডফ মুল্পয ফছয ডবডিক বরাড পুাক্টল্পযয তুরনামূরক ডচত্রঃ 
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ডফল্পয নাভ ২০১৩-২০১৪ 

(%) 

২০১৪-২০১৫ 

(%) 

২০১৫-২০১৬ 

(%) 

২০১৬-২০১৭ 

(%) 

ভাদাযীপুয ডফ ৪৮.৯৪ ৪১.৭৫ ৪৩.০৯ ৪১.২৬ 

বনত্রল্পকানা ডফ ৩৮.২৯ ৪০.১৫ ৪৯.২৯ ৩৯.৮ 

ডকল্পাযগি ডফ - - - - 

বগাারগি ডফ ২৭.৫ ৩১.৯ ৩৬.৩৬ ৩৯.০০ 

পডযদপুয ডফ ৩৯.৯ ৩৩.৫ ৩৫.৯ ৩৩.৩ 

জাভারপুয ডফ ৩৮.৩ ৩৬.৮ ৩৯.৫ ৩৫.৪ 

নাযাণগি ডফ-২ - - ৬৫ ৭৪.৭ 

টাাংগাইর ডফ ৫১.৭ ৪৭.৯ ৫০.৬ ৪৪.৬ 

ঢাকা ডফ-১ ৩৯ ৫৪ ৫৯ ৫৯ 

ভভনডাং ডফ-২ ৪৪ ৪৪.৮ ৪৪.৩ ৪৩.৫ 

যীতপুয ডফ ৪৬.৯ ৪৯.৭ ৪৭.৭ ৩২.৩ 

 

ভন্তব্য: ঢাকা ডফ-১  ভভনডাং ডফ-২ এয বরাড পুাক্টয প্রা অডযফডতযত যল্পল্পছ। বগাারগি 

ডফল্পয বরাড পুাক্টয ২০১৩-২০১৪ অথ য ফছল্পয ডছর ২৭.৫%, ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বফল্পড় ল্পল্পছ ৩৯%। 

নাযাণগি ডফ-২ এয বরাড পুাক্টয বৃডি বল্পল্পছ। এছাড়া ভাদাযীপুয ডফ, বনত্রল্পকানা ডফ, পডযদপুয 

ডফ, জাভারপুয ডফ, টাাংগাইর ডফ, যীতপুয ডফ এয বরাড পুাক্টয কল্পভল্পছ। 

 

৩.১৩। আফাডক গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ াংল্পমাগ াংক্রান্ত তথ্যঃ 
 

প্রডতটি নমুনা ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত বথল্পক ২টি উল্পজরা উল্পেশ্যমূরক নমুনাল্পনয ভাধ্যল্পভ ফাছাই কযা ল্পডছর। 

তন্মল্পধ্য একটি ফাছাই কযা ল্পল্পছ, বম উল্পজরা ডফ প্রধান অডপ অফডস্থত ব উল্পজরাটি এফাং অন্য 

নমুনা উল্পজরাটি ফাছাই কযা  ডফ এয প্রধান অডপ বথল্পক দূল্পয অফডস্থত একটি উল্পজরা। প্রডতটি 

ডনফ যাডচত উল্পজরা বথল্পক াধাযণ বদফ চন িডত (SRS) প্রল্পাগ কল্পয দ্যইটি ইউডনন ডনফ যাচন কযা ল্পল্পছ। 

আফায প্রডতটি ডনফ যাডচত ইউডনন বথল্পক এআযএ িডতয ভাধ্যল্পভ একটি গ্রাভ ফাছাই কযা ল্পল্পছ। চনকৃত 

ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত বথল্পক গ্রাকল্পদয তাডরকা াংগ্র কযা ল্পল্পছ। ফাছাইকৃত গ্রাভ বথল্পক প্রল্পাজনী াংখ্যক 

গ্রাক ডল্পেল্পভটিক নমুনাণ িডতয ভাধ্যল্পভ বনা ল্পল্পছ। তল্পফ উল্পল্লে থাল্পক বম, ফাছাইকৃত 

উল্পজরা/গ্রাল্পভ আল্পরাচু প্রকল্পল্পয ডফদ্যুতাডত গ্রাভ না থাকা ার্শ্যফতী ডফদ্যুতাডত উল্পজরা/গ্রাল্পভ বথল্পক 

তথ্য বনা ল্পল্পছ। ১১টি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত বথল্পক নমুনা ডাল্পফ ২০৯২ জন গ্রাল্পকয ভতাভত াংগ্র কযায 

কথা থাকল্পর ফাস্তল্পফ ভীক্ষাধীন ১১ টি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয ৩৬৫০ জল্পনয ভতাভত গ্রণ কযা ল্পল্পছ। এয 

ভল্পধ্য ৩০৭৫ জন নতুন াংল্পমাগ প্রাপ্ত গ্রাল্পকয  ৫৭৫ জন াংল্পমাগডফীন ফা াংল্পমাল্পগয জন্য অল্পক্ষাভান 

গ্রাল্পকয ভতাভত গ্রণ কযা ।  

 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাগ বল্পত আনায ডক বকান অসুডফধা ল্পডছর? 

 

ুাঁ না 

২১৭৪ ৯০১ 

৭১% ২৯% 

 

 

 

মডদ ুাঁ  তাল্পর 
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অল্পক্ষা কযল্পত ল্পডছর অডতডযক্ত টাকা া বরল্পগডছর 

১৬৮৮ ২১০২ 

৭৮% ৯৭% 

 

দযোস্ত কযায কত ডদন য আডন াংল্পমাগ বল্পডছল্পরন? 
 

৩০ ডদন য ১ ভাল্পয বফী ভ য ২-৬ ভা এয ভল্পধ্য ৬ ভাল্পয বফী 
 

১৪৯৫ ৭২৫ ৩৭১ ৪৮৪ 

৪৯% ২৩% ১২% ১৬% 

 

ডফদ্যুৎ না থাকায অডবল্পমাগ কযায কতক্ষণ য বফা াল্পেন? 
 

 ১-৬ ঘন্টা ৬-১২ ঘন্টা ১২-১৮ ঘন্টা ১৮-২৪ ঘন্টা ১-৩ ডদন ৩-৭ 

ডদন 

 ২০২৮ ৪৫৪ ১২৭ ৩৯ ২০ ৫৩১ 

       

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায ডক ডক সুডফধা ল্পল্পছ? 

 

ডক্ষা ব্যফা ডফল্পনাদন ইন্টাযল্পনট/ল্পমাগাল্পমাগ কৃডল  ফগু

বরাই 

২২৪৩ ১০২৩ ১১৮৮ ৩৭৯ ৫৪০ ৩৩১ 

৭৩% ৩৩.২৬% ৩৮.৬৩% ১২.৩২% ১৭.৫৬% ১০.৭

৬% 

ভন্তব্য: কৃডল বক্ষল্পত্র প্রবাফ তুরনামূরক কভ ল্পড়ল্পছ ফল্পর প্রতীভান । 

 

আডন বদডনক কত ঘন্টা ডফদ্যুৎ ান? 

 

২-৪ ঘন্টা ৪-৮ ঘন্টা ৮-১২ ঘন্টা ১২-১৬ ঘন্টা ১৬-২০ ঘন্টা ২০-২৪ 

ঘন্টা 

১২৭ ৫৬০ ৭৪৯ ১০৮৫ ৫৪৬ ০৮ 

৪.১৩% ১৮.২১% ২৫.৬৫% ৩৫.২৮% ১৭.৭৫% ০.২৬% 

 

ঝল্পড় ডফদ্যুৎ ডফভ্রাট ল্পর অডবল্পমাগ কযায কত ভ ল্পয ডফদ্যুৎ ান? 

(১৯৮১ জল্পনয ভতাভত) 

১ ডদন ২-৩ ডদন ৩-৫ ডদন ৫-৭ ডদন ৭-১৫ ডদন ১৫ ডদল্পনয 

উল্পবয 

৮৯৫ ৬৮৮ ৩৪৮ ৪৬ ০৪ ০ 

৪৫% ৩৫% ১৭.৮% ২% ০.২০% ০ 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায আ বফল্পড়ল্পছ ডকনা? 

 

ুাঁ না 

২০৪৪ ১০৩১ 

৬৬% ৩৪% 

  

৩.১৪। াংল্পমাল্পগয অল্পক্ষা থাকা আফাডক গ্রাল্পকয ভতাভতঃ 
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ডভডতয নাভ  এরাকা গ্রাক াংখ্যা (জন) ভতাভত ভন্তব্য 

 

জাভারপুয ডফ 

উল্পজরাঃ জাভারপুয 

ইউডননঃ ইটাইর 

গ্রাভঃ গানকান্দা 

 

 

৯৪ 

(২৫০জল্পনয ভল্পধ্য 

৯৪ জল্পনয ভতাভত 

বনা ল্পল্পছ) 

 

৯৪ জনই অডতডযক্ত 

টাকা ডদল্পল্পছ। 

দযোস্ত কযায এক ফছয 

য ডভটায বল্পল্পছ ডকন্তু 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাগ এেল্পনা 

াডন। 

ডকল্পাযগি ডফ 

উল্পজরাঃ ইটনা 

গ্রাভঃ বকরুারা 

২৬ 

(১০০ জল্পনয ভল্পধ্য 

২৬ জল্পনয ভতাভত 

বনা ল্পল্পছ) 

 

২৬ জনই অডতডযক্ত 

টাকা ডদল্পল্পছ। 

দযোস্ত কযায ছভা 

ল্পল্পছ , াডব য ড্র 

বদা আল্পছ ডকন্তু ডফদ্যুৎ 

াংল্পমাগ এেল্পনা াডন। 

টাাংগাইর ডফ 

উল্পজরাঃ নাগযপুয 

গ্রাভঃ তাযাফাডড় 

 

৩০ ৩০ জনই অডতডযক্ত 

টাকা ডদল্পল্পছ। 

দযোস্ত কযায ছভা 

ল্পল্পছ , াডব য ড্র 

বদা আল্পছ ডকন্তু ডফদ্যুৎ 

াংল্পমাগ এেল্পনা াডন। 

 

বনত্রল্পকানা ডফ 

উল্পজরাঃ োডরাজুডয 

গ্রাভঃ াঁচাট 

২৫ 

 

অথ যননডতক ভতাভত 

প্রকা কযল্পত 

অাযগতা জানা। 

 

ডভটায বল্পল্পছ ডকন্তু 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাগ এেল্পনা 

াডন। 

ডকল্পাযগি ডফ 

বজরাঃ ভভনডাং 

উল্পজরাঃ নান্দাইর 

গ্রাভঃ চানপুয 

৪০০ ৪০০ জনই অডতডযক্ত 

টাকা ডদল্পল্পছ। 

দযোস্ত কযায ছভা 

য, াডব য ড্র বদা 

আল্পছ ডকন্তু ডফদ্যুৎ 

াংল্পমাগ এেল্পনা াডন। 
 

বভাট ৫৭৫ 
 

  

 

৩.১৫। গ্রাল্পকয অডবল্পমাগ াংক্রান্ত তথ্যাডদঃ 
 

 

গ্রাল্পকযা ডফডবন্ন ধযল্পনয অডনল্পভয কথা বভৌডেক বাল্পফ জানা। ভধ্যস্বত্বল্পবাগী বরাক দ্বাযা গ্রাকযা যাডনয 

স্বীকায ল্প থাল্পক। অাদৄ বরেণডণয বরাকল্পদয কথা অনুমাী কাজ  ফল্পর তাযা ডফর্শ্াল্পমাগ্য ল্প উল্পঠল্পছ। এ 

বরেণডণয বরাকজল্পনয কথা অনুমাী ভারাভার মা, খ ুঁটি ফল্প। অডপল্পয তথ্য / বগান তথ্য অথ যাৎ কল্পফ 

কাম যাল্পদ বদা ল্পফ/ কল্পফ খ ুঁটি ফা ট্রান্সপযভায াইল্পট মাল্পফ, বকান ভারাভার আল্পছ ফা বকান ভারাভার বনই, 

এ ফ তথ্যল্পক পু ুঁডজ কল্পয গ্রাকল্পদয যাডন কল্পয।  

একই প্রকল্প ডফবাল্পগ একই াল্পথ ডফডবন্ন প্রকল্প চরভান। একই ঠিকাদাল্পযয ডনকট ডফডবন্ন প্রল্পজল্পক্টয একাডধক 

রাইন ডনভ যাণ কাম যাল্পদ ডফযভান। তাছাড়া একই ঠিকাদায বকান বকান বক্ষল্পত্র ডভডতয ডভডন ঠিকাদায 

ডল্পল্পফ কাজ কল্পয থাল্পক। বকান প্রকল্পল্পয ভারাভাল্পরয গাল্প প্রকল্পল্পয নাভ ডরো থাল্পকনা। একই াল্পথ 

একাডধক কাম যাল্পদ থাকা একাডধক কাম যাল্পদল্পয ভারাভার ঠিকাদায উঠিল্প বন। এক প্রকল্পল্পয ভারাভার 

অন্য প্রকল্পল্প ল্পজই ঠিকাদায ব্যফায কযল্পত াল্পয। মা অাদৄ চল্পক্রয কাজ জ কল্পয বদ।  

৩.১৬। ডভটায  নতুন াংল্পমাগ াংক্রান্ত তথ্যাডদঃ 
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প্রকল্পল্পয আতা নতুন াংল্পমাল্পগয রক্ষুভাত্রা ডছর ৪০০০০০ জন। রাইন ডনভ যাল্পণয ৯৬.৫৪ % রক্ষু অজযন 

ল্পল্পছ এফাং ৬৯.৫% নতুন গ্রাক াংল্পমাগ বদা ল্পল্পছ । অথ যাৎ ২৭৮৭৬৭ জন নতুন গ্রাল্পকয াংল্পমাগ 

ল্পল্পছ। ৩৪ টি নতুন উল্পকন্দ্র এেন ডনভ যাণ ডন। ৩৪ টি নতুন উল্পকন্দ্র ডনভ যাণ    অফডি রাইন ডনভ যাণ 

ল্পর ডডডড অনুমাী অফডি ১২২০০০ জন গ্রাকল্পক াংল্পমাগ বদা ল্পফ। উল্পল্লখ্য ডডডড অনুমাী ১-বপজ 

ডভটায ক্র কযা ল্পল্পছ। ডভডতগুল্পরায বোল্পযয ফ যল্পল তথ্য অনুমাী ডভটাল্পযয ভজুত শূন্য। বমল্পতু 

ইডতভল্পধ্য ৬৯.৫% গ্রাক াংল্পমাগ ল্প বগল্পছ  ৩৪ টি উল্পকন্দ্র এেন ডনভ যাণ ডন বল্পক্ষল্পত্র ডডডডল্পত 

গ্রাক রক্ষু ভাত্রা আল্পযা অল্পনক বফড বদোল্পনা বমত। ডভটায ক্রল্পয রক্ষুভাত্রা অডজযত ল্পল্পছ এফাং ডভটাল্পযয 

ভজুত বল। ফতযভাল্পন এ প্রকল্পল্পয অফডি ডভটায স্থান কাম যক্রভ অন্য প্রকল্পল্পয ডভটাল্পযয উয ডনব যয কযল্পছ। 

 

 

৩.১৭। এক বপজ ডফতযণ ট্রান্সপযভায াংক্রান্ত তথ্যঃ 
 

ল্লী ডফদ্যুতান বফাল্পড যয এক বপজ ডফতযণ ট্রান্সপযভায ব্যফায কযায মূর রক্ষু স্বল্প ডনভ যাণ ব্যল্প রাইন র 

ডনন্ত্রণ কল্পয গ্রাল্পভ গ্রাল্পভ ডফদ্যুৎ াংল্পমাগ প্রদান কযা। এরটি রাইন র ডনন্ত্রণ যাোয জন্য বছাট বছাট এক 

বপজ ডফতযণ ট্রান্সপযভায ব্যফায কযা ল্প থাল্পক।  

 

 আফাডক াংল্পমাল্পগয বক্ষল্পত্র কভল্পক্ষ ৫০০ াট বরাড ধল্পয ডফদ্যুৎ াংল্পমাগ প্রদান কযা ল্প থাল্পক 

এফাং গ্রাকল্পক জাভানত ফাফদ ছত টাকা জভা ডদল্পত ; 
 

 ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত ১০ বকডবএ ম যন্ত এক বপজ াংল্পমাগ প্রদান কযায জন্য ডফতযণ ট্রান্সপযভায প্রদান 

কল্পয থাল্পক; 
 

 ডতন বপজ গ্রাল্পকয চাডদা ১৫ বকডবএ এয বফড ল্পর গ্রাল্পকয ডনজ েযল্পচ ডফতযণ ট্রান্সপযভায ক্র 

কযল্পত । গ্রাল্পকয ক্রকৃত ট্রান্সপযভায এ ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত াংল্পমাগ প্রদান কল্পয থাল্পক। 

 

প্রকল্পল্পয অন্যতভ রক্ষুভাত্রা ৪০০০০০ জন গ্রাক াংল্পমাগ। ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত আতাভূক্ত এরাকা ফতযভাল্পন 

১০ বকডবএ ট্রান্সপযভাল্পযয ভাধ্যল্পভ ১০ জন গ্রাক াংল্পমাগ প্রদান কযায জন্য ডডজাইন কযা ল্প থাল্পক। ১০-

২৫ জন গ্রাল্পকয াংল্পমাগ কযায জন্য ১০ বকডবএ একটি ফা ১০ বকডবএ ট্রান্সপযভায ব্যাাংক কল্পয াংল্পমাগ 

প্রদান কযা ল্প থাল্পক।আফাডক গ্রাল্পকয াংল্পমাগ প্রদাল্পনয জন্য ১০ বকডবএ  ১৫ বকডবএ ডফতযণ 

ট্রান্সপযভায ডদল্প ডডজাইন ঠিক। 

ট্রান্সপযভায াইজ অনুমাী রাইন র এয তুরনামূরক প্রডতল্পফদন 
 

কভ যদক্ষতা ৯০ %  প্রডত ডকল্পরাডভটায বযাধ (R) 
 

ট্রান্সপযভায াইজ  

(এক বপজ) 

এরটি 

অুাডম্পায 

I±R (াট) 

এরটি  

এইচটি 

অুাডম্পায 

I±R (াট) 

এইচটি 

ভন্তব্য 

১০ ৩৯.১ ১৫২১ R ০.৫৯ ০.৩৪৮১ R  

১৫ ৫৮ ৩৩৬৪ R ০.৮৮৫ ০.৭৮৩২ R  

২৫ ৯৮ ৯৬০৪ R ১.৪৭৫ ২.১৭৬ R  

ট্রান্সপযভায াইজ  

(এক বপজ) 

এরটি 

অুাডম্পায 

I±R (াট) 

এরটি  

এইচটি 

অুাডম্পায 

I±R (াট) 

এইচটি 

ভন্তব্য 

৩৭.৫ ১৪৭ ২১৬০৯ R ৩৭.৫ ২.২১২৫ R  

৫০ ১৯৫ ৩৮০২৫ R ২.৯৫ ৮.৭০২৫ R  

৭৫ ২৯৩ ৮৫৮৪৯ R ৪.৪২৫ ১৯.৫৮ R  

 

একটি এক বপজ ২৫ বকডবএ ট্রান্সপযভায ব্যফায না কল্পয ডতনটি ১০ বকডবএ ফা  (১০x৩) ফা (১০+১৫) ২৫ 

বকডবএ ডফতযণ ট্রান্সপযভায ব্যফায কযা বমল্পত াল্পয। একটি এক বপজ ২৫ বকডবএ ট্রান্সপযভাল্পযয র 
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[I±R (াট, এরটি), I±R (াট, এইচটি)   ট্রান্সপযভাল্পযয কায র (I±R)] ডতনটি ১০ বকডবএ ফা ২৫ 

(১০+১৫) বকডবএ ডফতযণ ট্রান্সপযভাল্পযয রল্পয বথল্পক বফড। 

৩৭.৫ বকডবএ  ব্যফায না কল্পয আফাডক গ্রাক াংল্পমাগ বক্ষল্পত্র (১৫+১৫+১০) বকডবএ ফা (১৫+১৫+১৫) 

ব্যফায কযল্পর কাডযগডয র কভ ল্পতা। একটি এক বপজ ৩৭.৫ বকডবএ ট্রান্সপযভাল্পযয র [I±R (াট, 

এরটি), I±R (াট, এইচটি)   ট্রান্সপযভাল্পযয কায র (I±R)] ডতনটি ১৫ বকডবএ ফা ৪০ 

(১০+১৫+১৫) বকডবএ ডফতযণ ট্রান্সপযভাল্পযয রল্পয বথল্পক বফড। 

৫০ বকডবএ  এক বপজ ডফতযণ ট্রান্সপযভায ডদল্প আফাডক গ্রাক াংল্পমাগ কাডযগডয ডদক বথল্পক ঠিক না। 

অল্পনক রম্বা এরটি রাইন ডনভ যাণ কযল্পত ল্পফ। তা না কল্পয (১৫+১৫+১০+১০) ফা (১৫+১৫+১৫+১০) বকডবএ 

কল্পয াংল্পমাগ প্রদান কাডযগডয ডদক বথল্পক যুডক্তযুক্ত। একটি এক বপজ ৫০ বকডবএ ট্রান্সপযভাল্পযয র [I±R 

(াট, এরটি), I±R (াট, এইচটি)   ট্রান্সপযভাল্পযয কায র (I±R)] ৫০ (১৫+১৫+১০+১০)বকডবএ 

ফা ৫৫ (১৫+১৫+১৫+১০) বকডবএ ডফতযণ ট্রান্সপযভাল্পযয রল্পয বথল্পক বফড। 

৭৫ বকডবএ  এক বপজ ডফতযণ ট্রান্সপযভায ডদল্প আফাডক গ্রাক াংল্পমাগ কাডযগডয ডদক বথল্পক বভাল্পট 

রাবজনক ন। এরটি রাইন বফ রম্বা ল্প মাল্পফ। একটি এক বপজ ৭৫ বকডবএ ট্রান্সপযভাল্পযয র [I±R 

(াট, এরটি), I±R (াট, এইচটি)   ট্রান্সপযভাল্পযয কায র (I±R)] ৮ টি ১০ বকডবএ ফা ৭৫ 

(১০+১০+১০+১০+১০+১০+১৫) বকডবএ ডফতযণ ট্রান্সপযভাল্পযয রল্পয বথল্পক বফড। গ্রাক প্রডত ০.৮ 

ডকল্পরাাট বরাড ডাল্পফ প্রা ১০৫ জন। ১০৫ জন গ্রাকল্পক াংল্পমাগ ডদল্পত প্রডত খ ুঁটিল্পত ১০ জন কল্পয ল্পর 

১১ েুান এরটি রাইন ডনভ যাণ কযল্পত ল্পফ পল্পর এরটি র ফাড়ল্পফ। 

প্রকল্পল্পয অন্যতভ রক্ষুভাত্রা ৪০০০০০ জন গ্রাক াংল্পমাগ। আফাডক গ্রাক াংল্পমাল্পগয জন্য এক বপজ ২৫ 

বকডবএ, ৩৭.৫ বকডবএ, ৫০বকডবএ  ৭৫ বকডবএ ডফতযণ ট্রান্সপযভায ক্র কাডযগডয ডদক বথল্পক যুডক্তযুক্ত 

ন। 

 

প্রকল্পল্পয আতা ক্রকৃত ডফতযণ ট্রান্সপযভাল্পযয (২৫ বকডবএ, ৩৭.৫ বকডবএ, ৫০বকডবএ, ৭৫ বকডবএ) 

ডযাংখ্যান ল্পরা: ২৫ বকডবএ  ৬৯০৩টি, ৩৭.৫ বকডবএ  ২২৫৯টি, ৫০ বকডবএ ৩৮০টি, ৭৫ বকডবএ ৬০টি। 
 

ট্রান্সপযভায ব্যাাংক কল্পয াংল্পমাগ প্রদাল্পনয জন্য মডদ ২৫ বকডবএ, ৩৭.৫ বকডবএ, ৫০ বকডবএ,  ৭৫ বকডবএ  

ট্রান্সপযভায ক্র কযা ল্প থাল্পক, তা না কল্পয ডতন বপজ ট্রান্সপযভায ক্র কযা কাডযগডয  অথ যননডতক ডদক 

বথল্পক বদ  জাডত আয বফড রাবজনক ল্পতা। 

 

২৫ x ৩ বকডবএ ফনাভ ডতন বপজ ১০০ বকডবএ 

 

কভ যদক্ষতা ৯০ %  গ্রাক প্রডত ০.৮ ডকল্পরাাট 

 

ট্রান্সপযভায াইজ 

বকডবএ 

একক মূল্য বভাট মূল্য ডকল্পরাাট িাব্য গ্রাক 

াংখ্যা 

২৫ x ৩  ৮৩০০০.০০  ২৪৯০০০.০০ ৬৭.৫ ৮৫ 

১০০ ২৩০০০০.০০ ২৩০০০০.০০ ৯০ ১১৩ 

 

 

 

 

 

৩৭.৫ x ৩ বকডবএ ফনাভ ডতন বপজ ১৫০ বকডবএ 
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কভ যদক্ষতা ৯০ %  গ্রাক প্রডত ০.৮ ডকল্পরাাট 

 

ট্রান্সপযভায াইজ 

বকডবএ 

একক মূল্য বভাট মূল্য ডকল্পরাাট িাব্য গ্রাক 

াংখ্যা 

৩৭.৫ x ৩  ১১৭০০০.০০ ৩৫১০০০.০০ ১০১ ১২৭ 

১৫০ ২৯০০০০.০০ ২৯০০০০.০০ ১৩৫ ১৬৯ 

 

 
 

 

 

৫০ x ৩ বকডবএ ফনাভ ডতন বপজ ১৫০ বকডবএ 

কভ যদক্ষতা ৯০ %  গ্রাক প্রডত ০.৮ ডকল্পরাাট 

 

ট্রান্সপযভায াইজ 

বকডবএ 

একক মূল্য বভাট মূল্য ডকল্পরাাট িাব্য গ্রাক 

াংখ্যা 

৫০ x ৩  ১৫৪০০০.০০ ৪৬২০০০.০০ ১৩৫ ১৬৯ 

১৫০ ২৯০০০০.০০ ২৯০০০০ ১৩৫ ১৬৯ 

 

 
 

৭৫ x ৩ বকডবএ ফনাভ ডতন বপজ ২৫০ বকডবএ 

কভ যদক্ষতা ৯০ %  গ্রাক প্রডত ০.৮ ডকল্পরাাট 

 

ট্রান্সপযভায াইজ 

বকডবএ 

একক মূল্য বভাট মূল্য ডকল্পরাাট িাব্য গ্রাক 

াংখ্যা 

৭৫ x ৩  ১৯০০০০.০০ ৫৭০০০০.০০ ২০৩ ২৫৩ 

২৫০ ৪৫০০০০.০০ ৪৫০০০০.০০ ২২৫ ২৮১ 

 

 

 

 

৩.১৮। ডডডডল্পত ডযকল্পনা/ডডজাইনগত ত্রুটিঃ 
 

 ৩৪ টি উল্পকন্দ্র ডনভ যাণ ছাড়াই ৬৯.৫ % গ্রাক াংল্পমাগ ল্পল্পছ। ৩৪ টি উল্পকল্পন্দ্রয ৪৩০ এভডবএ 

মায ডফযীল্পত অফডি ৩১.৫ % (১২২০০০ জন) গ্রাক াংল্পমাগ ল্পফ। ডডডডল্পত গ্রাক াংল্পমাল্পগয  

রক্ষু ভাত্রা আল্পযা অল্পনক বফড বদোল্পনা বমত ফা কভ াংখ্যক উল্পকন্দ্র ডনভ যাণ কল্পয প্রকল্পল্পয গ্রাক 

াংল্পমাল্পগয রক্ষুভাত্রা অডজযত ত; 

 

 প্রস্তাডফত উল্পকন্দ্রগুডরয বা য গ্রীড উল্পকন্দ্র, বফ, বিকায ইতুাডদয ডফলল্প ডডডডল্পত বকান 

ডনল্পদ যনা নাই।  

 

স্থানী ম যাল্প কভ যারা  ভতডফডনভ বা 
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“ল্লী ডফদ্যুতান ম্প্রাযণ ঢাকা ডফবাগী কাম যক্রভ-২ (াংল্পাডধত)” প্রকল্পল্পয ডনডফড় ডযফীক্ষন ডফলল্প  

ভভনডাং ডফ-১ এয ল্পম্মরন কল্পক্ষ একটি স্থানী কভ যারা  ভতডফডনভ বা প্রকল্প ডযচারল্পকয 

বাডতল্পত্ব অনুডষ্ঠত । উক্ত বা  ভভনডাং ডফ-১ এয ভাব্যফস্থাক, ভভনডাং ল্লী ডফদ্যুৎ 

ডভডতয উ-ভাব্যফস্থাক (ল্পটকডনকুার), প্রকল্প ডযচারক, ভভনডাং প্রকল্প ডফবাল্পগয ডনফ যাী প্রল্পকৌরী, 

জন প্রডতডনডধ, ডফডবন্ন বরেণণীয গ্রাক, যাভ যক প্রডতষ্ঠাল্পনয যাভ যক  ভভনডাং ডফ-১ এয কভ যকতযা, ৯ 

জন আফাডক  এক জন বচ গ্রাক উডস্থত ডছল্পরন। কভ যারা আল্পরাচনা শুরুল্পত প্রকল্প ডযচারক, 

প্রকল্পল্পয উল্পেশ্য, রক্ষু, প্রকল্পল্পয রক্ষুভাত্রা  অজযন প্রকল্পল্পয ডফডবন্ন ডফল উস্থান কল্পযণ। ধাযাফাডক 

বাল্পফ উডস্থত কর ম যাল্পয কভ যকতযা, জন প্রডতডনডধ  গ্রাক ফক্তব্য যাল্পেন। কভ যারায আল্পরাচনা বম 

ডফল গুল্পরা উল্পঠ আল্প তা ডনল্পম্ন বদা র। 

 

 বরাড বডডাং আল্পগয তুরনা কল্পভল্পছ কল্পরয ফক্তল্পফ উল্পঠ এল্পল্পছ 

 ডভডতয গ্রাক বফায ভান বাল্পরা ফল্পর কল্পরই ভতাভত প্রদান কল্পযন। 

 বচ গ্রাক জানান বচ াংল্পমাল্পগয পল্পর ডতডন অথ যননডতক বাল্পফ রাবফান ল্পল্পছন। 

 কর গ্রাকই জানান ডফদ্যুল্পতয াংল্পমাল্পগয পল্পর তাঁল্পদয ন্তানল্পদয বরোড়ায সুডফধা াল্পে। 

 একজন গ্রাক LED ফাল্ব ব্যফায কল্পযণ ফল্পর অফডত কল্পযণ। 

 

 

স্থানী ম যাল্প কভ যারা  ভতডফডনভ বায পল্পটা গ্যরাযী : 

 
 

  
 

ভাব্যাফস্থাক, ভভনডাং ডফ-১, স্থানী কভ যারা 

ফক্তব্য যােল্পছন। 

 

ডনফ যাী প্রল্পকৌরী, ভভনডাং প্রকল্প ডফবাগ, স্থানী 

কভ যারা ফক্তব্য যােল্পছন। 

  
 

গ্রাক, স্থানী কভ যারা ফক্তব্য যােল্পছন। 

 

প্রকল্প ডযচারক, স্থানী কভ যারা ফক্তব্য যােল্পছন। 

 

 

অধ্যাঃ চায 
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ক্র াংক্রান্ত তথ্যঃ 

ফাস্তফানাধীন প্রকল্পল্পয ভারাভার (Goods), কাজ (Works) এফাং বফা (Service) ক্র 

(Procurement) এয জন্য বম Total Procurement plan for development 

project ডডডডল্পত বদা আল্পছ তায ডফযীল্পত ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭  ২০১৭-

২০১৮ অথ য ফৎল্পয Annual Procurement plan ডফল্পফা/ াংডিি অডপ বথল্পক াংগ্র কযা 

ল্পল্পছ। ভারাভার (Goods), মন্ত্রাডত  (equipments), কাজ (works), বফা (Service) 

াংক্রান্ত ডফলল্প বটডায দডররাডদ ফা ক্র দ্বডত (Procurement Method ফা 

Procurement System) াংক্রান্ত ডফলাডদ যীক্ষা ছাড়া ভানগত, গুনগত ফা াংখ্যাগত ডফল 

মাচাই কযা ল্পল্পছ।এফাং ডডআয-২০০৬  ডডআয ২০০৮ অনুমাী অনুযণ কযা ল্পে ডকনা তা েডতল্প 

বদো ল্পল্পছ।(াংল্পমাজনী -৯) 
 

“ল্লী ডফদ্যুতান ম্প্রাযণ ঢাকা ডফবাগী কাম যক্রভ-২ (াংল্পাডধত)” ীল যক ফাস্তফানাধীন প্রকল্পল্পয আতা 

উল্পকন্দ্র ডনভ যাণ  রাইন ডনভ যাণ াংক্রান্ত তথ্যাডদ াংগ্র কযা । অডধকাাং রাইন ডনভ যাণকাযী প্রডতষ্ঠান 

মথাভল্প কাজ বল কযল্পত াল্পযডন,  কাম যাল্পদল্পয ভ ফডধ যত কল্পযল্পছ। ভ ফধ যল্পনয কাযণ ডাল্পফ 

ভারাভাল্পরয ঘাটডত, ভাল্পঠ ডফডবন্ন কৃডল পর, ফন্যায াডন  ফাধাজডনত ভস্যা বদডেল্পল্পছ। “ল্লী ডফদ্যুতান 

ম্প্রাযণ ঢাকা ডফবাগী কাম যক্রভ-২ (াংল্পাডধত)” ীল যক ফাস্তফানাধীন প্রকল্পল্পয আতা ভারাভার ক্র 

াংক্রান্ত ডডডিডফউন ট্রান্সপযভাল্পযয দযত্র, বার ক্রল্পয দযত্র, ১১ বকডব ডটি  ডটি ক্রল্পয  দযত্র, 

ড্রআউট ডপউজ ক্রল্পয দযত্র, ডপউজ ডরাংক ক্রল্পয দযত্র, ১১ বকডব/৩৩ বকডব এডআয ক্রল্পয  দযত্র, 

ডাংল্পগর বপজ ডভটায ক্রল্পয দযত্র  ডভটায ীর ক্রল্পয দযত্র বভাট ১৫ টি কাম যাল্পদ মাচাই-ফাছাই কযা 

। মাচাইকৃত কাম যাল্পদ মূল্পয ভ ফডধ যত কযায বকান নমুনা াা মা নাই। ক্র প্রডক্রা বকান 

ভস্যায ডযরডক্ষত  নাই। তাছাড়া ভারাভার যফযাকাযী প্রডতষ্ঠান, রাইন  উল্পকন্দ্র ডনভ যাণকাযী 

প্রডতষ্ঠান  বফা প্রদানকাযী প্রডতষ্ঠানল্পদয াল্পথ আল্পরাচনা জানা মা বম, তাল্পদয কল্পরযই ডফর বল্পত বকান 

জটিরতায ম্মূেীন ল্পত ডন।  

৪.১ । ট্রান্সপযভাল্পযয ক্র াংক্রান্ত অথ যননডতক ছকঃ 
 

প্যাল্পকজ নাং প্রাক্কডরত মূল্য চুডক্তমূল্য বৃডি ভন্তব্য 

ডজ-৫৩-রট-১ ৩৩৪১৫৩০০০.০০ ৩৭৪৪৩৭৪৫০.০০ ১২.০৫%  

ডজ-৫৩-রট-২ ৩২৯৫৯০০০০.০০ ৩৬৯৩১৮৭০০.০০ ১২.০৫%  

ডজ-৩২-রট-১ ৮২০৬১১০০০.০০ ৮৬৩২২৩৫০০.০০ ৫.২%  

ডজ-১২-রট-১ ৩১৮১০৯০০০.০০ ৩২৪৬৫৮৬০০.০০ ২%  

ডজ-১২-রট-২ ৩১৮১০৯০০০.০০ ৩৩৮৯৪৩০০০.০০ ৬.৫%  

 

ডফতযণ ট্রান্সপযভাল্পযয প্রডতটি রল্পটই প্রাক্কডরত মূল্য বথল্পক চুডক্ত মূল্য  ২% বথল্পক ১২.০৫% বফড ডদল্প 

ফ যডনম্ন দযদাতা ল্পল্পছন। এক বপজ ডফতযণ  ট্রান্সপযভায প্রস্তুতকাযী প্রডতষ্ঠান ীডভত। ডতন বপজ ডফতযণ  

ট্রান্সপযভায প্রস্তুতকাযী প্রডতষ্ঠান তুরনামূরক অল্পনক বফড। ডতন বপজ ডফতযণ  ট্রান্সপযভাল্পযয দযল্পত্র 

প্রডতল্পমাডগতা ায িাফনা বফড। উল্পল্লডেত ট্রান্সপযভাল্পযয বকান রটই ই-ডজডল্পত দযত্র আব্বান কযা 

ডন। উল্পল্লখ্য ই-ডজডল্পত আব্বানকৃত প্রডতটি দ্রব্য (Goods) প্রাক্কডরত মূল্পল্যয বথল্পক কভ মূল্পল্য ফ যডনম্ন 

দযদাতা ল্পল্পছন। 

 

 

 

২৫ x ৩ বকডবএ ফনাভ ডতন বপজ ১০০ বকডবএ 

ট্রান্সপযভায াইজ বভাট ২৫ বকডবএ একক মূল্য বভাট মূল্য বভাট বকডবএ 
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বকডবএ ট্রান্সপযভায াংখ্যা (টি) 

২৫  এক বপজ  ৬৯০৩ ৮৩০০০.০০ ৫৭২৯৪৯০০০.০০ ১৭২৫৭৫ 

 ৬৯০৩/৩=২৩০১    

১০০ ডতন বপজ ২৩০১ ২৪০০০০.০০ ৫৫২২৪০০০০.০০ ২৩০১০০ 

১৭২৬ ৪১৪২৪০০০০.০০ ১৭২৫৭৫ 

এক বপজ ২৫ বকডবএ ক্র না কল্পয ডতন বপজ ১০০ বকডবএ ক্র কযল্পর কভল্পক্ষ ১৫,৮৭,০৯০০০ টাকা ারেণ 

ল্পতা 

 

৩৭.৫ x ৩ বকডবএ ফনাভ ডতন বপজ ১৫০ বকডবএ 
 

ট্রান্সপযভায াইজ 

(ল্পকডবএ) 

বভাট ৩৭.৫ বকডবএ 

ট্রান্সপযভায াংখ্যা (টি) 

একক মূল্য বভাট মূল্য বভাট বকডবএ 

৩৭.৫  এক বপজ  ২২৫৯ ১১৭০০০.০০ ২৬৪৩০৩০০০.০০ ৮৪৭১৩ 

 ২২৫৯/৩=৭৫৩    

১৫০ ডতন বপজ ৭৫৩ ২৯০০০০.০০ ২১৮৩৭০০০০.০০ ১১২৯৫০ 

৫৬৫ ১৬৩৮৫০০০০.০০ ৮৪৭১৩ 

এক বপজ ৩৭.৫ বকডবএ ক্র না কল্পয ডতন বপজ ১৫০ বকডবএ ক্র কযল্পর কভল্পক্ষ ১০,০৪,৫৩০০০ টাকা 

ারেণ ল্পতা 

 

৫০ x ৩ বকডবএ ফনাভ ডতন বপজ ১৫০ বকডবএ 

ট্রান্সপযভায াইজ 

(ল্পকডবএ) 

বভাট ৩৭.৫ বকডবএ 

ট্রান্সপযভায াংখ্যা (টি) 

একক মূল্য বভাট মূল্য বভাট বকডবএ 

৫০  এক বপজ  ৩৮০ ১৫৪০০০.০০ ৫৮৫২০০০০.০০ ১৯০০০ 

 ৩৮০/৩=১২৭    

১৫০ ডতন বপজ ১২৭ ২৯০০০০.০০ ৩৬৮৩০০০০.০০ ১৯০৫০ 

 

এক বপজ ৫০ বকডবএ ক্র না কল্পয ডতন বপজ ১৫০ বকডবএ ক্র কযল্পর কভল্পক্ষ ২,১৬,৯০০০০.০০ টাকা 

ারেণ ল্পতা 

 

৭৫ x ৩ বকডবএ ফনাভ ডতন বপজ ২৫০ বকডবএ 

ট্রান্সপযভায াইজ 

(ল্পকডবএ) 

বভাট ৩৭.৫ বকডবএ 

ট্রান্সপযভায াংখ্যা (টি) 

একক মূল্য বভাট মূল্য  

বভাট বকডবএ 

৭৫  এক বপজ  ৬০ ১৯০০০০.০০ ১১৪০০০০০.০০ ৪৫০০ 

 ৬০/৩=২০    

২৫০ ডতন বপজ ২০ ৪০০০০০.০০ ৮০০০০০০.০০ ৫০০০ 

১৮ ৭২০০০০০.০০ ৪৫০০ 

 

বপজ ৭৫ বকডবএ ক্র না কল্পয ডতন বপজ ২৫০ বকডবএ ক্র কযল্পর কভল্পক্ষ ৪২,০০০০০ টাকা ারেণ ল্পতা 

 

অধ্যাঃ াঁচ 
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প্রকল্প ম যল্পফক্ষল্পণ প্রাপ্ত ভস্যাফরী 

 

 
 

ল্পযজডভল্পন ডযদ যন, প্রাইভাডয  বল্পকডাডয তল্পথ্যয আল্পরাচনা-ম যাল্পরাচনা ডনম্ন ফডণ যত ভস্যা ডচডিত কযা 

ল্পল্পছ। 
 

৫.১। ডফল্পয প্রল্পাজনী নতুন/ক্ষভতাবৃডি উল্পকল্পন্দ্রয কাডযগডয অনুল্পভাদন  স্থান ডনফ যাচন ডনডিত না কল্পয 

প্রকল্পল্প অন্তভু যডক্ত কযা ; 
 

৫.২। নতুন ৩৪টি উল্পকন্দ্র চালু ায আল্পগ ৬৯.৫% গ্রাক াংল্পমাগ ল্পল্পছ। ৩৪টি উল্পকল্পন্দ্রয ক্ষভতা ৪৩০ 

এভডবএ। উল্পকন্দ্রগুল্পরা চালু ল্পর আডাযল্পরাল্পড চরল্পফ; 
 

৫.৩। প্রকল্প ডফবাল্পগ একই াল্পথ ডফডবন্ন প্রকল্প চরভান। একই ঠিকাদাল্পযয ডনকট ডফডবন্ন প্রল্পজল্পক্টয একাডধক রাইন 

ডনভ যাণ কাম যাল্পদ ডফযভান। বকান প্রকল্পল্পয ভারাভাল্পরয গাল্প প্রকল্পল্পয নাভ বরো না থাকা এক প্রকল্পল্পয ভারাভার 

অন্য প্রকল্পল্প ল্পজই ব্যফাল্পযয সুল্পমাগ সৃডি ল্পল্পছ; 
 

৫.৪। গ্রাল্পকয ডনকট বথল্পক প্রাপ্ত তথ্য ল্পত বদো মা বম, াংল্পমাগ প্রাপ্ত অডধকাাং গ্রাক  াংল্পমাল্পগয অল্পক্ষা 

অল্পক্ষভান অডধকাাং গ্রাকল্পক অডতডযক্ত টাকা ব্য কযল্পত ল্পল্পছ; 
 

৫.৫। ডকছু ডকছু রাইন স্তান্তডযত ল্পল্পছ ট্রান্সপযভায উল্পিারন না কল্পয ফা ডকছু ট্রান্সপযভায উল্পিারন কল্পয ফা 

ট্রান্সপযভায উল্পিারন না কল্পয াডব য ড্র প্রদান কল্পয, এই ভস্ত রাইল্পন ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত যফতীল্পত 

ট্রান্সপযভায  উল্পিারন কল্পয গ্রাক াংল্পমাগ প্রদান কল্পয থাল্পক। ট্রান্সপযভায উল্পিারল্পনয কাজ ল্লী ডফদ্যুৎ 

ডভডত ডনল্পজস্ব অথ যাল্পন কল্পয থাল্পক। ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয স্বাবাডফক কাজ কল্পভ য ভস্যা বতডয । এ ধযল্পনয 

রাইল্পন গ্রাক যাডন, গ্রাক অল্পন্তাল, অডনভ কযায সুল্পমাগ বতডয ; 

 

৫.৭। বমৌথ ডযদ যন কাম যক্রভ ফাস্তফান  রাইন ডনভ যাল্পণয সুাযডবন ঠিকবাল্পফ ল্পে না (অনুল্পেদ: ৩.২); 

৫.৮। রাইল্পন ডডজাইনগত ত্রুটি প্রতীভান । অডধকাাং রাইন ডডজাইন যাস্তায াডদল্প কযা  নাই; 

৫.৯। প্রকল্পল্পয আতা ১১বকডব রাইন কুাাডটয ক্রকযা ল্পর ব্যফায কযা ডন (অনুল্পেদ: ৩.২ এফাং 

াংল্পমাজনী: ৯); 
 

৫.১০। ল্পযজডভল্পন ডযদ যনকৃত রাইল্পনয ভস্যাডদঃ 
 

৫.১০.১। বাল্পরয ডডভাল্পকযন ডচি/ ভাডকযাং এয অেিতা; 

৫.১০.২। ডনডভ যত রাইল্পন বার নাম্বাডযাং না থাকা; 

৫.১০.৩। অডধকাাং বার ২ ডপট কভ স্থান/ল্পাতা আল্পছ; 

৫.১০.৪। E24 (Armour Rod) ব্যফায কযা  নাই; 

৫.১০.৫। অডধকাাং ৩৩ বকডব রাইল্পনয োল্পন Sky wire বনই । Sky wire থাকল্পর স্যাগ বফী; 

৫.১০.৬। ডকছু ডকছু বাল্পর গ্রাউডডাং কল্পয নাই; 

৫.১০.৭। ডকছু ডকছু বার বল্পর আল্পছ ডাউন গাই ডদল্পত ল্পফ ; 

৫.১০.৮। ডি-বপজ  ডাংল্পগর-বপজ এইচটি জাম্পাল্পয কাল্পনক্টয ব্যফায কল্পয নাই। ট্যইি কযা আল্পছ; 

৫.১০.৯। ডনডভ যত রাইল্পন একটি বাল্পরয উল্পযয ডদল্পক বাাংগা াা বগল্পছ ; 

৫.১০.১০। ডনডভ যত রাইল্পন দ্য’টি  বাাংগা বার স্থান কযা আল্পছ; 

৫.১০.১১। গ্রাউডডাং B67 এয ডযফল্পতয বরাায/ল্পল্পযক ব্যফায কযা ল্পল্পছ; 

 

 

৫.১১। ডক আাল্পয আফাডক গ্রাক ডফদ্যুৎ কভ বল্প থাল্পক ( াংল্পমাজনী:৬, ছক-১২ এয ১১নাং প্রল্পশ্নয 

জফাল্পফ); 
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৫.১২। রক্ষুভাত্রা অনুমাী ৪ রক্ষ ডভটায ক্র কযা ল্পল্পছ এফাং ২৭৮০০০ জন গ্রাক াংল্পমাগ বদা ল্পল্পছ। 

ডভটাল্পযয ভজুত বল অথ যাৎ এ প্রকল্পল্পয আতা ক্রকৃত ডভটায মূ অন্য প্রকল্পল্পয আতা ডনডভ যত রাইল্পন 

ব্যফায কযা ল্পে; 

৫.১৩। একই ৩৩বকডব বা য রাইল্পন একাডধক উল্পকন্দ্র বা য। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অধ্যাঃ ছ 

প্রকল্পল্পয SWOT ডফল্পিলণ 
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৬. SWOT ডফল্পিলণঃ 

“ল্লী ডফদ্যুতান ম্প্রাযণ ঢাকা ডফবাগী কাম যক্রভ-২ (াংল্পাডধত)” ীল যক ফাস্তফানাধীন প্রকল্পল্পয আতা 

ডনডফড় ডযফীক্ষল্পণয রল্পক্ষু ১১টি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত বথল্পক তথ্য াংগ্র কযা  এফাং যজডভল্পন ডযদ যন 

। ভাঠ ম যাল্প প্রাপ্ত তল্পথ্যয উয ডবডি কল্পয প্রডতল্পফদন বতডয কযা ল্পল্পছ। ১১টি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত বথল্পক 

নমুনা ডাল্পফ ২০৯২ জন গ্রাল্পকয ভতাভত াংগ্র কযায কথা থাকল্পর ফাস্তল্পফ ভীক্ষাধীন ১১ টি ল্লী ডফদ্যুৎ 

ডভডতয ৩৬৫০ জল্পনয ভতাভত গ্রণ কযা ল্পল্পছ। এয ভল্পধ্য ৩০৭৫ জন নতুন াংল্পমাগ প্রাপ্ত গ্রাল্পকয  ৫৭৫ 

জন াংল্পমাগডফীন ফা াংল্পমাল্পগয জন্য অল্পক্ষাভান গ্রাল্পকয ভতাভত গ্রণ কযা । । প্রাপ্ত তথ্য উাি এয 

ডবডিল্পত ফর দ্যফ যর ডদকগুল্পরা ডচডিত কযা ল্পল্পছ।  

 

৬.১ ফর ডদকগুল্পরা (Strength): 

৬.১.১। প্রকল্প ফাস্তফাল্পনয পল্পর ৪০০০০০ নতুন গ্রাক াংল্পমাগ বদা ছাড়া আল্পযা নতুন গ্রাক াংল্পমাগ 

বদায অফকাঠাল্পভা বতডয ল্পল্পছ; 

৬.১.২। ১৫ টি উল্পকন্দ্র ক্ষভতা বৃডি াা উল্পকল্পন্দ্রয বাযল্পরাড ভস্যা ভাধান ল্পল্পছ; 

৬.১.৩। ডল্পেভ র হ্রা বল্পল্পছ; 

৬.১.৪। নতুন রাইন ডনভ যাণ  ১৫টি উল্পকন্দ্র ক্ষভতা বৃডি াা বাযল্পরাল্পডয দরুন ববাল্পেল্পজয আ-

ডাউল্পনয ভস্যা ডনযন ল্পল্পছ; 

৬.১.৫। ভারাভার াংগ্রল্প ডডআয-২০০৮  ডডএ-২০০৬ এয নীডতল্পত ঠিকবাল্পফ অনুযণ কযা ল্পল্পছ; 

৬.১.৬।ডল্প  বমাগাল্পমাগ ব্যফস্থা প্রাল্পযয পল্পর কভ যাংস্থান, ডফল্পল কল্পয ভডরাল্পদয কভ যাংস্থান সৃডি 

ল্পল্পছ; 

৬.১.৭। ডফদ্যুৎ ব্যফাল্পযয পল্পর এরাকা অথ যননডতক  াভাডজক উন্নল্পনয সুল্পমাগ বতডয ল্পল্পছ; 

৬.১.৮। এরাকা জনল্পগাষ্ঠীয আ  জীফন ধাযল্পনয ভান ক্রভাগতবাল্পফ বৃডি াায সুল্পমাগ বতডয ল্পল্পছ; 

৬.১.৯। এরাকা ডফদ্যুৎ ব্যফস্থা ম্প্রাযল্পণয পল্পর নতুন নতুন ডল্প প্রডতষ্ঠান গল্পড় উঠায সুল্পমাগ বতডয ল্পল্পছ; 

৬.১.১০। এরাকা জনগল্পণয স্বাস্থুল্পফা, ডফল্পদল্প চাক্যযীয আল্পফদন, বমাগাল্পমাগ, জন্ম ডনফন্ধ্ন, জাতী 

ডযচত্র  ডফডবন্ন তথ্য বফা গ্রল্পণয সুল্পমাগ সৃডি ল্পল্পছ। 

 

৫.২ দ্যফ যর ডদকগুল্পরা (Weakness): 

৬.২.১। নতুন ৩৪টি উল্পকন্দ্র চালু ায আল্পগ ৬৯.৫% গ্রাক াংল্পমাগ ল্পল্পছ। ৩৪টি উল্পকল্পন্দ্রয ক্ষভতা 

৪৩০ এভডবএ। উল্পকন্দ্রগুল্পরা চালু ল্পর আডাযল্পরাল্পড চরল্পফ; 
 

৬.২.২। প্রকল্প ডফবাল্পগ একই াল্পথ ডফডবন্ন প্রকল্প চরভান। একই ঠিকাদাল্পযয ডনকট ডফডবন্ন প্রল্পজল্পক্টয একাডধক 

রাইন ডনভ যাণ কাম যাল্পদ ডফযভান। বকান প্রকল্পল্পয ভারাভাল্পরয গাল্প প্রকল্পল্পয নাভ বরো না থাকা এক 

প্রকল্পল্পয ভারাভার অন্য প্রকল্পল্প ল্পজই ব্যফাল্পযয সুল্পমাগ সৃডি ল্পল্পছ; 
 

৬.২.৩। গ্রাল্পকয ডনকট বথল্পক প্রাপ্ত তথ্য ল্পত বদো মা বম, াংল্পমাগ প্রাপ্ত অডধকাাং গ্রাক  াংল্পমাল্পগয 

অল্পক্ষা অল্পক্ষভান অডধকাাং গ্রাকল্পক অডতডযক্ত টাকা ব্য কযল্পত ল্পল্পছ (াংল্পমাজনী: ৬); 
 

৬.২.৪। ডকছু ডকছু রাইন স্তান্তডযত ল্পল্পছ ট্রান্সপযভায উল্পিারন না কল্পয ফা ডকছু ট্রান্সপযভায উল্পিারন কল্পয 

ফা ট্রান্সপযভায উল্পিারন না কল্পয াডব য ড্র প্রদান কল্পয, এই ভস্ত রাইল্পন ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত যফতীল্পত 

ট্রান্সপযভায  উল্পিারন কল্পয গ্রাক াংল্পমাগ প্রদান কল্পয থাল্পক। ট্রান্সপযভায উল্পিারল্পনয কাজ ল্লী ডফদ্যুৎ 

ডভডত ডনল্পজস্ব অথ যাল্পন কল্পয থাল্পক। ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয স্বাবাডফক কাজ কল্পভ য ভস্যা বতডয । এ ধযল্পনয 

রাইল্পন গ্রাক যাডন, গ্রাক অল্পন্তাল, অডনভ কযায সুল্পমাগ বতডয ; 

 

৬.২.৫। বমৌথ ডযদ যন কাম যক্রভ ফাস্তফান  রাইন ডনভ যাল্পণয সুাযডবন ঠিকবাল্পফ ল্পে না; 
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৬.২.৬। ডাংল্পগর বপজ রাইন ডনভ যাণ কযা ল্পল্পছ। অডধকাাং রাইন ডডজাইন যাস্তায াডদল্প কযা  নাই; 

৬.২.৭। অডধকাাং বার ১-২ ডপট কভ স্থান/ল্পাতা আল্পছ; 

৬.২.৮। ৩৩ বকডব রাইল্পনয অডধকাাং োল্পন Sky wire বনই । Sky wire থাকল্পর স্যাগ বফড; 

৬.২.৯। ডফল্পয প্রল্পাজনী নতুন/ক্ষভতাবৃডি উল্পকল্পন্দ্রয কাডযগডয অনুল্পভাদন  স্থান ডনফ যাচন ডনডিত না 

কল্পয প্রকল্পল্প অন্তভু যডক্ত কযা (অনুল্পেদ: ৩.৪)। 

 

৬.৩ সুল্পমাগ সুডফধা (Opportunity) 

৬.৩.১।  প্রকল্পটি ফাস্তফাল্পনয পল্পর রক্ষুভাত্রায বথল্পক আল্পযা রক্ষাডধক নতুন গ্রাক াংল্পমাগ বদা িফ ল্পফ; 

৬.৩.২।  ডল্পেভ র ফহুরাাংল্প হ্রা াল্পে; 

৬.৩.৩। গ্রাল্পভ গ্রাল্পভ ডফদ্যুৎ যফযাল্পয অফকাঠাল্পভা বতডয ল্পল্পছ। গ্রাল্পভ গ্রাল্পভ ক্ষুদ্র ডল্প, াঁ, মুযগীয োভায 

গল্পড় উঠল্পছ এফাং বডফষ্যল্পত আল্পযা ব্যাক বাল্পফ বৃডি াল্পফ; 

৬.৩.৪। ২০২১ াল্পরয ভল্পধ্য ঘল্পয ঘল্পয ডফদ্যুৎ বৌুঁছাল্পনায যকায বঘাডলত কাম যক্রভ ফাস্তফাল্পনয জন্য এ 

প্রকল্পটি াক ডল্পল্পফ ডফল্পফচনায সুল্পমাগ যল্পল্পছ; 

৬.৩.৫। প্রকল্প এরাকা ডফল্পল কল্পয ভডরাল্পদয কভ যাংস্থাল্পনয সুল্পমাগ বতডয ল্পল্পছ। কভ যঘন্টা বৃডি বল্পল্পছ। 

পল্পর ভানুল্পলয আ বৃডি াায িাফনা ল্পল্পছ; 

৬.৩.৬। যকাডয বফযকাডয বফা গ্রণ জতয ল্পল্পছ; 

৬.৩.৭। ইন্টাযল্পনট ব্যফায বৃডি াা বদ-ডফল্পদল্প বমাগাল্পমাগ জতয ল্পল্পছ; 

 

৬.৪ ঝুঁডক (Threat/Challenge) 

৬.৪.১। স্বল্প ভল্প রক্ষু ভাত্রায ডযভাণ বফড ায কাযল্পণ রাইন ডনভ যাণ ভাল্পনয ডদক ঘাটডত বথল্পক মাল্পে। 

মা বডফষ্যল্পত  ফতযভাল্পনয ডনযফডেন্ন ডফদ্যুৎ যফযাল্পয জন্য হুভডক। মায কাযল্পণ রাইন যক্ষণাল্পফক্ষল্পণ 

অডতডযক্ত রেণভঘন্টা ডনডভত ব্য ল্পফ  গ্রাক ববাগাডন্ত ফাড়ল্পফ; 

৬.৪.২। বম ডযভাণ রাইন ডনডভ যত ল্পে  ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয আতা আল্পছ তা অথ যননডতক ডদক বথল্পক 

াভডগ্রক ডফগুল্পরা রাবফান না ায িাফনা বফড। ডনডভ যত রাইল্পন আনুাডতক াল্পয আ ায 

িাফনা কভ। পল্পর ডভডতগুল্পরা অরাবজনক ল্প বমল্পত াল্পয; 

৬.৪.৩। একই ৩৩ বকডব বা য রাইন একাডধক উল্পকল্পন্দ্রয বা য া একটি উল্পকল্পন্দ্রয ভস্যা ল্পর অন্য 

উল্পকন্দ্রগুল্পরাল্পত ভস্যা না থাকল্পর ডফদ্যুৎ যফযা ফাধাগ্রস্থ া; 

৬.৪.৪। বম ফ এরাকা ফতযভাল্পন রাইন ডনডভ যত ল্পে অডধকাাং এরাকাই দূযফতী/অফল্পডরত অঞ্চর। রাইল্পনয 

ডযভাণ বমবাল্পফ বফল্পড়ল্পছ, বইাল্পয রাইনম্যান ফাল্পড়ডন। এল্পত মথাভল্প রাইন যক্ষণাল্পফক্ষণ ফা গ্রাল্পকয 

অডবল্পমাগ ভাধান না ায িফনা বথল্পক মা।  

৬.৪.৫। প্রকল্পধীন কর গ্রাল্পকয ডক-আাল্পয ডফদ্যুৎ প্রাডপ্ত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অধ্যাঃ াত 
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ভীক্ষায সুাডযমূ  

 

৭.১। ভীক্ষাধীন প্রকল্প ল্পযজডভল্পন ডযদ যন  তথ্যাডদ ম যাল্পরাচনা ডনম্নরূ সুাডযমূ কযা ল্পরাঃ 

 

৭.১.১। রাইন ডনভ যাণ কাজ চরাকাডরন  াংডিিল্পদয সুাযডবন বজাযদায কযা  বমৌথ ডযদ যন কাম যক্রভ 

মথামথ বাল্পফ ডযচারনা কযা (অনুল্পেদ : ৩.২.৩); 

 
 

৭.১.২। কাডযগডয  আডথ যক ডদক বথল্পক অরাবজনক া ৭৫ বকডবএ, ৫০ বকডবএ, ৩৭.৫ বকডবএ 

ট্রান্সপযভায ডদল্প আফাডক াংল্পমাগ প্রদাল্পনয ডডজাইন না কযা (অনুল্পেদ : ৩.১৮); 

 
 

৭.১.৩। কাডযগডয  আডথ যক ডদক বথল্পক অরাবজনক া ৩x২৫ বকডবএ এয উল্পয ট্রান্সপযভায ব্যাাংক 

ল্পর ডাংল্পগর বপজ ট্রান্সপযভায ব্যফায না কল্পয ৩-বপজ  ট্রান্সপযভায ব্যফায  কযা বমল্পত াল্পয (অনুল্পেদ : 

৩.১৮); 

 
 

৭.১.৪।                     ট্যইি কযা ল্পর উক্ত স্থাল্পন বযডট ল্প াংল্পমাগ ডফডেন্ন ল্প মা এফাং 

দূঘ যটনা এড়াল্পনায জন্য ডি-বপজ  ডাংল্পগর-বপজ এইচটি এফাং এরটি রাইল্পন জাম্পাল্পয কাল্পনক্টয ব্যফায 

ডনডিত কযা। ট্যইি ডযায কযা (অনুল্পেদ : ৩.২); 

 
 

৭.১.৫। অডধকাাং ডাংল্পগর বপজ রাইন ডকছু ডদন য ডতন-বপজ কযায প্রল্পাজনীতা বদো বদ ডফধা 

ডাংল্পগর বপজ এইচটি এফাং ডাংল্পগর বপজ এরটি রাইন ডনভ যাণ ডযায কযা; 

 

৬.১.৬। বাাংগা/ পাটরযুক্ত বার একটি ল্পর ডফতযণ রাইল্পনয জন্য ঝুঁডকপূণ য া বাাংগা/ পাটরযুক্ত 

বাল্পরয ব্যফায ম্পূণ যরূল্প ডযায কযা  মথামথবাল্পফ বার স্থান কযা (অনুল্পেদ : ৩.২); 

 

৭.১.৭।                     ট্যইি কযা ল্পর উক্ত স্থাল্পন বযডট ল্প াংল্পমাগ ডফডেন্ন ল্প মা এফাং 

দূঘ যটনা এড়াল্পনায জন্য E24 (Armour Rod) ব্যফায কযা, াডব য ড্রল্প E17/ Connector ব্যফায 

কযা এফাং 3D তাল্পয K21 ব্যফায কযা (অনুল্পেদ : ৩.২); 

 

৭.১.৮। ফজ্বরাত ল্পত যক্ষায জন্য ৩৩ বকডব রাইল্পন এইচটি রাইল্পন কর োল্পন Sky wire ব্যফায কযা 

অন্যথা ৩৩ বকডব উল্পকল্পন্দ্র স্থাডত মন্ত্রাাং ক্ষডতগ্রস্থ ল্পফ (অনুল্পেদ : ৩.২); 

 

৭.১.৯। ফজ্বরাত ল্পত যক্ষায জন্য বার গ্রাউডডাং ডনডিত কযা  মথামথ স্থাল্পন বার ডাউন গাই ব্যফায কযা 

(অনুল্পেদ : ৩.২); 

 
 

 

৭.১.১০। গ্রাল্পকয ডনকট বথল্পক প্রাপ্ত তথ্য ল্পত বদো মা বম, াংল্পমাগ প্রাপ্ত অডধকাাং গ্রাক  াংল্পমাল্পগয 

অল্পক্ষা অল্পক্ষভান অডধকাাং গ্রাকই অডতডযক্ত টাকা ডদল্পল্পছন। স্থানী অাদৄ চক্র এই কাল্পজ জডড়ত ফল্পর 

গ্রাল্পকযা অফডত কল্পয। এ বক্ষল্পত্র প্রকল্প ব্যফস্থানাগত ডদক  স্থানী ডফল্পয ডনন্ত্রণ ব্যফস্থা আল্পযা দৃঢ় 

কযল্পত ল্পফ (অনুল্পেদ : ৩.১৩); 
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৭.১.১১। রাইল্পন ট্রান্সপযভায উল্পিারন না কল্পয ফা ডকছু ট্রান্সপযভায উল্পিারন কল্পয ফা ট্রান্সপযভায উল্পিারন না 

কল্পয াডব য ড্র প্রদান কল্পয, অথ যাৎ াপডান রাইন ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয ডনকট স্তান্তয না কযা (অনুল্পেদ : 

৩.১৪); 
 

৭.১.১২। প্রকল্পল্পয আতাধীন ডভডতগুল্পরা রাব জনক কযল্পত ল্পর ডক আাল্পয আফাডক ডফদ্যুৎ গ্রাল্পকয 

ডফদ্যুৎ ব্যফাল্পযয সুল্পমাগ বৃডি কযল্পত ল্পফ (অনুল্পেদ : ৩.১৩); 

 
 

৭.১.১৩। বকান প্রকল্পল্পয আতা ক্রকৃত ডভটায মূ ঐ প্রকল্পল্পয আতা ডনডভ যত রাইল্পন স্থাডত ল্পে 

ডকনা ইা ডনডিত কযা (অনুল্পেদ : ৩.১৬); 

 
 

৭.১.১৪। ডফল্পয প্রল্পাজনী নতুন/ক্ষভতাবৃডি উল্পকল্পন্দ্রয কাডযগডয অনুল্পভাদন  স্থান ডনফ যাচন ডনডিত কল্পয 

প্রকল্পল্প অন্তভু যডক্ত ডনডিত কযা এফাং প্রকল্প অনুল্পভাদল্পনয ব্যফস্থা বনা (অনুল্পেদ : ৩.৪); 

 

৭.১.১৫। ভারাভার ক্রল্পয বক্ষল্পত্র ই-ডজডল্পত বফড ডযভাল্পণ দযত্র আফান কযা (অনুল্পেদ : ৩.১৯)।  
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াংল্পমাজনী -১: প্রকল্প এরাকা 
 

ক্রডভক 

নাং 

ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয (ডফ) নাভ উল্পজরা বজরা 

০১ ঢাকা ডফ-১ ১ কাডরানকয গাজীপুয 

২ াবায (আাংডক) ঢাকা 

০২ ঢাকা ডফ-২ ১ নফাফগি ঢাকা 

২ বদাায ঢাকা 

৩ শ্রীনগয (আাংডক) মুন্সীগি 

৪ ডাংগাইয ভাডনকগি 

৫ ডযযাভপুয ভাডনকগি 

০৩ 

 

ঢাকা ডফ-৩ 

 

১ াবায(আাংডক) ঢাকা 

২ ধাভযাই(আাংডক) ভাডনকগি 

০৪  

ঢাকা ডফ-৪ 

১ বকযানীগি ঢাকা 

২ ডযাজডদোন(আাংডক) মুন্সীগি 

৩ ডাংগাইয(আাংডক) ভাডনকগি 

০৫ পডযদপুয ডফ ১ নগযকান্দা পডযদপুয 

২ বাাংগা পডযদপুয 

৩ দয পডযদপুয 

৪ চযবদ্রান পডযদপুয 

৫ বফাারভাযী পডযদপুয 

৬ ভদৄোরী পডযদপুয 

৭ আরপাডাাংগা পডযদপুয 

৮ ারথা  পডযদপুয 

৯    পডযদপুয দয পডযদপুয 

০৬ গাজীপুয ডফ ১ গাজীপুয দয গাজীপুয 

২ শ্রীপূয(আাংডক) গাজীপুয 

৩ কারীগি(আাংডক) গাজীপুয 

০৭ বগাারগি ডফ ১ বগাারগি বগাারগি 

২ বকাটারীাড়া বগাারগি 

৩ কাডানী বগাারগি 

৪ মুকসুদপুয বগাারগি 

৫ ট্যাংগীাড়া বগাারগি 

৬ বরাাগড়া আাংডক বগাারগি 

০৮ জাভারপুয ডফ ১ জাভারপুয দয জাভারপুয 

২ ডড়লাফাডড় জাভারপুয 

৩ ইরাভপুয জাভারপুয 

৪ বভরান্দ জাভারপুয 

৫ ভাদাযগি জাভারপুয 

৬ ফকীগি জাভারপুয 

৭ বদানগি জাভারপুয 

৮ কাডজপুয ডযাজগি 

৯ বযপুয আাংডক বযপুয 

১০ শ্রীফযদী বযপুয 

১১ বযৌভাযী ক্যডড়গ্রাভ 

১২ উডরপুয ক্যডড়গ্রাভ 

১৩ চযযাডজফপুয ক্যডড়গ্রাভ 

০৯ 

 

 

 

 

ডকল্পাযগি ডফ 

 

 

 

১ ডকল্পাযগি দয ডকল্পাযগি 

২ ইটনা ডকল্পাযগি 

৩ ডভঠাভইন ডকল্পাযগি 

৪ বাল্পনপুয ডকল্পাযগি 

৫ াক্যন্দীা ডকল্পাযগি 

৬ কটিাদী ডকল্পাযগি 

৭ কডযভগি ডকল্পাযগি 

৮ তাড়াইর ডকল্পাযগি 
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৯ অিগ্রাভ ডকল্পাযগি 

১০ ডনকরী ডকল্পাযগি 

১১ নান্দাইর ভভনডাং  

১০ ভাদাযীপুয ডফ ১ ভাদাযীপুয দয ভাদাযীপুয 

২ বটল্পকয াট  ভাদাযীপুয 

৩ ডফচয ভাদাযীপুয 

১১ ভাডনকগি ডফ ১ ভাডনকগি দয ভাডনকগি 

২ াট্যডযমা, ভাডনকগি 

৩ ডাংগাইয (আাংডক) ভাডনকগি 

৪ ডযযাভপুয(আাংডক) ভাডনকগি 

৫ ডফারম ভাডনকগি 

৬ ডঘয ভাডনকগি 

৭ বদৌরতপুয ভাডনকগি 

১২ মুন্সীগি ডফ ১ মুন্সীগি দয মুন্সীগি 

২ ডযাজডদোন মুন্সীগি 

৩ বরৌজাং মুন্সীগি 

৪ বানাযগা(আাংডক) নাযাণগি 

৫ নাযাণগি (আাংডক) নাযাণগি 

৬ পতুল্লা নাযাণগি 

৭ শ্রীনগয মুন্সীগি 

১৩ নাযাানগি ডফ-১ ১ বানাযগাঁ নাযাণগি 

২ ফন্দয নাযাণগি 

৩ রূগি নাযাণগি 

১৪ নাযাানগি ডফ-২ ১ আড়াইাজায নাযাণগি 

২ রূগি নাযাণগি 

১৫ নযডাংদী ডফ-১ ১ নযডাংদী দয(আাংডক) নযডাংদী 

২ রা(আাংডক) নযডাংদী 

১৬ নযডাংদী ডফ-২ ১ নযডাংদী দয(আাংডক) নযডাংদী 

২ যাপুযা নযডাংদী 

৩ ডফপুয নযডাংদী 

৪ বফরাফ নযডাংদী 

৫ ক্যডরাযচয ডকল্পাযগি 

৬ ভল্পনাযদী নযডাংদী 

৭ ববযফ ডকল্পাযগি 

৮ ফাডজতপুয ডকল্পাযগি 

১৭ বনত্রল্পকানা ডফ ১ বনত্রল্পকানা দয বনত্রল্পকানা 

২ পূফ যধরা বনত্রল্পকানা 

৩ ফাযাট্রা বনত্রল্পকানা 

৪ আটাডা বনত্রল্পকানা 

৫ বকন্দুা বনত্রল্পকানা 

৬ দূগ যাপুয বনত্রল্পকানা 

৭ করভাকান্দা বনত্রল্পকানা 

৮ ভদন বনত্রল্পকানা 

৯ বভানগি বনত্রল্পকানা 

১০ োডরমাজুযী বনত্রল্পকানা 

১১ ধভ যাা সুনাভগি 

১৮ যাজফাড়ী ডফ ১ যাজফাড়ী দয যাজফাড়ী 

২ াাংা যাজফাড়ী 

৩ ফাডরাকাডন্দ যাজফাড়ী 

৪ বগাারন্দ যাজফাড়ী 

৫ কালুোরী যাজফাড়ী 

১৯ বযপুয ডফ ১ বযপুয দয বযপুয 

২ শ্রীফযদী বযপুয 

৩ ডঝনইগাডত বযপুয 

৪ নাডরতফাডড় বযপুয 

৫ নকরা বযপুয 
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৬ জাভারপুয দয(আাংডক) জাভারপুয 

২০ টাাংগাইর ডফ ১ টাাংগাইর দয টাাংগাইর 

২ ডভজযাপুয টাাংগাইর 

৩ বদরদ্যায টাাংগাইর 

৪ ফাাইর টাাংগাইর 

৫ ডেপুয টাাংগাইর 

৬ কাডরাতী টাাংগাইর 

৭ নাগযপুয টাাংগাইর 

৮ বচৌাডর ডযাজগি 

২১ ভভনডাং ডফ-১ ১ ভভনডাং দয(আাংডক) ভভনডাং 

২ পৄরফাডড়া ভভনডাং 

৩ মুক্তাগাছা ভভনডাং 

৪ ভদৄপুয টাাংগাইর 

৫ ঘাটাইর টাাংগাইর 

৬ ধনফাডড় টাাংগাইর 

৭ ভূাপুয টাাংগাইর 

৮ বগাারপুয টাাংগাইর 

২২ ভভনডাং ডফ-২ ১ বালুকা ভভনডাং 

২ গপযগাঁ ভভনডাং 

৩ ডত্রার ভভনডাং 

৪ শ্রীপুয গাজীপুয 

২৩ ভভনডাং ডফ-৩ ১ পৄরফাডড়া ভভনডাং 

২ ালুাঘাট ভভনডাং 

৩ বগৌযীপুয ভভনডাং 

৪ ঈর্শ্যগি ভভনডাং 

৫ ভভনডাং ভভনডাং 

৬ নান্দাইর ভভনডাং 

৭ বধাফাউড়া ভভনডাং 

 
াংল্পমাজনী -২: ভীক্ষা দরঃ 

 

ভীক্ষা দরটি একজন টিভ ডরডাল্পযয বনর্তল্পত্ব একজন ডভড-বরল্পবর ইডিঃ / তডড়ৎ প্রল্পকৌরী, একজন আথ য-াভাডজক ডফল্পলজ্ঞ  একজন ডাটা ব্যফস্থানা 

ডফল্পলজ্ঞ  চাযজন কাযী ইডিডনায, াঁচজন ডপল্ড সুাযবাইজায, দ্যজন কডম্পউটায অাল্পযটয / ডাটা এডরঅাল্পযটয এফাং একজন কল্পয অডপ 

কাযী  ডন ডনল্প গঠন কযা । ডনল্পম্নয তাডরকা ভীক্ষা কভীল্পদয ডফফযণ বদা রঃ 
 

ক্রডভক নাং যাভ যক প্রডতষ্ঠান  যাভ যক প্রডতষ্ঠাল্পনয যাভ যক প্রস্তাডফত দভম যাদা 

১ ইডিঃ বভাঃ কাভরুর াান টিভ ডরডায 

২ ইডিঃ বভাঃ আব্দুয যাভান ডভড-বরল্পবর ইডিঃ / তডড়ৎ প্রল্পকৌরী 

৩ বভাঃ আডভনুর ইরাভ আথ য-াভাডজক ডফল্পলজ্ঞ 

৪ বভাঃ বভাতাায বাল্পন ডাটা ব্যফস্থানা ডফল্পলজ্ঞ 

 

ক্রডভক নাং ভীক্ষা দরল্পক াককাযী দভম যাদা 

৫ ইডিঃ বভাঃ রুহুর আডভন 

+৮৮০১৭২১-৯৬৪৪৭৬ 

কাযী প্রল্পকৌরী 

 

৬ ইডিঃ বভাঃ ইভডতাজ বাল্পন 

+৮৮০১৭৩১-৪৩৪১৬০ 

কাযী প্রল্পকৌরী 

৭ ইডিঃ বভাঃ ইভযান বাল্পন 

+৮৮০১৭২৮-০০৫০১৪ 

কাযী প্রল্পকৌরী 

৮ বভাঃ ডনাজ বভাযল্পদ 

+৮৮০১৬৭৬-৭০৬৫১০ 

উ-কাযী প্রল্পকৌরী 

৯ বভাঃ নাজমুর ইরাভ 

+৮৮০১৭৫৫-১৮৮৫২৪ 

উ-কাযী প্রল্পকৌরী 

১০ বভাঃ মুডনরুজ্জাভান 

+৮৮০১৭৪৫৫৯৮৬০৮ 

উ-কাযী প্রল্পকৌরী 
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াংল্পমাজনী -৩: ভীক্ষা ম্পাডদতব্য কাল্পজয জন্য যাভ যক প্রডতষ্ঠাল্পনয ছল্পক কভ য ডযকল্পনাঃ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্রডভক 

নাং 
ডফফযণ সপ্তাহ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ 

১। ডডডড দডরর াংগ্র 

এফাং প্রকল্পল্পয তথ্যাডদ 

াংগ্র। 

 
৫-০২-১৮ 

                 

                    

২। 
প্রাযডিক প্রডতল্পফদন 

প্রণন। 
  

১৫-০২-১৮ 
               

                    

৩। 
বটকডনকুার কডভটি 

বা। 
    

১৯-০২-১৮ 
             

                    

৪। 
ডোডযাং কডভটি 

বা। 
     

২৮-০২-১৮ 
           

                    

৫। 
প্রকল্পল্পয অগ্রগডত 

াংক্রান্ত তথ্যাডদ 

াংগ্র । 

       
০১-০৩-১৮ 

বেদক 

১৫-০৪-১৮ 

       

                    

৬। 
যাভ যক প্রডতষ্ঠাল্পনয 

ল্পযজডভল্পন ডযদ যন। 
        

০১-০৩-১৮ 

বেদক 

১৫-০৪-১৮ 

      

                    

৭। 
ভাঠ ম যাল্প তথ্যাডদ 

ডফল্পিলণ েড়া 

প্রডতল্পফদন প্রণন । 

 

         
১৫-০৩-১৮ 

বেদক 

১৫-০৪-১৮ 

     

                    

৮। 
েড়া প্রডতল্পফদল্পনয 

উয বটকডনকুার 

কডভটি  ডোডযাং 

কডভটিয বা। 

              
১৬-০৪-১৮ 

বেদক 

২৩-০৪-১৮ 

   

                    

৯। 
চূড়ান্ত প্রডতল্পফদল্পনয 

উয াকয 

অনুষ্ঠান। 

               
২৫-০৪-১৮ 

বেদক 

০২-০৫-১৮ 

  

                    

১০। 
চূড়ান্ত প্রডতল্পফদল্পনয 

উয ডোডযাং 

কডভটিয বা 

অনুষ্ঠান। 

                
০৩-০৫-১৮ 

বেদক 

১৫-০৫-১৮ 
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াংল্পমাজনী -৪: ডল্পেভ র াংক্রান্ত তথ্যঃ 
ঢাকা ডফ-১  

ডল্পেভ র াংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ক্রডভক 

নাং 

ডফল ২০১৩-২০১৪  

 

২০১৪-২০১৫  ২০১৫-২০১৬  ২০১৬-২০১৭  

১ বভাট ডফদ্যুৎ ক্র (ডকঃঃআঃ) ১২৯৯৮২০৩৩০ ১২৩০৪৬৬৫২০ ১৪৩৯৮৯২৭৭৪ ১৫৫৫০৪৯২৪৮ 

২ বভাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ১১৭১৬৮৭৯৭০ ১১২৭২১৪৪৪৯ ১৩৩২৪৭১৪৪৩ ১৪৪৯৩১২০৩৯ 

৩ বভাট অনফধ জডযভানাকৃত (ডকঃঃআঃ) ৪১৪৮৪৭ ১৮০০৩৬ ১৭৭৬৫২ ৬৩২১০৮ 

৪ াায পুাক্টয ভশুর (ডকঃঃআঃ) ৪০৩৬৯৪৩ ৩৮০২৮১৩ ৪৪৪৭১০৮ ৪৭৩০৪৯১ 

৫ আফাডক গ্রাক াংখ্যা (জন) ২২২৪৭৪ ২৪৩৩১৩ ২৯৯৬৫৫ ৩৫০৬৪৭ 

৬ আফাডক ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ৫৩৭২৫৬৫৩২ ৪২৫৫৯৬৫৪৮ ৪৯৪৫৫১৪২৭ ৫৩০২৪৯৫৮২ 

৭ বৃৎ গ্রাক াংখ্যা (জন) ১১৪ ১২৯ ১২২৯ ১৩০৩ 

৮ বৃৎ ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ১৫৪১৪৪১৪১ ২২৫৯৭৫৪৯৪ ৫০১০৭২০৪২ ৫৮৯৭৪৩০০৭ 

৯ বছাট ডল্প গ্রাক াংখ্যা (জন) ৪০৪৭ ৪১৬১ ৩১৮৭ ৩২৭০ 

১০ বছাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ৩৩৩১৫৬২৫২ ২২৩২০৬০৯৩ ৩৮১১৭৩৬০ ৩৯২২০০৪৮ 

১১ বভাট গ্রাক াংখ্যা (জন) ২৪৮৯৭৭ ২৭১৭৯৯ ৩৩১৬০৪ ৩৮৬১৭৫ 

১২ ডডভাড (বভঃঃ) ৩৪০ ২৪০ ২৫৭ ২৮৫ 

১৩ ডল্পেভ র (%) ৯.৮৬ ৮.৩৯ ৭.৪৬ ৬.৮০ 

১৪ বভাট ডফদ্যুতাডত রাইন (ডকঃডভঃ) ২৩০০.৭৭৮ ২৩৪০.৭৬৩ ২৩৮০.৪২৮ ২৬৪৮.৭২১ 

১৫ রাইনম্যান (জন) ১৪০ ১৪৫ ১৫৩ ১৭৫ 

১৬ ম্যাল্পিায (জন) ১১৮ ১৩৩ ১৬৫ ১৬৪ 

১৭ ডভটায ডযডায (জন) ১১১ ১১৮ ১৬১ ১৫৮ 

১৮ ডফডরাং কাযী (জন) ৪৫ ৫৬ ৫৮ ৬০ 

১৯ বভাট জনফর (জন) ৫৯৪ ৬১৪ ৭০১ ৭৪৬ 

 
ভাদাযীপুয ডফ 

ডল্পেভ র াংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ক্রডভক 

নাং 

ডফল ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

১ বভাট ডফদ্যুৎ ক্র  (ডকঃঃআঃ) ১৫৫৭৯৬৭৯৬ ১৭০৩১২০২২ ১৯৭৬৭২১৯০ ২২৪৪৮৬৬৯৩ 

২ বভাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ১৩৭১৯৪৬৯৫ ১৪৬২৯২১১৪ ১৬৯৮৯১২৩৭ ১৯৫২২২৪৩৯ 

৩ বভাট অনফধ জডযভানাকৃত (ডকঃঃআঃ) ৩০৭৭৬৫ ১৬৭২১১ ১৬০৬৪০ ৪৫৬১৫২ 

৪ াায পুাক্টয ভশুর (ডকঃঃআঃ) - - - - 

৫ আফাডক গ্রাক াংখ্যা (জন) ১০১৩৯৬ ১২৫৮০৮ ১৭০২৩২ ২০৪৪১২ 

৬ আফাডক ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ৮৩৪২৫৪১৩ ৯১১৫০৯৩৯ ১০৮৬৬৬০ ১২১৬২০৯৯২ 

৭ বৃৎ গ্রাক াংখ্যা (জন) ৮ ৮ ৮ ৮ 

৮ বৃৎ ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ৯৪৯৩২২১ ১১২৬২১৩৩ ১৩৪৩২০৬৪ ১৬৯৬৭০১১ 

৯ বছাট ডল্প গ্রাক াংখ্যা (জন) ৯৬৪ ৯৯৫ ১০২৫ ১০৪৬ 

১০ বছাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ৯৭২৪০৯২ ৯১৬৫৯৮১ ৮০৪৭৩১৫ ৭৭৫৪৯৮৮ 

১১ বভাট গ্রাক াংখ্যা (জন) ১১৭২৯২ ১৪৩২০৬ ১৮৯৭৫৫ ২২৫৯৩০ 

১২ ডডভাড (ল্পভঃঃ) ৩২ ৪০ ৪৫ ৫৪ 

১৩ ডল্পেভ র (%) ১১.৯৪ ১৪.১০ ১৪.০৫ ১৩.০৩ 

১৪ বভাট ডফদ্যুতাডত রাইন (ডকঃ ডভঃ) ২২.০৩৪ ১৯৯.০৪৪ ৪৩৮.১৬২ ৫৪৩.৪৪ 

১৫ রাইনম্যান (জন) ৭৬ ৭৮ ৮৬ ৯৬ 

১৬ ম্যাল্পিায (জন) ৬৪ ৬২ ৬০ ১১৮ 

১৭ ডভটায ডযডায (জন) ৭১ ৬৯ ৬৫ 

১৮ ডফডরাং কাযী (জন) ৩৫ ৩৬ ৩৫ ৩৫ 

১৯ বভাট জনফর (জন) ৩১৮ ৩২২ ৩৫৭ ৩৬০ 
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ভভনডাং ডফ-২ 

ডল্পেভ র াংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ক্রডভক 

নাং 

ডফল ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

১ বভাট ডফদ্যুৎ ক্র  (ডকঃঃআঃ) ৪৬১০৮২৫৯৬ ৪৮২৭৭৩২৫৫ ৫২৪৬৯৫৭৮৭ ৬৬৯০৯০০০১ 

২ বভাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ৪০২৪০৮৬৭৩ ৪২৬৩৭৭১২০ ৪৬২৩২৬২৩৪৮ ৬২২৩৩২৫৪৩ 

৩ বভাট অনফধ জডযভানাকৃত (ডকঃঃআঃ) ৫৩৩৯৬২ ৭৪৫৩২০ ১৩৫০০৩৫ ৫৫১৮৫১ 

৪ াায পুাক্টয ভশুর (ডকঃঃআঃ) ৪৩১৬৯৮১ ৩৫৪০১৮২ ৪১৯৫২৫৫ ৬৪৮০৪৯৬ 

৫ আফাডক গ্রাক াংখ্যা (জন) ৯৮৪৬৩ ১২০৮৭২ ১৭১৬৩৫ ২০৪৮৯৭ 

৬ আফাডক ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ১৩৫৯০৪০২৬ ১৬২৪১৩৮৩০ ১৯৮৭৫৮৫৭৪ ২৩৩৪৬৩৫৭৮ 

৭ বৃৎ গ্রাক াংখ্যা (জন) ৪১ ৪১ ৫৪ ৭৮ 

৮ বৃৎ ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ৭৭৪২৯০০৯ ১০৪২২৫১৩৯ ২০৮৩৮৪৪০ ৩২১৪৯৮২৮০ 

৯ বছাট ডল্প গ্রাক াংখ্যা (জন) ২৭৭৩ ২৮৫৪ ২৯২৬ ৩০০৬ 

১০ বছাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ৭৮৪৪৬২২৫ ৬৭৬৭৯৬০৬ ১২৯৬২৩০৭ ১৩৩৪৩১৭৩ 

১১ বভাট গ্রাক াংখ্যা (জন) ১১৪৩৯২ ১৩৭৭৮৮ ১৯০৬২৮ ২২৫২৭৮ 

১২ ডডভাড (ল্পভঃঃ) ১০৪.১৮০ ১০৮.৭২০ ১১৯.০৪৬ ১৬২.৯৯০ 

১৩ ডল্পেভ র (%) ১২.৭৩ ১১.৬৮ ১১.৮৯ ১০.৭৩ 

১৪ বভাট ডফদ্যুতাডত রাইন (ডকঃ ডভঃ) ৩০৬২.৭৪৮ ৩৪৩৮.৬৫৩ ৪০১৬.৯৩৩ ৪৪০৭.৬১৮ 

১৫ রাইনম্যান (জন) ১০৫ ১১৭ ১৩০ ১৩৯ 

১৬ ম্যাল্পিায (জন) ৫২ ৬৪ ৭২ ৬৯ 

১৭ ডভটায ডযডায (জন) ৪৯ ৬০ ৬০ ৫৭ 

১৮ ডফডরাং কাযী (জন) ৩৭ ৩৪ ৩৫ ৩২ 

১৯ বভাট জনফর (জন) ৩৬৪ ৪০২ ৪৩২ ৪৩১ 

 

 
 

টাাংগাইর ডফ 

ডল্পেভ র াংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ক্রডভক 

নাং 

ডফল ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

১ বভাট ডফদ্যুৎ ক্র  (ডকঃঃআঃ) ৩৩৩৪৭৭৬৯৬ ৩৫১৪১৩৫১০ ৩৭৬৯৯৪৫৮৬ ৪১৮৭০৪৬২৬ 

২ বভাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ২৯৪৫০১৬৬১ ৩১৪৭৩৫৬৩৬ ৩৩৫৭৪৬৪৭৮ ৩৭৫৩৫০৯৯৭ 

৩ বভাট অনফধ জডযভানাকৃত (ডকঃঃআঃ) ১৫২৮৪৮ ১৩৩৯৬৪ ৭২৯৭৭ ৩০৭৯৭ 

৪ াায পুাক্টয ভশুর (ডকঃঃআঃ) ১২৮৪১৯১ ১৯৪৮৫৩৩ ১৫৬৭২৫৭ ১৬০০৩৮৪ 

৫ আফাডক গ্রাক াংখ্যা (জন) ১৭৬৮৬৯৫ ১৯২৯২৮৬ ২৫১৪১৭৮ ৩২১৯১৮৪ 

৬ আফাডক ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ১৪৭২৫৭৬৯৩ ১৭০৮৫৫৯১৬ ২০০৩৪৯০১১ ২২৬৪৬৪৪৭৭ 

৭ বৃৎ গ্রাক াংখ্যা (জন) ১২০ ৪৫০ ১৪৬৯ ১৫৬৯ 

৮ বৃৎ ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ২৯০২৩৬৭৩ ২৮৪১১৬১৭ ৩৩৭৪১৬২৬ ৪২০৫৮৯৩৬ 

৯ বছাট ডল্প গ্রাক াংখ্যা (জন) ২০৩৮৭ ২০২৯১ ২০১৯৬ ২১৫৪২ 

১০ বছাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ৩১৮৭১০৩৪ ২৯৯০১১৬৭ ১৫৩০৫০২৫ ১৫৫৭৮৩১৮ 

১১ বভাট গ্রাক াংখ্যা (জন) ২০৬৩৯৬৩ ২২৪৩০৪১ ২৮৬২৫২৩ ৩৬২২২৪৪ 

১২ ডডভাড (ল্পভঃঃ) ৬৫ ৭৫ ৮৫ ৯৬ 

১৩ ডল্পেভ র (%) ১২.১৪ ১০.৮৯ ১১.৪২ ১০.৭৮ 

১৪ বভাট ডফদ্যুতাডত রাইন (ডকঃ ডভঃ) ৫১৮২.১১৪ ৫৪৪৮.৯০৩ ৬০৫৯.১৮৫ ৬৯৩৪.৮৯ 

১৫ রাইনম্যান (জন) ১৪৭ ১৫৬ ১৭৩ ১৮৬ 

১৬ ম্যাল্পিায (জন) ৫৪ ৫৬ ৫২ ৫১ 

১৭ ডভটায ডযডায (জন) ৮৮ ১০৪ ১২১ ১০১ 

১৮ ডফডরাং কাযী (জন) ৯২ ১০৩ ১১৫ ৯৯ 

১৯ বভাট জনফর (জন) ৫১২ ৫৫৪ ৬০২ ৫৮৭ 

 
 
 
 
 
 

নাযাণগি ডফ-২ 
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ডল্পেভ র াংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ক্রডভক 

নাং 

ডফল ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

১ বভাট ডফদ্যুৎ ক্র  (ডকঃঃআঃ) - - ৬০৬০৯৫৮৫৬ ৭২৬৫৮২১০৫ 

২ বভাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) - - ৫৫৩৭৫৭১৬৬ ৬৭৪১৫৩৪৯৩ 

৩ বভাট অনফধ জডযভানাকৃত (ডকঃঃআঃ) - - ১২৮৪৯৪৬ ১৮৪৬৯৭৪ 

৪ াায পুাক্টয ভশুর (ডকঃঃআঃ) - - ২৪৫৬০৯২ ৩২২১৬১৬ 

৫ আফাডক গ্রাক াংখ্যা (জন) - - ১৩৫০৯২ ১৬১০৪৫ 

৬ আফাডক ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) - - ১৫২৪৫৪২২৮ ১৬৯২২৫৪৩৬ 

৭ বৃৎ গ্রাক াংখ্যা (জন) - - ৩৩০ ৩৫৫ 

৮ বৃৎ ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) - - ২০৫২৫০১৪৬ ১৬৯২২৫৪৩৬ 

৯ বছাট ডল্প গ্রাক াংখ্যা (জন) - - ৫৫১৬ ৫৬৩৪ 

১০ বছাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) - - ১০৩৩২১৮০৩ ১০৬৪৪০২০৬ 

১১ বভাট গ্রাক াংখ্যা (জন) - - ১৫০৪১১ ১৭৭৩৮১ 

১২ ডডভাড (ল্পভঃঃ) - - ৯৭ ১০৩ 

১৩ ডল্পেভ র (%) - - ৯.৭১ ৮.৪৫ 

১৪ বভাট ডফদ্যুতাডত রাইন (ডকঃ ডভঃ) - - ১৯১৬ ২০৩৪ 

১৫ রাইনম্যান (জন) - - ১১৮ ১২৪ 

১৬ ম্যাল্পিায (জন) - - ৭০ ৭১ 

১৭ ডভটায ডযডায (জন) - - ৬৯ ৬৮ 

১৮ ডফডরাং কাযী (জন) - - ২৬ ২৬ 

১৯ বভাট জনফর (জন) - - ৪০৪ ৪১০ 

 

 
 

 
জাভারপুয ডফ 

ডল্পেভ র াংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ক্রডভক 

নাং 

ডফল ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

১ বভাট ডফদ্যুৎ ক্র  (ডকঃঃআঃ) ১৭৪১৮১২৫২ ১৯০৬৩৯৭৮৬ ২৩২০৩৫২৮৪ ২৫১৮১৪৫৬১ 

২ বভাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ১৪৭৮৯৩৩৯৪ ১৬১৫৪৪৫৩৭ ১৯৪১৪৭৯৫৬ ২১১১১৪৪৩৪ 

৩ বভাট অনফধ জডযভানাকৃত (ডকঃঃআঃ) ২৬৮৪৭৭ ১৮৭৭২৬ ৩৭৫৮৯৯ ৪৬৪১০৯ 

৪ াায পুাক্টয ভশুর (ডকঃঃআঃ) ১৩৬২১৯৬ ১৬২০১৮১ ১৮৪২৩৩৭ ২৪৬৬৯৮৫ 

৫ আফাডক গ্রাক াংখ্যা (জন) ১০৪৪২১ ১২৪৩৭২ ১৭২৫৫২ ২১০৮০০ 

৬ আফাডক ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ৭৪৫০৯৪৩১ ৮৮৬৪৩৮৪৮ ১১৩৮১১৪৫৬ ১৩২৭৭৭০২০ 

৭ বৃৎ গ্রাক াংখ্যা (জন) ০২ ১১০ ১২০ ১২৭ 

৮ বৃৎ ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ১৮৯১০৩৫ ২২০৯৭৩২ ৭৮১৩৫২৯ ৮৬৬১২৯৩ 

৯ বছাট ডল্প গ্রাক াংখ্যা (জন) ২৩১৩ ২৩১৯ ২৩৯৭ ২৪৭৫ 

১০ বছাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ১৮৫৩৫২৫০ ১৭৫৯৩৫০০ ১৩৫১৬৪৮৩ ১৩১০৩৩৬৭ 

১১ বভাট গ্রাক াংখ্যা (জন) ১২৮৮০৭ ১৫৪৪৬৭ ২০৬৮১০ ২৪৮৩০৮ 

১২ ডডভাড (ল্পভঃঃ) ৪৪ ৫০ ৫৬.০৭৯ ৬৮.১৪৭ 

১৩ ডল্পেভ র (%) ১৫.০৯ ১৫.২৬ ১৬.৩৩ ১৬.১৬ 

১৪ বভাট ডফদ্যুতাডত রাইন (ডকঃ ডভঃ) ৩৮৩৬.৩২৩ ৪০৯৫.১৯৩ ৪৪৮৯.৩৯১ ৫৩৪৪.২৭৯ 

১৫ রাইনম্যান (জন) ১২৪ ১৩২ ১৩৪ ১৪০ 

১৬ ম্যাল্পিায (জন) ৬৮ ৭৮ ৮৬ ৭৭ 

১৭ ডভটায ডযডায (জন) ৬৩ ৭০ ৭৩ ৬৭ 

১৮ ডফডরাং কাযী (জন) ৪২ ৪১ ৪১ ৪০ 

১৯ বভাট জনফর (জন) ৪১১ ৪৪১ ৪৭০ ৪৫১ 

 

 

 

 

 
পডযদপুয ডফ 
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ডল্পেভ র াংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ক্রডভক 

নাং 

ডফল ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

১ বভাট ডফদ্যুৎ ক্র  (ডকঃঃআঃ) ১৫০১১২৪৬৪ ১৭৩৮৩১৮৯২ ২০৫৪০৯২৪৫ ২২৯৮৩০৩৮০ 

২ বভাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ১৩১১৩২৫৪২ ১৫২৭৩১৫১৩ ১৭৯৭৪২০৮৯ ১৯৫৩৭৯৪৯২ 

৩ বভাট অনফধ জডযভানাকৃত (ডকঃঃআঃ) ১২৫৬৪৫ ১৫৬৯০৭ ৪৭৬৩৭ ৯৩৭৫৩ 

৪ াায পুাক্টয ভশুর (ডকঃঃআঃ) ১৩৮৬৯২ ১৩৮১৯৫ ১৬৯২৪৩ ২২০৮৪৮ 

৫ আফাডক গ্রাক াংখ্যা (জন) ১৩০৮৯৯ ১২৫৬৩১ ১৬৭১৪৮ ২০৫৩৩৯ 

৬ আফাডক ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ৭৭৫৮৭৫০৮ ৮৯০০০৮০১ ১০৬৬৯০৮২৬ ১১৯৯৬২৩৮৮ 

৭ বৃৎ গ্রাক াংখ্যা (জন) ৭ ৭ ২১ ২১ 

৮ বৃৎ ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ১৯০৯৭০৮৪ ২১৫৯৬৮৮৮ ২৬৩২৭৩৮৯ ২৬০৭৩৩৭৯ 

৯ বছাট ডল্প গ্রাক াংখ্যা (জন) ৯৪৭ ৯৮৬ ৯৯৯ ১০২৩ 

১০ বছাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ৮৬৯৮২৫২ ১০৪১০৯৬৫ ৮২৭১৯০৩ ৭৮৬৮৮৭৯ 

১১ বভাট গ্রাক াংখ্যা (জন) ১১৮৯৪৬ ১৪১৬৪৫ ১৮৪৯১৪ ২২৪৭৬৭ 

১২ ডডভাড (ল্পভঃঃ) ৩৭৫৫০ ৫২২৫০ ৫৭০৫০ ৬৭১০০ 

১৩ ডল্পেভ র (%) ১২.৬৪ ১২.১৪ ১২.৫০ ১৪.৯৯ 

১৪ বভাট ডফদ্যুতাডত রাইন (ডকঃ ডভঃ) ৩৮০৯.৭১৩ ৪০৬৫.২২৮ ৪৩৬১.০৬২ ৪৮৭৬.৭৭৬ 

১৫ রাইনম্যান (জন) ৯৫ ৯৭ ১০০ ১০২ 

১৬ ম্যাল্পিায (জন) ৪৩ ৫৪ ৭০ ৬১ 

১৭ ডভটায ডযডায (জন) ৩৭ ৫৩ ৬৭ ৫৬ 

১৮ ডফডরাং কাযী (জন) ৩৫ ৩৩ ৩১ ৩১ 

১৯ বভাট জনফর (জন) ৩২৭ ৩৪২ ৩৭৪ ৩৪৭ 

 
 
 

বনত্রল্পকানা ডফ 

ডল্পেভ র াংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ক্রডভক 

নাং 

ডফল ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

১ বভাট ডফদ্যুৎ ক্র  (ডকঃঃআঃ) ১৩৮৩১৪৯০৪ ১৬২২৬৭০২৩ ১৮৮৫১৫৬৪৯ ২০৬৫৭৮২৯৫ 

২ বভাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ১২০৭৭৮২৮০ ১৪০৭০২৩৯৮ ১৬৪০৬৯০৯১ ১৮১২৯৫০৬৬ 

৩ বভাট অনফধ জডযভানাকৃত (ডকঃঃআঃ) ১০৯৫১৫ ১১৭৩৭৮ ১৮২১৫৩ ২৩১৪৮৯ 

৪ াায পুাক্টয ভশুর (ডকঃঃআঃ) ১৬২২২৭ ৩০৩২২৩ ২৭৫৪৩৭ ৩৫৯৮৯৯ 

৫ আফাডক গ্রাক াংখ্যা (জন) ৮৫০৭২ ১০৮৩৮৭ ১৫৪৬১৭ ২০২৯৩৬ 

৬ আফাডক ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ৫৮৮৩৯৭০৪ ৬৯৭৬৬০২৬ ৮৭২৭৫২৪৭ ১০২৩২৭৯০৮ 

৭ বৃৎ গ্রাক াংখ্যা (জন) - ১২১ ১১৮ ১১৮ 

৮ বৃৎ ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) - ১৪৮৯৯৬০ ৮২৫০৯৩৮ ৯৩৫৬৫০৭ 

৯ বছাট ডল্প গ্রাক াংখ্যা (জন) ২১২১ ২০৭৩ ২১৭৩ ২২৪৯ 

১০ বছাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ১৭৫০৯৪২৩ ১৭৬২২৫০৫ ১৩৪০৩১১৬ ১৩৩৯৮৫২৩ 

১১ বভাট গ্রাক াংখ্যা (জন) ১১০৪২৭ ১৩৫৪৭৮ ১৮৪৪৮৮ ২৩৫৬৯৩ 

১২ ডডভাড (ল্পভঃঃ) ৩৬ ৪০ ৩৮ ৫২ 

১৩ ডল্পেভ র (%) ১২.৬৮ ১৩.২৯ ১২.৯৭ ১২.২৪ 

১৪ বভাট ডফদ্যুতাডত রাইন (ডকঃ ডভঃ) ৩৯০৩.১০ ৪৮৮৮.১৩ ৪৮৮৮.১৩ ৫৬৪২.৪৩ 

১৫ রাইনম্যান (জন) ১১৯ ১১৯ ১২৩ ১২৪ 

১৬ ম্যাল্পিায (জন) ৫৪ ৫৪ ৭৭ ৭০ 

১৭ ডভটায ডযডায (জন) ৫৩ ৫৩ ৬২ ৬১ 

১৮ ডফডরাং কাযী (জন) ৩২ ৩২ ৩২ ৩২ 

১৯ বভাট জনফর (জন) ৩৬৯ ৩৭৭ ৪১৪ ৪১০ 

 

 

 
ডকল্পাযগি ডফ 

ডল্পেভ র াংক্রান্ত তথ্যঃ 
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ক্রডভক 

নাং 

ডফল ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

১ বভাট ডফদ্যুৎ ক্র  (ডকঃঃআঃ) ১৮৪৩৭০৯৬০ ২১০২৯৬২৫০ ২৩২০১২০৪০ ২৪৯৫২২১৭৬ 

২ বভাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ১৪২৩৪৩৯৮ ১৬১৭১২৭৩৬ ১৮১৫৫৬১৪১ ২০৫১৯৪৭৪৩ 

৩ বভাট অনফধ জডযভানাকৃত (ডকঃঃআঃ) ২৪৬৩৭৪ ৬৮৯৪২৬ ৫৭৪২২৬ ৪৭০৯৬৪ 

৪ াায পুাক্টয ভশুর (ডকঃঃআঃ) ২৮০৭০০ ৩৩৬৫৪০ ৫৪২২০৭ ৮৮২৪৩২ 

৫ আফাডক গ্রাক াংখ্যা (জন) ১০৮৮২২ ১২৪৪৬৫ ১৬৮২২৫ ১৩৩৩০৯ 

৬ আফাডক ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ৮৪৬৮১৫৩ ৮৫৭৫৬৯১ ১১২৯০১৩৮ ১১৩৪৩৯৭৯ 

৭ বৃৎ গ্রাক াংখ্যা (জন) - ২৯১ ২৯১ ২৯৫ 

৮ বৃৎ ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) - ৫৯৩৮৯৬ ৩২৮৪৭২০ ৪০০৩৪৬৪ 

৯ বছাট ডল্প গ্রাক াংখ্যা (জন) ১৫৪০ ১৮১৯ ১৮৩৯ ১৯১৯ 

১০ বছাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ১৩৭৪১৭১ ১৬৮১১৩৯২ ১৪৪৫৭৫০১ ১৪২৬৩৮২৬ 

১১ বভাট গ্রাক াংখ্যা (জন) ১৩০৩৮৯ ১৪৮২৩৯ ১৯৩৩৩৪ ২৬০৮৬১ 

১২ ডডভাড (ল্পভঃঃ) - - - - 

১৩ ডল্পেভ র (%) ২২.৭৯ ২৩.১০ ২১.৭০ ১৭.৭৬ 

১৪ বভাট ডফদ্যুতাডত রাইন (ডকঃ ডভঃ) ৩৪২৮.৭০০ ৩৭৯৭.৩০০ ৪৩২৯.৮০৩ ৫৪৬৮.৩৮৪ 

১৫ রাইনম্যান (জন) ৯৬ ৯৮ ১১৬ ১১৬ 

১৬ ম্যাল্পিায (জন) ৪৫ ৪৬ ৫৪ ৫৪ 

১৭ ডভটায ডযডায (জন) ৫৬ ৪৬ ৬০ ৬২ 

১৮ ডফডরাং কাযী (জন) ৩২ ৩২ ৩০ ৩২ 

১৯ বভাট জনফর (জন) ২২৯ ২৩১ ২৬২ ২৬৪ 

 
বগাারগি ডফ 

ডল্পেভ র াংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ক্রডভক 

নাং 

ডফল ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

১ বভাট ডফদ্যুৎ ক্র  (ডকঃঃআঃ) ১১৫৭৩২৩৮৮ ১৪০০৪৩২০৩ ১৭৩০৫৩৩৫০ ২০১২১৪৮৮১ 

২ বভাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ১০১০৫০৯৫৩ ১২২৯৮৩৫৮০ ১৫২৯০৪০০৮ ১৭৮১৯৫৭২১ 

৩ বভাট অনফধ জডযভানাকৃত (ডকঃঃআঃ) ৬৮৩১০ ৮৫৪৭০ ১৯১৪৫১ ১৭২২২৪ 

৪ াায পুাক্টয ভশুর (ডকঃঃআঃ) ২৮৩৭৫ ৬৯০৯৭ ১৭৬৫৭৬ ৮৩৮৫৯ 

৫ আফাডক গ্রাক াংখ্যা (জন) ১০৫৮৯৩ ১৩৫৫৩৭ ১৭২৭৬০ ২০৪২০৪ 

৬ আফাডক ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ৭২৮১৪৬৮৬ ৮৭৯৬৬১৫৭ ১০৬৬০১০২৬ ১২৩৩৬৫৩৪৫ 

৭ বৃৎ গ্রাক াংখ্যা (জন) ০২ ০৩ ২৯ ৩৪ 

৮ বৃৎ ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ১৬৪৮৩০ ২৯৪৪৬১ ৬৫৭৮৬৪৪ ৮৬৯৩৬৯৮ 

৯ বছাট ডল্প গ্রাক াংখ্যা (জন) ৭৭৭ ৮০৯ ১৩৯২ ১৭৮৩ 

১০ বছাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ৭৪১৪৯৭৯ ৯১৪৫০৯৯ ৭৪৯৫৮২৮ ৮১৭৫৪৪০ 

১১ বভাট গ্রাক াংখ্যা (জন) ১৩৪৬৩১ ১৭১৫৫৭ ২১৮০৭৯ ২৫৬৫৭৩ 

১২ ডডভাড (ল্পভঃঃ) ৪২ ৪৪ ৪৮ ৫২ 

১৩ ডল্পেভ র (%) ১২.৬৯ ১২.১৮ ১১.৬৪ ১১.৪৪ 

১৪ বভাট ডফদ্যুতাডত রাইন (ডকঃ ডভঃ) ৩১৬২.৭২১ ৩৫৮৪.৭২১ ৩৯৯৫.৪৭০ ৪৫৮৩.১১৫ 

১৫ রাইনম্যান (জন) ৭৬ ৯৮ ১০৩ ১১০ 

১৬ ম্যাল্পিায (জন) ৬৩ ৭৬ ৯২ ৭৩ 

১৭ ডভটায ডযডায (জন) ৬৯ ৭৬ ৮৮ ৭৯ 

১৮ ডফডরাং কাযী (জন) ৩১ ৩১ ৩২ ৩২ 

১৯ বভাট জনফর (জন) ২৩৯ ২৮১ ৩১৫ ২৯৪ 

 

 

 

 

 
যীতপুয ডফ 

ডল্পেভ র াংক্রান্ত তথ্যঃ 
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ক্রডভক 

নাং 

ডফল ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

১ বভাট ডফদ্যুৎ ক্র  (ডকঃঃআঃ) ৮৮৪৮০৬৭২ ৯৮১৮৪৯১৬ ১১৭০৭৩৩১৪ ১৩১০৪৩১২৪ 

২ বভাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ৭৪০৪৮০৬৯ ৮১৫৫১৩৫৫ ৯৯১০৬০৪৪ ১০৯০৪৪৮৫৯ 

৩ বভাট অনফধ জডযভানাকৃত (ডকঃঃআঃ) ৮১৮৭০ ৫৮২৭৩ ৮২৬৭৭ ৩৮৩৮৫ 

৪ াায পুাক্টয ভশুর (ডকঃঃআঃ) ১৩১৯৮ ১১২৪২ ২১০৬৯ ৫২২৪৮ 

৫ আফাডক গ্রাক াংখ্যা (জন) ৫৭০৫৭ ৬৬৪৫০ ১০০৮৪৬ ১২৫৯৬৪ 

৬ আফাডক ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ৫০৫৮৩৮৩৯ ৫৪৯৮৭৭৩৪ ৬৬৭৪২৮৯৩ ৭২১৮৮৮৫৬ 

৭ বৃৎ গ্রাক াংখ্যা (জন) - ৪ ১০ ১১ 

৮ বৃৎ ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) - ৬৬৭৮৩ ১০৯৬৩১৯ ২৮৪৫৩১৯ 

৯ বছাট ডল্প গ্রাক াংখ্যা (জন) ৪২০ ৪১০ ৪৩২ ৪৩৭ 

১০ বছাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ) ৪১৫৪৮৩৬ ৩৯৬৫৭১২ ৩৭৯৫৯৭৮ ৩৬১৯৮২৮ 

১১ বভাট গ্রাক াংখ্যা (জন) ৬৭৪৩৩ ৭৮০৪২ ১১৭০০৫ ১৪৫৭৬৪ 

১২ ডডভাড (ল্পভঃঃ) ১৮.০০ ২২.৫০ ২৮.০০ ৩৮.৫০ 

১৩ ডল্পেভ র (%) ১৬.৩১ ১৬.৯৪ ১৫.৩৫ ১৬.৭৯ 

১৪ বভাট ডফদ্যুতাডত রাইন (ডকঃ ডভঃ) ২০৬৮.২০৫ ২২১৬.৩৬৫ ২৫০৪.৩০৮ ২৮৫৭.৮৩৬ 

১৫ রাইনম্যান (জন) ৬২ ৬৮ ৬৯ ৬৭ 

১৬ ম্যাল্পিায (জন) ৪১ ৪০ ৪১ ৪০ 

১৭ ডভটায ডযডায (জন) ৩৯ ৩৯ ৪৫ ৪৪ 

১৮ ডফডরাং কাযী (জন) ২০ ১৭ ১৬ ১৬ 

১৯ বভাট জনফর (জন) ২৪ ২৩০ ২৩৮ ২৩৩ 

 

াংল্পমাজনী -৫: ডফনি ট্রান্সপযভাল্পযয এফাং ডপউজ ডফতযল্পণয বোল্পযয তথ্যঃ 
 

ঢাকা ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত-১ 

ডফনি ট্রান্সপযভাল্পযয তথ্যঃ 

 

ক্রডভক নাং ট্রান্সপযভাল্পযয বকডবএ ২০১৩-২০১৪ (টি) ২০১৪-২০১৫ (টি) ২০১৫-২০১৬ (টি) ২০১৬-২০১৭ (টি) 

০১ ৫ ১১২ ৪০ ১১৮ ১০৮ 

০২ ১০ ২১৪ ১২৯ ২১৬ ১৩৭ 

০৩ ১৫ ১৭৭ ১২৯ ১৮৭ ১৩২ 

০৪ ২৫ ১৫৬ ১০১ ১৮৪ ১৬২ 

০৫ ৩৭.৫ ১৩৫ ৬২ ১১৬ ১১০ 

০৬ ৫০ ১১৬ ৭৭ ১৪০ ১১৩ 

০৭ ৭৫ ৪৩ ৩৬ ৪৭ ৩৬ 

০৮ ১০০ ১০ ০৫ ০৪ ১০ 

বভাট ৯৬৩ ৫৭৯ ১০১২ ৮০৮ 

 

 
ঢাকা ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত-১ 

ডপউজ ডফতযল্পণয বোল্পযয তথ্যঃ 

 

ক্রডভক নাং ডপউজ অুাডম্পায ২০১৩-২০১৪  

(টি) 

২০১৪-২০১৫  

(টি) 

২০১৫-২০১৬  

(টি) 

২০১৬-২০১৭  

(টি) 

০১ ১ - ৬০৩ ২২০ ৮২২ 

০২ ২ - ১২০১ ৪২০ ১১০২ 

০৩ ৩ - ৬০০ ৬৩০ ১১২৬ 

০৪ ৫ - ৬০০ ৮২০ ১১০০ 

০৫ ১০ - ৬০০ ৪০০ ১১৪১ 

০৬ ১৫ - ৬০০ ১৩০ ৭৮০ 

০৭ ২০ ৬০০ ৬০০ ১৩০ ৫৬০ 

০৮ ২৫ - ৪০ ১৪০ ৩০০ 

বভাট ৬০০ ৪৮৪৪ ২৮৯০ ৬৯৩১ 

 

ভাদাযীপুয ডফ 
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ডফনি ট্রান্সপযভাল্পযয তথ্যঃ 

 

ক্রডভক 

নাং 

ট্রান্সপযভাল্পযয 

বকডবএ 

২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

১ ৫ ২০২ ১৬২ ১৮৭ ২০৬ 

২ ১০ ১৮৫ ১৪৮ ২৪৯ ২২৬ 

৩ ১৫ ৯১ ৯৭ ১৬১ ১৩৪ 

৪ ২৫ ৪৩ ৩৭ ৮১ ৫৪ 

৫ ৩৭.৫ ১০ ০৯ ২২ ২৭ 

৬ ৫০ ০৪ ০১ ০৮ ১২ 

৭ ৭৫ ০৩ ০০ ০০ ০১ 

৮ ১০০ - - - - 

বভাট ৫৩৮ ৪৫৪ ৬৯৮ ৬৬০ 

 
ভাদাযীপুয ডফ 

ডপউজ ডফতযল্পণয বোল্পযয তথ্যঃ 
 

ক্রডভক নাং ডপউজ অুাডম্পায ২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

১ ১ ৬০০ ২৪৩৫ ২৩৬৫ ২৬৮২ 

২ ২ ২০২০ ২৫০৫ ২৬০০ ২৭৩০ 

৩ ৩ ২২০০ ২০০ ২০৪৫ ২৩৭৫ 

৪ ৫ ৫৫০ ৪৪০ ৯০৫ ১৯৫৪ 

৫ ১০ ১১০ ৪৪০ ৩২৫ ১৩৮৭ 

৬ ১৫ ১৫ ৭০০ ৫২০ ৭৬০ 

৭ ২০ ১৫ ৩৬০ ১১০ ৮৯৫ 

৮ ২৫ ১৫ ৬৪০ ১১০ ৭৭৫ 

বভাট ৫৫২৬ ৭৭২০ ৮৯৮০ ১৩৫৫৮ 

 
 

ভভনডাং ডফ-২ 

ডফনি ট্রান্সপযভাল্পযয তথ্যঃ 
 

ক্রডভক 

নাং 

ট্রান্সপযভাল্পযয 

বকডবএ 

২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

১ ৫ ১৬৯ ২৪৫ ২৯১ ২৩৭ 

২ ১০ ২৭১ ৩৩০ ৪৪১ ৪৫৫ 

৩ ১৫ ১৩২ ১৩৩ ১৭৮ ১৬৯ 

৪ ২৫ ৭৪ ৭৪ ১১০ ১২৫ 

৫ ৩৭.৫ ৩৩ ৪৬ ৬৪ ৬৮ 

৬ ৫০ ২৮ ২০ ২৩ ২৬ 

৭ ৭৫ - ০১ ০১ ০৪ 

৮ ১০০ - - - ০১ 

বভাট ৭০৭ ৮৪৯ ১১০৮ ১০৮৫ 
 

ভভনডাং ডফ-২ 

ডপউজ ডফতযল্পণয বোল্পযয তথ্যঃ 
 

ক্রডভক নাং ডপউজ অুাডম্পায ২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

১ ১ ৩২১০ ৪৫০৫ ২৮৪৫ - 

২ ২ ৪১৪০ ৬৮২৫ ৫৬৪৫ ৮৬৭৫ 

৩ ৩ ১৮০০ ৪৭২০ ৪৯৫৫ ৬৯৭৫ 

৪ ৫ ৫০০ ৩৪৫০ ৩৩৫০ ৫৪৭৫ 

৫ ১০ ৫০ ৩৩৫০ ৯৫০ - 

৬ ১৫ ২০ ৩২৪০ ৯৩৫ - 

৭ ২০ ২০ ১৭৭০ ১৬০৫ ৬৭৫ 

৮ ২৫ ২০ ২২৯০ ১৭৩৫ ২৫৫০ 

বভাট ৯৭৬০ ৩০১৫০ ২২০২০ ২৪৩৫০ 

টাঙ্গাইর ডফ 

ডফনি ট্রান্সপযভাল্পযয তথ্যঃ 
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ক্রডভক 

নাং 

ট্রান্সপযভাল্পযয 

বকডবএ 

২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

১ ৫ ২৪৬ ২৪৯ ২৫৫ ৪২৩ 

২ ১০ ৩৬০ ৩৬৪ ৩৬০ ৪৮৯ 

৩ ১৫ ১২১ ১২৯ ১৩০ ১৭৯ 

৪ ২৫ ৪৯ ৫৮ ৬২ ৭৭ 

৫ ৩৭.৫ ৩১ ৩৭ ৩৮ ৪৪ 

৬ ৫০ ০৫ ০৯ ০৯ ১২ 

৭ ৭৫ - - ০২ ১৩ 

৮ ১০০ - - ০১ - 

বভাট ৮১২ ৮৪৬ ৮৫৭ ১২৩৭ 

 
টাঙাংগাইর ডফ 

ডপউজ ডফতযল্পণয বোল্পযয তথ্যঃ 
 

ক্রডভক নাং ডপউজ অুাডম্পায ২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

১ ১ ৪৩৩৫ ৪০৫০ ৪৮১০ ৪২১০ 

২ ২ ৩৭৪৫ ৪৪৩০ ৫২৫৫ ৩০৭০ 

৩ ৩ ৩২৬০ ৩৭৬৫ ৫৪২০ ৩১৫৫ 

৪ ৫ ২৬৭০ ২৭৩০ ৩৮৩৫ ৩৮৮৫ 

৫ ১০ ১৩০৫ ১৯৮০ ১৯৯৫ ২০৭৫ 

৬ ১৫ ২৫ - ১৫৫০ ২৩০৫ 

৭ ২০ ২৫ - ৫৬৫ ১১৯০ 

৮ ২৫ ২৫ ৫০ ১২৮০ ৮০০ 

বভাট ১৫৩৯০ ১৭০০৫ ২৪৭১০ ২০৬৯০ 
 

 

নাযাণগি ডফ-২ 

ডফনি ট্রান্সপযভাল্পযয তথ্যঃ 
 

ক্রডভক 

নাং 

ট্রান্সপযভাল্পযয 

বকডবএ 

২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

১ ৫ - - ১৩১ ১৪০ 

২ ১০ - - ১৪১ ১৬১ 

৩ ১৫ - - ১০৪ ১২৭ 

৪ ২৫ - - ১০৯ ৮২ 

৫ ৩৭.৫ - - ৬০ ৪১ 

৬ ৫০ - - ৩৫ ৩১ 

৭ ৭৫ - - ০৬ ০৯ 

৮ ১০০ - - ০২ ০১ 

বভাট - - ৫৮৮ ৫৯২ 
 

নাযাণগি ডফ-২ 

ডপউজ ডফতযল্পণয বোল্পযয তথ্যঃ 
 

ক্রডভক নাং ডপউজ অুাডম্পায ২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

১ ১ - - ৬৬২ ১০১৯ 

২ ২ - - ৯৫৩ ১৪০৭ 

৩ ৩ - - ৯৮০ ১৬২১ 

৪ ৫ - - ১০১২ ১৬৭১ 

৫ ৬ - - ৪৮০ ৬৯৩ 

৬ ৮ - - ৬২০ ১০৮১ 

৭ ১০ - - ৮৩১ ১৩০৫ 

৮ ১৫ - - ৭৩০ ৮৫২ 

৯ ২০ - - ৪৫০ ১৫০ 

১০ ২৫ - - ৪৯০ ৫৮৭ 

১১ ৮০ - - ২১০ ২১০ 

বভাট   ৭৪১৮ ১০৫৯৬ 

জাভারপুয ডফ 

ডফনি ট্রান্সপযভাল্পযয তথ্যঃ 
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ক্রডভক 

নাং 

ট্রান্সপযভাল্পযয 

বকডবএ 

২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

১ ৫ ২২৬ ৩৪৫ ৪০০ ৩৫৮ 

২ ১০ ২৪৩ ৩৫৫ ৩২১ ৩৫২ 

৩ ১৫ ৮১ ১৩৮ ১৩৯ ১৬৫ 

৪ ২৫ ৩৩ ৫৯ ৮০ ৬১ 

৫ ৩৭.৫ ১১ ১২ ১৫ ১৭ 

৬ ৫০ ০৩ ০৩ ০৬ ০২ 

৭ ৭৫ - - ০১ ০২ 

৮ ১০০ - - - - 

বভাট ৫৯৭ ৯১২ ৯৬২ ৯৫৭ 

জাভারপুয ডফ 

ডপউজ ডফতযল্পণয বোল্পযয তথ্যঃ 
 

ক্রডভক নাং ডপউজ অুাডম্পায ২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

১ ১ ২৪২৬ ৫৭৮০ ৪৪৭৭ ৪৬৯১ 

২ ২ ৫৩৫০ ৫৯৭০ ৪৭৪২ ৫৩৪১ 

৩ ৩ ২৯২০ ৫০০০ ৪২৮৪ ৩৩৯৬ 

৪ ৫ ১২৯০ ১৮৬০ ২৯০৭ ৩১৯৩ 

৫ ১০ ৬৯০ ৬০০ ২৪৯৫ ৮০৫ 

৬ ১৫ ২১৫ ৫৯০ ১৫০৫ ৪৯৫ 

৭ ২০ ৬০ ৫০০ ১৩৯০ ৬৭০ 

৮ ২৫ ৪০ ৪৮৫ ৮৯০ ৭০৫ 

বভাট ১২৯৯১ ২০৭৮৫ ২২৬৯০ ১৯২৯৬ 

 
পডযদপুয ডফ 

ডফনি ট্রান্সপযভাল্পযয তথ্যঃ 
 

ক্রডভক 

নাং 

ট্রান্সপযভাল্পযয 

বকডবএ 

২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

১ ৫ ১৫০ ১২৪ ১৯২ ২২৫ 

২ ১০ ১৫৭ ১৭৩ ২৫৫ ২৬২ 

৩ ১৫ ৭৮ ৭৯ ৯৫ ১১৮ 

৪ ২৫ ১৭ ১৭ ৩০ ৪২ 

৫ ৩৭.৫ ০২ ০৫ ০৬ ১৮ 

৬ ৫০ - - - - 

৭ ৭৫ - - - - 

৮ ১০০ - - - - 

বভাট ৪০৪ ৩৯৮ ৫৭৮ ৬৬৫ 

 
পডযদপুয ডফ 

ডপউজ ডফতযল্পণয বোল্পযয তথ্যঃ 
 

ক্রডভক নাং ডপউজ অুাডম্পায ২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

১ ১ ১৬৯৮ ১৮১০ ১৮২৬ ১৩৩৩ 

২ ২ ২২৪৩ ২১৫১ ২৪৫২ ২৯৫২ 

৩ ৩ ১৯৭৪ ১৭৭৮ ২২৯৩ ২৪০০ 

৪ ৫ ৮২৫ ১০৮২ ১৩৭২ ১২৬১ 

৫ ১০ - - - - 

৬ ১৫ ২৮০ - - ১০৮৩ 

৭ ২০ ৪০ - - ৬৭৫ 

৮ ২৫ - - - ৭৯৫ 

বভাট ৭০৬০ ৬৮২১ ৭৯৪৩ ১০৪৯৯ 

 

 

বনত্রল্পকানা ডফ 

ডফনি ট্রান্সপযভাল্পযয তথ্যঃ 
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ক্রডভক 

নাং 

ট্রান্সপযভাল্পযয 

বকডবএ 

২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

১ ৫ ৩০২ ৩৪৭ ৪৮৭ ৩৮১ 

২ ১০ ২০৮ ৩২২ ৩৫৭ ৩৬৬ 

৩ ১৫ ৩৬ ৮৮ ১১৯ ১২০ 

৪ ২৫ ২২ ৪৬ ৪৩ ৭৭ 

৫ ৩৭.৫ ১৪ ৬ ১৭ ৭৪ 

৬ ৫০ ৩ ০ ৫ ১২ 

৭ ৭৫ ০ ১ ০ ০ 

৮ ১০০ ০ ০ ০ ০ 

বভাট ৫৮৫ ৮১০ ১০২৮ ১০৩০ 

 

বনত্রল্পকানা ডফ 

ডপউজ ডফতযল্পণয বোল্পযয তথ্যঃ 
 

ক্রডভক নাং ডপউজ অুাডম্পায ২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

১ ১ ২৭৪১ ৩১০০ ৩০০০ ৩৭০৪ 

২ ২ ৪০২০ ৪০৫১ ২০৩৪ ৪৫০০ 

৩ ৩ ২৪৯৯ ২৪০০ ৩০০০ ৩৩২৭ 

৪ ৫ ৭১৬ ১৬৫০ ৮০০ ১৫০০ 

৫ ১০ ২৫ ৬০০ ৫০০ ৫০০ 

৬ ১৫ ৭০০ ৩০০ ০ ০ 

৭ ২০ ০ ১০০ ৩৫০ ৫০ 

৮ ২৫ ০ ১২০ ০ ০ 

বভাট ১০৭০১ ১২৩২১ ৯৬৮৪ ১৩৫৮১ 

 
ডকল্পাযগি ডফ 

ডফনি ট্রান্সপযভাল্পযয তথ্যঃ 
 

ক্রডভক 

নাং 

ট্রান্সপযভাল্পযয 

বকডবএ 

২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

১ ৫ ১২৬ ১০৪ ২১৫ ৩০৬ 

২ ১০ ১২৬ ১২৪ ২৮২ ৪৯২ 

৩ ১৫ ৩৪ ৩২ ১১০ ১৭৪ 

৪ ২৫ ১০ ০৬ ২৯ ৭০ 

৫ ৩৭.৫ ০৫ ০২ ০৬ ১৭ 

৬ ৫০ ০১ ০২ ০৬ ০৩ 

৭ ৭৫ - - - - 

৮ ১০০ - - - ০১ 

বভাট ৩০২ ২৭০ ৬৪৮ ১০৬৩ 

 
ডকল্পাযগি ডফ 

ডপউজ ডফতযল্পণয বোল্পযয তথ্যঃ 
 

ক্রডভক নাং ডপউজ অুাডম্পায ২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

১ ১ ৩৫৫১ ৩৬৪৯ ৫০০০ ৪০৩০ 

২ ২ ৩৫৩১ ৪৮৯৪ ৫৫৭৫ ৩৪৭৫ 

৩ ৩ ১৮০০ ১০০০ ২৫০০ ৪৪২৮ 

৪ ৫ - ৫০০ ৫০০ ২৩৭৫ 

৫ ১০ - ৩০০ ১৫০ ৭৫০ 

৬ ১৫ - - - ৯৫০ 

৭ ২০ - - - ৩০০ 

৮ ২৫ ২০০ - - ৩০০ 

বভাট ৮০৮২ ১০৩৪৩ ১৩৭২৫ ১৬৬০৮ 

 

 

বগাারগি ডফ 

ডফনি ট্রান্সপযভাল্পযয তথ্যঃ 
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ক্রডভক 

নাং 

ট্রান্সপযভাল্পযয 

বকডবএ 

২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

১ ৫ ৮৬ ১১৭ ১৭০ ১৯৩ 

২ ১০ ১২২ ১৪৪ ২২৪ ২৭০ 

৩ ১৫ ৬১ ৮৭ ৮৩ ১৫২ 

৪ ২৫ ১৩ ৩১ ৪৬ ৬১ 

৫ ৩৭.৫ ০৩ ০৫ ০৮ ১৩ 

৬ ৫০ - ০১ ০১ - 

৭ ৭৫ - ০১ - - 

৮ ১০০ - - - - 

বভাট ২৮৫ ৩৮৬ ৫৩২ ৬৮৯ 

 
বগাারগি ডফ 

ডপউজ ডফতযল্পণয তথ্যঃ 

 

ক্রডভক নাং ডপউজ অুাডম্পায ২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

১ ১ ১৬৪৮ ১৭৮০ ১৯৯৫ ৩১৬৪ 

২ ২ ১৬৭২ ২০১৬ ২৮৬০ ৪৩৬৯ 

৩ ৩ ১৪৬৭ ১৮৮০ ২৭১১ ৩৫২৪ 

৪ ৫ - ১৬১ ৩৮০ ১২১০ 

৫ ১০ - ৬০ ৪৭২ ৬০০ 

৬ ১৫ - ৪৯ ৪০০ ৫৫০ 

৭ ২০ ২০২ ৬৫ ২৪৩ ৩৫২ 

৮ ২৫ - ২৫ ৩০০ ০২ 

বভাট ৪৯৮৯ ৬০৩৬ ৯৩৬১ ১৩৭৭১ 

 

 
যীতপুয ডফ 

ডফনি ট্রান্সপযভাল্পযয তথ্যঃ 

 

ক্রডভক 

নাং 

ট্রান্সপযভাল্পযয 

বকডবএ 

২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

১ ৫ ৮৩ ৯৮ ১৯০ ১২৫ 

২ ১০ ১০৭ ১২১ ১৯৮ ১৭১ 

৩ ১৫ ৩৪ ৫৩ ১০৯ ৯৯ 

৪ ২৫ ১১ ২৪ ৪৫ ৩০ 

৫ ৩৭.৫ - ০৩ ০৬ ০৫ 

৬ ৫০ - - - - 

৭ ৭৫ - - - - 

৮ ১০০ - - - - 

বভাট ২৩৫ ২৯৯ ৫৪৮ ৪৩০ 

যীতপুয ডফ 

ডপউজ ডফতযল্পণয বোল্পযয তথ্যঃ 
ক্রডভক নাং ডপউজ অুাডম্পায ২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

১ ১ ৭৫১ ১৬৩৫ ২৫৬৪ ১৮০২ 

২ ২ ১৫৫৩ ১৬৮৫ ২৭০৬ ১৯৬২ 

৩ ৩ ৯৬০ ১৪১৩ ২৪৫৩ ৬৪৬ 

৪ ৫ ৭২১ ৪৬৭ ৪৯৬ ৯৫৭ 

৫ ১০ ৩৫ - ২০০ ১০৩৩ 

৬ ১৫ ১৫ - ১০০ ৮৬৫ 

৭ ২০ ৩৭৪ - ৫০ ৫৭০ 

৮ ২৫ ২৮০ - ৫০ ৫০০ 

বভাট ৪৬৮৯ ৫২০০ ৮৬১৯ ৮৩৩৫ 

াংল্পমাজনী -৬: আফাডক গ্রাল্পকয াংল্পমাগ াংক্রান্ত তথ্য 
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জাভারপুয ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয আফাডক গ্রাল্পকয াংল্পমাগ াংক্রান্ত তথ্য 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাগ বল্পত আনায ডক বকান অসুডফধা ল্পডছর? 

 

 ুাঁ না 

জাভারপুয দয ৯৭ ১৭ 

৮৫ % ১৫% 

ডড়লাফাডড় ৭০ ২২ 

৭৬% ২৪% 

 

মডদ ুাঁ  তাল্পর 

 

 অল্পক্ষা কযল্পত ল্পডছর টাকা া বরল্পগডছর 

জাভারপুয দয ৩৪ ৮০ 

 ৩৫.০৫% ৮২.৪৭% 

ডড়লাফাডড় ২৯ ৬৩ 

 ৪১.৪২% ৯০% 

 

 

 

দযোস্ত কযায কত ডদন য আডন াংল্পমাগ বল্পডছল্পরন? 

 

 

 ৩০ ডদন য ১ ভাল্পয বফী ভ য ২-৬ ভা এয ভল্পধ্য ৬ ভাল্পয বফী 

 

জাভারপুয দয ২ ১১ ১৭ ৮৪ 

 ২% ১০% ১৫% ৭৩% 

ডড়লাফাডড় ৪ ৭ ৫ ৭৬ 

 ৪% ৭% ৫% ৮৪% 

 

ডফদ্যুৎ না থাকায অডবল্পমাগ কযায কতক্ষণ য বফা াল্পেন? 

 

 ১-৬ ঘন্টা ৬-১২ ঘন্টা ১২-১৮ ঘন্টা ১৮-২৪ ঘন্টা ১-৩ ডদন ৩-৭ ডদন 

জাভারপুয দয ৬৮ ৪১ ৩ ১ ১ - 

 ৬০% ৩৬% ২.৪% ০.৮% ০.৮% - 

ডড়লাফাডড় ৬৫ ২৬ - - ১ - 

 ৭১% ২৮% - - ১% - 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয  পল্পর আনায ডক ডক সুডফধা ল্পল্পছ? 

 

 ডক্ষা ব্যফা ডফল্পনাদন ইন্টাযল্পনট/ল্পমাগাল্পমাগ কৃডল  ফগুল্পরাই 

জাভারপুয দয ১০৭ ১০ ৫২ - ১২ - 

 ৯৪% ৯% ৪৬% - ১০% - 

ডড়লাফাডড় ৮৬ ১৫ ২১ - ৮ - 

 ৯৩% ১৬% ২৩% - ৯% - 

 

আডন বদডনক কত ঘন্টা ডফদ্যুৎ ান? 

 

 ২-৪ ঘন্টা ৪-৮ ঘন্টা ৮-১২ ঘন্টা ১২-১৬ ঘন্টা ১৬-২০ ঘন্টা ২০-২৪ ঘন্টা 

জাভারপুয দয ৩ ৫৯ ৪৭ ৪ ১ - 

 ২.৬% ৫১.৭% ৪১.৪% ৩.৫% ০.৮% - 

ডড়লাফাডড় ৭ ৬৯ ১০ ৬ - - 

 ৭.৫% ৭৫% ১১% ৬.৫% - - 

 

 

ঝল্পড় ডফদ্যুৎ ডফভ্রাট ল্পর অডবল্পমাগ কযায কত ভ ল্পয ডফদ্যুৎ ান? 
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 ১ ডদন ২-৩ ডদন ৩-৫ ডদন ৫-৭ ডদন ৭-১৫ ডদন ১৫ ডদল্পনয উল্পবয 

জাভারপুয দয ২৩ ৮৮ ৩ - - - 

 ২০% ৭৭% ৩% - - - 

ডড়লাফাডড় ২৬ ৬৬ - - - - 

 ২৮% ৭২% - - - - 

  

ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায আ বফল্পড়ল্পছ ডকনা? 

 

 ুাঁ না 

জাভারপুয দয ৪৫ ৬৯ 

 ৩৯% ৬১% 

ডড়লাফাডড় ৩৫ ৫৭ 

 ৩৮% ৬২% 

 

 

পডযদপুয ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয আফাডক গ্রাল্পকয াংল্পমাগ াংক্রান্ত তথ্য 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাগ বল্পত আনায ডক বকান অসুডফধা ল্পডছর? 

 

 ুাঁ না 

বফাারভাযী ৯৪ ৭ 

৯৩.১% ৬.৯% 

 

মডদ ুাঁ  তাল্পর 

 

 অল্পক্ষা কযল্পত ল্পডছর টাকা া বরল্পগডছর 

বফাারভাযী ৭ ৯৪ 

 ৭.৪৪% ১০০% 

 

দযোস্ত কযায কত ডদন য আডন াংল্পমাগ বল্পডছল্পরন? 

 

 ৩০ ডদন য ১ ভাল্পয বফী ভ য ২-৬ ভা এয ভল্পধ্য ৬ ভাল্পয বফী 

 

বফাারভাযী ৫০ ৫১ - - 

 ৪৯.৫% ৫০.৫% - - 

 

ডফদ্যুৎ না থাকায অডবল্পমাগ কযায কতক্ষণ য বফা াল্পেন? 

 

 ১-৬ ঘন্টা ৬-১২ ঘন্টা ১২-১৮ ঘন্টা ১৮-২৪ ঘন্টা ১-৩ ডদন ৩-৭ ডদন 

বফাারভাযী ১০১ - - - - - 

 ১০০% - - - - - 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায ডক ডক সুডফধা ল্পল্পছ? 

 

 ডক্ষা ব্যফা ডফল্পনাদন ইন্টাযল্পনট/ল্পমাগাল্পমাগ কৃডল  ফগুল্পরাই 

বফাারভাযী ৭২ ৭১ ৫৮ ১৪ ২৫ ২৯ 

 ৭১% ৭০% ৫৭% ১৪% ২৫% ২৯% 

 

আডন বদডনক কত ঘন্টা ডফদ্যুৎ ান? 

 

 ২-৪ ঘন্টা ৪-৮ ঘন্টা ৮-১২ ঘন্টা ১২-১৬ ঘন্টা ১৬-২০ ঘন্টা ২০-২৪ ঘন্টা 

বফাারভাযী - - - ৯৮ ৩ - 

 - - - ৯৭% ৩% - 
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ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায আ বফল্পড়ল্পছ ডকনা? 

 

 ুাঁ না 

বফাারভাযী ১০১ - 

 ১০০% - 

 

 

ভভনডাং ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত -২ এয আফাডক গ্রাল্পকয াংল্পমাগ াংক্রান্ত তথ্য 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাগ বল্পত আনায ডক বকান অসুডফধা ল্পডছর? 

 

 ুাঁ না 

বালুকা ৭৫ ১২৬ 

৩৭.৩% ৬২.৭% 

গপযগাঁ ৪২ ৪৩ 

৪৯.৫% ৫০.৫% 

 

মডদ ুাঁ  তাল্পর 

 

 অল্পক্ষা কযল্পত ল্পডছর টাকা া বরল্পগডছর 

বালুকা ৭১ ১৩০ 

 ৯৪.৬৬% ১৭৩.৩৩% 

গপযগাঁ ৩৭ ৪৮ 

 ৮৮.০৯% ১১৪.২৮% 

 

দযোস্ত কযায কত ডদন য আডন াংল্পমাগ বল্পডছল্পরন? 

 

 ৩০ ডদন য ১ ভাল্পয বফী ভ য ২-৬ ভা এয ভল্পধ্য ৬ ভাল্পয বফী 

 

বালুকা ১২১ ২৮ ৩৮ ১৪ 

 ৬০% ১৪% ১৯% ৭% 

গপযগাঁ ৪৪ ১৫ ১১ ১৫ 

 ৫১.৭% ১৭.৬% ১৩% ১৭.৬% 

 

ডফদ্যুৎ না থাকায অডবল্পমাগ কযায কতক্ষণ য বফা াল্পেন? 

 

 ১-৬ ঘন্টা ৬-১২ ঘন্টা ১২-১৮ ঘন্টা ১৮-২৪ ঘন্টা ১-৩ ডদন ৩-৭ ডদন 

বালুকা ১১৩ ৫৫ ১৭ ০৭ ০৭ ০২ 

 ৫৬.২% ২৭.৩% ৮.৪% ৩.৪% ৩.৪% ১% 

গপযগাঁ ৫০ ১৯ ০৫ ১০ ০১ - 

 ৫৮.৮% ২২.৩% ৫.৮% ১১.৮% ১.২% - 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায ডক ডক সুডফধা ল্পল্পছ? 

 

 ডক্ষা ব্যফা ডফল্পনাদন ইন্টাযল্পনট/ল্পমাগাল্পমাগ কৃডল  ফগুল্পরাই 

বালুকা ১৭৯ ১৩৫ ১৬৫ - ৫২ - 

 ৮৯% ৬৭% ৮২% - ২৫.৮%  

গপযগাঁ ৭৩ ৬২ ৫৯ ০২ ২৯ - 

 ৮৫.৮% ৭৩% ৬৯% ২% ৩৪% - 

 

 

আডন বদডনক কত ঘন্টা ডফদ্যুৎ ান? 

 

 ২-৪ ঘন্টা ৪-৮ ঘন্টা ৮-১২ ঘন্টা ১২-১৬ ঘন্টা ১৬-২০ ঘন্টা ২০-২৪ ঘন্টা 

বালুকা ১২ ৭৯ ৫৭ ৪৫ ০৫ ০৩ 

 ৫.৯% ৩৯.৩% ২৮.৩% ২২.৩% ২.৪% ১.৫% 

গপযগাঁ ৩৩ ৪০ ০৯ ০২ ০১ - 



59 | c„ôv 
 

 

 ৩৯% ৪৭% ১১% ২% ১% - 

 

ঝল্পড় ডফদ্যুৎ ডফভ্রাট ল্পর অডবল্পমাগ কযায কত ভ ল্পয ডফদ্যুৎ ান? 

 ১ ডদন ২-৩ ডদন ৩-৫ ডদন ৫-৭ ডদন ৭-১৫ ডদন ১৫ ডদল্পনয উল্পবয 

বালুকা ৩৯ ১০৭ ৪৯ ০৬ - - 

 ১৯.৪% ৫৩.২% ২৪.৩% ৩% - - 

গপযগাঁ - ২৯ ৩৫ ২১ - - 

 - ৩৪% ৪১% ২৫% - - 

  

ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয  পল্পর আনায আ বফল্পড়ল্পছ ডকনা? 

 

 ুাঁ না 

বালুকা ১৫৮ ৪৩ 

 ৭৮.৬% ২১.৪% 

গপযগাঁ ৭০ ১৫ 

 ৮২.৪% ১৭.৬% 

 

 

ভাদাযীপুয ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয আফাডক গ্রাল্পকয াংল্পমাগ াংক্রান্ত তথ্য 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাগ বল্পত আনায ডক বকান অসুডফধা ল্পডছর? 

 

 ুাঁ না 

ভাদাযীপুয  দয ৪০ ১৬৮ 

১৯.% ৮১% 

বটল্পকয াট   

  

 

 

মডদ ুাঁ  তাল্পর 

 

 অল্পক্ষা কযল্পত ল্পডছর টাকা া বরল্পগডছর 

ভাদাযীপুয  দয ৪০ - 

১০০% - 

বটল্পকয াট   

   

 

 

দযোস্ত কযায কত ডদন য আডন াংল্পমাগ বল্পডছল্পরন? 

 

 ৩০ ডদন য ১ ভাল্পয বফী ভ য ২-৬ ভা এয ভল্পধ্য ৬ ভাল্পয বফী 

 

ভাদাযীপুয  দয ১৮৭ ১৩ ০৫ ০৩ 

৯০% ৬% ২.৪% ১.৪% 

বটল্পকয াট     

     

 

ডফদ্যুৎ না থাকায অডবল্পমাগ কযায কতক্ষণ য বফা াল্পেন? 

 

 ১-৬ ঘন্টা ৬-১২ ঘন্টা ১২-১৮ ঘন্টা ১৮-২৪ ঘন্টা ১-৩ ডদন ৩-৭ 

ডদন 

ভাদাযীপুয  দয ১৫৬ ২৫ ১২ ০৫ ০১ ০৯ 

৭৫% ১২% ৬% ২.৪% ০.৫% ৪% 

বটল্পকয াট       
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ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায ডক ডক সুডফধা ল্পল্পছ? 

 

 ডক্ষা ব্যফা ডফল্পনাদন ইন্টাযল্পনট/ল্পমাগাল্পমাগ কৃডল  ফগুল্পরাই 

ভাদাযীপুয  দয ৪৬ ৪১ ৪১ ০৩ ১৯ ১৩৭ 

২২% ২০% ২০% ১.৪% ৯% ৬৬% 

বটল্পকয াট       

       

 

আডন বদডনক কত ঘন্টা ডফদ্যুৎ ান? 

 

 ২-৪ ঘন্টা ৪-৮ ঘন্টা ৮-১২ ঘন্টা ১২-১৬ ঘন্টা ১৬-২০ ঘন্টা ২০-২৪ ঘন্টা 

ভাদাযীপুয  দয ১২ ০৭ ২২ ১৪৭ ২০ - 

৬% ৩% ১০% ৭১% ১০% - 

বটল্পকয াট       

       

 

 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায আ বফল্পড়ল্পছ ডকনা? 

 

 ুাঁ না 

ভাদাযীপুয  দয ১৭৭ ৩১ 

৮৫% ১৫% 

বটল্পকয াট   

   

 

 

বনত্রল্পকানা ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয আফাডক গ্রাল্পকয াংল্পমাগ াংক্রান্ত তথ্য 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাগ বল্পত আনায ডক বকান অসুডফধা ল্পডছর? 

 

 ুাঁ না 

বনত্রল্পকানা দয ৬৪ ৮০ 

৪৪.৪% ৫৫.৬% 

পূফ যধরা ১৮১ ১৯ 

৯০.৫% ৯.৫% 

োডরাজুডয ১০৪ ১৫ 

৮৭.৪% ১২.৬% 

 

মডদ ুাঁ  তাল্পর 

 

 অল্পক্ষা কযল্পত ল্পডছর টাকা া বরল্পগডছর 

বনত্রল্পকানা দয ৬০ ৬০ 

৯৩.৭৫% ৯৩.৭৫% 

পূফ যধরা ১৮৯ ১৮৯ 

১০৪.৪১% ১০৪.৪১% 

োডরাজুডয ১৬ ১০৩ 

১৫.৩৮% ৯৯.০৩% 

 

দযোস্ত কযায কত ডদন য আডন াংল্পমাগ বল্পডছল্পরন? 

 

 ৩০ ডদন য ১ ভাল্পয বফী ভ য ২-৬ ভা এয ভল্পধ্য ৬ ভাল্পয বফী 

 

বনত্রল্পকানা দয ১১১ ১৮ ১৩ ০২ 

৭৭% ১৩% ৯% ১% 

পূফ যধরা ১০৯ ২৯ ৭ ৫৫ 
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৫৪.৫% ১৪.৫% ৩.৫% ২৭.৫% 

োডরাজুডয ৯৮ ১৭ ০৩ ০১ 

৮২.৩% ১৪.৩% ২.৫% ০.৮% 

 

ডফদ্যুৎ না থাকায অডবল্পমাগ কযায কতক্ষণ য বফা াল্পেন? 

 

 ১-৬ ঘন্টা ৬-১২ ঘন্টা ১২-১৮ ঘন্টা ১৮-২৪ ঘন্টা ১-৩ ডদন ৩-৭ ডদন 

বনত্রল্পকানা দয ১১৬ ২৪ ০৪ - - - 

 ৮০.৫% ১৬.৬% ২.৭% - - - 

পূফ যধরা ১৫৫ ৪৩ - - - ২ 

 ৭৭.৫% ২১.৫% - - - ১% 

োডরাজুডয ৯১ ২৫ ০৩ - - - 

 ৭৬.৪% ২১% ২.৫% - - - 

 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায ডক ডক সুডফধা ল্পল্পছ? 

 

 ডক্ষা ব্যফা ডফল্পনাদন ইন্টাযল্পনট/ল্পমাগাল্পমাগ কৃডল  ফগুল্পরাই 

বনত্রল্পকানা দয ১১৯ ৫৫ ৩২ ০২ ১২১ - 

৮২.৬% ৩.৪% ২২.২% ১.৩% ৮৪%  

পূফ যধরা ৮২ ১৩ ১৭ ৫ ১৮৪ - 

৪১% ৬.৫% ৮.৫% ২.৫% ৯২% - 

োডরাজুডয ৭৭ ০১ ০২ ০১ ৮০ - 

৬৪.৭% ০.৮% ১.৬% ০.৮% ৬৭.২% - 

 

আডন বদডনক কত ঘন্টা ডফদ্যুৎ ান? 

 

 ২-৪ ঘন্টা ৪-৮ ঘন্টা ৮-১২ ঘন্টা ১২-১৬ ঘন্টা ১৬-২০ ঘন্টা ২০-২৪ ঘন্টা 

বনত্রল্পকানা দয - ১২ ৪৮ ৭৩ ১১ - 

  ৮.৩% ৩৩.৩% ৫০.৭% ৭.৬%  

পূফ যধরা - - ৩৯ ৪৩ ১১৮ - 

- - ১৯.৫% ২১.৫% ৫৯% - 

োডরাজুডয - - ১৬ ৩৫ ৬৬ ২ 

- - ১৩.৪ ২৯.৪% ৫৫.৬% ১.৬% 

 

ঝল্পড় ডফদ্যুৎ ডফভ্রাট ল্পর অডবল্পমাগ কযায কত ভ ল্পয ডফদ্যুৎ ান? 

 ১ ডদন ২-৩ ডদন ৩-৫ ডদন ৫-৭ ডদন ৭-১৫ ডদন ১৫ ডদল্পনয উল্পবয 

বনত্রল্পকানা দয ৩২ ৭৯ ২৮ ০৫ - - 

২২.২% ৫৪.৮% ১৯.৫% ৩.৪% - - 

পূফ যধরা ১৩১ ২৫ ৩৮ ২ ৪ - 

৬৫.৫% ১২.৫% ১৯% ১% ২%  

োডরাজুডয ১০১ ১৪ ০৪ - - - 

৮৪.৮% ১১.৮% ৩.৩% - - - 

  

ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায আ বফল্পড়ল্পছ ডকনা? 

 

 ুাঁ না 

বনত্রল্পকানা দয ১৩৬ ০৮ 

৯৪.৪% ৫.৫% 

পূফ যধরা ১৯২ ০৮ 

৯৬% ৪% 

োডরাজুডয ১০৯ ১০ 

৯১.৬% ৮.৪% 
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ডকল্পাযগি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয আফাডক গ্রাল্পকয াংল্পমাগ াংক্রান্ত তথ্য 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাগ বল্পত আনায ডক বকান অসুডফধা ল্পডছর? 

 

 ুাঁ না 

ইটনা ৩১২ ০৩ 

৯৯% ১% 

ডভঠাভইন ৮২ ০০ 

১০০% - 

 

মডদ ুাঁ  তাল্পর 

 

 অল্পক্ষা কযল্পত ল্পডছর টাকা া বরল্পগডছর 

ইটনা ৩০৯ ২০৪ 

৯৯.০৩% ৬৫.৩৮% 

ডভঠাভইন ৮২ ৪৮ 

১০০% ৫৮.৫৩% 

 

দযোস্ত কযায কত ডদন য আডন াংল্পমাগ বল্পডছল্পরন? 

 

 ৩০ ডদন য ১ ভাল্পয বফী ভ য ২-৬ ভা এয ভল্পধ্য ৬ ভাল্পয বফী 

 

ইটনা - ১৭ ১৫৩ ১৪৫ 

 ৫% ৪৯% ৪৬% 

ডভঠাভইন - ০৬ ৩৯ ৩৭ 

 ৭% ৪৭.৫% ৪৫% 

 

ডফদ্যুৎ না থাকায অডবল্পমাগ কযায কতক্ষণ য বফা াল্পেন? 

 

 ১-৬ ঘন্টা ৬-১২ ঘন্টা ১২-১৮ ঘন্টা ১৮-২৪ ঘন্টা ১-৩ ডদন ৩-৭ 

ডদন 

ইটনা ০৪ ০২ ভস্যায ম্মূেীন নাই ০৪ ৪০ 

১.২% ০৬%   ১.২% ১২.৬

% 

ডভঠাভইন ০২ ০১ - - - - 

 ২.৪% ১.২% - - - - 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায ডক ডক সুডফধা ল্পল্পছ? 

 

 ডক্ষা ব্যফা ডফল্পনাদন ইন্টাযল্পনট/ল্পমাগাল্পমাগ কৃডল  ফগু

বরাই 

ইটনা ২১৯ ০৮ ২২ - ০১ - 

৬০% ৩% ৭% - ০.৩% - 

ডভঠাভইন ৬৭ ০৩ ১২ - - - 

৮২% ৭% ১৫% - - - 

 

আডন বদডনক কত ঘন্টা ডফদ্যুৎ ান? 

 

 ২-৪ ঘন্টা ৪-৮ ঘন্টা ৮-১২ ঘন্টা ১২-১৬ ঘন্টা ১৬-২০ ঘন্টা ২০-২৪ ঘন্টা 

ইটনা ০৬ ৭৩ ২০৪ ৩২ - - 

২% ২৩% ৬৫% ১০% - - 

ডভঠাভইন ০২ ৪৭ ৩২ ০১ - - 

২.৪% ৫৭.৩% ৩৯% ১.২%   
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ঝল্পড় ডফদ্যুৎ ডফভ্রাট ল্পর অডবল্পমাগ কযায কত ভ ল্পয ডফদ্যুৎ ান? 

 ১ ডদন ২-৩ ডদন ৩-৫ ডদন ৫-৭ ডদন ৭-১৫ ডদন ১৫ ডদল্পনয 

উল্পবয 

ইটনা ১৯২ ৫৯ ৫৯ ০৫ - - 

৬১% ১৯% ১৯% ১%   

ডভঠাভইন ১৩ ১৩ - - - - 

১৬% ১৬% - - - - 

  

ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায আ বফল্পড়ল্পছ ডকনা? 

 

 ুাঁ না 

ইটনা ২৪ ২৯১ 

৮% ৯২% 

ডভঠাভইন ০১ ৮১ 

১% ৯৯% 

 

 

নাযাণগি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত-২ এয  আফাডক গ্রাল্পকয াংল্পমাগ াংক্রান্ত তথ্য  

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাগ বল্পত আনায ডক বকান অসুডফধা ল্পডছর? 

 

 ুাঁ না 

রূগি ২৫১ ৫৪ 

৮২.৩% ১৭.৭% 

 

মডদ ুাঁ  তাল্পর 

 

 অল্পক্ষা কযল্পত ল্পডছর টাকা া বরল্পগডছর 

রূগি ১৩৭ ২৫১ 

৫৪.৫৮% ১০০% 

 

দযোস্ত কযায কত ডদন য আডন াংল্পমাগ বল্পডছল্পরন? 

 

 ৩০ ডদন য ১ ভাল্পয বফী ভ য ২-৬ ভা এয ভল্পধ্য ৬ ভাল্পয বফী 

 

রূগি ৯০ ১৯৯ ১৪ ০২ 

২৯.৫% ৬৫.২ ৪.৬% ০.৭% 

 

ডফদ্যুৎ না থাকায অডবল্পমাগ কযায কতক্ষণ য বফা াল্পেন? 

 

 ১-৬ ঘন্টা ৬-১২ ঘন্টা ১২-১৮ ঘন্টা ১৮-২৪ ঘন্টা ১-৩ ডদন ৩-৭ ডদন 

রূগি ২৯৪ ০৯ - ০১ ০১ - 

৯৬.৩% ৩% - ০.৩% ০.৩%  

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায ডক ডক সুডফধা ল্পল্পছ? 

 

 ডক্ষা ব্যফা ডফল্পনাদন ইন্টাযল্পনট/ল্পমাগাল্পমাগ কৃডল  ফগুল্পরাই 

রূগি ২৫১ ১১৫ ২৩৫ ১০৮ ০৬ ৪২ 

৮২.২% ৩৭.৭% ৭৭% ৩৫.৪% ২% ১৩.৭% 

 

আডন বদডনক কত ঘন্টা ডফদ্যুৎ ান? 

 

 ২-৪ ঘন্টা ৪-৮ ঘন্টা ৮-১২ ঘন্টা ১২-১৬ ঘন্টা ১৬-২০ ঘন্টা ২০-২৪ ঘন্টা 

রূগি - - ৫২ ২১৩ ৪০ - 

- - ১৭% ৬৯.৮% ১৩.১% - 
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ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায আ বফল্পড়ল্পছ ডকনা? 

 

 ুাঁ না 

রূগি ১৫১ ১৫৪ 

৪৯.৫% ৫০.৫% 

 

নযডাংদী  ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত-২ এয আফাডক গ্রাল্পকয াংল্পমাগ াংক্রান্ত তথ্য 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাগ বল্পত আনায ডক বকান অসুডফধা ল্পডছর? 

 

 ুাঁ না 

নযডাংদী দয (আাংডক) এফাং যাপুযা ২১২ ১৭ 

৯২.৫% ৭.৪% 

 

মডদ ুাঁ  তাল্পর 

 

 অল্পক্ষা কযল্পত ল্পডছর টাকা া বরল্পগডছর 

নযডাংদী দয (আাংডক) এফাং যাপুযা ১১৭ ২০৩ 

৫৫.১৮% ৯৫.৭৫% 

 

 

 

দযোস্ত কযায কত ডদন য আডন াংল্পমাগ বল্পডছল্পরন? 

 

 ৩০ ডদন য ১ ভাল্পয বফী ভ য ২-৬ ভা এয ভল্পধ্য ৬ ভাল্পয বফী 

 

নযডাংদী দয 

(আাংডক) এফাং 

যাপুযা 

১৪৮ ৭৫ ০৩ ০৩ 

 ৬৪.৬% ৩২.৭% ১.৩% ১.৩% 

 

ডফদ্যুৎ না থাকায অডবল্পমাগ কযায কতক্ষণ য বফা াল্পেন? 

 

 ১-৬ ঘন্টা ৬-১২ ঘন্টা ১২-১৮ ঘন্টা ১৮-২৪ ঘন্টা ১-৩ ডদন ৩-৭ ডদন 

নযডাংদী দয 

(আাংডক) এফাং 

যাপুযা 

২২২ ০৫ ০১ - ০১ - 

 ৯৭% ২.১% ০.৪% - ০.৪% - 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায ডক ডক সুডফধা ল্পল্পছ? 

 

 ডক্ষা ব্যফা ডফল্পনাদন ইন্টাযল্পনট/ল্পমাগাল্পমাগ কৃডল  ফগুল্পরাই 

নযডাংদী দয 

(আাংডক) এফাং 

যাপুযা 

১০৪ ৬৮ ১০৪ ৬৮ ০৬ ১১৬ 

 ৪৫.৪% ২৯.৭% ৪৫.৪% ২৯.৭% ২.৬% ৫০.৬% 

 

 

আডন বদডনক কত ঘন্টা ডফদ্যুৎ ান? 

 

 ২-৪ ঘন্টা ৪-৮ ঘন্টা ৮-১২ ঘন্টা ১২-১৬ ঘন্টা ১৬-২০ ঘন্টা ২০-২৪ ঘন্টা 

নযডাংদী দয 

(আাংডক) এফাং 

যাপুযা 

- ০৬ ০৮ ১৪৮ ৬৬ ০১ 

 - ২.৬% ৩.৫% ৬৪.৬% ২৮.৮% ০.৪% 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায আ বফল্পড়ল্পছ ডকনা? 
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 ুাঁ না 

নযডাংদী দয (আাংডক) এফাং যাপুযা ২১৪ ১৫ 

৯৩.৪% ৬.৬% 

 

 

 

বগাারগি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয আফাডক গ্রাল্পকয াংল্পমাগ াংক্রান্ত তথ্য 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাগ বল্পত আনায ডক বকান অসুডফধা ল্পডছর? 

 

 ুাঁ না 

বকাটারীাড়া এফাং ট্যাংগীাড়া ০৮ ১৭৭ 

৪.৩% ৯৫.৬% 

 

মডদ ুাঁ  তাল্পর 

 

 অল্পক্ষা কযল্পত ল্পডছর টাকা া বরল্পগডছর 

বকাটারীাড়া এফাং ট্যাংগীাড়া ০৮ - 

১০০% - 

 

দযোস্ত কযায কত ডদন য আডন াংল্পমাগ বল্পডছল্পরন? 

 

 ৩০ ডদন য ১ ভাল্পয বফী ভ য ২-৬ ভা এয ভল্পধ্য ৬ ভাল্পয বফী 

 

বকাটারীাড়া এফাং 

ট্যাংগীাড়া 

৮৮ ৯৭ - - 

৪৭.৫% ৫২.৪% - - 

 

ডফদ্যুৎ না থাকায অডবল্পমাগ কযায কতক্ষণ য বফা াল্পেন? 

 

 ১-৬ ঘন্টা ৬-১২ ঘন্টা ১২-১৮ ঘন্টা ১৮-২৪ ঘন্টা ১-৩ ডদন ৩-৭ ডদন 

বকাটারীাড়া এফাং 

ট্যাংগীাড়া 

১৮৩ ০২ - - - - 

৯৮.৯% ১% - - - - 

 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায ডক ডক সুডফধা ল্পল্পছ? 

 

 ডক্ষা ব্যফা ডফল্পনাদন ইন্টাযল্পনট/ল্পমাগাল্পমাগ কৃডল  ফগুল্পরাই 

বকাটারীাড়া এফাং 

ট্যাংগীাড়া 

১০৪ ৬৮ ১০৪ ৬৮ ০৬ ১১৬ 

১৮৪ ১৩ - - - - 

 

আডন বদডনক কত ঘন্টা ডফদ্যুৎ ান? 

 

 ২-৪ ঘন্টা ৪-৮ ঘন্টা ৮-১২ ঘন্টা ১২-১৬ ঘন্টা ১৬-২০ ঘন্টা ২০-২৪ ঘন্টা 

বকাটারীাড়া এফাং 

ট্যাংগীাড়া 

- - ২৩ ১০২ ৬০ - 

- - ১২.৪% ৫৫.১% ৩২.৪% - 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায আ বফল্পড়ল্পছ ডকনা? 

 

 ুাঁ না 

বকাটারীাড়া এফাং ট্যাংগীাড়া  ১৮২ ০৩ 

৯৮.৩% ১.৬% 
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ঢাকা ডফ-১ ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয আফাডক গ্রাল্পকয াংল্পমাগ াংক্রান্ত তথ্য 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাগ বল্পত আনায ডক বকান অসুডফধা ল্পডছর? 

 

 ুাঁ না 

কাডরানকয এফাং াবায (আাংডক) ৪০০ ৩৫ 

৯২% ৮% 

 

মডদ ুাঁ  তাল্পর 

 

 অল্পক্ষা কযল্পত ল্পডছর টাকা া বরল্পগডছর 

কাডরানকয এফাং াবায (আাংডক) ৩২৮ ৩৭৫ 

৮২% ৯৩.৭৫% 

 

দযোস্ত কযায কত ডদন য আডন াংল্পমাগ বল্পডছল্পরন? 

 

 ৩০ ডদন য ১ ভাল্পয বফী ভ য ২-৬ ভা এয ভল্পধ্য ৬ ভাল্পয বফী 

 

কাডরানকয এফাং 

াবায (আাংডক) 

২৫২ ১২২ ৪৬ ১৫ 

৫৮% ২৮% ১০.৬% ৩.৪% 

 

ডফদ্যুৎ না থাকায অডবল্পমাগ কযায কতক্ষণ য বফা াল্পেন? 

 

 ১-৬ ঘন্টা ৬-১২ ঘন্টা ১২-১৮ ঘন্টা ১৮-২৪ ঘন্টা ১-৩ ডদন ৩-৭ 

ডদন 

কাডরানকয এফাং 

াবায (আাংডক) 

৩৫৯ ৬৭ ৬ - ৩ - 

৮২.৫% ১৫.৪% ১.৪% - ০.৭%  

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায ডক ডক সুডফধা ল্পল্পছ? 

 

 ডক্ষা ব্যফা ডফল্পনাদন ইন্টাযল্পনট/ল্পমাগাল্পমাগ কৃডল  ফগু

বরাই 

কাডরানকয এফাং 

াবায (আাংডক) 

৩৬২ ২৯৩ ৩১৩ ১৭৬ ১৪ ০৭ 

৮৩.২% ৬৭.৩% ৭২% ৪০.৪% ৩.২% ১.৬% 

 

আডন বদডনক কত ঘন্টা ডফদ্যুৎ ান? 

 

 ২-৪ ঘন্টা ৪-৮ ঘন্টা ৮-১২ ঘন্টা ১২-১৬ ঘন্টা ১৬-২০ ঘন্টা ২০-২৪ ঘন্টা 

কাডরানকয এফাং 

াবায (আাংডক) 

২৭ ৪৩ ১১৭ ১১১ ১৩৫ ২ 

৬.২% ৯.৯% ২৬.৯% ২৫.৫% ৩১% ০.৪% 

 

ঝল্পড় ডফদ্যুৎ ডফভ্রাট ল্পর অডবল্পমাগ কযায কত ভ ল্পয ডফদ্যুৎ ান? 

 ১ ডদন ২-৩ ডদন ৩-৫ ডদন ৫-৭ ডদন ৭-১৫ ডদন ১৫ ডদল্পনয 

ঊল্পবয 

কাডরানকয এফাং 

াবায (আাংডক) 

৩১৫ ৭৬ ৩৭ ০৭ - - 

৭২.৪% ১৭.৪% ৮.৫% ১.৬%   

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায আ বফল্পড়ল্পছ ডকনা? 

 

 ুাঁ না 

কাডরানকয এফাং াবায (আাংডক) ৩২৭ ১০৮ 

 ৭৫.১% ২৪.৮% 
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টাাংগাইর ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয আফাডক গ্রাল্পকয াংল্পমাগ াংক্রান্ত তথ্য 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাগ বল্পত আনায ডক বকান অসুডফধা ল্পডছর? 

 

 ুাঁ না 

নাগযপুয ১৪৫ ১০৫ 

৫৮% ৪২% 

 

মডদ ুাঁ  তাল্পর 

 

 অল্পক্ষা কযল্পত ল্পডছর টাকা া বরল্পগডছর 

নাগযপুয ৮০ ১৩৫ 

৫৫.১৭% ৯৩.১০% 

 

দযোস্ত কযায কত ডদন য আডন াংল্পমাগ বল্পডছল্পরন? 

 

 ৩০ ডদন য ১ ভাল্পয বফী  ২-৬ ভা এয ভল্পধ্য ৬ ভাল্পয বফী 

 

১ ফছল্পযয বফী 

নাগযপুয ২৩ ২০ ১৭ ৮০ ১১০ 

৯% ৮% ৭% ৩২% ৪৪% 

 

ডফদ্যুৎ না থাকায অডবল্পমাগ কযায কতক্ষণ য বফা াল্পেন? 

 

 ১-৬ ঘন্টা ৬-১২ ঘন্টা ১২-১৮ ঘন্টা ১৮-২৪ ঘন্টা ১-৩ ডদন ৩-৭ ডদন 

নাগযপুয ৪৯ ১১০ ৭৬ ১৫ - - 

২০% ৪৪% ৩০% ৬% - - 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায ডক ডক সুডফধা ল্পল্পছ? 

 

 ডক্ষা ব্যফা ডফল্পনাদন ইন্টাযল্পনট/ল্পমাগাল্পমাগ কৃডল  ফগুল্পরাই 

নাগযপুয ২১৫ ১২০ ৫৫ - ৩৫ - 

৮৬% ৪৮% ২২% - ১৪% - 

 

আডন বদডনক কত ঘন্টা ডফদ্যুৎ ান? 

 

 ২-৪ ঘন্টা ৪-৮ ঘন্টা ৮-১২ ঘন্টা ১২-১৬ ঘন্টা ১৬-২০ ঘন্টা ২০-২৪ ঘন্টা 

নাগযপুয ২৫ ১২৫ ৬৫ ২৫ ১০ - 

১০% ৫০% ২৬% ১০% ৪%  

 

ঝল্পড় ডফদ্যুৎ ডফভ্রাট ল্পর অডবল্পমাগ কযায কত ভ ল্পয ডফদ্যুৎ ান? 

 ১ ডদন ২-৩ ডদন ৩-৫ ডদন ৫-৭ ডদন ৭-১৫ ডদন ১৫ ডদল্পনয উল্পবয 

নাগযপুয ২৩ ১৩২ ৯৫ - - - 

৯% ৫৩% ৩৮% - - - 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায আ বফল্পড়ল্পছ ডকনা? 

 

 ুাঁ না 

নাগযপুয ১১৭ ১৩৩ 

৪৭% ৫৩% 

 

আডন বদডনক ন্ধ্ুা ৬টা বথল্পক যাত ১০ টা ম যন্ত কত ঘন্টা ডফদ্যুৎ ান? 
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 ১ ঘন্টা ১.৫ ঘন্টা ২ ঘন্টা ২.৫ ঘন্টা ৩ ঘন্টা ৩ ঘন্টায বফী 

নাগযপুয ৭৩ ৮২ ৬৫ ২৫ ৫ - 

২৯% ৩৩% ২৬% ১০% ২% - 

 

াংল্পমাজনী -৭: ফছয ডবডিক বৃৎ ডল্প গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায 

 

বগাারগি ডফ 

 

বৃৎ ডল্পল্পয ডফদ্যুৎ ব্যফায পূল্পফ যয তুরনা বৃডি বল্পল্পছ।  বগাাগি ডফল্পয আতা বৃৎ ডল্প ল্পল্পছ ফল্পচল্প বফী। ২০১৩ -২০১৪ অথ য ফছল্পয ২ জন 

গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায ডছর ১৬৪৮৩০ ডকঃঃআঃ, ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বফল্পড় গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ৩৪ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ 

৮৬৯৩৬৯৮ডকঃঃআঃ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বৃৎ গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায বৃডি বল্পল্পছ ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয তুরনা ৩২%। বগাাগি ডফল্পয 

আতা বৃৎ ডল্প বৃডি াা কভ যাংস্থাল্পনয সৃডি ল্পল্পছ। 

 

ডফল্পয নাভ ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

বগাারগি 

ডফ 

০২ ১৬৪৮৩০ ০৩ ২৯৪৪৬১ ২৯ ৬৫৭৮৬৪৪ ৩৪ ৮৬৯৩৬৯৮ 

  ৫০% ৭৯% ৮৬৭% ২১৩৪% ১৭% ৩২% 

 

 

ডকল্পাযগি ডফল্পয বৃৎ গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফাযঃ 

 

বৃৎ ডল্পল্পয ডফদ্যুৎ ব্যফায পূল্পফ যয তুরনা বৃডি বল্পল্পছ।  ডকল্পাযগি ডফল্পয আতা বৃৎ ডল্প ল্পল্পছ ৪ টি। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বৃৎ গ্রাল্পকয 

ডফদ্যুৎ ব্যফায বৃডি বল্পল্পছ ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয তুরনা ২২%।   

 

ডফল্পয নাভ ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

ডকল্পাযগি 

ডফ 

- - ২৯১ ৫৯৩৮৯৬ ২৯১ ৩২৮৪৭২০ ২৯৫ ৪০০৩৪৬৪ 

    ০% ৪৫৩% ১.৩% ২২% 

 

 

বনত্রল্পকানা ডফল্পয বৃৎ গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফাযঃ 

 

বনত্রল্পকানা ডফল্পয আতা ২০১৫ -২০১৬ অথ য ফছল্পয ১১৮ জন বৃৎ গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায ডছর ৮২৫০৯৩৮ ডকঃঃআঃ, ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয 

গ্রাক াংখ্যা পূল্পফ যয অথ য ফছল্পযয ভান জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ৯৩৫৬৫০৭ ডকঃঃআঃ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বৃৎ গ্রাল্পকয াংখ্যা না 

ফাড়ল্পর ডফদ্যুৎ ব্যফাল্পযয ায ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয তুরনা ১৩% বৃডি বল্পল্পছ  ।   

 

ডফল্পয নাভ ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

বনত্রল্পকানা 

ডফ 

- - ১২১ ১৪৮৯৯৬০ ১১৮ ৮২৫০৯৩৮ ১১৮ ৯৩৫৬৫০৭ 

    -২.৪% ৪৫৪% ০% ১৩% 

 

ভাদাযীপুয ডফল্পয বৃৎ গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফাযঃ 

 

ভাদাযীপুয ডফল্পয আতা ২০১৫ -২০১৬ অথ য ফছল্পয ৮ জন বৃৎ গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায ডছর ১৩৪৩২০৬৪ ডকঃঃআঃ, ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয 

গ্রাক াংখ্যা না ফাড়ল্পর ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ১৬৯৬৭০১১ ডকঃঃআঃ। অথ যাৎ পূল্পফ যয তুরনা  ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয ডফদ্যুৎ ব্যফাল্পযয ায ২৬% 

বৃডি বল্পল্পছ  ।   

 

ডফল্পয নাভ ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

ভাদাযীপুয ডফ ৮ ৯৪৯৩২২১ ৮ ১১২৬২১৩৩ ৮ ১৩৪৩২০৬৪ ৮ ১৬৯৬৭০১১ 
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  ০% ১৯% ০% ১৯% ০% ২৬% 

 

 

 

যীতপুয ডফল্পয বৃৎ গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফাযঃ 

 

বৃৎ ডল্পল্পয ডফদ্যুৎ ব্যফায পূল্পফ যয তুরনা বৃডি বল্পল্পছ।  ২০১৫ -২০১৬ অথ য ফছল্পয ১০ জন গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায ডছর ১০৯৬৩১৯ ডকঃঃআঃ, 

২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বফল্পড় গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ১১ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ২৮৪৫৩১৯ ডকঃঃআঃ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বৃৎ গ্রাল্পকয 

ডফদ্যুৎ ব্যফায বৃডি বল্পল্পছ ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয তুরনা ১৬০%।  যীতপুয ডফল্পয আতা বৃৎ ডল্প বৃডি াা কভ যাংস্থাল্পনয সৃডি ল্পল্পছ। 

 

ডফল্পয নাভ ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

যীতপুয ডফ - - ০৪ ৬৬৭৮৩ ১০ ১০৯৬৩১৯ ১১ ২৮৪৫৩১৯ 

- - - - ১৫০% ১৫৪১% ১০% ১৬০% 

 

 

পডযদপুয ডফল্পয বৃৎ গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফাযঃ 

 

পডযদপুয ডফল্পয আতা ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয ২১ জন বৃৎ গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায ডছর ২৬৩২৭৩৮৯ ডকঃঃআঃ, ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয 

গ্রাক াংখ্যা পূল্পফ যয অথ য ফছল্পযয ভান এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ২৬০৭৩৩৭৯ডকঃঃআঃ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বৃৎ গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায 

২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয তুরনা ১% কল্পভল্পছ ।   

 

ডফল্পয নাভ ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

পডযদপুয 

ডফ 

০৭ ১৯০৯৭০৮০ ০৭ ২১৫৯৬৮৮৮ ২১ ২৬৩২৭৩৮৯ ২১ ২৬০৭৩৩৭৯ 

- - ০% ১৩% ২০০% ২২% ০% -১% 

 

নাযাণগি ডফ-২ এয বৃৎ গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফাযঃ 

 

বৃৎ ডল্পল্পয ডফদ্যুৎ ব্যফায পূল্পফ যয তুরনা হ্রা বল্পল্পছ।।  ২০১৫ -২০১৬ অথ য ফছল্পয ৩৩০ জন গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায ডছর ২০৫২৫০১৪৬ ডকঃঃআঃ 

এফাং ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বফল্পড় গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ৩৫৫ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ১৬৯২২৫৪৩৬ ডকঃঃআঃ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয 

বৃৎ গ্রাল্পকয াংখ্যা ৮% বৃডি বল্পর ডফদ্যুৎ ব্যফায পূল্পফ যয তুরনা ১৮% হ্রা বল্পল্পছ।   

 

ডফল্পয নাভ ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

নাযাণগি  

ডফ-২ 

- - - - ৩৩০ ২০৫২৫০১৪৬ ৩৫৫ ১৬৯২২৫৪৩৬ 

 - - - - - - ৮% -১৮% 

 

 

 

ঢাকা ডফ-১ এয বৃৎ গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফাযঃ 

 

ঢাকা ডফ-১ এয আতা বৃৎ ডল্পল্পয গ্রাক াংখ্যা এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায পূল্পফ যয তুরনা বৃডি বল্পল্পছ।  ২০১৪ -২০১৫ অথ য ফছল্পয ১২৯ জন গ্রাল্পকয 

ডফদ্যুৎ ব্যফায ডছর ২২৫৯৭৫৪৯৪ ডকঃঃআঃ, ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয বফল্পড় গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ১২২৯ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ৫০১০৭২০৪২ 

ডকঃঃআঃ, ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বফল্পড় গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ১৩০৩ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ৫৮৯৭৪৩০০৭ ডকঃঃআঃ।  ২০১৫-২০১৬ অথ য 

ফছল্পযয তুরনা ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বৃৎ গ্রাল্পকয াংখ্যা বৃডি বল্পল্পছ ৬% এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায বৃডি বল্পল্পছ ১৮%।  মাায পল্পর নতুন 

কভ যাংস্থাল্পনয সৃডি ল্পল্পছ। 

 

ডফল্পয 

নাভ 

২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 
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ঢাকা 

ডফ-১ 

১১৪ ১৫৪১৪৪১৪১ ১২৯ ২২৫৯৭৫৪৯৪ ১২২৯ ৫০১০৭২০৪২ ১৩০৩ ৫৮৯৭৪৩০০৭ 

- - ১৩% ৪৭% ৮৫৩% ১২২% ৬% ১৮% 

 

 

টাাংগাইর ডফল্পয বৃৎ গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফাযঃ 

 

টাঙ্গাইর ডফল্পয আতা বৃৎ ডল্পল্পয গ্রাক াংখ্যা এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায পূল্পফ যয তুরনা বৃডি বল্পল্পছ। ২০১৩ -২০১৪ অথ য ফছল্পয ১২০ জন গ্রাল্পকয 

ডফদ্যুৎ ব্যফায ডছর ২৯০২৩৬৭৩ ডকঃঃআঃ, ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয বফল্পড় গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ৪৫০ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ২৮৪১১৬১৭ 

ডকঃঃআঃ। ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয বৃৎ গ্রাল্পকয াংখ্যা ২৭৫% বৃডি বল্পর ডফদ্যুৎ ব্যফায পূল্পফ যয তুরনা ২% হ্রা বল্পল্পছ। ২০১৫-২০১৬ অথ য 

ফছল্পয বফল্পড় গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ১৪৬৯জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ৩৩৭৪১৬২৬ ডকঃঃআঃ, ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বফল্পড় গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ 

১৫৬৯ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ৪২০৫৮৯৩৬ ডকঃঃআঃ। ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পযয তুরনা ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বৃৎ গ্রাল্পকয াংখ্যা বৃডি 

বল্পল্পছ ৭% এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায বৃডি বল্পল্পছ ২৫%।  বৃৎ ডল্প বৃডি াা কভ যাংস্থাল্পনয সৃডি ল্পল্পছ। 

 

 

ডফল্পয নাভ ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

টাঙ্গাইর 

ডফ 

১২০ ২৯০২৩৬৭৩ ৪৫০ ২৮৪১১৬১৭ ১৪৬৯ ৩৩৭৪১৬২৬ ১৫৬৯ ৪২০৫৮৯৩৬  

- - ২৭৫% -২% ২২৬% ১৯% ৭% ২৫% 

 

 

জাভারপুয ডফল্পয বৃৎ গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফাযঃ 

 

জাভারপুয ডফল্পয আতা বৃৎ ডল্পল্পয গ্রাক াংখ্যা এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায পূল্পফ যয তুরনা বৃডি বল্পল্পছ।  ২০১৩ -২০১৪ অথ য ফছল্পয ০২ জন গ্রাল্পকয 

ডফদ্যুৎ ব্যফায ডছর ১৮৯১০৩৫ডকঃঃআঃ, ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয বফল্পড় গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ১১০ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ২২০৯৭৩২ 

ডকঃঃআঃ। ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয বৃৎ গ্রাল্পকয াংখ্যা ৫৪০০% এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ১৭% বৃডি বল্পল্পছ। ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয বফল্পড় গ্রাক 

াংখ্যা ল্পল্পছ ১২০ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ৭৮১৩৫২৯ ডকঃঃআঃ, ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বফল্পড় গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ১২৭ জন এফাং ডফদ্যুৎ 

ব্যফায ল্পল্পছ ৮৬৬১২৯৩ ডকঃঃআঃ।  ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পযয তুরনা বৃৎ গ্রাল্পকয াংখ্যা বৃডি বল্পল্পছ ৬% এফাং 

ডফদ্যুৎ ব্যফায বৃডি বল্পল্পছ ১১%।  বৃৎ ডল্প বৃডি াা কভ যাংস্থাল্পনয সৃডি ল্পল্পছ। 

 

 

ডফল্পয 

নাভ 

২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

জাভারপুয 

ডফ 

০২ ১৮৯১০৩৫ ১১০ ২২০৯৭৩২ ১২০ ৭৮১৩৫২৯ ১২৭ ৮৬৬১২৯৩ 

  ৫৪০০% ১৭% ৯% ২৫৪% ৬% ১১% 

 

 

ভভনডাং ডফ-২ বৃৎ গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফাযঃ 

 

ভভনডাং ডফ-২ এয আতা বৃৎ ডল্পল্পয গ্রাক াংখ্যা এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায পূল্পফ যয তুরনা বৃডি বল্পল্পছ। ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা 

ডছর ৪১ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ১০৪২২৫১৩৯ ডকঃঃআঃ। ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয বৃৎ গ্রাল্পকয াংখ্যা পূল্পফ যয তুরনা বৃডি বল্পর ডফদ্যুৎ 

ব্যফায পূল্পফ যয তুরনা ৩৫% বৃডি বল্পল্পছ । ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয বফল্পড় গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ৫৪ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ২০৮৩৮৪৪০ 

ডকঃঃআঃ। ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পযয তুরনা বৃৎ গ্রাল্পকয াংখ্যা পূল্পফ যয তুরনা ৩২% বৃডি বল্পর ডফদ্যুৎ ব্যফায পূল্পফ যয 

তুরনা ৮০% হ্রা বল্পল্পছ।  ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বফল্পড় গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ৭৮ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ৩২১৪৯৮২৮০ ডকঃঃআঃ। 

২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পযয তুরনা ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বৃৎ গ্রাল্পকয াংখ্যা বৃডি বল্পল্পছ ৪৪% এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায বৃডি বল্পল্পছ ১৪৪৩%।  বৃৎ 

ডল্প বৃডি াা কভ যাংস্থাল্পনয সৃডি ল্পল্পছ। 

 

 

ডফল্পয নাভ ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

ভভনডাং 

ডফ-২ 

৪১ ৭৭৪২৯০০৯ ৪১ ১০৪২২৫১৩৯ ৫৪ ২০৮৩৮৪৪০ ৭৮ ৩২১৪৯৮২৮০ 

  ০% ৩৫% ৩২% -৮০% ৪৪% ১৪৪৩% 
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াংল্পমাজনী -৮: ফছয ডবডিক বৃৎ বছাট গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায 

 

বগাারগি ডফ 

 

বগাারগি ডফল্পয আতা বছাট ডল্পল্পয গ্রাক াংখ্যা এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায পূল্পফ যয তুরনা বৃডি বল্পল্পছ।  ২০১৩ -২০১৪ অথ য ফছল্পয ৭৭৭ জন গ্রাল্পকয 

ডফদ্যুৎ ব্যফায ডছর ৭৪১৪৯৭৯ ডকঃঃআঃ, ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয বফল্পড় গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ৮০৯ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ৯১৪৫০৯৯ 

ডকঃঃআঃ। ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয পূল্পফ যয তুরনা  বছাট গ্রাল্পকয াংখ্যা ৪% এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ২৩% বৃডি বল্পল্পছ। ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয 

গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ১৩৯২ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ৭৪৯৫৮২৮ ডকঃঃআঃ, ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা ৭২% বৃডি বল্পর ডফদ্যুৎ 

ব্যফায পূল্পফ যয তুরনা ১৮% কল্পভল্পছ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বফল্পড় গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ১৭৮৩ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ৮১৭৫৪৪০ 

ডকঃঃআঃ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বছাট গ্রাল্পকয াংখ্যা বৃডি বল্পল্পছ ২৮% এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায বৃডি বল্পল্পছ ৯% ।  

 

 

ডফল্পয নাভ 

২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

বগাারগি 

ডফ 

৭৭৭ ৭৪১৪৯৭৯ ৮০৯ ৯১৪৫০৯৯ ১৩৯২ ৭৪৯৫৮২৮ ১৭৮৩ ৮১৭৫৪৪০ 

- - ৪% ২৩% ৭২% -১৮% ২৮% ৯% 

 

 

 

ডকল্পাযগি ডফ 

 

ডকল্পাযগি ডফল্পয আতা ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয ১৮১৯ জন বছাট ডল্প গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায ডছর ১৬৮১১৩৯২ ডকঃঃআঃ, ২০১৫-২০১৬ অথ য 

ফছল্পয ১৮৩৯ জন গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ১৪৪৫৭৫০১ ডকঃঃআঃ। ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয পূল্পফ যয তুরনা বছাট গ্রাল্পকয াংখ্যা ১%বৃডি 

বল্পর ডফদ্যুৎ ব্যফায ১৪% কল্পভল্পছ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ১৯১৯ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ১৪২৬৩৮২৬ ডকঃঃআঃ, 

২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা ৪% বৃডি বল্পর ডফদ্যুৎ ব্যফায পূল্পফ যয তুরনা আল্পযা ১% কল্পভল্পছ।  

 

 

ডফল্পয নাভ 

২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

ডকল্পাযগি 

ডফ 

১৫৪০ ১৩৭৪১৭১ ১৮১৯ ১৬৮১১৩৯২ ১৮৩৯ ১৪৪৫৭৫০১ ১৯১৯ ১৪২৬৩৮২৬ 

- - ১৮% ১১২৩% ১% -১৪% ৪% -১% 

 

 

 

বনত্রল্পকানা ডফ 

 

বনত্রল্পকানা ডফল্পয আতা ২০১৩-২০১৪ অথ য ফছল্পয ২১২১ জন বছাট ডল্প গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায ডছর ১৭৫০৯৪২৩ ডকঃঃআঃ, ২০১৪-২০১৫ অথ য 

ফছল্পয ২০৭৩ জন বছাট ডল্প গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায ডছর ১৭৬২২৫০৫ ডকঃঃআঃ, ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয পূল্পফ যয তুরনা গ্রাক াংখ্যা ২%কল্পভল্পছ 

এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ০৬%বৃডি বল্পল্পছ। ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয ২১৭৩ জন গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ১৩৪০৩১১৬ ডকঃঃআঃ। ২০১৫-২০১৬ 

অথ য ফছল্পয পূল্পফ যয তুরনা বছাট গ্রাল্পকয াংখ্যা ৫%বৃডি বল্পর ডফদ্যুৎ ব্যফায ২৪% হ্রা বল্পল্পছ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ২২৪৯ 

জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ১৩৩৯৮৫২৩ডকঃঃআঃ, ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা ৩% বৃডি বল্পর ডফদ্যুৎ ব্যফায পূল্পফ যয তুরনা আল্পযা 

০.০৩% কল্পভল্পছ।  

 

 

ডফল্পয নাভ 

২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

বনত্রল্পকানা 

ডফ 

২১২১ ১৭৫০৯৪২৩ ২০৭৩ ১৭৬২২৫০৫ ২১৭৩ ১৩৪০৩১১৬ ২২৪৯ ১৩৩৯৮৫২৩ 

  -২% ০.৬% ৫% -২৪% ৩% -০.০৩% 
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ভাদাযীপুয ডফ 

 

ভাদাযীপুয ডফল্পয আতা বছাট ডল্পল্পয গ্রাক াংখ্যা পূল্পফ যয তুরনা বৃডি বল্পর ডফদ্যুৎ ব্যফায হ্রা বল্পল্পছ।  ২০১৩-২০১৪ অথ য ফছল্পয ৯৬৪ জন 

গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায ডছর ৯৭২৪০৯২ ডকঃঃআঃ, ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ৯৯৫ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ৯১৬৫৯৮১ 

ডকঃঃআঃ। ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয পূল্পফ যয তুরনা  বছাট গ্রাল্পকয াংখ্যা ৩% বৃডি বল্পর ডফদ্যুৎ ব্যফায ৬% হ্রা বল্পল্পছ। ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয 

গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ১০২৫ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ৮০৪৭৩১৫ ডকঃঃআঃ, ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয পূল্পফ যয তুরনা গ্রাক াংখ্যা ৩% বৃডি 

বল্পর ডফদ্যুৎ ব্যফায আল্পযা ১২% হ্রা বল্পল্পছ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ১০৪৬ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ৭৭৫৪৯৮৮ 

ডকঃঃআঃ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বছাট গ্রাল্পকয াংখ্যা বৃডি বল্পল্পছ ২% এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায হ্রা বল্পল্পছ ৪% ।  

 

 

ডফল্পয নাভ 

২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

ভাদাযীপুয 

ডফ 

৯৬৪ ৯৭২৪০৯২ ৯৯৫ ৯১৬৫৯৮১ ১০২৫ ৮০৪৭৩১৫ ১০৪৬ ৭৭৫৪৯৮৮ 

  ৩% -৬% ৩% -১২% ২% -৪% 

 

 

 

যীতপুয ডফ 

 

যীতপুয ডফল্পয আতা বছাট ডল্পল্পয গ্রাক াংখ্যা পূল্পফ যয তুরনা বৃডি বল্পর ডফদ্যুৎ ব্যফায হ্রা বল্পল্পছ।  ২০১৩-২০১৪ অথ য ফছল্পয ৪২০ জন 

গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায ডছর ৪১৫৪৮৩৬ ডকঃঃআঃ, ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ৪১০ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ৩৯৬৫৭১২ 

ডকঃঃআঃ। ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয পূল্পফ যয তুরনা বছাট গ্রাল্পকয াংখ্যা ২%এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ৫% হ্রা বল্পল্পছ। ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয গ্রাক 

াংখ্যা ল্পল্পছ ৪৩২ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ৩৭৯৫৯৭৮ ডকঃঃআঃ, ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয পূল্পফ যয তুরনা গ্রাক াংখ্যা ৫% বৃডি বল্পর 

ডফদ্যুৎ ব্যফায আল্পযা ৪% হ্রা বল্পল্পছ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ৪৩৭ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ৩৬১৯৮২৮ ডকঃঃআঃ। 

২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বছাট গ্রাল্পকয াংখ্যা পূল্পফ যয তুরনা বৃডি বল্পল্পছ ১% এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায হ্রা বল্পল্পছ ৫% ।  

 

 

ডফল্পয নাভ 

২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

যীতপুয ডফ ৪২০ ৪১৫৪৮৩৬ ৪১০ ৩৯৬৫৭১২ ৪৩২ ৩৭৯৫৯৭৮ ৪৩৭ ৩৬১৯৮২৮ 

  -২% -৫% ৫% -৪% ১% -৫% 

 

 

 

পডযদপুয ডফ 

 

পডযদপুয ডফল্পয আতা ২০১৩-২০১৪ অথ য ফছল্পয ৯৪৭ জন বছাট ডল্প গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায ডছর ৮৬৯৮২৫২ ডকঃঃআঃ, ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয 

বফল্পড় গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ৯৮৬ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ১০৪১০৯৬৫ ডকঃঃআঃ। ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয পূল্পফ যয তুরনা বছাট গ্রাল্পকয াংখ্যা 

৪% এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ২০% বৃডি বল্পল্পছ। ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ৯৯৯ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ৮২৭১৯০৩ 

ডকঃঃআঃ, ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয পূল্পফ যয তুরনা গ্রাক াংখ্যা ১% বৃডি বল্পর ডফদ্যুৎ ব্যফায ২১% কল্পভল্পছ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয গ্রাক 

াংখ্যা ল্পল্পছ ১০২৩ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ৭৮৬৮৮৭৯ ডকঃঃআঃ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বছাট গ্রাল্পকয াংখ্যা বৃডি বল্পল্পছ ২% এফাং 

ডফদ্যুৎ ব্যফায হ্রা বল্পল্পছ আল্পযা ৫% ।  

 

 

ডফল্পয নাভ 

২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

পডযদপুয ডফ ৯৪৭ ৮৬৯৮২৫২ ৯৮৬ ১০৪১০৯৬৫ ৯৯৯ ৮২৭১৯০৩ ১০২৩ ৭৮৬৮৮৭৯ 

  ৪% ২০% ১% -২১% ২% -৫% 
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জাভারপুয ডফ 

 

জাভারপুয ডফল্পয আতা ২০১৩-২০১৪ অথ য ফছল্পয ২৩১৩ জন বছাট ডল্প গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায ডছর ১৮৫৩৫২৫০ ডকঃঃআঃ, ২০১৪-২০১৫ অথ য 

ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ২৩১৯ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ১৭৫৯৩৫০০ ডকঃঃআঃ। ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয পূল্পফ যয তুরনা  বছাট গ্রাল্পকয 

াংখ্যা ০.২৫% বৃডি বল্পর ডফদ্যুৎ ব্যফায ৫% হ্রা বল্পল্পছ। ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ২৩৯৭ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ 

১৩৫১৬৪৮৩ ডকঃঃআঃ, ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয পূল্পফ যয তুরনা গ্রাক াংখ্যা ৩.৩৬% বৃডি বল্পর ডফদ্যুৎ ব্যফায আল্পযা ২৩% হ্রা বল্পল্পছ। 

২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ২৪৭৫ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ১৩১০৩৩৬৭ ডকঃঃআঃ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বছাট গ্রাল্পকয 

াংখ্যা বৃডি বল্পল্পছ ৩.২৫% এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায হ্রা বল্পল্পছ আল্পযা ৩%।  

 

 

ডফল্পয নাভ 

২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

জাভারপুয 

ডফ 

২৩১৩ ১৮৫৩৫২৫০ ২৩১৯ ১৭৫৯৩৫০০ ২৩৯৭ ১৩৫১৬৪৮৩ ২৪৭৫ ১৩১০৩৩৬৭ 

  ০.২৫% -৫% ৩.৩৬% -২৩% ৩.২৫% -৩% 

 

 

 

নাযাণগি ডফ-২ 

 

নাযাণগি ডফ-২ এয আতা বছাট ডল্পল্পয গ্রাক াংখ্যা এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায পূল্পফ যয তুরনা বৃডি বল্পল্পছ। ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা 

ডছর ৫৫১৬ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ১০৩৩২১৮০৩ ডকঃঃআঃ, ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বফল্পড় গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ৫৬৩৪ জন এফাং ডফদ্যুৎ 

ব্যফায ল্পল্পছ ১০৬৪৪০২০৬ ডকঃঃআঃ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয পূল্পফ যয তুরনা বছাট গ্রাল্পকয াংখ্যা বৃডি বল্পল্পছ ২% এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায বৃডি 

বল্পল্পছ ৩% । নাযাণগি ডফ-২ এয আতা বছাট ডল্প বৃডি াা কভ যাংস্থাল্পনয সৃডি ল্পল্পছ। 

 

 

 

ডফল্পয নাভ 

২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃ

আঃ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

নাযাণগি 

ডফ-২ 

- - - - ৫৫১৬ ১০৩৩২১৮০৩ ৫৬৩৪ ১০৬৪৪০২০৬ 

- - - - - - ২% ৩% 

 

 

 

ঢাকা ডফ-১ 

 

ঢাকা ডফ-১ এয আতা ২০১৩-২০১৪ অথ য ফছল্পয ৪০৪৭ জন বছাট ডল্প গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায ডছর ৩৩৩১৫৬২৫২ ডকঃঃআঃ, ২০১৪-২০১৫ অথ য 

ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ৪১৬১ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ২২৩২০৬০৯৩ ডকঃঃআঃ। ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয পূল্পফ যয তুরনা  বছাট গ্রাল্পকয 

াংখ্যা ২.৮% বৃডি বল্পল্পছ এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ৩৩% হ্রা বল্পল্পছ। ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ৩১৮৭ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায 

ল্পল্পছ ৩৮১১৭৩৬০ ডকঃঃআঃ, ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায পূল্পফ যয তুরনা হ্রা বল্পল্পছ। অথ যাৎ ২০১৫-২০১৬ অথ য 

ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা ২৩.৪% এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ৮৩% হ্রা বল্পল্পছ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয  গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ৩২৭০ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায 

ল্পল্পছ ৩৯২২০০৪৮ ডকঃঃআঃ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বছাট গ্রাল্পকয াংখ্যা ২.৬% এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ৩% বৃডি বল্পল্পছ।  

 

 

ডফল্পয 

নাভ 

২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

ঢাকা 

ডফ-১ 

৪০৪৭ ৩৩৩১৫৬২৫২ ৪১৬১ ২২৩২০৬০৯৩ ৩১৮৭ ৩৮১১৭৩৬০ ৩২৭০ ৩৯২২০০৪৮ 

- - ২.৮% -৩৩% -২৩.৪% -৮৩% ২.৬% ৩% 
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টাঙ্গাইর ডফ 

 

টাঙ্গাইর ডফল্পয আতা ২০১৩ -২০১৪ অথ য ফছল্পয ২০৩৮৭ জন গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায ডছর ৩১৮৭১০৩৪ ডকঃঃআঃ, ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয হ্রা 

বল্প গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ২০২৯১জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ২৯৯০১১৬৭ ডকঃঃআঃ। ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয পূল্পফ যয তুরনা বছাট গ্রাল্পকয 

াংখ্যা ০.৪৭% এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ৬.১৮% হ্রা বল্পল্পছ। ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ২০১৯৬ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ 

১৫৩০৫০২৫ ডকঃঃআঃ, ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয পূল্পফ যয তুরনা আল্পযা বছাট গ্রাল্পকয াংখ্যা ০.৪৬% এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ৪৮.৮১% হ্রা বল্পল্পছ।  

২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বফল্পড় গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ২১৫৪২ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ১৫৫৭৮৩১৮ ডকঃঃআঃ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বছাট 

গ্রাল্পকয াংখ্যা ৬.৬৬% এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ১.৭৮%বৃডি বল্পল্পছ ।  

 

 

 

 

ডফল্পয নাভ 

২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

টাাংগাইর 

ডফ 

২০৩৮৭ ৩১৮৭১০৩৪ ২০২৯১ ২৯৯০১১৬৭ ২০১৯৬ ১৫৩০৫০২৫ ২১৫৪২ ১৫৫৭৮৩১৮ 

  - ০.৪৭% -৬.১৮% - ০.৪৬% -৪৮.৮১% ৬.৬৬% ১.৭৮% 

 

 

 

ভভনডাং ডফ-২ 

 

ভভনডাং ডফ-২ এয আতা বছাট ডল্পল্পয গ্রাক াংখ্যা এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ২০১৬ -২০১৭ অথ য ফছল্পয পূল্পফ যয তুরনা বৃডি বল্পল্পছ। ২০১৩-২০১৪ 

অথ য ফছল্পয ২৭৭৩ জন গ্রাল্পকয ডফদ্যুৎ ব্যফায ডছর ৭৮৪৪৬২২৫ ডকঃঃআঃ, ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ২৮৫৪ জন এফাং ডফদ্যুৎ 

ব্যফায ল্পল্পছ ৬৭৬৭৯৬০৬ ডকঃঃআঃ। ২০১৪-২০১৫ অথ য ফছল্পয পূল্পফ যয তুরনা বছাট গ্রাল্পকয াংখ্যা ২.৯২% বৃডি বল্পর ডফদ্যুৎ ব্যফায পূল্পফ যয 

তুরনা ১৩.৭২% কল্পভল্পছ। ২০১৫-২০১৬ অথ য ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা ল্পল্পছ ২৯২৬ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ১২৯৬২৩০৭ ডকঃঃআঃ, ২০১৫-

২০১৬ অথ য ফছল্পয গ্রাক াংখ্যা ২.৫২% বৃডি বল্পর ডফদ্যুৎ ব্যফায পূল্পফ যয তুরনা আল্পযা ৮০.৮৪% কল্পভল্পছ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বফল্পড় গ্রাক 

াংখ্যা ল্পল্পছ ৩০০৬ জন এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায ল্পল্পছ ১৩৩৪৩১৭৩ ডকঃঃআঃ। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছল্পয বছাট গ্রাল্পকয াংখ্যা বৃডি বল্পল্পছ ২.৭৩% 

এফাং ডফদ্যুৎ ব্যফায বৃডি বল্পল্পছ ২.৯৩% ।  

 

 

ডফল্পয নাভ 

২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃ

আঃ 

গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ গ্রাক াংখ্যা 

(জন) 

ডকঃঃআঃ 

ভভনডাং 

ডফ-২ 

২৭৭৩ ৭৮৪৪৬২

২৫ 

২৮৫৪ ৬৭৬৭৯৬০৬ ২৯২৬ ১২৯৬২৩০৭ ৩০০৬ ১৩৩৪৩১৭৩ 

- - ২.৯২% -১৩.৭২% ২.৫২% -৮০.৮৪% ২.৭৩% ২.৯৩% 
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াংল্পমাজনী -৯: ক্র াংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

ডডডিডফউন ট্রান্সপযভায ক্র াংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

দযত্র আইডড নাং/স্বাযক নাং  তাডযে ডফজ্ঞডপ্ত প্রকাল্পয তাডযে কাম যাল্পদ প্রদাল্পনয তাডযে  

টাকায ডযভাণ 

কাম যাল্পদল্পয ভ ফডধ যত কযায কাযণ ডফর প্রদাল্পনয তাডযে  টাকায ডযভাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

DDP-II-G-53-Lot-1 ১৫/০২/২০১৭ ইাং তাডযে: ০৯/০৮/২০১৭ ইাং 

৩৭৪৪৩৭৪৫০.০০ 

প্রল্পমাজু  নল্প তাডযে: ২৩/১১/২০১৭ বথল্পক ২৬/১২/২০১৭ ইাং 

৩৭৪৪৩৭৪৫০.০০ 

DDP-II-G-53-Lot-2 ২৭/০২/২০১৭ ইাং তাডযে: ২৭/০৮/২০১৭ ইাং 

৩৬৯৩১৮৭০০.০০ 

প্রল্পমাজু  নল্প তাডযে: ২৯/১১/২০১৭ইাং 

৩৬৯৩১৮৭০০.০০ 

DDP-II-G-32-Lot-1 ২৮/০৯/২০১৬ ইাং তাডযে: ২৭/০২/২০১৭ 

৮৬৩২২৩৫০০.০০ 

প্রল্পমাজু  নল্প তাডযে: ১৯/০৪/২০১৭ বথল্পক ১৯/০৬/২০১৭ ইাং 

৮৬৩২২৩৫০০.০০ 

DDP-II-G-12-Lot-1 ১৮/০৭/২০১৫ ইাং তাডযে: ১৮/০৮/২০১৫ 

৩২৪৬৫৮৬০০.০০ 

প্রল্পমাজু  নল্প তাডযে: ০৪/১১/২০১৫ ইাং 

৩২৪৬৫৮৬০০.০০ 

 

ভারাভার বৌছাল্পনায তাডযে  স্থান ডভডতল্পত ভারাভার 

ফযাল্পেয তাডযে 

কাম যাল্পদ প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাল্পনয 

মূল্যাল্পন অফস্থান 

কাম যাল্পদ প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাল্পনয নাভ, বভাফাইর নাং  

ই-বভইর নাং 

ভন্তব্য 

(৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 

ফাডফল্পফা বরার ুায াউজ, ঢাকা। 

১৯/১১/২০১৭ বথল্পক ২১/১২/২০১৭ ইাং 

-- ১ভ ফ যডনম্ন বভা য টিএ ট্রান্সপযভায ডরডভল্পটড 

বপান: ৯৮২১২২২ 

ই-বভইর: neowaj@tspower.com 

২০১৭-২০১৮ 

ফাডফল্পফা বরার ুায াউজ, ঢাকা। 

২৮/১১/২০১৭ ইাং 

--- ১ভ ফ যডনম্ন বভা য টিএ ট্রান্সপযভায ডরডভল্পটড 

বপান: ৯৮২১২২২ 

ই-বভইর: neowaj@tspower.com 

২০১৬-২০১৭ 

ফাডফল্পফা বরার ুায াউজ, ঢাকা। 

১৬/০৪/২০১৭ বথল্পক ১৪/০৬/২০১৭ ইাং 

--- ১ভ ফ যডনম্ন বভা য টিএ ট্রান্সপযভায ডরডভল্পটড 

বপান: ৯৮২১২২২ 

ই-বভইর: neowaj@tspower.com 

২০১৬-২০১৭ 

ফাডফল্পফা বরার ুায াউজ, ঢাকা। 

০৩/১১/২০১৫ ইাং 

--- ২ ফ যডনম্ন বভা য টিএ ট্রান্সপযভায ডরডভল্পটড 

বপান: ৯৮২১২২২ 

ই-বভইর: neowaj@tspower.com 

২০১৫-২০১৬ 
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ডডডিডফউন ট্রান্সপযভায ক্র াংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

দযত্র আইডড নাং/স্বাযক নাং  তাডযে ডফজ্ঞডপ্ত প্রকাল্পয তাডযে কাম যাল্পদ প্রদাল্পনয তাডযে  

টাকায ডযভাণ 

কাম যাল্পদল্পয ভ ফডধ যত কযায কাযণ ডফর প্রদাল্পনয তাডযে  টাকায ডযভাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

DDP-II-G-12-Lot-2 ০১/১০/২০১৫ইাং তাডযে: ২৪/০২/২০১৬ ইাং 

৩৩৮৯৪৩০০০.০০ 

প্রল্পমাজু  নল্প তাডযে: ২৭/০৪/২০১৬ ইাং 

৩৩৮৯৪৩০০০.০০ 

 

ভারাভার বৌছাল্পনায তাডযে  স্থান ডভডতল্পত ভারাভার 

ফযাল্পেয তাডযে 

কাম যাল্পদ প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাল্পনয 

মূল্যাল্পন অফস্থান 

কাম যাল্পদ প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাল্পনয নাভ, বভাফাইর নাং  

ই-বভইর নাং 

ভন্তব্য 

(৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 

ফাডফল্পফা বরার ুায াউজ, ঢাকা। 

২৬/০৪/২০১৬ ইাং 

-- ১ভ ফ যডনম্ন বভা য বটকল্পনা ববনচায ডরডভল্পটড 

বভাফাঃ৮৬১৯০৪৫ 

ই-বভইর: techno@venturegrp.net 

২০১৫-২০১৬ 

 

ডপউজ কাট-আউট / রাইটডনাং এুাল্পযোয ক্র াংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

দযত্র আইডড নাং/স্বাযক নাং  তাডযে ডফজ্ঞডপ্ত প্রকাল্পয তাডযে কাম যাল্পদ প্রদাল্পনয তাডযে  

টাকায ডযভাণ 

কাম যাল্পদল্পয ভ ফডধ যত কযায কাযণ ডফর প্রদাল্পনয তাডযে  টাকায ডযভাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

DDP-II-G-54-Lot-1 

TID: 89287 

২৭/০২/২০১৭ইাং তাডযে: ০৬/০৭/২০১৭ ইাং 

১৭২৮০৩০১.৫০ 

প্রল্পমাজু  নল্প তাডযে: ০২/০১/২০১৮ বথল্পক ১৩/০২/২০১৮ ইাং 

১৭২৮০৩০১.০০ 

DDP-II-G-33-Lot-1 

TID: 46831 

২৮/০৩/২০১৬ইাং তাডযে: ২৭/০৭/২০১৬ ইাং 

৩০৪২৮৩৯০.০০ 

প্রল্পমাজু  নল্প তাডযে: ১৬/১০/২০১৬ইাং 

৩০৪২৮৩৯০.০০ 

DDP-II-G-13-Lot-1 ১৩/০২/২০১৫ ইাং তাডযে: ১০/০৬/২০১৫ 

৩৩৮৯৩৫০০.০০ 

প্রল্পমাজু  নল্প তাডযে: ০৫/১১/২০১৫ ইাং 

৩৩৮৯৩৫০০.০০ 

 

ভারাভার বৌছাল্পনায তাডযে  স্থান ডভডতল্পত ভারাভার 

ফযাল্পেয তাডযে 

কাম যাল্পদ প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাল্পনয 

মূল্যাল্পন অফস্থান 

কাম যাল্পদ প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাল্পনয নাভ, বভাফাইর নাং  

ই-বভইর নাং 

ভন্তব্য 

(৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 

ফাডফল্পফা বরার ুায াউজ, ঢাকা। 

১৪/১২/২০১৭ ইাং 

-- ১ভ ফ যডনম্ন বভা য এভএভ কল্প যাল্পযন 

ই-বভইর: a_muneer06@yahoo.com 

২০১৭-২০১৮ 

ফাডফল্পফা বরার ুায াউজ, ঢাকা। 

১০/১০/২০১৬ ইাং 

--- ১ভ ফ যডনম্ন বভা য বলাফার ভাল্পকযটিাং াডব য 

ই-বভইর: globalms@dhaka.net 

২০১৬-২০১৭ 

ফাডফল্পফা বরার ুায াউজ, ঢাকা। 

০৩/১১/২০১৫ ইাং 

--- ১ভ ফ যডনম্ন বভা য ডবকায ইনাটাযন্যানার 

ই-বভইর: nazmulhuq@vicarbd.com 

২০১৫-২০১৬ 

ডপউজ ডরাংক ক্র াংক্রান্ত তথ্যঃ 
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দযত্র আইডড নাং/স্বাযক নাং  তাডযে ডফজ্ঞডপ্ত প্রকাল্পয তাডযে কাম যাল্পদ প্রদাল্পনয তাডযে  

টাকায ডযভাণ 

কাম যাল্পদল্পয ভ ফডধ যত কযায কাযণ ডফর প্রদাল্পনয তাডযে  টাকায ডযভাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

DDP-II-G-13-Lot-2 

 

১৩/০২/২০১৫ইাং তাডযে: ০১/০৭/২০১৫ ইাং 

৫১৬১৯৩০.০০ 

প্রল্পমাজু  নল্প তাডযে: ২২/১১/২০১৫ ইাং 

৫১৬১৯৩০.০০ 

DDP-II-G-33-Lot-3 

TID: 46834 

২৮/০৩/২০১৬ ইাং তাডযে: ২৭/০৭/২০১৬ ইাং 

৫৫২৪০৯৭.০০ 

প্রল্পমাজু  নল্প তাডযে: ১৬/১১/২০১৬ইাং 

৫৫২৪০৯৭.০০ 

 

ভারাভার বৌছাল্পনায তাডযে  স্থান ডভডতল্পত ভারাভার 

ফযাল্পেয তাডযে 

কাম যাল্পদ প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাল্পনয 

মূল্যাল্পন অফস্থান 

কাম যাল্পদ প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাল্পনয নাভ, বভাফাইর নাং  

ই-বভইর নাং 

ভন্তব্য 

(৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 

ফাডফল্পফা বরার ুায াউজ, ঢাকা। 

০৫/১১/২০১৫ ইাং 

-- ১ভ ফ যডনম্ন বভা য এভএভ কল্প যাল্পযন 

বপান: ০২-৯৮৬০৪২৪ 

ই-বভইর: a_muneer06@yahoo.com 

২০১৫-২০১৬ 

ফাডফল্পফা বরার ুায াউজ, ঢাকা। 

০৯/১১/২০১৬ ইাং 

--- ১ভ ফ যডনম্ন বভা য বলাফার ভাল্পকযটিাং াডব য 

বপান:  ৮৮২৮৫০২ 

ই-বভইর: globalms@dhaka.net 

২০১৬-২০১৭ 

 

 

ডভটায ডর ক্র াংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

দযত্র আইডড নাং/স্বাযক নাং  তাডযে ডফজ্ঞডপ্ত প্রকাল্পয তাডযে কাম যাল্পদ প্রদাল্পনয তাডযে  

টাকায ডযভাণ 

কাম যাল্পদল্পয ভ ফডধ যত কযায কাযণ ডফর প্রদাল্পনয তাডযে  টাকায ডযভাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

DDP-II-G-36-Lot-3 

 

১৬-০১-২০১৬ইাং তাডযে: ০৩/০৮/২০১৬ ইাং 

৭০০৫০০০.০০ 

প্রল্পমাজু  নল্প তাডযে: ০৮/১১/২০১৬ ইাং 

৭০০৫০০০.০০ 

DDP-II-G-16-Lot-4 

 

১৩/০২/২০১৫ ইাং তাডযে: ০৪/০৮/২০১৫ ইাং 

৬৩১৪০০০.০০ 

প্রল্পমাজু  নল্প তাডযে: ১২/১১/২০১৫ ইাং 

৬৩১৪০০০.০০ 

 

ভারাভার বৌছাল্পনায তাডযে  স্থান ডভডতল্পত ভারাভার 

ফযাল্পেয তাডযে 

কাম যাল্পদ প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাল্পনয 

মূল্যাল্পন অফস্থান 

কাম যাল্পদ প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাল্পনয নাভ, বভাফাইর নাং  

ই-বভইর নাং 

ভন্তব্য 

(৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 

ফাডফল্পফা বরার ুায াউজ, ঢাকা। 

২৯/১০/২০১৬ ইাং 

-- ১ভ ফ যডনম্ন বভা য অডযল্পন্টার এল্পজডন্স 

ই-বভইর: mahmedster@gmail.com 

২০১৬-২০১৭ 

ফাডফল্পফা বরার ুায াউজ, ঢাকা। 

১০/১১/২০১৫ ইাং 

--- ১ভ ফ যডনম্ন বভা য দৃডি কডভউডনল্পকন 

ই-বভইর: dristy.2001@gmail.com 

২০১৫-২০১৬ 
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১১বকডব এডআয ক্র াংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

দযত্র আইডড নাং/স্বাযক নাং  তাডযে ডফজ্ঞডপ্ত প্রকাল্পয তাডযে কাম যাল্পদ প্রদাল্পনয তাডযে  

টাকায ডযভাণ 

কাম যাল্পদল্পয ভ ফডধ যত কযায কাযণ ডফর প্রদাল্পনয তাডযে  টাকায ডযভাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

DDP-II-G-24-Lot-1 

 

১৩/০২/২০১৫ইাং তাডযে: ১৬/০৯/২০১৫ ইাং 

৪০৫৯০০০০.০০ 

প্রল্পমাজু  নল্প তাডযে: ২০/০১/২০১৬ইাং 

৪০৫৯০০০০.০০ 

DDP-II-G-33-Lot-2 

TID: 46833 

২৮/০৩/২০১৬ইাং তাডযে: ০২/০৮/২০১৬ ইাং 

১৪০৯৮৫০০.০১৫ 

প্রল্পমাজু  নল্প তাডযে: ২০/০৩/২০১৭ ইাং 

১৪০৯৮৫০০.০০ 

 

ভারাভার বৌছাল্পনায তাডযে  স্থান ডভডতল্পত ভারাভার 

ফযাল্পেয তাডযে 

কাম যাল্পদ প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাল্পনয 

মূল্যাল্পন অফস্থান 

কাম যাল্পদ প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাল্পনয নাভ, বভাফাইর নাং  

ই-বভইর নাং 

ভন্তব্য 

(৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 

ফাডফল্পফা বরার ুায াউজ, ঢাকা। 

০৯/০১/২০১৬ ইাং 

-- ২ ফ যডনম্ন বভা য বদ ইডিডনাডযাং এড বডল্পবরল্পভন্ট এল্পজডন্স (প্রাঃ) ডরঃ 

বভাফাঃ ০২-৮৯২০৩৩৭ 

ই-বভইর: dedagency@yahoo.com 

 

ফাডফল্পফা বরার ুায াউজ, ঢাকা। 

২৮/০২/২০১৭ ইাং 

--- ১ভ ফ যডনম্ন বভা য বদ ইডিডনাডযাং এড বডল্পবরল্পভন্ট এল্পজডন্স (প্রাঃ) ডরঃ 

বভাফাঃ ০২-৮৯২০৩৩৭ 

ই-বভইর: dedagency@yahoo.com 

 

 

কুাাডটয ক্র াংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

দযত্র আইডড নাং/স্বাযক নাং  তাডযে ডফজ্ঞডপ্ত প্রকাল্পয তাডযে কাম যাল্পদ প্রদাল্পনয তাডযে  

টাকায ডযভাণ 

কাম যাল্পদল্পয ভ ফডধ যত কযায কাযণ ডফর প্রদাল্পনয তাডযে  টাকায ডযভাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

DDP-II-G-13-Lot-3 ২৮/১০/২০১৫ ইাং তাডযে: ২১/০১/২০১৬ইাং 

৬১৩৯৬০০.০০ 

প্রল্পমাজু  নল্প তাডযে: ২৭/০৪/২০১৬ ইাং 

৬১৩৯৬০০.০০ 

 

ভারাভার বৌছাল্পনায তাডযে  স্থান ডভডতল্পত ভারাভার 

ফযাল্পেয তাডযে 

কাম যাল্পদ প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাল্পনয 

মূল্যাল্পন অফস্থান 

কাম যাল্পদ প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাল্পনয নাভ, বভাফাইর নাং  

ই-বভইর নাং 

ভন্তব্য 

(৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 

ফাডফল্পফা বরার ুায াউজ, ঢাকা। 

১৬/০৪/২০১৬ ইাং 

--- ২ ফ যডনম্ন বভা য ডবকায ইনাটাযন্যানার 

বপান:  ০২-৭৯১৪৬১৮ 

ই-বভইর: nazmulhuq@vicarbd.com 

২০১৫-২০১৬ 
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াংল্পমাজনী -১০: ছক 

 

ছকঃ১ 

‘‘ল্লী ডফদ্যুতান ম্প্রাযণ ঢাকা ডফবাগী কাম যক্রভ-২ (াংল্পাডধত)’’ 

ীল যক ফাস্তফানাধীন প্রকল্পল্পয আতা ভারাভার ক্র াংক্রান্ত তথ্য 

 

দযত্র আইডড নাং/স্বাযক নাং  তাডযে ডফজ্ঞডপ্ত প্রকাল্পয তাডযে কাম যাল্পদ প্রদাল্পনয তাডযে  

টাকায ডযভাণ 

কাম যাল্পদল্পয ভ ফডধ যত কযায কাযণ ডফর প্রদাল্পনয তাডযে  টাকায ডযভাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

CT & PT     

DOFC/LA     

Fuse Link     

Circuit Breaker     

ACR     

OCR     

Seal     

 

ভারাভার বৌছাল্পনায তাডযে  স্থান ডভডতল্পত ভারাভার 

ফযাল্পেয তাডযে 

কাম যাল্পদ প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাল্পনয 

মূল্যাল্পন অফস্থান 

কাম যাল্পদ প্রাপ্ত প্রডতষ্ঠাল্পনয নাভ, বভাফাইর নাং  

ই-বভইর নাং 

ভন্তব্য 

(৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 
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ছক:১.১ 

 

‘‘ল্লী ডফদ্যুতান ম্প্রাযণ ঢাকা ডফবাগী কাম যক্রভ-২ (াংল্পাডধত)’’ 

 

ইনল্পডায উল্পকল্পন্দ্রয মন্ত্রাাংল্পয তথ্যঃ 

 

 

Name of the S/S:-  Remarks 

Capacity of the S/S:-   

Status :- New / Upgrade  

Commission Date:-   

Power Transformer 1 OK/Not OK/Damage/Changed/Required  

Power Transformer 2 OK/Not OK/Damage/Changed/Required  

33KV Circuit Breaker (Incoming) OK/Not OK/Damage/Changed/Required  

33KV Circuit Breaker (Outgoing) OK/Not OK/Damage/Changed/Required  

33KV Circuit Breaker (Spare) OK/Not OK/Damage/Changed/Required  

11KV Circuit Breaker (Incoming) OK/Not OK/Damage/Changed/Required  

11KV Circuit Breaker (Outgoing) OK/Not OK/Damage/Changed/Required  

11KV Circuit Breaker (Bus-coupler) OK/Not OK/Damage/Changed/Required  

11KV Circuit Breaker (Outgoing)-1 OK/Not OK/Damage/Changed/Required  

11KV Circuit Breaker (Outgoing)-2 OK/Not OK/Damage/Changed/Required  

11KV Circuit Breaker (Outgoing)-3 OK/Not OK/Damage/Changed/Required  

11KV Circuit Breaker (Outgoing)-4 OK/Not OK/Damage/Changed/Required  

33KV Lightning Arrester OK/Not OK/Damage/Changed/Required  

11KV Lightning Arrester OK/Not OK/Damage/Changed/Required  

Fencing  OK/Not OK/Damage/Changed/Required  

Sub-Station Earthing  OK/Not OK/Damage/Changed/Required  

All equipment Earthing OK/Not OK/Damage/Changed/Required  

Grounding OK/Not OK/Damage/Changed/Required  

Sub-Station Alarm System OK/Not OK/Damage/Changed/Required  

DC Supply  OK/Not OK/Damage/Changed/Required  

Voltage Regulator OK/Not OK/Damage/Changed/Required  

Remarks  
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ছক:১.২ 

 

‘‘ল্লী ডফদ্যুতান ম্প্রাযণ ঢাকা ডফবাগী কাম যক্রভ-২ (াংল্পাডধত)’’ 

ইনল্পডায/আউটল্পডায উল্পকল্পন্দ্রয মন্ত্রাাংল্পয তথ্যঃ 

 

(Power Transformer Information’s Form  

 

 

1 Name of the Sub-station:                                                    Status: New/Upgrade. 

2 Capacity of the Sub-station:                                             Commission date:  

3 Transformer Size:                                                                 No: 

4 Installed date:                                                                         Commission date: 

5 Maximum Demand: 

6 (1)  Oil Condition: Oil Test Result. 

7 Oil Level: Minimum/In level/Maximum. 

8 (2) Tap Changer: Auto/Manual, OK/ON OK. 

9 (3) Total Trip: Earth Fault/Over Current /Sensitive E.F  

10 (4) Oil Linkage: OK/Conservator Tank/ Tap Changer Tank/ Main Tank/ HT Bushing/ LT 

Bushing.  

 

 

(33 KV/11KV Circuit Breaker Information Form) 

 

Name of the S/S:-  

Capacity of the S/S:-  

Status :- New / Upgrade 

Commission Date:-  

33/11 KV Breaker:- Incoming / Outgoing / Other 

Company Name:-  

Country of Origin:-  

Rating:-  

Total Operation:-  

Tripping Coil  

Closing Coil  

Fixed Contact:-  

Moving Contact  

Mechanical Problem:-  

Total Number of 33 KV Breaker 

Existing :- 

 

Total Number of 33 KV Breaker 

Required :- 

 

Remarks  
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ছক:২ 

 

‘‘ল্লী ডফদ্যুতান ম্প্রাযণ ঢাকা ডফবাগী কাম যক্রভ-২ (াংল্পাডধত)’’ 

ীল যক ফাস্তফানাধীন প্রকল্পল্পয আতা নতুন স্থাডত বফদ্যুডতক রাইন াংক্রান্ত তথ্যঃ 

 

 

ল্লীডফদ্যুৎ ডভডত (ডফ) এয নাভঃ 

 

নতুন রাইন ডনভ যাণ / ম্প্রাডযত 

ক্রঃ  

নাং 

রাইল্পনয 

ধযণ 

২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ বভাট 

রক্ষু অজযন তকযা রক্ষু অজযন তকযা রক্ষু অজযন তকযা রক্ষু অজযন তকযা রক্ষু অজযন তকযা 

০১ ৩৩ 

বকডব 

(ডকডভ) 

 

 

 

 

 

 

              

০২ ১১ 

বকডব 

(ডকডভ) 

৩-বপজ 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

নতুন রাইন ডফদ্যুতান/ ম্প্রাডযত 

ক্রঃ

নাং 

রাইল্পনয 

ধযণ 

২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ বভাট 

রক্ষু অজয

ন 

তক

যা 

র

ক্ষু 

অজয

ন 

তকযা র

ক্ষু 

অজয

ন 

তক

যা 

রক্ষু অজয

ন 

তকযা রক্ষু অজয

ন 

তক

যা 

০১ ৩৩ 

বকডব 

(ডকডভ) 

 

  

 

 

 

 

             

০২ ১১ 

বকডব 

(ডকডভ) 

৩-বপজ 

  

 

 

 

 

             

 

ছক:৩ 

ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত (ডফ) এয নাভঃ 

নতুন ৩৩/১১ বকডব উল্পকন্দ্র ডনভ যাণ / ফডধ যতকযণ 

 

ক্রঃ

নাং 

উল্পকল্পন্দ্রয 

ক্ষভতা 

(MVA) 

২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ বভাট 

 

রক্ষু অজয

ন 

তক

যা 

রক্ষু অজয

ন 

তকযা রক্ষু অজয

ন 

তকযা রক্ষু অজয

ন 

তকযা রক্ষু অজয

ন 

তকযা 

০১ ৫ 

 

               

০২ ১০ 

 

               

০৩ ২০ 

 

               

০৪ ৩০  
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নতুন ৩৩/১১ বকডব উল্পকন্দ্র ডফদ্যুতান / ফডধ যতকযণ 

 

ক্রঃ

নাং 

উল্পকল্পন্দ্রয 

ক্ষভতা 

(MVA) 

২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ বভাট 

 

রক্ষু অজয

ন 

তক

যা 

রক্ষু অজয

ন 

তকযা রক্ষু অজয

ন 

তকযা রক্ষু অজয

ন 

তকযা রক্ষু অজয

ন 

তকযা 

০১ ৫ 

 

               

০২ ১০ 

 

               

০৩ ২০ 

 

               

০৪ ৩০  

 

               

 

ছক:৪ 

ডল্পেভ র াংক্রান্ত তথ্যঃ 

ক্রডভক 

নাং 

ডফল ২০১৩-২০১৪ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ 

১ বভাট ডফদ্যুৎ ক্র  (ডকঃঃআঃ)     

২ বভাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ)     

৩ বভাট অনফধ জডযভানাকৃত (ডকঃঃআঃ)     

৪ াায পুাক্টয ভশুর (ডকঃঃআঃ)     

৫ আফাডক গ্রাক াংখ্যা (জন)     

৬ আফাডক ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ)     

৭ বৃৎ গ্রাক াংখ্যা (জন)     

৮ বৃৎ ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ)     

৯ বছাট ডল্প গ্রাক াংখ্যা (জন)     

১০ বছাট ডফদ্যুৎ ডফক্র (ডকঃঃআঃ)     

১১ বভাট গ্রাক াংখ্যা (জন)     

১২ ডডভাড (ল্পভঃঃ)     

১৩ ডল্পেভ র (%)     

১৪ বভাট ডফদ্যুতাডত রাইন (ডকঃ ডভঃ)     

১৫ রাইনম্যান (জন)     

১৬ ম্যাল্পিায (জন)     

১৭ ডভটায ডযডায (জন)     

১৮ ডফডরাং কাযী (জন)     

১৯ বভাট জনফর (জন)     

২০ বা য গ্রীড উল্পকন্দ্র মূ 

(ধাযণ ক্ষভতা ) 
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ছক: ৫  

ডফনি ট্রান্সপযভাল্পযয তথ্যঃ 

 

 

ডফল্পয নাভঃ  

 

ক্রডভক 

নাং 

ট্রান্সপযভাল্পযয 

বকডবএ 

২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

১ ৫     

২ ১০     

৩ ১৫     

৪ ২৫     

৫ ৩৭.৫     

৬ ৫০     

৭ ৭৫     

৮ ১০০     

 

 

 

 

ছক: ৬  

ডপউজ ডফতযল্পণয বোল্পযয তথ্যঃ 

ডফল্পয নাভঃ  

ক্রডভক নাং ডপউজ অুাডম্পায ২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

১ ১     

২ ২     

৩ ৩     

৪ ৫     

৫ ১০     

৬ ১৫     

৭ ২০     

৮ ২৫     

 

গ্রাক াংল্পমাল্পগয রক্ষু  অজযন 

ক্রডভ

ক নাং 

ডফল  ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ বভাট 

রক্ষু অজয

ন 

তক

যা 

রক্ষু অজয

ন 

তক

যা 

রক্ষু অজয

ন 

তক

যা 

রক্ষু অজয

ন 

তক

যা 

রক্ষু অজয

ন 

তকযা 

 

০১ 

 

 

আফাডক 

 

      

 

 

 

         

 

 

ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয জন্য গ্রাক কর্তযক আল্পফদন 

ক্রডভক 

নাং 

ডফল  ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ বভাট 

রক্ষু অজযন তকযা রক্ষু অজযন তকযা রক্ষু অজযন তকযা রক্ষু অজযন তকযা রক্ষু অজযন তকযা 

 

০১ 

 

 

আফাডক 

 

      

 

 

 

         

০২ অনাফাডক     
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ছকঃ ৮ 

 ‘‘দযত্র ডযফীক্ষণ ছক’’। 

 

স্কীল্পভয/কল্পভ যয নাভঃ 

ক্রডভক ডফফযণ ডডএ-২০০৬ /ডডআয-২০০৮  এয বভাতাল্পফক প্রকৃত ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১) দযত্র দডরর ডডএ অনুাল্পয প্রণীত ডকনা। ডডএ-২০০৬  ডডআয ২০০৮ অনুযণ কযল্পত ল্পফ।    

২) ডত্রকা দযত্র প্রকাল্পয তাডযে ফহুর প্রচাডযত ২টি াংফাদল্পত্র প্রকা কযল্পত ল্পফ।   

৩) বকান্ বকান্ ডত্রকা দযত্র প্রকাডত ল্পল্পছ 

(কভল্পক্ষ ৩টি বত)। 

কভল্পক্ষ ১টি ইাংল্পযজী  ১টি ফাাংরা ডত্রকা প্রকা কযল্পত ল্পফ। 

একটি স্থানী ডত্রকা প্রকা কযল্পত ল্পফ। 

  

৪) দযত্র গ্রল্পণয তাডযে দযত্র প্রকাল্পয তাডযে ল্পত দযত্র গ্রল্পণয ভধ্যফতী ভ 

ডডআয-২০০৮অনুমাী ডনধ যাযণ কযল্পত ল্পফ 

  

৫) দযত্র দডরর বোরায ঠিকতা দযত্র বোরায ভ কর দস্য উডস্থত থাকল্পত ল্পফ।   

৬) দযত্র মূল্যান কডভটিয গঠন দযত্র মূল্যান কডভটি ৫-৭ জন দস্য দ্বাযা গঠিত ল্পত ল্পফ।   

৭) দযত্র মূল্যান কডভটিল্পত ফাইল্পযয দস্য ডছল্পরন ডকনা ২ জন ফাইল্পযয দস্য উডস্থত থাকল্পত ল্পফ।   

৮) দযত্র ডফলল্প বকান অডবল্পমাগ ডছর ডক না অডবল্পমাগ থাকল্পর ডডআয-২০০৮ অনুমাী ডনষ্পডি ল্পল্পছ ডকনা।   

৯) মথা ভল্প দযত্র মূল্যান বল কযা ল্পল্পছ ডকনা ডডআয অনুমাী মথা ভল্প দযত্র মূল্যান ম্পন্ন ল্পল্পছ 

ডকনা। 

  

১০) কতডদল্পন চুডক্তত্র স্বাক্ষডযত ল্পল্পছ মূল্যাল্পনয য ১৪ ডদল্পনয ভল্পধ্য চুডক্ত স্বাক্ষডযত ল্পত ল্পফ (দযত্র 

বোরায ডদন ল্পত চুডক্ত স্বাক্ষডযত া ম যভত্ম ১২০ ডদল্পনয ভল্পধ্য 

তা ভাপ্ত ল্পত ল্পফ)। 

  

১১) এক বকাটি টাকায অডধক মূল্পল্যয দযত্র ডফজ্ঞডপ্ত 

ডডটিউল্পত াঠাল্পনা ল্পল্পছ ডক না 

এক বকাটি টাকায অডধক মূল্পল্যয দযত্র ডফজ্ঞডপ্ত ডডটিউল্পত 

াঠাল্পত ল্পফ। 

  

১২) প্রাক্কডরত মূল্যভান প্রাক্কডরত মূল্পল্যয ডযভাণ কত।   

১৩) দযত্র দডরল্পর উল্পল্লডেত বমাগ্যতায ভানদড ভানদডগুল্পরা উল্পল্লে কযল্পত ল্পফ।   

১৪) দযত্র ফ্রন্টল্পরাল্পডড ডছর ডকনা ফ্রন্টল্পরাল্পডড  থাকল্পর মল্পথি ডযভাল্পণ যাো ল্পল্পছ ডকনা।   

১৫) দযত্র অনুল্পভাদন কল্পযল্পছন বক? DOFP অনুাল্পয মথামথ কর্তল্পক্ষয ভাধ্যল্পভ দযত্র অনুল্পভাদন 

ল্পল্পছ ডকনা 
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রাইন ডনভ যাণ াংক্রান্ত তথ্য:  

 

প্রকল্প ডফবাগঃ 

প্রকল্পল্পয নাভ ২০১৩-২০১৪ 

(ডকঃডভঃ) 

২০১৪-২০১৫ 

(ডকঃডভঃ) 

২০১৫-২০১৬ 

(ডকঃডভঃ) 

২০১৬-২০১৭ 

(ডকঃডভঃ) 

২০১৭-২০১৮ 

(ডকঃডভঃ) 

বভাট 

(ডকঃডভঃ) 

ডডডডড-২       

১.৫ এভডডড       

১.৮ এভডডড       

ইউআযআইডডএ       

       

 

প্রকল্পল্পয নাভ বভাট কাম যাল্পদল্পয াংখ্যা 

(রাইন ডনভ যাণ)  (টি) 

কাম যাল্পদল্পয  প্রাপ্ত ঠিকাদাল্পযয াংখ্যা 

(রাইন ডনভ যাণ)  (টি) 

বভাট ঠিকাদাল্পযয াংখ্যা 

(টি) 

ডডডডড-২    

১.৫ এভডডড    

১.৮ এভডডড    

ইউআযআইডডএ    

    

 

উল্পকন্দ্র ডনভ যাণ াংক্রান্ত তথ্য:  

 

প্রকল্পল্পয নাভ ২০১৩-২০১৪ 

(টি) 

২০১৪-২০১৫ 

(টি) 

২০১৫-২০১৬ 

(টি) 

২০১৬-২০১৭ 

(টি) 

২০১৭-২০১৮ 

(টি) 

বভাট 

(টি) 

ডডডডড-২       

১.৫ এভডডড       

১.৮ এভডডড       

ইউআযআইডডএ       

       

 

 

প্রকল্পল্পয নাভ বভাট কাম যাল্পদল্পয াংখ্যা 

(উল্পকন্দ্র) (টি) 

কাম যাল্পদল্পয  প্রাপ্ত ঠিকাদাল্পযয াংখ্যা 

(উল্পকন্দ্র) (টি) 

বভাট ঠিকাদাল্পযয াংখ্যা 

(টি) 

ডডডডড-২    

১.৫ এভডডড    

১.৮ এভডডড    

ইউআযআইডডএ    
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ছকঃ ১০ 

 

 

 তথ্যাডদ  ভতাভত াংগ্রল্পয ডনডভল্পি প্রকল্প ডযচারল্পকয জন্য প্রশ্নভারা 

 

1. ফতযভাল্পন আনায অধীল্পন বম কল্পকজন কভ যকতযা  কভ যচাযী ডনল্পাডজত আল্পছন তাল্পদয দ্বাযা আডন ডক সুষ্ঠুবাল্পফ প্রকল্পল্পয 

ফাস্তফান কাজ ম্পাদন কযল্পত াযল্পছন?  

2. ভারাভার (Goods), াংগ্র ক্রল্পয প্যাল্পকজগুল্পরায চুডক্তত্র ম্পাডদত ল্পল্পছ এফাং াকয অড যায বদা ল্পল্পছ, 

বগুল্পরায অধীল্পন ভারাভার াংগ্রল্পয ফতযভান অফস্থা ডক ম যাল্প আল্পছ? 

3. কাজ (Works) এয বম প্যাল্পকজগুল্পরায চুডক্তত্র স্বাক্ষডযত ল্পল্পছ  াকয অড যায প্রদান কযা ল্পল্পছ, বগুল্পরায কাজ 

শুরু ল্প থাকল্পর তায অগ্রগডত ডকরূ? আয কাজ শুরু না ল্প থাকল্পর তায কাযণ কী?  

4. বফা (Services) এয বম প্যাল্পকজগুল্পরায চুডক্তত্র স্বাক্ষডযত ল্পল্পছ  াকয অড যায বদা ল্পল্পছ, বগুল্পরায অধীল্পন 

বদড  ডফল্পদড যাভ যক প্রডতষ্ঠান ডক কাজ শুরু কল্পযল্পছন? এ ব্যাাল্পয ডক বকান ভস্যা আল্পছ?  

5. প্রকল্প ফাস্তফাল্পন ডক ডক ধযল্পনয ভস্যায মু্মেীন ল্পেন এফাং বগুল্পরা উিযল্পণয জন্য আনায ডক বকান যাভ য ফা 

সুাডয আল্পছ?  

6. প্রকল্প ফাস্তফাল্পনয ফতযভান ম যাল্প দাঁডড়ল্প আডন ডক আাফাদী বম অনুল্পভাডদত ডডডড এয রক্ষুভাত্রা অনুমাী প্রকল্পটি 

জুন, ২০১৮ বত ভাপ্ত ল্পফ?  

7. ডনভ যাণাধীন রাইন ডযদ যন াংক্রান্ত বকান দপ্তযাল্পদ আল্পছ ডকনা ফা েুাডাড য বকান ডনভ আল্পছ ডকনা? মডদ থাল্পক তাল্পর 

ডনফ যাী প্রল্পকৌরী/কাযী প্রল্পকৌরী/উ কাযী প্রল্পকৌরীয জন্য তকযা কত বাগ? 

8. প্রকল্পল্পয আতা বৃৎ ফা ক্ষুদ্র ডল্প াংল্পমাল্পগয বক্ষল্পত্র গ্রাকল্পক ডফনামূল্পল্য ট্রান্সপযভায যফযা কযা  ডকনা? 

9. প্রকল্পল্পয আতা ৩৭.৫ বকডবএ, ৫০ বকডবএ, ৭৫ বকডবএ ট্রান্সপযভায ক্র কযা ল্পল্পছ। আফাডক গ্রাক াংল্পমাল্পগয 

বক্ষল্পত্র ৩৭.৫ বকডবএ, ৫০ বকডবএ, ৭৫ বকডবএ ট্রান্সপযভায ডদল্প াংল্পমাগ বদা কাডযগডয ডদক বথল্পক ডক রাবজনক ভল্পন 

কল্পযন? 

10.  প্রকল্পল্পয আতা ক্রকৃত য,  (Goods) াডযডন্ট ডডযল্পডয ভল্পধ্য নি ল্পর প্রডতস্থাল্পনয িডত ডক? 

11.  প্রকল্পল্পয আতা ক্রকৃত য,  (Goods) নি ায বকান তথ্য আনায জানা আল্পছ ডক? 

12.  গ্রাকল্পক মূল্য ডযল্পাধ াল্পল্পক্ষ ট্রান্সপযভায যফযা কযা ল্প থাল্পক। প্রডতটি ট্রান্সপযভায এয ফাজায দয যল্পল্পছ। 

ট্রান্সপযভায দযল্পত্রয ভাধ্যল্পভ ডকনল্পর প্রাক্কডরত মূল্পল্যয বচল্প মূল্য কভ বফড ল্পত াল্পয। গ্রাল্পকয জন্য বকান মূল্য ডনধ যাযণ 

কযা ? 

13.  প্রকল্পল্পয আতা অন্তভূ যক্ত বকান ডনভ যাণ ঠিকাদাযল্পক ফা বকান য,  যফযাকাযী প্রডতষ্ঠানল্পক ফা বকান 

কভ যকতযা/কভ যচাযীল্পক অডনল্পভয জন্য াডস্ত বদা ল্পল্পছ ডকনা? 

14. প্রকল্পটি সুষ্ঠুবাল্পফ  ভভত ফাস্তফান এফাং প্রকল্পল্পয উল্পেশ্যাফডর পুল্পযাপুডয অজযল্পনয রল্পক্ষু আনায বকান সুডচডন্তত 

ভতাভত থাকল্পর তা ফলুন। 
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ছকঃ ১১ 

ডনডভল্পি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয জন্য প্রশ্নভারা 

 

 

নাভঃ 

 

দফীঃ 

 

ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত (ডফ) এয নাভঃ 

 

১. এই ডভডত রাবজনক না বরাকান প্রডতষ্ঠান ডাল্পফ ডযচাডরত ল্পে? 

২. ফাস্তফানাধীন প্রকল্পল্পয অধীল্পন নতুন সুডফধাডদ গল্পড় উঠল্পর বরাড বডডাং এয ডযভাণ কভল্পফ ডকনা? 

৩. ফাস্তফানাধীন প্রকল্পল্পয আতা ৩৩ বকডব  ১১ বকডব বফদ্যুডতক রাইল্পনয াায পুাক্টল্পযয ভান উন্নল্পনয জন্য বকান ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা ল্পল্পছ ডকনা? 

৪. বকান উল্পকন্দ্র বাযল্পরাড আল্পছ ডকনা? 

৫. নতুন ডভটায স্থান কাম যক্রভ ডভটাল্পযয স্বল্পতায কাযল্পণ ফাধা গ্রস্থ  ডকনা? 

৬. নতুন ডভটায স্থান কাম যক্রভ াডব য ড্র তাল্পযয স্বল্পতায কাযল্পণ ফাধাগ্রস্থ  ডকনা? 

৭. নতুন ডভটায স্থান কাম যক্রভ গ্রাউডডাং যল্পডয স্বল্পতায কাযল্পণ ফাধা গ্রস্থ  ডকনা? 

৮. নতুন ডভটায স্থান কাম যক্রভ ডভটায বফাল্পড যয  স্বল্পতায কাযল্পণ ফাধা গ্রস্থ  ডকনা? 

৯. ফাস্তফানাধীন প্রকল্পল্পয আতা ডনডভ যত নতুন রাইন অম্পূণ য অফস্থা স্তান্তয কযা ল্পল্পছ ডকনা? 

১০. ফাস্তফানাধীন প্রকল্পল্পয আতা ডনডভ যত নতুন রাইল্পন ট্রান্সপযভায উল্পিারন না কল্পয স্তান্তয কযা ল্পল্পছ ডকনা? 

১১.  ফাস্তফানাধীন প্রকল্পল্পয আতা ডফল্পফা কর্তযক ডনডভ যত নতুন রাইল্পন াডব য ড্র না প্রদান কল্পয স্তান্তয কযা ল্পল্পছ 

ডকনা? 
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ছকঃ ১২ 

 

ডনডভল্পি আফাডক গ্রাল্পকয জন্য প্রশ্নাভারা 

 

 

 

ডফল্পয নাভঃ                            

 

বজরাঃ                                       উল্পজরাঃ                                            গ্রাভঃ 

 

 

1. নাভঃ 

2. বভাফাইর নম্বযঃ 

3. ডফদ্যুৎ াংল্পমাগ বল্পত আনায ডক বকান অসুডফধা ল্পডছর?     (ক) ুাঁ       (ে) না 

 

4. মডদ ুাঁ  তাল্পর, ডক ডক অসুডফধা ল্পডছর? 

(ক) অল্পক্ষা কযল্পত ল্পডছর 

(ে) টাকা া বরল্পগডছর 

(গ) কত টাকা বরল্পগডছর? 

(ঘ) অন্যান্য--------------- 

 

5. দযোস্ত কযায কতডদন য আডন াংল্পমাগ বল্পডছল্পরন? 

(ক) ৩০ডদন      (ে) ১ভাল্পয বফী      (গ) ২-৬ ভা       (ঘ) ৬ ভাল্পয বফী 

 

6. ডফদ্যুৎ না থাকায অডবল্পমাগ কযায কতক্ষণ য বফা াল্পেন? 

(ক) ১-৬ ঘন্টা     (ে) ৬-১২ ঘন্টা     (গ) ১২-১৮ ঘন্টা      (ঘ) ১৮-২৪ ঘন্টা      ঙ) ১-৩ ডদন        

(চ) ৩-৭ ডদন       

  

7. ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায ডক ডক সুডফধা ল্পল্পছ? 

ক) ডক্ষা     ে) ব্যফা       গ) ডফল্পনাদন       ঘ) ইন্টাযল্পনট/ল্পমাগাল্পমাগ       ঙ) কৃডল উৎাদন   

চ) ফগুল্পরাই 

 

8. ডফদ্যুৎ াংল্পমাল্পগয পল্পর আনায আ বফল্পড়ল্পছ ডকনা? 

(ক) ুাঁ     (ে) না  

 

9. কত ঘন্টা ডফদ্যুৎ ান? 

(ক) ২-৪ ঘন্টা     (ে) ৪-৮ ঘন্টা     গ) ৮-১২ ঘন্টা       ঘ) ১২-১৬ ঘন্টা      ঙ) ১৬-২০ ঘন্টা        

      চ) ২০-২৪ ঘন্টা   

 

     ১০. ঝল্পড় ডফদ্যুৎ ডফভ্রাট ল্পর অডবল্পমাগ কযায কত ভ ল্পয ডফদ্যুৎ ান?  

(ক)১ ডদন   (ে)২-৩ ডদন  (গ) ৩-৫ ডদন   (ঘ) ৫-৭ ডদন  ঙ) ৭-১৫ ডদন   (চ) ১৫ ডদল্পনয উল্পবয 

     

    ১১. ডক আাল্পয (ন্ধ্া ৬টা - যাত ১১টা)  কত ঘন্টা ডফদ্যুৎ ান? 

(ক) ১ঘন্টা     (ে) ১-২ ঘন্টা     গ) ২-৩ ঘন্টা       ঘ) ৩-৪ ঘন্টা      ঙ) ৪-৫ ঘন্টা        
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ছকঃ ১৩ 

FGD (Focus Group Discussion) 

 

 

বপাকা গ্রুল্পয আল্পরাচনা মাযা অাংগ্রণ কযল্পফন:   

ভীক্ষাধীন ডফল্পয আতাভূক্ত গ্রাক, াংডিি ডফল্পয এরাকা ডযচারক  স্থানী এরাকায বভম্বায  যাভ যক। 

 

১. ডফল্পয নাভঃ 

২. বায উল্পেশ্যঃ 

৩. দস্যল্পদয ডযডচডতঃ 

৪. প্রকল্পল্পয াংডক্ষপ্ত ডযডচডতঃ 

৫. ফাডফল্পফা/ডফ কর্তযক নতুন ডফদ্যুৎ াংল্পমাগ  নতুন রাইন ডনভ যাণ িডতয ডফলল্প আনাল্পদয ভতাভত ডক? 

৬. ডফদ্যুৎ রাইন ডনভ যাল্পণয জন্য দাপ্তডযক যডদ এয অডতডযক্ত অথ য েযচ ল্পল্পছ ডক না? 

৭. অত্র ডভডতয বফায ভান ম্পল্পকয আনাল্পদয ফক্তব্য ডক? 
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াংল্পমাজনী -১১: ডযদ যন প্রডতল্পফদন 

ফাস্তফান ডযফীক্ষণ  মূল্যান ডফবাগ 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাল্পদ যকায 

ফাস্তফান ডযফীক্ষণ  মূল্যান ডফবাগ 

ডযকল্পনা ভন্ত্রণার 

বয-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা 

 

ডযদ যন প্রডতল্পফদন 

(চরভান) 

 

১।  প্রকল্পল্পয নাভ  :  ল্লী ডফদ্যুতান ম্প্রাযণ ঢাকা ডফবাগী কাম যক্রভ-II 

২।  উল্পযাগী ভন্ত্রণার/ডফবাগ:  ডফদ্যুৎ, জ্বারানী  েডনজ ম্পদ ভন্ত্রণার/ডফদ্যুৎ ডফবাগ 

৩।  ফাস্তফানকাযী াংস্থা :  ফাাংরাল্পদ ল্লী ডফদ্যুতান বফাড য 

৪।  প্রকল্পল্পয অফস্থান :  ডযডি ‘ক’ -বত যডক্ষত  

৫।  প্রাক্কডরত ব্য  : ১৬৪৫৩৭.০০ 

৬।  ফাস্তফান কার : জুরাই ২০১৪ বথল্পক জুন ২০১৮ ম যন্ত  

৭।  াধাযণ ম যল্পফক্ষণ : 

৭.১। টভূডভ: যকায ২০২১ াল্পরয ভল্পধ্য াযা বদল্পক ডফদ্যুৎ বনটাল্পকযয আতা আনায জন্য প্রল্পাজনী উল্পযাগ গ্রণ কল্পযল্পছ। বদল্পয আনুভাডনক ৪০-

৪৫% ডফদ্যুৎ ল্লী ডফদ্যুতান বফাল্পড যয গ্রাকগণ ব্যফায কল্পয থাল্পক। তদ্যডয বদল্পয ৭৯টি ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয ভাধ্যল্পভ ২০২০ াল্পরয ভল্পধ্য বদল্পয 

কর গ্রাল্পভ ডফদ্যুৎ বৌুঁল্পছ বদায ভাডযকল্পনা যল্পল্পছ। এ ভাডযকল্পনা অনুমাী ঢাকা ডফবাল্পগয আতা প্রা ৭০,৫০০ ডকঃডভঃ রাইন ডনডভ যত 

ল্পল্পছ। আয নতুন রাইন ডনভ যাল্পণয ভাধ্যল্পভ অডধক াংখ্যক এরাকা ডফদ্যুৎ যফযাল্পয জন্য আল্পরাচু প্রকল্পটি ফাস্তফাল্পনয জন্য গ্রণ কযা ল্পল্পছ।  

৭.২।  উল্পেশ্য : 

 গ্রাভীণ এরাকা ডফদ্যুৎ যফযাল্পয ভাধ্যল্পভ অথ যননডতক কভ যকাল্পডয উন্নন; 

 ৪,০০,০০০ গ্রাক াংল্পমাগ প্রদাল্পনয জন্য ১০,০০০ ডকঃ ডভঃ ডফদ্যুৎ রাইন ডনভ যাণ/পুনফ যান/উন্নন 

৭.৩। প্রকল্পল্পয অনুল্পভাদন: বভাট ১৬৪৫৩৭.০০ রক্ষ টাকা প্রাক্কডরত ব্য এফাং জুরাই ২০১৪ বথল্পক জুন ২০১৮ ম যন্ত বভাল্পদ ফাস্তফাল্পনয জন্য প্রকল্পটি গত ১৫ 

জুরাই ২০১৪ তাডযল্পেয একল্পনক বা কর্তযক অনুল্পভাডদত ।  

৭.৪। প্রকল্প ডযদ যন: আইএভই ডফবাল্পগয কাযী ডযচারক জনাফ বভাঃ তাীপ যভান কর্তযক গত ২৮ বল্পেম্বয ২০১৬ তাডযল্পে প্রকল্পটিয টাঙ্গাইর বজরা 

অাং ডযদ যন কযা । ডযদ যনকাল্পর প্রকল্প াংডিি কভ যকতযাগণ উডস্থত ল্প াতা প্রদান কল্পযন।  

৭.৫। প্রকল্প ডযচারক ম্পডকযত তথ্য: ফাাংরাল্পদ ল্লী ডফদ্যুতান বফাল্পড যয তত্ত্বাফধাক প্রল্পকৌরী ম যাল্পয ডনম্ন ফডণ যত  ২ জন কভ যকতযা প্রকল্প ডযচারল্পকয 

দাডত্ব ারন কল্পযন/কযল্পছন:  

ক্রডভক 

নম্বয 

নাভ  দফী কভ যকার 

১।  বভাঃ পজলুর ক, তত্ত্বাফধাক প্রল্পকৌরী ২০ জুরাই ২০১৪ বথল্পক ১৭ নল্পবম্বয ২০১৫ ম যন্ত 

২।  বভাঃ আব্দুয যডভ ভডল্লক 

তত্ত্বাফধাক প্রল্পকৌরী 

১৮ নল্পবম্বয ২০১৫ বথল্পক চরভান 

 

৭.৬।  প্রকল্পল্পয মূর কাম যক্রভ: 

 ১০০০০ ডকঃ ডভঃ বফদ্যুডতক রাইন ডনভ যাণ; 

 ৫ এভডবএ ২টি ৩৩/১১ বকডব উল্পকন্দ্র, ১০ এভডবএ ২৩টি ৩৩/১১ বকডব উল্পকন্দ্র, ২০ এভডবএ ১০টি ৩৩/১১ বকডব উল্পকন্দ্র ডনভ যাণ; 

 ডফযভান ১৫টি উল্পকল্পন্দ্রয ক্ষভতাফধ যন; 

 ৪ রক্ষ গ্রাক াংল্পমাগ প্রদান; এফাং 

 ১৪ একয ভূডভ অডধগ্রণ। 

  

৮। প্রকল্পল্পয অঙ্গডবডিক অগ্রগডত: 

টাঙ্গাইর অাং 
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জানুাডয/২০১৭ ম যন্ত প্রকল্পল্পয আডথ যক অগ্রগডত ৭১৪১৩.৮৮ রক্ষ টাকা, মা বভাট প্রকল্প ব্যল্পয ৪৩.৪০ %। 

প্রকল্পল্পয অঙ্গডবডিক আডথ যক অগ্রগডত ডনম্নরূ:  

           

ক্রডভক 

নম্বয 
অল্পঙ্গয নাভ 

ফ যল্পল ডডডড অনুমাী জানুাডয ২০১৭ ম যন্ত 

ক্রভপুডিত অগ্রগডত ডযভাণ/াংখ্যা প্রাক্কডরত ব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ কভ যকতযাল্পদয বফতন ৩৩ জন ১১০.১০ ৬৮ ৩৮ 

২ কভ যচাযীল্পদয বফতন ৪৯ জন ১০০.১৮ ৪৬ ৫৭ 

৩ ভাঘ য বাতা ৮২ জন ৫৫.১৪  

৪ ফাডড়বাড়া বাতা ৮২ জন ১২৩.৫৩ ৪২ ১৯ 

৫ উৎফ বাতা ৮২ জন ৩৩.৪২ ১৫ ৬৭ 

৬ ডচডকৎা বাতা ৮২ জন ২২.৮৫ ৯ ০০ 

৭ টিডপন বাতা ৮২ জন ৩.৩১ ০ ৯০ 

৮ মাতাাত বাতা ৮২ জন ৩.৩১ ০ ৩২ 

৯ অন্যান্য বাতা ৮২ জন ৬৬.০৩ ১৮ ২৫ 

১০ ভ্রভণ বাতা বথাক ১২৯.৬০ ৩২ ৮৪ 

১১ অডপ বাড়া বথাক ১০৮.০০ ৫ ১২ 

১২ বটডরল্পপান বথাক ১৭.২৮ ৩ ৯৯ 

১৩ াডন  ঃডনস্কান বথাক ৮.৬৪ - 

১৪ ডফদ্যুৎ বথাক ১২.৯৫ ০ ৩৮ 

১৫ গ্যা  পৄল্পর বথাক ২.৫৯ ০ ০৪ 

১৬ বল্পট্রার  লুডিল্পকন্ট - ১০২.০০ ২৩ ১৪ 

১৭ মুদ্রণ  প্রকানা বথাক ১২০.৯৬ ৭৬ ৮৯ 

১৮ বেনাযীজ ীর  েুাম্প বথাক ৪৩.২০ ১৮ ৬৯ 

১৯ প্রডক্ষণ ৪০০ জন ২০.০০ - 

২০ আপ্যান বথাক ২১.৬০ ৫ ১৪ 

২১ ডযফন  ভুডভ  বথাক ১৭৭৪.৭৮ ৩৭২ ৭৬ 

২২ যাভ য বফা ৪৫০০ জনভা ১৯০০.০০ ৬৫৭ ৪১ 

২৩ ম্মানী বথাক ৬০.০০ ২১ ৩৮ 

২৪ ভারাভার ডযদ যন  বটডোং ডপ বথাক ৮৯.০৯ - 

২৫ ডফডফধ যাজস্ব ব্য বথাক ১০০.০০ ১৪ ৯৫ 

২৬ মানফান বভযাভত  যক্ষণাল্পফক্ষণ - ৬৬.৯৬ ১৪ ৮৯ 

২৭ আফাফত্র বভযাভত  যক্ষণাল্পফক্ষণ বথাক ২.১৬ - 

২৮ কডম্পউটায  আনুলাডঙ্গক বভযাভত বথাক ৪.৩২ ১ ৮০ 

২৯ অন্যান্য বভযাভত  যক্ষণাল্পফক্ষণ বথাক ০.৮৬ ০ ৫৭ 

৩০ মানফান ক্র - ৪৩০.০০ ৩২১ ৭৮ 

৩১ বফদ্যুডতক মন্ত্রাডত  যিাভ  ১১৮৩১৮ ৯৬ ৬৩৮৬৪ ০৭ 

৩২ কডম্পউটায  আনুলডঙ্গক ক্র রট ৩৩ ১০ ১৭ ৯৭ 

৩৫ ভূডভ অডধগ্রণ ১৪ একয ১২৬০.০০ ৬৯৩ ০০ 

৩৭ ডফডফধ মূরধন ব্য বথাক ২০০.০০ ৩ ২৪ 

৩৮              ও                    বথাক ৩৪৪০০.০০ ৫০৬২ ৫৮ 

৩৯ প্রাই কডন্টনল্পজন্সী ৩% ৪৭৯২.০৯ -- 

 বভাট  ১৬৪৫৩৭.০০ ৭১৪১৩ ৮৮ 

 

৯।   ডযদ যনকারীন ম যল্পফক্ষণ: 

 প্রকল্পল্পয প্রধান অঙ্গমূল্পয অগ্রগডতয ডফফযণ: 

৯.১।  ভূডভ অডধগ্রণ : প্রকল্পল্পয অনুল্পভাডদত ডডডড অনুাল্পয টাঙ্গাইর বজরা ১০ এভডবএ ক্ষভতাম্পন্ন একটি ডফদ্যুৎ উল্পকন্দ্র ডনভ যাল্পণয জন্য ৪০ তক ভূডভ 

অডধগ্রল্পণয াংস্থান আল্পছ। টাঙ্গাইর ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডত এয ডডনয ভাব্যফস্থাক জানান বম, এ উল্পকন্দ্রটি          উল্পজরা ডনডভ যত ল্পফ। 

ডযদ যনকারীন ভ ম যন্ত উল্পকন্দ্র ডনভ যাল্পণয জন্য ভূডভ অডধগ্রণ প্রডক্রাধীন ডছর। প্রকল্পল্পয আতা উল্পকন্দ্র ডনভ যাল্পণয জন্য ডনফ যাডচত ভূডভ 

অডধগ্রল্পণয জন্য ৩ ধাযা বনাটি জাডয কযায য আফায ফাডতর কযা ল্পল্পছ।  ভূডভ অডধগ্রণ ম্পন্ন ডন ডফধা াংস্থানকৃত  উল্পকন্দ্র ডনভ যাল্পণয কাজ 

শুরু কযা মাল্পচছ না।  
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৯.২।  বফদ্যুডতক রাইন ডনভ যাণ: প্রকল্পল্পয অনুল্পভাডদত ডডডড অনুাল্পয টাঙ্গাইর বজরা ৬০০ ডকঃ ডভঃ  বফদ্যুডতক ডফতযণ রাইন ডনভ যাল্পণয াংস্থান আল্পছ এফাং 

ইডতভল্পধ্য ৬০০ ডকঃডভঃ ডফতযণ রাইন ডনভ যাল্পণয জন্য কাম যাল্পদ প্রদান কযা ল্পল্পছ। জানুাডয/২০১৭ ম যন্ত ৩১০.৪ ডকঃ ডভঃ রাইন ডনভ যাণ কযা ল্পল্পছ।  

ডফতযণ রাইন ডনভ যাল্পণয অগ্রগডত ৫২%। 

৯.৩। গ্রাক াংল্পমাগ প্রদান: অনুল্পভাডদত ডডডড অনুাল্পয প্রকল্পল্পয আতা টাঙ্গাইর বজরা ২৭০৫৫ াংখ্যক গ্রাক াংল্পমাগ প্রদাল্পনয াংস্থান আল্পছ। 

জানুাডয/২০১৭ ম যন্ত  ১৫০৯৫ াংখ্যক গ্রাক াংল্পমাগ সুডফধা সৃডি কযা ল্পল্পছ এফাং ১৪৮৯৭ জন গ্রাক াংল্পমাগ প্রদান কযা ল্পল্পছ। গ্রাক াংল্পমাগ 

প্রদাল্পনয অগ্রগডত ৫৫%। 

৯.৪।  খ ুঁটি স্থানঃ জানুাডয/২০১৭ ম যন্ত        ও    ৭১৯৮                                   ৭০১৭                         

৯.৫।                জানুাডয/২০১৭ ম যন্ত        ও            ১৫০  ১০        ১২০  ১৫        ১৪০  ২৫           ২০  ৩৭ ৫ 

           ৪৩০                                    ৩৫৬                             

৯.৬। ডভটায স্থানঃ  জানুাডয/২০১৭ ম যন্ত              ২০১০০                ও                              ২০০৫০             

           

১০।   প্রডকউযল্পভন্ট াংক্রান্ত  তথ্য: প্রকল্পল্পয প্রডকউযল্পভন্ট াংক্রান্ত তথ্য ডযডি ‘ে’ -বত যডক্ষত আল্পছ। 

১১।  ফাস্তফান ভস্যা:  

১১.১। ভূডভ অডধগ্রণ অম্পন্ন :        ও         ৩৫                         ৫             ২ ০                      

  ও            ২২             ৮ ৮০                                 ৮              ৭                     

                                       প্রকল্পল্পয আতা টাঙ্গাইর বজরায জন্য ডনধ যাডযত ৪০ তক ভূডভ অডধগ্রণ কাম যক্রভ ম্পন্ন 

ডন। কাডরাতী উল্পজরা প্রকল্পল্পয আতা উল্পকন্দ্র ডনভ যাল্পণয জন্য ডনফ যাডচত ভূডভ অডধগ্রল্পণয জন্য ৩ ধাযা বনাটি জাডয কযায য আফায ফাডতর 

কযা ল্পল্পছ।                                    ; 

১১ ২  বফদ্যুডতক রাইন ডনভ যাণ: প্রকল্প গ্রল্পণয ২ ফছয ৭ ভা অডতক্রান্ত ল্পর                          ও            জানুাডয/২০১৭ 

ম যন্ত বভাট ডডডড রক্ষুভাত্রায  ৫২% ডফতযণ রাইন ডনভ যাণ ম্পন্ন ল্পল্পছ, মা ল্পন্তালজনক ন।  

১২।  সুাডয:  

১২.১। টাঙ্গাইর ল্লী ডফদ্যুৎ ডভডতয আতাভূক্ত                  উল্পকন্দ্র ডনভ যাল্পণয রল্পক্ষু ডনফ যাডচত ভূডভ অডধগ্রল্পণয জন্য ৩ ধাযা বনাটি জাডয কযায 

য আফায ফাডতর কযা ল্পল্পছ।  ভূডভ অডধগ্রণ ম্পন্ন ডন ডফধা াংস্থানকৃত  উল্পকন্দ্র ডনভ যাল্পণয কাজ শুরু কযা মাল্পচছ না। প্রকল্পল্পয আতা 

ডনধ যাডযত ভূডভ অডধগ্রণ প্রডক্রা দ্রুত ম্পন্ন কযায ডফলল্প ফাস্তফানকাযী াংস্থা/ভন্ত্রণার প্রল্পাজনী উল্পযাগ গ্রণ কযল্পফ; 

১২.২।  প্রকল্পল্পয আতা টাঙ্গাইর বজরায ডডডড’য রক্ষুভাত্রা অনুাল্পয বফদ্যুডতক রাইন ডনভ যাণ কাজ ম্পন্ন কযায ডফলল্প প্রকল্প কর্তযক্ষ/ফাস্তফানকাযী 

াংস্থা তৎয থাকল্পফ; 

১২.৩। অনুভাডদত ডডডড'য প্রাক্করল্পনয ভল্পধ্য প্রকল্পল্পয কর অল্পঙ্গয কাজ ম্পন্ন কযায ডফলল্প প্রকল্প কর্তযক্ষ ল্পচি থাকল্পফ; 

১২.৪। প্রকল্পল্পয কাম যক্রভ ডনধ যাডযত বভাল্পদ  ম্পন্ন কযায জন্য প্রকল্প কর্তযক্ষ, াংস্থা  ভন্ত্রণার ডনডফড়বাল্পফ ভডনটডযাং কাম যক্রভ গ্রণ কযল্পফ; এফাং  

১২.৫। অনুল্পেদ ১২.১-১২.৪ এয আল্পরাল্পক গৃীত কাম যডদয ডফলল্প আইএভই ডফবাগল্পক ীঘ্র অফডত কযল্পত ল্পফ।   

 

                      বভাঃ তাীপ যভান 

                   কাযী ডযচারক (ডফদ্যুৎ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভার্ট েক্স টটকর্ ালজী 

 

বাড়ি  ং-২৩, ট াড  ং-০৪, ব্লক-এইচ, ব শ্রী,  ামপু া, ঢাকা-১২১৯। 

টমাবাইল  ং: +৮৮০১৭১১২২৮৯৪৪ / +৮৮০১৯৭১২২৮৯৪৪ 

ই-টমইল: tech_vertex@yahoo.com 

www.vertextechnologybd.com 

mailto:tech_vertex@yahoo.com

