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mshyw³-2K : we`y¨r ms‡hvM cÖvß Lvbvi Rb¨ cªkœgvjv 

mshyw³-2L : cjøx we ỳ¨r mwgwZi ms‡hvM †bB (K‡›Uªvj MÖæc) Ggb Lvbvi Rb¨ cªkœgvjv 

mshyw³-2M : we ỳ¨r ms‡hvM cÖvß e¨emv cÖwZôv‡bi gvwj‡Ki Rb¨ cªkœgvjv 

mshyw³-2N : we ỳ¨r ms‡hvM cÖvß wkí cÖwZôv‡bi gvwj‡Ki Rb¨ cªkœgvjv 

mshyw³-2গ : we ỳ¨r ms‡hvM cÖvß ‡mP cv¤ú gvwj‡Ki Rb¨ cªkœgvjv 

mshyw³-2ঘ : cjøx we`y¨r mwgwZi Awdm ‡_‡K Z_¨ msMÖn Kivi Rb¨ cªkœgvjv 

mshyw³-2ঙ : mve-‡ókb msµvšÍ ch©‡e¶Y ‡PKwj÷ 

mshyw³-2চ : Kx Bbdi‡g›U‡`i mvÿvrKvi 

mshyw³-2ছ : FGD  mfv cwiPvjbvi Rb¨ †PK wjó 

mshyw³-2জ : evsjv‡`k cjøx we`y¨Zvqb ‡ev‡W©i cÖavb Awdm ‡_‡K Z_¨ msMÖn Kivi †PKwjó 

     -৩:     এ                       

গুড়া রধরএ এভ কারড়ভ গ্যাদভচ ফারমদওভ াÿাাৎওাভ 

সদয়া লদয়দঙ 

টিফ রমটাভ প্রদনাভ ট. মুলাম্মাত রভয়াজুম লারফত ভাচযালী ধর এভ 

াঅঢাবৄক্ত এমাওায় ঢথ্যাংগ্রদলভ ওাচ ঢতাভরও ওভদঙদ 
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List of Abbreviations 

Acronyms 

 

: Elaboration 

AIIB  : Asian Infrastructure Investment Bank 

ADB  : Asian Development Bank 

DFID :  Department of International Development (UK) 

EA : Executive Agency  

FAPAD : Foreign Aided Projects Audit Directorate 

FGD :  Focus Group Discussion  

GOB : Government of Bangladesh  

ICB : International Competative Bidding 

IDB :  Islami Development Bank 

IMED  :  Implementation Monitoring & Evaluation Division  

KII : Key Informants Interview  

PBS : Palli Biddut Samiti   

PRSP : Poverty Reduction Strategy Paper 

PLI : Post Landing Inspection  

PSI : Pre-shipment Inspection  

DPP :  Development Project Proposal  

REB : Rural Electrification Board  

RPA : Reimbursable Project Aid 

RPC : Rural Power Company  

SPSS : Statistical Package for Social Science 

SWOT : Strength Weakness opportunity & Threat  

TOR : Terms of Reference 
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ফাদদীয় প্রথাদফন্ত্রী সযঔ লারদাভ খদভ খদভ রদ্যুৎ াংদবাক প্রতাদদভ স্বপ্ন পূভদডভ মদক্ষু রদ্যুৎ, জ্বামাদী  ঔরদচ ম্পত 

ফন্ত্রডাময় রদ্যুৎ রপাদকভ াঅঢাথীদ, ধল্লী রদ্যুঢায়দ সাট য “ধল্লী রদ্যুঢায়দ ম্প্রাভদডভ ফাধ্যদফ ২৫ মক্ষ গ্রালও াংদবাক” 

প্রওল্পটি জুমাাআ ২০১৬ সণদও জুদ ২০১৮ াণ যাৎ ২ ঙদভ ফাপ্ত লয়। প্রওল্পটিদঢ সাআরচাং রপরিও Asian Infrastructure 

Investment Bank  প্রওল্প লায়ঢা প্রতাদ ওদভ। ধরভওল্পদা ফন্ত্রডামদয়ভ াথীদদ াস্তায়দ ধরভীক্ষড  মূল্যায়দ রপাদকভ 

াঅ     ধরভীক্ষড  মূল্যায়দ সক্টভ-১                                                            

       “টাঝা সটদপমধদফন্ট ারপ যদ”-                 ।  

 

              ধল্লী এমাওায় রদ্যুৎ ভভাদলভ ফাধ্যদফ াণ যবদরঢও উন্নয়দ াথদ  ক্রফথ যফাদ রদ্যুদঢভ ঘারলতা পূভড। 

এাআ মক্ষু াচযদদভ উদ্দয (                    ৭৯      এ  এ ৬৫        ট্রান্পনভফাভ ক্রয়, ১ সনাআচ  ৩ সনাআদচভ 

২৫ মক্ষ াআদমওরট্রও রফঝাভ ক্রয়; ৭৫৬৫১ রওাঃ রফাঃ ওন্ডাক্টভ ক্রদয়ভ ফাধ্যদফ ২৫ মক্ষ গ্রালও াংদবাক প্রতাদদভ ফাধ্যদফ প্রওল্পটি 

 ম্পন্ন ওদভ।  

 

ফীক্ষাভ প্রদয়াচদীয় ঢথ্য প্রাাআফাভী এাং সদওন্ডাভী উৎ সণদও াংগ্রল ওভা লদয়দঙ। প্রাাআফাভী ঢথ্যগুরম ভারভ 

াক্ষাৎওাদভভ ফাধ্যদফ এাং সদওন্ডাভী ঢথ্যগুরম াঅাআএফাআরট, রধরএ, াঅভাআর ারন  ান্যান্য াংস্া সণদও াংগ্রল ওভা 

লদয়দঙ। গ্রালও াংদবাক ৭৯টি রধরএ এ প্রতাদ ওভা লদয়দঙ, াঅযাধারঢও লাদভ তত ঘয়দদভ ফাধ্যদফ সফাঝ ৭৯টি রধরএ লদঢ 

১৬টি রধরএ রদ যাঘদ ওভা লদয়দঙ। রদ যারঘঢ রধরএ সণদও রদষ্টদফটিও দমুদায়দ ধদ্ধরঢভ ফাধ্যদফ ১২০০ চদ রদ্যুৎ গ্রালও 

াঙাাআ ওভা লদয়দঙ। সাআচমাাআদ াদপ য দা ণাওায় প্রপা মূল্যায়দদভ চন্য সফাঝ ৩০০টি ঔাদাদও ওদরাম রলদদ সদয়া লদয়দঙ।  

ফীক্ষায় গুডকঢ ধদ্ধরঢ রলদদ তমীয় াঅদমাঘদা িএনরচরট  এাং সওাঅাআাঅাআ ধদ্ধরঢ ব্যলাভ ওভা লদয়দঙ।  

 

প্রওল্পটি কঢ ৩১/০৫/২০১৬ ঢারভদঔ এওদদও ওতৃযও সফাঝ ১২২,৮২৬.৫৪ মক্ষ িরচর ৪৫,৬৮৬.৪৮ মক্ষ এাং প্রওল্প ালায্য 

৭৭,১৪০.০৬ মক্ষ  ঝাওা ব্যদয় জুমাাআ, ২০১৬ লদঢ জুদ, ২০১৮ সফয়াদত াস্তায়দদভ চন্য াযাদফারতঢ লয়। প্রওল্পটিভ মুতয় 

ওাচ াযাদফারতঢ সফয়াদতভ ফদধ্য ম্পন্ন ওভা লদয়দঙ। প্রওল্পটি সফাঝ ৯৪,৩০৬.০৮ মক্ষ ঝাওা, বা মূম াযাদফারতঢ রটরধরধ’ভ 

ব্যদয়ভ তুমদায় ২৮,৫২০.৪৮ মক্ষ ঝাওা ওদফ ম্পন্ন লদয়দঙ। সফাঝ ৯টি প্যাদওদচ ১৬ মদঝভ ফাধ্যদফ ফস্ত ক্রয় ওাব যক্রফ 

ম্পন্ন ওভা লদয়রঙম। রদেরদড সতঔা বায় সব, প্ররঢটি ক্রয়াআ প্রাক্করমঢ মূদল্যভ সঘদয় ওফ মূদল্য চুরক্ত স্বাক্ষভ ওভা লদয়দঙ। 

ফামাফাদমভ গুডকঢফাদ বাঘাাআ ওভাভ চন্য ওরফযরদাং প্ররঢদতদ ধভীক্ষা ওভা লদয়দঙ। 

 

রদ্যুঢারয়ঢ ঔাদা  ওদরাম ঔাদাভ াঅণ য-াফারচও াস্াভ তুমদামূমও রদেরদড সতঔা বায় সব ধরভাদভভ সমাওচদদভ য়, 

রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢা  সধযা প্রায় এওাআ ভওফ। রওন্তু ঔাদাভ াঅয়, ব্যয়  ঞ্চদয় ধাণ যওু ভদয়দঙ, বাভ াদদওঝাাআ রদ্যুৎ 

ব্যলাদভভ নদম লদয়দঙ। প্রওল্প এমাওায় ঔাদাভ কড় াৎরভও াঅয় প্রায় ১,৫৮,১৪৭ ঝাওা। ওদরাম এমাওায় ঔাদাভ কড় াঅয় 

প্রায় ১,২৯,১৮১ ঝাওা। াঅয় বৃরদ্ধভ ধাযাধারয রদ্যুৎ             ণ                        । তদ্যুরঢও বন্ত্রধারঢভ 

ব্যলাভ বৃরদ্ধ সধদয়দঙ। রদ্যুৎ রভ্রাঝ াদদওঝা ওদফদঙ, ঢদ প্রাকৃরঢও দ্যদব যাক, মাাআদ সফভাফঢ চরদঢ ওাভদড  চায়কায় 

াফরয়ও রদ্যুৎ রভ্রাঝ খদঝ।  

 
রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম প্রওল্প এমাওাভ চদকড াদদও সুদবাক সুরথা সপাক ওভদঙদ। রদ্যুৎ ব্যলাদভভ নদম সঙদম সফদয়ভা 

সরয ফয় ধব যন্ত ধড়াশুদা ওভদঢ ধাদভ, স্াদীয় ব্যা-ারডদচুভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ, ভাদঢ ওাদচভ সুরথা বৃরদ্ধ 

সধদয়দঙ, চুরভ টাওারঢ ল ান্যান্য াধভাথ াঅদকভ সঘদয় ওদফদঙ, লাঝ-াচাদভভ উন্নরঢ লদয়দঙ, সঘ ধাম্প ব্যলাভ বৃরদ্ধ 

সধদয়দঙ, ওরম্পউঝাভ  াআন্টাভদদঝ ব্যলাদভভ সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ, বাঢায়াঢ  সবাকাদবাক ব্যস্াভ উন্নরঢ লদয়দঙ, ফরলমাদতভ 

ওাদচভ সুদবাক-সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ, রঘরওৎা সা সুদবাক বৃরদ্ধ সধদয়দঙ। লাঁ-মুভকীভ ঔাফাভ কদড় উদঞদঙ এাং ক্ষুদ্র  

কুটিভ রযদল্পভ প্রাভ খদঝদঙ; ফৎস্য ঘার বৃরদ্ধ সধদয়দঙ, স্াদীয় ব্যা প্ররঢষ্ঠাদদ রক্রয় সদড়দঙ নদম াঅয় বৃরদ্ধ সধদয়দঙ। 

রদ্যুঢঘারমঢ সঘ বদন্ত্র সঘ ঔভঘ াদদও ওফ। প্ররঢ যঢও চরফদঢ কড় সঘ ঔভঘ ৫৬ ঝাওা। ান্য রতদও রটদচম ঘারমঢ 

ধাদম্প প্ররঢ যঢদও কড় ঔভঘ ৭৮ ঝাওা। প্রতি ঢথ্য াযাবায়ী রটদচম ঘারমঢ সঘ ধাদম্প রদ্যুঢারয়ঢ ধাদম্পভ তুমদায় কড় 

ঔভঘ প্ররঢ যঢদও ২২ ঝাওা সরয ।  
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ওদরাম ঔাদাভ াাআ ফদদ ওদভদ সব রদ্যুৎ াংদবাক সধদম ঢাদতভ সঙদম সফদয়ভা সরয ফয় ধড়াশুদা ওভদঢ ধাভদ, 

রঘরওৎা সাভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ ধাদ, লাঝ াচাদভভ উন্নরঢ লদ  সঘ ধাম্প ব্যলাভ বৃরদ্ধ ধাদ, ক্ষুদ্র  কুটিভ রযদল্পভ 

প্রাভ খঝদ, ওরম্পউঝাভ  াআন্টাভদদঝ ব্যলাদভভ সুদবাক াড়দ াআঢুারত।  

 
সঙাঝ এাং ফাছারভ থভদডভ ওাভঔাদাগুরমভ াৎরভও কড় াঅয় ৭,৪১,৬৬৬ ঝাওা। ওাভঔাদাভ ফারমওদতভ ারর যও কড় মুদানাভ 

ধরভফাড ১,৬২,৯১৬ ঝাওা। াঅদমারঘঢ রযল্প ওাভঔাদাগুদমা কদড় ততরদও ১২ খন্টা রদ্যুৎ ব্যলাভ ওদভ ণাদও, ঢাদতভ কদড় 

ফারও রদ্যুৎ রম লয় ৬,৮৩২ ঝাওা ঢাঁভা রদ্যুৎ রম  ফয়ফঢ ধাদ এাং প্রায় ফয়াআ ফয়ফঢ ধরভদযাথ ওদভদ। রদ্যুৎ 

ণাওাভ নদম ারথও ফয় থদভ ব্যা ওভা বায়, ভাদঢভ সমায় সযী ফয় ওাচ ওভা বায়, রদ্যুৎ ব্যলাদভভ নদম 

তুমদামূমও ওফ ঔভদঘ  ওফ শ্রদফ থাদ  কফ পাঙ্গাদদা বায়।  

 

প্রওল্পটি াস্তায়দদভ নদম পূদ যভ তুলুদায় রদ্যুৎ ভভাদলভ গুডকঢ ফাদ পাম লদয়দঙ ওাভড রদ্যুৎ রভ্রাঝ াদদওঝা ওদফ 

সকদঙ। তদ্যুরঢও দ্যখ যঝদা  সপাদেচ ঞাদাফা াদদও ওদফ সকদঙ। এঢতদে াাংযগ্রলডওাভীদতভ প্রতি ঢথ্য াযাবায়ী 

ততরদও কদড় ২-৩ খন্টা রদ্যুৎ ণাদওদা। াদদও ফয় গ্রীদট ভভাল ন্ধ ণাওদম, বন্ত্রধারঢভ ত্রুটিভ ওাভদড, াঅওরিও 

প্রাকৃরঢও দূদব যাদকভ ওাভদড, ভভাল মাাআদদ উন্নয়দমূমও ওাচ লদম রদ্যুৎ ভভাল ন্ধ ণাদও ফদফ য প্রওল্প তপ্তভ লদঢ চাদা 

বায়। রদ্যুদঢভ সপাদেচ ফাদছ ফাদছ উঞাদাফা ওদভ, এদঢ াদদও ফয় টিরপ  াল্ব এভ ক্ষরঢ লদয় ণাদও। প্রওল্প এমাওায় 

রদেফম ১০% এভ সঘদয় সরয, উধদওন্দ্র ওফ ণাওায় রঢভড মাাআদদভ ততখু সরয, সা যগ্রীট সমাট সন্টাভ দা লয়ায় ৩০ 

সওরপ মাাআদদ রদেফম সরয লদে ফদফ য চাদা বায়। 

 

ঢথ্য  উধাদিভ        প্রাপ্ত সুধারভয        ক্রফথ যফাদ সমাট বৃরদ্ধভ ওাভদড এাং এভ নদম উদ্ধুঢ রদষ্টফ ম      

ওফাদদাভ চন্য                              ণ, পাভদমাদটট                 ,          ণ    ণ  

                                       ;                                                     

HT                                             ;         ১০%                          ।     

                            রদ্যুৎ ভভাল                                          রদ্যুৎ  ৎ    , 

ঞ্চামদ  রঢভড                                                         ;         ,        

                  ,                    capacity                             এ   system loss 

                   ; রদ্যুৎ ভভাদল প্রদয়াচদীয় বন্ত্রধারঢভ রদয়রফঢ াংগ্রল, াংভক্ষড  রঢভড এভ ব্যস্া ওভা  

বণাবণ ফরদঝরভাং ওভা; াঅদতদ ওভাভ ধভ বণাম্ভ স্বল্পঢফ ফদয় রদ্যুৎ াংদবাক প্রতাদ ওভা;        তদ্যুরঢও মাাআদদভ 

ধার্শ্যঢী কাঙগুরমভ টামধামা ওঢযদদভ ফাধ্যদফ ধণত্ব ঠিও ভাঔা এাং এ ব্যাধাদভ চদকডদও মৃ্পক্ত  দঘঢদ ওভা      

    ;                                                                                 ;       

                                                                                     । পরষ্যদঢ 

এ ধ  ণ  ড় প্রওল্প    ণ                               । 
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প্রণফ াধ্যায় 
প্রপা মূল্যায়দ ওাব যক্রদফভ াঅঢায় গৃলীঢ প্রওদল্পভ রভড 

 

১.১ প্রওদল্পভ ধঝবরফ 
 

সতদযভ ফগ্র ধল্লী াঞ্চদম রদ্যুঢায়দ ওফ যসূরঘ ত্বভারিঢ ওভাভ মদক্ষু রদ্যুৎ ভভাদলভ ধভ গুরুত্ব সতয়া লয়। এ 

মদক্ষু রদ্যুৎ, জ্বামাদী  ঔরদচ ম্পত ফন্ত্রডামদয়ভ রদ্যুৎ রপাদকভ াঅঢাথীদ, ধল্লী রদ্যুঢায়দ সাট য ওতৃযও 

১৯৭৬ খৃষ্টাদে ধল্লী রদ্যুঢায়দ ওফ যসূঘী গ্রলদডভ মদক্ষু এওটি ফরিঢ ম্ভাব্যঢা বাঘাাআ  ফীক্ষা ওাব যক্রফ 

ধরভঘারমঢ লয়। ধরভঘারমঢ ম্ভাব্যঢা বাঘাাআ  ফীক্ষা ওাব যক্রফাআ ধভঢীদঢ াদক্টাভ ১৯৭৭ খৃষ্টাদে ধল্লী 

রদ্যুঢায়দ সাট য কঞদদভ সক্ষদত্র াগ্রডী বৄরফওা ধামদ ওদভ। স ফদয়াআ প্রডীঢ ম্ভাব্যঢা বাঘাাআ  ফীক্ষা 

ওাব যক্রদফভ নমানদমভ রপরিদঢ এমাওারপরিও ধল্লী রদ্যুঢায়দ ওদদন্ফ াণ যাৎ রফরঢ কঞদদভ ফাধ্যদফ ধল্লী 

াঞ্চদম রদ্যুৎ সা প্রতাদদভ ওাব যক্রফ গৃলীঢ লয়। ধভঢীদঢ ২০২১ খৃষ্টাদেভ ফদধ্য াাংমাদতদযভ ফগ্র এমাওায় 

রদ্যুৎ ভভাদলভ চন্য এওটি ফাষ্টাভ প্লাদ া ফলাধরভওল্পদা গ্রলড ওভা লয়। এভাআ াাংয রলদদ ফাদদীয় প্রথাদফন্ত্রী 

সযঔ লারদাভ খদভ খদভ রদ্যুৎ াংদবাক প্রতাদদভ উদযাক াস্তায়দদভ চন্য াঅদমাঘু প্রওদল্পভ াঅঢায় ৭৯টি রধরএ 

এ ধল্লী রদ্যুঢায়দ ম্প্রাভদদভ ফাধ্যদফ সফাঝ ২৫ মক্ষ গ্রালওদও রদ্যুৎ াংদবাক প্রতাদ ওভা লদয়দঙ। প্রওল্পটি 

জুমাাআ ২০১৬ সণদও জুদ ২০১৮ াণ যাৎ ২ ঙদভ ফাপ্ত লয়। প্রওল্পটিদঢ সাআরচাং রপরিও Asian Infrastructure 

Investment Bank  প্রওল্প লায়ঢা প্রতাদ ওদভ। 

 

জুদ ২০১৬ াম া ঢাভ াঅদক রদ্যুৎ ভভাদলভ গুডকঢ ফাদ সঢফদ পাম রঙম দা। বরত াঅভাআর ১৫ রফরময়দ 

সপাক্তাদও ৩০১,০০০ রও:রফ: ন্টদ মাাআদ  ৭৩৮টি া-সেযদদভ ফাধ্যদফ রদ্যুৎ সা রতদয় াঅরঙম, রওন্তু 

প্রদয়াচদদভ তুমদায় াপ্রতুম লয়ায় প্রদয়াচদীয় গ্রালও সা প্রতাদ ম্ভ  লরেম দা। সচন্য াঅদমাঘু প্রওল্পটিভ 

ফাধ্যদফ ৭৫,৬৫১ রও: রফ: দতুদ মাাআদ  ৬৫০০০টি রঢভড ট্রান্পনভফাভ প্ররঢস্াধদদভ ফাধ্যদফ ২৫ মক্ষ দতুদ 

গ্রালওদও রদ্যুৎ সা প্রতাদ ওভা লদয়দঙ  রদ্যুৎ সাভ ফাদ উন্নয়দ ওভা লদয়দঙ। িsource: Development 

Project Porposal (DPP) for 2.5 million consumer connection through Electrification Program Page 8-9  

 

াঅদমাঘু প্রওল্পটি াস্তায়দদভ নদম ওাাংরঔঢ মক্ষু  উদ্য ( ারচযঢ লদয়দঙ রও দা ঢণা প্রওদল্পভ প্রপা 

মূল্যায়দদভ গুরুত্ব রদঘদা ওদভ ধরভওল্পদা ফন্ত্রডামদয়ভ  ধ    াস্তায়দ, ধরভীক্ষড  মূল্যায়দ        , 

ধরভীক্ষড  মূল্যায়দ সক্টভ-১ ওতৃযও ঘমরঢ াণ যঙদভ (২০১৯-২০২০)                               

Data Development Services, সও ধভাফয যও প্ররঢষ্ঠাদ রলদদ রদদয়াক প্রতাদ ওভা লয়। 

 
 

১.১.১  প্রওদল্পভ দাফ, উদযাকী ফন্ত্রডাময়/রপাক 

 

প্রওদল্পভ দাফ 

 

: 

 

ধল্লী রদ্যুঢায়দ ম্প্রাভদডভ ফাধ্যদফ ২৫ মক্ষ গ্রালও াংদবাক প্রওল্প। 

উদযাকী  ফন্ত্রডাময়/রপাক : রদ্যুৎ,জ্বামাদী  ঔরদচ ম্পত ফন্ত্রডাময়/রদ্যুৎ রপাক। 

াস্তায়দওাভী াংস্া : ধল্লী রদ্যুঢায়দ সাট য। 

প্রওদল্পভ াস্াদ : ফগ্র াাংমাদতদয ৬১টি সচমাভ ৭৯টি ধল্লী রদ্যুৎ রফরঢবক্ত এমাওা।  
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১.২ প্রওদল্পভ উদ্য ( িরটরধরধ  রধরাঅভ াযাবায়ী  

 

ধল্লী এমাওায় রদ্যুৎ ভভাদলভ ফাধ্যদফ াণ যবদরঢও উন্নয়দ াথদ রঙম এ প্রওদল্পভ মূম মক্ষু 

প্রওদল্পভ উদ্য (মূল রঙম রদম্নরূধ: 

 ক্রফথ যফাদ রদ্যুদঢভ ঘারলতা পূভড; এাং 

 ২৫ মক্ষ দতুদ গ্রালও াংদবাক প্রতাদ। 

 

১.৩ প্রওল্প াযাদফাতদ  াংদযাথদ িরধরাঅভ াযাবায়ী  

 
াভরড-১.১: প্রওল্প াযাদফাতদ  ফারপ্তভ ফয়ওাম 

প্রওল্প শু ভ ঢারভঔ  ফারপ্তভ ঢারভঔ 

মূম ১ জুমাাআ, ২০১৬ ৩০ জুদ, ২০১৮ 

উৎাঃ রধরাঅভ 

 

ধল্লী রদ্যুঢায়দ ম্প্রাভদডভ ফাধ্যদফ ২৫ মক্ষ গ্রালও াংদবাক যীর যও প্রওল্পটি কঢ ৩১/০৫/২০১৬ ঢারভদঔ 

এওদদও ওতৃযও সফাঝ ১২২,৮২৬.৫৪ মক্ষ িরচর ৪৫,৬৮৬.৪৮ মক্ষ এাং প্রওল্প ালায্য ৭৭,১৪০.০৬ মক্ষ  ঝাওা 

ব্যদয় জুমাাআ, ২০১৬ লদঢ জুদ, ২০১৮ সফয়াদত াস্তায়দদভ চন্য াযাদফারতঢ লয়। প্রওল্পটিভ মুতয় ওাচ 

াযাদফারতঢ সফয়াদতভ ফদধ্য ম্পন্ন ওভা লদয়দঙ। াঢএ, প্রওল্পটি াংদযাথদদভ প্রদয়াচদ লয়রদ।  

 

১.৪ াণ যায়দদভ াস্াাঃ প্রাক্করমঢ  াস্ত িরধরাঅভ াযাবায়ী  

 

প্রওল্পটি সফাঝ ৯৪,৩০৬.০৮ মক্ষ ঝাওা, বা মূম াযাদফারতঢ রটরধরধ’ভ ব্যদয়ভ তুমদায় ২৮,৫২০.৪৮ মক্ষ ঝাওা 

ওদফ ম্পন্ন লদয়দঙ। ভা্কৃঢ াদণ যভ ফদধ্য াব্যরয়ঢ াণ য ৫টি ঘামাদদভ ফাধ্যদফ ভওারভ সওারাকাদভ সনভঢ 

প্রতাদ ওভা লদয়দঙ।াণ যাৎ প্রওল্পটি াযাদফারতঢ ব্যদয়ভ সঘদয় ২৩.২% ওদফ ম্পন্ন লদয়দঙ। ঢন্দধ্য রচ    

৪৬.৮০% এ             ৯.২৬% বা াভরড ১.২ এাং ১.৩ এ প্রতরয যঢ লম। সফাঝ প্রকৃঢ ব্যদয়ভ ২৫.৮% 

াণ যায়দ াাংমাদতয ভওাভ ওদভদঙ াঅভ াওী ৭৪.২% Asian Infrastructure Investment Bank  াণ যায়দ 

ওদভদঙ। প্রকৃঢ ব্যদয়ভ ঙভ রপরিও ন্টদ সণদও সতঔা বায় সব, ২০১৬-১৭ াণ য ঙদভ খু াফান্য াণ য ঔভঘ 

লদয়দঙ। প্রায়  াণ যাআ ঔভঘ লদয়দঙ প্রওদল্পভ সযর দর য াণ যাৎ ২০১৭-১৮ াণ য ঙদভ, বরত প্রাক্করমঢ ব্যদয়ভ 

৮০% ওভাভ ওণা রঙম ২০১৬-২০১৭ াণ যঙদভ এাং াওী ২০% ২০১৭-২০১৮ াণ যঙদভ। 

 
াভরড-১.২: াণ যায়দদভ াস্া প্রাক্করমঢ  াস্ত 
           িমক্ষ ঝাওায়  

  প্রাক্করমঢ প্রকৃঢ াব্যরয়ঢ 

(ও) সফাঝাঃ  ১২২,৮২৬.৫৪ 

 ি১০০%  
৯৪,৩০৬.০৮ 

ি১০০.০%  

২৮,৫২০.৪৬  

ি১০০.০%  

(ঔ) ঝাওা (রচর)    ৪৫,৬৮৬.৪৮  

ি৩৭.২%  
২৪,৩০৫.৩৫ 

 ি২৫.৮%  

২১,৩৮১.১৩  

ি৭৫.০%  

(খ) প্রওল্প ালায্য  ৭৭,১৪০.০৬  

ি৬২.৮%  

৭০,০০০.৭৩  

ি৭৪.২%  

৭,১৩৯.৩৩  

ি২৫.০%  

উৎাঃ রধরাঅভ 
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াভরড-১.৩: ঙভরপরিও ঔভঘ 
           িমক্ষ ঝাওায়  

াণ য ঙভ  প্রাক্করমঢ প্রকৃঢ াব্যরয়ঢ 

২০১৬-১৭  ৯৮,২২৯.২৩  

ি৮০.০%  
১,১৫৪.২৩  

ি১.২%  
৯৭,০৭৫.০০ 

২০১৭-১৮  ২৪,৫৯৭.৩১  

ি২০.০%  
৯৩,১৫১.৮৫  

ি৯৮.৮%  
-৬৮,৫৫৪.৫৪ 

সফাঝাঃ  ১২২,৮২৬.৫৪  

ি১০০.০%  
৯৪,৩০৬.০৮ 

ি১০০.০%  
২৮,৫২০.৪৬ 

উৎ: রটরধরধ 

 

১.৫  প্রওদল্পভ প্রথাদ প্রথাদ ওাচমূল 

 

 রঢভড ট্রান্পনভফাভ ক্রয়- ৬৫,০০০টি। 

 াআদমরট্রও রফঝাভ ক্রয় ি১ সনাআচ  ৩ সনাআচ  - ২৫,০০,০০০টি। 

 ওন্ডাক্টভ ক্রয় – ৭৫,৬৫১ রওাঃ রফাঃ 

 গ্রালও াংদবাক - ২৫ মক্ষ 

 

১.৬  প্রওদল্পভ াঙ্গরপরিও াঅরণ যও  াস্ত মক্ষুফাত্রা এাং াগ্রকরঢ 

 

ধল্লী রদ্যুঢায়দ ম্প্রাভদডভ ফাধ্যদফ ২৫ মক্ষ গ্রালও াংদবাক যীর যও প্রওল্পটি কঢ ৩১/০৫/২০১৬ ঢারভদঔ 

এওদদও ওতৃযও সফাঝ ১২২,৮২৬.৫৪ মক্ষ িরচর ৪৫,৬৮৬.৪৮ মক্ষ এাং প্রওল্প ালায্য ৭৭,১৪০.০৬ মক্ষ  ঝাওা 

ব্যদয় জুমাাআ, ২০১৬ লদঢ জুদ, ২০১৮ সফয়াদত াস্তায়দদভ চন্য াযাদফারতঢ লয়। প্রওল্পটিভ মুতয় ওাচ 

াযাদফারতঢ সফয়াদতভ ফদধ্য ম্পন্ন ওভা লদয়দঙ। প্রওল্পটি সফাঝ ৯৪,৩০৬.০৮ মক্ষ ঝাওা, বা মূম াযাদফারতঢ 

রটরধরধ’ভ ব্যদয়ভ তুমদায় ২৮,৫২০.৪৮ মক্ষ ঝাওা ওফ িাভরড-১.৪ । াঅাআদঝফগুদমা লম- াআন্পুদভন্প এাং ব্যাাংও 

ঘাচয ২২২৫.০০ মক্ষ ঝাওা, ধরভলদ ব্যয় ৩০৬০.০০ মক্ষ ঝাওা, রধএ ৭১১৩.০০ মক্ষ ঝাওা, ররট পুাঝ- 

১৪৫০০.০০ মক্ষ ঝাওা, ওরন্টদদচরন্প-১৩৫০.০০ মক্ষ ঝাওা এাং ান্যান্য ঔাঢ সণদও ২৭২.৪৮ মক্ষ ঝাওা। 

এগুদমাভ ফদধ্য ররট পুাঝ দঘদয় সরয। প্রায় যঢপাক ক্রয় াঅন্তচযারঢও লয়ায় ররট পুাঝ ওঢযদ ওভা লয়রদ। 

নদম এ ঔাদঢ দঘদয় সরয ১৪৫.০০ মক্ষ ঝাওা াশ্রয় লদয়দঙ। রটরধরধ-সঢ ৬ চদ ওফ যওঢযা  ৩ চদ ওফ যঘাভী 

রদদয়াদকভ াংস্াদ ণাওদম প্রকৃঢধদক্ষ সওাদ সমাওম রদদয়াদকভ প্রদয়াচদ লয়রদ। ওফ যওঢযা  ওফ যঘাভীভা 

ারঢরভক্ত তারয়ত্ব রলদদ প্রওদল্পভ ওাচ ম্পন্ন ওদভদঙদ। এঙাড়া ারড় পাড়া  ারন পাড়া ওভাভ াংস্াদ 

ণাওদম ঢাভ প্রদয়াচদ লয়রদ। ভা্কৃঢ াদণ যভ ফদধ্য াব্যরয়ঢ াণ য ৫টি ঘামাদদভ ফাধ্যদফ ভওারভ সওারাকাদভ 

সনভঢ প্রতাদ ওভা লদয়দঙ। াণ যাৎ প্রওল্পটি াযাদফারতঢ ব্যদয়ভ সঘদয় ২৩.২% পাক ওদফ ম্পন্ন লদয়দঙ। 
 

াভরড-১.৪ ঔাঢরপরিও াব্যরয়ঢ াণ য িমক্ষ ঝাওায়  

 

ক্ররফও াঅাআদঝফ মক্ষ ঝাওা যঢওভা ি%  

১ াআনু্পদভন্প এাং ব্যাাংও ঘাচয ২২২৫.০০ 7.80 

২ ধরভলদ ব্যয় ৩০৬০.০০ 10.73 

৩ রধএ ৭১১৩.০০ 24.94 

৪ ররট পুাঝ ১৪৫০০.০০ 50.84 

৫ ওরন্টদদচরন্প ১৩৫০.০০ 4.73 

৬ ান্যান্য ২৭২.৪৮ 0.96 

 সফাঝ ২৮৫২০.৪৮ 100 
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াভরড-১.৫ প্রওদল্পভ াাংকরপরিও মক্ষুফাত্রা  া                               
াঅ
রণ
য ও
 

সও
াট

 াদঙ্গভ দাফ  মক্ষুফাত্রা িরটরধরধ াযাাদভ  প্রকৃঢ  

াঅরণ যও াশ্রয় 
িরটরধরধ াযাাদভ  াআউরদঝ াঅরণ যও 

াস্ত 

িধরভফাড  
াঅরণ যও াস্ত িধরভফাড  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  

 িও  ভাচস্ব ব্যয়াঃ        

৪৫০১ ওফ যওঢযাদতভ সঢদ  ০.০০ ০৩ চদ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

 ৪৬০১ ওফ যঘাভীভ সঢদ   ৬.৪৪ ০৩ চদ ০ ০ 

৪৭০০ চদদমভ পাঢারত      

সওাদ রদদয়াক া 

াঅউঝ সার যাং দা 

লয়াভ ওাভদদ ব্যয় 

লয়রদ   

৪৭০৫ ারড় পাড়া  ৪.২৫ ০ ০ ০ 

৪৭১৩ উৎ পাঢা  ১.৮ ০ ০ ০ 

৪৭১৭ রঘরওৎা পাঢা  ১.০৮ ০ ০ ০ 

৪৭৫৫ টিরনদ পাঢা  ০.১৪ ০ ০ ০ 

৪৭৬৫ বাদালদ পাড়া  ০.২২ ০ ০ ০ 

৪৭৯৫ ান্যান্য  ২.০২ ০ ০ ০ 

৪৮০০ ভভাল এাং সা  

৪৮০১ ভ্রফদ পাঢা  ৮.৬৪ সণাও ২.৫১  

ধরভওল্পদা ফারনও 

ওাচ লদয়দঙ   

৪৮০৬ ারন পাড়া  ৭.২০ সণাও  সণাও 

৪৮১৬ সঝরমদনাদ  ০.৯৬ সণাও ০.৭০  

৪৮১৯ ধারদ  ধয়াঃ রদষ্কাযদ  ০.২৪ সণাও  সণাও 

৪৮২১ রদ্যুৎ  ০.৭২ সণাও  সণাও 

৪৮২২ গ্যা  জ্বামারদ  ০.১৪ সণাও  সণাও 

৪৮২৩ সধট্রম  লুরিদওন্ট  ৮.৪০ 

রধও-াঅধ 

িওুাদরধ

ল টাম 

ওুা  -১ 

দাং 

৩.৪৬ ড যদাফদঢ 

৪৮২৪ াআনু্পদভন্প  ব্যাাংও ঘাচয  ২,৬২১.২৬  ৩৮৯.৬৫ 

ড যদাফদঢ 
ধরভওল্পদা ফারনও 

ওাচ লদয়দঙ 

৪৮২৭ রপ্ররন্টাং  ধারমদওযদ  ৯.৬০ সণাও ৬.৬৪ 

৪৮২৮ 
সষ্টযদাভী, রম  

েুাম্প 
 ১.৯২ সণাও ০.৯১ 

৪৮৪৫ রদদাতদ  ০.৭২ সণাও ০.৪৮ 

৪৮৪৬ ধরভলদ  াঢভড  ৩,৭৪৪.৬৬ সণাও ৬৮৪.৭৭ 

৪৮৮৩ ম্মাদী  ২০.০০ সণাও ৩.৩৯ 

৪৮৮৫ রধভতয যদ  সঝরোং রন   ১৪৯.৮৯  ৫২.১১ 

৪৮৯৯ ররথ ভাচস্ব ব্যয়  ১০০.০০ সণাও ২.১৩ 

 উধদফাঝ ভাচস্ব       

৪৯০০ ভক্ষডাদক্ষড       

ধরভওল্পদা ফারনও 

ওাচ লদয়দঙ 

৪৯০১ বাদালদ  ০.৮৪  ০.৭৯ ড যদাফদঢ 

৪৯০৬ াঅাধত্র  ০.১২ সণাও  সণাও 

৪৯১১ 
ওরম্পউঝাভ  

াঅযাররঙ্গও 
 ০.১২ সণাও  সণাও 

৪৯৯১ ান্যান্য  ০.০৫ সণাও  সণাও 

 উধদফাঝ ভাচস্ব ব্যয়  ৬,৬৯০.৮২     

 (ঔ) মূমথদব্যয়াঃ       

৬৮০০ ম্পত াংগ্রল       

৬৮০৭ বাদালদ  ৫০.০০ 

রধও-াঅধ 

িওুাদরধ

ল টাম 

ওুা  -১ 

দাং 

  
সওাদ বাদালদ 

াংগ্রল ওভা লয়রদ  

৬৮১৫ 
ওরম্পউঝাভ  

াঅযাররঙ্গও 
 ১.২০ ০২ সেট ১.১২ ০২ সেট  

৬৮২১ াঅাধত্র  ৩.০০ সণাও  ২.৮৯ সণাও  
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াঅ
রণ
য ও
 

সও
াট

 াদঙ্গভ দাফ  মক্ষুফাত্রা িরটরধরধ াযাাদভ  প্রকৃঢ  

াঅরণ যও াশ্রয় 
িরটরধরধ াযাাদভ  াআউরদঝ াঅরণ যও 

াস্ত 

িধরভফাড  
াঅরণ যও াস্ত িধরভফাড  

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  

৬৮২৭ 
ারপ য াংদবাদকভ 

উধওভড  বন্ত্রধারঢ 
 ৭৪,৮৯৩.২৬  ৭০,০০০.৭৩ 

২.৫ রফরময়দ 

রফঝাভ এাং 

ান্যান্য ফামধত্র 

 

৬৮৫১ ান্যান্য  ২.০০ সণাও ০.৯৮ সণাও  

৭৯০১ ররট-পুাঝ  ৩৭,৬০৮.৭৯  ২৩,১৫২.৮৩   

 উধদফাঝ িও+ঔ   ১১২,৫৫৮.২৫ - ৯৩,১৫৮.৫৫ -  

 
িক মূল্য  

 
 ৩৫,৭৭.৪৭ 

সফাঝ সচ 

মূদল্যভ 

৩% 

াঅযাফারদও 

-   

  যদফাঝ িও+ঔ+ক   ১২২৮২৬.৫৪  ৯৪,৩০৬.০৮   

উৎ: রধরাঅভ 
 

১.৭ ক্রয় ধরভওল্পদা  ক্রয় ওাব যক্রফ ি৯টি প্যাদওচ, ১৬টি মঝ  

 

প্রওল্প ারনদভ ঢথ্যারত রদেরদড সতঔা বায় সব, সফাঝ ৯টি প্যাদওদচ ১৬ মদঝভ ি২দাং প্যাদওদচ ৪টি মঝ, ৫দাং 

প্যাদওদচ ৩টি মঝ, ৬দাং প্যাদওদচ ২টি মঝ, ৭দাং প্যাদওদচ ৫টি মঝ, ৯দাং প্যাদওদচ ২টি মঝ  ফাধ্যদফ ফস্ত ক্রয় 

ওাব যক্রফ ম্পন্ন ওভা লদয়রঙম। এভ ফদধ্য ৫টি প্যাদওদচভ ক্রয় ওাব যক্রফ প্রাক্করমঢ ফদয়ভ পূদ যাআ ি০-৬৬ রতদদভ 

ফদধ্য  ম্পন্ন ওভা লদয়দঙ। এও ফাদভ ওফ ফদয়ভ  ফদধ্য ক্রয় ওাব যক্রফ ম্পন্ন লদয়দঙ  যারথও ৯টি প্যাদওদচভ। 

এঙাড়া ১-২ ফাদভ ফদধ্য ম্পন্ন লদয়দঙ ৩টি প্যাদওদচভ এাং ৩টি প্যাদওদচভ ক্রয় ওাব যক্রফ ম্পন্ন ওভদঢ ২ 

ফাদভ সঘদয় সরয ফয় প্রদয়াচদ লদয়রঙম। রদেরদড সতঔা বায় সব, প্ররঢটি ক্রয়াআ প্রাক্করমঢ মূদল্যভ সঘদয় ওফ 

মূদল্য চুরক্ত স্বাক্ষভ ওভা লদয়দঙ। নদম প্রাক্করমঢ াদচঝ সণদও ৪১১৫.৩৩ মক্ষ ঝাওা ওফ ব্যদয় প্রওল্পটি রদথ যারভঢ 

ফদয়ভ ফদধ্য ম্পন্ন ওভা ম্ভ লদয়দঙ। সওাদ প্যাদওদচভাআ পুারমরটটি ঢারভঔ ারঢক্রফ ওদভরদ। এ ররদয় 

রস্তারভঢ াভরড ১.৫ এ সতঔাদদা লদয়দঙ। 

 

    ণ-১.৫:              এ           

ক্ররফও ক্রয় ম্পদন্নভ ধাণ যওু িফা  ক্রয় াংখ্যা 

১ প্রাক্করমঢ ফদয়ভ পূদ য ৫ 

২ ১ ফাদভ ওফ ফয় ৯ 

৩ ১-২ ফাদভ ফদধ্য ৩ 

৪ ২ ফাদভ সরয ফয় ৩ 

সফাঝ ২০ 

 

াভরড-১.৬ প্রাক্করমঢ  চুরক্ত াযাবায়ী ক্রয় ধরভওল্পদা ম্পন্নওভড 

 

াঅাআরটি 

দাং/প্যাদওচ 

দ/মঝ দাং 

রজ্ঞরপ্ত াযাবায়ী 

ড যদা 

মূল্য ঢারভঔ 

ক্রয় 

ম্পদন্নভ 

ধাণ যওু 

িরতদ  
প্রাক্করমঢ মূল্য ি$) চুরক্ত মূল্য ি$) 

ধরভদযারথঢ মূল্য 

ি$) 

ধাণ যওু িপ্রক্করমঢ-

ধরভদযারথঢ  মূল্য ি$) 

রজ্ঞরপ্ত 

প্রওায 

চুরক্ত স্বাক্ষভ/ 

এমর সঔামা 

রটরধরধ-সঢ 

ক্রয় 

ম্পদন্নভ 

াযাদফারতঢ 

ঢারভঔ 

চুরক্ত 

াযাবায়ী 

ক্রয় 

ম্পদন্নভ 

ঢারভঔ 

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬  ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ফামাফাম                     
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াঅাআরটি 

দাং/প্যাদওচ 

দ/মঝ দাং 

রজ্ঞরপ্ত াযাবায়ী 

ড যদা 

মূল্য ঢারভঔ 

ক্রয় 

ম্পদন্নভ 

ধাণ যওু 

িরতদ  
প্রাক্করমঢ মূল্য ি$) চুরক্ত মূল্য ি$) 

ধরভদযারথঢ মূল্য 

ি$) 

ধাণ যওু িপ্রক্করমঢ-

ধরভদযারথঢ  মূল্য ি$) 

রজ্ঞরপ্ত 

প্রওায 

চুরক্ত স্বাক্ষভ/ 

এমর সঔামা 

রটরধরধ-সঢ 

ক্রয় 

ম্পদন্নভ 

াযাদফারতঢ 

ঢারভঔ 

চুরক্ত 

াযাবায়ী 

ক্রয় 

ম্পদন্নভ 

ঢারভঔ 

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬  ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

Lot No. 
2.5 

MCC-G1 

Line 
Hardware 

906,460.00 706,250.00 702,863.00 ২০৩,৫৯৭.০০ ৩১/০৭/১৬ ২২/০২/১৭ ৩১/০৭/১৭ ০৮/০৮/১৭ ৮ 

Lot No. 
2.5 

MCC-
G2-001 

Insulated 
Aluminium 
Conductor 

8,095,330.00 8,193,060.00 8,193,060.00 -৯৭,৭৩০.০০ ৩১/০৭/১৭ ১২/০৭/১৭ ২৬/১২/১৭ ২৬/১২/১৭ ০ 

Lot No. 
2.5 

MCC-
G2-

002/1 

Insulated 
Aluminium 
Conductor 

8,095,330.00 8,477,455.00 8,476,274.00 -৩৮০,৯৪৪.০০ ১৬/০৩/১৭ ২৫/১১/১৭ ১০/০৫/১৮ ১০/০৫/১৮ ০ 

Lot No. 
2.5 

MCC-
G2-

003/1 

Insulated 
Aluminium 
Conductor 

8,095,330.00 8,539,172.90 8,481,398.18 -৩৮,৬০৮.১৮ ১৬/০৩/১৭ ২৫/১১/১৭ ১২/০৫/১৮ ১২/০৬/১৮ ৩০ 

Lot No. 
2.5 

MCC-
G2-

004/1 

Copper 
Conductor 

922,169.00 979,227.00 979,227.00 -৫৭,০৫৮.০০ ১৬/০৩/১৭ ২৫/১১/১৭ ০৭/০৫/১৮ ১০/০৫/১৮ ৪ 

Lot No. 
2.5 

MCC-G3 

Conductor 
Accessories 
& Guy 
Accessories 

901,375.00 585,425.00 585425 ৩১৫,৯৫০.০০ ৩১/০৭/১৬ 
২২/০২/১৭; 

২২/০৬/১৭ 
১১/১১/১৭ ০৬/১২/১৭ ২৫ 

Lot No. 
2.5 

MCC-G4 
Connector 901,375.00 987,471.75 984037.75 -৮২,৬৬২.৭৫ ৩১/০৭/১৬ ২২/০২/১৭ ০৭/১২/১৭ ০৬/১২/১৭ -১ 

Lot No. 
2.5 

MCC-
G5-001 

Distribution 
Transformer 

7,568,725.00 8,087,450.00 8,080,693.00 -৫১১,৯৬৮.০০ ১৪/০৮/১৬ 
১৩/০৬/১৭; 

২২/০৬/১৭ 
০৭/০২/১৮ ২৭/১১/১৭ ১০০ 

Lot No. 
2.5 

MCC-
G5-002 

Distribution 
Transformer 

7,562,200.00 8,078,650.00 8,072,009.00 -৫০৯,৮০৯.০০ ১৪/০৮/১৬ 
১৩/০৬/১৭; 

২২/০৬/১৭ 
২১/১২/১৭ ২৭/১১/১৭ ৬ 

Lot No. 
2.5 

MCC-
G5-003 

Distribution 
Transformer 

7,562,200.00 8,078,650.00 7,978,067.50 -৪১৫,৮৬৭.৫০ ১৪/০৮/১৬ 
১৩/০৬/১৭; 

২২/০৬/১৭ 
২১/১২/১৭ ২৭/১১/১৭ ৬ 

Lot No. 
2.5 

MCC-
G6-001 

Sectionalizing 
Devices 
(Fuse, Cutout 
& Surge 
Arrester) 

1,959,375.00 1,501,431.25 1,501,431.25 ৪৫৭,৯৪৩.৭৫ ১৪/০৮/১৬ 
২২/০২/১৭; 

২২/০৬/১৭ 
০২/১০/১৭ ০৬/১২/১৭ ৬৪ 

Lot No. 
2.5 

MCC-
G6-002 

Sectionalizing 
Devices (Fuse 
Link) 

95,625.00 42,187.50 42,187.50 ৫৩,৪৩৭.৫০ ১৪/০৮/১৬ 
২২/০২/১৭; 

২২/০৬/১৭ 
১১/১০/১৭ ০৬/১২/১৭ ৫৫ 

Lot No. 
2.5 

MCC-
G7-001 

Meter (1-
Phase 
Electronic) 

8,725,750.00 6,170,650.00 6,166,308.00 ২,৫৫৯,৪৪২.০০ ৩১/০৭/১৬ ২৯/০৫/১৭ ১২/০১/১৭ ১২/১১/১৭ ৩০০ 
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াঅাআরটি 

দাং/প্যাদওচ 

দ/মঝ দাং 

রজ্ঞরপ্ত াযাবায়ী 

ড যদা 

মূল্য ঢারভঔ 

ক্রয় 

ম্পদন্নভ 

ধাণ যওু 

িরতদ  
প্রাক্করমঢ মূল্য ি$) চুরক্ত মূল্য ি$) 

ধরভদযারথঢ মূল্য 

ি$) 

ধাণ যওু িপ্রক্করমঢ-

ধরভদযারথঢ  মূল্য ি$) 

রজ্ঞরপ্ত 

প্রওায 

চুরক্ত স্বাক্ষভ/ 

এমর সঔামা 

রটরধরধ-সঢ 

ক্রয় 

ম্পদন্নভ 

াযাদফারতঢ 

ঢারভঔ 

চুরক্ত 

াযাবায়ী 

ক্রয় 

ম্পদন্নভ 

ঢারভঔ 

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬  ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

Lot No. 
2.5 

MCC-
G7-002 

Meter (1-
Phase 
Electronic) 

8,673,500.00 5,262,200.00 5,262,200.00 ৩,৪১১,৩০০.০০ ৩১/০৭/১৬ 
২৯/০৫/১৭; 

২২/০৬/১৭ 
০৩/১১/১৭ ১২/১১/১৭ ৯ 

Lot No. 
2.5 

MCC-
G7-003 

Meter (1-
Phase 
Electronic) 

8,673,500.00 5,262,200.00 5,258,385.00 ২০৩,৫৯৭.০০ ৩১/০৭/১৬ 
২৯/০৫/১৭; 

২২/০৬/১৭ 
১২/১১/১৭ ০৫/১২/১৭ ৩৩ 

Lot No. 
2.5 

MCC-
G7-004 

Meter (3-
Phase with 
socket) 

1,121,000.00 394,410.00 392237 -৯৭,৭৩০.০০ ৩১/০৭/১৬ 
২৯/০৫/১৭; 

২২/০৬/১৭ 
০৪/১০/১৭ ১২/১১/১৭ ৮ 

Lot No. 
2.5 

MCC-
G7-005 

Meter Seal 825,000.00 243,903.06 243,071.90 -৩৮০,৯৪৪.০০ ৩১/০৭/১৬ 
২৯/০৫/১৭; 

২২/০৬/১৭ 
২২/০৯/১৭ ১২/১১/১৭ ৫০ 

Package-
8 

  
        

  

Lot No. 
2.5 

MCC-
G9-001 

Distribution 
Transformer 

7,048,625.00 7,241,000.00 7,050,582.00 -৫৭,০৫৮.০০ ২৩/০১/১৭ 
৪/৯/১৭; 

২৪/০৯/১৭ 
২৮/০৩/১৮ ১৮/০২/১৮ -৪০ 

Lot No. 
2.5 

MCC-
G9-002 

Distribution 
Transformer 

7,222,000.00 7,249,000.00 6,916,482.00 ৩১৫,৯৫০.০০ ২৩/০১/১৭ 
১/৯/১৭; 

২৪/০৯/১৭ 
২৪/০৪/১৮ ১৮/০২/১৮ -৬৬ 

Total ($) 9,588,929.92           

BDT  795,881,183.36           

 

১.৮ মক সেফ 

প্রওল্প তরমদম িরটরধরধ  ৪×৪ ম্যারট্রক্স এভ এওটি মক-সেফ সতয়া াঅদঙ। এ মক-সেফ এ াআদপুঝ, াঅউঝপুঝ, প্রওদল্পভ 

মক্ষু  উদ্য ( ড যদা ওভা লদয়দঙ। ফীক্ষাভ ফাঞ ধব যাদয় ওাব যক্রদফভ ফয় মক-সেফ ধব যাদমাঘদা ওভা লদয়দঙ। 

রদসম্ন মক- সেফটি াচযদল উধস্াধদ ওভা লমাঃ 

 

াংরক্ষপ্ত ড যদা 

(Narrative Summary) 

 

স্তুরদষ্ঠ বাঘাাআ রদদত যযও 

(Objectively Verifiable 
Indicators) 

বাঘাাআদয়ভ ফাধ্যফ 

(Means of Verification) 

গুরুত্বপূড য াযাফাদ  

(Important 

Assumptions) 

াচযদ 

(Achievement  

মক্ষু িGoal) 

ধল্লী চদাথাভদডভ াঅণ য-

াফারচও উন্নয়দ এাং 

সতদযভ াণ যদীরঢদও 

ত্বভারিঢওভদ িবুে াঅধ   

প্রওল্প এমাওাভ চদাথাভড 

ররপন্ন াঅয়থ যও ওাদচ 

রদ্যুৎ ব্যলাদভভ ফাধ্যদফ 

াঅণ য-াফারচও উন্নয়দ 

চাঢীয় ধরভাংখ্যাদ,  

াঅাআএরফরট’ভ প্ররঢদতদ  

চরভধ 

     ৎ         

    

          

এ      

    ষ  াঅণ য-

াফারচও উন্নয়দ 

ত্বভারিঢ লদে। 

ওদরাম ঔাদাভ 

তুমদায় 
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াংরক্ষপ্ত ড যদা 

(Narrative Summary) 

 

স্তুরদষ্ঠ বাঘাাআ রদদত যযও 

(Objectively Verifiable 
Indicators) 

বাঘাাআদয়ভ ফাধ্যফ 

(Means of Verification) 

গুরুত্বপূড য াযাফাদ  

(Important 

Assumptions) 

াচযদ 

(Achievement  

রদ্যুঢারয়ঢ 

ঔাদায় কড় াঅয় 

২২.৪% সযী। 

ব্যা ারডচু 

সদড় রকদয়দঙ। 

রযল্প প্রাভ মাপ 

ওদভদঙ। 

রদ্যুঢারয়ঢ সঘ 

ধাদম্পভ াংখ্যা 

াড়দঙ  ঢাদতভ 

জ্বামারদ ঔভঘ 

ওদফ রকদয়দঙ। 

D‡Ïk¨ (Purpose/ 

Outcome) 
ধল্লী এমাওায় রদ্যুৎ 

রঢভড 

রটদম্বভ ২০১৭ এভ ফদধ্য 

ররপন্ন সশ্রডীভ ২৫০০০০০ 

চদ গ্রালওদও রদ্যুদঢভ 

াঅঢায় াঅদয়দ/াংদবাক 

সতয়া, ধাঢা দাং ১৮-২০ 

াঅভাআর প্ররঢদতদ, 

াঅাআএফাআরট’ভ প্ররঢদতদ 

এাং রধর াঅভ 

ধল্লী চদাথাভদডভ 

লদবারকঢা 

১০০% 

াংদবাক প্রতাদ 

ওভা লদে। 

াঅউঝপুঝ (Output) 

ওদজুফাভ াংদবাক 

রটদম্বভ ২০১৭ এভ ফদধ্য 

ররপন্ন সশ্রডীভ ২৫০০০০০ 

চদ গ্রালওদও রদ্যুদঢভ 

াঅঢায় াঅদয়দ/াংদবাক 

সতয়া, ধাঢা দাং ১৮-২০ 

রাঅভাআর’ভ ফারও এফ 

াঅাআ এ প্ররঢদতদ, 

াঅাআএফাআরট’ভ প্ররঢদতদ 

এাং রধর াঅভ এাং প্রওল্প 

ারন 

ও  ধল্লী 

চদাথাভদডভ 

লদবারকঢা’ 

ঔ  সওাদ চাঢীয় 

দ্যদব যাক দা খঝাভ 

যদঢয। 

১০০% 

গ্রালও াংদবাক 

প্রতাদ ওভা 

লদে। 

াআদপুঝ (Input) 

ফামাফাম  বন্ত্রধারঢ ক্রয় 

 ২৫,০০,০০০ াংখ্যও 

রদঙ্গম সনচ এাং 

রঢদ সনচ ররযষ্ট 

রফঝাভ ক্রয় ওভা, ৩-

াংদবাচদী , ধাঢা-

২৩ 

 ৬৫০০০ াংখ্যও 

রঢভড  ট্রান্পনভফাভ 

ক্রয় ওভা 

 াংদবাচদী-৩ ,ধাঢা 

২৩; 

 ৭৫৬৫১ রওরফ ওুাম 

ক্রয় ওভা 

 াংদবাচদী-৩ ,ধাঢা 

২৩; 

উধদভারল্লরঔঢ ফামাফাম 

এাং বন্ত্রধারঢ প্রওল্প 

াস্তায়দওামীদ ফদয়ভ 

ফদধ্য াণ যাৎ জুমাাআ ২০১৬ 

– চাযায়ারভ ২০১৮ এভ 

ফদধ্য ক্রয় ওভা।  

সঝন্ডাভ টকুদফন্ট, রধএফাআউ 

প্ররঢদতদ, 

াঅাআএফাআরট’ভ 

প্ররঢদতদ এাং প্রওল্প 

ারন 

১. প্রাপ্যঢা এাং 

রদয়রফঢ নান্ড 

প্রারপ্ত 

২. সফরযদ, 

বন্ত্রধারঢ এাং 

ফামাফাম 

াঅন্তচযারঢও 

প্ররঢদবারকঢা 

মূমও তভধদত্রভ 

ফাধ্যদফ ওভা 

লদ 

  

১০০% 

িগুদমা ক্রয় 

রদথ যারভঢ 

ফদয়ভ ফদধ্যাআ 

ম্পন্ন লদয়দঙ  
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াংরক্ষপ্ত ড যদা 

(Narrative Summary) 

 

স্তুরদষ্ঠ বাঘাাআ রদদত যযও 

(Objectively Verifiable 
Indicators) 

বাঘাাআদয়ভ ফাধ্যফ 

(Means of Verification) 

গুরুত্বপূড য াযাফাদ  

(Important 

Assumptions) 

াচযদ 

(Achievement  

সমাওম 

 

৬ চদ চদম দদপম্বভ 

২০১৬ এভ ফদধ্য 

সপ্ররদড /দ দতুদপাদ 

রদদয়াক সতয়া িাংদবাচদী-

২  ,ধাঢা ২১-২২) 

 

াঅভাআর’ভ প্ররঢদতদ, 

াঅাআএফাআরট’ভ 

প্ররঢদতদ এাং রধর 

াঅভ 

র াঅভ াআ র’ভ ৩ 

চদ ারনাভ 

এাং ান্য ৩চদ 

দতুদ রদদয়াক 

সতয়া লদয়দঙ 

৬ চদ চদম 

রদদয়াদকভ 

প্রদয়াচদ ধদড়রদ 

ট্রান্পদধাঝ য ১টি চীধ কাড়ী দদপম্বভ 

২০১৬ এভ ফদধ্য ক্রয় ওভা 

িাংদবাচদী-২  ,ধাঢা ২১-

২২) 

 

াঅভাআর’ভ প্ররঢদতদ, 

াঅাআএফাআরট’ভ 

প্ররঢদতদ এাং রধর 

াঅভ 

াংরেষ্ট ফন্ত্রডাময় 

ওতৃযও  

াযাদফারতঢ  

াংরেষ্ট 

ফন্ত্রডামদয়ভ 

াযাদফাতদ দা 

ধায়ায় কাড়ী 

ক্রয় ওভা লয়রদ 

 

১.৯ সঝওাআওভড ধরভওল্পদা 

 

সওাদ সতদযভ াগ্রারথওাভ ঔাঢগুদমাভ ফদধ্য রদ্যুৎ এওটি ান্যঢফ ঔাঢ। রদ্যুৎ গ্রাফীড চদকদডভ চীদথাভড  

াণ যবদরঢও উন্নয়দদভ পূ যযঢয। সচন্য াাংমাদতয ভওাভ রদ্যুৎ ঔাঢদঢ াগ্রারথওাভ রতদয় াঅদঙ। এভাআ নদম 

ঘমরঢ াণ যঙদভ সফাঝ ারর যও উন্নয়দ ব্যদয়ভ যঢওভা ৫.৪ পাক রদ্যুৎ উৎধাতদ, ঞ্চামদ  রঢভড এ ব্যয় 

রদথ যাভড ওভা লদয়দঙ। সবদলতু ধল্লী এমাওায়              প্রায় ৭০ পাক সমাও   া ওভদঙ, ঢাদতভ ফাদ 

উন্নয়দ, গ্রাফীড এমাওায় রযল্পায়দ  কৃরর উৎধাতদ রদযর ওদভ ঔায উৎধাতদ াড়াদদাভ চন্য রদ্যুঢায়দদভ 

উন্নয়দদভ  ধভ রদযরপাদ দচভ রতদে। স উদ্দয (াআ  ১৯৭৭ দদ ধল্লী রদ্যুঢায়দ সাট য কঠিঢ লয়। 

 

প্ররঢষ্ঠাভ ধভ সণদও এ ধব যন্ত ধল্লী রদ্যুঢায়দ    ট য ৪০ ঙদভভ সযী ফয় ারঢক্রফ ওদভদঙ। এভ ফদধ্য ৮০টি 

ধল্লী রদ্যুৎ রফরঢ প্ররঢরষ্ঠঢ লদয়দঙ। সৌভরদ্যুৎ রফরমদয় ধল্লী এমাওায় রদ্যুদঢভ াংদবাদকভ াঅঢাথীদ ৯৪ 

পাদকভ সযী চদকড রদভররেন্নপাদ রদ্যুৎ সুরথা ধাদে। সবদলতু রদ্যুৎ উৎধাতদ ক্ষফঢা ২০,০০০ সফ: য়াঝ 

এভ সযী, সচন্য রদ্যুদঢভ াঅঢা  রদ্যুৎ রদপ যভদবাগ্যঢা াড়াদদা ম্ভ লদে এাং সমাটদযরটাং  সপাদেচ 

উঞা-দাফা উদল্লঔদবাগ্য লাদভ ওফাদদা ম্ভ লদয়দঙ। নদম রদ্যুৎ  ভভাল সঝওাআ লদে এাং রধরএ সঝওাআ 

 যুঢাআ গ্রাফীড প্ররঢষ্ঠাদদ ধরভডঢ লদয়দঙ। 
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রিঢীয় াধ্যায় 

প্রপা মূল্যায়দ ওাব যক্রদফভ ওাব যধদ্ধরঢ িMethodology) 

 

২.১ ধভাফয যদওভ ওফ যধরভরথ িTOR) 

 

ওফ যধরভরথ াযাবায়ী ফীক্ষাভ ওাব যধরভরথ রদম্নরূধ 

1. প্রওদল্পভ রভড িধঝবরফ, উদ্য (, াযাদফাতদ, াংদযাথদদভ াস্া,াণ যায়দদভ ররয় াআঢুারত ওম 

প্রদবাচু ঢথ্য ; 

2. প্রওদল্পভ ার যও এাং রস্তারভঢ াঙ্গরপরিও াস্তায়দ িাস্ত  াঅরণ যও  াগ্রকরঢ াংক্রান্ত ঢথ্য াংগ্রল, 

রন্নদযদ, রদেরড, াভডী/দমঔরঘদত্রভ ফাধ্যদফ উধস্াধদ  ধব যাদমাঘদা;  

3. প্রওদল্পভ উদ্য ( াচযদদভ াস্া ধব যদক্ষড  ধব যাদমাঘদা; 

4. প্রওদল্পভ াঅঢায় ম্পারতঢ ঘমফাদ ররপন্ন ধণ্য,ওাব য  সা াংগ্রদলভ (procurement) সক্ষদত্র প্রঘরমঢ 

াঅাআদ  ররথফামা রধরধএ, রধরধাঅভ, উন্নয়দ লদবাকীভ কাাআটমাাআদ াআঢুারত াযাবায়ী ওভা লদয়দঙ রওদা, 

স ররদয় ধব যাদমাঘদা  ধব যদক্ষড; 

5. প্রওদল্পভ াঅঢায় পরষ্যদঢ াংগ্রল ওভা লদ এফদ ধণ্য, ওাব য  সা ধরভঘামদা এাং ভক্ষডাদক্ষদডভ 

চন্য প্রদয়াচদীয় চদমল াঅযারারঙ্গও ররয়ারত রদদয় ধব যাদমাঘদা/ধব যদক্ষড; 

6. প্রওদল্পভ াঅঢায় াংগৃলীঢ ধণ্য, ওাব য  সা াংরেষ্ট ক্রয় চুরক্তদঢ রদথ যারভঢ সেররনদওযদ, গুডকঢ 

ফাদ  ধরভফাড াযাবায়ী প্রদয়াচদীয় ধরভীক্ষড/বাঘাাআদয়ভ ফাধ্যদফ াংগ্রল ওভা লদয়রঙম রওদা, ঢা বাঘাাআ 

ওভা; 

7. প্রওদল্পভ ঝুঁরও ম্পরওযঢ ররপন্ন ফস্যা সবফদ াণ যায়দদ রমম্ব, াস্তায়দদ ধণ্য, ওাব য  সা 

ক্রয়/াংগ্রদলভ সক্ষদত্র রমম্ব, ব্যস্াধদায় াত ঢা  প্রওদল্পভ সফয়াত  ব্যয় বৃরদ্ধ  াআঢুারত ওাভডল 

রদেরড, ধব যাদমাঘদা  ধব যদক্ষড; 

8. প্রওল্প াযাদফাতদ, াণ য ঙাড়, রম ধরভদযাথ াআঢুারত ররদয় ঢথ্য উধাদিভ ধব যাদমাঘদা  ধব যদক্ষড; 

9. উন্নয়দ লদবাকী াংস্া িবরত ণাদও  ওতৃযও চুরক্ত স্বাক্ষভ, চুরক্তভ যঢয, ক্রয় প্রস্তা প্ররক্রয়াভড  াযাদফাতদ, 

াণ যঙাড়, রম ধরভদযাদথ ম্মরঢ  ররপন্ন রফযদ এভ সুধারভয াআঢুারত ঢথ্য-উধািরপরিও ধব যাদমাঘদা 

 ধব যদক্ষড; 

10. প্রওল্প ফারপ্তভ ধভ সৃষ্ট সুরথারত সঝওাআ (Exit Plan) ওভাভ মদক্ষু ফঢাফঢ প্রতাদ;  

11. প্রওল্প এাং প্রওল্প ওাব যক্রফ ম্পরওযঢ ম রতও, দ্য যম রতও, সূদবাক  ঝুঁরও িSWOT)  রদেরড এাং 

পরষ্যদঢ এওাআ থভদডভ প্রওল্প গ্রলড  াস্তায়দদভ সক্ষদত্র বদণাধযুক্ত সুধারভয প্রতাদ; 

12. ার যও ধব যাদমাঘদা;   

13. সুধারভয;  

14. প্রওদল্পভ াঅঢাবক্ত ধল্লী রদ্যুৎ রফরঢমূদল রফঝাভ স্াধদদভ াস্ত রঘত্র ম্পদওয াঅদমাওধাঢ; 

15. াঅাআএফাআরট ওতৃযও রদথ যারভঢ ান্যান্য ওাব যমূল ম্পাতদ; 

16. প্রওল্প াংরেষ্ট ান্যান্য প্রারঙ্গও ররয়ারত; িও  প্রওল্প এমাওা সণদও াংগৃলীঢ ঢথ্য, এনরচরট  স্াদীয় 

ধব যাদয় এওটি ওফ যযামা াঅদয়াচদ ওদভ মূল্যায়দ ওাদচভ রপরিদঢ এওটি মূল্যায়দ প্ররঢদতদ প্রডয়দ এাং 

ক্রয়ওাভী াংস্া িাঅাআএফাআরট  ওতৃযও াযাদফাতদ গ্রলড এাং িঔ  চাঢীয় ধব যাদয়ভ এওটি ওফ যযামা 

াঅদয়াচদ ওদভ মূল্যায়দ ওাদচভ ধব যদক্ষডমূল  Finiing ি ারলঢ ওভা  ওফ যযামায় প্রাপ্ত ফঢাফঢ  

সুধারভযমূল াংযুক্ত ওদভ প্ররঢদতদটি চূড়ান্ত ওভা এাং 

17. চুরক্তভ ঢারভঔ সণদও ঘাভ ফাদভ ফদধ্য ফীক্ষা াংক্রা  বাঢীয় ওাব যক্রফ চূড়ান্ত ওভা। 
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২.২ ফীক্ষাভ ধরভরথ 

ধভাফয যও প্ররঢষ্ঠাদ প্রওদল্পভ ব্যরপ্ত  এমাওা রদঘদায় রদদম্ন রড যঢ ওফ যসূরঘভ াঅদমাদও ঔাঢরপরিও ওফ যসূরঘ 

প্রডয়দ  ফাঞ ওাব যক্রফ ধরভঘামদা ওভা লদয়দঙ।  

 

ক্ররফও ওভডীয় ওফ যসূরঘ রধ র এ এমাওা 

১। 
ভারভ সুরথাদপাকী: াঅারও ঔাদা, ারডরচুও, ক্ষুদ্র/ফাছাভী রযল্প  

সঘ ধাম্প ফারমওদতভ াক্ষাৎওাভ গ্রলড ওভা লদয়দঙ।  
১৬ টি রধ র এ সণদও ১২০০ এাং 

রদ্যুঢ াংদবাক সদাআ এফদ ৩০০ 

ঔাদা ২। 
ওদরাম রলাদ রওছু াংখ্যও ঔাদা, বাভা প্রওদল্পভ সুরথা ধায়রদ, 

ঢাদতভদও ান্তব যক্ত ওদভ ঢাদতভ াক্ষাৎওাভ গ্রলড ওভা লদয়দঙ। 

৩। 
াঅভাআর এাং রধরএ এভ প্রথাদ রদ যালী ওফ যওঢযাদতভ াদণ 

সঘওরমদষ্টভ ফাধ্যদফ ঢথ্য াংগ্রল ওভা লদয়দঙ। 
সঘওরমষ্ট 

৪। 
স্াদীয় প্রযারদও ওফ যওঢযা, রযক্ষও, থফীয় ব্যরক্তক য, কণ্যফাণ্য ব্যরক্তভ 

াদণ সও াঅাআ াঅাআ ধদ্ধরঢভ ফাধ্যদফ াক্ষাৎওাভ গ্রলড ওভা লদয়দঙ। 
৮০ টি সও াঅাআ াঅাআ 

৫। 
ররপন্ন সশ্ররডভ রদ্যুৎ ব্যলাভওাভী দাভী  পুরুর এভ ফিদয়  সনাওা 

গ্রুধ রটওাযদ া এন রচ রট কঞদ  াঅদমাঘদা ওভা লদয়দঙ। 
৮ টি এন রচ রট। 

 
২.৩ ফীক্ষাভ ওফ যধদ্ধরঢ 

 
২০১৬                                                          ।                

                                                    ।   এ                        

                                 (     )           -                                 

     । 

   

এাআ াস্াভ াঅদমাদও ফীক্ষাভ ওফ যধদ্ধরঢভ াাংয রলদদ প্রদয়াচদীয় ঢথ্য প্রাাআফাভী এাং সদওন্ডাভী উৎ সণদও 

াংগ্রল ওভা লদয়দঙ। প্রাাআফাভী ঢথ্যগুরম ভারভ াক্ষাৎওাদভভ ফাধ্যদফ এাং সদওন্ডাভী ঢথ্যগুরম াঅাআএফাআরট, 

রধরএ, াঅভাআর ারন  ান্যান্য াংস্া সণদও াংগ্রল ওভা লদয়দঙ। াংগৃরলঢ ঢথ্যগুরম বাঘাাআ াঙাাআ ওদভ 

ওরম্পউঝাদভ াংভক্ষড ওভা লদয়দঙ এাং ধভঢীদঢ রদেরডপূ যও প্ররঢদতদ তঢরভ ওভা লদয়দঙ। 

 
ধল্লী রদ্যুঢায়দ ম্প্রাভদডভ ফাধ্যদফ ২৫ মক্ষ গ্রালও াংদবাক প্রওদল্পভ প্রপা ম্পদওয ম্যও থাভদা মাদপভ চন্য 

প্রদয়াচদীয় প্রাাআফাভী ঢথ্য-উধাি াংগ্রদলভ চন্য ধরভফাডকঢ এাং গুডকঢ চরভধ ধদ্ধরঢ ব্যলাভ ওভা লদয়দঙ। প্রশ্ন 

 উিদভভ ফাধ্যদফ ভারভ াক্ষাৎওাভ গ্রলডপূ যও াঅারও ঔাদা, ক্ষুদ্র/ফাছাভী ারডরচুও গ্রালও, সঘ ধাম্প  

রযল্প প্ররঢষ্ঠাদদভ গ্রালওদতভ রদওঝ লদঢ ঢথ্য াংগ্রল ওভা লদয়দঙ। সওাঅাআাঅাআ িরও াআদনভদফন্টস্ াআন্টাভরপউ) 

ধদ্ধরঢভ ফাধ্যদফ স্াদীয় ভওাভ, কণ্যফান্য ব্যরক্তক য,স্াদীয় এদরচ প্ররঢরদরথ, স্াদীয় রধরএ ওফ যওঢযাদতভ 

াক্ষাৎওাভ গ্রলড ওভা লদয়দঙ। এনরচরট িদনাওা গ্রুধ রটওাযদ  ধরভঘামদাভ ফয় াঅারও ঔাদা, 

ক্ষুদ্র/ফাছাভী ারডরচুও গ্রালও, সঘ ধাম্প  রযল্প প্ররঢষ্ঠাদদভ পুরুর  ফরলমা গ্রালও রদদয় ওভা লদয়দঙ। 
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২.৩.১ ফীক্ষাভ দমুদা াঅওাভ রদথ যাভড 

 

পঁরঘয মক্ষ গ্রালও াংদবাক ৭৯টি রধরএ এভ ফাধ্যদফ প্রতাদ ওভা লদয়দঙ, বাভ রপাক রপরিও ন্টদ দীদঘভ 

াভডীদঢ সতয়া লম। এভ  ফধ্য সণদও প্ররঢটি রপাদক াঅযাধারঢও লাদভ তত ঘয়দদভ ফাধ্যদফ ১৬টি রধরএ 

াঙাাআ ওভা লদয়দঙ।  প্রওল্প রধরএ ঢারমওা রপাকয়াভী দীদঘ প্রতরয যঢ লদমাাঃ 

াভরড ২.১:  সফাঝ রধরএ  দমুদা রধরএ এভ রপাক রপরিও ন্টদ 
 

রপাক সফাঝ রধরএ দমুদা রধরএ দমুদা উধদচমা/া-সেযদ 

ঠাওা ১৮ ৪ ৮ 

ফয়ফদরাংল ৭ ১ ২ 

ঘট্টগ্রাফ ১৪ ৩ ৬ 

ভাচযালী ১২ ২ ৪ 

খুমদা ৯ ২ ৪ 

রভযাম ৬ ১ ২ 

ভাংপুভ ৮ ২ ৪ 

রদমঝ ৫ ১ ২ 

সফাঝ ৭৯ ১৬ ৩২ 

উৎ: রটরধরধ 

 

ঠাওা রপাক সণদও ৪টি রধরএ; ঘট্রগ্রাফ রপাক সণদও ৩টি রধরএ; ভাচযালী, খুমদা ভাংপুভ রপাক সণদও ২টি 

ওদভ রধরএ এাং রভযাম,  রদমঝ,  ফয়ফদরাংল রপাক সণদও ১টি ওদভ রধরএ দমুদা রলাদ সদয়া 

লদয়দঙ। প্ররঢটি রধরএ সণদও ২টি ওদভ উধদচমা/া-সেযদ াণ যাৎ সফাঝ ৩২টি উধদচমায় ফীক্ষা ওফ যসূরঘ 

ধরভঘামদা ওভা লদয়দঙ।  

 

২.৩.২ দমুদা াঅওাভ রদথ যাভড     

 

ধল্লী রদ্যুৎ রফরঢভ রঢভড ব্যস্ায় ধল্লী রদ্যুঢায়দ ম্প্রাভদডভ ফাধ্যদফ ২৫ মক্ষ গ্রালও াংদবাক প্রওদল্পভ 

যীর যও প্রওল্পটিভ াঅঢাথীদ ৭৯টি রধরএ এভ সফাঝ ২৫,০০,০০০ টি রদ্যুৎ াংদবাক সতয়া লদয়দঙ। প্ররঢটি 

রধরএ এ গ্রালও াংখ্যা ফাদ দয়। ওাদচাআ প্ররঢটি দমুদা রধরএ সণদও ফাদ াংখ্যও গ্রালও রদ যাঘদ ওভা 

ঠিও লদ দা। সচন্যাআ গুরম রধরএ সণদও দমুদা াঅওাভ রদম্নরমরঔঢ নমূ যমাভ ফাধ্যদফ রদড যয় ওভা লদয়দঙ। 

 
  Z

2. 
pq 

 n=-------------------de 

  e
2  

 

n=is the desired sample size 

Z= is the standard normal variate which is 1.96 at 5% level of significance with 95% confidence 

level 

P= is 90% of the rural households having access to PBS electricity;  p=90% i.e p=0.9 

q=1-p; q=0.1 

e= is the precision level at 2.5% 

de=is the design effect. This is assumed to be 1.7 
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উধদভাক্ত ফাদগুরম নমূ যমায় রদয় রতদম n=১১৬২ াণা ১২০০ ধায়া বায়। সবদলতু ঢযফাদদ ৯০ পাক এভ সযী 

ঔাদা রদ্যুঢায়দদভ াঅঢায়, সদলতু  সফাঝ দমুদাভ ২৫ পাক াণ যাৎ ৩০০ দমুদা গ্রালও ওদরাম এমাওা সণদও 

সদয়া লদয়দঙ। াঢএ, সফাঝ দমুদাভ াঅওাভ ১২০০+৩০০=১৫০০ লদয়দঙ। 

 

২.৩.৩   দমুদান্টদ 

 

প্ররঢটি রধরএ এ ররপন্ন থভদডভ গ্রালও সবফদ, াঅারও, ক্ষুদ্র  ফাছারভ ারদরচুও প্ররঢষ্ঠাদ, সঘধাম্প  রযল্প 

ওাভঔাদা াআঢুারত ভদয়দঙ। সফাঝ রদ্যুৎ ব্যলাভ রদেরদডভ ফাধ্যদফ চাদা বায় সব, সফাঝ ব্যলাভওাভীভ প্রায় 

৮৬% াঅারও গ্রালও, ১০% ক্ষুদ্র  ফাছারভ ারদরচুও প্ররঢষ্ঠাদ, ২% রযল্প ওাভঔাদা  ারযষ্ট ২% 

সঘধাম্প  ান্যান্য। রধরএ াযাবায়ী রদ্যুৎ ব্যলাভওাভীদতভ দমুদা াঅযাধারঢও লাদভ ররপন্ন সশ্ররডদঢ ন্টদ 

ওভা লদয়দঙ।  রদদঘভ াভরডদঢ এভ রস্তারভঢ ন্টদ প্রতরয যঢ লদমা। 

 

াভরড ২.৩: ররপন্ন থভদডভ দমুদা রদ্যুৎ ব্যলাভওাভীভ াংখ্যা রধরএ রপরিও ন্টদ 

ক্ররফও 

দাং 
রধরএ এভ দাফ 

রদ্যুৎ ব্যলাভওাভী  িTreatment) 
রদ্যুৎ 

াংদবাকরলীদ 

(Control) 

    

   

এ      

াঅারও 

গ্রালও  

ক্ষুদ্র  ফাছারভ 

ারডরচুও 

গ্রালও 

রযল্প 

গ্রালও 

সঘ 

ধাম্প 

গ্রালও 

 সফাঝ 

১ ফারদওকঞ্জ 56 7 1 1 65 16 
৫  

২ সকাধামকঞ্জ 73 8 2 2 84 21 
৫ ১ 

৩ মুরন্পকঞ্জ 56 7 1 1 65 16 
৫  

৪ যরভয়ঢপুভ 78 9 2 2 91 23 
৫  

৫ ফয়ফদরাংল-২ 58 7 1 1 68 17 
৫ ১ 

৬ ঘট্রগ্রাফ-১ 96 11 2 2 112 28 
৫  

৭ সনদী 42 5 1 1 49 12 
৫ ১ 

৮ ঘাঁতপুভ  76 9 2 2 89 22 
৫  

৯ গুড়া 60 7 1 1 70 18 
৫ ১ 

১০ দকাঁ 86 10 2 2 100 25 
৫  

১১ খুমদা 60 7 1 1 70 18 
৫ ১ 

১২ াদকভলাঝ 38 4 1 1 44 11 
৫  

১৩ রভযাম-২ 45 5 1 1 53 13 
৫ ১ 

১৪ ভাংপুভ -২ 99 12 2 2 115 29 
৫ ১ 

১৫ রতদাচপুভ-১ 48 6 1 1 56 14 
৫  

১৬ রদমঝ-১ 58 7 1 1 68 17 
৫ ১ 

  সফাঝ ১,০৩২ ১২০ ২৪ ২৪ ১,২০০ ৩০০ 
৮০ ৮ 
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২.৩.৪ দমুদা ঘয়দ ধদ্ধরঢ 

প্ররঢটি দমুদা রধরএ সণদও ২টি উধদচমা াঙাাআ ওভা লদয়দঙ। ঢন্দধ্য এওটি াঙাাআ ওভা লদয়দঙ, সব উধদচমায় 

রধরএ প্রথাদ ারন ারস্ঢ স উধদচমাটি এাং ান্য দমুদা উধদচমাটি াঙাাআ ওভা লদয়দঙ রধরএ এভ 

প্রথাদ ারন সণদও দূদভ ারস্ঢ, এফদ এওটি উধদচমা। প্ররঢটি রদ যারঘঢ উধদচমা/া-সেযদ সণদও 

গ্রালওদতভ ঢারমওা াংগ্রল ওভা লদয়দঙ াংগৃরলঢ ঢারমওা সণদও প্রদয়াচদীয় াংখ্যও গ্রালও রদেদফটিও দমুদায়দ 

ধদ্ধরঢভ ফাধ্যদফ সদয়া লদয়দঙ।  
 

রদ যারঘঢ উধদচমায় ওদরাম গ্রাফ রলাদ এফদ এওটি গ্রাফ াঙাাআ ওভা লদয়দঙ সবঔাদদ প্রওদল্পভ সুরথা ধায়া 

বায়রদ। ওদরাম এমাওায় দমুদা াঙাাআ ওভাভ চন্য এওাআ ধদ্ধরঢ ব্যলাভ ওভা লদয়দঙ।  

 

উিভতাঢা রদ যাঘদাঃ 

াভরড ২.৪: উিভতাঢা রদ যাঘদ 

গ্রালও উিভতাঢা 

াঅারও ঔাদা প্রথাদ  

ক্ষুদ্র/ফাছারভ ারডরচুও  ফারমও/ম্যাদদচাভ 

রযল্প  ফারমও/ম্যাদদচাভ 

সঘ ধাম্প  ফারমও/ধাম্প াধাদভঝভ 

 

২.৩.৫   গুডকঢ ধদ্ধরঢভ ব্যলাভ 

 

ফীক্ষায় ধরভফাডকঢ ধদ্ধরঢ ঙাড়া গুডকঢ ধদ্ধরঢ ব্যলাভ ওভা লদয়দঙ। সবফদ, তমীয় াঅদমাঘদা িএন রচ রট  

এাং সওাঅাআাঅাআ।  

 

তমীয় াঅদমাঘদা িএনরচরট  

 

প্ররঢ রপাক সণদও এওটি ওদভ সফাঝ ৮টি এনরচরট ওভা লদয়দঙ। প্ররঢটি এনরচরট-সঢ ৮-১০ চদ এমাওাভ 

কণ্যফান্য ব্যরক্ত, এমাওাভ মুরক্তদবাদ্ধা, রদ্যুৎ ব্যলাভওাভী পুরুর  ফরলমাদও ান্তবৄ যক্ত রঙম। ঢাদতভ ফদধ্য ক্ষুদ্র  

ফাছারভ ারডরচুও প্ররঢষ্ঠাদ, রযল্প প্ররঢষ্ঠাদ  সঘধাম্প এভ ফারমও রওাংা ওফ যওঢযাকড উধরস্ঢ রঙদমদ। 
 

সওাঅাআাঅাআ 

 

রধরএ এভ তারয়ত্ব ধামদওাভী প্রদওৌযমী, রাঅভাআর এভ প্রথাদ ওাব যামদয় তারয়ত্ব ধামদওাভী উর্ধ্যঢদ ওফ যওঢযা, 

রযল্পউদ্ুাক্তা, ব্যায়ী, কণ্যফান্য ব্যরক্তক য, স্াদীয় প্ররঢরদরথবৃন্দদও, ান্তবৄ যক্ত ওদভ প্রশ্নামীভ ফাধ্যদফ 

সওাঅাআাঅাআ এভ াক্ষাৎওাভ গ্রলড ওভা লদয়দঙ। প্ররঢটি রধরএ সণদও ৫টি াণ যাৎ ৫x১৬=৮০টি রও াআদনভদফন্টস্ 

াআন্টাভরপউ ওভা লদয়দঙ।  
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২.৩.৬ প্রশ্নফামা  সঘওরমষ্ট 
 

দমুদা রধরএ গুরমভ বন্ত্রধারঢ, ফামাফাম াংগ্রল, স্াধদ এাং সা গ্রলদডভ ওাব যক্রফ ধরভঘামদাভ সক্ষদত্র াঅভাআর 

তভ তপ্তভ এাং দমুদা রধরএ প্রথাদ ারন লদঢ লায়ও ওম ঢথ্য াংগ্রল ওভা লদয়দঙ। এওটি সঘওরমষ্ট এভ 

ফাধ্যদফ বন্ত্রধারঢ, ফামাফাম  সা রধরধএ ২০০৬ এাং রধরধাঅভ ২০০৮ াযাবায়ী লদয়দঙ রও দা ঢা বাঘাাআ ওভা 

লদয়দঙ। প্রাক্কমদ, াযাদফাতদ, সঝন্ডাভ প্ররক্রয়া  ঢাভ মূল্যায়দ, চুরক্ত ম্পাতদ  ওাব যম্পাতদ াআঢুারত ফয়ফঢ, 

গুডকঢ  ধরভফাডকঢ পাদ লদয়দঙ রওদা ঢা রদভীক্ষা ওভা লদয়দঙ। প্রদঢুও সশ্ররডভ গ্রালওদতভ িাঅারও, 

ারডরচুও, সঘ ধাম্প  রযল্প  চন্য ১টি ওদভ সফাঝ ৪টি প্রশ্নফামা তঢরভ ওভা লদয়দঙ। প্রশ্নফামাভ ব্যাধাদভ 

াঅাআএফাআরটভ ফঢাফঢ সদয়া লদয়দঙ। াঅাআএফাআরট এভ ফঢাফঢ সণদও প্রাপ্ত রনটব্যাও রদঘদা ওদভ 

প্রশ্নফামাগুরম চুড়ান্ত ওভা লদয়দঙ।  

সদওন্ডাভী উধাি াংগ্রদলভ চন্য ওদয়ওটি সঘওরমষ্ট ব্যলাভ ওভা লদয়দঙ। এন রচ রট  সও াঅাআ াঅাআ এভ চন্য 

এন রচরট সঘওরমষ্ট  সও াঅাআ াঅাআ প্রশ্নফামা ব্যলাভ ওভা লদয়দঙ। 

 

২.৩.৭ প্রওল্প াস্তায়দওামীদ ম  দ্য যম রতও, সূদবাক  ঝুঁরও (SWOT) রদেরড 

 
প্রওল্প মূল্যায়দ ওফ যধরভওল্পদায় সব ওম ঢথ্য উধাি াংগ্রল এাং রদেরদডভ প্রস্তা ওভা লদয়দঙ, স ওম ঢথ্য 

উধাি রদেরড ওদভ প্রওল্প াস্তায়দওামীদ ম  দ্য যম রতও, সুদবাক  ঝুঁরওমূল দাক্ত ওদভ পরষ্যদঢ এ 

থভদডভ প্রওল্প গ্রলড  াস্তায়দদভ চন্য সুধারভয প্রতাদ ওভা লদয়দঙ। রদন্রমরঔঢ সূঘও  (Indicator  াযাবায়ী 

প্রওদল্পভ ম  দ্য যম রতও এাং সুদবাক  ঝুঁরও ধব যাদমাঘদা ওভা লদমা।    
 

প্রওল্প াস্তায়দওামীদ ম রতও মূদলভ সূঘওমূল (Indicator)  

 ি১  প্রওদল্পভ ওাব যক্রফ সুরদরত যষ্ট ফদয়ভ ফদধ্য ফাপ্তওভড; 

 ি২  প্রওল্প াস্তায়দওামীদ এওাআ প্রওল্প ধরভঘামদওভ তারয়ত্ব ধামদ; 

 ি৩  বণাফদয় াণ য ঙাড়; 

 ি৪  প্রদয়াচদীয় াদণ যভ াংস্াদ; 

 ি৫  াৎরভও ওফ যধরভওল্পদা প্রস্তুঢ  াস্তায়দ; 

 ি৬  ঔাঢয়াভী াদচঝ ঘারলতা  ভা্; 

 ি৭  রপাক  ফন্ত্রডাময় ওতৃযও রদয়রফঢ ফরদঝরভাং; 

 ি৮  প্রওদল্পভ রটচাাআদ  সেররনদওযদ াযাবায়ী ম্পন্ন। 

প্রওদল্পভ দ্য যম রতওমূদলভ সূঘও  (Indicator) 

ি১  প্রদয়াচদ াযাবায়ী চদম রদদয়াক দা ওভা; 

 ি২  প্রওদল্পভ ওাব যক্রফ সুরদরত যষ্টপাদ রঘরিঢ দা ওভা; 

 ি৩  ারঢরভক্ত তারয়দত্ব প্রওল্প ধরভঘামও রদদয়াক; 

 ি৪  াৎরভও ওফ যধরভওল্পদা প্রস্তুঢ  াস্তায়দ দা ওভা; 

 ি৫  ফামাফাম ক্রদয় চটিমঢা  তীখ যফয় ব্যয়; 

 ি৬  রপাক  ফন্ত্রডাময় ওতৃযও রদয়রফঢ ফরদঝরভাং দা ওভা; 

 ি৭  ত্রুটিপূড য রটচাাআদ  সেররনদওযদ; 
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 ি৮  প্রওদল্পভ Exit plan দা ণাওা 

প্রওদল্পভ সূদবাদকভ সূঘও  (Indicator) 

(1) রযল্পায়দ বৃরদ্ধ ধাদ; 

(2) রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম ওফ যাংস্াদদভ সৃরষ্ট; 

(3) রযক্ষা ব্যস্াভ উন্নয়দ এাং স্বাস্ু ব্যস্াভ উন্নয়দ এাং 

(4) চদকদডভ াঅয় বৃরদ্ধ। 

 

প্রওদল্পভ ঝুঁরওভ সূঘও  (Indicator) 

(1) প্রওদল্পভ ওাচ াস্তায়দদ স্াদীয় প্রপা; 

(2) রমদম্ব াণ য ঙাড়; 

(3) ওাদচভ তুমদায় াধব যাপ্ত াণ য ভা্; 

(4) প্রাকৃরঢও দ্যদব যাদক ক্ষয়ক্ষরঢ;  

(5) পরষ্যদঢ রদ্যুৎ উৎধাতদ  জ্বামাদী রদভাধিা রদরিঢওভড। 

 

২.৪ স্াদীয় ধব যাদয়ভ ওফ যযামা 

 
ধভাফয যও প্ররঢষ্ঠাদ মুরন্পকঞ্জ রধরএ এভ াথীদদ স্াদীয় ধব যাদয় এওটি ওফ যযামাভ াঅদয়াচদ ওদভদঙদ। পায় ৪০-

৫০ চদ স্াদীয় ররপন্ন সধযাভ রদ্যুৎ গ্রালও, রদ্যুৎ রপাক, াঅভাআর এাং রধরএ এভ গুরুত্বপূড য ওফ যওঢযা, স্াদীয় 

রযক্ষও, কণ্যফান্য ব্যরক্তভ াদণ উন্কু্ত াঅদমাঘদাভ ফাধ্যদফ মূল্যায়দ ফীক্ষাভ প্রদয়াচদীয় ঢথ্যারত াংগ্রল ওভা 

লদয়দঙ বা প্ররঢদতদদ             সতয়া লদমা।  

 

২.৪.১ ফীক্ষা ধরভঘামদা 

 

এ ফীক্ষা তদম ৪ চদ ধভাফয যও, প্ররঢষ্ঠাদদভ ২চদ, ৪ চদ সুধাভপাাআচাভ, ৮ চদ ঢথ্যাংগ্রলওাভী, ১ চদ 

ওরম্পউঝাভ াধাদভঝভ এাং ১ চদ ারন লওাভী ওফ যভঢ রঙদমদ।  

 

২.৪.২  ফাঞ ওফী এাং সুধাভপাাআচাভ প্ররযক্ষড  

 

ধভাফয যও প্ররঢষ্ঠাদ ফাঞ ওফী এাং সুধাভপাাআচাভ রদদয়াদকভ ধভ ঢাঁদতভ ২ িদ্যাআ  রতদদভ প্ররযক্ষড ওফ যসূঘীভ ব্যস্া 

ওদভদঙ। ধভাফয যওকড  টাঝা সটদপমধদফন্ট ারপ যদ এভ ফিয়ও ফাঞ ওফী এাং সুধাভপাাআচাভকদডভ প্ররযক্ষড 

প্রতাদ ওভা লদয়দঙ। উক্ত ওফ যসূরঘদঢ াঅাআএফাআরট’ভ াংরেষ্ট ওফ যওঢযাকডদও াঅফন্ত্রড ওভা লদয়রঙম। 

 

এওচদ ঢথ্যাংগ্রলওাভী রতদদ াঅযাফারদও ৫-৬ চদদভ াক্ষাৎওাভ গ্রলদডভ ফাধ্যদফ প্রায় ৩ প্তাদলভ ফদধ্য ঢথ্য 

াংগ্রদলভ ওাচ ম্পন্ন ওভা লদয়দঙ। প্ররঢটি সচমায় ২ চদ ঢথ্যাংগ্রলওাভী ওাচ ওদভদঙদ। প্ররঢ ৪টিরধরএ এ ১ 

চদ সুধাভপাাআচাভ রদদয়ারচঢ রঙদমদ। ঢাঁভা ঢথ্য াংগ্রলওাভীদতভ পূভডকৃঢ প্রশ্নফামাভ গুডকঢ ফাদ বাঘাাআ  

প্রদয়াচদীয় রতও রদদত যযদা প্রতাদ ওদভদঙদ। এঙাড়া সুধাভপাাআচাভকড প্রদয়াচদদ ঢথ্য াংগ্রদল ফাঞওফীদতভ 

লায়ঢা প্রতাদ ওদভরঙদমদ। 
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২.৪.৩ ঢথ্য উধাি এরটটিাং  সওারটাং  

পূভডকৃঢ প্রশ্নফামা ধভাফয যও প্ররঢষ্ঠাদদভ ারনদ এরটটিাং, সওারটাং  নক্সদপ্রা সপ্রাগ্রাদফ টাঝা এরর ওভা লদয়দঙ। 

 

২.৪.৪ ঢথ্য উধাি রদেরড এাং প্ররঢদতদ তঢরভ 
 

ঢথ্য উধাি রদেরড এাং প্ররঢদতদ তঢরভভ সক্ষদত্র রদদম্নাক্ত ররদয়ভ প্ররঢ ঢওয দৃরষ্ট ভাঔা লয় । 

(1) চূড়ান্ত প্রশ্নফামাভ রপরিদঢ টারফ সঝরম (Dummy table)  তঢরভ ওভা 

(2) াংগৃলীঢ টাঝাভ বণাণ যঢা এাং গ্রলডদবাগ্যঢা বণাবণপাদ রদেরদডভ চন্য টাঝা এররভ উধদবাকী  

ওাব যওভী নঝয়ুাভ ব্যলাভ ওভা লয়।  

(3) াংগৃলীঢ ঢথ্য উধাি এরধএএ নঝয়ুাদভভ ফাধ্যদফ রদেরড ওদভ প্রদয়াচদীয় াংখ্যও াভরড 

তঢরভ ওভা লয়। 

(4) ররপন্ন থভদডভ ধরভাাংরঔও প্যাভারফঝাভ সবফদ (Mean, Median, Minimum, Maximum etc) 

ব্যলাভ ওভা লদয়দঙ। 

 

২.৪.৫  প্ররঢদতদ উধস্াধদ 
 

০৬/০১/২০২০ খৃষ্টাদে াস্তায়দ ধরভীক্ষড  মূল্যায়দ রপাদকভ াদণ স্বাক্ষরভঢ চুরক্ত াযাবায়ী ০৫/০৪/২০২০ 

খৃষ্টাদেভ ফদধ্য ফীক্ষা ওাব যক্রফ ফাদপ্তভ মদক্ষু এওটি ফয়রপরিও ওফ য-ধরভওল্পদা রদদম্ন সতয়া লম- 
 
প্রাভরম্ভও প্ররঢদতদাঃ প্রাভরম্ভও প্ররঢতদ ২২/০১/২০২০ ঢারভদঔ সঝওরদওুাম ওরফটিভ পায় উধস্াধদ ওভা 

লদয়দঙ। সঝওরদওুাম ওরফটিভ সুধারভদযভ রপরিদঢ প্ররঢদতদটি াংদযাথদ পূ যও রেয়ারভাং ওরফটিদঢ 

২৯/০১/২০২০ ঢারভদঔ তারঔম ওভা লদয়দঙ। রেয়ারভাং ওরফটিভ পা কঢ ৬ সনব্রুয়ারভ ঢারভদঔ াযারষ্ঠঢ লয়। উক্ত 

পাভ সুধারভযফামা াংদবাচদদভ ফাধ্যদফ প্ররঢদতদটি চূড়ান্ত ওভা লয়। প্ররঢদতদ াযাদফারতঢ লদম ফাঞ চরভধ 

ওাব যক্রফ শুরু লয়।  
 

১ফ ঔড়া প্ররঢদতদাঃ প্রাভরম্ভও প্ররঢদতদদভ রপরিদঢ ২  প্তাদলভ ফদধ্য ফাঞ ধব যাদয় সণদও াংগৃলীঢ ওম ঢথ্য 

ম্বরমঢ টাঝা ধব যদক্ষড  রদেরড পূ যও ১ফ ঔড়া প্ররঢদতদ তারঔম ওভা লদয়দঙ।  
 

২য় ঔড়া প্ররঢদতদাঃ ২য় ঔড়া প্ররঢদতদ সঝওরদওুাম  রেয়ারভাং ওরফটিদঢ উধস্াধদ ওভা লদয়দঙ। 

চরভধকৃঢ ঢদথ্যভ উধভ ওরফটিভ ফঢাফদঢভ রপরিদঢ বাঢীয় ঢথ্য ম্বরমঢ এওটি চূড়ান্ত ঔড়া প্ররঢদতদ প্রস্তুঢ 

ওভা লদয়দঙ।   

চূড়ান্ত প্ররঢদতদাঃ াঅাআএফাআরট  াংরেষ্ট তপ্তভমূদলভ ফঢাফঢ  রদদত যযদা াযাাদভ চূড়ান্ত প্ররঢদতদ তঢরভ ওভা 

লদয়দঙ। চূড়ান্ত প্ররঢদতদদভ লাট য ওরধ িাাংমায় ৪০ ওরধ  াআাংদভচীদঢ ২০ ওরধ   নঝ ওরধ রদথ যারভঢ 

ফদয়ভ ফদধ্য াংরেষ্ট ওতৃযধক্ষ ভাদভ তারঔম ওভা লদয়দঙ।  
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২.৫ ওফ য ধরভওল্পদা 

০৬/০১/২০২০ খৃষ্টাদে াস্তায়দ ধরভীক্ষড  মূল্যায়ড রপাদকভ াদণ স্বাক্ষরভঢ চুরক্ত াযাবায়ী ০৫/০৪/২০২০ 

খৃষ্টাদেভ ফদধ্য ফীক্ষা ওাব যক্রফ ফারপ্তভ মদক্ষু এওটি ফয়রপরিও ওফ য-ধরভওল্পদা রদদম্ন সতয়া লম- 

 

াভরড-২.৫: ফয় রপরিও ওফ য-ধরভওল্পদা 

ক্ররফও ওাব যামী ফয়  
ও  াঅাআএফাআরট  াংরেষ্ট সঝওরদওুাম ওরফটিভ াদণ াঅদমাঘদা, ঔড়া 

াআদদধযদ রভদধাঝ য প্রডয়দ  তারঔম  

২০/০১/২০২০- ২৭/০১/২০২০ 

ঔ  রেয়ারভাং ওরফটিভ পাভ চন্য ঔড়া াআদদধযদ রভদধাঝ য প্রডয়দ  

তারঔম 
২৯/০১/২০২০-০৬/০২/২০২০ 

ক  াআদদধযদ রভদধাঝ য াযাদফাতদদভ চন্য তারঔম ১৫/০২/২০২০- ২৫/০২/২০২০ 

খ  ঢথ্য াংগ্রলওাভীদতভ প্ররযক্ষড/ঢথ্য াংগ্রল  ওাব যক্রফ ধরভতয যদ ২২/০২/২০২০- ১৫/০৩/২০২০ 
গ  টাঝা এরর, সপরভরনদওযদ, টাঝা প্রদরাং  টাঝা এদামাাআর ১৫/০৩/২০২০- ২০/০৩/২০২০ 
ঘ  সঝওরদওুাম ওরফটি ওতৃযও ১ফ ঔড়া প্ররঢদতদ ধব যাদমাঘদা ৩০/০৪/২০২০ 
ঙ  রেয়ারভাং ওরফটি ওতৃযও ১ফ ঔড়া প্ররঢদতদ ধব যাদমাঘদা ১৩/০৫/২০২০ 

চ  চূড়ান্ত ঔড়া প্ররঢদতদ াংদযাথদ  চাঢীয় ওফ যযামায় উধস্াধদ ০৩/০৬/২০২০ 
ছ  সঝওরদওুাম ওরফটি ওতৃযও ২  ঔড়া প্ররঢদতদ ধব যাদমাঘদা ১৩/০৬/২০২০ 
ঙ) রেয়ারভাং ওরফটি ওতৃযও ২য় ঔড়া প্ররঢদতদ ধব যাদমাঘদা ১৫/০৬/২০২০ 

ঞ) ওফ যযামাভ ফঢাফদঢভ রপরিদঢ প্ররঢদতদ চূড়ান্তওভড ১৬/০৬/২০২০- ৩০/০৬/২০২০ 

 

২.৬          

 

                                                  ।                         

                                    ।                   ধ                    

                           ৩০০                 ৎ      ণ          ।   এ      

        এ                                   ।  

                     ৪                          । 
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তৃঢীয় াধ্যায় 

নমানম ধব যাদমাঘদা 

৩.১ ক্রয় ওাব যক্রফ  ক্রয় ধদ্ধরঢ 

প্রওদল্পভ াঅঢায় াংগৃলীঢ ররপন্ন ধণ্য, ওাব য  সা াংরেষ্ট ওাব যক্রদফভ ধব যাদমাঘদা  ধব যদক্ষড 

 

প্রওদল্পভ বন্ত্রধারঢ/ফামাফাম াআঢুারত ক্রদয়ভ সক্ষদত্র াঅন্তচযারঢও প্ররঢদবারকঢামূমও ররটাং িICB  ধদ্ধরঢভ ফাধ্যদফ 

ক্রয় ওভা লদয়দঙ। ক্রয় ধরভওল্পদা, ক্রয়, রপ্ররযধদফন্ট, রযধদফন্ট, সধাষ্ট-রযধদফন্ট ধভীক্ষা াআঢুারত ধব যাদয় সব ওম 

ধদ্ধরঢ ামম্বদ ওভা লদয়দঙ ঢা রদদঘ ড যদা ওভা লম। 

১. চুরক্ত স্বাক্ষভ; 

২. ওরাক্ট টকুদফদন্টভ সেররনদওযদ াযাবায়ী দওযা াযাদফাতদপূ যও বন্ত্রধারঢ/ফামাফাম প্রস্তুঢ/াংগ্রল 

 ওভা; 

৩. াংগৃলীঢ বন্ত্রধারঢ/ফামাফাম রযধদফন্টভ চন্য প্রস্তুঢ ওভা; 

৪. রাঅভাআর-সও রযধদফন্ট এভ চন্য প্যারওাং ওভাভ পূদ য াআন্পদধওযদদভ চন্য াঅফন্ত্রড; 

৫. Pre-Shipment Inspection (PSI) Committee ওতৃযও রপ্র-রযধদফন্ট াআন্পদধওযদ ধভঢী প্ররঢদতদ 

প্রস্তুঢ এাং াযাদফাতদদভ ধভ স াযাবায়ী প্যারওাং এভ াযাদফাতদপূ যও রযধদফন্ট এভ চন্য ফামাফাম 

প্রস্তুঢ ওভা; 

৬. াাংমাদতদয সধৌুঁঙাদদাভ ধভ রযধদফন্টধভঢী াআন্পদধওযদদভ চন্য ঠিওাতাভ ওতৃযও রাঅভাআর-সও 

 াঅফন্ত্রড; 

৭. কঠিঢ Post Landing Inspection (PLI) ওরফটি ওতৃযও পুদভায় াআন্পদধওযদদভ ধদভ য়াভ-লাউদচ 

ফামাফাম গুতাফচাঢ ওভাভ চন্য াযাফরঢ সতয়া; 

৮. প্যারওাং াস্ায় সঝষ্ট ওভা ফামাফাম য়াভলাউদচ গুতাফচাদঢভ াযাফরঢ; 

৯. রদথ যারভঢ াাআদঝ বন্ত্রধারঢ াআন্পঝদমযদ উধদবাকী লদম ঢা াাআদঝ সধৌুঁঙাদদাভ পূদ য ধভীক্ষা ওভাভ চন্য 

ঠিওাতাভ ওতৃযও রাঅভাআর-সও াঅফন্ত্রড চাদাদদা; 

১০. প্যারওাং ওভা বন্ত্রধারঢ াআন্পঝদমযদ াাআদঝ সধৌুঁঙাদদাভ ধভ াঅাভ সঝষ্টপূ যও াআন্পঝদমযদদভ াযাফরঢ প্রতাদ; 

১১. াাআদঝ াআন্পঝদমযদ ধভঢী রপ্রওরফযরদাং এভ চন্য ঠিওাতাভ প্ররঢষ্ঠাদ ওতৃযও পুদভায় াঅফন্ত্রড চাদাদদা; 

১২. রপ্রওরফযরদাং দন্তারচদও লদম াধাদভযদদভ চন্য পূদভায় সঝষ্ট ওভা লয়। 

 

ধণ্য ক্রদয়ভ াঅঢায় রধরধএ-২০০৬ এাং রধরধাঅভ-২০০৮ াযাবায়ী প্রণদফ ধাঁঘ ি৫  তস্যররযষ্ট এওটি ক্রয় 

ওরফটি কঞদ ওভা লয়। প্রওদল্প ক্রয় ওাব যক্রফদও সফাঝ ৯টি প্যাদওদচ রপক্ত ওদভ ক্রয় ধরভওল্পদা ওভা লয়। 

প্যাদওচগুদমাদও প্রদয়াচদ াযাবায়ী ররপন্ন মদঝ ি২০টি  রপক্ত ওভা লদয়রঙম। রধরধাঅভ ২০০৮ াযাভডপূ যও 

ধরভওল্পদা াযাবায়ী ক্রদয়ভ প্ররঢটি থাধ এাং উন্নয়দ লদবাকী াংস্াভ কাাআটমাাআদ াযাভড ওভা লদয়দঙ। এওটি 

নম ক্রয়ল প্রওল্প াস্তায়দদভ চন্য CPTU এভ Format াযাবায়ী ক্ররফও ১-৩৩ ধব যন্ত ওাব যক্রফ াযাভড ওভা 

লয়। াঅদমাঘু প্রওদল্পভ ি১  IOCT 2.5MCC-G-2, Lot- 2.5MCC-G-2-003/1(Insulated Aluminium 

Conductor); (২) IOCT 2.5MCC-G-5, Lot- 2.5MCC-G-5-003 (Distribution Transformer) এাং ি৩  IOCT 

2.5MCC-G-7, Lot- 2.5MCC-G-7-001 [Meter (1-Phase Electronic)] ৩টি প্যাদওচদও সও োরট রলদদ 

উধস্াধদ ওভা লম। 
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৩.১.১          এ           (IOCT 2.5MCC-G-2, Lot- 2.5MCC-G-2-003/1) পুদাঃতভধত্র) 

 

মঝ-০০৩ ২দাং প্যাদওদচভ াঅঢায় IOCT 2.5MCC-G-2, Lot- 2.5MCC-G-2-003/1 (Insulated Aluminium 

Conductor  প্যাদওচটি  াঅভাআর’ভ সাট য পাভ াযাদফাতদ াদধদক্ষ তভধত্র, সেররনদওযদ  ওে এরেদফঝ 

প্রস্তুঢ এাং াযাদফাতদদভ চন্য প্রণদফ এওটি ক্রয় ওরফটি কঞদ ওভা লয়। এভধভ তভধত্র  সেররনদওযদ 

প্রস্তুঢপূ যও উন্নয়দ লদবাকী াংস্া সণদও াদাধরি গ্রলড ওভা লয়। উন্নয়দ লদবাকী াংস্াভ াদাধরিভ ধভ 

রজ্ঞরপ্তভ ফাথদফ ততরদও যুকান্তভ  রত রনন্যারন্পয়াম এক্সদপ্র ধরত্রওায় ২০/০৩/২০১৭ ঢারভদঔ তভধত্র প্রওায এাং 

হুম প্রঘাদভভ চন্য ররধটিাআউল ভওাদভভ াংরেষ্ট তপ্তদভ সপ্রভড ওভা লয় িরদঙ্গম সেচ ২ এদদপমধ উম্মকু্ত 

তভধত্র ধদ্ধরঢদঢ  াঅন্তচযারঢও তভধত্র াঅলাদ । তভধত্র রক্রদয়ভ সযর ঢারভঔ রদথ যাভড ওভা লয় ০৭/০৫/২০১৭ 

রওাম ০৫.০০ঝা এাং তভধত্র গ্রলদডভ সযর ঢারভঔ রঙম ০৮/০৫/২০১৭ দ্যপুভ ১২.০০ঝা। 

 

াঅগ্রলী প্ররঢষ্ঠাদদভ াদণ ১১/০৪/২০১৭ ঢারভঔ ওাম ১১.০০ খটিওায় রাঅভাআর’ভ ারটদঝারভয়াদফ এও রপ্ররট 

পাভ াঅদয়াচদ ওভা লয়। তভধত্র তরমম ৫টি াঅগ্রলী প্ররঢষ্ঠাদ ক্রয় ওদভ টকুদফন্ট প্রস্তুঢপূ যও ওম প্ররঢষ্ঠাদাআ 

রদথ যারভঢ ০৮/০৫/২০১৭ ঢারভদঔভ ফদধ্য চফা সতয়। তভধত্র মূল্যায়দ ওরফটিভ পা াযারষ্ঠঢ লয় বণাক্রদফ 

০৭/০৬/২০১৭  ১৫/০৬/২০১৭ ঢারভদঔ। ওরফটিভ বাঘাাআ-াঙাাআ িরএ তঢরভ ওভা লয় ০৭/০৬/২০১৭ ঢারভদঔ  

এভ ধভ ৪টি প্ররঢষ্ঠাদদভ তভধত্র সভেরন্পপ লয় এাং ১টি তভধত্র দদ-সভধরন্পপ রলদদ ১৫/০৬/২০১৭ ঢারভদঔ 

সখারডা সতয়া লয়। াঢাঃধভ টকুদফদন্টভ াদণ ঘারলঢ ররপন্ন াংযুরক্তমূল ধভীক্ষা-রদভীক্ষাপূ যও প্রণফ স্াদ 

ারথওাভী প্ররঢষ্ঠাদদও সদাটিরনদওযদ া এয়াট য প্রতাদ ওভাভ চন্য ২৬/১০/২০১৭ ঢারভদঔ সুধারভয ওদভ। 

এভধভ এয়াট যপ্রাপ্ত প্ররঢষ্ঠাদদও US$৮৫৩৯১৭২.৯০ মূদল্য ২৫/১১/২০১৭ ঢারভদঔ চুরক্ত স্বাক্ষভল ওাব যাদতয 

প্রতাদ ওভা লয় এাং ওাব যাদতয াযাবায়ী ওাচ সযর ওভাভ ঢারভঔ ১০/০৫/২০১৮ থায্যয ওভা লয়। উন্নয়দ লদবাকী 

াংস্াভ াদাধরি প্রতাদদ রমম্ব লয়াভ ওাভদড চুরক্ত স্বাক্ষভ ওভদঢ প্রায় ঙয় ফা সরয ফয় সমদকদঙ। 

 

ফয় বৃরদ্ধ  ঢাভ ওাভড: প্রণফাভ বাঘাাআ-াঙাাআ সযদর উধযুক্ত প্ররঢষ্ঠাদ দা ধায়াভ ওাভদড  পুদাঃতভধত্র 

াঅলাদ ওভা লয় এাং রিঢীয়াভ উন্নয়দ লদবাকী াংস্াভ াদাধরি প্রতাদদ রমদম্বভ ওাভদড ১৮০ রতদ ফয় বৃরদ্ধ 

ওভাভ প্রদয়াচদ লয়।  

 

ধণ্য াআন্পদধওযদ: াঅন্তচযারঢও ক্রদয়ভ সক্ষদত্র ৩ থভদডভ াআন্পদধওযদ ওভা লয়। বণা- ি১  Pre-shipment 

Inspection (PSI), ি২  Post-Landing Inspection এাং ি৩  Wirehouse Inspection। এ ব্যাধাদভ ক্রয়ওাভী 

প্ররঢষ্ঠাদ ররদয় ারপজ্ঞ এওচদল এও/এওারথও াআন্পদধওযদ ওরফটি কঞদ ওদভদ। ভপ্তারদওাভও সতয  ফামাফাম 

রযধদফদন্টভ চন্য প্যারওাং ওভাভ পূদ য াআন্পদধওযদ ওরফটিদও রতদয় গুডকঢ ধভীক্ষাভ ফাধ্যদফ প্ররঢদতদ প্রস্তুঢ 

ওদভদ। এভধভ সতদয চালাচ সধৌুঁঙাদদাভ ধভ সণদও ফামাফাম ঔামায ওদভ য়াভলাউদচ  প্রদদযভ পূদ য  াঅাভ 

ধভীক্ষা-রদভীক্ষা ওভা লয়। াঢাঃধভ য়াভলাউদচ  প্রদদযভ পূদ য  াঅাভ ধভীক্ষাওভঢ ফামাফাম য়াভলাউদচ 

গুতাফচাঢ ওভা লয়। উধদভাক্ত থাধগুদমাভ প্রদঢুওটি থাধ পুঙ্খাযাপুঙ্খপাদ ধভীক্ষারদভীক্ষাপূ যও ফামাফাম 

ক্রয়ওাভী প্ররঢষ্ঠাদ সণদও বুদছ সদয়া লদয়দঙ। 
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চুরক্ত সফাঢাদও রম চফাতাদ  রম ধরভদযাথাঃ ক্রদয়ভ ওম থাধ উিভদডভ ধভ ঠিওাতাভী প্ররঢষ্ঠাদ 

১৪/০৬/২০১৮ ঢারভদঔ প্ররঢদতদল চুরক্ত মূদল্যভ US$৮৫৩৯১৭.২৯ টমাদভভ রম চফা সতয়। চুড়ান্ত রম ধভীক্ষা 

রদভীক্ষাপূ যও (াপুন্তভীড রদভীক্ষাল  US$৭৯৬১৪২.৫৭ টমাভ ধরভদযাথ ওভা লয়। ধব যাদমাঘদায় প্রঢীয়ফাদ লয় 

সব চুড়ান্ত ধরভদযারথঢ রম তভধদত্র উদল্লরঔঢ মূল্য াদধক্ষা US$৫৭,৭৭৪.৭২ ওফ। চুরক্ত মূল্য সণদও Liquidity 

Damage (LD) ওঢযদ ওভায় US$৫৭,৭৭৪.৭২ ওফ লদয়দঙ। 

 

ধব যাদমাঘদায় সতঔা বায় সব, য়াদভরন্ট ফদয়ভ ফদধ্য ফামাফামগুদমাভ সওাদ ত্রুটি থভা ধদড়রদ। উদল্লখ্য, য়াদভরন্ট 

ফয় াআন্পঝদমযদ সণদও এও ঙভ থভা লদয়রঙম। 

প্যাদওদচভ দাফ  দাং: IOCT 2.5MCC-G-2, Lot- 2.5MCC-G-2-003/1(পুদাঃতভধত্র) 

১ ফন্ত্রডাময়/রপাক রদ্যুৎ, জ্বামাদী  ঔরদচ ম্পত ফন্ত্রডাময় 

২ াস্তায়দওাভী াংস্া াাংমাদতয ধল্লী রদ্যুঢায়দ সাট য 

৩ প্রওদল্পভ দাফ ‘‘ধল্লী রদ্যুঢযায়দদভ ফাধ্যদফ ২৫ মক্ষ গ্রালও 

াংদবাক প্রওল্প’’ 

৪ তভধত্র াযাবায়ী ওাদচভ দাফ Insulated Aluminium Conductor  

৫ তভধত্র রজ্ঞরঢ প্রওাদযভ ফাধ্যফ (চাঢীয়/াঅন্তচযারঢও) ততরদও যুকান্তভ  রত রনন্যাদরয়াম এক্সদপ্র 

৬ তভধত্র রক্রয় শুরুভ ঢারভঔ ২০-০৩-২০১৭ রি: 

৭ তভধত্র রক্রদয়ভ সযর ঢারভঔ  ফয় ০৭-০৫-২০১৭ রি:, রওাম ০৫.০০ খটিওা 

৮ তভধত্র গ্রলদডভ সযর ঢারভঔ  ফয় ০৮-০৫-২০১৭ রি:, দ্যপুভ ১২.০০ খটিওা 

৯ প্রাপ্ত সফাঝ তভধদত্রভ াংখ্যা ০৫ (ধাঁঘ) টি । 

১০ তভধত্র সঔামাভ ঢারভঔ  ফয় ০৮-০৫-২০১৭ রি:, দ্যপুভ ১২.৩০ খটিওা 

১১ সভধদরপ তভধদত্রভ াংখ্যা ০৪ (ঘাভ) টি । 

১২ দদদভধদরপ তভধদত্রভ াংখ্যা ০১ (এও) টি । 

১৩ তভধত্র মূল্যায়দ ওরফটিভ পাভ ঢারভঔ ০৭-০৬-২০১৭  ১৫-০৬-২০১৭ রি: ।  

১৪ তভধত্র াযাদফাতদদভ ঢারভঔ ১৫-০৬-২০১৭ রি: । 

১৫ রএ তঢরভভ ঢারভঔ ০৭-০৬-২০১৭ রি: । 

১৬ Notification of Award প্রতাদদভ ঢারভঔ ২৬-১০-২০১৭ রি: । 

১৭ সফাঝ চুরক্ত মূল্য US$৮,৫৩৯,১৭২.৯০ । 

১৮ চুরক্তস্বাক্ষদভভ ঢারভঔ ২৫-১১-২০১৭ রি: । 

১৯ ওাব যাদতয াযাবায়ী ওাচ শুরুভ ঢারভঔ ২৫-১১-২০১৭ রি: । 

২০ ওাব যাদতয াযাবায়ী ওাচ ফারপ্তভ ঢারভঔ ১০-০৫-২০১৮ রি: । 

২১ ফয় বৃরদ্ধ ওদভ ণাওদম, ওঢ রতদদভ এাং রও ওাভদড ০২ (দ্যাআ সওায়াঝ যাভ), ১৮০ রতদ, পুদ: তভধত্র 

প্রওায এাং তাঢা াংস্া লদঢ Concurance 

প্রতাদদ রমদম্বভ চন্য। 

২২ চূড়ান্ত রম চফাতাদদভ ঢারভঔ  রদমভ ধরভফাড ১৪-০৬-২০১৮ রি:, US$৮৫৩,৯১৭.২৯ । 

২৩ চূড়ান্ত রম ধরভদযাদথভ ঢারভঔ  ধরভফাড ২১-০৬-২০১৮ রি:, US$৭৯৬,১৪২.৫৭ । 

২৪ ক্রদয়ভ সক্ষদত্র ভওারভ ক্রয় দীরঢফামা াযাভড ওভা লদয়দঙ রওদা? লুাঁ 

২৫ ফামাফামগুদমাভ গুডকঢ ফাদদভ সক্ষদত্র সওাদ রচুুরঢ খদঝ রঙম? দা 

২৬ লদয় ণাওদম সওদ?  

২৭ তভধদত্র উদল্লরঔঢ মূল্য াদধক্ষা ারথও ব্যয় লদয়রঙম রওদা? দা 

২৮ লদয় ণাওদম সওদ এাং ঝাওাভ ধরভফাড  

২৯ ক্রয়কৃঢ ফামাফাম য়াদভরন্ট রঙম রও? লুাঁ 

৩০ ণাওদম ওঢ রতদ? চুরক্তভ ঢারভঔ লদঢ এও ঙভ ধব যন্ত । 

৩১ য়াদভরন্ট ফদয়ভ ফদধ্য ফামাফামগুদমাভ সওাদ ক্রুটি থভা ধদড়রঙম 

রওদা? 

দা 
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৩.১.২ cÖwKDi‡g›U Gi †Km ÷vwW (IOCT 2.5MCC-G-5, Lot- 2.5MCC-G-5-003) 

 

সও োরটভ IOCT 2.5MCC-G-5, Lot- 2.5MCC-G-5-003 (Distribution Transformer)  প্যাদওচটি ধাঁঘ ি৫  

দাং প্যাদওদচভ মঝ-০০৩ এভ াঅঢায় াঅভাআর’ভ সাট য পায় াযাদফাতদ ধায়াভ ধভ স াযাবায়ী ঐ ঢারভদঔাআ 

তভধত্র, সেররনদওযদ  ওে এরেদফঝ প্রস্তুঢ এাং াযাদফাতদদভ চন্য ওরফটি কঞদ ওভা লয়। এভধভ তভধত্র  

সেররনদওযদ প্রস্তুঢপূ যও উন্নয়দ লদবাকী াংস্া সণদও াদাধরি গ্রলড ওভা লয়। উন্নয়দ লদবাকী াংস্াভ 

াদাধরিভ ধভ রজ্ঞরপ্তভ ফাথদফ ততরদও াআদিনাও  রত রনন্যারন্পয়াম এক্সদপ্র ধরত্রওায় ১৭/০৮/২০১৬ ঢারভদঔ 

তভধত্র প্রওায এাং হুম প্রঘাদভভ চন্য ররধটিাআউল ভওাদভভ াংরেষ্ট তপ্তদভ সপ্রভড ওভা লয় িরদঙ্গম সেচ ২ 

এদদপমধ উম্মকু্ত তভধত্র ধদ্ধরঢদঢ  াঅন্তচযারঢও তভধত্র াঅলাদ । তভধত্র রক্রদয়ভ সযর ঢারভঔ রদথ যাভড ওভা লয় 

২৭/০৯/২০১৬ রওাম ০৫.০০ঝা এাং তভধত্র গ্রলদডভ সযর ঢারভঔ রঙম ২৮/০৯/২০১৬ দ্যপুভ ১২.০০ঝা। 

 

াঅগ্রলী প্ররঢষ্ঠাদদভ াদণ ১১/০৪/২০১৭ ঢারভঔ ওাম ১১.০০ খটিওায় রাঅভাআর’ভ ারটদঝারভয়াদফ এও রপ্ররট 

পাভ াঅদয়াচদ ওভা লয়। তভধত্র তরমম ৪টি াঅগ্রলী প্ররঢষ্ঠাদ ক্রয় ওদভ টকুদফন্ট প্রস্তুঢপূ যও ওম প্ররঢষ্ঠাদাআ 

রদথ যারভঢ ২৮/০৯/২০১৬ ঢারভদঔভ ফদধ্য চফা সতয়। তভধত্র মূল্যায়দ ওরফটিভ পা াযারষ্ঠঢ লয় বণাক্রদফ 

০৭/১১/২০১৬  ১০/১১/২০১৬ ঢারভদঔ। ওরফটিভ বাঘাাআ-াঙাাআ িরএ তঢরভ ওভা লয় ০৭/১১/২০১৬ ঢারভদঔ  

এভ ধভ ৩টি প্ররঢষ্ঠাদদভ তভধত্র সভেরন্পপ লয় এাং ১টি তভধত্র দদ-সভধরন্পপ রলদদ ১০/১১/২০১৬ ঢারভদঔ 

সখারডা সতয়া লয়। াঢাঃধভ টকুদফদন্টভ াদণ ঘারলঢ ররপন্ন াংযুরক্তমূল ধভীক্ষা-রদভীক্ষাপূ যও প্রণফ স্াদ 

ারথওাভী প্ররঢষ্ঠাদদও ১৭/০৫/২০১৭ ঢারভদঔ সদাটিরনদওযদ া এয়াট য প্রতাদ ওভাভ চন্য সুধারভয ওদভ। 

এভধভ এয়াট যপ্রাপ্ত প্ররঢষ্ঠাদদও US$৮০৭৮৬৫০.০০ মূদল্য ১৩/০৬/২০১৭ ঢারভদঔ চুরক্ত স্বাক্ষভল ওাব যাদতয 

প্রতাদ ওভা লয় এাং ওাব যাদতয াযাবায়ী ওাচ সযর ওভাভ ঢারভঔ ২৭/১১/২০১৭ থায্যয ওভা লয়। উন্নয়দ লদবাকী 

াংস্াভ াদাধরি প্রতাদদ রমম্ব লয়াভ ওাভদড চুরক্ত স্বাক্ষভ ওভদঢ প্রায় ঙয় ফা সরয ফয় সমদকদঙ। উদল্লখ্য, 

উন্নয়দ লদবাকী াংস্াভ াদাধরি প্রতাদদ রমদম্বভ ওাভদড ৯০রতদ ফয় বৃরদ্ধ ওভা লদয়রঙম।  

 

ধণ্য াআন্পদধওযদ: াঅন্তচযারঢও ক্রদয়ভ সক্ষদত্র ৩ থভদডভ াআন্পদধওযদ ওভা লয়। বণা- ি১  Pre-shipment 

Inspection (PSI), ি২  Post-Landing Inspection এাং ি৩  Wirehouse Inspection। এ ব্যাধাদভ ক্রয়ওাভী 

প্ররঢষ্ঠাদ ররদয় ারপজ্ঞ এওচদল এও/এওারথও াআন্পদধওযদ ওরফটি কঞদ ওদভদ। ভপ্তারদওাভও সতয  ধণ্য 

রযধদফদন্টভ চন্য প্যারওাং ওভাভ পূদ য াআন্পদধওযদ ওরফটিদও রতদয় গুডকঢ ধভীক্ষাভ ফাধ্যদফ প্ররঢদতদ প্রস্তুঢ 

ওদভদ। এভধভ সতদয চালাচ সধৌুঁঙাদদাভ ধভ সণদও ফামাফাম ঔামায ওদভ য়াভলাউদচ  প্রদদযভ পূদ য াঅাভ 

ধভীক্ষা ওভা লয়। াঢাঃধভ য়াভলাউদচ  প্রদদযভ পূদ য  াঅাভ ধভীক্ষাওভঢ ফামাফাম য়াভলাউদচ গুতাফচাঢ 

ওভা লয়। উধদভাক্ত থাধগুদমাভ প্রদঢুওটি থাধ পুঙ্খাযাপুঙ্খপাদ ধভীক্ষা রদভীক্ষাপূ যও ফামাফাম ক্রয়ওাভী প্ররঢষ্ঠাদ 

সণদও বুদছ সদয়া লদয়দঙ। 

 

চুরক্ত সফাঢাদও রম চফাতাদ  রম ধরভদযাথ: ক্রদয়ভ ওম থাধ উিভদডভ ধভ প্ররঢদতদল চুরক্ত মূদল্যভ 

US$১৬,১৫,৭৩০.০০ টমাদভভ রম চফা সতয়া লয় ০৯/০১/২০১৮ ঢারভদঔ। চুড়ান্ত রম ধভীক্ষা রদভীক্ষাপূ যও  

(াপুন্তভীড রদভীক্ষাল  US$১৫,১৫,১৪৭.৫০ টমাভ ধরভদযাথ ওভা লয়। ধব যাদমাঘদায় সতঔা বায় সব, চুড়ান্ত 
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ধরভদযারথঢ রম তভধদত্র উদল্লরঔঢ মূল্য াদধক্ষা US$১০০,৫৮২.৫০ ওফ। চুরক্ত মূল্য সণদও Liquidity 

Damage (LD) ওঢযদ ওভায় US$১০০,৫৮২.৫০ ওফ লদয়দঙ। 

 

ধব যাদমাঘদায় সতঔা বায় সব, য়াদভরন্ট ফদয়ভ ফদধ্য ফামাফামগুদমাভ সওাদ ত্রুটি থভা ধদড়রদ। উদল্লখ্য, য়াদভরন্ট 

ফয় াআন্পঝদমযদ সণদও এও ঙভ থভা লদয়রঙম। 

প্যাদওদচভদাফদাং: IOCT 2.5MCC-G-5, Lot- 2.5MCC-G-5-003 

১ ফন্ত্রডাময়/রপাক রদ্যুৎ, জ্বামাদী  ঔরদচ ম্পত ফন্ত্রডাময় 

২ াস্তায়দওাভী াংস্া াাংমাদতয ধল্লী রদ্যুঢায়দ সাট য 

৩ প্রওদল্পভ দাফ ‘‘ধল্লী রদ্যুঢযায়দদভ ফাধ্যদফ ২৫ মক্ষ গ্রালও াংদবাক 

প্রওল্প’’ 

৪ তভধত্র াযাবায়ী ওাদচভ দাফ Distribution Transformer 

৫ তভধত্র রজ্ঞরঢ প্রওাদযভ ফাধ্যফ (চাঢীয়/াঅন্তচযারঢও) ততরদও াআদিনাও  রত রনন্যাদরয়াম এক্সদপ্র 

৬ তভধত্র রক্রয় শুরুভ ঢারভঔ ১৭-০৮-২০১৬ রি: 

৭ তভধত্র রক্রদয়ভ সযর ঢারভঔ  ফয় ২৭-০৯-২০১৬ রি:, রওাম ০৫.০০ খটিওা 

৮ তভধত্র গ্রলদডভ সযর ঢারভঔ  ফয় ২৮-০৯-২০১৬ রি:, দ্যপুভ ১২.০০ খটিওা 

৯ প্রাপ্ত সফাঝ তভধদত্রভ াংখ্যা ০৪ (ঘাভ) টি । 

১০ তভধত্র সঔামাভ ঢারভঔ  ফয় ২৮-০৯-২০১৬ রি:, দ্যপুভ ১২.৩০ খটিওা 

১১ সভধদরপ তভধদত্রভ াংখ্যা ০৩ (রঢদ) টি । 

১২ দদদভধদরপ তভধদত্রভ াংখ্যা ০১ (এও) টি । 

১৩ তভধত্র মূল্যায়দ ওরফটিভ পাভ ঢারভঔ ০৭-১১-২০১৬  ১০-১১-২০১৬ রি: ।  

১৪ তভধত্র াযাদফাতদদভ ঢারভঔ ১০-১১-২০১৬ রি: । 

১৫ রএ তঢরভভ ঢারভঔ ০৭-১১-২০১৬ রি: । 

১৬ Notification of Award প্রতাদদভ ঢারভঔ ১৭-০৫-২০১৭ রি: । 

১৭ সফাঝ চুরক্ত মূল্য US$৮,০৭৮,৬৫০.০০ । 

১৮ চুরক্তস্বাক্ষদভভ ঢারভঔ ১৩-০৬-২০১৭ রি: । 

১৯ ওাব যাদতয াযাবায়ী ওাচ শুরুভ ঢারভঔ ১৩-০৬-২০১৭ রি: । 

২০ ওাব যাদতয াযাবায়ী ওাচ ফারপ্তভ ঢারভঔ ২৭-১১-২০১৭ রি: । 

২১ ফয় বৃরদ্ধ ওদভ ণাওদম, ওঢরতদদভ এাং রও ওাভদড ০১ (এও সওায়াঝ যাভ), ৯০ রতদ, তাঢা াংস্া লদঢ 

Concurance প্রতাদদ রমদম্বভ চন্য। 

২২ চূড়ান্ত রম চফাতাদদভ ঢারভঔ  রদমভ ধরভফাড ০৯-০১-২০১৮ রি:,  

US$১,৬১৫,৭৩০.০০ । 

২৩ চূড়ান্ত রম ধরভদযাদথভ ঢারভঔ  ধরভফাড ১৪-০৩-২০১৮ রি:,  

US$১,৫১৫,১৪৭.৫০ । 

২৪ ক্রদয়ভ সক্ষদত্র ভওারভ ক্রয় দীরঢফামা াযাভড ওভা লদয়দঙ রওদা? লুাঁ 

২৫ ফামাফামগুদমাভ গুডকঢ ফাদদভ সক্ষদত্র সওাদ রচুুরঢ খদঝ রঙম? দা 

২৬ লদয় ণাওদম সওদ?  

২৭ তভধদত্র উদল্লরঔঢ মূল্য াদধক্ষা ারথও ব্যয় লদয়রঙম রওদা? দা 

২৮ লদয় ণাওদম সওদ এাং ঝাওাভ ধরভফাড  

২৯ ক্রয়কৃঢ ফামাফাম য়াদভরন্টরঙম রও? লুাঁ 

৩০ ণাওদমওঢ রতদ? চুরক্তভ ঢারভঔ লদঢ এও ঙভ ধব যন্ত । 

৩১ য়াদভরন্ট ফদয়ভ ফদধ্য ফামাফাম গুদমাভ সওাদ ক্রুটি থভা ধদড়রঙম 

রওদা? 

দা 

৩২ ক্রুটি লদয় ণাওদম সাভ ফাদ সওফদ রঙম?  

৩৩ ক্রয় প্ররক্রয়াভ রদভীক্ষা াঅধরিভ রস্তারভঢ ঢথ্য াংগ্রল   
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৩.১.৩ cÖwKDi‡g›U Gi †Km ÷vwW (IOCT 2.5MCC-G-7, Lot- 2.5MCC-G-7-001) 

 

াঅদমাঘু প্রওদল্প IOCT 2.5MCC-G-7, Lot- 2.5MCC-G-7-001[Meter (1-Phase Electronic)] সও 

এওটি সও োরট রলদদ সতঔাদদা লম। প্যাদওচটি াঢ ি৭  দাং প্যাদওদচভ মঝ-০০১ এভ াঅঢায় ৮৩৫০০০টি 

Single Phase Energy Meter ক্রয় াংক্রান্ত। ক্রদয়ভ চন্য াঅভাআর’ভ সাট য পাভ াযাদফাতদ ধায়াভ ধভ স 

াযাবায়ী ঐ ঢারভদঔাআ তভধত্র, সেররনদওযদ  ওে এরেদফঝ প্রস্তুঢ এাং াযাদফাতদদভ চন্য ওরফটি কঞদ ওভা 

লয়। উন্নয়দ লদবাকী াংস্াভ াদাধরিভ ধভ রজ্ঞরপ্তভ ফাথদফ ততরদও াআদিনাও  রত রনন্যারন্পয়াম এক্সদপ্র 

ধরত্রওায় ০৩/০৮/২০১৬ ঢারভদঔ তভধত্র প্রওায এাং হুম প্রঘাদভভ চন্য ররধটিাআউল ভওাদভভ াংরেষ্ট তপ্তদভ 

সপ্রভড ওভা লয় িরদঙ্গম সেচ ২ এদদপমধ উম্মকু্ত তভধত্র ধদ্ধরঢদঢ  াঅন্তচযারঢও তভধত্র াঅলাদ । তভধত্র 

রক্রদয়ভ সযর ঢারভঔ রদথ যাভড ওভা লয় ১৯/০৯/২০১৬ রওাম ০৫.০০ঝা এাং তভধত্র গ্রলদডভ সযর ঢারভঔ রঙম 

২০/০৯/২০১৬ দ্যপুভ ১২.০০ঝা। 

 

াঅগ্রলী প্ররঢষ্ঠাদদভ াদণ ১৭/০৮/২০১৬ ঢারভঔ  ওাম ১১.০০ খটিওায় রাঅভাআর’ভ ারটদঝারভয়াদফ এও রপ্ররট 

পাভ াঅদয়াচদ ওভা লয়। তভধত্র তরমম ৯টি াঅগ্রলী প্ররঢষ্ঠাদ ক্রয় ওদভ টকুদফন্ট প্রস্তুঢপূ যও ওম প্ররঢষ্ঠাদাআ 

রদথ যারভঢ ২০/০৯/২০১৬ ঢারভদঔভ ফদধ্য চফা সতয়। তভধত্র মূল্যায়দ ওরফটিভ পা াযারষ্ঠঢ লয় বণাক্রদফ 

১৭/১০/২০১৬  ১৮/১০/২০১৬ ঢারভদঔ। ওরফটিভ বাঘাাআ-াঙাাআ িরএ তঢরভ ওভা লয় ১৭/১০/২০১৬ ঢারভদঔ  

এভধভ ৩টি প্ররঢষ্ঠাদদভ তভধত্র সভেরন্পপ লয় এাং ৬টি তভধত্র দদ-সভধরন্পপ রলদদ ১৮/১০/২০১৬ ঢারভদঔ 

সখারডা সতয়া লয়। াঢাঃধভ টকুদফদন্টভ াদণ ঘারলঢ ররপন্ন াংযুরক্তমূল ধভীক্ষা-রদভীক্ষাপূ যও প্রণফ স্াদ 

ারথওাভী প্ররঢষ্ঠাদদও ০২/০৫/২০১৭ ঢারভদঔ সদাটিরনদওযদ া এয়াট য প্রতাদ ওভা লয়। এভধভ এয়াট যপ্রাপ্ত 

প্ররঢষ্ঠাদদও US$৬১৭০৬৫০.০০ মূদল্য ২৯/০৫/২০১৭ ঢারভদঔ চুরক্ত স্বাক্ষভল ওাব যাদতয প্রতাদ ওভা লয় এাং 

ওাব যাদতয াযাবায়ী ওাচ সযর ওভাভ ঢারভঔ ১২/১১/২০১৭ থায্যয ওভা লয়। উন্নয়দ লদবাকী াংস্াভ াদাধরি 

প্রতাদদ রমম্ব লয়াভ ওাভদড চুরক্ত স্বাক্ষভ ওভদঢ প্রায় ঙয় ফা সরয ফয় সমদকদঙ। উদল্লখ্য, উন্নয়দ লদবাকী 

াংস্াভ াদাধরি প্রতাদদ রমদম্বভ ওাভদড ৯০রতদ ফয় বৃরদ্ধ ওভা লদয়রঙম।  

 

ধদণ্যভ াআন্পদধওযদ: াঅন্তচযারঢও ক্রদয়ভ সক্ষদত্র ৩ থভদডভ াআন্পদধওযদ ওভা লয়। বণা- ি১  Pre-shipment 

Inspection (PSI), ি২  Post-Landing Inspection এাং ি৩  Wirehouse Inspection। এ ব্যাধাদভ ক্রয়ওাভী 

প্ররঢষ্ঠাদ ররদয় ারপজ্ঞ এওচদল এও/এওারথও াআন্পদধওযদ ওরফটি কঞদ ওদভদ। ভপ্তারদওাভও সতয  ফামাফাম 

রযধদফদন্টভ চন্য প্যারওাং ওভাভ পূদ য াআন্পদধওযদ ওরফটিদও রতদয় গুডকঢ ধভীক্ষাভ ফাধ্যদফ প্ররঢদতদ প্রস্তুঢ 

ওদভদ। এভধভ সতদয চালাচ সধৌুঁঙাদদাভ ধভ সণদও ফামাফাম ঔামায ওদভ য়াভলাউদচ  প্রদদযভ পূদ য  াঅাভ 

ধভীক্ষা ওভা  াঢাঃধভ য়াভলাউদচ  প্রদদযভ পূদ য  াঅাভ ধভীক্ষাওভঢ ফামাফাম য়াভলাউদচ গুতাফচাঢ ওভা 

লয়। উধদভাক্ত থাধগুদমাভ প্রদঢুওটি থাধ পুঙ্খাযাপুঙ্খপাদ ধভীক্ষা রদভীক্ষাপূ যও ফামাফাম ক্রয়ওাভী প্ররঢষ্ঠাদ 

সণদও বুদছ সদয়া লদয়দঙ। 

 

চুরক্ত সফাঢাদও রম চফাতাদ  রম ধরভদযাথ: ক্রদয়ভ ওম থাধ উিভদডভ ধভ প্ররঢদতদল চুরক্ত মূদল্যভ 

US$৬১৭০৬৫.০০ টমাদভভ রম চফা সতয়া লয় ২১/১২/২০১৭ ঢারভদঔ। চুড়ান্ত রম ধভীক্ষা রদভীক্ষাপূ যও 

(াপুন্তভীড রদভীক্ষাল  ২৮/১২/২০১৭ ঢারভদঔ US$৬১২৭২৩.৫০ টমাভ ধরভদযাথ ওভা লয়। ধব যাদমাঘদায় সতঔা 
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বায় সব, চুড়ান্ত ধরভদযারথঢ রম তভধদত্র উদল্লরঔঢ মূল্য াদধক্ষা US$৪৩৪১.৫০ ওফ। চুরক্ত মূল্য সণদও 

Liquidity Damage (LD) ওঢযদ ওভায় US$৪৩৪১.৫০ ওফ লদয়দঙ। 

 

ধব যাদমাঘদায় সতঔা বায় সব, য়াদভরন্ট ফদয়ভ ফদধ্য ধণ্যগুদমাভ সওাদ ত্রুটি থভা ধদড়রদ। উদল্লখ্য, য়াদভরন্ট ফয় 

াআন্পঝদমযদ সণদও এও ঙভ থভা লদয়রঙম। 

 

প্যাদওদচভ দাফ  দাং: IOCT 2.5MCC-G-7, Lot- 2.5MCC-G-7-001 

 

১ ফন্ত্রডাময়/রপাক রদ্যুৎ, জ্বামাদী  ঔরদচ ম্পত ফন্ত্রডাময় 

২ াস্তায়দওাভী াংস্া াাংমাদতয ধল্লী রদ্যুঢায়দ সাট য 

৩ প্রওদল্পভ দাফ ‘‘ধল্লী রদ্যুঢযায়দদভ ফাধ্যদফ ২৫ মক্ষ গ্রালও 

াংদবাক প্রওল্প’’ 

৪ তভধত্র াযাবায়ী ওাদচভ দাফ Single Phase Energy Meter 
৫ তভধত্র রজ্ঞরঢ প্রওাদযভ ফাধ্যফ (চাঢীয়/াঅন্তচযারঢও) ততরদও াআদিনাও  রত রনন্যাদরয়াম এক্সদপ্র 

৬ তভধত্র রক্রয় শুরুভ ঢারভঔ ০৩-০৮-২০১৬ রি: 

৭ তভধত্র রক্রদয়ভ সযর ঢারভঔ  ফয় ১৯-০৯-২০১৬ রি:, রওাম ০৫.০০ খটিওা 

৮ তভধত্র গ্রলদডভ সযর ঢারভঔ  ফয় ২০-০৯-২০১৬ রি:, দ্যপুভ ১২.০০ খটিওা 

৯ প্রাপ্ত সফাঝ তভধদত্রভ াংখ্যা ০৯ (দয়) টি । 

১০ তভধত্র সঔামাভ ঢারভঔ  ফয় ২০-০৯-২০১৬ রি:, দ্যপুভ ১২.৩০ খটিওা 

১১ সভধদরপ তভধদত্রভ াংখ্যা ০৩ (রঢদ) টি । 

১২ দদদভধদরপ তভধদত্রভ াংখ্যা ০৬ (ঙয়) টি । 

১৩ তভধত্র মূল্যায়দ ওরফটিভ পাভ ঢারভঔ ১৭-১০-২০১৬  ১৮-১০-২০১৬ রি: ।  

১৪ তভধত্র াযাদফাতদদভ ঢারভঔ ১৮-১০-২০১৬ রি: । 

১৫ রএ তঢরভভ ঢারভঔ ১৭-১০-২০১৬ রি: । 

১৬ Notification of Award প্রতাদদভ ঢারভঔ ০২-০৫-২০১৭ রি: । 

১৭ সফাঝ চুরক্ত মূল্য US$৬,১৭০,৬৫০.০০ । 

১৮ চুরক্তস্বাক্ষদভভ ঢারভঔ ২৯-০৫-২০১৭ রি: । 

১৯ ওাব যাদতয াযাবায়ী ওাচ শুরুভ ঢারভঔ ২৯-০৫-২০১৭ রি: । 

২০ ওাব যাদতয াযাবায়ী ওাচ ফারপ্তভ ঢারভঔ ১২-১১-২০১৭ রি: । 

২১ ফয় বৃরদ্ধ ওদভ ণাওদম, ওঢরতদদভ এাং রও ওাভদড ০১ (এও সওায়াঝ যাভ), ৯০ রতদ, তাঢা াংস্া লদঢ 

Concurance প্রতাদদ রমদম্বভ চন্য। 

২২ চূড়ান্ত রম চফাতাদদভ ঢারভঔ  রদমভ ধরভফাড ২১-১২-২০১৭ রি:, US$ ৬১৭,০৬৫.০০ । 

২৩ চূড়ান্ত রম ধরভদযাদথভ ঢারভঔ  ধরভফাড ২৮-১২-২০১৭ রি:, US$ ৬১২,৭২৩.০০ । 

২৪ ক্রদয়ভ সক্ষদত্র ভওারভ ক্রয় দীরঢফামা াযাভড ওভা লদয়দঙ 

রওদা? 

লুাঁ 

২৫ ফামাফামগুদমাভ গুডকঢ ফাদদভ সক্ষদত্র সওাদ রচুুরঢ খদঝ রঙম? দা 

২৬ লদয় ণাওদম সওদ?  

২৭ তভধদত্র উদল্লরঔঢ মূল্য াদধক্ষা ারথও ব্যয় লদয়রঙম রওদা? দা 

২৮ লদয় ণাওদম সওদ এাং ঝাওাভ ধরভফাড  

২৯ ক্রয়কৃঢ ফামাফাম য়াদভরন্টরঙম রও? লুাঁ 

৩০ ণাওদম ওঢ রতদ? চুরক্তভ ঢারভঔ লদঢ এও ঙভ ধব যন্ত । 

৩১ য়াদভরন্ট ফদয়ভ ফদধ্য ফামাফাম গুদমাভ সওাদ ক্রুটি থভা 

ধদড়রঙম রওদা? 

দা 
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৩.১.৪ ারটঝ 

৩.১.৪.১ dvcvW (FAPAD) AwWU 

রদতযী ঋড া ালায্যপুষ্ট প্রওল্পগুদমা রদভীক্ষা ওভাভ চন্য ভওাদভভ Foreign Aided Projects Audit 

Directorate (FAPAD) প্ররঢ ঙভ প্রওল্পগুদমা রদভীক্ষা ওদভ ভওাভদও প্ররঢদতদ রতদয় ণাদও। ান্যরতদও 

রাঅভাআর’ভ রপাকীয় রদভীক্ষা লদয় ণাদও বাদও াপুন্তভীড ারটঝ দম। 

 

নাধাট ওতৃযও ারটদঝভ ধভ উক্ত ঝীফ ৭টি াঅধরি ২টি াাংদয িPart-A & Part-B  রপক্ত ওদভ প্ররঢদতদ াঅওাদভ 

রাঅভাআর-সঢ চফা সতয়। Part-A াাংদযভ াঅধরিগুদমাভ চা ফন্ত্রডামদয়ভ ফাধ্যদফ এাং Part-B াাংদযভ 

াঅধরিভ চা ভারভ FAPAD এ সপ্রভদডভ চন্য াযাদভাথ ওভা লয়। ড যদাফদঢ প্রওল্প ারন াঅধরিগুদমাভ 

চা প্রস্তুঢপূ যও প্রদয়াচদীয় টকুদফন্টল ৩০ াদক্টাভ ২০১৯ ঢারভদঔ রদেরিভ চন্য ওতৃযধদক্ষভ ফাধ্যদফ সপ্রভড 

ওভা লয় বাভ উিভ এঔদ ধব যন্ত ধায়া বায়রদ। াঅধরিগুদমা রদম্নরূধাঃ 

Para 

No. 

Title Part Replied by  

1 Loss of Project money amounting Tk. 264605235.00 due to retendering 

process 

A PD on 30.10.2019 

2 Completion of 2.5 Million Consumer Connections could not be ascertained 

due to procured 41369 tons materials still laying unused 

A PD on 30.10.2019 

3 Contract was awarded for the supply of Energy Meter, Socket and Meter 

Seal 29.88% to 70.44% less than the official cost estimate 

A PD on 30.10.2019 

4 Procured different equipment were not refund to the competent authority 

after closing the project 

A PD on 30.10.2019 

5 Expenditure incurred amounting to Tk. 20000.74 lakh beyond 

authorization 

A PD on 30.10.2019 

6 Package or Contract No. was found in the Issue Challan & RR running 

bill/Final amounting to 678.53 lakh against Carrying Contractors. 

A PD on 30.10.2019 

7 Separate Cashbook, Stock and distribution register was not maintained B PD on 30.10.2019 

 

৩.১.৪.২ াপুন্তভীড ারটঝ 

 

রাঅভাআর’ভ াপুন্তভীড ারটঝ রপাক প্ররঢঙভ ারটঝপূ যও প্ররঢদতদ রতদয় ণাদও এাং স াযাবায়ী প্রওল্প 

ারন ব্যস্া রদদয় ণাদওদ। াঅদমাঘু প্রওদল্প প্ররঢঙভ রদভীক্ষা লসয়দঙ এাং রদভীক্ষা াঅধরি িবরত ণাদও  

প্ররঢদতদ াঅওাদভ চফা রতদয় াঅদঙ। াত্র প্রওদল্পভ শুরু সণদও ২০১৭-২০১৮ াণ য ঙভ ধব যন্ত ফদয়ভ ওাব যামীভ 

ধভ াপুন্তভীড রদভীক্ষায় ১০টি াঅধরি উত্থারধঢ লদয়রঙম। ঢন্দধ্য ৭টি াঅধরি রদেরি লদম ৩টি চা 

দন্তারচদও দা লয়ায় রদভীক্ষা ধরভতপ্তদভভ ঘারলতা াযাবায়ী পুদভায় রদেরিভ চন্য ধাঞাদদা লদয়দঙ। এ ব্যাধাদভ 

২২/০১/২০২০ ঢারভদঔ  চাল রদেরিভ চন্য সপ্রভড ওভা লদয়দঙ। 
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৩.১.৪.৩ ারটঝ ধব যাদমাঘদা 

 

ধব যাদমাঘদায় সতঔা বায়, ারটঝ াঅধরিভ প্যাভা-৩ এ রড যঢ প্যাদওচ দাং ২.৫ এফরর–রচ-৭ এভ াঅঢায় 

রফঝাভ ক্রয় প্রস্তাদ সুধারভযকৃঢ তভতাঢাভ উদ্ধৃঢ তভ তাপ্তরভও প্রাক্কমদ াদধক্ষা বণাক্রদফ ২৯.২৮%, ৩৯.৩৩%, 

৬৪.৮২%  ৭০.৪৪% ওফ এভ ব্যাখ্যা প্রতাদদভ উদল্লঔ াঅদঙ।  চাদ প্রওল্প ারন রদম্নরূধ ব্যাখ্যা প্রতাদ ওদভাঃ 

১। াধরদাট য ওতৃযও াঅন্তচযারঢও তভধদত্রভ ফাধ্যদফ ফাঘ য ২০১৫ াদম IDB নাদন্ডভ াঅঢায়  যদযর 

ফামাফাম ক্রয় ওভা লয়। উক্ত তভদও রপরি থদভ াঅদমাঘু প্যাদওদচভ ফামাফাদমভ প্রাক্করমঢ  মূল্য রদথ যাভড 

ওভা লয়; 

২। উক্ত তভধত্র মঝয়াভী বণাক্রদফ ৯ চদ, ১১ চদ, ৯ চদ, ৩ চদ এাং ৮ চদ তভতাঢা তভ প্রস্তা তারঔম 

ওদভদ। াঅন্তচযারঢও উন্কু্ত তভধত্র াঅলাদদভ নদম তভতাঢাদতভ াাংযগ্রলড বৃরদ্ধ ধায়। াধভরতদও 

তভপ্রস্তা ারথও প্ররঢদবারকঢামূমও লয়; 

৩। াঅন্তচযারঢও তভধদত্রভ সক্ষদত্র প্রায় ৫৮% ররট-পুাঝ ক্রয়ওাভী প্ররঢষ্ঠাদ ওতৃযও ধরভদযাদথভ Provision 

ণাওায় তভতাঢাকড ওফ মূদল্য তভপ্রস্তা তারঔম ওদভদ। াস্তদ রফঝাদভভ মূল্য ওফ লদম প্রকৃঢধদক্ষ এভ 

মূল্য ১.৫৮ গুড সরয। 

এঙাড়া প্ররঢটি ক্রদয়ভ সবফদ- রফঝাভ, ট্রান্পনভফাভ, াআঢুারত সেররনদওযদ প্রস্তুদঢভ ফয় এওাআ সওাম্পাদীভ 

প্রস্তুঢকৃঢ ওম বন্ত্রাাংয ফিদয় এদম্বম ওভদঢ ধাদভ এফদপাদ সঝওরদওুাম সেররনদওযদ প্রস্তুঢপূ যও 

প্রাক্কমদ ওভা লয়। নদম রদফ যাঢা প্ররঢষ্ঠাদ াচাভ মূল্য সণদও ওফ মূল্য রদথ যাভড ওভায় প্ররঢটি রফঝাদভভ 

াঅন্তচযারঢও াচাভ মূল্য ১০.৫০ টমাভ এভ ধরভদঢয ৬.৫০ টমাদভ ভভালওাভী প্ররঢষ্ঠাদ এওও মূল্য রদথ যাভড 

ওদভ। এপাদ ২৫ মক্ষ রফঝাভ ক্রদয়ভ মদঝাআ াশ্রয় লদয়দঙ প্রায় ৮৩ সওাটি ঝাওা। 

 

রদেরড  ধব যাদমাঘদায় সতঔা বায় সব, ধদভারল্লরঔঢ প্রথাদ ২টি ওাভড ররট-পুাঝ  তভপ্রস্তা ারথও 

প্ররঢদবারকঢামূমও লয়ায় এাং মূল্য ১.৫৮ গুড বৃরদ্ধ ধায়া দত্ব াণ য াশ্রয় লদয়দঙ। 

৩.২ গুডকঢ ফাদ বাঘাাআ 

 

প্রওদল্পভ প্রপা মূল্যায়দদভ চন্য চুরক্তদ্ধ লয়াভ ধভ সণদও প্রওদল্পভ ররপন্ন াাআঝ ধরভতয যদ ওদভ, প্রওল্প 

ধরভঘামও  াাআঝ াআরঞ্জরদয়াভদতভ ঢদথ্যভ রপরিদঢ ঠিওাতারভ প্ররঢষ্ঠাদ রদ যাঘদল প্ররঢটি সক্ষদত্রাআ 

সেররনদওযদ াযাবায়ী সওান্ সতদযভ তঢরভ এাং প্রঘরমঢ রদয়দফ গুডকঢ ফাদ বাঘাাআল থাদধ থাদধ ররপন্ন 

ধভীক্ষা-রদভীক্ষাভ ফাধ্যদফ এও এওটি স্তভ ারঢক্রফ ওদভদঙ। 

 

৩.৩ রপ্র-রযধদফন্ট ধরভতয যদ (Pre-shipment Inspection) 

 
প্রওদল্পভ ক্রয় ধরভওল্পদা াযাবায়ী ৯টি প্যাদওচদও ১৫টি মদঝভ াঅঢায় াঅন্তচযারঢও সঝন্ডাদভভ ফাধ্যদফ ক্রয় ওভা 

লদয়দঙ। ঢন্দধ্য ৮টি মঝ ঘীদ সণদও, ৬টি মঝ পাভঢ সণদও এাং ণাাআল্যান্ড সণদও ১টি ফাত্র মঝ ক্রয় ওভা লদয়দঙ। 

ঠিওাতাভী প্ররঢষ্ঠাদ প্রস্তুঢওাভী প্ররঢষ্ঠাদ সণদও ফামাফাম ক্রয়ওভঢাঃ রযধদফদন্টভ পূদ য রাঅভাআর-সও রপ্ররযধদফন্ট 

ধরভতয যদদভ চন্য াঅফন্ত্রড চাদাদম রাঅভাআর ওতৃযধক্ষ সফাঝ ১৫টি ধরভতয যদ তম কঞদ ওদভদ। উক্ত তদম ১-৯ 

ক্ররফও ধব যন্ত ২ চদ ওদভ তস্য, ১০-১৪ ধব যন্ত ক্ররফদও ৩ তদস্যভ তম এাং ১৫ দাং ক্ররফদও ৪ তদস্যভ  

ধরভতয যদ তম কঞদ ওদভ উক্ত ফামাফাদমভ গুদকঢ  ধরভফাডকঢ বাঘাাআল ররপন্ন ধভীক্ষা-রদভীক্ষা ওদভরঙদমদ। 

প্ররঢটি তদম ওফধদক্ষ ১ চদ ওদভ রদযরজ্ঞ তস্য ান্তব যক্ত রঙদমদ, বাঁভা প্রওদল্পভ ররপন্ন ধব যাদয় ঢতাভরওভ 
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তারয়ত্ব ধামদ ওদভদঙদ। ধরভতয যদদভ ঢথ্য সণদও াঅভ চাদা বায়, সেররনদওযদ াযাবায়ী সরযভপাক ফামাফাম 

ঘীদ এাং পাভঢ সণদও াঅফতারদ ওভা লদয়দঙ। রটরটএ ধভাফয যও প্ররঢষ্ঠাদ ওতৃযও ঠিওাতাভ প্ররঢষ্ঠাদদভ গুতাফ 

ধরভতয যদওাদম াংগৃলীঢ ফামাফাদমভ ঠিওঢা ধায়া বায়। ফামাফাদমভ গুডকঢফাদ বাঘাাআ ওভাভ চন্য ওরফযরদাং 

প্ররঢদতদ ধভীক্ষা ওভা লদয়দঙ। 

 

সওাদ ররদয় ঠিওঢা বাঘাাআদয় সেররনদওযদ াযাবায়ী দা লদম াদণ াদণ ধদত্রভ ফাধ্যদফ াংদযাথদপূ যও 

পুদভায় স্াধদ ওভা লদয়দঙ। িাভরড-৩.০ এ রস্তারভঢ সতয়া লম । 

 

mviwY-৩.০ wcÖ-wkc‡g›U cwi`k©b (Pre-shipment Inspection) 

 

ক্ররফও প্যাদওচ দাং ফামাফাদমভ রভড ফদদাদীঢ ওফ যওঢযাভ দাফ  ধতী 
তস্য 

াংখ্যা 
সতয 

১। 

২.৫ এফরর-রচ-৬-

০০১ 

 

রনউচ-ওাঝ-াঅউঝ     

 

মাাআঝরদাং এুাদভোভ 

 

সফাাঃ লারবুভ ভলফাদ, রদ যালী প্রদওৌযমী িঘাঃতাাঃ , প্রওল্প 

রপাক, াধরদা, খুমদা। 

২ ঘীদ 
মুলাঃ রযনাচ উর্দ ফরল্লও, সটপুটি সচদাদভম ম্যাদদচাভ 

িওারভকভী , ধটুয়াঔামী ধর 

২। 
২.৫ এফরর-রচ-৩ 

 
ারপ য গ্রীধ 

সফাাঃ াঅব্দুভ ঙাদভ ব ুঁজা, রদ যালী প্রদওৌযমী িঘাঃতাাঃ , 

প্রওল্পরপাক, াধরদা, সুদাফকঞ্জ 

২ ণাাআল্যান্ড 

সফাাঃ লূৎফুম লাাদ ভওাভ, সটপুটি সচদাদভম ম্যাদদচাভ 

িওারভকভী , ঞাকুভকাঁ ধর 

৩। 
২.৫ এফরর-রচ-৭-

০০২  ০০৩ 

১-সনচ াআদমওট্ররদও 

রফঝাভ 

সফালাম্মত াঅব্দুম চরমম রফয়া, রটরচএফ িওারভকভী , 

ধাদা ধর-২ 

২ ঘীদ 

রফঠুকুফাভ, লওাভী প্রদওৌযমী, রদেফ াধাদভযদ িাঅাঃ 

াাঃ , াধরদা, ভাচযালী 

৪। 
২.৫ এফরর-রচ-৭-

০০৪ 

৩-সনচরফঝাভ  

দওঝ 

মুলাম্মত ফরদরুম াআমাফ, রটরচএফ িওারভকভী , ঘাঁতপুভ 

ধর-২ 

২ ঘীদ 
সফাাঃ াআরদ্র াঅমী রফজা, লওাভী প্রদওৌযমী, রদেফ 

াধাদভযদ িাঅাঃ াাঃ , াধরদা, ভাচযালী 

৫। ২.৫ এফরর-রচ-৪ ওাদদক্টভ 

সফাাঃ রুহুম াঅরফদ, রদালী প্রদওৌযমী, রদেফ াধাদভযদ 

িাঅাঃ াাঃ  াধরদা, রভযাম 
২ ঘীদ 

সুকুফাভ সঘৌদৄভী, রটরচএফ িওারভকভী , সনদী ধর  

৬। 
২.৫ এফরর-রচ-৭-

০০২ 

১-সনচ াআদমওট্ররদও 

রফঝাভ 

সফাাঃ ফাচলারুম লও ধাঝয়াভী, ধরভঘামও িঘাঃতাাঃ , 

রদেফ াধাদভযদ  িদওাঃ াাঃ  ধরভতপ্তভ, াধরদা, 

ঠাওা ২ ঘীদ 

সফাাঃ চরলরুম ওরভফ, রটরচএফ িওারভকভী , সদায়াঔামী 

ধর 

৭। ২.৫ এফরর-রচ-৪ ওাদদক্টভ 

রপ্ল ান্টা, রদালী প্রদওৌযমী, প্রওল্প রপাক াধরদা, 

ঘট্টগ্রাফ-২ 
২ ঘীদ 

ভদফন্দ্র ঘন্দ্র ভায়, রটরচএফ িওারভকভী , সফদলভপুভ ধর। 

 

৮। 
২.৫ এফরর-রচ-৬-

০০২ 
রনউচরমাংও 

সফাাঃ যওঢ সলাদদ, রটরচএফ িওারভকভী , ভাংপুভ 

ধর-২ 
২ ঘীদ 

সফাাঃ এদামুম ওরভফ বৄাআয়া, উধ-ধরভঘামও িাণ য  ঘাঃতাাঃ, 

াণ য ধরভতপ্তভ, াধরদা, ঠাওা 
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ক্ররফও প্যাদওচ দাং ফামাফাদমভ রভড ফদদাদীঢ ওফ যওঢযাভ দাফ  ধতী 
তস্য 

াংখ্যা 
সতয 

৯। 
২.৫ এফরর-রচ-৭-

০০৫ 
রফঝাভরম 

সঘৌদৄভী সফাস্তনা লাী, ধরভঘামও প্রযাদ িঘাঃতাাঃ , ১.৫ 

এফরররধ াধরদা, ঠাওা। 
২ ঘীদ 

রচয় কৃজ্ঞ ালা, রটরচএফ িওারভকভী , সদায়াঔামী ধর 

১০। 
২.৫এফরর-রচ-৫-

০০১, ০০২  ০০৩ 
রঢভড ট্রান্পনভফাভ 

সফাাঃ াঅঢাউম লও সফাল্লা, তস্য িাণ য , াধরদা, 

ঠাওা। 

৩ পাভঢ 
সফাাঃ যরনকুভ ভলফাদ, প্রওল্প ধরভঘামও, ২.৫ 

এফরররধ, াধরদা, ঠাওা। 

সফাাঃ ওাফরুজ্জাফাদ, রটরচএফ িওারভকভী , কুরড়মাম 

ধর। 

১১। 
২.৫ এফরর-রচ-৫-

০০১, ০০২  ০০৩ 
রঢভড ট্রান্পনভফাভ 

সফাাঃ াআয়াকু াঅমী ধাঝয়াভী, তস্য িপ্রযাদ , 

াধরদা, ঠাওা। 

৩ পাভঢ 
সফাাঃ ফরদরুজ্জাফাদ ঔাদ, উধ-ধরভঘামও িওারভকভী , 

সওন্দ্রীয় ধণ্যাকাভ, খুমদা। 

াঅবু সফাাঃ াআয়ারলয়া াঅওন্দ, রটরচএফ িওারভকভী , কুরফল্লা 

ধর-৩ 

১২। 
২.৫এফরর-রচ-৯-

০০১ 
রঢভড ট্রান্পনভফাভ 

সফাাঃ সকামাফ ভব্বাদী, উধ-ধরভঘামও িওারভকভী , 

ঢোথাও প্রদওৌযমী  সচদাদভযদ -এভ তপ্তভ, াধরদা, 

ঠাওা। 
৩ পাভঢ 

সফাাঃরফচাযাভ ভলফাদ, রটরচএফ িওারভকভী , যভীয়ঢপুভ 

ধর 

সত কুফাভফাদমা, রটরচএফ িওারভকভী , বদযাভ ধর-১ 

১৩। 
২.৫ এফরর-রচ-৯-

০০২ 
রঢভড ট্রান্পনভফাভ 

সকফ ঢালরফদা, ধরভঘামও, ঢতন্ত  শৃঙ্খমা ধরভতপ্তভ, 

াধরদা, ঠাওা 

৩ পাভঢ 

সফাাঃএদামুমলও, রদ যালীপ্রদওৌযমী, 

রদ যালীপ্রদওৌযমীভওাব যাময়, াধরদা, ভাচযালী। 

এরমদ সুমঢাদা, উধ-ধরভঘামও িওারভকভী , ঢোথায়ও 

প্রদওৌযমী এদারচয ারটঝ এন্ড ট্যারভন এভ ওাব যাময়, 

াধরদা, ঠাওা। 

১৪। 
২.৫ এফরর-রচ-৯-

০০১ 
রঢভড ট্রান্পনভফাভ 

সফাাঃ সকামাফ সফাঢযচা, উধ-ধরভঘামও িওারভকভী , প্রওল্প 

ধরভঘামও এভ তপ্তভ, াআউাঅভাঅাআরটএ; রটএফরএ 

প্রওল্প, াধরদা, ঠাওা 

৩ পাভঢ সফালাম্মত যরনকুম াআমাফ, উধ-ধরভঘামও, ওফ যঘাভী 

প্রযাদ ধরভতপ্তভ, াধরদা, ঠাওা 

সফাস্তারনজুভ ভলফাদ সঘৌদৄভী, রটরচএফ িওারভকভী , 

ঘট্টগ্রাফ ধর-১ 

১৫। 
২.৫ এফরর-রচ-৯-

০০২ 
রঢভড ট্রান্পনভফাভ 

সফালাম্মত সফাস্তনা, উধ-ধরভঘামও িওারভকভী , 

ঢোথায়ও প্রদওৌযমীভ ওাব যাময়, কুরফল্লা সচাদ, 

াধরদা, কুরফল্লা 

৪ পাভঢ 

সফাাঃ সঔাভদযত াঅমফ, লওাভী রঘ, রদ্যুৎ রপাক, 

রদ্যুৎ জ্বামাদী  ঔরদচ ম্পত ফন্ত্রডাময়। 

সফাাঃ াাআফুম াআমাফ, উধ-ধরভঘামও িওারভকভী , 

ঢোথায়ও প্রদওৌযমীভ ওাব যাময়, রদমঝ সচাদ, 

াধরদা, রদমঝ। 

সফালাম্মত াঅওভ সলাদদ রফজা, রটরচএফ িওারভকভী , 

সযভপুভ ধর 
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৩.৪ ধরভফাডকঢ রতও বাঘাাআ 

 

ধরভফাডকঢ রতও বাঘাাআদয়ভ সক্ষদত্র Post Landing Inspection (PLI) ওরফটি ওতৃযও ধরভতয যদদভ ফাধ্যদফ প্ররঢটি 

ধদণ্যভ ধরভফাড বাঘাাআ ওভা লদয়রঙম ফদফ য প্রওল্প ারন এাং ফাঞ ধব যাদয় চরভদধভ ঢথ্য সণদও চাদা সকদঙ। 

রপ্ররযধদফন্ট সণদও শুরু ওদভ য়াভলাউচ সধৌুঁঙাদদা ধব যন্ত প্ররঢটি সক্ষদত্রাআ ধরভফাডকঢ রতও ধরভীক্ষড  বাঘাাআদয়ভ 

ফাধ্যদফ াংগ্রল ওভা লয় িররপন্ন ধব যাদয়ভ দরণ ধত্র াংযুরক্ত-   সতয়া লম ।  

 

রাঅভাআর ওতৃযও রযধদফদন্টভ পূদ য ফামাফাম বাঘাাআ ওভাভ ধভ াযাদফাতদ াদধদক্ষ রযধদফন্ট ওভা লদয়রঙম। 

রযধদফদন্টভ ধভ বন্ত্রধারঢ/ফামাফাম াাংমাদতদযভ ন্দদভ সধৌুঁঙাদদাভ ধভ াঅাভ ঠিওাতারভ প্ররঢষ্ঠাদ ওতৃযও Post 

Landing Inspection এভ চন্য রাঅভাআর-সও রপ্ররযধদফন্ট সণদও াঅদদমারটাং এভ ফাধ্যদফ য়াভলাউদচ 

ঠিওপাদ ভাঔা লদয়দঙ রওদা বাঘাাআদয়ভ চন্য াঅফন্ত্রড চাদাদদা লয়। াধরদা’ভ রদ যালী ওরফটিভ রদ্ধান্ত 

াযাবায়ী রদতয সণদও ক্রয়কৃঢ ফামাফাদমভ প্রাও-চালাচায়দ ম্পদন্নভ ধদভ সধাষ্ট ল্যারন্ডাং (PLI) সঝষ্ট 

াধরদা’ভ ধরভত যযদ  সঝরোং ধরভতপ্তদভভ ধরভঘামও ওতৃযও রদ যারঘঢ ওরফটিভ িাভা ম্পাতদ ওভা লাআদয়রঙম। 

৩.৫ প্রওদল্পভ উদ্য (  াচযদ ধব যাদমাঘদা 
 
প্রওল্পটিভ মূম উদ্য ( রঙম ধল্লী এমাওায় রদ্যুৎ ভভাদলভ ফাধ্যদফ াণ যবদরঢও উন্নয়দ াথদ। এাআ মক্ষু াচযদদভ 

উদ্দয (                    ৭৯      এ  এ ৬৫        ট্রান্পনভফাভ ক্রয়, ১ সনাআচ  ৩ সনাআদচভ ২৫ মক্ষ 

াআদমরট্রও রফঝাভ ক্রয়; ৭৫,৬৫১ রওাঃ রফাঃ ওন্ডাক্টভ ক্রয় এাং ২৫ মক্ষ গ্রালও াংদবাক প্রতাদদভ ফাধ্যদফ াঅদমাঘু 

প্রওল্প  ম্পন্ন ওভা লয়।  
 
উদ্য (-১:  ধল্লী এমাওায় রদ্যুৎ ভভাদলভ ফাধ্যদফ াণ যবদরঢও উন্নয়দ াথদ 
 
াঅদমাঘু ফীক্ষাভ উদ্য ( াযাবায়ী রদ্যুৎ ভভাদলভ ফাধ্যদফ াঅণ য-াফারচও উন্নয়দ াথদ  তারভদ্র দ্যভীওভড 

ম্পদওয প্রদয়াচদীয় ঢথ্যারত াংগ্রদলভ চন্য ঘাভ থভদডভ রদ্যুৎ াংদবাক প্রাপ্ত গ্রালওদতভ রদওঝ সণদও ঢথ্য সদয়া 

লদয়দঙ; সবফদ ি১  রদ্যুৎ াংদবাকপ্রাপ্ত ঔাদা, ি২  রদ্যুৎ াংদবাকপ্রাপ্ত ব্যা প্ররঢষ্ঠাদদভ ফারমও, ি৩  রদ্যুৎ 

াংদবাকপ্রাপ্ত রযল্প প্ররঢষ্ঠাদদভ ফারমও  ি৪  রদ্যুৎ াংদবাকপ্রাপ্ত সঘ ধাম্প ফারমও। ঢাঁদতভ ঢথ্যফদঢ সতঔা বায় 

সব, রদ্যুৎ ভভাদলভ ফাধ্যদফ াণ যবদরঢও উন্নয়দ াথদ লদয়দঙ।  এ াধ্যাদয় রস্তারভঢ াঅদমাঘদা ওভা লদয়দঙ। 

উদ্য (-২:  ক্রফথ যফাদ রদ্যুদঢভ ঘারলতা পূভড 
 
৩.৬ ক্রফথ যফাদ রদ্যুদঢভ ঘারলতা পূভড মক্ষুফাত্রা  াচযদ ধব যাদমাঘদা 
 
ধল্লী রদ্যুঢায়দ সাদট যভ প্রথাদ ারনদভ ঢোথায়ও প্রদওৌযমী তপ্তভ সণদও প্রাপ্ত ঢথ্য াযাবায়ী সতঔা বায় সব 

৬৫        ট্রান্পনভফাভ রঢভড, ১ সনাআচ  ৩ সনাআদচভ ২৫ মক্ষ াআদমরট্রও রফঝাভ রঢভড এাং ৭৫,৬৫১ রওাঃ 

রফাঃ ওন্ডাক্টভ রঢভদডভ নদম ক্রফথ যফাদ রদ্যুদঢভ ঘারলতাভ াদদওঝাাআ  পূভড লদয়দঙ। প্রওল্প াস্তায়দদভ নদম 

সফাঝ গ্রালও াংখ্যা ২০১৬ াদমভ ১৫ রফরময়দ সণদও ২০১৮ াদমভ জুদ ফাদ ১৭.৫ রফরময়দদ তাড়ায়। 
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উদ্য (-৩:  ধরঘয মক্ষ দতুদ গ্রালও াংদবাক স্াধদদভ মক্ষুফাত্রা  াচযদ ধব যাদমাঘদা 

 

৩.৭ ররপন্ন ওুাঝাকভীভ ধরঘয মক্ষ দতুদ গ্রালও াংদবাক স্াধদদভ মক্ষুফাত্রা  াচযদ ধব যাদমাঘদা 

 

প্রওদল্পভ াস্তায়দ সযদর সতঔা সকদঙ সফাঝ ২৫,০০,০০০ দতুদ গ্রালও াংদবাক সতয়া লদয়দঙ। স াযাবায়ী মা 

বায় সব, প্রওল্পটিভ ১০০ পাক াচযদ াস্তারয়ঢ লদয়দঙ। রওন্তু দতুদ গ্রালওদতভ প্ররঢটি রধরএ এও ভওফ দয় 

সওাণা সযী া সওাণা ওফ। সফাঝ ৮টি রপাদকভ ৪টিদঢ ঝাদক যদঝভ সঘদয় প্রকৃঢ ধদক্ষ রদ্যুৎ াংদবাক সযী 

সতয়া লদয়রঙম। এাআ রপাক গুরমভ ফদধ্য ভাচযালী রপাদক াংদবাক দঘদয় সযী, ১২০.৫% সতয়া লদয়রঙম। 

ফয়ফদরাংল রপাদক ১০৩.৪%, ভাংপুভ রপাদক ১০৯.৫% এাং ঘট্টগ্রাফ রপাদক ১০৫.১% াংদবাক প্রতাদ ওভা 

লদয়রঙম। ান্যরতদও ঠাওা, রভযাম খুমদা  রদমঝ রপাদক ঝাদক যদঝভ সঘদয় প্রকৃঢধদক্ষ রদ্যুৎ াংদবাক ওফ 

সতয়া লদয়রঙম। উদল্লখ্য Project Steering Committee (PSC)
1
 এভ াযাদফাতদক্রদফ এমাওারপরিও াংদবাক 

ওফ সযী ওভা লদয়রঙম। সবঔাদদ ঘারলতা সযী রঙম, সঔাদদ াগ্রারথওাভ রপরিদঢ াংদবাক প্রতাদ ওভা লয়। 

রধরএ াযাবায়ী াংদবাক প্রতাদদভ ঝাদক যঝ   প্রকৃঢ রঘত্র াংযুরক্ত ৩ এ প্রতরয যঢ লম।    

 

সফাঝ রধরএ  রধরএ াযাবায়ী ঝাদক যঝ, প্রকৃঢ এাং াচযদ 
  

রপাক সফাঝ রধরএ                 (%) 

ঠাওা ১৮ ৫৬৯,০০০ ৪৫৭,০৯০ 80.3 

ফয়ফদরাংল ৭ ২২৩,০০০ 252,880 113.4 

ঘট্টগ্রাফ ১৪ ৪৬৯,০০০ ৪৯২,৯০৯ 105.1 

ভাচযালী ১২ ২৯৯,০০০ ৩৬০,৪০৪ 120.5 

খুমদা ৯ ৩২০,০০০ 312,576 97.7 

রভযাম ৬ ২০৫,০০০ 186,600 91.0 

ভাংপুভ ৮ ২৬৭,০০০ 292,420 109.5 

রদমঝ ৫ ১৪৮,০০০ 145,121 98.1 

সফাঝ ৭৯ ২৫,০০,০০০ ২৫,০০,০০০ 100.0 

উৎ: রটরধরধ 

                        ৪৫৭০৯০   ,             ,       ,        ৪৯২৯০৯   ,           

৩৬০৪০৪   ,               ,                 ,                                    

                      ।  

 

৩.৮ প্রওদল্পভ ার যও এাং াঙ্গরপরিও মক্ষুফাত্রা  াচযদ ধব যাদমাঘদা 

 
প্রওল্প ঙও াযাাদভ রঢভড ট্রান্পনভফাভ ক্রয়- ৬৫      , াআদমওরট্রও রফঝাভ ি১ সনাআচ  ৩ সনাআচ  ক্রয়, ২৫ 

মক্ষ, ওন্ডাক্টভ ক্রয়–৭৫,৬৫১ রওাঃ রফাঃ এাং ২৫ মক্ষ দতুদ গ্রালও াংদবাক সতয়াভ াংস্াদ রঙম এাং াস্তদ  

২৫ মক্ষ গ্রালওদও াংদবাক সতয়া ম্ভ লদয়দঙ। স াযাবায়ী গ্রালও াংদবাদক প্রওল্পটিভ ১০০% াচযদ াস্তারয়ঢ 

লদয়দঙ।  

 

                                                                 
1
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৩.৯ প্রওদল্পভ ধরভঘামও াংক্রান্ত ঢথ্যারত 

 
াঅদমাঘু প্রওদল্প এওচদ প্রওল্প ধরভঘামও চদা যরনকুভ ভলফাদ প্রওল্প শুরু সণদও সযর ধব যন্ত তারয়ত্ব ধামদ 

ওদভদ। এঔদ ধব যন্ত ধরভঘামও রলদদ তারয়ত্ব ধামদ ওভদঙদ। এাআ ওাভদড প্রওল্প াস্তায়দ নমপাদ লদয়দঙ। 

 

৩.১০ প্রাপ্ত নমানম উধস্াধদ  রদেষণ 

 

১৬টি রধরএ সণদও হুথাধ ররযষ্ট দমুদায়দ ধদ্ধরঢভ ফাধ্যদফ ১২০০ রদ্যুৎ গ্রালও াঙাাআ ওভা লয়।  এদতভ ফদধ্য 

১০২৮ চদ াঅারও গ্রালও, ১২০ চদ ারডরচুও গ্রালও, ২৪ চদ রযল্প গ্রালও  াওী ২৪ চদ সঘ ধাম্প গ্রালও 

িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.১ । ফীক্ষা ধদ্ধরঢ ঙাড়া তমীয় াঅদমাঘদা িএন.রচ.রট   সও.াঅাআ.াঅাআ ধদ্ধরঢ ব্যলাভ 

ওভা লদয়দঙ। ওদরাম রলাদ দমুদা রধ.র.এ এভ এমাওা সণদও সবঔাদদ রদ্যুৎ সদাআ, এফদ এমাওা সণদও 

২৯৬টি ঔাদা এওাআ ধদ্ধরঢদঢ াঙাাআ ওভা লদয়দঙ। রদদম্ন মূল্যায়দদভ নমানম িFindings) থাভাারলওপাদ 

াঅদমাঘদা ওভা লম।  
 

৩.১০.১ দমুদা রধরএ এভ সচদাদভম ম্যাদদচাভদতভ রদওঝ লদঢ প্রাপ্ত ঢথ্যামী ধব যাদমাঘদা 
 
ধল্লী রদ্যুঢায়দ ম্প্রাভদডভ ফাধ্যদফ ২৫ মক্ষ গ্রালও াংদবাক প্রওল্প এভ      মূল্যায়দদভ চন্য ৭৯টি রধরএ 

সণদও ১৬টি দমুদা রধরএ াঙাাআ ওভা লদয়দঙ  সচদাদভম ম্যাদদচাভদতভ াক্ষাৎওাভ সদয়া লদয়দঙ।  

 

প্রওদল্পভ াঅঢায় প্ররঢটি দমুদা রধরএ এ কদড় ৮২৩টি ট্রান্পনভফাভ রঢভড এাং কদড় ৩১,৬৪৬টি াংদবাক 

স্াধদ ওভা লদয়দঙ। িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.২ । 

 
ফীক্ষাভ ান্যঢফ উদ্য ( রঙম সব, প্রওদল্পভ মক্ষুফাত্রা াচযদ রদরূধদ ওভা। উিভতাঢাদতভ চাদ চাদা বায় সব, 

প্রওদল্পভ মক্ষুফাত্রা ১০০% ারচযঢ লদয়দঙ িাভরড-৩.৩ । প্ররঢটি চরভধকৃঢ রধ.র.এ ওাব যামদয় রটিদচদ ঘাঝ যাভ 

ঝমাদদা রঙম, বাদঢ চদাথাভদ লদচ ওম ঢথ্যারত সতঔদঢ ধাদভ। 

 

রদ্যুদঢভ সা চদাথাভদডভ সতাভদকাড়ায় সধৌুঁদঙ সতয়াভ মক্ষু দমুদা রধরএ এভ ৫টিদঢ ২০১৬ াদম এাং ১১টি 

রধরএ এ ২০১৭ াদম প্রওদল্পভ ওাব যক্রফ শুরু ওভা লদয়রঙম দম চারদদয়দঙদ। প্রতি ঢথ্য াযাবায়ী  ওয়টি 

রধরএ এ প্রওদল্পভ ওাচ সযর লদয়রঙম ২০১৮ াদম িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৪  ৩.৫ । 

 

রদষ্টফ ম ১০% এভ সযী ম্পদওয ২ চদ সচদাদভম ম্যাদদচাভ উদল্লঔ ওদভদঙদ সব, উধদওন্দ্র ওফ রথায় রঢভড 

মাাআদদভ ততখ যু  সরয এাং সা য গ্রীট সমাট সন্টাদভ দা লয়ায় ৩৩ সওরপ মাাআদদ ম সরয লয়াদঢ রদষ্টফ ম 

সযী লয় িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৬ । রধরএ এভ সচদাদভম ম্যাদদচাভদতভ ফদঢ ারথওাাংয রধরএ এ রদেফ 

ম ক্রফাকঢপাদ ওদফ াঅদঙ।  

 

রদষ্টফ ম ওফাদদাভ চন্য ধভাফয য ঘায়া লদম দমুদা রধরএ এভ সচদাদভম ম্যাদদচাভকড দমদ সব, প্রদয়াচদীয় 

াংখ্যও গ্রীট উধদওন্দ্র রদফ যাড,                                 ,               ণ    , 

রনটাভগুদমা ষ্টুান্ডাট য াযাবায়ী তঢরভ ওভদঢ ধাভদম রদষ্টফ ম ওফদঢ ধাদভ িাভরড-৩.৭ । চরভদধ চাদা বায় সব, 
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পূদ যভ সঘদয় ঢযফাদদ রদেফ ম ওদফদঙ িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৮  এাং ব্যলাভওারভকড ঢযফাদদ ফয়ফঢ 

রদ্যুৎ রম ধরভদযাথ ওভদঙদ িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৯ । ারথওন্তু রম াঅতাদয়ভ াস্া পূদ যভ সঘদয় পাম 

িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.১০ । রম ধরভদযাদথভ চন্য কদড় ২১ রতদ ফয় সতয়া লয় িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.১১ । 

 

াভরড-৩.৭  রদেফ ম ওফাদদাভ উধায় 
উধায়মূল াংখ্যা           

                                        ৪ ৪০.০ 

গ্রীট উধদওন্দ্র রদফ যাড ওভদঢ লদ ৫ ৫০.০ 

রনটাভগুরম ষ্টুান্ডাট য াযাবায়ী তঢরভ ওভা ২ ২০.০ 

              ণ     ৩ ৩০.০ 

এওারথ উিভ ১০ 

 

াংদবাক স্াধদদ সওাদ ফস্যা রঙম রওদা ঢা চাদদঢ ঘায়া লদম উিভতাঢাকড ি৫৬%  দমদ সব সওাদ ফস্যা 

রঙম দা। ঢদ রওছু উিভতাঢা ি৩১%  দমদ সব রওছু স্াদীয় াঁথাভ ওাভদড রওছু ফস্যা সতঔা রতদয়রঙম, বা 

ফয়ফঢ রদষ্পরি লদয় বায় িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.১২ । 
 
ফীক্ষায় প্রঢীয়ফাদ লয় সব রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম ভওাদভভ ভাচস্ব াঅয় সদড়দঙ িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.১৩ । 

প্রওল্প এমাওায়  ফীক্ষা ওাব য ধরভঘামদায় চাদা বায় সব রদ্যুদঢভ ারঢরভক্ত ঘাধ ওফাদঢ লদম পুভাঢদ 

ট্রান্পনভফাভ গুদমাভ াঅধদগ্ররটাং ওভদঢ লদ এাং চদাথাভদদভ ফাদছ দঘঢদঢা বৃরদ্ধ ওভদঢ লদ বাদঢ রধও 

াঅয়াদভ সঘ ধাম্প ঘামদা ন্ধ ওদভ িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.১৪ ।  
 

ঢথ্য সণদও চাদা বায় সব প্রায়  রফরঢভ ারনদাআ ারপদবাক ক্স াঅদঙ, সবঔাদদ কদড় প্ররঢফাদ ৭৩টিভ ফঢ 

ারপদবাক চফা লয়। সচদাদভম ম্যাদদচাভদতভ ফদঢ ারপদবাক প্রারপ্তভ াদণ াদণ া যওাক্ষরডও রদদয়ারচঢ 

সঝওরদরয়াদ এাং মাাআদম্যাদদতভ ফাধ্যদফ এাং              সপ্র                             দ্রুঢঢফ 

ফদয়ভ ফদধ্য ারপদবাক রদভদ ওভা লয় িাভরড-৩.১৫  
 
াভরড-৩.১৫: ারপদবাক  ঢাভ রদভদদভ উধায় 

 াংখ্যা           

ারপদবাক ক্স াঅদঙ এফদ রফরঢভ াংখ্যা ১৬ ১০০.০ 

ফারও কড় ারপদবাদকভ াংখ্যা       ৭৩ 
ারপদবাক রদভদদভ উধায়: াংখ্যা % 

                                               ধ          ৫ ৩৫.৭ 

মাাআদম্যাদদতভ ফাধ্যদফ দ্রুঢঢফ ফদয়ভ ফদধ্য ারপদবাক রফঝাদদা ৯ ৬৪.৩ 

     ১৪ ১০০.০ 

 

রদ্যুৎ রঢভড ব্যস্া সঝওাআ ওভাভ চন্য প্রায় ৫০% সচদাদভম ম্যাদদচাভকড চাদাদ সব তদ্যুৎরঢও মাাআদ 

রদভররেন্ন  ঝুঁরওমুক্ত এাং ফামাফাদমভ গুডকঢ ফাদ উন্নয়দ ঠিও ভাঔদঢ লদ; ওম HT                

াঅন্ডাভ গ্রাউন্ড ওুাম স্াধদদভ ফাধ্যদফ ভভাল ব্যস্া সঝওাআ ওভা প্রদয়াচদ। াঅভ ৪২% দমদ সব রদ্যুৎ 

উৎধাতদ সওন্দ্র ল ঞ্চামদ মাাআদ রদফ যাড তভওাভ। এঙাড়া াদদদওভ ফদঢ রদ্যুৎ উৎধাতদ সওন্দ্র ল ঞ্চামদ 

মাাআদ রদফ যাড, তদ্যুরঢও মাাআদদভ ধার্শ্যঢী কাঙধামা ওঢযদদভ ফাধ্যদফ ধণস্বত্ব ঠিও ভাঔা  াঅন্ডাভগ্রাউন্ড ওুাম 

স্াধদদভ ফাধ্যদফ ভভাল ব্যস্া সঝওাআ ওভা সবদঢ ধাদভ িাভরড-৩.১৬ । 
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াভরড-৩.১৬: রদ্যুৎ উৎধাতদ  ভভাল ব্যস্াদও সঝওাআ ওভাভ ব্যস্ামূল  
ব্যস্া াংখ্যা           

রাঅভাআর রদষ্টদফ ওম HT                াঅন্ডাভ গ্রাউন্ড ওুাম স্াধদদভ 

ফাধ্যদফ ভভাল ব্যস্া সঝওাআ ওভা 

৬ ৫০.০ 

রদ্যুৎ উৎধাতদ সওন্দ্র ল ঞ্চামদ মাাআদ রদফ যাড ৫ ৪১.৬ 

তক্ষ প্ররযরক্ষঢ সমাওম রতদয় রদষ্টফ াধাদভঝ ওভা  ৪ ৩৩.৩ 

তদ্যুরঢও মাাআদদভ ধার্শ্যঢী কাঙধামা ওঢযদদভ ফাধ্যদফ ধণত্ব ঠিও ভাঔা ৫ ৪১.৬ 

গুডকঢ ফাদম্পন্ন বন্ত্রধারঢ স্াধদ ওভা ৬ ৫০.০ 

এওারথও উিভ ১২ 
 

রদ্যুদঢভ াধঘয় সভাথ ওভাভ উধায় ম্পদওয ৬৯% সচদাদভম ম্যাদদচাভকড চাদাদ সব রপ্র-সধাআট রফঝাভ স্াধদদভ 

ফাধ্যদফ, ৫৬% চারদদয়দঙদ সব, এদারচয সরপাং তদ্যুরঢও বন্ত্রধারঢ ব্যলাভ ওদভ, ৪৪% দমদঙদ সব, গ্রালও 

সফাটিদপযদ রফটিাং এভ ফাধ্যদফ চদদঘঢদঢা বৃরদ্ধ ওভদঢ লদ; াঅভ ৩১% দমদ সব, াবথ াংদবাক ন্ধ 

ওভাভ চন্য াঅাআদ প্রদয়াক ওদভ যারস্তভ রথাদ ওভদঢ লদ িাভরড-৭.১৭ ।  
 

াভরড-৩.১৭  রদ্যুদঢভ াধঘয় সভাথ ওভাভ উধায়মূল 
সভাথ ওভাভ উধায় াংখ্যা           

রপ্র-সধাআট রফঝাভ স্াধদদভ ফাধ্যদফ ১১ ৬৮.৭ 

াবথ াংদবাক ন্ধ ওভা  াঅাআদ প্রদয়াক ওদভ যারস্ত রথাদ ওভা ৫ ৩১.২ 

এদারচয সরপাং তদ্যুরঢও বন্ত্রধারঢ ব্যলাভ ওভা ৯ ৫৬.৩ 

গ্রালও সফাটিদপযদ রফটিাং এভ ফাধ্যদফ চদদঘঢদঢা বৃরদ্ধ ওভা ৭ ৪৩.৭ 

n ১৬ 

 

৩.১১ াঅারও গ্রালওদতভ উধভ প্রপা 

াঅারও গ্রালওদতভ ধভ রদ্যুঢায়দদভ প্রপা রদরুধদদভ চন্য রদেদফটিও ততঘয়দদভ ফাধ্যদফ ১০২৮ চদ 

গ্রালদওভ াক্ষাঢওাভ গ্রলড ওভা লদয়দঙ। প্রথাদ প্রথাদ নমানম রদদম্ন রন্নদরযঢ লম। 

 

৩.১১.১ ঔাদাভ তরযষ্টু 

 

াঅদমারঘঢ ফীক্ষায় রদ্যুৎ ব্যলাভওাভী াঅারও উিভতাঢাদতভ ৭৮% পুরুর  ২২% ফরলমা। ওদরাম 

এমাওায় পুরুর উিভতাঢাভ াংখ্যা ৮৭% এাং ফরলমা ১৩%। ান্যান্য রপাদকভ তুমদায় রভযাম রপাদক ফরলমা 

উিভতাঢাভ াংখ্যা ওফ িাংযুরক্ত-১ াভরড-৩.১৮ । 
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উিভতাঢাদতভ কড় য় ৪৪.৮ ঙভ। ওদরাম এমাওায় কড় য় প্রায় এওাআ ভওফ ি৪২.৪ ঙভ । উিভতাঢাদতভ 

য়দভ ন্টদ সণদও সতঔা বায় সব ৫৩% এভ য় ৩০-৪৯ ঙভ। প্রায় ৪২% উিভতাঢাদতভ য় ৫০ ঙভ া 

ঢাভ সযী এাং াওী ৫% এভ য় ৩০ ঙদভভ ওফ। ওদরাম এমাওাভ উিভতাঢাদতভ য়দভ ন্টদদ সতঔা 

বায় সব ৫৯% এভ য় ৩০-৪৯ ঙভ। প্রায় ২৭% উিভতাঢাদতভ য় ৫০ ঙভ া ঢাভ সযী এাং াওী ১৫% 

এভ য় ৩০ ঙদভভ ওফ িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.১৯ ।   

 

প্রওল্প এমাওাভ উিভতাঢাদতভ রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢা তুমদামূমও পাদ রওছুঝা পাম িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.২০ । 

প্রওল্প এমাওায় উিভতাঢাভ রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢা এ.এ.র া ঢাভ সযী ি১৪% । ওদরাম এমাওায় ফাত্র ৯%। 

ান্যরতদও প্রওল্প এমাওায় শুদৄফাত্র স্বাক্ষভ ওভদঢ ধাদভ এফদ উিভতাঢাদতভ াংখ্যা ৭.৬%, বা ওদরাম এমাওায় 

রওছুঝা সযী ি৮.১% । প্রওল্প এমাওাভ উিভতাঢাদতভ রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢাভ রপাকয়াভী ন্টদদ সতঔা বায় সব 

ভাচযালী  ফয়ফদরাংদল রযক্ষাভ লাভ দঘদয় ওফ। রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢাভ ার যও ধব যাদমাঘদায়  সতঔা বায় সব, 

রদ্যুঢারয়ঢ ঔাদায় রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢা তুমদামূমওপাদ সরয। 
 
ঔাদা প্রথাদকড ররপন্ন সধযায় রদদয়ারচঢ। কৃরর ওাচ লম প্রথাদ সধযা, সবঔাদদ প্রায় ৪৯% ঔাদা প্রথাদ রদদয়ারচঢ। 

ওদরাম এমাওায় কৃররওাদচ াঅভ সযী ঔাদা প্রথাদ রদদয়ারচঢ ি৫৫% । উদল্লঔদবাগ্য ান্যান্য সধযা লম ব্যা 

ি৯% , ঘাকুভী ভওারভ  সভওারভ ি৭% , রতদফজুভ ি১০% । উদল্লঔদবাগ্য াংখ্যও ঔাদা প্রথাদ রদযর ওদভ, 

ঘট্টগ্রাফ রপাদক প্রাী িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.২১ । 

 

প্রওল্প  ওদরাম উপয় এমাওায় প্ররঢ ঔাদায় বণাক্রদফ কদড় ৪.৭  ৪.৯ চদ সমাও া ওদভ। প্রওল্প এমাওায় 

প্ররঢ ঔাদায় কদড় ২.৫ চদ পুরুর  ২.২ চদ ফরলমা, ান্য রতদও ওদরাম এমাওায় কদড় ২.৬ চদ পুরুর  ২.৩ 

চদ ফরলমা া ওদভ। ভাচযালী রপাদকভ ধরভাদভভ াঅওাভ দঘদয় ড়, ান্যরতদও ভাংপুভ  ফয়ফদরাংল 

রপাদক ধরভাদভভ াঅওাভ দঘদয় সঙাঝ। উধদভাক্ত াঅদমাঘদাভ রপরিদঢ মা বায় সব, প্রওল্প  ওদরাম 

এমাওায় ঔাদাভ তরযষ্টু রদঘদায় রদদম সঢফদ সওাদ ধাণ যওু সতঔা বায় দা িাভরড-৩.২২ । ঢদ রযক্ষাকঢ 

সবাগ্যঢায়  সধযায় রওছুঝা ধাণ যওু ধরভমরক্ষঢ লয়। 
 

াভরড -৩.২২: উিভতাঢাদতভ ঔাদাভ াঅওাদভভ রপাকয়ারভ ঢথ্য িযঢওভা লাভ  

ঔাদাভ াঅওাভ 
উধওাভদপাকী াঅারও গ্রালও ি%   

ওদরাম  

ি%  

ঠাওা ঘট্টগ্রাফ ভাচযালী খুমদা  রভযাম রদমঝ ভাংপুভ ফয়ফদরাংল সফাঝ  

১-২ 
5.7 5.2 1.4 2.0 - 1.7 3.4 10.3 4.1 ৩.৭ 

৩-৪ 48.7 48.4 30.8 27.6 26.7 50.0 62.6 43.1 44.8 ৪২.২ 

৫-৬ 37.3 35.2 47.3 57.1 60.0 41.4 25.2 37.9 39.7 ৩৭.৭ 

৭ া ঢাভ সযী 8.4 11.3 20.5 13.3 13.3 6.9 8.8 8.6 11.4 ১৬.৪ 

সফাঝ  ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

সফাঝ াংখ্যা িn) ২৬৩ ২১৩ ১৪৬ ৯৮ ৪৫ ৫৮ ১৪৭ ৫৮ ১০২৮ ২৯৬ 

সফাঝ কড় 4.6 4.7 5.3 5.2 5.2 4.6 4.3 4.4 4.7 ৪.৯ 

কড় াংখ্যা: পুরুর ২.৪ ২.৫ ২.৭ ২.৬ ২.৭ ২.৪ ২.২ ২.৩ ২.৫ ২.৬ 

কড় াংখ্যা: ফরলমা ২.২ ২.২ ২.৬ ২.৬ ২.৪ ২.২ ২.১ ২.১ ২.২ ২.৩ 
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ঙয় সণদও ১১ ৎভ য়দভ সঙদম সফদয়ভ চন্য প্রাণরফও রযক্ষা াধ্যঢামূমও। রদ্যুৎ াংদবাক প্রাপ্ত ৮৬২টি ঔাদায় 

প্রাণরফও রযামদয় বায়াভ উধযুক্ত সঙদম-সফদয় াঅদঙ। াণ যাৎ যঢওভা ৮৪ পাক ঔাদায় রযামদয় বায়াভ 

উধযুক্ত সঙদম-সফদয় াঅদঙ। াঅদমারঘঢ ঔাদা সণদও কদড় ১.৮ চদ সঙদম সফদয় রযামদয় বায়, বা ওদরাম 

এমাওায় কদড় ১.৬ চদ। াণ যাৎ ঔাদাপ্ররঢ প্রাণরফও রযামদয় ধড়ুয়া সঙদম-সফদয়ভ াংখ্যা ওফ, কদড় ০.২ চদ।  

রপাকরপরিও ন্টদ সণদও সতঔা বায় সব, ঘিগ্রাফ, খুমদা  ঠাওা রপাদক  কদড় স্কুদম বায়া সঙদম সফদয়ভ াংখ্যা 

সযী িাংযুরক্ত ১, াভরড ৩.২৩ । 
 

৩.১১.২   ঔাদাভ াঅয়  ব্যয় 
 

ঔাদা ফীক্ষা সণদও সতঔা বায় সব প্রওল্প এমাওায় ঔাদাভ কড় াৎরভও াঅয় প্রায় ১,৫৮,১৪৭ ঝাওা। প্রওল্প 

এমাওাভ তুমদায় ওদরাম এমাওায় ঔাদাভ কড় াৎরভও াঅয় প্রায় ১৮% ওফ, বা প্রায় ১,২৯,১৮১ ঝাওা। রপাক 

য়াভী ধারভারভও াঅদয়ভ ন্টদ সণদও সতঔা বায় সব, ভাচযালী  ঠাওা রপাদকভ রদ্যুঢারয়ঢ ঔাদায় াৎরভও  

কড় াঅয় ান্যান্য রপাদকভ তুমদায় সযী এাং ভাংপুভ  খুমদা রপাদক ওফ। প্রতি উধাি সণদও সতঔা বায় সব, 

ভাচযালী রপাদক কড় াঅয় লম ১,৮৬,৬০৮ ঝাওা এাং ঠাওা রপাদক ১,৮১,৮০৬ ঝাওা। ান্যরতদও, ভাংপুভ রপাদক 

াৎরভও কড় াঅয় ফাত্র ১১০,২৯৭ ঝাওা  খুমদা রপাদক  ১,১৫,০১০ ঝাওা। ান্য ৪টি রপাদকভ ঔাদাভ াৎরভও 

াঅয় ফাছাফারছ িাংযুরক্ত-১ াভরড ৩.২৪ । প্রওল্প এমাওায় রদ্যুঢারয়ঢ ঔাদাভ কড় ফারও াঅয় ১৩,১৭৯ ঝাওা  

ান্যরতদও ওদরাম ঔাদাভ কড় ফারও াঅয় ১০,৭৬৫ ঝাওা। াত্র াভরড সণদও াঅদভা প্রররঢয়ফাদ লয় সব রদ্যঢারয়ঢ 

ঔাদায় রদম্ন াঅদয়ভ সমাও াংখ্যা ২২.৫% ান্যরতদও ওদরাম ঔাদায় ৩৪.৬%। াঢএ ওদরাম ঔাদায় তারভদদ্রভ 

লাভ সযী। 

ান্যরতদও প্রওল্প এমাওায়  ওদরাম এমাওায় ঔাদাভ কড় াৎরভও ব্যয় বণাক্রদফ ১,২২,০৩৯ ঝাওা  

১,১৩,১১৫ ঝাওা া ফারও কড় ঔভঘ বণাক্রদফ ১০,১৭০ ঝাওা এাং ৯,৪২৬ ঝাওা। এভ াণ য লদমা প্রওল্প এমাওায় 

ফাযাদরভ াঅয় সবফদ সরয, ব্যয় সরয। ব্যদয়ভ রপাকয়াভী ন্টদ াদদওঝা াঅদয়ভ ন্টদদভ ফঢ। ঠাওা  

ভাচযালী রপাদক ান্যান্য রপাদকভ তুমদায় ঔাদাভ কড় ব্যয় সরয িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.২৫ । 

০

২০০০০

৪০০০০

৬০০০০

৮০০০০

১০০০০০

১২০০০০

১৪০০০০

১৬০০০০

ঔাদায়াভী কড় াঅয় ঔাদায়াভী কড় ব্যয় ঔাদায়াভী কড় ঞ্চয়

১৫৮,১৪৭

১২২,০৩৯

৩৬,১০৮

১২৯,১৮৮

১১৩,১১৫

১৬,০৭৩

সমঔরঘত্র -৩.২: ঔাদাভ াৎরভও াঅয়, ব্যয়  ঞ্চয়

উধওাভদপারক উধওাভদপারক দয়
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ধারভারভও াঅয়  ব্যয় এভ রলা লদঢ ধারভারভও ঞ্চয় রলা ওভা লদয়দঙ, বা াভরড-৩.২৬ এ সতঔাদদা 

লদয়দঙ। ওদরাম এমাওাভ সঘদয় প্রওল্প এমাওায় ধারভারভও ঞ্চয় সযী। প্রওল্প এমাওায় রদ্যুৎ াংদবাকপ্রাপ্ত 

ঔাদাভ াৎরভও ঞ্চয় ৩৬,১০৮ ঝাওা, বা ওদরাম এমাওায় ১৬,০৬৬ ঝাওা াণ যাৎ রদ্যুৎ াংদবাক প্রাপ্ত ঔাদাভ 

াৎরভও ঞ্চয় ২০,০৩৫ ঝাওা সযী বা যঢওভা লাদভ তাঁড়ায় ৫৫.৪%।  

 

াভরড-৩.২৬: রদ্যুঢারয়ঢ ঔাদা  ওদরাম ঔাদাভ াঅয়, ব্যয়  ঞ্চদয়ভ তুমদামূমও রদেরড 

াঅয়, ব্যয়  ঞ্চয় রদ্যুঢারয়ঢ ঔাদ ওদরাম ঔাদা ধাণ যওু 

ঝাওা যঢওভা লাভ 

ঔাদা য়াভী কড় াঅয় ১৫৮,১৪৭ ১২৯,১৮১ ২৮,৯৬৬ ১৮.৩ 

ঔাদা য়াভী কড় ব্যয় ১২২,০৩৯ ১১৩,১১৫ ৮,৯২৪ ৭.৩ 

ঔাদা য়াভী কড় ঞ্চয় ৩৬,১০৮ ১৬,০৬৬ ২০,০৩৫ ৫৫.৪ 

ফাণা রধছু াঅয় ৩৩,৬৪৮ ২৬,৩৬৩ ৭,২৮৫ ২১.৬ 

ফাণা রধছু ব্যয় ২৫,৯৬৫ ২৩,০৮৪ ২,৮৮১ ১১.০ 

ফাণা রধছু ঞ্চয় ৭,৬৮২ ৩,২৭৮ ৪,৪০৪ ৫৭.৩ 
 
 

ঔাদাভ াঅওাভ রদঘদায় রদদয় ফাণারধছু াঅয়, ব্যয়  ঞ্চয় সভ ওভা লদয়দঙ, বা প্রওল্প এমাওায় বণাক্রদফ 

৩৩,৬৪৮, ২৫,৯৬৫  ৭,৬৮২ ঝাওা। ওদরাম এমাওাভ ফাণারধছু াঅয়, ব্যয়  ঞ্চয় বণাক্রদফ ২৬,৩৬৩ ঝাওা, 

২৩,০৮৪ ঝাওা  ৩,২৭৮ ঝাওা। াণ যাৎ াঅণ য-াফারচও াস্া প্রায় এও ণাওা দে রদ্যুঢারয়ঢ ঔাদায় ওদরাম 

ঔাদাভ তুমদায় ফাণারধছু াঅয়, ব্যয়  ঞ্চয় বণাক্রদফ ৭,২৮৫ ঝাওা, ২,৮৮১ ঝাওা  ৪,৪০৪ ঝাওা সযী। যঢওভা 

লাদভ ঢা তাড়ায় ২১.৬%, ১১.০%  ৫৭.৩% সযী। এদঢ প্রঢীয়ফাদ লয় সব, রদ্যুঢারয়ঢ ঔাদা রদ্যুদঢভ সুদবাক-

সুরথা ব্যলাভ ওদভ ঢাদতভ াঅয়-ব্যয়  ঞ্চয় াড়াদঢ ক্ষফ লদয়দঙ, এভ নদম ঢাঁদতভ চীদ থাভদডভ ফাদ 

ওদরাম এমাওাভ সঘদয় সদড়দঙ।         

 

৩.১১.৩ রদ্যুদঢভ ব্যলাভ 

 

রদ্যুৎ াংদবাক সধদঢ ৯৪% গ্রালদওভ সওাদ াসুরথা লয়রদ। াওী ৬% গ্রালও, বাদতভ াসুরথা লদয়রঙম ঢাদতভ 

প্রায় ি১০০%  দমদঙদ সব ঢাঁদতভ াংদবাদকভ চন্য াদধক্ষা ওভদঢ লদয়রঙম এাং াাআ চারদদয়দঙ ২-৩ ফা 

ফয় সমদকরঙম িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.২৭ ।  
 

গ্রালওকড তদ্যুরঢও ারঢ ঙাড়া ররপন্ন ওাদচ রদ্যুৎ ব্যলাভ ওদভদ। সবফদ তদ্যুরঢও ধাঔা, টিরপ, রেচ 

ঘামাদদা, সফাাাআম ঘাচয সতয়া াআঢারত। প্রায় াাআ তদ্যুরঢও ধাঔা ঘামাদদাভ চন্য রদ্যুৎ ব্যলাভ ওদভদ। ৯৭% 

এাং ৯১% গ্রালও বণাক্রদফ তদ্যুরঢও ধাঔা  টিরপ ঘামাদদাভ চন্য রদ্যুৎ ব্যলাভ ওদভদ। রেচ ঘামাদদাভ চন্য 

৩০% গ্রালও রদ্যুৎ ব্যলাভ ওদভদ। ঠাওা, ঘট্টগ্রাফ  রদমঝ রপাদক রেচ  টিরপ ব্যলাদভভ লাভ সরয। 

ওরম্পউঝাভ, ফাড়াাআওম ঘামাদদাভ চন্য রওছু াংখ্যও গ্রালও রদ্যুৎ ব্যলাভ ওদভ ণাদওদ িাংযুরক্ত-১,াভরড-

৩.২৮ । 
 

াঅারও গ্রালওকড ফাদ কদড় ৩২১ ঝাওা রদ্যুৎ রম রতদয় ণাদওদ। রপাক      ন্টদ সণদও সতঔা বায় সব, 

ঠাওা রপাদকভ গ্রালওকড দঘদয় সযী রদ্যুৎ ব্যলাভ ওদভ ণাদওদ,বাভ চন্য ঢাঁদতভদও কদড় ফারও ৩৬১ ঝাওা 

রদ্যুৎ রম ধরভদযাথ ওভদঢ লয়। রদমঝ, ঘট্টগ্রাফ  রভযাম রপাদকভ াঅারও রদ্যুৎ ব্যলাভওারভকড ৩৩৬, 
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৩২৮  ৩২৭ ঝাওা রদ্যুৎ রম সতদ। দঘদয় ওফ রদ্যুৎ রম সতদ ভাচযালী  ভাংপুভ রপাদকভ গ্রালওকড 

িাভরড-৩.২৯ । াঅভ মক্ষু ওভা বায় সব,  যরদম্ন রদ্যুৎ রম শুদৄফাত্র ১৪% রদ্যুৎ ব্যলাভওারভ রতদয় ণাদওদ। 

প্রায় াদথ যও াঅারও সপাক্তা ১৬১-৩০০ ঝাওা ফারও রদ্যুৎ রম ধরভদযাথ ওদভ ণাদওদ। ারযষ্ট প্রায় এও-

তৃঢীয়াাংয সপাক্তা ৩০০ ঝাওাভ সযী রদ্যুৎ রম রতদয় ণাদওদ, বাদতভ ফদধ্য প্রায় ১০% গ্রালও ৫০০ ঝাওা া 

ঢাভ সরয রদ্যুৎ রম ধরভদযাথ ওদভদ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ওদরাম গ্রুদধভ সমাওচদ রদ্যুদঢভ রওল্প রলাদ সওদভারদ সঢম ব্যলাভ াত কদড় ফারও ২৯৮ ঝাওা ঔভঘ 

ওদভদ। াঅদকাআ উদল্লঔ ওভা লদয়দঙ সব, রদ্যুৎ ব্যলাভওারভ ঔাদা কদড় ফারও ৩২১ ঝাওা রদ্যুৎ রম সতয়। াণ যাৎ 

রদ্যুৎ ব্যলাভওাভী ঔাদা ফারও ২৩ ঝাওা ি৩২১-২৯৮  সযী ব্যয় ওদভ ণাদওদ। রদ্যুৎ ব্যলাভওাভীকড 

তদ্যুরঢও ারঢ ঙাড়া রদ্যুৎ রতদয় তদ্যুরঢও ধাঔা, সফাাাআম ঘাচয, টিরপ, রেচ াআঢুারত ঘামাদ। ঢাঙাড়া 

রদ্যুদঢভ াঅদমা সওদভারদদভ সঘদয় তুমদামূমওপাদ তীখ যক্ষড জ্বামাদদা লয়। ওাদচাআ াঅরণ যও াফণ যাদ  

গ্রালওাআ রদ্যুৎ াংদবাক রদদঢ াঅগ্রলী। 

 

রদ্যুৎ রম প্রারপ্ত  ফয়ফঢ রম ধরভদযাথ: প্রায়  গ্রালও ফয়ফঢ রদ্যুৎ রম সধদয় ণাদওদ। ঢদ ভাংপুভ 

রপাদকভ ২% াঅারও গ্রালও দমদঙদ সব ঢাঁভা ফয়ফঢ রদ্যুৎ রম ধাদ দা। ৯৯% সপাক্তা চারদদয়দঙদ সব, 

ঢাঁভা ফয়ফঢ রদ্যুৎ রম ধরভদযাথ ওদভদ। াওী ১% দমদঙদ সব ঢাঁদতভ ফাদছ ফাদছ সতভী লয়। বাভা ফয়ফঢ 

ধরভদযাথ ওদভদ দা, ঢাভা রদমঝ  ভাংপুভ রপাদকভ। সাছা বাদে সব ঢাভা ফয়ফঢ রদ্যুৎ রম ধরভদযাথ 

ওদভদ দা, ওাভড ঢাঁভা ফয়ফঢ রদ্যুৎ রম ধাদ দা িাভরড-৩.৩০ । াঢএ, ফয়ফঢ রদ্যুৎ রম সধৌঙাদদাভ 

ব্যস্া রদদঢ লদ। 

 

াভরড -৩.৩০:  রদ্যুৎ রম ফয়ফঢ প্রারপ্ত  ধরভদযাথ     
উিভ ঠাওা ঘট্টগ্রাফ ভাচযালী খুমদা  রভযাম রদমঝ ভাংপুভ ফয়ফদরাংল সফাঝ 

রদ্যুৎ রম ফয়ফঢ ধায় রও দা  

লুাঁ   ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ৯৯.১ ৯৭.৭ ১০০.০ ৯৯.৬ 

দা - - - - - .৯ ২.৩ - .৪ 

সফাঝ  ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 
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সমঔরঘত্র-৩.৩: রদ্যুৎ ব্যলাভওাভী ঔাদাভ কড় ফারও রদ্যুৎ রদমভ রপাকয়ারভ ন্টদ 
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উিভ ঠাওা ঘট্টগ্রাফ ভাচযালী খুমদা  রভযাম রদমঝ ভাংপুভ ফয়ফদরাংল সফাঝ 

সফাঝ াংখ্যা িN) ২৬৩ ২১৩ ১৪৬ ৯৮ ৪৫ ৫৮ ১৪৭ ৫৮ ১০২৮ 

রদ্যুৎ রম ফয়ফঢ ধরভদযাথ  

লুাঁ   ১০০.০ ৮৭.৯ ৮৩.২ ৮৩.২ ১০০.০ ৯৬.০ ৮২.৬ ৯১.৫ ৯৫.১ 

দা - .৯ - - - - ১.৫ ২.৫ .৭ 

ফাদছ ফাদছ সতভী লয় - ১১.১ ১৬.৮ ১৬.৮  ১৪.০ ১৫.৯ ৫.৯ ৪.৩ 

সফাঝ  ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

সফাঝ াংখ্যা িn) ২৬৩ ২১৩ ১৪৬ ৯৮ ৪৫ ৫৮ ১৪৭ ৫৮ ১০২৮ 

 

 

াভরড -৩.৩১:  এমাওায় ততরদও রদ্যুৎ দা ণাওাভ ধরভফাড িখন্টায়  রপাক য়ারভ িযঢওভা  

খন্টা ঠাওা ঘট্টগ্রাফ ভাচযালী খুমদা  রভযাম রদমঝ ভাংপুভ ফয়ফদরাংল সফাঝ 

০-১ খন্টা ধব যন্ত ২০.০ ২৭.১ ৪৭.৪ ২.৬ ১৪.০ ২৮.৪ ১০.০ .৮ ২১.৩ 

১-২ ৬৮.৭ ৪০.৮ ১৮.৯ ৭৫.২ ৩৯.০ ৩২.৪ ৩৭.৬ ৬৬.১ ৪৭.৩ 

২-৩ - ২০.৬ ৩২.৬ ২১.৬ ৬.৪ ২৯.৪ ২০.০- ২০.৩ ১৬.৪ 

৩ খন্টাভ সযী ১১.৩ ১১.৫ ১.১ .৭ ৪০.৬ ৯.৮ ৩২.৪ ১২.৭ ১৫.০ 

সফাঝ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

সফাঝ াংখ্যা িn) ২৬৩ ২১৩ ১৪৬ ৯৮ ৪৫ ৫৮ ১৪৭ ৫৮ ১০২৮ 

কড়   

কড় ২.০ ১.৮ ১.৮ ২.১ ২.৩ ১.৯ ২.৫ ২.৩ ২.১ 

 

রদ্যুৎ রভ্রাঝ: কঢ ওদয়ও ঙদভ রদ্যুৎ উৎধাতদ উদল্লঔদবাগ্য লাদভ সদড়দঙ ঞ্চামদ  রঢভড ব্যস্া পাম 

লদয়দঙ নদম রদ্যুৎ রভ্রাঝ াদদওঝা ওফদঙ।  চায়কায়াআ রওছু রওছু রদ্যুৎ রভ্রাঝ াঅদঙ। কদড় ২.১ খন্টা রদ্যুৎ 

দা ণাওাভ ওণা উদল্লঔ ওভা লদয়দঙ। ভাংপুভ রপাদক রদ্যুৎ রভ্রাঝ দঘদয় সযী, কদড় ততরদও প্রায় ২.৫ খন্টা। 

ঢদ রঘঝাকাাং  ভাচযালী রপাদক দঘদয় ওফ ি১.৮ খন্টা । রদ্যুৎ রভ্রাঝ এভ ন্টদ সণদও সতঔা বায় সব প্রায় 

৪৭% ব্যলাভওাভী দমদঙদ ঢাঁদতভ এমাওায় ১-২ খন্টা রদ্যুৎ ণাদও দা, ১৬% গ্রালও ২-৩ খন্টা ধব যন্ত রদ্যুৎ দা 

ণাওাভ ওণা দমদঙদ। ১৫% গ্রালও দমদঙদ সব ঢাঁদতভ এমাওায় প্ররঢরতদ কদড় ৩ খন্টাভ ারথও ফয় রদ্যুৎ 

ণাদও দা িাভরড-৩.৩১ । ান্যরতদও ২১% গ্রালও দমদঙদ সব ঢাঁদতভ এমাওায় রদ্যুৎ রভ্রাঝ ১ খণ্টাভ ওফ লয়। 

 
৩.১১.৪  রদ্যুৎ ব্যলাদভভ সুরথামূল 

 

রদ্যুৎ ব্যলাদভভ নদম এমাওাভ ফাযার মাপাদ লদয়দঙদ রওদা এভওফ প্রদশ্নভ চাদ াাআ স্বীওাভ ওদভদঙদ সব 

রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম ঢাঁদতভ এমাওায় াদদও সুরথা লদয়দঙ। ররপন্নপাদ রদ্যুৎ গ্রালওভা মাপাদ লদেদ। প্রায় 

৯৫% দমদঙদ সব রদ্যুৎ ব্যলাদভভ নদম সঙদম সফদয়ভা সরয ফয় ধব যন্ত ধড়াশুদা ওভদঢ ধাদভ। স্াদীয় ব্যা-

ারডদচুভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ি৬৭% , ভাদঢ ওাদচভ সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ি৬৫% , চুরভ টাওারঢ ল 

ান্যান্য াধভাথ াঅদকভ সঘদয় ওদফদঙ ি৬২% , লাঝ-াচাদভভ উন্নরঢ লদয়দঙ ি৬১% , সঘ ধাম্প ব্যলাভ বৃরদ্ধ 

সধদয়দঙ ি৫৯% , ওরম্পউঝাভ  াআন্টাভদদঝ ব্যলাদভভ সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ি৫৮% , বাঢায়াঢ  সবাকাদবাক 

ব্যস্াভ উন্নরঢ লদয়দঙ ি৫৭% , ফরলমাদতভ ওাদচভ সুদবাক-সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ি৫৬% , রঘরওৎা সাভ 

িরদযর ওদভ াদদও ভাঢ ধব যন্ত নাদফ যীগুদমা রথ রক্রয় ওভদঢ ধাভদঙ  সুদবাক বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ি৪১% । লাঁ-

মুভকীভ ঔাফাভগুরমদঢ রদযরঢ যীঢওাদম যীঢ লদঢ মুভকীগুরমদও ভক্ষা ওভাভ চন্য তদ্যুরঢও াল্ব ব্যলাভ ওভা 

লয় এাং গ্রীষ্মওাদম ধরভদয লদীয় ধব যাদয় যীঢম ভাঔাভ চন্য তদ্যুরঢও ধাঔা ব্যলাভ ওভা লয়। রদ্যুৎ সুরথা 

ধায়াভ ওাভদদ লাঁ-মুভকীভ ঔাফাভ কদড় উদঞদঙ এাং লাঁ-মুভকী ধামদ ি৪১%  বৃরদ্ধ সধদয়দঙ, এাং ক্ষুদ্র  কুটিভ 

রযদল্পভ প্রাভ ি৪০%  খদঝদঙ; এঙাড়া ফৎস্য ঘার ি২৫%  বৃরদ্ধ সধদয়দঙ।  িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৩২ । 
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সমঔরঘত্র-৩.৪: রদ্যুৎ ব্যলাদভভ সুরথামূল

  

 

রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম গ্রালওদতভ ঔাদা উধকৃঢ লদয়দঙ রওদা এভওফ এওটি প্রদশ্নভ উিদভ াাআ দমদঙদ সব 

রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম ঢাঁদতভ ঔাদা দাদাপাদ উধকৃঢ লদয়দঙ। সফাাাআম সনাদদ ঘাচয সতয়াভ সুদবাক লদয়দঙ 

দমদঙদ ি৯৩% , নদম সবাকাদবাক ব্যস্া াঅভ লচঢভ লদয়দঙ। সঙদম-সফদয়ভা ভাদঢ াঅদকভ তুমদায় ারথও 

ফয় সমঔাধড়া ওভদঢ ধাদভ দমদঙদ ি৮৯%  গ্রালও। সঝরমরপযদদ রযক্ষা  রদদাতদমূমও াযাষ্ঠাদ সতঔাভ 

সুদবাক সৃরষ্ট লদয়দঙ দমদঙদ ি৮৩% । ান্যান্য গুরুত্বপূড য উধওাভ মূল লমাঃ ঔাদাভ রদভাধিা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ 

ি৬৮% , ঔাদাভ ার যও াঅয় সদড়দঙ ি৫৮% , সঘ ধাম্প ব্যলাদভভ সুদবাক বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ি৪৭% , রেচ 

ব্যলাদভভ নদম ঔাাভ াংভক্ষড ওভাভ সুদবাক লদয়দঙ ি৪০% , নদম াধঘয় ওদফদঙ াদদও, াআদমরিও সমাাআ 

সফরযদ ব্যলাদভভ সুদবাক লদয়দঙ ি৯%  াআঢুারত িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৩৩ ।  

 

সফাঝ ওণা, রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম গ্রাফীড চদধদতভ াণ যবদরঢও  াফারচও চীদদ এও তপ্লরও ধরভঢযদ 

ারথঢ লদয়দঙ এাং সুদূভ প্রাভী প্রপা রস্তাভ মাপ ওদভদঙ। ফাযাদরভ চীদ থাভদডভ ফাদ উন্নঢ লদয়দঙ  াঅয় 

াদদও বৃরদ্ধ সধদয়দঙ । 
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৩.১১.৫  সদঘভ উধভ প্রপা  

 

সফাঝ দমুদা গ্রালওদতভ ফদধ্য ৭৮% রদ্যুৎ গ্রালদওভ সদঘভ াঅঢায় চরফ াঅদঙ। ঘট্টগ্রাফ, খুমদা  রভযাম 

রপাদক গ্রালদওভ সদঘভ াঅঢাবৄক্ত চরফভ ধরভফাড দঘদয় ওফ ি৭০%, ৫৬%  ৫৫% । সঘ বদন্ত্র রদ্যুদঢভ 

ব্যলাভ ভাচযালীদঢ এাং ফয়ফদরাংদল  দঘদয় সরয ি৯৫%  ৯৬% । ভাংপুভ রপাদক  সঘ বদন্ত্র রদ্যুদঢভ 

ব্যলাভ সরয। াত্র চরভদধ সতঔা বায় ঠাওা  ঘট্টগ্রাফ রপাদক সঘ বদন্ত্র রদ্যুঢারয়ঢ গ্রালও াংখ্যা দঘদয় ওফ।  

রদ্যুঢঘারমঢ সঘ বদন্ত্র সঘ ঔভঘ াদদও ওফ। রদ্যুঢঘারমঢ সঘ বন্ত্র ব্যলাভওাভীদতভ ঢথ্য াযাবায়ী প্ররঢ যঢও 

চরফদঢ কড় সঘ ঔভঘ ৫৬ ঝাওা। ঘট্টগ্রাফ  খুমদা রপাদক সঘ ঔভঘ দঘদয় সরয, প্ররঢ যঢদও বণাক্রদফ ৬৬ 

ঝাওা  ৬৪ ঝাওা। াধভ রতদও ভাচযালী  ফয়ফদরাংল রপাদক দঘদয় ওফ, প্ররঢ যঢদও ৫৫ ঝাওা  ৬১ 

ঝাওা। ান্য রতদও রটদচম ঘারমঢ ধাদম্প প্ররঢ যঢদও কড় ঔভঘ ৭৮ ঝাওা। ভাংপুভ  ভাচযালী রপাদক রটদচম 

ঘারমঢ ধাদম্প কড় ঔভঘ দঘদয় সরয; প্ররঢ যঢাাংদয ৯৫ ঝাওা  ৮৩ ঝাওা। রদমঝ  ঠাওা রপাদক দঘদয় 

ওফ, বণাক্রদফ ৬৩ ঝাওা  ৭০ ঝাওা। এঔাদদ ারথওাাংয সঘ ধাম্প রতদয় উধরভ পাদকভ িদতী, ঔাম  রম  ধারদ 

সঢামা লয়। াঢএ প্রতি ঢথ্য াযাবায়ী রটদচম ঘারমঢ সঘ ধাদম্প রদ্যুঢারয়ঢ ধাদম্পভ তুমদায় কড় ঔভঘ ২২ 

ঝাও সরয প্ররঢ যঢদও িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৩৪ । ান্যওণায় মা বায় রদ্যুঢারয়ঢ ধাম্প ব্যলাভ ওদভ 

কৃরওভা সঘ ঔভঘ প্রায় এও-তৃঢীয়াাংয ওফাদঢ ফণ য লদয়দঙ; নদম ঢাঁভা মাপাদ লদেদ। 

াভরড -৩.৩৪: সঘ বদন্ত্র রদ্যুদঢভ ব্যলাভ   

উিভ ঠাওা ঘট্টগ্রাফ ভাচযা

লী 

খুমদা  রভযাম রদমঝ ভাংপুভ ফয়ফদরাংল সফাঝ 

সদঘভ াঅঢায় সওাদ চরফ াঅদঙ রও দা  

লুাঁ   ৮৫.২ ৬৯.৮ ৯৪.৭ ৫৫.৮ ৫৫.৩ ৮১.৩ ৮৩.৮ ৯৫.৮ ৭৭.৭ 

দা ১৪.৮ ৩০.২ ৫.৩ ৪৪.২ ৪৪.৭ ১৮.৭ ১৬.২ ৪.২ ২২.৩ 

সফাঝ  ২৬৩ ২১৩ ১৪৬ ৯৮ ৪৫ ৫৮ ১৪৭ ৫৮ ১০২৮ 

সঘ বন্ত্র রদ্যুঢারয়ঢ রও দা  

লুাঁ   ৪১.৩ ৬৫.৬ ১০০.০ ৭৮.৬ ৮৪.৬ ৯৭.৭ ৮২.৯ ৮৮.৫ ৭৯.৯ 

দা ৫৮.৭ ৩৪.৪ ০.০ ২১.৪ ১৫.৪ ২.৩ ১৭.১ ১১.৫ ২০.১ 

সফাঝ  ২৬৩ ২১৩ ১৪৬ ৯৮ ৪৫ ৫৮ ১৪৭ ৫৮ ১০২৮ 

রদ্যুঢারয়ঢ প্ররঢ যঢদও সঘ ঔভঘ িকদড়   

কড় ৫৬ ৬৬ ৫৫ ৬৪ ৫৯ ৬৩ ৬১ ৫৩ ৫৬ 

দ যাচ্চ ৬৫ ১১২ ৯১ ৭৫ ৬২ ৭২ ৭১ ৯৩ ৭৮ 

 যরদম্ন ৪০ ৩০ ৪৫ ৬০ ৪০ ৩০ ৩০ ৪০ ৩০ 

রদ্যুঢারয়ঢ দা লদম প্ররঢ যঢদও সঘ ঔভঘ িকদড়   

কড় ৭০ ৮২ ৮৩ ৭৩ ৭২ ৬৩ ৯৫ ৭৫ ৭৮ 

দ যাচ্চ ৮০ ১২০ ১১০ ৮০ ১০০ ৭৬ ১৫০ ৯০ ১১৫ 

 যরদম্ন ৪০ ৩০ ৩৫ ৪০ ৬০ ৫০ ৫০ ৪০ ৩০ 

 

৩.১১.৬  াআন্টাভদদঝ ব্যলাদভভ উধভ প্রপা 

 

রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম াআন্টাভদদঝ সবাকাদবাক লচ লদয়দঙ  রটরচঝাম াাংমাদতয ররদফ যাদড াগ্রকরঢ লদয়দঙ। 

যঢওভা প্রায় ৯০ চদ রদ্যুৎ গ্রালও দমদঙদ সব, রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম ঢাদতভ াআন্টাভদদঝ ব্যলাভ লচ লদয়দঙ। 

প্রায়  গ্রালওাআ লদচ াআন্টাভদদঝ ব্যলাদভভ ররয়টি উদল্লঔ ওদভদঙদ। াআন্টাভদদঝ ব্যলাদভভ উধওাভ রলদদ 

ঢাঁভা উদল্লঔ ওদভদঙদ : ররপন্ন প্রওাভ ঢথ্য াংগ্রল ওভা বায় ি৯০.৪% , গ্রাফ সণদওাআ ঘাকুভীভ াঅদতদ ওভা বায় 

ি৫৫% , ধভীক্ষাভ রুটিদ  নমানম ধায়া বায় এাং রদতদয সমঔাধড়াভ চন্য সবাকাদবাক ওভা বায় ি৩১%  

াআঢুারত িাভরড-৩.৩৫ । 
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াভরড -৩.৩৫:  াআন্টাভদদঝ ব্যলাভ  

উিভ ঠাওা ঘট্টগ্রাফ ভাচযালী খুমদা  রভযাম রদমঝ ভাংপুভ ফয়ফদরাংল সফাঝ 

সতয ব্যারধ াআন্টাভদদঝ ব্যলাভ লচ লদয়দঙ রও দা  

লুাঁ   ৯২.৮ ৭৪.২ ১০০.০ ৮৩.০ ৬৪.০ ৭৯.২ ৮১.৬ ১০০.০ ৮৯.৮ 

দা ৭.২ ৩৫.৮  ১৭.০ ৬৬.০ ২০.৮ ১৮.৪ - ২০.২ 

সফাঝ  ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

উধওাভমূল  

গ্রাফ সণদওাআ ঘাকুভীভ 

াঅদতদ ওভা বায় 

৫০.৩ ৬৬.০ ৪০.৭ ৫০.৩ ৪৭.৮ ৬২.২ ৩৯.১ ৬০.৩ ৫৫.২ 

ররপন্ন প্রওাভ ঢথ্য াংগ্রল 

ওভা বায় 

৮৯.২ ৮৮.০ ১০০.০ ৯৫.৩ ৮২.৬ ৮৬.৬ ৭৪.১ ৮৫.৭ ৯০.৪ 

ধভীক্ষাভ রুটিদ   

নমানম ধায়া বায় 

রদতদয সমঔাধড়াভ চন্য 

সবাকাদবাক ওভা বায় 

১৬.৮ ৪০.০ ৬৭.০ ৪০.২ ৮.৭ ২৯.৩ ৪৮.৩ ১২.৫ ৩০.৬ 

সফাঝ  ৭৪ ৫০ ৯১ ১০৭ ৪৬ ৮২ ৫৮ ১১২ ৮৩১ 

এওারথও উিভ ান্তবৄ যক্ত ওভা লদয়দঙ। 

 

৩.১১.৭  ঢযফাদদ রদ্যুৎ াংদবাক ধায়রদ এফদ ঔাদাভ িওদরাম  রদ্যুৎ াংদবাক সণদও ম্ভাব্য সুরথামূল 

ঢযফাদদ সব ফস্ত ঔাদা রদ্যুৎ াংদবাক ধায়রদ, এফদ ২৯৬টি ঔাদাদও ওদরাম রলদদ াক্ষাৎওাভ সদয়া 

লদয়দঙ। ঢাদতভ াাআ ফদদ ওদভদ সব রদ্যুৎ াংদবাক সধদম ঢাদতভ এমাওাভ উন্নয়দ লদ িাংযুাক্ত-১, াভরড-

৩.৩৬ । এ প্রদঙ্গ ঢাঁভা চাদাদ সব রদ্যুৎ াংদবাক সধদম এমাওাভ সঙদম সফদয়ভা সরয ফয় ধড়াশুদা ওভদঢ 

ধাভদ ি৮৩% , রঘরওৎা সাভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ ধাদ ি৮১% ,দতুদ দতুদ স্কুম ওদমচ প্ররঢরষ্ঠঢ লদ 

ি৭৩% ,  র রদও/স্বাস্ুদওন্দ্র স্ারধঢ লদ ি৭০% , লাঝ াচাদভভ উন্নরঢ লদ  সঘ ধাম্প ব্যলাভ বৃরদ্ধ ধাদ 

ি৬৫% , ক্ষুদ্র  কুটিভ রযদল্পভ প্রাভ খঝদ ি৬০% , ওরম্পউঝাভ  াআন্টাভদদঝ ব্যলাদভভ সুদবাক াড়দ ি৫৯% ,  

ফৎস্য ঘার বৃরদ্ধ ধাদ ি৫৭% , ভাদঢ ওাদচভ সুদবাক বৃরদ্ধ ধাদ ি৫৬% , চুরভ টাওারঢ ল ান্যান্য াধভাথ ওফদ 

ি৫৩% , াআঢুারত িাংযুাক্ত-১, াভরড-৩.৩৭  । 

 
রদ্যুৎ াংদবাক সধদম ঢাদতভ ঔাদা রওপাদ উধকৃঢ লদ এফদ প্রদশ্নভ উিদভ ঢাঁভা দমদঙদ সফাাাআম সনাদদ ঘাচয 

সতয়া লচ লদ ি৯৫% , সঝরমরপযদদ রযক্ষা  রদদাতদ মূমও াযাষ্ঠাদ সতঔা ম্ভ লদ ি৯০% , ভাদঢ ঢাঁদতভ 

সঙদম সফদয়ভা সরয ফয় সমঔা ধড়া ওভদঢ ধাভদ ি৮৪% , গৃদলভ রদভাধিা ব্যস্া বৃরদ্ধ ওভা বাদ ি৭৩% , 

সঘ ধাদম্প রদ্যুৎ ব্যলাভ ওদভ ঔভঘ ওফাদদা বাদ ি৫৯% , রেচ ব্যলাভ ওদভ ঔাাভ াংভক্ষড ওভা বাদ 

ি৫৬% , াআদমরিও সমাাআ সফরযদ ব্যলাভ ম্ভ লদ ি৫৪% , াআঢুারত  িাভরড-৩.৩৮   । 

াভরড-৩.৩৮  রদ্যুৎ াংদবাদক ঔাদাভ উধওাভ 

উধওাভমূল াংখ্যা যঢওভা লাভ 

ভাদঢ সঙদমদফদয়ভা ধড়াশুদা সযী ফয় থদভ ওভদঢ ধাভদঢা ২৩৭ ৮৩.৬ 

সঝরমরপযদদ রযক্ষা  রদদাতদমুমও াযাষ্ঠাদ সতঔা সবঢ ২৩২ ৯০.২ 

াআদমওরট্রও সমাাআ রফরযদ ব্যলাভ ওভা সবঢ ১১৪ ৫৪.৩ 

সফাাাআম সনাদদ ঘাচয সতয়া সবঢ  ২১৫ ৯৪.৬ 

গৃদলভ রদভাধিা ব্যস্া বৃরদ্ধ সধঢ ১৭৫ ৭৩.৬ 

সঘ ধাম্প ব্যলাভ ওভা সবঢ ১৭৭ ৫৮.৭ 

রেচ ব্যলাভ ওদভ ঔাাভ াংভক্ষড ওভা সবঢ  ১৯১ ৫৫.৬ 

ার যও াঅয় বৃরদ্ধ ধায় ১২০ ২২.৯ 

ান্যান্য  ৫১ ৯.৮ 

n ২৯৬ 
এওারথও উিভ ান্তবৄ যক্ত ওভা লদয়দঙ। 
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 বরত ঢাঁদতভ ঔাদায় রদ্যুৎ াংদবাক সদাআ, ঢবু সঘ প্রতাদওারভ কৃরওদতভ ৩৮% এভ কৃরর চরফদঢ রদ্যুঢারয়ঢ 

ধাম্প িাভা সঘ সতয়া লয়। এাআ ফস্ত কৃরদওভ চরফ রদ্যুঢারয়ঢ এমাওায় ারস্ঢ। াওী ৬২ পাকদও এঔদদা 

রদ্যুৎ াংদবাক সতয়া ম্ভ লয়রদ িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৩৯ । ঢাঁদতভ সতয়া উধাি াযাবায়ী প্ররঢ যঢও চরফদঢ 

রদ্যুঢঘারমঢ ধাদম্প কড় ঔভঘ লয় ৬২ ঝাওা, ান্যরতদও রটদচম ঘারমঢ ধাদম্প কড় ঔভঘ লয় প্রায় ৮৮ ঝাওা, 

াণ যাৎ রটদচম ঘারমঢ ধাদম্প কড় ঔভঘ প্ররঢ যঢদও ২৬ ঝাওা সরয িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৪০  । ান্যওণায় 

রদ্যুৎ ঘারমঢ ধাদম্প কড় ঔভঘ ৩০% ওফ। 

 

উিভতাঢাদতভ ৯৭ পাক ফদদ ওদভদ রদ্যুৎ াংদবাক সধদম ঢাঁদতভ এমাওাভ াণ যবদরঢও উন্নয়দ ত্বভারিঢ লদ, 

৯৩% পাক ফদদ ওদভদ কৃরর উৎধাতদ বৃরদ্ধ ধাদ, ৯২% ফদদ ওদভদ দতুদ ওফ যাংস্াদ সৃরষ্ট লদ এাং ৮৪% ফদদ 

ওদভদ ঢাঁদতভ াঅয় বৃরদ্ধ ধাদ। াঢএ রদ্যুৎ াংদবাক সতয়া লদম াাআ াদদন্দ রদ্যুৎ াংদবাক সদদদ িাভরড-

৩.৪১ । 

াভরড-৩.৪১ ওদরাম এমাওাভ উিভতাঢাদতভ ফঢাফঢ   

ফঢাফঢ াংখ্যা যঢওভা লাভ 

রদ্যুৎ াংদবাক সধদম াঅয় বৃরদ্ধ ধাদ  ২৪১ ৮৪.৩ 

রদ্যুৎ াংদবাক ণাওদম কৃরর সক্ষদত্র উৎধাতদ বৃরদ্ধ ধাদ ২৮১ ৯৩.১ 

রদ্যুৎ াংদবাদকভ সধদম দতুদ ওফ যাংস্াদ সৃরষ্ট লদ ২৬৫ ৯২.০ 

রদ্যুৎ াংদবাক সধদম এমাওাভ াণ যবদরঢও উন্নয়দ লদ ৩১৫ ৯৭.৩ 

n ২৯৬ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . যাদওভ াঅলদফত ফারদওকঞ্জ ধরভতয যদ ওামীদ ফদয় গ্রালওদতভ াদণ 

াঅদমাঘদা ওভদঙদ 
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৩.১১.৮   ারডরচুও প্ররঢষ্ঠাদদভ উধভ প্রপা    

 

পঁরঘয মক্ষ গ্রালও াংদবাক প্রওদল্পভ ৭৯টি রধরএ সণদও ১৬টি রধরএ সণদও ততঘরয়ঢ দমুদায়দদভ ফাধ্যদফ 

১২০টি ক্ষুদ্র  ফাছারভ ব্যা প্ররঢষ্ঠাদ াঙাাআ ওভা লয়। রদ্যুদঢভ ব্যলাভ  ঢাভ প্রপা ম্পরওযঢ এওটি 

প্রশ্নফামাভ ফাধ্যদফ এাআ ফস্ত প্ররঢষ্ঠাদদভ ১১১ চদ ফারমও, ৪ চদ ম্যাদদচাভ  াওী ৫ চদ ওফ যঘাভীভ 

াক্ষাৎওাভ গ্রলড ওভা লয় িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৪২ । রদদন্ ঢাঁদতভ ঢথ্য াংদক্ষদধ ড যদা ওভা লম। 

 
৩.১১.৮.১  ারডরচুও প্ররঢষ্ঠাদদভ ফারমওদতভ াঅণ য-াফারচও াস্া 

 
উিভতাঢাদতভ ৯৬% পুরুর  াওী ৪% ফরলমা। ঢাঁদতভ ফদধ্য ৩৫% এভ রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢা এ.এ.র া ঢাভ 

সযী, ৩৩% ৬ষ্ঠ সশ্ররড সণদও ১০ফ সশ্ররড ধব যন্ত ধায ওদভদঙদ। াওী ৩২% প্রাণরফও রযামদয় সমঔাধড়া 

ওদভদঙদ। রস্তারভঢ ঢথ্য িাংযুাক্ত-১, াভরড-৩.৪৩  এ রধৃঢ ল’ম।  

 

৩.১১.৮.২  প্ররঢষ্ঠাদদভ থভড 

 
ফীক্ষায় প্রঢীয়ফাদ লয় সব, প্রওল্প এমাওায় ররপন্ন থভদডভ ব্যা প্ররঢষ্ঠাদ ভদয়দঙ। এগুদমাভ ফদধ্য ৪৭% মুরতভ 

সতাওাদ, প্রায় ১৩% ঘাদয়ভ সতাওাদ  সলাদঝম/দভস্টুদভন্ট, প্রায় ৮% নাদফ যী/টাক্তাভঔাদা। ান্যান্য সতাওাদদভ 

ফদধ্য াদভভ  ওীঝদাযদওভ সতাওাদ, াআদমওরট্রওুাম াফগ্রীভ সতাওাদ, লাট যয়াদভভ সতাওাদ, নারদ যঘাদভভ 

সতাওাদ, গ্লা লাউ, াআদয়ভ সতাওাদ, টিদদভ/রদফ যাড াফগ্রীভ সতাওাদ াআঢুারত। রস্তারভঢ ঢথ্য াভরড-৩.৪৪।   

 

াভরড-৩.৪৪   প্ররঢষ্ঠাদদভ থভদ 

থভদ াংখ্যা যঢওভা লাভ 

মুতী সতাওাদ ৫৬ 46.7 

ঘাদয়ভ সতাওাদ ১৬ 13.3 

সভস্টুদভন্ট/দলাদঝম ১১ 9.2 

ওাধদড়ভ সতাওাদ ৫ 4.2 

ওাধড় সমাাআ ৮ 6.7 

টাক্তাভ ঔাদা/রদথভ সতাওাদ ৯ 7.5 

াদভভ/ওীঝদাযও/ধশুধারঔভ ঔাাদভভ সতাওাদ ৪ 3.3 

ান্যান্য িনারদ যঘাভ, গ্লা লাউচ, াআ মাাআদিরভ, াআদমরট্রও সতাওাদ, 

লাট যয়াভ সতাওাদ াআঢুারত  

১১ 

9.2 

সফাঝ  ১২০ ১০০.০ 
 

 

৩.১১.৮.৩   প্ররঢষ্ঠাদদভ চদম  াঅয়-ব্যয় 

 

ফীক্ষা এমাওাভ ব্যা প্ররঢষ্ঠাদদ ররপন্ন াংখ্যও চদম ওাচ ওদভদ। ঢদথ্য সতঔা বায় সব, ৪৬% সতাওাদদ ওাচ 

ওদভদ ফাত্র ১ চদ সমাও, ৪৪% সতাওাদদ ওাচ ওদভদ ২-৩ চদ সমাও, প্রায় ৩% সতাওাদদ ওাচ ওদভদ ৪ চদদভ 

সযী সমাও। প্ররঢটি সতাওাদদ কদড় ২ চদ সমাও ওাচ ওদভদ িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৪৫ । উিভতাঢাদতভ প্রতি 

ঢথ্য াযাবায়ী প্ররঢটি সতাওাদদভ ারর যও াঅয় কদড় ৪০৯,৪৫৮ ঝাওা। াঅদয়ভ ঢথ্য সণদও সতঔা বায় সব ধাঁঘ মক্ষ 

ঝাওা া ঢাভ সযী াঅয় ম্পন্ন ব্যা প্ররঢষ্ঠাদদভ যঢওভা লাভ প্রায় ২০%  ২০০,০০০- ৫০০,০০০ ঝাওা াঅয় 
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ওদভদ  ৪২% ব্যা প্ররঢষ্ঠাদ এাং াওী প্ররঢষ্ঠাদগুরমভ প্ররঢটিদঢ ২ মক্ষ ঝাওাভ রদদঘ াঅয় লদয় ণাদও। ান্য 

রতদও ঢাদতভ কড় ব্যয় প্রায় ২৬৫,৩৭৫ ঝাওা িদমঔরঘত্র-৭.৩ । নদম ারর যও কড় মাপ তাঁড়ায় প্রায় ১৪৪,০৮৩ ঝাওা 

াণা ফারও মাপ প্রায় ১২,০০৬ ঝাওা িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৪৬ । 
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সমঔরঘত্র-৩.৫.: ব্যায় াৎরভওাঅয়  ব্যয়

     
 

 

৩.১১.৮.৪   রদ্যুৎ াংদবাক 

ফীক্ষা সণদও সতঔা বায় সব, ব্যা প্ররঢষ্ঠাদমূল প্রওল্প ঘমাওারমদ ররপন্ন ফদয় রদ্যুৎ াংদবাক সধদয়দঙদ। 

াংদবাক সধদঢ গ্রালদওভ সওাদ াসুরথা লয়রদ। ঢদ প্রায় ৩% গ্রালদওভ রওছু াসুরথা লদয়রঙম। াসুরথা রলদদ 

ঢাঁভা উদল্লঔ ওদভদঙদ: ৬ চদ মদঙদ াদধক্ষা ওভদঢ লদয়রঙম, ২চদ মদঙদ ঝাওা ধয়া সমদকরঙম।  াঅদতদদভ 

ধভ ব্যা প্ররঢষ্ঠাদ মূদলভ রদ্যুৎ াংদবাক সধদঢ কদড় ৩০ রতদ া ১ ফা ফয় সমদকরঙম। াংদবাক সধদঢ 

দ যাচ্চ ৬০ রতদ   যরদম্ন ১৫ রতদ ফয় সমদকরঙম িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৪৭ । 

 
৩.১১.৮.৫   রদ্যুৎ াংদবাদকভ সুরথা 

 
রদ্যুৎ াংদবাক ধায়াভ নদম ঢাদতভ ব্যাদয়ভ াদদও সুরথা লদে। সতাওাদদ ররক্রভ ধরভফাড াড়দঙ দমদঙদ 

ি৯১% , সতাওাদদ রদ্যুৎ ণাওাভ চন্য ফামাফাম লদচ তঢরভ ওভা বায় ি৮৯% । াদদও ভাঢ ধব যন্ত সতাওাদ সঔামা 

ভাঔা ম্ভ লদে ি৮১% , নদম ঢাদতভ ররক্রভ ধরভফাড সদড় রকদয়দঙ; সক্রঢা াঅওর যড ওভাভ চন্য াদদও 

সতাওাদদ রদযর ওদভ ঔাাভ সতাওাদদ টিরপ ঘামাদদা লয় ি৬৯% । সতাওাদদ রেচ ব্যলাভ ওভা লদে ি৫৯% , 

নদম ঔাযদ্রব্য ধঘদ সণদও ভক্ষা ওভা ম্ভ লদে। নাদফ যী  ভওাভী এাং সভওাভী রঘরওৎা প্ররঢষ্ঠাদদ 

লদচ প্রদয়াচদীয় রথ, ঝীওা  াআদদচওযদ াংভক্ষড ওভা ম্ভ লদে।  িদমঔরঘত্র-৩.৬ এাং াংযুরক্ত-১,  

াভরড-৩.৪৮ । এ ফস্ত সুরথাভ নদম ব্যা প্ররঢষ্ঠাদদভ কদড় ২০.৩% এভ সযী াঅয় সদড়দঙ। াঅয় বৃরদ্ধভ ন্টদ 
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সণদও সতঔা বায় সব ৬৫% এভ ব্যা প্ররঢষ্ঠাদদভ াঅয় ১১-৪০% সদড়দঙ। াঅভ াঅয় ৪১-৫০% এভ সযী সদড়দঙ 

৬%। এমাওায় ব্যা প্ররঢষ্ঠাদদভ াংখ্যা  সদড়দঙ, কদড় ২৬% িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৫২ ।  

 

  
   
২  
   
   
   
   
   
   
   
    

ররক্রভ ধরভফাড 

াড়দঙ 

াদদও ভাঢ 

সতাওাদ সঔামা 

ভাঔা বায়

ঢাড়াঢারড় ফাম 

তঢরভ ওভা বায়

সতাওাদদ রেচ 

ব্যলাভ ওভদঢ 

ধাভরঙ

সতাওাদদ টিরপ 

ঘামাদদা বায়

সমাাআ সফরযদদ 

রদ্যুৎ রতদয় ওাচ 

ওভা বায়

৯০ ৮

81.7

89.2

59.2

69.2

30.0

সমঔরঘত্র-৩.৬: রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম ব্যায় সুরথামূল

 
 

৩.১১.৮.৬   রদ্যুৎ রম 

 
প্রওল্প এমাওায় চরভধ সণদও সতঔা বায় সব, ররপন্ন প্ররঢষ্ঠাদদভ রদ্যুৎ রম ররপন্ন থভদডভ। কদড় ফারও রদ্যুৎ 

রদমভ ধরভফাড ১১৩০ ঝাওা, াঅাভ সওউ সওউ দ যাচ্চ ৬৫০০ ঝাওা ধব য  রম ধরভদযাথ ওদভ ণাদওদ িাংযুরক্ত-

১, াভরড-৩.৫০ । এঔাদদ সতঔা বায় সব, প্রায় াাআ ফয়ফঢ রদ্যুৎ রম সধদয় ণাদওদ এাং ফয়ফঢ ধরভদযাথ 

ওদভ ণাদওদ এাং রদ্যুৎ াংদবাদকভ ওাভদড এমাওায় ব্যা প্ররঢষ্ঠাদ কদড় উদঞদঙ। িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৫১ । 

ততরদও প্রায় ১৩ খন্টা ঢাঁভা রদ্যুৎ ব্যলাভ ওদভদ: দ যাচ্চ ২১ খন্টা   যরদম্ন ৭ খন্টা িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৫২-

৫৩ । 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৩.১১.৮.৭  রটদচদমভ তুমদায় রদ্যুৎ ব্যলাদভ ঔভঘ 

 
ব্যলাভওাভীদতভ ৯৮% ফদদ ওদভদ রদ্যুদঢ রটদচদমভ তুমদায় ঔভঘ ওফ। ঢাঁভা ফদদ ওদভদ রটদচদমভ তুমদায় 

রদ্যুৎ ব্যলাদভভ নদম ঢাদতভ ঔভঘ প্রায় ৪১% াশ্রয় লদয়দঙ। াশ্রদয়ভ ঢথ্য ন্টদ সণদও সতঔা বায় সব  ৩৮% 

১১৩০

৬৫০০

৩৫০

সমঔরঘত্র-৩.৭: ফারও কড় রদ্যুৎ রম ঝাওায়

কড় দ যাচ্চ  যরদম্ন
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গ্রালও ফদদ ওদভদ ঢাঁদতভ াংরেষ্ট ঔভঘ ৪০% এভ সযী ওদফ রকদয়দঙ, ৩৬% ফদদ ওদভদ ঢাদতভ াশ্রদয়ভ 

ধরভফাড ২১-৪০%  এাং াওী ২৪% গ্রালও ফদদ ওদভদ সব, ঢাদতভ াশ্রদয়ভ ধরভফাড ২০% পাক। উধদভাক্ত 

াঅদমাঘদা সণদও সতঔা বায় সব, এওরতদও ব্যা প্ররঢষ্ঠাদদভ ঔভঘ ওদফদঙ ান্যরতদও রক্রদয়ভ ধরভফাড সদড়দঙ 

এাং ব্যা প্ররঢষ্ঠাদদভ াংখ্যা সদড়দঙ। িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৫৪ । 
 

৩.১১.৮.৮  রদ্যুদঢভ সমাটদযরটাং 

 
ারডরচুও গ্রালওদতভ াাআ দমদঙদ সব ঢাঁদতভ এমাওায় সমাট সযরটাং লয়। ঢাঁদতভ সতয়া ঢদথ্যভ রপরিদঢ 

ততরদও সমাট সযরটাং এভ ধরভফাড কদড় ২ খন্টা, দ যাচ্চ ৩ খন্টা   যরদম্ন ১ খন্টা। প্রায় ৫৯% গ্রালও দমদঙদ সব, 

সমাট সযরটাং এভ নদম ঢাদতভ রক্রয় ওদফ বায়। প্রায় ৫৭% ফদদ ওদভদ রদ্যুৎ দা ণাওদম ফামাফাম দষ্ট লদয় 

বায়,  ৩৮% ফদদ ওদভদ ফয়ফঢ রক্রয় ওভা বায় দা,  ৩০% ফদদ ওদভদ রওল্প রলাদ রটদচম ব্যলাদভ 

ঢাঁদতভ ঔভঘ সদড় বায় িাভরড-৩.৫৫ এাং াংযুরক্ত-১, ৩.৫৬ । 

 

াভরড-৩.৫৫   সমাটদযরটাং এভ ওাভদড ব্যাভ ক্ষরঢ 

  

ক্ষরঢ াংখ্যা যঢওভা লাভ 

রক্রয় ওফ লয় ৭১ ৫৯.০ 

রদ্যুৎ দা ণাওদম ফামাফাম দষ্ট লয়   ৬৮ ৫৬.৬ 

ফয় ফঢ রক্রয় ওভা বায় দা   ৪৬ ৩৮.৩ 

রটদচম ব্যলাভ ওভদম ঔভঘ সযী লয় ৩৬ ৩০.০ 

n ১২০ 

 

৩.১১.৮.৯  রদ্যুদঢভ াবথ াংদবাক এাং াধঘয় সভাথ 

 
এওরতদও রদ্যুদঢভ সমাট সযরটাং ান্যরতদও এভ াধঘয়  াবথ াংদবাক লয়। াাআ ফদদ ওদভদ সব এভ চন্য 

চদকডদও দঘঢদ লদঢ লদ। গ্রালও ধব যাদয় ঢওয লদম াধঘয় সভাথ ওভা বায়। ৯৬%  ারডরচুও গ্রালও ফদদ 

ওদভদ এদারচয সরপাং াল্ব  ব্যলাভ ওভদম াধঘয় ওদফ বাদ, ৮৮% ফদদ ওদভদ চদকডদও দঘঢদ লদঢ লদ, 

৭১% ফদদ ওদভদ রপ্রদধাআট রফঝাভ ব্যলাভ ওভদঢ লদ, ৬৭% ফদদ ওদভদ প্রদয়াচদ ঙাড়া রদ্যুৎ ব্যলাভ ন্ধ 

ওভদঢ লদ, রদ্যুদঢভ াবথ াংদবাক ন্ধ ওভাভ চন্য ভাদঢভ সমা রধরএ এভ ফরদঝরভাং ব্যস্া াড়াদঢ  

যরক্তযামী ওভদঢ লদ ি৫৪% ,  হুরওাং ওদভ াআরচাাআও ঘাচয ওভদম সযী ওদভ চরভফাদা ওভদঢ লদ ি৪০%  

িাভরড-৩.৫৭ ।    
 

াভরড-৩.৫৭  রদ্যুদঢভ াবথ ব্যলাভ এাং াধঘয় সভাথ  

 ফঢাফঢমূল াংখ্যা যঢওভা লাভ 

                            ৮৫ ৭০.৮ 

চদকডদও দঘঢদ লদঢ লদ ১০৬ ৮৮.৩ 

এদারচয সরপাং াল্ব ব্যলাভ ওভদঢ লদ ১১৫ ৯৫.৮ 

হুরওাং ওদভ াআরচাাআও ঘাচয ওভদম সযী ওদভ চরভফাদা ওভদঢ লদ ৪৮ ৪০.০ 

প্রদয়াচদ ঙাড়া ব্যলাভ ওভা ন্ধ ওভদঢ লদ ৮১ ৬৭.৫ 

ধল্লী রদ্যুৎ রফরঢভ সমাওদতভ ভাদঢভ সমা ফরদঝরভাং ওভদঢ লদ ৬৫ ৫৪.১ 

n ১২০ 
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৩.১২.১   রদ্যুৎ াংদবাক প্রাপ্ত রযল্প প্ররঢষ্ঠাদদভ উধভ প্রপা 

ফীক্ষাভ ওফ যধদ্ধরঢ াযাবায়ী সফাঝ রদ্যুৎ গ্রালওদতভ ২% লম রযল্প প্ররঢষ্ঠাদ। াত্র ফীক্ষায় াঅযাধারঢও লাদভ 

২৪টি রযল্প প্ররঢষ্ঠাদ চরভধ ওভা লদয়দঙ। উিভতাঢাদতভ ফদধ্য ২১ চদ ফারমও  ৩ চদ ম্যাদদচাভ। রযল্প 

প্ররঢষ্ঠাদদভ উিভতাঢা াাআ পুরুর। রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢা: ৫ফ সশ্ররড- ১০ফ সশ্ররড ধায ওদভদঙদ ি৩৯% , াওী াাআ 

এ.এ.র া ঢাভ সযী িাংযুরক্ত-১,াভরড-৩.৫৮ । ফীক্ষা এমাওাভ রযল্প ওাভঔাদা লদমা থাদ/কফ  ফমা 

পাঙ্গাদদাভ সফরযদ ি৩৩% , সমত সফরযদ, সঙাঝ কাদফ যন্ট ি১৩.০% , নারদ যঘাদভভ সতাওাদ, য়াওযযধ, 

খরড়/ঘযফাভ সতাওাদ এাং ’ রফম প্রায় ি৯% , ভন ওাভঔাদা, মরি াআঢুারত িাংযুরক্ত-১, াভরড ৩.৫৯ ।  

                                    

 -    

                   

                  

                 

           

           

                 

৩৩.৩

৮.৩

১২.৫

৮.৩

১২.৫

৪.২

১২.৫

৮.৩

সমঔরঘত্র-৩.৮: রযল্প প্ররঢষ্ঠাদদভ থভড

 

৩.১২.২  াণ যবদরঢও ঢথ্য 

সফাঝ ২৪টি ওাভঔাদায় কদড় ৪ চদ সমাও ওাচ ওদভ। প্রায় ি৪০%  ওাভঔাদায় ৫ া ঢাভ সযী সমাও ওাচ ওদভ 

এাং াওী গুদমাদঢ ৪চদ া ঢাভ ওফ সমাও ওাচ ওদভ িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৬০ । ঢথ্য াযাবায়ী 

ওাভঔাদাগুরমভ াৎরভও কড় াঅয় ৭,৪১,৬৬৬ ঝাওা া ফারও ৬১,৮০৫ ঝাওা। াঅদয়ভ ন্টদ সণদও সতঔা বায় সব 

াদথ যও ওাভঔাদাভ াঅয় ২,০০,০০০-৪,০০,০০০ মক্ষ এাং ২১% ওাভঔাদাভ াঅয় ধাঁঘ মক্ষ ঝাওা া ঢাভ সযী। 

প্রতি  ঢথ্য াযাবায়ী ওাভঔাদাগুরমভ াৎরভও কড় ব্যয় ৫,৭৮,৭৫০ ঝাওা া কড় ফারও ৪৮,২২৯ ঝাওা। 

ওাভঔাদাভ ফারমওদতভ ারর যও কড় মুদানাভ ধরভফাড ১,৬২,৯১৬ ঝাওা া ফারও ১৩,৫৭৬ ঝাওা িাংযুরক্ত-১, 

াভরড- ৩.৬১ । 

 

৩.১২.৩  রযল্প প্ররঢষ্ঠাদদ রদ্যুৎ ব্যলাভ াংক্রান্ত ঢথ্যারত 

 

রযল্পপ্ররঢষ্ঠাদগুরমভ রদ্যুৎ াংদবাক সধদঢ সঢফদ এওঝা াসুরথা লয়রদ। ৯৬% রযল্পপ্ররঢষ্ঠাদদভ ফারমও 

চারদদয়দঙদ সব, ঢাদতভ রদ্যুৎ াংদবাক সধদঢ সওাদ াসুরথা লয়রদ াঅভ াওী  ৪% সও াদধক্ষা ওভদঢ লদয়রঙম 

দম চারদদয়দঙদ। প্রতি ঢথ্য াযাবায়ী াঅদতদ ওভাভ ধভ দমুদা ওাভঔাদাগুরমদও কদড় ৬০ রতদ াদধক্ষা ওভদঢ 

লদয়রঙম। দ যাচ্চ াদধক্ষাভ ফয় ৪ ফা   যরদম্ন ২৫ রতদ িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৬২ । াঅদমারঘঢ রযল্প 

ওাভঔাদাগুরম কদড় ততরদও ১২ খন্টা রদ্যুৎ ব্যলাভ ওদভ ণাদও, দ যাচ্চ ১৬ খন্টা   যরদম্ন ৭ খন্টা। ঢাদতভ কদড় 

ফারও রদ্যুৎ রম লয় ৬,৮৩২ ঝাওা, দ যাচ্চ ১৭,০০০ ঝাওা   যরদম্ন ৯০০ ঝাওা। উিভতাঢাদতভ াাআ 
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দমদঙদ সব ঢাঁভা রদ্যুৎ রম  ফয়ফঢ ধাদ এাং প্রায় ফয়াআ ফয়ফঢ ধরভদযাথ ওদভদ। রদ্যুদঢভ সুরথা 

াংক্রান্ত ররদয় ৭৯% রযল্প প্ররঢষ্ঠাদদভ ফারমও/ম্যাদদচাভ চাদাদ সব, রদ্যুৎ ণাওাভ নদম ারথও ফয় থদভ 

ব্যা ওভা বায়, ৬৭% দমদঙদ ভাদঢভ সমায় সযী ফয় ওাচ ওভা বায়  প্রায় ৫৪% দমদঙদ রদ্যুদঢভ 

নদম তুমদামূমও ওফ ঔভদঘ থাদ  কফ পাঙ্গাদদা বায়। ৩৮% দমদঙদ ঢাদতভ ঔাাদভভ সতাওাদদ রেচ 

ব্যলাদভভ ফাধ্যদফ ঢাভা ঔাাভ সযীক্ষড াংভক্ষড ওভদঢ ধাদভদ িাভরড-৩.৬৩ । রদ্যুৎ দা ণাওদম রটদচম 

রওাংা সধদট্রাম ব্যলাভ ওভদঢ লঢ। াাআ স্বীওাভ ওদভদঙদ সব রটদচদমভ তুমদায় রদ্যুদঢ ঔভঘ ওফ। ঢাদতভ 

প্রতি ঢথ্য াযাবায়ী রটদচদমভ সঘদয় রদ্যুৎ ঔভঘ কদড় ৪৩% ওফ। এাআ ঢদথ্যভ ন্টদ সণদও সতঔা বায় সব প্রায় 

৩৫% রযল্প-ওাভঔাদায় ২০% ধব যন্ত ঔভঘ ওফ, ২৬% রযল্প-ওাভঔাদায় ২১-৪০% ওফ এাং ২৬% রযল্প-

ওাভঔাদায় ৪১-৬০% ওফ। ঢাদতভ ফদঢ রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম রযল্প ওাভঔাদাভ াঅয় কদড় ৩৪% সদড় রকদয়দে্ 

িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৬৪-৬৫ ।  

 
াভরড-৩.৬৪  সুরথামূল 

সুরথামূল াংখ্যা যঢওভা লাভ 

ভাদঢভ সমা সযী ফয় ওাচ ওভা বায় ১৬ ৬৬.৬ 

ারথও ফয় থদভ ব্যা ওভা বায়, ঢাাআ ব্যা সযী লয়  ১৯ ৭৯.২ 

ওফ ঔভদঘ থাদ, কফ পাঙ্গাদদা বায় ১৩ ৫৪.২ 

সতাওাদদ রেচ ব্যলাভ ওভদঢ ধাভদঙ ৯ ৩৭.৫ 

এওারথও উিভ ২৪ 
 

সফাঝ ২৪ চদ উিভতাঢাভ ফদধ্য ৯ চদ চারদদয়দঙদ সব ঢাঁদতভ এমাওায় ততরদও কদড় ২ খন্টা সমাট সযরটাং লয় 

িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৬৬ ।  যরদম্ন সমাট সযরটাং এভ ধরভফাড ১ খন্টা এাং দ যাচ্চ ৩ খন্টা। রদ্যুৎ দা ণাওাভ 

নদম উৎধাতদ ওফ লয় ি৮৩% , ফয়ফঢ উৎধাতদ ওভা বায় দা ি৪৬% , রওল্প রলাদ রটদচম ব্যলাভ ওভদম 

ঔভঘ সযী লয় ২১% িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৬৭  । রদ্যুৎ এভ াবথ াংদবাক  াধঘয় সভাথ ওভাভ চন্য রযল্প 

ফারমওদতভ ধভাফয য লম: প্রায় াাআ দমদঙদ সব, ওমদও দঘঢদ লদঢ লদ, সপাক্তা ধব যাদয় রদ্যুৎ াশ্রয়ী 

এদারচয াল্ব ব্যলাভ ি৯২% , ভাদঢভ সমা ফরদঝরভাং ব্যস্া সচাভতাভ ি৭৫% ,  প্রদয়াচদ ঙাড়া রদ্যুৎ ব্যলাভ 

দা ওভা ি৬৩%  িাভরড-৩.৬৮ । 
 

াভরড -৩.৬৮  রদ্যুদঢভ াধঘয় সভাথ রওপাদ ওফাদদা বায়  

 ফঢাফঢ াংখ্যা যঢওভা লাভ 

ওমদও দঘঢদ লদঢ লদ ২৩ ৯৫.৮ 

এদারচয সরপাং াল্ব ব্যলাভ ওভা ২২ ৯১.৬ 

ভাদঢভ সমা ফরদঝরভাং ওভদঢ লদ ১৮ ৭৫.০ 

প্রদয়াচদ ঙাড়া ব্যলাভ ওভা ন্ধ ওভদঢ লদ ১৫ ৬২ ৫ 

n ২৪ 

 

৩.১৩ রদ্যুৎ াংদবাক প্রাপ্ত সঘ ধাম্প ফারমওদতভ উধভ প্রপা 

 

রদ্যুৎ াংদবাকপ্রাপ্ত সঘ ধাম্প ব্যলাদভ রদ্যুদঢভ প্রপা মূল্যায়দদভ চন্য সফাঝ ২৪ টি ধাদম্পভ ফারমওদতভ 

াক্ষাৎওাভ গ্রলড ওভা লয়। দীদঘ ঢাদতভ সণদও প্রাপ্ত ঢথ্যারত ড যদা ওভা লদমা 
 

টিফ রমটাভ প্রদনাভ ট. মুলাম্মাত রভয়াজুম লারফত ভাচযালী ধর এভ 

াঅঢাবৄক্ত এমাওায় ঢথ্যাংগ্রদলভ ওাচ ঢতাভরও ওভদঙদ 
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৩.১৩.১   উিভতাঢাভ ঢথ্য 

ফীক্ষায় সতঔা বায় সব, উিভতাঢাদতভ ফদধ্য ারথওাাংযাআ ফারমও বা ৯২% িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৬৯ । 

ফারমওদতভ রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢা প্রায় ৭০% লম ১০ফ সশ্ররড ধব যন্ত এাং এএর া ঢাভ উদদ্ধয াওী ৩০% ধায 

ওদভদঙদ। দ্যাআ থভদডভ সঘ ধাম্প ব্যলাভ ওভা লয় ৭৫% কপীভ দমকূধ, ২৫% াকপীভ দমকূধ। সঘ ধাম্প এভ 

ালাদয্য সঘকৃঢ চরফভ ধরভফাড কদড় ৩১ এওভ, দ যাচ্চ ৭৫ এওভ   যরদম্ন ৭ এওভ। িাংযুরক্ত-১, াভরড-

৩.৭০  

৩.১৩.২  রদ্যুৎ াংদবাক  

 
সরযভ পাক ধাদম্পভ ফারমও ২০১৮ াদম রদ্যুৎ াংদবাক সধদয়দঙদ। কদড় ২৪ ফা থদভ ধাদম্প রদ্যুৎ ভভাল 

ওভা লদে। ৮৮% গ্রালদওভ াংদবাক সধদঢ সওাদ াসুরথা লয়রদ। ঢদ ারও ১২ পাক দ্যটি ওাভদডভ ওণা উদল্লঔ 

ওদভদঙদাঃ াদধক্ষা ওভদঢ লদয়রঙম  ারঢরভক্ত ঝাওা ধয়া রতদঢ লদয়রঙম। াঅদতদ ওভাভ ধভ ধাম্প 

গ্রালওদতভ কদড় ৬০ রতদ ফয় সমদকরঙম, দ যাচ্চ ১৮০ রতদ   যরদম্ন ৩০ রতদ। রদ্যুৎ াংদবাক ধায়াভ াঅদক 

৭০ পাক ধাম্প ফারমও প্রথাদঢ: রটদচম ধাম্প ব্যলাভ ওভদঢদ; ারযষ্ট ৩০ পাক ফারমও রদ্যুৎ াংদবাক াঅাভ 

ধভ ধাম্প ব্যলাভ শুরু ওদভদঙদ। কড় ফারও রদ্যুৎ ঔভঘ ৫,৬৮০ ঝাওা,  দ যাচ্চ ১৭,৫০০ ঝাওা    যরদম্ন 

১২০০ ঝাওা। াাআ ফয়ফঢ রদ্যুৎ রম সধদয় ণাদওদ  দ্যাআ এওচদ ঙাড়া াাআ ফয়ফঢ রদ্যুৎ রম ধরভদযাথ 

ওদভদ  িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৭১ সণদও ৩.৭২ । 
 

৩.১৩.৩  রদ্যুৎ াংদবাক প্রাপ্ত ধাদম্পভ াঅয়  ব্যয়  

 

ধাম্প ফারমওদতভ প্রতি ঢথ্য াযাবায়ী সঘ ধাদম্পভ ারর যও কড় াঅয় ২০৬,৮৫৪ ঝাওা। াঅদয়ভ ন্টদ সণদও চাদা 

বায় সব, ৫০% ধাম্প সণদও প্রাপ্ত কড় াৎরভও াঅয় ১০০,০০০-২০০,০০০ ঝাওা। প্রায় ২৯ পাক ধাদম্পভ াঅয় 

২০০,০০০-৪০০,০০০ ঝাওা ধব যন্ত, ৫মক্ষ ঝাওাভ উধদভ ৮%। ধাম্প ধরভঘামদাভ চন্য কদড় াৎরভও ১৪৫,১০২ 

ঝাওা ঔভঘ লয়। াণ যাৎ প্ররঢটি ধাম্প সণদও ফারমদওভ সফাঝ মুদানা লয় কদড় ৬১,৭৫২ ঝাওা িাংযুরক্ত-১, াভরড-

৩.৭৩ । 

 
৩.১৩.৪  রদ্যুৎ াংদবাক স্াধদদ সুরথা 

 
রদ্যুৎ াংদবাক সণদও ঢাঁভা ররপন্ন থভদডভ সুরথা ধাদেদ। াাআ দমদঙদ সব, ওফ মূদল্য ারথও চরফদঢ সঘ 

সতয়া ম্ভ লদে; পূদ য রটদচম রতদয় ধাম্প ঘারমদয় ওফ মাপ ওভা লদঢা, ঢযফাদদ সযী মাপ ওভা বাদে। ঔভঘ 

ওফ ল     কৃরওভা মাপাদ লদেদ  কৃরর উৎধাতদ াড়দঙ। ৭১% ধাম্প ফারমওভা ফদদ ওদভদ সব, এদঢ 

সদঘভ গ্রালও াংখ্যা াড়দঙ িাভরড-৩.৭৪ । সঘ ধাদম্পভ ফারমওকড াঅভ উদল্লঔ ওদভদ সব পূদ য ঢাদতভ 

রটদচম  সওদভারদ াত  ফারও কড় ঔভঘ রঙম ২৩,৪৭৫ ঝাওা। াণ যাৎ রদ্যুৎ ব্যলাদভভ নদম ঢাদতভ াশ্রয় 

লদে কদড় ১৭,৭৯৫ ঝাওা। রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম ধাম্প ফারমওভা চাদায় সব ঢাদতভ কড় াঅয় ৩৮ পাক সদড়দঙ। 

াঅয় বৃরদ্ধভ ন্টদ সণদও সতঔা বায় সব প্রায় ১৭ পাদকভ সরয ধাম্প ফারমদওভ াঅয় ৬০ পাদকভ সরয বৃরদ্ধ সধদয়দঙ, 

২৯ পাক ফারমওভা দমদঙদ ঢাঁদতভ াঅয় বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ৪১-৬০ পাক এাং ারযষ্ট প্রায় ১৩ পাক ফারমও দমদঙদ 

ঢাদতভ াঅয় সদড়দঙ ২০ পাক ধব যন্ত িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৭৫ সণদও ৩.৭৬ । 
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াভরড-৩.৭৪  রদ্যুৎ ব্যলাদভ সুরথামূল 

সুরথামূল াংখ্যা যঢওভা লাভ 

রটদচম রতদয় ঘারমদয় মাপ ওভা সবঢ দা  ২৪ ১০০.০ 

গ্রালও াংখ্যা াড়দঙ ১৭ ৭০.৮ 

ওফ মূদল্য ারথও চরফদঢ সঘ সতয়া বায় ২৪ ১০০.০ 

াঅয় াড়দঙ ঔভঘ ওফদঙ ১৭ ৭০.৮ 

কৃরওভা মাপাদ লদয়দঙ/উৎধাতদ াড়দঙ ১৯ ৭৯.২ 

এওারথও উিভ ২৪  

 

ধাম্প  মাপচদও  লয়াদঢ সঘ ধাদম্পভ াংখ্যা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ। প্রতি ঢথ্য াযাবায়ী কদড় প্ররঢটি এমাওায় ৪ টি 

ওদভ ধাদম্পভ াংখ্যা সদড়দঙ। সমাট সযরটাং ঙদভভ ররপন্ন ফদয় ররপন্ন ভওদফভ লয়। গ্রীদষ্ম  দঘদয় সযী ি৩ 

খন্টা ; র যা  যীদঢ ওদফ বায় প্রায় ১.৫ খন্টাভ ফঢ। াবথ রদ্যুৎ াংদবাক  াধঘয় সভাথ ওভাভ চন্য ধাম্প 

ফারমওদতভ ধভাফয য লমাঃ চদকডদও দঘঢদ ওভদঢ লদ ি১০০% , চরভফাদা ওভদঢ লদ ি৮২%  ফরদঝরভাং 

ব্যস্া াড়াদঢ লদ ি৭৮% ,  াবথ াংদবাক ন্ধ ওভদঢ লদ ি৬৫%  াভরড- ৩.৭৮।  
 

াভরড-৩.৭৮   রদ্যুদঢভ াধঘয় সভাথ রওপাদ ওফাদদা বায়  

 ফঢাফঢ াংখ্যা যঢওভা লাভ 

চদকডদও দঘঢদ লদঢ লদ ২৩ ১০০.০ 

ফরদঝরভাং ব্যস্া াড়াদঢ লদ ১৮ ৭৮.২ 

াবথ মাাআদ ন্ধ ওভদঢ লদ ১৫ ৬৫.২ 

চরভফাদা ওভদঢ লদ ১৯ ৮২.৬ 

n ২৩ 

 

৩.১৪ ওী াআদনভদফন্ট াআন্টাভরপউ িদওাঅাআাঅাআ  এভ সণদও প্রাপ্ত ঢথ্যামী 

 

ওী াআদনভদফন্ট াক্ষাঢওাভ রলাদ রধরএ এভ ারনরয়াম এাং এমাওাভ ররপন্ন সশ্ররডভ ফাযার বাভা এমাওাভ 

উন্নয়দ  রদ্যুৎ ব্যলাভ ম্পদওয ঔভ ভাদঔদ, এফদ সমাওদতভ াক্ষাৎওাভ সদয়া লদয়দঙ। ১৬টি রধরএ সণদও 

৮০ চদদভ সওাঅাআাঅাআ াক্ষাঢওাভ গ্রলড ওভা লদয়দঙ। 

 

রদ যারঘঢ ওী াআদনভদফন্টদতভ ারথওাাংয ি৯০%  পুরুর, এাং প্রায় ১০% দাভী। ঢাঁদতভ রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢা ঔাদা 

প্রথাদদভ তুমদায় াদদও সযী। ওী াআদনভদফন্টদতভ সযীভপাক এ এ র, এাআঘ এর াণা গ্রাজুদয়ঝ ধায 

ওদভদঙদ। রদ যারঘঢ ওী াআদনভদফন্টকডদও ররপন্ন সধযা সণদও াঙাাআ ওভা লদয়দঙ। সযীভ পাকাআ লদমদ ভওারভ 

এাং সভওারভ ঘাকুরভ, এমাওাভ কণ্যফান্য ব্যারক্ত, রযক্ষও, টাক্তাভ, াআরঞ্জরদয়াভ, থফীয় সদঢা  ান্যান্য 

সধযাচীী িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৭২ । 

 

৩.১৪.১  রদ্যুৎ ব্যলাদভভ সুরথা  

 

ওী াআদনভদফন্টদতভ াাআ স্বীওাভ ওদভদঙদ সব, রদ্যুৎ ব্যলাদভভ ওাভদড গ্রালওদতভ াঅণ য-াফারচও াস্াদ 

উন্নঢ লদয়দঙ। ররপন্ন থভদডভ সুরথাভ ওণা ঢাঁভা স্বীওাভ ওদভদঙদ। প্রথাদ সুরথা: সঙদম সফদয়ভা সযী ফয় থদভ 

সমঔা ধড়া ওভদঢ ধাদভ ি৮৬% , রঘরওৎা সাভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ি৮৪% , ভাদঢ ওাদচভ সুদবাক 
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সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ি৮৪% , সঘ ধাম্প ব্যলাভ বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ি৭৬% , সবাকাদবাক ব্যস্াভ উন্নরঢ লদয়দঙ 

ি৭০% , চুরভ টাওারঢ  ান্যান্য াধভাথ ওদফদঙ ি৬৯% , স্াদীয় ধব যাদয় ব্যা ারডদচুভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ 

সধদয়দঙ ি৬৪% , ক্ষুদ্র  কুটিভ রযল্প প্রাভ মাপ লদয়দঙ ি৬৪% , ওরম্পউঝাভ ব্যলাদভভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ 

সধদয়দঙ ি৪৮% , লাঝ াচাদভভ উন্নরঢ লদয়দঙ ি৬১% ,ফৎস্য ঘার বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ি৫৮% , লাঁ মুভকীভ ঘার বৃরদ্ধ 

সধদয়দঙ ি৪৫% , স্কুম ওদমচ প্ররঢরষ্ঠঢ লদয়দঙ ি৫৮% , ফরলমাদতভ ওাদচভ সুদবাক বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ি৪৮%  াআঢুারত 

িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৭৩ ।  

 

এও প্রদশ্নভ উিদভ াাআ দমদ সব, রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম এমাওাভ উন্নরঢ লদয়দঙ। সওাদ সওাদ ঔাদঢভ উন্নরঢ 

লদয়দঙ, এফদ প্রদশ্নভ উিদভ ৯১% ওী াআদনভদফন্ট ফদদ ওদভদ, রযক্ষা ঔাদঢ দঘদয় সযী উন্নরঢ লদয়দঙ। 

ান্যান্য ঔাদঢভ ফদধ্য রঘরওৎা সাভ সুদবাক বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ি৮৪% , মুভকীভ ঔাফাভ কদড় উদঞদঙ ি৮০% , সঘ 

ধাম্প প্রাভ মাপ ওদভদঙ ি৭৫% , এমাওায় ভাাআ রফম কদড় উদঞদঙ ি৬৪% , লাঝ াচাভ ব্যস্াভ উন্নরঢ লদয়দঙ 

ি৫১% , াআঢুারত িাংযুরক্ত-১, াভরড-৩.৭৪ । 

 

৩.১৪.২  রযল্প প্ররঢষ্ঠাদদ রদ্যুৎ াংদবাক 

 

রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম ৯১% ওী াআদনভদফন্ট ফদদ ওদভদ সব এমাওায় াদদও রযল্প প্ররঢষ্ঠাদ কদড় উদঞদঙ। 

ঢাদতভ প্রতি ঢথ্য াযাবায়ী দঘদয় সযী কদড় উদঞদঙ ভাাআঙ রফম ি৯০% , ’রফম ি৭৫% , াআদমওরট্রও সমাাআ 

সফরযদ ি৬৬% , সমত সফরযদ/য়াওযযধ ি৬৯% , াঅাআরক্রফ ওাভঔাদা ি৫২%  াআঢুারত। ারথওাাংদযভ ফদঢ 

রদ্যুৎ াঅাভ নদম এমাওায় ওফ যাংস্াদদভ সুদবাক তঢরভ লদয়দঙ। প্ররঢ তয চদদভ ফদধ্য ৯ চদদভ  সযী ফদদ 

ওদভদ, পূদ যভ তুমদায় ঢযফাদদ রদ্যুদঢভ গুডকঢ ফাদ াদদও পাম। ঢাভা ফদদ ওদভদ রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম 

ফারও সওদভারদ ঔভঘ ওদফদঙ। কড় ফারও ঔভঘ ওফাভ ধরভফাড ২২০ ঝাওা, দ যাচ্চ ৬০০ ঝাওা   যরদম্ন ৬০ 

ঝাওা। ওী াআদনভদফন্টদতভ াাআ ফদদ ওদভদ সব, রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম সতযব্যাধী াআন্টাভদদঝ ব্যলাভ প্রচুভ 

ধরভফাদড বৃরদ্ধ সধদয়দঙ। এভ নদম ঙাত্র-ঙাত্রীভা ধভীক্ষাভ নমানম এমাওায় দাআ চাদদঢ ধাদভ ি৯৩% , পরঢয 

প্ররক্রয়া লচ লদয়দঙ ি৮৪% , াআন্টাভদদদঝভ ফাধ্যদফ ঘাকুরভভ  পরঢযভ াঅদতদ ওভা বায় ি৬৪% , াদ মাাআদদ 

ধরত্রওা ধড়া বায় ি৬৯% , াআঢুারত। 

 
রদ্যুৎ সাভ ফাদ ঔাভাধ লদম ৯০% উিভতাঢা চাদাদ সব ঢাঁভা রধ.র.এ ারনদ ারপদবাক ওদভদ, াওী 

১০% সওাদ ারপদবাক ওদভদ দা। ারপদবাকওাভীদতভ ৯৭% উদল্লঔ ওদভদঙদ সব, ঢাভা ারপদবাদকভ ফাথাদ 

সধদয়দঙদ িাংযুরক্ত-১, াভরড ৩.৭৫ । 

 
রদ্যুৎ এভ াবথ াংদবাক  াধঘয় রওপাদ ওফাদদা বায় স ররদয় ওী াআদনভদফন্টকড রদম্নরমরঔঢ ধভাফয য 

রতদয়দঙদ: রটরচঝাম রফঝাভ  রপ্র-সধাআট সধদফন্ট ব্যস্া ঘালু ওভদঢ লদ ি৮৯% , ফরদঝরভাং ব্যস্া সচাভতাভ 

ওভদঢ লদ ি৮৫% , াধঘয় সভাথ ওভাভ চন্য কডদঘঢদঢা বৃরদ্ধ ওভদঢ লদ ি৮১% , রদ্যুৎ এভ াবথ াংদবাক 

প্রতাদওাভী  ব্যলাভওাভীদতভ চন্য ওদঞাভ াঅাআদ তঢরভ ওদভ চরভফাদা ওভদঢ লদ ি৭২% , ঢাৎক্ষরডও যারস্ত  

চরভফাদাভ চন্য ভ্রাম্যফাদ াঅতামঢ কঞদ ওভদঢ লদ ি৬১% , াবথ াংদবাক ন্ধ ওভদঢ লদ ি৬০% , িাভরড 

৭.৭৬  
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মুরন্পকঞ্জ ররধএ এ ওী াআদনভদফন্ট াক্ষাৎওাভ গ্রলড ওভদঙদ  
সকাধামকঞ্জ ররধএ এ ওী াআদনভদফন্ট াক্ষাৎওাভ গ্রলড ওভদঙদ  

াভরড ৭.৭৬  রদ্যুদঢভ াধঘয় ওফাদদাভ উধায়  

 ওফাদদাভ উধায় াংখ্যা যঢওভা লাভ 

রটরচঝাম রফঝাভ  রপ্র-সপ্রাআট ব্যস্া ওভদঢ লদ ৭১ ৮৮.৭ 
ফরদঝরভাং ব্যস্া সচাভতাভ ওভদঢ লদ  ৬৮ ৮৫.০ 

ওদঞাভ াঅাআদ তঢভী ওদভ চরভফাদা ওভদঢ লদ ৫৮ ৭২.৫ 

চদদঘদঢা বৃরদ্ধ ওভদঢ লদ ৬৫ ৮১.২ 

ভ্রাম্যফাদ াঅতামঢ কঞদ ওভদঢ লদ ৪৯ ৬১.৩ 

াবথ াংদবাক সভাথ ওভদঢ লদ ৪৮ ৬০.০ 

n ৮০ 

৩.১৫ সনাওা গ্রুধ াঅদমাঘদা িএনরচরট  

প্ররঢটি  রধরএ সণদও এওটি ওদভ সফাঝ ৮ টি এনরচরট ধরভঘামদা ওভা লয়। সফাঝ াাংযগ্রলডওাভীভ াংখ্যা ৮৪ 

চদ াণ যাৎ প্ররঢটি এনরচরট-সঢ কদড় প্রায় ১০ চদ াাংযগ্রলডওাভী উধরস্ঢ রঙদমদ।   
 

৩.১৫.১  াাংযগ্রলডওাভীদতভ য়, রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢা  সধযা 

 
াাংযগ্রলডওাভীদতভ কড় য় প্রায় ৪১ ঙভ। য়দভ ন্টদ সণদও সতঔা বায় সব, াংঔাকরভষ্ঠ াাংযগ্রলডওাভীদতভ 

য় ৩০-৪৯ ঙভ, ২৮% এভ য় ৫০ া ঢাভ সরয, াঅভ ফাত্র ২০% াাংযগ্রলডওাভীদতভ য় ৩০ ঙদভভ 

রদদঘ। াদথ যদওভ সযী াাংযগ্রলডওাভীদতভ রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢা এএর ধায া ঢাভ সরয। াাংযগ্রলডওাভীভা 

ররপন্ন সধযায় রদদয়ারচঢাঃ কৃরর ওাদচ ৩৪%, ব্যায়ী ২২%, ঘাকুভী ২৬%, গৃরলদী ১৮% াআঢুারত। 
 

৩.১৫.২  রদ্যুৎ াংদবাদক এমাওাভ উন্নরঢ 

 
াাংযগ্রলডওাভীকড াাআ চারদদয়দঙদ সব, ঢাভা ২০১৬ সণদও ২০১৮ াদমভ ফদধ্য রদ্যুৎ াংদবাক সধদয়দঙদ। সওাদ 

সওাদ এমাওায় এভ াঅদক রদ্যুৎ াংদবাক সতয়া লদম াাংযগ্রলডওাভীদতভ সওউ সওউ াঅরণ যও াস্বেমঢা, উচ্চ 

মূদল্যভ ওাভদড রদ্যুৎ াংদবাক রদদঢ ধাদভদরদ। 

 
াাংযগ্রলডওাভীদতভ াাআ স্বীওাভ ওদভদঙদ সব, রদ্যুৎ াংদবাক ধায়াভ নদম এমাওাভ ার যও উন্নয়দ ারথঢ 

লদয়দঙ। ওাভড রলদদ ঢাঁভা দমদঙদাঃ রযল্প-ওাভঔাদাভ প্রাভ, ব্যা ারডদচুভ উন্নয়দ, সদঘভ ফাধ্যদফ কৃররভ 

উন্নরঢ, ওফ যাংস্াদদভ সুদবাক তঢরভভ ফাধ্যদফ সওাভত্ব হ্রা, স্বাস্ু সা, রযক্ষা প্ররঢষ্ঠাদদভ প্রাভ মাপ, রদ্যুৎ 

ঘারমঢ াআরচাাআও প্রঘমদ, লাঁ-মুভকী  ফৎস্য ঘার বৃরদ্ধ, রদ্যুঢারয়ঢ সমাাআ সফরযদদভ প্রঘমদ, পূদ যভ তুমদায় 

খদভ াাআদভ ওফ যখন্টা বৃরদ্ধ  লাঝ াচাদভভ উন্নয়দ ত্বভারিঢ লদয়দঙ। নদম ফাযাদরভ াঅয় সদড়দঙ  চীদ বাত্রাভ 

ফাদ বৃরদ্ধ সধদয়দঙ।  রওছুভ াদণ াফারচও রদভাধিা সদড়দঙ, নদম চুরভ, টাওারঢ  ান্যান্য াধভাথ ওদফদঙ। 
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এাআ ফস্ত ওফ যওাদন্ডভ ফদধ্য ক্ষুদ্র রযদল্পভ প্রাভ মাপ দঘদয় সরয লদয়দঙ। এ গুদমাভ ফদধ্য ভাাআ রফম, ’ রফম, 

তদ্যুরঢও য়াওযযধ, টিরপ  রেচ সফভাফদঢভ ওাভঔাদা  এাআ ফস্ত ওাদচভ তক্ষ চদযরক্ত তঢরভ লদয়দঙ। 

 

৩.১৫.৩  রদ্যুৎ ভভাদলভ গুডকঢ ফাদ 

 
পূদ যভ তুলুদায় রদ্যুৎ ভভাদলভ গুডকঢ ফাদ পাম, ওাভদ সমাট সযরটাং ওদফ সকদঙ। তদ্যুরঢও দ্যখ যঝদা  

সপাদেচ ঞাদাফা ওদফ সকদঙ। এঢতদে াাংযগ্রলডওাভীদতভ প্রতি ঢথ্য াযাবায়ী ততরদও কদড় ২-৩ খন্টা 

রদ্যুৎ ণাদওদা। াদদও ফয় গ্রীদট ভভাল ন্ধ ণাওদম, বন্ত্রধারঢভ ত্রুটিভ ওাভদড, াঅওরিও প্রাকৃরঢও দূদব যাদকভ 

ওাভদড, ভভাল মাাআদদ উন্নয়দমূমও ওাচ লদম রদ্যুৎ ভভাল ন্ধ ণাওদঢ ধাদভ। রদ্যুদঢভ সপাদেচ উঞাদাফা 

ম্পদওয ঢাভ দমদ ফাদছ ফাদছ সপাদেচ উঞাদাফা ওদভ, এদঢ াদদও ফয় টিরপ  াল্ব ক্ষরঢ লয় ঢদ ঢা খু 

ওফ। রদ্যুৎ রম ম্পদওয াদদদওাআ দমদ ফাদছ ফাদছ রম সযী াঅদ। 

 
৩.১৫.৪  রদ্যুৎ াংদবাদকভ উধওারভঢা 

 
রদ্যুৎ ণাওাভ নদম ঔাদা ধব যাদয় সঙদম সফদয়দতভ াআন্টাভদদঝ ব্যলাভ রতদ রতদ বৃরদ্ধ ধাদে। নমশ্রুরঢদঢ পরঢয 

ব্যস্া লচঢভ লদয়দঙ বাভ চন্য যলদভ বায়াভ প্রদয়াচদ লয়দা, ধভীক্ষাভ নমানম চাদা বায়, ঘাকুভীভ াঅদতদ 

ওভা বায়, াদ মাাআদদ ধরত্রওা ধড়া বায়, স্কুদম াআ াংগ্রদলভ ঢারভঔ ম্পদওয চাদা বায়। স্বাস্ু সা রদযর ওদভ 

টাক্তাভ ঔাদা  নাদফ যরগুদমা াদদও ভাঢ ধব যন্ত সঔামা ণাদও এাং প্রদয়াচদীয় রথ রেদচ াংভক্ষড ওভদঢ 

ধাভদঙদ, াঅদক দূভদ্যভান্ত সণদও এ ওম রথ াংগ্রল ওভদঢ লদঢা। 

 

সাভ ফাদ বৃরদ্ধাঃ রদ্যুৎ সাভ ফাদ াড়াদদাভ চন্য াাংযগ্রলডওাভীদতভ ফদঢ সমাট সযরটাং ওফাদদা, রদ্যুৎ     

                                             ,   ধ              এ                 

        ,  রদভাধিাভ চন্য াআন্পুদমদঝট ঢাভ ব্যলাভ ওভা  রধরএ-এভ ঢাদভভ তাফ ওফাদদা, গ্রালওদতভ 

াদণ সা প্রতাদওারভদতভ রদয়রফঢ সবাকাদবাক, সা প্রতাদদভ তীখ য সূরত্রঢা ধরভলাভ, গ্রালওদতভ দঘঢদঢা বৃরদ্ধ 

ওভা াআঢুারত। 
 
রদ্যুৎ াধঘয় সভাদথভ চন্য াাংযগ্রলডওাভীদতভ ধভাফয যাঃ ১  রদয়রফঢ মাাআদ ধরভতয যদ ২  াবথ মাাআদ 

ররেন্নওভড ৩  াবথ মাাআদ ঘামাদদাভ চন্য ওদঞাভ াঅাআদ তঢরভ  াস্তায়দ এাং ারথও ধরভফাড চরভফাদা 

ওভা ৪  চদদঘঢদঢা বৃরদ্ধওভড ৫  স্াদীয় প্রযাদদভ লায়ঢা সদয়া াআঢুারত। 

 

  

 

 

 

 

 এনরচরট াঅদমাঘদা খুমদা ধল্লী রদ্যুঢ ারন  রদমঝ রধরএ এ এনরচরট াঅদমাঘদা ওভদঙদ 
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৩.১৬ দভচরফদ ধরভতয যদদ প্রাপ্ত ঢথ্য  নমানম   

ফীক্ষা ওাদচভ চন্য রদ যারঘঢ ১৬টি রধরএ এভ ঢযফাদ াস্া সঘওরমে াযাবায়ী দভচরফদদ ধব যদক্ষড ওভা 

লদয়দঙ। রধরএমূদলভ রঢভডকৃঢ রফঝাদভভ এাং ট্রান্পনভফাদভভ সঢফদ ত্রুটি-রচুুরঢ ধরভমরক্ষঢ লয়রদ। 

ধব যদক্ষদড সতঔা বায় রফঝাভ এাং ট্রান্পনভফাভ গুদমাভ গুডকঢ ফাদ ধভীক্ষা ওভা াঅদঙ এাং সগুদমাভ         

   । এ                    ণ       ণ           স্ারধঢ ট্রান্পনভফাভ মূদলভ ারলুও াস্া 

ভারভ ধব যদক্ষড ওদভঙদ, স্ারধঢ ট্রান্পনভফাভ গুদমা সণদও সঢম ধদড় রও দা সতদঔদঙদ সঢম ধদড় এফদ সওাদ 

ট্রান্পনভফাভ ঢাদতভ ধব যদক্ষদড াঅদ দাাআ। স্ারধঢ ট্রান্পনভফাদভ াস্বাপারও যে লয় দা, া-সষ্টযদগুদমাদঢ 

রেদওাদয়রন্প ফাধাভ বন্ত্র াঅদঙ। উধদওন্দ্র গুদমাদঢ বাঢায়ঢ ব্যস্া এাং উধদওদন্দ্রভ রদভাধিা ব্যস্া পাম াঅদঙ 

ফদফ য প্রঢীয়ফাদ লদয়দঙ। 

 

                        ,             এ                                                । 

                                                      ণ               ।         

                        ণ        এ                                        ,              

                         এ                                                         

     । 
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স্াদীয় ওফ যযামা াযাষ্ঠাদদ মুরন্পকঞ্জ রধরএ এ াঅদমাঘদা 

৩.১৭ স্াদীয় ধব যাদয়ভ ওফ যযামা 

“ধল্লী রদ্যুঢায়দ ম্প্রাভদডভ ফাধ্যদফ ২৫ মক্ষ গ্রালও াংদবাক” প্রওদল্পভ প্রপা মূল্যায়দ ফীক্ষাভ 

স্াদীয় াাংযগ্রলডওাভীদতভ রলঢ ফঢররদফয় ওফ যযামা 

 
ফঢররদফয় পাভ স্াদাঃ ররদয়ভ সচদাদভম ম্যাদদচাভ, মুরন্পকঞ্জ ধল্লী রদ্যুৎ রফরঢভ পা ওক্ষ, মুরন্পকঞ্জ। 

 
পাভ ঢারভঔ: ৯ সফ,২০২০, ফয়: ওাম ১০ খটিওা, ওফ যযামায় াাংযগ্রলডওারভকদডভ ধরভরঘরঢাঃ াঅনদভাচা, 

ধাভপীদ ধরভঘামও, িাঅাআএফাআরট , ধরভওল্পদা ফন্ত্রডাময়, কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাদতয ভওাভ। িজুফ এ াাংয গ্রলড 

ওদভদঙদ , সফাাঃ যরনকুভ ভলফাদ, প্রওল্প ধরভঘামও, িাধরদাট য , এ এাআঘ এফ সফাাভও উল্যা, ররদয়ভ 

সচদাদভম ম্যাদদচাভ, মুরন্পকঞ্জ ধল্লী রদ্যুৎ রফরঢ, সফাাঃ াফছুম াঅমফ,ধরভঘামও টাঝা সটদপমধদফন্ট ারপ যদ, 

এাং িটাঝা এদারমষ্ট , ঠাওা, সফাাঃ াঅদদায়াভ সলাাাআদ, ব্যস্াধদা ধরভঘামও, টাঝা সটদপমধদফন্ট ারপ যদ, 

ঠাওা এাং স্াদীয় ররপন্ন সশ্ররড-সধযাভ কণ্যফান্য ব্যরক্তক য  ধল্লী রদ্যুৎ রফরঢভ ম্মারদঢ গ্রালওবৃন্দকড উধরস্ঢ 

রঙদমদ। 

 
পাধরঢ ফদলাতদয়ভ াযাফরঢক্রদফ ওফ যযামাভ রদযর       াঅনদভাচা ধাভপীদ ধরভঘামও, িাঅাআএফাআরট , 

ধরভওল্পদা ফন্ত্রডাময়, কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাদতয ভওাভ। ওফ যযামাভ উদ্য (  প্রওল্প ম্পদওয রস্তারভঢ রভড 

প্রতাদ ওদভদ এাং াাংযগ্রলডওাভী ওম সুথীবৃন্দদও রদ্যুৎ ব্যলাভ ম্পরওযঢ বঢ প্রওাভ সুরথা-সবফদ এমাওাভ 

চীদফাদদভ উন্নয়দ লদয়দঙ রওদা, ঙাত্র-ঙাত্রীদতভ সমঔাধড়াভ ফাদউন্নয়দ লদয়দঙ রওদা, স্বাস্ু সাভ উন্নয়দ লদয়দঙ 

রওদা াআঢুারত। াসুরথা সবফদ রদ্যুৎ াংদবাক সধদঢ াসুরথা লদয়রঙম রও দা, রদ্যুৎ                , 

াংদবাক ফস্যা লদম দ্রুঢ সফভাফঢ ওভা লয় রওদা, াআঢুারত ফস্যাভ ওণা সওাদ প্রওাভ রিথা দা ওদভ উধস্াধদদভ 

াঅলাদ চাদাদ। রঢরদ াঅভ দমদ এ ওফ যযামায় াঅধদাদতভ উত্থারধঢ ফস্যাগুদমা প্ররঢদতদদ রমরধদ্ধ ওদভ 

ভওাদভভ াংরেষ্ট ফলদম ধভঢী ওাব যক্রদফভ চন্য তুদম থভা লদ। াঢাঃধভ পাধরঢভ াযাফরঢক্রদফ সফাাঃ 

াফছুম াঅমফ উন্কু্ত াঅদমাঘদা শুরু ওদভদ। াংদবাক সধদঢ এঔদ াঅভ াঅদকভ ফঢ সরয ফয়  সপাকারন্ত দাাআ। 

ফলাদ্যদব যাক াঅম্ফাদদ এমাওায় সরযক্ষড সমাটদযরটাং লয়রদ দম উধরস্ঢ চদাথাভড ফঢাফঢ রতদয়দঙদ। 

 

উন্কু্ত াঅদমাঘদা  

ি১  সুরথা ম্পরওযঢ াঅদমাঘদায় গ্ররালওকড দমদ 

স্াদীয় ওফ যযামায় মুরন্পকঞ্জ রধরএ এ াঅদমাঘদা পা 
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 রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম স্কুম-ওদমচ ধড়ুয়া ঙাত্র-ঙাত্রীদতভ ারথও  সুরথাফঢ ফদয় ধড়াদমঔাভ সুদবাক 

সৃরষ্ট লদয়দঙ। 

 গ্রাদফ ক্ষুদ্র কুটিভ রযল্প কদড় উদঞদঙ। 

 গ্রাদফভ সমাও রেচ, সঝরমরপযদ, সফাাাআম াআঢুারত ব্যলাদভভ সুদবাক সধদয়দঙ। 

 প্রওল্প াস্তায়দদভ ধভ গ্রাফীড চদদকাষ্ঠী ফয়ফঢ রদ্যুৎ রম ধরভদযাথ ওভায় ধর এভ ভাচস্ব াঅতায় 

বৃরদ্ধ সধদয়দঙ। 

 ওম স্তদভভ াদগ্রভ গ্রাদফভ ফাযার উধকৃঢ লদয়দঙ। 

 কৃরর সক্ষদত্র সঘ ধাম্প বৃরদ্ধভ নদম যস্য উৎধাতদ াদদও গুড সদড়দঙ। 

 প্রওল্প এমাওা রদ্যুঢারয়ঢ লয়াভ নদম সঙাঝ-ড় াদদও রযল্পপ্ররঢষ্ঠাদ কদড় উদঞদঙ। 

 সবাকাদবাক, কৃরর, রযক্ষা  রযল্প সক্ষদত্র ব্যাধও উন্নরঢ লদয়দঙ। 

 এমাওাভ  চদকদডভ  রদতদয ঘাকুভীভ াঅদতদ, সবাকাদবাক, চন্ রদন্ধদ, চাঢীয় ধরভঘয়ধত্র ল ররপন্ন 

ঢথ্য সা গ্রলদডভ সুদবাক সৃরষ্ট লদয়দঙ । 

 াআন্টাভদদঝ  সফাাাআম সাভ সুদবাক সৃরষ্ট লয়ায় ঙাত্র/ঙাত্রীভা ধভীক্ষাভ নমানম, ফয়সূরঘ ল ররপন্ন 

রর্শ্রযামদয় পরঢযভ াঅদতদল ররপন্ন ঢথ্য ধাদে। 

 রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম ঙাত্র-ঙাত্রীভা ধভীক্ষাভ নমানম পাম ওভদঙ। 

 থাদ উৎধাতদ তুমদামূমওপাদ াদদও বৃরদ্ধ সধদয়দঙ। াঅদক সবঔাদদ রখা প্ররঢ ১০-১২ফদ থাদ উৎধাতদ 

লদঢা এঔদ সঘ সুরথা  উন্নঢ চাদঢভ ওাভদদ ৩০-৪০ ফদ থাদ উৎধাতদ লয়। 

 রদ্যুঢারয়ঢ ধাম্প রতদয় প্ররঢ যঢও চরফদঢ সঘ রতদঢ ঔভঘ লয় ৩০-৩৫ ঝাওা াণঘ রটদচম রতদয় ঔভঘ 

লয় ৭০-৮০ঝাওা। 

 চরফদঢ কৃরর  সঘ ওাদচভ সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ এাং কৃরও াণ যবদরঢওপাদ মাপাদ লদে। 

 চরফদঢ এওারথও নম উৎধাতদদভ সুরথা লদয়দঙ। 

 সঘ বদন্ত্র রটদচম সঢম ব্যলাদভভ ধরভফাড প্রায় ৬০-৭০% পাক াশ্রয় লদয়দঙ। 

 রদ্যুৎ াংদবাক সধদঢ সওাদ ’রদভাধিা চাফাদঢ’ প্রতাদ ওভা মাদক সদাআ। 

 এমাওায় দাভী-পুরুর রদর যদযদর ওফ য-াংস্াদদভ সৃরষ্ট লদয়দঙ; 

 রদ্যুদঢভ সপাদেদচভ উঞা-দাফা পূদ যভ তুমদায় াদদও ওদফ সকদঙ; 

 অনরাইনন আনফদননয সুনমাগ হয়ায কাযনে দারার চনেয হয়যানন সেনক োধাযে জনগে অননকটা 

মুনি সনয়নে;  

 ননযনফনিন্ন নফদ্যুৎ ব্যফস্থা নননিত কযায রনযু েনভনত সফকায যুফকনদয প্রনযনেয ভাধ্যনভ 

ইনরনিনয়ান প্রনযে প্রদান কযনে; 

ি২  াসুরথা ম্পদওয দমদ 

 

 াঅারও গ্রালদওভা চাদাদ ঢাদতভ এমাওায় ফাদছ ফাদছ সমাট সযরটাং লয় ন্ধাভ ফয় সযীভপাক 

ফয়াআ রদ্যুৎ ণাদও দা। 

 াম্প্ররঢও ফদয় াঅদকভ তুমদায় সমাট সযরটাং াদদও ওদফদঙ রওন্তু াঅদভা ওফাদঢ লদ। 
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 রদ্যুৎ াংদবাদকভ াঅদতদ ওভদম ফয়  ঘারলতাফঢ রদ্যুৎ াংদবাক ধায়াভ চন্য এঔদ ৭-১৫ রতদ 

ফয় প্রদয়াচদ লয়; 

 তদ্যুরঢও ট্রান্পনভফাভ দষ্ট লদম া মাাআদদভ রভ্রাদঝভ ওাভদড রদ্যুৎ ভভাল ন্ধ লদম পুদভায় ঘালু 

ওভদঢ সয ফয় মাদক। 

 াঅদতদ ওদভ রদ্যুদঢভ রফঝাভ সধদঢ াদদও ফয় মাদক াদদও ফয় ঝাওা ধয়া ঔভঘ লয়। 

 ফস্ত রফঝাভগুদমা রপ্র-সধাআট ওভা লদম রদ্যুৎ রম ধরভদযাদথ চদদপাকারন্ত াদদওাাংদয ওদফ বাদ; 

 

ধভাফয যমূল 

 

 রদ্যুদঢভ রটরচঝাম রপ্র-সধাআট রফঝাভ ঘালু ওভদম রদ্যুৎ াশ্রয় লদ; 

 রদভররেন্ন রদ্যুৎ ভভাদলভ াঅভ ারথও ধরভফাদ ট্রান্পনভফাভ াদঢ লদ; 

 রদ্যুদঢভ ভভাল  াংভক্ষদডভ চন্য ফরদঝরভাং ব্যস্া সচাভতাভ ওভদঢ লদ; 

 াবথ াংদবাক  ব্যলাভ সধদম চরভফাদা াঅতায় ওভদঢ লদ; 

 রদ্যুৎ াংদবাদকভ াঅদতদ ওভদম ম্ভাব্য স্বল্পঢফ ফদয় াংদবাক প্রতাদদভ ব্যস্া ওভদঢ লদ; 

 রদ্যুদঢভ সমাট সযরটাং ন্ধ ওভদঢ লদ; 

 ননয়নভত নভটায নযন িং এয ভাধ্যনভ নফর প্রস্তুত কযনত হনফ, অন্যোয় ইউনননটয সেনে/স্লাফ নযফততননয 

পনর নফর সফনে মানফ; 

 সপাক্তা ধব যাদয় রদ্যুৎ াশ্রয়ী এদাচী সরপাং াল্ব ব্যলাভ ওভদঢ লদ; 
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ঘতুণ য াধ্যায় 

প্রওদল্পভ াঅঢায় াস্তারয়ঢ ওাব যক্রফ, াস্তায়দ ধদ্ধরঢ সৃষ্ট সুরথারত সঝওাআ  ধরভঘামদা ররদয়  

SWOT Analysis 

৪.১ SWOT এদামাাআর 

 

ধল্লী রদ্যুঢায়দ ম্প্রাভদডভ ফাধ্যদফ ২৫ মক্ষ গ্রালও াংদবাক যীর যও প্রওদল্পভ প্রপা মূল্যায়দদভ চন্য ররপন্ন 

ধব যাদয় দমুদা রধরএ এভ াঅারও, ারডরচুও, রযল্প  সঘ ধাম্প ফারমওদতভ চরভধ ওভা লদয়দঙ। গ্রালওদতভ 

াদণ তমীয় াঅদমাঘদা ধরভঘামদা ওভা লদয়দঙ  কণ্যফান্য ব্যরক্তদতভ াদণ সওাঅাআাঅাআ ম্পন্ন ওভা লদয়দঙ। 

এঙাড়া ররপন্ন উৎ সণদও সদওন্ডাভী উধাি াংগ্রল ওভা লদয়দঙ। এাআ ফীক্ষাভ নমানম সণদও প্রাপ্ত ঢথ্য 

উধাদিভ রপরিদঢ প্রওদল্পভ ম  দ্য যম রতওগুদমা রঘরিঢ ওভা লদয়দঙ। 

 

৪.২ মরতওগুদমা িStrength) 

মরতওমূল 

 াঅদমাঘু প্রওদল্প প্রওল্প ধরভঘামও তরম লয়রদ। এওাআ প্রওল্প ধরভঘামও প্ররওদল্পভ ওাচ ঘামাদদাভ নদম 

প্রওল্প াস্তায়দ নম লদয়দঙ এাং ফয়ফঢ প্রওল্প ফাপ্ত লদয়দঙ।  

 প্রওদল্পভ ঘারলতা ফারনও াৎরভও ভা্ াযাবায়ী াণ য বণাফদয় ামুক্ত লদয়দঙ।  

 প্রওদল্প স্ারধঢ ফামাফাম  বন্ত্রারত                            বণাবণপাদ ধভীক্ষা ওভা 

লদয়দঙ। 

 রযফাদ রধরএ এভ াঅঢায় রদদয়ারচঢ রদচস্ব সমাওম প্রদয়াচদ াযাবায়ী প্রওল্প াস্তায়দওামীদ 

ফদয় রদদয়ারচঢ রঙম। 

 প্রওদল্পভ ধণ্য ক্রয়  ভভাল ধরভওল্পদা ফারনও বণাফদয় ম্পন্ন ওভা লদয়দঙ। এ ওাভদড প্রওল্প 

বণাফদয় ফাপ্ত লদয়দঙ। 

 প্রওদল্পভ ঘারলতা ফারনও াৎরভও ভা্ াযাবায়ী াণ য বণাফদয় ামুক্ত লদয়দঙ।  

 

৪.৩ দ্য যমরতওমূল িWeakness) 

     ৎ                                                  ৎ                   ।  

                                       ণ     ৎ                ণ                    

        ।  

                 ৎ                                      এ                  

       ।  

                                                 । 

                                        । 

৪.৪ সুদবাক সুরথা িOpportunity) 

 প্রওল্প াস্তায়দদভ নদম চদাথাভদডভ াঅণ য-াফারচও াস্াভ ব্যাধও উন্নরঢভ ধণ সুকফ লদয়দঙ  

 রপুম াংখ্যও সঘ ধাম্প রদ্যুৎ াংদবাক ধায়াভ নদম কৃররদঢ ব্যাধও াগ্রকরঢ লদয়দঙ। নম 

উৎধাতদ সদড়দঙ। 

 কৃররদঢ সঘ বদন্ত্রভ ফারমওভা াঅরণ যওপাদ মাপাদ লদয়দঙ। ওফ যাংস্াদ সদড়দঙ। 
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 রযল্প         স্াধদদভ নদম ব্যাধও ওফ যাংস্াদ লদয়দঙ। 

 ৬৫ লাচাভ ট্ররান্পনভাভ রঢভড ওভায় পরষ্যদঢ াঅভ এমাওা ধল্লী রদ্যুৎ রফরঢভ রদ্যুঢায়দদভ 

াঅঢায় াঅদা ম্ভ লদ। 

 

৪.৫ ঝুঁরও িThreat/Challenge) 

 াাংমাদতদযভ াণ যদীরঢ ঢযফাদ লাদভ রথ যঢ লদঢ ণাওদম, গ্রাফাঞ্চদম ব্যা  রযল্প ম্প্রাভড লদম 

ঢযফাদ াওাঞাদফা রদ্যুৎ ঘারলতা পূভড ওভদঢ ধাভদ দা। স সক্ষদত্র প্রওল্প এমাওায় াঅদভা া-

সষ্টযদদভ প্রদয়াচদ ধড়দ। রদ্যুঢায়দ ১১ সওরপ মাাআদগুদমাদও াঅধদগ্রট ওভদঢ লদ এ চন্য ারঢরভক্ত 

াঅরণ যও াংস্াদদভ প্রদয়াচদ ধড়দ। 

 াাংমাদতদযভ াণ যদীরঢ ঢযফাদ লাদভ রথ যঢ লদঢ ণাওদম, গ্রাফাঞ্চদম ব্যা  রযল্প ম্প্রাভড লদম 

ঢযফাদ াওাঞাদফা রদ্যুৎ ঘারলতা পূভড ওভদঢ ধাভদ দা। স সক্ষদত্র প্রওল্প এমাওায় াঅদভা া-

সষ্টযদদভ প্রদয়াচদ ধড়দ। রদ্যুৎঢায়দ ১১ সওরপ মাাআদ গুরমদও াঅধদগ্রট ওভদঢ লদ এ চন্য ারঢরভক্ত 

াঅরণ যও াংস্াদদভ প্রদয়াচদ ধড়দ। 

                 ৎ              এ                                        ৎ 

                              এ                            ।  
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ধঞ্চফ াধ্যায় 

                          ার যও ধব যদক্ষড  নমানম 

 

ধল্লী রদ্যুঢায়দ ম্প্রাভদডভ ফাধ্যদফ ২৫ মক্ষ গ্রালও াংদবাক যীর যও প্রওল্পটিভ প্রপা মূল্যায়দদভ ার যও 

ধব যদক্ষড রটরধরধ প্রওল্প ফারপ্ত প্ররঢদতদ এাং ফাঞ ধব যায় লদঢ ররপন্ন ধদ্ধরঢদঢ দভচরফদদ সপৌঢ াওাঞাদফা 

ধব যদক্ষড, সুনমদপাকীদতভ ঢথ্য চভীধ, সনাওা গ্রুধ াঅদমাঘদা, সওাঅাআাঅাআ ঢথ্য াংগ্রদলভ াঅদমাদও রদদম্ন 

ধব যদক্ষড প্রতাদ ওভা লদমা।  

 

৫.১ রটরধরধ  াঅভরটরধরধ াযাদফাতদ  াংদযাথদ ধব যাদমাঘদা  ধব যদক্ষড  

 

ধল্লী রদ্যুঢায়দ ম্প্রাভদডভ ফাধ্যদফ ২৫ মক্ষ গ্রালও াংদবাক যীর যও প্রওল্পটি কঢ ৩১/০৫/২০১৬ ঢারভদঔ 

এওদদও ওতৃযও সফাঝ ১২২,৮২৬.৫৪ মক্ষ িরচর ৪৫,৬৮৬.৪৮ মক্ষ এাং প্রওল্প ালায্য ৭৭,১৪০.০৬ মক্ষ  ঝাওা 

ব্যদয় জুমাাআ, ২০১৬ লদঢ জুদ, ২০১৮ সফয়াদত াস্তায়দদভ চন্য াযাদফারতঢ লয়। প্রওল্পটিভ মুতয় ওাচ 

াযাদফারতঢ সফয়াদতভ ফদধ্য ম্পন্ন ওভা লদয়দঙ। াঢএ, প্রওল্পটি াংদযাথদদভ প্রদয়াচদ লয়রদ। প্রওল্পটিভ মূম 

মক্ষু রঙম ক্রফথ যফাদ রদ্যুদঢভ ঘারলতা পূভড; এাং ২৫ মক্ষ দতুদ গ্রালও াংদবাক প্রতাদ।  

 

৫.২ প্রওল্প ফাধরদ প্ররঢদতদ ধব যাদমাঘদা িPCR)   

 

প্রওল্পটি সফাঝ ৯৪,৩০৬.০৮ মক্ষ ঝাওা, বা মূম াযাদফারতঢ রটরধরধ’ভ ব্যদয়ভ তুমদায় ২৮,৫২০.৪৮ মক্ষ ঝাওা 

ওদফ ম্পন্ন লদয়দঙ। ভা্কৃঢ াদণ যভ ফদধ্য াব্যরয়ঢ াণ য ৫টি ঘামাদদভ ফাধ্যদফ ভওারভ সওারাকাদভ সনভঢ 

প্রতাদ ওভা লদয়দঙ। াণ যাৎ প্রওল্পটি াযাদফারতঢ ব্যদয়ভ সঘদয় ২৩.২% ওদফ ম্পন্ন লদয়দঙ। সফাঝ প্রকৃঢ ব্যদয়ভ 

২৫.৮% াণ যায়দ াাংমাদতয ভওাভ ওদভদঙ াঅভ াওী ৭৪.২% Asian Infrastructure Investment Bank  

াণ যায়দ ওদভদঙ। প্রকৃঢ ব্যদয়ভ ঙভ রপরিও ন্টদ সণদও সতঔা বায় সব, ২০১৬-১৭ াণ য ঙদভ খু াফান্য াণ য 

ঔভঘ লদয়দঙ। প্রায়  াণ যাআ ঔভঘ লদয়দঙ প্রওদল্পভ সযর দর য াণ যাৎ ২০১৭-১৮ াণ য ঙদভ, বরত প্রাক্করমঢ ব্যদয়ভ 

৮০% ওভাভ ওণা রঙম ২০১৬-২০১৭ াণ যঙদভ এাং াওী ২০% ২০১৭-২০১৮ াণ যঙদভ।  

 

৫. ৩  ক্রয় ধব যাদমাঘদা   

 

প্রওল্পটিভ মুতয় ওাচ াযাদফারতঢ সফয়াদতভ ফদধ্য ম্পন্ন ওভা লদয়দঙ। প্রওল্পটি সফাঝ ৯৪,৩০৬.০৮ মক্ষ ঝাওা, বা 

মূম াযাদফারতঢ রটরধরধ’ভ ব্যদয়ভ তুমদায় ২৮,৫২০.৪৮ মক্ষ ঝাওা ওফ ব্যদয় ম্পন্ন লদয়দঙ। রটরধরধ-সঢ ৬ চদ 

ওফ যওঢযা  ৩ চদ ওফ যঘাভী রদদয়াদকভ াংস্াদ ণাওদম প্রকৃঢধদক্ষ সওাদ সমাওম রদদয়াক ওভদঢ লয়রদ। 

ওফ যওঢযা  ওফ যঘাভীভা ারঢরভক্ত তারয়ত্ব রলদদ প্রওদল্পভ ওাচ ম্পন্ন ওদভদঙদ। এঙাড়া ারড় পাড়া  ারন 

পাড়া ওভাভ ওণা ণাওদম ঢাভ প্রদয়াচদ লয়রদ। ারথওাাংয ক্রয় প্যাদওচ ওরাক্ট মূদল্যভ সঘদয় ওফ মূদল্য ম্পন্ন 

ওভা ম্ভ লদয়দঙ। নদম প্রওল্পটি াযাদফারতঢ ব্যদয়ভ সঘদয় ওদফ ম্পন্ন লদয়দঙ। াব্যরয়ঢ াণ য ৫টি ঘামাদদভ 

ফাধ্যদফ ভওারভ সওারাকাদভ সনভঢ প্রতাদ ওভা লদয়দঙ।  
 

প্রওল্প ারনদভ ঢথ্যারত রদেরড  ধব যদক্ষদড সতঔা বায় সব, সফাঝ ৯টি প্যাদওদচ ১৬ মদঝভ ি২দাং প্যাদওদচ ৪টি 

মঝ, ৫দাং প্যাদওদচ ৩টি মঝ, ৬দাং প্যাদওদচ ২টি মঝ, ৭দাং প্যাদওদচ ৫টি মঝ, ৯দাং প্যাদওদচ ২টি মঝ  ফাধ্যদফ 

ফস্ত ক্রয় ওাব যক্রফ ম্পন্ন ওভা লদয়রঙম। এভ ফদধ্য ৫টি প্যাদওদচভ ক্রয় ওাব যক্রফ প্রাক্করমঢ ফদয়ভ পূদ যাআ ি০-

৬৬ রতদদভ ফদধ্য  ম্পন্ন ওভা লদয়দঙ। এও ফাদভ ওফ ফদয়ভ  ফদধ্য ক্রয় ওাব যক্রফ ম্পন্ন লদয়দঙ  যারথও ৯টি 
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প্যাদওদচভ। এঙাড়া ১-২ ফাদভ ফদধ্য ম্পন্ন লদয়দঙ ৩টি প্যাদওদচভ এাং ৩টি প্যাদওদচভ ক্রয় ওাব যক্রফ ম্পন্ন 

ওভদঢ ২ ফাদভ সঘদয় সরয ফয় প্রদয়াচদ লদয়রঙম। রদেরদড সতঔা বায় সব, প্ররঢটি ক্রয়াআ প্রাক্করমঢ মূদল্যভ 

সঘদয় ওফ মূদল্য চুরক্ত স্বাক্ষভ ওভা লদয়দঙ। সওাদ প্যাদওদচভাআ পুারমরটটি ঢারভঔ ারঢক্রফ ওদভরদ।  

 

৫.৪ প্রওদল্পভ উদ্য (  াচযদ ধব যাদমাঘদা 
 
প্রওল্পটিভ মূম উদ্য ( রঙম ধল্লী এমাওায় রদ্যুৎ ভভাদলভ ফাধ্যদফ াণ যবদরঢও উন্নয়দ াথদ। এাআ মক্ষু াচযদদভ 

উদ্দয (                    ৭৯      এ  এ ৬৫        ট্রান্পনভফাভ ক্রয়, ১ সনাআচ  ৩ সনাআদচভ ২৫ মক্ষ 

াআদমরট্রও রফঝাভ ক্রয়; ৭৫,৬৫১ রওাঃ রফাঃ ওন্ডাক্টভ ক্রয় এাং ২৫ মক্ষ গ্রালও াংদবাক প্রতাদদভ ফাধ্যদফ াঅদমাঘু 

প্রওল্প  ম্পন্ন ওভা লয়।  
 
ক্রফথ যফাদ রদ্যুদঢভ ঘারলতা পূভড মক্ষুফাত্রা  াচযদ ধব যাদমাঘদা: ধল্লী রদ্যুঢায়দ সাদট যভ প্রথাদ ারনদভ 

ঢোথায়ও প্রদওৌযমী তপ্তভ সণদও প্রাপ্ত ঢথ্য াযাবায়ী সতঔা বায় সব ৬৫        ট্রান্পনভফাভ রঢভড, ১ সনাআচ 

 ৩ সনাআদচভ ২৫ মক্ষ াআদমরট্রও রফঝাভ স্াধদ এাং ৭৫,৬৫১ রওাঃ রফাঃ ওন্ডাক্টভ রঢভদডভ নদম ক্রফথ যফাদ 

রদ্যুদঢভ ঘারলতাভ াদদওঝাাআ  পূভড লদয়দঙ। গ্রালও াংখ্যা ১৫ রফরময়দ সণদও ২০১৮ াদমভ জুদ ফাদ ১৭.৫ 

রফরময়দদ উন্নীঢ লয়। 
 

ধরঘয মক্ষ দতুদ গ্রালও াংদবাক স্াধদদভ মক্ষুফাত্রা  াচযদ ধব যাদমাঘদা: প্রওদল্পভ াস্তায়দ সযদর সতঔা সকদঙ 

সফাঝ ২৫,০০,০০০ দতুদ গ্রালও াংদবাক সতয়া লদয়দঙ। স াযাবায়ী মা বায় সব, প্রওল্পটিভ ১০০ পাক াচযদ 

াস্তারয়ঢ লদয়দঙ।  

 

রদষ্টফ ম ১০% এভ সযী লয়াভ ওাভড রলদদ ওদয়ও চদ সচদাদভম ম্যাদদচাভ উদল্লঔ ওদভদঙদ সব, উধদওন্দ্র 

ওফ রথায় রঢভড মাাআদদভ ততখ যু  সরয এাং সা য গ্রীট সমাট সন্টাদভ দা লয়ায় ৩৩ সওরপ মাাআদদ ম সরয 

লয়াদঢ রদষ্টফ ম সযী লয়। রধরএ এভ সচদাদভম ম্যাদদচাভদতভ ফদঢ ারথওাাংয রধরএ এ রদেফ ম 

ক্রফাকঢপাদ ওদফ াঅদঙ। প্রদয়াচদীয় াংখ্যও গ্রীট উধদওন্দ্র রদফ যাড,                              

   ,          ণ    ণ    , রনটাভগুদমা ষ্টুান্ডাট য াযাবায়ী তঢরভ ওভদঢ ধাভদম রদষ্টফ ম ওফদঢ ধাদভ। 

রদ্যুৎ রঢভড ব্যস্া সঝওাআ ওভাভ চন্য তদ্যুৎরঢও মাাআদ রদভররেন্ন  ঝুঁরওমুক্ত এাং ফামাফাদমভ গুডকঢ 

ফাদ উন্নয়দ ঠিও ভাঔদঢ লদ; ওম HT                াঅন্ডাভ গ্রাউন্ড ওুাম স্াধদদভ ফাধ্যদফ ভভাল 

ব্যস্ সঝওাআ ওভা বায়। এঙাড়া তদ্যুরঢও মাাআদদভ ধার্শ্যঢী কাঙধামা ওঢযদদভ ফাধ্যদফ ধণস্বত্ব ঠিও ভাঔা  

াঅন্ডাভগ্রাউন্ড ওুাম স্াধদদভ ফাধ্যদফ ভভাল ব্যস্া সঝওাআ ওভা। 

 

    ৎ             : প্রওল্প এমাওায় ঔাদাভ কড় াৎরভও াঅয় প্রায় ১,৫৮,১৪৭ ঝাওা। প্রওল্প এমাওাভ তুমদায় 

ওদরাম এমাওাভ ঔাদাভ কড় াৎরভও াঅয় প্রায় ১৮% ওফ, বা প্রায় ১,২৯,১৮১ ঝাওা। প্রওল্প এমাওায় রদ্যুৎ 

াংদবাকপ্রাপ্ত ঔাদাভ াৎরভও ঞ্চয় ২৩,৭৪৭ ঝাওা, বা ওদরাম এমাওায় ১৫,৯২০ ঝাওা। াণাৎ রদ্যুৎ াংদবাক 

ধায়াভ নদম গ্রালওদতভ াঅয় বৃরদ্ধ সধদয়দঙ। 

 

ধব যদক্ষদড সতঔা বায় গ্রালওদতভ তদ্যুরঢও বন্ত্রধারঢভ ব্যলাভ বৃরদ্ধ সধদয়দঙ, তদ্যুরঢও ারঢ ঙাড়া ররপন্ন ওাদচ 

রদ্যুৎ ব্যলাভ ওদভদ। সবফদ তদ্যুরঢও ধাঔা, টিরপ, রেচ ঘামাদদা, সফাাাআম ঘাচয সতয়া াআঢারত। প্রায় াাআ 

তদ্যুরঢও ধাঔা  টিরপ ঘামাদদাভ চন্য রদ্যুৎ ব্যলাভ ওদভদ। রেচ ঘামাদদাভ চন্য রদ্যুৎ ব্যলাভ ওদভদ। 
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াঅারও গ্রালওকড ফাদ কদড় ৩২১ ঝাওা রদ্যুৎ রম রতদয় ণাদওদ। প্রায়  গ্রালও ফয়ফঢ রদ্যুৎ রম সধদয় 

ণাদওদ। ঢদ ভাংপুভ রপাদকভ রওছু াংখ্যও াঅারও গ্রালও দমদঙদ সব ঢাঁভা ফয়ফঢ রদ্যুৎ রম ধাদ দা। 

৯৯% সপাক্তা চারদদয়দঙদ সব, ঢাঁভা ফয়ফঢ রদ্যুৎ রম ধরভদযাথ ওদভদ। কঢ ওদয়ও ঙদভ রদ্যুৎ উৎধাতদ 

উদল্লঔদবাগ্য লাদভ সদড়দঙ, নদম সমাট সযরটাং াদদওঝা ওফদঙ।  চায়কায়াআ রওছু রওছু সমাট সযরটাং াঅদঙ। 

কদড় প্রায় ২.০ খন্টা রদ্যুৎ দা ণাওাভ ওণা উদল্লঔ ওভা লদয়দঙ। এদঢ বুছা বায় ঢযফাদদ সমাটদযরটাং াদদও ওফ।  

 
   -                  : রদ্যুৎ ব্যলাদভভ নদম সঙদম সফদয়ভা সরয ফয় ধব যন্ত ধড়াশুদা ওভদঢ ধাদভ। 

স্াদীয় ব্যা-ারডদচুভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ, ভাদঢ ওাদচভ সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ, চুরভ টাওারঢ ল 

ান্যান্য াধভাথ াঅদকভ সঘদয় ওদফদঙ, লাঝ-াচাদভভ উন্নরঢ লদয়দঙ, সঘ ধাম্প ব্যলাভ বৃরদ্ধ সধদয়দঙ, ওরম্পউঝাভ 

 াআন্টাভদদঝ ব্যলাদভভ সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ, বাঢায়াঢ  সবাকাদবাক ব্যস্াভ উন্নরঢ লদয়দঙ, ফরলমাদতভ ওাদচভ 

সুদবাক-সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ, রঘরওৎা সাভ সুদবাক বৃরদ্ধ সধদয়দঙ,        ণ             রদ্যুৎ াংদবাদকভ 

নদম গ্রাফীড চদধদতভ াণ যবদরঢও  াফারচও চীদদ এও তপ্লরও ধরভঢযদ ারথঢ লদয়দঙ এাং সুদূভ প্রাভী 

প্রপা রস্তাভ মাপ ওদভদঙ। ফাযাদরভ চীদ থাভদডভ ফাদ উন্নঢ লদয়দঙ  াঅয় াদদও বৃরদ্ধ সধদয়দঙ । 

 

  ষ                     : রদ্যুঢঘারমঢ সঘ বন্ত্র ব্যলাভওাভীদতভ ঢথ্য াযাবায়ী প্ররঢ যঢও চরফদঢ কড় 

সঘ ঔভঘ ৫৬ ঝাওা। ান্য রতদও রটদচম ঘারমঢ ধাদম্প প্ররঢ যঢদও কড় ঔভঘ ৭৮ ঝাওা। াঢএ প্রতি ঢথ্য 

াযাবায়ী রটদচম ঘারমঢ সঘ ধাদম্প রদ্যুঢারয়ঢ ধাদম্পভ তুমদায় কড় ঔভঘ প্ররঢ যঢদও ২২ ঝাও সরয। 

ান্যওণায় মা বায় রদ্যুঢারয়ঢ ধাম্প ব্যলাভ ওদভ কৃরওভা সঘ ঔভঘ প্রায় এও-তৃঢীয়াাংয ওফাদঢ ফণ য 

লদয়দঙ। 

 

৫.৫ রদ্যুঢরলীদ িওদরাম  ঔাদাভ াস্া ধব যাদমাঘদা 

ঢযফাদদ সব ফস্ত ঔাদা রদ্যুৎ াংদবাক ধায়রদ, ঢাদতভ ঢথ্য ধব যাদমাঘদায় সতঔা বায় সব, রদ্যুঢরলীদ ঔাদাভ াঅয় 

ওফ, রযক্ষাভ লাভ  ওফ। এ প্রদঙ্গ ঢাঁভা চাদাদ সব রদ্যুৎ াংদবাক সধদম এমাওাভ সঙদম সফদয়ভা সরয ফয় 

ধড়াশুদা ওভদঢ ধাভদ, রঘরওৎা সাভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ ধাদ, র রদও/স্বাস্ুদওন্দ্র স্ারধঢ লদ, লাঝ 

াচাদভভ উন্নরঢ লদ  সঘ ধাম্প ব্যলাভ বৃরদ্ধ ধাদ, ক্ষুদ্র  কুটিভ রযদল্পভ প্রাভ খঝদ, ওরম্পউঝাভ  

াআন্টাভদদঝ ব্যলাদভভ সুদবাক াড়দ,  ফৎস্য ঘার বৃরদ্ধ ধাদ, ভাদঢ ওাদচভ সুদবাক বৃরদ্ধ ধাদ, চুরভ টাওারঢ ল 

ান্যান্য াধভাথ ওফদ। রদ্যুৎ াংদবাক সধদম সফাাাআম সনাদদ ঘাচয সতয়া লচ লদ, সঝরমরপযদদ রযক্ষা  

রদদাতদ মূমও াযাষ্ঠাদ সতঔা ম্ভ লদ, ভাদঢ ঢাঁদতভ সঙদম সফদয়ভা সরয ফয় সমঔা ধড়া ওভদঢ ধাভদ, গৃদলভ 

রদভাধিা ব্যস্া বৃরদ্ধ ওভা বাদ , সঘ ধাদম্প রদ্যুৎ ব্যলাভ ওদভ ঔভঘ ওফাদদা বাদ, রেচ ব্যলাভ ওদভ ঔাাভ 

াংভক্ষড ওভা বাদ, াআদমরিও সমাাআ সফরযদ ব্যলাভ ম্ভ লদ াআঢুারত 

 

৫.৬   ারডরচুও প্ররঢষ্ঠাদদভ ঢথ্য ধব যাদমাঘদা 

 

প্ররঢটি প্ররঢষ্ঠাদদভ ারর যও কড় াঅয় ৪০৯,৪৫৮ ঝাওা। ান্য রতদও ঢাদতভ কড় ব্যয় প্রায় ২৬৫,৩৭৫ ঝাওা। নদম 

ারর যও কড় মুদানা তাঁড়ায় প্রায় ১৪৪,০৮৩ ঝাওা। ধব যদক্ষদড সতঔা বায় ারডরচুও প্ররঢষ্ঠাদদভ াঅয় কদড় ২০% 

সদড়দঙ। এঙাড়া রদ্যুঢায়দদভ নদম ব্যা প্ররঢষ্ঠাদদভ াংখ্যা ২৬% সদড়দঙ। 
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রদ্যুৎ াংদবাক ধায়াভ নদম ঢাদতভ ব্যাদয়ভ াদদও সুরথা লদে। ররক্রভ ধরভফাড সদড়দঙ, প্ররঢষ্ঠাদদ রদ্যুৎ 

ণাওাভ চন্য ফামাফাম লদচ তঢরভ ওভা বায়। াদদও ভাঢ ধব যন্ত রযল্প ওাভঔাদা সঔামা ভাঔা ম্ভ লদে, নদম 

ঢাদতভ ররক্রভ ধরভফাড সদড়দঙ।  

 

৫.৭ রদ্যুৎ াংদবাক প্রাপ্ত রযল্প প্ররঢষ্ঠাদদভ াণ যবদরঢও ঢথ্য ধব যাদমাঘদা 

 

ধব যদক্ষদড সতঔা বায় দমুদাবক্ত সফাঝ ২৪টি ওাভঔাদায় কদড় ৪ চদ সমাও ওাচ ওদভ। ওাভঔাদাগুরমভ াৎরভও 

কড় াঅয় ৭,৪১,৬৬৬ ঝাওা া ফারও ৬১,৮০৫ ঝাওা। ওাভঔাদাগুরমভ াৎরভও কড় ব্যয় ৫,৭৮,৭৫০ ঝাওা। 

ওাভঔাদাভ ফারমওদতভ ারর যও কড় মুদানাভ ধরভফাড ১,৬২,৯১৬ ঝাওা। 

 

রযল্প ওাভঔাদাগুরম কদড় ততরদও ১২ খন্টা রদ্যুৎ ব্যলাভ ওদভ ণাদও। ঢাদতভ কদড় ফারও রদ্যুৎ রম লয় ৬,৮৩২ 

ঝাওা। ঢাঁভা রদ্যুৎ রম  ফয়ফঢ ধাদ এাং প্রায় ফয়াআ ফয়ফঢ ধরভদযাথ ওদভদ। রটদচদমভ সঘদয় রদ্যুৎ 

ঔভঘ কদড় ৪৩% ওফ। এঙাড়া রদ্যুঢায়দদভ নদম এমাওায় রযল্পওাভঔাদাভ াংখ্যা প্রায় ৩৪% সদড় রকদয়দঙ। 

সমাটদযরটাং ততরদও কদড় ১-২ খন্টা।                                               ণ     ৎ        

        ণ                            ।                 ৎ                             

         এ                         ।  

 

ারটঝ াঅধরি: াত্র প্রওদল্পভ শুরু সণদও ২০১৭-২০১৮ াণ য ঙভ ধব যন্ত ফদয়ভ ওাব যামীভ ধভ াপুন্তভীড 

রদভীক্ষায় ১০টি াঅধরি উত্থারধঢ লদয়রঙম। ঢন্দধ্য ৭টি াঅধরি রদেরি লদম ৩টি চা দন্তারচদও দা 

লয়ায় রদভীক্ষা ধরভতপ্তদভভ ঘারলতা াযাবায়ী পুদভায় রদেরিভ চন্য ধাঞাদদা লদয়দঙ। ারটঝ াঅধরস্তমূল 

চাল রদেরি ওভা প্রদয়াচদ। 

 

             ণ           :               ণ   ,             এ                          

                      ।                                                  ।         

                        ণ                                                       ।  

 

গুড়া রধরএ এভ কারড়ভ গ্যাদভচ ফারমদওভ াÿাাৎওাভ 

সদয়া লদয়দঙ 

টিফ রমটাভ প্রদনাভ ট. মুলাম্মাত রভয়াজুম লারফত ভাচযালী ধর এভ 

াঅঢাবৄক্ত এমাওায় ঢথ্যাংগ্রদলভ ওাচ ঢতাভরও ওভদঙদ 
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রষ্ঠ াধ্যায় 

ফীক্ষায় প্রাপ্ত ঢদথ্যভ ধব যদক্ষদডভ রপরিদঢ সুধারভযমূল 

৬.১ সুধারভযমূল 

 

“ধল্লী রদ্যুঢায়দ ম্প্রাভদডভ ফাধ্যদফ ২৫ মক্ষ গ্রালও াংদবাক” যীর যও প্রওল্পটিভ াথীদদ াস্তারয়ঢ ররপন্ন ওাচ 

রদরড়পাদ ধব যদক্ষড  ধব যাদমাঘদা এাং সুনমদপাকীদতভ ঢথ্য চভীধ, সনাওা গ্রুধ াঅদমাঘদা, সওাঅাআাঅাআ, 

সপৌঢ ওাচ দভচরফদদ ধরভতয যদ াআঢুারতভ ফাধ্যদফ প্রাপ্ত ঢথ্য  উধাদিভ াঅদমাদও রদম্নরমরঔঢ সুধারভমূল 

উধস্াধদ ওভা লদমা।   

1. ক্রফথ যফাদ সমাট বৃরদ্ধভ ওাভদড এাং এভ নদম উদ্ধুঢ রদষ্টফ ম      ওফাদদাভ চন্য          

                    ণ, পাভদমাদটট                 ,          ণ    ণ  

                                       । 

2.                                                     HT                  

                           । 

3.         ১০%                          ।                                 রদ্যুৎ 

ভভাল                                          রদ্যুৎ  ৎ    , ঞ্চামদ  রঢভড 

                                                         । 

4.         ,                          ,                    capacity            

                 এ   system loss                    । 

5. রদ্যুৎ ভভাদল প্রদয়াচদীয় বন্ত্রধারঢভ রদয়রফঢ াংগ্রল, াংভক্ষড  রঢভড এভ ব্যস্া ওভা  

বণাবণ ফরদঝরভাং ওভা। 

6. রটরচঝাম রফঝাভ  রপ্র-সধাআট রফঝাভ স্াা্ধদদভ ব্যস্া ওভা এ   রদ্যুদঢভ াধঘয় সভাথ ওভাভ চন্য 

প্রঘাভডা  উিুদ্ধওভড ওফ যসূরঘভ ফাধ্যদফ কডদঘঢদঢা বৃরদ্ধ ওভা  াবথ রদ্যুৎ াংদবাক ওঢযদ  

চরভফাদা ওভাভ ব্যস্া ওভা। 

7. াঅদতদ ওভাভ ধভ বণাম্ভ স্বল্পঢফ ফদয় রদ্যুৎ াংদবাক প্রতাদ ওভা।  

8. রদ্যুৎ রধষ্ট লদয় সমাও চদ বাদঢ াঅলঢ দা লদ সচন্য ধল্লীরযঢায়দ সাদট যভ কাাআট মাাআদ  

সেররনদওযদ াযাবায়ী রদ্যুদঢভ খুটিগুরম াঅরণ যাং ওভা লয় এাং রদ্যুৎ উধদওন্দ্রগুরমদঢ 

সপ্রাদঝওযদ বন্ত্রারত স্াধদ ওভা াঅদঙ। এওম ব্যস্ারত বণাবণপাদ ওাচ ওভদঙ রও দা ঢাভ 

রদয়রফঢ ধভীক্ষা ওাব যক্রফ সচাভতাভ ওভা। 

9.        তদ্যুরঢও মাাআদদভ ধার্শ্যঢী কাঙগুরমভ টামধামা ওঢযদদভ ফাধ্যদফ ধণত্ব ঠিও ভাঔা এাং 

এ ব্যাধাদভ চদকডদও ম্পৃক্ত  দঘঢদ ওভা          । 

10.                                                                           

      । 

11. ননধ তানযত েভনয়য ভনধ্য েয় কাম তেভ েম্পন্ন কযায জন্য উন্নয়ন েহনমাগীয অে তায়নন ফা ঋে 

েহায়তায় ফাস্তফানয়ত প্রকনেয েনয়য সযনে সকান প্যানকনজয চুনি স্বাযনযয পূনফ ত ঐ েিংস্থা সেনক 

অনানি সনয়ায প্রনেয়া ফাদ সদয়া সমনত ানয  

12.                                          । 
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13.                                                                          

                    । পরষ্যদঢ এ ধ  ণ  ড় প্রওল্প    ণ                          

    । 

 

৬.২ উধাংলাভ 

 

“ধল্লী রদ্যুঢায়দ ম্প্রাভদডভ ফাধ্যদফ ২৫ মক্ষ গ্রালও াংদবাক” যীর যও প্রওদল্পভ ফাধ্যদম্য রদ্যুৎ াংদবাদকভ 

নদম ধল্লী এমাওাভ চদাথাভদ ররপন্নপাদ উধকৃঢ লদেদ। াঅদকভ তুমদায় রদ্যুদঢভ সমাটদযরটাং াদদও 

ওদফদঙ নদম ব্যায়ীদতভ ব্যাভ উন্নরঢ, কৃরও সঘ বদন্ত্র রদ্যুৎ ব্যলাভ ওদভ ারথও মাপাদ, রযক্ষাণীভা 

ভাদঢ ারথও ফয় ধব যন্ত সমঔাধড়া ওভদঢ ধাদভ, সঝরমরপযদদ রযক্ষা  রদদাতদমূমও াযাষ্ঠাদ সতঔা  সতয 

রদতদযভ াংাত সতঔাভ সুদবাক সৃরষ্ট লদয়দঙ, সফাাাআম সনাদদঘাচয সতয়াভ সুদবাক লদয়দঙ, াধভাথ মূমও 

ওফ যওান্ড ওদফদঙ, ভাদঢ ওাদচভ সুদবাক সৃরষ্ট লদয়দঙ। সঘ ধাম্প ব্যলাভ বৃরদ্ধ সধদয়দঙ, রেচ ব্যলাদভভ নদম 

ঔাাভ  স্বাস্ু সওন্দ্র এাং নাদফ যরদঢ প্রদয়াচদীয় রথ াংভক্ষড ওভাভ সুদবাক সৃরষ্ট লদয়দঙ, লাঝাচাদভভ 

উন্নরঢ লদয়দঙ, ফৎস্য ঘার বৃরদ্ধ সধদয়দঙ, ক্ষুদ্র কুটিভ রযদল্পভ প্রাভ খদঝদঙ, ফরলমাদতভ ওাদচভ সুদবাক বৃরদ্ধ 

সধদয়দঙ াআঢুারত। এভ নমশ্রুরঢদঢ ফাযাদরভ াঅয় সদড়দঙ  চীদথাভদডভ ফাদ উন্নঢ লদয়দঙ। ধল্লী এমাওায় 

াণবদরঢও  াফারচও চীদদ তপ্লরও ধরভঢযদ ারথঢ লদয়দঙ। াঢএ ঢযফাদ ভওাভ সতদযভ দ্রুঢঢফ 

াণবদরঢও উন্নয়দদভ চন্য ২০২১ াদমভ ফদধ্য াভা সতদয খদভ খদভ রদ্যুৎ াংদবাক সধৌদঙ সতয়াভ ারগওাভ 

ভক্ষায় এ প্রওল্প গুরুত্বপূদ য াতাদ ভাঔদঢ ক্ষফ লদয়দঙ। 
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াংযুরক্ত-১ নমানমমূদলভ াভরড 
 

াভরড ৩.১: ররপন্ন থভদডভ দমুদা রদ্যুৎ ব্যলাভওাভীভ াংখ্যা রধরএ রপরিও ন্টদ 

ক্ররফও 

দাং 
রধরএ এভ 

দাফ 

দমুদা 

রধরএ এভ 

সফাঝ গ্রালও 

াংখ্যা 

     ণ        
 ণ       

রদ্যুৎ ব্যলাভওাভী  িTreatment)  রদ্যুৎ 

াংদবাকরলীদ 

(Control) 
াঅারও 

গ্রালও  

ক্ষুদ্র  ফাছারভ 

ারডরচুও 

গ্রালও 

রযল্প 

গ্রালও 

সঘ 

ধাম্প 

গ্রালও 

 সফাঝ এনরচরট সওাঅাআাঅাআ 

১ ফারদওকঞ্জ 28000 56 7 1 1 65 16 
১ ৫ 

২ সকাধামকঞ্জ 36150 73 8 2 2 84 21 - ৫ 

৩ মুরন্পকঞ্জ 28000 56 7 1 1 65 16 - ৫ 

৪ যরভয়ঢপুভ 39100 78 9 2 2 91 23 ১ ৫ 

৫ ফয়ফদরাংল-২ 29000 58 7 1 1 68 17 ১ ৫ 

৬ ঘট্রগ্রাফ-১ 48000 96 11 2 2 112 28 - ৫ 

৭ সনদী 21000 42 5 1 1 49 12 ১ ৫ 

৮ ঘাঁতপুভ  37990 76 9 2 2 89 22 - ৫ 

৯ গুড়া 30000 60 7 1 1 70 18 ১ ৫ 

১০ দকাঁ 43000 86 10 2 2 100 25 - ৫ 

১১ খুমদা 30000 60 7 1 1 70 18 - ৫ 

১২ াদকভলাঝ 19000 38 4 1 1 44 11 ১ ৫ 

১৩ রভযাম-২ 22500 45 5 1 1 53 13 - ৫ 

১৪ ভাংপুভ -২ 49320 9৮ 12 2 2 115 29 ১ ৫ 

১৫ রতদাচপুভ-১ 24100 48 6 1 1 56 14 ১ ৫ 

১৬ রদমঝ-১ 29000 58 7 1 1 68 17 - ৫ 

  সফাঝ 514160 ১,০৩২ ১২০ ২৪ ২৪ ১,২০০ ৩০০ ৮ ৮০ 

 

দমুদা রধরএ এভ সচদাদভম ম্যাদদচাভদতভ সণদও প্রাপ্ত ঢদথ্যভ নমানম 

াভরড-৩.২   প্রওদল্পভ াঅঢায় কদড় ট্রান্পনভফাভ রঢভড, াংদবাক প্রতাদ 

 ট্রান্পনভফাভ াংদবাক প্রতাদ 

কড় ৭৯৫ ৩৩,৬৯০ 

 

াভরড-৩.৩  এাআ প্রওদল্পভ ারচযঢ মক্ষুফাত্রা    

উিভ উিভতাঢাভ াংখ্যা 

লুাঁ ১৬ 

দা - 

সফাঝ ১৬ 
 

াভরড-৩.৪  ১৬ টি রদ যারঘঢ িদমুদা  রধরএ এ প্রওল্পটি শুভম্নভ ঙভ 

প্রওল্প শুরুভ ঙভ রধরএ এভ  াংখ্যা 

২০১৬ ৫ 

২০১৭ ১১ 

সফাঝ ১৬ 
 

াভরড-৩.৫  ১৬টি রদ যারঘঢ িদমুদা  রধরএ এ প্রওল্পটি সযর লয়াভ ঙভ 

ঙভ রধরএ এভ  াংখ্যা 

২০১৭ - 

২০১৮ ১৬ 
সফাঝ ১৬ 
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াভরড-৩.৬  রদেফ ম সযী লয়াভ ওাভড 

ওাভড উিভতাঢাভ াংখ্যা উিভতাঢাভ যঢওভা লাভ 

উধদওন্দ্র ওফ রথায় রঢভড মাাআদদভ ততখ যু  সযী লয়ায় ১ ৫০.০ 

সা য গ্রীট সমাট সন্টাদভ দা লয়ায় ৩৩ সওরপ ম সযী ১ ৫০.০ 

সফাঝ ২ ১০০.০ 

 
াভরড-৩.৮  রধরএ এ রদেফ ম  

রদেফ ম উিভতাঢাভ াংখ্যা উিভতাঢাভ যঢওভা লাভ 

াড়দঙ - - 

ওফদঙ ১৬ ১০০.০ 

সফাঝ ১৬ ১০০.০ 

 
াভরড-৩.৯  রদ্যুৎ রম ফদয় ফঢ ধরভদযাথ ওভা লয় রওদা 

উিভ উিভতাঢাভ াংখ্যা 

লুাঁ ১৬ 

দা - 

সফাঝ ১৬ 
 

াভরড-৩.১০  রদ্যুদঢভ রম াঅতাদয়ভ াস্া   

উিভ উিভতাঢাভ াংখ্যা 

পাদমা ১৬ 

পাদমা দয় - 

সফাঝ ১৬ 
 

াভরড-৩.১১  রম ধরভদযাদথভ চন্য প্রতি ফয় িরতদ  

 কড় দ যাচ্চ  যরদম্ন 

২১ ৩০ ১৫ 

 

াভরড-৩.১২    াংদবাক স্াধদদ ফস্যা  

ফস্যা মূল উিভতাঢাভ াংখ্যা উিভতাঢাভ যঢওভা লাভ 

াদদও ফয় ারড়ভ উধভ রতদয় ঢাভ বায়া এাং কাঙ ধামা ওাঝা 

াআঢুারত রদদয় রওছুঝা ফস্যা লদয়দঙ। 

৪ ২৫.০ 

                          ধ                ধ         ৫ ৩১.৩ 

সওাদ ফস্যা সতঔা সতয় দাাআ ৯ ৫৬.৩ 

এওারথও উিভ ১৬ 

 
াভরড-৩.১৩  প্রওদল্পভ নদম ভওাদভভ ভাচস্ব বৃরদ্ধ ধায় 

উিভ উিভতাঢাভ াংখ্যা 

লুাঁ ১৬ 

দা - 

সফাঝ ১৬ 
 

াভরড-৩.১৪  Load Management এভ চন্য ওাব যওভী তভওাভ 
ব্যস্া উিভতাঢাভ াংখ্যা উিভতাঢাভ যঢওভা লাভ 

ট্রান্পনভফাভ াঅধদগ্ররটাং ওভা ১২ ৬৬.৬ 

গ্রালও ধব যাদয় দঘঢদঢা বৃরদ্ধভ মক্ষু সফাটিদপযদ, ম্প্রঘাভ, সচাভতাভ াব্যালঢ 

ভাঔা 

১০ ৫৫.৬ 

রধও াঅয়াদভ সঘ ধাম্প  রযল্প গ্রাকওদতভ রদ্যুৎ ব্যলাভ লদঢ রভঢ ভাঔা ৬ ৩৩.৩ 

এওারথও উিভ ১৬ 
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াঅারও গ্রালওদতভ নমানদমভ াভরড 
াভরড -৩.১৮: উিভতাঢাদতভ রপাকয়ারভ রমঙ্গ রপরক্তও ন্টদ িযঢওভা  

পুরুর/ফরলমা 
উধওাভদপাকী াঅারও গ্রালও ি%   

ওদরাম  

ি%  

ঠাওা ঘট্টগ্রাফ ভাচযালী খুমদা  রভযাম রদমঝ ভাংপুভ ফয়ফদরাংল সফাঝ  

পুরুর 77.3 74.5 74.1 74.5 ৯৪.৮ 75.9 73.7 75.5 77.5 87.3 

ফরলমা 22.7 25.5 25.9 25.5 5.2 24.1 26.3 24.5 22.5 12.7 

সফাঝ  ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

n ২৬৩ ২১৩ ১৪৬ ৯৮ ৪৫ ৫৮ ১৪৭ ৫৮ ১০২৮ ২৯৬ 

সফাঝ  ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

 

াভরড -৩.১৯: উিভতাঢাদতভ সচমা য়ারভ য় যঢওভা ন্টদ 

য় 
উধওাভদপাকী ি%  াঅারও গ্রালও  ওদরাম  

িযঢওভা লাভ  ঠাওা ঘট্টগ্রাফ ভাচযালী খুমদা  রভযাম রদমঝ ভাংপুভ ফয়ফদরাংল সফাঝ 

২৯ া ঢাভ ওফ ২.৩ ৩.১ ৩.২ ১১.১ ৩.৭ ৮.৪ ৯.৪ ৪.২ ৫.৬ ১৪.৮ 

৩০-৪৯ ঙভ ৪৮.০ ৪৯.৩ ৬৬.৪ ৪২.৮ ৬২.৭ ৪৯.৩ ৫৩.৫ ৫০.৪ ৫২.৮ ৫৮.৬ 

৫০ ঙভ া ঢদ্যথ য ৪৯.৭ ৪৭.৬ ২৬.৪ ৪৬.১ ৩৩.৬ ৪২.৩ ৩৭.১ ৪৫.৪ ৪১.৬ ২৬.৬ 

সফাঝ  ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

সফাঝ াংখ্যা িn) ২৬৩ ২১৩ ১৪৬ ৯৮ ৪৫ ৫৮ ১৪৭ ৫৮ ১০২৮ ২৯৬ 

কড় য় ৪৪.৭ ৪৬.৩ ৪২.৩ ৪৫.০১ ৪৩.৬ ৪৫.৪ ৪৪.৭ ৪৬.০ ৪৪.৮ ৪২.৪ 

 

াভরড -৩.২০: উিভতাঢাদতভ রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢাভ রপাক য়ারভ যঢওভা ন্টদ 

রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢা 
উধওাভদপাকী াঅারও গ্রালও  ওদরাম  

িযঢওভা লাভ  ঠাওা ঘট্টগ্রাফ ভাচযালী খুমদা  রভযাম রদমঝ ভাংপুভ ফয়ফদরাংল সফাঝ 

শুদৄ স্বাক্ষভ ওভদঢ ধাদভ 5.7 7.0 13.0 2.0 11.1 10.3 9.5 3.4 7.6 ৮.১ 

১-৫ফ সশ্ররড ধব যন্ত 39.2 32.9 39.7 36.7 35.6 29.3 25.2 48.3 35.5 ৫২.১ 

৬রঞ-৮ফ সশ্ররড 23.6 22.1 21.9 23.5 22.2 25.9 22.4 24.1 23.0 ১৬.৭ 

৯ফ-১০ সশ্ররড  18.3 23.0 17.1 23.5 11.1 15.5 24.5 15.5 19.8 ১৪.১ 

এএর  ঢাভ উদদ্ধয 
13.3 15.0 8.2 14.3 20.0 19.0 18.4 8.6 14.1 ৯.০ 

সফাঝ  
১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

সফাঝ াংখ্যা িn) ২৬৩ ২১৩ ১৪৬ ৯৮ ৪৫ ৫৮ ১৪৭ ৫৮ ১০২৮ ২৯৬ 

 

াভরড -৩.২১: উিভতাঢাদতভ সধযাভ রপাক য়ারভ যঢওভা ন্টদ 

সধযা 

উধওাভদপাকী াঅারও গ্রালও  
ওদরাম  

িযঢওভা লাভ  ঠাওা ঘট্টগ্রাফ ভাচযালী খুমদা  রভযাম রদমঝ ভাংপুভ ফয়ফদ

রাংল 

সফাঝ 

কৃরও ৬১.৪ ৫৩.৩ ৫০.৬ ২৭.৫ ২৪.৮ ৫১.৪ ৪৭.৭ ৭৪.৬ ৪৯.২ ৫৫.২ 

গৃলস্মী ১২.০ ০.৯ ৩.১ ৫.২ ৫.৭ ৯.৩ ২.৩ ৯.৩ ৫.৮ ৯.৭ 

 ভওাভী ঘাকুভী   ২.১ ০.৭ ২.১ ১.৯ ৪.৫  ১.৫ ১.১ 

সভওাভী 

ঘাকুভী 
৪.৬ ০.৯ ৪.২ ৭.৮ ১.৪ ১১.২ ৯.১ ০.৮ ৫.০ 

৪.৬ 

ব্যা  ৫.৬ ২২.১ ১২.৪ ৬.৪ ৬.৫ ৯.১ ৫.৯ ৮.৫ ১০.১ 

ক্ষুদ্র ব্যা ১২.০ ২.৮ ৮.৪ ১৭.৬ ১১.৩ ২.৮ ০.৮ ১.৭ ৬.৯ ৩.৮ 

রযক্ষও   ১.৯ ১.১  ০.৭  ২.৩  ১.০ ০.৭ 

সধযাচীর 

িটাক্তাভ/ 

কৃরররত 

/াআরঞ্জরদয়াভ 

১.৫ 

 

১.১ ১.৩ 

  

০.৮ 

 

০.৬ 

০.৬ 
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ক্ষুদ্র সধযাচীর 

িওাফাভ/কুফাভ/

সচদম াআঢুারত 

 
১.৯ ১.১ ২.০ ১৮.৪ 

 
২.৩ 

 
৩.৪ 

১.৯ 

রতদফজুভ িকৃরর   ৩.৬ ৮.৪ ২.১ ৬.৫ ৮.৫ ৩.৭ ২.৩ ১.৭ ৪.৫ ৩.০ 

রতদফজুভ িা-

কৃরর  
৪.৮ ২.৮ 

 
৯.২ ৬.৪ ৭.৫ ১২.১ ৩.৪ ৫.৭ 

৩.৫ 

রভক্সা/পুাদ 

ঘামও 

 
৫.৬ ৪.২ ৩.৩ ৫.৭ ১.৯ ২.৩ 

 
২.৮ 

১.৪ 

ান্যান্য 

িপ্রাী  

- 
১৫.৯ 

- 
৬.৫ ৮.৫ ৩.৭ ৪.৫ ২.৫ ৫.১ 

৪.৪ 

সফাঝ  
১০০.০ 

১০০.

০ 
১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

১০০.০ 

সফাঝ াংখ্যা 

িn) 

২৬৩ ২১৩ ১৪৬ ৯৮ ৪৫ ৫৮ ১৪৭ ৫৮ ১০২৮ ২৯৬ 

 
াভরড -৩.২৩: স্কুদম বায় এফদ সঙদম সফদয়ভ রপাকয়ারভ ঔাদাভ ঢথ্য ি%  

স্কুদম বায় এফদ 

সঙদম/দফদয় 

উধওাভদপাকী াঅারও গ্রালও  
ওদরাম  

ি%  ঠাওা ঘট্টগ্রাফ ভাচযালী খুমদা  রভযাম রদমঝ ভাংপুভ ফয়ফদ

রাংল 

সফাঝ 

১ চদ 52.9 56.7 33.0 41.0 42.1 50.9 50.0 54.9 49.1 ৫১.৬ 

২ চদ 37.7 32.6 35.7 30.1 26.3 30.2 43.8 33.3 35.2 ৩৪.৯ 

৩ া ঢাভ সযী 6.7 9.6 20.0 21.7 15.8 15.1 4.5 9.8 11.4 ১৩.৫ 

সফাঝ 2.7 1.1 11.3 7.2 15.8 3.8 1.8 2.0 4.4 ১০০.০ 

সফাঝ াংখ্যা িn) 223 187 115 83 38 53 112 51 862 ২৪৬ 

কড় াংখ্যা ১.৮ ২.১ ১.৬ ১.৯ ১.৪ ১.৭ ১.৮ ১.৬ ১.৮ ১.৬ 

 
াভরড -৩.২৪: ঔাদাভ াৎরভও সফাঝ াঅদয়ভ রপাকয়ারভ যঢওভা ন্টদ 

াৎরভও াঅয় 

িঝাওা  

উধওাভদপাকী াঅারও গ্রালও  ওদরাম  

িযঢওভা 

লাভ  

ঠাওা ঘট্টগ্রাফ ভাচযালী খুমদা  রভযাম রদমঝ ভাংপুভ ফয়ফদ

রাংল 

সফাঝ 

৪৮০০০ ঝাওা ধব যন্ত 2.3 - 1.4 3.1 - 1.7 12.2 1.7 3.০ ১.৫ 

৪৮০০১-৬০০০০ 0.4 - 2.1 12.2 - - 9.5  2.9 ৭.৭ 

৬০০০১-৯০০০০ 5.3 23 15.8 25.5 17.8 13.8 24.5 13.8 16.6 ২৫.৪ 

৯০০০১-১২০০০০ 22.4 26.3 28.8 29.6 35.6 29.3 28.6 31 27.1 ৩৩.৭ 

১২০০০০ এভ 

উধদভ 
69.6 50.7 52.1 29.6 46.7 55.2 25.2 53.4 50.3 ৩১.৩ 

সফাঝ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

সফাঝ াংখ্যা িn) ২৬৩ ২১৩ ১৪৬ ৯৮ ৪৫ ৫৮ ১৪৭ ৫৮ ১০২৮ ২৯৬ 

ারর যও কড় াঅয় 181,806 167,530 186,608 115,010 124,540 162,431 110,297 160,707 158,147 ১২৯,১৮১ 

            ১৫,১৫১ ১৩,৯৬১ ১৫,৫৫১ ৯,৫৮৪ ১০,৩৭৮ ১৩,৫৩৬ ৯,১৯১ ১৩,৩১২ ১৩,১৭১ ১০,৭৬৫ 
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াভরড -৩.২৫: ঔাদাভ াৎরভও সফাঝ ব্যদয়ভ রপাকয়ারভ যঢওভা ন্টদ 

াৎরভও ব্যয় 

িঝাওা  

উধওাভদপাকী াঅারও গ্রালও  ওদরাম  

িযঢওভা 

লাভ  

ঠাওা ঘট্টগ্রাফ ভাচযালী খুমদা  রভযাম রদমঝ ভাংপুভ ফয়ফদ

রাংল 

সফাঝ 

৪৮০০০ ঝাওা ধব যন্ত 4.2 1.4 2.1 7.1 - 1.7 8.8 - 3.7 ১.১ 

৪৮০০১-৬০০০০ 2.3 9.9 8.9 10.2 2.2  10.9 1.7 6.6 ১২.৭ 

৬০০০১-৯০০০০ 9.9 38 17.1 30.6 44.4 22.4 24.5 17.2 23.4 ৪২.৬ 

৯০০০১-১২০০০০ 28.5 22.1 34.9 26.5 31.1 29.3 30.6 31 28.5 ২৬.২ 

১২০০০০ এভ 

উধদভ 
55.1 28.6 37 25.5 22.2 46.6 25.2 50 37.7 ১৭.৪ 

সফাঝ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

সফাঝ াংখ্যা িn) ২৬৩ ২১৩ ১৪৬ ৯৮ ৪৫ ৫৮ ১৪৭ ৫৮ ১০২৮ ২৯৬ 

াররও কড়  ঔভঘ 146,240 115,595 129,437 104,793 103,781 118,121 97,707 126,234 122,039 1১৩,১১৫ 

             ১২,১৮৭ ৯,৬৩৩ ১০,৭৮৬ ৮,৭৩৩ ৮,৬৪৮ ১০,৬৭৭ ৮,১৪২ ১০,৫২০ ১০,১৭০ ৯,৪২৬ 

 

াভরড -৩.২৭:  রদ্যুৎ াংদবাক সধদঢ াসুরথা  
উিভ ঠাওা ঘট্টগ্রাফ ভাচযালী খুমদা  রভযাম রদমঝ ভাংপুভ ফয়ফদরাংল সফাঝ 

রদ্যুৎ াংদবাক সধদঢ াসুরথা লদয়রঙম রও দা  

লুাঁ   ০.২ ৭.০ ৬.০ ৯.০ ০ ১২.৯ ১০.৩ ৬.৪ ৫.৭ 

দা ৯৯.৮ ৯৩৩.০ ৯৪.২ ৯১.০ ১০০.০ ৮৮.১ ৮৯.৭ ৯৩.৬ ৯৪.৩ 

সফাঝ  ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

সফাঝ াংখ্যা িN) ২৬৩ ২১৩ ১৪৬ ৯৮ ৪৫ ৫৮ ১৪৭ ৫৮ ১০২৮ 

াসুরথা মূল  

াদধক্ষা ওভদঢ 

লদয়রঙম 

৫ ৩০ ২৪ ১১ - ৫ ১৪ ১০ ৯৯ 

২-৩ ফা ৫ ৩০ ২৪ ১১ - ৫ ১৪ ১০ ৯৯ 

 

 
াভরড -৩.২৮:  রদ্যুঢ ঘারমঢ ভঞ্জাফ ব্যলাভওাভী ঔাদাভ রপাকয়ারভ ন্টদ ি%  

ভঞ্জাফারতভ দাফ ঠাওা ঘট্টগ্রাফ ভাচযালী খুমদা  রভযাম রদমঝ ভাংপুভ ফয়ফদরাংল % সফাঝ 

টিরপ ৯৭.১ ৮২.৪ ৯১.৭ ৭৮.২ ৮৬.৭ ৭৮.৪ ৭৫.১ ৮১.২ 91.1 ৯৩৬ 

রেচ ৫৭.৯ ৪৮.৬ ৭০.০ ৫৯.৮ ৪২.৮ ৭৫.৭ ২৯.৯ ৩৯.৮ 29.9 ৩০৭ 

ওরম্পউঝাভ ৬.০ ৪.৮ ২১.১ ৬.৬ .৭ ১.০ ৩.১ ১.৭ 4.4 ৪৫ 

তদ্যুরঢও ধাঔা ৯৮.৮ ৯৮.১ ৯৫.৮ ১০০.০ ৯৯.৩ ৯৬.১ ৯৯.২ ৯৬.৫ 98.6 ১০১৪ 

ফাড়াাআ ওম   ০.০ ০.০ ৬.৩ ২.০ ০.০ ০.০ ০.০ .৯ 1.1 ১১ 

ান্যান্য িদফাাাআম 

ঘাচয  

০.০ ১২.৪ ৪৫.৩ ৫৩.৬ ১০০.০ ২.০ ০.০ ৩.৫ 
38.3 

৩৯৪ 

এওারথও উিভ ২৬৩ ২১৩ ১৪৬ ৯৮ ৪৫ ৫৮ ১৪৭ ৫৮ ১০২৮ 

 

াভরড -৩.২৯:  রদ্যুৎ ব্যলাভওাভী ঔাদাভ ফারও রদ্যুৎ রদমভ রপাকয়ারভ ন্টদ ি%  

ফারও রম িঝাওা  ঠাওা ঘট্টগ্রাফ ভাচযালী খুমদা  রভযাম রদমঝ ভাংপুভ ফয়ফদরাংল সফাঝ 

১৬০ ঝাওা ধব যন্ত 8.7 15.0 23.3 17.3 11.1 13.8 17.0 1.7 14.1 

১৬১-২০০   24.0 23.9 26.0 18.4 35.6 29.3 21.1 24.1 24.1 

২০১-৩০০ 28.9 31.9 32.9 27.6 15.6 25.9 21.8 29.3 28.2 

৩০১-৪০০ 15.6 15.5 15.1 22.4 17.8 15.5 17.0 10.3 16.1 
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৪০১-৫০০  9.1 5.6 0.7 11.2 4.4 10.3 14.3 13.8 8.3 

৫০০ ঝাওাভ সযী 13.7 8.0 2.1 3.1 15.6 5.2 8.8 20.7 9.1 

সফাঝ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

সফাঝ াংখ্যা িn) 263 213 146 98 45 58 147 58 1028 

কড় রম 361 328 2৪0 296 327 ৩৩6 31০ ৩07 321 

 

াভরড -৩.৩২:  রদ্যুৎ ব্যলাদভ সুরথামূল   
উিভ ঠাওা ঘট্টগ্রাফ ভাচযালী খুমদা  রভযাম রদমঝ ভাংপুভ ফয়ফদরাংল সফাঝ 

রদ্যুৎ ব্যলাদভভ ওাভদড সুরথা সধদয়দঙদ রও দা  

লুাঁ   ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

দা - - - - -- - - - - 

সফাঝ  ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

সফাঝ াংখ্যা িN) 263 213 146 98 45 58 147 58 1028 

সুরথা মূল  

সঙদম সফদয়ভা সমঔাধড়া সযী 

ফয় ধব যন্ত ওভদঢ ধাদভ 

১০০.০ ৯৯.১ ১০০.০ ৯৮.৭ ১০০.০ ৬২.৬ ৯৮.৫ ৯৪.১ 

৯৫.০ 

ফরলমাদতভ ওাচ ওভাভ সুদবাক 

বৃরদ্ধ সধদয়দঙ 

৪৩.৪ ৪২.১ ৭২.৬ ৫২.৩ ৭৯.৪ ৩২.৪ ৫৪.৮ ৫৩.৪ 

৪৫.৬ 

রঘরওৎা সাভ সুদবাক সুরথা 

বৃরদ্ধ সধদয়দঙ 

৪৮.৬ ২৬.৬ ৭৭.৯ ২৬.৫ ২৯.১ ৭০.১ ৩৮.১ ২৭.৮ 

৪১.২ 

এমাওায় স্বাস্ুদা 

সওন্দ্র/র রদও স্ারধঢ লদয়দঙ 

৩.৬ ১৪.০ ৫৭.৯ ১৪.৪ ০.০ ৬৯.২ ৪.৫ ২৯.৭ 

২০.১ 

স্কুম ওদমচ প্ররঢরষ্ঠঢ লদয়দঙ ২.৪ ২৮.০ ১১.৬ ২২.৯ ১.৪ ৪৭.৩ ৩.৮ ৩১.৪ ১৮.৫ 

সবাকাদবাক ব্যস্াভ উন্নরঢ 

লদয়দঙ 

৪৩.৫ ৪৭.৭ ৩৬.৮ ৩৯.২ ৪৭.০ ৭৬.৬ ৩৮.৬ ৫৭.৬ 

৫৭.২ 

ওরম্পউঝাভ এাং াআন্টাভদদঝ 

ব্যলাদভভ সুদবাক বৃরদ্ধ সধদয়দঙ 

৭২.৩ ৪৫.৯ ৯২.৬ ৩৮.৬ ৪৮.৪ ৫৮.৯ ৫৯.৮ ৪৮.৩ 

৫৮.১.০ 

স্াদীয় ব্যা ারডদচুভ সুদবাক 

সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ 

৫৫.৪ ৪৪.৬ ৪৮.৪ ৭১.৯ ৭৯.৪ ৬০.৭ ৩০.৬ ৪৫.৪ 

৬৬.৬ 

লাঝ াচাদভভ উন্নরঢ লদয়দঙ ২৩.৩ ৫৩.৩ ৬৯.৫ ৪১.২ ৯৭.২ ৮২.২ ৩৭.৯ ৩৪.৭ ৬১.২ 

লাঁ-মুভরকভ ধামদ বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ৩৮.৬ ৩২.৭ ৭১.৬ ৫৮.২ ২৫.৫ ৭৪.৮ ২০.৫ ২৯.৭ ৪১.০ 

ফৎস্য ঘার বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ১.২ ১২.১ ৬১.১ ২২.৯ ১৪.৯ ৫৩.৩ ৩৩.৩ ৪৬.১ ২৫.১ 

ক্ষুদ্র  কুটিভ রযদল্পভ বৃরদ্ধ লদয়দঙ ২৫.৩ ২৫.২ ৮১.১ ৬৯.৯ ৪৭.৫ ৩৭.৪ ১৫.২ ৪৫.৮ ৩৯.৭ 

চুরভ টাওারঢ ান্যান্য াধভাথ 

ওদফদঙ 

৫১.০ ৩৩.৭ ৯৬.৮ ৫৩.১ ৮০.১ ৭৬.৬ ৫৭.৬ ২৭.১ 

৬২.৪ 

ভাদঢ ওাদচভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ 

সধদয়দঙ 

৪৫.৮ ৫৭.০ ৯৩.৭ ৬০.১ ৯৫.০ ৬৬.৪ ৪৭.১ ৩৫.৩ 

৬৫.২ 

সঘ ধাম্প ব্যলাভ বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ৪৭.৭ ৫৭.৯ ৯৫.৮ ৫৪.৬ ৮৭.২ ৫৩.৩ ৫৭.৬ ৪৪.২ ৫৯.৩ 

n 263 213 146 98 45 58 147 58 1028 

এওারথও উিভ ান্তবৄ যক্ত ওভা লদয়দঙ। 

াভরড -৩.৩৩:  রদ্যুঢ ব্যলাদভ ঔাদাভ সুরথা মূল   
উিভ ঠাওা ঘট্টগ্রাফ ভাচযালী খুমদা  রভযাম রদমঝ ভাংপুভ ফয়ফদ

রাংল 

সফাঝ 

রদ্যুৎ ব্যলাদভভ ওাভদড সুরথা সধদয়দঙদ রও দা  

লুাঁ   ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

দা - - - - -- - - - - 

সফাঝ  ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ ১০০.০ 

সফাঝ াংখ্যা িN) ২৬৩ ২১৩ ১৪৬ ৯৮ ৪৫ ৫৮ ১৪৭ ৫৮ ১০২৮ 

সুরথা মূল  
ভাদঢ সঙদমদফদয়ভা ধড়াশুদা াঅদকভ 

সণদও সযী ফয় থদভ ওভদঢ ধাদভ 
৯৮.৮ ৮৯.৭ ১০০.০ ৮৩.৬ ৭৪.৫ ৭০.৪ ৯৬.২ ৭৭.৮ 

৮৮.৫ 

সঝরমরপযদদ রযক্ষা  রদদাতদমুমও ৮৪.৩ ৮৩.৬ ৯১.৩ ৭৪.৫ ৮৬.২ ৯০.৫ ৭৭.৬ ৬১.৫ ৮৩.২ 



73 

 

াযাষ্ঠাদ সতঔাভ সুদবাক লদয়দঙ,  

াআদমওরট্রও সমাাআ রফরযদ ব্যলাভ 

ওভাভ সুদবাক লদয়দঙ,  
২.১ ১.৯ ৩২.৬ ১.৩ ০.০ ৩৪.৯ ৫.৩ ২.৬ 

৭.৯ 

রেচ ব্যলাভ ওদভ ঔাাভ াংভক্ষড 

ওভাভ সুদবাক লদয়দঙ,  
৩৮.৮ ৩০.৬ ৬২.১ ৪০.৩ ৩০.৬ ৫১.৯ ২৯.৮ ৩৭.৩ 

৪০.২ 

ঔাদাভ রদভাধিা ব্যস্া বৃরদ্ধ সধদয়দঙ,   ৬২.২ ৬৪.১ ৮৯.৬ ৭২.২ ৭৩.৫ ৮৫.৭ ৪৬.৪ ৫২.৭ ৬৮.৩ 

সঘ ধাম্প ব্যলাভ ওভাভ সুদবাক 

লদয়দঙ,  
২৭.২ ২১.২ ৯২.৬ ২৭.২ ৪৪.৮ ৭৬.১ ৬১.১ ২২.৬ 

৪৬.৬ 

সফাাাআম সনাদদ ঘাচয সতয়াভ সুদবাক 

লদয়দঙ,  
৯৮.১ ৯২.৩ ৮৯.৫ ৯৮.৭ ৯৯.৩ ৯৩.৪ ৯২.৪ ৮১.০ 

৯৩.১ 

ার যও াঅয় বৃরদ্ধ সধদয়দঙ,  ৬২.৭ ৩৪.৬ ৭৭.৯ ৪১.৪ ৭৮.৭ ৩১.৬ ৪৪.৫ ৫২.২ ৫৮.৩ 

ান্যান্য  ০.০ ০.০ ০.০ ০.০ ০.০ .৯ .৮ ০.০ ০.২ 

n ২৬৩ ২১৩ ১৪৬ ৯৮ ৪৫ ৫৮ ১৪৭ ৫৮ ১০২৮ 

র: দ্র: এওারথও উিভ ান্তব যক্ত ওভা লদয়দঙ।  
 

 

াভরড-৩.৩৬  রদ্যুৎ াংদবাদক এমাওাভ উন্নয়দ লদ রও দা িওদরাম  
 উিভ াংখ্যা           

লুাঁ ২৯৬ ১০০.০ 

দা - - 

সফাঝ ২৯৬ ১০০.০ 

 

াভরড-৩.৩৭   রদ্যুৎ াংদবাদক এমাওাভ উন্নয়দ িওদরাম  

 াংখ্যা           

সঙদম সফদয়ভা সযী ফয় থদভ ধড়াশুদা ওভদঢ ধাভদঢা ২৪৬ 83.1 

রঘরওৎা সাভ সুদবাক সুরথা ধায়া বায় ২৪১ 81.4 

এমাওায় স্বাস্ুদা সওন্দ্র/র রদও স্ারধঢ লদঢ ধাদভ ২০৭ 69.9 

স্কুম ওদমচ প্ররঢরষ্ঠঢ লদঢ ধাদভ  ২১৭ 73.3 

সবাকাদবাক ব্যস্াভ উন্নরঢ লয় ২১০ 70.9 

ওরম্পউঝাভ এাং াআন্টাদদঝ ব্যলাদভভ সুদবাক ধায়া বায় ১৭৫ 59.1 

স্াদীয় ব্যা ারদদচুভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ ওভা বায় ১৪৪ 48.6 

লাঝ াচাদভভ উন্নরঢ লয় ১৯১ 64.5 

লাঁ-মুভরকভ ঘার বৃরদ্ধ ওভা বায় ১৪২ 48.0 

ফৎস্য ঘার বৃরদ্ধ ওভা বায় ১৭০ 57.4 

ক্ষুদ্র  কুটিভ রযদল্পভ বৃরদ্ধ ওভা বায় ১৭৭ 59.8 

চুরভ টাওারঢ ান্যান্য াধভাথ ওফ লঢ ১৫৭ 53.0 

ভাদঢ ওাদচভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ ওভা সবঢ ১৬৭ 56.4 

সঘ ধাম্প ব্যলাভ বৃরদ্ধ ওভা সবঢ ১৯১ 64.5 

ফরলমাদতভ ওাচ ওভাভ সুদবাক বৃরদ্ধ সধঢ ১৫৫ 52.4 

ান্যান্য  ১৫ 5.1 

n ২৯৬ 

র: দ্র: এওারথও উিভ ান্তব যক্ত ওভা লদয়দঙ। 

াভরড-৩.৩৯   সঘ বন্ত্র রদ্যুঢারয়ঢ রও দা 

 উিভ াংখ্যা           

লুাঁ ১১৩ ৩৮.২ 

দা ১৮৩ ৬১.৮ 

সফাঝ ২৯৬ ১০০.০ 

 

াভরড-৩.৪০  প্ররঢ যঢও চরফদঢ কড় সঘ ঔভঘ  

কড় ঔভঘ রদ্যুঢারয়ঢ ধাম্প ৬২ 

দ যাচ্চ ১২০ 

 যরদম্ন ৫৫ 

কড় সঘ ঔভঘ রটদচম ঘারমঢ ধাম্প 

কড় ৮৮ 

দ যাচ্চ ১৫৫ 

 যরদম্ন ৬১ 
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ব্যা প্ররঢষ্ঠাদদভ ফারমওদতভ সণদও প্রাপ্ত নমানম 
াভরড -৩.৪২   উিভতাঢাভ ধতী   

ধতী াংখ্যা           

ফারমও ১১১ ৯২.৫ 

ম্যাদদচাভ ৪ ৩.৩ 

ওফ যঘাভী ৫ ৪.২ 

সফাঝ ১২০ ১০০.০ 

 

াভরড-৩.৪৩:  উিভতাঢাদতভ রমঙ্গ  রযক্ষাকঢ ঢথ্য 
রমঙ্গ াংখ্যা           

পুরুর ১১৫ ৯৫.৮ 

ফরলমা ৫ ৪.২ 

সফাঝ ১২০ ১০০.০ 

উিভতাঢাভ রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢা 
রযক্ষা াংখ্যা % 

১-৫ফ সশ্ররড  ৩৯ ৩২.৫ 

৬রঞ-৮ফ সশ্ররড ৩১ ২৫.৮ 

৯ফ-১০ সশ্ররড  ৮ ৬.৬ 

এ এ র ঢাভ উদদ্ধয ৪২ ৩৫.০ 

সফাঝ  ১২০ ১০০.০ 

 
াভরড -৩.৪৫   সতাওাদদভ চদম 

ওঢচদ াংখ্যা           

১ চদ ৫৫ ৪৫.৮ 

২-৩ চদ ৫৩ ৪৪.১ 

৪-৫ চদ ৯ ৭.৫ 

৫ চদদভ সযী ৩ ২.৫ 

সফাঝ ১২০ ১০০.০ 

কড় ২.১ 

 

াভরড -৩.৪৬  ব্যায় াৎরভও াঅয়  ব্যয় 
াৎরভও াঅয় িঝাওা  াংখ্যা           

১০০০০০ ঝাওা ধব যন্ত 11 9.2 

১০০০০১ - ২০০০০০ 35 29.2 

২০০০০১ - ৩০০০০০ 20 16.7 

৩০০০০১ - ৪০০০০০ 15 12.5 

৪০০০০১ -৫০০০০০ 15 12.5 

৫০০০০০ ঝাওাভ সযী 24 20.0 

সফাঝ ১২০ ১০০.০ 

কড় াঅয় ৪০৯,৪৫৮ 

ব্যায় াৎরভও ব্যয় 

১০০০০০ ঝাওা ধব যন্ত 39 32.5 

১০০০০১ - ২০০০০০ 29 24.2 

২০০০০১ - ৩০০০০০ 18 15.0 

৩০০০০১ - ৪০০০০০ 16 13.3 

৪০০০০১ -৫০০০০০ 4 3.3 

৫০০০০০ ঝাওাভ সযী 14 11.7 

সফাঝ 120 100.0 

কড় াঅয় ২৬৫,৩৭৫ 
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াভরড  ৩.৪৭  রদ্যুৎ াংদবাক সধদঢ াসুরথা লদয়রঙম রওদা  

 উিভ াংখ্যা           

লুাঁ ৮ ২.৫ 

দা ১১৭ ৯৭.৫ 

সফাঝ ১২০ ১০০.০ 

বরত লুাঁ লয় ঢালদম, রও রও াসুরথা লদয়রঙম 

াদধক্ষা ওভদঢ লদয়রঙম ৬ ৭৫.০ 

ারঢরভক্ত ঝাওা ধয়া সমদকরঙম ২ ২৫.০ 
                ৩০      

n ৮ 
এওারথও উিভ 
 

াভরড-৩.৪৮   রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম ব্যাভ সুরথামূল  
সুরথা মূল াংখ্যা           

ররক্রভ ধরভফাড াড়দঙ  ১০৯ ৯০.৮ 

াদদও ভাঢ সতাওাদ সঔামা ভাঔা বায় ৯৮ 81.7 

ঢাড়াঢারড় ফাম তঢরভ ওভা বায় ১০৭ 89.2 

সতাওাদদ রেচ ব্যলাভ ওভদঢ ধাভরঙ ৭১ 59.2 

সতাওাদদ টিরপ ঘামাদদা বায় ৮৩ 69.2 

সমাাআ সফরযদদ রদ্যুৎ রতদয় ওাচ ওভা বায় ৩৬ 30.0 

n ১২০ 

 

াভরড-৩.৪৯   রদ্যুৎ মাাআদ াংদবাক ওভাভ নদম ব্যাভ াঅয় সদড়দঙ রওদা 
  

উিভ াংখ্যা           

লুাঁ ১২০ ১০০.০ 

দা - - 

সফাঝ ১২০ ১০০.০ 
রদ্যুৎ মাাআদ াংদবাদকভ ওাভদড াঅয় পূদ যভ তুমদায় সদড়দঙ ি%  

 াংখ্যা           

১০ ৩১ 25.8 

১১-২০ ৪৩ 35.8 

২১-৩০ ২৬ 21.7 

৩১-৪০ ১০ 8.3 

৪১-৫০ ৭ 5.8 

৫০ এভ সযী ৩ 2.5 

সফাঝ ১২০ ১০০.০ 

 

াভরড-৩.৫০ ফারও কড় রদ্যুৎ রম ঝাওায় 

 

কড় দ যাচ্চ  যরদম্ন 

১১৩০ ৬৫০০ ৩৫০ 

 

াভরড-৩.৫১ রদ্যুৎ াংদবাক ণাওাভ ওাভদড এমাওায় ব্যা প্ররঢষ্ঠাদ বৃরদ্ধভ লাভ 
 

কড় দ যাচ্চ  যরদম্ন 

২৬ ৮১ ২ 
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াভরড-৩.৫২  রদ্যুৎ রম ফয়ফঢ ধায়া বায় রওদা    
 

উিভ াংখ্যা           

লুাঁ ১২০ ১০০.০ 

দা - - 

সফাঝ ১২০ ১০০.০ 

রদ্যুৎ রম ফয়ফঢ ধরভদযাথ ওভা লয় রওদা 

উিভ াংখ্যা           

লুাঁ ১১৭ ৯৭.৫ 

দা ৩ ২.৫ 

সফাঝ ১২০ ১০০.০ 

এাআ রম ধরভদযাথ ওভদঢ াসুরথায় লয় রওদা 

উিভ াংখ্যা           

লুাঁ ৩ ২.৫ 

দা ১১৭ ৯৭.৫ 

সফাঝ ১২০ ১০০.০ 

 

াভরড -৩.৫৩   ততরদও সফাঝামুটিপাদ কদড় রদ্যুৎ ব্যলাভ িখন্টায়  
 

কড় দ যাচ্চ  যরদম্ন 

১১.৮ ২১.০ ৭.০ 

 

াভরড-৩.৫৪  সধদট্রাা্ম/রটদচদমভ তুমদায় রদ্যুৎ ব্যলাদভভ ঔভঘ  
   

উিভ াংখ্যা           

ওফ ১১৮ ৯৮.৩ 

সযী - - 

এওাআ ভওফ ২ ১.৭ 

সফাঝ ১২০ ১০০.০ 

ওঢ যঢাাংয ওফ লয় 

ওঢ % াংখ্যা % 

২০ ৪৮ ৪০.৬ 

২১-৪০ ৪২ ৩৫.৬ 

৪১-৬০ ১০ ৮.৪ 

৬০ এভ সযী ১৮ ১৫.২ 

সফাঝ ১১৮ ১০০.০ 

  

াভরড-৩.৫৬  এমাওায় কড় সমাট সযরটাংদয়ভ ধরভফাড িখন্টায়  

 

কড় দ যাচ্চ  যরদম্ন 

২.০ ৩ ১ 

 
 

রযল্প প্ররঢষ্ঠাদদভ ফারমওদতভ সণদও প্রাপ্ত নমানম 
াভরড- ৩.৫৮: উিভতাঢাদতভ ধতী, রমঙ্গ এাং রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢাভ লাভ   

ধতী াংখ্যা           

উিভতাঢাভ ধতী 

ফারমও ২১ ৮৭.৫ 

ম্যাদদচাভ ৩ ১২.৫ 

সফাঝ ২৪ ১০০.০ 

উিভতাঢাভ রমঙ্গ    

রমঙ্গ াংখ্যা           

পুরুর ২৪ ১০০.০ 
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ফরলমা - - 

সফাঝ ২৪ ১০০.০ 

উিভতাঢাভ রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢা 

রযক্ষা াংখ্যা           

৫-১০ফ সশ্ররড ধব যন্ত ১০ ৪১.৬ 

এ এ র ধায ৭ ২৯.২ 

এাআঘ এর ধায ৪ ১৬.৬ 

রএ ধায ৩ ১২.৫ 

সফাঝ ২৪ ১০০.০ 
 

াভরড-৩.৫৯: রযল্প প্ররঢষ্ঠাদদভ থভড 

থভড াংখ্যা যঢওভা লাভ 

থাদ,কফ এাং ফমা াআঢুারত পাঙ্গাদদা সফরযদ ৮ ৩৩.৩ 

-রফম  ২ ৮.৩ 

সমত সফরযদ  য়াওযযধ ৩ ১২.৫ 

সুঢা তঢরভভ ওাভঔাদা ২ ৮.৩ 

নারদ যঘাদভভ সতাওাদ ৩ ১২.৫ 

ভন ওাভঔাদা ১ ৪.২ 

সঙাঝ কাদফন্ট ৩ ১২.৫ 

রভক্সা/দঝরক্সভ সফভাফঢ ২ ৮.৩ 

সফাঝ ২৪ ১০০.০ 

 

াভরড-৩.৬০   ওাভঔাদায় ওফ যঘাভীভ াংখ্যা 

ওঢচদ াংখ্যা           

১-২ ৭ ২৯.২ 

৩-৪ ৯ ৩৭.৫ 

৫-৬ ৫ ২০.৮ 

৬ এভ সযী ৩ ১২.৫ 

সফাঝ ২৪ ১০০.০ 

কড় ৪.৬ 
 

াভরড-৩.৬১ ওাভঔাদাভ াৎরভও াঅয়  ব্যয় 

াৎরভও াঅয় ঝাওা াংখ্যা           

১০০০০০ ঝাওা ধব যন্ত 1 4.2 

১০০০০১ - ২০০০০০ 3 12.5 

২০০০০১ - ৩০০০০০ 6 25.0 

৩০০০০১ - ৪০০০০০ 6 25.0 

৪০০০০১ -৫০০০০০ 3 12.5 

৫০০০০০ ঝাওাভ সযী 5 20.8 

সফাঝ 24 100.0 

কড় াঅয় 7,41,666  

ওাভঔাদাভ াৎরভও ব্যয় িঝাওায়  

১০০০০০ ঝাওা ধব যন্ত 3 12.5 

১০০০০১ - ২০০০০০ 4 16.7 

২০০০০১ - ৩০০০০০ 12 50.0 

৩০০০০১ - ৪০০০০০ - - 

৪০০০০১ -৫০০০০০ - - 

৫০০০০০ ঝাওাভ সযী 5 20.8 
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সফাঝ 24 100.0 

কড় ব্যয় ৫,৭৮,৭৫০ 

 

াভরড-৩.৬২  রদ্যুৎ াংদবাক সধদঢ াসুরথা লদয়রঙম রওদা    
  

াসুরথা াংখ্যা           

লুাঁ ১ ৪.২ 

দা ২৩ ৯৫.৮ 

সফাঝ ২৪ ১০০.০ 

াসুরথা মূল 

াদধক্ষা ওভদঢ লদয়রঙম ১ ১০০.০ 

ারঢরভক্ত ঝাওা ধয়া সমদকরঙম   

n ১ 

াঅদতদ ওভাভ ধভ াংদবাক ধায়া কড় িরতদদ  

কড় ৪৫ 

দ যাচ্চ ১০০ 

 যরদম্ন 
২৫ 

রদ্যুৎ ব্যলাভ িখন্টায়  

কড় ১২ 

দ যাচ্চ ১৫ 

 যরদম্ন ৭ 

  

াভরড-৩.৬৩  ফারও কড় রদ্যুৎ রম  
 

কড় দ যাচ্চ  যরদম্ন 

৬৮৩২ ১৭,০০০ ৯০০ 

 
 াভরড-৩.৬৫   রদ্যুৎ রম ফয়ফঢ প্রাপ্তদতভ াংখ্যা  লাভ 

উিভ াংখ্যা           

লুাঁ ২৪ ১০০.০ 

াআা - - 

সফাঝ ২৪ ১০০.০ 

 

  াভরড-৩.৬৬  সধদট্রাা্ম রটদচদমভ তুমদায় রদ্যুৎ ব্যলাদভভ নদম ঔভঘ  
উিভ াংখ্যা           

ওফ ২৪ ১০০.০ 

সযী - - 

এওাআ ভওফ - - 

সফাঝ ২৪ ১০০.০ 

ওঢ যঢাাংয ওফ লয় 

২০% ধব যন্ত ৯ ৩৪.৮ 

২১-৪০ ৬ ২৬.১ 

৪১-৬০ ৫ ২১.৭ 

৬০ এভ সযী ৪ 
১৭.৪ 

সফাঝ ২৪ ১০০.০ 

 

াভরড-৩.৬৭  এমাওায় কদড় ২৪ খন্টায় সমাট সযরটাংদয়ভ ধরভফাড 
 

কড় দ যাচ্চ  যরদম্ন 
২ ৩ ১ 

 
াভরড-৩.৬৮  সমাটদযরটাং এভ ওাভদড ব্যাভ ক্ষরঢ  
 

ফঢাফঢ াংখ্যা           

উৎধাতদ ওফ লয় ২০ ৮৩.৩ 

ফয় ফঢ উৎধাতদ ওভা বায় দা ১১ ৪৫.৮ 
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রটদচম ব্যলাভ ওভদম ঔভঘ সযী লয় ৫ ২০.৮ 

n ২৪ 

 

সঘ ধাম্প ফারমওদতভ সণদও প্রাপ্ত নমানম 
 

াভরড -৩.৬৯  উিভতাঢাদতভ ধতী    
 ধতী াংখ্যা           

ফারমও  ২২ ৯১.৬ 

ম্যাদদচাভ ২ ৮.৪ 

সফাঝ ২৪ ১০০.০ 

 

াভরড -৩.৭০  উিভতাঢাদতভ রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢা 

রযক্ষা াংখ্যা           

স্কুদম বায় দাাআ - - 

১-৫ফ সশ্ররড ধব যন্ত ৮ ৩৩.৩ 

৬রঞ-৮ফ সশ্ররড ৫ ২০.৮ 

৯ফ-১০ সশ্ররড  ৪ ১৬.৬ 

এ এ র ঢাভ উদদ্ধয ৭ ২৯.১ 

সফাঝ  ২৪ ১০০.০ 

প্ররঢষ্ঠাদদভ থভডাঃ 

াকপীভ দমকূধ ৬ ২৫.০ 

কপীভ দমকূধ ১৮ ৭৫.০ 

সফাঝ ২৪ ১০০.০ 

সঘকৃঢ চরফভ ধরভফাড কদড় ৩১ এ    

 

াভরড-৩.৭১   রদ্যুৎ াংদবাক সধদঢ াসুরথা লদয়দঙ রওদা    

উিভ াংখ্যা           

লুাঁ ৩ ১২.৫ 

দা ২১ ৮৭.৫ 

সফাঝ ২৪ ১০০.০ 

াসুরথা মূল    

াদধক্ষা ওভদঢ লদয়রঙম ৩ ১০০.০ 

ারঢরভক্ত ঝাওা ধয়া সমদকরঙম ১ ৩৩.৩ 

n ৩ 

 
াভরড-৩.৭২ াঅদতদ ওভা সণদও াংদবাক ধায়া িরতদদ  

 কড় দ যাচ্চ  যরদম্ন 

৬০ ১৮০ ৩০ 
 

 

াভরড-৩.৭২  াংদবাক ধায়াভ পূদ য সঘ ধাম্প ব্যলাভ লদয়দঙ রওদা 

 উিভ াংখ্যা           

লুাঁ ১৭ ৭০.৮ 

দা ৭ ২৯.২ 

সফাঝ ২৪ ১০০.০ 
 

াভরড-৩.  ফারও কড় রদ্যুৎ রদমভ ধরভফাড িঝাওায়  
কড় দ যাচ্চ  যরদম্ন 

৫৬৮০ ১৭৫০০ ১২০০ 
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াভরড-৩.   রদ্যুৎ রম ফয়ফঢ ধায়া বায় রওদা    
উিভ াংখ্যা           

লুাঁ ২৪ ১০০.০ 

দা - - 

সফাঝ ২৪ ১০০.০ 

াভরড-৭.৬৩   রদ্যুৎ রম ফয়ফঢ ধরভদযাথ ওভা লয় রওদা  

উিভ াংখ্যা           

লুাঁ ২১ ৯১.৩ 

দা ৩ ৮.৭ 

সফাঝ ২৪ ১০০.০ 
 

াভরড -৩.৭৩  ধাম্প সণদও াৎরভও াঅয়  ব্যয় 

াৎরভও াঅয় ঝাওা াংখ্যা           

১০০০০০ ঝাওা ধব যন্ত 3 12.5 

১০০০০১ - ২০০০০০ 12 50.0 

২০০০০১ - ৩০০০০০ 6 25.0 

৩০০০০১ - ৪০০০০০ 1 4.2 

৪০০০০১ -৫০০০০০   

৫০০০০০ ঝাওাভ সযী 2 8.3 

সফাঝ 24 100.0 

কড় াঅয় ২,০৬,৮৫৪ 

ধাম্প সণদও াৎরভও ব্যয় 

১০০০০০ ঝাওা ধব যন্ত 10 41.7 

১০০০০১ - ২০০০০০ 11 45.8 

২০০০০১ - ৩০০০০০ 2 8.3 

৩০০০০১ - ৪০০০০০ 1 4.2 

৪০০০০১ -৫০০০০০ ০ ০.০ 

৫০০০০০ ঝাওাভ সযী ০ ০.০ 

সফাঝ ২৪ ১০০.০ 

কড় াঅয় ১,৪৫,১০২ 

াভরড-৭.৬৬   সঘ বদন্ত্র ফারও কড় রটদচম  সওদভারদ ব্যয় 

কড় দ যাচ্চ  যরদম্ন 

২৩,৪৭৫ ৭৮,০০০ ২১০০ 
 

 

াভরড-৩.৭৫   রদ্যুৎ াংদবাক প্রাপ্ত ধাম্প এাং রটদচম  সওদভারদ রতদয় প্ররঢযঢদও ব্যয় 

 রদ্যুৎ াংদবাক রটদচম  সওদভারদ 

কড় ৫৩ ৭৮ 

দ যাচ্চ ৩০ ৬০ 

 যরদম্ন ৮০ ১২০ 

 
াভরড-৩.৭৬  রদ্যুৎ মাাআদ াংদবাদকভ ওাভদড াঅয় পূদ যভ তুমদায় ওঢপাক াড়দঙ 

ওঢ % াংখ্যা           

২০ ৩ ১২.৫ 

২১-৪০ ৯ ৪০.৯ 

৪১-৬০ ৭ ২৯.২ 

৬০ এভ সযী ৪ ১৬.৬ 

সফাঝ ২৪ ১০০.০ 
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াভরড-৩.৭৭   এমাওায় রও ধরভফাড সঘ ধাম্প রদ্যুৎ াংদবাক ণাওাভ ওাভদড লদয়দঙ  

    

ওঢ ঝা াংখ্যা           

২ টি ৭ 29.2 

৩ টি ৬ 25.0 

৪ টি ২ 8.3 

৫ টি ৬ 25.0 

৬ এভ সযী ৩ 12.5 

সফাঝ  ২৪ 29.2 

 

াভরড-৩.৭৮  সমাটদযরটাং এভ ওাভদড ব্যাভ ক্ষরঢ  

 ক্ষরঢ াংখ্যা           

সঢফদ সমাট সযরটাং লয় দা ১৭ ৭০.৮ 

রফঝাভ দষ্ট লয় ৪ ১৬.৬ 

গ্রালও ওদফ বায় ৬ ২৫.০ 

নম দষ্ট লয় ৭ ২৯.২ 

n ২৪ 
াভরড-৩.৭৯ এমাওায় কদড় ২৪ খন্টায় ওঢ খন্টা রদ্যুৎ ণাদও দা 
 গ্রীষ্ম র যাওাম যীঢওাম 

 রতদ ভাঢ রতদ ভাঢ রতদ ভাঢ 

কড় ১.৫ ৩ ১.৯ ২ ১ ১ 

দ যাচ্চ ৪ ৫ ৭ ৮ ৩ ১ 

 যরদফড ১ ১ ১ ১ - - 

 

ওী াআদনভদফন্টদতভ সণদও প্রাপ্ত নমানম সঝরম 

াভরড-৩.৭২  উিভতাঢাদতভ রমঙ্গ,রযক্ষা এাং সধযা রপরিও ঢথ্য 

পুরুর/ফরলমা াংখ্যা           

পুরুর ৭২ 90.0 

ফরলমা ৮ 10.0 

সফাঝ ৮০ 100.0 

রযক্ষা াংখ্যা  

১-৫ফ সশ্ররড  ৭ 8.8 

৬-১০ সশ্ররড  ৮ 10.0 

এ এ র ধায ২৫ 31.3 

এাআঘ এ র  ২৬ 32.5 

র এ এর িাআরঞ্জরদয়াভ  ৯ 11.3 

এফ এ ধায  ৫ 6.3 

সফাঝ  ৮০ 100.0 

সধযাভ ন্টদ  

সধযা াংখ্যা % 

ভওাভী ঘাকুভী ২৩ 28.8 

সভওাভী ঘাকুভী ১০ 12.5 

গৃলস্মী/ফরলমা সফম্বাভ ৫ 6.3 

কৃরও  ১২ 15.0 

ক্ষুদ্র ব্যা ২০ 25.0 

রযক্ষও ২ 2.5 

সধযাচীরিটাক্তাভ/াআরঞ্জরদয়াভ, থফীয় সদঢা/ াআফাফ াআঢুারত  ৮ 10.0 

সফাঝ  ৮০ 15.0 
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াভরড -৩.৭৩:  রদ্যুঢ ব্যলাদভ সুরথা মূল   

উিভ াংখ্যা           

রদ্যুৎ ব্যলাদভভ ওাভদড াণ যবদরঢও এাং াফারচও সুরথা    

লুাঁ ৮০ ১০০.০ 

দা - - 

সফাঝ ৮০ ১০০.০ 

উিভ লুাঁ লদম, রওপাদ 

 সুরথা মূল াংখ্যা % 

সঙদম সফদয়ভা সমঔাধড়া সযী ফয় ধব যন্ত ওভদঢ ধাদভ ৬৯ 86.25 

রঘরওৎা সাভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ৬৭ 83.75 

এমাওায় স্বাস্ুদা সওন্দ্র/র রদও স্ারধঢ লদয়দঙ ৫৩ 66.25 

স্কুম ওদমচ প্ররঢরষ্ঠঢ লদয়দঙ ৪৬ ৫৭.৫ 

সবাকাদবাক ব্যস্াভ উন্নরঢ লদয়দঙ ৫৬ 70.০ 

ওরম্পউঝাভ এাং াআন্টাভদদঝ ব্যলাদভভ সুদবাক বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ৩৮ 47.5 

স্াদীয় ব্যা ারডদচুভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ৫১ 63.75 

লাঝ াচাদভভ উন্নরঢ লদয়দঙ ৪৯ 61.25 

লাঁ-মুভরকভ ঘার বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ৩৬ 45.০ 

ফৎস্য ঘার বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ৪৬ 57.5 

কুটিভ রযদল্পভ বৃরদ্ধ লদয়দঙ ৫১ 63.75 

চুরভ টাওারঢ ান্যান্য াধভাথ ওদফদঙ ৫৫ 68.75 

ভাদঢ ওাদচভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ৬৭ 83.75 

সঘ ধাম্প ব্যলাভ বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ৬১ 76.25 

ফরলমাদতভ ওাচ ওভাভ সুদবাক বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ৩৮ 47.5 

ান্যান্য ২ 2.5 

এওারথও উিভ  ৮০ 
 

াভরড-৩.৭৪  রদ্যুৎ াংদবাক ওভাভ নদম এমাওাভ উন্নরঢ  
উিভ াংখ্যা           

লুাঁ ৮০ ১০০.০ 

দা - - 

সফাঝ ৮০ ১০০.০ 

সওান্ সওান্ ঔাদঢভ উন্নরঢ   

  সওাদ সওাদ ঔাঢ াংখ্যা % 

লাঝ াচাভ উন্নরঢ লদয়দঙ ৫৩ ৫১.১ 

রঘরওৎা সাভ সুদবাক বূরদ্ধ সধদয়দঙ ৬৮ ৮৪.৪ 

সঘ ধাম্প বূরদ্ধ সধদয়দঙ ৬৪ ৭৫.৫ 

মুভরকভ ঔাফাভ কদড় উদঞদঙ ৭১ ৮০.০ 

রযক্ষা ঔাদঢ উন্নরঢ লদয়দঙ ৭৬ ৯১.১ 

এমাওায় ভাাআঘ রফম কদড় উদঞদঙ ৩৮ ৬৪.৪ 

এওারথও উিভ ৮০ 

সওাদ ঔাঢটি দঘদয় সযী উন্নরঢ লদয়দঙ 

সওাদ ঔাঢটি াংখ্যা % 

কৃরর ঔাদঢ উন্নরঢ লদয়দঙ ৭৩ 91.3 

রঘরওৎা সাভ সুদবাক সদড়দঙ ৭৭ 96.3 

ওমওাভঔাদাভ দঘদয় সযী উন্নরঢ লদয়দঙ ৭২ 90.0 

ব্যা ারডদচুভ প্রাভ খদঝদঙ ৬৯ 86.3 

এওারথও উিভ ৮০ 
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াভরড- ৭.৭৫   রদ্যুৎ াংদবাক ওভাভ নদম এমাওায় সযী ওদভ রযল্প প্ররঢষ্ঠাদ কদড় উদঞদঙ   

 উিভ াংখ্যা           

লুাঁ ৭৩ ৯১.৩ 

দা ৭ ৮.৭ 

সফাঝ ৮০ ১০০.০ 

দতুদ কদড় উঞা রযল্প প্ররঢষ্ঠাদদভ থভড  

ভাাআ রফম কদড় উদঞদঙ ৬৬ 90.4 

’ রফম কদড় উদঞদঙ ৫৫ 75.3 

াআদমওরট্রও সফরযদদ সমাাআ ওাচ বৃরদ্ধ সধদয়দঙ ৪৮ 65.8 

সমত সফরযদ /য়াওযযধ কদড় উদঞদঙ ৪৩ 58.9 

াঅাআ রক্রফ রফম কদড় উদঞদঙ ৩৮ 52.1 

সওাল্ড সষ্টাদভচ কদড় উদঞদঙ ২০ ২৫.০ 

n ৭৩ 

াআন্টাভদদদঝভ  ব্যলাদভ ঙাত্র-ঙাত্রীদতভ প্রাপ্ত উধওাভ 

রওপাদ  াংখ্যা % 

পরঢয প্ররক্রয়া লচ লদয়দঙ ৬৭ ৮৩.৮ 

াদ মাাআদদ ধরত্রওা ধড়া বায় ৪১ ৬৮.৮ 

ধভীক্ষাভ নমানম চাদা বায় ৭২ ৯৩.৩ 

াআন্টাভদদদঝ াঅদতদ লচ লদয়দঙ ৪৯ ৬৪.৪ 

এওারথও উিভ ৮০ 

ারপদবাক ওভা লয় রওদা 

উিভ াংখ্যা           

লুাঁ ৭২ ৯০.০ 

দা ৮ ১০.০ 

সফাঝ ৮০ ১০০.০ 
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     -৩ 

                        ণ       “ধল্লী রদ্যুঢায়দ ম্প্রাভদডভ ফাধ্যদফ ২৫ মক্ষ গ্রালও াংদবাক প্রওল্প” যীর যও প্রওদল্পভ াঅ     ৭৯      এ  এ 

                             

    ণ-১: ৭৯      এ -এ                              

     

   
    এ  এ       

      
    

%      

   
    এ  এ       

      
    

% 

১     -১ ৩৬০০০ ৩১৫০০ 87.5 ১ PUªMÖvg cwem-1 ৪৩০০০ 48000 111.6 

২     -২  ৩৮০০০ ১৪০০০ 36.8 ২ PUªMÖvg cwem-2 ৩৩০০০ 20000 60.6 

৩     -৩ ২৮০০০ ২৫৪২০ 90.8 ৩ PUªMÖvg cwem-3 ২০০০০ 18000 90.0 

৪     -৪ ১৯০০০ ১৯০০০ 100.0 ৪ Puv`cyi cwem-১ ৩৮০০০ 37990 100.0 

৫            -১ ৩৬০০০ ১৮০০০ 50.0 ৫      -২ ৪০০০০ ৩৫০০০ 87.5 

৬            -২ ১৮০০০ ১৮০০০ 100.0 ৬      -১ ৪০০০০ 53888 134.7 

৭               ৩৬০০০ 36150 100.4 ৭ Kzwgjøv cwem-2 ৩১০০০ 35000 112.9 

৮ dwi`cyi cwem ৩১০০০ ৩১০০০ 100.0 ৮      -৩ ২৮০০০ ৩৩৪৯৮ 119.6 

৯ gv`vixcyi cwem ৩৯০০০ 27000 69.2 ৯      -৪ ১৭০০০ ২৫৬৭৩ 151.0 

১০         ৫০০০০ 49000 98.0 ১০ K·evRvi cwem ৩৩০০০ 31860 96.5 

১১ gvwbKMÄ cwem ৩৩০০০ 28000 84.8 ১১ eªvþbevwoqv ৩০০০০ 45000 150.0 

১২         -১ ২৪০০০ ১১০০০ 45.8 ১২ ‡dbx cwem ৩৯০০০ 21000 53.8 

১৩         -২ ২৯০০০ ১৯০০০ 65.5 ১৩ jÿxcyi cwem ৩৮০০০ 38000 100.0 

১৪ biwms`x  cwem-১ ১৩০০০ ১০০০০ 76.9 ১৪ ‡bvqvLvjx cwem ৩৯০০০ 50000 128.2 

১৫ biwms`x  cwem-2 ৪৭০০০ 33920 72.2 ১ ivRkvnx cwem ১৬০০০ 8000 50.0 

১৬ gywÝMÄ cwem ২৮০০০ 28000 100.0 ২ e¸ov cwem ৩৮০০০ 30000 78.9 

১৭ ivRevox  cwem ২৫০০০ 19000 76.0 ৩     -২ ১৮০০০ ১৮০০০ ১০০.০ 

১৮ kwiqvZcyi cwem ৩৯০০০ 39100 100.3 ৪ bIMuuv cwem-1 ৪১০০০ 43000 104.9 

১ gqgbwmsn -1 ৪০০০০ 40000 100.0 ৫ bIMuuv cwem-২ ২১০০০ ২৯৩৬০ 139.8 

২ gqgbwmsn -2 ৪১০০০ 29000 70.7 ৬ RqcyinvU cwem ১৯০০০ 19000 100.0 

৩ gqgbwmsn -3 ২৩০০০ 27500 119.6 ৭       -১ ৩৮০০০ ৩৮০০০ 100.0 

৪ ‡bÎ‡Kvbv cwem ৩২০০০ 32000 100.0 ৮       -২ ২৮০০০ ২৮০০০ 100.0 

৫ wK‡kviMÄ cwem ৩২০০০ 52000 162.5 ৯ cvebv cwem-1 ৩৩০০০ 27910 84.6 

6 Rvgvjcyi cwem ৩১০০০ 48380 156.1 ১০ cvebv cwem-2 ১৯০০০ 19000 100.0 

৭ ‡kicyi cwem ২৪০০০ 24000 100.0 ১১        -১ ২৩০০০ ৫৩০০০ 230.4 

১ Lyjbv cwem ৩০০০০ 30000 100.0 ১২        -২ ২৩০০০ ৩০১০০ 130.9 

২ ev‡MinvU cwem ১৯০০০ 19000 100.0 ১ ewikvj cwem-1 ৪১০০০ 35000 85.4 

৩ mvZÿxiv cwem ৪২০০০ 42000 100.0 ২ ewikvj cwem-2 ৩৬০০০ 22500 62.5 

৪       -১ ৩৮০০০ ৫০০৫০ 131.7 ৩ ‡fvjv cwem ৩৭০০০ 37100 100.3 

৫       -২ ৪১০০০ ৪৮০০০ 117.1 ৪ SvjKvwV cwem ১৫০০০ 11000 73.3 

৬ wSbvB`n cwem ৪৮০০০ 32000 66.7 ৫ cUzqvLvjx cwem ৩৮০০০ 43000 113.2 

৭ Kzwóqv cwem ৩৮০০০ 35000 92.1 ৬ wc‡ivRcyi cwem ৩৮০০০ 38000 100.0 

৮ ‡g‡nicyi cwem ৩৯০০০ 39000 100.0 ১ wm‡jU cwem-1 ২৯০০০ 29000 100.0 

৯ gv¸ov cwem ২৫০০০ 17526 70.1 ২ wm‡jU cwem-2 ১৩০০০ 10721 82.5 

১ w`bvRcyi cwem-1 ২৪০০০ 24100 100.4 ৩ mybvgMÄ cwem ৩৩০০০ 33000 100.0 

২ w`bvRcyi cwem-2 ৩০০০০ 30000 100.0 ৪       ৩৬০০০ ৩৬০০০ 100.0 

৩ Kzwo-jvjgwbinvU  ৪০০০০ 46000 115.0 ৫               ৩৭০০০ ৩৬৪০০ 98.4 

৪ iscyi cwem-1 ৩৯০০০ 39000 100.0    ২৫,০০,০০০  ২৫,০০,০০০ ১০০.০ 

৫ iscyi cwem-2 ৪২০০০ 49320 117.4       
৬ VuvKziMuvI cwem ৩৮০০০ 48000 126.3      

৭ MvBevÜv cwem ৪০০০০ 30000 75.0      

৮ bxjdvgvix cwem ১৪০০০ 26000 185.7      
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রদ্যুৎ াংদবাকপ্রাপ্ত ঔাদাভ চন্য প্রশ্নফামা 

               সওাট ব্যলাদভভ চন্য 

 

বরফওা  

ধ   াঞ্চদমভ ফাযাদরভ াঅণ য-াফারচও, াণ যবদরঢও উন্নয়দদভ মদক্ষু ভওাভী াণ যায়দদ াস্তারয়ঢ প্রওল্পটিভ শুরু লদঢ ফামাফাম  বন্ত্রধারঢ াংগ্রদলভ প্ররক্রয়া, 

স্াধদ, ারপ য  সা প্রতাদ ম্পরওযঢ ররপন্ন ধব যাদয় গৃলীঢ ওাব যক্রফ ম্পাতদদভ সক্ষদত্র ভওাভী ররথ-রথাদ বণাবণপাদ প্রদয়াক  এভ ঠিও ব্যলাভ 

লদয়দঙ রওদা ধব যদক্ষড  ধব যাদমাঘদাভ চন্য উধওাভদপাকী রযল্প প্ররঢষ্ঠাদ  চদদকাষ্ঠীভ চদাংখ্যাঢারেও ঢথ্যারত, রদ্যুৎ ব্যলাভ, ব্যরক্তকঢ  এমাওারপরিও 

াণ যবদরঢও, সবাকাদবাক, কৃরর, ঢথ্য, ফরলমাদতভ ওফ যাংস্াদ, ব্যা-ারডচু  এাং দ যাধরভ তারভদ্র রদফাঘদ ররদয় প্রকৃঢ  াস্ত ঢথ্য চাদাভ মদক্ষু 

ধভাফয যও প্ররঢষ্ঠাদ ররপন্ন থভদডভ প্রশ্নফামা তঢরভ ওদভদঙ। প্রশ্নফামাভ দমুদা রদদম্ন রন্নদরযঢ লদমাাঃ 

 
 

 
উিভতাঢাভ ব্যরক্তকঢ ঢথ্যারত  
 

১। উিভ তাঢাভ দাফাঃ ______________________২। য়াঃ _____________________ঙদভ 

 

৩। পুভম্নর/ফরলমাাঃ         ১=পুরুর   ২=ফরলমা   

 

৪। সচমাাঃ  ____________________________৫। উধদচমাাঃ  ______________________ 

 

৬। রধরএ এমাওাাঃ ________________৭ও।  াআউরদয়দাঃ_____________৭ঔ। গ্রাফাঃ ___________ 

 

৭ক।  উিভতাঢাভ সফাাাআম দাম্বাভ------------------------------------ 

 

৮।  রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢাাঃ  [দ যাচ্চ সওাদ সশ্ররড ধায] 
 

৯। সধযাাঃ    ি১    কৃরও, ি২   গৃলস্ামী,  ি৩  ভওাভী ঘাকুভী, ি৪  সভওাভী ঘাকুভী, ি৫  ব্যা,  ি৬  ক্ষুদ্র ব্যা,  ি৭  রযক্ষও,    

ি৮    সধযাচীী িটাক্তাভ/াআরঞ্জরদয়াভ াআঢুারত , ি৯  ক্ষুদ্র সধযাচীী িওাফাভ/কুফাভ/দচদম াআঢুারত , ি১০  রতদফজুভ িকৃরর ,  

ি১১  রতদফজুভ িা-কৃরর , ি১২   রভক্সা/পুাদ ঘামও, ি১৩  ান্যান্য--------------------------- 
 

১০। ও  াঅধদাভ ধরভাদভ সফাঝ তস্য াংখ্যা ওঢ চদ? পুরুর_____________ ফরলমা_____________ 
 

 ঔ  স্কুদম বায়, এফদ সঙদমভ াংখ্যা _____________ সফদয়ভ াংখ্যা_____________ 
 

াণ যবদরঢও ঢথ্য 

 

১১। াঅধদাভ ধরভাদভভ াঅদয়ভ উৎ ম্পদওয তয়া ওদভ লুদ িঠিও উিদভভ ধাদয টিও রঘি রতদ  
 

রদ্যুৎ সদয়াভ পূদ য রদ্যুৎ সদয়াভ ধদভ 

 ১=কৃরর      

 ২= ব্যা      

 ৩= কুটিভ রযল্প 

 ৪= লাঁ মুভকীভ ঔাফাভ   

 ৫= ফাদঙভ ঘার    

 ৬=সমাাআভ ওাচ  

 ৭=সঘ সা ররক্র 

 ৮= ঘাকুরভ 

 ৯=ান্যান্য---------------------- 

 ১=কৃরর      

 ২= ব্যা      

 ৩= কুটিভ রযল্প 

 ৪= লাঁ মুভকীভ ঔাফাভ   

 ৫= ফাদঙভ ঘার    

 ৬=সমাাআভ ওাচ  

 ৭=সঘ সা ররক্র 

 ৮= ঘাকুরভ 

 ৯= ান্যান্য---------------------- 

 

১২। ররপন্ন উৎ সণদও াঅধদাভ ধরভাদভভ াৎরভও াঅয় ওঢ ঝাওা? 

  

১৩। াঅধদাভ ধরভাদভভ াৎরভও ব্যয় ওঢ ঝাওা?  

 

 

 

  

সচমা উধদচমা   রধরএ 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

রদ্যুৎ াংক্রান্ত ঢথ্যারত 

 

১৪। াঅধদাভ এমাওায় ওঢ াদম রদ্যুৎ াংদবাক লদয়দঙ?  

 

১৫। াঅধরদ ওঢ ফা থদভ রদ্যুৎ ব্যলাভ ওভদঙদ?  

  

১৬। রদ্যুৎ াংদবাক সধদঢ াঅধদাভ রও সওাদ াসুরথা লদয়রঙম?    ি১=লুাঁ,  ২=দা  

 

১৭। বরত লুাঁ লয় ঢালদম, রও রও াসুরথা লদয়রঙম?  

 ১= াদধক্ষা ওভদঢ লদয়রঙম,   ২=ঝাওা ধয়া সমদকরঙম,    ৩= ান্যান্য িউদমস্নঔ ওরুদ ---------------------- 

 

১৮। াঅদতদ ওভাভ ওঢরতদ ধভ াঅধরদ াংদবাক সধদয়দঙদ? িফাদ  রমখুদ  

  

১৯। াঅধদাদতভ এমাওায় কদড় ততরদও ওঢ খন্টা রদ্যুৎ ণাদও দা?        

 

১৯ও। রদ্যুৎ দা ণাওাভ ওাভদদ ওঢ ঝাওা ারঢরভক্ত ফাদ ঔভঘ লয়?       

    

২০। াঅধদাভ ধরভাদভ রদ্যুঢ ঘারমঢ রও রও রচরদ াঅদঙ?  

 ১=টিরপ, ২=রেচ, ৩= ওরম্পউঝাভ, ৪=রপররট, ৫=ধাঔা ,   ৬=ফাড়াাআ ওম  ৭=ান্যান্য িউদল্লঔ ওরুদ ------------------- 

 

২১। াঅধদাভ ফারও কড় রদ্যুৎ রম ওঢ ঝাওা?--------------- 

 

২২। াঅধরদ রদ্যুৎ রম ফয় ফঢ ধাদ রও?    ি১=লুাঁ,  ২=দা  

 

২৩। াঅধরদ রদ্যুৎ রম ফয়ফঢ ধরভদযাথ ওদভদ রও?   ি১=লুাঁ,  ২=দা  ৩=ফাদছ ফাদছ সতভী লয়  

 

রদ্যুদঢভ উধওারভঢা 
 

২৪। াঅধরদ রও ফদদ ওদভদ রদ্যুদঢভ ওাভদড াঅধদাভ এমাওাভ ফাযার মাপাদ লদয়দঙ?  ি১=লুাঁ,  ২=দা  

          

২৫।  উিভ লুাঁ লদম, তয়া ওদভ লুদ রওপাদ িউিভ এওরথও লদঢ ধাদভ  

 

 

1. সঙদম সফদয়ভা ধড়াশুদা সযী ফয় ধব যফত্ম ওভদঢ ধাদভ 

2. রঘরওৎা সাভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ 

3. এমাওায় স্বাস্ুদা সওন্দ্র/র রদও স্ারধঢ লদয়দঙ 

4. স্কুম ওদমচ প্ররঢরষ্ঠঢ লদয়দঙ 

5. সবাকাদবাক ব্যস্াভ উন্নরঢ লদয়দঙ 

6. ওরম্পউঝাভ এাং াআন্টাভদদঝ ব্যলাদভভ সুদবাক বৃরদ্ধ সধদয়দঙ 

7. স্াদীয় ব্যা ারদদচুভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ 

8. লাঝ াচাদভভ উন্নরঢ লদয়দঙ 

9. লাঁ-মুভরকভ ঘার বৃরদ্ধ সধদয়দঙ 

10. ফৎস্য ঘার বৃরদ্ধ সধদয়দঙ 

11. ক্ষুদ্র  কুটিভ রযদল্পভ বৃরদ্ধ লদয়দঙ 

12. চুরভ টাওারঢ ান্যান্য াধভাথ ওদফদঙ 

13. ভাদঢ ওাদচভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ 

14. সঘ ধাম্প ব্যলাভ বৃরদ্ধ সধদয়দঙ 

15. ফরলমাদতভ ওাচ ওভাভ সুদবাক বৃরদ্ধ সধদয়দঙ 

16. ান্যান্য িউদমস্নঔ ওভম্নদ ------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

২ 

৩ 

৪ 

৫ 

৬ 

৭ 

৮ 

৯ 

১০ 

১১ 

১৫ 

১৪ 

১৩ 

১২ 
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২৬। রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম াঅধদাভ ঔাদা উধকৃঢ লদয়দঙ রও?     ি১= লুাঁ,   ২=দা  
 

২৭। উিভ লুাঁ লদম, তয়া ওদভ লুদ রওপাদ? িউিভ এওারথও লদঢ ধাদভ  
 

১. ভাদঢ সঙদমদফদয়ভা ধড়াশুদা াঅদকভ সণদও সযী ফয় থদভ ওভদঢ ধাদভ,  

২. সঝরমরপযদদ রযক্ষা  রদদাতদমুমও াযাষ্ঠাদ সতঔাভ সুদবাক লদয়দঙ,  

৩. াআদমওরট্রও সমাাআ সফরযদ ব্যলাভ ওভাভ সুদবাক লদয়দঙ,  

৪. রেচ ব্যলাভ ওদভ ঔাাভ াংভক্ষড ওভাভ সুদবাক লদয়দঙ,  

৫. ঔাদাভ রদভাধিা ব্যস্া বৃরদ্ধ সধদয়দঙ,   

৬. সঘ ধাম্প ব্যলাভ ওভাভ সুদবাক লদয়দঙ,  

৭. সফাাাআম সনাদদ ঘাচয সতয়াভ সুদবাক লদয়দঙ,  

৮. ার যও াঅয় বৃরদ্ধ সধদয়দঙ,  

৯. ান্যান্য িউদমস্নঔ ওভম্নদ --------------------------- 

 

২৮। াঅধদাভ রও সদঘভ াঅঢায় সওাদ চরফ াঅদঙ?     ি১= লুাঁ,   ২=দা  

 

২৯। উিভ লুাঁ লদম, সঘ বন্ত্র রও রদ্যুঢারয়ঢ?      ি১= লুাঁ,   ২=দা  

 

৩০। উিভ লুাঁ লদম, প্ররঢ যঢও চরফদঢ এওটি সফৌসুদফ সঘ রতদঢ ওঢ ঝাওা মাদক?      

 

৩১। সঘ বন্ত্র রদ্যুঢারয়ঢ দা লদম, প্ররঢ যঢও চরফদঢ এওটি সফৌসুদফ সঘ রতদঢ ওঢ ঝাওা মাদক?      

 

৩২। াঅধরদ রও ফদদ ওদভদ, াঅধদাভ এমাওায় রদ্যুৎ াংদবাক ধায়াভ ধভ াঅয় সদড়দঙ?  

     ি১= লুাঁ,   ২=দা   ৩=াঅদকভ ফঢ,  ৪=চারদদা  

৩৩। ঢযফাদদ রদ্যুৎ াংদবাদকভ গুডকঢ ফাদ সওফদ ?    ি১=পাদমা,  ২=পাদমা দা  
 

৩৪। াঅধদাভ ারড়দঢ ওরম্পউঝাভ াঅদঙ রও?    ি১=লুাঁ,  ২=দা  

 
৩৫। রদ্যুৎ াংদবাক ওভাভ নদম সতযব্যাধী াঅধদাভ এমাওায় াআন্টাভদদঝ সবাকাদবাক লচ লদয়দঙ রও? ি১=লুাঁ,  ২=দা  

 

৩৬। রও রও ওাদচ াআন্টাভদদঝ ব্যালাভ লয়? 

 --------------------------------------- 

 --------------------------------------- 

৩৭। াঅধরদ রও ফদদ ওদভদ রদ্যুদঢভ নদম ওরম্পউঝাভ ব্যলাভ লচ লদয়দঙ?  ি১= লুাঁ,   ২=দা   

 

৩৮। াঅধদাভ াঅদযধাদয রদ্যুঢায়দদভ ওাদচ রদফ যাড ত্রমু্নটি মÿাা্ব ওদভদঙদ রও?     ি১= লুাঁ,   ২=দা   

 

৩৯। উিভ লুাঁ লদম, ওয়টি রদ্যুৎ সধাদম নাঝম থদভদঙ?          

 

৪০। ওয়টি রদ্যুৎ সধাম সলদম ধদড়দঙ?   

৪১। রদ্যুৎ াংদবাকটিভ াংভক্ষড  সফভাফঢ ওাচ ঠিওপাদ লয় রও দা?      ি১= লুাঁ,   ২=দা   
 

 

ঢথ্য াংগ্রলওাভীভ দাফ:    স্বাক্ষভ:    ঢারভঔ: 

সুধাভপাাআচাদভভ দাফ :     স্বাক্ষভ:    ঢারভঔ: 

ঢথ্য াংগ্রলওাভীভ সফাাাআম দাম্বভ: 

 

 

 

 

 

 

১ 

২ 

৩ 

৪ 

৫ 

৬ 

৭ 
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ধল্লী রদ্যুৎ রফরঢভ াংদবাক সদাআ িওদরাম গ্রম্নধ  এফদ ঔাদাভ চন্য প্রশ্নফামা  
 

               সওাট ব্যলাদভভ চন্য 

 
 

 

উিভতাঢাভ ব্যরক্তকঢ ঢথ্যারত  
 

১। উিভ তাঢাভ দাফাঃ ______________________২। য়াঃ _____________________ঙদভ 

 

৩। পুরুর/ফরলমাাঃ        ি১=পুরুর   ২=ফরলমা    

 

৪। সচমাাঃ  _____________________________৫। উধদচমাাঃ  ______________________ 

 

৬। রধরএ এমাওাাঃ ______________________৭ও। াআউরদয়দ__________৭ঔ। গ্রাফাঃ ________ 

 

৭ক।  উিভতাঢাভ সফাাাআম দাম্বাভ------------------------------- 

 

৮।  রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢাাঃ  [দ যাচ্চ সওাদ সশ্ররড ধায] 
 
 

৯। সধযাাঃ    ি১    কৃরও, ি২   গৃলস্ামী,  ি৩  ভওাভী ঘাকুরভ, ি৪  সভওাভী ঘাকুরভ, ি৫  ব্যা,  ি৬  ক্ষুদ্র ব্যা,  ি৭  রযক্ষও,    

ি৮    সধযাচীী িটাক্তাভ/াআরঞ্জরদয়াভ াআঢুারত , ি৯  ক্ষুদ্র সধযাচীী িওাফাভ/কুফাভ/দচদম াআঢুারত , ি১০  রতদফজুভ িকৃরর ,  

ি১১  রতদফজুভ িা-কৃরর , ি১২   রভক্সা/পুাদ ঘামও, ি১৩  ান্যান্য িউদমস্নঔ ওভম্নদ ------------- 
 

১০। ও  াঅধদাভ ধরভাদভ সফাঝ তস্য াংখ্যা ওঢ চদ? পুভম্নর_____________ ফরলমা_____________ 
 

 ঔ  স্কুদম বায় এফদ সঙদমভ াংখ্যা _____________ সফদয়ভ াংখ্যা_____________ 
 

াণ যবদরঢও ঢথ্য 
 

১১। াঅধদাভ ধরভাদভভ াঅদয়ভ উৎ ম্পদওয তয়া ওদভ লুদ িঠিও উিদভভ ধাদয টিও রঘি রতদ  
 

 ১=কৃরর      

 ২= ব্যা      

 ৩= কুটিভ রযল্প 

 ৪= লাঁ মুভরকভ ঔাফাভ     

 ৫= ফাদঙভ ঘার      

 ৬=সমাাআভ ওাচ  

 ৭=সঘ সা ররক্র 

 ৮= ঘাকুরভ 

 ৯=ান্যান্য িউদমস্নঔ ওভম্নদ ---------------------- 

 

১২।    াঅধদাভ ধরভাদভভ াৎরভও াঅয় ওঢ ঝাওা? 

  

১৩। াঅধদাভ ধরভাদভভ াৎরভও ব্যয় ওঢ ঝাওা?  

  

১৪। াঅধদাভ ফারও কড় সওদভারদ ঔভঘ ওঢ ঝাওা?--------------- 

 

১৫। াঅধরদ রও ফদদ ওদভদ রদ্যুৎ াংদবাক সধদম সওদভারদ ঔভঘ ওফ লদ?  ি১=লুাঁ,  ২=দা  

 

১৬। াঅধরদ রও ফদদ ওদভদ রদ্যুদঢভ ওাভদদ ফাযার মাপাদ লদঢ ধাদভ?   ি১=লুাঁ,  ২=দা  

     

  

সচমা উধদচমা   রধরএ 
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১৭।  উিভ লুাঁ লদম, তয়া ওদভ লুদ রওপাদ িউিভ এওারথও লদঢ ধাদভ  

 

1. সঙদম সফদয়ভা সযী ফয় থদভ ধড়াশুদা ওভদঢ ধাদভ 

2. রঘরওৎা সাভ সুদবাক সুরথা ধায়া বায় 

3. এমাওায় স্বাস্ুদা সওন্দ্র/র রদও স্ারধঢ লদঢ ধাদভ 

4. স্কুম ওদমচ প্ররঢরষ্ঠঢ লদঢ ধাদভ  

5. সবাকাদবাক ব্যস্াভ উন্নরঢ লয় 

6. ওরম্পউঝাভ এাং াআন্টাদদঝ ব্যলাদভভ সুদবাক ধায়া বায় 

7. স্াদীয় ব্যা ারদদচুভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ ওভা বায় 

8. লাঝ াচাদভভ উন্নরঢ লয় 

9. লাঁ-মুভরকভ ঘার বৃরদ্ধ ওভা বায় 

10. ফৎস্য ঘার বৃরদ্ধ ওভা বায় 

11. ক্ষুদ্র  কুটিভ রযদল্পভ বৃরদ্ধ ওভা বায় 

12. চুরভ টাওারঢ ান্যান্য াধভাথ ওফ লঢ 

13. ভাদঢ ওাদচভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ ওভা সবঢ 

14. সঘ ধাম্প ব্যলাভ বৃরদ্ধ ওভা সবঢ 

15. ফরলমাদতভ ওাচ ওভাভ সুদবাক বৃরদ্ধ সধঢ 

16. ান্যান্য িউদমস্নঔ ওভম্নদ ------------------------------ 

 

 

১৮। রদ্যুৎ াংদবাক সধদম াঅধরদ রও উধকৃঢ লদঢদ?     ি১= লুাঁ,   ২=দা   

 

১৯। উিভ লুাঁ লদম, তয়া ওদভ লুদ রওপাদ? িউিভ এওারথও লদঢ ধাদভ  

 

১. ভাদঢ সঙদমদফদয়ভা ধড়াশুদা সযী ফয় থদভ ওভদঢ ধাভদঢা  

২. সঝরমরপযদদ রযক্ষা  রদদাতদমুমও াযাষ্ঠাদ সতঔা সবঢ 

৩. াআদমওরট্রও সমাাআ রফরযদ ব্যলাভ ওভা সবঢ 

৪. রেচ ব্যলাভ ওদভ ঔাাভ াংভক্ষড ওভা সবঢ  

৫. গৃদলভ রদভাধিা ব্যস্া বৃরদ্ধ সধঢ 

৬. সঘ ধাম্প ব্যলাভ ওভা সবঢ 

৭. সফাাাআম সনাদদ ঘাচয সতয়া সবঢ  

৮. ার যও াঅয় বৃরদ্ধ  সধঢ; 

৯. ান্যান্য িউদমস্নঔ ওভম্নদ --------------------------- 

 

২০। াঅধদাভ রও সদঘভ াঅঢায় সওাদ চরফ াঅদঙ?     ি১= লুাঁ,   ২=দা  

 

২১।  

 কঢ সফৌসুদফ প্ররঢ যঢদও ঔভঘ 

সঘ বন্ত্র রদ্যুঢারয়ঢ  

সঘ বন্ত্র রটদচম ঘারমঢ  

 

২২। াঅধরদ রও ফদদ ওদভদ, রদ্যুৎ াংদবাক ণাওদম াঅধদাদতভ এমাওায় ওাদচভ সুদবাক সৃরষ্ট লদঢা?  

     ি১= লুাঁ,   ২=দা   ৩=চারদদা  
 

২৩। বরত লুাঁ লয়, রওপাদ লুদ?  

 ------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------- 
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২৪। াঅধরদ রও ফদদ ওদভদ রদ্যুৎ াংদবাক সধদম াঅধদাদতভ াণ যবদরঢও উন্নরঢ লঢ?  ি১=লুাঁ,  ২=দা  

 

২৫। বরত লুাঁ লয়, রওপাদ লুদ?  

 ------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------- 

 

২৬। রদ্যুৎ াংদবাক ণাওদম কৃরর সক্ষদত্র উৎধাতদ বৃরদ্ধ লঢ রও?   ি১=লুাঁ,  ২=দা  

    

২৭। বরত লুাঁ লয়, রওপাদ লুদ?  

 ------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------- 

২৮। াঅধরদ রও ফদদ ওদভদ রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম দতুদ ওফ যাংস্াদ সৃরষ্ট লয়?   ি১= লুাঁ,   ২=দা   

 

২৯। াঅধরদ রও ফদদ ওদভদ রদ্যুৎ াংদবাক সধদম াঅধদাভ াঅয় বৃরদ্ধ সধঢ?       ি১= লুাঁ,   ২=দা   

 

৩০। াঅধদাদতভ এমওায় রদ্যুৎ এদম, াঅধরদ রও াংদবাক রদদদ?   ি১= লুাঁ,   ২=দা   

 

ঢথ্য াংগ্রলওাভীভ দাফ:    স্বাক্ষভ:    ঢারভঔ: 

সুধাভপাাআচাদভভ দাফ :     স্বাক্ষভ:    ঢারভঔ: 

ঢথ্য াংগ্রলওাভীভ সফাাাআম দাম্বভ:  
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রদ্যুৎ াংদবাকপ্রাপ্ত ব্যা প্ররঢষ্ঠাদদভ ফারমদওভ চন্য প্রশ্নফামা                        
                     সওাট ব্যলাদভভ চন্য 

 
 

 

উিভতাঢাভ ব্যরক্তকঢ ঢথ্যারত  
 

১। উিভ তাঢাভ দাফাঃ ______________________২। য়াঃ _____________________ঙদভ 

 

৩। উিভতাঢাভ ধতীাঃ    ১=ফারমও   ২=ম্যাদদচাভ     ৩=ওফ যঘাভী 

 

৪। পুভম্নর/ফরলমাাঃ       ১=পুভম্নর   ২=ফরলমা   

 

৫। সচমাাঃ  _____________________________৫। উধদচমাাঃ  ______________________ 

 

৬। রধরএ এমাওাাঃ ________________৭ও।  াআউরদয়দাঃ_____________৭ঔ। গ্রাফাঃ ___________ 

 

৭ক।  উিভতাঢাভ সফাাাআম দাম্বাভাঃ ___________ 

 

৮।  রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢাাঃ  [দ যাচ্চ সওাদ সশ্ররড ধায] 
 

৯।  প্ররঢষ্ঠাদদভ থভদাঃ ১=মুতী সতাওাদ, ২=ঘাদয়ভ সতাওাদ,  ৩ সভস্টুদভন্ট/দলাদঝম, ৪=ওাধদড়ভ সতাওাদ, ৫=ওাধড় সমাাআ,   

 ৬=টাক্তাভ ঔাদা/রদথভ সতাওাদ,  ৭=াদভভ/ওীঝদাযও/ধশুধারঔভ ঔাাদভভ সতাওাদ, ৮=ান্যান্য িউদল্লঔ ওভম্নদ ----------------------  

  
াণ যবদরঢও ঢথ্য 

১০। াঅধদাভ সতাওাদদ ওঢ চদ সমাও ওাচ ওদভ?  

 

১১। াঅধদাভ সতাওাদদ াৎরভও াঅয় ওঢ ঝাওা? 

  

১২। াঅধদাভ সতাওাদদ াৎরভও ব্যয় ওঢ ঝাওা?  

 

রদ্যুৎ াংক্রান্ত  ঢথ্যারত 

 

১৩। াঅধদাভ এমাওায় ওঢ াদম রদ্যুৎ াংদবাক লদয়দঙ?  

 

১৪। াঅধরদ ওঢ ফা থদভ রদ্যুৎ ব্যলাভ ওভদঙদ? িফাদ রমখুদ         

১৫। রদ্যুৎ াংদবাক সধদঢ াঅধদাভ রও সওাদ াসুরথা লদয়রঙম?   ি১=লুাঁ,  ২=দা  

 

১৬। বরত লুাঁ লয় ঢালদম, রও রও াসুরথা লদয়রঙম?  

 ১= াদধক্ষা ওভদঢ লদয়রঙম,   ২=ারঢরভক্ত ঝাওা ধয়া সমদকরঙম,    ৩= ান্যান্য---------------------- 
 

১৭। াঅদতদ ওভাভ ওঢরতদ ধভ াঅধরদ াংদবাক সধদয়দঙদ? 

 

১৮। াঅধদাভ সতাওাদদ ওয়টি াল্ব  ধাঔা ঘদমাঃ াল্বাঃ _______ টি,  ধাঔাাঃ_______ টি 

       

১৯। এঙাড়া াঅভ রও রও রদ্যুদঢ ঘদম?  [১=টিরপ, ২=রেচ, ৩= ওরম্পউঝাভ/ রপররট, ৪=াআন্টাভদদঝ,  

          ৫=ান্যান্য উদমস্নঔ ওভম্নদ------ 

 

২০। রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম াঅধদাভ ব্যাভ রও রও সুরথা লদয়দঙ। 

ি১  ________________________________________________________________ 

ি২  ________________________________________________________________ 

  

সচমা উধদচমা   রধরএ 
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২১। াঅধরদ রও ফদদ ওদভদ রদ্যুৎ মাাআদ াংদবাক ওভাভ নদম াঅধদাভ ব্যাভ াঅয় সদড়দঙ?  

        ি১= লুাঁ,   ২=দা   

২২। রদ্যুৎ মাাআদ াংদবাদকভ ওাভদড াঅধদাভ াঅয় পূদ যভ তুমদায় ওঢপাক সদড়দঙ? ি  

 

২৩। াঅধদাভ এমাওায় রও ধরভফাড ব্যা প্ররঢষ্ঠাদ রদ্যুৎ াংদবাক ণাওাভ ওাভদড লদয়দঙ?  

 

২৪। াঅধদাভ ফারও কড় রদ্যুৎ রম ওঢ ঝাওা?--------------- 

 

২৫। াঅধরদ রও রদ্যুৎ রম ফয়ফঢ ধাদ?    ি১= লুাঁ,   ২=দা   

 

২৬। াঅধরদ রও রদ্যুৎ রম ফয়ফঢ ধরভদযাথ ওদভ ণাদওদ?   ি১= লুাঁ,   ২=দা   

 

২৭।    এাআ রম ধরভদযাথ ওভদঢ রও াঅধদাদও সওাদ াসুরথায় ধড়দঢ লদয়দঙ?     ি১= লুাঁ,   ২=দা   

 

২৮। উিভ লুাঁ লদম, রও রও াসুরথা 

 ------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------ 

 ২৯।  উিভ লুাঁ লদম এ াসুরথা দূভ ওভদঢ রও রও ওভা উরঘঢ দম াঅধরদ ফদদ ওদভদ? 

ি১  ________________________________________________________________ 

ি২  ________________________________________________________________ 
 

৩০। াঅধরদ ততরদও সফাঝামুটিপাদ কদড় ওঢ খন্টা রদ্যুৎ ব্যলাভ ওদভদ?   

 

৩১। সধদট্রাা্ম রটদচদমভ তুমদায় রদ্যুৎ ব্যলাদভভ নদম াঅধদাভ ঔভঘ সওফদ লয়?  

  ি১=ওফ,  ২=সযী,  ৩=এওাআ ভওফ  

 

৩২। বরত ওফ লয়, ঢদ সফাঝামুটিপাদ ওঢ যঢাাংয ওফ লয়?  

  

৩৩। াঅধদাভ মপুাাংদযভ ওঢ াাংয রদ্যুৎ ণাওাভ ওাভদড লদয়দঙ দম াঅধরদ ফদদ ওদভদ?  

 

৩৪। সমাটদযরটাং এভ ওাভদড াঅধদাভ ব্যাভ রও রও থভদদভ ক্ষরঢ লয় 

 ি১= রক্রয় ওফ লয়,  ২=ফয় ফঢ রক্রয় ওভা বায় দা  ৩=রদ্যুৎ দা ণাওদম ফামাফাম দষ্ট লয়   

 ৪=রটদচম ব্যলাভ ওভদম ঔভঘ সযী লয়    
 

৩৫। াঅধদাভ এমাওায় কদড় ২৪ খন্টায় ওঢ খন্টা রদ্যুৎ ণাদও দা? 
 

৩৬। রদ্যুদঢভ চুরভ এাং াধঘয় সভাথ রওপাদ ওফাদদা বায় দম ফদদ ওদভদ 

 ------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

ঢথ্য াংগ্রলওাভীভ দাফ:    স্বাক্ষভ:    ঢারভঔ: 

সুধাভপাাআচাদভভ দাফ :     স্বাক্ষভ:    ঢারভঔ: 

ঢথ্য াংগ্রলওাভীভ সফাাাআম দাম্বাভ:  
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রদ্যুৎ াংদবাকপ্রাপ্ত রযল্প প্ররঢষ্ঠাদদভ ফারমদওভ চন্য প্রশ্নফামা  
                                  সওাট ব্যলাদভভ চন্য 

 

 

 
উিভতাঢাভ ব্যরক্তকঢ ঢথ্যারত  
 

১। উিভ তাঢাভ দাফাঃ ______________________২। য়াঃ _____________________ঙদভ 

 

৩। উিভতাঢাভ ধতীাঃ    ১=ফারমও,   ২=ম্যাদদচাভ,   ৩=ওফ যঘাভী 

 

৪। পুরুর/ফরলমাাঃ       ১=পুরুর   ২=ফরলমা   

 

৫। সচমাাঃ  ____________________________৬। উধদচমাাঃ  ______________________ 

 

৭। রধরএ এমাওাাঃ ________________৮।  াআউরদয়দাঃ_____________৯ও। গ্রাফাঃ ___________ 
 

৯ঔ।  উিভতাঢাভ সফাাাআম দাম্বাভাঃ ___________ 

 

১০।  রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢাাঃ  [দ যাচ্চ সওাদ সশ্ররড ধায] 
 

১১।  প্ররঢষ্ঠাদদভ থভদাঃ ১=থাদ,কফ এাং ফমা াআঢুারত পাঙ্গাদদা সফরযদ,   ২=-রফম,    ৩=ক্ষুদ্র সধারাও তঢভীভ ওাভঔাদা,    

 ৪=মরি,  ৫=রভক্সা/দঝরক্সভ সফভাফঢ,  ৬=সমত সফরযদ  য়াওযযধ   ৭= ান্যান্য িউদল্লঔ ওভম্নদ ------------------ 

    

১২। প্ররঢষ্ঠাভ ঙভাঃ---------------------- 

    
াণ যবদরঢও ঢথ্য 

১৩। াঅধদাভ ওাভঔাদায় ওঢদমাও ওাচ ওদভদ?  

 

১৪।  াঅধদাভ ওাভঔাদায় াৎরভও াঅয় ওঢ ঝাওা? 

  

১৫। াঅধদাভ ওাভঔাদায় াৎরভও ব্যয় ওঢ ঝাওা?  

 

১৬। াঅধদাভ প্ররঢষ্ঠাদ সণদও উৎধারতঢ ধণ্য রদতদয ভপ্তারদ ওভা লয় রওদা?   ি১=লুাঁ,  ২=দা  

 

১৭। উিভ লুাঁ লদম, ভপ্তারদ ওদভ ৎদভ ওঢ ঝাওা াঅয় লয়?  

 

১৮। বরত রদ্যুৎ াংদবাক দা ণাওঢ ঢালদম রও ভপ্তারদ ওভা ম্ভ লঢ?     ি১=লুাঁ,  ২=দা  

 

রদ্যুৎ াংক্রান্ত  ঢথ্যারত 

১৯। াঅধদাভ এমাওায় ওঢ াদম রদ্যুৎ াংদবাক লদয়দঙ?  

 

২০। াঅধরদ ওঢ ফা থদভ রদ্যুৎ ব্যলাভ ওভদঙদ?  িফাদ রমখুদ       

 

২১। রদ্যুৎ াংদবাক সধদঢ াঅধদাভ রও সওাদ াসুরথা লদয়রঙম?   ি১=লুাঁ,  ২=দা  

 

২২। বরত লুাঁ লয় ঢালদম, রও রও াসুরথা লদয়রঙম?  

 ১= াদধক্ষা ওভদঢ লদয়রঙম,   ২=ারঢরভক্ত ঝাওা ধয়া সমদকরঙম,    ৩= ান্যান্য---------------------- 

২৩। াঅদতদ ওভাভ ওঢরতদ ধভ াঅধরদ াংদবাক সধদয়দঙদ? 

 

 

২৪। রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম াঅধদাভ প্ররঢষ্ঠাদদ রও রও সুরথা লদয়দঙ। 

 

ি১  ________________________________________________________________ 

ি২  ________________________________________________________________ 

ি৩  ________________________________________________________________ 

 

সচমা উধদচমা   রধরএ 
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২৫। াঅধদাভ ফারও কড় রদ্যুৎ রম ওঢ ঝাওা--------------- 

 

২৬। াঅধরদ রদ্যুৎ রম ফয়ফঢ সধদয় ণাদওদ?   ি১=লুাঁ,  ২=দা  

 

২৭। াঅধরদ রও রদ্যুৎ রম ফয়ফঢ ধরভদযাথ ওদভ ণাদওদ?  ি১= লুাঁ,   ২=দা   

 

২৮। সধদট্রাা্ম রটদচদমভ তুমদায় রদ্যুৎ ব্যলাদভভ নদম াঅধদাভ উৎধাতদ ঔভঘ ওফ দা সযী লয়?  

  ি১=ওফ,  ২=সযী,  ৩=এওাআ ভওফ  

 

২৯। বরত ওফ লয়, ঢদ সফাঝাদফাটিপাদ ওঢ যঢাাংয ওফ মাদক?  

 

৩০। রদ্যুৎ মাাআদ াংদবাদকভ ওাভদড াঅধদাভ াঅয় পূদ যভ তুমদায় ওঢপাক সদড়দঙ? 

 

৩১। াঅধদাভ মপুাাংদযভ ওঢ াাংয রদ্যুৎ ণাওাভ ওাভদড লদয়দঙ দম াঅধরদ ফদদ ওদভদ?  

 

৩২। াঅধরদ ততরদও সফাঝামুটিপাদ কদড় ওঢ খন্টা রদ্যুৎ ব্যলাভ ওদভদ?   

 

৩৩। াঅধদাভ এমাওায় রও ধরভফাড রযল্প প্ররঢষ্ঠাদ রদ্যুৎ াংদবাক ণাওাভ ওাভদড লদয়দঙ?  

 

৩৪। সমাটদযরটাং এভ ওাভদড াঅধদাভ ব্যাভ রও রও থভদদভ ক্ষরঢ লয় 

 ি১=উৎধাতদ ওফ লয়,  ২=ফয় ফঢ উৎধাতদ ওভা বায় দা  ৩=রটদচম ব্যলাভ ওভদম ঔভঘ সযী লয়    

 

৩৫। াঅধদাভ এমাওায় কদড় ২৪ খন্টায় ওঢ খন্টা রদ্যুৎ ণাদও দা? 

 

৩৬। াঅধদাভ রযল্প প্ররঢষ্ঠাদদ রদ্যুদঢভ সপাদেচ দ যাচ্চ ওঢ ধায়া বায়? 

 

৩৭। াঅধদাভ রযল্প প্ররঢষ্ঠাদদ রদ্যুদঢভ সপাদেচ ওঢ ধায়া বায়? 

 

৩৮। রদ্যুদঢভ াধঘয় সভাথ রওপাদ ওফাদদা বায় দম ফদদ ওদভদ 

 ------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

 

ঢথ্য াংগ্রলওাভীভ দাফ:    স্বাক্ষভ:    ঢারভঔ: 

সুধাভপাাআচাদভভ দাফ :     স্বাক্ষভ:    ঢারভঔ: 

ঢথ্য াংগ্রলওাভীভ সফাাাআম দাম্বাভ:  
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রদ্যুৎ াংদবাকপ্রাপ্ত সঘ ধাম্প ফারমদওভ চন্য প্রশ্নফামা  
                                         সওাট ব্যলাদভভ চন্য 

 

 

 
উিভতাঢাভ ব্যরক্তকঢ ঢথ্যারত  
 

১। উিভ তাঢাভ দাফাঃ ______________________২। য়াঃ _____________________ঙদভ 

 

৩। উিভতাঢাভ ধতীাঃ  ১=ফারমও   ২=ম্যাদদচাভ      ৩=ওফ যঘাভী 

 

৪।  াঅধদাভ ধাদম্প সওাদ াম সণদও রদ্যুৎ রদদয়দঙদ? ------------------ 

 

৫। সচমাাঃ  _____________________________৬। উধদচমাাঃ  _________________ 

 

৭। রধরএ এমাওাাঃ ________________৮।  াআউরদয়দাঃ_____________৯ও। গ্রাফাঃ ___________ 

 

৯ঔ।  উিভতাঢাভ সফাাাআম দাম্বাভাঃ ___________ 

 

১০।  রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢাাঃ  [দ যাচ্চ সওাদ সশ্ররড ধায] 
 

১১।  প্ররঢষ্ঠাদদভ থভডাঃ ১= াকপীভ দমকূধ,   ২=কপীভ দমকূধ,   ৩= ান্যান্য িউদমস্নঔ ওভম্নদ --------------- 

  
াণ যবদরঢও ঢথ্য 

১২।  ধাম্প রতদয় ওঢ এওভ চরফদঢ সঘ রতদয় ণাদওদ? -------------- এওভ 

 

১৩।  াঅধদাভ ধাম্প সণদও াৎরভও ওঢ ঝাওা াঅয় লয়? 

  

১৪। াঅধদাভ ধাম্প সণদও াৎরভও ওঢ ঝাওা ব্যয় লয়?  

 

১৫।  রটদচম ঘারমঢ ধাম্প রতদয় এাআ ফধরভফাদ চরফদঢ সঘ রতদঢ ওঢ ঝাওা ঔভঘ লঢ?  

  

রদ্যুৎ াংক্রাফত্ম ঢথ্যারত 

১৬। াঅধদাভ এমাওায় ওঢ াদম রদ্যুৎ াংদবাক লদয়দঙ?  

 

১৭। াঅধরদ ওঢ ফা থদভ রদ্যুৎ ব্যলাভ ওভদঙদ? িফাদ রমখুদ         

১৮। রদ্যুৎ াংদবাক সধদঢ াঅধদাভ রও সওাদ াসুরথা লদয়রঙম?   ি১=লুাঁ,  ২=দা  

 

১৯। বরত লুাঁ লয় ঢালদম, রও রও াসুরথা লদয়রঙম?  

 ১= াদধক্ষা ওভদঢ লদয়রঙম,   ২=ারঢরভক্ত ঝাওা ধয়া সমদকরঙম,    ৩= ান্যান্য---------------------- 

 

২০। াঅদতদ ওভাভ ওঢরতদ ধভ াঅধরদ াংদবাক সধদয়দঙদ? 

 

২১। রদ্যুৎ াংদবাক ধায়াভ াঅদক াঅধরদ সঘ ধাম্প ধরভঘামদা ওভদঢদ রও? ি১=লুাঁ,  ২=দা  

  

২২। াঅধদাভ ফঝদভভ থাভদ ক্ষফঢা ওঢাঃ _______ল য,  াাঃ_______রওদমায়াঝ 

       

২৩। রদ্যুৎ াংদবাদকভ নদম াঅধদাভ রও রও সুরথা লদয়দঙ। 

 

ি১  ________________________________________________________________ 

ি২  ________________________________________________________________ 

ি৩  ________________________________________________________________ 

 

২৪। াঅধদাভ ফারও কড়  িদঘ াত  রদ্যুৎ রম ওঢ ঝাওা--------------- 

 

২৫। াঅধরদ রদ্যুৎ রম ফয়ফঢ সধদয় ণাদওদ?   ি১=লুাঁ,  ২=দা  

 

সচমা উধদচমা   রধরএ 
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২৬। ধমস্নী রদ্যুৎ রফরঢভ রফঝাভ রভটাভ াঅধদাভ প্ররঢষ্ঠাদদভ প্ররঢরদরথভ উধরস্রঢদঢ রভরটাং সদদ রও দা?  

       ি১=লুাঁ,  ২=দা  

 

২৭। াঅধরদ রও রদ্যুৎ রম ফয়ফঢ ধরভদযাথ ওদভ ণাদওদ?  ি১= লুাঁ,   ২=দা   

 

২৮। াঅধরদ রও মদঢ ধাদভদ রদ্যুৎ াংদবাক ধায়াভ াঅদক াযাভম্নধ এওটি সঘ বদন্ত্র ফারও কড়   

 িদঘ াত  রটদচম  সওদভারদ ব্যয় ওঢ ঝাওা লঢ? 

 

২৯। রদ্যৎ াংদবাক প্রাপ্ত ধাম্প রতদয় প্ররঢ যঢও চরফদঢ ওঢ ঝাওা ঔভঘ লয় 

 

৩০। রদ্যৎ াংদবাকরলীদ ধাম্প রতদয় প্ররঢ যঢও চরফদঢ ওঢ ঝাওা ঔভঘ লয় 

 

৩১। রদ্যুৎ মাাআদ াংদবাদকভ ওাভদড াঅধদাভ াঅয় পূদ যভ তুমদায় ওঢপাক সদড়দঙ?  

 

৩২। াঅধরদ ততরদও সফাঝামুটিপাদ কদড় ওঢ খন্টা রদ্যুৎ ব্যলাভ ওদভদ?   

 

৩৩। াঅধদাভ এমাওায় রও ধরভফাড সঘ ধাম্প রদ্যুৎ াংদবাক ণাওাভ ওাভদড লদয়দঙ?  

 

৩৪। সমাটদযরটাং এভ ওাভদড াঅধদাভ ব্যাভ রও রও থভদদভ ক্ষরঢ লয় 

   

(১)___________________________________________________ 

ি২  __________________________________________________ 

৩৫। াঅধদাদতভ এমাওায় ররপন্ন সফৌসুদফ রতদদ  ভাদঢ ি২৪ খন্টায়  ওঢখন্টা রদ্যুৎ ণাদও দা? 
 

সফৌসুফ / ঋতুদঢ রতদদ িখন্টা  ভাদঢ িখন্টা  

গ্রীষ্মওাদম   

র যাওদম   

যীঢওাদম   

 

৩৬। রদ্যুদঢভ চুরভ এাং াধঘয় সভাথ রওপাদ ওফাদদা বায় দম ফদদ ওদভদ 

 ------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

ঢথ্য াংগ্রলওাভীভ দাফ:    স্বাক্ষভ:    ঢারভঔ: 

সুধাভপাাআচাদভভ দাফ :     স্বাক্ষভ:    ঢারভঔ: 

ঢথ্য াংগ্রলওাভীভ সফাাাআম দাম্বাভ:  
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FGD  পা ধরভঘামদাভ চন্য সঘও রমষ্ট 

সনাওা গ্রম্নধ াঅদমাঘদাভ স্াদাঃ  

১। সচমাাঃ  _____________________________২। উধদচমাাঃ  ______________________ 
 

৩। রধরএ এমাওাাঃ ______________________৪। গ্রাফাঃ ___________________________ 
 

৫। ঢারভঔাঃ 

ক্ররফও 

দাং 

াাংযগ্রলডওাভীদতভ  দাফ  রমঙ্গ য় সধযা রযক্ষা সফাাাআম দাং স্বাক্ষভ 

১        

২        

৩        

৪        

৫        

৬        

৭        

৮        

৯        

১০        

১১        

১২        

৬. াঅধদাদতভ এমাওায় সওাদ াদম রদ্যুৎ এদদঙ?   

 

৭. াঅধদাদতভ গ্রাদফভ যঢওভা ওঢপাক সমাও রদ্যুৎ ব্যলাভ ওদভদা ?   
 

 সওদ ওদভ দা?--------------------------------------------- 

 
৮. াঅধদাভা রও ফদদ ওদভড রদ্যুৎ াংদবাক ওভাভ নদম এমাওাভ উন্নরঢ লদয়দঙ?  

 
৯. সওাদ সওাদ ঔাঢ উন্নরঢ লদয়দঙ দম াঅধদাভা ফদদ ওদভদ? 

 -------------------------------------------------------------- 

১০. সওাদ ঔাঢটি দঘদয় সযী উন্নরঢ লদয়দঙ দম াঅধদাভা ফদদ ওদভদ? 

 -------------------------------------------------------------- 

 রওপাদ উন্নরঢ লদয়দঙ? 

 -------------------------------------------------------------- 

১১. াঅধদাভা রও ফদদ ওদভড রদ্যুৎ াংদবাক ওভাভ নদম এমাওায় রযল্প প্ররঢষ্ঠাদ কদড় উদঞদঙ?  

 লুাঁ লদম, সওাদ থভদডভ রযল্প ওাভঔাদা? ----------------------------------- 

 

১২. ওফ যাংস্াদদভ সুদবাক সদড়দঙ রও?  

 

১৩. ঢযফাদদ রদ্যুৎ াংদবাদকভ গুডকঢ ফাদ সওফদ ? 
 

১৪. রদ্যুৎ াংদবাক ওভাভ নদম িদওদভারদ  জ্বামারদ ঔভঘ ওফদঙ রও দা?   

 
১৫. রদ্যুৎ াংদবাক ওভাভ নদম িদওদভারদ  জ্বামারদ ঔভঘ পূদ যভ তুমদায় ওঢ  ওদফদঙ দম ফদদ ওদভদ?   

১৬. াঅধদাদতভ গ্রাদফ ততরদও ওঢ খন্টা রদ্যুৎ ণাদও দা?----------------খন্টা   

 

১৭. াঅধদাদতভ এমাওায় এফদ ওঢ  সমাও াঅদঙ বাভা ধমস্নীরদ্যুৎ রফরঢভ ঢারমওাবক্ত দা লদয় রদ্যুৎ ব্যলাভ ওভদঙ? 
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১৮. রদ্যুৎ াংদবাক ওভাভ নদম কৃরর সক্ষদত্র সওাদ উন্নরঢ লদয়দঙ রও?      

 রওপাদ উন্নরঢ লদয়দঙ? 

 -------------------------------------------------------------- 

১৯. রদ্যুৎ াংদবাক ওভাভ নদম দতুদ ওফ যাংস্াদ সৃরষ্ট লদয়দঙ রও?   

২০. রদ্যুৎ াংদবাক ওভাভ নদম সঘ ঔভঘ ওঢ  ওদফদঙ? 

২১. রদ্যৎ াংদবাক প্রাপ্ত ধাম্প রতদয় প্ররঢ যঢও চরফদঢ ওঢ ঝাওা ঔভঘ লয় 

 

২২. রদ্যৎ াংদবাকরলীদ ধাম্প রতদয় প্ররঢ যঢও চরফদঢ ওঢ ঝাওা ঔভঘ লয় 

 

২৩. রদ্যুৎ াংদবাক ওভাভ নদম ফরলমাদতভ ওফ যাংস্াদ সৃরষ্ট লদয়দঙ রও?   

 

২৪. রদ্যুৎ াংদবাক ওভাভ নদম সতযব্যাধী াআন্টাভদদঝ াংদবাক ওভা বায় রও?    

 

২৫. াআন্টাভদদদঝভ নদম ঙাত্র/ঙাত্রীভা রওপাদ উধকৃঢ লদয়দঙ?  

 --------------------------------------- 

 --------------------------------------- 

২৬. রদ্যুৎ াংদবাক ওভাভ নদম াঅধদাদতভ এমাওাভ ব্যাভ উন্নরঢ লদয়দঙ রও?  

 রওপাদ উন্নরঢ লদয়দঙ? 

 -------------------------------------------------------------- 

২৭. সাভ ফাদ াড়াদদাভ চন্য এ রদ্যুৎ াংদবাদকভ াঅভ রও থভদডভ উন্নরঢ ওভা তভওাভ দম ফদদ ওদভদ?   
 

 ------------------------------------------------------------- 

২৮. রদ্যুৎ মাাআদদভ চন্য ঔভঘারত  ফস্যারত ম্পদওয লুদ? 

 ------------------------------------------------------------- 

২৯. রদ্যুদঢভ চুরভ এাং াধঘয় সভাথ রওপাদ ওফাদদা বায় দম ফদদ ওদভদ? 

 ------------------------------------------------------------- 

৩০. াঅধদাদতভ এমাওায় ব্যাঝাভী ঘারমঢ কারড়ভ িাআরচাাআও  ঘাচয সতয়া লয় রও দা?  লুাঁ ---- দা----- 

৩১. লদম ওয়টি াআরচাাআও ঘাচয সতয়া লয় --------------------------- 

 



99 

 

                       সওাট ব্যলাদভভ চন্য

  

ওী াআদনভদফন্টদতভ াক্ষাৎওাভ 

 
উিভতাঢাভ ব্যরক্তকঢ ঢথ্যারত  
 

১। উিভ তাঢাভ দাফাঃ ---------------------------------------------------- 

২।  সধযা/ধতীাঃ ----------------------------------------------- 

৩। সফাাাআম দাম্বাভ------------------- 

 

৪। সচমাাঃ  ____________________________৫। উধদচমাাঃ  ______________________ 

 

৬। রধরএ এমাওাাঃ ________________৭ও।  াআউরদয়দাঃ_____________৭ঔ। গ্রাফাঃ ___________ 

 

৮।  রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢাাঃ  [দ যাচ্চ সওাদ সশ্ররড ধায] 
 

৯। সধযাাঃ    ি১    কৃরও, ি২   গৃলস্ামী,  ি৩  ভওাভী ঘাকুরভ, ি৪  সভওাভী ঘাকুরভ, ি৫  ব্যা,  ি৬  ক্ষুদ্র ব্যা,  ি৭  রযক্ষও,    

ি৮    সধযাচীী িটাক্তাভ/াআরঞ্জরদয়াভ, থফীয় সদঢা/ াআফাফ াআঢুারত  

 

১০। াঅধরদ রও ফদদ ওদভদ রদ্যুদঢভ ওাভদড এ এমাওাভ ফাযার াণ যবদরঢও এাং াফারচওপাদ মাপাদ লদয়দঙ?  

  ি১=লুাঁ,  ২=দা  

         

২৫।  উিভ লুাঁ লদম, তয়া ওদভ লুদ রওপাদ িউিভ এওরথও লদঢ ধাদভ  

 

1. সঙদম সফদয়ভা ধড়াশুদা সযী ফয় ধব যফত্ম ওভদঢ ধাদভ 

2. রঘরওৎা সাভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ 

3. এমাওায় স্বাস্ুদা সওন্দ্র/র রদও স্ারধঢ লদয়দঙ 

4. স্কুম ওদমচ প্ররঢরষ্ঠঢ লদয়দঙ 

5. সবাকাদবাক ব্যস্াভ উন্নরঢ লদয়দঙ 

6. ওরম্পউঝাভ এাং াআন্টাভদদঝ ব্যলাদভভ সুদবাক বৃরদ্ধ সধদয়দঙ 

7. স্াদীয় ব্যা ারদদচুভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ 

8. লাঝ াচাদভভ উন্নরঢ লদয়দঙ 

9. লাঁ-মুভরকভ ঘার বৃরদ্ধ সধদয়দঙ 

10. ফৎস্য ঘার বৃরদ্ধ সধদয়দঙ 

11. ক্ষুদ্র  কুটিভ রযদল্পভ বৃরদ্ধ লদয়দঙ 

12. চুরভ টাওারঢ ান্যান্য াধভাথ ওদফদঙ 

13. ভাদঢ ওাদচভ সুদবাক সুরথা বৃরদ্ধ সধদয়দঙ 

14. সঘ ধাম্প ব্যলাভ বৃরদ্ধ সধদয়দঙ 

15. ফরলমাদতভ ওাচ ওভাভ সুদবাক বৃরদ্ধ সধদয়দঙ 

16. ান্যান্য িউদমস্নঔ ওভম্নদ ------------------------------ 

 

১২. াঅধরদ রও ফদদ ওদভদ রদ্যুৎ াংদবাক ওভাভ নদম এমাওাভ উন্নরঢ লদয়দঙ? ি১=লুাঁ,  ২=দা  

 
১৩. সওাদ সওাদ ঔাদঢ উন্নরঢ লদয়দঙ দম াঅধরদ ফদদ ওদভদ? 

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

১৪. াঅধরদ রও ফদদ ওদভদ রদ্যুৎ াংদবাক ওভাভ নদম এমাওায় সযী ওদভ রযল্প প্ররঢষ্ঠাদ কদড় উদঞদঙ?   

  ি১=লুাঁ,  ২=দা  

 

১৫. উিভ লুাঁ লদম, সওাদ থভদডভ রযল্প প্ররঢষ্ঠাদ কদড় উদঞদঙ?   

সচমা উধদচমা   রধরএ 
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 -------------------------------------------------------------- 

১৬. রদ্যুৎ াংদবাক ওভাভ নদম এমাওায় ওফ যাংস্াদদভ সুদবাক তঢভী লদয়দঙ রও দা?  ি১=লুাঁ,  ২=দা   

   

১৭. সওাদ ঔাঢটি দঘদয় সযী উন্নরঢ লদয়দঙ দম াঅধরদ ফদদ ওদভদ? 

 -------------------------------------------------------------- 

১৮. ঢযফাদদ রদ্যুৎ াংদবাদকভ গুডকঢ ফাদ সওফদ ?     ি১=পাদমা,  ২=পাদমা দা  

 

১৯. রদ্যুৎ াংদবাক ওভাভ নদম ফারও সওদভারদ ঔভঘ ওদফদঙ রও দা?   ি১=লুাঁ,  ২=দা  

 
২০. রদ্যুৎ াংদবাক ওভাভ নদম সওদভারদ ঔভঘ ফারও ওঢ ঝাওা ওদফদঙ দম ফদদ ওদভদ?  

   

২১. রদ্যুৎ াংদবাক ওভাভ নদম সতযব্যাধী াআন্টাভদদঝ াংদবাক ওভা বায় রও?   ি১=লুাঁ,  ২=দা  

  

২২. াআন্টাভদদদঝভ নদম ঙাত্র/ঙাত্রীভা রওপাদ উধকৃঢ লদয়দঙ  

 --------------------------------------- 

 --------------------------------------- 

২৩. সাভ ফাদ ঔাভাধ লদম াঅধদাভা রও ারপদবাক ওদভদ?    ি১=লুাঁ,  ২=দা  

 

২৪. ারপদবাদকভ সওাদ সুভালা লয় রও?      ি১=লুাঁ,  ২=দা  

 

২৫. াআন্টাভদদদঝভ নদম এমাওাভ াথাভড চদকড রওপাদ উধকৃঢ লদয়দঙ?  

 --------------------------------------- 

 --------------------------------------- 

 

২৬. সাভ ফাদ াড়াদদাভ চন্য এ রদ্যুৎ াংদবাদকভ াঅভ রও থভদদভ উন্নরঢ ওভা তভওাভ দম ফদদ ওদভদ?    

 ------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

২৭. রদ্যুদঢভ াধঘয় সভাথ রওপাদ ওফাদদা বায় দম ফদদ ওদভদ 

 ------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

ঢথ্য াংগ্রলওাভীভ দাফ:    স্বাক্ষভ:    ঢারভঔ: 

সুধাভপাাআচাদভভ দাফ :     স্বাক্ষভ:    ঢারভঔ: 

ঢথ্য াংগ্রলওাভীভ সফাাাআম দাম্বাভ:  
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াাংমাদতয ধল্লী রদ্যুঢায়দ সাদট যভ প্রথাদ ারন িপ্রওল্প ওায্যযাময়  সণদও প্ররওউভদফন্ট াংক্রা  ঢথ্য াংগ্রল 

ওভাভ সঘওরমষ্ট-২ 

 
তভধত্র াযাবায়ী প্যাদওদচভ/ওাদচভ দাফাঃ  

 
১। তভধত্র প্রওাদযভ ফাধ্যফ িচাঢীয়/াঅন্তচযারঢও/াআ-সঝন্ডাভ  ধরত্রওাভ দাফ এাং ওরধ প্রতাদ ওরুদ  

২। তভধত্র রক্রয় শুরুভ ঢারভঔ  

৩। তভধত্র রক্রদয়ভ সযর ঢারভঔ  ফয়  

৪। তভধত্র গ্রলদদভ সযর ঢারভঔ  ফয়  

৫। প্রাপ্ত সফাঝ তভধদত্রভ াংখ্যা  

৬। তভধত্র সঔামাভ ঢারভঔ  ফয়  

৭। সভধদরপ তভধদত্রভ াংখ্যা  

৮। দদ সভধদরপ তভধদত্রভ াংখ্যা  

৯। তভধত্র মূল্যায়দ ওরফটিভ কঞদ িভওারভ াঅদতয   

১০। তভধত্র মূল্যায়দ ওরফটিভ পাভ ঢারভঔ  

১১। ওাব যরভডী াযাদফাতদদভ ঢারভঔ  

১২। (Notification of award) প্রতাদদভ ঢারভঔ  

১৩। সফাঝ চুরক্ত মূল্য  

১৪। চুরক্ত স্বাক্ষদভভ ঢারভঔ  

১৫। ওাব যাদতয প্রতাদদভ ঢারভঔ  

১৬। ওাব যাদতয াযাবায়ী ওাচ শুভম্নভ ঢারভঔ  

১৭। ফয় বৃরদ্ধ ণাওদম, ওঢরতদ বৃরদ্ধ এাং ওাভদ  

১৮। পুারভদয়যদ াট যাভ লদয়রঙম রওদা  

১৯। ওাব যাদতয াযাবায়ী ওাচ ফারপ্তভ ঢারভঔ  

২০। চূড়ান্ত রম চফাতাদদভ ঢারভঔ  রদমভ ধরভফাড  

২১। চূড়া  রম ধরভদযাদথভ ঢারভঔ  ধরভফাড  

২২। তভধদত্র রড যঢ মূল্য াদধক্ষা ারথও ব্যয় লদয়রঙম রওদা?  

২৩। লদয় ণাওদম সওদ?  

২৪। ধল্লী রদ্যুঢায়দ সাদট যভ সেররনদওযদ াযাবায়ী ফামাফাম ভভাল ওভা লদয়দঙ রও দা  

২৫। সওাদ ফামাফাম/বন্ত্রারত সেররনদওযদ াযাবায়ী ভভাল ওভা দা লদয় ণাওদম ঢা গ্রলড ওভাভ 

ওাভদ/যুরক্ত তুদম থরুদ 
 

২৬। প্রওদল্পভ াঅঢায় াংগৃলীঢ ররপন্ন ধণ্য, ওাব য  সা ধরভঘামদা এাং ভক্ষডাদক্ষদডভ চন্য প্রদয়াচদীয় 

চদমল াঅযাারঙ্গও ররয়ারত রদদয় ধব যাদমাঘদা/ধব যদক্ষড কযা  

 

২৭। প্রওদল্পভ াঅঢায় াংগৃলীঢ ধণ্য, ওাব য  সা াংরেষ্ট ক্রয় চুরক্তদঢ রদথ যারভঢ সেররনদওযদ, গুডকঢ 

ফাদ  ধরভফাড াযাবায়ী প্রদয়াচদীয় ধরভীক্ষড/বাঘাাআদয়ভ ফাধ্যদফ াংগ্রল ওভা লদয়রঙম রওদা 

 

 

 

 

 
ঢথ্য প্রতাদওাভীভ স্বাক্ষভ  ীমদফালভ 

 
ঢারভঔ: 

 
সনাদ: 
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াাংমাদতয ধল্লী রদ্যুঢায়দ সাদট যভ া-সষ্টযদ াংক্রান্ত ঢথ্য াংগ্রল ওভাভ সঘওরমষ্ট-৩ 
                                সওাট ব্যলাদভভ চন্য 

 
 

১।  সচমাাঃ ____________________২।  উধদচমাাঃ  ___________________ 

৩।         রধরএাঃ  _________________ ৪। উধদওদন্দ্রভ দাফাঃ ____________________ 

৫।      গ্রাফাঃ _____________________ ৬। উিভ তাঢাভ দাফাঃ ____________________  

৭। উিভ তাঢাভ সফাাাআম দাম্বাভাঃ ____________________ 

৮। উিভতাঢাভ ধতীাঃ_____________________ 

 

৯। িও  ৩৩/১১ সওরপ উধদওদন্দ্র স্ারধঢ ট্রান্পনভফাদভভ াংখ্যা? ____ টি 

 

 িঔ    প্ররঢটি ট্রান্পনভফাদভভ ক্ষফঢাাঃ ি১  ____ এফরপএ, ি২  ____ এফরপএ, ি৩  ____ এফরপএ 

 

 িক  উধদওদন্দ্রভ সফাঝ ক্ষফঢা ____ এফরপএ 

 

 ১০।  স্ারধঢ ট্রান্পনভফাভ মূদলভ ারলুও াস্া সওফদ? 

ট্রান্পনভফাভ-১ ি১= পাম, ২= সফাঝামুটি, ৩= াঅযঙ্কাচদও  

ট্রান্পনভফাভ-২ ি১= পাম, ২= সফাঝামুটি, ৩= াঅযঙ্কাচদও  

ট্রান্পনভফাভ-৩ ি১= পাম, ২= সফাঝামুটি, ৩= াঅযঙ্কাচদও  

 

  ১১। িও   স্ারধঢ ট্রান্পনভফাভ গুদমা সণদও সঢম ধদড় রও দা?    ি১=লুাঁ, ২=দা  

  

িঔ    উিভ লুাঁ লদম ওঢ দম্বভ ট্রান্পনভফাভ লদঢ? 

  

১২। িও    স্ারধঢ ট্রান্পনভফাদভ াস্বাপারও যে লয় রও দা?    ি১=লুাঁ, ২=দা  

 

 িঔ    উিভ লুাঁ লদম ওঢ দম্বভ ট্রান্পনভফাভ লদঢাঃ   _____ 

১৩। াঅধদাভ া-সষ্টযদদ সমা-সপাদেচ মাাআদদ দ যাচ্চ ওঢ সপাদেচ ধায়া বায়?  

 

১৪। াঅধদাভ া-সষ্টযদদ সমা-সপাদেচ মাাআদদ  যরদফড ওঢ সপাদেচ ধায়া বায়?  

 

১৫। াঅধদাভ া-সষ্টযদদ রেদওাদয়রন্প ফাধাভ বন্ত্র াঅদঙ রও?   ি১=লুাঁ, ২=দা  

 ণাওদম রেদওাদয়রন্প variation এভ সভঞ্জ ওঢ? ------------সণদও---------Hz 

১৬। উধদওদন্দ্রভ বাঢায়ঢ ব্যস্া সওফদ?  ি১= পাম, ২= সফাঝামুটি, ৩=াঅযঙ্কাচদও  

 

১৭। উধদওদন্দ্রভ রদভাধিা ব্যস্া সওফদ?  ি১= পাম, ২= সফাঝামুটি, ৩=াঅযঙ্কাচদও  

 

১৮। াঅধদাভ ফদঢ, রদ্যুদঢভ াধঘয় রওপাদ সভাথ ওভা বায় দম ফদদ ওদভদ? 

ি১  ________________________________________________________________ 

 ি২  ________________________________________________________________                

 ঢথ্য াংগ্রলওাভীভ দাফ:   স্বাক্ষভ:    ঢারভঔ: 

সুধাভপাাআচাদভভ দাফ :     স্বাক্ষভ:    ঢারভঔ: 

উিভতাঢাভ সফাাাআম দাম্বাভ:  

 

সচমা উধদচমা   রধরএ 
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       ধল্লী রদ্যুৎ রফরঢভ ারন সণদও ঢথ্য াংগ্রল ওভাভ চন্য সঘওরমষ্ট-৪  
                                                                                                       সওাট ব্যলাদভভ চন্য 

 
 

 

সচমাাঃ  _______________________  উধদচমাাঃ  _________________________ 

 

রধরএ এমাওাাঃ ____________________  

১। উিভ তাঢাভ দাফাঃ _________________________২    ------------- ৩.     ১.পুরুর,  ২. ফরলমা 

 

৪। ধতী ---------------------------- উিভতাঢাভ সফাাাআম দাম্বাভ:------------------------------ 

 

5| ২৫                                               /    ণ          ? 

 

6| ২৫                                                          ?  ----------   

     এাআ ধল্লী রদ্যুৎ রফরঢভ াঅঢায় সফাঝ ওঢটি াংদবাক প্রতাদ ওভা লদয়দঙ?  ----------  টি 

 এাং প্রওদল্পভ াঅঢায় ররপন্ন সশ্ররডদঢ ওঢটি াংদবাক প্রতাদ ওভা লদয়দঙ? 

    সফাঝ 

 ি১    াঅারও    _________ টি 

  ি২    সঘ ধাম্প   _________ টি 

ি৩  ারডরচুও    _________ টি 

ি৪  কুটিভ রযল্প   _________ টি 

ি৫  ক্ষুদ্র রযল্প     _________ টি 

ি৬  ফাছারভ রযল্প   ________ টি 

 ি৭    রযক্ষা প্ররঢষ্ঠাদ ________টি 

 ি৮    থফীয় প্ররঢষ্ঠাদ ________টি 

 ি৯    সামূমও প্ররঢষ্ঠাদ _____টি 

 ি১০  ান্যান্য উদমস্নঔ ওভম্নদ ______ 

৭.                           

৮.     ১      এ                      

৯.     ৩      এ                      

১০.                                 

১১.                  ণ            

১২।    এাআ প্রওদল্পভ মক্ষফাত্রা ারচযঢ লদয়দঙ রও?    ি১=লুাঁ,  ২=দা  

িঔ  মক্ষুফাত্রা ারচযঢ দা লদয় ণাওদম ওাভড রও? 

ি১  ________________________________________________________________ 

ি২  ________________________________________________________________ 

১৩।  প্রওল্পটি াঅধদাভ রধরএ এ সওাদ ঙভ শুভম্ন লদয়রঙম? ---------------------দ 

 

১৪।  প্রওল্পটি সওাদ ঙভ সযর লদয়রঙম? ---------------------দ 

১৫।  সওদ সযী ফয় মাকম?  

  ----------------------------------------------------- 

১৬। াঅধদাভ রধরএ এ রদ্যুদঢভ রদেফ ম যঢওভা ওঢপাক? --------------- 

১৭। রদেফ ম ঢযফাদদ যঢওভা ১০ এভ সযী লদম সওদ এঢ সযী? 

 ----------------------------------------------------- 

১৮। রওপাদ রদেফ ম ওফাদদা বায়? 

 ----------------------------------------------------- 

১৯। াঅধদাভ রধরএ এ রদেফ ম াড়দঙ দা ওফদঙ?  ি১=াড়দঙ,  ২=ওফদঙ  

 

২০।   গ্রালওভা রদ্যুৎ রম বণা ফদয় ধরভদযাথ ওদভ রও দা?  ি১=লুাঁ,  ২=দা  

 

সচমা উধদচমা   রধরএ 
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২১।  রদ্যুদঢভ রম াঅতাদয়ভ াস্া সওফদ?   ি১= পাদমা,  ২= পাদমা দয়  

 

২২। পাম দা লদম সওদ? 

ি১  ________________________________________________________________ 

ি২  ________________________________________________________________ 

 

২৩। রও রও ব্যস্া গ্রলড ওভদম গ্রালওভা ফয়ফঢ রদ্যুৎ রম ধরভদযাথ ওভদদ? 

ি১  ________________________________________________________________ 

 ি২  ________________________________________________________________   

২৪। রম ধরভদযাদথভ চন্য ওঢরতদ ফয় রতদয় ণাদওদ?-------------------রতদ 

 

২৫। ফয় ফঢ রম ধরভদযাথ দা ওভদম রও চরভফাদা ওভা লয়? ি১=লুাঁ,  ২=দা  

২৬।    াংদবাক স্াধদদ রও রও ফস্যা সতঔা রতদয়রঙম? 

ি১  ________________________________________________________________ 

ি২  ________________________________________________________________ 

২৭। াঅধরদ রও ফদদ ওদভদ এাআ প্রওদল্পভ নদম ভওাদভভ ভাচস্ব বৃরদ্ধ সধদয়দঙ?  ি১=লুাঁ   ২=দা  

 

২৮। াঅধদাভ ফদঢ Load Management এভ চন্য রও রও ওাব যওভী ধতদক্ষধ সদয়া বায়? 

ি১  ________________________________________________________________ 

ি২  ________________________________________________________________ 

২৯। াঅধদাভ রধরএ এ রও ারপদবাক ক্স াঅদঙ?    ি১=লুাঁ   ২=দা  

 

৩০। প্ররঢফাদ াথাভডঢ ওঢটি ারপদবাক সধদয় ণাদওদ?    

 

৩১। ারপদবাক রওপাদ রফটিদয় ণাদওদ?    
 ---------------------------------------------------- 

৩২। রদ্যুৎ উৎধাতদ  ভভাল ব্যস্াদও সঝওাআ ওভাভ চন্য রও রও ব্যস্া সদয়া বায়? 

ি১  ________________________________________________________________ 

ি২  ________________________________________________________________ 

৩৩। াঅধদাভ ফদঢ, রদ্যুদঢভ চুরভ এাং াধঘয় রওপাদ সভাথ ওভা বায় দম ফদদ ওদভদ? 

ি১  ________________________________________________________________ 

ি২  ________________________________________________________________                

৩৪। াঅধদাদতভ এমাওায় ব্যাঝাভীঘারমঢ াআরচাাআও, ঘাচয সতয়া লয় রও? ি১=লুাঁ   ২=দা  

 লদম ওয়টি ঘাচয সতয়া লয়-------------------------- 

 

ঢথ্য প্রতাদওাভীভ স্বাক্ষভ  ীমদফালভ 

ঢারভঔ: 

সনাদ: 

ঢথ্য াংগ্রলওাভীভ দাফ:    স্বাক্ষভ:    ঢারভঔ: 

সুধাভপাাআচাদভভ দাফ :     স্বাক্ষভ:    ঢারভঔ: 

ঢথ্য াংগ্রলওাভীভ সফাাাআম দাম্বাভ:  
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Terms of Reference (ToR) 
for  

IMPACT EVALUATION 

                      চন্য রদ যারঘঢ প্রওদল্পভ রভডী  ধভাফয যদওভ ওাব যধরভরথ (ToR): 

 

ও. প্রওদল্পভ রভডীাঃ 

১ প্রওদল্পভ দাফ : ধল্লী রদ্যুঢায়দ ম্প্রাভদডভ ফাধ্যদফ ২৫ মক্ষ গ্রালও াংদবাক 

২. উদযাকী ফন্ত্রডাময়/রপাক : রদ্যুৎ, জ্বামারদ  ঔরদচ ম্পত ফন্ত্রডাময়/রদ্যুৎ রপাক  

৩. াস্তায়দওাভী াংস্া : াাংমাদতয ধল্লী রদ্যুঢায়দ সাট য 

৪. প্রওদল্পভ াস্াদ : ফগ্র াাংমাদতদযভ ৬১ টি সচমাভ ৭৭টি ধল্লী রদ্যুৎ রফরঢ  

৫. াযাদফারতঢ াস্তায়দওাম  ব্যয় িমক্ষ ঝাওা  : 

াযাদফাতদদভ ধব যায় সফয়াত  াযাদফারতঢ ব্যয় 

সফাঝ 

রচর 

রধএ  

াংস্াভ াণ য 

হ্রা/বৃরদ্ধ (%) 

 

মূম রটরধরধভ তুমদায়  যদযর াযাদফাতদদভ 

তুমদায় 

মূম াযাদফারতঢ জুমাাআ ২০১৬ 

লদঢ  

জুদ ২০১৮ 

১২২৮২৬.৫৪ 

৪৫৬৮৬.৪৮ 

৭৭১৪০.০৬ 

০.০০ 

- - 

৬.   ক্রফপুরঞ্জঢ াগ্রকরঢ: জুদ ২০১৮ ধব যন্ত াঅরণ যও াগ্রকরঢ ৯৪৩০৬.০৮ মক্ষ ঝাওা ি১০০% । 

৭.      প্রওদল্পভ উদ্য (াঃ  

 ধল্লী এমাওায় রদ্যুৎ ভাভাদলভ ফাধ্যদফ াণ যবদরঢও উন্নয়দ াথদ; 

 ক্রফথ যফাদ রদ্যুদঢভ ঘারলতা পূভড; এাং  

 ২৫ মক্ষ গ্রালও দতুদ গ্রালও াংদবাক প্রতাদ। 

৮. প্রওদল্পভ প্রথাদ প্রথাদ াঙ্গমূলাঃ 

 রঢভড ট্রান্পনভফাভ ক্রয়    : ৬৫০০০টি। 

 াআদমরিও রফঝাভ ক্রয় (১সনাআচ  ৩-সনাআচ)  : ২৫০০০০০টি। 

 ওন্ডাক্টভ ক্রয়     : ৭৫৬৫১ রওাঃ রফাঃ। 

 গ্রালও াংদবাক     : ২৫ মক্ষ। 

ঔ. ধভাফয যদওভ ওাব যধরভরথ িToR) : 

৯.০ ধভাফয যদওভ তারয়ত্বাঃ 

৯.১ প্রওদল্পভ রভড (ধঝবরফ, উদ্য (, াযাদফাতদ/াংদযাথদদভ াস্া, াণ যায়দদভ ররয় াআঢুারত ওম প্রদবাচু ঢথ্য); 

৯.২ প্রওদল্পভ ার যও এাং রস্তারভঢ াঙ্গরপরিও াস্তায়দ (াস্ত  াঅরণ যও) াগ্রকরঢ ঢথ্য াংগ্রল, রন্নদযদ, রদেরড, 

াভডী/সমঔরঘদত্রভ ফাধ্যদফ উধস্াধদ  ধব যাদমাঘদা; 

৯.৩ প্রওদল্পভ উদ্য ( াচযদদভ াস্া ধব যদক্ষড   ধব যাদমাঘদা; 

৯.৪ প্রওদল্পভ াঅঢায় ম্পারতঢ/ঘমফাদ ররপন্ন ধণ্য, ওাব য  সা াংগ্রদলভ (Procurement) সক্ষদত্র প্রঘরমঢ াঅাআদ 

 ররথফামা (রধরধএ, রধরধাঅভ, উন্নয়দ লদবাকীভ কাাআটমাাআদ াআঢুারত) প্ররঢধামদ ওভা লদয়দঙ/লদে রও দা স ররদয় 

ধব যদক্ষড; 

৯.৫ প্রওদল্পভ াঅঢায় াং    /                    এ   ধণ্য, ওাব য  সা ধরভঘামদা এাং ভক্ষডাদক্ষদডভ চন্য 

প্রদয়াচদীয় চদমল   ষ      ষ  ধব যদক্ষড; 

৯.৬ প্রওদল্পভ াঅঢায় ররপন্ন ধণ্য, ওাব য  সা াংরেষ্ট ক্রয়চুরক্তদঢ রদথ যারভঢ সেররনদওযদ/BOQ/TOR, গুডকঢ ফাদ, 

ধরভফাড াযাবায়ী প্রদয়াচদীয় ধরভীক্ষড/বাঘাাআদয়ভ ফাধ্যদফ াংগ্রল ওভা লদয়দঙ/লদে রও দা স ররদয় ধব যাদমাঘদা  

ধব যদক্ষড; 

৯.৭  প্রওদল্পভ ঝুঁরও ম্পরওযঢ ররপন্ন ফস্যা সবফদ াণ যায়দদ রমম্ব, াস্তায়দদ ধণ্য, ওাব য  সা ক্রয়/াংগ্রদলভ সক্ষদত্র রমম্ব, 

ব্যস্াধদায় াতক্ষঢা  প্রওদল্পভ সফয়াত  ব্যয় বৃরদ্ধ াআঢুারতভ ওাভডল ান্যান্য রতও রদেরড, ধব যাদমাঘদা  

ধব যদক্ষড; 

৯.৮ প্রওল্প াযাদফাতদ, াংদযাথদ (প্রদবাচু সক্ষদত্র) াণ য ভা্, াণ য ঙাড় রম ধরভদযাথ াআঢুারত ররদয় ঢথ্য-উধাদিভ 

ধব যাদমাঘদা  ধব যদক্ষড; 
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৯.৯  উন্নয়দ লদবাকী াংস্া (বরত ণাদও) ওতৃযও চুরক্ত স্বাক্ষভ, চুরক্তভ যঢয, ক্রয় প্রস্তা প্ররক্রয়াওভড  াযাদফাতদ, াণ য ঙাড়, 

রম ধরভদযাদথ ম্মরঢ  ররপন্ন রফযদ এভ সুধারভয াআঢুারতভ ঢথ্য-উধািরপরিও ধব যাদমাঘদা  ধব যদক্ষড; 

৯.১০ প্রওল্প ফারপ্তভ ধভ সৃষ্ট সুরথারত সঝওাআ (Exit Plan) ওভাভ মদক্ষু  ঢাফঢ প্রতাদ; 

৯.১১ SWOT ANALYSIS; 

৯.১২  ার যও ধব যাদমাঘদা; 

৯.১৩  সুধারভয   

৯.১৪                      ৎ                                               ;  

৯.১৫ ওতৃযধক্ষ রদথ যারভঢ ান্যান্য ররয়ামী। 

১০. ধভাফয যও প্ররঢষ্ঠাদ  ধভাফয যদওভ প্রকৃরঢ  সবাগ্যঢাাঃ 

ক্রাঃ ধভাফয যদওভ প্রকৃরঢ রযক্ষাকঢ সবাগ্যঢা ারপজ্ঞঢা 

১. ধভাফয যও প্ররঢষ্ঠাদ   কদরডা এাং প্রওল্প ধরভীক্ষড  মূল্যায়দ াংক্রান্ত 

োরট ধরভঘামদায় ন্যুদঢফ ০১ (এও) ঙদভভ 

ারপজ্ঞঢাম্পন্ন। 

২. (ও) ঝীফ রমটাভাঃ সওাদ স্বীকৃঢ রর্শ্রযাময় লদঢ 

াআদমরিওুাম/সফওারদওুাম াআরঞ্জরদয়ারভাং  ররদয় 

ওফধদক্ষ স্নাঢও রটগ্রী। 

 রদ্যুৎ রঢভড ব্যস্া, রফঝারভাং রদেফ, প্রওল্প 

াস্তায়দ, ধরভীক্ষড  মূল্যায়দ ম্পদওয স্বে থাভডা 

এাং াংরেষ্ট ওাদচ ওফধদক্ষ ১০ (তয) ঙদভভ াস্ত 

ারপজ্ঞঢা ণাওা াঅয (ও; 

 ধরভীক্ষড  মূল্যায়দ প্ররঢদতদ প্রডয়দ  উধস্াধদায় 

রদযর তক্ষঢা ণাওদঢ লদ; 

 রধরধএ ২০০৬ এাং রধরধাঅভ ২০০৮ ম্পদওয ম্যও 

থাভডা ণাওদঢ লদ এাং 

 ওরম্পউঝাভ ঘামদায় তক্ষঢা ণাওদঢ লদ। 

(ঔ) রফট-সমদপম 

াআরঞ্জরদয়াভাঃ 

সওাদ স্বীকৃঢ রর্শ্রযাময় লদঢ 

ররপম/াআদমরিওুাম/সফওারদওুাম াআরঞ্জরদয়ারভাং 

ররদয় ওফধদক্ষ স্নাঢও রটগ্রী। 

 াংরেষ্ট ওাদচ ওফধদক্ষ ধাঁঘ ঙদভভ াস্ত ারপজ্ঞঢা 

ণাওদঢ লদ; 

 ধরভীক্ষড  মূল্যায়দ প্রডয়দদভ ারপজ্ঞঢাদও াগ্রারথওাভ 

সতয়া লদ; রধরধএ ২০০৬ এাং রধরধাঅভ ২০০৮ 

ম্পদওয ম্যও থাভডা ণাওদঢ লদ এাং 

 ওরম্পউঝাভ ঘামদায় তক্ষঢা ণাওদঢ লদ। 

(ক)াঅণ য-াফারচও 

রদযরজ্ঞাঃ 

সওাদ স্বীকৃঢ রর্শ্রযাময় লদঢ ফাচ রজ্ঞাদ/ 

াণ যদীরঢ/ াফারচও রজ্ঞাদ ররদয় ওফধদক্ষ 

স্নাঢদওািভ  রটগ্রী  

 াঅণ য-াফারচও কদরডা/ াংরেষ্ট ওাদচ ওফধদক্ষ ধাঁঘ 

ঙদভভ াস্ত ারপজ্ঞঢা ণাওদঢ লদ; 

(খ) টাঝা ম্যাদদচদফন্ট 

সেযারমষ্টাঃ 

সওাদ স্বীকৃঢ রর্শ্রযাময় লদঢ ধরভাংখ্যাদ/ 

াণ যদীরঢ/ াংরেষ্ট ররদয় ওফধদক্ষ স্নাঢদওািভ  

রটগ্রী  

 াংরেষ্ট ররদয় কদরডা/টাঝা ম্যাদদচদফন্ট ওাদচ 

ওফধদক্ষ ধাঁঘ ঙদভভ াস্ত ারপজ্ঞঢা ণাওদঢ লদ; 

 

১১. ধভাফয যও প্ররঢষ্ঠাদ ওতৃযও রদদম্নরড যঢ প্ররঢদতদমূল তারঔম ওভদঢ লদ: 

ক্ররফও প্ররঢদতদদভ দাফ তারঔদমভ ফয় 

১. াআদদধযদ প্ররঢদতদ চুরক্ত ম্পাতদদভ ১৫ রতদদভ ফদধ্য 

২. ১ফ ঔড়া প্ররঢদতদ চুরক্ত ম্পাতদদভ ৭৫ রতদদভ ফদধ্য 

৩. ২য় ঔড়া প্ররঢদতদ চুরক্ত ম্পাতদদভ ৯০ রতদদভ ফদধ্য 

৪.  চূড়ান্ত প্ররঢদতদ  চুরক্ত ম্পাতদদভ ১০০ রতদদভ ফদধ্য 

 

1২.  ক্লানয়ন্ট কর্ততক প্রনদয়: 

 প্রকে দনরর  প্রকে েিংনিষ্ট নফনবন্ন প্রনতনফদন (সমভন: আইএভইন -০৫ প্রনতনফদন); 

 নফনবন্ন সেকনহাল্ডানযয োনে সমাগানমানগয জন্য প্রনয়াজনীয় েহনমানগতা প্রদান  
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