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ওজজোোডিজ ো এরো োয় ফোস্তফোডয়ত প্র জেয ডফফযণঃ    

 

ক্রঃ নং প্র জেয নোভ ফোস্তফোয়ন োর ও প্র ে ব্যয় (রক্ষ 

টো ো) 

প্র জেয ডফডবন্ন জেয ডফফযণ গ্রোহ  সুডফধো 

১ ৫ হয ডফদ্যুৎ ডফতযণ 

ব্যফস্থোয উন্নয়ন প্র ে। 

ফোস্তফোয়ন োরঃ ০১.০৭.২০০৩ আং 

হজত ৩১.১২.২০১০ আং ম যন্ত 

মভোট ব্যয়ঃ 

৪৯১৫৪.৯৮ 

 

 ৩৩ ম ডব, ১১ ম ডব, ১১/০.৪ ম ডব, এফং ০.৪ ম ডব 

নতুন রোআন ডনভ যোণ/নফোয়জনয ডযভোণ -১৭২২ ড ঃডভঃ 

 ২৭২৫টি ডফডবন্ন ক্ষভতোয ডফতযণ ট্রোন্সপযভোয স্থোন 

 ৬টি ৩৩/১১ ম ডব নতুন স্থোন 

 ১২টি ৩৩/১১ ম ডব উজ ন্দ্র নফোয়ন 

 ফোংরোজদ ডফদ্যুৎ উন্নয়ন মফোি য হজত সদ্য 

রূোন্তডযত ম োম্পোডন (ওজজোোডিজ ো) দ্বোযো গ্রোহ  

প্রোজন্ত ম োয়োডরটি ডফদ্যুৎ সযফযোজহয রজক্ষু ২০১২-

১৩ থ য ফছয ম যন্ত ডফদ্যুৎ চোডহদো পূযজণ ডফতযণ 

সক্ষভতো বৃডি ও মনটওয়ো য ডনভ যোণ/পূনফ যোসন। 

২ ২১ মজরো ডফদ্যুৎ ডফতযণ 

প্র ে। 

ফোস্তফোয়ন োরঃ ০১.০১.২০১১ আং 

হজত ৩১.১২.২০১৫ আং ম যন্ত 

মভোট ব্যয়ঃ 

৪৬৯১৮.০৪ 

 ৩৩ ম ডব, ১১ ম ডব, ১১/০.৪ ম ডব, এফং ০.৪ ম ডব 

নতুন রোআন ডনভ যোণ/নফোয়জনয ডযভোণ- ২৬৭১ ড ঃডভঃ  

 ১৭টি ৩৩/১১ ম ডব নতুন উজ ন্দ্র ডনভ যোণ  

 প্র েটি ফোস্তফোয়জনয পজর ওজজোোডিজ ো 

এরো োয় ২০১৫ সোর ম যন্ত প্রজয়োজনীয় ডফদ্যুৎ 

চোডহদো পূযজণ ডফতযণ সক্ষভতো বৃডি ও মনটওয়ো য 

ডনভ যোণ/পূনফ যোসন হজয়জছ এফং ১,৪০,000 (এক 

j¶ চল্লিশ হাজার) bZyb ms‡hvM প্রদোজনয 

my‡hvM m…wó হবে। 

৩ খুরনো ডসটি এরো োয় ডপ্র-

মজভপ ডভটোডযং প্র ে  

(জপজ-১)। 

 

ফোস্তফোয়ন োরঃ ০১.০৭.২০১৪ আং 

হজত ৩১.১২.২০১৭ আং ম যন্ত 

মভোট ব্যয়ঃ 

42,08.39 
 

 ডসজের ফেজ ল্লি -ফেবেপ ল্লেটাা্র-৬০,০০০ টি 

 থ্রী ফেজ ল্লি -ফেবেপ ল্লেটার-  ৩,০০০টি 

 

 প্র েwUi োস্তোয়বের েবে Lyjbv kn‡ii প্রোয় 

37% গ্রোহ  ডপ্রজআি wgUvwis myweavর আওতায় 

আো হবয়বে Ges M«vnKM‡Yi wewjs সংক্রোন্ত 

মবোগোডন্ত A‡bKvs‡k n«vm ফেবয়বে|  
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ওজজোোডিজ ো এরো োয় চরভোন প্র জেয ডফফযণঃ 

ক্রঃ 

নং 

প্র জেয নোভ ফোস্তফোয়ন োর ও প্র ে ব্যয় (রক্ষ 

টো ো) 

প্র ে ডযডচডত/প্র জেয প্রধোন ংগসমূহ প্র জেয পরোপর 

১ ডফদ্যুৎ ডফতযণ ব্যফস্থো 

ডিোরী যণ প্র ে। 

ফোস্তফোয়ন োরঃ ০১.০৭.২০১৪ আং 

হজত ৩০.০৬.২০২০ আং ম যন্ত 

মভোট ব্যয়ঃ  ৮৫০৫১.৪২ 

 ৩৩ ম ডব, ১১ ম ডব, ১১/০.৪ ম ডব, এফং ০.৪ ম ডব 

নতুন রোআন ডনভ যোণ/নফোয়জনয -২৬৯৬ ড ঃডভঃ  

 ২১০০টি ডফডবন্ন ক্ষভতোয ডফতযণ ট্রোন্সপযভোয স্থোন 

  ৩টি ৩৩/১১ ম ডব নতুন উজ ন্দ্র স্থোন 

 ১১টি ৩৩/১১ ম ডব উজ ন্দ্র নফোয়ন 

 ডনযডফডিন্ন ডফদ্যুৎ সযফযোহ প্রদোন  যো 

 ডফতযণ ট্রোন্সপযভোজযয  ুোোডসটি বৃডিয ভোধ্যজভ 

গ্রোহজ য ডতডযি বফদ্যুডত  চোডহদো মভটোজনো 

 প্র েwUi mgy`q KvR ‡kl n‡j I‡RvcvwW‡Kv 

GjvKvq 4,00,000 (Pvi j¶) bZyb ms‡hvM প্রদোজনয 

my‡hvM m…wó n‡e মো ত্র AÂ‡ji mvgvwRK I gvbe 

Dbœqb m~P‡K e¨vcK f~wgKv ivL‡e| 

২ ওজয়স্ট মজোন এরো োয় 

ডফদ্যুৎ ডফতযণ ব্যফস্থোয 

সম্প্রসোযণ ও অজগ্রজিন 

প্র ে। 

ফোস্তফোয়ন োরঃ ০১.০৭.২০১৬ আং 

হজত ৩০.০৬.২০১৯ আং ম যন্ত 

মভোট ব্যয়ঃ  - ১২৭৮১৯.৪২ 

 

 ৩৩ ম ডব ও ১১ ম ডব নতুন রোআন ডনভ যোণ/নফোয়জনয 

ডযভোণ ১১১৬  ড ঃডভঃ  

 ১৭২২টি ডফডবন্ন ক্ষভতোয ডফতযণ ট্রোন্সপযভোয স্থোন 

 ৩১টি ৩৩/১১ ম ডব নতুন উজ ন্দ্র স্থোন 

 ৩২টি ৩৩/১১ ম ডব উজ ন্দ্র নফোয়ন 

 প্র েwUi mgy`q KvR ‡kl n‡j I‡RvcvwW‡KvÕi  

ডফদ্যুৎ weZiY ¶gZv 1230 GgwfG e…w× cv‡e|  

 6,00,000 (Qq j¶) bZyb ms‡hvM প্রদোজনয my‡hvM 

m…wó n‡e hv AÎ AÂ‡ji mvgvwRK I gvbe Dbœqb 
m~P‡K e¨vcK f~wgKv ivL‡e|  

 GKB mv‡_ eZ©gvb miKv‡ii wfkb-2021 I 7g 
cÂevwl©K cwiKíbvi wb‡ ©̀kbv ফোস্তফোয়জন AÎ 

AÂ‡ji 33/11 ‡Kwf উজ জন্দ্রয ডফদ্যুৎ weZiY 

m¶gZv e…w× cv‡e| 

৩ 

 

ওজয়স্ট মজোন এরো োয় 

ডফদ্যুৎ ডফতযণ ব্যফস্থোয 

সম্প্রসোযণ ও ডযফধ যন 

প্র ে। 

ফোস্তফোয়ন োরঃ ০১.০৭.২০১৭ আং 

হজত ৩০.০৬.২০২১ আং ম যন্ত 

মভোট ব্যয়ঃ  - ১২৪৯০৫.০৫ 

 

 ৩৩ ম ডব, ১১ ম ডব, ১১/০.৪ ম ডব, এফং ০.৪ ম ডব 

নতুন রোআন ডনভ যোণ/নফোয়জনয ডযভোণ ৪৭৯৯ ড ঃডভঃ  

 ২৫৩০টি ডফডবন্ন ক্ষভতোয ডফতযণ ট্রোন্সপযভোয স্থোন 

 ১৭৬৪০ ফগ য ডভঃ অফোডস  বফন এফং ৩৫৬৩৮ ফগ য ডভঃ 

নোফোডস  বফন ডনভ যোণ ও ন্যোন্য পূত য  োজ  

 প্র েটি ফোস্তফোডয়ত n‡j 6,00,000 (Qq j¶) bZyb 

ms‡hvM c«`v‡bi my‡hvM m…wó n‡e | 

 প্র ে GjvKvi RbM‡Yi Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœqb 

n‡e| 

৪ স্মোট য ডপ্র-মজভপ ডভটোডযং 

প্রজজক্ট পয ওজয়স্ট মজোন 

োওয়োয ডিডিডফউন 

ম োম্পোডন ডরঃ এডযয়ো। 

ফোস্তফোয়ন োরঃ ০১.০৭.২০১৭ আং 

হজত ৩১.১২.২০২০ আং ম যন্ত 

মভোট ব্যয়ঃ  ৪২৬৩৭ 

 

 ডসজের মপআজ ডভটোয স্থোন - ৪,৮৬,০০০টি  

 ডি মপআজ ডভটোয স্থোন -১৪,০০০টি  

 প্র েটি ফোস্তফোডয়ত n‡j সভগ্র I‡RvcvwW‡Kv GjvKvi 

প্রোয় 56% গ্রোহ  স্মোট য ডপ্র-মজভপ wgUvwis myweav 

‡fvM Ki‡e|  

  hv M«vnK‡K c«PwjZ wewjs wm‡÷‡gi Sv‡gjv ‡_‡K 
Ae¨vnwZ প্রদোন I ¯§vU©  ডপ্র-মজভপ wgUvwis সংক্রোন্ত 

প্রযুডিগত ‡mev প্রদোন Ki‡e| 
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ওজজোোডিজ ো এরো োয় প্রস্তোডফত/প্রডক্রয়োধীন প্র জেয ডফফযণঃ 

ক্রঃ নং প্র জেয নোভ ফোস্তফোয়ন োর প্র ে ব্যয়  

(রক্ষ টো ো) 

প্র জেয রক্ষু/ডফডবন্ন জেয ডফফযণ 

01 ভিোন যোআজজন প োওয়োয 

ডিডিডফউন স্মযোট  গ্রীি মপজ-১। 

০১.১১.২০১৯ আং হজত 

৩১.১০.২০২৩ আং ম যন্ত 

মভোটঃ 86902.46  

 

(যোভ য   র্তয  প্রকৃত ব্যয় 

ডনধ যোযণ প্রডক্রয়োধীন অজছ) 

 

 ৩৩/১১ ম ডব উজ ন্দ্র (নফোয়ন)       ২২ টি 

 ৩৩  ম ডব ওবোযজহি রোআন (নফোয়ন)       ৫০০ ড ঃ ডভঃ 

 ১১/0.4 ম ডব  ুোোডসটয ব্যোং  স্থোন ১০০ টি 

 ৩৩/১১ ম ডব উজ জন্দ্র স্ক্ুোিো ডসজস্টভ ও 

ডিডিফউন  জরোর মসপোয স্থোন  

১০০ টি  

 ৩৩/১১ ম ডব উজ জন্দ্র নরোআন ডভটোডযং 

ডসজস্টভ স্থোন (১১ ম ডব ও ৩৩ ম ডব 

ডপিোয) 

১০০টি  

০২ ওজজোোডিজ োয অওতোধীন খুরনো, 

মজোয ও ফডযোর  এরো োয় ভূগব যস্থ 

ডফতযণ রোআন স্থোন প্র ে। 

০১.০৭.২০২০ আং হজত 

৩১.১২.২০২৩ আং ম যন্ত 

যোভ য   র্তয  প্রকৃত ব্যয় 

ডনধ যোযণ প্রডক্রয়োধীন অজছ 

 

 খুরনো, মজোয ও ফডযোর এরো োয় ডফদ্যভোন ওবোযজহি ডফতযণ 

রোআনজ    ভূগব যস্থ ডফতযণ রোআজন রুোন্তয  

 নতুন ভূগব যস্থ ডফতযণ রোআন স্থোন। 

০৩ ওজয়স্ট মজোন এরো োয় ডফদ্যুৎ ডফতযণ 

ব্যফস্থোয অজগ্রজিন প্র ে। 

০১.০৭.২০২০ আং হজত 

৩০.০৬.২০২৩ আং ম যন্ত 

যোভ য   র্তয  প্রকৃত ব্যয় 

ডনধ যোযণ প্রডক্রয়োধীন অজছ 

 

 ওজজোোডিজ ো এরো োয় নতুন ডফতযণ রোআন ডনভ যোণ। 

 ওজজোোডিজ ো এরো োয় ডনযডফডিন্ন ডফদ্যুৎ সযফযোজহয সুডফধোজথ য 

ডফডবন্ন ধযজণয বফদ্যুডত  ভোরোভোর/উ যণ ক্রয়। 

০৪ ওজয়স্ট মজোন এরো োয় স্মোট য ডপ্র-

মজভপ ডভটোডযং প্র ে (মপজ-২)। 

০১.০৭.২০২০ আং হজত 

৩০.০৬.২০২৩ আং ম যন্ত 

মভোটঃ ৯৭২৮৯  সভগ্র ওজজোোডিজ ো এরো োয় ডপ্র-মভজভপ ডভটোয স্থোন 

 ওজজোোডিজ োডয  োডযগযী ও - োডযগযী রস হ্রোজসয ভোধ্যজভ 

ডসজস্টভ রস  ডভজয় অনো। 

 ওজজোোডিজ োডয যোজস্ব অদোয় বৃডিয ভোধ্যজভ অডথ য  সক্ষভতো বৃডি 

 যো। 

০৫ ওজজোোডিজ ো এরো োয় ডজঅআএস 

ম্যোডং ডসজস্টভ স্থোন প্র ে। 

 ০১.০৭.২০১৯ আং হজত 

৩১.১২.২০২০ আং ম যন্ত 

মভোটঃ ১০৬০০  সভগ্র ওজজোোডিজ ো এরো োয় ডফদ্যভোন ডফতযণ ব্যফস্থোজ   

ডজঅআএস ম্যোডং ডসজস্টজভ ন্তভূযি যণ। 

 

 

 

 

 ওজজোোডিজ ো এরো োয় বডফষ্যৎ প্র জেয ডফফযণঃ 
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ক্রঃ নং প্র জেয নোভ ফোস্তফোয়ন োর প্র জেয রক্ষু  

01 ডিডিডফউন ডসজস্টভ   আম্প্রুবজভপ প্রজজক্ট অ টু 

২০৩০ (মপআজ-১)। 

জুরোআ'২০২১ মথজ  জুন'২০২৪  ডফদ্যুৎ ডফতযণ ব্যফস্থোয বডফষ্যৎ  মরোি বৃডি প্রভজনয 

ব্যফস্থো  যো। 

02 ডিডিডফউন ডসজস্টভ   আম্প্রুবজভপ প্রজজক্ট অ টু 

২০৩০ (মপআজ-২)। 

জুরোআ'২০২৬ মথজ  জুন'২০২৯  ডফদ্যুৎ ডফতযণ ব্যফস্থোয বডফষ্যৎ মরোি বৃডি প্রভজনয 

ব্যফস্থো  যো। 

 

 


