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বিদ্যুৎ বিভাগের ২০১৫-১৬ অর্ থ-িছগরর উবিবিত অর্থনসমূহ  

 

 

(০১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ননতৃগে বিদ্যুৎ িাগত অভািনীয় সাফল্য অবর্থত হগয়গছ। বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা ১ 

নকাটি ৭৮ লক্ষ হগত বৃবি নেগয় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িছগর ২ নকাটি ১৮ লগক্ষ উন্নীত হগয়গছ; অর্ থাৎ ৪০ লক্ষ 

নতুন গ্রাহক প্রবতগিদনাধীন অর্ থ-িছগর বিদ্যুৎ সংগ াে নেগয়গছ।  

(০২) বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত র্নগোষ্ঠী শতকরা ৭৪ ভাে হগত বৃবি নেগয় 20১৫-১৬ অর্ থ-িছগর শতকরা 7৬ ভাগে 

উন্নীত হগয়গছ ; অর্ থাৎ বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত র্নগোষ্ঠী শতকরা ২ ভাে বৃবি নেগয়গছ। 

(০৩)  ২০১৫-১৬অর্ থ-িছগর বিদ্যুগতর সামবগ্রক বসগেম লস ১৩.৫৫ শতাংশ হগত ০.৪৫ শতাংশ হ্রাস  নেগয় 

১৩.১০ শতাংগশ নে ৌঁগছগছ। 

(০৪) মার্াবেছু বিদ্যুৎ উৎোদন ৩৭১ বকগলাওয়াট ঘন্টা হগত বৃবি নেগয় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িছগর ৪০৭ 

বকগলাওয়াট ঘন্টায় উন্নীত হগয়গছ ; অর্ থাৎ মার্াবেছু বিদ্যুৎ উৎোদন ৩৬ বকগলাওয়াট ঘন্টা বৃবি 

নেগয়গছ। 

(০৫) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িছগর সি থগমাট ৩১ হার্ার বকগলাবমটার বিতরণ লাইন এিং ১৯৮ সাবকথট বকগলাবমটার 

সঞ্চালন লাইন বনম থাণ করা হয়। 

 

(06) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িছগর ৯২৯ নমোওয়াট বিদ্যুৎ র্াতীয় গ্রীগে যুক্ত হগয়গছ। ২৩ মার্ থ ২০১৬ তাবরগি 

বভবেও কনফাগরগের মাধ্যগম ভারত ও িাংলাগদগশর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় কতৃথক ভারত হগত ১০০ 

নমেঃওেঃ বিদ্যুৎ আমদাবনর শুভ উগদ্বাধন করা হয় (উগদ্বাধন অনুষ্ঠাগনর ছবি)। 

 

 

  

 

  

 

 

 

২৩ মার্ থ ২০১৬ তাবরগি বভবেও কনফাগরগের মাধ্যগম ভারত ও িাংলাগদগশর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় কতৃথক ভারত হগত 

১০০ নমেঃওেঃ বিদ্যুৎ আমদাবনর শুভ উগদ্বাধন; উক্ত অনুষ্ঠাগন বিপুরার মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী র্নাি মাবনক সরকার যুক্ত বছগলন। 
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বিদ্যুৎ নকন্দ্রগুগলার িণ থনা বনগে নদয়া হগলােঃ 

(ক) কড্ডা, োর্ীপুর ১৫০ নমেঃওেঃ বিদ্যুৎ নকন্দ্রটি ১৬ আেষ্ট, ২০১৫ র্ালু হয়। 

(ি) নভালা ২২৫ নমেঃওেঃ বসবসবেবে বিদ্যুৎ নকন্দ্রটি ০২ নসগেম্বর, ২০১৫ র্ালু হয়। 

(ে) আশুেঞ্জ ২২৫ নমেঃওেঃ বসবসবেবে (এসটি ইউবনট)বিদ্যুৎ নকন্দ্রটি ১০ বেগসম্বর, ২০১৫ র্ালু হয়। 

                (ঘ) সাবমট োওয়ার ও বর্ইবস কনগস থাটিয়াম-এর বিবিয়ানা-২৩৪১ নমেঃওেঃ বসবসবেবে (এসটি     

                     ইউবনট)বিদ্যুৎ নকন্দ্রটি ২৬ বেগসম্বর, ২০১৫ র্ালু হয়। 

(ঙ) সাবমট োওয়ার-এর মদনেঞ্জ ৫৫ নমেঃওেঃ বিদ্যুৎ নকন্দ্র বিদ্যুৎ নকন্দ্রটি ২৯ নফব্রুয়ারী ২০১৬ র্ালু   

হয়। 

(র্) সাবমট োওয়ার-এর িবরশাল ১১০ নমেঃওেঃ বিদ্যুৎ নকন্দ্রটি ৫ এবপ্রল, ২০১৬ র্ালু হয়। 

(ছ) ঢাকা সাউদ থান োওয়ার বলেঃ-এর নিািেঞ্জ ৫৫ নমেঃওেঃ  োওয়ার প্ল্ুান্ট বিদ্যুৎ নকন্দ্রটি ১৭ জুন, 

২০১৬ র্ালু হয়। 

(র্) আেগগ্রগেশন অি খুলনা ১৫০ নমেঃওেঃ বেবকং োওয়ার প্ল্ুান্ট টু ২২৫ নমেঃ ওেঃ কম্বাইন্ড সাইগকল 

োওয়ার প্ল্ান্ট বিদ্যুৎ নকন্দ্রটি ২৮ জুন, ২০১৬ র্ালু হয়। 

(ঝ)  ভারগতর বিপুরা নর্গক ১৭ মার্ থ ২০১৬ হগত ১০০ নমোওয়াট বিদ্যুৎ আমদাবন করা হগে। 

 

 

(০৭) ২০১৫-১৬ অর্ থিছগর িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবর্গত (এবেবে) বিদ্যুৎ বিভাগের ৭৬টি প্রকগের অনুকূগল ১৫,৪৭৬ 

(েগনর হার্ার র্ারশত বছয়াত্তর নকাটি টাকা) িরাগের বিেরীগত ১৫,৫১৫ (েগনর হার্ার োঁর্শত েগনর 

নকাটি টাকা) ব্যয় হয় (বাস্তবায়নের হার ১০০.২৫%)। 

(০৮) একই সমগয় ইবসএ অর্ থায়গন িাস্তিায়নাধীন ১০টি প্রকগের অনুকূগল ৩,৩১৬ (বতন হার্ার বতনশত নষাল 

নকাটি টাকা) িরাে বছল। 

(০৯) ২০১৫-১৬ অর্ থিছগর ১৩টি প্রকল্প সফলভানব সমাপ্ত হয়।  

(১০)  ২০১৫-১৬ অর্ থিছগর ২৩টি েতুে প্রকল্প নুমনদািত  হয়।  
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২০16 সাগল বনেিবণ থত নমো প্রকে িাস্তিায়গনর কার্ শুরু হগয়গছেঃ  

ক্রেঃ 

নং 

প্রকগের নাম ও 

সংস্থা 

চুবক্ত 

সম্পাদাগনর 

তাবরি 

উৎোদন 

ক্ষমতা 

(গমেঃওেঃ) 

জ্বালাবনর 

ধরণ 

সম্ভাব্য 

র্ালুর 

তাবরি 

িতথমান অিস্থা 

1.  োয়রা, েটুয়ািাবল 

১২০০-১৩২০  নমেঃ 

ওেঃ কয়লা বভবত্তক 

বিদ্যুৎ নকন্দ্র  
সংস্থােঃ BCPCL  

(JV of 

NWPGCL & 

CMC, China) 
ইবেবসেঃ NEPC & 

CECC 

২৯ মার্ থ  

২০১৬ 
১৩২০ আমদাবনকৃত 

কয়লা 
এবপ্রল 

২০১৯ 
(১ম 

ইউবনট) 
অগটাির 

২০১৯ 
(২য় ইউবনট) 

 অস্থায়ী নর্টি বনম থাণ কার্ ৭০% এিং 

নরাে বনম থাগণর কার্৬০% সম্পূণ থ  

হগয়গছ।

 Soil Improvement-এর কার্ 

(৯৩,৫৪০ িে থ বকেঃবমেঃ) সম্পূণ থ  হগয়গছ। 

 অগ্রেবতেঃ ৫.৫৬% 
 

2.  িাংলাগদশ-ইবন্ডয়া 

নেন্ডশীে োওয়ার 

নকাম্পাবন বলেঃ 

১৩২০ নমেঃ ওেঃ 

কয়লা বভবত্তক বিদ্যুৎ 

নকন্দ্র 

সংস্থােঃ BIFPCL  

(JV of BPDB 

& NTPC, 

India) 
ইবেবসেঃ BHEL, 

INDIA 

১২ জুলাই 

২০১৬ 

 

১৩২০ আমদাবনকৃত 

কয়লা 
২০১৯-২০ 

অর্ থিছর 
 সাইগটর প্রার্বমক উন্নয়ন কার্ সম্পন্ন 

হগয়গছ।  

 মূল বিদ্যুৎ নকন্দ্র বনম থাগণর কার্ শুরু হনয়নে।    

 িতথমাগন ফাইনাবেয়াল নলার্াগরর কার্ 

এবেগয় র্লগছ। 

 

3.  মাতারিাবি ১২০০ 

নমেঃ ওেঃ কয়লা 

বভবত্তক বিদ্যুৎ নকন্দ্র 
সংস্থােঃ  

বসবেবর্বসবিএল 

 ১২০০ আমদাবনকৃত 

কয়লা 
বেগসম্বর 

২০২২ 
 প্যাকেজ : ১.১ এর প্রাথমিে োজ  মার্ চ ২০১৬ 

তামরখ হকত শুরু হকেকে এবং বর্চমান অগ্রগতর্ 

৩৩%।  

 প্যাকেজ : ১.২ এর অধীনন মূল ইতিতি 

কন্ট্রাক্টার তনন ানগর জন্য দরপত্র আহবান 

েরা হকেকে।  দরিত্র জমাদাননর ি্ চনষ  

র্াতরখ  ২৪ ননেম্বর  ২০১৬।  

4 র্ট্টগ্রাম ৬১২ নমেঃওেঃ 

কয়লা বভবত্তক প্রকে 

স্পেরেঃ এসএস 

োওয়ার-১ 

১৬ নফব্রুয়াবর 

২০১৬ 

৬১২ আমদাবনকৃত 

কয়লা 

মার্ থ 

২০২০ 

 ৩০০ একর র্ায়ো ক্রয় করা হগয়গছ। 

 ২১২ একর িাস র্ায়ো দীঘ থগময়াদী বলর্ 

ননয়ার প্রবক্রয়া র্লগছ। 

 ভূবম উন্নয়গনর কার্ র্লগছ। 

 5 র্ট্টগ্রাম ৬১২ নমেঃওেঃ 

কয়লা বভবত্তক প্রকে 

স্পেরেঃ এসএস 

োওয়ার-১ 

১৬ নফব্রুয়াবর 

২০১৬ 

৬১২ আমদাবনকৃত 

কয়লা 

মার্ থ 

২০২০ 
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                                                                                                                      ৩১ অক্টোবর ২০১৬ 

ববষয় 
(১) 

২০০৯ 
(২) 

২০১৬ 
(৩) 

গত ৭বছক্র অর্জন 
(২০১৬ - ২০০৯) 

(৩- ২) 

ববদ্যুৎ কেক্ের সংখ্ুো ২৭ ১০৭ (+) ৮০ 

ববদ্যুৎ উৎপোদন ক্ষমতো (ক্মেঃওেঃ) 
(েুোপবিভসহ) 

৪, ৯৪২ *১৫,২০০ (+) ১০,২৫৮ 

সক্বজোচ্চ ববদ্যুৎ উৎপোদন (ক্মেঃওেঃ) 
৩, ২৬৮ 

(৬ র্োনু, ২০০৯) 
৯,০৩৬          

(৩০র্নু, ২০১৬)  
(+) ৫,৭৬৮ 

কমোি সঞ্চোলন লোইন (সো.বে.বম.) ৮, ০০০ ৯, ৮৯৩ (+) ১, ৮৯৩ 

গ্রীড স সোব- কেশন ক্ষমতো (এমবভএ) ১৫, ৮৭০ ২৬,৬৯০ (+) ১০,৮২০ 

ববদ্যুৎ আমদোবন (ক্মেঃ ওেঃ) - -  ৬০০  (+) ৬০০ 

ববতরণ লোইন (বে.বম.) 
২ লক্ষ ৬০ হোর্োর ৩ লক্ষ ৭৪ হোর্োর (+) ১ লক্ষ ১৪ হোর্োর 

ববদ্যুৎ সুববধোপ্রোপ্ত র্নক্গোষ্ঠী (%) ৪৭% ৭৮% (+) ৩১% 

মোথোবপছ ুববদ্যুৎ উৎপোদন 
(বে.ও.ঘন্িো) 

২২০ 
৪০৭ 

( েুোপবিভসহ)  
(+) ১৮৭ 

ববদ্যুৎ গ্রোহে সংখ্ুো ১ কেোবি ৮ লক্ষ ২ কেোবি ২৩ লক্ষ (+)১ কেোবি ১৫লক্ষ 

কসচ সংক্ োগ সংখ্ুো ২ লক্ষ ৩৪ হোর্োর ৩ লক্ষ ৭৮ হোর্োর  (+) ১ লক্ষ ৪৪ হোর্োর 

বোবষজে উন্নয়ন েমজসবূচ বরোদ্দ 
( কেোবিক্ত) 

২, ৬৭৭ ১৬,০৪০ (+)১৩,৩৬৩ 

সোমবগ্রে বসক্েম লস (%) ১৬.৮৫ ১৩.১০ (- ) ৪.৩৫ 

 
*  ১৩,০০০ + ২, ২০০ (েুোপবিভ) কমেঃ ওেঃ = ১৫,২০০ কমেঃ ওেঃ  
 

এে নর্ক্র ববদ্যুৎ খ্োত  
 

 


