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িমক নং িববরণ া নং 
হেত পয  

 ১ ২ 
০২ এক নজের পিবেসর কািরগরী ত  ৩ ৩ 
০৩ িক াপ ৪ ৪ 
০৪ িসে ল লাইন ডায়া াম ৫ ৫ 
০৫ সাব- শন িফডার ই ার কােনকেটড িলংক ডায়া াম ৬ ৬ 
০৬ ৮ ৯ 
০৭ ১০ ১০ 
০৮ ১১ ১২ 
০৯ ীড ইনফরেমশন ১২ ১২ 
১০ িব মান ৩৩/১১ কিভ সাব- শন আপে েডশন 

ইনফরেমশন 
১৩ ১৩ 

১১ ন ন/িব মান ৩৩/১১ কিভ সাব- শন ইনফরেমশন ১৪ ১৪ 
১৩ মাচ/১৯ হেত স াদন ত কািরগরী কােজর ত  ১৫ ১৬ 
১৪ ক  িভি ক িডিপিপ/লাইন িনমান ত  ১৭ ১৭ 
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িমকা 
 

সাত ীরা প ী িব ৎ সিমিত িবগত ১৩/০৩/১৯৮২ ইং তািরেখ িনবি ত হয়। আ ািনক িব তায়ন হয় 
০৯/০২/১৯৮৪ ইং তািরেখ। ৭  এলাকা িনেয় গ ত এই পিবেসর আয়তন ২২৪৪ বঃ িকঃ িমঃ, অ  
উপেজলা ৭  ( সাত ীরা সদর, তালা, কলােরায়া, আশা িন, দবহাটা ও ামনগর), ইউিনয়ন ৭৮ , া ম 
১৫০৭  । 
 

ন/২০১৯ ইং পয  শতভাগ িব তািয়ত উপেজলা ৩  (সাত ীরা সদর, তালা ও দবহাটা), িব তািয়ত 
ইউিনয়ন ৭৬ , িব তািয়ত াম ১৪৩৮ । বতমান জানাল অিফস ৪  (কািলগ , ঝাউডা া, আশা িন ও 
কলােরায়া), সাব জানাল অিফস ১  ( ামনগর), অিভেযাগেক  ১৬ । সংেযাগ িবধা ি  াহেকর 
সং া ৪০৬৮৭১ জন, সংেযাগ ত াহক সং া ৪০৩৮৩৩ জন, অ েমািদত লাইেনর পিরমান ৮২০৪.৪৩২ 
িকঃিমঃ, িনিমত লাইেনর পিরমান ৭০৩৬.৮৪৮ িকঃিমঃ, অিধ হন ত লাইেনর পিরমান ৬০৪.৪২২ 
িকঃিমঃ। বতমােন িব তািয়ত লাইেনর পিরমান (৭০১১.৮৪৮+৬০৪.৪২২)=৭৬১৬.২৭ িকঃিমঃ। সাত ীরা 
জলার বশীর ভাগ লাইন গাছপালা ারা আ ািদত। রাইট অফ ওেয় যা  লাইেনর পিরমান ৫৬২৯ 

িকঃিমঃ, মাট মাইেলেজর ৭৪%। 
 

সাত ীরা ীড উপেকে র মা েম ৭  উপেজলায় িব ৎ সরবরাহ করা হয়। উপেকে র মতা 
(৮০/১২০+২৫/৪১)= ১০৫/১৬১ এমিভএ। গত মাচ/১৯ ইং পয  ীড উপেক  হেত ৩৩ কিভ সাস লাইন 
িছল ৪  ( পাটেকলঘাটা,আশা িন,কলােরায়া ও কািলগ ), িবগত ৩ মােস একই ীড থেক ২  ৩৩ কিভ 
সাস লাইন (েদবহাটা ও তালা) িনমান বক, পিবস অথায়েন এ েটনশন ত বােস ািপত ৪  ন ন ব-
কার এর মে  (২ ও ৩ ন র কার) ২  কার ারা চা  করা হেয়েছ। বতমান ৩৩ কিভ িফডার সং  

৬ । ৩৩/১১ কিভ উপেক  ১০ , মতা ১৩২.৫ মঃওঃ, বতমান উপেকে র সেবা  চািহদা ৯৩ 
মঃওঃ, ১১ কিভ িফডার ৪৮ ।  

 
 

আগামী িডেস র/২০ ইং সমেয়র মে  অবিশ  ৪  উপেজলা শতভাগ িব তায়ন স  হেব। এর জ  
১৮০১ িকঃিমঃ লাইন িনমান করেত হেব। াহক সবার উ য়ন ও বতমান চািহদার ি েত সাত ীরা 
জলায় সাত ীরা পিবেসর জ  ত  এক  িনবাহী েকৗশলীর দ র াপন ও লাকবল পদায়েনর জ  

বাপিবেবা দ ের চািহদা দান সহ অ েরাধ করা হেয়েছ।  
 

শতভাগ িব তায়ন, মবধমান লাড চািহদা রণ ও িবধােভািগ/ িবধা ত ািশগণেক কায়ািল  িব ৎ 
সরবরােহর জ  সাত ীরা জলার কািলগ  এলাকায় ১  ১৩২/৩৩ কিভ ীড উপেকে  িনমােনর জ  

ানীয় জন িতিনিধ/ শাসন/বাপিবেবােডর সংি  দ ের অবিহত করন সহ চািহদা দান করা হেয়েছ। 
উে খ য, িব মান সাত ীরা ীড উপেক  সাত ীরা জলার একপােশ (উ র িদেক) অবি ত। জলার 
দি ন াে র এলাকা স েহ (আশা িন, কািলগ  ও ি গ ) ায় ৭৫ িকঃিমঃ দীঘ ৩৩ কিভ সােসর 
মা েম িব ৎ সরবরাহ করা হে  ফেল এই এলাকার িব ৎ িবধােভাগীগণ ভাল ভাে েজ িব ৎ বহার 
করেত পাের না অপরিদেক ৩৩ কিভ লেসর পিরমানও অেনক বশী (৫.৮৬%)। 
 

ভিব েত াহক াে  িনরবি  ও কায়ািল  িব ৎ সরবরােহর জ  ীড উপেক , পিবস উপেক , ৩৩ 
কিভ সাস লাইন িনমান, ১১ কিভ িবতরণ লাইন িনমান ও আপে েডশন, ন ন িবতরণ া ফরমার াপন 

ও আপে েডশেনর জ  পিরক না হন করা হেয়েছ।  
এর অংশ িহসােব িব মান ীেডর মতা বধন (িপিজিসিব ক ক),  ৪  ৩৩ কিভ সাস লাইন (৭০ 
িকঃিমঃ) িনমান (তালা, কািজরহাট, আলী র ও আশা িন), ১.৫ কে র আওতায় ২  ৩৩/১১ কিভ 
উপেক  (আশা িন-২ ও ামনগর-২) িনমান, িডএনই কে র আওতায় ১  উপেকে র 
( ামনগর) মতা ১০ থেক ২০ এমিভএেত উ ীত করন সহ অ া  কািরগরী উ য়ন কােজর (রাইট অফ 
ওেয়, ওভারেলাড া ফরমার পিরবতন, ইউিরডস কে র আওতায় ৫৯৬.১৬২ িকঃিমঃ লাইেনর 
আপে েডশন, এনালগ/নট রািনং/ে া রািনং িমটার পিরবতন, িমটার চিকং, সািভস প/েসকশন  
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জা ািরং, ন মািফক ফজ ােলি ং, অৈবধ িব ৎ বহার রােধ ড-নাইট অপােরশন পিরচালন 
ইত ািদ) পিরক না হন ও বা বায়ন করা হে ।   
 
 

সাত ীরা পিবেসর ভিব ত িব ৎ নটওয়াক উ য়ন ও িনভরেযা  িব ৎ সরবরােহর লে  নাভারন ীড 
উপেক  হেত বাস এ েটনশন, ব- কার াপন সহ কলােরায়া কাজীরহাট পয  ২৫ িকঃিমঃ এবং 
সাত ীরা ীেডর আওতায় ািবত রাজ র উপেকে র জ  ১২ িকঃিমঃ ৩৩ কিভ লাইন িনমােনর 
জ  পিরক না ও িবওিকউ ত করা হেয়েছ। এছাড়াও ৩  ন ন উপেক  (কািজরহাট, লাবসা ও 

রাজ র) িনমান সহ ৫  উপেকে র (তালা-১ পাটেকলঘাটা, কলােরায়-২, দবহাটা, তালা-২ ও 
আশা িন) মতা বধেনর জ  বাপিবেবােডর া াম ািনং দ ের াবনা রন করা হেয়েছ যা 
ইউিরডস-২ কে র আওতায় বা বায়ন হেব মেম আশা করা যায়। 
 

২০১৮-১৯ অথ বছের িসে ম লেসর ল মা া ১১.৪০% এর িবপরীেত অজন ১৪.৭৬% (িরেসল িতত), 
৩৩ কিভ লস ৫.১৮%। চলিত ২০১৯-২০ অথ বছের িসে ম লেস ল মা া  ১২.২৫%। িসে ম লস ােসর 
লে  ইেতামে  কািরগরী কােজর উ য়ন ও অ া  (েপাল না ািরং, িজআইএস ািপং, এমএলএম 
সফটওয় াের া ফরমার/সং  াহেকর ডাটা এি  ইত ািদ) কােজর জ  অিফস িভি ক বাৎসিরক 
কমপিরক না, পিবেসর এ াকশন ান ও ১ বছেরর /ম ম/দীঘ ময়াদী পিরক না হন করা হেয়েছ। 
পিরক না স হ বা বায়েনর লে  িত মােস কািরগরী সভা/ াফ সভা/ ট িভিজট/অিফস িভিজট এবং 

ি গত ভােব যাগােযাগ কের কাযকরী করা হে । এছাড়াও িনয়িমত িজআইএস ািপং, পাল না ািরং, 
এমএলএম সফটওয়াের  া ফরমার ও সং  াহকত  আপেডট করা হে । বতমােন সাত ীরা 

পিবেস ৪  কে র (েকিডিপ-২, ১.৫ এমিসিস, িডএনই ও ইউআরআইিডএস) মা েম লাইন িনমান ও 
আপে েডশন কাজ চলমান আেছ।  এই ৪  কে র িডিপিপ মাইেলজ ৪৪১৫ িকঃিমঃ। ন/২০১৯ ইং পয  
অজন ২৫৯৯ িকঃিমঃ (ন ন ২৫০০ এবং আপে েডশন ৯৯ িকঃিমঃ) অবিশ  কাজ চলমান আেছ।  
 

সারা বাংলােদেশ বাংলােদশ প ী িব তায়ন বােডর মাননীয় চয়ার ান মেহাদেয়র ন ে  ২০১৮-১৯ অথ 
বছের াহক সংেযাগ হেয়েছ ৩৩ ল , বতমান মাট াহক সং া ২ কা  ৬৩ ল । লাইন িনমান হেয়েছ 
৭১ হাজার িকঃিমঃ, উপেকে র মতা ি  পেয়েছ ২ হাজার ১০ এমিভএ, িসে ম লস অিজত হেয়েছ 
১০.৯০%। ৮০  পিবস ISO সনদ া  হেয়েছ। ১৪  সালার চািজং শন সহ ১১৬১  ীড চািলত 
ইিজবাইক শন িতি ত হেয়েছ এবং ১০৬  নট িমটার সংেযাগ হেয়েছ। ই-নিথেত আরইিব ম/২০১৯ 
ইং মােস থম ান সহ বতমােন ি তীয় অব ােন রেয়েছ। যা সবমহেল হনেযা  ও শংিসত 
হেয়েছ।ইেতামে  সারা দেশ ৩২৯  উপেজলা শতভাগ িব তািয়ত হেয়েছ। িডেস র/২০১৯ ইং মােসর 
মে  ৯৩  উপেজলা এবং ন/২০২০ ইং মােসর মে  অবিশ  ৩৯  উপেজলা শতভাগ িব তায়েনর 
মা েম বাংলােদেশর ৪৬১  উপেজলা শতভাগ িব তািয়ত হেব।  
 

শতভাগ এলাকা িব তায়ন, াহক সবার মান উ য়ন, িসে ম লস াস করন ও  াহক াে  িনভরেযা  
িব ৎ সরবরােহর িনিমে  বাপিবেবােডর চয়ার ান মেহাদেয়র িচ া, চতনা ও িনেদশনা বা বায়েনর 
লে  সাত ীরা পিবসও পিরক না/ িনেদশনা স হ বা বায়ন করেব, ইনসাআ াহ।  
 

       ক প - 
 

                সাত ীরা পিবস 
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V/R

 V/R
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TMLM Update (
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১৯ 

 

লাড  

িরেটইনার েকৗশলী 

১৭ া ারড িমটার ক ািলে সন সদর 
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এিজএম ( শাসন), সকল 

িডিজএম, 
সহকারী েকৗশলী। 

TMLM Update (
৮০০  

 ৫৮০০   
 

লাড  
 

*৪ ৬  
*৪ ২৪   

৩৬০  

১২০  
 

১২  
 

৪ ৩২  
 ৭.২৬ িক.িম. 

 


