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 cÖavbgš¿xi we ỳ¨r I R¡vjvbx Dc‡`ôvt W. †ZŠwdK-B-Bjvnx †PŠayix 

 we ỳ¨r cÖwZgš¿xt bmiæj nvwg` 

 we ỳ¨r mwPet ‡gvt nvweeyi ingvb 

 cvIqvi †mj gnvcwiPvjKt cÖ‡KŠkjx †gvnv¤§` †nvmvBb 

 we ỳ¨r Dbœqb †evW© †Pqvig¨vbt ‡gvt †ejv‡qZ †nv‡mb 

 wcwRwmwe gnvcwiPvjKt ‡Mvjvg wKewiqv 

 cjøx we`y¨Zvqb †ev‡W©i †Pqvig¨vbt †gRi †Rbv‡ij (Aet) gCb DwÏb 

 ‡Wm‡Kvi gnvcwiPvjKt ‡gvt KvDmvi Avgxi Avwj 

 ‡Wm‡Kvi †Pqvig¨vbt gvKQz`v LvZzb 

 evsjv‡`‡ki we ỳ¨r Drcv`b ÿgZvt 24,421 †gMvIqvU 

 BwZnv‡mi m‡ev©”P we`y¨r Drcv`bt 12,893 †gMvIqvU, 29 ‡g 2019 

 wcwWwe cÖwZôvt 1jv †g 1972 

 cjøx we`y¨r cÖwZôvt 1977 mvj 

 Iqvc`v cÖwZôvt 1959 

 ‡Wmv cÖwZôvt 1991 mvj 

 ‡Wm‡Kv cÖwZôvt b‡f¤̂i 1996 

 wcwRwmwe cÖwZôvt 1996 mvj 

 2021 mv‡j we ỳ¨r Drcv`b jÿ¨gvÎvt 24,000‡gMvIqvU 

 2030 mv‡j we ỳ¨r Drcv`b jÿ¨gvÎvt 40,000‡gMvIqvU 

 2040 mv‡j we ỳ¨r Drcv`b jÿ¨gvÎvt 60,000‡gMvIqvU 

 we ỳ¨r Avg`vbxt 1160 †gMvIqvU (cwðge½-1000‡gMvIqvU, wÎcyiv-160‡gMvIqvU) 

 ‡gvU mÂvjb jvBbt 12,494 mvtwKtwgt 

 wMÖW mve‡÷kvbt 144wU, †gvU ÿgZvt 48,015 MVA 

 ‡gvU we ỳ¨r †K› ª̀t 141wU 

 ‡gvU weZib jvBbt 5,94,000wKtwgt 

 we ỳ¨r myweavcÖvß Rb‡Mvôxt 99% 

 we ỳ¨r MÖvnKt 3 †KvwU 91jÿ 

 wm‡÷g jmt 11.60% 

 mÂvjb jmt 2.87% 

 weZib jmt 8.73% 

 KzBK ‡i›Uvjt 1890 †gMvIqvU 

 m‡ev©”P e¨eüZ kw³i Drmt M¨vm 
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 me©e„nr we ỳ¨r‡K› ª̀t cvqiv Zvc we ỳ¨r †K› ª̀, Drcv`b ÿgZv- 1320‡gMvIqvU 

 kZfvM we ỳ¨vZvwqZ Dc‡Rjvt 288wU Dc‡Rjv 

 cÖ_g †mŠikw³ †_‡K wMÖ‡W we ỳ¨rt mwilvevwo, 3 †gMvIqvU 

 cÖ_g cvigvbweK we ỳ¨r †K› ª̀t iæccyi cvigvbweK we ỳ¨r‡K› ª̀, 2400 †gMvIqvU 

 gv_vwcQz we ỳ¨r Drcv`bt 512 wK‡jv-IqvU N›Uv 

 cjøxwe ỳ¨r mwgwZ t 80wU 

 cÖ_g e„nr KqjvwfwËK we ỳ¨r †K› ª̀t cvqiv Zvc we ỳ¨r‡K› ª̀ 

 bevqb‡hvM¨ we ỳ¨r Drcv`‡bi jÿ¨gvÎvt 10% 

 evsjv‡`‡k cÖ_g we ỳ¨r e¨envit 1901mvj, beve Avnmvbyjøvn KZ…©K 

 ‡`‡ki cÖ_g Ges GKgvÎ cvwbwe ỳ¨r †K› ª̀ cÖwZôvt 1962mvj, KvßvB Rjwe ỳ¨r †K› ª̀ 

 ‡`‡ki cÖ_g 132‡Kwf mÂvjb jvBb cÖwZôvt XvKv-PÆMÖvg mÂvjb jvBb, 1962 mvj 

 ‡`‡ki cÖ_g 400 ‡Kwf mÂvjb jvBb cÖwZôvt ‡fovgviv (HVDC)-fviZ 

 ‡`‡ki me©e„nr Zvcwe ỳ¨r †K› ª̀t cvqiv Zvc we ỳ¨r‡K› ª̀ 

 wZbcÖKvi we ỳ¨r‡K› ª̀t †em †jvW, B›UviwgwW‡qU ‡jvW, wcK †jvW 

 wbgv©Yvaxb eo we ỳ¨r‡K› ª̀t ivgcvj we ỳ¨r‡K› ª̀- 1320 †gMvIqvU, gvZvievwo we ỳ¨r‡K› ª̀- 1200 †gMvIqvU, 

cvqiv Zvc we ỳ¨r‡K› ª̀- 1320 †gMvIqvU, evukLvjx GmAvjg cvIqvi-1224‡gMvIqvU 

 ‡`‡ki cÖ_g evqywe ỳ¨r †K› ª̀ cÖwZôvt 2005 mvj, gyûix cÖ‡R± evqywe ỳ¨r †K› ª̀, †dbx 

 2030 mv‡j KqjvwfwËK we ỳ¨r Drcv`‡bi jÿ¨gvÎvt 50% 

 †`‡ki cÖ_g KqjvwfwËK we ỳ¨r †K› ª̀t eocyKzwiqv Zvc we ỳ¨r‡K› ª̀ 

 wbgv©Yvaxb ‡`‡ki me©e„nr we`y¨r‡K› ª̀t cvqiv Zvcwe ỳ¨r †K› ª̀, 3600 †gMvIqvU 

 evsjv‡`k kZfvM we ỳ¨ZvwqZ n‡et †m‡Þ¤̂i 2021 

 cvIqvi nve mgynt wmw×iMÄ, AvïMÄ, g ỳbvNvU, KÇv, gvZvievwo, cvqiv| 

 KZ mv‡ji we ỳ¨r AvBb ejer Av‡Qt 12‡deªæqvwi 2018 (c~‡e© 1910) 

 we ỳ¨r Drcv`‡bi me©‡kl gv÷vicøvb cÖYqbt 2016 mv‡j 

 cÖ_g 11 nvRvi †gMvIqvU we ỳ¨r Drcv`bt 07 RyjvB 2018 

 cÖ_g 10 nvRvi †gMvIqvU we ỳ¨r Drcv`bt 19‡k gvP© 2018 

 cÖ_g 20 nvRvi †gMvIqvU we ỳ¨r Drcv`b-ÿgZv AR©bt ‡m‡Þ¤î 2018 

 ‡`‡ki cÖ_g mÂvjb jvBbt XvKv-PÆMÖvg 13 †Kwf jvBb (1962 mvj) 

 cÖ_g †emiKvwi we ỳ¨r‡K› ª̀t Lyjbv evR©gvD‡›UW, 12B †m‡Þ¤î 1998 

 ‡`‡ki cÖ_g eR ©̈ we ỳ¨r‡K› ª̀ n‡et RvjKzwo, bvivqbMÄ 

 ‡`‡ki cÖ_g HVDC mve‡÷kvbt ‡fovgviv e¨vK Uz e¨vK mve‡÷kvb 

 ‡`‡ki cÖ_g 230 †Kwf mÂvjb jvBbt B÷-I‡q÷ B›UviKv‡b±i 

 ‡`‡ki cÖ_g 765‡Kwf mÂvjb jvBb (cwiKíbvaxY)t gvZvievwo-g ỳbvNvU 

 GKgvÎ Ad-wMÖW Dc‡Rjv- nvwZqv 
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 cvIqvi †mj wK KvR K‡it M‡elbv I D™¢veb 

 SREDA wK KvR K‡it bevqb‡hvM¨ R¡vjvwbi Dbœqb-c«mvi, R¡vjvwbi `¶ e¨envi I Dbœqb, R¡vjvwb mvk«qx 

h_vh_ Kvh©µg M«nY Ges bZyb m¤¢vebvgq ‡UKmB R¡vjvwbi µgvMZ AbymÜvb| 

 

 

একনজরে পল্লীবিদ্যু ৎ- 

 

১) ম োট সম ম িঃ ৮০টট 

২) গ্রোহকিঃ ৩.০৬মকোটট 

৩) ৩৩মকমি উপককন্দ্রিঃ ১০৯৫টট 

৪) ম োট মি রন লোইনিঃ ৫ লক্ষ ৪৩ হোজোর মকিঃম িঃ 

৫) মসকে  লসিঃ ১০.২০% 

৬) সকি বোচ্চ চোমহদোিঃ ৭১০০ ম গোওয়োট 

৭) প্রম   োকস মিদযুৎ মিক্রিঃ ২০০০মকোটট টোকো 

৮) শ িোগ মিদযু োময়  উপকজলোিঃ ২৮৮টট 

৯) ‘ যক্জিির্ ব’ উপলকক্ষ িোপমিকিোর লক্ষু 

ক) ‘ যক্জিির্ ব’-মক ‘মসিো ির্ ব’ মহকসকি পোলন; 

খ) জনগকের শ িোগ মিদযুৎ পোওয়ো মনক্ি  করো; 

গ) গ্রোহক হয়রোমন মনরসকন ‘আকলোর মেমরওয়োলো’ক বসূচী অিুোহ  রোখো; 

ঘ) গ্রোহক মসিোয় পল্লী মিদযুক র উঠোন বিঠক; 

ঙ) ‘আ োর গ্রো  - আ োর শহর’ মিমন বোকে মনরিক্িন্ন মিদযুৎ মনক্ি  করো; 

চ) দযনীম র মিরুকে ‘ক্জকরো টলোকরন্স’নীম  মজোরদোর করো;  

ছ) ‘মিক্জটোল িোাংলোকদশ’ মিমন বোকে ’মপপোরকলস অমেস’ চোলয করো; 

জ) পমরকিশ িোন্ধি ২০০০ মসোলোর মসচ পোম্প স্থোপন; 

ঝ) ‘ োরুকেুর শক্ি -িোাংলোকদকশর স ৃক্ে অজবকন মিকোর যযিককদর প্রমশক্ষে মদকয় দক্ষ জনশক্ি ব মর করো; 

ঞ) কৃমর্ এিাং মশল্প মক্ষকে নোরী উকদুোিোকদর মিকশর্ সযমিধো প্রদোকনর  োধুক  উৎসোমহ  করো; 

১০) মিদযুৎ সযমিধোকিোগীিঃ ৯9% 

১১) ISO Certified সম ম িঃ ৮০টট 

১২) মেষ্ঠ প্রম ষ্ঠোকনর মখ োি অজবনিঃ ২০১৬ সোকল। 

১৩) মেষ্ঠ উদ্ভোিনিঃ ২০১৯ সোকল আকলোর মেমরওয়োলো। 

১৪) শ িোগ মিদযু োময়  গ্রো িঃ ৮৪,৪২৬টট 

১৫) আকলোর মেমরওয়োলোর উদ্ভোিকিঃ মশখ আব্দযর রহ োন, এক্জএ , ক্ঝনোইদহ 

১৬) পল্লীমিদযুক র মিশনিঃ সককলর জনু মিদযুৎ 

১৭) SDG লক্ষু োেোিঃ মযৌক্িক  ূকলু সককলর জনু মিদযুৎ 

১৮) মচয়োর ুোনিঃ ম জর মজনোকরল (অিিঃ)  ঈন উক্িন আহক দ  
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একনজরে িাাংলারদ্রেে বিদ্যু ৎখাত- 

 িোাংলোকদকশ ি ব োন সঞ্চোলন মিোকেজিঃ ১৩২ KV, ২৩০ KV, ৪০০ KV 

 িোাংলোকদকশ ি ব োন মি রন মিোকেজিঃ 33kV, 11kV, 0.4kV, 230Volt 

 মদকশর প্রথ  ৪০০ KV ট্রোন্সম শন লোইন- িহর পযর (িোর ) মথকক মিডো োরো (িোাংলোকদশ)। 

 মন বোেোধীন ৭৬৫KV ট্রোন্সম শন লোইন ২টট-  ো োরিোমড- দযনোঘোট এিাং  দযনোঘোট-িুল ো 

 ি ব োন দীঘ ব   ট্রোন্সম শন লোইন- খযলনো-মিডো োরো (৩৫৩ সোমকবট মককলোম টোর)। 

 িোাংলোকদকশ প্রথ  আইসোকলকটি মগ্রি হকি- হোম য়ো, মনোয়োখোলী। 

 িোর  মথকক মিদযুৎ আ দোমন করো হকি- ১১৬০ম গোওয়োট। 

 পমৃথিীর িহৃত্ত  পোর োেমিক মিদযুৎ মককন্দ্রর নো - Kashi Wazaki Kariwa, জোপোন, ৮২০৬ ম গোওয়োট 

 ি ব োন মিদযুৎ উৎপোদকন িোাংলোকদশর অিস্থোন-৪৩  । 

 মিকে শীর্ ব ৫ টট মিদযুৎ উৎপোদনকোরী মদশ- চীন, যযিরোষ্ট্র, িোর , রোমশয়ো ও জোপোন। 

 মসকে  লস- ১১.৬০%। 

 National Load Dispatch Centre অিমস্থ - আে োিনগর, রো পযরো, ঢোকো। 

 মদকশর সি বিহৃৎ মসৌর মিদযুৎ মকন্দ্র অিমস্থ - মটকনোে, কক্সিোজোর 

 ি ব োকন মন বোেোধীন িড মিদযুৎ মকন্দ্র স ূহ- 

 রুপপযর পোর োেমিক- ২৪০০ ম গোওয়োট (NPCBL) 

 রো পোল মিদযুৎ মকন্দ্র- ১৩২০ ম গোওয়োট (BIFPCL) । 

  ো োরিোমড মিদযুৎ মকন্দ্র-১২০০ ম গোওয়োট (CPGCBL) 

 পোয়রো  োপমিদযুৎ মকন্দ্র- ১৩২০ ম গোওয়োট (BCPCL) 

 পোয়রো এলএনক্জ মিমত্তক মিদযুৎ মকন্দ্র- ৩৬০০ ম গোওয়োট (NWPGCL) 

 রুপপযর পোর োেমিক মিদযুৎ মককন্দ্র জ্বোলোমন সরিরোহ করকি- TVEL Fuel Company (রোমশয়ো)। 

 মিদযুৎ মি রেকোরী প্রম ষ্ঠোন ৬টট। যথোিঃ BPDB, DPDC, WZPDCL, DESCO, NESCO, BREB 

 ি ব োকন িোাংলোকদকশর সি বিহৃৎ মিদযুৎ মকন্দ্র- পোয়রো  োপমিদযুৎককন্দ্র 

 িোাংলোকদকশ প্রথ  মিদযুৎ িুিহোর শুরু হয়- ১৯০১ সোল মথকক। 

 মিকের িহৃত্ত  মসৌর মিদযুৎ মকন্দ্র অিমস্থ - িোদলো, রোজস্থোন, িোর  

 মদকশর মি ীয় পোর োেমিক মিদযুৎ মকন্দ্র মন বোে হকি- মহজলো, িমরশোল। 

 রূপপযর পোর োেমিক মিদযুৎ মককন্দ্র উৎপোদন শুরু হকি- ২০২৩ সোল মথকক। 

 মদকশর প্রথ  িোয়য মিদযুৎ মকন্দ্র স্থোমপ  হয়- মসোনোগোজী, মেনী। 

 মদকশর মি ীয় িোয়য মিদযুৎ মকন্দ্র- কয  ুিমদয়ো, কক্সিোজোর। 

 মদকশ প্রথ  িজবু  মিদযুৎ মকন্দ্র হকি- জোলকয মড, নোরোয়েগঞ্জ। 

 

Important 101 Questions on Power Sector 

1. দৈনিক ম োট উৎপোৈিঃ ১০,০০০-১২,০০০ম গোওয়োট  

2. এযোবত সরব বোচ্চ উৎপোনৈত হরয়র ঃ ১২,৮৯৩ম গোওয়োট 

3. সবরেরয় বড় পোওয়োর প্ল্যোন্টঃ পোয়রো। 

4. বড়পুকুনরয়ো কয়লোনবৈুযৎ মকরের কযোপোনসটটঃ ৫২৫ ম গোওয়োট 

5. রূপপুররর পোর োণনবক নবৈুযৎ মকরের জ্বোলোনি মকোিটটঃ ইউররনিয়ো -২৩৫ 

6. রূপপুররর পোর োণনবক নবৈুযৎ মকরের জ্বোলোনি সোপ্ল্োইয়োরঃ রোনিয়ো 

7. একবোর জ্বোলোনি নৈরয় কত ব র েলরব রূপপুররর পোর োণনবক নবৈুযৎ মকেঃ ১.৫ ব র 

8. ২য় পোর োণনবক নবৈুযৎ মকে মকোথোয় হরবঃ নহজলো, বনরিোল 
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9. CCPP নক?- কম্বোইন্ড সোইরকল পোওয়োর প্ল্োন্ট 

10. সবরেরয় ক  খররে মকোি জ্বোলোনি নৈরয় নবৈুযৎ উৎপোৈি করো হয়ঃ প্রোকৃনতক গযোস, ২.৮টোকো 

11. ভোরত মথরক নক পনর োণ নবৈুযৎ নিরয় আসো হয়ঃ ১১৬০ম গোওয়োট 

12. িীতকোরল মৈরির নবৈুযৎ েোনহৈো কতঃ ম োট েোনহৈোর ৫০-৭৫% 

13. মকোি অঞ্চরল সবরেরয় মবিী নবৈুযৎ উৎপোৈি হয়ঃ ঢোকো  

14. মকোি অঞ্চরল সবরেরয় ক  নবৈুযৎ উৎপোৈি হয়ঃ রংপুর 

15. কয়লো নবৈুযৎ মকরে মকোি মেরের কয়লো বযবহোর করো হয়ঃ নবটুন িোস/সোব-নবটুন িোস 

16. নেনিনবউিি প্রনতষ্ঠোি কয়টটঃ ৬টট 

17. আরইনব আর নপনবএস নক একঃ িো 

18. নপনবএস কয়টটঃ ৮০ টট 

19. HSD কীঃ HIGH SPEED DIESEL 

20. HFO কী: HEAVY FUEL OIL 

21. সবরেরয় মবিী পোওয়োর মজিোররট করো হয় মকোি জ্বোলোনি নৈরয়? –প্রোকৃনতক গযোস(৬৩%) 

22. জলনবৈুযৎ মকে ও ক্ষ তোঃ ১টট, ২৩০ম গোওয়োট 

23. ৪০০ মলনভ লোইি কয়টটঃ ৬টট 

24. ৭৬৫ মকনভ লোইি মকোথোয় হরছঃ ভুলতো- ৈুিোঘোট- োতোরবোনড় 

25. রো পোল কয়লোনবৈুযৎ মকরের কযোপোনসটটঃ ১৩২০ ম গোওয়োট 

26.  োতোরবোড়ী কয়লোনবৈুযৎ মকরের কযোপোনসটটঃ ১২০০ ম গোওয়োট 

27. পোয়রো তোপনবৈুযৎ মকরের কযোপোনসটটঃ ১৩২০ ম গোওয়োট 

28. রূপপুর পোর োণনবক নবৈুযৎ মকরের কযোপোনসটটঃ ২*১২০০= ২৪০০ ম গোওয়োট 

29. প্রথ  ইউনিট উৎপোৈরি যোরবঃ ২০২৩ সোল  

30. নিতীয় ইউনিট উৎপোৈরি যোরবঃ ২০২৪ সোল 

31. ২০২১ সোরলর  রযয বোয়ুকল মথরক উৎপোনৈত নবৈুযরতর লক্ষয োত্োঃ ১৩৭০ম গোওয়োট 

32. নরনিউরয়বল মসোস ব মথরক বতব োরি  নবৈুযৎ উৎপোৈিঃ ৭১৬.৪৭ম গোওয়োট 

33. নরনিউরয়বল মসোস ব মথরক  নবৈুযৎ উৎপোৈি লক্ষয োত্োঃ ম োট ক্ষ তোর ১০% 

34. বোংলোরৈরির নবৈুযরতর নিকুরয়ন্ীঃ ৫০হোজব 

35. নপক মলোে পোওয়োর প্ল্যোন্ট কীঃ নপক টোইর  নবৈুযরতর েোনহৈো পূররণর জরিয মযসকল প্ল্যোন্ট েোলোরিো 

হয়। 

36. অফ নপক ও অি নপক নবৈুযৎ েোনহৈো কতঃ 7000/11000MW 

37. ১  HVDC সোবরেিিঃ মভড়ো োরো, কুটিয়ো  
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38. হোই মজিোররিি , মলো নে োন্ড এনরয়োঃ নসরলট 

39. মলো মজিোররিি, হোই নে োন্ড এনরয়োঃ রংপুর 

40. সোবরেিি মথরক সোবরেিরি মযোগোরযোরগর  োযয ঃ SCADA+PLCC 

41. SCADA: SUPERVISORY CONTROL & DATA ACQUISITION 

42. SREDA: SUSTAINABLE AND RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AUTHORITY 

43. NLDC: NATIONAL LOAD DISPATCH CENTRE 

44. নেরে বযবহোররযোগয নবৈুযৎ উৎপোৈি ক্ষ তোঃ ১৬,০০০ ম গোওয়োট 

45. ইন্টোরকোরিরেে নেে সংখযোঃ ১টট 

46. LNG  টোন বিোল মকোথোয় হরবঃ  রহিখোলী 

47. পোওয়োর হোবঃ  রহিখোলী, আশুগঞ্জ, পোয়রো,রভড়ো োরো,  োতোরবোড়ী 

48. য ুিো িৈীর উপর নৈরয় নিন বত ইে-ওরয়ে ইন্টোরকোরিকিরসর মভোরেজ কতঃ ২৩০ মকনভ 

49. ভোরত মথরক আ ৈোনিকৃত নবৈুযরতর ৈো ঃ ৫টোকো ৩৪ পয়সো 

50. মিক্সট মযসব মৈি হরত নবৈুযৎ আ ৈোনি করো হরবঃ মিপোল, ভূটোি 

51. নপনকং পোওয়োর প্ল্োন্ট নক ২৪ঘন্টো েরলঃ িো, নপক টোইর  েরল 

52. সবরেরয় মবিী পোওয়োর প্ল্যোন্ট মকোি মজোরিঃ ঢোকো মজোরি, ৩৯ টট 

53. সবরেরয় ক  পোওয়োর প্ল্যোন্ট মকোি মজোরিঃ রংপুর,  য় িনসংহ, ৭ টট করর 

54. সবরেরয় বড় মসোলোর পোওয়োর প্ল্যোণ্টঃ ৫০ ম গোওয়োট,  য় িনসংরহর সুনতয়োখোলী 

55. প্রথ  আইরসোরলরটে নেেঃ হোনতয়ো, মিোয়োখোলী 

56. মৈরির প্রথ  বোয়ুকলঃ মসোিোগোজী, মফিী 

57. মৈরির ২য় বোয়ুকলঃ কুতুবনৈয়ো, কক্সবোজোর 

58. সোবরেিরি কত মভোরের নেনস বযোটোনর বযবহোর করো হয়ঃ ১১০ এবং ১২৫ মভোে নেনস 

59. আপকোন ং জলনবৈুযৎ প্রকল্পঃ সোঙু্গ িৈী(১৪০ম গোওয়োট),  োতো ুহুনর িৈী(৭৫ম গোওয়োট) 

60. পোর ইউনিট মসোলোর কেঃ ১৬.১৪টোকো 

61. পোর ইউনিট কয়লো কেঃ ৭.৩৮ টোকো 

62. পোর ইউনিট গযোস কেঃ ২.৮ টোকো 

63. পোর ইউনিট ফোরি বস ওরয়ল কেঃ ১১.৪৮ টোকো 

64. পোর ইউনিট জলনবৈুযৎ কেঃ ১.৩২টোকো 

65. কয়লো আ ৈোনি করো হয়  ূলতঃ ইরদোরিনিয়ো, অরিনলয়ো 

66. মৈরির প্রথ  গযোস ইন্ুরলরটে সোবরেিি : গুলিোি 

67. ওরয়ভ ট্রোপ মকোথোয় বযবহোর করো হয়ঃ PLCC 
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68. বোংলোরৈরির সরব বোচ্চ মজিোররটটং মভোরেজঃ ২২.০৫মকনভ(আশুগঞ্জ) 

69. ১ ম গোওয়োরট কয়লো নবৈুযতরকরে ২৪ ঘণ্টো েোলোরত কয়লো লোরগঃ ১০ টি 

70. COD: COMMERCIAL OPERATION DATE 

71. DCT: DEPENDABLE CAPACITY TEST 

72. RRT: RELIABILITY RUN TEST 

73. পীক আওয়োরঃ নবকোল ৫ টো মথরক-রোত ১১টো 

74. অফনপক আওয়োরঃ রোত ১১টো মথরক নবকোল ৫ টো 

75. ট্রোন্ন িি লোইরি ময কন্ডোের বযবহোর করো হয়ঃ ACCC/ACSR 

76. একটট ৪০০ মকনভ লোইরি নেস্ক ইন্ুরলটর লোরগঃ ২১ টট 

77. নেে নরংঃ ২ টট,ঢোকো, েট্টেো  

78. আপকোন ং সব ববহৃত সুইনেং সোবরেসিঃ মগোপোলগঞ্জ 

79. ব্রোউিআউট নকঃ পোওয়োর টিক থোকোর পররও মভোরেরজর  আপেোউি কররল 

80. নেনিনবউিি লোইরি কয়টট তোর থোরকঃ ৫/৬টট 

81. SUBSTATION –SUBSTATION মযোগোরযোরগর জরিযঃ OPTICAL GROUND WIRE 

82. PGCB কোর কোর  অপটটক ফোইবোররর বযোন্ডউইথ নবক্রি কররঃ বোংলোনলংক, ক্রজনপ, রনব, সোন ট, 

ফোইবোর মহো , নবটটনসএল, ইউক্রজনস 

83. ট্রোন্ফ বোর ওরয়রলর বোনণক্রজযক িো ঃ পোইরোিল 

84. রো পোল নবৈুযতরকে অপোররিরি যোরবঃ ২০২২ এর শুরুরত 

85. মদকশ নিোয়নকযোগু জ্বোলোমন মথকক ক  % মিদযু  আকসিঃ ৩.২২% 

86. ২০৪১ সোল নোগোদ মক ম োট ক্ষ  োর ক  % মিদযু  নিোয়নকযোগু জ্বোলোমন মথকক আসকিিঃ ১৭% 

87. মেিোর  থু ক  মদকশর মকোন জোয়গোয় মসৌরপুোকনল স্থোপন সিকচকয় লোিজনকিঃ পঞ্চগড, পোিনো 

88. মদকশর ম োট মিদযু  উৎপোদন ক্ষ  োর ক  % মরজোিব কুোপোমসটট রোখক  হয়িঃ ১৫% 

89. িোাংলোকদকশর প্রম  ইউমনট মিদযুক র গড দো  ক িঃ ৬ টোকো 

90. প্রম  িছর মদকশর মিদযুক র চোমহদো মক হোকর িোকডিঃ ১০-১৪% 

91. িোাংলোকদকশর মসোলোর মহো  মসকে  মথকক ক  ম গোওয়োট মিদযু  পোওয়ো যোয়িঃ ৪০০ ম গোওয়োট 

92. গ্রোহক সাংখুো সিকচকয় মিমশ কোরিঃ আরইমি 

93. মদকশর মসকেক র মলোি েুোক্টর ক িঃ ৬০% 

94. নিোয়নকযোগু জ্বোলোমন নীম  কোয বকর হয় ক  সোকলিঃ ২০০৮ সোল্র 

95. .হুইমলাং চোকজবর সোকথ সম্পমকব  মকিঃ মপক্জমসমি 

96. মিসরকোমর খোক  মিদযু  মককন্দ্র সাংখুো ক টটিঃ ৭৮ টট 
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97. মদকশ মিদযুক র সিকচকয় িড সোপ্লোইয়োর মকিঃ আইমপমপ 

98. মিমপমিমির আন্ডোকর কয়টট মজোনিঃ ৯টট 

99. িোাংলোকদশ ক    মদশ মহকসকি এলএনক্জ পোওয়োর প্লোন্ট স্থোপন করক  যোকিিঃ ৩য় 

100.  পোয়রো এলএনক্জ পোওয়োর প্লোকন্ট এলএনক্জ আনো হকিিঃ মসঙ্গোপযর 

101. পোয়রোয় ম োট মিদযু  উৎপোদন হকিিঃ ৯০০০ ম গোওয়োট 
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Article On Power Sector 

 

GRID 

বিদ্যু ৎ গ্রীডঃ ইকলমিকুোল গ্রীি হকি উৎপোদনকোরী মথকক মিদযু কক গ্রোহককর মনকট মপৌকছ মদয়োর জনু ইন্টোরকোকনকক্টি 

মনটওয়োকব। বিদযুম ক গ্রীকির প্রধোন  ম নটট উপোদোনিঃ 

i) মজনোকরটটাং মেশন 

ii) ট্রোন্সম শন লোইন 

iii) কনজয োরস 

 

ইবতহাসঃ ১৯০১ সোকল মিকটকন প্রথ  গ্রীি িুিস্থোর চোলয হয়। আয় কনর মদক মথকক মিকের সি বিৃহৎ গ্রীি হকি নথ ব আক মরকোন 

গ্রীি, যো ২মকোটট মককলোম টোর দীঘ ব। উি গ্রীি ৫০০টট মকোম্পোনী ক ৃবক পমরচোমল  হয় এিাং প্রোয় ২হোজোর মকোম্পোনীকক যযি 

ককরকছ। এককিোকি মিকের সিকচকয় িড গ্রীি চোয়নো মেট গ্রীি। মিকের সিকচকয় িড মসনকরোনোস সযপোর গ্রীি হকি ইউকরোপীয়োন 

ট্রোন্সম শন মসকে  অপোকরটর, যোর সোকথ যযি আকছ ৩৬টট মদশ। জোপোকনর প্রস্তোমি  এমশয়োন সযপোর গ্রীকি যযি হকি িোাংলোকদশও। 

1000KV AC এিাং 800KV DC লোইকনর  োধুক  যযি হকি চীন, রোমশয়ো, জোপোন, মকোমরয়ো, মেমলপোইন,  োলয়মশয়ো, িোর , 

িোাংলোকদশসহ দমক্ষন-পূি ব এমশয়োর প্রোয় সকল মদশ। ইহোই হকি পৃমথিীর সি বিৃহৎ গ্রীি, যোর সোকথ কোকনকক্টি থোককি মিকের ম োট 

৪৮% মিদযুৎ িুিস্থো। নথ ব আক মরকোন সযপোর গ্রীকি ইন্টোরকোকনকশকন যযি আকছ ৯টট পৃথক গ্রীি, ইউকরোপীয় সযপোর গ্রীকি যযি 

আকছ ৪৩টট গ্রীি, িোরক র জো ীয় গ্রীকি যযি আকছ ৫টট গ্রীি। পৃমথিীক  প্রথ  ১২০০মকমি ট্রোন্সম শন লোইকনর পরীক্ষো চোলোয় 

মসোমিকয়  ইউমনয়ন (১৯৮৫)। িোর  ২০১৩ সোকল পরীক্ষো যলক িোকি ১২০০মকমি সোিকেশোন ও সঞ্চোলন লোইন চোলয ককর। চীন 

১০০০মকমি সঞ্চোলন লোইন মন বোকের প্রকল্প শুরু ককর ২০০৫ সোকল। মিকের সকি বোচ্চ ১১০০মকমি সঞ্চোলন লোইন চীকন। মিকের 

সি বিৃহৎ মরলওকয় পোওয়োর গ্রীি রকয়কছ জো বোনীর, যো ২৫হোটবজ মিককোকয়ন্সীর। বদকঘ বু মিকের সি বিৃহৎ ৪টট গ্রীিিঃ যযিরোষ্ট্র, ইউকরোপ, 

চীন এিাং রোমশয়ো। িোাংলোকদশ ২০১৩ সোকল িোরক র সোকথ িুোক টু িুোক HVDC মেশকনর  োধুক  যযি হয়। িোাংলোকদকশর একটট  োে 

গ্রীি এিাং স্ব ন্ত্র মকোন অপোকরটটাং মসকে  মনই। ১১,৩৯৬মকিঃম িঃ সোমকবট লোইকনর  োধুক  িোাংলোকদকশর গ্রীকি যযি আকছ ১২৭টট 

মিদযুৎককন্দ্র এিাং ৩মকোটট ২৫লক্ষ গ্রোহক। মিডো োরো এিাং কয ম ল্লো সী োন্ত মদকয় িোাংলোকদশ ১১৬০ম গোওয়োট মিদযুৎ আ দোনী ককর। 

মিদযুৎ উৎপোদকন মিকে িোাংলোকদকশর অিস্থোন ৪৩   এিাং মিদযুৎ িুিহোকর ১৭২  । িোাংলোকদকশর মিদযুৎ মি রন ও উৎপোদকনর 

১০০% গ্রীি ক ৃবক মনয়মন্ত্র  হয় নো, অমধকোাংশ মসকে   ুোনযয়োমল মনয়মন্ত্র  হয়। মিকের সকি বোচ্চ মসকে  লস হোইম ক  হয়, ৬০% 

এিাং সি বমনম্ন মসঙ্গোপযকর ২%  োে। িোাংলোকদকশর মসকে  লস ১১.৪%। 

 

জাতীয়_গ্রীডঃ িোাংলোকদকশর সিকচকয় িড সোিকেশোনিঃ আশুগঞ্জ সোিকেশোন। মদকশর সিকচকয় দীঘ ব   ট্রোন্সম শন লোইন হকিিঃ 

 ো োরিোমড-িুল ো ৭৬৫ মকমি লোইন। ইহো মদকশর প্রথ  ৭৬৫মকমি ট্রোন্সম শন লোইন। মদকশর মি ীয় িুোক টু িুোক HVDC 

সোিকেশোন মন বোে হকি- কয ম ল্লোয়। িোাংলোকদকশ ি ব োকন ২টট গ্রীি মরাং রকয়কছ- ঢোকো ও চট্টগ্রো । ৩য় গ্রীি মরাং হকি মসকলট। ২০২৫ 

সোকল মদকশর সি বিৃহৎ সযইমচাং মেশোন হকি মগোপোলগকঞ্জ। ২০২৪ সোকল িোাংলোকদকশ মিদযুৎ উৎপোদকনর প্রধোন কোাঁচো োল হকি কয়লো 

ও প্লযকটোমনয়ো । ি ব োকন মদকশর ৬৩% মিদযুৎ উৎপোমদ  হয় প্রোকৃম ক গুোস মথকক। মদকশর প্রথ  সঞ্চোলন লোইনিঃ  দযনোঘোট টু 

ম ঘনোঘোট ১৩২মকমি লোইন। প্রথ  উপককন্দ্র- টঙ্গী উপককন্দ্র। ২০২৫ সোকল িোাংলোকদকশর পোওয়োর হোি হকি- পোয়রো,  ো োরিোমড, 

ঈেরদী এিাং আশুগঞ্জ। 

 

HVDC 

 

দযইটট গ্রীিকক যযি করোর জনু HVDC একটট জনমপ্রয় উপোয়। িোমেক্জুকিোকি সি বপ্রথ  ১৯৫৪সোকল সযইকিকন HVDC িুিহৃ  

হয়। আন্তিঃসী োন্ত চুক্ির  োধুক  িোর  মথকক মিদযুৎ আ দোনীর লকক্ষু ২০১৪ সোকল িোাংলোকদকশ প্রথ  ৫০০ম গোওয়োট HVDC 

B2B substation স্থোপন করো হয় কয টিয়োর মিডো োরোয়। ২০১৮ সোকল আকরো ৫০০ ম গোওয়োট ক্ষ  ো িৃক্ে করো হয়। মিেিুোপী 

১৪০টট HVDC সোিকেশোন রকয়কছ। িোরক র ক্েপযরো মথকক মিদযুৎ আ দোনী জনু িোাংলোকদকশ মি ীয় HVDC B2B সোিকেশোন 

কয ম ল্লোর মদিপযকর মনম ব  হকি। HVDC  যল  ৩প্রকোরিঃ 

 

১) পকয়ন্ট টু পকয়ন্ট ট্রোন্সম শন 

২) িুোক টু িুোক মেশন 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F_%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A1?source=feed_text&epa=HASHTAG


 

Our FB Group School of Engineers 

 

৩)  োমে টোরম নোল মসকে  

 

HVDC Back to Back Substation- দযইটট গ্রীিকক Interconnect করোর জনু HVDC B2B Substation িুিহৃ  হয়। উি 

উপকককন্দ্রর ইনপযট ও আউটপযকট HVAC থোকক। মকন্তু উপকককন্দ্র প্রথক  এমসকক মিমস, পকর আিোর মিমসকক এমস ককর 

আউটপযকট এমস সরিরোহ মদয়ো হয়। েকল দযইটট পোওয়োর মসকে  পৃথক হকয় যোয়। অকনক অঞ্চকল একটট সোিকেশোকন এমস-মিমস 

আিোর মিমস-এমস নো ককর; প্রথক  এমস মথকক মিমসক  রুপোন্তর করো হয়। এরপকর HVDC ট্রোন্সম শন লোইকনর সোহোকযু ৫০-

১০০০মকিঃম িঃ দযকরর উপকককন্দ্র মিমস ট্রোন্সম শন করো হয়।  োরপর আিোর এমসক  রুপোন্তর ককর গ্রীকি সরিরোহ করো হয়। পৃমথিীর 

দীঘ ব   মিমস ট্রোন্সম শন লোইন হকি িোক্জকল, ২৩৭৫মকিঃম িঃ। মপোকটবো মিলকহোক  ৫০০মকমি এমসকক মিমসক  কনিোটব ককর 

২৩৭৫মকিঃম িঃ দীঘ ব ৬০০মকমি মিমস ট্রোন্সম শন লোইকনর সোহোকযু আরোরোককোকয়রোক  মপ্ররন করো হয়। মসখোকন পযনরোয় এমসক  

কনিোটব ককর ২৩০মকমি এমস ট্রোন্সম শন লোইকনর সোহোকযু সোও-পোওকলো প্রকদকশর গ্রীকি যযি করো হকয়কছ। মিেমিখুো  মকোম্পোনী 

ABB এিাং Alstom উি গ্রীি ও উপককন্দ্র মন বোে ককরকছ। িোাংলোকদকশর HVDC B2B এর প্রকসসিঃ 

 

১) সোিকেশোকনর ইনপযট িোকস িোরক র িহর পযর মথকক 104KM লোইকনর সোহোকযু 400kV HVAC সরিরোহ মনকয় আসো হকয়কছ। 

২) উপকককন্দ্র ৪০০মকমি এমসকক ট্রোন্সের োকরর সোহোকযু মেপিোউন ককর কনিোটবোকরর ইনপযকট মদয়ো হয়। 

৩) কনিোটবোকর থোইমরেকরর সোহোকযু এমসকক মিমসক  রুপোন্তর করো হয়। সোধোরে  কনিোটবোর মহকসকি থোইমরের,  োকবোমর আকব 

িোলি এিাং IGBT িুিহৃ  হয়।  কি সি বোমধক জনমপ্রয় হকি থোইমরের। 

৪) উি মিমসকক িোলি ঘকর পূনরোয় এমসক  কনিোটব করো হয়। 

৫) উি এমসকক ট্রোন্সের োকরর সোহোকযু ২৩০মকমি মেপ-আপ ককর িোাংলোকদকশর গ্রীকি যযি করো হকয়কছ। 

 

িুোক টু িুোককর সোহোকযু মিদযুৎ ই কপোটব এিাং এক্সকপোটব উিয়টট করো যোয়।  োই অদযর িমির্ুক  িোরক  মিদযুৎ আ দোনী করোর 

সযকযোগ রকয়কছ। ি ব োকন িোাংলোকদশ িোর  মথকক ১২০০ম গোওয়োট মিদযুৎ আ দোনী ককর। 

 

About Recent Power Sector 

১) মদকশর পরি ী Power Hub হকিিঃ পোয়রো ও  ো োরিোমড। 

২) মদকশর প্রথ  ৭৬৫মকমি ট্রোন্সম শন লোইন হকিিঃ  ো োরিোমড-ম ঘনোঘোট 

৩) মদকশর ২য় HVDC িুোক-টু-িুোক সোিকেশোন মন বোে হকিিঃ মদিপযর, কয ম ল্লো 

৪) িোাংলোকদকশর মলোি মিসপোচ মসন্টোরিঃ আে োিনগকর 

৫) সোধোরন  ৩৩মকমি সোিকেশোকন যযি পোওয়োর প্লোন্টকক 'মিমিমিউকটি মজনোকরশন' িলো হয়। 

৬) িোরী ও  োঝোমর মশল্প-কোরখোনোর মনকজস্ব পোওয়োর প্লোন্টকক 'কুোমিি পোওয়োর প্লোন্ট' িলো হয়। 

৭) িোাংলোকদকশ আইকসোকলকটি গ্রীি হকি- হোম য়ো। 

৮) মদকশর ম োট চোমহদোর ১৫% এর মিমশ মিদযুৎ িোর , মনপোল ও িুটোন মথকক আ দোনী করো হকি নো এিাং প্রোইকিট মজনোকরশন 

৫০% এর মিমশ হকি নো। 

৯) High Generation, Low Demand অঞ্চল হকি মসকলট। High Demand, Low Generation অঞ্চল হকি রাংপযর। 

১০) Relay মক পোওয়োর মসকেক র 'অ ন্দ্র প্রহরী' এিাং মিমস িুোকআপকক 'হোটব অি সোিকেশোন' িলো হয়। 

১১) Smart Grid এ প্রম টট পোওয়োর প্লোকন্টর গিমন বাং মসকে  এিাং মিমিমিউশন মেিোর স্বয়াংক্রয়িোকি মনয়মন্ত্র  হকয় মিোকেজ ও 

মিককোকয়ন্সী েোিল রোখো হয়। িোাংলোকদকশ আাংমশকিোকি এই মসকে  চোলয আকছ। 

১২) প্রোকৃম ক ও  োনিসিৃ দযকয বোগ মথকক মদকশর পোওয়োর মসকে কক মনরোপদ রোখক  িুোকআপ মলোি মিসপোচ মসন্টোর রকয়কছ- 

মিদযুৎ িিকন। 

১৩) প্রস্তোমি  এমশয়োন সযপোর গ্রীকির  কিল মদয়িঃ জোপোন। 

১৪) এমশয়োন সযপোর গ্রীকি যযি থোককিিঃ আক মরকো, ইউকরোপ, আমিকো ও এমশয়ো  হোকদশ। 

১৫) পৃমথিীর সি বিৃহৎ গ্রীিিঃ ইউকরোপীয় সযপোর গ্রীি। 

১৬) মিকের ম োট মিদযুক র ৪১% উৎপোদন ককর চীন ও যযিরোষ্ট্র। 

১৭) মিদযুৎ উৎপোদকন িোাংলোকদকশর অিস্থোন মিকে ৪৩  । 

১৮)  োথোমপছু মিদযুৎ খরকচ মিকে িোাংলোকদকশর অিস্থোন ১৭২  । 

১৯) মিকের সি বিৃহৎ মিদযুৎ গ্রীি- চোয়নো মেট গ্রীি। 

২০) মিকে ২টট সযপোর গ্রীি রকয়কছিঃ নথ ব আক মরকো এিাং ইউকরোপ। 

২১) স গ্র ইউকরোপ একটট গ্রীকি সাংযযি। 

২২) মিকের সি বিৃহৎ মসনকরোনোস গ্রীিিঃ ইউকরোপীয়োন সযপোর গ্রীি। 

২৩) মিকের সি বিৃহৎ পোওয়োর প্লোন্ট- মি জকজবস িুো , ২২.৫মগগোওয়োট, চীন। 
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২৪) মিকের সি বিৃহৎ মিদযুৎ উৎপোদন মকোম্পোনী- একনল, ই োলী। 

২৫) মিকের সকি বোচ্চ মিদযুৎ উৎপোদনকোরী মদশ- চীন। 

২৬) মিকের শীর্ ব ৫ মিদযুৎ উৎপোদনকোরী মদশিঃ চীন, যযিরোষ্ট্র, িোর , রোমশয়ো, জোপোন। 

২৭) িোরক  গ্রীকির সাংখুো ৫টট, আক মরকোয় ৯টট, িোাংলোকদকশ ১টট। 

২৮) অথ বননম ক সক্ষ  োর অনু   মনয়ো কিঃ মিদযুৎ উৎপোদন 

২৯) প্রস্তোমি  সযপোর গ্রীিিঃ এমশয়োন সযপোর গ্রীি 

 

Super Grid 

মিকের সি বিৃহৎ ইকলমিকুোল গ্রীি হকি- ইউকরোপীয় ইউমনয়ন মনটওয়োকব অি ট্রোন্সম শন মসকে  অপোকরটর অি ইকলমিমসটট। উি 

মনটওয়োককব যযি আকছ ৩৬টট মদকশর ৪৩টট ইকলমিকুোল গ্রীি। ২০০৮ সোকল প্রম টষ্ঠ  এই আন্ত- হোকদশীয় গ্রীকির সদরদপ্তর 

মিলক্জয়োক র রোজধোনী িোকসলকস। ৩ লোখ ১২হোজোর মককলোম টোর দীঘ ব এই গ্রীকির সোকথ যযি আকছ ৫৪মকোটট  োনযর্। ইউকরোপীয়োন 

গ্রীকির উৎপোদন ক্ষ  ো ১০,২৩,৭২১ম গোওয়োট। প্রম িছর প্রোয় ৪লোখ মটরোওয়োট-আওয়োর পোওয়োর মশয়োর হয় এই গ্রীকির  োধুক । 

শুধয ইউকরোপ নয়; উি গ্রীকি যযি আকছ উত্তর আমিকোর মদশ  রককো, ম উকনমসয়ো এিাং আলকজমরয়ো। ২০০৭ সোকল আকন্তোমলনো 

িোট্টোমিমনর গকির্নো স্বরুপ ২০১৫ সোকল সযপোর-স্মোটব গ্রীি িোনোকনোর আইমিয়ো মনকয় হোক্জর হয় ইউকরোপীয় ইউমনয়ন। ইউকরোকপর 

প্রস্তোমি  সযপোর গ্রীকি যযি থোককি স গ্র ইউকরোপ, উত্তর আমিকো,  ধুপ্রোচু এিাং কোজোখস্তোন। ২০১১সোকল সম্পোমদ  চুক্ি অনযযোয়ী 

৪০০মিমলয়ন ইউকরো মিমনকয়োগ ককর িূ ধুসোগরীয় গ্রীি এিাং মিজোটব পোওয়োর-২০৫০ নোক র ২টট ম গোপ্রকল্পকক একীিু  ককর 

সযপোর গ্রীি িোস্তিোয়ন করো হকি।  যল  উত্তর আমিকো এিাং  ধুপ্রোকচুর  রুিূম ক  দোনিোকৃম র মসোলোর পোওয়োর প্লোন্ট এিাং 

িূ ধুসোগকরর দমক্ষে  ীকর িোয়যমিদযু  প্লোন্ট িমসকয় ইকলমিকুোল পোওয়োরকক ইউকরোকপ মনকয় মযক ই এই ম গোপ্রকজক্ট হোক  মনয়ো 

হয়। সোহোরো  রুিূম ক  প্রম  ৬ঘন্টোয় ময পমর োে সূকয বর আকলো পকড, মসটো মদকয় মিকের একিছকরর মিদযুক র চোমহদো পূরে করো 

সম্ভি।  োই আমিকোয় ২০মগগোওয়োট উৎপোদন ককর ইউকরোকপ ৫মগগোওয়োট মিদযুৎ আ দোনী করো হকি। যযিরোকষ্ট্রর একটট মকোম্পোনী 

ইম  কধুই আমিকোয় ৫৫০ম গোওয়োকটর মসোলোর পোওয়োর প্লোন্ট স্থোপন ককরকছ। জীিোশ্ম জ্বোলোনী নো পযমডকয় গ্রীন- এনোক্জবখুো  

মসোলোর ও ওয়োইন্ড পোওয়োর িুিহোর ককর মিদযুক র চোমহদো মনিোরন করোই এই প্রকজকক্টর লক্ষু। ৯০লক্ষ িগ বমককলোম টোর আয় কনর 

সোহোরো  রুিূম ক  িছকর গকড ৪০০০ঘন্টো সূকয বর আকলো পোওয়ো যোয়। এই প্রককল্পর সোকথ ইউকরোকপর ২০টট মিখুো  মকোম্পোনী যযি 

আকছ। ১৩টট টোই কজোকন মিিি থোকোয় মিশোল আয় কনর এই সযপোর-গ্রীকির ক বক্ষ  ো ও পমরমধ হকি অকল্পনীয়। 

. 

উকল্লখু; সযপোরগ্রীি ধোরনোটট পঞ্চোকশর দশকক জনমপ্রয় হয়। সোকিক মসোমিকয়  ইউমনয়কন প্রথ  সযপোর গ্রীি ব রী করো হয় 

ইউমনয়নিুি মদশস যকহর ইকলমিকুোল গ্রীিকক যযি করোর জনু। জোপোন দমক্ষন-পূি ব এমশয়োর জনু এমশয়োন সযপোর গ্রীকির  কিল 

উপস্থোপন ককরকছ, মযখোকন যযি থোককি িোর , িোাংলোকদশ, চীন, রোমশয়ো, জোপোন, মকোমরয়ো, থোইলুোন্ডসহ পূি ব এমশয়োর সি মদশ। 

ি ব োকন গ্রোহক সাংখুোর মদক মথকক মিকের সিকচকয় িড গ্রীি হকি চোয়নো মেট গ্রীি এিাং আয় কন িড হকি নথ ব আক মরকোন 

গ্ররীি। 
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িোাংলোকদকশ মিদযুক র মহোলকসলোর হকি মপমিমি। ট্রোন্সকপোকটবসকনর দোময়ত্ব হকি মপক্জমসমির। খযচরো মিকর ো হকিিঃ NESCO, DESCO, 

DPDC, WZPDC, BREB, PDB..। উৎপোদক মহকসকি আকছিঃ PDB, RPCL, NWPGCL, APSCL, EGCB, BCFCL এর    সরকোর মনয়মন্ত্র  মিমিন্ন 

প্রম ষ্ঠোন। পোশোপোমশ প্রোইকিট  োমলকোনোধীন Summit, United, Lanka bangla, Desh Energy, Orion, S Alam Etc মকোম্পোনীও মিদযুৎ 

উৎপোদন ককর। প্রোইকিট প্রম ষ্ঠোনকক পোওয়োর প্লোন্ট স্থোপকনর অনযক োদন মদয় মপমিমি।  কি সরকোমর-মিসরকোমর সি পোওয়োর প্লোন্ট; 

 োকদর উৎপোমদ  মিদযুৎ- জো ীয় মগ্রিকক সরিরোহ ককর। জো ীয় মগ্রি মনয়ন্ত্রে ককর মপক্জমসমি। বদমনক জো ীয় চোমহদোর মিমত্তক - 

মকোন পোওয়োর প্লোন্ট, ক  ম গোওয়োট মিদযুৎ উৎপোদন করকি; মসই স্বীেোন্ত মদয় মলোি মিসপোচ মসন্টোর। মলোি মিসপোচ মসন্টোর 

পমরচোলনো ককর মপক্জমসমি। উন্ন  মিকে মলোি মিসপোচ মসন্টোর স্ব ন্ত্র প্রম ষ্ঠোন হকয় থোকক। 

 

প্রোয় ১৫০টট পোওয়োর প্লোন্ট িোাংলোকদকশর জো ীয় মগ্রকির সোকথ যযি আকছ। চোমহদো অনযযোয়ী  োরো মিদযুৎ উৎপোদন ককর। Step-Down 

ট্রোন্সের োর িোরো মদকশর মিমিন্ন মগ্রি উপকককন্দ্রর  োধুক  উৎপোমদ  মিদযুৎ ৬টট মি রন সাংস্থোকক সরিরোহ ককর মপক্জমসমি। 

মিমন কয় মি রন সাংস্থো মথকক প্রম  ইউমনকটর জনু হুইমলাং চোজব পোয় মপক্জমসমি। 

 

Small, Medium & Big Consumer মদর চোমহদো অনযযোয়ী মিমিন্ন মিোকেকজ মিদযুৎ সরিরোহ ককর মি রে সাংস্থোগুকলো। িোসোিোমডক  

২৩০মিোকে মিদযুৎ মদয়ো হয়, অপরমদকক মশল্পকোরখোনোকক ১১/৩৩/১৩২/২৩০মকমি মিোকেকজ মিদযুৎ মদক  হয়৷ মযকহ ু 
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১৩২/২৩০মকমি লোইন রকয়কছ মপক্জমসমির।  োই িড মশল্পকোরখোনোগুকলো সরোসমর মপক্জমসমি মথককই লোইন মপকয় থোকক। মকন্তু 

মিদযুক র মিল মদয় মপমিমিকক। 

 

মদকশর সিগুকলো পোওয়োর মেশন মিদযুৎ মদয় মপক্জমসমির মনয়ন্ত্রেোধীন মগ্রকি। মিদযুৎ উৎপোদকনর পমর োে মনধ বোরে ককর মলোি 

মিসপোচ মসন্টোর। পোওয়োর প্লোন্ট মকোম্পোনীগুকলোকক উৎপোমদ  মিদযুক র জনু মিল মদয় মপমিমি। ৬টট মি রন সাংস্থোকক মিদযুৎ মপৌকছ 

মদয় মপক্জমসমি। মিমন কয়  োরো প্রম  ইউমনকটর জনু প্রোয় ০.২৮টোকো ককর চোজব মনয়, মি রে সাংস্থোগুকলো মথকক। মি রে সাংস্থোগুকলো 

মপক্জমসমির মনয়ন্ত্রোধীন মগ্রি মথকক মিদযুৎ গ্রহে করকলও, গ্রহেকৃ  মিদযুক র জনু মিল মদক  হয় মপমিমিকক। অথ বুোৎ মদকশর মিদযুৎ 

রয়-মিরকয়র এক োে প্রম ষ্ঠোন মপমিমি। মপমিমি মথকক রয়কৃ  মিদযুৎ, জনগকনর মনকট মিক্র ককর আয় ককর মি রে সাংস্থো। 

 

মনরমিক্িন্ন মিদযুক র মসিো মনক্ি  করোর জনু মশল্পগ্রোহককদর কুোমিি পোওয়োর প্লোন্ট এিাং মি রে সাংস্থোকক Distributed Power Plant 

মথকক মিদযুৎ চোমহদো ম টোকনোর অনয ম  প্রদোন ককরকছ সরকোর। েকল মছোট-িড মশল্পকোরখোনোগুকলো মনকজকদর চোমহদো ম টোকনোর জনু 

মনকজস্ব পোওয়োর প্লোন্ট স্থোপকনর অনয ম  পোয়। যোকক িলো হয় কুোমিি পোওয়োর প্লোন্ট। কুোমিি পোওয়োর প্লোন্ট মদকয় মনকজকদর চোমহদো 

ম টোকনোর পোশোপোমশ জো ীয় মগ্রকি সরিরোহ ককর, আয় করোর সযকযোগ রকয়কছ। 

 

অপরমদকক গ্রো ীন অঞ্চকল মলো-মিোকেকজর স সুো প্রকট মছল।  োই সরকোর পল্লী মিদযু কক স্থোনীয় মকছু মছোট মছোট পোওয়োর প্লোন্ট 

মথকক মিদযুৎ রকয়র অনয ম  প্রদোন ককর। এই সকল SIPP (Small Independent Power Plant) সরোসমর পল্লীমিদযুৎ অথিো মি রন 

সাংস্থোর উপকককন্দ্র মিদযুৎ সরিরোহ ককর। মগ্রকির সোকথ এই সকল পোওয়োর প্লোন্ট যযি নো। এই সকল পোওয়োর প্লোকন্টর মিল স্থোনীয় পল্লী 

মিদযুৎ সম ম  অথিো মি রে সাংস্থো আদোয় ককর। গ্রীিকক মকোন হুইমলাং চোজব মদক  হয় নো। মপমিমির মনকট রয়-মিরয় করক  হয় নো। 

 

First One 

১) মদকশর প্রথ  ও এক োে পোমনমিদযুৎ মকন্দ্রিঃ কোপ্তোই পোমন মিদযুৎ প্লোন্ট 

২) মদকশর প্রথ   োপমিদযুৎ মকন্দ্রিঃ মসক্েরগঞ্জ  োপমিদযুৎ মকন্দ্র 

৩) মদকশর প্রথ  িোয়যমিদযুৎ মকন্দ্রিঃ  যহুরী প্রকজক্ট িোয়যমিদযুৎ মকন্দ্র, মসোনোগোজী  

৪) মদকশর প্রথ  কয়লো মিদযুৎ মকন্দ্রিঃ িডপযকয মরয়ো 

৫) প্রথ  অনমগ্রি মসোলোর পোওয়োর প্লোন্টিঃ সমরর্োিোমড 

৬) প্রথ  পোর োনমিক মিদযুৎ মকন্দ্রিঃ রুপপযর 

৭) প্রথ  প্রোইকিট মিদযুৎ মকন্দ্রিঃ খযলনো িোজব  োউকন্টি 

৮) প্রথ  মিকজল পোওয়োর প্লোন্টিঃ ধোন ক্ন্ড পোওয়োর হোউজ 

৯) প্রথ  CCPP- আশুগঞ্জ CCPP 

১০) িোাংলোকদকশর প্রথ  ১৩২মকমি সঞ্চোলন লোইনিঃ কোপ্তোই-হমরপযর 

১১) প্রথ  ২৩০মকমি লোইনিঃ ইে-ওকয়ে ইন্টোরকোকনক্টর 

১২) প্রথ  ৪০০মকমি লোইনিঃ HVDC-India 

১৩) প্রথ  ৭৬৫মকমি লোইনিঃ  ো োরিোমড- দযনোঘোট (সম্ভোিু) 

 

Distribution 

ইম হোসিঃ ১৮৮২ সোকলর ৪ঠো মসকিম্বর ট োস আলিো এমিসকনর এমিসন লোইট মকোম্পোনী মনউইয়ককবর  ুোনহোটন এলোকোয় প্রথ  

মিদযুৎ মি রন মসকে  চোলয ককরন। ম মন  োে ১১০মিোকের মিমস সোপ্লোই মিমিমিউশন লোইকনর সোহোকযু ৫৯জন গ্রোহককক মিদযুৎ 

মি রন ককরন।উইমলয়ো  মেনমলর ট্রোন্সে বোর আমিষ্কোর এিাং ১৮৮৬সোকল ওকয়মেন হোউজ এমস পোওয়োর মসকে  আমিষ্কোর করকল 

মিমসর পমরিক ব এমস মিমিমিউশন জনমপ্রয় হকয় উকঠ। থ সন-হুেন মকোম্পোনী এিাং ওকয়মেন হোউকজর এমস মিমিমিউশন মসকে  

এককর পর এক শহকর এমস পোওয়োর প্লোন্ট স্থোপন করকল, এমিসকনর িুোটোমর চোমল  মিমস পোওয়োর প্লোন্ট িন্ধ হকয় যোয়। ট োস এমিসন 

এমস পোওয়োকরর মঘোর-মিকরোমধ মছকলন। ১৯৯২ সোকল ক্জমপ  রগোন ক ৃবক এমিসন ইকলমিক এিাং থ সন-হুেন ইকলমিককক একীিু  

ককর মিেমিখুো  মজনোকরল ইকলমক্টক মকোম্পোনী প্রম টি  করকল স োমপ্ত ঘকট এমস ও মিমসর িহুল আকলোমচ  “কোকরন্ট যযে” এর। 

 োনি োিোদী মিজ্ঞোনী মনককোলো মটসলোর আমিষৃ্ক  এমস মসকে কক জনগকনর উপকযোগী ককর গকড  ুলক  ওকয়মেন হোউজ এিাং 

মিঞ্জোম ন লুোম র অিদোন অনস্বীকোয ব,  োকদর হো  ধকরই এমস মিমিমিউশন মসকে  প্রসোর লোি ককর। ১৮৯৫ সোকল মি-মেজ মসকে  

চোলয ককর ওকয়মেন হোউজ ইকলমিক মকোম্পোনী এিাং ১৮৯৬সোকল মজনোকরল ইকলমিককর সোকথ মযৌথ উকদুোকগ মিদযুৎ মি রন শুরু 

ককর। 



 

Our FB Group School of Engineers 

 

 

ি ব োন মিমিমিউশনিঃ ি ব োকন সি বমনন্ম ১১০মিোে, ৫০হোজব এমস মিমিমিউশন মসকে  প্রচমল  আকছ। এছোডোও ১১৫, ১২০, ১২৭, 

২২০, ২৩০, ২৪০মিোে মি রন মসকে  রকয়কছ মিমিন্ন মদকশ। ৫০হোজব এিাং ৬০হোজব দযধরকনর মিকয কয়ন্সীক  মিদযুৎ মি রন করো হয় 

মিন্ন মিন্ন মদকশ।  কি জোপোকন ৫০ এিাং ৬০হোজব উিয় প্রকোর পোওয়োর মসকে  রকয়কছ।উত্তর আক মরকো ৬০হোজব িুিহোর ককর, 

মিকের অনুোনু স্থোকন ৫০হোজব িুিহৃ  হয়। ৪০০মিোে (মি-মেজ) এিাং ২২০ িো ২৩০মিোে (মসকঙ্গল মেজ) এিাং ৫০হোজব হকি 

মিেিুোপী িহুল িুিহৃ  মিমেমিউশন মসকে ।সোধোরে  গ্রো ীন এলোকোয় ওিোরকহি মিমিমিউশন মসকে  এিাং শহকর 

আন্ডোরগ্রোউন্ড মি রন িুিস্থো িুিহৃ  হয়। মিকের সি বিৃহৎ মিমিমিউশন মকোম্পোনীগুকলো হকিিঃ চীন মেট পোওয়োর ককপ বোকরশন, 

মিউক এনোক্জব (যযিরোষ্ট্র), মনক্সটইরো (যযিরোষ্ট্র), ইকনল (ই োলী)। চীন মিকের সি বিৃহৎ মিদযুৎ িুিহোরকোরী মদশ। 

 

িোাংলোকদশিঃ িোাংলোকদকশ মিদযুৎ উৎপোদন সম্পূন ব মপমিমির মনয়ন্ত্রেোধীন। মপক্জমসমি মিদযু কক পমরিহন ককর রোষ্ট্রোয়ত্ব ৬টট মি রন 

মকোম্পোমনর মনকট মপৌকছ মদয়, মিমন কয় পমরিহন মে পোয়। সরকোরী-মিসরকোরী মিদযু ককন্দ্র মথকক মিদযু  রয় ককর, মসই মিদযুৎ 

৬টট মি রন মকোম্পোমনর মনকট মিক্র ককর মপমিমি। এরপকর ৬টট মি রন মকোম্পোনী জনগকনর মনকট মিদযু  মি রন ককর। গ্রো ীে 

এলোকোয় শুধয োে পল্লীমিদযুৎ পোওয়োর মিমিমিউশন ককর। ঢোকো শহকর মিমপমিমস এিাং মিসককো, উত্তরোঞ্চকল মনসককো, পক্ি োঞ্চকল 

ওকজোপোমিককো এিাং অনুোনু স্থোকন মপমিমি মিদযুৎ মি রন ককর। গোজীপযর মজলোর িোওয়োল পরগনোর রোজো িোাংলোকদকশর প্রথ  মিদযুৎ 

িুিহোরকোরী। ১৯০১ সোকল ঢোকোর নিোি আহসোনউল্লোহর িোসিিকন একটট মজনোকরটর স্থোপন করো হয়। ১৯০১ সোকলর ৭ মিকসম্বর ম . 

মিোেন নোক  জননক মিটটশ নোগমরক আহসোন  ক্ঞ্জকল সযইচ টটকপ প্রথ  মিদযুৎ সরিরোকহর সূচনো ককরন। নিোি আহসোনউল্লোহর 

অথ বোনযকূকলু অক্টোমিয়োস মেল নো ক মকোম্পোমন  ৎকোলীন ঢোকোর গুরুত্বপূে ব ককয়কটট সডক ও আহসোন  ক্ঞ্জলসহ পয বোয়রক  

ঢোকোর ককয়কটট অমিজো  িিনকক মিদযুৎ সরিরোহ িুিস্থোর আও োয় একনমছল। এই মকোম্পোমনর মিদযুৎ উৎপোদন ক্ষ  ো অকনক 

ক  থোকোয়  োকদর মিদযুৎ সরিরোহ শুধয অমিজো  এলোকোক ই সী োিে মছল। ১৯১৯ সোকল ‘মিিককো’ নো ক মিটটশ মকোম্পোমনর 

 োধুক  ঢোকোয় সীম   আকোকর মিদযুৎ মি রে িুিস্থোর প্রথ  িোমেক্জুক মিকোশ শুরু হয়। পরি ীক  ১৯৩৩ সোকল ওই মকোম্পোমন 

ঢোকোর পরীিোকগ প্রোয় ৬ ম গোওয়োট ক্ষ  োসম্পন্ন ‘ধোন ক্ি পোওয়োর হোউজ’ মন বোে ককর িোমেক্জুকিোকি মিদযুৎ মি রে শুরু ককর। 

ি ব োকন িোাংলোকদকশ সি বমনম্ন ২৩০মিোে, ৫০হোজব মিদযুৎ মি রন করো হয়।  কি মিমিমিউশকনর সকি বোচ্চ মিোকেজ ৩৩মকমি। 

 

Independent System Operator 

একটট মদকশর পোওয়োর মসকে কক মনয়ন্ত্রে ককর ময সাংস্থো,  োকক িকল Independent System Operator (ISO)...। একটট মদকশর গ্রোহক 

চোমহদোর সোকথ স ন্বয় ককর মিদযুৎ উৎপোদকনর পূি বোিোস মদয়ো, মসই অনযযোয়ী মিমিন্ন মিদযুৎ উৎপোদন মকোম্পোনীর মনকট মথকক মিদযুৎ 

রয় ককর ISO...। উত্তর আক মরকোর মিমিন্ন অঞ্চকলর মিদযুৎ উৎপোদন ও সঞ্চোলনকক মনয়ন্ত্রে করক  ৭টট ISO মিদু োন রকয়কছ। 

ইউকরোকপর ৪০টট ISO পরস্পর যযি হকয় ইন্টোর-কমন্টকনটোল সযপোর গ্রীি সটৃি ককরকছ। ময মনটওয়োককব যযি আকছ ইউকরোকপর ২৪টট 

মদশ। িোাংলোকদকশ ি ব োকন চোমহদোর সোকথ মিদযুৎ উৎপোদকনর পূি বোিোস মদয় নুোশনোল মলোি মিসপোচ মসন্টোর (NLDC)...। মকন্তু 

মিদযুক র  যলু  যিিোজোর পেম ক  মনধ বোমর  হয় নো।  কি িমির্ুক  িোাংলোকদকশও Independent System Operator চোলয হক  পোকর- 

ময সাংস্থো মনয়ন্ত্রে করকি মদকশর মজনোকরশন ও ট্রোন্সম শন মসকে কক। 

 

ললাড লডসপাস লসন্টাে 

বিদযুম ক গ্রীিকক মকন্দ্রীয়িোকি মনয়ন্ত্রে, পয বকিক্ষে এিাং স ন্বয় করোর কোজ ককর মলোি মিসপোস মসন্টোর। মলোি মিসপোচ মসন্টোকরর 

হোক  থোকক একটট মদকশর িো প্রকদকশর িো অঞ্চকলর সকল পোওয়োর প্লোন্ট, মি রে ও গ্রীি সোিকেশোন এিাং পোওয়োর ট্রোন্সের োকরর 

মনয়ন্ত্রে। উত্তর আক মরকোয় ৭টট গ্রীকির জনু ৭টট আঞ্চমলক মিসপোস মসন্টোর রকয়কছ, মকন্দ্রীয়িোকি জক্জবয়ো মথকক ৭টট গ্রীিকক 

মনয়ন্ত্রে করো হয়। িোরক  ৫টট আঞ্চমলক গ্রীি রকয়কছ, প্রম টট গ্রীকি মলোি মিসপোস মসন্টোর রকয়কছ। এছোডোও মদল্লীর পোওয়োর মসকে  

অপোকরশন মথকক ৫টট গ্রীিকক ককরোল করো হয়। িোাংলোকদকশ গ্রীি একটট,  োই মলোি মিসপোস মসন্টোরও একটট।  কি িগুডো ও 

খযলনোয় ২টট আঞ্চমলক মিসপোস মসন্টোর রকয়কছ। িোাংলোকদকশর মলোি মিসপোস মসন্টোরটট ঢোকোর আে োিনগকর অিমস্থ । পূকি ব মছল 

মসক্েরগকঞ্জ। িোাংলোকদকশ একটট িুোকোপ মলোি মিসপোস মসন্টোর রকয়কছ ঢোকোর মিদযু  িিকন। আে োিনগকরর মলোি মিসপোস 

মসন্টোরটট মন বোে ককর িোকন্সর একরিো মকোম্পোনী, ২০১০ সোকল। ইহো মপক্জমসমির অধীকন পমরচোমল  হয়।  যল  মলোি মিসপোস 

মসন্টোর একটট মদকশর িো গ্রীকির মিদযুক র উৎপোদন, সঞ্চোলন ও মি রনকক পয বকিক্ষে ও মনয়ন্ত্রে ককর। মদকনর ২৪ঘন্টো মিদযুক র 

চোমহদো স োন থোকক নো। আিোর িছকরর ৩৬৫মদন চোমহদোও স োন থোকক নো। ঋ ু অনযযোয়ী চোমহদো িোকড কক । প্রোকৃম ক দযকয বোগ, মিকশর্ 

উৎসি, ধ ীয় মদিস ও িকন্ধর মদকন চোমহদো কক  িোকড। সকল েুোক্টর মিকিচনো ককর মিদযুক র চোমহদোর পূি বোিোস মদয়ো এিাং মসই 

অনযযোয়ী প্লোন্টগুকলোকক উৎপোদকনর অনয ম  ও মকোটো প্রদোন ককর মলোি মিসপোস মসন্টোর। অপরমদকক মযককোন বিদযুম ক েকে 

মসকে কক দ্রয  স কয় স্বোিোমিক অিস্থোয় মনকয় আসক  কোজ ককর মিসপোস মসন্টোর৷ এছোডোও আন্তিঃসী োন্ত মিদযু  আ দোনী মনয়ন্ত্রে 
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ককর িোাংলোকদকশর মলোি মিসপোস মসন্টোর। িোাংলোকদকশর ১০০% পোওয়োর মজনোকরশন ও মিমিমিউশন মলোি মিসপোস মসন্টোর ক ৃবক 

স্বয়াংক্রয়িোকি মনয়মন্ত্র  হয় নো; উন্ন  মিকে যো হয়। ি ব োকন িোাংলোকদকশ স্মোটব গ্রীি ব রীর কোজ চলকছ এিাং Independent System 

Operator (ISO) মহকসকি জো ীয় মলোি মিসপোস মসন্টোর মদকশর মযককোন পোওয়োর প্লোকন্টর উৎপোদন, ৩৩মকমি মেিোর, সঞ্চোলন 

লোইনসহ মদকশর সো মগ্রক পোওয়োর মসকে কক স্বয়াংক্রয়িোকি মনয়ন্ত্রে করকি। 

 

সািরেোরন লকন পাথে িুিহাে কো হয়...? 

১) Ground Potential Rise (GPR) ক োকনোর জনু। উচ্চ মিোকেকজর লোইন হক  গ্রোউকন্ড কোকরন্ট প্রিোমহ  হয়। পোথর গ্রোউকন্ডর 

মরক্জেুোন্স িৃক্ে ককর উি কোকরন্টকক মনয়ন্ত্রে ককর। 

২) Step Potential এিাং Touch Potential ক োকনোর জনু। উচ্চ মিোকেকজর মকোন মেকে গম শীল মকোন দয'পোকয়র স্তনুপোয়ী প্রোেীর 

দযইপোকয়র  ধুি ী মিোকেজকক Step Potential িলো হয়। সোিকেশোকনর গ্রোউক্ন্ডাং দযি বল হকল অথিো পকটনমশয়োল ইনিুোকলন্স অিস্থোর 

সটৃি হকল; সোিকেশোকন হোটোর স য় দযইপোকয়র  ধুি ী স্থোকন মিোকেজ মিেোকরন্স সটৃি হকয় শক পোওয়োর সম্ভোিনো থোকক। পোথর 

থোককল মরক্জেুোন্স িৃক্ে পোয়, শককর ঝযাঁ মক কক । Touch Potential হকি মকোন ইকলমিকুোল যন্ত্র হোক  ধকর কোজ করোর স য়  োনযকর্র 

হো  ও পোকয়র  ধুি ী মিোকেজ। এই মিোকেজ মিমশ হকল বিদযুম ক শক পোয়  োনযর্। 

৩) সোিকেশোকন ঘোস ও আগোছো জন্মোকনো মরোধ ককর পোথর। পোথকরর পমরিক ব  োটট থোককল দ্রয  গোছপোলো উকঠ। িৃটি হকল কোাঁদো োটটক  

মপক্িল হকয় যোয়। 

৪) পোথর িুিহোকরর কোরকন সোপ, ইাঁদযর, িুোঙ এিাং অনুোনু মছোটপ্রোনীর চলোচল িন্ধ হকয় যোয়। একদর চলোচকলর কোরকন উপকককন্দ্রর 

যন্ত্রপোম  শটবসোমকবট হকয় মযক  পোকর। 

৫) পোথকর মলককজ ম ল জ ক  পোকর নো। েকল অমিকোকির ঝযাঁ মক কক । 

৬) পোথর কাংক্রট ঢোলোইকয়র মচকয় খরচ ক  এিাং পোথর সমরকয় সহকজ গ্রোউক্ন্ডাং পমরি বন ও ন ুন গ্রোউক্ন্ডাং করো যোয়। 
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Previous Year Question from Power Sector 
 

BR Powergen-2021 

1. BR-Powergen-Gi wgkb wK? DËit ‡`‡ki µge©agvb we ỳ¨r Pvwn`v c~i‡bi j‡¶¨ miKv‡ii M…nxZ cwiKíbv Abyhvqx we ỳ¨r c«Kí ev Í̄evqb  

2. BR-Powergen-Gi cvIqvi-cøv›U †Kv_vq Aew ’̄Z Ges KZ †gMvIqv‡Ui? DËit KÇv-  150 †gMvIqvU, wgimivB- 150 †gMvIqvU, kÖxcyi- 150 

†gMvIqvU 

3. ivgcvj Zvc-we ỳ¨r‡K‡›`ªi ÿgZv KZ Ges GwU my›`ieb †_‡K KZ wKtwgt ỳ‡i Aew ’̄Z? DËit 1320 †gMvIqvU, 69wKtwgt 

4. evsjv‡`‡ki me©e„nr †mŠiwe ỳ¨r †K›`ª †Kv_vq Aew¯’Z Ges KZ †gMvIqv‡Ui? DËit gqgbwms‡ni mywZqvLvjx, 50 †gMvIqvU 

5. m¤úªwZ †emiKvwifv‡e bZzb evqywe`y¨r‡K› ª̀ †Kv_vq wbgv©Y Kiv n‡e Ges KZ †gMvIqv‡Ui?  DËit gsjvq, 55 †gMvIqvU 

PGCB - 2020 

১।  িোাংলোকদশ িোর  মথকক মক পমর োে মিদযুৎ আ দোমন ককর?  

উত্তরিঃ ১১৬০ ম গোওয়োট  

২।  PGCB মকোন ধরকনর প্রম ষ্ঠোন?  

উত্তরিঃ An Enterprise of BPDB & A listed Public limited company.  

৩।  মনউমিয়োর পোওয়োর প্লুোকন্টর প্রথ  ইউমনট ককি অপোকরশকন যোকি?  

উত্তরিঃ ২০২৩ সোকল  

৪।  মপক্জমসমির জনু সটঠক নয়?  

উত্তরিঃ PGCB পোওয়োর মজনোকরশন ককর নো  

৫। মিকসম্বর ২০২০ এর  কধু মক পমর োে মসোলোর পোওয়োর জো ীয় মগ্রকি যযি হকয়কছ?  

উত্তরিঃ ১৩৬.৬ম গোওয়োট 

৬।  গুোস িুিহৃ  হয় মকোন মজনোরটকর?  

উত্তরিঃ গুোস টোরিোইন পোওয়োর প্লুোকন্ট 

৭।  িোাংলোকদকশর মিদযুক  সকি বোচ্চ মিোকেজ ক ?  

উত্তরিঃ 400kV 

৮।  িোাংলোকদকশ মলোি েুোক্টর মক ?  

উত্তরিঃ 60% 

৯। মকোনটট  োপমিদযুৎ মকন্দ্র নয়?  

উত্তরিঃ Solar Power Plant  

 

DPDC - 2020 

১। মিমপমিমস এলোকোর িোইকর মকোনটট?  

উত্তরিঃ পূি বোচল 

২। িোাংলোকদকশ স্বোয়ত্তশোমস  মিদযুৎ মি রে সাংস্থো ম োট ক টট?  

উত্তরিঃ ৫টট 

৩।   োমসক ক  একক (kwh) পয বন্ত মিদযুৎ খরচ করকল life line গ্রোহক মহকসকি ধরো হয়?  

উত্তরিঃ ৫০ ইউমনট 

৪। মিমপমিমস এলোকোর peak demand প্রোয়?  

উত্তরিঃ ১৬৭০.৫০  ম গোওয়োট 

৫। Life line গ্রোহককর জনু একক প্রম  ন ুন মরট হকি?  

উত্তরিঃ ৩.৫০ 

৬।  মিমপমিমসর ম োট গ্রোহক সাংখুো প্রোয়?  

উত্তরিঃ ১৪,০৪,৬১৩জন 
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৭। িোাংলোকদকশ supply frequency হকি?  

উত্তরিঃ ৫০হোজব 

৮।  আিোমসক েুোন, িোম  ই ুোমদক  ক  মিোে িুিহৃ  হয়?  

উত্তরিঃ ২৩০মিোে 

৯। overhead line এ conductor মহকসকি িুিহোর করো হয়?  

উত্তরিঃ Aluminum conductor crosslinked polyethylene insulation wire. 

১০। ১ টট ১ টন AC ১ ঘন্টো চোলয থোককল ক  মিদযুৎ খরচ হকি?  

উত্তরিঃ ৩.৫ ইউমনট 

PGCB-2017 

1. From India how much (MW) power added in BD? DËit 1160 †gMvIqvU 

2. Within 2021 year, how much power will generated by Bangladesh? DËit 24000 †gMvIqvU 

3. Capacity of Rampal Power plant-------. DËit 1320 †gMvIqvU 

4. BPDB K‡e hvÎv ïiæ K‡i? DËit 1jv †g 1972 

 

NESCO-2017 

5. evsjv‡`‡ki †Kvb we ỳ¨r‡K‡› ª̀ AC-DC-AC Kiv nq ................| DËit ‡fovgviv HVDC Substation 

6. ‡bm‡Kvi mieivnK…Z wd«Kz‡qÝx KZ ....................? DËit 50 nvR© 

7. mvwK©U †eªKvi .......... fv‡e eZ©bx‡K wew”Qbœ Ki‡Z cv‡i| DËit ¯̂qswµq 

8. wWmU¨vÝ wi‡j .............. cÖ‡UKk‡bi Rb¨ e¨eüZ nq| DËit jvBb Uz jvBb/Av_© dë 

 

PGCB-2019 

9. evsjv‡`‡ki we ỳ¨r mieiv‡ni wd«Kz‡qÝx n‡”Q ..................| DËit 50 nvR©m 

10. evsjv‡`‡ki †Kvb AÂ‡j eZ©gv‡b m‡ev©”P we ỳ¨r Drcv`b K‡i .......................| DËit c~ev©Âj 

11. evsjv‡`‡ki MÖx‡W eZ©gv‡b e¨envi‡hvM¨ we ỳ¨r Drcv`b ÿgZv KZ .....................| DËit 16000MW 

12. †KvbwU MÖxW Dc‡K› ª̀ .....................| DËit 132/11‡Kwf 

13. wcwWwe †_‡K we ỳ¨r wK‡b bv ....................| DËit wcwRwmwe 

14. ev®ú-we ỳ¨r †K‡› ª̀ ÔcÖvBg gyfviÕ wn‡m‡e e¨eüZ nq ...................| DËit w÷g BwÄb, w÷g UvievBb 

15. wcwRwmwe nj ...............| DËit wcwWwei wbqš¿bvaxb GKwU †Kv¤úvwb| 

16. D”P †fv‡ëR cÖ‡qvRb nq .....................| DËit we ỳ¨r AcPq †iv‡a 

17. †eBR cvIqvi cøv›U wn‡m‡e e¨eüZ nq ........................| DËit w÷g UvievBb cvIqvi cøv›U 
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PGCB AE-2019 DËi 

1 
What is the single phase voltage in Bangladesh?  

 K K) 230 V L) 250 V M) 400 V N) 440 V 

2 
Which has highest value of calorific?   

M K) LPG L) CNG M) Hydrogen N) Petrol 

3 evsjv‡`k †Kvb R¦vjvwb Avg`vwb K‡i gRy` ivL‡e ?   LNG 

4 

The highest transmission voltage used in Bangladesh- K 

K) 400 KV L) 765 KV 

M) 230 KV N) 132 KV 

5 

     A steam power station requires space- K 

K) equal to diesel power station L) more than diesel power station 

M) less than diesel power station N) none of the above  

 

 
      

     

PGCB SAE-2018 DËi  

  K·evRv‡ii g‡nkLvjx gvZvievwo‡Z wK ai‡bi we ỳ¨r †K› ª̀ ¯’vwcZ n‡e ? 

K 

 

 01 K) Kqjv wfwËK Zvc we ỳ¨r †K› ª̀ L) cvigvYweK we`y¨r †K›`ª  

  M) HFO cvIqvi cøv›U N) †KvbwUB bq  

  gvZvievwo Zvc we`y¨r †K› ª̀ KZ †gMvIqv‡Ui ? 

K 

 

 02 K) 1200 MW L) 600 MW  

  M) 1320 MW N) 650 MW  

  we‡k^i e„nËg fvmgvb †m․iwe`y¨r Drcv`b †K› ª̀ তৈরি K‡i‡Q †Kvb †`k ? 

L 

 

 03 K) ivwkqv L) Pxb  

  M) fviZ N) hy³ivóª  

  evsjv‡`‡k wbg©vYvaxb GKgvÎ cvgvYweK we ỳ¨r †K› ª̀ †Kvb †Rjvq Aew¯’Z? 

M 

 

 04 K) Kzwóqv L) ewikvj  

  M) cvebv N) ivRkvnx  

  iƒccyi cvigvYweK we`y¨r †K‡›`ªi Drcv`b ÿgZv KZ ? 

N 

 

 05 K) 1200 MW L) 2400 GW  

  M) 1200 GW N) 2400 MW  

 

PGCB AE-2018 DËi  

 evsjv‡`‡k m‡e©v”PKZ †gMvIqvU we`y¨r Drcv`b nq ? 

1.M 

 

01 K) 11000 MW L) 10000 MW  
 M) 12893 MW N) 9000 MW  
 evsjv‡`k KZ †gMvIqvU we`y¨rfviZ †_‡K Avg`vbx K‡i ? 

2.K 

 

02 K) 1160 MW L) 500 MW  
 M) 660 MW N) 1000 MW  

 cvqiv Zvc we ỳ¨r†K›`ªKZ †gMvIqvU ÿgZv m¤ú~Y© ? 

3.L 

 

03 K) 1200 †gMvIqvU L) 1320 †gMvIqvU  
 M) 660 †gMvIqvU N) 1160 ‡gMvIqvU  

 wb‡Pi †KvbwU †Kej we ỳ¨r Drcv`‡bi D‡Ïk¨ ?   

04 K) BPDB L) NWPGCL 4.L  
 M) PGCB N) BREB   

 iƒccyi wbDwK¬qvi cvIqvi cøv›U K‡e Drcv`‡b hv‡e(m~Ît NPCBL Website)   

05 K) 2023 L) 2022 5. L  
 M) 2024 N) 2025   
 iƒccyi cvigvYweK we`y¨r‡K›`ª KZ †gMvIqvU we`y¨r Drcbœ Ki‡e ?   

06 K) 1320 MW L) 2400 MW 6. L  
 M) 1200 MW N) 1160 MW   

 Transmission line wK‡mi তৈরি nq ?    

07 K) Aluminium L) Copper 7. K  
 M) Silver N) Iron   
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 Black out K‡e msMwVZ n‡qwQj ?    

08 K) 2014 L) 2015 8. K  
 M) 2017 N) 2016   
 What is system loss?    

09 a) Power used in power plant b) Power that does not include in billing 9. L  
 c) All of this d) None of this   
 What is the unit of electricity bill?   

10 a) KW b) Kwh 10. b  

 c) KV d) KVA   
 

 DESCO SAE-2019 DËi  

  2018 mv‡j DESCO GjvKv‡Z pick demand wQj AvbygvwbK- 

N 

 

1 K) 1700 MW L) 500 MW  

  M) 1500 MW N) 1000 MW  

  jvBd jvBb we`y¨Zvqb †h †ÿ‡Î cÖ‡hvR¨ ?  

K 

 

  K) 1-50 unit Gi MÖvnK L)1-75 unit Gi MÖvnK  

2 M) 50 unit Gi Dc‡ii MÖvnK N) ‡h †Kvb we ỳ¨r MÖvnK  

  e¨vL¨v: 1-50 BDwbU we`y¨r e¨enviKvix‡K jvBd jvBb MÖvnK ejv nq| hvi we`y¨r 3g~jUvKv 80 cqmv|  

  1 n‡Z 75 BDwbU Gi g~j¨ 4.19 UvKv|   

  Avcbvi evmv‡Z GK‡dR ‡fvë n‡”Q-  

M 

 

3 K) 400 volts L) 430 volts  

  M) 230 volts N) 250 volts  

  Avgv‡`i †`‡k we ỳ¨r Drcv`‡b cÖavb †h R¦vjvwb e¨envi nq ? 

M 

 

4 K) Nuclear L) Coal  

  M) Gas N) None  

  we`y¨r weZiY †cvj hv w`‡q •Zwi nq bv  

N 

 

5 K) Steel L) Wood  

  M) Concrete N) Cast Iron (XvjvB †jvnv)  

  Avgv‡`i †`‡k we ỳ¨r GiFrequency-  

K 

 

6 K) 50 Hz L) 60 Hz  

  M) 45 Hz N) 55 Hz  

  DESCO hvi †_‡K we ỳ¨r wK‡b ?  

K 

 

7 K) BPDB L) PGCB  

  M) REB N) Ghorasal power plant  

  ‡KvbwU DESCO GjvKv‡Z bq ?  

N 

 

8 K) Nikunja L) Kallyanpur  

  M) Purbachal N) Tejgaon  

  ‡KvbwU D”P †jvW bq ?  

N 

 

9 K) AC L) Computer  

  M) LED lamp N) Calculator  

  •e`y¨wZK kw³i GKK wK ?  

L 

 

10 K) Kw L) Kwh  

  M) Kva N) Kv
  

  evsjv‡`‡ki we ỳ¨r weZiYKvix cÖwZôv‡bi †gvU msL¨v ? 

M 

 

11 K) 4 L) 5  

  M) 6 N) 2  

  evsjv‡`‡k GKgvÎ cvigvYweK we`y¨r †K› ª̀ †Kv_vq ? 

M 

 

12 K) Bheramara L) Payra  

  M) Ruppur N) Baghaban  

  evsjv‡`‡ki GKgvÎ Rj we ỳ¨r ‡K‡› ª̀i †gvU Dscv`b ÿgZv- 

M 

 

13 K) 2×50 MW L) 180 MW  

  M) 230 MW N) 250 MW  

  gvZvievwo we`y¨r †K‡› ª̀ ‡h R¦vjvwb ব¨envi n‡e ?  
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14 K) LNG L) Diesel 
N 

 

  M) HFO N) Coal  

  ‡Kvb we`y¨r †K‡› ª̀ Avg`vwbকৃZ Kqjv e¨eüZ n‡e bv ? 

K 

 

15 K) Barapukuria L) Meghnaghat  

  M) Rampal N) Matarbari  
 

 

DESCO AE-2019 DËi 

 DESCO has no-  

K 

 

01 K) Power Plant L) Distribution Zone  
 M) Substation N) Distribute Power in Dhaka Zone  
 Transformer - G †Zj †Kb e¨envi Kiv nq ? 

N 

 

02 K) VvÛv Kivi Rb¨ L) Zvc Kgv‡bvi Rb¨  
 M) Bbmy‡jkb wn‡m‡e KvR K‡i N) me KqwU  

 Which type of Meter is not used in Bangladesh?   

03 K) Digital Meter L) Prepaid Meter N  
 M) Post- Paid Meter N) Dies Type Meter   
 Which one of the following is not situated in a substation? 

K 

 

04 K) Generator L) Transformer  
 M) High Voltage Cable N) Switch Gear  
 Which one is not a protection device? 

L 

 

05 K) Isolator L) Distribution  
 M) Switch N) Relay  
 ‡KvbwU Zvi wn‡m‡e e¨eüZ nq bv ?  

M 

 

06 K) Copper L) Aluminium  
 M) Steel N) Aluminium Alloy  

 Load-shedding is done in-  

L 

 

07 K) Nearest Pole L) Substation end  
 M) Consumer end N) None  
 evsjv‡`‡ki me‡P‡q eo we`y¨r †K›`ª †KvbwU ? 

L 

 

08 K) NWPGCL L) APSCL  
 M) RPCL N) EGCB  

 Which one is the primary fuel of Duel-fuel power plant? 
K 

 

09 K) Gas L) Steam  
 M) Diesel N) Coal  
 Which one is prime mover of generator? 

N 

 

10 K) Engine L) Steam turbine  

 M) Gas turbine N) All of these  

      

  Transformer Gi KvR wK ?  

M 

 

 16 K) we`y¨r Drcv`b L) Kv‡i›U evov‡bv  

  M) ‡fv‡ëR cwieZ©b Kiv N) বৈ`y¨wZK kw³i cwieZ©b  

  KLb cy‡iv wm‡÷g e¨vcx Load shed Kivi cÖ‡qvRb nq bv ? 

K 

 

 17 K) we`y¨r Drcv`b Pvwn`vi Zzjbvq‡ekx n‡j L) weZiY jvBb ÎæwU n‡j  

  M) ‡fv‡ëR †ewk K‡g †M‡j N) †KvbwU bq  

  GKwU 56 BwÂ celling fan AvbygvwbK †h cwigvb we ỳ¨r e¨q K‡i ? 

K 

 

 18 K) 75W  L) 60W  

  M) 56W N) 130 W  

  Avgv‡`i †`‡k kni GjvKv‡Z Roof top photo voltaic system 

K 

 

 19 K) mivmwi e¨vUvwi‡Z    L) fe‡bi we`y¨r evmev‡i  

  M) wbKU¯’ UªvÝdgv©‡i N) †KvbwU bq  

  evsjv‡`‡k wbgv©Yvaxb cvigvYweK we`y¨r †K‡› ª̀i †gvU Drcv`b ÿgZv n‡e ? 

L 

 

 20 K) 1200 MW L) 2×1200 MW  

  M) 2200 MW N) 1000MW  
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DESCO SAE-2016 DËi 

 Duralumin is an alloy of copper and..... 
M 01 K) Steel  L) Iron 

 M) Aluminium N) Cast Iron 
 ‡KvbwU Rxevk¥ R¦vjvwb bq ?  

N 02 K) ‡mvjvi GbvwR© L) wRI-_vg©vj GbvwR© 

 M) I‡qf GbvwR© N) me KqwU 

 msKi avZzKvmvi Dcv`vb wK wK ?  

L 03 K) Zvgv I †jvnv L) Zvgv I wUb 

 M) Zvgv I `¯Ív N) Zvgv Iwb‡Kj 

 iƒccyicvigvYweK we`y¨r †K› ª̀ †Kvb wefv‡M ? 
L 

04 K) XvKv L) ivRkvnx 
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cÙv †mZzt 

1) cÙv ‡mZzi cÖKí bvgt  cÙv eûgyLx †mZz cÖKí 

2) gyj Dcv`vbt KswµU I w÷j 

3) KqwU Askt wØZj wewkó| bxPZjvq †ij Ges Dci Zjvq Mvwo PjvPj Ki‡e| 

4) gyj †mZz‡Z e¨qt 30nvRvi 793‡KvwU 39jvL UvKv| 

5) b`xkvmb e¨qt 8,707.81‡KvwU UvKv| 

6) ‡mZzi gyjKvVv‡gv wbg©vY Ki‡e †Kvb †Kv¤úvwbt Pvqbv †gRi weªR †Kv¤úvwb| 

7) cÙv †mZz wbgv©b n‡”Q †Kvb c‡q‡›Ut gvIqv- RvwRiv 

8) wbgv©Y KvR ïiæt 7 wW‡m¤^i 2014 

8) ‡mZz cÖK‡í Pzw³e× †Kv¤úvwbt Pvqbv †ijI‡q MÖæc wjwg‡UW| 

9) cwienb e¨e¯’vt †ij, Mvwo, M¨vm, we`y¨r I AcwUK¨vj dvBevi| 

10) •`N¨© I cÖ¯’t 6.15wKtwgt Ges 72dzU 

11) †mZzi wWRvBb K‡it AECOM 

12) †mZzi fvqvWv± •`N¨©t 3.18 wKtwgt 

13) ms‡hvM moK ‣`N¨©t 14wKtwgt 

14) b`xkvmb GjvKvt 12wKtwgt 

15) †mZzi fvqvWv± wcjvi msL¨vt 81wU 

16) ‡jb msL¨vt 4wU 

17) cvwb †_‡K D”PZvt 60dzU 

18) cvBwjs I ¯ú¨vb msL¨vt 264wU Ges 150wU 
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19) wcjvi msL¨vt 42wU, cÖwZ wcjv‡i cvBwjs 6wU| 

20) cvBwjs MfxiZvt 383dzU 

21) wbgv©Y KvR †kl n‡et 2021mv‡j| 

22) cÙv‡mZz cÖK‡í Rbejt cÖvq 4nvRvi| 

23) ‡mZz cÖK‡íi Rb¨ AwaK„Z f~wgi cwigvbt 918‡n±i| 

24) cÙv‡mZzi A_©vqbt evsjv‡`k miKvi| 

25) cÙv‡mZzi wfwËcÖ¯Íi ¯’vcbt 04RyjvB 2001 

 

iæccyi cvigvbweK we`y¨r‡K›`ªt 

1) ‡gvU Drcv`b ÿgZvt 2400 †gMvIqvU 

2) cÖK‡íi fzwg AwaMÖnb Kiv nqt 1964 mv‡j 

3) cÖK‡íi †gvU e¨qt 12.65 wewjqb Wjvi ev 1jÿ 13nvRvi †KvwU UvKv| 

4) cÖKí GjvKvt 1062 GKi 

5) wbgv©YKvix †Kv¤úvwbt GUg÷ªq G·‡cvU© (ivwkqv) 

6) we`y¨r‡K›`ªwU Pvjy n‡et 2024 mv‡j| 

7) cÖK‡í A_©vqbt 90% ivwkqvb Fb Ges 10% evsjv‡`k miKvi| 

8) we`y¨r‡K‡› ª̀i †gqv`t 60eQi| 

9) cÖwZ BDwbU we`y¨‡Zi `vgt mv‡o wZb UvKv| 

 

gvZvievwo Zvc we`y¨r‡K›`ªt 

1) ‡gvU Drcv`b ÿgZvt 1200‡gMvIqvU 

2) evsjv‡`‡ki cieZx© cvIqvi nvet gvZvievwo I cvqiv 

3) cÖK‡íi †gvU e¨qt 36nvRvi †KvwU UvKv| 

4) A_©vqb Ki‡et RvBKv 29nvRvi †KvwU UvKv Ges evsjv‡`k miKvi 5nvRvi †KvwU UvKv| 

5) cÖK‡íi wbgv©YKvix ms¯’vt †Kvj cvIqvi †Rbv‡ikb †Kv¤úvwb evsjv‡`k wjwg‡UW 

6) cÖK‡íi Kb‡mvwU©qvgt 3wU Rvcvwb †Kv¤úvwb (†Zvwkev Ki‡cv‡ikb, mywg‡Zv‡gv Ki‡cv‡ikb I AvBGBPAvB Ki‡cv‡ikb) 

7) we`y¨r‡K›`ª wbgv©‡Y e¨eüZ cÖhyw³t Avëªv mycvi wµwUK¨vj cÖhyw³| 

8) cÖKí GjvKvt 1414 GKi 

9) we`y¨r‡K›`ªwU Pvjy n‡et 2023 mv‡j| 

10) Kqjv Avg`vbx Kiv n‡et A‡÷ªwjqv I B‡›`v‡bwkqv †_‡K| 

11) KqjvwfwËK 3wU we`y¨r‡K› ª̀ n‡e gvZvievwo‡Z| 

12) ïaygvÎ we`y¨r‡K‡› ª̀i Rb¨ wb‡R¯̂ UvDbwkc, †RwU, wWR‡cvRvj Gwiqv, †Kvj BqvW© Ges e›`i M‡o †Zvjv n‡e| 

13) cÖK‡íi D‡Øvabt 28‡k Rvbyqvwi 2018 

 

XvKv ‡g‡Uªv‡ijt 

1) ‡gvU ‣`N©¨t 20.1 wKtwgt 

2) ‡gvU †÷kvb msL¨vt 16wU 

3) cÖK‡íi bvgt XvKv g¨vm i¨vwcW UªvbwRU 

 



www.schoolofengineers.org 

Join Our FB Group School of Engineers 

 

4) cÖ¯ÍvweZ jvBb msL¨vt 3wU, ‡gvU †÷kvb 52wU| 

5) †gvU e¨qt 21,985.59 †KvwU UvKv| 

6) †gvU †Uªb msL¨vt 24wU 

7) cÖwZ avib ÿgZvt 1nvRvi 696Rb 

8) cÖwZ †÷kv‡b weiwZt 40 †m‡KÛ 

9) N›Uvq hvÎx cwienb ÿgZvt 60nvRvi Rb| 

10) †ijjvB‡bi D”PZv I cÖ¯’t 13 wgUvi I 9.1 wgUvi 

11) A_©vqb Ki‡et RvBKv I evsjv‡`k miKvi| 

12) †g‡Uªv‡ij Pvjy n‡et 2019mv‡j 

13) civgk©K cÖwZôvbt w`jøx †g‡Uªv‡ij Ki‡cv‡ikvb| 

14) ỳwU †Uª‡bi ga¨eZx© weiwZt 3wgwbU 30 †m‡KÛ 

15) cÖv_wgK iæUt DËiv †_‡K gwZwSj| 

 

XvKv-PÆMÖvg G·‡cÖmI‡qt 

1) ‡gvU ‣`N©¨t 217 wKtwgt; 19wKtwgt Gwj‡f‡UW Ges 198wKtwgt G·‡cÖmI‡q 

2) ‡gvU †÷kvb msL¨vt 7wU (g`bcyi, `vD`Kvw›`, gqbvgwZ, c ỳqvi evRvi, †dbx, eviBqvinvU I mwjgcyi) 

3) cÖK‡íi bvgt XvKv-PÆMÖvg G·‡cÖmI‡q| 

4) iæUt KvPcyi-PÆMÖvg 

5) †gvU ‡jb msL¨vt 6wU 

6) cÖK‡íi LiPt cÖvq 30nvRvi †KvwU UvKv 

7) A_©vqbt wcwcwc (cvewjK-cÖvB‡fU cvU©bviwkc) 

 

cvqiv mg~ ª̀e›`it 

1) AvbyôvwbK hvÎv ïiæt 13B AMv÷ 2016 

2) Ae¯’vbt BUevwoqv MÖvg, wUqvLvjx BDwbqb, Kjvcvov, cUzqvLvjx| 

3) cwiPvjbvKvix cÖwZôvbt cvqiv mg~`ªe›`i KZ©„cÿ 

4) †cvZvkÖ‡qi aibt K…wÎg 

5) P¨v‡b‡ji •`N ©̈ I MfxiZvt 35wKtwg I 21wgUvi 

6) †Kvb b`x I P¨v‡b‡ji gy‡L e›`iwU Aew¯’Zt AvÜvigvwbK b`xi cv‡k Ges ivebvev` P¨v‡b‡j 

7) e›`i GjvKvt 6nvRvi GKi| 

8) c~Y©fv‡e Pvjy n‡et 2023 mv‡j 

9) †gvU e¨qt 3,350‡KvwU UvKv 

 

cvqiv Zvc we`y¨r‡K›`ªt 

1) ‡gvU Drcv`b ÿgZvt 1320 ‡gMvIqvU 

2) cwiPvjbvKvix cÖwZôvbt evsjv‡`k we ỳ¨r Dbœqb †evW© 

3) gvwjKvbvt evsjv‡`k-Pvqbv cvIqvi †Kv¤úvwb I b_©-I‡q÷ cvIqvi †Rbv‡ikvb †Kv¤úvwb| 

4) Kv‡Ri D‡Øvabt 14B A‡±vei 2016 
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5) cÖK‡íi e¨qt 1.67wewjqb Wjvi| 

6) A_©vqbt evsjv‡`k miKvi, Pvqbv †W‡fjc‡g›U e¨vsK I Pvqbv Gw·g e¨vsK 

7) e¨eüZ R¡vjvwbt Kqjv I GjGbwR 

8) cÖK‡íi Kb‡mvwU©qvgt GbBwcwm (Pvqbv) I wmBwmwm (Pvqbv) 

9) we`y¨r‡K›`ª GjvKvi AvqZbt 1002 GKi| 

10) Drcv`b ïiæ n‡et 2019 mv‡j 

11) R¡vjvwb Avg`vbx Kiv n‡et A‡÷ªwjqv I B‡›`v‡bwkqv (Kqjv), KvZvi (GjGbwR) 

 

ivgcvj Zvc we`y¨r‡K›`ªt 

1) ‡gvU Drcv`b ÿgZvt 1320 ‡gMvIqvU 

2) cwiPvjbvKvix cÖwZôvbt evsjv‡`k-fviZ •gÎx cvIqvi †Kv¤úvwb (cÖvt) wjwg‡UW| 

3) cÖK‡í mnvqZvKvix cÖwZôvbt wcwWwe (evsjv‡`k) I GbwUwcwm (fviZ) 

4) wbgv©Y cÖhyw³t mycvi wµwUK¨vj cÖhyw³| 

5) cÖK‡íi †gvU e¨qt 14,510 †KvwU UvKv| 

6) A_©vqbt wcwWwc I Gw·g e¨vsK (fviZ) 

7) wVKv`vi cÖwZóvbt fviZ †nfx B‡jw±ªKm wjwg‡UW 

8) cÖKí GjvKvt 1834 GKi| 

9) cÖKíwU †Kb weZwK©Zt cwi‡ekev`x‡`i g‡Z AvšÍRv©wZK cwi‡ek Pzw³ ÒivgmiÓ Gi j½b K‡i my›`ie‡bi wbK‡U GB 

we`y¨r‡K› ª̀ wbgv©Y Kiv n‡”Q| 

10) Pvjy n‡et 2019 mv‡j| 

 

evm i¨vwcW UªvbwRUt 

1) iæ‡Ui •`N¨©t 20 wKtwgt 

2) iæUt MvRxcyi †PŠiv Í̄v- XvKv wegvbe›`i 

3) cÖK‡íi e¨qt 2nvRvi 40 †KvwU UvKv| 

4) †÷kvb msL¨vt 25wU 

5) wbgv©YKvix cÖwZôvbt wRqvsmy cÖ‡fbwkqvj UªvÝ‡cvU© BwÄwbqvwis MÖæc (Pxb) 

6) A_v©qbt Gwkqvb †W‡fjc‡g›U e¨vsK (GwWwe) 

7) KvR †kl n‡et 2019 mv‡j|  
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