
২০১৯-২০ অথ বছেরর চলমান কে র ত  রণ 

ঃনং- কে র নাম ও ময়াদ কে র য় ( কা টাকা) ক  এলাকা 
ক  পিরচালেকর নাম ও 

মাবাইল নং 
কে  ধান ধান 
কায ম 

ম  

  মাট িজওিব িপএ     
০১. প ী িব তায়ন স সারণ 

চ াম-িসেলট িবভাগীয় 
কায ম-২  

(আরইই-িসএসিডিপ-২) 
(০১/০৭/২০১৪  

হেত ৩১/১২/২০১৯) 

১৬৮৭.৩০ ১৬৮৭.৩০ ০ চ াম ও িসেলট 
িবভােগর আওতাধীন 
পিবসস েহর 
ভৗগিলক এলাকা 

মাঃআ ল কােসম সরদার 
ত াবধায়ক েকৗশল 
ফানঃ ০২-৮৯০০৯০৩ 
মাবাঃ ০১৭১১-১৫৮০১৭ 

 

লাইন িনম াণ- ১০,৫০০ 
িক:িম:    

উপেক  িনম াণ- ৪5  (45০ 
এমিভএ) 

াহক সংেযাগ- 4,50,000  

 

০২. প ী িব তায়ন স সারণ 
ঢাকা িবভাগীয় কায ম-২ 

(০১/০৭/২০১৪ 
হেত৩১/১২/২০১৯) 

১৬৪৫.৩৭ ১৬৪৫.৩৭ ০ ঢাকা িবভােগর 
আওতাধীন 
পিবসস েহর 
ভৗগিলক এলাকা 

মাঃআ র রিহম মি ক 
ত াবধায়ক েকৗশল 
ফানঃ ০২-৮৯০০০৩৫ 
মাবাঃ ০১৯১৩-৪৪৩২৩৪ 

 

লাইন িনম াণ- ১০,০০০ 
িক:িম:    

উপেক  িনম াণ- ৫০   
াহক সংেযাগ- 4,০0,000  

 

০৩. আপে েডশন অব রাল 
ইেলকি িস  িডসি িবউশন 
িসে ম  (ঢাকা, চ াম ও 

িসেলট িডিভশন) 
(০১/০৭/২০১৪ হেত 
৩০/০৬/২০২০) 

৪৭৯৪.৭৩ ৯৯৯.৭৩ ৩৭০৪.৯৯ ঢাকা, চ াম ও 
িসেলট িবভােগর 
আওতাধীন 
পিবসস েহর 
ভৗগিলক এলাকা 

দবাশীষ চ বত  
ত াবধায়ক েকৗশলী 
ফানঃ ০২-৮৯০০১৯৯ 
মাবাঃ ০১৭১১-১২৯৯৭৮ 

 

 
 

লাইন িনম াণ- ৬,২৪৯ িক:িম: 
উপেক  িনম াণ- 110  

(1840 এমিভএ)    

 

০৪. িসেলট িবভাগ প ী 
িব তায়ন কায ম 
স সারণ এবং 

িবআরইিব’র সদর দ েরর 
ভৗত িবধািদর উ য়ন 

(০১/০১/২০১৬  
হেত ৩১/১২/২০২০) 

১৪১৭.১০ ১৪০৭.১১ ০ িসেলট িবভােগর 
আওতাধীন 
পিবসস েহর 
ভৗগিলক এলাকা 

মাঃ মাহসীন আলী 
ত াবধায়ক েকৗশলী 
ফানঃ ০২-৮৯০০৩২৮ 
মাবাঃ ০১৭১১-৩৭৭৬৬৫ 

 

লাইন িনম াণ- ৭,৩০০ িক:িম: 
উপেক  িনম াণ- 31  (215 

এমিভএ) 
াহক সংেযাগ- 3,20,000 

 

 

০৫. “Technical Assistance 
Project for Institutional 
Strengthening of Rural 

Electrification Program” 
(TAPP) 

(০১/০৭/২০১৫ হেত 
৩০/০৬/২০১৯) 

৫৭.৯৪ ১১.১৪ ৪৬.৮০ বাপিবেবা ও 
পিবেসর 

কম কতােদর 
ািত ািনক 
দ তা ি  

দবাশীষ চ বত  
ত াবধায়ক েকৗশলী 
ফানঃ ০২-৮৯০০১৪৫ 
মাবাঃ ০১৭১১-১২৯৯৭৮ 

 

 
 

িশ ণ- 280 জন কম কতা 
কনসালেটি - 1৪  

ময়াদ 
ি র 
াব 

ি য়াধীন 
আেছ।  



ঃনং- কে র নাম ও ময়াদ কে র য় ( কা টাকা) ক  এলাকা 
ক  পিরচালেকর নাম ও 

মাবাইল নং 
কে  ধান ধান 
কায ম 

ম  

  মাট িজওিব িপএ     
০৬. িবতরণ ব ার 

মতাবধ ন, নব াসন ও 
িনিবড়করণ (ঢাকা, 

ময়মনিসংহ, চ াম ও 
িসেলটিবভাগ) 

(০১/০৭/২০১৬ হেত 
৩০/০৬/২০১৯) 

৩৪০৩.৮৩  ১৩৫৫.৫৭ ২০৪৩.৯৯ ঢাকা, ময়মনিসংহ, 
চ াম ও িসেলট 
িবভােগর আওতাধীন 
পিবসস েহর 
ভৗগিলক এলাকা 

মাঃনাজ ল হক 
ত াবধায়ক েকৗশলী 
ফানঃ ০২-৮৯০০৩৬৭ 
মাবাঃ ০১৭১৫-৩৩০১০০ 

 

লাইন িনম াণ- ২৭,০০০ 
িক:িম:    

াহক সংেযাগ- 5,00,000 
 

ময়াদ 
ি র 
াব 

ি য়াধীন 
আেছ।  

০৭. িবতরণ ব ার 
মতাবধ ন, নব াসন ও 
িনিবড়করণ (রাজশাহী, 
রং র, লনা ও 
বিরশালিবভাগ) 

(০১/০৭/২০১৬ হেত 
৩০/০৬/২০১৯) 

৩০৭৭.৮৭ ১২০১.৭৭ ১৮৭১.৫০ রাজশাহী, রং র, 
লনাও বিরশাল 

িবভােগর আওতাধীন 
পিবসস েহর 
ভৗগিলক এলাকা 

মাঃ মিহউি ন 
ত াবধায়ক েকৗশল 
ফানঃ ০২-৮৯০০৫৯৬ 
মাবাঃ ০১৯১১-২৯৭৩৯৩ 

লাইন িনম াণ- ২৩,৫০০ 
িক:িম:    

াহক সংেযাগ- 4,50,000  

ময়াদ 
ি র 
াব 

ি য়াধীন 
আেছ।   

০৮. শতভাগ প ী িব তায়েনর 
জ  িবতরণ নটওয়াক 

স সারণ (রাজশাহী, রং র, 
লনা ও বিরশাল িবভাগ) 
(০১/০১/২০১৭ হেত 
৩১/১২/২০১৯) 

৬৭৭৬.৯১ ৬৭৬০.০০ ০ রাজশাহী, রং র, 
লনাও বিরশাল 

িবভােগর আওতাধীন 
পিবসস েহর 
ভৗগিলক এলাকা 

মাঃজিহ ল ইসলাম 
ধান েকৗশলী (পওপ) 
ফানঃ ০২-৮৯০০৫৯১ 
মাবাঃ ০১৫৫২-৪৫৬৪৪২ 

 

লাইন িনম াণ- ৩৮,০১০ 
িক:িম:    

উপেক  িনম াণ- 104  
(875 এমিভএ) 

াহক সংেযাগ- 13,70,000 
 

 

০৯. শতভাগ প ী িব তায়েনর 
জ  িবতরণ নটওয়াক 
স সারণ (ঢাকা, 

ময়মনিসংহ, চ াম ও 
িসেলট িবভাগ) 

(০১/০১/২০১৭ হেত 
৩১/১২/২০১৯) 

৭১৩২.৩১ ৭১১৫.৪০ ০ ঢাকা, ময়মনিসংহ, 
চ াম ও িসেলট 
িবভােগর আওতাধীন 
পিবসস েহর 
ভৗগিলক এলাকা 

আহসানহাবীব 
ত াবধায়ক েকৗশলী 
ফানঃ ০২-৮৯০০৯০৪ 
মাবাঃ ০১৭১৬-২২৮৩৩৭ 

 

লাইন িনম াণ- ৩৯,১০০ 
িক:িম:    

উপেক  িনম াণ- 158  
(1715 এমিভএ) 

াহক সংেযাগ- 13,30,000 
 

 

১০. প ী িব তায়ন 
স সারেণর মা েম ১৫ 
ল  াহক সংেযাগ 
(০১/০১/২০১৬ হেত 
৩০/০৬/২০২০) 

৮৬৯০.৮৯ ৮৬৯০.৮৯ ০ বাপিবেবা’র 
আওতাধীন 
পিবসস েহর 
ভৗগিলক এলাকা 

িব নাথ িশকদার 
ত াবধায়ক েকৗশল 
ফানঃ ০২-৮৯০০৪২৬ 
মাবাঃ ০১৭৩২-৫৪২৯৫৪ 

 

লাইন িনম াণ- ৫৯,০০০ িক:িম:   
উপেক  িনম াণ- 118  

(1010 এমিভএ) 
াহক সংেযাগ- 15,00,000 

 

 



ঃনং- কে র নাম ও ময়াদ কে র য় ( কা টাকা) ক  এলাকা 
ক  পিরচালেকর নাম ও 

মাবাইল নং 
কে  ধান ধান 
কায ম 

ম  

  মাট িজওিব িপএ     
১১. প ী িব তায়ন কায েমর 

আওতায় ঢাকা িবভাগীয় 
অ েল ি - পেম  িমটািরং 

াপন (পয ায়-১) 
(০১/০৭/২০১৫ হেত 
৩০/০৬/২০২০) 

৪২৭.২৮ ১৪৮.৯৭ ২৭৪.৩৮ ঢাকা িবভাগীয় 
এলাকায় ১১  

পিবেস ি - পেম  
িমটার াপন 

মাঃ রিফ ল ইসলাম 
িনব াহী েকৗশলী 

মাবাঃ ০১৬৭৪-৩২৭১৮৬ 
 

 
10 ল  ি - পেম  াহক 

সংেযাগ 

 

১২. ামীণ জীবন মান উ য়েন 
িব ৎ শি  

(০১/০৭/২০১৮ হেত 
৩১/১২/২০২০) 

২৩.০৪ ৫.৮৫ ১৬.৬০ ভালা, ঠা রগ ও, 
িকেশারগ , 
নামগ  ও 

গাপালগ  পিবস 
এলাকা 

শারিমন মাহ দ 
উপ-পিরচালক 

ফানঃ ০২-৮৯০০৩০৮ 
মাবাঃ ০১৮৫৪-২৪৪৪৪২ 

২২০০জন ক িশ ণ দান 
১০০০০ িক.িম.িজআইএস 

ািপং 
৫০  িবিভ  বসা উ য়েন 

সহেযািগতা 

 

১৩. সৗর িব ৎ চািলত পাে র 
মা েম িষ সচ 

(০১/০৭/২০১৮ হেত 
৩১/১২/২০২০) 

৪০৭.২০ ৩৭.৯৪ ৩৬৭.৬৩ ঢাকা িবভােগর 
আওতাধীন ১০  
পিবেসর ভৗগিলক 

এলাকা 

মাঃসািকল ইবেন সাঈদ 
উপ-পিরচালক (কািরগরী) 
মাবাঃ ০১৭৪৯-২৪৩৮৮১ 

 

২০০০  সালার 
ফেটােভাি ক পা  াপন 

 

১৪. জ রী সহায়তা ক -
বাপিবেবা অংশ 
(ক বাজাের 

আ য় হণকারী বা ত 
মায়ানমার নাগিরকেদর 
জ  িব তায়ন) 

(০১/০৭/২০১৮ হেত 
৩১/১২/২০২০) 

১০৩.৮৪ ২৪.৬১ ৭৮.১৮ ক বাজার জলার 
উিখয়া উপেজলায় 
মায়ানমার হেত 
বা ত 
নাগিরকেদর 
ব িতক িবধার 
আওতায় আনা 

মাঃ আ ল কােসম সরদার 
ত াবধায়ক েকৗশল 
ফানঃ ০২-৮৯০০৯০৩ 
মাবাঃ ০১৭১১-১৫৮০১৭ 

 

লাইন িনম াণ- ৫০ িক:িম:    
উপেক  িনম াণ- 1   
ােনা- ীড- ৫০  

লাইটিনং এ াের ার- ২০০  

 

 


