
সা িতক বছরস েহর (৩ বছর) ধান অজনস হ ২০১৭-১৮. ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০২০) 

িম া প ী িব ৎ সিমিত-৪, িম া প ী িব ৎ সিমিত-২ থেক িবভািজত হেয় লাই’২০১৫ থেক আলাদাভােব 
কায ম  কের। লাই’২০১৫ মােস কাগেজ কলেম িবভািজত হেলও িম া পিবস-৪ িনজ  লাকবল ারা তপে  
সে র’২০১৫ মাস থেক আলাদাভােব কায ম  কের। 

 

িম া জলার লাকসাম, মেনাহরগ  ও না লেকাট  উপেজলার সম েয় ৬৪৮ বগ িকঃিমঃ এলাকা িনেয় িম া প ী 
িব ৎ সিমিত-৪ গ ত। বতমান সরকােরর পক -২০২১ বা বায়েনর অংশ িহসােব ঘের ঘের িব ৎ পৗঁেছ দওয়ার 
লে   িম া পিবস-৪ িনরলস ভােব কাজ কের সে র/২০১৮ ি ঃ এ অ  পিবেসর আওতাধীন সকল এলাকা 
(না লেকাট উপেজলা িডেস র/১৭, লাকসাম উপেজলা মাচ/১৮ এবং মেনাহরগ  উপেজলা সে র/১৮) শতভাগ 
িব তািয়ত করা হয়। ামীন জনেগা ীর অথৈনিতক উ য়ন ও জীবনযা ার মােনা য়েনর লে  ন’২০২০ ি ঃ পয  
৪৪৭০ িকঃ িমঃ ব িতক লাইন িনমাণ স  করা হেয়েছ।  ন’২০২০ ি ঃ পয  ২,৩৭,৬৭২ জন িবিভ  নীর 
াহকেক িব ৎ সংেযাগ দান করা হেয়েছ। অ  পিবস ০২  (লাকসাম ২০ এমিভএ এবং না লেকাট ১৫ এমিভএ) 

উপেক  িনেয় যা া  কেরিছল। গত ২০১৭-১৮ অথ বছের ০১  উপেক   আপে েডশন (মেনাহরগ -১, ১০ এমিভএ 
থেক ২০ এমিভএ)  এবং ইউআরইিডএস কে  (িব াংক অথায়েন) এক  ২০ এমিভএ ইনেডার উপেক  

(না লেকাট-২, বাংগ া) িনমাণ করা হেয়েছ। ২০১৯-২০ অথ বৎসের মেনাহরগ  উপেক  ২০ এমিভএ হেত ২৫ 
এমিভএ এবং লাকসাম উপেক  ২০ এমিভএ হেত ৩০ এমিভএেত উ ীত করা হেয়েছ। ফেল সিমিতর িব ৎ সরবরাহ 
স মতা ৫৫ এমিভএ থেক ১০০ এমিভএেত উ ীত হেয়েছ। জা ািলয়া ( িম া দি ণ) ীেড ন ন ব- কার াপন 
করতঃ না লেকাট ৩৩ কিভ িফডার  টিপং থেক আলাদা করা হেয়েছ। চৗ াম ১৩২/৩৩ কিভ ীড থেক বাংগ া 
পয  ৮.৫ িকঃ িমঃ ৩৩ কিভ সাস লাইন িনমাণ স  এবং চা  কের না লেকাট-২ (বা া) ২০ এমিভএ 
উপেক  চৗ াম ীড হেত সং  করা হেয়েছ। ফেল উ  উপেকে র ৩৩ কিভ সাস লাইেনর দঘ  ২৯ িকঃ িমঃ 
াস পেয়েছ। ফনী ীড থেক না লেকাট-১ (ঢা য়া) উপেক  পয  ২৩ িকঃ িমঃ ৩৩ কিভ সাস লাইন িনমাণ কের 

না লেকাট-১ (ঢা য়া) ২৫ এমিভএ উপেক  ফনী ীড হেত সং  করা হেয়েছ, ফেল উ  উপেকে র ৩৩ কিভ 
লাইেনর দঘ  ১৩ িকঃ িমঃ াস পেয়েছ। সিমিতর িব মান ০৪  ৩৩/১১ কিভ উপেকে র ৩৩ কিভ সাস লাইন 
স হ িরং িসে েমর মা েম ই ার িলংক কের ০৩(িতন)  ীড উপেক  ( িম া দি ণ, চৗ াম, ফনী) থেক ৩৩ 
কিভ পাওয়ার হেণর ব া করা হেয়েছ। নায়াখালী চৗ হনী ীড হেত মেনাহরগ -১ উপেকে র জ  িনমাণাধীন ২৩ 

িকঃ িমঃ ৩৩ কিভ সাস লাইেনর মে  ইিতমে  ১২ িকঃ িমঃ িনমাণ স  হেয়েছ এবং বাকী র িনমাণ কাজ 
চলমান রেয়েছ।  বতমােন সকল ৩৩ কিভ িফডার ওভারেলাড  হেয়েছ। এছাড়া িফডার বাইফারেকশনসহ ই  ন ন 
১১ কিভ িফডার িনমাণ কের সিমিতর ১১ কিভ িফডার সং া ১৮  থেক ২৬  ত উ ীত করণসহ আ  িফডার লাড 
সম য় কের িফডার ওভারেলাড  করা হেয়েছ (২০১৭-১৮ ত ১৮ , ২০১৮-১৯ এ ২৪  এবং ২০১৯-২০ এ ২৬  ১১ 
কিভ িফডার)। 

 
২০১৯-২০ অথ বছের িডএনই (িডএমিসএম) কে র আওতায় সিমিতর সদর দ র কমে  (২০০ শতাংশ) এবং 
লাকসাম-২ (৪০ শতাংশ) ও মেনাহরগ -২ (৪০ শতাংশ) উপেকে র জ  জিম অিধ হণ স  কের দখল েঝ নয়া 
হেয়েছ। এছাড়া ইউআরআইিডএস কে র আওতায় ন/২০ ি ঃ পয  মাট ২০০ িকঃিমঃ লাইন আপে েডশন কাজ 
স  হেয়েছ। অবিশ  ১৪০ িকঃিমঃ আপে েডশন কাজ চলমান রেয়েছ।  
 
 
 
 
 
 
 



িম া পিবস-৪ এর সা িতক বছরস েহর ধান অজনস হ িন পঃ 
 

অথবছর াহক িনিমত লাইন বেকয়া মাস িসে ম লস 
২০১৭-১৮ ২৯১৪৫ ৬৪০ ১.৬৬ ১৭.৩৮% 
২০১৮-১৯  ২৯৭২১ ৫৪১ ১.০৪ ১৫.৪২% 
২০১৯-২০ ১০৩১৯ ৫৬ ১.২৪ ১৩.৯৬% 

 
াহেকর িনরবি  িব ৎ সরবরাহ ও িসে ম লস াসকরেনর জ  লাইন আপে েডশন, ক া েরর সাইজ পিরবতন, 

ওভারেলােডড া ফরমার পিরবতন, এনালগ িমটার পিরবতনসহ লাইন র ণােব ণ কাজ চলমান রেয়েছ। বিণত কােজর 
ফেল  াহক আ া ি  পেয়েছ, ম ঘ া াস পেয়েছ, াহক ও সিমিত আিথকভােব লাভবান হেয়েছ। 

 

 


