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ISO 9001: 2015 Certified 

নীলফামারী পল্লী বিদ্যুৎ সবমবি 
NILPHAMARI  PALLI  BIDYUT SAMITY 

এক নজরে তথ্য জানুয়ােী-২০২১খ্রিঃ। 
 

 

ক্রিঃ নং 

[[ 

অন্তর্ভকূ্ত  উপজেলার সংখ্যা 

 

t 
০৫ (পাঁচ) টি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকূ ঘ াবিি- ০৪টি িথা- নীলফামারী সদর, বকজ ারগঞ্জ ,েলঢাকা ও ঘ ামার। 

ঘ ািনার অজপক্ষায় প্রস্তুি আজে- ০১টি িথা- ব মলা )| 

০১ আয়িন t ১৪৪০ িগ ূবকিঃ বমিঃ। 

০২ বনিবিকরজনর িাবরখ t ১৩/০৫/১৯৯৮ বরিঃ। 

০৩ বিদ্যুিায়জনর িাবরখ t ০১/০৮/১৯৯৭ বরিঃ। 

০৪ ISO সনদ প্রখ্িে তাখ্েখ t ISO 9001 : 2015,   সনদ প্রাখ্িে তাখ্েখিঃ ১০/০২/ ২০১৯খ্রিঃ। 

০৫ KPI / ককখ্িআই নম্বে ও কেনী t কক খ্ি আই নম্বে-১৪১,   কেনী-০১(খ্স) 

০৬ অন্তর্ভকূ্ত এলাকার েনসংখ্যা / পবরিার সংখ্যা t ১৩,০৯,২৯২ েন / ২,৪৮,৮৯৫টি 

০৭ অন্তর্ভকূ্ত ঘমাট ইউবনয়জনর/বিদ্যুিাবয়ি সংখ্যা t ৫৬ টি। 

০৮ অন্তর্ভকূ্ত ঘমাট গ্রাজমর/বিদ্যুিাবয়ি সংখ্যা t ৩৩২ টি/ ৩3২ টি। 

০৯ উপজকন্দ্র সংখ্যা 

 

t 
০৭ টি (নীলফামারী ১৫ এমবিএ, ব মলা ২০ এমবিএ, বকজ ারগঞ্জ ১৫ এমবিএ, উত্তরা ইবপজে  ২০ এমবিএ, 

েলঢাকা ২০ এমবিএ ঘ ামার ১০ এমবিএ ও িরনীিাড়ী ১০ এমবিএ ) 

১০ কমকূিাূ / কমচূারী সংখ্যা t ১২ েন / ৩২০ েন। (সিজূমাট= ৩৩২ েন) 

১১ পবরচালক, মবিলা পবরচালক / এলাকা পবরচালজকর সংখ্যা t ১৩ টি / ০৭ টি। 

১২ অবফস সমূজির ির্নূা t ------- 

 ক)  সদর দপ্তর t ০১ টি (নীলফামারী সদর)। 

খ)  ঘোনাল অবফস t ০২ টি ( ঘ ামার  I বকজ ারগঞ্জ )। 

গ)   সাি-ঘোনাল অবফস t ০১ টি ( েলঢাকা )। 

 )  এবরয়া অবফস / অবিজ াগজকন্দ্র t ০১ টি (ব মলা) / ০৬ টি ( বচলািাটি, মীরগঞ্জ, গয়ািাড়ী, িােীগঞ্জ , ঘটপারিাট ও ককমারী)। 

১৩ ঘমাট বনবমিূ লাইজনর  পবরমান t ৫,৮৪২.৭৮৭বকিঃবমিঃ । 

১৪ বিদ্যুিাবয়ি লাইজনর পবরমান t ৫,৮৪১.১৯৯বকিঃ বমিঃ। 

১৫ অবধগ্রিনকৃি লাইজনর পবরমান t ১২৫.৭৫বকিঃ বমিঃ। 

১৬ অবধগ্রিনজ াগ্য লাইজনর পবরমান t ৭৩২.১৩০ বকিঃ বমিঃ। 

১৭ ২০১৯-২০২০ অথ ূিেজর লাইন বনমাূন লক্ষুমাত্রা t ৭৯৭ বকিঃ বমিঃ । 

১৮ লাইজন স্থাপনকৃি ট্টান্সফরমার সংখ্যা t ১৪,৭৯৭ টি।  

১৯ ঘমাট সংজ াগ সুবিধা সৃবি t ২,৯৩,৪২৯ টি। 

২০ ঘমাট সংজ াগ প্রাপ্ত গ্রািক সংখ্যা t ২,৯৩,২৯৪ টি। 

 ক) এলটি-এ (আিাবসক)  t ২,৫৯,৮৮৯ টি । 

খ)এলটি-বি (জসচ) ১)অগিীর,গিীর নলকূপ ৩) এল.এল.বপ t ১২,২০০ টি, ১৯৫ টি, ০৩টি, (জমাট ঘসচ=১২,৩৯৮টি)। 

গ)  এলটি-বস-1 (ক্ষুদ্র ব ল্প ) t ১,৯১০ টি। 

 ) এলটি-বস-2(বনমাূন) t ১৬ টি । 

ঙ) এলটি-ব -১ (দািব্য প্রবিষ্ঠান) t ৪,৩৭১ টি । 

চ)  এলটি-ব -2 (রাস্তাে িাবি)  t 05 টি। 

ে) এলটি-ব -৩(ব্যাটারী চাবেূংকেশন) t ১১৮ টি। 

জ) এলটি-ই (িাবর্বেুক)  t ১৪,৫৬০ টি । 

ঝ) এমটি-3 (বৃিৎ ব ল্প)  t ২২ টি । 

ঞ) এমটি-5 (অবধক বৃিৎ ব ল্প) t ০২ টি । 

ট) এলটি-টি (অস্থায়ী সংর াগ) t ০৩ টি । 

২১ বসজিম লস  িিমূান মাস/ (Y-T-D) t ১৩.৪৬%  /  ৮.৪৩% 

২২ বিল আদাজয়র িার িিমূান মাস/  (Y-T-D) t ৮৯.৪৭%  /  ৯৪.৪৫% 

২৩ িজকয়া মাস (বরজিট সি) t ১.৬৭ মাস। 

২৪ িজকয়া মাস (বরজিট িাজদ) t ১.৪৩ মাস। 

২৫ URIDS t লক্ষমাত্রা- ২২ খ্কিঃখ্মিঃ, অজজন-৩৭.০৪৭খ্কিঃখ্মিঃ 

২৬ DNE (১০০% প্রকল্প) t লক্ষমাত্রা- ৩২২ খ্কিঃখ্মিঃ অজজন- ১৯৬.৮৩খ্কিঃখ্মিঃ 

 

 

২৭ 

 

িিমূান সরকাজরর অগ্রগবিিঃ 

 ১৯৯৭-২০০৮ (২১ িেজরর অগ্রগবি) ২০০৯-২০২০ (১২ িেজরর অগ্রগবি) সিজূমাট (ক্রমপুবঞ্জি) 

গ্রািক (েন) ৫২ িাোর ৬  ি ৯৮ ২ লক্ষ ৪০ িাোর ০৫  ি ৯৬ ২ লক্ষ ৯৩ িাোর ০২  ি ৯৪ 

লাইন বনমাূন (বকিঃবমিঃ) ২ িাোর ৩  ি ৮৬ ৩ িাোর ৪  ি ৫৬ ৫ িাোর ৮ ি ৪২ 

বিদ্যুৎ ব্যিিার (জমিঃওিঃ) ১১.৫৭ ৭১.৬০ ৬০.০৩ (বৃবি)  

বসজেম লস (%) ১৩.৮৭ ৮.৪৩ ৫.৪৪ (হ্রাস)  

 


