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বফদ্যুৎ বযকল্পনা বযদপ্তয, বফউবফা 
 

বফদ্যুৎ খাবতয অগ্রগবতয তথ্য 
 

 

1। এক নজবয বফদ্যুৎ খাবতয অগ্রগবত: 
 

ক্রবভক বফলয় ২০০৯ াবরয শুরুবত বডবম্বয ২০২২ অগ্রগবত 

1  বফদ্যুৎ ককবেয ংখ্যা ২৭ ১৫৪ (+)১২৭ 

2  

বগ্রডবববিক বফদ্যুৎ উৎাদন ক্ষভতা  

(বফদ্যুৎ আভদাবন ও অন-বগ্রড নফায়নবমাগ্য 

জ্বারাবন) (বভেঃওেঃ)  

৪,৯৪২  
২৩,৪৮২* 

(৮ জানুয়াবয ২০২৩) 
(+)১৮,৫৪০ 

3  এ ম যন্ত বফ যাচ্চ বফদ্যুৎ উৎাদন (বভেঃওেঃ) 
৪,১৩০ 

(১৭ কবেম্বয, ২০০৭) 

১৪,৭৮২ 

(১৬ এবির ২০২২) 
(+)১০,৬৫২ 

4  ঞ্চারন রাইন (াবকযট বকেঃবভেঃ) ৮,০০০ ১৪,৫৩১ (+)৬,৫৩১ 

5  বগ্রড উ-ককে ক্ষভতা (এভববএ) ১৫,৮৭০ ৫৮,০৭৬ (+)৪২,২০৬ 

6  বফতযণ রাইন (বকেঃবভেঃ) ২ রক্ষ ৬০ াজায  ৬ রক্ষ ২৯ াজায  (+)৩ রক্ষ ৬৯ াজায 

7  বফদ্যুৎ গ্রাক ংখ্যা  ১ ককাটি ০৮ রক্ষ ৪ ককাটি ৪৩ রক্ষ (+)৩ ককাটি ৩৫রক্ষ 

8  কচ ংবমাগ ংখ্যা  ২ রক্ষ ৩৪ াজায  
৪ রক্ষ ৭৩ াজায  

(জানুয়াবয ২০২২) 

(+)২ রক্ষ ৩৯ াজায 

9  বফতযণ ববেভ র  
১৪.৩৩% 

(২০০৮-০৯) 

৭.৭৪% 

(২০২১-২২) 
(-)৬.৫৯% 

10  
বফদ্যুৎ সুবফধািাপ্ত  

(নফায়নবমাগ্য জ্বারাবন) 
৪৭%  ১০০% (+)৫৩% 

11  
ভাথাবছু বফদ্যুৎ উৎাদন (বকেঃওেঃঘন্টা) 

(কুাটিব ও নফায়নবমাগ্য জ্বারাবন)  
২২০  

৬০৯ 

(২০২১-২২) 
(+)৩৮৯ 

 

*জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক:২১,৮৩৩ কভগাওয়াট, বফদ্যুৎ আভদাবন: ১,১৬০ কভগাওয়াট, াইবরা:২৩০কভগাওয়াট,অন-বগ্রড কৌযবববিক:২৫৯ কভগাওয়াট;  

স্থাবত বফদ্যুৎউৎাদন ক্ষভতা (কুাটিব ও অপ-বগ্রড নফায়নবমাগ্য জ্বারাবন) : ২৩,৪৮২+২,৮০০+৪১৮= ২৬,৭০০ কভগাওয়াট। 
 

১.১ বগ্রডবববিক ফতযভান বফদ্যুৎ উৎাদন ক্ষভতা (ভাবরকানা অনুমায়ী): 
 

ক্রবভক খাত বফদ্যুৎ ককবেয 

ংখ্যা 

স্থাবত উৎাদন 

ক্ষভতা (বভগাওয়াট) 

তকযা 

ায  

ফতযভান উৎাদন 

ক্ষভতা (বভগাওয়াট) 

তকযা 

ায  

ক যকাবয ৫৮ ১০,২৪৬ ৪৪% ৯,৮৭৬ ৪৪% 

খ যযৌথ উদ্যোগ ২ ১,৮৬১ ৮% ১,৮৬১ ৮% 

গ কফযকাবয ৯৪ ১০,২১৫ ৪৩% ৯,৮০৩ ৪৩% 

ঘ বফদ্যুৎ আভদাবন - ১,১৬০ ৫% ১,১৬০ ৫% 

কভাট ১৫৪ ২৩,৪৮২  ২২,৭০০  

 

১.২ বগ্রডবববিক ফতযভান বফদ্যুৎ উৎাদন ক্ষভতা (জ্বারাবন অনুমায়ী): 
 

ক্রমমক জ্বোোমি বফদ্যুৎ ককবেয 

ংখ্যা 

স্থোমিত উৎিোদি 

ক্ষমতো (দ্মগোওয়োট) 

লতকরো 

হোর  

বততমোি উৎিোদি 

ক্ষমতো (দ্মগোওয়োট) 

লতকরো 

হোর  

ক প্রোকৃমতক গ্যোস 6৫ 1১,৫২২ ৪৯% 1১,২২৮ ৪৯% 

খ ফোদ্ি তস অদ্য় ৬৪ ৬,৩২৯ 2৭% ৫,৯২৫ 2৬% 

গ মিদ্জ 10 1,290 ৬% 1,286 6% 

ঘ কয়ো ৫ ২,৬৯২ ১১% ২,৬১২ ১২% 

ঙ হোইদ্রো ১ ২৩০ ১% ২৩০ ১% 

চ অি-মিি যসৌর ৯ ২৫৯ ১% ২৫৯ ১% 

ছ মবদ্যুৎ আমদোমি - ১,১৬০ ৫% ১,১৬০ ৫% 

যমোট ১৫৪ ২৩,৪৮২  ২২,৭০০  

তাবযখ: ১০ জানুয়াবয ২০২৩ 

(খসড়া) 
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১.৩ বগ্রডবববিক ফতযভান স্থাবত বফদ্যুৎ উৎাদন ক্ষভতা (খাত অনুমায়ী): 

 

খোত মবদ্যুৎ যকদ্ের সংখ্যো স্থোমিত উৎিোদি ক্ষমতো (দ্মগোওয়োট) 

সরকোমরখোত   

বফববডবফ ৩৮ ৬,০১৩ 

এবএবএর ৬ ১,৫৪৪ 

ইবজববফ ৩ ৯৫৭ 

নওাবজবকা ৭ ১,৪০১ 

আযববএর ৩ ১৮২ 

বফ-আয াওয়ায কজন ১ ১৪৯ 

উি-যমোট (সরকোমরখোত) ৫৮ ১০,২৪৬ (৪৪%) 

যযৌথ উদ্যোগ   

বফবববএর ১ ১,২৪৪ 

 ফ   প    ল ১ ৬১৭ 

উি-যমোট (দ্যৌথ উদ্যোগ) ২ ১,৮৬১ (৮%) 

যবসরকোমরখোত   

আইবব ৬৫ ৮,৭৯৪ 

এআইবব (বফববডবফ) ৪ ৯৯ 

এআইবব (আযইবফ) ৯ ২৫১ 

বাড়া বববিক (১৫ ফছয) ৪ ১৬৯ 

বাড়া বববিক (৩/৫ ফছয) ৪ ২৫৫ 

বাড়া বববিক 

 (বনা ইবরবিবটি কনা কবভন্ট) 
৮ ৬৪৭ 

উি-যমোট (দ্বসরকোমরখোত) ৯৪ ১০,২১৫ (৪৩%) 

মবদ্যুৎ আমদোমি   

কবড়াভাযা এইচবববডব  ১,০০০ 

বিপুযা  ১৬০ 

উি-যমোট (মবদ্যুৎ আমদোমি)  ১,১৬০ (৫%) 

যমোট  ১৫৪ ২৩,৪৮২ 

 

2। ২০২৭ ম যন্ত ম্ভাব্য বফদ্যুৎ উৎাদন ক্ষভতাও চাবদা:বএএভব-২০১৬ এফং চরভান বফদ্যুৎ উৎাদন বযকল্পনা অনুমায়ী: 
 

২০২৭ ম যন্ত ফছযওয়াযী বফদ্যুবতয ম্ভাব্য বফ যাচ্চ চাবদা ও ম্ভাব্য উৎাদন ক্ষভতা বচি বনবেয ছবক কদখাবনা বরা: 

ফছয ২০২৩ ২০২৪ ২০২৫ ২০২৬ ২০২৭ 

ম্ভাব্য বফ যাচ্চ চাবদা (বভেঃওেঃ) ১৭,১০০ ১৮,৫০০ ১৯,৯০০ ২১,৩০০ ২২,৮০০ 

ম্ভাব্য কনট উৎাদন ক্ষভতা (বভেঃওেঃ) ২৬,৩০৮ ৩১,১১২ ৩২,৯৩৩ ৩৬,৪২১ ৩৭,৪২৮ 

 

3। ২০২৭ ার ম যন্ত নতুন বফদ্যুৎ উৎাদন ক্ষভতা ংবমাজনবযকল্পনা:চরভান বফদ্যুৎ উৎাদন বযকল্পনা অনুমায়ী 
 

 

৩(ক) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক: 

      (বভগাওয়াট) 

ার ২০২৩ ২০২৪ ২০২৫ ২০২৬ ২০২৭ কভাট  

যকাবয খাত ১,৮২৭ ৪,০৪৮ ৪০০ ২,০৬৮ ০ ৮,৩৪৩ 

যযৌথ উদ্যোগ ৬১৭ ১,২৪৪ ০ ১,২৪৪ ০ ৩,১০৫ 

কফযকাবয খাত ৩,৪২১ ০ ০ ২,৩৩৫ ৬৬০ ৬,৪১৬ 

বফদ্যুৎ আভদাবন ১,৪৯৬ ০ ০ ০ ০ ১,৪৯৬ 

কভাট ৭,৩৬১ ৫,২৯২ ৪০০ ৫,৬৪৭ ৬৬০ ১৯,৩৬০ 

বযকল্পনা : জানুয়াবয ২০২৩ 
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৩(খ) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক: 

      (বভগাওয়াট) 

ার ২০২৩ ২০২৪ ২০২৫ ২০২৬ ২০২৭ কভাট  

যকাবয খাত ৫৩ ৩৮০ ২১০ ৫১২ ১২২ ১,২৭৭ 

যযৌথ উদ্যোগ ৬৮ ২১৫ 0 ০ ০ ২৮৩ 

কফযকাবয খাত ৫০৭ ৫২১ ১৩৮ ০ ০ 1,১৬৬ 

কভাট ৬২৮ ১,১১৬ ৩৪৮ ৫১২ ১২২ ২,৭২৬ 

বযকল্পনা: জানুয়াবয ২০২৩ 

4। বফদ্যুৎ উৎাদন খাবতয উনয়নয়ন বচি: 
 

৪.১বনভ যাণাধীন বফদ্যুৎ ককে (ংযুবি-১): 

ক্রবভক খাত 

জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক কভাট 

িকল্প 

ংখ্যা 

স্থাবত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

িকল্প ংখ্যা স্থাবত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

িকল্প 

ংখ্যা 

স্থাবত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

ক যকাবয ৮ ৩,৮৮৬ ৩ ৫৩ ১১ ৩,৯৩৯ 

খ যযৌথ উদ্যোগ ২ ৩,১০৮ ১ ৬৮ ৩ ৩,১৭৬ 

গ কফযকাবয ৮ ৪,৪৩৯ ১১ ৫৪০ ১৯ ৪,৯৭৯ 

কভাট ১৮ ১১,৪৩৩ ১৫ ৬৬১ ৩৩ ১২,০৯৪ 

 

৪.২চুবি স্বাক্ষয িবক্রয়াধীন বফদ্যুৎ উৎাদন িকল্প (LOIএফং NOAিদান কযা বয়বছ)(ংযুবি-২): 

ক্রবভক খাত 

জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক কভাট 

িকল্প 

ংখ্যা 

স্থাবত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

িকল্প ংখ্যা স্থাবত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

িকল্প 

ংখ্যা 

স্থাবত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

ক যকাবয ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

খ যযৌথ উদ্যোগ ০ ০ ২ ১৬৫ ২ ১৬৫ 

গ কফযকাবয ৪ ১,৮২০ ১১ ৪৩১ ১৫ ২,২৫১ 

কভাট ৪ ১,৮২০ ১৩ ৫৯৬ ১৭ ২,৪১৬ 

 

 

৪.৩দযি িবক্রয়াধীন বফদ্যুৎ উৎাদন িকল্প (দযি আফান কযা বয়বছ / মূল্যায়ন চরবছ) (ংযুবি-৩): 

ক্রবভক খাত 

জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক কভাট 

িকল্প 

ংখ্যা 

স্থাবত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

িকল্প 

ংখ্যা 

স্থাবত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

িকল্প 

ংখ্যা 

স্থাবত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

ক যকাবয ১ ৪০০ ১ ১০০ ২ ৫০০ 

খ যযৌথ উদ্যোগ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

গ কফযকাবয ০ ০ ৩ ১৫০ ৩ ১৫০ 

কভাট ১ ৪০০ ৪ ২৫০ ৫ ৬৫০ 
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৪.৪  ২০৩০ ার ম যন্তবযকল্পনাধীন বফদ্যুৎ উৎাদন িকল্প (ংযুবি-৪): 

ক্রবভক খাত 

জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক কভাট 

িকল্প 

ংখ্যা 

স্থাবত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

িকল্প 

ংখ্যা 

স্থাবত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

িকল্প 

ংখ্যা 

স্থাবত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

ক যকাবয ১০ ৬,৭৯৫ ১৮ ১,৫০৬ ২৮ ৮,৩০১ 

খ যযৌথ উদ্যোগ ২ ১,৭৮৭ ২ ২১০ ৪ ১,৯৯৭ 

গ কফযকাবয ০ ০ ২ ১৪৫ ২ ১৪৫ 

কভাট ১২ ৮,৫৮২ ২২ ১,৮৬১ ৩৪ ১০,৪৪৩ 

 

৪.৫ াযভাণবফক বফদ্যুৎ উৎাদন কাম যক্রভ (ংযুবি-৫): 
 

ক্রবভক ংখ্যা স্থাবতক্ষভতা (বভেঃওেঃ) 

ক ১ ২,৪০০ 

 

৪.৬ বফদ্যুৎ আভদাবন কাম যক্রভ (ংযুবি-৬): 

ক্রবভক ংখ্যা কনট ক্ষভতা (বভেঃওেঃ) 

ক ২ ১,৯৯৬ 

 

5। জানুয়াবয ২০০৯ কথবক         ২০২৩ ম যন্ত নতুন বফদ্যুৎ ককে স্থাবনয চুবি স্বাক্ষয: 

৫.১ ভাবরকানা অনুমায়ী: 
 

 

 
বফদ্যুৎ ককবেয ধযণ 

বফদ্যুৎ ককে িকল্প 

ংখ্যা 

স্থাবত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

চালু বয়বছ  

ংখ্যা (বভেঃওেঃ) 

ক যকাবয ৫৪ ১১,৪৮২ ৪৩ ৭,৫৪৩ 

খ যযৌথ উদ্যোগ ৫ ৫,০৩৭ ২ ১,৮৬১ 

গ ভোড়োমভমিক ২০ ১,৬৫৩ ২০ ১,৬৫৩ 

ঘ আইবব ৮১ ১২,৭২৩ ৬২ ৭,৭৪৪ 

কভাট ১৬০ ৩০,৮৯৫ ১২৭ ১৮,৮০১ 

 

৫.২জ্বারাবন  ধ ন  অনুমায়ী: 

ক্রমমক জ্বোোমি বফদ্যুৎ ককে িকল্প 

ংখ্যা 

স্থোমিত ক্ষমতো 

(কভেঃওেঃ) 

চালু বয়বছ  

ংখ্যা (বভেঃওেঃ) 

ক প্রোকৃমতক গ্যোস 4৬ 1৩,০৬৪ 3৭ ৮,২২৮ 

খ ফোদ্ি তস অদ্য় 6৭ 6,5৫৩ ৬৪ ৬,২৮৫ 

গ মিদ্জ 14 1,7৪৯ 13 1,587 

ঘ কয়ো ৯ ৮,৬০৯ ৪ ২,৪৪২ 

ঙ হোইদ্রো 0 0 0 0 

চ িবোয়িদ্যোগ্য জ্বোোমি ২৪ ৯২০ ৯ ২৫৯ 

যমোট 1৬০ ৩০,৮৯৫ 1২৭ 1৮,৮০১ 

 

 চুবি স্বাক্ষযকৃত বফদ্যুৎ ককেমূবয ভবে ১৮,৮০১ কভগাওয়াট ক্ষভতায ১২৭টি বফদ্যুৎ ককে িকল্প উৎাদন শুরু 

কবযবছ এফং১২,০৯৪ কভগাওয়াট ক্ষভতায ৩৩টি বফদ্যুৎ ককে িকল্প বনভ যাণাধীন যবয়বছ। 
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6। জানুয়াবয ২০০৯ কথবক ৮         ২০২৩ ম যন্ত ফছয বববিক যকাবয, কমৌথ উবযাগ ও কফযকাবয খাবত নতুন বফদ্যুৎ  

ককে স্থান িকল্প ওবফ যাচ্চ বফদ্যুৎ উৎাদন (বভেঃওেঃ)(ংযুবি -৭): 
 

ক্রবভক ভয় কার 
বফদ্যুৎ ককে 

িকল্প ংখ্যা 

স্থাবত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

বফ যাচ্চ বফদ্যুৎ উৎাদন (বভেঃওেঃ) 

তাবযখ উৎাদন বৃবি 

ক জানুয়াবয – বডবম্বয ২০০৯ ১২ ৩৫৬ ১৮ কবেম্বয২০০৯ ৪,২৯৬ - 

খ জানুয়াবয – বডবম্বয ২০১০ ৯ ৭৭৫ ২০ আগে২০১০ ৪,৬৯৯ ৪০৩ 

গ জানুয়াবয – বডবম্বয ২০১১ ২২ ১৭৬৩ ২৯ আগে২০১১ ৫,২৪৪ ৫৪৫ 

ঘ জানুয়াবয – বডবম্বয ২০১২ ১১ ৯৫১ ০৪ আগে২০১২ ৬,৩৫০ ১,১০৬ 

ঙ জানুয়াবয – বডবম্বয ২০১৩ ৫ ৬৬৩ ১২ জুরাই২০১৩ ৬,৬৭৫ ৩২৫ 

চ জানুয়াবয – বডবম্বয ২০১৪ ৭ ৬৩৫ ১৮ জুরাই২০১৪ ৭,৪১৮ ৭৪৩ 

ছ জানুয়াবয – বডবম্বয ২০১৫ ৭ ১,৩৫৭ ১৩ আগে২০১৫ ৮,১৭৭ ৭৫৯ 

জ জানুয়াবয – বডবম্বয ২০১৬ ৮ ১,১৩২ ৩০ জুন২০১৬ ৯,০৩৬ ৮৫৯ 

ঝ জানুয়াবয– বডবম্বয ২০১৭ ৭ ১,১৮৭ ১৮ অবটাফয২০১৭ ৯,৫০৭ ৪৭১ 

ঞ জানুয়াবয –বডবম্বয ২০১৮ ২০ ৩,৭৬৩ ১৯ কবেম্বয২০১৮ ১১,৬২৩ ২,১১৬ 

ট জানুয়াবয –বডবম্বয ২০১৯ ১৬ ২,৪০৪ ২৯ কভ ২০১৯ ১২,৮৯৩ ১,২৭০ 

ঠ জানুয়াবয –বডবম্বয ২০২০ ৭ ১,৭৭১ ৫ কবেম্বয ২০২০ ১২,৮৯২ -১ 

ড জানুয়াবয – বডবম্বয ২০২১ ১১ ১,৪৭৯ ২৭ এবির ২০২১ ১৩,৭৯২ ৯০০ 

ঢ জানুয়াবয – বডবম্বয ২০২২ ৫ ১,২৭৭ ১৬ এবির ২০২২ ১৪,৭৮২ ৯৯০ 

ণ জানুয়াবয ২০২৩ ১ ৩০৭    

কভাট ১৪৮ ১৯,৮২০    

ণ 

ফযাভপুয-কবড়াভাযা (১ভ 

ম যায়:৫অবটাফয২০১৩ 
আভদাবন ৫০০    

বিপুযা: ১৭ ভাচ য২০১৬ আভদাবন ১০০    

বিপুযা: জুরাই২০১৭ আভদাবন ৬০    

ফযাভপুয-কবড়াভাযা(২য় 

ম যায়): ১০ কবেম্বয ২০১৮ 
আভদাবন ৫০০    

ফ যবভাট  ২০,৯৮০    
 

 

 যকাবযখাবত ৪৭টি ৮,০০৭ কভগাওয়াট, যযৌথ উদ্যোগ ২টি ১,৮৬১ কভগাওয়াট এফং কফযকাবযখাবত ৯৯টি ৯,৯৫২ 

কভগাওয়াট 

 গ্যাবববিক ৯,০৪৩ কভগাওয়াট, ত্বযর জ্বারাবনবববিক ৮,০৭৬ কভগাওয়াট, কয়রাবববিক ২,৪৪২ কভগাওয়াট এফং 

অন-বগ্রড কৌয ২৫৯ কভগাওয়াট 

 বফদ্যুৎ আভদাবন ১,১৬০ কভগাওয়াট 
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ংযুবি-১ 
 

যকাবয, কমৌথ উবযাগ ও কফযকাবয খাবত বনভ যাণাধীন ১২,০৯৪ কভগাওয়াট ক্ষভতায ৩৩ টি বফদ্যুৎ 

ককবেয ফাস্তফায়ন অগ্রগবত 

(১.ক) যকাবয খাত: 

(১.ক.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক: ৩,৮৮৬ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ 

চুবি 

ম্পাদবনয 

তাবযখ 

উৎাদন 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

RCOD 

তাবযখ 

ম্ভাব্য 

চালুয 

তাবযখ 

ভন্তব্য 

1.  

বভযযাই ১৫০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

ংস্থােঃ বফ-আয াওয়ায কজন 

ইববেঃ ববনা াইবরা, চায়না 

০৫ 

কপব্রুয়াবয 

২০১৮ 

১৬০ 
এইচএপও/ 

গ্যা 
কবেম্বয, ২০১৯      ২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

৯৯% 

2.  

খুরনা ৩৩০ কভেঃওেঃ ডুবয়র ফুবয়র 

বফদ্যুৎ ককে 

ংস্থােঃ বফববডবফ 

ইববেঃHE-ETERN JV,China 

১৭ নববম্বয 

২০১৬ 
৩৩৬ 

গ্যা/ 

বডবজর 

বজটিেঃ ২০ 

অবটাফয, ২০২০ 

এটিেঃ ১৬ 

অবটাফয, ২০২১ 

     ২০২৩ 
অগ্রগবতেঃ 

৭৪% 

3.  

সয়দপুয ১৫০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

ংস্থােঃবফববডবফ 

ইববেঃডংবপং ইবরবিক ইন্টাযন্যানার 

২২ 

জানুয়াবয 

২০১৯ 

১৬২ বডবজর  
বডবম্বয 

২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

৬৮% 

4.  

শ্রীপুয, গাজীপুয ১৫০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে 

ংস্থােঃবফ-আয াওয়াযবজন 

ইববেঃMax Infras Ltd. 

১৪ 

অবটাফয 

২০১৮ 

১৬৩ এইচএপও  
বডবম্বয 

২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

১১% 

* 

কঘাড়াার ইউবনট-৩ বযাওয়াবযং (এ 

টি ইউবনট) 

ংস্থােঃ বফববডবফ 

ইববেঃAlstom Switzerland Ltd 

& CMC, China 

১২ 

জানুয়াবয 

২০১৪ 

১৫৬ গ্যা  
নববম্বয 

২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

৯৭% 

5.  

কঘাড়াার ইউবনট-৪ বযাওয়াবযং 

ংস্থােঃ বফববডবফ 

ইববেঃCEEG, GPEC,China 

০৬ জুন 

২০১৬ 
৪০৯ গ্যা 

বজটিেঃ 

৩০/০৪/২০১৮ 

এটিেঃ 

৩০/০৪/২০১৯ 

বডবম্বয 

২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

৯৫% 

6.  

ভয়ভনবং ৩৬০ কভেঃওেঃ বববব 

(ডুবয়র ফুবয়র) 

ংস্থােঃআযববএর 

ইববেঃHarbin Electric Int. 

Company Ltd. 

৩১ 

অবটাফয 

২০১৯ 

৪২০ 
গ্যা/ 

বডবজর 
 

বজটিেঃ     

বডবম্বয 

২০২৪ 

এটিেঃ জুন 

২০২৫ 

অগ্রগবতেঃ 

১৪% 

 

7.  

রূা ৮০০ (২*৪০০) কভেঃওেঃবববব 

ংস্থােঃএনডবিউ ববজবএর 

ইববেঃSEC & Ansaldo 

২৮ নববম্বয 

২০১৯ 
৮৮০ এরএনবজ 

১ভ ইউবনটেঃ 

কবেম্বয ২০২২ 

২য় ইউবনটেঃ  

বডবম্বয ২২ 

১ভ ইউবনটেঃ 

অবটাফয 

২০২৩ 

২য় ইউবনটেঃ  

এবির ২০২৪ 

অগ্রগবতেঃ 

৫৯% 

 

8.  

ভাতাযফাবড় ১২০০ কভেঃওেঃ কয়রাবববিক 

বফদ্যুৎ ককে 

ংস্থােঃবববজববফএর 

ইববেঃSumitumo, Japan 

২৭ জুরাই 

২০১৭ 
১২০০ 

আভদানীকৃত 

কয়রা 

১ভ ইউবনটেঃ 

জানুয়াবয ২০২৪ 

২য় ইউবনটেঃ 

জুরাই ২০২৪ 

১ভ ইউবনটেঃ 

জানুয়াবয 

২০২৪ 

২য় ইউবনটেঃ 

জুরাই ২০২৪ 

অগ্রগবতেঃ 

৬৯% 

 কভাট জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক(যকাবয) ৮টি ৩,৮৮৬     
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(১.ক.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক:৫৩ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ 

চুবি 

ম্পাদবনয 

তাবযখ 

উৎাদন 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

RCOD 

তাবযখ 

ম্ভাব্য 

চালুয 

তাবযখ 

ভন্তব্য 

1.  

বযাজগঞ্জ ২ কভেঃওেঃ ফায়ুবববিকবফদ্যুৎ 

ককেিকল্প 

ংস্থােঃবফববডবফ 

১৫ 

জানুয়াবয 

২০১৮ 

২ ফায়ু  জুন ২০২৩ 

যীক্ষা 

মূরকবাবফ 

চালু বয়বছ  

2.  

ফবযার ১ কভেঃওেঃ কৌয বফদ্যুৎ 

ককেিকল্প 

ংস্থােঃবফববডবফ 

২৬ 

কবেম্বয 

২০২১ 

১ কৌয  ভাচ য ২০২৩ 

অগ্রগবত: 

কর আউট 

অনুবভাদন 

বয়বছ 

3.  

কানাগাজী ৫০ কভেঃওেঃ কৌয বফদ্যুৎ 

ককে িকল্প 

ংস্থা: ইবজববফ 

১৫জুন২০২

১ 
৫০ কৌয  

বডবম্বয 

২০২৩ 

অগ্রগবত: 

৩৪% 

 
কভাট নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক 

(যকাবয) 
৩টি ৫৩     

 

১.ক কভাট যকাবয খাত ১১টি ৩,৯৩৯ কভগাওয়াট 

 

(১.খ)কমৌথ উবযাগ: 

(১.খ.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক: ৩,১০৮ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ 

চুবি 

ম্পাদবনয 

তাবযখ 

উৎাদন 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

RCOD 

তাবযখ 

ম্ভাব্য চালুয 

তাবযখ 
ভন্তব্য 

* 

‰ভএx সুায থাভ যার ১৩২০ কভেঃওেঃ 

কয়রা বববিকবফদ্যুৎ ককে 

ংস্থােঃBIFPCL  (JV of BPDB & 

NTPC, India) 

ইববেঃBHEL, INDIA 

১২ জুরাই 

২০১৬ 
৬১৭ 

আভদাবনকৃ

ত কয়রা 

২য় ইউবনটেঃ 

আগে ২০২১ 

২য় ইউবনটেঃ 

কবেম্বয 

২০২৩ 

অগ্রগ

বতেঃ 

৮৭% 

1.  

টুয়াখারী ১৩২০ কভেঃওেঃ কয়রা বববিক 

বফদ্যুৎ ককে 

ংস্থােঃRNPL(JV of RPCL & 

Norinco, China) 

ইববেঃTEPC-CHEC-CWEC 

০৫ ভাচ য 

২০১৯ 
১২৪৭ 

আভদানীকৃত 

কয়রা 

১ভ ইউবনটেঃ 

কপব্রুয়াবয ২০২৩ 

২য় ইউবনটেঃ 

আগে২০২৩ 

১ভ ইউবনটেঃ 

জুন ২০২৪ 

২য় ইউবনটেঃ  

অবটাফয 

২০২৪ 

অগ্রগ

বতেঃ 

৬৬% 

2.  

ায়যা, টুয়াখাবর ১২০০-১৩২০ কভেঃওেঃ 

কয়রা বববিক বফদ্যুৎ ককে (২য় ম যায়) 

ংস্থােঃBCPCL  (JV of NWPGCL 

& CMC, China) 

ইববেঃNEPC & CECC 

২৭ বডবম্বয 

২০১৮ 
১২৪৪ 

আভদানীকৃ

ত কয়রা 
 

১ভ ইউবনটেঃ 

নববম্বয  ২০২৫ 

২য় ইউবনটেঃ 

এবির ২০২৬ 

অগ্রগ

বতেঃ 

২২% 

 

কভাট জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক(কমৌথ উবযাগ) ২টি ৩,১০৮ কভগাওয়াট 

 

(১.খ.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক:৬৮ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ 

চুবি 

ম্পাদবনয 

তাবযখ 

উৎাদন 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

RCOD 

তাবযখ 

ম্ভাব্য 

চালুয 

তাবযখ 

ভন্তব্য 

1.  

বযাজগঞ্জ ৬৮ কভেঃওেঃবৌয বফদ্যুৎ ককে   

ংস্থােঃBCRECL (JV of 

NWPGCL&CMC, China) 

২৪ 

কপব্রুয়াবয 

২০২২ 

৬৮ কৌয  
বডবম্বয 

২০২৩ 

অগ্রগবত: 

ভুবভ উনয়নয়ন  

ম্পনয়ন বয়বছ 

 
কভাট নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক 

(কমৌথ উবযাগ) 
১টি ৬৮     

 

১.খ কভাট কমৌথ উবযাগ ৩টি ৩,১৭৬ কভগাওয়াট 
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(১.গ) কফযকাবয খাত: 

(১.গ.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক: ৪,৪৩৯ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ 

চুবি 

ম্পাদবনয 

তাবযখ 

উৎাদন 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

RCOD 

তাবযখ 

ম্ভাব্য 

চালুয 

তাবযখ 

ভন্তব্য 

1.  
াবতয়া ১৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে (বদ 

এনাবজয বরেঃ) 

০৮ 

কপব্রুয়াবয 

২০২২ 

৫ এইচএপও  
জানুয়াবয 

২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

৮০% 

2.  

চট্টগ্রাভ ২×৬১২ কভেঃওেঃ কয়রা বববিক 

িকল্প  

স্পন্সয: এএ াওয়ায 

১৬ 

কপব্রুয়াবয 

২০১৬ 

১২২৪ 
আভদাবনকৃত 

কয়রা 
নববম্বয ২০১৯ 

১ভ ইউবনটেঃ 

কভ ২০২৩ 

২য় ইউবনটেঃ 

বডবম্বয 

২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

৯৫% 

3.  

কভঘনাঘাট ৫৮৩ কভেঃওেঃবববব 

স্পন্সয:াবভট কভঘনাঘাট-২ াওয়ায 

ককাম্পাবন বরেঃ 

১৪ ভাচ য ২০১৯ ৫৮৩ 
এরএনবজ/ 

এইচএবড 

১৪ ভাচ য 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

৭৬% 

4.  
কভঘনাঘাট ৭১৮কভেঃওেঃ বববব 

(বযরাবয়ন্স াওয়ায বরেঃ) 

০১ 

কবেম্বয 

২০১৯ 

৭১৮ এরএনবজ 
৩১ আগে  

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

৮১% 

5.  

কভঘনাঘাট , নাযায়ণগঞ্জ ৫৮৪ কভেঃওেঃ 

বববব  

স্পন্সয: ইউবনক কভঘনাঘাট াওয়ায 

বরবভবটড 

২৪ জুরাই 

২০১৯ 
৫৮৪ এরএনবজ 

২৩ জুরাই 

২০২২ 

জুরাই 

২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

৭১% 

6.  

ককযানীগঞ্জ ১০০ কভেঃওেঃ ববকং 

াওয়ায প্ল্ুান্ট (খুরনা)  

স্পন্সয: াওয়ায প্যাক মুবতয়াযা 

২৫ আগষ্ট 

২০১১ 
১০০ এইচএপও 

২৫ নববম্বয 

২০১২ 

বডবম্বয 

২০২৪ 

অগ্রগবতেঃ 

৩% 

7.  

আবনায়াযা, চট্রগ্রাভ ৫৯০ কভেঃওেঃ 

বববব  

(ইউনাইবটড চট্টগ্রাভ াওয়ায বরেঃ) 

২৮ 

অবটাফয 

২০২১ 

৫৯০ 
গ্যা/ 

এরএনবজ 

২৮ জানুয়াবয 

২০২৬ 

জানুয়াবয 

২০২৬ 

অগ্রগবতেঃ 

৪% 

8.  

ঢাকা ৬৩৫ কভেঃওেঃ কয়রা বববিক 

বফদ্যুৎ ককে   

স্পন্সয: ওবযয়ন াওয়ায ইউবনট-২ (ঢাকা-

২) 

২১ এবির 

২০১৬ 
৬৩৫ 

আভদাবনকৃত 

কয়রা 
জুন ২০২৩ 

বডবম্বয 

২০২৬ 

অগ্রগবতেঃ 

গজাবযয়ায 

বযফবতয 

ভাতাযফাবড়

কত বফকল্প 

জায়গা 

বচবিত কযায 

বিান্ত গৃীত 

য়। 

 
কভাট জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক 

(কফযকাবয) 
৮টি ৪,৪৩৯     
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(১.গ.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক: ৫৪০ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ 

চুবি 

ম্পাদবনয 

তাবযখ 

উৎাদন 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

RCOD 

তাবযখ 

ম্ভাব্য 

চালুয 

তাবযখ 

ভন্তব্য 

1.  

সুন্দযগঞ্জ, গাইফান্ধা ২০০ কভেঃওেঃ কৌয 

াকয  

স্পন্সয: বতস্তা কারাযবরেঃ 

২৬ 

অবটাফয 

২০১৭ 

২০০ কৌয 
৩১ বডবম্বয 

২০২২ 

জানুয়াবয 

২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ

যীক্ষা 

মূরক 

বাবফ 

চরবছ 

2.  

াটগ্রাভ, রারভবনযাট ৫ কভেঃওেঃ কৌয 

বফদ্যুৎ ককে  

স্পন্সয:  ববব াওয়ায াটগ্রাভ বরেঃ    

২৯ 

জানুয়াবয 

২০১৮ 

৫ কৌয 
৩১ বডবম্বয 

২০২২ 
জুন ২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

ইবব 

কাম যক্রভ 

চরবছ 

3.  

গয়ানগাট ববরট ৫ কভেঃওেঃ কৌয বফদ্যুৎ 

ককে   

স্পন্সয:ইবক সুবজ অুান্ড ান কারায 

াওয়ায 

০২ আগে 

২০১৮ 
৫ কৌয 

৩০ বডবম্বয 

২০২২ 
জুন ২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

ইবব  

বনবয়াগ 

কযা বয়বছ 

4.  

ধভ যাা, সুনাভগঞ্জ ৩২ কভেঃওেঃ কৌয 

বফদ্যুৎ ককে 

স্পন্সয: Haor Bangla-Korea 

Green Energy Ltd. 

১৫ 

কপব্রুয়াবয 

২০১৬ 

৩২ কৌয 
৩১ বডবম্বয 

২০২২ 
জুন ২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

ঞ্চারন 

রাইন 

বনভ যাণ কাজ 

চরবছ 

5.  

কততুবরয়া, ঞ্চগড় ৩০ কভেঃওেঃ কৌয 

াকয 

স্পন্সয: কযবতায়া কারায বরেঃ 

২৭ 

জানুয়াবয 

২০২০ 

৩০ কৌয ২৬ ভাচ য ২০২২ জুন ২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

ভূবভ উনয়নয়ন 

কাম যক্রভ 

চরবছ  

6.  

কফড়া, াফনা ৩.৭৭ কভেঃওেঃ কৌয বফদ্যুৎ 

ককে  

স্পন্সয: Soudia Agro Solar pv 

power plant ltd.     

২৯ বডবম্বয 

২০২১ 
৩.৭৭ কৌয 

৩১ বডবম্বয 

২০২২ 
জুন ২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ

িাথবভক 

কাজ চরবছ  

7.  

াফনা ১০০ কভেঃওেঃ কৌয বফদ্যুৎ ককে 

স্পন্সয: Dynamic Sun Energy 

private Ltd. 

২৪ ভাচ য 

২০২২ 
১০০ কৌয ২৩ ভাচ য ২০২৩ জুন ২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

ভূবভ উনয়নয়ন 

কাম যক্রভ 

চরবছ  

8.  

কক্সফাজায ৬০ কভগাওয়াট বফদ্যুৎ ককে 

স্পন্সয: ইউএ-বডবক বগ্রন এনাবজয (বফবড) 

বরেঃ 

১৫ কভ 

২০১৪ 
৬০ ফায়ু 

৩১ বডবম্বয 

২০২২ 

বডবম্বয 

২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

বনভ যাণ 

কাজ চরবছ 

9.  

ভংরা ফাবগযাট ৫৫ কভেঃওেঃ ফায়ু বফদ্যুৎ 

ককে 

স্পন্সযেঃ ভংরা গ্রীন াওয়ায বর. 

৪        

২০২২ 
৫৫ ফায়ু 

০৪ এবির 

২০২৩ 

       

২০২৪ 

অগ্রগবতেঃ

িাথবভক 

কাজ চরবছ  

10.  
নাযায়ণগঞ্জ ৬ কভেঃওেঃফজযু  বত বফদ্যুৎ 

উৎাদন িকল্প 

১        

২০২২ 
৬ ফজযু   

বডবম্বয 

২০২৪ 

অগ্রগবতেঃ

িাথবভক 

কাজ চরবছ  

11.  

আবভনফাজায ৪২.৫০ কভেঃওেঃ ফজযু বত 

বফদ্যুৎ উৎাদন িকল্প (ঢাকা উিয বটি 

কব যাবযন) 

স্পন্সযেঃ CMEC, China 

১ বডবম্বয 

২০২১ 
৪২.৫ ফজযু   

বডবম্বয 

২০২৫ 

অগ্রগবতেঃ

িাথবভক 

কাজ চরবছ  

 
কভাট নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক 

(কফযকাবয) 
১১টি ৫৪০     

 

১.গ কভাট কফযকাবয খাত ১৯টি ৪,৯৭৯ কভগাওয়াট 

 

১.(ক+খ+গ) কভাট বনভ যাণাধীন(যকাবয + 

কমৌথ উবযাগ+বফযকাবয ) 
৩৩টি ১২,০৯৪ কভগাওয়াট 

 



10 

ংযুবি-২ 
 

যকাবয, কমৌথ উবযাগ ও কফযকাবয খাবত চুবি স্বাক্ষয িবক্রয়াধীন ২,৪১৬ কভগাওয়াট ক্ষভতায ১৭টি 

বফদ্যুৎ ককবেয ফাস্তফায়ন অগ্রগবত (LOIএফং NOAিদান কযা বয়বছ) 
 

(২.ক) যকাবয খাত: 

(২.ক.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাবত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ম্ভাব্য 

ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

       

 
কভাট জীফাশ্ম 

জ্বারাবনবববিক(যকাবয) 
     

 

(২.ক.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাবত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ম্ভাব্য 

ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

       

 
কভাট নফায়নবমাগ্য 

জ্বারাবনবববিক(যকাবয) 
     

 

২.ক কভাট যকাবয খাত    

 

(২.খ)কমৌথ উবযাগ: 

(২.খ.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাবত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ম্ভাব্য 

ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

       

 
কভাট জীফাশ্ম 

জ্বারাবনবববিক(কমৌথ উবযাগ) 
     

 

(২.খ.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক:১৬৫ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাবত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ম্ভাব্য 

ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

১ 

াফনা ৬৪.৫৫ কভেঃওেঃ কৌয াকয 

(JV of NWPGCL&CMC, 

China) 

BCRECL ৬৫ কৌয জুন ২০২৪ 

২৪-০৪-২০২২ ইং তাবযবখ 

ংবাবধত LOI ইসুু কযা বয়বছ। 

২৯.০৬.২০২২ ইং তাবযবখ ইবব 

চুবি স্বাক্ষবযত বয়বছ। 

২ 

ভাদাযগঞ্জ, জাভারপুয ১০০ 

কভেঃওেঃ কৌয বফদ্যুৎ ককে (বফ-

আয াওয়াযবজন বরেঃ জবয়ন্ট 

কবঞ্চায) 

কমৌথ উবযাগ ১০০ কৌয জুন ২০২৪ 
২৭-০১-২০১৯ ইং তাবযবখ LOIইসুু 

কযা বয়বছ। 

 
কভাট নফায়নবমাগ্য 

জ্বারাবনবববিক(কমৌথ উবযাগ) 
২টি ১৬৫    

 

২.খ কভাট কমৌথ উবযাগ ২টি ১৬৫ কভগাওয়াট 
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(২.গ) কফযকাবয খাত: 

(২.গ.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক:১,৮২০ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাবত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ম্ভাব্য 

ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

1.  
কপঞ্চুগঞ্জ ৫০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে (এনআযবফ) 
আইবব ৫০ গ্যা বডবম্বয ২০২৪ 

ক্রয় কবভটি কর্তযক ২৯/০৯/২০১৩ 

ইং তাবযবখ অনুবভাবদত। 

2.  
কভঘনাঘাট ৪৫০ কভেঃওেঃ 

বববব (আনবরভা াওয়ায) 
আইবব ৪৫০ 

গ্যা/ 

এরএনবজ 

জানুয়াবয  

২০২৬ 

২৫/০৬/২০১৯ ইং তাবযবখLOIইসুু 

কযা বয়বছ। 

3.  
গজাবযয়া ৬৬০ কভেঃওেঃ 

বববব (EPH-WPL) 
আইবব ৬৬০ এরএনবজ 

জানুয়াবয  

২০২৬ 

০৯/০১/২০২২ ইং তাবযবখLOIইসুু 

কযা বয়বছ। 

4.  
বভযযাই ৬৬০ কভেঃওেঃ 

বববব (কনবপবডন্স) 
আইবব ৬৬০ এরএনবজ জুন ২০২৭ 

১৬/০১/২০২২ ইং তাবযবখLOIইসুু 

কযা বয়বছ। 

 
কভাট জীফাশ্ম 

জ্বারাবনবববিক(কফযকাবয) 
৪টি ১,৮২০    

 

(২.গ.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক: ৪৩১ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাবত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ম্ভাব্য 

ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

1.  
জাভারপুয ৮৫২ বকেঃওেঃ রুপট 

কৌয িকল্প 
আইবব ০.৮৫২ কৌয 

নববম্বয 

২০২৩ 

১১-০৩-২০১৯ ইং তাবযবখ LOI 

ইসুু কযা বয়বছ। RLA of 22 

Buildings has been 

done.  

2.  

বডভরা, বনরপাভাবয ৫০কভেঃওেঃ 

কৌয বফদ্যুৎ ককে (এবকটিক 

কারায এ এ এ) 

আইবব ৫০ কৌয 
বডবম্বয 

২০২৩ 

২৭-০১-২০১৯ ইং তাবযবখ LOIইসুু 

কযা বয়বছ। 

Vettingচরবছ। 

3.  

কদফীগঞ্জ, ঞ্চগড় ২০ কভেঃওেঃ 

কৌয াকয  

Northstar Solar power 

company ltd. 

(Rahimafrooz & 

Shunfeng Ltd.) 

আইবব ২০ কৌয 
বডবম্বয 

২০২৩ 

০৩/০২/২০১৯ ইং তাবযবখ LOI 

ইসুু কযা বয়বছ। 

চুবি স্বাক্ষয িবক্রয়াধীন। 

4.  

কভৌরবীফাজায, ববরট ১০ 

কভেঃওেঃ কৌয বফদ্যুৎ ককে 

(কভৌরবীফাজায কারায াওয়ায 

বরেঃ) 

আইবব ১০ কৌয 
জুন  

২০২৪ 

০৪-০২-২০১৯ ইং তাবযবখ 

LOIইসুু কযা 

বয়বছ।Vettingচরবছ। 

5.  
ঞ্চগড় ৫০ কভেঃওেঃ কৌয াকয 

(দ্মা কারায বরেঃ) 
আইবব ৫০ কৌয 

জুন  

২০২৪ 

২০/০৮/২০১৭ ইং তাবযবখ LOI 

ইসুু কযা বয়বছ। Vettingচরবছ। 

6.  

ফাযবয়যাট, চটগ্রাভ ৫০ কভেঃওেঃ 

কৌয বফদ্যুৎ ককে 

(কানাগাজী কারায াওয়ায 

বরেঃ) 

আইবব ৫০ কৌয জুন ২০২৪ 
১৫/১২/২০১৯ ইং তাবযবখ LOI ইসুু 

কযা বয়বছ। Vettingচরবছ। 

7.  
কতযখাদা, খুরনা ৫০ 

কভেঃওেঃবৌয বফদ্যুৎ ককে 
আইবব ৫০ কৌয জুন ২০২৪ 

০৯/১১/২০২১ ইং তাবযবখ LOI 

ইসুু কযা বয়বছ। 

8.  

চুয়াডাঙ্গা ৫০ কভেঃওেঃ কৌয 

বফদ্যুৎ ককে            

(Cyclect Energy pte. 

Ltd. Singapore) 

আইবব ৫০ কৌয জুন ২০২৪ 
০৫/০১/২০২২ ইং তাবযবখ LOI 

ইসুু কযা বয়বছ। 
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ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাবত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ম্ভাব্য 

ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

9.  

কানাগাজী, কপনী ৩০ কভেঃওেঃ 

ফায়ু বফদ্যুৎ ককে (Bhagwati 

Products Ltd. & Regen 

Powertech Pvt. Ltd. 

India) 

আইবব ৩০ ফায়ু 
বডবম্বয 

২০২৪ 

২৭-০১-২০১৯ ইং তাবযবখ LOIইসুু 

কযা বয়বছ। 

10.  
ঈশ্বযদী, াফনা ৭০ কভেঃওেঃ কৌয 

বফদ্যুৎ ককে 
আইবব ৭০ কৌয 

বডবম্বয 

২০২৪ 

৩০/০১/২০২২ ইং তাবযবখ LOI 

ইসুু কযা বয়বছ। 

11.  
মুিাগাছা, ভয়ভনবং ৫০ 

কভেঃওেঃ কৌয বফদ্যুৎ ককে 
আইবব ৫০ কৌয 

বডবম্বয 

২০২৪ 

০৯/০২/২০২২ ইং তাবযবখ LOI 

ইসুু কযা বয়বছ। 

 
কভাট নফায়নবমাগ্য 

জ্বারাবনবববিক (কফযকাবয) 
১১টি ৪৩১    

 

২.গ কভাট কফযকাবয খাত ১৫টি ২,২৫১ কভগাওয়াট 

 

২.(ক+খ+গ) কভাট চুবি স্বাক্ষয 

িবক্রয়াধীন (যকাবয +বমৌথ 

উবযাগ+ কফযকাবয) 

১৭টি ২,৪১৬ কভগাওয়াট 
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ংযুবি-৩ 
 

যকাবয, কমৌথ উবযাগ ও কফযকাবয খাবত দযিিবক্রয়াধীন ৬৫০ কভগাওয়াট ক্ষভতায ৫টি বফদ্যুৎ 

ককবেয ফাস্তফায়ন অগ্রগবত(দযি আফান কযা বয়বছ / মূল্যায়ন চরবছ) 
 

(৩.ক) যকাবয খাত: 

(৩.ক.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক:৪০০ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাবত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ম্ভাব্য 

ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

1.  
যাউজান, চট্টগ্রাভ ৪০০ ১০% 

কভেঃওেঃ বববব 
বফববডবফ ৪০০ গ্যা বডবম্বয ২০২৫ দযি মূল্যায়ন চরবছ। 

 
কভাট জীফাশ্ম 

জ্বারাবনবববিক(যকাবয) 
১টি ৪০০    

 

(৩.ক.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক: ১০০ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাবত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ম্ভাব্য 

ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

১. 
ভাদাযগঞ্জ,জাভারপুয  ১০০ 

কভেঃওেঃ কৌয াকয 
আযববএর ১০০ কৌয 

বডবম্বয  

২০২৪  

       ন ২৭.১১.২০২২ 

      ন  ০৮.০১.২০২৩ 

 
কভাট নফায়নবমাগ্য 

জ্বারাবনবববিক (যকাবয) 
১  ১০০    

 

৩.ক কভাট যকাবয খাত ২টি ৫০০ কভগাওয়াট 

 

(৩.খ)কমৌথ উবযাগ: 

(৩.খ.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাবত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ম্ভাব্য 

ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

       

 
কভাট জীফাশ্ম 

জ্বারাবনবববিক(কমৌথ উবযাগ) 
     

 

(৩.খ.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাবত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ম্ভাব্য 

ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

       

 
কভাট নফায়নবমাগ্য 

জ্বারাবনবববিক(কমৌথ উবযাগ) 
     

 

৩.খ কভাট কমৌথ উবযাগ    
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(৩.গ) কফযকাবয খাত: 

(৩.গ.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাবত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ম্ভাব্য 

ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

1.        

 
কভাট জীফাশ্ম 

জ্বারাবনবববিক(কফযকাবয) 
     

 

(৩.গ.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক:১৫০কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাবত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ম্ভাব্য 

ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

1.  
কনিবকানা ৫০ কভেঃওেঃ কৌয 

বফদ্যুৎ ককে 
আইবব ৫০ কৌয জুন ২০২৪ 

ফতযভাবন ক্রয়িস্তাফটি Purchase 

কবভটিয অনুবভাদবনয জন্য 

অবক্ষভান যবয়বছ। 

2.  
ইনানী, কক্সফাজায ৫০ কভেঃওেঃ 

ফায়ু বফদ্যুৎ ককে 
আইবব ৫০ ফায়ু 

বডবম্বয 

২০২৪ 

ফতযভাবন ক্রয়িস্তাফটি Purchase 

কবভটিয অনুবভাদবনয জন্য 

অবক্ষভান যবয়বছ। 

3.  
চাঁদপুয ৫০ কভেঃওেঃ ফায়ু বফদ্যুৎ 

ককে 
আইবব ৫০ ফায়ু 

বডবম্বয 

২০২৫ 

পুনযায় দযি আহ্বাবনয উবযাগ 

গ্রণ কযা বে। 

 
কভাট নফায়নবমাগ্য 

জ্বারাবনবববিক (কফযকাবয) 
৩টি ১৫০    

 

৩.গ কভাট কফযকাবয খাত ৩টি ১৫০ কভগাওয়াট 

 

৩.(ক+খ+গ) কভাট দযি িবক্রয়াধীন 

(যকাবয +বমৌথ উবযাগ+ 

কফযকাবয) 

৫টি ৬৫০ কভগাওয়াট 
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ংযুবি-৪ 
 

২০৩০ ার ম যন্ত বযকল্পনাধীন বফদ্যুৎ উৎাদন িকল্পমূ 
 

 

(৪.ক) যকাবয খাত: 

(৪.ক.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক:৬,৭৯৫কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাবত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ম্ভাব্য 

ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

1.  বযপুয ২৫০ কভেঃওেঃ বববব বফববডবফ ২৫০ এরএনবজ জুন ২০২৬ 
Feasibility Studyম্পনয়ন 

বয়বছ। 

2.  
ায়যা ১২০০ কভেঃওেঃ বববব 

(১ভ ম যায়) 

এনডবিব

বজবএর 
১২০০ এরএনবজ জুন ২০২৬ 

 ফ              

Feasibility Study     

       

3.  
কঘাড়াার  ২২৫ কভেঃওেঃ 

বববব 
বফববডবফ ২২৫ এরএনবজ জুন ২০২৭ 

Feasibility Studyম্পনয়ন 

বয়বছ। 

4.  
ভয়ভনবং ৪০০১০% কভেঃওেঃ 

বববব 

বফ-আয 

াওয়ায 

কজন 

৪০০ এরএনবজ জুন ২০২৭ 
Feasibility Studyম্পনয়ন 

বয়বছ। 

5.  
ববিযগঞ্জ ৬০০১০% কভেঃওেঃ 

বববব 
বফববডবফ ৫৫০ এরএনবজ জুন ২০২৯ 

Feasibility Studyম্পনয়ন 

বয়বছ। 

6.  
গজাবযয়া ৬০০১০% কভেঃওেঃ 

বববব 

আযবব 

এর 
৫৫০ এরএনবজ জুন ২০২৮ 

Feasibility Studyম্পনয়ন 

বয়বছ। 

7.  

ভবখাবর ১২০০-১৩২০ কভেঃওেঃ 

কয়রাবববিক বফদ্যুৎ ককে  

(ECA Funding) 

বফববডবফ ১৩২০ 
আভদানীকৃ

ত কয়রা 
জুন ২০৩০ 

২য় ধাবয দযি আফাবনয 

জন্য অবক্ষভান। 

8.  
কানাগাজী, কপনী ৬০০১০% 

কভেঃওেঃ বববব 
ইবজববফ ৫৫০ এরএনবজ 

বডবম্বয 

২০২৯ 

Feasibility Studyম্পনয়ন 

বয়বছ। 

9.  

ভাতাযফাবড় ১২০০ কভেঃওেঃ 

কয়রাবববিক বফদ্যুৎ ককে  

(২য় ম যায় ) 

বববজববফ

এর 
১২০০ 

আভদানীকৃ

ত কয়রা 
জুন ২০৩০ Feasibility Study চরবছ।  

10.  
কবড়াভাযা ৬০০১০% কভেঃওেঃ 

বববব 
বফববডবফ ৫৫০ এরএনবজ 

বডবম্বয 

২০৩০ 
িাথবভক কাজ চরবছ। 

 
কভাট জীফাশ্ম 

জ্বারাবনবববিক(যকাবয খাত) 
১০টি ৬,৭৯৫    

 

(৪.ক.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক:১,৫০৬কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাবত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ম্ভাব্য 

ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

1.  
ঞ্চগড় ৩০ কভেঃওেঃ কৌয বফদ্যুৎ 

ককে 
আযববএর ৩০ কৌয 

বডবম্বয 

২০২৪ 

Feasibility Studyম্পনয়ন 

বয়বছ। ভূবভ অবধগ্রণ চরভান। 

2.  
গজাবযয়া ৫০ কভেঃওেঃ কৌয 

বফদ্যুৎ ককে 
আযববএর ৫০ কৌয 

বডবম্বয  

২০২৪  

EOI for JV under 

evaluation 

3.  
কানাগাজী, কপনী ১০০ কভেঃওেঃ 

কৌয বফদ্যুৎ ককে-২ 
ইবজববফ ১০০ কৌয 

বডবম্বয  

২০২৪  

• MoU has been signed 

with Marubeni 

Corporation, Japan on 

20 May 2021. 

4.  
কানাগাজী, কপনী ১০০ কভেঃওেঃ 

কৌয বফদ্যুৎ ককে-১ 
ইবজববফ ১০০ কৌয 

বডবম্বয  

২০২৪ 

• MoU was signed to 

develop the project. 

5.  
টুয়াখারী১০ কভেঃওেঃ ফায়ু বফদ্যুৎ 

ককে 
আযববএর ১০ ফায়ু জুন ২০২৫ Under Planning 
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ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাবত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ম্ভাব্য 

ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

6.  
টুয়াখারী ২০০ কভেঃওেঃ কৌয 

বফদ্যুৎ ককে 
এবএবএর ২০০ কৌয বডবম্বয ২০২৫ 

Preliminary works 

going on. 

7.  
কানাগাজী, কপনী ৮২.৫০ 

কভেঃওেঃ কৌয াকয 
বফববডবফ ৮৩ কৌয জুন২০২৬ 

PDPP approved on 

07.03.2022. Discussion 

going on for financing. 

8.  
গঙ্গাছড়া, যংপুয ৬৮.৬০ কভেঃওেঃ 

কৌয াকয 
বফববডবফ ৬৯ কৌয জুন ২০২৬ 

PDPP approved on 

07.03.2022. Discussion 

going on for financing. 

9.  
াযবক বফচ, আবনায়াযা, চট্টগ্রাভ 

১০০ কভেঃওেঃ ফায়ু বফদ্যুৎ ককে 
ইবজববফ ১০০ ফায়ু জুন ২০২৬ 

• Feasibility Study 

completed;  PDPP 

approved & ERD sent 

letter for financing. 

10.  
যাভার ২৬০ কভেঃওেঃ কৌয 

বফদ্যুৎ ককে 
বফববডবফ ২৬০ কৌয জুন ২০২৬ 

DPP sent to Power 

Division. 

11.  
যায়পুযা, নযবংদী ১০০ কভেঃওেঃ 

কৌয বফদ্যুৎ ককে 
এবএবএর ১২০ কৌয 

বডবম্বয  

২০২৭ 

Land acquisition under 

process. 

12.  
ফবযার ২ কভেঃওেঃ কৌয বফদ্যুৎ 

ককে (বপই-১) 
বফববডবফ ২ কৌয 

বডবম্বয  

২০২৭ 
Under Planning 

13.  
ভাতাযফাবড়, কক্সফাজায 

৫০কভেঃওেঃ ফায়ু বফদ্যুৎ ককে 
বববজববফএর ৫০ ফায়ু 

বডবম্বয  

২০২৮ 

Feasibility Study has 

been completed. 

14.  
ফবযার ২ কভেঃওেঃ কৌয বফদ্যুৎ 

ককে (বপই-২) 
বফববডবফ ২ কৌয 

বডবম্বয 

২০২৮ 
Under Planning 

15.  
ভাতাযফাবড়, কক্সফাজায ৫০ 

কভেঃওেঃ কৌয বফদ্যুৎ ককে 
বববজববফএর ৫০ কৌয 

বডবম্বয  

২০২৮ 

Discussion going on 

with JICA, ADB, WB for 

financing. 

16.  
কানাগাজী, কপনী ১০০ কভেঃওেঃ 

কৌয বফদ্যুৎ ককে-৩ 
ইবজববফ ১০০ কৌয জুন ২০২৯ 

Land acquisition under 

process. 

17.  
কানাগাজী, কপনী ২০ কভেঃওেঃ 

ফায়ু বফদ্যুৎ ককে 
ইবজববফ ২০ ফায়ু জুন ২০২৯ 

Land acquisition under 

process. 

18.  
ভবখারী ১৬০-২৫০ কভেঃওেঃ 

কৌয বফদ্যুৎ ককে 
বফববডবফ ১৬০ কৌয বডবম্বয ২০২৯ Under Planning 

 
কভাট নফায়নবমাগ্য 

জ্বারাবনবববিক (যকাবয) 
১৮ টি ১,৫০৬    

 

৪.ক কভাট যকাবয খাত ২৮ টি ৮,৩০১ কভগাওয়াট 

 

(৪.খ)কমৌথ উবযাগ: 

(৪.খ.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক:১,৭৮৭ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাবত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ম্ভাব্য 

ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

১ 

৫০০-৬০০ কভেঃওেঃ এরএনবজ 

বববিক বববব 

(JV of CPGCBL  & Mitsui 

& Co. Ltd, Japan) 

কমৌথ 

উবযাগ 

(জাান) 

৫৮৭ এরএনবজ জুন ২০২৮ 

িকবল্পয Feasibility Study 

এফং ESIA Study এয জন্য 

যাভ যকিবতষ্ঠান বনবয়াবগয 

কাম যক্রভ চরভান যবয়বছ 

২ 

ভবখাবর ৩১২০০ কভেঃওেঃ 

এরএনবজবববিক বববব (১ভ 

ম যায়) 

কমৌথ 

উবযাগ 
১২০০ এরএনবজ জুন ২০৩০ 

GE এফং BPDB-এয ভবে ১১-

০৭-২০১৮ তাবযবখMoU স্বাক্ষয 

কযা বয়বছ 

 
কভাট জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক 

(কমৌথ উবযাগ) 
২টি ১,৭৮৭    
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(৪.খ.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক:২১০ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাবত ক্ষভতা 

কভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ম্ভাব্য 

ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

১ 

ায়যা ৫০কভেঃওেঃ ফায়ু বফদ্যুৎ 

ককে (JV of NWPGCL & 

CMC, China) 

BCRECL ৫০ ফায়ু 
বডবম্বয 

২০২৪ 

Feasibility Study done. 

EIA completed and 

approved. 

২ 

কফ অফ কফঙ্গর াওয়ায 

ককাম্পাবন বরবভবটড ১৬০-২৫০ 

কভেঃওেঃ কৌয বফদ্যুৎ ককে 

BBPCL ১৬০ কৌয বডবম্বয ২০২৯ Under Planning 

 
কভাট নফায়নবমাগ্য 

জ্বারাবনবববিক (কমৌথ উবযাগ) 
২টি ২১০    

 

৪.খ কভাট কমৌথ উবযাগ ৪টি ১,৯৯৭ কভগাওয়াট 

 

(৪.গ) কফযকাবয খাত: 

(৪.গ.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাবত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ম্ভাব্য 

ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

1.        

 
কভাট জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক 

(কফযকাবয) 
     

 

(৪.গ.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক:১৪৫কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাবত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযণ 

চালুয ম্ভাব্য 

ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

1.  

ঢাকা দবক্ষণ বটি কব যাবযন ৪৫ 

কভেঃওেঃ ফজযু  বত বফদ্যুৎ উৎাদন 

িকল্প 

স্পন্সযেঃ Canves Environmental 

Investment Company Ltd. 

কফযকাবয 

(বফউবফা) 
৪৫ ফজযু  জুন ২০২৫ 

 স্পন্সয ককাম্পাবন কর্তযক 

দাবখরকৃত Proposalকাবযগবয 

কবভটি কর্তযক মূল্যায়ন চরবছ। 

2.  

কখ আবভদ ডারমুক আর-

ভাকতুভ (UAE) ১০০ কভেঃওেঃ 

কৌয বফদ্যুৎ ককে 

কফযকাবয 

(বফউবফা) 
১০০ কৌয 

বডবম্বয 

২০৩০ 

 As per MOU with Sheikh 

Ahmed Dalmook 

AlMaktoum, UAE 

(extended on 16.03.2022) 

 
কভাট নফায়নবমাগ্য 

জ্বারাবনবববিক (কফযকাবয) 
২টি ১৪৫    

 

৪.গ কভাট কফযকাবয খাত ২টি ১৪৫ কভগাওয়াট 

 

৪.(ক+খ+গ) কভাট বযকল্পনাধীন 

(যকাবয + কমৌথ উবযাগ + 

কফযকাবয) 

৩৪টি ১০,৪৪৩ কভগাওয়াট 
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ংযুবি-৫ 
 

াযভাণবফক বফদ্যুৎ উৎাদন কাম যক্রভ 
 

ক্রেঃ 

নং 
নাভ 

স্থাবত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ম্ভাব্য 

ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

1.  রূপুয াযভাণবফক বফদ্যুৎ ককে  ২,৪০০ বনউবিয়ায আগে ২০২৫ বনভ যাণ কাজ চরবছ 

কভাট ২,৪০০    

 

ংযুবি-৬ 

বফদ্যুৎ আভদাবন কাম যক্রভ 
 

ক্রেঃ 

নং 
নাভ 

কনট ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবন 

ধযন 

চালুয ম্ভাব্য 

ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

1.  
ঝাড়খন্ড, ইবন্ডয়া ১৬০০ কভেঃওেঃ কয়রা 

বববিক বফদ্যুৎ ককে (আদাবন গ্রু) 
১,৪৯৬ আভদাবন 

১ভ ইউবনট:   

     ২০২৩ 

২য় ইউবনট:   

জুন ২০২৩ 

অগ্রগবত: ৯২% 

2.  বফদ্যুৎ আভদাবন (বজ এভ আয) ৫০০ আভদাবন জুন ২০৩০ 
৩০/০১/২০২০ ইং তাবযবখ LOI 

ইসুু কযা বয়বছ। 

কভাট ১,৯৯৬    
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ংযুবি-৭ 
 

জানুয়াবয ২০০৯বত ৮         ২০২৩ ম যন্ত চালুকৃত বফদ্যুৎবকে িকল্পমূ 
 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 
জ্বারাবনয ধযন ভাবরকানা চালুয তাবযখ 

1.  বফগঞ্জ এআইবব ১১ গ্যা কফযকাবয(আযইবফ) ১০ জানুয়াবয ২০০৯ 

2.  াবজফাজায কযন্টার (১৫ ফছয কভয়াদী) ৮৬ গ্যা কফযকাবয (বফউবফা) ১০ কপব্রুয়াবয ২০০৯ 

3.  কপনী এআইবব ২২ গ্যা কফযকাবয (বফউবফা) ১৬ কপব্রুয়াবয ২০০৯ 

4.  উল্লাাড়া এআইবব (াবভট) ১১ গ্যা কফযকাবয(আযইবফ) ০২ ভাচ য২০০৯ 

5.  কুভাযগাঁও কযন্টার (১৫ ফছয কভয়াদী) 

(কদ এনাবজয) 
১০ গ্যা কফযকাবয (বফউবফা) ১৫ ভাচ য ২০০৯ 

6.  ভবার, কপনী এআইবব ১১ গ্যা কফযকাবয(আযইবফ) ২২ এবির ২০০৯ 

7.  ভাওনা, গাজীপুয এআইবব (াবভট) ৩৩ গ্যা কফযকাবয(আযইবফ) ১২ কভ ২০০৯ 

8.  ফাড়ফকুন্ড এআইবব (বযবজন্ট) ২২ গ্যা কফযকাবয (বফউবফা) ২৩ কভ ২০০৯ 

9.  রূগঞ্জ, নাযায়নগঞ্জ এআইবব(াবভট) ৩৩ গ্যা কফযকাবয(আযইবফ) ৯ জুন ২০০৯ 

10.  জাঙ্গাবরয়া, কুবভল্লা এআইবব(াবভট) ৩৩ গ্যা কফযকাবয (বফউবফা) ২৫ জুন ২০০৯ 

11.  কবারা কযন্টার বফদ্যুৎ ককে (ববঞ্চায) ৩৩ গ্যা কফযকাবয (বফউবফা) ১২ জুরাই ২০০৯ 

12.  কপঞ্চুগঞ্জ কযন্টার (১৫ ফৎয কভয়াদী) 

(ফযকতুল্লাহ্ ) 
৫১ গ্যা কফযকাবয (বফউবফা) ১৮ অবটাফয ২০০৯ 

13.  আশুগঞ্জ কযন্টার বফদ্যুৎ ককে (বিবান 

এনাবজয) 
৫৫ গ্যা কফযকাবয (বফউবফা) 

০৭ এবির ২০১০ 

14.  বকরফাা কযন্টার বফদ্যুৎ ককে(এনাবজয) ৫৫ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা) ০৬ কভ ২০১০ 

15.  ঠাকুযগাও কযন্টার বফদ্যুৎ ককে 

(আযবজড াওয়ায) 
৫০ বডবজর কফযকাবয (বফউবফা) 

০২ আগে ২০১০ 

16.  খুরনা কুইক কযন্টার বফদ্যুৎ ককে(এবগ্রবকা) ৫৫ বডবজর কফযকাবয (বফউবফা) ১০ আগে ২০১০ 

17.  কঘাড়াার কুইক কযন্টার(এবগ্রবকা) ৪৫ বডবজর কফযকাবয (বফউবফা) ১০ আগে ২০১০ 

১০০ বডবজর কফযকাবয (বফউবফা) ২৮ আগে ২০১০ 

18.  বকরফাা ১৫০ কভেঃওেঃ ববকং বফদ্যুৎ 

ককে 
১৫০ গ্যা বফউবফা 

১৮ আগে ২০১০ 

19.  ববিযগঞ্জ ২x১২০কভেঃওেঃ(২য় 

ইউেঃ)বফেঃবকেঃ 
১০৫ গ্যা ইবজববফ ১৪ অবটাফয ২০১০ 

20.  াগরা ৫০ কভেঃওেঃ কুইক কযন্টার 

(বডবএ) 
৫০ বডবজর কফযকাবয (বফউবফা) ২৪ নববম্বয২০১০ 

21.  কবড়াভাযা ১১০ কভেঃওেঃ কযন্টার  বফদ্যুৎ 

ককে (ককায়ান্টাভ াওয়ায) 
১১০ বডবজর কফযকাবয (বফউবফা) ৩১ বডবম্বয ২০১০ 

22.  ববিযগঞ্জ ১০০ কভেঃওেঃ কুইক কযন্টার 

বফদ্যুৎ ককে (কদ এনাবজয) 
১০০ বডবজর কফযকাবয (বফউবফা) ১৭ কপব্রুয়াবয ২০১১ 

23.  বফ-ফাড়ীয়া ৭০ কভেঃওেঃ কুইক কযন্টার 

বফদ্যুৎ ককে (এবগ্রবকা) 
৭০ গ্যা কফযকাবয (বফউবফা) ৬ ভাচ য ২০১১ 

24.  ভদনগঞ্জ ১০০ কভেঃওেঃ কুইক কযন্টার 

বফদ্যুৎ ককে (াবভট) 
১০২ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা) ০১ এবির ২০১১ 

25.  আশুগঞ্জ ৫০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে ৫৩ গ্যা এবএবএর ৩০ এবির ২০১১ 

26.  কভঘনাঘাট ১০০ কভেঃওেঃকুইক কযন্টার 

বফদ্যুৎ ককে (আইইএর) 
১০০ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা) ০৮ কভ ২০১১ 

27.  কঘাড়াার ৭৮ কভেঃওেঃকুইক কযন্টার বফদ্যুৎ 

ককে (ম্যাক্স াওয়ায) 
৭৮ গ্যা কফযকাবয (বফউবফা) ২৭ কভ ২০১১ 

28.  কনায়াাড়া ৪০ কভেঃওেঃকুইক কযন্টার বফদ্যুৎ 

ককে (খানজাান আরী) 
৪০ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা) ২৯ কভ ২০১১ 

29.  আশুগঞ্জ ৮০ কভেঃওেঃকুইক কযন্টার বফদ্যুৎ 

ককে (এবগ্রবকা) 
৮০ গ্যা কফযকাবয (বফউবফা) ৩১ কভ২০১১ 

30.  খুরনা ১১৫ কভেঃওেঃকুইক কযন্টার বফদ্যুৎ ১১৫ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা) ১ জুন ২০১১ 
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ককে (ককববএর-২) 

31.  আশুগঞ্জ ৫৩ কভেঃওেঃ কুইক কযন্টার বফদ্যুৎ 

ককে (ইউনাইবটড াওয়ায) 
৫৩ গ্যা কফযকাবয (বফউবফা) ২২ জুন ২০১১ 

32.  ববিযগঞ্জ ১০০ কভেঃওেঃকুইক কযন্টার 

বফদ্যুৎ ককে (ডাচ ফাংরা) 
১০০ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা) ২১ জুরাই ২০১১ 

33.  কনায়াাড়া ১০৫ কভেঃওেঃ কযন্টার বফদ্যুৎ 

ককে(ককায়ান্টাভ াওয়ায) 
১০৫ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা) ২৬ আগে ২০১১ 

34.  ফাঘাফাড়ী ৫০ কভেঃওেঃ ববকং বফদ্যুৎ ককে ৫২ এইচএপও বফউবফা ২৯ আগষ্ট ২০১১ 

35.  কপঞ্চুগঞ্জ ৯০ কভেঃওেঃ বববব  ১০৪ গ্যা বফউবফা ২৬ অবটাফয ২০১১ 

36.  কফড়া ৭০ কভেঃওেঃ ববকং বফদ্যুৎ ককে ৭১ এইচএপও বফউবফা ২৮ অবটাফয ২০১১ 

37.  দাউদকাবন্দ ৫০ কভেঃওেঃ ববকং  বফদ্যুৎ 

ককে 
৫২ এইচএপও বফউবফা ১৯ অবটাফয ২০১১ 

38.  পবযদপুয ৫০ কভেঃওেঃ ববকং বফদ্যুৎ ককে ৫৪ এইচএপও বফউবফা ০৩ নববম্বয২০১১ 

39.  কগাারগঞ্জ ১০০ কভেঃওেঃ ববকং বফদ্যুৎ 

ককে 
১০৯ এইচএপও বফউবফা ২০ নববম্বয২০১১ 

40.  ফগুড়া ২০ কভেঃওেঃবযন্টার বফদ্যুৎ ককে 

(এনাবজযবিভা) 
২০ গ্যা কফযকাবয (বফউবফা) ১৩ নববম্বয ২০১১ 

41.  াটাজাযী ১০০ কভেঃওেঃববকং বফদ্যুৎ 

ককে  
৯৮ এইচএপও বফউবফা ২৩ বডবম্বয ২০১১ 

42.  ববিযগঞ্জ ২x১২০ কভেঃওেঃ ববকং  বফদ্যুৎ 

ককে  (১ভ ইউবনট) 
১০৫ গ্যা ইবজববফ ৩১ বডবম্বয ২০১১ 

43.  াংগু, কদাাজাযী ১০০ কভেঃওেঃববকং 

বফদ্যুৎ ককে  
১০২ এইচএপও বফউবফা ৩১  বডবম্বয ২০১১ 

44.  আভনুযা ৫০ কভেঃওেঃকুইক কযন্টার বফদ্যুৎ 

ককে (বনা াওয়ায) 
৫০ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা) ১৩ জানুয়াবয ২০১২ 

45.  কপঞ্চুগঞ্জ ৫০ কভেঃওেঃ কযন্টার বফদ্যুৎ 

ককে(এনাবজযবিভা) 
৪৪ গ্যা কফযকাবয (বফউবফা) ১৫ কপব্রুয়াবয ২০১২ 

46.  চাঁদপুয ১৫০ কভেঃওেঃ বববব  ১৬৩ গ্যা বফউবফা ০৩ ভাচ য ২০১২ 

47.  জুরডা ১০০ কভেঃওেঃকুইক কযন্টার বফদ্যুৎ 

ককে (একণ য ইনফ্রা. াবব য বর:) 
১০০ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা) ২৬ ভাচ য ২০১২ 

48.  ককযানীগঞ্জ ১০০ কভেঃওেঃকুইক কযন্টার 

বফদ্যুৎ ককে (াওয়ায প্যাক) 
১০০ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা) ২৭ ভাচ য ২০১২ 

49.  ববরট ১৫০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎবকে ১৪২ গ্যা বফউবফা ২৮ ভাচ য ২০১২ 

50.  কাটাখারী ৫০ কভেঃওেঃকুইক কযন্টার বফদ্যুৎ 

ককে (নদ যান াওয়ায) 
৫০ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা) ২২ কভ ২০১২ 

51.  
গাজীপুয ৫০ কভেঃওেঃবফদ্যুৎ ককে ৫২ 

গ্যা/ 

এইচএপও 
আযববএর ৭ জুরাই ২০১২ 

52.  
বযাজগঞ্জ ১৫০ কভেঃওেঃ বজটি বফদ্যুৎ ককে ১৫০ 

গ্যা/ 

বডবজর 
এনডবিউববজবএর বডবম্বয ২০১২ 

53.  ান্তাায ৫০ কভেঃওেঃ ববকং বফদ্যুৎ ককে  ৫০ এইচএপও বফউবফা ০৭ বডবম্বয ২০১২ 

54.  কাটাখারী ৫০ কভেঃওেঃববকং বফদ্যুৎ ককে  ৫০ এইচএপও বফউবফা ১৭ বডবম্বয ২০১২ 

55.  যাউজান, চট্টগ্রাভ  ২৫ কভেঃওেঃবফদ্যুৎ ককে ২৫ গ্যা/ এইচএপও আযববএর ০৩ কভ ২০১৩ 

56.  খুরনা ১৫০ কভেঃওেঃ বজটি ১৫০ গ্যা/বডবজর এনডবিউববজবএর ২৩ কবেম্বয ২০১৩ 

57.  আশুগঞ্জ ৫১ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(বভডল্যান্ড াওয়ায ককাম্পানী বরেঃ) 
৫১ গ্যা কফযকাবয (বফউবফা) ০৬ বডবম্বয ২০১৩ 

58.  বযপুয ৩৬০ কভেঃওেঃ কম্বাইন্ড াইবকর  ৪১২ গ্যা ইবজববফ ৩১ বডবম্বয ২০১৩ 

59.  াজাানউল্লাহ্ াওয়ায ককাম্পানী বরেঃ ২৫ গ্যা কফযকাবয(আযইবফ) বডবম্বয ২০১৩ 

60.  নাবটায ৫০ কভেঃওেঃ  বফদ্যুৎ ককে 

(যাজ-রংকা াওয়ায বরেঃ) 
৫২ এইচএপও  কফযকাবয (বফউবফা) ২৪ জানুয়াবয ২০১৪ 

61.  ফাযাকা-বতঙ্গা, চট্টগ্রাভ ৫০ কভেঃওেঃ  

বফদ্যুৎ ককে (ফযকতউল্লাহ্  ডায়নাবভক) 
৫০ এইচএপও  কফযকাবয (বফউবফা)  ০৩ কভ ২০১৪ 

62.  কভঘনাঘাট-২ ৩৩৫ কভেঃওেঃ বববব  ২০৩ গ্যা/ কফযকাবয (বফউবফা)  ২৯ কভ ২০১৪ 
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(বজটি ইউবনট) (াবভট াওয়ায) বডবজর 

63.  গগনগয ১০২ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(বডবজটার াওয়ায এন্ড এবাববয়ট) 
১০২ এইচএপও  কফযকাবয (বফউবফা)  ০৩ জুন ২০১৪ 

64.  আবগ্রবডন অফ বযাজগঞ্জ ১৫০ কভেঃওেঃ 

ববকং  বফদ্যুৎ ককে টু 

২২৫ কভেঃ ওেঃ কম্বাইন্ড াইবকর বফদ্যুৎ 

ককে 

৬৮ 
গ্যা/ 

বডবজর 
এনডবিববজবএর ১৪ জুরাই ২০১৪ 

65.  কঘাড়াার ১০৮ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(বযবজন্ট এনাবজয এন্ড াওয়ায  বরেঃ) 
১০৮ গ্যা কফযকাবয (বফউবফা)  ১৫ জুরাই ২০১৪ 

66.  জাঙ্গাবরয়া, কুবভল্লা ৫২ কভেঃওেঃ  বফদ্যুৎ 

ককে(রাকধানবফ ফাংরা াওয়ায বরেঃ) 
৫২ 

গ্যা/ 

এইচএপও 
কফযকাবয (বফউবফা)  ২৮ বডবম্বয ২০১৪ 

67.  টিয়া ১০৮ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(ECPV Chittagong Ltd.) 
১০৮ এইচএপও  কফযকাবয (বফউবফা)  ১৪ জানুয়াবয ২০১৫ 

68.  কাঠবট্ট, মুবন্সগঞ্জ ৫০ কভেঃওেঃ  বফদ্যুৎ 

ককে(বনা বর এনাবজয বরেঃ) 
৫১ এইচএপও  কফযকাবয (বফউবফা)  ২০ কপব্রুয়াবয ২০১৫ 

69.  আশুগঞ্জ ২২৫ কভেঃওেঃ বববব (বজটি 

ইউবনট)  
১৪২ গ্যা এবএবএর ২৭ এবির ২০১৫ 

70.  আশুগঞ্জ ১৯৫ কভেঃওেঃ ভডুরায বফদ্যুৎ 

ককে(ইউনাইবটড াওয়ায) 
১৯৫ গ্যা কফযকাবয (বফউবফা)  ০৮ কভ ২০১৫ 

* কভঘনাঘাট-২:৩৩৫ কভেঃওেঃ বববব 

(এটি ইউবনট) (াবভট াওয়ায) 
১০২ 

গ্যা/ 

বডবজর 
কফযকাবয (বফউবফা)  ০১ জুন ২০১৫ 

71.  বফবফয়ানা-২:৩৪১ কভেঃওেঃ বববব (বজটি 

ইউবনট)(াবভট াওয়ায ও বজইব 

কনব যাটিয়াভ) 

২২২ গ্যা কফযকাবয (বফউবফা)  ০৬ জুন ২০১৫ 

72.  
কড্ডা, গাজীপুয ১৫০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে ১৪৯ 

গ্যা/ 

এইচএপও 
বফ-আয াওয়ায কজন ১৬ আগে ২০১৫ 

73.  কবারা ২২৫ কভেঃওেঃ বববব  ১৯৪ গ্যা বফউবফা ০২ কবেম্বয ২০১৫ 

* আশুগঞ্জ ২২৫ কভেঃওেঃ বববব (এটি 

ইউবনট)  
৭৫ গ্যা এবএবএর ১০ বডবম্বয ২০১৫ 

* বফবফয়ান-২: ৩৪১ কভেঃওেঃ বববব 

(এটি ইউবনট)(াবভট াওয়ায ও বজইব 

কনব যাটিয়াভ) 

১১৯ গ্যা কফযকাবয (বফউবফা)  ২৬ বডবম্বয ২০১৫ 

74.  ভদনগঞ্জ ৫৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে  

স্পন্সয:াবভট াওয়ায 
৫৫ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ২৯ কপব্রুয়াবয ২০১৬ 

75.  ফবযার ১১০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে  

(াবভট াওয়ায) 
১১০ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ৫ এবির ২০১৬ 

76.  নফাফগঞ্জ ৫৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(ঢাকা াউদ যান াওয়ায বরেঃ) 
৫৫ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ১৭ জুন ২০১৬ 

77.  আবগ্রবডন অফ খুরনা ১৫০ কভেঃওেঃ 

ববকং াওয়ায প্ল্ুান্টটু ২২৫ কভেঃওেঃ 

কম্বাইন্ড াইবকর  বফদ্যুৎ ককে 

৭২ 
গ্যা/ 

এইচএবড 
এনডবিববজবএর ২৮ জুন ২০১৬ 

78.  আশুগঞ্জ ৪৫০ কভেঃওেঃ বববব(দবক্ষণ) ৩৬০ গ্যা এবএবএর ২২ জুরাই ২০১৬ 

79.  ভাবনকগঞ্জ ৫৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(ঢাকা নদ যান াওয়ায কজনাবযন বরেঃ) 
৫৫ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ১৭ আগে, ২০১৬ 

80.  
াাজীফাজায৩৩০ কভেঃওেঃ বববব  ৩৩০ গ্যা বফউবফা 

বজটিেঃ ২০ আগে ২০১৬ 

এটিেঃ ২০বডবম্বয ২০১৬ 

81.  জাভারপুয ৯৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(াওয়ায প্যাক মুবতয়াযা) 
৯৫ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ২৯ নববম্বয ২০১৬ 

82.  ফবরা, ককযানীগঞ্জ ১০৮ কভেঃওেঃ  বফদ্যুৎ 

ককে(বএরব াওয়ায ও 

এবাববয়টবরেঃ) 

১০৮ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ২২ কপব্রুয়াবয ২০১৭ 

83.  কবড়াভাযা ৩৬০ কভেঃওেঃ বববব (বজটি 

ইউবনট) 
২৭৮ 

গ্যা/ 

এইচএবড 
এনডবিইববজবএর ৯ কভ ২০১৭ 
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84.  আশুগঞ্জ ৪৫০ কভেঃওেঃ বববব(উিয) ৩৬০ গ্যা এবএবএর ১১ জুন ২০১৭ 

85.  কুবয়াযা ১৬৩ কভেঃওেঃ বববব (বজটি 

ইউবনট)(কুবয়াযা াওয়ায ককাম্পানী 

বরেঃ) 

১০৯ গ্যা কফযকাবয (বফউবফা)  ২৫ জুরাই ২০১৭ 

86.  বযলাফাবড় ৩ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে ৩ কৌয কফযকাবয (বফউবফা)  ০৩ আগে ২০১৭ 

87.  চাঁাই নফাফগঞ্জ ১০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে ১০৪ এইচএপও বফউবফা ১২ আগে ২০১৭ 

88.  বকরফাা ২২৫ কভেঃওেঃ বববব 

(ডুবয়র ফুবয়র) 
২২৫ 

গ্যা/ 

এইচএবড 
বফউবফা ০৮ নববম্বয ২০১৭ 

* কবড়াভাযা ৩৬০ কভেঃওেঃ বববব (এটি 

ইউবনট) 
১৩২ 

গ্যা/ 

এইচএবড 
এনডবিববজবএর ১ জানুয়াবয ২০১৮ 

89.  ফড়পুকুবযয়া ২৭৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(৩য় ইউবনট) 
২৭৪ কয়রা বফউবফা ১ জানুয়াবয ২০১৮ 

90.  কভরাঘাট, মুবন্সগঞ্জ ৫০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে(Banco Energy) 
৫৪ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ১ জানুয়াবয ২০১৮ 

91.  কঘাড়াার৩৬৫ কভেঃ ওেঃ বববব  ৩৬৫ গ্যা বফউবফা ০৫ কপব্রুয়াবয ২০১৮ 

92.  বযাজগঞ্জ ২২৫ কভেঃ ওেঃ বববব (২য় 

ইউবনট)  
২২০ 

গ্যা/ 

এইচএবড 
এনডবিববজবএর ০৫ কপব্রুয়াবয ২০১৮ 

93.  কনায়াাড়া,মবায ১০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে (পাে-কট্রক)(ফাংরাবট্রক) 
১০০ এইচএবড কফযকাবয (বফউবফা)  ১৮ এবির ২০১৮ 

* কুবয়াযা ১৬৩ কভেঃওেঃ বববব (এটি) 

(কুবয়াযা াওয়ায ককাম্পানী বরেঃ) 
৫৪ গ্যা কফযকাবয (বফউবফা)  ২৭ এবির ২০১৮ 

94.  দাউদকাবন্দ ২০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(পাে-কট্রক) (ফাংরাবট্রক) 
২০০ এইচএবড কফযকাবয (বফউবফা)  ২৭ এবির ২০১৮ 

95.  ববিযগঞ্জ ৩৩৫ কভেঃওেঃ বববব 

(বজটি ইউবনট) 
২১৭ গ্যা ইবজববফ ৩০ এবির ২০১৮ 

96.  কড্ডা, গাজীপুয ৩০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(ইউবনট-২)(পাে-কট্রক) (াবভট াওয়ায) 
৩০০ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ১০ কভ ২০১৮ 

97.  ব্রাহ্মনগাঁও, ককযাণীগঞ্জ ১০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে(পাে-কট্রক)(এবগ্রবকা) 
১০০ এইচএবড কফযকাবয (বফউবফা)  ৩০ কভ ২০১৮ 

98.  ভয়ভনবং ২০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে   

(পাে-কট্রক)(ইউনাইবটড াওয়ায) 
২০০ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ১৬ জুন ২০১৮ 

99.  আওযাাটি, ককযাণীগঞ্জ ১০০ কভেঃওেঃ 

বফদ্যুৎ ককে (পাে-কট্রক) (এবগ্রবকা) 
১০০ এইচএবড কফযকাবয (বফউবফা)  ২৯ জুন ২০১৮ 

100.  কড্ডা, গাজীপুয  ১৪৯ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(ইউবনট-১)(Summit Power) 
১৪৯ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ১২ জুরাই ২০১৮ 

101.  বযাজগঞ্জ ২২৫ কভেঃওেঃ বববব (৩য় 

ইউবনট) (বজটি)  
১৪১ 

গ্যা/ 

এইচএবড 
এনডবিববজবএর ০৯ আগে ২০১৮ 

102.  ানগাঁও, ককযাণীগঞ্জ ৩০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে(পাে-কট্রক)(এবআয) 
৩০০ এইচএবড কফযকাবয (বফউবফা)  ১০ আগে ২০১৮ 

103.  কটকনাপ, কক্সফাজায ২০ কভেঃওেঃ কৌয 

াকয (কটকনাপ কারাযবটক এনাবজয বরেঃ) 
২০ কৌয কফযকাবয (বফউবফা)  ১৫ কবেম্বয ২০১৮ 

104.  বযাজগঞ্জ ৪০০১০ কভেঃওেঃ বববব 

(বজটি ইউবনট)(SNWPCL) 
২৮২ 

গ্যা/ 

এইচএবড 
কফযকাবয (বফউবফা)  ০৪ অবটাফয ২০১৮ 

105.  রূা, খুরনা ১০৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(পাে-কট্রক) (ওবযয়ন রূা াওয়ায) 
১০৫ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ১৪ অবটাফয ২০১৮ 

106.  চাদঁপুয ২০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে (পাে-

কট্রক)(কদ এনাবজয চাঁদপুয বরেঃ) 
২০০ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ০৯ নববম্বয ২০১৮ 

107.  জুরদা, চট্টগ্রাভ ১০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(ইউবনট-৩)(পাে-কট্রক)(একন য 

ইনফ্রাোকচায) 

১০০ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ০৯ নববম্বয ২০১৮ 

108.  আশুগঞ্জ ১৫০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে (পাে-

কট্রক)(বভডল্যান্ড ইে াওয়ায) 
১৫০ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ২৭ নববম্বয ২০১৮ 
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* বযাজগঞ্জ ২২৫ কভেঃ ওেঃ বববব (৩য় 

ইউবনট) (এটি) 
৭৯ 

গ্যা/ 

এইচএবড 
এনডবিববজবএর ২০ জানুয়াবয ২০১৯ 

109.  বফবফয়ানা ৪০০ কভেঃওেঃ বববব (৩য় 

ইউবনট) (বজটি ইউবনট) 
২৮৫ গা বফউবফা ০৬ কপব্রুয়াবয ২০১৯ 

110.  ফাঘাফাবড় ২০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(পাে-কট্রক)(প্যাযাভাউন্ট বফট্রাক) 
২০০ এইচএবড কফযকাবয (বফউবফা)  ১৬ কপব্রুয়াবয ২০১৯ 

111.  জাভারপুয ১১৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে  

(ইউনাইবটড াওয়ায) 
১১৫ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ১৯ কপব্রুয়াবয ২০১৯ 

112.  ফগুড়া ১১৩ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে (ইউবনট-

২) (পাে-কট্রক)(কনবপবডন্স াওয়ায) 
১১৩ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ৩০ ভাচ য ২০১৯ 

* বযাজগঞ্জ ৪০০১০ কভেঃওেঃ বববব 

(এটি ইউবনট)(SNPCL) 
১৩২ 

গ্যা/ 

এইচএবড 
কফযকাবয (বফউবফা)  ০৯ এবির ২০১৯ 

113.  ভধুভবত, ফাবগযাট ১০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে 
১০৫ এইচএপও এনডবিববজবএর ১৫ এবির ২০১৯ 

114.  বকরফাা ১০৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(পাে-কট্রক)(ফাযাকা বতঙ্গা-যবয়র কাভ) 
১০৫ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ২৪ কভ ২০১৯ 

115.  গাজীপুয ১০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে ১০৫ এইচএপও আযববএর ২৫ কভ ২০১৯ 

116.  কাপ্তাই ৭ কভেঃওেঃ কৌয বফদ্যুৎ ককে ৭ কৌয বফউবফা ২৮ কভ ২০১৯ 

117.  আবনায়াযা, চট্টগ্রাভ ৩০০ কভেঃওেঃবফদ্যুৎ 

ককে (ইউনাইবটড এন্টাযিাইজ বরেঃ) 
৩০০ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ২২ জুন ২০১৯ 

118.  ভাবঝাড়া, কততুবরয়া ৮কভেঃওেঃ কৌয 

বফদ্যুৎ ককে (Sympa Solar ltd.) 
৮ কৌয কফযকাবয (বফউবফা)  ২৩ জুরাই ২০১৯ 

119.  যংপুয ১১৩ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(কনবপবডন্স াওয়ায) 
১১৩ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ১২ আগে ২০১৯ 

120.  বকরফাা, চট্টগ্রাভ ১১০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে(কণ যফুবর াওয়ায) 
১১০ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ২০ আগে ২০১৯ 

121.  বকরফাা, চট্টগ্রাভ ৫৪ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে(কজাবডয়াক াওয়ায) 
৫৪ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ৩১ আগে ২০১৯ 

* ববিযগঞ্জ ৩৩৫ কভেঃওেঃ বববব (এটি 

ইউবনট) 
১১৮ গ্যা ইবজববফ ০৯ কবেম্বয ২০১৯ 

* বফবফয়ানা ৪০০ কভেঃওেঃ বববব (৩য় 

ইউবনট) (এটি) 
১১৫ গ্যা বফউবফা ২৪ কবেম্বয ২০১৯ 

122.  ফগুড়া ১১৩ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে (ইউবনট-

১)(কনবপবডন্স াওয়ায) 
১১৩ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ১৭ নববম্বয ২০১৯ 

123.  কপনী ১১৪ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে(রাকধানাবব) 
১১৪ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ২৪ নববম্বয ২০১৯ 

124.  কচৌমুনী, কনায়াখাবর ১১৩ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে (এইচ এপ াওয়ায) 
১১৩ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ৩১ বডবম্বয ২০১৯ 

125.  আবগ্রবডন অফ ববরট ১৫০ কভেঃওেঃ 

াওয়ায প্ল্ুান্ট টু ২২৫ কভেঃ ওেঃ বববব ৮৯ গ্যা বফউবফা ১৪ভাচ য২০২০ 

126.  জুরদা, চট্টগ্রাভ ১০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

ইউবনট-২ (একন য ইনফ্রাোকচায াবব য 

বরেঃ) 

১০০ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ২০ ভাচ য ২০২০ 

127.  ায়যা, টুয়াখাবর ২x৬৬০ কভেঃওেঃ কয়রা 

বববিক বফদ্যুৎ ককে (১ভইউবনট) ৬২২ কয়রা 

বফবববএর  

((JV of NWPGCL 

& CMC, China) 

১৫ কভ ২০২০ 

128.  কভঘনাঘাট ১০৪ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(ওবযয়ন াওয়ায কানাযগাঁও বরেঃ) 
১০৪ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ৩০জুন ২০২০ 

129.  সুবতয়াখাবর, ভয়ভনবং ৫০ কভেঃওেঃ কৌয 

বফদ্যুৎ ককে(HDFC Sin Power Ltd) 
৫০ কৌয কফযকাবয (বফউবফা)  ০৪ নববম্বয ২০২০ 

130.  ভাবনকগঞ্জ ১৬২ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(পাে-কট্রক)(ভাবনকগঞ্জ াওয়ায 
১৬২ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ০১ বডবম্বয ২০২০ 
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কজনাবযন বরবভবটড) 

* 

ায়যা, টুয়াখাবর ২x৬৬০ কভেঃওেঃ কয়রা 

বববিক বফদ্যুৎ ককে (২য় ইউবনট) ৬২২ কয়রা 

বফবববএর  

((JV of NWPGCL 

& CMC, China) 

০৮ বডবম্বয ২০২০ 

131.  টাঙ্গাইর ২২ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে (ডুবয়র 

ফুবয়র) 

(টাঙ্গাইর ল্লী াওয়ায কজনাবযন বরেঃ) 

২২ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ২০ বডবম্বয ২০২০ 

132.  টিয়া, চট্টগ্রাভ ১১৬ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(আনবরভা এন যাবজ) 
১১৬ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ০৪ জানুয়াবয ২০২১ 

133.  টুয়াখারী ১৫০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(ইউনাইবটড ায়যাাওয়ায বরেঃ) 
১৫০ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ১৮ জানুয়াবয ২০২১ 

134.  বফবফয়ানা দবক্ষণ ৩৮৩ কভেঃওেঃবববব ৩৮৩ গ্যা বফউবফা ২৮ জানুয়াবয ২০২১ 

135.  াবজফাজায ১০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে ১০০ গ্যা বফউবফা ১ কপব্রুয়াবয ২০২১ 

136.  সবযফ ৫৪ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(সবযফাওয়ায বরেঃ) 
৫৪ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ০৮ ভাচ য ২০২১ 

137.  ভাবনকগঞ্জ ৩৫ কভেঃওেঃ কৌয বফদ্যুৎ ককে   

(Inspectra Solar Ltd.) 
৩৫ কৌয কফযকাবয (বফউবফা)  ১২ ভাচ য ২০২১ 

138.  বযাজগঞ্জ ৬.৫৫ কভেঃওেঃ কৌযবফদ্যুৎ ককে ৬ কৌয এনডবিববজবএর ৩০ ভাচ য ২০২১ 

139.  কঘাড়াার ৪১৬ কভেঃওেঃ বববব 

(ইউবনট-৩ বযাওয়াবযং)(বজটি ইউবনট) 
২৬০ গ্যা বফউবফা ০১ এবির ২০২১ 

140.  কবারা ২২০ কভেঃওেঃ বববব 

(নুতন বফদ্যুৎ (ফাংরাবদ) বরেঃ) 
২২০ 

গ্যা/ 

এইচএবড 
কফযকাবয (বফউবফা)  ০৯ জুন ২০২১ 

141.  কাঞ্চন, নাযায়ণগঞ্জ ৫৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে 

(কাঞ্চন পূফ যাচর াওয়ায বরেঃ) 

৫৫ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ২০ বডবম্বয ২০২১ 

142.  ফড়দূগ যাপুয, ভংরা, ফাবগযাট ১০০কভেঃওেঃ 

কৌয বফদ্যুৎ ককে (এনাযগন) 
১০০ কৌয কফযকাবয (বফউবফা)  ২৯ বডবম্বয ২০২১ 

143.  চাঁদপুয ১১৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(ডুবযন াওয়ায) 
১১৫ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ১১ কপব্রুয়াবয ২০২২ 

144.  ঠাকুযগাঁও ১১৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে  

(এন যাবজপ্যাক াওয়ায কজনাবযন) 
১১৫ এইচএপও কফযকাবয (বফউবফা)  ০১ ভাচ য ২০২২ 

145.  আশুগঞ্জ ৪০০ কভেঃওেঃ বববব (পূফ য)     

( বজটি ইউবনট) 
২৮৪ গ্যা এবএবএর ২৩ জুন ২০২২ 

146.  রারভবনযাট ৩০ কভেঃওেঃ কৌয াকয  

(ইনট্রাবকা কারায বরেঃ) 
৩০ কৌয কফযকাবয (বফউবফা)  ২৮ আগে ২০২২ 

* 
আশুগঞ্জ ৪০০ কভেঃওেঃ বববব (পূফ য)  ( 

এটি ইউবনট) 
১১৬ গ্যা এবএবএর ২৬ নববম্বয ২০২২ 

১৪৭ 
‰ভএx সুায থাভ যার ১৩২০ কভেঃওেঃ কয়রা 

বববিকবফদ্যুৎ ককে (১ভ ইউবনট)  
৬১৭   ল   ফ   প    ল ২৩        ২০২২ 

১৪৮ 
ফবযার ৩০৭ কভেঃওেঃ কয়রা বববিক 

বফদ্যুৎ ককে 
৩০৭   ল  কফযকাবয (বফউবফা)  ১         ২০২৩ 

 কভাট ১৯,৮২০    

 

 

 এছাড়াও বাযবতয ফযাভপুয কথবক ১,০০০ কভগাওয়াট এফং বিপুযা কথবক ১৬০ কভগাওয়াট বফদ্যুৎ আভদাবন শুরু বয়বছ। 

 

 * ইবতাভবে চালু বফদ্যুৎ ককে বববফ কদখাবনা বয়বছ। 

 


