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বিদ্যুৎ পবিকল্পনা পবিদপ্তি, বিউবিা 
 

বিদ্যুৎ খাবেি অগ্রগবেি েথ্য 
 

 

1। এক নজবি বিদ্যুৎ খাবেি অগ্রগবে: 
 

ক্রবিক বিষয় ২০০৯ সাবেি শুরুবে ফেব্রুয়াবি ২০২৩ অগ্রগবে 

1  বিদ্যুৎ ফকবেি সংখ্যা ২৭ ১৫৪ (+)১২৭ 

2  

বগ্রডবিবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষিো  

(বিদ্যুৎ আিদাবন ও অন-বগ্রড নিায়নব াগ্য 

জ্বাোবনসহ) (বিেঃওেঃ)  

৪,৯৪২  
২৩,৪৮২* 

(২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩) 
(+)১৮,৫৪০ 

3  এ প যন্ত সবি যাচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন (বিেঃওেঃ) 
৪,১৩০ 

(১৭ ফসবেম্বি, ২০০৭) 

১৪,৭৮২ 

(১৬ এবিে ২০২২) 
(+)১০,৬৫২ 

4  সঞ্চােন োইন (সাবকযট বকেঃবিেঃ) ৮,০০০ ১৪,৬৪৪ (+)৬,৬৪৪ 

5  বগ্রড উপ-ফকে ক্ষিো (এিবিএ) ১৫,৮৭০ ৫৮,০৭৬ (+)৪২,২০৬ 

6  বিেিণ োইন (বকেঃবিেঃ) ২ েক্ষ ৬০ হাজাি  ৬ েক্ষ ২৯ হাজাি  (+)৩ েক্ষ ৬৯ হাজাি 

7  বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা  ১ ফকাটি ০৮ েক্ষ ৪ ফকাটি ৪৬ েক্ষ (+)৩ ফকাটি ৩৮ েক্ষ 

8  ফসচ সংব াগ সংখ্যা  ২ েক্ষ ৩৪ হাজাি  
৪ েক্ষ ৭৩ হাজাি  

(জানুয়াবি ২০২২) 

(+)২ েক্ষ ৩৯ হাজাি 

9  বিেিণ বসবেি েস  
১৪.৩৩% 

(২০০৮-০৯) 

৭.৭৪% 

(২০২১-২২) 
(-)৬.৫৯% 

10  
বিদ্যুৎ সুবিধািাপ্ত  

(নিায়নব াগ্য জ্বাোবনসহ) 
৪৭%  ১০০% (+)৫৩% 

11  
িাথাবপছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (বকেঃওেঃঘন্টা) 

(কুাপটিি ও নিায়নব াগ্য জ্বাোবনসহ)  
২২০  

৬০৯ 

(২০২১-২২) 
(+)৩৮৯ 

 

*জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক:২১,৮৩৩ ফিগাওয়াট, বিদ্যুৎ আিদাবন: ১,১৬০ ফিগাওয়াট, হাইবরা:২৩০বিগাওয়াট,অন-বগ্রড ফসৌিবিবিক:২৫৯ ফিগাওয়াট;  

স্থাবপে বিদ্যুৎউৎপাদন ক্ষিো (কুাপটিি ও অে-বগ্রড নিায়নব াগ্য জ্বাোবনসহ) : ২৩,৪৮২+২,৮০০+৪১৮= ২৬,৭০০ ফিগাওয়াট। 

 

১.১ বগ্রডবিবিক িেযিান বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষিো (িাবেকানা অনু ায়ী): 
 

ক্রবিক খাে বিদ্যুৎ ফকবেি 

সংখ্যা 

স্থাবপে উৎপাদন 

ক্ষিো (বিগাওয়াট) 

শেকিা 

হাি  

িেযিান উৎপাদন 

ক্ষিো (বিগাওয়াট) 

শেকিা 

হাি  

ক সিকাবি ৫৮ ১০,২৪৬ ৪৪% ৯,৮৭৬ ৪৪% 

খ য ৌথ উদ্যোগ ২ ১,৮৬১ ৮% ১,৮৬১ ৮% 

গ ফিসিকাবি ৯৪ ১০,২১৫ ৪৩% ৯,৮০৩ ৪৩% 

ঘ বিদ্যুৎ আিদাবন - ১,১৬০ ৫% ১,১৬০ ৫% 

ফিাট ১৫৪ ২৩,৪৮২  ২২,৭০০  

 

১.২ বগ্রডবিবিক িেযিান বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষিো (জ্বাোবন অনু ায়ী): 
 

ক্রমিক জ্বোলোমি বিদ্যুৎ ফকবেি 

সংখ্যা 

স্থোমিত উৎিোদি 

ক্ষিতো (দ্িগোওয়োট) 

শতকরো 

হোর  

বততিোি উৎিোদি 

ক্ষিতো (দ্িগোওয়োট) 

শতকরো 

হোর  

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

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

গ মিদ্েল 10 1,290 ৬% 1,286 6% 

ঘ কয়লো 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 আিদোমি - ১,১৬০ ৫% ১,১৬০ ৫% 

যিোট ১৫৪ ২৩,৪৮২  ২২,৭০০  

োবিখ: ১৬ িাচ য ২০২৩ 

(খসড়া) 
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১.৩ বগ্রডবিবিক িেযিান স্থাবপে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষিো (খাে অনু ায়ী): 

 

খোত মবদ্যুৎ যকদ্ের সংখ্যো স্থোমিত উৎিোদি ক্ষিতো (দ্িগোওয়োট) 

সরকোমরখোত   

বিবপবডবি ৩৮ ৬,০১৩ 

এবপএসবসএে ৬ ১,৫৪৪ 

ইবজবসবি ৩ ৯৫৭ 

নওপাবজবকা ৭ ১,৪০১ 

আিবপবসএে ৩ ১৮২ 

বি-আি পাওয়াি ফজন ১ ১৪৯ 

উি-যিোট (সরকোমরখোত) ৫৮ ১০,২৪৬ (৪৪%) 

য ৌথ উদ্যোগ   

বিবসবপবসএে ১ ১,২৪৪ 

রিআইএেরিরিএল ১ ৬১৭ 

উি-যিোট (দ্ ৌথ উদ্যোগ) ২ ১,৮৬১ (৮%) 

যবসরকোমরখোত   

আইবপবপ ৬৫ ৮,৭৯৪ 

এসআইবপবপ (বিবপবডবি) ৪ ৯৯ 

এসআইবপবপ (আিইবি) ৯ ২৫১ 

িাড়া বিবিক (১৫ িছি) ৪ ১৬৯ 

িাড়া বিবিক (৩/৫ িছি) ৪ ২৫৫ 

িাড়া বিবিক 

 (বনা ইবেবিবসটি ফনা ফপবিন্ট) 
৮ ৬৪৭ 

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

মবদ্যুৎ আিদোমি   

ফিড়ািািা এইচবিবডবস  ১,০০০ 

বিপুিা  ১৬০ 

উি-যিোট (মবদ্যুৎ আিদোমি)  ১,১৬০ (৫%) 

যিোট  ১৫৪ ২৩,৪৮২ 

 

2। ২০২৭ প যন্ত সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষিোও চাবহদা:বপএসএিবপ-২০১৬ এিং চেিান বিদ্যুৎ উৎপাদন পবিকল্পনা অনু ায়ী: 
 

২০২৭ প যন্ত িছিওয়ািী বিদ্যুবেি সম্ভাব্য সবি যাচ্চ চাবহদা ও সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষিো বচি বনবেি ছবক ফদখাবনা হবো: 

িছি ২০২৩ ২০২৪ ২০২৫ ২০২৬ ২০২৭ 

সম্ভাব্য সবি যাচ্চ চাবহদা (বিেঃওেঃ) ১৭,১০০ ১৮,৫০০ ১৯,৯০০ ২১,৩০০ ২২,৮০০ 

সম্ভাব্য ফনট উৎপাদন ক্ষিো (বিেঃওেঃ) ২৬,৩০৮ ৩১,১১২ ৩২,৯৩৩ ৩৬,৪২১ ৩৭,৪২৮ 

 

3। ২০২৭ সাে প যন্ত নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষিো সংব াজনপবিকল্পনা:চেিান বিদ্যুৎ উৎপাদন পবিকল্পনা অনু ায়ী 
 

 

৩(ক) জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক: 

      (বিগাওয়াট) 

সাে ২০২৩ ২০২৪ ২০২৫ ২০২৬ ২০২৭ ফিাট  

সিকাবি খাে ১,৮২৭ ৪,০৪৮ ৪০০ ২,০৬৮ ০ ৮,৩৪৩ 

য ৌথ উদ্যোগ ৬১৭ ১,২৪৪ ০ ১,২৪৪ ০ ৩,১০৫ 

ফিসিকাবি খাে ৩,৪২১ ০ ০ ২,৩৩৫ ৬৬০ ৬,৪১৬ 

বিদ্যুৎ আিদাবন ১,৪৯৬ ০ ০ ০ ০ ১,৪৯৬ 

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

পবিকল্পনা : জানুয়াবি ২০২৩ 
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৩(খ) নিায়নব াগ্য জ্বাোবনবিবিক: 

      (বিগাওয়াট) 

সাে ২০২৩ ২০২৪ ২০২৫ ২০২৬ ২০২৭ ফিাট  

সিকাবি খাে ৫৩ 458 ২১০ ৫১২ ১২২ ১,355 

ফিসিকাবি খাে ৫05 756 ১৮৮ ০ ০ 1,৪৪৯ 

ফিাট 558 ১,214 ৩৯৮ ৫১২ ১২২ ২,804 

পবিকল্পনা: ফেব্রুয়াবি ২০২৩ 

4। বিদ্যুৎ উৎপাদন খাবেি উন্নয়ন বচি: 
 

৪.১বনি যাণাধীন বিদ্যুৎ ফকে (সংযুবি-১): 

ক্রবিক খাে 

জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক নিায়নব াগ্য জ্বাোবনবিবিক ফিাট 

িকল্প 

সংখ্যা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

িকল্প সংখ্যা স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

িকল্প 

সংখ্যা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

ক সিকাবি ৮ ৩,৮৮৬ ৩ ৫৩ ১১ ৩,৯৩৯ 

খ য ৌথ উদ্যোগ ২ ৩,১০৮ ০ ০ ২ ৩,১০৮ 

গ ফিসিকাবি ৮ ৪,৪৩৯ ১২ ৬০৮ ২০ ৫,০৪৭ 

ফিাট ১৮ ১১,৪৩৩ ১৫ ৬৬১ ৩৩ ১২,০৯৪ 

 

৪.২চুবি স্বাক্ষি িবক্রয়াধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন িকল্প (LOIএিং NOAিদান কিা হবয়বছ)(সংযুবি-২): 

ক্রবিক খাে 

জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক নিায়নব াগ্য জ্বাোবনবিবিক ফিাট 

িকল্প 

সংখ্যা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

িকল্প সংখ্যা স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

িকল্প 

সংখ্যা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

ক সিকাবি ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

খ য ৌথ উদ্যোগ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

গ ফিসিকাবি ৪ ১,৮২০ ১৩ ৫৯৬ ১৭ ২,৪১৬ 

ফিাট ৪ ১,৮২০ ১৩ ৫৯৬ ১৭ ২,৪১৬ 

 

 

৪.৩দিপি িবক্রয়াধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন িকল্প (দিপি আহিান কিা হবয়বছ / মূল্যায়ন চেবছ) (সংযুবি-৩): 

ক্রবিক খাে 

জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক নিায়নব াগ্য জ্বাোবনবিবিক ফিাট 

িকল্প 

সংখ্যা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

িকল্প 

সংখ্যা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

িকল্প 

সংখ্যা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

ক সিকাবি ১ ৪০০ ৪ ১৭৮ ৫ ৫৭৮ 

খ য ৌথ উদ্যোগ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

গ ফিসিকাবি ০ ০ ৩ ১৫০ ৩ ১৫০ 

ফিাট ১ ৪০০ ৭ ৩২৮ ৮ ৭২৮ 
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৪.৪  ২০৩০ সাে প যন্তপবিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন িকল্প (সংযুবি-৪): 

ক্রবিক খাে 

জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক নিায়নব াগ্য জ্বাোবনবিবিক ফিাট 

িকল্প 

সংখ্যা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

িকল্প 

সংখ্যা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

িকল্প 

সংখ্যা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

ক সিকাবি ১০ ৬,৭৯৫ ১৮ ১,৫০৬ ২৮ ৮,৩০১ 

খ য ৌথ উদ্যোগ ২ ১,৭৮৭ ১ ১৬০ ৩ ১,৯৪৭ 

গ ফিসিকাবি ০ ০ ৩ ১৯৫ ৩ ১৯৫ 

ফিাট ১২ ৮,৫৮২ ২২ ১,৮৬১ ৩৪ ১০,৪৪৩ 

 

৪.৫ পািিাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কা যক্রি (সংযুবি-৫): 
 

ক্রবিক সংখ্যা স্থাবপেক্ষিো (বিেঃওেঃ) 

ক ১ ২,৪০০ 

 

৪.৬ বিদ্যুৎ আিদাবন কা যক্রি (সংযুবি-৬): 

ক্রবিক সংখ্যা ফনট ক্ষিো (বিেঃওেঃ) 

ক ২ ১,৯৯৬ 

 

5। জানুয়াবি ২০০৯ ফথবক ফেব্রুয়াবি ২০২৩ প যন্ত নতুন বিদ্যুৎ ফকে স্থাপবনি চুবি স্বাক্ষি: 

৫.১ িাবেকানা অনু ায়ী: 
 

 

 
বিদ্যুৎ ফকবেি ধিণ 

বিদ্যুৎ ফকে িকল্প 

সংখ্যা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

চালু হবয়বছ  

সংখ্যা (বিেঃওেঃ) 

ক সিকাবি ৫৪ ১১,৪৮২ ৪৩ ৭,৫৪৩ 

খ য ৌথ উদ্যোগ ৫ ৫,০৩৭ ২ ১,৮৬১ 

গ ভোড়োমভমিক ২০ ১,৬৫৩ ২০ ১,৬৫৩ 

ঘ আইবপবপ ৮১ ১২,৭২৩ ৬২ ৭,৭৪৪ 

ফিাট ১৬০ ৩০,৮৯৫ ১২৭ ১৮,৮০১ 

 

৫.২জ্বাোবনি ধিন  অনু ায়ী: 

ক্রমিক জ্বোলোমি বিদ্যুৎ ফকে িকল্প 

সংখ্যা 

স্থোমিত ক্ষিতো 

(ফিেঃওেঃ) 

চালু হবয়বছ  

সংখ্যা (বিেঃওেঃ) 

ক প্রোকৃমতক গ্যোস 4৬ 1৩,০৬৪ 3৭ ৮,২২৮ 

খ ফোদ্ি তস অদ্য়ল 6৭ 6,5৫৩ ৬৪ ৬,২৮৫ 

গ মিদ্েল 14 1,7৪৯ 13 1,587 

ঘ কয়লো ৯ ৮,৬০৯ ৪ ২,৪৪২ 

ঙ হোইদ্রো 0 0 0 0 

চ িবোয়িদ্ োগ্য জ্বোলোমি ২৪ ৯২০ ৯ ২৫৯ 

যিোট 1৬০ ৩০,৮৯৫ 1২৭ 1৮,৮০১ 

 

• চুবি স্বাক্ষিকৃে বিদ্যুৎ ফকেসমূবহি িবে ১৮,৮০১ ফিগাওয়াট ক্ষিোি ১২৭টি বিদ্যুৎ ফকে িকল্প উৎপাদন শুরু 

কবিবছ এিং১২,০৯৪ ফিগাওয়াট ক্ষিোি ৩৩টি বিদ্যুৎ ফকে িকল্প বনি যাণাধীন িবয়বছ। 
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6। জানুয়াবি ২০০৯ ফথবক ফেব্রুয়াবি ২০২৩ প যন্ত িছি বিবিক সিকাবি, ফ ৌথ উবযাগ ও ফিসিকাবি খাবে নতুন বিদ্যুৎ  

ফকে স্থাপন িকল্প ওসবি যাচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন (বিেঃওেঃ)(সংযুবি -৭): 
 

ক্রবিক সিয় কাে 
বিদ্যুৎ ফকে 

িকল্প সংখ্যা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

সবি যাচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন (বিেঃওেঃ) 

োবিখ উৎপাদন বৃবি 

ক জানুয়াবি – বডবসম্বি ২০০৯ ১২ ৩৫৬ ১৮ ফসবেম্বি২০০৯ ৪,২৯৬ - 

খ জানুয়াবি – বডবসম্বি ২০১০ ৯ ৭৭৫ ২০ আগে২০১০ ৪,৬৯৯ ৪০৩ 

গ জানুয়াবি – বডবসম্বি ২০১১ ২২ ১৭৬৩ ২৯ আগে২০১১ ৫,২৪৪ ৫৪৫ 

ঘ জানুয়াবি – বডবসম্বি ২০১২ ১১ ৯৫১ ০৪ আগে২০১২ ৬,৩৫০ ১,১০৬ 

ঙ জানুয়াবি – বডবসম্বি ২০১৩ ৫ ৬৬৩ ১২ জুোই২০১৩ ৬,৬৭৫ ৩২৫ 

চ জানুয়াবি – বডবসম্বি ২০১৪ ৭ ৬৩৫ ১৮ জুোই২০১৪ ৭,৪১৮ ৭৪৩ 

ছ জানুয়াবি – বডবসম্বি ২০১৫ ৭ ১,৩৫৭ ১৩ আগে২০১৫ ৮,১৭৭ ৭৫৯ 

জ জানুয়াবি – বডবসম্বি ২০১৬ ৮ ১,১৩২ ৩০ জুন২০১৬ ৯,০৩৬ ৮৫৯ 

ঝ জানুয়াবি– বডবসম্বি ২০১৭ ৭ ১,১৮৭ ১৮ অবটািি২০১৭ ৯,৫০৭ ৪৭১ 

ঞ জানুয়াবি –বডবসম্বি ২০১৮ ২০ ৩,৭৬৩ ১৯ ফসবেম্বি২০১৮ ১১,৬২৩ ২,১১৬ 

ট জানুয়াবি –বডবসম্বি ২০১৯ ১৬ ২,৪০৪ ২৯ ফি ২০১৯ ১২,৮৯৩ ১,২৭০ 

ঠ জানুয়াবি –বডবসম্বি ২০২০ ৭ ১,৭৭১ ৫ ফসবেম্বি ২০২০ ১২,৮৯২ -১ 

ড জানুয়াবি – বডবসম্বি ২০২১ ১১ ১,৪৭৯ ২৭ এবিে ২০২১ ১৩,৭৯২ ৯০০ 

ঢ জানুয়াবি – বডবসম্বি ২০২২ ৫ ১,২৭৭ ১৬ এবিে ২০২২ ১৪,৭৮২ ৯৯০ 

ণ জানুয়াবি - ফেব্রুয়াবি ২০২৩ ১ ৩০৭    

ফিাট ১৪৮ ১৯,৮২০    

ে 

িহিািপুি-ফিড়ািািা (১ি 

প যায়:৫অবটািি ২০১৩ 
আিদাবন ৫০০    

বিপুিা: ১৭ িাচ য ২০১৬ আিদাবন ১০০    

বিপুিা: জুোই ২০১৭ আিদাবন ৬০    

িহিািপুি-ফিড়ািািা(২য় 

প যায়): ১০ ফসবেম্বি ২০১৮ 
আিদাবন ৫০০    

সি যবিাট  ২০,৯৮০    
 

 

• সিকাবিখাবে ৪৭টি ৮,০০৭ ফিগাওয়াট, য ৌথ উদ্যোগ ২টি ১,৮৬১ ফিগাওয়াট এিং ফিসিকাবিখাবে ৯৯টি ৯,৯৫২ 

ফিগাওয়াট 

• গ্যাসবিবিক ৯,০৪৩ ফিগাওয়াট, ত্বিে জ্বাোবনবিবিক ৮,০৭৬ ফিগাওয়াট, কয়োবিবিক ২,৪৪২ ফিগাওয়াট এিং 

অন-বগ্রড ফসৌি ২৫৯ ফিগাওয়াট 

• বিদ্যুৎ আিদাবন ১,১৬০ ফিগাওয়াট 
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সংযুবি-১ 
 

সিকাবি, ফ ৌথ উবযাগ ও ফিসিকাবি খাবে বনি যাণাধীন ১২,০৯৪ ফিগাওয়াট ক্ষিোি ৩৩ টি বিদ্যুৎ 

ফকবেি িাস্তিায়ন অগ্রগবে 

(১.ক) সিকাবি খাে: 

(১.ক.১) জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক: ৩,৮৮৬ ফিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি 

চুবি 

সম্পাদবনি 

োবিখ 

উৎপাদন 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

RCOD 

োবিখ 

সম্ভাব্য 

চালুি 

োবিখ 

িন্তব্য 

1.  

বিিসিাই ১৫০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

সংস্থােঃ বি-আি পাওয়াি ফজন 

ইবপবসেঃ বসবনা হাইবরা, চায়না 

০৫ 

ফেব্রুয়াবি 

২০১৮ 

১৬০ 
এইচএেও/ 

গ্যাস 
ফসবেম্বি, ২০১৯ মার্ চ ২০২৩ 

অগ্রগবেেঃ 

৯৯% 

2.  

খুেনা ৩৩০ ফিেঃওেঃ ডুবয়ে ফুবয়ে 

বিদ্যুৎ ফকে 

সংস্থােঃ বিবপবডবি 

ইবপবসেঃHE-ETERN JV,China 

১৭ নবিম্বি 

২০১৬ 
৩৩৬ 

গ্যাস/ 

বডবজে 

বজটিেঃ ২০ 

অবটািি, ২০২০ 

এসটিেঃ ১৬ 

অবটািি, ২০২১ 

মার্ চ ২০২৩ 
অগ্রগবেেঃ 

৭৭% 

3.  

সসয়দপুি ১৫০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

সংস্থােঃবিবপবডবি 

ইবপবসেঃডংবেং ইবেবিক ইন্টািন্যাশনাে 

২২ 

জানুয়াবি 

২০১৯ 

১৬২ বডবজে  
বডবসম্বি 

২০২৩ 

অগ্রগবেেঃ 

৬৮% 

4.  

শ্রীপুি, গাজীপুি ১৫০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ 

ফকে 

সংস্থােঃবি-আি পাওয়ািবজন 

ইবপবসেঃMax Infras Ltd. 

১৪ 

অবটািি 

২০১৮ 

১৬৩ এইচএেও  
বডবসম্বি 

২০২৩ 

অগ্রগবেেঃ 

৫৭% 

* 

ফঘাড়াশাে ইউবনট-৩ বিপাওয়াবিং (এস 

টি ইউবনট) 

সংস্থােঃ বিবপবডবি 

ইবপবসেঃAlstom Switzerland Ltd 

& CMC, China 

১২ 

জানুয়াবি 

২০১৪ 

১৫৬ গ্যাস  
বডবসম্বি 

২০২৩ 

অগ্রগবেেঃ 

৯৭% 

5.  

ফঘাড়াশাে ইউবনট-৪ বিপাওয়াবিং 

সংস্থােঃ বিবপবডবি 

ইবপবসেঃCEEG, GPEC,China 

০৬ জুন 

২০১৬ 
৪০৯ গ্যাস 

বজটিেঃ 

৩০/০৪/২০১৮ 

এসটিেঃ 

৩০/০৪/২০১৯ 

ফেব্রুয়াবি 

২০২৪ 

অগ্রগবেেঃ 

৯৫% 

6.  

িয়িনবসংহ ৩৬০ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ 

(ডুবয়ে ফুবয়ে) 

সংস্থােঃআিবপবসএে 

ইবপবসেঃHarbin Electric Int. 

Company Ltd. 

৩১ 

অবটািি 

২০১৯ 

৪২০ 
গ্যাস/ 

বডবজে 
 

বজটিেঃ     

বডবসম্বি 

২০২৪ 

এসটিেঃ জুন 

২০২৫ 

অগ্রগবেেঃ 

১৬% 

 

7.  

রূপসা ৮০০ (২*৪০০) ফিেঃওেঃবসবসবপবপ 

সংস্থােঃএনডবিউ বপবজবসএে 

ইবপবসেঃSEC & Ansaldo 

২৮ নবিম্বি 

২০১৯ 
৮৮০ এেএনবজ 

১ি ইউবনটেঃ 

ফসবেম্বি ২০২২ 

২য় ইউবনটেঃ  

বডবসম্বি ২২ 

১ি ইউবনটেঃ 

অবটািি 

২০২৩ 

২য় ইউবনটেঃ  

এবিে ২০২৪ 

অগ্রগবেেঃ 

৬০% 

 

8.  

িাোিিাবড় ১২০০ ফিেঃওেঃ কয়োবিবিক 

বিদ্যুৎ ফকে 

সংস্থােঃবসবপবজবসবিএে 

ইবপবসেঃSumitumo, Japan 

২৭ জুোই 

২০১৭ 
১২০০ 

আিদানীকৃে 

কয়ো 

১ি ইউবনটেঃ 

জানুয়াবি ২০২৪ 

২য় ইউবনটেঃ 

জুোই ২০২৪ 

১ি ইউবনটেঃ 

জানুয়াবি 

২০২৪ 

২য় ইউবনটেঃ 

জুোই ২০২৪ 

অগ্রগবেেঃ 

৭৩% 

 ফিাট জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক(সিকাবি) ৮টি ৩,৮৮৬     
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(১.ক.২) নিায়নব াগ্য জ্বাোবনবিবিক:৫৩ ফিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি 

চুবি 

সম্পাদবনি 

োবিখ 

উৎপাদন 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

RCOD 

োবিখ 

সম্ভাব্য 

চালুি 

োবিখ 

িন্তব্য 

1.  

বসিাজগঞ্জ ২ ফিেঃওেঃ িায়ুবিবিকবিদ্যুৎ 

ফকেিকল্প 

সংস্থােঃবিবপবডবি 

১৫ 

জানুয়াবি 

২০১৮ 

২ িায়ু  জুন ২০২৩ 

পিীক্ষা 

মূেকিাবি 

চালু হবয়বছ  

2.  

িবিশাে ১ ফিেঃওেঃ ফসৌি বিদ্যুৎ 

ফকেিকল্প 

সংস্থােঃবিবপবডবি 

২৬ 

ফসবেম্বি 

২০২১ 

১ ফসৌি  জুন ২০২৩ 

অগ্রগবে: 

ফে আউট 

অনুবিাদন 

হবয়বছ 

3.  

ফসানাগাজী ৫০ ফিেঃওেঃ ফসৌি বিদ্যুৎ 

ফকে িকল্প 

সংস্থা: ইবজবসবি 

১৫ জুন 

২০২১ 
৫০ ফসৌি  

বডবসম্বি 

২০২৩ 

অগ্রগবে: 

৬০% 

 
ফিাট নিায়নব াগ্য জ্বাোবনবিবিক 

(সিকাবি) 
৩টি ৫৩     

 

১.ক ফিাট সিকাবি খাে ১১টি ৩,৯৩৯ ফিগাওয়াট 

 

(১.খ)ব ৌথ উবযাগ: 

(১.খ.১) জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক: ৩,১০৮ ফিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি 

চুবি 

সম্পাদবনি 

োবিখ 

উৎপাদন 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

RCOD 

োবিখ 

সম্ভাব্য চালুি 

োবিখ 
িন্তব্য 

* 

‰িএx সুপাি থাি যাে ১৩২০ ফিেঃওেঃ 

কয়ো বিবিকবিদ্যুৎ ফকে 

সংস্থােঃBIFPCL  (JV of BPDB & 

NTPC, India) 

ইবপবসেঃBHEL, INDIA 

১২ জুোই 

২০১৬ 
৬১৭ 

আিদাবনকৃ

ে কয়ো 

২য় ইউবনটেঃ 

আগে ২০২১ 

২য় ইউবনটেঃ 

ফসবেম্বি 

২০২৩ 

অগ্রগ

বেেঃ 

৮৭% 

1.  

পটুয়াখােী ১৩২০ ফিেঃওেঃ কয়ো বিবিক 

বিদ্যুৎ ফকে 

সংস্থােঃRNPL(JV of RPCL & 

Norinco, China) 

ইবপবসেঃTEPC-CHEC-CWEC 

০৫ িাচ য 

২০১৯ 
১২৪৭ 

আিদানীকৃে 

কয়ো 

১ি ইউবনটেঃ 

ফেব্রুয়াবি ২০২৩ 

২য় ইউবনটেঃ 

আগে২০২৩ 

১ি ইউবনটেঃ 

জুন ২০২৪ 

২য় ইউবনটেঃ  

অবটািি 

২০২৪ 

অগ্রগ

বেেঃ 

৬৯% 

2.  

পায়িা, পটুয়াখাবে ১২০০-১৩২০ ফিেঃওেঃ 

কয়ো বিবিক বিদ্যুৎ ফকে (২য় প যায়) 

সংস্থােঃBCPCL  (JV of NWPGCL 

& CMC, China) 

ইবপবসেঃNEPC & CECC 

২৭ বডবসম্বি 

২০১৮ 
১২৪৪ 

আিদানীকৃ

ে কয়ো 
 

১ি ইউবনটেঃ 

নবিম্বি  ২০২৫ 

২য় ইউবনটেঃ 

এবিে ২০২৬ 

অগ্রগ

বেেঃ 

২২% 

 

ফিাট জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক(ব ৌথ উবযাগ) ২টি ৩,১০৮ ফিগাওয়াট 

 

(১.খ.২) নিায়নব াগ্য জ্বাোবনবিবিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি 

চুবি 

সম্পাদবনি 

োবিখ 

উৎপাদন 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

RCOD 

োবিখ 

সম্ভাব্য 

চালুি 

োবিখ 

িন্তব্য 

1.         

 
ফিাট নিায়নব াগ্য জ্বাোবনবিবিক 

(ব ৌথ উবযাগ) 
      

 

১.খ ফিাট ফ ৌথ উবযাগ ২টি ৩,১০৮ ফিগাওয়াট 
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(১.গ) ফিসিকাবি খাে: 

(১.গ.১) জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক: ৪,৪৩৯ ফিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি 

চুবি 

সম্পাদবনি 

োবিখ 

উৎপাদন 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

RCOD 

োবিখ 

সম্ভাব্য 

চালুি 

োবিখ 

িন্তব্য 

1.  
হাবেয়া ১৫ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে (বদশ 

এনাবজয বেেঃ) 

০৮ 

ফেব্রুয়াবি 

২০২২ 

৫ এইচএেও  
িাচ য 

২০২৩ 

অগ্রগবেেঃ 

৯০% 

2.  

চট্টগ্রাি ২×৬১২ ফিেঃওেঃ কয়ো বিবিক 

িকল্প  

স্পন্সি: এসএস পাওয়াি 

১৬ 

ফেব্রুয়াবি 

২০১৬ 

১২২৪ 
আিদাবনকৃে 

কয়ো 
নবিম্বি ২০১৯ 

১ি ইউবনটেঃ 

ফি ২০২৩ 

২য় ইউবনটেঃ 

বডবসম্বি 

২০২৩ 

অগ্রগবেেঃ 

৯৫% 

3.  

ফিঘনাঘাট ৫৮৩ ফিেঃওেঃবসবসবপবপ 

স্পন্সি:সাবিট ফিঘনাঘাট-২ পাওয়াি 

ফকাম্পাবন বেেঃ 

১৪ িাচ য ২০১৯ ৫৮৩ 
এেএনবজ/ 

এইচএসবড 

১৪ িাচ য 

২০২২ 

৩১ আগে 

২০২৩ 

অগ্রগবেেঃ 

৮১% 

4.  
ফিঘনাঘাট ৭১৮বিেঃওেঃ বসবসবপবপ 

(বিোবয়ন্স পাওয়াি বেেঃ) 

০১ 

ফসবেম্বি 

২০১৯ 

৭১৮ এেএনবজ 
৩১ আগে  

২০২২ 

৩১ আগে 

২০২৩ 

অগ্রগবেেঃ 

৮৬% 

5.  

ফিঘনাঘাট , নািায়ণগঞ্জ ৫৮৪ ফিেঃওেঃ 

বসবসবপবপ  

স্পন্সি: ইউবনক ফিঘনাঘাট পাওয়াি 

বেবিবটড 

২৪ জুোই 

২০১৯ 
৫৮৪ এেএনবজ 

২৩ জুোই 

২০২২ 

৩১ আগে 

২০২৩ 

অগ্রগবেেঃ 

৭৯% 

6.  

ফকিানীগঞ্জ ১০০ ফিেঃওেঃ বপবকং 

পাওয়াি প্ল্ুান্ট (খুেনা)  

স্পন্সি: পাওয়াি প্যাক মুবেয়ািা 

২৫ আগষ্ট 

২০১১ 
১০০ এইচএেও 

২৫ নবিম্বি 

২০১২ 

বডবসম্বি 

২০২৪ 

অগ্রগবেেঃ 

৩% 

7.  

আবনায়ািা, চট্রগ্রাি ৫৯০ ফিেঃওেঃ 

বসবসবপবপ  

(ইউনাইবটড চট্টগ্রাি পাওয়াি বেেঃ) 

২৮ 

অবটািি 

২০২১ 

৫৯০ 
গ্যাস/ 

এেএনবজ 

২৮ জানুয়াবি 

২০২৬ 

জানুয়াবি 

২০২৬ 

অগ্রগবেেঃ 

৫% 

8.  

ঢাকা ৬৩৫ ফিেঃওেঃ কয়ো বিবিক 

বিদ্যুৎ ফকে   

স্পন্সি: ওবিয়ন পাওয়াি ইউবনট-২ (ঢাকা-

২) 

২১ এবিে 

২০১৬ 
৬৩৫ 

আিদাবনকৃে 

কয়ো 
জুন ২০২৩ 

বডবসম্বি 

২০২৬ 

অগ্রগবেেঃ 

গজাবিয়াি 

পবিিবেয 

িাোিিাবড়

ফে বিকল্প 

জায়গা 

বচবিে কিাি 

বসিান্ত গৃহীে 

হয়। 

 
ফিাট জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক 

(বিসিকাবি) 
৮টি ৪,৪৩৯     

 

 

(১.গ.২) নিায়নব াগ্য জ্বাোবনবিবিক: ৬০৮ ফিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি 

চুবি 

সম্পাদবনি 

োবিখ 

উৎপাদন 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

RCOD 

োবিখ 

সম্ভাব্য 

চালুি 

োবিখ 

িন্তব্য 

1.  

সুন্দিগঞ্জ, গাইিান্ধা ২০০ ফিেঃওেঃ ফসৌি 

পাকয  

স্পন্সি: বেস্তা ফসাোিবেেঃ 

২৬ 

অবটািি 

২০১৭ 

২০০ ফসৌি 
৩১ বডবসম্বি 

২০২২ 

িাচ য 

২০২৩ 

অগ্রগবেেঃ

পিীক্ষা 

মূেক 

িাবি 

চেবছ 
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ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি 

চুবি 

সম্পাদবনি 

োবিখ 

উৎপাদন 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

RCOD 

োবিখ 

সম্ভাব্য 

চালুি 

োবিখ 

িন্তব্য 

2.  

পাটগ্রাি, োেিবনিহাট ৫ ফিেঃওেঃ ফসৌি 

বিদ্যুৎ ফকে  

স্পন্সি:  বপবি পাওয়াি পাটগ্রাি বেেঃ    

২৯ 

জানুয়াবি 

২০১৮ 

৫ ফসৌি 
৩১ বডবসম্বি 

২০২২ 
জুন ২০২৩ 

অগ্রগবেেঃ 

ইবপবস 

কা যক্রি 

চেবছ 

3.  

গয়ানগাট বসবেট ৫ ফিেঃওেঃ ফসৌি বিদ্যুৎ 

ফকে   

স্পন্সি:ইবক সুবজ অুান্ড সান ফসাোি 

পাওয়াি 

০২ আগে 

২০১৮ 
৫ ফসৌি 

৩০ বডবসম্বি 

২০২২ 
জুন ২০২৩ 

অগ্রগবেেঃ 

ইবপবস  

বনবয়াগ 

কিা হবয়বছ 

4.  

ধি যপাশা, সুনািগঞ্জ ৩২ ফিেঃওেঃ ফসৌি 

বিদ্যুৎ ফকে 

স্পন্সি: Haor Bangla-Korea 

Green Energy Ltd. 

১৫ 

ফেব্রুয়াবি 

২০১৬ 

৩২ ফসৌি 
৩১ বডবসম্বি 

২০২২ 
জুন ২০২৩ 

অগ্রগবেেঃ 

সঞ্চােন 

োইন 

বনি যাণ কাজ 

চেবছ 

5.  

ফেতুবেয়া, পঞ্চগড় ৩০ ফিেঃওেঃ ফসৌি 

পাকয 

স্পন্সি: কিবোয়া ফসাোি বেেঃ 

২৭ 

জানুয়াবি 

২০২০ 

৩০ ফসৌি ২৬ িাচ য ২০২২ জুন ২০২৩ 

অগ্রগবেেঃ 

ভূবি উন্নয়ন 

কা যক্রি 

চেবছ  

6.  

ফিড়া, পািনা ৩.৭৭ ফিেঃওেঃ ফসৌি বিদ্যুৎ 

ফকে  

স্পন্সি: Soudia Agro Solar pv 

power plant ltd.     

২৯ বডবসম্বি 

২০২১ 
৩.৭৭ ফসৌি 

৩১ বডবসম্বি 

২০২২ 
জুন ২০২৩ 

অগ্রগবেেঃ

িাথবিক 

কাজ চেবছ  

7.  

পািনা ১০০ ফিেঃওেঃ ফসৌি বিদ্যুৎ ফকে 

স্পন্সি: Dynamic Sun Energy 

private Ltd. 

২৪ িাচ য 

২০২২ 
১০০ ফসৌি ২৩ িাচ য ২০২৩ জুন ২০২৩ 

অগ্রগবেেঃ 

ভূবি উন্নয়ন 

কা যক্রি 

চেবছ  

8.  

বসিাজগঞ্জ ৬৮ ফিেঃওেঃবসৌি বিদ্যুৎ ফকে   

সংস্থােঃBCRECL (JV of 

NWPGCL&CMC, China) 

০৯ 

জানুয়াবি 

২০২৩ 

৬৮ ফসৌি  
বডবসম্বি 

২০২৩ 

অগ্রগবেেঃ 

১৮% 

9.  

কক্সিাজাি ৬০ ফিগাওয়াট বিদ্যুৎ ফকে 

স্পন্সি: ইউএস-বডবক বগ্রন এনাবজয (বিবড) 

বেেঃ 

১৫ ফি 

২০১৪ 
৬০ িায়ু 

৩১ বডবসম্বি 

২০২২ 

বডবসম্বি 

২০২৩ 

অগ্রগবেেঃ 

বনি যাণ 

কাজ চেবছ 

10.  

িংো িাবগিহাট ৫৫ ফিেঃওেঃ িায়ু বিদ্যুৎ 

ফকে 

স্পন্সিেঃ িংো গ্রীন পাওয়াি বে. 

৪ ফিপ্টেম্বি 

২০২২ 
৫৫ িায়ু 

০৪ এবিে 

২০২৩ 

ফিপ্টেম্বি 

২০২৪ 

অগ্রগবেেঃ

িাথবিক 

কাজ চেবছ  

11.  
নািায়ণগঞ্জ ৬ ফিেঃওেঃিজযু হবে বিদ্যুৎ 

উৎপাদন িকল্প 

১ ফিপ্টেম্বি 

২০২২ 
৬ িজযু  

বডবসম্বি 

২০২৪ 

অগ্রগবেেঃ

িাথবিক 

কাজ চেবছ  

12.  

আবিনিাজাি ৪২.৫০ ফিেঃওেঃ িজযু হবে 

বিদ্যুৎ উৎপাদন িকল্প (ঢাকা উিি বসটি 

কবপ যাবিশন) 

স্পন্সিেঃ CMEC, China 

১ বডবসম্বি 

২০২১ 
৪২.৫ িজযু  

বডবসম্বি 

২০২৫ 

অগ্রগবেেঃ

িাথবিক 

কাজ চেবছ  

 
ফিাট নিায়নব াগ্য জ্বাোবনবিবিক 

(বিসিকাবি) 
১২টি ৬০৮     

 

১.গ ফিাট ফিসিকাবি খাে ২০টি ৫,০৪৭ ফিগাওয়াট 

 

১.(ক+খ+গ) ফিাট বনি যাণাধীন(সিকাবি + 

ফ ৌথ উবযাগ+বিসিকাবি ) 
৩৩টি ১২,০৯৪ ফিগাওয়াট 
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সংযুবি-২ 
 

সিকাবি, ফ ৌথ উবযাগ ও ফিসিকাবি খাবে চুবি স্বাক্ষি িবক্রয়াধীন ২,৪১৬ ফিগাওয়াট ক্ষিোি ১৭টি 

বিদ্যুৎ ফকবেি িাস্তিায়ন অগ্রগবে (LOIএিং NOAিদান কিা হবয়বছ) 
 

(২.ক) সিকাবি খাে: 

(২.ক.১) জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি িাবেকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

       

 
ফিাট জীিাশ্ম 

জ্বাোবনবিবিক(সিকাবি) 
     

 

(২.ক.২) নিায়নব াগ্য জ্বাোবনবিবিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি িাবেকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

       

 
ফিাট নিায়নব াগ্য 

জ্বাোবনবিবিক(সিকাবি) 
     

 

২.ক ফিাট সিকাবি খাে    

 

(২.খ)ব ৌথ উবযাগ: 

(২.খ.১) জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি িাবেকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

       

 
ফিাট জীিাশ্ম 

জ্বাোবনবিবিক(ব ৌথ উবযাগ) 
     

 

(২.খ.২) নিায়নব াগ্য জ্বাোবনবিবিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি িাবেকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

       

 
ফিাট নিায়নব াগ্য 

জ্বাোবনবিবিক(ব ৌথ উবযাগ) 
     

 

২.খ ফিাট ফ ৌথ উবযাগ    
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(২.গ) ফিসিকাবি খাে: 

(২.গ.১) জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক:১,৮২০ ফিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি িাবেকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

1.  
ফেঞ্চুগঞ্জ ৫০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ 

ফকে (এনআিবি) 
আইবপবপ ৫০ গ্যাস বডবসম্বি ২০২৪ 

ক্রয় কবিটি কর্তযক ২৯/০৯/২০১৩ 

ইং োবিবখ অনুবিাবদে। 

2.  
ফিঘনাঘাট ৪৫০ ফিেঃওেঃ 

বসবসবপবপ (আনবেিা পাওয়াি) 
আইবপবপ ৪৫০ 

গ্যাস/ 

এেএনবজ 

জানুয়াবি  

২০২৬ 

২৫/০৬/২০১৯ ইং োবিবখLOIইসুু 

কিা হবয়বছ। 

3.  
গজাবিয়া ৬৬০ ফিেঃওেঃ 

বসবসবপবপ (EPH-WPL) 
আইবপবপ ৬৬০ এেএনবজ 

জানুয়াবি  

২০২৬ 

০৯/০১/২০২২ ইং োবিবখLOIইসুু 

কিা হবয়বছ। 

4.  
বিিসিাই ৬৬০ ফিেঃওেঃ 

বসবসবপবপ (কনবেবডন্স) 
আইবপবপ ৬৬০ এেএনবজ জুন ২০২৭ 

১৬/০১/২০২২ ইং োবিবখLOIইসুু 

কিা হবয়বছ। 

 
ফিাট জীিাশ্ম 

জ্বাোবনবিবিক(বিসিকাবি) 
৪টি ১,৮২০    

 

(২.গ.২) নিায়নব াগ্য জ্বাোবনবিবিক: ৫৯৬ ফিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি িাবেকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

1.  
জািােপুি ৮৫২ বকেঃওেঃ রুেটপ 

ফসৌি িকল্প 
আইবপবপ ০.৮৫২ ফসৌি 

নবিম্বি 

২০২৩ 

১১-০৩-২০১৯ ইং োবিবখ LOI 

ইসুু কিা হবয়বছ। RLA of 22 

Buildings has been 

done.  

2.  

বডিো, বনেোিাবি ৫০বিেঃওেঃ 

ফসৌি বিদ্যুৎ ফকে (এসবকটিক 

ফসাোি এ এস এ) 

আইবপবপ ৫০ ফসৌি জুন ২০২৪ 

২৭-০১-২০১৯ ইং োবিবখ LOIইসুু 

কিা হবয়বছ। 

Vettingচেবছ। 

3.  

ফদিীগঞ্জ, পঞ্চগড় ২০ ফিেঃওেঃ 

ফসৌি পাকয  

Northstar Solar power 

company ltd. 

(Rahimafrooz & 

Shunfeng Ltd.) 

আইবপবপ ২০ ফসৌি জুন ২০২৪ 

০৩/০২/২০১৯ ইং োবিবখ LOI 

ইসুু কিা হবয়বছ। 

চুবি স্বাক্ষি িবক্রয়াধীন। 

4.  

ফিৌেিীিাজাি, বসবেট ১০ 

ফিেঃওেঃ ফসৌি বিদ্যুৎ ফকে 

(বিৌেিীিাজাি ফসাোি পাওয়াি 

বেেঃ) 

আইবপবপ ১০ ফসৌি জুন ২০২৪ 

০৪-০২-২০১৯ ইং োবিবখ 

LOIইসুু কিা 

হবয়বছ।Vettingচেবছ। 

5.  
পঞ্চগড় ৫০ ফিেঃওেঃ ফসৌি পাকয 

(পদ্মা ফসাোি বেেঃ) 
আইবপবপ ৫০ ফসৌি জুন ২০২৪ 

২০/০৮/২০১৭ ইং োবিবখ LOI 

ইসুু কিা হবয়বছ। Vettingচেবছ। 

6.  

িািবয়িহাট, চটগ্রাি ৫০ ফিেঃওেঃ 

ফসৌি বিদ্যুৎ ফকে 

(বসানাগাজী ফসাোি পাওয়াি 

বেেঃ) 

আইবপবপ ৫০ ফসৌি জুন ২০২৪ 
১৫/১২/২০১৯ ইং োবিবখ LOI ইসুু 

কিা হবয়বছ। Vettingচেবছ। 

7.  
ফেিখাদা, খুেনা ৫০ 

ফিেঃওেঃবসৌি বিদ্যুৎ ফকে আইবপবপ ৫০ ফসৌি জুন ২০২৪ 
০৯/১১/২০২১ ইং োবিবখ LOI 

ইসুু কিা হবয়বছ। 

8.  

চুয়াডাঙ্গা ৫০ ফিেঃওেঃ ফসৌি 

বিদ্যুৎ ফকে            

(Cyclect Energy pte. 

Ltd. Singapore) 

আইবপবপ ৫০ ফসৌি জুন ২০২৪ 
০৫/০১/২০২২ ইং োবিবখ LOI 

ইসুু কিা হবয়বছ। 

9.  

পািনা ৬৪.৫৫ ফিেঃওেঃ ফসৌি 

পাকয 

(BCRECL) 

আইবপবপ ৬৫ ফসৌি 
বডবসম্বি 

২০২৪ 

২৪-০৪-২০২২ ইং োবিবখ 

সংবশাবধে LOI ইসুু কিা হবয়বছ। 

২৯.০৬.২০২২ ইং োবিবখ ইবপবস 

চুবি স্বাক্ষবিে হবয়বছ। 
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ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি িাবেকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

10.  

িাদািগঞ্জ, জািােপুি ১০০ 

ফিেঃওেঃ ফসৌি বিদ্যুৎ ফকে (বি-

আি পাওয়ািবজন বেেঃ জবয়ন্ট 

ফিঞ্চাি) 

আইবপবপ ১০০ ফসৌি জুন ২০২৪ 
২৭-০১-২০১৯ ইং োবিবখ LOIইসুু 

কিা হবয়বছ। 

11.  

ফসানাগাজী, ফেনী ৩০ ফিেঃওেঃ 

িায়ু বিদ্যুৎ ফকে (Bhagwati 

Products Ltd. & Regen 

Powertech Pvt. Ltd. 

India) 

আইবপবপ ৩০ িায়ু 
বডবসম্বি 

২০২৪ 

২৭-০১-২০১৯ ইং োবিবখ LOIইসুু 

কিা হবয়বছ। 

12.  
ঈশ্বিদী, পািনা ৭০ ফিেঃওেঃ ফসৌি 

বিদ্যুৎ ফকে 
আইবপবপ ৭০ ফসৌি 

বডবসম্বি 

২০২৪ 

৩০/০১/২০২২ ইং োবিবখ LOI 

ইসুু কিা হবয়বছ। 

13.  
মুিাগাছা, িয়িনবসংহ ৫০ 

ফিেঃওেঃ ফসৌি বিদ্যুৎ ফকে 
আইবপবপ ৫০ ফসৌি 

বডবসম্বি 

২০২৪ 

০৯/০২/২০২২ ইং োবিবখ LOI 

ইসুু কিা হবয়বছ। 

 
ফিাট নিায়নব াগ্য 

জ্বাোবনবিবিক (বিসিকাবি) 
১৩টি ৫৯৬    

 

২.গ ফিাট ফিসিকাবি খাে ১৭টি ২,৪১৬ ফিগাওয়াট 

 

২.(ক+খ+গ) ফিাট চুবি স্বাক্ষি 

িবক্রয়াধীন (সিকাবি +ব ৌথ 

উবযাগ+ ফিসিকাবি) 

১৭টি ২,৪১৬ ফিগাওয়াট 
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সংযুবি-৩ 
 

সিকাবি, ফ ৌথ উবযাগ ও ফিসিকাবি খাবে দিপিিবক্রয়াধীন ৭২৮ ফিগাওয়াট ক্ষিোি ৮টি বিদ্যুৎ 

ফকবেি িাস্তিায়ন অগ্রগবে(দিপি আহিান কিা হবয়বছ / মূল্যায়ন চেবছ) 
 

(৩.ক) সিকাবি খাে: 

(৩.ক.১) জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক:৪০০ ফিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি িাবেকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

1.  
িাউজান, চট্টগ্রাি ৪০০ ১০% 

ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ 

বিবপবডবি ৪০০ গ্যাস বডবসম্বি ২০২৫ দিপি মূল্যায়ন চেবছ। 

 
ফিাট জীিাশ্ম 

জ্বাোবনবিবিক(সিকাবি) 
১টি ৪০০    

 

(৩.ক.২) নিায়নব াগ্য জ্বাোবনবিবিক: ১৭৮ ফিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি িাবেকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

১. 
িাদািগঞ্জ,জািােপুি  ১০০ 

ফিেঃওেঃ ফসৌি পাকয 
আিবপবসএে ১০০ ফসৌি 

বডবসম্বি  

২০২৪  
দিপি মূল্যায়ন চেবছ। 

২. 
কাপ্তাই ৭.৬ ফিেঃওেঃ ফসৌি বিদ্যুৎ 

ফকে 
বিবপবডবি ৭.৬ ফসৌি জুন ২০২৪ 

দিিত্র আহ্বানঃ১৬.০২.২০২৬ 

দিিত্র গ্রহনঃ ০২.০৪.২০২৩ 

৩. 
িড়পুকুরিয়া ২০ ফিেঃওেঃ ফসৌি 

বিদ্যুৎ ফকে 
বিবপবডবি ২০ ফসৌি আগস্ট ২০২৪ 

দিিত্র আহ্বানঃ১৬.০২.২০২৬ 

দিিত্র গ্রহনঃ ০২.০৪.২০২৩ 

৪. 
িাঙ্গুরনয়া ৫০ ফিেঃওেঃ ফসৌি 

বিদ্যুৎ ফকে 
বিবপবডবি ৫০ ফসৌি 

বডবসম্বি  

২০২৪  

দিিত্র আহ্বানঃ১৬.০২.২০২৬ 

দিিত্র গ্রহনঃ ০২.০৪.২০২৩ 

 
ফিাট নিায়নব াগ্য 

জ্বাোবনবিবিক (সিকাবি) 
৪টি ১৭৮    

 

৩.ক ফিাট সিকাবি খাে ৫টি ৫৭৮ ফিগাওয়াট 

 

(৩.খ)ব ৌথ উবযাগ: 

(৩.খ.১) জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি িাবেকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

       

 
ফিাট জীিাশ্ম 

জ্বাোবনবিবিক(ব ৌথ উবযাগ) 
     

 

(৩.খ.২) নিায়নব াগ্য জ্বাোবনবিবিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি িাবেকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

       

 
ফিাট নিায়নব াগ্য 

জ্বাোবনবিবিক(ব ৌথ উবযাগ) 
     

 

৩.খ ফিাট ফ ৌথ উবযাগ    
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(৩.গ) ফিসিকাবি খাে: 

(৩.গ.১) জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি িাবেকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

1.        

 
ফিাট জীিাশ্ম 

জ্বাোবনবিবিক(বিসিকাবি) 
     

 

(৩.গ.২) নিায়নব াগ্য জ্বাোবনবিবিক:১৫০বিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি িাবেকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

1.  
ফনিবকানা ৫০ ফিেঃওেঃ ফসৌি 

বিদ্যুৎ ফকে 
আইবপবপ ৫০ ফসৌি জুন ২০২৪ 

িেযিাবন ক্রয়িস্তািটি Purchase 
কবিটিি অনুবিাদবনি জন্য 

অবপক্ষিান িবয়বছ। 

2.  
ইনানী, কক্সিাজাি ৫০ ফিেঃওেঃ 

িায়ু বিদ্যুৎ ফকে 
আইবপবপ ৫০ িায়ু 

বডবসম্বি 

২০২৪ 

িেযিাবন ক্রয়িস্তািটি Purchase 
কবিটিি অনুবিাদবনি জন্য 

অবপক্ষিান িবয়বছ। 

3.  
চাঁদপুি ৫০ ফিেঃওেঃ িায়ু বিদ্যুৎ 

ফকে 
আইবপবপ ৫০ িায়ু 

বডবসম্বি 

২০২৫ 

পুনিায় দিপি আহ্বাবনি উবযাগ 

গ্রহণ কিা হবে। 

 
ফিাট নিায়নব াগ্য 

জ্বাোবনবিবিক (বিসিকাবি) 
৩টি ১৫০    

 

৩.গ ফিাট ফিসিকাবি খাে ৩টি ১৫০ ফিগাওয়াট 

 

৩.(ক+খ+গ) ফিাট দিপি িবক্রয়াধীন 

(সিকাবি +ব ৌথ উবযাগ+ 

ফিসিকাবি) 

৮টি ৭২৮ ফিগাওয়াট 
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সংযুবি-৪ 
 

২০৩০ সাে প যন্ত পবিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন িকল্পসমূহ 
 

 

(৪.ক) সিকাবি খাে: 

(৪.ক.১) জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক:৬,৭৯৫বিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি িাবেকানা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

1.  হবিপুি ২৫০ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ বিবপবডবি ২৫০ এেএনবজ জুন ২০২৬ 
Feasibility Studyসম্পন্ন 

হবয়বছ। 

2.  
পায়িা ১২০০ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ 

(১ি প যায়) 

এনডবিবপ

বজবসএে 
১২০০ এেএনবজ জুন ২০২৬ 

রিদ্যুৎ ফকন্দ্র অংপ্টেি 

Feasibility Study িম্পন্ন 

হপ্টয়প্টে। 

3.  
ফঘাড়াশাে  ২২৫ ফিেঃওেঃ 

বসবসবপবপ 
বিবপবডবি ২২৫ এেএনবজ জুন ২০২৭ 

Feasibility Studyসম্পন্ন 

হবয়বছ। 

4.  
িয়িনবসংহ ৪০০১০% ফিেঃওেঃ 

বসবসবপবপ 

বি-আি 

পাওয়াি 

ফজন 

৪০০ এেএনবজ জুন ২০২৭ 
Feasibility Studyসম্পন্ন 

হবয়বছ। 

5.  
বসবিিগঞ্জ ৬০০১০% ফিেঃওেঃ 

বসবসবপবপ 
বিবপবডবি ৫৫০ এেএনবজ জুন ২০২৯ 

Feasibility Studyসম্পন্ন 

হবয়বছ। 

6.  
গজাবিয়া ৬০০১০% ফিেঃওেঃ 

বসবসবপবপ 

আিবপবস 

এে 
৫৫০ এেএনবজ জুন ২০২৮ 

Feasibility Studyসম্পন্ন 

হবয়বছ। 

7.  

িবহশখাবে ১২০০-১৩২০ ফিেঃওেঃ 

কয়োবিবিক বিদ্যুৎ ফকে  

(ECA Funding) 

বিবপবডবি ১৩২০ 
আিদানীকৃ

ে কয়ো 
জুন ২০৩০ 

২য় ধাবপি দিপি আহিাবনি 

জন্য অবপক্ষিান। 

8.  
ফসানাগাজী, ফেনী ৬০০১০% 

ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ 
ইবজবসবি ৫৫০ এেএনবজ 

বডবসম্বি 

২০২৯ 

Feasibility Studyসম্পন্ন 

হবয়বছ। 

9.  

িাোিিাবড় ১২০০ ফিেঃওেঃ 

কয়োবিবিক বিদ্যুৎ ফকে  

(২য় প যায় ) 

বসবপবজবসবি

এে 
১২০০ 

আিদানীকৃ

ে কয়ো 
জুন ২০৩০ Feasibility Study চেবছ।  

10.  
ফিড়ািািা ৬০০১০% ফিেঃওেঃ 

বসবসবপবপ 
বিবপবডবি ৫৫০ এেএনবজ 

বডবসম্বি 

২০৩০ 
িাথবিক কাজ চেবছ। 

 
ফিাট জীিাশ্ম 

জ্বাোবনবিবিক(সিকাবি খাে) 
১০টি ৬,৭৯৫    

 

(৪.ক.২) নিায়নব াগ্য জ্বাোবনবিবিক:১,৫০৬বিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি িাবেকানা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

1.  
পঞ্চগড় ৩০ ফিেঃওেঃ ফসৌি বিদ্যুৎ 

ফকে 
আিবপবসএে ৩০ ফসৌি 

বডবসম্বি 

২০২৪ 

Feasibility Studyসম্পন্ন 

হবয়বছ। ভূবি অবধগ্রহণ চেিান। 

2.  
গজাবিয়া ৫০ ফিেঃওেঃ ফসৌি 

বিদ্যুৎ ফকে 
আিবপবসএে ৫০ ফসৌি 

বডবসম্বি  

২০২৪  

EOI for JV under 

evaluation 

3.  
ফসানাগাজী, ফেনী ১০০ ফিেঃওেঃ 

ফসৌি বিদ্যুৎ ফকে-২ 
ইবজবসবি ১০০ ফসৌি 

বডবসম্বি  

২০২৪  

• MoU has been signed 

with Marubeni 

Corporation, Japan on 

20 May 2021. 

4.  
ফসানাগাজী, ফেনী ১০০ ফিেঃওেঃ 

ফসৌি বিদ্যুৎ ফকে-১ 
ইবজবসবি ১০০ ফসৌি 

বডবসম্বি  

২০২৪ 

Discussion going on 

with ADB for 

financing. 

5.  
পটুয়াখােী১০ ফিেঃওেঃ িায়ু বিদ্যুৎ 

ফকে 
আিবপবসএে ১০ িায়ু জুন ২০২৫ Under Planning 



16 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি িাবেকানা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

6.  
পটুয়াখােী ২০০ ফিেঃওেঃ ফসৌি 

বিদ্যুৎ ফকে 
এবপএসবসএে ২০০ ফসৌি বডবসম্বি ২০২৫ 

Preliminary works 

going on. 

7.  
ফসানাগাজী, ফেনী ৮২.৫০ 

ফিেঃওেঃ ফসৌি পাকয 
বিবপবডবি ৮৩ ফসৌি জুন২০২৬ 

PDPP approved on 

07.03.2022. Discussion 

going on for financing. 

8.  
গঙ্গাছড়া, িংপুি ৬৮.৬০ ফিেঃওেঃ 

ফসৌি পাকয 
বিবপবডবি ৬৯ ফসৌি জুন ২০২৬ 

PDPP approved on 

07.03.2022. Discussion 

going on for financing. 

9.  
পািবক বিচ, আবনায়ািা, চট্টগ্রাি 

১০০ ফিেঃওেঃ িায়ু বিদ্যুৎ ফকে 
ইবজবসবি ১০০ িায়ু জুন ২০২৬ 

• Feasibility Study 

completed;  PDPP 

approved & ERD sent 

letter for financing. 

10.  
িািপাে ২৬০ ফিেঃওেঃ ফসৌি 

বিদ্যুৎ ফকে 
বিবপবডবি ২৬০ ফসৌি জুন ২০২৬ 

DPP sent to Power 

Division. 

11.  
িায়পুিা, নিবসংদী ১০০ ফিেঃওেঃ 

ফসৌি বিদ্যুৎ ফকে 
এবপএসবসএে ১২০ ফসৌি 

বডবসম্বি  

২০২৭ 

Land acquisition under 

process. 

12.  
িবিশাে ২ ফিেঃওেঃ ফসৌি বিদ্যুৎ 

ফকে (বেইস-১) 
বিবপবডবি ২ ফসৌি 

বডবসম্বি  

২০২৭ 
Under Planning 

13.  
িাোিিাবড়, কক্সিাজাি 

৫০বিেঃওেঃ িায়ু বিদ্যুৎ ফকে 
বসবপবজবসবিএে ৫০ িায়ু 

বডবসম্বি  

২০২৮ 

Feasibility Study has 

been completed. 

14.  
িবিশাে ২ ফিেঃওেঃ ফসৌি বিদ্যুৎ 

ফকে (বেইস-২) 
বিবপবডবি ২ ফসৌি 

বডবসম্বি 

২০২৮ 
Under Planning 

15.  
িাোিিাবড়, কক্সিাজাি ৫০ 

ফিেঃওেঃ ফসৌি বিদ্যুৎ ফকে 
বসবপবজবসবিএে ৫০ ফসৌি 

বডবসম্বি  

২০২৮ 

Discussion going on 

with JICA, ADB, WB for 

financing. 

16.  
ফসানাগাজী, ফেনী ১০০ ফিেঃওেঃ 

ফসৌি বিদ্যুৎ ফকে-৩ 
ইবজবসবি ১০০ ফসৌি জুন ২০২৯ 

Land acquisition under 

process. 

17.  
ফসানাগাজী, ফেনী ২০ ফিেঃওেঃ 

িায়ু বিদ্যুৎ ফকে 
ইবজবসবি ২০ িায়ু জুন ২০২৯ 

Land acquisition under 

process. 

18.  
িবহশখােী ১৬০-২৫০ ফিেঃওেঃ 

ফসৌি বিদ্যুৎ ফকে 
বিবপবডবি ১৬০ ফসৌি বডবসম্বি ২০২৯ Under Planning 

 
ফিাট নিায়নব াগ্য 

জ্বাোবনবিবিক (সিকাবি) 
১৮ টি ১,৫০৬    

 

৪.ক ফিাট সিকাবি খাে ২৮ টি ৮,৩০১ ফিগাওয়াট 

 

(৪.খ)ব ৌথ উবযাগ: 

(৪.খ.১) জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক:১,৭৮৭ ফিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি িাবেকানা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

১ 

৫০০-৬০০ ফিেঃওেঃ এেএনবজ 

বিবিক বসবসবপবপ 

(JV of CPGCBL  & Mitsui 

& Co. Ltd, Japan) 

ফ ৌথ 

উবযাগ 

(জাপান) 

৫৮৭ এেএনবজ জুন ২০২৮ 

িকবল্পি Feasibility Study 

এিং ESIA Study এি জন্য 

পিািশ যকিবেষ্ঠান বনবয়াবগি 

কা যক্রি চেিান িবয়বছ 

২ 

িবহশখাবে ৩১২০০ ফিেঃওেঃ 

এেএনবজবিবিক বসবসবপবপ (১ি 

প যায়) 

ফ ৌথ 

উবযাগ 
১২০০ এেএনবজ জুন ২০৩০ 

GE এিং BPDB-এি িবে ১১-

০৭-২০১৮ োবিবখMoU স্বাক্ষি 

কিা হবয়বছ 

 
ফিাট জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক 

(ব ৌথ উবযাগ) 
২টি ১,৭৮৭    
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(৪.খ.২) নিায়নব াগ্য জ্বাোবনবিবিক:১৬০ ফিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি িাবেকানা 

স্থাবপে ক্ষিো 

ফিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

১ 

ফি অি ফিঙ্গে পাওয়াি 

ফকাম্পাবন বেবিবটড ১৬০-২৫০ 

ফিেঃওেঃ ফসৌি বিদ্যুৎ ফকে 

BBPCL ১৬০ ফসৌি বডবসম্বি ২০২৯ Under Planning 

 
ফিাট নিায়নব াগ্য 

জ্বাোবনবিবিক (ব ৌথ উবযাগ) 
১টি ১৬০    

 

৪.খ ফিাট ফ ৌথ উবযাগ ৩টি ১,৯৪৭ ফিগাওয়াট 

 

(৪.গ) ফিসিকাবি খাে: 

(৪.গ.১) জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি িাবেকানা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

1.        

 
ফিাট জীিাশ্ম জ্বাোবনবিবিক 

(বিসিকাবি) 
     

 

(৪.গ.২) নিায়নব াগ্য জ্বাোবনবিবিক:১৯৫বিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি িাবেকানা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিণ 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

1.  

ঢাকা দবক্ষণ বসটি কবপ যাবিশন ৪৫ 

ফিেঃওেঃ িজযু হবে বিদ্যুৎ উৎপাদন 

িকল্প 

স্পন্সিেঃ Canves Environmental 

Investment Company Ltd. 

ফিসিকাবি 

(বিউবিা) 
৪৫ িজযু জুন ২০২৫ 

• স্পন্সি ফকাম্পাবন কর্তযক 

দাবখেকৃে Proposalকাবিগবি 

কবিটি কর্তযক মূল্যায়ন চেবছ। 

2.  

পায়িা ৫০বিেঃওেঃ িায়ু বিদ্যুৎ 

ফকে (JV of NWPGCL & 

CMC, China) 

BCREC

L 
৫০ িায়ু বডবসম্বি ২০২৫ 

Feasibility Study done. 

EIA completed and 

approved. 

3.  

ফশখ আহবিদ ডােমুক আে-

িাকতুি (UAE) ১০০ ফিেঃওেঃ 

ফসৌি বিদ্যুৎ ফকে 

ফিসিকাবি 

(বিউবিা) 
১০০ ফসৌি 

বডবসম্বি 

২০৩০ 

• As per MOU with Sheikh 

Ahmed Dalmook 

AlMaktoum, UAE 

(extended on 16.03.2022) 

 
ফিাট নিায়নব াগ্য 

জ্বাোবনবিবিক (বিসিকাবি) 
৩টি ১৯৫    

 

৪.গ ফিাট ফিসিকাবি খাে ৩টি ১৯৫ ফিগাওয়াট 

 

৪.(ক+খ+গ) ফিাট পবিকল্পনাধীন 

(সিকাবি + ফ ৌথ উবযাগ + 

ফিসিকাবি) 

৩৪টি ১০,৪৪৩ ফিগাওয়াট 
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সংযুবি-৫ 
 

পািিাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কা যক্রি 
 

ক্রেঃ 

নং 
নাি 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবনি 

ধিন 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

1.  রূপপুি পািিাণবিক বিদ্যুৎ ফকে  ২,৪০০ বনউবিয়াি আগে ২০২৫ বনি যাণ কাজ চেবছ 

ফিাট ২,৪০০    

 

সংযুবি-৬ 

বিদ্যুৎ আিদাবন কা যক্রি 
 

ক্রেঃ 

নং 
নাি 

ফনট ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বাোবন 

ধিন 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

1.  
ঝাড়খন্ড, ইবন্ডয়া ১৬০০ ফিেঃওেঃ কয়ো 

বিবিক বিদ্যুৎ ফকে (আদাবন গ্রুপ) 
১,৪৯৬ আিদাবন 

১ি ইউবনট:   

মার্ চ ২০২৩ 

২য় ইউবনট:   

জুন ২০২৩ 

অগ্রগবে: ৯২% 

2.  বিদ্যুৎ আিদাবন (বজ এি আি) ৫০০ আিদাবন জুন ২০৩০ 
৩০/০১/২০২০ ইং োবিবখ LOI 

ইসুু কিা হবয়বছ। 

ফিাট ১,৯৯৬    
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সংযুবি-৭ 
 

জানুয়াবি ২০০৯হবে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ প যন্ত চালুকৃে বিদ্যুৎবকে িকল্পসমূহ 
 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ফকবেি নাি 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 
জ্বাোবনি ধিন িাবেকানা চালুি োবিখ 

1.  হবিগঞ্জ এসআইবপবপ ১১ গ্যাস ফিসিকাবি(আিইবি) ১০ জানুয়াবি ২০০৯ 

2.  শাহবজিাজাি ফিন্টাে (১৫ িছি ফিয়াদী) ৮৬ গ্যাস ফিসিকাবি (বিউবিা) ১০ ফেব্রুয়াবি ২০০৯ 

3.  ফেনী এসআইবপবপ ২২ গ্যাস ফিসিকাবি (বিউবিা) ১৬ ফেব্রুয়াবি ২০০৯ 

4.  উল্লাপাড়া এসআইবপবপ (সাবিট) ১১ গ্যাস ফিসিকাবি(আিইবি) ০২ িাচ য২০০৯ 

5.  কুিািগাঁও ফিন্টাে (১৫ িছি ফিয়াদী) 

(বদশ এনাবজয) 
১০ গ্যাস ফিসিকাবি (বিউবিা) ১৫ িাচ য ২০০৯ 

6.  িবহপাে, ফেনী এসআইবপবপ ১১ গ্যাস ফিসিকাবি(আিইবি) ২২ এবিে ২০০৯ 

7.  িাওনা, গাজীপুি এসআইবপবপ (সাবিট) ৩৩ গ্যাস ফিসিকাবি(আিইবি) ১২ ফি ২০০৯ 

8.  িাড়িকুন্ড এসআইবপবপ (বিবজন্ট) ২২ গ্যাস ফিসিকাবি (বিউবিা) ২৩ ফি ২০০৯ 

9.  রূপগঞ্জ, নািায়নগঞ্জ এসআইবপবপ(সাবিট) ৩৩ গ্যাস ফিসিকাবি(আিইবি) ৯ জুন ২০০৯ 

10.  জাঙ্গাবেয়া, কুবিল্লা এসআইবপবপ(সাবিট) ৩৩ গ্যাস ফিসিকাবি (বিউবিা) ২৫ জুন ২০০৯ 

11.  ফিাো ফিন্টাে বিদ্যুৎ ফকে (বিঞ্চাি) ৩৩ গ্যাস ফিসিকাবি (বিউবিা) ১২ জুোই ২০০৯ 

12.  ফেঞ্চুগঞ্জ ফিন্টাে (১৫ িৎসি ফিয়াদী) 

(িিকতুল্লাহ ) 
৫১ গ্যাস ফিসিকাবি (বিউবিা) ১৮ অবটািি ২০০৯ 

13.  আশুগঞ্জ ফিন্টাে বিদ্যুৎ ফকে (বিবশসান 

এনাবজয) 
৫৫ গ্যাস ফিসিকাবি (বিউবিা) 

০৭ এবিে ২০১০ 

14.  বশকেিাহা ফিন্টাে বিদ্যুৎ ফকে(এনাবজযস) ৫৫ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা) ০৬ ফি ২০১০ 

15.  ঠাকুিগাও ফিন্টাে বিদ্যুৎ ফকে 

(আিবজড পাওয়াি) 
৫০ বডবজে ফিসিকাবি (বিউবিা) 

০২ আগে ২০১০ 

16.  খুেনা কুইক ফিন্টাে বিদ্যুৎ ফকে(এবগ্রবকা) ৫৫ বডবজে ফিসিকাবি (বিউবিা) ১০ আগে ২০১০ 

17.  ফঘাড়াশাে কুইক ফিন্টাে(এবগ্রবকা) ৪৫ বডবজে ফিসিকাবি (বিউবিা) ১০ আগে ২০১০ 

১০০ বডবজে ফিসিকাবি (বিউবিা) ২৮ আগে ২০১০ 

18.  বশকেিাহা ১৫০ ফিেঃওেঃ বপবকং বিদ্যুৎ 

ফকে 
১৫০ গ্যাস বিউবিা 

১৮ আগে ২০১০ 

19.  বসবিিগঞ্জ ২x১২০বিেঃওেঃ(২য় 

ইউেঃ)বিেঃবকেঃ 
১০৫ গ্যাস ইবজবসবি ১৪ অবটািি ২০১০ 

20.  পাগো ৫০ ফিেঃওেঃ কুইক ফিন্টাে 

(বডবপএ) 
৫০ বডবজে ফিসিকাবি (বিউবিা) ২৪ নবিম্বি২০১০ 

21.  ফিড়ািািা ১১০ ফিেঃওেঃ ফিন্টাে  বিদ্যুৎ 

ফকে (ফকায়ান্টাি পাওয়াি) 
১১০ বডবজে ফিসিকাবি (বিউবিা) ৩১ বডবসম্বি ২০১০ 

22.  বসবিিগঞ্জ ১০০ ফিেঃওেঃ কুইক ফিন্টাে 

বিদ্যুৎ ফকে (বদশ এনাবজয) 
১০০ বডবজে ফিসিকাবি (বিউবিা) ১৭ ফেব্রুয়াবি ২০১১ 

23.  বি-িাড়ীয়া ৭০ ফিেঃওেঃ কুইক ফিন্টাে 

বিদ্যুৎ ফকে (এবগ্রবকা) 
৭০ গ্যাস ফিসিকাবি (বিউবিা) ৬ িাচ য ২০১১ 

24.  িদনগঞ্জ ১০০ ফিেঃওেঃ কুইক ফিন্টাে 

বিদ্যুৎ ফকে (সাবিট) 
১০২ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা) ০১ এবিে ২০১১ 

25.  আশুগঞ্জ ৫০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে ৫৩ গ্যাস এবপএসবসএে ৩০ এবিে ২০১১ 

26.  ফিঘনাঘাট ১০০ ফিেঃওেঃকুইক ফিন্টাে 

বিদ্যুৎ ফকে (আইইএে) 
১০০ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা) ০৮ ফি ২০১১ 

27.  ফঘাড়াশাে ৭৮ ফিেঃওেঃকুইক ফিন্টাে বিদ্যুৎ 

ফকে (ম্যাক্স পাওয়াি) 
৭৮ গ্যাস ফিসিকাবি (বিউবিা) ২৭ ফি ২০১১ 

28.  ফনায়াপাড়া ৪০ ফিেঃওেঃকুইক ফিন্টাে বিদ্যুৎ 

ফকে (খানজাহান আেী) 
৪০ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা) ২৯ ফি ২০১১ 

29.  আশুগঞ্জ ৮০ ফিেঃওেঃকুইক ফিন্টাে বিদ্যুৎ 

ফকে (এবগ্রবকা) 
৮০ গ্যাস ফিসিকাবি (বিউবিা) ৩১ ফি২০১১ 

30.  খুেনা ১১৫ ফিেঃওেঃকুইক ফিন্টাে বিদ্যুৎ ১১৫ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা) ১ জুন ২০১১ 
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ফকে (বকবপবসএে-২) 

31.  আশুগঞ্জ ৫৩ ফিেঃওেঃ কুইক ফিন্টাে বিদ্যুৎ 

ফকে (ইউনাইবটড পাওয়াি) 
৫৩ গ্যাস ফিসিকাবি (বিউবিা) ২২ জুন ২০১১ 

32.  বসবিিগঞ্জ ১০০ ফিেঃওেঃকুইক ফিন্টাে 

বিদ্যুৎ ফকে (ডাচ িাংো) 
১০০ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা) ২১ জুোই ২০১১ 

33.  ফনায়াপাড়া ১০৫ ফিেঃওেঃ ফিন্টাে বিদ্যুৎ 

ফকে(বকায়ান্টাি পাওয়াি) 
১০৫ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা) ২৬ আগে ২০১১ 

34.  িাঘািাড়ী ৫০ ফিেঃওেঃ বপবকং বিদ্যুৎ ফকে ৫২ এইচএেও বিউবিা ২৯ আগষ্ট ২০১১ 

35.  ফেঞ্চুগঞ্জ ৯০ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ  ১০৪ গ্যাস বিউবিা ২৬ অবটািি ২০১১ 

36.  ফিড়া ৭০ ফিেঃওেঃ বপবকং বিদ্যুৎ ফকে ৭১ এইচএেও বিউবিা ২৮ অবটািি ২০১১ 

37.  দাউদকাবন্দ ৫০ ফিেঃওেঃ বপবকং  বিদ্যুৎ 

ফকে 
৫২ এইচএেও বিউবিা ১৯ অবটািি ২০১১ 

38.  েবিদপুি ৫০ ফিেঃওেঃ বপবকং বিদ্যুৎ ফকে ৫৪ এইচএেও বিউবিা ০৩ নবিম্বি২০১১ 

39.  ফগাপােগঞ্জ ১০০ ফিেঃওেঃ বপবকং বিদ্যুৎ 

ফকে 
১০৯ এইচএেও বিউবিা ২০ নবিম্বি২০১১ 

40.  িগুড়া ২০ ফিেঃওেঃবিন্টাে বিদ্যুৎ ফকে 

(এনাবজযবিিা) 
২০ গ্যাস ফিসিকাবি (বিউবিা) ১৩ নবিম্বি ২০১১ 

41.  হাটহাজািী ১০০ ফিেঃওেঃবপবকং বিদ্যুৎ 

ফকে  
৯৮ এইচএেও বিউবিা ২৩ বডবসম্বি ২০১১ 

42.  বসবিিগঞ্জ ২x১২০ ফিেঃওেঃ বপবকং  বিদ্যুৎ 

ফকে  (১ি ইউবনট) 
১০৫ গ্যাস ইবজবসবি ৩১ বডবসম্বি ২০১১ 

43.  সাংগু, ফদাহাজািী ১০০ ফিেঃওেঃবপবকং 

বিদ্যুৎ ফকে  
১০২ এইচএেও বিউবিা ৩১  বডবসম্বি ২০১১ 

44.  আিনুিা ৫০ ফিেঃওেঃকুইক ফিন্টাে বিদ্যুৎ 

ফকে (বসনহা পাওয়াি) 
৫০ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা) ১৩ জানুয়াবি ২০১২ 

45.  ফেঞ্চুগঞ্জ ৫০ ফিেঃওেঃ ফিন্টাে বিদ্যুৎ 

ফকে(এনাবজযবিিা) 
৪৪ গ্যাস ফিসিকাবি (বিউবিা) ১৫ ফেব্রুয়াবি ২০১২ 

46.  চাঁদপুি ১৫০ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ  ১৬৩ গ্যাস বিউবিা ০৩ িাচ য ২০১২ 

47.  জুেডা ১০০ ফিেঃওেঃকুইক ফিন্টাে বিদ্যুৎ 

ফকে (একণ য ইনফ্রা. সাবি যস বে:) 
১০০ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা) ২৬ িাচ য ২০১২ 

48.  ফকিানীগঞ্জ ১০০ ফিেঃওেঃকুইক ফিন্টাে 

বিদ্যুৎ ফকে (পাওয়াি প্যাক) 
১০০ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা) ২৭ িাচ য ২০১২ 

49.  বসবেট ১৫০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎবকে ১৪২ গ্যাস বিউবিা ২৮ িাচ য ২০১২ 

50.  কাটাখােী ৫০ ফিেঃওেঃকুইক ফিন্টাে বিদ্যুৎ 

ফকে (নদ যান পাওয়াি) 
৫০ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা) ২২ ফি ২০১২ 

51.  
গাজীপুি ৫০ ফিেঃওেঃবিদ্যুৎ ফকে ৫২ 

গ্যাস/ 

এইচএেও 
আিবপবসএে ৭ জুোই ২০১২ 

52.  
বসিাজগঞ্জ ১৫০ ফিেঃওেঃ বজটি বিদ্যুৎ ফকে ১৫০ 

গ্যাস/ 

বডবজে 
এনডবিউবপবজবসএে বডবসম্বি ২০১২ 

53.  সান্তাহাি ৫০ ফিেঃওেঃ বপবকং বিদ্যুৎ ফকে  ৫০ এইচএেও বিউবিা ০৭ বডবসম্বি ২০১২ 

54.  কাটাখােী ৫০ ফিেঃওেঃবপবকং বিদ্যুৎ ফকে  ৫০ এইচএেও বিউবিা ১৭ বডবসম্বি ২০১২ 

55.  িাউজান, চট্টগ্রাি  ২৫ ফিেঃওেঃবিদ্যুৎ ফকে ২৫ গ্যাস/ এইচএেও আিবপবসএে ০৩ ফি ২০১৩ 

56.  খুেনা ১৫০ ফিেঃওেঃ বজটি ১৫০ গ্যাস/বডবজে এনডবিউবপবজবসএে ২৩ ফসবেম্বি ২০১৩ 

57.  আশুগঞ্জ ৫১ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

(বিডল্যান্ড পাওয়াি ফকাম্পানী বেেঃ) 
৫১ গ্যাস ফিসিকাবি (বিউবিা) ০৬ বডবসম্বি ২০১৩ 

58.  হবিপুি ৩৬০ ফিেঃওেঃ কম্বাইন্ড সাইবকে  ৪১২ গ্যাস ইবজবসবি ৩১ বডবসম্বি ২০১৩ 

59.  শাজাহানউল্লাহ পাওয়াি ফকাম্পানী বেেঃ ২৫ গ্যাস ফিসিকাবি(আিইবি) বডবসম্বি ২০১৩ 

60.  নাবটাি ৫০ ফিেঃওেঃ  বিদ্যুৎ ফকে 

(িাজ-েংকা পাওয়াি বেেঃ) 
৫২ এইচএেও  ফিসিকাবি (বিউবিা) ২৪ জানুয়াবি ২০১৪ 

61.  িািাকা-পবেঙ্গা, চট্টগ্রাি ৫০ ফিেঃওেঃ  

বিদ্যুৎ ফকে (িিকেউল্লাহ  ডায়নাবিক) 
৫০ এইচএেও  ফিসিকাবি (বিউবিা)  ০৩ ফি ২০১৪ 

62.  ফিঘনাঘাট-২ ৩৩৫ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ  ২০৩ গ্যাস/ ফিসিকাবি (বিউবিা)  ২৯ ফি ২০১৪ 
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(বজটি ইউবনট) (সাবিট পাওয়াি) বডবজে 

63.  গগনগি ১০২ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

(বডবজটাে পাওয়াি এন্ড এবসাবসবয়টস) 
১০২ এইচএেও  ফিসিকাবি (বিউবিা)  ০৩ জুন ২০১৪ 

64.  আপবগ্রবডশন অি বসিাজগঞ্জ ১৫০ ফিেঃওেঃ 

বপবকং  বিদ্যুৎ ফকে টু 

২২৫ ফিেঃ ওেঃ কম্বাইন্ড সাইবকে বিদ্যুৎ 

ফকে 

৬৮ 
গ্যাস/ 

বডবজে 
এনডবিবপবজবসএে ১৪ জুোই ২০১৪ 

65.  ফঘাড়াশাে ১০৮ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

(বিবজন্ট এনাবজয এন্ড পাওয়াি  বেেঃ) 
১০৮ গ্যাস ফিসিকাবি (বিউবিা)  ১৫ জুোই ২০১৪ 

66.  জাঙ্গাবেয়া, কুবিল্লা ৫২ ফিেঃওেঃ  বিদ্যুৎ 

ফকে(োকধানবি িাংো পাওয়াি বেেঃ) 
৫২ 

গ্যাস/ 

এইচএেও 
ফিসিকাবি (বিউবিা)  ২৮ বডবসম্বি ২০১৪ 

67.  পটিয়া ১০৮ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

(ECPV Chittagong Ltd.) 
১০৮ এইচএেও  ফিসিকাবি (বিউবিা)  ১৪ জানুয়াবি ২০১৫ 

68.  কাঠপবট্ট, মুবন্সগঞ্জ ৫০ ফিেঃওেঃ  বিদ্যুৎ 

ফকে(বসনহা বপপেস এনাবজয বেেঃ) 
৫১ এইচএেও  ফিসিকাবি (বিউবিা)  ২০ ফেব্রুয়াবি ২০১৫ 

69.  আশুগঞ্জ ২২৫ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ (বজটি 

ইউবনট)  
১৪২ গ্যাস এবপএসবসএে ২৭ এবিে ২০১৫ 

70.  আশুগঞ্জ ১৯৫ ফিেঃওেঃ িডুোি বিদ্যুৎ 

ফকে(ইউনাইবটড পাওয়াি) 
১৯৫ গ্যাস ফিসিকাবি (বিউবিা)  ০৮ ফি ২০১৫ 

* ফিঘনাঘাট-২:৩৩৫ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ 

(এসটি ইউবনট) (সাবিট পাওয়াি) 
১০২ 

গ্যাস/ 

বডবজে 
ফিসিকাবি (বিউবিা)  ০১ জুন ২০১৫ 

71.  বিবিয়ানা-২:৩৪১ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ (বজটি 

ইউবনট)(সাবিট পাওয়াি ও বজইবস 

কনবস যাটিয়াি) 

২২২ গ্যাস ফিসিকাবি (বিউবিা)  ০৬ জুন ২০১৫ 

72.  
কড্ডা, গাজীপুি ১৫০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে ১৪৯ 

গ্যাস/ 

এইচএেও 
বি-আি পাওয়াি ফজন ১৬ আগে ২০১৫ 

73.  ফিাো ২২৫ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ  ১৯৪ গ্যাস বিউবিা ০২ ফসবেম্বি ২০১৫ 

* আশুগঞ্জ ২২৫ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ (এসটি 

ইউবনট)  
৭৫ গ্যাস এবপএসবসএে ১০ বডবসম্বি ২০১৫ 

* বিবিয়ান-২: ৩৪১ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ 

(এসটি ইউবনট)(সাবিট পাওয়াি ও বজইবস 

কনবস যাটিয়াি) 

১১৯ গ্যাস ফিসিকাবি (বিউবিা)  ২৬ বডবসম্বি ২০১৫ 

74.  িদনগঞ্জ ৫৫ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে  

স্পন্সি:সাবিট পাওয়াি 
৫৫ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ২৯ ফেব্রুয়াবি ২০১৬ 

75.  িবিশাে ১১০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে  

(সাবিট পাওয়াি) 
১১০ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ৫ এবিে ২০১৬ 

76.  নিািগঞ্জ ৫৫ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

(ঢাকা সাউদ যান পাওয়াি বেেঃ) 
৫৫ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ১৭ জুন ২০১৬ 

77.  আপবগ্রবডশন অি খুেনা ১৫০ ফিেঃওেঃ 

বপবকং পাওয়াি প্ল্ুান্টটু ২২৫ ফিেঃওেঃ 

কম্বাইন্ড সাইবকে  বিদ্যুৎ ফকে 

৭২ 
গ্যাস/ 

এইচএসবড 
এনডবিবপবজবসএে ২৮ জুন ২০১৬ 

78.  আশুগঞ্জ ৪৫০ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ(দবক্ষণ) ৩৬০ গ্যাস এবপএসবসএে ২২ জুোই ২০১৬ 

79.  িাবনকগঞ্জ ৫৫ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

(ঢাকা নদ যান পাওয়াি ফজনাবিশন বেেঃ) 
৫৫ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ১৭ আগে, ২০১৬ 

80.  
শাহাজীিাজাি৩৩০ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ  ৩৩০ গ্যাস বিউবিা 

বজটিেঃ ২০ আগে ২০১৬ 

এসটিেঃ ২০বডবসম্বি ২০১৬ 

81.  জািােপুি ৯৫ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

(পাওয়াি প্যাক মুবেয়ািা) 
৯৫ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ২৯ নবিম্বি ২০১৬ 

82.  িবসো, ফকিানীগঞ্জ ১০৮ ফিেঃওেঃ  বিদ্যুৎ 

ফকে(বসএেবস পাওয়াি ও 

এবসাবসবয়টবেেঃ) 

১০৮ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ২২ ফেব্রুয়াবি ২০১৭ 

83.  ফিড়ািািা ৩৬০ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ (বজটি 

ইউবনট) 
২৭৮ 

গ্যাস/ 

এইচএসবড 
এনডবিইবপবজবসএে ৯ ফি ২০১৭ 
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84.  আশুগঞ্জ ৪৫০ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ(উিি) ৩৬০ গ্যাস এবপএসবসএে ১১ জুন ২০১৭ 

85.  কুবশয়ািা ১৬৩ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ (বজটি 

ইউবনট)(কুবশয়ািা পাওয়াি ফকাম্পানী 

বেেঃ) 

১০৯ গ্যাস ফিসিকাবি (বিউবিা)  ২৫ জুোই ২০১৭ 

86.  সবিষািাবড় ৩ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে ৩ ফসৌি ফিসিকাবি (বিউবিা)  ০৩ আগে ২০১৭ 

87.  চাঁপাই নিািগঞ্জ ১০০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে ১০৪ এইচএেও বিউবিা ১২ আগে ২০১৭ 

88.  বশকেিাহা ২২৫ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ 

(ডুবয়ে ফুবয়ে) 
২২৫ 

গ্যাস/ 

এইচএসবড 
বিউবিা ০৮ নবিম্বি ২০১৭ 

* ফিড়ািািা ৩৬০ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ (এসটি 

ইউবনট) 
১৩২ 

গ্যাস/ 

এইচএসবড 
এনডবিবপবজবসএে ১ জানুয়াবি ২০১৮ 

89.  িড়পুকুবিয়া ২৭৫ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

(৩য় ইউবনট) 
২৭৪ কয়ো বিউবিা ১ জানুয়াবি ২০১৮ 

90.  কিোঘাট, মুবন্সগঞ্জ ৫০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ 

ফকে(Banco Energy) 
৫৪ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ১ জানুয়াবি ২০১৮ 

91.  ফঘাড়াশাে৩৬৫ ফিেঃ ওেঃ বসবসবপবপ  ৩৬৫ গ্যাস বিউবিা ০৫ ফেব্রুয়াবি ২০১৮ 

92.  বসিাজগঞ্জ ২২৫ ফিেঃ ওেঃ বসবসবপবপ (২য় 

ইউবনট)  
২২০ 

গ্যাস/ 

এইচএসবড 
এনডবিবপবজবসএে ০৫ ফেব্রুয়াবি ২০১৮ 

93.  ফনায়াপাড়া, বশাহি ১০০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ 

ফকে (োে-ফট্রক)(িাংোবট্রক) 
১০০ এইচএসবড ফিসিকাবি (বিউবিা)  ১৮ এবিে ২০১৮ 

* কুবশয়ািা ১৬৩ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ (এসটি) 

(কুবশয়ািা পাওয়াি ফকাম্পানী বেেঃ) 
৫৪ গ্যাস ফিসিকাবি (বিউবিা)  ২৭ এবিে ২০১৮ 

94.  দাউদকাবন্দ ২০০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

(োে-ফট্রক) (িাংোবট্রক) 
২০০ এইচএসবড ফিসিকাবি (বিউবিা)  ২৭ এবিে ২০১৮ 

95.  বসবিিগঞ্জ ৩৩৫ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ 

(বজটি ইউবনট) 
২১৭ গ্যাস ইবজবসবি ৩০ এবিে ২০১৮ 

96.  কড্ডা, গাজীপুি ৩০০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

(ইউবনট-২)(োে-ফট্রক) (সাবিট পাওয়াি) 
৩০০ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ১০ ফি ২০১৮ 

97.  ব্রাহ্মনগাঁও, ফকিাণীগঞ্জ ১০০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ 

ফকে(োে-ফট্রক)(এবগ্রবকা) 
১০০ এইচএসবড ফিসিকাবি (বিউবিা)  ৩০ ফি ২০১৮ 

98.  িয়িনবসংহ ২০০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে   

(োে-ফট্রক)(ইউনাইবটড পাওয়াি) 
২০০ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ১৬ জুন ২০১৮ 

99.  আওিাহাটি, ফকিাণীগঞ্জ ১০০ ফিেঃওেঃ 

বিদ্যুৎ ফকে (োে-ফট্রক) (এবগ্রবকা) 
১০০ এইচএসবড ফিসিকাবি (বিউবিা)  ২৯ জুন ২০১৮ 

100.  কড্ডা, গাজীপুি  ১৪৯ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

(ইউবনট-১)(Summit Power) 
১৪৯ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ১২ জুোই ২০১৮ 

101.  বসিাজগঞ্জ ২২৫ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ (৩য় 

ইউবনট) (বজটি)  
১৪১ 

গ্যাস/ 

এইচএসবড 
এনডবিবপবজবসএে ০৯ আগে ২০১৮ 

102.  পানগাঁও, ফকিাণীগঞ্জ ৩০০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ 

ফকে(োে-ফট্রক)(এবপআি) 
৩০০ এইচএসবড ফিসিকাবি (বিউবিা)  ১০ আগে ২০১৮ 

103.  ফটকনাে, কক্সিাজাি ২০ ফিেঃওেঃ ফসৌি 

পাকয (বটকনাে ফসাোিবটক এনাবজয বেেঃ) 
২০ ফসৌি ফিসিকাবি (বিউবিা)  ১৫ ফসবেম্বি ২০১৮ 

104.  বসিাজগঞ্জ ৪০০১০ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ 

(বজটি ইউবনট)(SNWPCL) 
২৮২ 

গ্যাস/ 

এইচএসবড 
ফিসিকাবি (বিউবিা)  ০৪ অবটািি ২০১৮ 

105.  রূপসা, খুেনা ১০৫ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

(োে-ফট্রক) (ওবিয়ন রূপসা পাওয়াি) 
১০৫ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ১৪ অবটািি ২০১৮ 

106.  চাদঁপুি ২০০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে (োে-

ফট্রক)(বদশ এনাবজয চাঁদপুি বেেঃ) 
২০০ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ০৯ নবিম্বি ২০১৮ 

107.  জুেদা, চট্টগ্রাি ১০০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

(ইউবনট-৩)(োে-ফট্রক)(একন য 

ইনফ্রাোকচাি) 

১০০ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ০৯ নবিম্বি ২০১৮ 

108.  আশুগঞ্জ ১৫০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে (োে-

ফট্রক)(বিডল্যান্ড ইে পাওয়াি) 
১৫০ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ২৭ নবিম্বি ২০১৮ 
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* বসিাজগঞ্জ ২২৫ ফিেঃ ওেঃ বসবসবপবপ (৩য় 

ইউবনট) (এসটি) 
৭৯ 

গ্যাস/ 

এইচএসবড 
এনডবিবপবজবসএে ২০ জানুয়াবি ২০১৯ 

109.  বিবিয়ানা ৪০০ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ (৩য় 

ইউবনট) (বজটি ইউবনট) 
২৮৫ গাস বিউবিা ০৬ ফেব্রুয়াবি ২০১৯ 

110.  িাঘািাবড় ২০০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

(োে-ফট্রক)(প্যািািাউন্ট বিট্রাক) 
২০০ এইচএসবড ফিসিকাবি (বিউবিা)  ১৬ ফেব্রুয়াবি ২০১৯ 

111.  জািােপুি ১১৫ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে  

(ইউনাইবটড পাওয়াি) 
১১৫ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ১৯ ফেব্রুয়াবি ২০১৯ 

112.  িগুড়া ১১৩ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে (ইউবনট-

২) (োে-ফট্রক)(কনবেবডন্স পাওয়াি) 
১১৩ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ৩০ িাচ য ২০১৯ 

* বসিাজগঞ্জ ৪০০১০ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ 

(এসটি ইউবনট)(SNPCL) 
১৩২ 

গ্যাস/ 

এইচএসবড 
ফিসিকাবি (বিউবিা)  ০৯ এবিে ২০১৯ 

113.  িধুিবে, িাবগিহাট ১০০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ 

ফকে 
১০৫ এইচএেও এনডবিবপবজবসএে ১৫ এবিে ২০১৯ 

114.  বশকেিাহা ১০৫ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

(োে-ফট্রক)(িািাকা পবেঙ্গা-িবয়ে ফহািস) 
১০৫ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ২৪ ফি ২০১৯ 

115.  গাজীপুি ১০০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে ১০৫ এইচএেও আিবপবসএে ২৫ ফি ২০১৯ 

116.  কাপ্তাই ৭ ফিেঃওেঃ ফসৌি বিদ্যুৎ ফকে ৭ ফসৌি বিউবিা ২৮ ফি ২০১৯ 

117.  আবনায়ািা, চট্টগ্রাি ৩০০ ফিেঃওেঃবিদ্যুৎ 

ফকে (ইউনাইবটড এন্টািিাইজ বেেঃ) 
৩০০ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ২২ জুন ২০১৯ 

118.  িাবঝপাড়া, ফেতুবেয়া ৮বিেঃওেঃ ফসৌি 

বিদ্যুৎ ফকে (Sympa Solar ltd.) 
৮ ফসৌি ফিসিকাবি (বিউবিা)  ২৩ জুোই ২০১৯ 

119.  িংপুি ১১৩ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

(কনবেবডন্স পাওয়াি) 
১১৩ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ১২ আগে ২০১৯ 

120.  বশকেিাহা, চট্টগ্রাি ১১০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ 

ফকে(কণ যফুবে পাওয়াি) 
১১০ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ২০ আগে ২০১৯ 

121.  বশকেিাহা, চট্টগ্রাি ৫৪ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ 

ফকে(বজাবডয়াক পাওয়াি) 
৫৪ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ৩১ আগে ২০১৯ 

* বসবিিগঞ্জ ৩৩৫ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ (এসটি 

ইউবনট) 
১১৮ গ্যাস ইবজবসবি ০৯ ফসবেম্বি ২০১৯ 

* বিবিয়ানা ৪০০ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ (৩য় 

ইউবনট) (এসটি) 
১১৫ গ্যাস বিউবিা ২৪ ফসবেম্বি ২০১৯ 

122.  িগুড়া ১১৩ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে (ইউবনট-

১)(কনবেবডন্স পাওয়াি) 
১১৩ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ১৭ নবিম্বি ২০১৯ 

123.  ফেনী ১১৪ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ 

ফকে(োকধানাবি) 
১১৪ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ২৪ নবিম্বি ২০১৯ 

124.  ফচৌমুহনী, ফনায়াখাবে ১১৩ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ 

ফকে (এইচ এে পাওয়াি) 
১১৩ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ৩১ বডবসম্বি ২০১৯ 

125.  আপবগ্রবডশন অি বসবেট ১৫০ ফিেঃওেঃ 

পাওয়াি প্ল্ুান্ট টু ২২৫ ফিেঃ ওেঃ বসবসবপবপ ৮৯ গ্যাস বিউবিা ১৪িাচ য২০২০ 

126.  জুেদা, চট্টগ্রাি ১০০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

ইউবনট-২ (একন য ইনফ্রাোকচাি সাবি যস 

বেেঃ) 

১০০ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ২০ িাচ য ২০২০ 

127.  পায়িা, পটুয়াখাবে ২x৬৬০ ফিেঃওেঃ কয়ো 

বিবিক বিদ্যুৎ ফকে (১িইউবনট) ৬২২ কয়ো 

বিবসবপবসএে  

((JV of NWPGCL 

& CMC, China) 

১৫ ফি ২০২০ 

128.  ফিঘনাঘাট ১০৪ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

(ওবিয়ন পাওয়াি ফসানািগাঁও বেেঃ) 
১০৪ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ৩০জুন ২০২০ 

129.  সুবেয়াখাবে, িয়িনবসংহ ৫০ ফিেঃওেঃ ফসৌি 

বিদ্যুৎ ফকে(HDFC Sin Power Ltd) 
৫০ ফসৌি ফিসিকাবি (বিউবিা)  ০৪ নবিম্বি ২০২০ 

130.  িাবনকগঞ্জ ১৬২ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

(োে-ফট্রক)(িাবনকগঞ্জ পাওয়াি 
১৬২ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ০১ বডবসম্বি ২০২০ 
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ফজনাবিশনস বেবিবটড) 

* 

পায়িা, পটুয়াখাবে ২x৬৬০ ফিেঃওেঃ কয়ো 

বিবিক বিদ্যুৎ ফকে (২য় ইউবনট) ৬২২ কয়ো 

বিবসবপবসএে  

((JV of NWPGCL 

& CMC, China) 

০৮ বডবসম্বি ২০২০ 

131.  টাঙ্গাইে ২২ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে (ডুবয়ে 

ফুবয়ে) 

(টাঙ্গাইে পল্লী পাওয়াি ফজনাবিশন বেেঃ) 

২২ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ২০ বডবসম্বি ২০২০ 

132.  পটিয়া, চট্টগ্রাি ১১৬ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

(আনবেিা এন যাবজ) 
১১৬ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ০৪ জানুয়াবি ২০২১ 

133.  পটুয়াখােী ১৫০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

(ইউনাইবটড পায়িাপাওয়াি বেেঃ) 
১৫০ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ১৮ জানুয়াবি ২০২১ 

134.  বিবিয়ানা দবক্ষণ ৩৮৩ ফিেঃওেঃবসবসবপবপ ৩৮৩ গ্যাস বিউবিা ২৮ জানুয়াবি ২০২১ 

135.  শাহবজিাজাি ১০০ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে ১০০ গ্যাস বিউবিা ১ ফেব্রুয়াবি ২০২১ 

136.  সিিি ৫৪ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

(ভিিিপাওয়াি বেেঃ) 
৫৪ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ০৮ িাচ য ২০২১ 

137.  িাবনকগঞ্জ ৩৫ ফিেঃওেঃ ফসৌি বিদ্যুৎ ফকে   

(Inspectra Solar Ltd.) 
৩৫ ফসৌি ফিসিকাবি (বিউবিা)  ১২ িাচ য ২০২১ 

138.  বসিাজগঞ্জ ৬.৫৫ ফিেঃওেঃ ফসৌিবিদ্যুৎ ফকে ৬ ফসৌি এনডবিবপবজবসএে ৩০ িাচ য ২০২১ 

139.  ফঘাড়াশাে ৪১৬ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ 

(ইউবনট-৩ বিপাওয়াবিং)(বজটি ইউবনট) 
২৬০ গ্যাস বিউবিা ০১ এবিে ২০২১ 

140.  ফিাো ২২০ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ 

(নুেন বিদ্যুৎ (িাংোবদশ) বেেঃ) 
২২০ 

গ্যাস/ 

এইচএসবড 
ফিসিকাবি (বিউবিা)  ০৯ জুন ২০২১ 

141.  কাঞ্চন, নািায়ণগঞ্জ ৫৫ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ 

ফকে 

(কাঞ্চন পূি যাচে পাওয়াি বেেঃ) 

৫৫ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ২০ বডবসম্বি ২০২১ 

142.  িড়দূগ যাপুি, িংো, িাবগিহাট ১০০বিেঃওেঃ 

ফসৌি বিদ্যুৎ ফকে (এনািগন) 
১০০ ফসৌি ফিসিকাবি (বিউবিা)  ২৯ বডবসম্বি ২০২১ 

143.  চাঁদপুি ১১৫ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে 

(ডুবিন পাওয়াি) 
১১৫ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ১১ ফেব্রুয়াবি ২০২২ 

144.  ঠাকুিগাঁও ১১৫ ফিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ফকে  

(এন যাবজপ্যাক পাওয়াি ফজনাবিশন) 
১১৫ এইচএেও ফিসিকাবি (বিউবিা)  ০১ িাচ য ২০২২ 

145.  আশুগঞ্জ ৪০০ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ (পূি য)     

( বজটি ইউবনট) 
২৮৪ গ্যাস এবপএসবসএে ২৩ জুন ২০২২ 

146.  োেিবনিহাট ৩০ ফিেঃওেঃ ফসৌি পাকয  

(ইনট্রাবকা ফসাোি বেেঃ) 
৩০ ফসৌি ফিসিকাবি (বিউবিা)  ২৮ আগে ২০২২ 

* 
আশুগঞ্জ ৪০০ ফিেঃওেঃ বসবসবপবপ (পূি য)     

( এসটি ইউবনট) 
১১৬ গ্যাস এবপএসবসএে ২৬ নবিম্বি ২০২২ 

১৪৭ 
‰িএx সুপাি থাি যাে ১৩২০ ফিেঃওেঃ কয়ো 

বিবিকবিদ্যুৎ ফকে (১ি ইউবনট)  
৬১৭ কয়লা রিআইএেরিরিএল ২৩ রিপ্টিম্বি ২০২২ 

১৪৮ 
িবিশাে ৩০৭ ফিেঃওেঃ কয়ো বিবিক 

বিদ্যুৎ ফকে 
৩০৭ কয়লা ফিসিকাবি (বিউবিা)  ১ জানুয়ারি ২০২৩ 

 ফিাট ১৯,৮২০    

 

 

• এছাড়াও িািবেি িহিািপুি ফথবক ১,০০০ ফিগাওয়াট এিং বিপুিা ফথবক ১৬০ ফিগাওয়াট বিদ্যুৎ আিদাবন শুরু হবয়বছ। 

 

 * ইবোিবে চালু বিদ্যুৎ ফকে বহবসবি ফদখাবনা হবয়বছ। 

 


