
                            রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-০১/৮/২২(জসািবার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

 

                        

 

 



 

                       রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-০২/০৮/২২(িঙ্গলবার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

 

                           



 

                         রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-০৩/০৮/২২(বুধবার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা          

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

 

                        

 

 



                          রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-০৪/০৮/২২(বৃিাঃপবিবার)                   জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

 

 



                            রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-০৫/০৮/২২(শুক্রবার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

 

 



 

                          রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                             িাবরখঃ-০৬/০৮/২২(শবনবার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

 

 

 



                             রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                              িাবরখঃ-০৭/০৮/২২(রবববার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

 

 

                            



 

 রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                             িাবরখঃ-০৮/০৮/২২(জসািবার)                  জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা          

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

 

                            

 



                        রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-০৯/০৮/২২(িঙ্গলবার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

                             

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

                          

 

 

 



                      রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-১০/০৮/২২(বুধবার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

 
 

 

 

 

 



                          রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-১১/০৮/২২(বৃিাঃপবিবার)              জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

                        

 



                            রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-১২/০৮/২২(শুক্রবার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

 

 



 

                          রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                             িাবরখঃ-১৩/০৮/২২(শবনবার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

 

 

 



 

 

                             রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                              িাবরখঃ-১৪/০৮/২২(রবববার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

 



 

                            

 

 রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                             িাবরখঃ-১৫/০৮/২২(জসািবার)                  জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা          

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

 



 

 

 

 

                            রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-১৬/০৮/২২(িঙ্গলবার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

                             

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 



                             রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-১৭/০৮/২২(বুধবার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

 
 
 



                             রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-১৮/০৮/২২(বৃিাঃপবিবার)                   জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

                          

 



 

    রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-১৯/০৮/২২(শুক্রবার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

                             



                    রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-২০/০৮/২২(শবনবার)                     জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা        

 

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

                          

 



 

                   রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-২১/০৮/২২(রবববার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

                        



 

                      রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-২২/০৮/২২(জসািবার)              জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

                            



 

                রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-২৩/০৮/২২(িঙ্গলবার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

                              



 

রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-২৪/০৮/২২(বুধবার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

                           



 

                     রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-২৫/০৮/২২(বৃিাঃপবিবার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

                             



 

                           রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-২৬/০৮/২২(শুক্রবার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

                           



 

                    রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-২৭/০৮/২২(শবনবার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

                             



 

                    রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-২৮/০৮/২২(রবববার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

                              



 

রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-২৯/০৮/২২(জসািবার)                 জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

                              



                       রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-২০/০৮/২২(িঙ্গলবার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

                          

 



    রাজবাড়ী পল্লী ববদ্যুৎ সবিবি 

                              পাাংশা জজানাল অবিস 
 

          ববষয়ঃ- উপকেকের বিডার বিবিে জলাডকশবডাং বশবডউল বাস্তবায়ন েরন প্রসাংকে। 

 

          সবিবির নািঃ-                                                                               িাবরখঃ-৩১/০৮/২২(বুধবার)                       জলাডকশবডাং োলঃ- ১ ঘন্টা       
 

উপকেকের 

নাি 

জলাবডকশবডাং এর 

সিয় 

উপকেকের 

চাবিদা 

 (  জিঃ ওঃ) 

বিডার-১ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-২ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৩ 

( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৪ 

  ( জিঃ ওঃ) 

বিডার-৫ 

( জিঃ ওঃ) 

জিাট জলাডকশকডর               

( জিঃ ওঃ) 

পাাংশা-২ 

জড বপে ২.১০ ০.৫০ ০.৪০ ০.৭০ ০.২০ ০.৩০  

১০-১১ টা         

১১-১২ টা         

১২-১৩ টা         

১৩-১৪ টা         

১৪-১৫ টা         

১৫-১৬ টা         

 ইকিবনাং বপে ৩.৯০ .৮০ .৭০ ১.৩০ .৫০ .৬০  

১৮-১৯ টা         

১৯-২০ টা         

২০-২১ টা         

২১-২২ টা         

২২-১৩ টা         

২৩-২৪ টা         

 

 

 দ্বারা জলাডকশড বুঝাকনা িকয়কে। 

                           

 


