
বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

১.৮৩ (লিিঃওিঃ)  

রািবেিং, 

সাত্রাপাড়া, 

চম্পািলা, 

ঢালীিাড়ী িাজার, 

লেওয়ার, উির 

লেওয়ার, 

আউবলয়াপুর, 

উির িিাখালী, 

িাাঁেিলা, িাঙ্গা, 

স্বরসিী

বিডার-২    

১.৯৫ (লিিঃওিঃ) 

লোদাল ল ায়া, 

লোবিন্দপুর,লচৌো

রারপাড়, 

িবলোও, 

রািপাল ইউবপ, 

সুখিাসপুর।

বিডার-৩  ২.০৭ 

(লিিঃওিঃ)  

লোদাল ল ায়া, 

দালাল পাড়া, 

রািপাল, 

োবলবিপাড়া, 

িাবলোাঁও, 

পাকলরিরাট,  

লদওসার, 

 লাোাঁও, 

রঘুরািপুর, 

িালপাড়া।

বিডার-৪     

১.৭২ (লিিঃওিঃ) 

বসপািীপাড়া(ভাঁই

য়ািাড়ী), 

লোয়ালঘুনী, 

ফুলিলা, 

চন্দনিলা।

বিডার-৫    ২.০৪ 

(লিিঃওিঃ) 

বসপািীপাড়া, 

িল্লালিাড়ী, 

োঠালিলা, 

োজীেসিা,  

োখারীিাজার , 

লিকলরবিল, 

দরোিাড়ী, 

িবনেযপাড়া, 

দালালপাড়া,  

বসপািীপাড়া।

বিডার-৬      

২.২৪ (লিিঃওিঃ)  

সুজানের, 

িট্টাচাকজের িাে, 

েবিনের, 

িবনেযপাড়া, 

দালালপাড়া,োজীে

সিা, িাবিিারা, 

িদলপাড়া, পানাি, 

আিিলা, 

পানিাটা,  

সুখিাসপুর,  

লজাড়ারকদউল,

   বিডার-৭  

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৮ (লিিঃওিঃ) লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা

১১-১২টা

১২-১৩টা ●

১৩-১৪টা ●

১৪-১৫ টা

১৫-১৬ টা ●

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯ ●

১৯-২০

২০-২১

২১-২২

২২-২৩

২৩-২৪ ●

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

        

মুন্সীেঞ্জ-৩   

    (সদর 

দপ্তর)

        

মুন্সীেঞ্জ-৩    

   (সদর 

দপ্তর) ১১.৮৫



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১      

২.০০ (লিিঃওিঃ) 

বডগ্রীরচর, 

লোপালনের, 

িক্তািলী, 

রাাঁ ানের, 

মুক্তারপুর, 

েঙ্গানের, দিঃ 

লোপালনের, 

আবলরকটে, 

রাজাপুর, 

বিসবিল্লাি 

িাকে েট, েকয়ল 

পবট্ট, োজা 

িাকে েট, গুচ্ছগ্রাি

বিডার-২ 

২.০৭(লিিঃওিঃ) 

উিঃ 

রািকোপালপুর , 

বিকনাদপুর, 

দয়ালিাজার, 

বিবরবঙ্গিাজার , 

িাবলরপাথর, 

োঠপবট্ট

বিডার-৩ 

২.১৫(লিিঃওিঃ) 

লিিো 

অবিক াে 

লেকের এলাো 

সমূি, 

আব্দুল্লািপুর, 

সালিািাদ, উির 

পাইেপাড়া, 

লিিো িাজার, 

উির লিিো

বিডার-৪ 

১.৫০(লিিঃওিঃ)  

চর সসয়দপুর, 

েিলাঘাট, 

বিলাবদর চর

বিডার-৫ (লিিঃওিঃ) বিডার-৬ 

১.৭৫(লিিঃওিঃ) 

আব্দুল্লাপুর, 

োঠেবট্ট,, 

লোপপাড়া, 

বরোবি িাজার 

সনবদঘীরপাড়, 

নের েসিা, 

বেল্লাপাড়া, 

বজরান্দপবট্ট, 

এনাকয়িনের, 

সুরিা, বিরেবদি 

িাজার, বিবিপাড়া, 

সু ার চর, 

বিলারবদচর, 

লোবিন্দনের।

বিডার-৭ 

১.৭০(লিিঃওিঃ) 

িালিলা, 

িালিলা 

অবিকসর এলাো 

সমূি, জহুরপুড়া, 

চাবষবর, সুিচুবন 

িাজার, 

বিজোনের, 

বিবলিপুর, 

রান্দুনীিাড়ী, 

োইচাইল, কুকের 

িাজার, দিঃ 

রাইপুর, োন্দাপাড়া

বিডার-৮ (লিিঃওিঃ)

লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা

১১-১২টা

১২-১৩টা

১৩-১৪টা ●

১৪-১৫ টা

১৫-১৬ টা ●

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯ ●

১৯-২০

২০-২১

২১-২২

২২-২৩

২৩-২৪ ●

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

মুন্সীেঞ্জ-১ 

(বিরোবদি)

মুন্সীেঞ্জ-১ 

(বিরোবদি) 

১১.১৭



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

(লিিঃওিঃ)

বিডার-২ 

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৩ 

০.৯(লিিঃওিঃ) 

এলাো সমূি= 

মুবন্সোবন্দ, 

চরআত্রা, শ্রীপর, 

খাসিাজার, 

ক্রুবি, 

িবনরািাদ, দিঃ 

িাথা িাঙা, 

লিারোবন্দ, 

লিরাোবন্দ

বিডার-৪ 

০.২৬(লিিঃওিঃ)  

এলাো সমূি= 

িাদলমুবন্সোবন্দ , 

বেেদারোবন্দ, 

দবড়য়াোবন্দ, 

লিািারে 

িাওলাদার োবন্দ, 

রাজ্জজ্জে 

িাওলাদার োবন্দ, 

আকনায়ার 

িাওলাদার োবন্দ, 

বিল্লাল

বিডার-৫ 

০.৩৭(লিিঃওিঃ)োিী

ি সাস্তাকরর োবন্দ, 

বিবি োবন্দ, 

রাজাপুর, বনজাি 

লিাল্লার োবন্দ, 

োাঁবচোটা, 

চরচাবপলা, সদ োর 

োবন্দ, ষ্ষ্ঠখে, 

নল েোবন্দ, 

চরোবেি,

বিডার-৬ 

০.২২(লিিঃওিঃ) 

িাদল মুবন্স োবন্দ, 

েবলোবন্দ, 

নওপাড়া সাি-

লজানাল, 

িপদারোবন্দ, 

নওপাড়া িাজার, 

চাবর িেল, িবন 

লদওয়াকনর োবন্দ, 

লদলু িাওলাদার 

োবন্দ

বিডার-৭ (লিিঃওিঃ) বিডার-৮ (লিিঃওিঃ)

লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা

১১-১২টা

১২-১৩টা

১৩-১৪টা ●

১৪-১৫ টা

১৫-১৬ টা ●

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯

১৯-২০ ●

২০-২১

২১-২২

২২-২৩

২৩-২৪ ●

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

নবড়য়া-

৩(নওপাড়া)

নবড়য়া-৩ 

(নওপাড়া)    

১.৭৫



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

১.৯ (লিিঃওিঃ) 

এলাো সমূি= 

িািংলা িাজার, 

িকিেপুর, 

িাবনয়াল, 

োবজয়ারচর, 

আশুবলরচর, 

িাবলয়াোবন্দ, 

িাকঘশ্বর, 

ভিারচর,িতুকিপা

মুন্সীোবন্দ, 

িবয়ঘবরয়াোবন্দ ,  

বিন্দু রাঢ়ীপাড়া, 

নেরডুিসা,

বিডার-২    ২.১ 

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৩ 

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৪ 

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৫ (লিিঃওিঃ) 

এলাো সমূি= 

আ ারা, েিংেপুরা, 

 বচিবলয়া িাজার, 

লদওয়ানোবন্দ, 

লসানলীোবন্দ, 

িাবিোবন্দ, 

িাাঁবিোবন্দ, 

লসালারচর, দবিন 

টবে ে, আিঘাটা, 

চরডুমুবরয়া, পূি ে 

িাকুিাটি, িাকুিাটি

বিডার-৬ (লিিঃওিঃ) বিডার-৭ (লিিঃওিঃ) বিডার-৮ (লিিঃওিঃ)

লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা

১১-১২টা

১২-১৩টা

১৩-১৪টা

১৪-১৫ টা

১৫-১৬ টা ●

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯

১৯-২০

২০-২১

২১-২২

২২-২৩

২৩-২৪ ●

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

মুন্সীেঞ্জ-

৭(আ ারা)

মুন্সীেঞ্জ-৭ 

(আ ারা)  

৪.১০



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

(লিিঃওিঃ)

বিডার-২ 

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৩ 

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৪ 

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৫ (লিিঃওিঃ) বিডার-৬ (লিিঃওিঃ) বিডার-৭ (লিিঃওিঃ) বিডার-৮ ২.৮৩ 

(লিিঃওিঃ) 

সবুজনের, 

চরআলীরকটে, 

িবিরনের, 

লালবিয়ারচর, 

চরপ্রসন্ননের, 

িীরেঞ্জ, চরেরকুল, 

আনন্দিাজার, 

িয়রাোদী, 

চরিয়রাোদী

লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা

১১-১২টা

১২-১৩টা

১৩-১৪টা

১৪-১৫ টা

১৫-১৬ টা

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯

১৯-২০

২০-২১

২১-২২

২২-২৩

২৩-২৪ ●

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

টিংবেিাড়ী-৪ 

(লিিো)

টিংবেিাড়ী-৪ 

(লিিো) 

২.৮৩



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

০.৬৭ (লিিঃওিঃ) 

এলাো সমূি= 

 ািারন

বিডার-২ 

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৩ 

১.৭(লিিঃওিঃ) 

এলাো সমুি= 

োবলিাড়ী 

িাজার, 

বিটিিালদা,  

েল্যাণ বেিং, 

লিাটকেওয়ার,ঋ

বষিাড়ী, 

নয়াোবন্দ, 

দরজারপাড়, 

লসরাজািাদ,  , 

লনায়াদ্দা, ঢাবল 

োবন্দ

বিডার-৪ 

০.৬৭(লিিঃওিঃ) 

এলাো সমূি = 

পূি ে আলবদ

বিডার-৫ 

০.৭৬(লিিঃওিঃ) 

এলাো সমূি= 

আলদী, োঠাবদয়া, 

িাটখান, চাপ, 

আকুসার, চুবনসার, 

নয়াবদঘীরপাড়, 

আনন্দ িাজার

বিডার-৬ 

১.৮০(লিিঃওিঃ) 

এলাো সমূি= 

লিেনাল, 

চরকিেনাল, 

মূলচর, 

আোিকিে, 

রাবেরোবন্দ,বেবল, 

লদওয়ানোবন্দ, 

বদঘীরপাড়, 

োিারড়খাড়া,  

রাজািাবড়রচর, 

িানকদে, 

বেিকসন, িাথািাঙা

বিডার-৭ 

১.১৫(লিিঃওিঃ) 

এলাো সমূি= 

আবজিপুরা, 

লডেরাপাড়া, 

সনরপুকুরপাড়, 

সদরদপ্তর

বিডার-৮ (লিিঃওিঃ)

লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা ●

১১-১২টা

১২-১৩টা ●

১৩-১৪টা ●

১৪-১৫ টা

১৫-১৬ টা ●

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯

১৯-২০ ●

২০-২১

২১-২২

২২-২৩

২৩-২৪ ●

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

টিংবেিাড়ী-১ 

(আলদী)

টিংবেিাড়ী-১ 

(আলদী)     

 ৬.৭৫



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং

উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

১.০০(লিিঃওিঃ) 

শ্রীনের সদর

বিডার-২ 

০.৬২(লিিঃওিঃ) 

িরপাড়া

বিডার-৩ 

০.৩৬(লিিঃওিঃ) 

পাবেরাপাড়া, 

আলিপুর, 

িাসাড়া, 

লেওয়াটখালী,

বিডার-৪ 

১.০০(লিিঃওিঃ) 

লষালঘর, 

সিাস্যািাদ,

বিডার-৫ 

১.১৬(লিিঃওিঃ) 

লসলািবি, 

কুেবরপাড়া, 

জশুরোও, 

লেিবসবি, পয়বপত্ন

বিডার-৬ 

১.৪১(লিিঃওিঃ) 

লিজোও, 

আনন্দিয়ীপাড়া, 

িধুরাপাড়া,

বিডার-৭ 

১.০০(লিিঃওিঃ) 

িাোইলকিাে, 

কুকুটিয়া, মুবন্সয়া, 

নাকেরিাট,সুরবদয়া

বিডার-৮ 

০.৭৫(লিিঃওিঃ) 

আদ েপাড়া, 

দাইসার, োদীঘাট,

লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা ●

১১-১২টা

১২-১৩টা ●

১৩-১৪টা ●

১৪-১৫ টা

১৫-১৬ টা ●

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯ ●

১৯-২০ ●

২০-২১

২১-২২

২২-২৩

২৩-২৪ ●

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

শ্রীনের-১ 

(শ্রীনের)

শ্রীনের-১ 

(শ্রীনের) 

৭.০০



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

(লিিঃওিঃ)

বিডার-২ 

০.৪০(লিিঃওিঃ) 

লদাোবি, 

োিরোও, পিঃ 

সিাসপুর, পিঃ 

োিারকখালা,

বিডার-৩ 

০.৮০(লিিঃওিঃ) 

িাওয়া

বিডার-৪ 

০.৫৫(লিিঃওিঃ)

বিডার-৫ (লিিঃওিঃ) 

লদাোবি( আবি ে 

েযাম্প)

বিডার-৬ (লিিঃওিঃ) বিডার-৭ 

০.৭৫(লিিঃওিঃ) দিঃ 

পাইেো, 

বিনপুর, পূি ে 

োিারকখালা, 

িশুরোও,

বিডার-৮ (লিিঃওিঃ)

লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা

১১-১২টা

১২-১৩টা

১৩-১৪টা ●

১৪-১৫ টা

১৫-১৬ টা

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯

১৯-২০

২০-২১

২১-২২

২২-২৩

২৩-২৪

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

শ্রীনের-৪ 

(লদাোবি)

শ্রীনের-৪ 

(লদাোবি)  

২.৫



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

২.৪৫(লিিঃওিঃ) 

োবজর পােলা, 

েদাইবিশ্বাস, 

িলবদয়া, লিৌিা, 

লিৌিািান্ত্রা, 

োরপাো, 

লোয়ালীিান্দা , 

বিনকদাোন 

দবিন িলবদয়া, 

িািারোবন্দ, 

লদওয়ানোবন্দ, 

এেকদাোন, 

বসিংকিরিাটি

বিডার-২ 

২.৫৫(লিিঃওিঃ) 

োবজরপােলা, 

কুিারকিাে, 

চকের িাবড়, উড়া 

লিকদবনিেল, 

বেমুবলয়, 

নাকেরিাট, 

নয়নাোন্দা, 

োজলপুর, নতুন 

োবন্দ

বিডার-৩ 

২.৪৪(লিিঃওিঃ) 

এলাো সমূি= 

োবজরপােলা, 

উির 

লিকদবনিেল, 

দবিন 

লিকদবনিেল, 

লিকদবনিেল, 

িাওয়া 

োবন্দপাড়া, 

িািমুদপবট্ট, 

 েলবদয়া, 

বেমুলিলা, 

েবুির লখালা

বিডার-৪ 

০.১৬(লিিঃওিঃ) 

এলাো সমূি= 

োবজরপােলা

বিডার-৫ (লিিঃওিঃ) বিডার-৬ (লিিঃওিঃ) বিডার-৭ (লিিঃওিঃ) বিডার-৮ (লিিঃওিঃ)

লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা

১১-১২টা

১২-১৩টা ●

১৩-১৪টা

১৪-১৫ টা

১৫-১৬ টা

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯

১৯-২০

২০-২১

২১-২২

২২-২৩ ●

২৩-২৪

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

ললৌিজিং-২ 

(োবজর 

পােলা)

ললৌিজিং-২ 

(োবজর 

পােলা) ৭.৬



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

৩.০০(লিিঃওিঃ) 

িালাসুর, 

িধ্যিাড়ী, 

িাঘাডাঙ্গা, 

খানপাড়,েবুরির

লখালা, 

বুবড়রকদাোন,  

চারীপাড়া, 

িগ্যকুলিাজার, 

লঘাষিাড়ী, 

িাঠিাড়ী, উির 

রারীখাল, 

িািারপাড়া, 

সবুজগ্রাি

বিডার-২  

০.৫(লিিঃওিঃ) 

োিারোও, 

নােরনন্দী, 

লেদারপুর, 

জেন্নাথপুর,

বিডার-৩ 

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৪ 

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৫ (লিিঃওিঃ) বিডার-৬ 

৩.২৭(লিিঃওিঃ) 

লোলাপাড়া, 

দািলা, ফুলচুবচ, 

নাওপাড়া, 

িাইজপাড়া, 

প্রাণীিেল, 

িিগ্রাি, োদীঘাট

বিডার-৭ (লিিঃওিঃ) বিডার-৮ (লিিঃওিঃ)

লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা

১১-১২টা

১২-১৩টা

১৩-১৪টা ●

১৪-১৫ টা

১৫-১৬ টা

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯

১৯-২০

২০-২১

২১-২২

২২-২৩ ●

২৩-২৪

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

শ্রীনের-২ 

(রাঢ়ীখাল)

শ্রীনের-২ 

(রাঢ়ীখাল) 

৬.৭৭



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

২.২৭(লিিঃওিঃ) 

িাড়াবলয়া িাজার, 

দিঃ রাজানের, 

িবরখালী, 

রাজানের িাজার, 

 লঘাষনেরন, 

িধুপুর, সূ েনের, 

িাঐকখালা, 

সিাসপুর, ফুলিার

বিডার-২ 

২.৮৫(লিিঃওিঃ)

বিডার-৩ 

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৪ 

১.৯৪(লিিঃওিঃ) 

লিঘবরয়া, 

বিজোোন্দা,

বিডার-৫ (লিিঃওিঃ) বিডার-৬ 

২.৭৪(লিিঃওিঃ) 

িীজোোন্দা, 

িাঐসার, 

িবজদপুর, আবিন 

লিািাম্মদ বসটি, 

কুবচয়াকিাড়া, 

ইসলািপুর,

বিডার-৭ (লিিঃওিঃ) বিডার-৮ (লিিঃওিঃ)

লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা

১১-১২টা

১২-১৩টা ●

১৩-১৪টা

১৪-১৫ টা ●

১৫-১৬ টা

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯

১৯-২০

২০-২১

২১-২২

২২-২৩ ●

২৩-২৪

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

 

বসরাজবদখান-

৪ 

(রাজানের)

বসরাজবদখান-

৪ 

(রাজানের) 

৯.৮



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

০.৭৫(লিিঃওিঃ) 

িালবিপাড়া, 

িধুটুবপ, 

লবিবিলাে

বিডার-২ 

০.৫৫(লিিঃওিঃ)

বিডার-৩ 

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৪ 

০.৪৫(লিিঃওিঃ) 

সুকখরঠিোনা, 

লিাটিাবলোাঁও , 

বেঙ্গারডাে,

বিডার-৫ (লিিঃওিঃ) বিডার-৬ 

০.২৬(লিিঃওিঃ) 

বনিিলা অবিস, 

রাকেরকখালা ,

বিডার-৭ 

০.১৯(লিিঃওিঃ) 

িাবলয়াোন্দা, 

লেয়াইন, 

চরকেয়াইন, 

রাকিরোন্দা, 

িাওলাদার বিবলিং 

লেেন

বিডার-৮ (লিিঃওিঃ)

লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা

১১-১২টা

১২-১৩টা ●

১৩-১৪টা ●

১৪-১৫ টা

১৫-১৬ টা

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯ ●

১৯-২০ ●

২০-২১

২১-২২

২২-২৩ ●

২৩-২৪

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

বসরাজবদখান-

২ (বনিিলা)

বসরাজবদখান-

২ (বনিিলা) 

২.২



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

১.২৮(লিিঃওিঃ) 

েল্লীোও, 

িনিাড়ী, লখয়াোও

বিডার-২ 

১.০৩(লিিঃওিঃ) 

আটপাড়া, 

লদওপাড়া, 

নন্দীপাড়া, 

েেেটপাড়া, 

িারাটিয়া, 

িাবড়োাঁও

বিডার-৩ 

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৪ 

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৫ 

১.৫৬(লিিঃওিঃ) 

লিলিলী, 

বিনোাঁও, 

িীরিারা, 

িবজদপুর, 

িাসারোাঁও, 

পাড়াোাঁও, সবিেঞ্জ,

বিডার-৬ 

১.৬৮(লিিঃওিঃ) 

বসিংপাড়া, 

োনবনোর, 

িির,পাচলবদয়া, 

িােিাড়ী, জুলদী, 

বিিন্দী, 

সুন্দারদীয়া, 

িাপুটিয়া, 

নওপাড়া, 

টুবনয়ািাো

বিডার-৭ (লিিঃওিঃ) বিডার-৮ (লিিঃওিঃ)

লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা

১১-১২টা

১২-১৩টা ●

১৩-১৪টা

১৪-১৫ টা ●

১৫-১৬ টা

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯

১৯-২০ ●

২০-২১

২১-২২

২২-২৩ ●

২৩-২৪

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

শ্রীনের-৩ 

(বসিংপাড়া)

শ্রীনের-৩ 

(বসিংপাড়া)   

৫.৫৫



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং

উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

০.৮১(লিিঃওিঃ) উিঃ 

পাথরঘাটা, 

লচয়াম্যানিাড়ী, 

লখারািারা, 

কুবচয়ািরা,

বিডার-২ 

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৩ 

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৪ 

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৫ 

২.১৯(লিিঃওিঃ) 

পাথরঘাটা িাজার, 

দিঃ পাথরঘাটা, 

সরোরিাড়ী, 

রািকৃষ্ণিাড়ী

বিডার-৬ (লিিঃওিঃ) বিডার-৭ (লিিঃওিঃ) বিডার-৮ (লিিঃওিঃ)

লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা

১১-১২টা

১২-১৩টা

১৩-১৪টা

১৪-১৫ টা

১৫-১৬ টা

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯

১৯-২০ ●

২০-২১

২১-২২

২২-২৩

২৩-২৪

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

বসরাজবদখান-

৩ 

(পাথরঘাটা)

বসরাজবদখান-

৩ 

(পাথরঘাটা) 

৩.০০



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং

উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

১.৪০(লিিঃওিঃ) 

এলাো সমূি= 

পুরা পাড়া, 

লদাড়ািবি, 

লনত্রািবি, 

আউটোবি,চাকন্দর 

িাজার, লনায়াদা, 

িািারদুল, 

চািংগুবল(আিংবেে)

বিডার-২ 

০.৩৫(লিিঃওিঃ)

বিডার-৩ 

১.৩(লিিঃওিঃ)

বিডার-৪ 

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৫ 

০.৬৫(লিিঃওিঃ) 

এলাো সমূি= 

িাসবখরা(আিংবেে) 

িাকিরপাড়া, 

আটপাড়া, উির 

লিিো,উির 

পাইেপাড়া, 

আব্দুল্লাপুর 

লচৌরাস্তা, বিন্দুসার,

বিডার-৬ 

০.৯০(লিিঃওিঃ) 

এলাো সমূি= 

বখলপাড়া, 

লসানারিং, 

িাসবখরা, দবিন 

লিিো, দবিন 

পাইেপাড়া, 

চািংগুবল

বিডার-৭ (লিিঃওিঃ) বিডার-৮ (লিিঃওিঃ)

লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা

১১-১২টা ●

১২-১৩টা

১৩-১৪টা

১৪-১৫ টা ●

১৫-১৬ টা

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯

১৯-২০ ●

২০-২১

২১-২২

২২-২৩ ●

২৩-২৪

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

টিংবেিাড়ী-৩ 

(লসানারিং)

টিংবেিাড়ী-৩ 

(লসানারিং)  

৪.৬



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

১.৭৮(লিিঃওিঃ)

বিডার-২ 

১.৭১(লিিঃওিঃ) 

এলাো সমূি= 

বসকিরশ্বরী 

িাজার, 

িারইপাড়া, 

লাখারন, পূি ে 

বেমুবলয়া, 

রাউদকিাে, 

েকনো, মুটুেপুর

বিডার-৩ 

১.৪৭(লিিঃওিঃ)

বিডার-৪ 

(লিিঃওিঃ) এলাো 

সমূি= িাসাইল, 

পাচোও, 

িাবলোাঁও, 

খলোাঁও, দেির, 

িাঙগুবনয়া, 

বচত্রেরা, 

চাটাবিপাড়া, 

উির বেমুবলয়া

বিডার-৫ (লিিঃওিঃ) বিডার-৬ 

২.০৯(লিিঃওিঃ) 

এলাো সমূি= 

রিনেরোবন্দ, 

নয়ানন্দ, 

রিংকিকির, 

পলােপুর,ডুবলিাটা,

 আবড়য়ল িাজার, 

কুরবিরা, বসিংকির 

নন্দন, আপরোঠি, 

নাকের 

পাড়,দািপাড়া

বিডার-৭ (লিিঃওিঃ) বিডার-৮ (লিিঃওিঃ)

লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা

১১-১২টা ●

১২-১৩টা

১৩-১৪টা

১৪-১৫ টা

১৫-১৬ টা

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯

১৯-২০

২০-২১ ●

২১-২২

২২-২৩ ●

২৩-২৪

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

টিংবেিাড়ী-২ 

( ীপুর)

টিংবেিাড়ী-২ 

( ীপুর) ৭.০৫

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

১.৯৫(লিিঃওিঃ) 

এলাো সমূি= 

বখবদর পাড়া, 

ঢুলুোও,িাইজোও,

 সুরপাড়া, 

লিৌলিলী, 

িাবনয়াোও, 

শ্বাসনোাঁও, 

জাখাবলয়া, 

োবিপাড়া,  

আটোওঁ

বিডার-২ 

১.৬৫(লিিঃওিঃ) 

পয়ঁসা, 

েবলোিা,  

লিােবদয়া, িাট   

কুবড়োও, 

আটঁোওঁ, 

িসদোাঁও, 

িাবলরঅিংে 

োিিারা, 

িীৎপুর, েনেসার

বিডার-৩ 

১.৯০(লিিঃওিঃ) 

এলাো সমূি= 

পবিি বুরুবদয়া, 

আপর, 

ল ালিলী, 

লিজোাঁও, িাবলর 

অিংে, 

লঘাড়কদৌর, িড় 

নওপাড়া, িবত্রে 

লিজোও

বিডার-৪ 

২.০০(লিিঃওিঃ) 

এলাো সমুি= 

নয়ািাবড়, 

েলারিাে, 

খলাপাড়া, 

িাসুবদয়া, 

ফুলকুবচ, 

নরবসিংিপুর, 

শুিবরয়া

বিডার-৫ 

১.৮২(লিিঃওিঃ) 

এলাো সমুি= 

িনকসিি, 

োবজরোাঁও, 

লখকিরপাড়া, 

িানোইজ, 

বিনাইিার, িাবেরা

বিডার-৬ 

১.৭২(লিিঃওিঃ) 

এলাো সমূি= 

িনকসিি, নুরপুর, 

দলপাের, িড় 

লিাোি, 

িানাবদয়া, ডুঙ্গুবর, 

েলিা, িরাের, 

লঘাড়াোন্দা,  

লজাোরিান্দা , 

ডিংকুরোবন্দ, 

িাাঁেপাড়া, িাবেরা

বিডার-৭ (লিিঃওিঃ) বিডার-৮ (লিিঃওিঃ) লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা ●

১১-১২টা ●

১২-১৩টা

১৩-১৪টা

১৪-১৫ টা

১৫-১৬ টা

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯ ●

১৯-২০

২০-২১ ●

২১-২২ ●

২২-২৩

২৩-২৪

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

ললৌিজিং-১ 

(বুরুবদয়া)

ললৌিজিং-১ 

(বুরুবদয়া) 

১১.০৪



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

২.১৫(লিিঃওিঃ) 

খাসনের, 

খাসিিল, 

কুিারখালী, 

িালুরচর িাজার, 

লিাল্লাোবন্দ, 

পুরান িাসানচর, 

নতুনচর, 

পিংেপুড়া, 

লদাষরপড়া, নতুন 

িাসানচর, পূি ে 

পয়রাকখালা,

বিডার-২ 

০.৭১(লিিঃওিঃ) 

খাসনের, 

আেিরনের, 

চরসািংিারদী, 

কুবুবদ্দ িাজার, 

লডািারচর, 

চাকন্দরচর, 

রাজনের, িধ্য 

নের,

বিডার-৩ 

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৪ 

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৫ 

০.৭৬(লিিঃওিঃ) 

আেিরনের, উিঃ 

লোপালনের, 

প্রিাপনের, লিাট 

িধ্যনের, চর 

িধ্যনের, বসপাবি 

িাটি, পিঃ লোপাল 

নের,

বিডার-৬ 

০.৭৮(লিিঃওিঃ) 

োলী নের, 

খাসনের, 

বুবড়রকটে, 

মুরাদনের, 

চরিয়রাোদী, 

লচৌদ্দঘর, 

োজীনের, 

লালবিয়ার চর, 

কৃষ্ণনের,

বিডার-৭ (লিিঃওিঃ) বিডার-৮ (লিিঃওিঃ)

লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা

১১-১২টা ●

১২-১৩টা

১৩-১৪টা

১৪-১৫ টা ●

১৫-১৬ টা

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯

১৯-২০

২০-২১ ●

২১-২২ ●

২২-২৩

২৩-২৪

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

বসরাজবদখান-

৫ (িালুচর)

বসরাজবদখান-

৫ (িালুচর) 

৪.৫



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

১.৬০(লিিঃওিঃ) 

োোলদী, 

বেয়ালদী, 

রাজবদয়া, 

েয়ািলা, লিদী, 

রািানন্দ, 

বখবদরপুর,

বিডার-২ 

১.৮০(লিিঃওিঃ) 

বেয়াদী, 

রাজবদয়া, 

বসরাজবদখান 

িাজার, 

উপকজরলা, 

দাবনয়াপাড়া, উিঃ 

িাজপুর, 

লচারিদন, 

 ািাবলয়া, 

রসুবনয়া, 

িাঙ্গািাবলয়া,

বিডার-৩ 

১.৫০(লিিঃওিঃ) 

োেলদী, 

বেয়ালদী, 

রাজবদয়া 

সিসপাড়া, 

আবিরপাড়া, দিঃ 

িাজপুর

বিডার-৪ 

১.৮৩(লিিঃওিঃ) 

োোলদী, 

বেয়ালদী, 

ইসাপুরা, 

িধ্যপাড়া, 

চন্দরদুল, 

লালিাড়ী, 

চালিািলা, 

চম্পেদী, 

কুসুিপুর, 

সাবিয়ানিলী

বিডার-৫ 

১.৫৫(লিিঃওিঃ) 

োোলদী, 

রাজবদয়া, 

লটঙ্গুবরয়াপাড়া, িড় 

পাউলবদয়া, িকটা 

পাউলবদয়া, ভইরা, 

লোিরদী, 

িয়রাোদী, 

রাকয়রিাে, 

বচেনাইসার, 

োজীিাড়ী

বিডার-৬ 

১.৬০(লিিঃওিঃ) 

িাকিরকুবচ, উিঃ 

িধ্যপাড়া, 

লিবলপাড়া, 

িালিবদয়া, 

িধ্যপাড়া, 

েরারিাে, 

 ারীপাড়া, 

রসুলপুর, হুেলী, 

 ািাবলয়া, 

িােিাড়ী, বিঠুসার

বিডার-৭ 

১.৬৬(লিিঃওিঃ) 

োঠালিলী, 

সজনসার, 

পিঃপাড়া, 

িিানীপুর, 

পিঃিিানীপুর, 

িাটিিকিাে, 

বখলোাঁও, িাওসার

বিডার-৮ 

১.৯৬(লিিঃওিঃ) 

আরিিল, 

লদবিপাড়া, 

বেয়ালদী, 

িালখানের, 

িাড়ইপাড়া,ফুরসাই

ল, চর ফুরসাইল, 

িালিলা িাজার, 

লোরাবপপাড়া, 

লিগুকনসার, 

োজীরিাে,োোল

দী, লচৌদ্দঘর

লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা ●

১১-১২টা ●

১২-১৩টা

১৩-১৪টা

১৪-১৫ টা ●

১৫-১৬ টা ●

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯ ●

১৯-২০

২০-২১ ●

২১-২২ ●

২২-২৩

২৩-২৪

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

বসরাজবদখান-

১ (িালিলা)

বসরাজবদখান 

(িালিলা)  

১‘৩.৫



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

১.১১(লিিঃওিঃ)

বিডার-২ 

১.১৯(লিিঃওিঃ) 

এলাো সমুি= 

ল াবেনীঘাট, 

পূি েেীলিবন্দ, 

রিজানকিে,  

চরমুশুরা,  

কুক িপাড়া, 

টরেী, 

ইসলািপুর, 

আলীরকটে 

িাজার, িষ োরচর 

ও িিংসিংলগ্ন 

এলাো

বিডার-৩ 

(লিিঃওিঃ) এলাো 

সমুি= 

চরবেকোরেঞ্জ, 

িধ্য চরকিােলা, 

সমু্ভপুরা, 

িালদ্বীপ, 

গুচ্ছগ্রাি ও 

িিঃসিংলগ্ন এলাো

বিডার-৪ 

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৫ (লিিঃওিঃ) বিডার-৬ (লিিঃওিঃ) বিডার-৭ (লিিঃওিঃ) বিডার-৮ (লিিঃওিঃ)

লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা

১১-১২টা

১২-১৩টা

১৩-১৪টা

১৪-১৫ টা

১৫-১৬ টা

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯

১৯-২০

২০-২১

২১-২২

২২-২৩

২৩-২৪

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

মুন্সীেঞ্জ-৬ 

(ইসলািপুর)

মুন্সীেঞ্জ-৬ 

(ইসলািপুর) 

২.৩



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

১.২১(লিিঃওিঃ) 

ইদ্রােপুর 

(আিংবেে) 

িােিামুদালীপাড়া , 

িাটলক্ষ্মীেঞ্জ, 

মুন্সীেঞ্জ সদর 

িাসপািাল ও 

িৎসিংলগ্গ এলাো

বিডার-২ 

২.৩(লিিঃওিঃ) 

ইদ্রােপুর, 

উপকজলা এবরয়া, 

নয়াোাঁও , 

বিকরশ্বর, 

লোসাইিাে, 

মুক্তারপুর ও 

িৎসিংলগ্ন 

এলাো।

বিডার-৩ 

১.২৩(লিিঃওিঃ) 

লপৌর িাকে েট, 

উির 

ইসলািপুর, দিঃ 

ইসলািপুর, 

লিাল্লারচর, 

খালইষ্ট(আিংবেে)

 ও িৎসিংলগ্ন 

এলাো।

বিডার-৪ 

(লিিঃওিঃ) 

িােিামুদালী  

সুপার িাকে েট, 

সুন্সীেঞ্জ, 

িালপাড়া, 

মুন্সীেঞ্জ সদর 

থানা ও িৎসিংলগ্ন 

এলাো।

বিডার-৫ 

১.২৬(লিিঃওিঃ)

বিডার-৬ (লিিঃওিঃ) বিডার-৭ (লিিঃওিঃ) বিডার-৮ (লিিঃওিঃ) লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা

১১-১২টা

১২-১৩টা

১৪-১৫ টা

১৫-১৬ টা

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯

১৯-২০

২০-২১

২১-২২

২২-২৩

২৩-২৪

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

      

মুন্সীেঞ্জ-৪    

   (সদর 

লজানাল)

    মুন্সীেঞ্জ-

৪     (সদর 

লজানাল)  

৬.০০



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

১.৬৮(লিিঃওিঃ) 

গুকিরোবন্দ, 

িাবিদপুর, 

বিটিকিােলা, 

লিােলাোবন্দ, 

চরকেরয়ার ও 

িৎসিংলগ্ন এলাো

বিডার-২ 

১.৮০(লিিঃওিঃ) 

োটাখালী(আিংবেে

), িধ্য লেরয়ার, 

উিঃ লেরয়ার, 

িাকেশ্বর, 

িধ্যিিখালী, দিঃ 

িিাখালী, 

ঘাবসপুকুরপাড়, 

িকিেপুর ও 

িৎসিংলগ্ন এলাো

বিডার-৩ 

০.৯৪(লিিঃওিঃ) 

বিবচেীলিবন্দ(

আিংবেে), রনি 

পারুলপাড়া, 

োটাোলী 

(আিংবেে) ও 

িৎসিংলগ্ন এলাো

বিডার-৪ 

(লিিঃওিঃ)

বিডার-৫ (লিিঃওিঃ) বিডার-৬ (লিিঃওিঃ) বিডার-৭ 

০.৯৩(লিিঃওিঃ) 

মুন্সীরিাট িাজার, 

চরিায়দ্রািাদ, 

জবসিনের, 

টরেী, টরেী 

িািাোবন্দ, 

চরবেলিবন্দ(আিংবে

ে) ও িৎসিংলগ্ন 

এলাো

বিডার-৮ 

১.১১(লিিঃওিঃ) 

েদিিলী, 

নলবুবনয়াোবন্দ, 

িাঘাইোবন্দ, 

সুিারঢলীোবন্দ , 

জাবজরা, 

বসেদারোবন্দ, 

সসয়দপুর, িেটর, 

চরআব্দুল্লাি ও 

িৎসিংলগ্ন এলাো

লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা

১১-১২টা

১২-১৩টা

১৩-১৪টা

১৪-১৫ টা

১৫-১৬ টা

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯

১৯-২০

২০-২১

২১-২২

২২-২৩

২৩-২৪

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

মুন্সীেঞ্জ-৫ 

(োটাখালী)

   মুন্সীেঞ্জ-৫ 

     

(োটাখালী)  

  ৬.৪৬



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

৩.২(লিিঃওিঃ) 

বিকরশ্বর, 

মুক্তারপুর, 

লোসাইিাে(আিংবে

ে) ও িৎসিংলগ্ন 

এলাো

বিডার-২ 

০.৬৬(লিিঃওিঃ) 

নতুনোাঁও(আিংবেে

), 

বিকরশ্বর(আিংবেে)

 ও িৎসিংলগ্ন 

এলাো

বিডার-৩ 

১.৬৩(লিিঃওিঃ) 

নতুনোাঁও(আিংবে

ে), িাবনেপুর, 

উিঃ 

ইসলািপুর(আিংবে

ে), 

খালইষ্ট(আিংবেে)

, 

পাাঁচঘবরয়াোবন্দ 

ও িৎসিংলগ্ন 

এলাো

বিডার-৪ 

১.৩৩(লিিঃওিঃ) 

নতুনোাঁও(আিংবেে

), েকলজপাড়া, 

োচারীর লিাড়, 

িাঠপাড়া, 

লদওকিাে(আিংবে

ে) লজলা 

োরাোর ও 

িৎসিংলগ্ন 

এলাো।

বিডার-৫ 

২.৩৫(লিিঃওিঃ) 

পিসার(আিংবেে), 

েনেপাড়া, 

লোটোাঁও, 

সরদারপাড়া, িধ্য 

লোটোও, 

লদওকিাে, 

বিটিেীলিবন্দ( 

আিংবেে) ও 

িৎসিংলগ্ন এলাো

বিডার-৬ 

২.৬৮(লিিঃওিঃ) 

পিসার, 

দূে োিাড়ী, 

রাকিরোও, 

লজাড়পুকুরপাড়, 

মুক্তারপুর(আিংবেে)

, আ াবরয়ািলা, 

সরোর পাড়া ও 

িৎসিংলগ্ন এলাো

বিডার-৭ 

০.৩৮(লিিঃওিঃ) 

েনেপাড়া(আিংবে

ে), 

লদওকিাে(আিংবেে

)সিখর, 

চম্পািলা, রনি 

রুবিিপুর ও 

িৎসিংলগ্ন এলাো

বিডার-৮ 

১.৫০(লিিঃওিঃ) 

বিবসে, 

বডঙ্গািাঙ্গা(আিংবেে)

 ও িৎসিংলগ্ন 

এলাো

লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা

১১-১২টা

১২-১৩টা

১৩-১৪টা

১৪-১৫ টা

১৫-১৬ টা

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯

১৯-২০

২০-২১

২১-২২

২২-২৩

২৩-২৪

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

মুন্সীেঞ্জ-২ 

(পিসার)

  মুন্সীেঞ্জ-২  

 (পিসার)   

  ১৩.৭৫



বিষয়: উপকেকের বিডার বিবিে  ললাডকেবডিং বেবডউল িাস্তািায়ন েরন প্রকগে।

সবিবির নাি: মুন্সীেঞ্জ পবিস। িাবরখ ও িার: ১৬/১২/২০২২বরিঃ(শুক্রিার) ললাডকেবডিং োল: ১ ঘন্টা

উপকেকের 

নাি

ললাডকেবডিং

উপকেকের 

নাি ও 

চাবিদা 

(লি:ও:)

বিডার-১       

১.২৫(লিিঃওিঃ) 

লরৌদ্রপাড়া, 

জািানািাদ, 

নলকটে, 

িবরিরকখালা, 

সত্রকিাে, 

িালুরচে, 

সখকয়রকখালা,

বিডার-২ 

০.০(লিিঃওিঃ)

বিডার-৩ 

০.০(লিিঃওিঃ)

বিডার-৪ 

০.০(লিিঃওিঃ)

বিডার-৫ 

০.০(লিিঃওিঃ)

বিডার-৬ 

১.৫০(লিিঃওিঃ) 

িােরা িাজার, পিঃ 

িােরা, 

মুসবল্লোন্দা, 

িাসডাল।

বিডার-৭ 

০.৪(লিিঃওিঃ) 

আলআবিন 

িাজার, 

সিচারপার, 

োঠালিাড়ী,

বিডার-৮ 

০.০(লিিঃওিঃ)

লিাট 

ললাডকেড 

(লিিঃওিঃ)

লড বপে

১০-১১টা

১১-১২টা

১২-১৩টা

১৩-১৪টা

১৪-১৫ টা

১৫-১৬ টা

ইকিবনিং বপে

১৮-১৯

১৯-২০ ●

২০-২১

২১-২২ ●

২২-২৩

২৩-২৪

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদু¨ৎ সবিবি

বসপাহীপাড়া,মুন্সীগঞ্জ।

শ্রীনের-৫ 

(িােরা)

  শ্রীনের-৫  

 (িােরা)     

৩.১৫


