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বিষয়ঃ প্রধান প্রক ৌশলী, এনওবিএি (নর্ থ) জ াকনর আওতাধীন এনওবিএি দপ্তরিমূকের আদশ থ বিডাকরর তথ্যাবদ। 

 

 

ক্রঃ 

নং 

এনওবিএি 

দপ্তকরর নাম 

মকডল বিডাকরর নাম জিাি থ িাি-জেশন বিডাকরর িকি থাচ্চ 

জলাড 

বডবিবডবি’র বিতরণ 

ট্রান্সিরমার িংখ্যা 

গ্রাে  ট্রান্সিরমার 

িংখ্যা 

জমাট গ্রাে  িংখ্যা বিডাকরর দদর্ঘ থয মাবি  গড় 

ইন্টারািশন 

১। িাতমিব দ জরাড নং-২৭ ওভারকেড ৩৩/১১ জ বভ িাতমিব দ 

উিক ন্দ্র 

১.১ জমঃওঃ ৭ টি ১১ টি ৪৭৭  ন ১.২ ব :বম: ১২ বমবনট 

২। জশকরিাংলানগর শুক্রািাদ ওভারকেড ৩৩/১১ জ বভ আিাদকগট 

উিক ন্দ্র 

১৪০ এযাবিয়ার ১১ টি ১৬ টি ৭৭১  ন ২ ব :বম: ২ িার ৩০ বমবনট 

৩। শ্যামলী জিানার িাংলা ১১ জ বভ 

ওভারকেড 

আিাদকগট ৩৩/১১ জ বভ 

উিক ন্দ্র 

৩৩ এযািি ৩ টি ১৩ টি ১০৪  ন  ১ ব :বম: ২ িার 

৪। আদাির জশকেরকট  ওভারকেড ৩৩/১১ জ বভ  ািান গাকড থন 

উিক ন্দ্র 

২৮৯ এযাবিয়ার ২৪ টি ১০ টি ১২৮৭  ন  

(২টি এমটি-৫) 

১.১৭ ব :বম: ২ িার 

৫। ধানমবি জরাড ৩২ ওভারকেড ৩৩/১১ জ বভ লালমাটিয়া 

উিক ন্দ্র 

১ জমঃওঃ ৮ টি ২৭ টি ৫৭৮  ন ১.৩৬ ব :বম: জু-৬ বম., আগ.-

৮বম., জিকে.-৫ বম. 

অকটা.-৬ বমবনট 

৬। ব গাতলা ব গাতলা জলা াল ওভারকেড ৩৩/১১ জ বভ ব গাতলা 

উিক ন্দ্র 

৩ জমঃওঃ ১৪ টি ৫২ টি ১৬৬১  ন ২ ব :বম: ০৯ বমবনট 

৭। আব মপুর ১১ জ বভ ইকডন ওভারকেড ৩৩/১১ জ বভ আব মপুর 

উিক ন্দ্র 

৫৩ এযািি ১২টি ৪টি ১০২২  ন ৫ ব :বম: জু-২৬ বমবনট, 

আগ.-৩, জিকে.-০ 

৮। িবরিাগ ১১ জ বভ জল  িা থাি, গ্রীণকরাড 

োি জ ায়াট থার,  লািাগান, আল-

আবমন জরাড, গ্রীণকরাড নর্ থ, নর্ থ 

ধানমবি, িবির উবিন জরাড    

(কমাট-৭টা) 

৩৩/১১ জ বভ গ্রীণকরাড ডরকমটরী 

উিক ন্দ্র (নিবনবম থত) 

যর্াক্রকম-১৮৮, ৫৭, ২৮, 

১২২, ৯৮, ১৪৮, ৬৮ 

এযািি 

যর্াক্রকম-১৫, ১১, ০৯, 

১১, ১২, ১৪, ১১ এযািি 

যর্াক্রকম-২০, ০৫, ০৮, 

১০, ০৬, ১৫, ০৯ টা 

যর্াক্রকম-১১৯৯, ১০৫০, 

৭৫৪, ১১২০, ১০৬৫, 

১৩৬০, ২২০৮৯ 

যর্াক্রকম-১.৯৫, ১.২০, .৪৫, 

১.৫৫, ১.৭৮, ১.৬, ১.২০ 

ব :বম: 

 

৯। জত গাঁও ১১ জ বভ বলং  জরাড 

ওভারকেড 

৩৩/১১ জ বভ জত গাঁও 

উিক ন্দ্র 

১.৪২ জমঃওঃ ৬টি ১১টি ৩৯  ন ১.৫ ব :বম: ২ িার 

১০।  া রাইল ১১ জ বভ বমকন্টা জরাড 

ওভারকেড 

 া রাইল ৩৩/১১ জ বভ 

িািকেশন 

১ জমঃওঃ ৬টি ৩টি ৮৪  ন ১.৫ ব :বম: ১০ মাকি ৪ িার, 

জমাট ১০ বমবনট 

১১। মগিা ার ১১ জ বভ ইস্পাোনী 

ওভারকেড 

মগিা ার ১৩২/৩৩/১১ 

জ বভ গ্রীড িািকেশন 

১.৭৮ জমঃওঃ ২৮টি ১৯টি ২২০৯  ন ৪.৭৪ ব :বম: ২৬ বমবনট 

১২। বেলগাঁও গভঃ  কলানী ১১ জ বভ 

ওভারকেড 

তালতলা ৩৩/১১ জ বভ গ্রীড 

উিক ন্দ্র 

১৩০ এযািি ২৪ টি ২০ টি ৩২৭৯৯  ন  ৩.১ ব :বম: ৮ িার 

 

 

 

(মমাোঃ মুজিবুর রহমান) 

প্রধান প্রক ৌশলী (অজ োঃ দাজিত্ব) 

এনওজিএি (নর্ থ), জিজিজিজি। 

 



এনওসিএি িাউথ জ াননর আওতাধীন এনওসিএি সিভাগিমূনের আদর্ শ সিডানরর তাসিকা। 

 

 

দপ্তরেে নাম   : এনওসিএি কাজলা, সিসিসিসি।  

১. মরিল সিিারেে নাম  : ১১ ককসি যাত্রাবাড়ী থানা সিিাে।  

২. কিাি স িাব-রেশন  : ৩৩/১১ ককসি কাজলা িাব-রেশন।  

৩. সিিারেে িরব সাচ্চ কলাি : ১৭০ এযাসিয়াে। 

৪. সবতেণ ট্রান্সিেমাে িংখ্যা : ২২ টি। 

৫. কমাট গ্রাহক িংখ্যা  : ৩৫৯৫ জন।  

৬. সিিারেে দদর্ঘ সয  : ২.৫ সকিঃসমিঃ।  

৭. মাসিক গড় ইন্টারাপর্ন : ১২ (বাে) বাে। 

 

 

 

দপ্তরেে নাম   : এনওসিএি মাসনকনগর, সিসিসিসি।  

১. মরিল সিিারেে নাম  : ১১ ককসি মুগদাপাড়া ওিােরহি সিিাে।  

২. কিাি স িাব-রেশন  : ৩৩/১১ ককসি মাদারনেক িাব-রেশন।  

৩. সিিারেে িরব সাচ্চ কলাি : ৩০ এযাসিয়াে। 

৪. সবতেণ ট্রান্সিেমাে িংখ্যা : ০৫ টি। 

৫. কমাট গ্রাহক িংখ্যা  : ২৩১০ জন।  

৬. সিিারেে দদর্ঘ সয  : ১.৫ সকিঃসমিঃ।  

৭. মাসিক গড় ইন্টারাপর্ন : ০২ বাে। 

 

 

 

 

দপ্তরেে নাম   : নাোয়ণগঞ্জ (পূব স), সিসিসিসি। 

১. মরিল সিিারেে নাম  : ১১ ককসি সব.সব কোি (পূব স) 

২. কিাি স িাব-রেশন  : ৩৩/১১ ককসি খাঁনপুে িাব-রেশন।  

৩. সিিারেে িরব সাচ্চ কলাি : ১৬০ এযাসিয়াে। 

৪. সবতেণ ট্রান্সিেমাে িংখ্যা : ২৫ টি। 

৫. কমাট গ্রাহক িংখ্যা  : ১৪৫১ জন।  

৬. সিিারেে দদর্ঘ সয  : ১.১ সকিঃসমিঃ।  

৭. মাসিক গড় ইন্টারাপর্ন : ০৫ বাে। 

 

 

 

 

 

 

 

 



দপ্তরেে নাম   : নাোয়ণগঞ্জ (পসিম), সিসিসিসি। 

১. মরিল সিিারেে নাম  : ১১ ককসি িাউথ চাষাড়া 

২. কিাি স িাব-রেশন  : ৩৩/১১ ককসি মন্ডিপাড়া িাব-রেশন। 

৩. সিিারেে িরব সাচ্চ কলাি : ১৮৫ এযাসিয়াে। 

৪. সবতেণ ট্রান্সিেমাে িংখ্যা : ২৯ টি। 

৫. কমাট গ্রাহক িংখ্যা  : ৪৭৪৩ জন।  

৬. সিিারেে দদর্ঘ সয  : ৩.২ সকিঃসমিঃ।  

৭. মাসিক গড় ইন্টারাপর্ন : ০৪ বাে। 

 

 

 

 

 

 

দপ্তরেে নাম   : এনওসিএি জপাস্তনগািা, সিসিসিসি।  

১. মরিল সিিারেে নাম  : আলমগঞ্জ ১১ ককসি ওিােরহি সিিাে।  

২. কিাি স িাব-রেশন  : ৩৩/১১ ককসি আইসজ কগইট িাব-রেশন।  

৩. সিিারেে িরব সাচ্চ কলাি : ৭০ এযাসিয়াে। 

৪. সবতেণ ট্রান্সিেমাে িংখ্যা : ১৯ টি। 

৫. কমাট গ্রাহক িংখ্যা  : ১৪৫২ জন।  

৬. সিিারেে দদর্ঘ সয  : ১.৯ সকিঃসমিঃ।  

৭. মাসিক গড় ইন্টারাপর্ন : ০৫ বাে। 

 

 

 

 

 

 

দপ্তরেে নাম   : এনওসিএি জুরাইন, সিসিসিসি।  

১. মরিল সিিারেে নাম  : ১১ ককসি মিস দ জরাড ওিােরহি সিিাে।  

২. কিাি স িাব-রেশন  : ৩৩/১১ ককসি সিসিক শ্যামপুর িাব-রেশন।  

৩. সিিারেে িরব সাচ্চ কলাি : ২০০ এযাসিয়াে। 

৪. সবতেণ ট্রান্সিেমাে িংখ্যা : ১৬ টি। 

৫. কমাট গ্রাহক িংখ্যা  : ১৬৬১ জন।  

৬. সিিারেে দদর্ঘ সয  : ২.১ সকিঃসমিঃ।  

৭. মাসিক গড় ইন্টারাপর্ন : ০৪ বাে। 

 

 

 

 

 

 

 

 



দপ্তরেে নাম   : এনওসিএি শ্যামপুর, সিসিসিসি।  

১. মরিল সিিারেে নাম  : সচতার্াি ১১ ককসি ওিােরহি সিিাে।  

২. কিাি স িাব-রেশন  : ৩৩/১১ ককসি নন্দিািপুর িাব-রেশন। 

৩. সিিারেে িরব সাচ্চ কলাি : ১১০ এযাসিয়াে। 

৪. সবতেণ ট্রান্সিেমাে িংখ্যা : ১৮ টি। 

৫. কমাট গ্রাহক িংখ্যা  : ১৯১০ জন।  

৬. সিিারেে দদর্ঘ সয  : ২.৬ সকিঃসমিঃ।  

৭. মাসিক গড় ইন্টারাপর্ন : ০৬ বাে। 

 

 

 

 

 

 

দপ্তরেে নাম   : এনওসিএি মাতুয়াইি, সিসিসিসি।  

১. মরিল সিিারেে নাম  : ১১ ককসি জিাড শসমি ওিােরহি সিিাে।  

২. কিাি স িাব-রেশন  : ৩৩/১১ নন্দিািপুর ককসি িাব-রেশন। 

৩. সিিারেে িরব সাচ্চ কলাি : ৮০ এযাসিয়াে। 

৪. সবতেণ ট্রান্সিেমাে িংখ্যা : ১৭ টি। 

৫. কমাট গ্রাহক িংখ্যা  : ২৭০৫ জন।  

৬. সিিারেে দদর্ঘ সয  : ৪.১ সকিঃসমিঃ।  

৭. মাসিক গড় ইন্টারাপর্ন : ১ বাে। 

 

 

 

 

 

 

 

দপ্তরেে নাম   : এনওসিএি িতুল্লা, সিসিসিসি।  

১. মরিল সিিারেে নাম  : ১১ ককসি গািতসি ওিােরহি সিিাে।  

২. কিাি স িাব-রেশন  : ৩৩/১১ ককসি িতুল্লা িাব-রেশন। 

৩. সিিারেে িরব সাচ্চ কলাি : ৯০ এযাসিয়াে। 

৪. সবতেণ ট্রান্সিেমাে িংখ্যা : ২২ টি। 

৫. কমাট গ্রাহক িংখ্যা  : ৩৭৩৪ জন।  

৬. সিিারেে দদর্ঘ সয  : ১.০সকিঃসমিঃ।  

৭. মাসিক গড় ইন্টারাপর্ন : ০২ বাে। 

 

 

 

 

 

 

 



দপ্তরেে নাম   : এনওসিএি র্ীতিক্ষ্যা, সিসিসিসি।  

১. মরিল সিিারেে নাম  : ১১ ককসি চর সিয়দপুর ওিােরহি সিিাে।  

২. কিাি স িাব-রেশন  : ৩৩/১১ ককসি চর সিয়দপুর িাব-রেশন। 

৩. সিিারেে িরব সাচ্চ কলাি : ১২৫ এযাসিয়াে। 

৪. সবতেণ ট্রান্সিেমাে িংখ্যা : ১১ টি। 

৫. কমাট গ্রাহক িংখ্যা  : ১৬২১ জন।  

৬. সিিারেে দদর্ঘ সয  : ০.৯ সকিঃসমিঃ।  

৭. মাসিক গড় ইন্টারাপর্ন : ০ বাে। 

 

 

 

 

 

 

দপ্তরেে নাম   : এনওসিএি জডমরা, সিসিসিসি।  

১. মরিল সিিারেে নাম  : ১১ ককসি দ্বীপপুর ওিােরহি সিিাে।  

২. কিাি স িাব-রেশন  : ৩৩/১১ ককসি িারুসিয়া িাব-রেশন।  

৩. সিিারেে িরব সাচ্চ কলাি : ৩৫ এযাসিয়াে। 

৪. সবতেণ ট্রান্সিেমাে িংখ্যা : ১০ টি। 

৫. কমাট গ্রাহক িংখ্যা  : ১৩৯১ জন।  

৬. সিিারেে দদর্ঘ সয  : ১.২ সকিঃসমিঃ।  

৭. মাসিক গড় ইন্টারাপর্ন : ০৫ বাে। 

 

 

 

 

 

 

দপ্তরেে নাম   : এনওসিএি সিসিরগঞ্জ, সিসিসিসি।  

১. মরিল সিিারেে নাম  : ১১ ককসি ভ ূঁইয়াপাড়া ওিােরহি সিিাে।  

২. কিাি স িাব-রেশন  : ৩৩/১১ ককসি িক্ষ্মী নারায়ণ িাব-রেশন। 

৩. সিিারেে িরব সাচ্চ কলাি : ১২০ এযাসিয়াে। 

৪. সবতেণ ট্রান্সিেমাে িংখ্যা : ১৪ টি। 

৫. কমাট গ্রাহক িংখ্যা  : ৭০৩ জন।  

৬. সিিারেে দদর্ঘ সয  : ২.১৪ সকিঃসমিঃ।  

৭. মাসিক গড় ইন্টারাপর্ন : ০৩ বাে। 
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