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শ্রেণী ভিভিক ভিদ্যমান ভিদ্যযতের মূল্যহারঃ 
 

ক. ভনমণচাপ (এল্টি): ২৩০/৪০০ শ্রিাল্ট 
 

বিদ্যুৎ সরিরাহ :  বিমণচাপ এবস বসঙ্গেল ফেজ ২৩০ ফ াল্ট এিং বিি ফেজ ৪০০ ফ াল্ট 

বিঙ্গ াঙ্গেন্সি :  ৫০ সাইঙ্গ ল/ঙ্গসঙ্গ ন্ড 

অিযঙ্গমাবদ্ি ফলাড : বসঙ্গেল ফেজ ০-৭.৫ ব ঙ্গলাওোট এিং বিি ফেজ ০-৫০ 

ব ঙ্গলাওোট 
 

গ্রাহক শ্রেণী এনার্জি 

শ্ররি/চাজি 

 (িাকা/ভক...

ঘ. ) 

ভিমান্ড শ্ররি/চাজি 

[িাকা/ভক... (অনযতমাভদ্ে 

শ্রল্াি)/মাস] 

১ 

এল্টি-এঃ আিাভসক   

লাইে লাইি: ০-৫০ ইউবিট ৩.৬৫ 

২৫.০০ 

প্রথম ধাপ  : ০-৭৫ ইউবিট ৪.০০ 

বিিীে ধাপ : ৭৬-২০০ ইউবিট ৫.৪৫ 

িৃিীে ধাপ : ২০১-৩০০ ইউবিট ৫.৭০ 

চিুথ থ ধাপ  : ৩০১-৪০০ ইউবিট ৬.০২ 

পঞ্চম ধাপ : ৪০১-৬০০ ইউবিট ৯.৩০ 

ষষ্ঠ ধাপ    :  ৬০০ ইউবিঙ্গটর উঙ্গব থ ১০.৭০ 

২ 
এল্টি-ভিঃ শ্রসচ/কৃভিকাতজ 

িযিহৃে পাম্প 

৪.০০ ১৫.০০ 

৩ 

এল্টি-ভস ১: ক্ষয দ্র ভিল্প  ১৫.০০ 

(২৫ ব . ও. পর্ থমত্ম 

অিযঙ্গমাবদ্ি ফলাঙ্গডর 

গ্রাহঙ্গ র ফেঙ্গে প্রঙ্গর্াজু   

২৫.০০ 

(২৫ ব . ও. এর উঙ্গব থর 

অিযঙ্গমাবদ্ি ফলাঙ্গডর 

গ্রাহঙ্গ র ফেঙ্গে প্রঙ্গর্াজু  

ফ্ল্ুাট ৮.২০ 

অে-পী  সমঙ্গে ৭.৩৮ 

পী  সমঙ্গে ৯.৮৪ 

৪ এল্টি-ভস ২: ভনম িাণ ১২.০০ ৮০.০০ 

৫ 
এল্টি-ভি ১: ভিক্ষা   র্মময়  . 

দ্ােিয প্রভেষ্ঠান এিং হাসপাোল্ 

৫.৭৩ ২৫.০০ 

৬ 
এল্টি-ভি ২: রাস্তার িাভে  পাভনর 

পাম্প . িযািারী চার্জিং শ্রেিন 

৭.৭০ ৪০.০০ 

৭ 

এল্টি-ইঃ িাভণর্জযক . অভিস  

৩০.০০ 
ফ্ল্ুাট ১০.৩০ 

অে-পী  সমঙ্গে ৯.২৭ 

পী  সমঙ্গে ১২.৩৬ 

৮ এল্টি-টিঃ অস্থা ী ১৬.০০ ১০০.০০ 
 
 

খ. মর্মযমচাপ (এমটি): ১১ শ্রকভি 

বিদ্যুৎ সরিরাহ :  মধুমচাপ এবস ১১ ফ ব  

বিঙ্গ াঙ্গেন্সি :  ৫০ সাইঙ্গ ল/ঙ্গসঙ্গ ন্ড 

অিযঙ্গমাবদ্ি ফলাড : ৫০ ব ঙ্গলাওোট ফথঙ্গ  সি থাবধ  ৫ ফমগাওোট 
 

গ্রাহক শ্রেণী এনার্জি শ্ররি/চাজি 

 (িাকা/ভক...ঘ. ) 

ভিমান্ড শ্ররি/চাজি 

[িাকা/ভক... (অনযতমাভদ্ে 

শ্রল্াি)/মাস] 

১ 

এমটি-১: আিাভসক  

৫০.০০ ফ্ল্ুাট ৮.০০ 

অে-পী  সমঙ্গে ৭.২০ 
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পী  সমঙ্গে ১০.০০ 

২ 

এমটি-২: িাভণর্জযক . 

অভিস 

 

৫০.০০ ফ্ল্ুাট ৮.৪০ 

অে-পী  সমঙ্গে ৭.৫৬ 

পী  সমঙ্গে ১০.৫০ 

গ্রাহক শ্রেণী এনার্জি শ্ররি/চাজি 

 (িাকা/ভক...ঘ. ) 

ভিমান্ড শ্ররি/চাজি 

[িাকা/ভক... (অনযতমাভদ্ে 

শ্রল্াি)/মাস] 

৩ 

এমটি-৩: ভিল্প  

৫০.০০ 
ফ্ল্ুাট ৮.১৫ 

অে-পী  সমঙ্গে ৭.৩৪ 

পী  সমঙ্গে ১০.১৯ 

৪ 

এমটি-৪: ভনম িাণ  

৮০.০০ 
ফ্ল্ুাট ১১.০০ 

অে-পী  সমঙ্গে ৯.৯০ 

পী  সমঙ্গে ১৩.৭৫ 

৫ 

এমটি-৫: সার্মারণ৩  

৫০.০০ 
ফ্ল্ুাট ৮.০৫ 

অে-পী  সমঙ্গে ৭.২৫ 

পী  সমঙ্গে ১০.০৬ 

৬ এমটি-৬ অস্থা ী ১৫.০০ ১০০.০০ 
 

গ. উচ্চচাপ (এইচটি): ৩৩ শ্রকভি 
 

বিদ্যুৎ সরিরাহ  : উচ্চচাপ এবস ৩৩ ফ ব  

বিঙ্গ াঙ্গেন্সি : ৫০ সাইঙ্গ ল/ঙ্গসঙ্গ ন্ড 

অিযঙ্গমাবদ্ি ফলাড : ৫ ফমগাওোট ফথঙ্গ  সি থাবধ  ৩০ ফমগাওোট (২০ ফমগাওোট এর উঙ্গব থ 

অিশ্ুই ডািল সাব থট  

গ্রাহক শ্রেণী এনার্জি শ্ররি/চাজি 

 (িাকা/ভক...ঘ. ) 

ভিমান্ড শ্ররি/চাজি 

 (িাকা/ভক..২./মাস) 

১ এইচটি-১: সার্মারণ  

৪০.০০ 
ফ্ল্ুাট ৮.০০ 

অে-পী  সমঙ্গে ৭.২০ 

পী  সমঙ্গে ১০.০০ 

২ এইচটি-২: িাভণর্জযক . 

অভিস 

 

৪০.০০ ফ্ল্ুাট ৮.৩০ 

অে-পী  সমঙ্গে ৭.৪৭ 

পী  সমঙ্গে ১০.৩৮ 

৩ এইচটি-৩: ভিল্প  

৪০.০০ 
ফ্ল্ুাট ৮.০৫ 

অে-পী  সমঙ্গে ৭.২৫ 

পী  সমঙ্গে ১০.০৬ 

৪ এইচটি-৪: ভনম িাণ  

৪০.০০ 
ফ্ল্ুাট ১০.০০ 

অে-পী  সমঙ্গে ৯.০০ 

পী  সমঙ্গে ১২.৫০ 
 

ঘ. উচ্চচাপ (ইএইচটি): ১৩২ শ্রকভি এিং ২৩০ শ্রকভি 
 

বিদ্যুৎ সরিরাহ  : অবি উচ্চচাপ এবস ১৩২ ফ ব  এিং ২৩০ ফ ব  
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বিঙ্গ াঙ্গেন্সি : ৫০ সাইঙ্গ ল/ঙ্গসঙ্গ ন্ড 

অিযঙ্গমাবদ্ি ফলাড  : ইএইচ ট-১: ২০ ফম.ও. ফথঙ্গ  সি থাবধ  ১৪০ ফম.ও. ( াবরগরী বিঙ্গিচিাে 

বসঙ্গেল অথিা ডািল  

                           সাব থট  ইএইচ ট-২: ১৪০ ফম. ও. এর উঙ্গব থ 
 

গ্রাহক শ্রেণী এনার্জি শ্ররি/চাজি 

 (িাকা/ভক...ঘ. ) 

ভিমান্ড শ্ররি/চাজি 

 (িাকা/ভক..২./মাস) 

১ ইএইচটি-১: সার্মারণ  

৪০.০০ 
ফ্ল্ুাট ৭.৯৫ 

অে-পী  সমঙ্গে ৭.১৬ 

পী  সমঙ্গে ৯.৯৪ 

২ ইএইচটি-২: িাভণর্জযক 

. অভিস 

 

৪০.০০ ফ্ল্ুাট ৭.৯০ 

অে-পী  সমঙ্গে ৭.১১ 

পী  সমঙ্গে ৯.৮৮ 
 

 উপঙ্গরাক্ত বিদ্যুঙ্গির মূলুহাঙ্গরর সাঙ্গথ িযুিিম চাজথ, বডমান্ড চাজথ, সাব থস চাজথ ও অিুািু 

শ্িথািলীসহ মূলু সংঙ্গর্াজি  র র্থারীবি প্রঙ্গর্াজু হঙ্গি। বিদ্যুঙ্গির মূলুহার সর ার  িৃ থ  

অিযঙ্গমাবদ্ি এিং পবরিিথিঙ্গর্াগু। 

 


