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মা রা প ী িব ৎ সিমিত 
এক নজের সিমিতর সংি  ত াবলী 

অে াবর/২০১৯ ইং পয  
০১ আয়তন  ১০২৬ বগ িকেলািমটার 
০২ উপেজলা ০৪  
০৩ িব তািয়ত ইউিনয়ন( মাট-৩৬ ) মা রা-১৩,মহ দ র-০৮,শািলখা-০৭, 

 র-০৮, মাট =৩৬। 
০৪  উপেজলা ওয়ারী াম ( িব তািয়ত) মা রা= ২৭৪ (২৭৪),  মহ দ র=১৮৭(১৮৭) 

শািলখা=১১৭(১১৭),  র= ১৬২(১৬২), 
সব েমাট= ৭৪০(৭৪০) 

০৫ বসত বাড়ী ২,৪৩,৬১৭ 
০৬  এলাকা সং া  ০৭  
০৭  এলাকা পিরচালক ১০ জন 
০৮  মিহলা পিরচালক ০৩ জন 
০৯ া িরত সদ  সং া ২১১৯৪৫জন 
১০  িনব নকরেণর  তািরখ ২১/১০/১৯৯৫ ইং 
১১ আ ািনকভােব িব তায়েনর তািরখ ২৭/৪/১৯৯৬ ইং 
১২ উপেকে র সং া ০৬ ,  ৭৫ এম.িভ.এ  এবং  ০১  ইিচং শন 
১৩  জানাল অিফস ০১  (আড়পাড়া)। 
১৪ সাব- জানাল অিফস ০২  (মহ দ র, র) 
১৫ 
 

(ক) এিরয়া অিফেসর সং া ০০ 
(খ) অিভেযাগ কে র সং া              ১২  

১৬ িনিম ত লাইেনর পিরমাণ ৪৫৭৩.৬২৫ িকঃ িমঃ 
১৭  িব তািয়ত লাইেনর পিরমাণ ৪৫৬৮.৫৯০ িকঃ িমঃ 
১৮  িবউেবার অিধ হণ ত লাইেনর পিরমাণ ৩২৬.৭৮০ িকঃ িমঃ 
১৯  লাইেন ািপত া ফরমােরর সং া ৯৮১৬  
২০  মাট সংেযাগ িবধা ি  ২১৭৫৭৩  
২১  সংেযাগ া  াহক সং া     ২১৭৫৭৩  

ক) আবািসক ১৯৭৩৭৫  
খ) বািণিজ ক ১২৯১৬  
গ) িশ (িজিপ) ১০৫৪  
ঘ) িশ (এলিপ) ১৭  
ঙ) দাত  িত ান ২৭৬৬  
চ) রা ার বািত ৭৭  
ছ) গভীর নল প ৪৭  
জ) অগভীর নল প ৩২২২  
ঝ) এল,এল,িপ ৫৯  
 ঞ) সালার সংেযাগ ৪০  

২২  সংেযাগ দােনর হার ১০০% 
২৩ i ) িসে ম লস-অে াবর-২০১৯ইং মােস ১.০৪% 

ii ) িসে ম লস চলিত অথ বছের অে াবর-১৯ইং পয      ৭.২৯% 
২৪ i ) িবল আদােয়র হার(২০১৮-১৯) ১১৫.৮০ 

ii )  িবল আদােয়র হার চলিত অথ বছের অে াবর-১৯ইং পয  ৯৪.৬৭% 
২৫  বেকয়া মাস অে াবর/২০১৯ইং পয  ১.১২ 
২৬  িত ইউিনট মাট আয় ৫.৩৯ 
২৭  িত ইউিনট মাট য় ৫.০২ 
২৮  িত ইউিনট  লাভ ০.৩৭ 
২৯ কমকতা/কম চারীর সং া ২৯০জন 

  


