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Abbreviation
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:

Aviation Development Authority
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:
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BBS

:

Bangladesh Bureau of Statistics

BDHS

:

Bangladesh Demographic Health Survey

CAAB

:

Civil Aviation Authority, Bangladesh

DIFD

:

Department for International Development

DPP

:

Development Project Proposal

DESCO

:

Dhaka Electric Supply Company Limited.

EA

:

Executing Agency

ECNEC

:

Executive Committee of the National Economic Council

FGD

:

Focus Group Discussion

GIS

:

Gas Insulated Switchgear

GoB

:

Government of Bangladesh

IMED

:

Implementation Monitoring and Evaluation Division

KV

:

Kilovolt

MW

:

Megawatt

MVA

:

Mega Volt-ampere

OTM

:

Open Tendering Method

KII

:

Key Informant Interview

PRSP

:

Poverty Reduction Strategy Paper

PPR

:

Public Procurement Rules

PCR

:

Project Completion Report

RDPP

:

Revised Development Project Proforma/Proposal

REB

:

Rural Electrification Board

RPA

:

Reimbursable Project Aid

RPC

:

Rural Power Company

RTM

:

Restricted Tendering Method

SCADA

:

Supervisory Control and Data Acquisition

SDG

:

Sustainable Development Goals

SLD

:

Single Line Diagram

SWOT

:

Strength Weakness Opportunity and Threat.

েগ্লাসারী
েফাকাস গর্ুপ আেলাচনা (FGD)
েফাকাস গর্ুপ আেলাচনার (FGD) মাধয্েম eকসেঙ্গ aনুরূপ পািরপািশব্র্ক aবস্থার বা aিভজ্ঞতা েথেক জনসাধারণেক
eকি ত কের িনিদ র্ষ্ট িবষয় িনেয় আেলাচনা o পয র্ােলাচনা করা হয়। েফাকাস গর্ুপ আেলাচনা সাক্ষাৎকার গর্হণকারী
জনসাধারেণর সােথ সাবলীল কেথাপকথেনর মাধয্েম তথয্ গর্হণ করার সুেযাগ কের েদয় যা পৃথক-পৃথক সাক্ষাৎকােরর
মাধয্েম সম্ভব হয় না।

কী iনফরময্ান্ট iন্টারিভu (KII)

কী iনফরময্ান্ট iন্টারিভu হল েকান স দােয়র েসসকল বয্িক্ত যােদর ঐ স দায় সম্পেকর্ সুস্পষ্ট ধারণা আেছ,
eমন েলাকেদর সােথ গুণগত ৈবিশষ্টয্ সম্পেকর্ িবস্তািরত সাক্ষাৎকার গর্হণ করা। কী iনফরময্ান্ট iন্টারিভu eর মূল
uেদ্দশয্ হল সমােজর িবিভন্ন স্তেরর মানুেষর কাছ েথেক তথয্ সংগর্হ করা।

স্থানীয় পয র্ােয়র কমর্শালা

স্থানীয় পয র্ােয়র কমর্শালায় কল্প eলাকার িতিনিধেদর eকি ত করা হয় েযখােন সুিনিদ র্ষ্ট িবষয়িভিত্তক আেলাচনায়
uপিস্থত সকলেকi সিকর্য়ভােব aংশগর্হণ করেত uৎসািহত করা হয়। স্থানীয় পয র্ােয়র কমর্শালায় সাধারণত eকজন
দলেনতা aথবা িশক্ষক কমর্শালা পিরচালনা কেরন েযখােন িনধ র্ািরত িবষয় আেলাচনা করা হয়, uত্থািপত েশ্নর
আেলােক িনধ র্ািরত িবষেয়র uপর আেলাচনা করা হয়।

জাতীয় পয র্ােয়র কমর্শালা

কল্প eলাকার গুরুতব্পূণ র্ বয্িক্তবগ,র্ স্থানীয় জন িতিনিধ o সরকােরর সংিশ্লষ্ট uচ্চপয র্ােয়র কমর্কতর্ােদর aংশগর্হেণ
জাতীয় পয র্ােয়র কমর্শালার আেয়াজন করা হয়। uক্ত আেলাচনায় uপিস্থত বয্িক্তবগ র্ তােদর গুরুতব্পূণ র্ মতামত দােনর
মাধয্েম সিকর্য়ভােব কেল্পর িবিভন্ন িদক িবেশ্লষণ কেরন।

নন-েরস্পনিসভ
েকান uত্তরদাতা েকান কারেণ সমীক্ষায় aংশগর্হণ না করেল তােদরেক নন-েরস্পনিসভ বলা হয়। eেক্ষে uত্তরদাতা
iচ্ছাকৃত aথবা aিনবায র্ কারণবসত সমীক্ষায় aংশগর্হণ নাo করেত পােরন।

সাবেস্টশন

সাবেস্টশন িবদুয্ৎ uৎপাদন, সঞ্চালন eবং িবতরণ বয্বস্থার eকিট aিবেচ্ছদয্ aংশ। সাবেস্টশেন uচ্চ েথেক িনম্ন
েভােল্টেজ রুপান্তর aথবা িবপরীত রুপান্তর eবং িবদুয্ৎ িবতরণ বয্বস্থার aনয্ানয্ গুরুতব্পূণ র্ কাজ সম্পন্ন করা হয়। িবদুয্ৎ
uৎপাদন েক েথেক েভাক্তা পয র্ন্ত িবদুয্ৎ িবিভন্ন েভােল্টজ েলেভল eর সাবেস্টশন eর মাধয্েম বািহত হয়।

েলাডেশিডং
েলাডেশিডং হল িবদুয্ৎ িবতরণ বয্বস্থার eক বা eকািধক aংেশ iচ্ছাকৃতভােব িবদুয্ৎ সরবরাহ বন্ধ করা যা সাধারণত
সামিগর্ক িবদুয্ৎ িবতরণ বয্বস্থার িবপয র্য় িতেরাধ করেত বয্বহার করা হয় যখন িবদুয্ৎ চািহদা িবতরণ বয্বস্থার
সক্ষমতার েথেক েবশী থােক।

িবদুয্েতর েভােল্টেজর তারতময্ (আপ-ডাuন)
িবদুয্ৎ িবতরণ বয্বস্থার িটর ফেল গর্াহক পয র্ােয় িবদুয্ৎ সংেযােগর েভােল্টেজর তারতময্ েদখা েদয়।

SWOT (শিক্ত, দুব র্লতা, সুেযাগ eবং ঝুিঁ ক িবেশ্লষণ)
হল েযসকল aভয্ন্তরীণ o বািহয্ক কারণ যা কল্প, পণয্, স্থান বা বয্িক্তর কায র্কািরতার uপর ভাব
েফলেত পাের েসসকল কারণ িবেশ্লষেণর জনয্ eকিট কাঠােমা। SWOT িবেশ্লষেণ চারিট uপাদােনর িবেশ্লষণ করা
হয়ঃ
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িনব র্াহী সার-সংেক্ষপ
িনরবিচ্ছন্ন o মানসম্পন্ন িবদুয্ৎ সরবরাহ eবং কর্মবধ র্মান িবদুয্ৎ eর চািহদা পূরণ o SDG লক্ষয্মা া aজর্েনর েক্ষে বতর্মােন
জব্ালানী o িবদুয্ৎ েসক্টর িবরাট চয্ােলেঞ্জর সম্মুখীন। e চয্ােলঞ্জ েমাকােবলায় aংশ িহেসেব িবদুয্ৎ uৎপাদন, সঞ্চালন o িবতরণ
খােতর সমিনব্ত uন্নয়েনর মেধয্ 3132 সােলর মেধয্ 35,111 েমগাoয়াট িবদুয্ৎ uৎপাদেনর লক্ষয্মা া িনধ র্ারণ করা হয়।
বাংলােদশ সরকােরর িভশন-3132 eর মূল িতপাদয্ aনুযায়ী সবার ঘের ঘের িবদুয্ৎ েপৗঁছােনা- যা িবতরণ বয্বস্থার aন্তভূর্ক্ত।
পাoয়ার েসক্টের কর্মবধ র্মান িবদুয্ৎ চািহদা পূরেণর লেক্ষয্ েডসেকা কতৃর্ক িবতরণ লাiেনর সক্ষমতা uন্নীতকরণ o স সারেণর
জনয্ েডসেকা কতৃর্ক “আপেগর্িডং eন্ড eক্সপয্ািন্ডং িডি িবuশন িসেস্টম iন গুলশান সােকর্ল” শীষ র্ক কল্পিট গর্হণ করা হয়।
কল্পিট জুলাi 3117 েথেক জুন 3124 সােল বাস্তবািয়ত হয়। e কেল্পর আoতায় েডসেকা-eর গুলশান সােকর্েলর িবতরণ
লাiেনর সক্ষমতা aিতিরক্ত 291 েমগাoয়াট বৃিদ্ধ পায়। eছাড়া িসেস্টম লস্, েলা-েভােল্টজ সমসয্া eবং েলাডেশিডং aেনকটা
লাঘব হয়। 3117-18 সােল িসেস্টম লস িছল 24.55% যা 3125-26 সােল 9.48% e েনেম eেসেছ।
কল্পিট গর্হেণর uেদ্দশয্ হল বাড্ডা, বসুন্ধরা, িডoeiচeস মহাখালী, হযরত শাহজালাল (রাঃ) আন্তজর্ািতক িবমানবন্দর eলাকায়
5িট নতুন 44/22 KV, 3X20/28 MVA সাবেষ্টশন স্থাপন করা; uত্তরা eবং eিভেয়শন েডেভলপেমন্ট aথিরিট (ADA)-eর
পুরাতন দুিট oভারেলােডড 33/11KV, 3x21/25 MVA পাoয়ার ান্সফরমার 33/11KV, 3x20/28MVA দব্ারা
িতস্থাপন করা; uত্তরা o গুলশান eলাকার িবদুয্েতর কর্মবধ র্মান চািহদা পূরণ, েলাডেশিডং াস, েটকিনকয্াল লস কমােনা o
সুiচিগয়ােরর সািকর্ট ে কার eবং খুচরা য পািত পিরবতর্ন কের েসগুেলার কায র্কািরতা বৃিদ্ধ করা; িবদয্মান িবদুয্ৎ িবতরণ
লাiেনর পুনব র্াসন o স সারণ কের িবদুয্ৎ িবতরণ বয্বস্থা uন্নত করা; eবং নূতন সংেযাগ সুিবধা সৃিষ্ট কের ঘের-ঘের িবদুয্ৎ
সংেযাগ িদেয় িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার সরকােরর িভশন বাস্তবায়েন সহায়তা করা।
সমীক্ষািটর uেদ্দশয্ হল িডজাiন o েস্পিসিফেকশন aনুযায়ী কেল্পর লক্ষয্মা া িনধ র্ািরত eলাকায় aিজর্ত হেয়েছ িকনা তা
যাচাi করা; কেল্পর িডিপিপ aনুযায়ী সাবেস্টশন সহ aনয্ানয্ য পািতসমূহ স্থািপত হেয়েছ িকনা eবং তার বতর্মান aবস্থা o
কায র্কািরতা িনরীক্ষা করা; কেল্পর ধান ধান কর্য় সংকর্ান্ত কায র্াবলী (েযমন দরপ আহব্ান, দরপ মূলয্ায়ন, দরপ
aনুেমাদন, কায র্ােদশ দান) eবং িবিভন্ন পয্ােকজসমুহ (েযমন-পণয্, িনমর্াণ কাজ o েসবা iতয্ািদ) িপিপআর-3119 o uন্নয়ন
সহেযাগীেদর িনেদ র্শনা েমাতােবক সম্পন্ন করা হেয়েছ িকনা তা পয র্ােলাচনা করা; SWOT পদ্ধিত েয়ােগর মাধয্েম তথয্-uপাত্ত
িবেশ্লষণ পুব র্ক ৈবদুয্িতক য পািত o মালামাল স্থাপন eবং কল্পাধীন eলাকাসমূেহ িবদুয্ৎ বয্বস্থার বতর্মান aবস্থা পয র্ােলাচনা
করা; কল্পিট বাস্তবায়েনর ফেল কল্প eলাকায় িবদুয্ৎ বয্বস্থার িবিভন্ন সমসয্ার সমাধান েযমন- েলাডেশিডং, েলা-েভােল্টজ
সমসয্া, ে কারসমূেহর o সুiচগীয়ােরর পাট র্সমুহ িতস্থাপন, েটকিনকয্াল লস কমােনা eবং নূতন গর্াহকেদর িবদুয্ৎ সংেযাগ
দান iতয্ািদ কারেণ জনসাধারেণর আথ র্-সামািজক aবস্থার uপর কী ভাব পেড়েছ তা িনরূপণ করা; eবং ভিবষয্েত e ধরেণর
কল্প যােত আরo ফল সু o েটকসi বয্বস্থাপনার মাধয্েম সম্পন্ন করা যায় তার েয়াজনীয় সুপািরশ করা।
কল্পিটর ভাব মূলয্ায়েনর জনয্ কেল্পর আoতায় গুলশান সােকর্েলর েডসেকার aন্তভুর্ক্ত 6িট eলাকাসমূেহর
uপকারেভাগীেদরেক নমুনায় aন্তভুর্ক্ত করা হয়। e কল্পিট মুলয্ায়েনর জনয্ Cluster Sampling Design করা হেয়েছ। নমুনা
আকার িনণ র্েয়র জনয্ পিরসংখয্ানসূ বয্বহার কের eলাকািভিত্তক িবিভন্ন ধরেণর িবদুয্ৎ বয্বহারকারীর নমুনা বণ্টন করা
হেয়েছ। eেদর মেধয্ 751 জন আবািসক, 231 জন বািণিজয্ক, 35 জন িশল্প o 27 জন aনয্ানয্সহ সব র্েমাট 911 জন। e
ছাড়াo কল্পিটর গুণগত মান িবেশ্লষেণর জনয্ 5 (চার) িট দলীয় আেলাচনা (eফ িজ িড), কল্প সংিশ্লষ্ট কমর্কতর্া (েক আi
আi) eবং স্থানীয় eলাকায় eকিট কমর্শালা করা হেয়েছ, eছাড়াo DESCO eবং CAAB েথেক েসেকন্ডারী uপাত্ত সংগর্হ করা
হেয়েছ।
বতর্মােন েডসেকার 8.6 লক্ষ গর্াহেকর মেধয্ e কেল্পর আoতায় লক্ষয্মা া aনুযায়ী ৯3,361 জন িবদুয্ৎ সংেযাগ পায়। িবদুয্ৎ
বয্বস্থার সক্ষমতার বৃিদ্ধর ফেল লক্ষয্মা ার েচেয়o েবশী গর্াহক সংেযাগ েদয়া সম্ভব হেচ্ছ। e কেল্পর আoতায় (2) বাড্ডা, (3)
বসুন্ধরা, (4) িডoeiচeস মহাখালী, (5) uত্তরা eবং হযরত শাহজালাল (রাঃ) আন্তর্জািতক িবমানবন্দর (6) টঙ্গী (আংিশক)
eলাকার িবদুয্ৎ িবতরণ বয্বস্থার সক্ষমতা বাড়ােনা হয়। বতর্মােন েডসেকার সেব র্াচ্চ চািহদা 896 েমগাoয়াট।
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শতকরা ৯8.29 জন িবদুয্ৎ গর্াহক সব্ীকার কেরেছন েয, িবদুয্ৎ সংেযােগর ফেল ত েদর iন্টারেনট বয্বহার সহজ হেয়েছ।
iন্টারেনট বয্বহােরর uপকার িহেসেব ত রা uেল্লখ কেরেছন, সহেজi চাকুরীর আেবদন করা যায়, পরীক্ষার রুিটন o ফলাফল
পাoয়া যায়, েদশ-িবেদেশর খবর জানা যায়, িবেদেশ েলখাপড়ার জনয্ েযাগােযাগ করা যায়, িবিভন্ন কার তথয্ সংগর্হ করা যায়
eবং িবিভন্ন িবশব্িবদয্ালেয়র ভিতর্র ফমর্ পূরণ করাসহ ভিতর্ কায র্কর্ম সম্পন্ন করা যায় iতয্ািদ।
কল্প eলাকায় িবিভন্ন িশল্প িতষ্ঠােন জিরেপর aেনেকর মেত কারখানাগুেলার িবদুয্ৎ সংেযাগ েপেত েতমন েকান aসুিবধা
হয়িন। িবদুয্ৎ বয্বহােরর ফেল কারখানাগুেলার িবিভন্ন ধরেণর সুিবধা হেয়েছ। aিধক সময় ধের uৎপাদন o বয্বসা করা যায়।
রােতর েবলা েবশী সময় ধের কাজ করা যায়, ফেল বয্বসা ভােলা হয়। িবদুয্ৎ বয্বহােরর ফেল তুলনামূলক কম খরেচ uৎপাদন
করা যায়।
ক্ষু o মাঝাির বয্বসা িতষ্ঠানগুেলা মুিদর েদাকান, চােয়র েদাকান, েহােটল/েরস্টুেরন্ট, ফােমর্সী, ডাক্তারখানা, iেলকি কয্াল
সামগর্ীর েদাকান, হাড র্oয়ােরর েদাকান, ফািন র্চােরর েদাকান, বiেয়র েদাকানসহ িবিভন্ন িনমর্াণ সামগর্ীর েদাকান iতয্ািদ।
েদাকানগুেলা িবদুয্ৎ সংেযাগ পাoয়ার ফেল ত েদর বয্বসার aেনক সুিবধা হেচ্ছ। aেনক রাত পয র্ন্ত েদাকান েখালা রাখা সম্ভব
হেচ্ছ। ফেল তােদর িবিকর্র পিরমান েবেড় েগেছ। েদাকােন ি জ বয্বহার করার ফেল খাবার পচন েথেক রক্ষা করা সম্ভব হেচ্ছ।
েকর্তা আকষ র্ণ করার জনয্ aেনক েদাকােন িবেশষ কের খাবার েদাকােন িটিভ চালােনা হয়। েদাকােন িবদুয্ৎ থাকার ফেল
মালামাল সহেজ ৈতির করা যায়। e সমস্ত সুিবধার ফেল িতিট বয্বসা িতষ্ঠােনর আয় েবেড়েছ।
সংেশািধত কল্প স্তাব aনুযায়ী কল্পিট 3123 সােল েশষ করার লক্ষয্মা া িনধ র্ািরত থাকেলo কল্প বয্য় বৃিদ্ধ ছাড়াi eক
বৎসর aিতিরক্ত সময় aিতকর্ান্ত হoয়ার পর 3124 সােল কল্পিটর বাস্তবায়ন কায র্কর্ম েশষ হেয়েছ। aঙ্গিভিত্তক আিথ র্ক
িবেশ্লষেণ েদখা যায় েয, লক্ষয্মা ার তুলনায় 73.41% টাকা কৃতপেক্ষ খরচ হেয়েছ। eর মেধয্ িজoিব o কল্প সাহাযয্ হেত
93.85% eবং েডসেকার িনজসব্ তহিবল হেত মা 37.27% aথ র্ বয্য় হেয়েছ। aথ র্ বয্য় কম হoয়ার কারণ হল শুরুেত বয্য়
াক্কলন করা হেয়িছল 3116 সােলর বাজার দর aনুযায়ী। পরবত েত বাজার দর (311৯) aনুযায়ী াক্কলন কের কল্পিট
সংেশাধন করা হয়। ফেল সংেশািধত কল্প স্তাব aনুযায়ী কল্পিটর বয্য় বৃিদ্ধ পায়। পরবত েত আন্তজর্ািতক বাজাের eলeমi
aয্াডজাস্টেমন্ট হoয়ার কারেণ aথ র্াৎ েমটাল েবয্র দর uঠানামার ফেল eবং িকছু িকছু েক্ষে েযমন- কয্াপািসটর বয্াংক,
িসেঙ্গল েফজ iেলক িনক িমটার o িবিভন্ন ধরেনর েভিহেকল কর্য় না করার ফেল aথ র্ বয্িয়ত হয়িন। মালামাল পিরবহন,
iন্সুেরন্স, িসিড-ভয্াট o বয্াংক চাজর্ খােত খরচ কম হেয়েছ। কল্পিট বাস্তবায়েনর িনিমত্ত মালামাল o েসবা সংগর্েহর জনয্ 6 িট
পয্ােকেজর 37িট লেট িবভক্ত করা হয়। তন্মেধয্ aেপক্ষাকৃত aিধক চুিক্ত মূেলয্র 3িট o ৈদব চয়েনর মাধয্েম 3িট েমাট 5িট
নমুনা িহেসেব বাছাi করা হয়। িনব র্ািচত পয্ােকজ পয র্ােলাচনায় েদখা যায় েয, িবিধেমাতােবক দরপ িবজ্ঞিপ্ত 4 িট জাতীয়
পি কাঃ 3 িট বাংলা aপরিট iংেরজী পি কায় কািশত হেয়েছ। eছাড়া েডসেকা, eিডিব o িসিপিটiu —eর oেয়বসাiেট
দরপ িবজ্ঞিপ্ত আহব্ান করা হয়। দরপ িবকর্য় কায র্কর্ম, দরপ oেপিনং, তুলনামূলক িববরণী ণয়ন, দরপ মূলয্ায়ন, িঠকাদার
িনব র্াচন eবং চুিক্ত সব্াক্ষর iতয্ািদ কায র্কর্ম কর্য় নীিতমালা 3119 o eিডিব গাiড লাiন aনুসরণ কের সম্পন্ন করা হেয়েছ।
আরিডিপিপ (সারিণ 2.4, পৃষ্ঠা 4) eর aন্তভুর্ক্ত 32 নং আiেটম ান্সফরমার েটকশন iকুiপেমন্ট (eমিসিসিব) যার াক্কিলত
বয্য় 3 েকািট 88 লক্ষ টাকা, 36 নং আiেটম িসেঙ্গল েফজ iেল িনক িমটার-341 েভাল্ট যার াক্কিলত বয্য় 21 েকািট 81
লক্ষ টাকা, 39 নং আiেটম 22 েকিভ, 4x211 েকিভeআর কয্াপািসটর বয্াংক যার াক্কিলত বয্য় 3 েকািট 61 লক্ষ টাকা
মালামালগুিল কর্য় করা হয় নাi। eছাড়া আরিডিপিপ eর 45 o 46নং আiেটমগুিলর পূতর্কাজ করা হয় নাi যার াক্কিলত বয্য়
5 েকািট 86 লক্ষ টাকা। পূতর্কাজগুিল না করার দরুণ ভূিম uন্নয়েনর (43 নং আiেটম) েয়াজন হয় নাi যার াক্কিলত বয্য় 2
েকািট টাকা। uেল্লিখত মালামাল কর্য় o পূতর্ কাজ না করার জনয্ েডসেকার বতর্মান েজক্ট ডাiেরক্টর জানান েয eেত কল্প
বাস্তবায়েন েকান সমসয্া হয় নাi।
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কল্প বাস্তবায়েনর ফেল গুলশান সােকর্েল লক্ষয্মা া aনুযায়ী ৯3,361 জন গর্াহকেক িবদুয্ৎ সংেযাগ েদয়া হয়; গুলশান
সােকর্েলর কর্মবধ র্মান চািহদা (বািষ র্ক 9.57%) পূরণ করা সম্ভব হেয়েছ; চারিট নূতন 44/22 েকিভ সাব-েস্টশন স্থাপনসহ দুiিট
44/22 েকিভ সাব-েস্টশন নবায়ন কের িবতরণ বয্বস্থার সক্ষমতা aেনকাংেশ েবেড়েছ। 3115 সােল িবতরণ বয্বস্থার সক্ষমতা
িছল ৯1 েমগাoয়াট যা বতর্মােন ায় 311 েমগাoয়ােট uন্নীত হেয়েছ; iতয্ািদ কেল্পর uেল্লখেযাগয্ িদক ছাড়াo িবেদশী ঋণ
সহায়তা েপেত েদরী হoয়া ফেল কল্প বাস্তবায়েন সময় েবশী েলেগেছ; জিম aিধগর্হেণ িবেশষ কের ধামালেকাট, কয্ান্টনেমন্ট
সাব-েস্টশেনর জনয্ ায় eক বছর সময় েলেগেছ; সকল য াংশ কর্য় করা হয়িন o eখন সামানয্ হেলo িকছুটা েলাডেশিডং
থাকায় িবেশষ কের িপক আoয়াের িশল্প কারখানায় uৎপাদন কাজ বয্াহত হেচ্ছ।
oভারেলােডর দরুণ িবতরণ সাবেস্টশেনর সক্ষমতা থাকা সেত্তব্o িবতরণ বয্বস্থা িবিঘ্নত হেত পাের তাi িনভর্রেযাগয্ গর্ীড বয্বস্থা
িনিশ্চত করা েয়াজন; গর্ীড সাবেস্টশেনo য পািতর সক্ষমতা o িনভর্রেযাগয্তা িনিশ্চত করা েয়াজন। e ছাড়াo oভারেহড
েসাস র্ লাiেনর কন্ডাক্টার সাiজ কম হoয়ায় aেনক েক্ষে সাবেস্টশন পূণ র্ ক্ষমতায় পিরচালনা করা সম্ভব হেচ্ছ না। কােজi গর্ীড
সাবেস্টশন েথেক আগত 44 েকিভ েসাস র্ লাiনগুিলর ধারণ ক্ষমতা বৃিদ্ধ করা েয়াজন; েলাডেশিডং-eর কবল েথেক পির ােণর
লেক্ষয্ aিধকতর ক্ষমতাসম্পন্ন ান্সফরমার স্থাপেনর পাশাপািশ সঞ্চালন o িবতরণ লাiেনর আধুিনকায়ন o ক্ষমতাসম্পন্ন মােন
বৃিদ্ধ করা েযেত পাের; দীঘ র্ সময় য াংশ o েমিশনারীসমূহ কায র্ক্ষমতা বৃিদ্ধর লেক্ষয্ িনয়িমত পয র্েবক্ষণ, সংস্কার o
িতস্থাপেনর বয্বস্থা রাখা েযেত পাের; িবতরণ বয্বস্থার তাৎক্ষিণক aবস্থা জানা o েকান িট পাoয়া েগেল ত েমরামেতর জনয্
Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) বয্বস্থা চালু করা েযেত পাের; িবদুয্েতর aপচয় েরাধ, aৈবধ
বয্বহার বন্ধ eবং aিধকতর সিঠক িবদুয্ৎ বয্বহার িনিশ্চতকরণকেল্প িডিজটাল ি েপiড িমটার স্থাপেনর বয্বস্থা করা েযেত
পাের; কেল্পর কর্য় সংকর্ান্ত কায র্াদী মধয্ েথেক গৃহীত 5িট লট পয র্ােলাচনয় েদখা যায় েয, মালামাল সংগর্হ, েটন্ডার িকর্য়া
িপিপআর-3119 o eিডিব গাiডলাiন aনুসরণ করা হেয়েছ eবং e ধারা ভিবষয্েতo aবয্াহত রাখা েয়াজন; াময্মাণ
আদালত গঠেনর মাধয্েম রাি কালীন মিনটিরং বয্বস্থা কের aৈবধ িবদুয্ৎ বয্বহারকারীেদর িচিহ্নত সংেযাগকতর্ন o শািস্ত
িনিশ্চত করা েযেত পাের; িবদুয্ৎ aপচয় েরাধ করার জনয্ চারণা o uদব্ুদ্ধকরণ কমর্সুচীর আoতায় গণসেচতনতা বৃিদ্ধ করা
েযেত পাের; eবং েডসেকার মাস্টারপ্লয্ান aনুযায়ী কল্প eলাকায় আগামী 3131 সাল, 3136 সাল o 3141 সােল েলাডিডমান্ড েফারকাস্ট যথাকর্েম 2478.16 েমগাoয়াট, 3716.85 েমগাoয়াট o 5974.53 েমগাoয়াট। তাi ভিবষয্েত েফারকাস্ট
aনুযায়ী েলাড-িডমান্ড পূরণ করার লেক্ষয্ েয়াজন িনিরক্ষা কের e ধরেনর কল্প গর্হণ করা েযেত পাের।
িবদুয্েতর কর্মবধ র্মান চািহদা িনরূপণ কের নূতন সাবেস্টশন o িবতরণ লাiন িনমর্ােণর লেক্ষয্ সিঠক সমেয় পিরকল্পনা গর্হণ
করেত হেব; েয সকল কল্প িবেদিশ সহায়তার মাধয্েম েনয়া হেব েস সকল কেল্পর aথ র্ ছােড়র িবষয় আেরা সহজীকরেণর
বয্বস্থা গর্হণ করেত হেব, যােত কের িনিদ র্ষ্ট সমেয় কল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয়; দীঘ র্ েময়াদী পিরকল্পনা o চািহদা িনরূপণ কের
কল্প গর্হণ করেত হেব; পাশাপািশ রক্ষণােবক্ষণ o সংস্কার বয্বস্থার মাধয্ােম য পািতসমূেহর কায র্ক্ষমতা বৃিদ্ধ করার বয্বস্থা
েনয়া েযেত পাের; নূতন সাবেস্টশন িনমর্ােণর জনয্ জিম aিধগর্হেণ দীঘ র্ সময় েলেগ যায়। ফেল সাবেস্টশন িনমর্াণ কাজ িবলিমব্ত
হয়। e সংকর্ান্ত জিম aিধগর্হণ িকর্য়া সহজীকরণ করা েয়াজন; জনবহুল o oভারেহড িবদুয্ৎ লাiন করা ঝুিঁ কপূণ র্ eলাকায়
ভূ-গভর্স্থ িবতরণ লাiন স্থাপন বয্বস্থা রাখা েযেত পাের; িবদুয্ৎ খােতর সব্চ্ছতা o জবাবিদিহতা িনিশ্চত করা েয়াজন; uন্নত
গর্াহকেসবা িনিশ্চতকেল্প আধুিনক Call Center স্থাপন করা েযেত পাের; eবং েসাশাল িমিডয়ার মাধয্েম সকল গর্াহেকর জনয্
িবদুয্ৎ বয্বহাের সা য়ী হoয়ার লেক্ষয্ চার চারনার বয্বস্থা করা েযেত পাের।
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থম aধয্ায়
ভূিমকা
1.1 পটভূিমঃ
িনরবিচ্ছন্ন o িনভর্রেযাগয্ িবদুয্ৎ বয্বস্থা eকিট েদেশর আিথ র্ক o সামািজক uন্নয়েনর চািবকািঠ। ঢাকা িসিট কেপর্ােরশন
aধীন eলাকা বাড্ডা, গুলশান, বসুন্ধরা, িডoeiচeস মহাখালী, uত্তরা, হযরত শাহজালাল (রাঃ) আন্তজর্ািতক িবমানবন্দর,
টঙ্গী-eর আংিশক eলাকায় (িডিপিডিস বিহভূর্ত eলাকা) িবদুয্ৎ িবতরণ বয্বস্থা, ঢাকা িবদুয্ৎ সরবরাহ েকাম্পানী
িলিমেটড (েডসেকা) eর uপর নয্স্ত। েসেপ্টমব্র 3,2৯৯9 সােল শুধু িমরপূর eলাকায় িবদুয্ৎ সরবরাহ িদেয় েডসেকা তার
যা া শুরু কের। তখন গর্াহক সংখয্া িছল মা 82,272 জন, িকন্তু কর্মবধ র্মান িবদুয্ৎ eর চািহদা বাড়েত থাকেল eবং
িবতরণ লাiেনর aবকাঠােমা িনমর্াণ না হoয়ায় েডসেকা কতৃক
র্ নূতন গর্াহক সংেযাগ েদয়া কিঠন হেয় পেড়। 3115 সােল
গুলশান সােকর্েল িবতরণ লাiেনর ধারণ ক্ষমতা ৯1 েমগাoয়াট িছল । e aবস্থায় িবতরণ লাiেনর oভার-েলােডর দরুণ
ঘন ঘন েলাডেশিডং করেত হয়। িনরবিচ্ছন্ন o মানসম্পন্ন িবদুয্ৎ সরবরাহ eবং কর্মবধ র্মান িবদুয্ৎ eর চািহদা পূরেণর
লেক্ষয্ েসেপ্টমব্র 25, 3117 সােল েডসেকা কতৃক
র্ িবতরণ লাiেনর ক্ষমতা uন্নীতকরণ o স সারেণর লেক্ষয্
“Upgrading and Expanding Distribution System in Gulshan Circle” শীষ র্ক কল্পিট টাঃ
4৯,৯94.81 লক্ষ বয্েয় eকেনক সভায় aনুেমাদন লাভ কের। পরবত েত e কেল্পর বয্য় দ ড়ায় টাঃ 6৯,5৯1.11 লক্ষ
(প চশত চুরানবব্i েকািট নবব্i লাখ টাকা) মা যা মাচ র্ 3, 3121 তািরেখর eকেনক সভায় aনুেমািদত হয়। ei কেল্পর
আoতায় েডসেকা-eর গুলশান সােকর্েলর িবতরণ লাiেনর সক্ষমতা aিতিরক্ত 291 েমগাoয়াট বৃিদ্ধ পায়। eছাড়া িসেস্টম
লস্, েলা-েভােল্টজ সমসয্া aেনকটা লাঘব হয়। বতর্মােন েডসেকার 8.6 লক্ষ গর্াহেকর মেধয্ e কেল্পর আoতায়
লক্ষয্মা া aনুযায়ী ৯3,361 জন িবদুয্ৎ সংেযাগ পায়। িবদুয্ৎ বয্বস্থার সক্ষমতার বৃিদ্ধর ফেল লক্ষয্মা ার েচেয়o েবশী
গর্াহক সংেযাগ েদয়া সম্ভব হেচ্ছ। e কেল্পর আoতায় (2) বাড্ডা, (3) বসুন্ধরা, (4) িডoeiচeস মহাখালী, (5) uত্তরা eবং
হযরত শাহজালাল (রাঃ) আন্তজর্ািতক িবমানবন্দর (6) টঙ্গী eলাকার িবদুয্ৎ িবতরণ বয্বস্থার সক্ষমতা বাড়ােনা হয়।
বতর্মােন েডসেকার সেব র্াচ্চ চািহদা 896 েমগাoয়াট।
জািতসংঘ কতৃক
র্ ণীত SDG (Sustainable Development Goals)-eর সপ্তম লক্ষয্মা া aনুযায়ী সবার জনয্
সা য়ী, িনভর্রেযাগয্ o েটকসi িবদুয্ৎ িনিশ্চত করার কথা বলা হেয়েছ। বাংলােদেশর SDG লক্ষয্মা া aজর্েনর েক্ষে
বতর্মােন জব্ালানী o িবদুয্ৎ েসক্টর িবরাট চয্ােলেঞ্জর সম্মুখীন। eছাড়াo বাংলােদশ সরকােরর িভশন-3132 eর মূল
িতপাদয্ aনুযায়ী সবার ঘের ঘের িবদুয্ৎ েপৗঁছােনা eকিট গুরুতব্পূণ র্ uেদ্দশয্। িবেশষ কের পাoয়ার েসক্টের কর্মবধ র্মান
িবদুয্ৎ চািহদা ত েবেড় চেলেছ eবং e চািহদা পূরণ করাo eকিট বড় চয্ােলঞ্জ। েডসেকা কল্পিট সরকােরর িভশন-3132
চািহদা পূরেণ aেনকটাi eিগেয় িনেয় যােব।

2.3 কেল্পর িববরণঃ
ক) কেল্পর নাম
খ) uেদয্াগী ম ণালয় o িবভাগ
গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা
ঘ) মূল aনুেমািদত বয্য়
ঙ) সংেশািধত স্তািবত বয্য়

চ) বাস্তবায়নকাল
ছ) কেল্পর aবস্থান

: আপেগর্িডং eন্ড eক্সপয্ািন্ডং িডি িবuশন িসেস্টম iন গুলশান সােকর্ল।
: িবদুয্ৎ, জব্ালানী o খিনজ সম্পদ ম ণালয়, িবদুয্ৎ িবভাগ।
: ঢাকা iেলকি ক সাপ্লাi েকাম্পানী িলিমেটড (েডসেকা)।
: 4৯,৯94.81 লক্ষ টাকা (িজoিব 23,914.81 লক্ষ টাকা,
কল্প সাহাযয্ 37,৯26.26 লক্ষ টাকা, সংস্থার িনজসব্ 375.91 লক্ষ টাকা)।
: 6৯,5৯1.11 লক্ষ টাকা (িজoিব 3,814.12 লক্ষ টাকা,
কল্প সাহাযয্ 46,3৯2.69 লক্ষ টাকা,
সংস্থার িনজসব্ 32,5৯6.64 লক্ষ টাকা)।
: জুলাi 3117 হেত জুন 3124।
: বৃহত্তর গুলশান, uত্তরা o টঙ্গী eলাকা।
[সূ ঃ আরিডিপিপ, েডসেকা]
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িচ ঃ েডসেকা eিরয়া ময্াপ

(সূ ঃ েডসেকা বািষ র্ক িতেবদন-3125)

সারিণ 2.3.2 াক্কিলত বয্য়
িববরণ
ক) েমাট
খ) িজoিব
গ) ৈবেদিশক মূ া
ঘ) কল্প সাহাযয্ (ADB)
ঙ) আরিপe
চ) েডসেকা

(লক্ষ টাকায়)
সব র্েশষ সংেশািধত
6৯,5৯1.12
3,814.13
46,3৯2.56
32,5৯6.65
[সূ ঃিপিসআর, আieমiিড]

মূল
4৯,৯94.81
23,914.81
37,৯26.31
375.91

সারিণ 2.3.3 িডিপিপ aনুেমাদেনর তািরখঃ
মূল
সংেশািধত (2ম)

েসেপ্টমব্র 25, 3117
মাচ র্ 3, 3121
[সূ ঃিপিসআর, আieমiিড]
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সারিণ 2.3.4 বাস্তবায়ন কালঃ
িববরণ
মূল
সংেশািধত(2ম)
কৃত বাস্তবায়ন (aনুেমািদত)

আরেম্ভর তািরখ
জুলাi-3117
জুলাi-3117
জুলাi-3117

সমািপ্তর তািরখ
জুন, 3121
জুন, 3123
জুন, 3124
[সূ ঃিপিসআরআieমiিড]

2.4 কেল্পর ধান ধান aঙ্গসমুহঃ বরাদ্দ o কৃত বয্য় (আরিডিপিপ aনুেমাদন aনুযায়ী)
কেল্পর মালামাল কর্য় সংকর্ান্ত াক্কলন, কৃত বয্য় o aবয্িয়ত aেথ র্র িববরেণর ছক িনেম্ন েদয়া হলঃ
সারিণ 2.4.2 কেল্পর মালামাল কর্য় সংকর্ান্ত িববরণী
কর্িমক
কােজর আiেটম
eকক
আরিডিপিপ aনুযায়ী
নং
বরাদ্দ
আিথ র্ক
পিরমাণ
2

2
3
4

5

6

8
9

4

5

(লক্ষ টাকায়)

কৃত বয্য়
আিথ র্ক

পিরমাণ

6

7

aবয্িয়ত
aথ র্

মন্তবয্

8

9

2
(ক) রাজসব্ uপকরণ
েজেক্টর কমর্কতর্া o
কমর্চারীেদর েবতন-ভাতা
o aিফস সংস্থাপন বয্য়
(খ) মূলধনী uপকরণ

3

যানবাহন (2িট জীপ, 3িট
িপক-আপ o 5িট েমাটর
সাiেকল)
আসবাবপ o aিফস
সরঞ্জাম
44/22 েকিভ,
3X31/39eমিভe
সাবেষ্টশন িনমর্াণ (টান র্কী
েবিসস)
44/22 েকিভ,
21/25eমিভe সাবেষ্টশন
পূনব র্াসন o নবায়ন কের
3X31/39 eমিভe uন্নীত
করণ (টান র্কী েবিসস)
সহায়ক েমিশনারী o
য পািত
44 েকিভ
XLPEU/Gকয্ােবল 2
X611 Sq.mm
(Copper)
22KV সুiচিগয়ার
22KV R.M.U

সংখয্া

219.11

8

L.S

41.11

L.S

সংখয্া

8,288.11

5

6,779.৯9

5

1519.02

সংখয্া

3,739.11

3

3,319.18

3

419.93

Ckt
KM

6,551.11

51

4,৯49.34

51

1501.77

েসট
সংখয্া

271.11
367.11

41
31

267.42
366.14

41
31

3.69
0.97

2,387.85

36৯.75

-

1017.10

-

219.11

কর্য় করা
হয় নাi।

41.11

কর্য় করা
হয় নাi।
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কর্িমক
নং
9
10

কােজর আiেটম
2
েসকশনালাiিজং সুiচ
22 েকিভ XLPEU/G
কয্ােবল 4 x 311

eকক

aবয্িয়ত aথ র্

মন্তবয্

8

9

আরিডিপিপ aনুযায়ী বরাদ্দ
আিথ র্ক
পিরমাণ
4
5
19.11
211
3,285.11
41

কৃত বয্য়
আিথ র্ক
পিরমাণ
6
7
29.11
211
3,1৯5.62
41

0.00
79.49

Ckt
KM

2,877.11

31

867.92

31

1009.19

211

5,227.৯5

211

-116.94

3
সংখয্া
Ckt
KM

Sq.mm (Copper)

eবং কয্ােবল eেক্সসিরজ
11

22 েকিভ XLPEU/G
কয্ােবল 4 x 296
Sq.mm (Copper)

eবংকয্বল eেক্সসিরজ
12

22 েকিভ XLPE
eিরয়াল বানেডল্ড
কন্ডাক্টর eবং eেক্সসিরজ

Ckt
KM

5,111.1

13

511 েভাল্ট, XLPE
eিরয়াল বানেডল্ড
কন্ডাক্টর eবং eেক্সসিরজ

Ckt
KM

2,667.11

211

2,574.1৯

211

92.91

14
15
16
18
18

22 েকিভ O/H লাiন
22/0.4েকিভ O/H লাiন
100 েভাল্ট O/H লাiন
কন্ডাক্টর
iন্সুেলটর eবং iন্সুেলটর
eেক্সসিরজ

KM
KM
KM
KM
L.S

479.53
2,584.79
৯৯2.91
4,176.11
৯6.11

46
236
236
2911

46
236
236
2911

L.S

517.1৯
2,549.96
935.54
2,৯3৯.48
৯4.৯3

L.S

-37.67
34.83
167.47
1135.63
1.08

19

কন্ডাক্টর eেক্সসিরজ eবং
সািভর্স eেক্সসিরজ

Lot

5৯6.11

Lot

586.56

Lot

19.55

20

22/0.4েকিভ
,311েকিভe
িডি িবuশন ান্সফরমার

সংখয্া

2360.11

611

৯62.৯6

611

298.05

21

ান্সফরমার ে ােটকশান
iকুiপেমন্ট (11 KV

L.S

461.11

L.S

48.19

L.S

423.৯3

LA, DOFC and LV
MCCB)

22

22 েকিভ িমটািরং iuিনট সংখয্া
eবং eেক্সসিরজ

2,1৯6.11

361

2,19৯.26

361

5.85

23

4-েফজ iেল িনক
িমটার(LT)
4-েফজ iেল িনক
িমটার (েস্পয়ার ফর
িফডার িমটািরং)

সংখয্া

396.11

5,111

392.25

5111

3.86

সংখয্া

66.11

211

66.11

211

0.00

িসেঙ্গল েফজ iেল িনক
িমটার

সংখয্া

2,181.11

2,11,111

-

-

2,181.11

24

26

MCCB

কর্য় করা
হয় নাi।

কর্য় করা
হয় নাi।
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কর্িমক
নং

কােজর আiেটম
2

eকক
3
সংখয্া

আরিডিপিপ aনুযায়ী বরাদ্দ
কৃত বয্য়
aবয্িয়ত aথ র্
আিথ র্ক
পিরমাণ
আিথ র্ক
পিরমাণ
4
5
6
7
8
236.11
6,11,111 45.58
6,11,111 90.53
L.S
L.S
411.11
৯৯.39
200.72

মন্তবয্
9

27
27

িমটার সীল
টুলস eন্ড iকুiপেমন্ট

28

কয্াপািসটর বয্াঙ্ক aেটা
েসট
সুiচসহ ( েপাল মাuেন্টড)

361.11

29

aেটা েভােল্টজ
েরগুেলটর, 411 amp

েসট

631.11

26

62৯.68

15

0.43

30

eকিট সাবেস্টশেনর জনয্
ভূিম aিধগর্হণ

-

31

স্থানীয় কনসালটয্ান্ট eর
াথিমক জিরপসহ eবং
িবিবধ কনসালেটনিস

-

32

ভূিম uন্নয়ন

Cu.m

211.11

24111

-

211

211.11

33

িসিভল oয়াকর্স
(aনাবািসকঃ 22 েকিভ
সুiিচং েস্টশন eবং
aিভেযাগ েক ) বাড্ডা,
uত্তরা, িনেকতন eবং
মহাখালী।

Sq.m

261.11

2111

-

261

করা হয়
নাi।
টান র্কী
ক য্ােক্ট
aন্তভু র্ক্ত

34

Sq. m
িসিভল oয়াকর্স
(aনাবািসকঃ 22 েকিভ
ফাংশনাল িবিল্ডং,
চারতলা িবিল্ডং, আফতাব
নগর, েমাট
র্
2111বগিমটার।

361.11

3111

-

-

361.11

করা হয়
নাi।

35

িসিভল oয়াকর্স
(আবািসকঃ ছয়তলা
িবিল্ডং, আফতাব নগর,
র্
েমাট 2511 বগিমটার।

Sq. m

336.11

2511

-

-

336.11

করা হয়
নাi।

36
37

স্থাপন খরচ

L.S

CD & VAT

35%

4,111.11
৯,876.51

L.S
-

2,364.16 L.S
7,747.67 -

1746.95
3128.84

61.11

L.S

-

50.00

L.S

361.11

কর্য় করা
হয় নাi।

of
Materi
al Cost

38

িবিবধ

L.S

-
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কর্িমক
নং

কােজর আiেটম

39
40
41

IDC
Price Contingency
Physical
Contingency
Sub-Total (মূলধনী

eকক

2

3
L.S
L.S
L.S

uপকরণ)
সব র্েমাট (ক+খ)
DESCO eর aংশ

(IDC)

aবয্িয়ত aথ র্

আরিডিপিপ aনুযায়ী বরাদ্দ
কৃত বয্য়
আিথ র্ক
পিরমাণ
আিথ র্ক
পিরমাণ
4
5
6
7
L.S
6,534.25
L.S
2,4৯6.17
L.S
852.77
-

8
6,534.25
2,4৯6.17
852.77

69,314.36

47,912.45

21,411.92

6৯,490.00
6534.25

48,171.৯9
1.11

22,429.02

মন্তবয্
9

IDC eর
DESCO eর

aংশ পিরেশাধ
করা হয়িন

Total Net
(GOB & PA Part)

48,৯৯5.59

42,548.৯2

6,556.57
[সূ ঃিপিসআর, আieমiিড]

2.5 ৈবদুয্িতক িবতরণ বয্বস্থা, uন্নয়ন o স সারণঃ
e কেল্পর আoতায় েডসেকা গুলশান সােকর্েল চারিট নূতন 44/22 KV, 3X31/39 MVA সাবেষ্টশন স্থাপন করায় িবদুয্ৎ
িবতরণ বয্বস্থায় uেল্লখেযাগয্ uন্নয়ন o স সারণ ঘেট, eছাড়া uত্তরা eবং eিভেয়শন েডেভলপেমন্ট aথিরিট (ADA)-eর
44/22 KV, 2x21/25 MVA সাবেষ্টশন দুিটর ক্ষমতা বৃিদ্ধ কের েতয্কিট 3x31/39MVA-েত uন্নীত করা হয়। ফেল
হযরত শাহজালাল (রাঃ) আন্তজর্ািতক িবমান বন্দেরর িবদুয্ৎ বয্বস্থা িনরবিচ্ছন্ন o মানসম্পন্ন হেয়েছ। eছাড়া গুলশান
সােকর্েলর আoতাধীন eলাকায় নূতন সংেযাগ, বিধ র্ত চািহদা েমটােনা সম্ভব হেয়েছ eবং েলাডেশিডং aেনকাংেশ াস
েপেয়েছ।

2.6

কেল্পর ধান aঙ্গসমূহঃ

1) েভৗত কায র্াবলী
ক)
(2) বাড্ডা, (3) বসুন্ধরা, (4) িডoeiচeস মহাখালী, (5) হযরত শাহজালাল (রাঃ) আন্তজর্ািতক
িবমানবন্দর eলাকায় 5িট নতুন 44/22 KV, 3X20/28 MVA সাবেষ্টশন স্থাপন করা;
খ)
uত্তরা eবং eিভেয়শন েডেভলপেমন্ট aথিরিট (ADA)-eর পুরাতন দুiিট 33/11KV, 3x21/25
MVA পাoয়ার ান্সফরমার 33/11KV, 3x20/28MVA দব্ারা িতস্থাপন কের সাবেষ্টশন দুিটর
ক্ষমতা িদব্গুণ বৃিদ্ধ করা;
গ)
336 িকঃিমঃ িবতরণ লাiন িনমর্াণ করা;
ঘ)
সুiচিগয়ােরর সািকর্ট ে কার o খুচেরা য পািত পিরবতর্ন কের েসগুেলার কায র্কািরতা বৃিদ্ধ করা;
2) েসবাসমূহঃ
ক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)
চ)
ছ)

uত্তরা o গুলশান eলাকার িবদুয্েতর কর্মবধ র্মান চািহদা পূরণ করা।
গুলশান o uত্তরা eলাকায় িবদুয্েতর েলাডেশিডং াস করা।
িবদুয্ৎ বয্বস্থার oভারেলােডর দরুণ েলা-েভােল্টজ সমসয্া িনরসন করা।
িবদয্মান িবদুয্ৎ িবতরণ লাiেনর পুনব র্াসন o স সারণ কের িবদুয্ৎ িবতরণ বয্বস্থা uন্নত করা।
িবদুয্ৎ বয্বস্থার েটকিনকয্াল লস কমােনা।
িবদুয্ৎ বয্বস্থার িসেষ্টম েভােল্টজ uন্নত করা eবং গর্হণেযাগয্ েলেভেল িনেয় আসা।
নূতন সংেযাগ সুিবধা সৃিষ্ট কের ঘের-ঘের িবদুয্ৎ সংেযাগ িদেয় িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার সরকােরর
িভশন বাস্তবায়ন করা।
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2.7 কল্পিটর uেদ্দশয্ঃ
ক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)
চ)
ছ)
জ)
ঝ)
ঞ)

(2) বাড্ডা, (3) বসুন্ধরা, (4) িডoeiচeস মহাখালী, (5) হযরত শাহজালাল (রাঃ) আন্তজর্ািতক
িবমানবন্দর eলাকায় 5িট নতুন 44/22 KV, 3X20/28 MVA সাবেষ্টশন স্থাপন করা;
uত্তরা eবং eিভেয়শন েডেভলপেমন্ট aথিরিট (ADA)-eর পুরাতন দুiিট oভারেলােডড 33/11KV,
3x21/25 MVA পাoয়ার ান্সফরমার 33/11KV, 3x20/28MVA দব্ারা িতস্থাপন করা;
uত্তরা o গুলশান eলাকার িবদুয্েতর কর্মবধ র্মান চািহদা পূরণ করা।
গুলশান o uত্তরা eলাকায় িবদুয্েতর েলাডেশিডং াস করা।
েলাডেশিডং eর কবল েথেক eলাকার নাগিরকেদর েভাগািন্ত দূর করা।
িবদুয্ৎ বয্বস্থার oভারেলােডর দরুণ েলা-েভােল্টজ সমসয্া িনরসন করা।
সুiচিগয়ােরর সািকর্ট ে কার o খুচেরা য পািত পিরবতর্ন কের েসগুেলার কায র্কািরতা বৃিদ্ধ করা।
িবদয্মান িবদুয্ৎ িবতরণ লাiেনর পুনব র্াসন o স সারণ কের িবদুয্ৎ িবতরণ বয্বস্থা uন্নত করা।
িবদুয্ৎ বয্বস্থার েটকিনকয্াল লস কমােনা।
নূতন সংেযাগ সুিবধা সৃিষ্ট কের ঘের-ঘের িবদুয্ৎ সংেযাগ িদেয় িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার সরকােরর
িভশন বাস্তবায়ন করা।

2.8 সমীক্ষার uেদ্দশয্ঃ
িটoআর (ToR) aনুযায়ী সমীক্ষা পিরকল্পনািটর uেদ্দশয্সমূহ িনম্নরূপঃ
ক) িডজাiন o েস্পিসিফেকশন aনুযায়ী কেল্পর লক্ষয্মা া িনধ র্ািরত eলাকায় aিজর্ত হেয়েছ িকনা তা যাচাi
করা।
খ) কেল্পর আoতায় eলাকায় জিরপ কের বাস্তবািয়ত কেল্পর ধান আiেটমগুিলর বতর্মান aবস্থা পয র্ােলাচনা
কের মতামত দান করা।
গ) কেল্পর ধান ধান কর্য় সংকর্ান্ত কায র্াবলী (েযমন দরপ আহব্ান, দরপ মূলয্ায়ন, দরপ aনুেমাদন,
কায র্ােদশ দান) eবং িবিভন্ন পয্ােকজসমুহ (েযমন - পণয্, িনমর্াণ কাজ o েসবা iতয্ািদ) িপিপআর-3119 o
uন্নয়ন সহেযাগীেদর িনেদ র্শনা েমাতােবক সম্পন্ন করা হেয়েছ িকনা তা পয র্ােলাচনা করা।
ঘ) SWOT পদ্ধিত েয়ােগর মাধয্েম তথয্-uপাত্ত িবেশ্লষণ পূব র্ক ৈবদুয্িতক য পািত o মালামাল স্থাপন eবং
কল্পাধীন eলাকাসমুেহ িবদুয্ৎ বয্বস্থা বতর্মান aবস্থা পয র্ােলাচনা করা।
ঙ) কেল্পর িডিপিপ aনুযায়ী সাবেস্টশনসহ aনয্ানয্ য পািতসমূহ স্থািপত হেয়েছ িকনা eবং তার বতর্মান aবস্থা
o কায র্কািরতা িনরীক্ষা করা;
চ) কল্পিট বাস্তবায়েনর ফেল কল্প eলাকায় িবদুয্ৎ বয্বস্থার িবিভন্ন সমসয্ার সমাধান েযমন- েলাড-েশিডং, েলােভােল্টজ সমসয্া, ে কারসমুেহর o সুiচগীয়ােরর পাট র্সমূহ িতস্থাপন, েটকিনকয্াল লস কমােনা eবং নূতন
গর্াহকেদর িবদুয্ৎ সংেযাগ দান iতয্ািদ কারেণ জনাসাধারেণর আথ র্-সামািজক aবস্থার uপর কী ভাব
পেড়েছ তা িনরূপণ করা।
ছ) e কেল্প কায র্াবলীর িবিভন্ন সুিবধা aসুিবধাসমূহ িচিহ্নত কের ভিবষয্েত e ধরেণর কল্প যােত আরo ফল সু
o েটকসi বয্বস্থাপনার মাধয্েম সম্পন্ন করা যায় তার সুপািরশ করা।
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2.9 পরামশর্ক িতষ্ঠােনর দািয়তব্ঃ
ক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)
চ)
ছ)
জ)
ঝ)

পরামশর্ক িতষ্ঠানিট কেল্পর আoতায় নমুনািয়ত সকল eলাকায় ভাব মূলয্ায়ন কােজ তথয্ সংগর্হ
করা হেয়েছ।
কল্পিটর সকল uেদ্দশয্সমূহ সমীক্ষায় aন্তভুর্ক্ত করা হেব eবং eতদসংেগ বাস্তবািয়ত 15 (চার) িট
সাবেষ্টশন eবং দুিট নবায়নকৃত সাবেস্টশেনর যথািনিমর্ত eকেরখা িচ (As-built Single Line
Diagram) স্তুত কের 15 (চার) কিপ uপস্থাপন করা হেয়েছ।
কেল্পর তয্ক্ষ o পেরাক্ষ তথয্ সুিবধােভাগীেদর িনকট হেত সংগর্হ করা হেয়েছ।
কল্প সংিশ্লষ্ট কমর্কতর্া eবং মাঠ পয র্ােয়র কমর্কতর্ােদর সেঙ্গ িবস্তািরত আেলাচনা করা হেয়েছ।
স্থানীয় জন িতিনিধ (oয়াড র্ কাuিন্সলার), স্থানীয় গণয্মানয্ বয্িক্ত, িশক্ষক, বয্বসায়ী, ডাক্তার,
েকৗশলী, িশক্ষাথ eবং সংিশ্লষ্ট েস্টকেহাল্ডারেদর aন্তভুর্ক্ত কের eফিজিড সভার আেয়াজন করা
হেয়েছ।
স্থানীয় পয র্ােয় eকিট oয়াকর্শেপর আেয়াজন করা হেয়েছ। oয়াকর্শেপ সংিশ্লষ্ট সুিবধােভাগী eবং
েডসেকার কমর্কতর্া, আieমiিড-র কমর্কতর্াগণ uপিস্থত িছেলন।
কল্প eলাকা হেত সংগৃহীত তেথয্র আেলােক মূলয্ায়ন িতেবদন ণয়ন eবং সংিশ্লষ্ট কতৃপর্ েক্ষর
িনকট aনুেমাদেনর জনয্ েপশ করা হেয়েছ।
জাতীয় পয র্ােয় eকিট oয়াকর্শেপর আেয়াজন করা হেয়েছ। oয়াকর্শেপর মতামত o িসদ্ধােন্তর আেলােক
সমীক্ষা িতেবদন চূড়ান্ত করা হেয়েছ।
েমাট পঞ্চাশ কিপ চূড়ান্ত সমীক্ষা িতেবদন (চিল্লশ কিপ বাংলা eবং দশ কিপ iংেরজীেত) মহাপিরচালক, মূলয্ায়ন েসক্টর আieমiিড eর িনকট দািখল করা হেব।
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িদব্তীয় aধয্ায়
সমীক্ষা পদ্ধিত
3.2 সমীক্ষা পদ্ধিতঃ
সমীক্ষার কমর্পদ্ধিতর aংশ িহেসেব েয়াজনীয় তথয্ াiমারী eবং েসেকন্ডারী uৎস হেত uপাত্ত সংগর্হ করা হয়। াiমারী
তথয্গুিল সরাসির সাক্ষাৎকােরর মাধয্েম eবং েসেকন্ডারী তথয্গুিল েডসেকা o CAAB েথেক সংগর্হ করা হয়। সংগৃহীত
তথয্গুিল যাচাi বাছাi কের সংরক্ষণ করা হয় eবং পরবত েত িবেশ্লষণ পূব র্ক িতেবদেন বয্বহার করা হয়।
“আপেগর্িডং eন্ড eক্সপয্ািন্ডং িডি িবuশন িসেস্টম iন গুলশান সােকর্ল” কেল্পর ভাব সম্পেকর্ সময্ক ধারণা লােভর
জনয্ েয়াজনীয় তথয্-uপাত্ত সংগর্েহর জনয্ পিরমাণগত eবং গুণগত জিরপ পদ্ধিত বয্বহার করা হয়। শ্ন o uত্তেরর
মাধয্েম সরাসির সাক্ষাৎকার গর্হণপূব র্ক আবািসক খানা, বািণিজয্ক গর্াহক, িশল্প o aনয্ানয্ িতষ্ঠান েথেক তথয্ সংগর্হ
করা হয়। eফিজিড (েফাকাস গর্ুপ িডসকাশন) পদ্ধিতর মাধয্েম স্থানীয় কাuিন্সলর, ডাক্তার, েকৗশলী, িশক্ষক-িশিক্ষকা,
ছা -ছা ী, বয্বসায়ী, গৃিহণীর সাক্ষাৎকার গর্হণ করা হয়। েকআiআi (কী iনফরময্ান্টস iন্টারিভu) পিরচালনার সময়
েডসেকা eর কল্প সংিশ্লষ্ট কমর্কতর্া, CAAB eর কমর্কতর্া, িশল্প o স্কুল-কেলেজর মািলক eবং িচিকৎসােক কতৃর্পেক্ষর
সাক্ষাৎকার গর্হণ করা হয়।
eখােন uেল্লখ করা েয়াজন েয, কল্পিট শুরু করার সমেয় েকান েবজলাiন জিরপ করা হয়িন। eমতাবস্থায় কেল্পর
ভাব িনণ র্েয়র জনয্ দু’ধরেণর খানা; সুিবধােভাগী (ি টেমন্ট) o কল্প বিহভূর্ত খানা (কে াল) িনব র্াচন করা হেয়েছ। তথয্
সংগর্হকালীন সমেয় কল্প eলাকার uত্তরায় 2িট স্থানীয় পয র্ােয়র কমর্শালার আেয়াজন করা হেয়েছ। সংগৃহীত তথয্সমূহ
িবেশ্লষেণর জনয্ কিম্পuটাের SPSS-20 eবং R-Project for Statistical Computing ে াগর্াম বয্বহার করা
হেয়েছ। পরবত েত তথয্ িবেশ্লষণ কের ei চূড়ান্ত খসড়া ভাব মূলয্ায়ন সমীক্ষা িতেবদন স্তুত করা হেয়েছ।

সারিণ 3.2.2 কেল্পর লগে মঃ
Input

Output Target

Outcome

2

3

4

(ক)িবদুয্ৎ ক্ষমতা 311MW
বৃিদ্ধকরণ।
(খ)িবদুয্ৎ িবতরণ বয্বস্থা
স সারণ।
(গ)নুতন িবদুয্ৎ সাবেষ্টশন
িনমর্াণ।
(ঘ) দুiিট সাবেষ্টশন নবায়ন
o পুনব র্াসন কের ক্ষমতা
বৃিদ্ধকরণ।

(ক) 5িট নূতন 44/22 KV,
3X 20/28 MVA নূতন
সাবেষ্টশন িনমর্াণ।
(খ) দুিট 44/22 KV,
21/25 MVA সাবেষ্টশেনর
ক্ষমতা বৃিদ্ধ কের 31/39
MVA েত uন্নীত করা।
(গ) 336 িকঃিমঃ িবদুয্ৎ
িবতরণ লাiন িনমর্াণ।

(ক)নূতন গর্াহকেদর িবদুয্ৎ
সংেযাগ দান ।
(খ)িবতরণ লাiেনর ক্ষমতা
বৃিদ্ধ।
(গ)সাবেষ্টশেনর ক্ষমতা বৃিদ্ধ।
(ঘ)নূতন আরo গর্াহক
সংেযােগর সক্ষমতা বৃিদ্ধ ।
(ঙ)েটকিনকয্াল লস কমােনা
(েলা-েভােল্টজ সমসয্া দুর
করণ)।
(চ)য পািতসমূেহর
কায র্কািরতা বৃিদ্ধ েপেয়েছ।

Impacts
5

(ক)সাব-েষ্টশনসহ িবদুয্ৎ
িবতরণ বয্বস্থার ক্ষমতা বৃিদ্ধ।
(খ)ৈবদুয্িতক য পািতর
কায র্কািরতা বৃিদ্ধ।
(গ)aিধক সংখয্ক গর্াহক
সংেযাগ দান।
(ঘ)ভিবষয্েত িবদুয্ৎ চািহদা
েমাকােবলা করার সক্ষমতা
aজর্ন।
(ঙ)িবদুয্ৎ বয্বস্থার সািব র্ক
গুণগত মান বৃিদ্ধ
(চ)েলা-েভােল্টজ সমসয্া
দূরীকরণ।
(ছ)েটকিনকয্াল লস কমােনা।
(জ)িনরবিচ্ছন্ন o িনভর্রেযাগয্
িবদুয্ৎ সরবরােহর বয্বস্থা
কের গর্াহকেদর িবশব্াস o
সন্তুিষ্ট aজর্ন।
সু ঃ িড িপ িপ।
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3.3 তথয্ সংগর্েহর কায র্পদ্ধিতঃ

ভাব মূলয্ায়ন সমীক্ষার তথয্ সংগর্হ o ফলাফল িনরূপেণর জনয্ িনেম্নর পদ্ধিত aনুসরণ o েয়াগ করা হেয়েছঃ-

2)

পিরমাণগত িনরীক্ষণঃ
2.1) সুিবধােভাগীেদর তথয্ সংগর্হঃ
কল্প eলাকার খানা ধানেদর িনকট হেত পূব র্িনধ র্ািরত শ্নমালার মাধয্েম কেল্পর সাথ র্কতা তথা সবল o দুব র্ল
িদকগুিল সম্পর্েক তথয্ািদ সংগর্হ কের eর মাধয্েম কেল্পর দক্ষতা o কায র্কািরতা সম্পর্েক মূলয্ায়ন করা হেয়েছ।
কেল্পর aবকাঠােমা িনমর্াণ aংেশর গুণগত মান িনরূপেণর জনয্ গভীরভােব o িবস্তািরতভােব পয র্েবক্ষণ করা
হেয়েছ। েয়াজনীয় শ্নমালা বয্বহার কের খানা সমীক্ষা o িবিভন্ন ধরেণর সাক্ষৎকার গর্হণ o eফিজিড করা
হেয়েছ।
2.3) কে াল গর্ুেপর মতামতঃ

কেল্পর আoতাবিহভূর্ত eলাকায় িবদুয্ৎ সংেযাগ াপ্ত eলাকাবাসীর (Control Group) মতামত েনয়া হেয়েছ।
ভাব মূলয্ায়েনর জনয্ কে াল গর্ুেপর সােথ uপকারেভাগীেদর কাছ েথেক াপ্ত তেথয্র সেঙ্গ তুলনা করা হেয়েছ।

3)

গুণগত িনরীক্ষণঃ
3.2) েফাকাস গর্ুপ (FGD) আেলাচনাঃ
সুিবধােভাগীেদর িনকট হেত সিঠক তথয্ সংগর্েহর জনয্ কেল্পর আoতাধীন eলাকায় 15 িট FGD সভা করা
হেয়েছ। েফাকাস গর্ুপ আেলাচনায় সংিশ্লষ্ট স্থানীয় জন িতিনিধ (oয়াড র্ কাuিন্সলার), সরকারী কমর্কতর্া, গণয্মানয্
বয্ািক্ত, ডাক্তার, েকৗশলী, বয্বসায়ী, িশক্ষাথ eবং িশক্ষকেদর িনকট েথেক তথয্ েনয়া হয়। ক) uত্তরা, খ) বাড্ডা,
গ) সুিতেভালা o ঘ) েজায়ার সাহারা eলাকায় েফাকাস গর্ুপ আেলাচনার বয্বস্থা করা হয়। FGD eর িতিনিধর
সংখয্া কামারপাড়া (টঙ্গী)-26 জন, uত্তরা-22 জন, স তারকুল (বাড্ডা)-29 জন, েজায়ারসাহারা-24 জন। FGD েত
aন্তভুর্ক্ত িছেলনঃ ক) জন িতিনিধ (oয়াড র্ কাuিন্সলার), খ) বয্বসায়ী, গ) েকৗশলী, ঘ) ডাক্তার, ঙ) গৃিহণী, চ) ছা ,
ছ) ছা ী, জ) িশক্ষক iতয্ািদ।
3.3) মূখয্ বয্িক্তবেগরর্ সাক্ষাৎকার (KII):
কেল্পর ভাব মূলয্ায়েনর জনয্ কেল্পর সােথ সংিশ্লষ্ট DESCO eর কমর্কতর্ােদর eবং িবষয়িট সম্পেকর্ জ্ঞাত
গুরুতব্পূণ র্ বয্িক্তেদর (CAAB, ADA eর কমর্কতর্াবৃেন্দর) সাক্ষাৎকার (KII) গর্হণ করা হেয়েছ।
3.4) স্থানীয় পয র্ােয় কমর্শালাঃ
তথয্ সংগর্হকালীন সমেয় কল্প eলাকা uত্তরায় গত 31-15-3127 তািরেখ eকিট স্থানীয় পয র্ােয়র কমর্শালার
আেয়াজন করা হেয়েছ। কমর্শালায় কল্প সংিশ্লষ্ট কমর্কতর্া, সকল ধরেণর সুিবধােভাগীেদর সােথ কল্প সংিশ্লষ্ট
িবষেয়র গুণগত o তথয্গত আেলাচনা করা হয় (পিরিশষ্ট-2 e িবস্তািরত আেছ) eকমর্শালায় কেল্পর
সুিবধােভাগীেদর সেঙ্গ আেলাচনা েমাতােবক তথয্ািদ সংগর্হ করা হেয়েছ।
3.5) জাতীয় পয র্ােয় কমর্শালাঃ
েটকিনকয্াল o িস্টয়ািরং কিমিটর সভায় মতামেতর িভিত্তেত িতেবদন সংেশাধন কের আieমiিড eর
সহেযািগতায় চূড়ান্ত িতেবদেনর uপর জাতীয় পয র্ােয় কমর্শালা আেয়াজন করা হেয়েছ eবং কমর্শালায় uত্থািপত
গুরুতব্পূণ র্ মতামত িতেবদেন িতস্থাপন কের িতেবদন স্তুত করা হেয়েছ।
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4)

নিথ পয র্ােলাচনাঃ

5)

পয র্েবক্ষেণর জনয্ েচকিলস্টঃ

বািহয্ক o আিথ র্ক লক্ষয্মা াসমূেহর িবপরীেত কৃত বাস্তবায়ন িনরূপেণর uেদ্দেশয্ াথিমকভােব নিথসমূহ (েযমন
িডিপিপ, কল্প সমািপ্ত িতেবদন iতয্ািদ) পয র্ােলাচনা করা হেয়েছ।

কেল্পর কােজর মান, বতর্মান aবস্থা iতয্ািদ তথয্ সংগর্হ করার জনয্ সেরজিমেন পয র্েবক্ষণ কের aবকাঠােমা
‘‘iিঞ্জিনয়ািরং পয র্েবক্ষণ েচকিলস্ট’’ aনুযায়ী তথয্ সংগর্হ করা হেয়েছ। ei কােজ aিভজ্ঞতাসম্পন্ন েকৗশলীগণ
িনেয়ািজত িছেলন।

6)

কল্প aধীন িনিমর্ত o পুনব র্ািসত 44/22 সাবেস্টশেনর তথয্ সংগর্হঃ
কেল্পর আoতায় েডসেকা গুলশান সােকর্েল (2) বাড্ডা, (3) বসুন্ধরা, (4) িডoeiচeস মহাখালী, (5) হযরত
শাহজালাল (রাঃ) আন্তজর্ািতক িবমানবন্দর eলাকায় 5িট নতুন 44/22 KV, 3X20/28 MVA সাবেষ্টশন স্থাপন
করা হেয়েছ। uত্তরার পুরাতন 44/22 েকিভ, 21/25 eমিভe সাবেস্টশনিট পুনব র্াসন o নবায়ন কের 3x31/39
eমিভe uন্নীত কের ক্ষমতা িদব্গুণ বৃিদ্ধ করা হেয়েছ। eছাড়া eিভেয়শন েডেভলপেমন্ট aথিরিট (ADA)-eর
33/11KV সাবেস্টশনিট পুনব র্াসন o নবায়ন কের 3x31/39 MVA েত uন্নীত করার কল্প গৃহীত হয়। িকন্তু
ADA-eর সাবেস্টশেন Load Demand কম থাকায় ei কল্পাধীন 3x31/39 MVA ান্সফমর্ার দুiিটর eকিট
uত্তরা 44/22 েকিভ সাবেস্টশেন eবং aপরিট বসুন্ধরা 44/22 েকিভ সাবেস্টশেন 21/25 MVA ান্সফমর্ােরর
পিরবেতর্ িতস্থাপন করা হয়। uত্তরা eবং বসুন্ধরা 44/22 েকিভ সাবেস্টশেনর পূেব র্র 21/25 MVA ান্সফমর্ার
দুiিট ADA সাবেস্টশেন স্থাপন করা হয়। সাবেস্টশনসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভােব পিরদশর্ন করা হয় eবং েদখা যায় েয
সাবেস্টশনগুিল সিঠকভােব চলেছ eবং স্থািপত নতুন েমিশনাির o য াংশগুিল েস্পিসিফেকশন aনুযায়ী স্থাপন
করা হেয়েছ eবং eগুিল সেন্তাষজনকভােব কাজ করেছ। সাবেস্টশনগুিলর Single Line Diagram ei
িতেবদেনর সােথ সংযুক্ত করা হেয়েছ (পিরিশষ্ট-2)।

3.3 নমুনার আকার o িবভাজনঃ
কেল্পর আoতায় গুলশান সােকর্েলর েডসেকার aন্তভুর্ক্ত 6িট eলাকার uপকারেভাগীেদরেক নমুনায় aন্তভুর্ক্ত করা হেয়েছ।
e কল্পিট মূলয্ায়েনর জনয্ Cluster Sampling Design বয্বহার করা হেয়েছ। নমুনার আকার িনণ র্েয়র জনয্
পিরসংখয্ানসূ (Statistical Formula*) বয্বহার করা হেয়েছ যা িনেম্ন েদয়া হলঃ

েযখােন,
n= কািঙ্ক্ষত নমুনার আকার
p = Target Parameter যার মান 61% ধরা হেয়েছ aথ র্াৎp =1.6

(eখােন সমীক্ষার সুিবধােভাগীেদর নমুনা সংগর্েহ সফলতা o িবফলতার হার সমান ধরা হেয়েছ।)
aথ র্াৎ, p+q= 1; q= 1-p; aতeব, q= 1-0.5 = 0.5
Z = 2.৯7 (৯6% িনভর্রমা ায় পিরিমত িবচুয্িত),
e (Design Effect) = 2 (Cluster sampling design বয্বহার করায় Simple random sampling design eর
তুলনায় নমুনার আকার িদব্গুণ ধরা হেয়েছ।)
r=Relative precision level যা 21% েনয়া হেয়েছ।
*[সূ ঃ William G. Cochran ‐ Sampling Techniques]
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সমীকরণিটেত মান বিসেয় পাi,
1.96
0.5
0.5
0.10

2

=768.32

সুতরাং, নমুনার আকার, n =768
4% Non Responsive গণয্ কের নমুনার আকার েনয়া হেয়েছ n = 911
িতিট Cluster-e Standard Sampled Cluster Size* িবেবচনা কের গর্াহক সংখয্া aন্তভূর্ক্ত করা হেয়েছ। শুধুমা
আবািসক o বািণিজয্ক গর্াহকেদর জনয্ খানার Cluster-েক Sampling Unit িহেসেব বয্বহার করা হেয়েছ। িশল্প o
aনয্ানয্ গর্াহকেদর েক্ষে গর্াহকেদরেকi Sampling Unit িহেসেব বয্বহার করা হেয়েছ।
িশল্প o aনয্ানয্ িতষ্ঠান েযমনঃ হাসপাতাল, িশক্ষা িতষ্ঠান iতয্ািদ eর তথয্ সংগর্হ KII-েত aন্তভুর্ক্ত করা হেয়েছ।
শুধুমা আবািসক গর্াহকেদর গণয্ কের Cluster eর সংখয্া িনধ র্ারণ করা হেয়েছ। ঐ Cluster eর সংখয্াi বািণিজয্ক
গর্াহকেদর জনয্ গণয্ করা হেয়েছ।
েপৗর eলাকার বাiেরর শহরসমূেহর জনয্ েমৗজা eবং েপৗর eলাকাসমূেহর জনয্ িসিট মহল্লােক Cluster িহেসেব বয্বহার
করা হেয়েছ। কল্প eলাকা গুলশান সােকর্েল েমাট আটিট থানা aন্তভুর্ক্ত থাকায় েতয্ক থানা েথেক েমৗজা/িসিট মহল্লা
ৈদবচয়ন পদ্ধিতেত েনয়া হেয়েছ। েতয্কিট Cluster েথেক িনিদ র্ষ্ট সংখয্ক গর্াহেকর খানা Systematic Sampling
পদ্ধিত aনুসরণ কের েনয়া হেয়েছ।
িনব র্ািচত কে াল eলাকা িহেসেব ei কল্প eলাকার বাiেরর eলাকা বয্বহার করা হেয়েছ েযখােন “আপেগর্িডং eন্ড
eক্সপয্ািন্ডং িডি িবuশন িসেস্টম iন গুলশান সােকর্ল” কেল্পর সুিবধা পাoয়া যায়িন। কে াল eলাকায় কল্প eলাকার
61% গর্াহকেক নমুনায় aন্তভুর্ক্ত করা হেয়েছ। কল্প eবং কে াল eলাকায় eকi পদ্ধিত বয্বহার কের নমুনা সংগর্হ করা
হেয়েছ।

3.4 নমুনা বন্টন

e কেল্পর আoতাধীন গুলশান সােকর্েলর eলাকার িতিটেত িবিভন্ন ধরেনর গর্াহক েযমন- আবািসক, বািণিজয্ক, বৃহৎ
িশল্প ,ক্ষু িশল্প, িশক্ষা িতষ্ঠান, হাসপাতাল iতয্ািদ রেয়েছ। েমাট িবদুয্ৎ বয্বহারকারীর মেধয্ ায় 91% আবািসক গর্াহক,
26% বািণিজয্ক গর্াহক, 4% িশল্প o aবিশষ্ট 3% িশক্ষা িতষ্ঠান, হাসপাতাল iতয্ািদ রেয়েছ।
গর্াহেকর ধরণ aনুযায়ী নমুনার আকার িনেম্নর ছক aনুযায়ী বণ্টন করার হেয়েছঃ
সারিণ 3.5.2 গর্াহেকর ধরণ aনুযায়ী নমুনার আকার
%
কর্িমক নং
গর্াহক
91%
2।
আবািসক
26%
3।
বািণিজয্ক

সংখয্া
751
220

4।

িশল্প

4%

34

5।

aনয্ানয্

3%

27

*[সূ ঃ Sampled cluster size =30 , BDHS‐2011]
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সারিণ 3.5.3 eলাকািভিত্তক িবিভন্ন ধরেণর িবদুয্ৎ বয্বহারকারীর নমুনা বণ্টন
কর্িমক নং

2

3

4

5

6

7

8

9

eলাকা

oয়াড র্/ iuিনয়ন

uত্তরদাতােদর খানা সংখয্া

খানা সংখয্া
আবািসক

বািণিজয্ক

িশল্প

aনয্ানয্

েমাট

বাড্ডা থানা

oয়াড র্ 28 (আংিশক)
oয়াড র্ 32 o
iuিনয়ন 5িট

2,31,2৯1

377

61

21

7

443

িবমানবন্দর
থানা

oয়াড র্ 2 (আংিশক)
oয়াড র্ ৯9
(আংিশক),iuিনয়ন
2িট (আংিশক)

3,231

5

1

1

0

5

oয়াড র্ 26 (আংিশক)
oয়াড র্ ৯9
(আংিশক)

36,2৯9

57

10

3

2

81

oয়াড র্ 29
oয়াড র্ 2৯ (আংিশক)
oয়াড র্ 31 (আংিশক)

65,326

121

23

5

3

152

oয়াড র্ 28
(আংিশক), iuিনয়ন
3িট
(2 িট আংিশক)

39,793

74

14

2

2

91

47,57৯

81

15

4

3

102

iuিনয়ন 2িট

29,11৯

51

7

1

2

4৯

iuিনয়ন 2িট
(কামারপারা)

48৯৯

10

2

1

1

12

3,9৯,793

751

231

35

27

911

কয্ান্টনেমন্ট
থানা
(েপৗর
eলাকাধীন)
গুলশান
থানা
(েপৗর
eলাকাধীন)
িখলেক্ষত
থানা
uত্তরা থানা
(েপৗর
eলাকাধীন)
uত্তরখান
থানা
(েপৗর
eলাকার
বািহের)
তুরাগ থানা
(েপৗর
eলাকার
বািহের)
েমাট

oয়াড র্ 2 (আংিশক)

[সূ ঃ Population & Housing Census-2011, “Community Series, Dhaka” Bangladesh Bureau of
Statistics]
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uপেরােল্লিখত সারিণেত দত্ত খানা সংখয্ার িভিত্তেত Proportional Allocation পদ্ধিত aনুসরণ কের uত্তরদাতার
সংখয্া িনধ র্ারণ করা হেয়েছ। তেব েকান েকান থানায় uত্তরদাতার সংখয্া খুব কম হoয়ায় ঐসব থানার জনয্
তুলনামূলকভােব eকটু েবশী (Standard Cluster Size aনুযায়ী) সংখয্ক uত্তরদাতা েনoয়া হেয়েছ। *

3.5 িবেশ্লষণ পিরকল্পনা ( Analysis Plan) :
সিঠক িবেশ্লষেণর জনয্ কেল্প 3 ধরেণর, পিরসংখয্ান পদ্ধিত (Statistical tools) বয্বহার করা হেয়েছঃ
(ক) বণ র্নামূলক িবেশ্লষণ পদ্ধিতঃ গড়, aনুপাত, শতাংশ, গর্াফ iতয্ািদর পাথ র্কয্ বয্বহার করা হেয়েছ।
(খ) িবদয্মান সামািজক o ে ণীিভিত্তক পাথ র্কয্ িচিহ্নত কের সামািজক মূলয্ায়ন o মূলয্ায়ন গেবষণা করা
হেয়েছ।
(গ) Baseline Information ফলাফেলর সােথ ei সমীক্ষার ফলাফল িবিভন্ন িনণ র্ায়ক ধের তুলনা করা
হেয়েছ eবং িবিভন্ন Secondary Source eর তেথয্র সােথo তুলনা করা হেয়েছ।

3.6 সমীক্ষা ছক বা শ্নপ (Study Instrument):
কল্পিটর সুষ্ঠু গেবষণা o তথয্ সংগর্েহর লেক্ষয্ শ্নাবলী o েচকিলস্ট uভয় পদ্ধিত বয্বহার করা হেয়েছ। েযমনঃ
(ক) আবািসক গর্াহকেদর শ্নমালা (Household Questionnaire)
(খ) বয্বসায়ীেদর জনয্ শ্নমালা
(গ) িশল্প িতষ্ঠােনর গর্াহকেদর জনয্ শ্নমালা
(ঘ) িশক্ষা িতষ্ঠান o েসবা মূলক িতষ্ঠােনর জনয্ শ্নমালা
(ঙ) িবমানবন্দর কতৃর্পেক্ষর জনয্ শ্নমালা
(চ) KII -eর জনয্ শ্নমালা
(ছ) FGD-eর শ্নপ aথবা েচকিলস্ট
সকল কার সমীক্ষা FGD, KII eবং Socio-economic সমীক্ষা টীম o Field Investigator eর মাধয্েম তথয্ সংগর্হ
করা হেয়েছ।

3.7 তথয্ সংগর্হকারী িনেয়াগঃ

15 জন তথয্সংগর্হকারী o 04 জন Field Supervisor েক মাচ র্ 1৯ o 21, 3127 েত িনেয়াগ েদয়া হেয়েছ। তােদর
িশক্ষাগত েযাগয্তা স্নাতক eবং স্নাতেকাত্তর eবং তথয্ সংগর্েহ জ্ঞান o aিভজ্ঞতা আেছ। eছাড়া েটকিনকয্াল সংকর্ান্ত
তথয্ সংগর্েহর জনয্ aিভজ্ঞ eকজন িসিভল o দুজন িবদুয্ৎ েকৗশলী িনেয়ািজত িছেলন। েকৗশলীেদর িশক্ষাগত েযাগয্তা
িব.eস.িস iিঞ্জিনয়ািরং। িবেশষজ্ঞ েকৗশলীগণ কােজর সামিগর্ক ভােব তদারিক কেরেছন।

3.8 তথয্ সংগর্হকারীেদর িশক্ষণঃ

তথয্ সংগর্হকারীেদর িশক্ষেণর জনয্ িনেম্ন বণ র্না করা হলঃ
মাঠ পয র্ােয় তথয্ সংগর্হকারীেদর ( Field Investigator) আieমiিড eর িস্টয়ািরং কিমিটর aনুেমাদন পাoয়ার পর
িশক্ষণ েদয়ার কাজ আরম্ভ করা হয়। eক িদেনর oিরেয়েন্টশন eবং eক িদেনর শ্নমালার ি - েটস্ট িশক্ষণ েদয়া হয়।
তথয্ সংগর্হকারীেদর িশক্ষণ কমর্সূিচেত িনেম্নাক্ত িবষয়ািদ aন্তভুর্ক্ত িছলঃ(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)

সমীক্ষার পটভূিম eবং uেদ্দশয্;
সমীক্ষার uপকরণ aথবা ছক শ্নপ (Instrument);
তথয্ aথবা Data সংগর্েহর পদ্ধিত;
uত্তর িলিপবদ্ধকরণ;
পূরণকৃত শ্নপ সহ সমীক্ষা িতেবদন দািখেলর িবষয়ািদ।

*[সূ ঃ “Oversampling and undersampling in Proportion Allocation.”BDHS-2011]
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3.9 সমীক্ষা uপকরেণর মাঠ পরীক্ষাঃ
কৃত তথয্ সংগর্েহর পূেব র্ সমীক্ষা uপকরণসমূেহর ( শ্নপ , েচকিলস্ট) মাঠ পয র্ােয় পরীক্ষা করা হেয়েছ। uপকরণসমূেহর
(েযমন- শ্নপ , েচকিলস্ট) বয্বহারেযাগয্তা পিরমাপ eবং uত্তরদাতার েবাঝার িবষয়িট পরীক্ষার জনয্ uপকরণসমূেহর
( শ্নপ , েচকিলস্ট) মাঠ পয র্ােয় পরীক্ষা করা হয়। াপ্ত তথয্ aনুযায়ী খসড়া শ্নমালায় েয়াজনীয় সংেশাধন করা হয়।

3.10 মাঠ পয র্ােয় তথয্ সংগর্হঃ
তথয্ সংগর্হকারীগণ সমীক্ষার জনয্ uপকারেভাগী, েকআiআi, eফিজিড েথেক তথয্ সংগর্হ কেরেছন। eকজন তথয্
সংগর্হকারী ৈদিনক আনুমািনক 05 জন uত্তরদাতার িনকট হেত শ্নপ পূরণ কেরেছন। েমাট 25 জন তথয্ সংগর্হকারী
26 িদন e কােজ িনেয়ািজত েথেক 911 গর্াহেকর িনকট েথেক ডাটা সংগর্হ কেরেছন। তােদরেক তদারিকর জনয্ 15 জন
সুপারভাiজার মাঠ পয র্ােয় িনেয়ািজত িছেলন। তথয্ সংগর্হকারীেদর জনয্ তথয্ সংগর্েহর কমর্পিরকল্পনা aনুযায়ী
আieমiিড কমর্কতর্াগণ তথয্ সংগর্েহর কাজ তদারিক কেরেছন।

3.12 তথয্ সংগর্হকারীেদর মিনটিরং o পয র্েবক্ষণঃ
িটম িলডার,তথয্ সংগর্হকারীগণ eবং aনয্ানয্ পিরদশর্কগণ তথয্ সংগর্েহর সময় মাঠ পয র্ােয় পিরদশর্ন কেরেছন।
সুপারভাiজারগণ তথয্ সংগর্হকারীেদর aবস্থানস্থল সব র্দা মিনটিরং কেরেছন। আieমiিডেক তথয্ সংগর্হকারীেদর
েমাবাiল েফান নামব্ার সহ তািলকা সরবরাহ করা হেয়েছ যােত কের আieমiিড কমর্কতর্াগণ ত েদর সােথ েযাগােযাগ
করেত সক্ষম হন। তথয্ সংগর্হকারী কতৃক
র্ পূরণকৃত শ্নমালা িনয়িমত পরীক্ষা করা হেয়েছ। েকান বয্িতকর্ম পিরলিক্ষত
হেল তা তাৎক্ষিণক সংেশাধন করা হেয়েছ। তথয্সমূহ কিম্পuটাের aন্তভুর্ক্তকরণ করার পূেব র্ তা যাচাi-বাছাi করা
হেয়েছ। িতেবদন েলখার পূেব র্ সংগৃহীত তথয্সমূহ ভালভােব যাচাi-বাছাi করা হেয়েছ।

3.13 তথয্ িবেশ্লষণ eবং িকর্য়াকরণঃ
গৃহীত তথয্সমূহ িবেশ্লষেণর জনয্ কিম্পuটাের SPSS-20 eবং R-program বয্বহার করা হেয়েছ।
িনেম্ন বিণ র্ত Flow Chart েমাতােবক তথয্ িবেশ্লষণ কায র্কর্ম সম্পাদন করা হেয়েছঃ-
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3.24 সমীক্ষা দলঃ
ভাব মূলয্ায়ন কােজ সমীক্ষা দলিট eকজন িটম িলডােরর েনতৃেতব্ দুজন িবেশষজ্ঞ iিঞ্জিনয়ার, eকজন আথ র্-সামািজক
িবেশষজ্ঞ, eকজন পিরসংখয্ানিবদ, িতনজন সহকারী iিঞ্জিনয়ার, 5জন িফল্ড সুপারভাiজার, 25 জন মাঠ পয র্ােয়র তথয্
সংগর্হকারী, দুজন কিম্পuটার aপােরটর aথবা ডাটা eি aপােরটর eবং eকজন কের aিফস সহকারী o িপয়ন িনেয়
গঠন করা হয়। িনেম্নর তািলকায় িটম িলডার eবং িবেশষজ্ঞেদর নাম o স্তািবত পদময র্াদা eবং সমীক্ষা কম েদর িববরণ
েদয়া হলঃ
সারিণ 3.24.2 িটম িলডার eবং িবেশষজ্ঞেদর নাম o স্তািবত পদময র্াদা eবং সমীক্ষা কম েদর িববরণ
কর্িমক
িবেশষজ্ঞেদর নাম
স্তািবত পদময র্াদা
নং
2.
iিঞ্জ. সুলতান আহেমদ
িটম িলডার
3.
iিঞ্জ. সােলহ েমাঃ e.েক. েমাজােহদী
iেলি কয্াল iিঞ্জিনয়ার
4.
iিঞ্জ. e.িব. েমাঃ শিহদুল আেরিফন
িসিভল iিঞ্জিনয়ার
5.
aধয্াপক ডঃ েনহাল কিরম
আথ র্-সামািজক িবেশষজ্ঞ
6.
েমাঃ eরশাদুল হক
পিরসংখয্ানিবদ

3.15 িতেবদন ণয়নঃ
আieমiিড-েত uপস্থাপন করার uদ্দেশয্ পরামশর্কগণ িনেম্নাক্ত িতেবদনসমূহ েপশ কেরেছনঃ

(2)

ারিম্ভক িতেবদন (Inception Report) :

ারিম্ভক িতেবদেনর uপর েটকিনকয্াল o িস্টয়ািরং কিমিটর সুপািরশ aনুযায়ী মাঠ পয র্ােয় তথয্ সংগর্েহর কাজ
পিরচালনা করা হয়। িতেবদেনর িবস্তািরত সমীক্ষাপদ্ধিত (Study Methodology) eবং কায র্ পিরকল্পনা (Work
Plan) eর ধারণা দান করা হেয়েছ।

(3) খসড়া সমীক্ষা িতেবদন (Draft Study Report) :
সমীক্ষা খসড়া িতেবদনর uপর েটকিনকয্াল কিমিটর সভা গত 38 েম, 3127 তািরেখ aনুিষ্ঠত হয়। িস্টয়ািরং কিমিটর
সভার মতামেতর িভিত্তেত চূড়ান্ত খসড়া িতেবদেনর uপর জাতীয় কমর্শালা করা হেব। িতেবদেন গেবষণা ফলাফল
সংগৃহীত তথয্ািদর আেলােক িবেশ্লষণ করা হেয়েছ eবং সমীক্ষাসংিশ্লষ্ট িবিভন্ন েটিবল, চাট র্ o গর্াফ iতয্ািদ uেল্লখ করা
হেয়েছ। িতেবদেন সংিশ্লষ্ট aংশীদারগেণর (Stakeholders) সেঙ্গ মত-িবিনময় কমর্শালায় uপস্থাপন করা হেয়েছ।
পিরেশেষ েয়াজনীয় সংেশাধন, পিরবতর্ন o পিরমাজর্ন করার পর আieমiিড-েত uপস্থাপন করার uদ্দেশয্ পরামশর্কগণ
চূড়ান্ত িতেবদন েপশ করা হেয়েছ।

(4) চূড়ান্ত সমীক্ষা িতেবদন (Final Study Report): সমীক্ষা িতেবদেনর uপর আেলাচনা-সভা eবং
aংশীদারগেণর (Stakeholders) িনকট হেত াপ্ত পরামশর্ o সুপািরেশর uপর িভিত্ত কের সমীক্ষা িতেবদন চূড়ান্ত
করা হেয়েছ eবং জুন, 3127 eর মেধয্ েমাট পঞ্চাশ (61) কিপ ( 51 কিপ বাংলায় eবং 21 কিপ iংেরিজেত)
আieমiিড-েত েপশ করা হেয়েছ।
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তৃতীয় aধয্ায়
িডজাiন o েস্পিসিফেকশন aনুযায়ী
কেল্পর লক্ষয্মা া িনধ র্ািরত eলাকায় aিজর্ত aবস্থা
কেল্পর uেদ্দশয্

বাস্তবায়ন aবস্থা

ক) (2) বাড্ডা, (3) বসুন্ধরা, (4) িডoeiচeস মহাখালী,
(5) হযরত শাহজালাল (রাঃ) আন্তজর্ািতক িবমানবন্দর
eলাকায় 5িট নতুন 44/22 KV, 3X20/28 MVA
সাবেষ্টশন স্থাপন করা;

ক) 5িট নতুন 44/22 KV, 3X 20/28 MVA নুতন সাবেষ্টশন িনমর্াণ করা হেয়েছ। (2) বাড্ডা, (3) বসুন্ধরা, (4)
িডoeiচeস মহাখালী (5) CAAB –e সাব-েষ্টশনসমূহ
িনমর্াণ করা হেয়েছ; CAAB 33/11 KV নূতন সাবেষ্টশন
স্থাপন করার ফেল পূেব র্র তুলনায় বতর্মােন িবমানবন্দের
িনরবিচ্ছন্ন o মানসম্পন্ন িবদুয্ৎ সরবরাহ িনিশ্চত করা
হেয়েছ। িবস্তািরত আেলাচনা সপ্তম aধয্ায়, e করা
হেয়েছ।

খ) uত্তরা eবং eিভেয়শন েডেভলপেমন্ট aথিরিট
(ADA)-eর পুরাতন দুiিট oভারেলােডড 33/11KV, 3
x 21/25 MVA পাoয়ার ান্সফরমার 33/11KV,
3x20/28 MVA দব্ারা িতস্থাপন করা;

খ) uত্তরা eবং eিভেয়শন েডেভলপেমন্ট aথিরিট
(ADA)-eর 33/11KV সাব-েস্টশন পুনব র্াসন o নবায়ন
করা হেয়েছ। uত্তরা 44/22 েকিভ সাবেস্টশেন
3x20/28MVA পাoয়ার ান্সফমর্ার স্থাপন করা হেয়েছ।
ADA-eর সাবেস্টশেন বতর্মান ক্ষমতা 3x21/25MVA।
ADA-eর সাবেস্টশেন বতর্মােন Load Demand কম
থাকায় 3x31/39 MVA পিরবেতর্ 3x21/25MVA
ান্সফমর্ার িতস্থাপন করা হয়। িবস্তািরত আেলাচনা
সপ্তম aধয্ায়, e করা হেয়েছ।

গ) uত্তরা o গুলশান eলাকার িবদুয্েতর কর্মবধ র্মান গ) কেল্পর আoতায় িবদুয্েতর কর্মবধ র্মান চািহদা
চািহদা পূরণ করা।
পূরণসহ কেল্পর eলাকার aিধকাংশ জনেগাষ্ঠীেক িবদুয্ৎ
সংেযাগ দান করা সম্ভব হেয়েছ। eছাড়াo কেল্পর
আoতায় লক্ষয্মা া aনুযায়ী ৯3,361 জন িবদুয্ৎ
সংেযাগ পায়। বতর্মােনo নতুন িবদুয্ৎ সংেযাগ েদয়া
হেচ্ছ। িবস্তািরত আেলাচনা aষ্টম aধয্ায় eবং পিরিশষ্ট-2
e করা হেয়েছ।
ঘ) গুলশান o uত্তরা eলাকায় িবদুয্েতর েলাডেশিডং াস ঘ) গুলশান o uত্তরা eলাকায় িবদুয্েতর েলাডেশিডং াস
করা।
েপেয়েছ। িবস্তািরত আেলাচনা aষ্টম aধয্ায় eবং
পিরিশষ্ট-2 e করা হেয়েছ।
ঙ) েলাডেশিডং eর কবল েথেক eলাকার নাগিরকেদর ঙ) কল্প eলাকার নাগিরকেদর েথেক াপ্ত তথয্ aনু্যায়ী
েভাগািন্ত দূর করা।
েলাডেশিডং বহুলাংেশ াস েপেয়েছ তথা সািব র্ক িবদুয্ৎ
বয্বস্থার uন্নিত হেয়েছ। িবস্তািরত আেলাচনা aষ্টম aধয্ায়
eবং পিরিশষ্ট-2 e করা হেয়েছ।
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কেল্পর uেদ্দশয্
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চ) িবদুয্ৎ বয্বস্থার oভারেলােডর দরুণ েলা-েভােল্টজ চ) কেল্পর আoতাধীন 5িট সাবেষ্টশন নতুন িনমর্াণ, 3িট
সমসয্া িনরসন করা।
সাবেষ্টশন নবায়ন কের eবং িবতরণ লাiেনর uন্নয়ন o
সংস্কার করার ফেল েলা-েভােল্টজ সমসয্া াস েপেয়েছ।
িবস্তািরত আেলাচনা aষ্টম aধয্ায় eবং পিরিশষ্ট-2 e
করা হেয়েছ।
ছ) সুiচিগয়ােরর সািকর্ট ে কার o খুচেরা য পািত ছ) কল্পাধীন িবদুয্ৎ িবতরণ বয্বস্থার িবিভন্ন য পািত,
পিরবতর্ন কের েসগুেলার কায র্কািরতা বৃিদ্ধ করা।
ে কারসমুেহর o সুiচগীয়ােরর পাট র্সমুহ িতস্থাপন
করার ফেল ৈবদুয্িতক য পািতর কমর্ক্ষমতা বৃিদ্ধ
েপেয়েছ।
জ) িবদয্মান িবদুয্ৎ িবতরণ লাiেনর পুনব র্াসন o জ) নূতন 336 িকঃিমঃ িবদুয্ৎ িবতরণ লাiন িনমর্াণ
স সারণ কের িবদুয্ৎ িবতরণ বয্বস্থা uন্নত করা।
করা হেয়েছ ফেল িবদয্মান িবদুয্ৎ িবতরণ লাiেনর
পুনব র্াসন o স সারণ কের িবদুয্ৎ িবতরণ বয্বস্থা uন্নত
হেয়েছ।
ঝ) িবদুয্ৎ বয্বস্থার েটকিনকয্াল লস কমােনা।

ঝ) েডসেকা হেত াপ্ত তথয্ িবেশ্লষণ কের েদখা যায় েয,
েটকিনকয্াল লস 24.55% েথেক 9.48% e েনেম
eেসেছ। পিরিশষ্ট-6 e তথয্সমূহ সংযুক্ত আেছ।

ঞ) নূতন সংেযাগ সুিবধা সৃিষ্ট কের ঘের-ঘের িবদুয্ৎ ঞ) কেল্পর আoতায় 5িট 44/22 েকিভ নতুন সাবসংেযাগ িদেয় িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার সরকােরর েষ্টশন o 3িট 44/22 KV সাব-েষ্টশেনর ক্ষমতা বৃিদ্ধ করা
হেয়েছ eবং 336 িকঃিমঃ িবদুয্ৎ িবতরণ লাiন িনমর্াণ
িভশন বাস্তবায়ন করা।
করা হেয়েছ। িবদুয্ৎ িবতরণ বয্বস্থার uন্নয়েনর ফেল
িবপুল সংখয্ক গর্াহক িবদুয্ৎ সংেযাগ গর্হেণর ফেল
eলাকাসমূেহ নতুন বয্বসা িতষ্ঠান, েদাকানপাট গেড়
uেঠেছ, ক্ষু o কুিটর িশেল্পর সার হেয়েছ, মিহলােদর
কাজ করার সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ, সব্াস্থয্ েসবার মান বৃিদ্ধ
েপেয়েছ, িশক্ষাথ েদর aিধক সময় েলখাপড়ার সুেযাগ
বৃিদ্ধ েপেয়েছ, কমর্সংস্থান বৃিদ্ধ েপেয়েছ, iন্টারেনট
বয্বহােরর সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ, সেব র্াপির মানুেষর আথ র্সামািজক uন্নয়ন ঘেটেছ।
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চতুথ র্ aধয্ায়
কেল্পর ধান আiেটমসমূেহর বতর্মান aবস্থা o মন্তবয্
কর্িমক
নং

কােজর আiেটম
o লক্ষয্মা া

eকক

পিরমাণ

মন্তবয্

2

3

3

4

মূলধনী uপকরণ
2

যানবাহন (2িট জীপ,
3িট িপক-আপ o 5িট
েমাটর সাiেকল)

সংখয্া

3

আসবাবপ o aিফস
সরঞ্জাম
44/22 েকিভ,
3X31/39eমিভe
সাবেষ্টশন িনমর্াণ
(টান র্কী েবিসস)

L.S

4

5

44/22 েকিভ, 21/25
eমিভe সাবেষ্টশন
পূনব র্াসন o নবায়ন
কের 3X31/39
eমিভe uন্নীতকরণ
(টান র্কী েবিসস)

-

কর্য় করা হয় নাi।

কর্য় করা হয় নাi।

সংখয্া

5

বিণ র্ত uপেক সমূহ িডজাiন eবং
েস্পিসিফেকশন aনুযায়ী িনধ র্ািরত eলাকায়
স্থািপত পাoয়া যায়।

সংখয্া

3

বিণ র্ত uপেক সমূহ িডজাiন eবং
েস্পিসিফেকশন aনুযায়ী িনধ র্ািরত eলাকায়
পূনব র্াসন o নবায়ন কের 3X31/39 eমিভe
uন্নীত হেয়েছ।

Ckt KM

51

বিণ র্ত uপেক সমূেহর েসাস র্ িহেসেব বয্বহার করা
হেয়েছ।
বিণ র্ত সুiচিগয়ার সমূহ uপেকে স্থাপন করা
আেছ।
কল্প eলাকায় বড় েলােডর (2111 িকঃoঃ eর
uপর) গর্াহেকর িবদুয্ৎ সংেযাগ স্থাপেনর কােজ
বয্বহার করা হেয়েছ।
বিণ র্ত েসকশনালাiিজং সুiচসমূহ িবতরণ লাiেন
স্থাপন করা আেছ।
uপেক সমূেহর িবদুয্ৎ িবতরেণর জনয্
Outgoing Feeder সমূেহর েসাস র্ কয্াবল
িহেসেব বয্বহার করা হেয়েছ।

সহায়ক েমিশনারী o য পািত
6

44 েকিভ XLPE U/G
কয্ােবল 2X611
Sq.mm (Copper)

7

22KV সুiচিগয়ার

েসট

41

8

22KV R.M.U

সংখয্া

31

9

েসকশনালাiিজং সুiচ

সংখয্া

211

৯

22 েকিভ XLPE U/G
কয্ােবল 4 x 311

Ckt KM

41

Sq.mm (Copper)

eবংকয্বল eেক্সসিরজ
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কর্িমক
নং

কােজর আiেটম o

eকক

পিরমাণ

মন্তবয্

3

3

4

লক্ষয্মা া
2

21

22 েকিভ XLPE U/G
কয্ােবল 4 x 296

Ckt KM

31

uপেক সমূেহর িবদুয্ৎ িবতরেণর জনয্
Outgoing Feeder সমূেহর েসাস র্ কয্াবল
িহেসেব বয্বহার করা হেয়েছ।

Sq.mm (Copper)

eবংকয্বল eেক্সসিরজ

12

22 েকিভ XLPE
eিরয়াল বানেডল্ড
কন্ডাক্টর eবং
eেক্সসিরজ

Ckt KM

211

কল্প eলাকার সরু রাস্তায় েযখােন Bare 11 KV
Conductor ঝুিঁ কপূণ র্ েসসব জায়গায় eিরয়াল
বানেডল্ড Conductor বয্বহার করা হেয়েছ।

13

511 েভাল্ট, XLPE
eিরয়াল বানেডল্ড
কন্ডাক্টর eবং
eেক্সসিরজ
22 েকিভ O/H লাiন

Ckt KM

211

KM

46

KM

236

16

22/0.4 েকিভ O/H
লাiন
330 েভাল্ট O/H লাiন

KM

236

17

কন্ডাক্টর

KM

2,911

কল্প eলাকার সরু রাস্তায় েযখােন Bare 511
েভাল্ট Conductor ঝুিঁ কপূণ র্ েসসব জায়গায়
eিরয়াল বানেডল্ড Conductor বয্বহার করা
হেয়েছ।
কল্পভুক্ত eলাকার বড় েলােডর (2111 িকঃoঃ
eর uপর) গর্াহকেদর িবদুয্ৎ সংেযাগ দােনর জনয্
লাiনসমূহ িনমর্াণ করা হেয়েছ।
কল্পভুক্ত eলাকার গর্াহকেদর িবদুয্ৎ সংেযাগ
দােনর জনয্ লাiনসমূহ িনমর্াণ করা হেয়েছ।
কল্পভুক্ত eলাকার গর্াহকেদর িবদুয্ৎ সংেযাগ
দােনর জনয্ লাiনসমূহ িনমর্াণ করা হেয়েছ।
লাiন ৈতরীর কােজ বয্বহার হেয়েছ।

18

iন্সুেলটর eবং
iন্সুেলটর eেক্সসিরজ

L.S

L.S

লাiন ৈতরীর কােজ বয্বহার হেয়েছ।

19

কন্ডাক্টর eেক্সসিরজ
eবং সািভর্স
eেক্সসিরজ
22/0.4েকিভ,
311েকিভe
িডি িবuশন
ান্সফরমার
ান্সফরমার
ে ােটকশান
iকুiপেমন্ট (11

Lot

Lot

লাiন ৈতরীর কােজ বয্বহার হেয়েছ।

সংখয্া

611

িবিভন্ন ে িণর গর্াহকেক িবদুয্ৎ সংেযাগ দােনর
জনয্ O/H লাiেন স্থাপন করা হেয়েছ।

L.S

িবতরণ ান্সফরমার স্থাপেনর জনয্ DOFC, LA,
MCCB বয্বহার করা হয়। MCCB কর্য় করেত
না পারায় MCCB ছাড়াi ান্সফরমার স্থাপন
করা আেছ। চলমান কেল্পর আoতায় MCCB
স্থাপেনর বয্বস্থা গর্হণ করা হেচ্ছ।
স্থাপন করা হেয়েছ যা চলমান আেছ।

14
15

2৯

21

L.S

KVLA, DOFC and
LV MCCB)

22

22 েকিভ িমটািরং
iuিনট eবং
eেক্সসিরজ

সংখয্া

361
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কর্িমক
নং
23

eকক

পিরমাণ

মন্তবয্

3
সংখয্া

3
5,111

4
গর্াহক ােন্ত স্থাপন করা হেয়েছ যা চলমান আেছ।

কােজর আiেটম o

লক্ষয্মা া
2
4-েফজ iেল িনক
িমটার (LT)

24

4-েফজ iেল িনক
িমটার (েস্পয়ার ফর
িফডার িমটািরং)

সংখয্া

211

25

িসেঙ্গল েফজ
iেল িনক িমটার

সংখয্া

-

26

িমটার সীল

সংখয্া

27

টুলস eন্ড iকুiপেমন্ট

L.S

28

কয্াপািসটর বয্াঙ্ক
aেটা সুiচসহ ( েপাল
মাuেন্টড)

-

29

aেটা েভােল্টজ
েরগুেলটর, 411 amp

েসট

3৯

eকিট সাবেস্টশেনর
জনয্ ভূিম aিধগর্হণ

-

টান র্কী েবিসেস সাব-েস্টশন িনমর্ােণর কেল্প
aন্তভূর্ক্ত িছল।

31

স্থানীয় কনসালটয্ান্ট
eর াথিমক জিরপসহ
eবং িবিবধ
কনসালেটনিস
ভূিম uন্নয়ন

-

টান র্কী েবিসেস সাব-েস্টশন িনমর্ােণর কেল্প
aন্তভূর্ক্ত িছল।

Cu.m

211

কাজ করা হয়িন।

িসিভল oয়াকর্স
(aনাবািসকঃ 22 েকিভ
সুiিচং েস্টশন eবং
aিভেযাগ েক ) বাড্ডা,
uত্তরা, িনেকতন eবং
মহাখালী।
িসিভল oয়াকর্স
(aনাবািসকঃ 22 েকিভ
ফাংশনাল িবিল্ডং,
চারতলা িবিল্ডং,
আফতাব নগর, েমাট
র্
2111 বগিমটার।

Sq.m

261

িসিভল oয়াকর্স করা হেয়েছ।

Sq. m

-

32
33

34

িফডার িমটািরং-eর জনয্ েস্পয়ার রাখা আেছ।

কল্প েময়াদ েশেষ েডসেকার িনজ aথ র্ায়েন
িমটার কর্য় কের স্থাপন করা হেয়েছ।

6,11,111 স্থাপন করা হেয়েছ।
L.S

িবিভন্ন েমরামত কােজ বয্বহার করা হেচ্ছ।
কর্য় করা হয় নাi।

15

গর্াহক ােন্ত সিঠক Voltage িনিশ্চতকরেণর জনয্
লাiেন স্থাপন করা হেয়েছ।

O/H

কাজ করা হয়িন।
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কর্িমক
নং
35

36

কােজর আiেটম o

eকক

পিরমাণ

মন্তবয্

3

3
-

4

লক্ষয্মা া
2
িসিভল oয়াকর্স
(আবািসকঃ ছয়তলা
িবিল্ডং, আফতাব নগর,
র্
েমাট 2511 বগিমটার।
স্থাপন খরচ

Sq. m

L.S

L.S

কাজ করা হয়িন।

টান র্কী েবিসেস সাব-েস্টশন িনমর্ােণর কেল্প
aন্তভূর্ক্ত িছল।

মতামত
কেল্পর ধান আiেটম চারিট নূতন 44/22 েকিভ সাব-েস্টশন িনমর্াণ o দুিট 44/22 েকিভ সাব-েস্টশন পূনব র্াসন o
নবায়ন টান র্কী েবিসেস সম্পন্ন হেয়েছ। সাব-েস্টশেনর ভূিম সংস্কার o পূতর্ কাজ ei টান র্কীর মেধয্ aন্তভূ র্ক্ত িছল। কেয়কিট
আiেটম েযমন- িসেঙ্গল েফজ iেলক িনক িমটার, কয্াপািসটর বয্াংক eর জনয্ েরস্পিন্সভ িবডার না পাoয়ায় eগুেলা
কর্য় করা সম্ভব হয়িন। পরবত েত েডসেকা-eর িনেজসব্ aথ র্ায়েন eগুেলা কর্য় করা হয়। ান্সফরমার েটকশন iকুয্iপেমন্ট
MCCB কর্য় করেত না পারায় MCCB ছাড়াi ান্সফরমার স্থাপন করা আেছ। চলমান কেল্পর আoতায় MCCB
স্থাপেনর বয্বস্থা গর্হণ করা হেচ্ছ।
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পঞ্চম aধয্ায়
কল্প বাস্তবায়েনর িনিমেত্ত মালামাল সংগর্হ, কায র্সম্পাদন o েসবা দান সংকর্ান্ত কায র্কর্ম
6.2

কল্প বাস্তবায়ন

ঢাকা iেলি ক সাপ্লাi েকাম্পানী িলঃ (েডসেকা) 3121 সােল িবতরণ বয্বস্থার uন্নিতকেল্প “আপেগর্িডং eন্ড eক্সপয্ািন্ডং
িডি িবuশন িসেস্টম iন গুলশান সােকর্ল” শীষ র্ক কল্প গর্হণ কের। মূল কল্প স্তাব aনুযায়ী কল্পিট 3121 সােল েশষ
হoয়ার লক্ষয্মা া িনধ র্ািরত িছল। সংেশািধত কল্প স্তাব aনুযায়ী 3123 সােল েশষ করার লক্ষয্মা া িনধ র্ািরত থাকেলo
কল্প বয্য় বৃিদ্ধ ছাড়াi eক বৎসর aিতিরক্ত সময় aিতকর্ান্ত হoয়ার পর 3124 সােল কল্পিটর বাস্তবায়ন কায র্কর্ম েশষ
হেয়েছ। েবশী সময় লাগার কারণ িহেসেব েদখা যায় েয, ৈবেদিশক কল্প সাহােযয্র aথ র্ বরাদ্দ o ছােড় িবলমব্ হেয়েছ।

সারিণ-6.1.2 কল্প বয্েয়র িবনয্াস
কর্িমক
নং
12

িববরণ
াক্কিলত বয্য়

বয্য়
(লক্ষ টাকা)
সব র্েমাট 4৯,৯94.81 টাকা
িজoিবঃ 23,914.11 টাকা

াক্কিলত বয্েয়র 43.13%

েডসেকাঃ 375.91 টাকা

াক্কিলত বয্েয়র 1.78%

কল্প সাহাযয্ঃ 37,৯26.31 টাকা
13

14

কৃত সংেশািধত
(aনুেমািদত) বয্য়

কৃত বাস্তব বয্য়

[* 2 iueস ডলার = 82.27 টাকা]

শতকরা হার

াক্কিলত বয্েয়র 78.42%

সব র্েমাটঃ 6৯, 5৯1.12 টাকা

াক্কিলত বয্েয়র 59.8৯% বৃিদ্ধ

িজoিবঃ 3,814.13 টাকা

সংেশািধত বয্েয়র 5.65%

েডসেকাঃ 32,5৯6.65 টাকা

সংেশািধত বয্েয়র 47.24%

কল্প সাহাযয্ (eিডিব): 46,3৯2.56 টাকা*
(61.96 িমিলয়ন iueস ডলার)

সংেশািধত বয্েয়র 6৯.44%

সব র্েমাটঃ 48,171.৯9 টাকা

কৃত সংেশািধত (aনুেমািদত)
বয্েয়র 73.41%

িজoিবঃ 3,637.29 টাকা

কৃত বাস্তব বয্েয়র 7.93%

েডসেকাঃ 6,734.18 টাকা

কৃত বাস্তব বয্েয়র 26.28%

কল্প সাহাযয্ (eিডিব): 39,৯22.84 টাকা*
(51.739 িমিলয়ন iueস ডলার)

কৃত বাস্তব বয্েয়র 89.12%
(সূ ঃ িপিসআর)
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aঙ্গিভিত্তক আিথ র্ক িবেশ্লষেণ েদখা যায় েয, লক্ষয্মা ার তুলনায় 73.41% টাকা কৃতপেক্ষ খরচ হেয়েছ। eর মেধয্
িজoিব o কল্প সাহাযয্ হেত 95.94% eবং েডসেকার িনজসব্ তহিবল হেত মা 26.28% aথ র্ বয্য় হেয়েছ। শুরুেত বয্য়
াক্কলন করা হেয়িছল 3116 সােলর বাজার দর aনুযায়ী। 311৯ সােলর বাজার দর aনুযায়ী াক্কলন কের কল্পিট
সংেশাধন করা হয়। ফেল সংেশািধত কল্প স্তাব aনুযায়ী কল্পিটর বয্য় বৃিদ্ধ পায়। পরবত েত আন্তজর্ািতক বাজাের
eলeমi aয্াডজাস্টেমন্ট হoয়ার কারেণ aথ র্াৎ েমটাল েবয্র মূলয্ uঠানামার ফেল eবং িকছু িকছু েক্ষে কয্াপািসটর
বয্াঙ্ক, িসেঙ্গল েফজ iেল িনক িমটার o িবিভন্ন ধরেনর েভিহেকল কর্য় না করার ফেল aথ র্ বয্িয়ত হয় নাi। মালামাল
পিরবহন, বীমা, িসিড-ভয্াট o বয্াংক চাজর্ খােত খরচ কম হেয়েছ।
সব র্েশষ সংেশািধত কল্প স্তাব aনুযায়ী কল্প বয্য় িনধ র্ািরত িছল 6৯5 েকািট 5৯ লক্ষ টাকা, িকন্তু বাস্তেব খরচ হেয়েছ
481 েকািট 71.৯9 লক্ষ টাকা। তন্মেধয্ িজoিব aংশ 36 েকািট 37.29 লক্ষ* টাকা িসিড o ভয্াট পিরেশােধ বয্য় করা
হয় eবং েডসেকার িনজসব্ তহিবল েথেক 67 েকািট 29.73 লক্ষ* টাকা খরচ কের ধানত কল্প সংিশ্লষ্ট েলাকবেলর
েবতন ভাতািদ, িস eন্ড eফ চাজর্, পিরবহণ o পূতর্ কােজ বয্য় হয়। [ *সু ঃ েডসেকা ফাiনান্স িবভাগ ]

6.3

কল্প বাস্তবায়েনর লেক্ষয্ মালামাল কর্য় o আনুষিঙ্গক কায র্কর্ম পয র্ােলাচনা

সংগর্হকৃত তথয্ িবেশ্লষেণ েদখা যায় e কেল্পর আoতায় মালামাল o কায র্ািদর বাস্তবায়ন, কর্য় o ৈবেদিশক aংেশ
(ADB) লট সংখয্া সব র্েমাট 37িট। কল্পিট বাস্তবায়েনর িনিমত্ত মালামাল o েসবা সংগর্েহর জনয্ 6িট পয্ােকেজ িবভক্ত
করা হয়। তন্মেধয্ aেপক্ষাকৃত aিধক চুিক্ত মূেলয্র 3িট o ৈদব চয়েনর মাধয্েম 3িট েমাট 5িট নমুনা িহেসেব বাছাi করা
হয়। িনব র্ািচত লটগুেলা পয র্ােলাচনায় েদখা যায় িবিধেমাতােবক দরপ িবজ্ঞিপ্ত 4িট জাতীয় পি কাঃ 3িট বাংলা o 2িট
iংেরিজ পি কার মাধয্েম কািশত হেয়েছ। eছাড়া েডসেকা o eিডিবর oেয়বসাiট eবং CPTU-eর oেয়বসাiেট
দরপ িবজ্ঞিপ্ত আহব্ান করা হয়। দরপ িবজ্ঞিপ্ত aনুসাের দরপ আহব্ান, দরপ িবকর্য় কায র্কর্ম, দরপ oেপিনং,
তুলনামূলক িববরণী ণয়ন, দরপ মূলয্ায়ন, িঠকাদার িনব র্াচন eবং চুিক্ত সব্াক্ষর iতয্ািদ কায র্কর্ম কর্য় নীিতমালা 3119
o eিডিবর কর্য় গাiডলাiন aনুসরণ কের সম্পন্ন করা হেয়েছ।
আরিডিপিপ (সারিণ 2.4, পৃষ্ঠা 4) eর aন্তভুর্ক্ত 32 নং আiেটম ান্সফরমার েটকশন iকুiপেমন্ট (eমিসিসিব) যার
াক্কিলত বয্য় 3 েকািট 88 লক্ষ টাকা, 36 নং আiেটম িসেঙ্গল েফজ iেল িনক িমটার-341 েভাল্ট যার াক্কিলত বয্য়
21 েকািট 81 লক্ষ টাকা, 39 নং আiেটম 22 েকিভ, 4x211 েকিভeআর কয্াপািসটর বয্াংক যার াক্কিলত বয্য় 3 েকািট
61 লক্ষ টাকা মালামালগুিল কর্য় করা হয় নাi। eছাড়া আরিডিপিপ eর 44 o 45নং আiেটমeর পূতর্কাজ করা হয় নাi
যার াক্কিলত বয্য় 5 েকািট 86 লক্ষ টাকা। পূতর্কাজগুিল না করার দরুণ ভূিম uন্নয়েনর (43 নং আiেটম) েয়াজন হয়
নাi যার াক্কিলত বয্য় 2 েকািট টাকা। াক্কিলত বয্েয়র েডসেকার 47.24% eর কৃত বয্য় 26.28% যার কারণ
যানবাহন, আসবাবপ o িকছু পূতর্ কাজ না হoয়ার কারেণ েমাট বয্েয় েডসেকার aংেশর aংশগর্হণ কম বেল তীয়মান
হয়। uেল্লিখত মালামাল কর্য় o পূতর্ কাজ না হoয়ার জনয্ েডসেকার বতর্মান েজক্ট ডাiেরক্টর জানান েয eেত কল্প
বাস্তবায়েন েকান সমসয্া হয় নাi।
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11 KV Off Load

(Group-1)

Package 1

Lot C of

36/2007

ICB

1

Package-

Cables

Aerial Bundled

11 KV & 400 Volts

Kits.

Cables & Jointing

33 KV, XLPE, U/G

Lot A of

Procurement of

04/2007

Amps)

ICB No.

5

Package-

Isolator (400

Procurement of

Turnkey Basis

Substations on

nos. 33/11 KV

USD 3,045,900.00

USD 14,666,201.20

USD 51,900.00

Daily Star

Daily Ittefaq,

Express

Financial

Daily Star,

Daily Ittefaq,

Daily Star

Express,

Financial

and Daily

Daily Star

Paper,

Samakal

46/2007,

Lot B

5
Daily News

মাধয্ম

কােশর

িবজ্ঞিপ্ত

KV Substations &

125,079,790.00

+ BDT

EURO 7,187,692.00

4

চুিক্ত মূলয্ (লক্ষ টাকায়)

rehabilitation of 2

four new 33/11

ICB No.

2,

Package-

Lot A-2 of

Supply &

Installation of

3

29/2007,

2

িববরণ

ICB No.

নং

পয্ােকজ

26-03-2008

2007

and 21-01-

19-01-2007

21-02-2008

2008

26-03-

6

তািরখ

িবকর্য় শুরুর

দরপ

21-05-2008

02-04-2007

17-04-2008

07-08-2008

7

তািরখ

েখালার

দরপ

4

3

2

4

সংখয্া

8

দরপে র

েরসপনিসভ

সারিণ-6.3.2 eিডিব গাiডলাiন o িপিপআর-3119 aনুযায়ী মালামাল কর্য় o দরপ সংকর্ান্ত তথয্াবলী

23-10-2008

25-11-2007

9

সভার তািরখ

কিমিটর

মূলয্ায়ন

দরপ

৯

21-07-2008

তািরখ

aনুেমাদেনর

কায র্িববরনী

11-11-2008

31-08-2009

21

তািরখ

দােনর

eয্াoয়াড র্
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21-12-2008

2009

17-09-

22

তািরখ

সব্াক্ষেরর

চুিক্ত

ষষ্ঠ aধয্ায়
কেল্পর SWOT িবেশ্লষণ
7.2

SWOT

িবেশ্লষণ

ঢাকা iেলকি ক সাপ্লাi েকাম্পািন িলঃ (েডসেকা) কতৃর্ক বাস্তবািয়ত “আপেগর্িডং eন্ড eক্সপয্ািন্ডং িডি িবuশন িসেস্টম
iন গুলশান সােকর্ল” কল্প eলাকায় িবদয্মান িবতরণ বয্বস্থায় ভাব মূলয্ায়েনর জনয্ িবিভন্ন পয র্ােয় আবািসক,
বািণিজয্ক, িশল্প o aনয্ানয্ গর্াহকেদর জিরপ করা হেয়েছ। গর্াহকেদর সােথ দলীয় আেলাচনা পিরচালনা করা হেয়েছ o
কেল্পর সােথ সংিশ্লষ্ট কমর্কতর্ােদর সােথ েকআiআi সম্পন্ন করা হেয়েছ। eছাড়াo িবিভন্ন uৎস েথেক েসেকন্ডারী uপাত্ত
সংগর্হ করা হেয়েছ। e সমীক্ষার ফলাফল তৃতীয় aধয্ায় েথেক aষ্টম aধয্ায় পয র্ন্ত বণ র্না করা হেয়েছ। াপ্ত তথয্ uপােত্তর
িভিত্তেত সবল o দুব র্ল িদকগুেলা িচিহ্নত করা হেয়েছ।

7.3

সবল িদকগুেলা (Strength)
কল্প বাস্তবায়েনর ফেল গুলশান সােকর্েল লক্ষয্মা া aনুযায়ী নূতন ৯3,361 জন িবদুয্ৎ সংেযাগ পায় eবং
িবদুয্ৎ বয্বস্থার সক্ষমতার বৃিদ্ধর ফেল আরo নূতন গর্াহক সংেযাগ েদয়া সম্ভব হেচ্ছ;
গুলশান সােকর্েলর কর্মবধ র্মান চািহদা (বািষ র্ক 9.57%) পূরণ করা সম্ভব হেয়েছ;
চারিট নূতন 44/22 েকিভ সাব-েস্টশন স্থাপনসহ দুiিট 44/22 েকিভ সাব-েস্টশন নবায়ন কের িবতরণ বয্বস্থার
সক্ষমতা aেনকাংেশ েবেড়েছ। 3115 সােল িবতরণ বয্বস্থার সক্ষমতা িছল ৯1 েমগাoয়াট যা বতর্মােন ায় 311
েমগাoয়ােট uন্নীত হেয়েছ;
েলাডেশিডং েনi বলেলi চেল;
িসেস্টম লস বহুলাংেশ াস েপেয়েছ;
পূেব র্র (3117-18 সােল) oভারেলােডর দরূণ েভােল্টেজর আপ-ডাuেনর সমসয্া িনরসন হেয়েছ;
কেল্পর আoতায় eকিট 44/22 েকিভ (CAAB) নূতন সাব-েস্টশন স্থাপন করায় িববানবন্দের মানসম্পন্ন o
িনরবিচ্ছন্ন িবদুয্ৎ সরবরাহ করা সম্ভব হেচ্ছ। িবমানবন্দেরর জনয্ CAAB o ADA সাব-েস্টশন েথেক িবদুয্ৎ
সরবরােহর বয্বস্থা থকায় িনভর্রশীলতা (Reliability) েবেড়েছ;
কেল্পর আoতায় িনিমর্ত সাব-েস্টশনগুিল aতয্াধুিনক o মানসম্পন্ন হেয়েছ;
মালামাল সংগর্েহ িপিপআর-3119 o eিডিব গাiডলাiন সািঠকভােব aনুসরণ করা হেয়েছ;
িবদুয্ৎ বয্বহােরর ফেল eলাকার aথ র্ৈনিতক o সামািজক uন্নয়ন তব্রািনব্ত হেচ্ছ;
eলাকার জনেগাষ্ঠীর আয় o জীবন ধারেণর মান কর্মাগতভােব বাড়েছ;
eলাকার িবদুয্ৎ বয্বস্থা স সারেণর ফেল aেনক নূতন নূতন িশল্প িতষ্ঠান গেড় uঠেছ;
িশল্প o েযাগােযাগ বয্বস্থা সােরর ফেল কমর্সংস্থান, িবেশষ কের মিহলােদর কমর্সংস্থান সৃিষ্ট হেয়েছ;
েছেল-েমেয়রা েবশী সময় যাবত েলখাপড়া করেত পারেছ;
eলাকার জনগেণর সব্াস্থয্েসবা, িবেদেশ চাকুরীর আেবদন, েযাগােযাগ, জন্ম িনবন্ধন, জাতীয় পিরচয়প সহ িবিভন্ন
তথয্ েসবা গর্হেণর সুেযাগ সৃিষ্ট হেয়েছ;
iন্টারেনট o েমাবাiল েসবার সুেযাগ সৃিষ্ট হoয়ায় ছা /ছা ীরা পরীক্ষার ফলাফল, বিহিব র্েশব্র সেঙ্গ েযাগােযাগ,
িবিভন্ন িবশব্িবদয্ালেয় ভিতর্র আেবদনসহ িবিভন্ন তথয্ পােচ্ছ;
িবেশষভােব uেল্লখয্ েয, িবদুয্ৎ আপেগর্ড o স সারেণর ফেল কল্প eলাকার তরুণেদরেক ঘেরর বাiের
েঘারাঘুির েথেক ঘেরর িভতের কিম্পuটার, েটিলিভশন o ঘেরর িভতের িবিভন্ন ধরেনর েখলার কারেণ
“ঘরমুখী” কেরেছ। eেত কের সামািজক aপরাধ aেনক াস েপেয়েছ;
িনরাপত্তা বয্বস্থা uন্নত হেয়েছ; িনরাপত্তা বািত o িসিসিটিভ কয্ােমরা বয্বহার বৃিদ্ধ েপেয়েছ।
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7.4

দুব র্ল িদকগুেলা (Weakness)
িবেদশী ঋণ সহায়তা েপেত েদরী হেয়েছ ফেল কল্প বাস্তবায়েন সময় েবশী েলেগেছ;
জিম aিধগর্হেণ িবেশষ কের ধামালেকাট, কয্ান্টনেমন্ট সাব-েস্টশেনর জনয্ ায় eক বছর সময় েলেগেছ;
িবদুয্ৎ সংেযােগর আেবদন করেল aেনক েক্ষে সময়মত o চািহদামত িবদুয্ৎ সংেযাগ পাoয়া যায় না;
েক্ষ িবেশেষ িবদুয্েতর বয্বহােরর সােথ িবদুয্ৎ িবেলর সামঞ্জসয্ থােক না;
িকছু ৈবদুয্িতক মালামাল কর্য় না করা eবং িকছু পূতর্ কাজ না করা;
ৈবদুয্িতক ান্সফরমার নষ্ট হেল বা লাiেনর িব ােটর কারেন িবদুয্ৎ সরবরাহ বন্ধ হেল পুনরায় চালু করেত
aেনক সময় েক্ষপণ হয়;
aিতিরক্ত য াংশ (েস্পয়ার পাট র্স)-eর a তুলতার কারেণ মূলয্বান েমিশনারী দীধ র্িদন aচল হেয় থাকেত পাের
ফেল িবতরণ বয্বস্থা িবিঘ্নত হেত পাের;
আেবদন কেরo িবদুয্েতর িমটার েপেত aেনক িদন aেপক্ষা করেত হয়;
eখন সামানয্ হেলo িকছুটা েলাডেশিডং থাকায় িবেশষ কের িপক আoয়াের িশল্প কারখানায় uৎপাদন কাজ
বয্াহত হয়।

7.5

সুেযাগ সুিবধা (Opportunity)
িবতরণ বয্বস্থার সক্ষমতা বৃিদ্ধ পাoয়ায় নূতন গর্াহক সংেযাগ েদয়া সম্ভব হেব;
নূতন aতয্াধুিনক য াংশ o েমিশনারী স্থাপেনর ফেল মানসম্পন্ন িবদুয্ৎ সরবরাহ সম্ভব হেব;
িসেস্টম লস বহুলাংেশ াস পােচ্ছ;
44/22 েকিভ (CAAB) নূতন সাব-েস্টশন স্থাপন করায় িবমানবন্দের ভিবষয্েত েলাড বৃিদ্ধ েপেল তা পূরণ করা
সম্ভব হেব;
3132 সােলর মেধয্ ঘের ঘের িবদুয্ৎ েপৗছােনার সরকার েঘািষত কায র্কর্ম বাস্তবায়েনর জনয্ e কল্পিট সহায়ক
িহেসেব িবেবচনার সুেযাগ রেয়েছ;
কল্প eলাকায় িবেশষ কের মিহলােদর কমর্সংস্থােনর সুেযাগ ৈতির হেয়েছ। কমর্ঘন্টা বৃিদ্ধ েপেয়েছ। ফেল
মানুেষর আয় েবেড়েছ;
েযাগােযাগ বয্বস্থা বৃিদ্ধর ফেল মানুেষর গিতশীলতা (Mobility) েবেড়েছ। ফল িতেত সরকাির েবসরকাির
েসবাগর্হণ সহজতর হেয়েছ;
িশল্পকারখানার সার লাভ কেরেছ, খরচ কমেছ o uৎপাদন বাড়েছ;
বয্বসা-বািণজয্ সািরত হেয়েছ; ফেল কৃষকেদর uৎপািদত ফসেলর o বয্বহৃত িশল্পজাত েবয্র নয্াযয্মূলয্
ািপ্তর সুেযাগ ৈতির হেয়েছ;
iন্টারেনট বয্বহার বৃিদ্ধ পাoয়ায় েদেশ-িবেদেশ েযাগােযাগ সহজতর হেয়েছ।

7.6

ঝুিঁ ক (Threat/Challenge)
িবদুয্ৎ সংেযােগর সােথ uৎপাদন বয্বস্থা, সঞ্চালন o িবতরণ বয্বস্থা সামঞ্জসয্পূণ র্ হেত হেব। aনয্থায় ভিবষয্েত
েলাডেশিডং বাড়েত থাকেব;
aেনক জায়গায় িবদুয্ৎ সঞ্চালন লাiন o eর সােথ বয্বহৃত য পািত পুরাতন হেয় যাoয়ায় িবদুয্ৎ সঞ্চালন
বয্বস্থা ঝুিঁ কর মেধয্ থােক; কািরগির লেসর পিরমাণo েবেড় যায়। ফেল e সমস্ত স্থাপনা িতস্থাপন করা জরুির;
িবদুয্েতর aৈবধ সংেযাগ o ৈবদুয্িতক তার চুির aেনক জায়গােতi বড় ধরেণর সমসয্ার সৃিষ্ট কের। স্থানীয়
জনগণেক সম্পৃক্ত কের চারণা o uদব্ুদ্ধকরণ কমর্সূিচ গর্হণ করা েয়াজন।
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সপ্তম aধয্ায়
44/22 েকিভ সাবেস্টশনসমূহ সেরজিমেন পিরদশর্ন
কল্প aধীেন িনিমতর্ o পুনব র্ািসত 44/22 েকিভ সাবেস্টশেনর তথয্ পয র্ােলাচনাঃ
কেল্পর আoতায় েডসেকা গুলশান সােকর্েল (2) বাড্ডা, (3) বসুন্ধরা, (4) িডoeiচeস মহাখালী, (5) হযরত শাহজালাল
(রাঃ) আন্তজর্ািতক িবমানবন্দর eলাকায় 5িট নতুন 44/22 KV, 3X20/28 MVA সাবেষ্টশন স্থাপন করা হেয়েছ। uত্তরার
পুরাতন 44/22 েকিভ, 21/25 eমিভe সাবেস্টশনিট পুনব র্াসন o নবায়ন কের 3x31/39 eমিভe uন্নীত কের ক্ষমতা
িদব্গুণ বৃিদ্ধ করা হেয়েছ। eছাড়া eিভেয়শন েডেভলপেমন্ট aথিরিট (ADA)-eর 33/11KV সাবেস্টশনিট পুনব র্াসন o
নবায়ন কের 3x31/39 MVA েত uন্নীত করার কল্প গৃহীত হয়। িকন্তু ADA-eর সাবেস্টশেন Load Demand কম
থাকায় ei কল্পাধীন 3x31/39 MVA ান্সফরমার দুiিটর eকিট uত্তরা 44/22 েকিভ সাবেস্টশেন eবং aপরিট বসুন্ধরা
44/22 েকিভ সাবেস্টশেন 21/25 MVA ান্সফরমােরর পিরবেতর্ িতস্থাপন করা হয়। uত্তরা eবং বসুন্ধরা 44/22 েকিভ
সাবেস্টশেনর পূেব র্র 21/25 MVA ান্সফরমার দুiিট ADA সাবেস্টশেন স্থাপন করা হয়। সাবেস্টশনসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভােব
পিরদশর্ন করা হয় eবং েদখা যায় েয সাবেস্টশনগুিল সিঠকভােব চলেছ eবং স্থািপত নতুন েমিশনারী o য াংশগুিল
েস্পিসিফেকশন aনুযায়ী স্থাপন করা হেয়েছ eবং eগুিল সেন্তাষজনকভােব কাজ করেছ। সাবেস্টশনগুিলর Single Line
Diagram ei িতেবদেনর সােথ সংযুক্ত করা হেয়েছ (পিরিশষ্ট-3)।
uত্তরা 44/22 েকিভ সাবেস্টশনিট পয র্ােলাচনা কের েদখা যায় েয, eর বতর্মান েমাট ক্ষমতা 54 েমগাoয়াট। গত জুন,
3126-েত সেব র্াচ্চ চািহদা িছল 57.61 েমগাoয়াট। সাবেস্টশন পিরদশর্নকােল uপিস্থত িশফট-iন-চাজর্ eর কাছ েথেক
াপ্ত তথয্ aনুযায়ী, uত্তরা 44/22 েকিভ সাবেস্টশেন গত 8i eি ল, 3127 তািরেখ গর্ীড oভারেলােডর কারেণ িকছু
িফডাের েমাট 9 েমগাoয়াট েলাডেশিডং করা হয়। eছাড়া গত 21i eি ল, 3127 তািরেখ টঙ্গী গর্ীড সাবেস্টশেনর
ান্সফরমােরর তাপমা া বৃিদ্ধ পাoয়ায় 9 েমগাoয়াট েলাডেশিডং করা হয়। টঙ্গী গর্ীড হেত আগত iনকািমং oভারেহড
44েকিভ েসাস র্ লাiনিটর কন্ডাক্টর সাiজ কম হoয়ায় uত্তরা সাবেস্টশনিট পূণ র্ ক্ষমতায় পিরচালনা করা সম্ভব হেচ্ছ না।
44/22 েকিভ 3x21/25 MVA সাবেস্টশনিট পয র্ােলাচনা কের েদখা যায় েয, eর বতর্মান েমাট ক্ষমতা 18
েমগাoয়াট। বতর্মােন সেব র্াচ্চ চািহদা 26.65 েমগাoয়াট।
ADA

িচ ঃ uত্তরা 44/22 েকিভ 4X31/39 eমিভe
সাব-েস্টশন e সুiিচং iয়াড র্ পিরদশর্ন

িচ ঃ ADA 44/22 েকিভ 2X10/14 eমিভe সাব-েস্টশন
eর 44 েকিভ iনকািমং ে কার পিরদশর্ন o ডাটা সংগর্হ
পৃষ্ঠা | 28

CAAB 44/22 েকিভ, 3×31/39 eমিভe নূতন সাবেস্টশনিট হযরত শাহজালাল (রাঃ) আন্তজর্ািতক িবমানবন্দের
িনরবিচ্ছন্ন িবদুয্ৎ সরবরােহর জনয্ e কেল্পর আoতায় স্থািপত হেয়েছ। GIS টাiেপর ei সাবেস্টশনিট আধুিনক যুিক্তর
eবং যথাযথভােব কাজ করেছ। eর পূতর্ কাজo মানসম্পন্ন হেয়েছ। CAAB 44/22 েকিভ, 3×31/39 eমিভe নূতন
সাবেস্টশনিটর বতর্মান েমাট ক্ষমতা 36 েমগাoয়াট eবং বতর্মােন সেব র্াচ্চ চািহদা 35.6 েমগাoয়াট।

বাড্ডা আফতাবনগর 44/22 েকিভ, 3×31/39 eমিভe স্থািপত নূতন সাবেস্টশনিট আফতাবনগর eলাকার কর্মবধ র্মান
িবদুয্ৎ সংেযােগর চািহদাপূরেণ সক্ষম হেব। GIS টাiেপর e সাবেস্টশনিটর বতর্মােন িপক িডমান্ড 28.6 েমগাoয়াট।
aতয্াধুিনক e সাবেস্টশনিটর বতর্মান েমাট ক্ষমতা 36 েমগাoয়াট।

িচ ঃ ADA 44/22 েকিভ 2X11/14 eমিভe সাব-েস্টশন
eর 44 েকিভ সুiিচং iয়াড র্ পিরদশর্ন

িচ ঃ আফতাবনগর 44/22 েকিভ সাব-েস্টশন eর
পাoয়ার ান্সফরমার পিরদশর্ন

কেল্পর আoতাধীন িডoeiচeস মহাখালী (ধামালেকাট, কয্ান্টনেমন্ট) 44/22 েকিভ 3×31/39 eমিভe নূতন সাবেস্টশন স্থাপন করা হেয়েছ। নূতন e সাব-েস্টশন স্থাপেনর ফেল কয্ান্টনেমন্ট eবং ধামালেকাট eলাকাবাসীর কর্মবধ র্মান
িবদুয্ৎ চািহদা েমটােনা সম্ভব হেয়েছ। aতয্াধুিনক GIS টাiেপর সাব-েস্টশনিটর বতর্মান েমাট ক্ষমতা 47 েমগাoয়াট ।
সরবরােহর তুলনায় চািহদা েবেড় েগেল েকবল েলাডেশিডং করেত হয়। স্থাপেনর পর য পািতর বড় ধরেণর েকান সমসয্া
হয়িন।
কেল্পর আoতাধীন বসুন্ধরা 44/22 েকিভ 3×31/39 eমিভe নূতন সাব-েস্টশন স্থাপন করা হেয়েছ। নূতন e সাব-েস্টশন
স্থাপেনর ফেল বসুন্ধরা eলাকা ছাড়াo পূব র্াচল eলাকায় কর্মবধ র্মান িবদুয্ৎ চািহদা েমটােনা জনয্ সাব-েস্টশনিট স্থাপন করা
হেয়েছ। aতয্াধুিনক GIS টাiেপর সাব-েস্টশনিটর বতর্মােন সেব র্াচ্চ চািহদা 48.21 েমগাoয়াট। eর বতর্মান েমাট ক্ষমতা
54 েমগাoয়াট। স্থাপেনর পর য পািতর বড় ধরেণর েকান সমসয্া হয়িন।
কল্প গর্হেণর পূেব র্ েডসেকা-eর িসেস্টম লস িছল ায়.24.55%। বতর্মােন িসেস্টম লস 9.48%, aথ র্াৎ িসেস্টম লস
ায় 56% কেমেছ।
াপ্ত তথয্ aনুযায়ী েটকিনকয্াল লস uেল্লখেযাগয্ হাের াস েপেয়েছ। কল্প গর্হেণর পূেব র্ 3117-3118
সােল েযখােন েটকিনকয্াল লস িছল 24.55%, কল্প বাস্তবায়েনর পর 3125-3126 সােল েটকিনকয্াল লস াস েপেয়
9.48% e েনেম eেসেছ।
DESCO হেত
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বছরিভিত্তক েটকিনকয্াল লেসর তািলকা িনেম্ন েদয়া হলঃ
সারিণ-8.2 েটকিনকয্াল লস সংকর্ান্ত তথয্
সাল
3117-3118
3118-3119
3119-311৯
311৯-3121
3121-3122
3122-3123
3123-3124
3124-3125
3125-3126

েটকিনকয্াল লস (%)
24.55
21.৯2
৯.8৯
9.97
9.8৯
9.65
9.55
9.52
9.48
[সু ঃDESCO]
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aষ্টম aধয্ায়
আবািসক গর্াহকেদর uপর ভাব
বাড্ডা, িবমানবন্দর, গুলশান, েসনািনবাস, িখলেক্ষত, uত্তরা, uত্তরখান o তুরাগ — e 9 (আট)িট স্থােন িবিভন্ন বয়েসর o
িবিভন্ন ে িণেপশার নারী-পুরুেষর িনকট হেত িনধ র্ািরত শ্নমালার aনুেমািদত ছেক e কােজর জনয্ িনেয়াগকৃত o
িশিক্ষত তথয্ সংগর্হকারীেদর মাধয্েম তথয্ সংগর্হ করা হেয়েছ। eলাকািভিত্তক িবদুয্ৎ বয্বহারকারীগেণর সংখয্ার
িভিত্তেত পিরসংখয্ানসু েয়াগ কের নমুনার আকার িনধ র্ারণ করা হেয়েছ o স্টয্ান্ডাড র্ ক্লাস্টার সাiজ িবেবচনা কের মাঠ
পয র্ায় েথেক তথয্ সংগর্হ করা হেয়েছ।

9.2 খানার ৈবিশষ্টয্
কল্প eলাকায় খানা ধান সাধারনত পুরুষ। সঙ্গত কারেণi uত্তরদাতাগেণর ায় 91.6% পুরুষ eবং 2৯.6% মিহলা।
কে াল eলাকার পুরুষ uত্তরদাতার সংখয্া 7৯% eবং মিহলা 42%। বাড্ডা eলাকায় uত্তরদাতার সংখয্া aনয্ানয্
eলাকার তুলনায় েবশী (378 জন)। িবমানবন্দর, িখলেক্ষত uত্তরখান o তুরাগ eলাকার েতয্কিটেত uত্তরদাতার সংখয্া
সমান aথ র্াৎ 41 জন। (সারিণ-9.2.2)।
সারিণ 9.2.1 uত্তরদাতােদর িলেঙ্গর থানাoয়াির তথয্ (%)
uপকারেভাগী
uত্তরদাতােদর
িলঙ্গ
বাড্ডা িবমানবন্দর কয্ান্টনেমন্ট গুলশান িখলেক্ষত uত্তরা uত্তরখান তুরাগ
পুরুষ
মিহলা
েমাট
েমাট সংখয্া
(n)

87.5
34.7
211

97.8
24.4
211

৯1.6
৯.6
211

৯1.9
৯.3
211

81.1
41.1
211

96.7
25.5
211

57.8
64.4
211

378

41

74

231

41

৯1

41

েমাট

87.8 91.6
34.4 2৯.6
211 211
41

771

কে াল
(uপকারেভাগী
নয়)
7৯.1
42.1
211
471

uত্তরদাতােদর বয়েসর বন্টন েথেক েদখা যায় েয সংখয্াগিরেষ্ঠর বয়স 42-56 বছর। কে াল eলাকােতo ায় eকi রকম
(46.8%)। ায় 27% uত্তরদাতােদর বয়স 71 বছর বা তার েবশী, 41 বছর বা তার কম বয়েসর uত্তরদাতােদর সংখয্া
ায় 33.7%। কে াল eলাকার uত্তরদাতােদর বয়েসর বন্টনo ায় eকi রকেমর। (সারিণ-9.2.3)।
সারিণ 9.2.3 uত্তরদাতােদর বয়েসর থানাoয়াির তথয্ (%)
uপকারেভাগী
uত্তরদাতােদর
বয়স
বাড্ডা িবমানবন্দর কয্ান্টনেমন্ট গুলশান িখলেক্ষত uত্তরা uত্তরখান তুরাগ
41 বা তার
2৯.9
33.8
কম
42-56
44.2
42.৯
57-71
42.7
42.৯
72 বা তার
26.6
24.5
েবশী
েমাট
211
211
েমাট সংখয্া
375
41
(n)
েনাটঃ ৯ জন গর্াহক বয়েসর তথয্ েদনিন।

েমাট

কে াল
(uপকারেভাগী
নয়)

35.8

2৯.5

27.8

49.5

37.8

35.8

33.7

34.2

45.2
37.5

4৯.5
36.1

44.4
44.4

45.৯
29.7

51.1
24.4

45.6
48.7

45.2
37.৯

46.8
3৯.6

25.9

27.2

27.8

9.2

31.1

24.9

27.5

22.8

211

211

211

211

211

211

211

211

73

231

41

97

41

3৯

762

46৯
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কল্প o কে াল eলাকায় aিধকাংশ েক্ষে িত খানায় 5-6 জন েলাক বাস কের। কল্প o কে াল eলাকায় গেড় িত
খানায় যথাকর্েম 6.56 o 6.5৯ জন েলাক বাস কের। িবমানবন্দর eলাকায় 81% খানায় 7-8 জন েলাক বাস কের eবং
গুলশান, িখলেক্ষত, uত্তরা o uত্তরখান eলাকার 31% eর aিধক খানায় 9 বা তার েবশী েলাক বাস কের (সারিণ9.2.4)।
সারিণ 9.2.4 uত্তরদাতােদর খানার আকােরর থানাoয়াির তথয্ (%)
খানার
আকার
(সদসয্
বাড্ডা িবমানবন্দর কয্ান্টনেমন্ট
সংখয্া)
2-4
22.1
1.1
28.6
5-6
62.8
41.1
88.9
7-8
3৯.4
81.1
2.7
9 বা তার
9.1
1.1
4.3
েবশী
েমাট
211
211
211
গড়
6.2৯
6.84
5.27
পিরিমত
2.89
2.16
2.16
িবচুয্িত
েমাট
374
41
74
সংখয্া (n)
েনাটঃ 25 জন গর্াহক খানার আকােরর তথয্ েদনিন।

uপকারেভাগী
গুলশান িখলেক্ষত uত্তরা uত্তরখান তুরাগ

েমাট

কে াল
(uপকারেভাগী
নয়)

৯.৯
59.7
29.৯

21.1
57.8
34.4

21.1
58.9
32.2

21.1
57.8
34.4

21.4
52.5
45.6

21.8
62.3
36.3

21.1
61.1
38.9

33.6

31.1

32.2

31.1

24.9

23.9

23.3

211
7.19

211
6.71

211
6.93

211
7.11

211
6.৯1

211
6.56

211
6.5৯

3.৯4

3.76

3.79

3.67

3.৯3

3.39

2.৯৯

222

41

৯1

41

3৯

757

471

কয্ান্টনেমন্ট eলাকায় িত খানায় গেড় সব র্িনম্ন সংখয্ক েলাক (5.27) বসবাস কের। e eলাকায় খানার আকােরর
পিরিমত িবচুয্িত কম (2.16) হoয়ায় Variation কম। গুলশান eলাকায় িত খানায় গেড় সেব র্াচ্চ সংখয্ক েলাক (7.19)
বসবাস কের eবং eখােন Variation সবেচেয় েবশী।
কল্প eলাকার uত্তরদাতােদর িশক্ষাগত েযাগয্তা তুলনামূলকভােব খুবi ভােলা (সারিণ-9.2.5)। কল্প eলাকায়
uত্তরদাতার িশক্ষাগত েযাগয্তা মাধয্িমক পয র্ন্ত 3৯.8%, কে াল eলাকায় 33.8%। uচ্চ-মাধয্িমক, স্নাতক o স্নাতেকাত্তর
পয র্ােয় যথাকর্েম কল্প eলাকায় 35%, 33.8%, 35% o কে াল eলাকায় 43.8%, 36.3%, 2৯.5%।
সারিণ 9.2.4 uত্তরদাতােদর িশক্ষাগত েযাগয্তার থানাoয়াির তথয্ (%)
uত্তরদাতােদর
িশক্ষাগত
বাড্ডা িবমানবন্দর কয্ান্টনেমন্ট
েযাগয্তা
মাধয্িমক
26.6
3.3
9.5
পয র্ন্ত
uচ্চ মাধয্িমক 28.5
53.3
7.9
স্নাতক
31.1
33.3
9.5
স্নাতেকাত্তর 13.9
10.0
73
েমাট
211
211
211
েমাট সংখয্া
378
41
74
(n)
েনাটঃ 8 জন গর্াহক িশক্ষাগত েযাগয্তার তথয্ েদনিন।

uপকারেভাগী
গুলশান িখলেক্ষত uত্তরা

uত্তরখান তুরাগ

কে াল
(uপকারেভাগী
েমাট
নয়)

20.8

90.0

31.1

69.6

56.7 3৯.3

22.7

28.3
19.2
31.7
211

10.0
0
0
211

16.7
23.3
28.9
211

17.4
13.0
0.0
211

13.3 35.1
6.7 33.8
23.3 35.1
211 211

32.7
25.2
19.4
211

231

41

৯1

34

41

764

471
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কল্প eলাকা o কে াল eলাকার ধান েপশা বয্বসা o ক্ষু বয্বসা, কল্প eলাকায় 51.৯% eবং কে াল eলাকায়
56%। eছাড়া কল্প eলাকায় চাকুরীজীিব (সরকাির o েবসরকাির) 47.7% o কে াল eলাকায় চাকুরীজীিব 44.4%।
eছাড়া aেনেক িশক্ষক, েপশাজীিব, গৃহস্থলী iতয্ািদ েপশায় িনেয়ািজত আেছন (সারিণ-9.2.6)।
সারিণ 8.2.6 uত্তরদাতােদর েপশার থানাoয়াির তথয্ (%)
uপকারেভাগী
uত্তরদাতােদর
েপশা
বাড্ডা িবমানবন্দর কয্ান্টনেমন্ট গুলশান িখলেক্ষত uত্তরা uত্তরখান তুরাগ
সরকারী
চাকুির
েবসরকারী
চাকুির
ক্ষু বয্বসা
বয্বসা
িশক্ষক
েপশাজীিব
গৃহস্থলী
aনয্ানয্
েমাট
েমাট সংখয্া
(n)

েমাট

কে াল
(uপকারেভাগী
নয়)

26.8

24.4

68.2

23.6

1.1

22.2

1.1

24.4

27.9

31.1

23.1

27.8

4.3

52.8

21.1

46.7

7.8

27.8

2৯.9

24.4

38.4
36.2
2.2
3.7
9.3
8.৯
211

1.1
64.4
1.1
7.8
4.4
7.8
211

28.6
23.8
2.7
5.9
2.7
2.7
211

7.8
37.8
2
3.6
3.6
7.8
211

41.1
1.1
1.1
1.1
7.8
64.4
211

9.৯
26.7
4.4
9.৯
23.3
5.5
211

7.8
27.8
1.1
1.1
71.1
21.1
211

51.1
27.8
7.8
1.1
4.4
4.4
211

29.7
33.4
2.6
4.6
9.৯
9.6
211

35.5
31.7
2.5
4.7
21.1
7.7
211

378

41

74

231

41

৯1

41

41

771

471

কল্প eলাকায় uত্তরদাতােদর স্থাপনায় িবদুয্তচািলত য পািতর িববরণ নীেচর সারিণেত েদখােনা হল। কল্প eলাকায়
ি জ বয্বহারকারীর সংখয্া ায় ৯5.5%, কে াল eলাকােতo ায় eকi রকম। কল্প eলাকায় eিস বয্বহারকারীর
সংখয্া 59.6% িকন্তু কে াল eলাকােত েস তুলনায় কম (36.3%)। কল্প eলাকায় কিম্পuটার o মাiেকর্াoেয়ভ oেভন
আেছ যথাকর্েম 77.5% o 52.1% eবং কে াল eলাকায় যথাকর্েম 62% o 31.3% আেছ (সারিণ-9.2.7)।
সারিণ 9.2.7 uত্তরদাতােদর স্থাপনায় িবদুয্ৎ চািলত য পািতর থানাoয়াির তথয্ (%)
িবদুয্ৎ চািলত
য পািত
ি জ আেছ
eিস আেছ
কিম্পuটার
আেছ
মাiেকর্াoেয়ভ
oেভন আেছ
েমাট সংখয্া
(n)

uপকারেভাগী
বাড্ডা িবমানবন্দর কয্ান্টনেমন্ট গুলশান িখলেক্ষত uত্তরা uত্তরখান তুরাগ েমাট
৯6.6
91.1
211.1
৯৯.3
87.8
৯8.9 ৯7.8 84.4 ৯5.5
46.7
21.1
96.8
৯1.1
1.1
72.2
4.4
24.4 59.6

কে াল
(uপকারেভাগী
নয়)
৯6.4
36.3

73.3

84.4

৯4.8

৯1.9

4.4

88.9

34.4

24.4 77.5

62.1

36.2

1.1

93.6

88.6

1.1

72.2

7.8

7.8

52.1

31.3

378

41

74

231

41

৯1

41

41

771

471
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9.2 িবদুয্ৎ সংকর্ান্ত তথয্ঃ
কল্প eলাকায় িবদুয্ৎ সংেযাগ ািপ্ত সম্পেকর্ uত্তরদাতােদর মতামত িবেশ্লষেণ েদখা যায় েয, কল্প বাস্তবায়েনর পূেব র্ o
পের যথাকর্েম 85.6% o 36.6% সংেযাগ েপেয়েছন। কে াল eলাকার জনয্ ei হার যথাকর্েম 91.4% o 2৯.8%
(সারিণ-9.3.2)।
সারিণ 9.2.1 uত্তরদাতােদর স্থাপনায় িবদুয্ৎ সংেযাগ (%)
uত্তরদাতােদর
uপকারেভাগী
স্থাপনায়
িবদুয্ৎ সংেযাগ বাড্ডা িবমানবন্দর কয্ান্টনেমন্ট গুলশান িখলেক্ষত uত্তরা uত্তরখান তুরাগ েমাট
কল্প
বাস্তবায়েনর 86.2
84.4
99.৯
8৯.9
97.3 73.3 87.8 51.1 85.6
পূেব র্
কল্প
বাস্তবায়েনর 35.৯
37.8
22.2
31.3
24.9 48.9 34.4 71.1 36.6
পের
েমাট
211
211
211
211
211
211
211
211 211
েমাট সংখয্া
376
41
74
22৯
3৯
৯1
41
41 767
(n)
েনাটঃ 5 জন গর্াহক িবদুয্ৎ সংেযাগ ািপ্ত সংকর্ান্ত তথয্ েদনিন।

েলখিচ 9.3.2

কে াল
(uপকারেভাগী
নয়)
91.4
2৯.8
211
471

uত্তরদাতােদর স্থাপনায় িবদুয্ৎ সংেযাগ ািপ্তর তথয্

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ক বা বায়েনর পূেব
উপকারেভাগী

ক বা বায়েনর পের

কে াল (উপকারেভাগী নয়)

কল্প eলাকায় 3118 সাল েথেক 3126 সাল পয র্ন্ত আবািসক গর্াহকেদর িবদুয্ৎ সংেযাগ ািপ্তর তথয্ সারিণ 9.3.2-(ক) e
েদয়া হেয়েছ। 3118 সােল গুলশান সােকর্েল গর্াহক সংখয্া িছল 2,97,134 জন যা কল্প বাস্তবায়েনর পর 3124 সােল
৯6.23% বৃিদ্ধ েপেয় গর্াহক সংখয্া দ ড়ায় 4,73,৯85 জন। uেল্লখয্ e কেল্পর আoতায় গর্াহক সংেযােগর লক্ষয্মা া িছল
৯3,361 জন। সারিণ েথেক েদখা যায় েয, সেব র্াচ্চ নূতন সংেযাগ েদয়া হয় 3123 সােল যা 3122 সােলর তুলনায়
28.78% েবশী eবং সব র্িনম্ন নূতন সংেযাগ েদয়া হয় 3121 সােল যা 311৯ সােলর তুলনায় 9.78% েবশী। 3118 সাল
েথেক 3126 সাল পয র্ন্ত িত বছর গেড় 22.76% নতুন সংেযাগ েদয়া হেয়েছ। (সংযুিক্তঃ পিরিশষ্ট-6)
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সারিণ 9.3.2 (ক)- কল্প eলাকায় িবদুয্ৎ সংেযাগ ািপ্তর তথয্
সাল
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

েমাট গর্াহক সংেযাগ
1,86,023
2,04,947
2,23,565
2,42,955
2,67,780
3,15,087
3,62,974
4,09,781
4,49,191
গড়

বাৎসিরক বৃিদ্ধ (%)
21.28%
9.08%
8.67%
10.22%
17.67%
15.20%
12.90%
9.62%
11.65%
সূ ঃ DESCO

কল্প বাস্তবায়ন সময়কােলর পূেব র্ িতিদন গেড় 2-4 বার েলাডেশিডং eর তথয্ পাoয়া যায় শতকরা 8.5% uত্তরদাতার
িনকট েথেক, কে াল eলাকায় যা 2.8%। 2৯.3% uত্তরদাতার মেত িতিদন গেড় 5 বার েলাডেশিডং হেতা। শতকরা
84.9 জন uত্তরদাতা মেন কেরন কল্প বাস্তবায়েনর পূেব র্ িতিদন গেড় 5 বােরর েবশী েলাডেশিডং হেতা। কে াল
eলাকােতo শতকরা 99.3 জন েসসময় িতিদন গেড় 5 বােরর েবশী েলাডেশিডং হেতা বেল মত কাশ কেরেছন।
(সারিণ-9.3.3)।
সারিণ 9.2.3 কল্প বাস্তবায়ন সময়কােলর পূেব র্ eবং পের েলাডেশিডং eর থানাoয়াির তথয্ (%)
uত্তরদাতােদর
uপকারেভাগী
কে াল
স্থাপনায়
(uপকারেভাগী
বাড্ডা িবমানবন্দর কয্ান্টনেমন্ট গুলশান িখলেক্ষত uত্তরা uত্তরখান তুরাগ েমাট
েলাডেশিডং
নয়)
কল্প বাস্তবায়েনর পূেব র্
িতিদন গেড়
2.6
1.1
44.4
6.1
1.1
2৯.3
8.2
1.1 8.5
2.8
2-4 বার
িতিদন গেড়
29.9
4.4
4৯.8
32.8
4.4
31.6
1.1
27.8 2৯.3
21.2
5 বার
িতিদন গেড়
28.1
1.1
8.৯
46.9
21.1
27.8
8.2
34.4 29.7
25.3
6 বার
িতিদন গেড়
2৯.3
41.1
5.9
8.6
47.8 34.2 53.৯ 47.8 2৯.3
33.৯
7 বার
িতিদন গেড়
39.৯
54.4
23.8
28.6
41.1 21.4 46.8 34.4 34.8
47.1
8 বার
িতিদন গেড়
8 বােরর
24.৯
34.4
2.7
23.6
31.1 21.4
8.2
1.1 22.9
26.2
েবশী
েমাট
211
211
211
211
211
211
211
211 211
211
গড়
6.৯9
7.94
5.36
6.85
7.71 6.25 7.32 6.78 6.84
7.46
পিরিমত
2.55
1.৯2
2.55
2.৯9
2.27
2.73 2.63 2.14 2.76
2.6৯
িবচুয্িত
েমাট সংখয্া
377
41
74
231
41
89
39
41 756
469
(n)
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uত্তরদাতােদর
uপকারেভাগী
কে াল
স্থাপনায়
(uপকারেভাগী
বাড্ডা িবমানবন্দর কয্ান্টনেমন্ট গুলশান িখলেক্ষত uত্তরা uত্তরখান তুরাগ েমাট
েলাডেশিডং
নয়)
কল্প বাস্তবায়েনর পের
নগণয্
1.1
1.1
7.4
28.6
1.1
45.9
1.1
1.1 9.6
4.4
িতিদন গেড়
72.1
87.8
93.6
66.1
31.1 64.৯ 4.4 ৯4.4 69.9
72.3
2 বার
িতিদন গেড়
48.2
34.4
22.1
33.6
67.8
21.2 67.8
7.8 39.2
39.4
3 বার
িতিদন গেড়
3 বােরর
2.৯
1.1
1.1
6.1
34.4
2.2
51.1
1.1 5.7
8.3
েবশী
েমাট
211
211
211
211
211
211
211
211 211
211
গড়
2.54
2.34
2.16
2.28
3.14 1.89 3.61 2.18 2.42
2.52
পিরিমত
1.77
1.54
1.53
1.96
1.78 1.78 1.93 1.36 1.88
1.83
িবচুয্িত
েমাট সংখয্া
378
41
74
231
41
9৯
41
41 76৯
471
(n)
েনাটঃ কল্প বাস্তবায়েনর পূেব র্ 26 জন গর্াহক eবং পের 2 জন গর্াহক েলাডেশিডং eর তথয্ েদনিন।

কল্প বাস্তবায়েনর পের কল্প eলাকার 9.6% uত্তরদাতা মেন কেরন বতর্মােন েলাডেশিডং েনi বলেলi চেল eবং
কে াল eলাকােতo েদখা যায় 4.4% aনুরূপ মত কাশ কেরেছন। কল্প eলাকার uত্তরদাতােদর 69.9% িতিদন
গেড় 2 বার eবং 39.2% িতিদন গেড় 3 বার েলাডেশিডং হয় বেল মত েদন। কে াল eলাকার 72.3% িতিদন গেড় 2
বার eবং 39.4% িতিদন গেড় 3 বার েলাডেশিডং হয় বেল মত েদন। িতিদন গেড় 3 বােরর েবশী েলাডেশিডং হেচ্ছ
eমন মত কাশ কেরন কল্প eলাকার 5.7% uত্তরদাতা eবং কে াল eলাকার 8.3% uত্তরদাতা।
কল্প বাস্তবায়েনর পূেব র্ o পেরর েলাডেশিডং eর তথয্ েথেক েদখা যায় েয কল্প বাস্তবায়েনর পের েতয্ক eলাকায়
েলাডেশিডং গড় o পিরিমত িবচুয্িত aেনক কেম যায়। কল্প বাস্তবায়েনর পের কয্ান্টনেমন্ট eলাকায় েলাডেশিডং eর
Variation সবেচেয় কম eবং uত্তরখান থানা eলাকায় েলাডেশিডং সবেচেয় েবশী।
েলখিচ 9.3.2 কল্প বাস্তবায়েনর পের েলাডেশিডং eর তথয্
70
60
50
40
30
20
10
0

নগণ
উপকারেভাগী

িতিদন গেড় ১
বার

িতিদন গেড়
২ বার

িতিদন গেড়
২ বােরর বশী

কে াল (উপকারেভাগী নয়)
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uত্তরদাতােদর মতামত িবেশ্লষণ কের েদখা যায় েয, কল্প বাস্তবায়েনর পের eলাকার িবদুয্ৎ সরবরাহ বয্বস্থায় বতর্মােন
েলাডেশিডং eর মা া বহুলাংেশ কেমেছ। কল্প গর্হেণর পূেব র্ েযখােন িতিদন গেড় 2-4 বার েলাডেশিডং হেতা তােদর
31.2% uত্তরদাতােদর মেত বতর্মােন েলাডেশিডং eর পিরমাণ aিত নগনয্, 60.4% eর মেত িতিদন গেড় 2 বার,
6.2% eর মেত িতিদন গেড় 3 বার eবং খুব aল্প সংখয্ক uত্তরদাতা (3.2%) মেন কেরন েলাডেশিডং 3 বােরর েবশী।
কল্প গর্হেণর পূেব র্ েযখােন িতিদন গেড় 5 বার বা ত র েবশী েলাডেশিডং হেতা েসসব eলাকার েবশীর ভাগ uত্তরদাতা
মেন কেরন েয বতর্মােন িতিদন গেড় 2 বার েলাডেশিডং হয়। (সারিণ-9.3.4)
সারিণ 9.2.4 কল্প বাস্তবায়ন সময়কােলর পূেব র্ eবং পের েলাডেশিডং eর তুলনামূলক িচ (%)
কল্প বাস্তবায়েনর পূেব র্
িতিদন গেড় 2-4 বার
িতিদন গেড় 5 বার
িতিদন গেড় 6 বার
িতিদন গেড় 7 বার
িতিদন গেড় 8 বার
িতিদন গেড় 8 বােরর েবশী

েলখিচ 9.3.3

নগণয্
31.2
21.6
44.4
5.9
2.4
4.৯

িতিদন গেড় 2
বার
71.5
92.6
79.4
59.5
5৯.1
54.5

কল্প বাস্তবায়েনর পের
িতিদন গেড় 3
বার
7.3
9.2
28.6
54.6
4৯.3
53.2

িতিদন গেড় 3
বােরর েবশী
3.2
1.1
1.9
4.3
21.6
21.6

েমাট
211
211
211
211
211
211

কল্প বাস্তবায়ন সময়কােলর পূেব র্ eবং পের েলাডেশিডং eর তুলনামূলক িচ

ক বা বায়েনর পের নগণ

ক বা বায়েনর পের

িতিদন গেড় ১ বার

ক বা বায়েনর পের

ক বা বায়েনর পের

িতিদন গেড় ২ বােরর বশী

িতিদন গেড় ২ বার

১০০.
৯০.
৮০.
৭০.
৬০.
৫০.
৪০.
৩০.
২০.
১০.
০.
িতিদন গেড় ১-৩
বার

িতিদন গেড় ৪ বার

িতিদন গেড় ৫ বার

িতিদন গেড় ৬ বার

িতিদন গেড় ৭ বার

িতিদন গেড় ৭
বােরর বশী

ক বা বায়েনর পূেব

কল্প বাস্তবায়েনর পূেব র্ কল্প eলাকার ৯1.9% uত্তরদাতা eবং কে াল eলাকার ৯6.4% uত্তরদাতা মেন কেরন
েভােল্টেজর আপ-ডাuন সমসয্া িছল (সারিণ-9.3.5)।
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সারিণ 9.2.4 কল্প বাস্তবায়ন সময়কােলর পূেব র্ eবং পের েভােল্টজ আপ-ডাuেনর eর থানাoয়াির তথয্ (%)
িবদুয্েতর
েভােল্টজ
আপডাuেনর
সমসয্া

uপকারেভাগী
বাড্ডা িবমানবন্দর কয্ান্টনেমন্ট গুলশান িখলেক্ষত uত্তরা uত্তরখান

তুরাগ

েমাট

কে াল
(uপকারেভাগী
নয়)

কল্প বাস্তবায়েনর পূেব র্
31173118 সােল
িছল
31173118 সােল
িছল না
েমাট
েমাট সংখয্া
(n)

৯8.5

211.1

৯9.5

৯7.8

211.1

96.8

8৯.4

1.1

৯1.9

৯6.4

3.7

1.1

2.7

4.4

1.1

25.4

31.8

211.1

৯.3

5.8

211

211

211

211

211

211

211

211

211

211

377

41

74

231

41

95

3৯

41

763

469

1.1

24.9

31.3

211.1 97.3
211
211

8৯.9
211

কল্প বাস্তবায়েনর পের
বতর্মােন
8.৯
আেছ
বতর্মােন নাi ৯3.2
েমাট
211
েমাট সংখয্া
377
(n)

4.4

25.4

48.6

7.8

6.7

37.8

৯7.8
211

98.8
211

73.6
211

৯4.4
211

৯5.5
211

84.4
211

41

74

231

41

৯1

41

41

76৯

471

কল্প বাস্তবায়েনর পের কল্প eলাকার 97.3% uত্তরদাতা eবং কে াল eলাকার 8৯.9% uত্তরদাতা মেন কেরন
বতর্মােন েভােল্টেজর আপ-ডাuন সমসয্া নাi।
েলখিচ 9.3.5 কল্প বাস্তবায়েনর পের েভােল্টজ আপ-ডাuন eর িচ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

বতমােন আেছ
উপকারেভাগী

বতমােন নাই

কে াল (উপকারেভাগী নয়)
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কল্প বাস্তবায়ন সময়কােলর পূেব র্ eবং পের েভােল্টজ আপ-ডাuেনর eর তুলনামূলক িবেশ্লষেণ েদখা যায় েয,
uত্তরদাতােদর মেধয্ যারা 3117-3118 সােল েভােল্টেজর আপ-ডাuন িছল বেল মত িদেয়েছন তােদর 96.7% eর মেত
বতর্মােন েভােল্টেজর আপ-ডাuন সমসয্া নাi (সারিণ-9.3.6)।
সারিণ 9.2.5 কল্প বাস্তবায়ন সময়কােলর পূেব র্ eবং পের েভােল্টজ আপ-ডাuেনর eর তুলনামূলক িচ (%)
কল্প বাস্তবায়েনর পূেব র্
3117-3118 সােল িছল
3117-3118 সােল িছল না

কল্প বাস্তবায়েনর পের
বতর্মােন আেছ
25.5
21.1

বতর্মােন নাi
96.7
৯1.1

েমাট
211
211

uেল্লখয্ েয, যারা 3117-3118 সােল েভােল্টেজর আপ-ডাuন িছল না বেল মত িদেয়েছন তােদর মেধয্ 21.1% বতর্মােন
েভােল্টেজর আপ-ডাuন সমসয্া আেছ বেলেছন।
েলখিচ 9.3.6 কল্প বাস্তবায়ন সময়কােলর পূেব র্ eবং পের েভােল্টজ আপ-ডাuন eর তুলনামূলক িচ
ক বা বায়েনর পের আেছ

ক বা বায়েনর পের নাই

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ক বা বায়েনর পূেব িছল

ক বা বায়েনর পূেব িছল না

কল্প বাস্তবায়েনর পের কল্প eলাকার 96.6% uত্তারদাতা মেন কেরন েলাডেশিডং eর হার পূেব র্র তুলনায় aেনক
কেমেছ। িখলেক্ষত eলাকার ৯4.4% uত্তারদাতার মেত েলাডেশিডং eর হার পূেব র্র তুলনায় কেমেছ তেব aেনক নয়
(সারিণ-9.3.7)।
সারিণ 8.2.6 uত্তরদাতােদর স্থাপনায় পূেব র্র (3117-18 সাল) তুলনায় িবদুয্ৎ েলাডেশিডং eর থানাoয়াির তথয্ (%)
েলাডেশিডং eর
হার
পূেব র্র তুলনায়
aেনক কেমেছ
পূেব র্র তুলনায়
কেমেছ
েমাট
েমাট সংখয্া (n)

uপকারেভাগী
কয্ান্টনেমন্ট গুলশান িখলেক্ষত

বাড্ডা

িবমানবন্দর

uত্তরা uত্তরখান

তুরাগ

েমাট

৯7.3

৯7.8

৯6.3

83.6

7.8

৯4.3

97.8

77.8

96.6

4.9

4.4

5.9

38.6

৯4.4

7.9

24.4

44.4

25.6

211
375

211
41

211
74

211
231

211
41

211
99

211
41

211
41

211
766
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গুলশান সােকর্েল গর্াহকেদর চািহদা o িবদুয্ৎ ািপ্তর িচ সারিণ-9.3.7-(ক) e uপস্থাপন করা হেয়েছ। সারিণিটেত 3118
সাল েথেক 3126 সাল পয র্ন্ত িত বছর সেব র্াচ্চ চািহদা, সরবরাহ o েলাডেশিডং eর তথয্ েদয়া হেয়েছ। েলখিচ - 9.3.7
েথেক eটা তীয়মান হয় েয, িত বছর িবদুয্েতর চািহদা কর্মান্নেয় বৃিদ্ধ েপেয়েছ কারণ িত বছর নতুন সংেযাগ েদয়া
হেয়েছ। িত বছর চািহদা বৃিদ্ধ পাoয়া সেত্তব্o সরবরাহ বৃিদ্ধ পায়িন। সারিণ-9.3.7-(ক)-eর সরবরাহ-চািহদা aনুপাত
েথেক েদখা যায় েয, গুলশান সােকর্েল সেব র্াচ্চ েলাড-েশিডং িছল 3121 সােল যা ায় চািহদার aেধ র্ক eবং সব র্িনম্ন েলাডেশিডং িছল 3124 সােল যা ায় চািহদার 4%।
সারিণ 9.2.6-(ক) গুলশান সােকর্েল সেব র্াচ্চ চািহদা o িবদুয্ৎ ািপ্তর তুলনামূলক তথয্
সাল
3118
3119
311৯
3121
3122
3123
3124
3125
3126

সেব র্াচ্চ চািহদা
(েমগাoয়াট)
292
388
396
476
4৯7
516
515
561
5৯9

সরবরাহ
(েমগাoয়াট)
264
329
292
298
316
32৯
4৯3
354
55৯

েলাড-েশিডং
(েমগাoয়াট)
39
6৯
215
289
2৯2
297
23
318
5৯

সরবরাহ-চািহদা
aনুপাত (%)
95.64
89.81
74.62
62.34
62.88
65.18
৯8.14
65.11
৯1.27

তািরখ
29-17-18
29-16-19
33-15-1৯
15-21-21
12-19-22
15-17-23
2৯-17-24
1৯-17-25
19-17-26
সূ ঃ DESCO

েলখিচ 8.3.7 গুলশান সােকর্েল িবদুয্েতর বছর িভিত্তক
সেব র্াচ্চ চািহদা, সরবরাহ o েলাড-েশিডং eর তুলনামূলক িচ

সূ ঃ DESCO

কল্প eলাকায় uত্তরদাতােদর স্থাপনায় িবদুয্েতর িবকল্প uৎস বয্বহােরর তথয্ নীেচর সারিণেত েদখােনা হেলা।
uত্তরদাতােদর 42.6% eর স্থাপনায় েজনােরটর আেছ eবং 4৯.8% eর স্থাপনায় আiিপeস আেছ (সারিণ-9.3.8)।
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সারিণ 9.2.8 uত্তরদাতােদর স্থাপনায় িবদুয্েতর িবকল্প uৎেসর থানাoয়াির তথয্ (%)
িবদুয্েতর িবকল্প uৎস
েসালার পয্ােনল
আেছ
েজনােরটর আেছ
আiিপeস আেছ
aনয্ানয্ আেছ
েমাট সংখয্া (n)

uপকারেভাগী
কয্ান্টনেমন্ট গুলশান িখলেক্ষত uত্তরা uত্তরখান

বাড্ডা

িবমানবন্দর

2.2

21.3

23.8

6.1

1.1

5.5

27.2
57.9
24.2
378

1.1
41.1
4.4
41

85.7
47.6
1.1
74

76.1
5৯.3
1.9
231

1.1
1.1
1.1
41

51.1
53.3
27.8
৯1

তুরাগ

েমাট

1.1

1.1

4.4

4.4
21.1
4.4
41

21.1
27.8
1.1
41

42.6
4৯.8
9.1
771

কল্প বাস্তবায়েনর পের কল্প eলাকার uত্তরদাতােদর 99.3% eর মেত স্থাপনায় পূেব র্র (3117-18 সাল) তুলনায়
িবদুয্েতর িবকল্প uৎস বাবদ খরচ aেনক কেমেছ। তােদর 22.9% eর মেত পূেব র্র তুলনায় খরচ িকছুটা কেমেছ (সারিণ9.3.9)।
সারিণ 9.2.9 uত্তরদাতােদর স্থাপনায় পূেব র্র (3117-18 সাল) তুলনায় িবদুয্েতর িবকল্প uৎস বাবদ খরেচর থানাoয়াির
তথয্ (%)
িবদুয্েতর িবকল্প uৎস
বাবদ খরচ
পূেব র্র তুলনায় aেনক
কেমেছ
পূেব র্র তুলনায় িকছুটা
কেমেছ
েমাট
েমাট সংখয্া (n)

uপকারেভাগী
বাড্ডা িবমানবন্দর কয্ান্টনেমন্ট গুলশান িখলেক্ষত uত্তরা uত্তরখান

তুরাগ

েমাট

৯5.9

211.1

৯7.9

86.9

21.1

৯9.৯

97.3

৯7.8

99.3

6.3

1.1

4.3

35.3

৯1.1

2.2

24.9

4.4

22.9

211
378

211
41

211
74

211
231

211
41

211
৯1

211
3৯

211
41

211
76৯

9.4 তথয্- যুিক্তর বয্বহার সংকর্ান্ত তথয্ঃ
কল্প eলাকায় তথয্- যুিক্তর বয্বহার সংকর্ান্ত তথয্ সংগর্হ করা হেয়েছ। কল্প eলাকায় iন্টারেনট বয্বহার কেরন eমন
uত্তরদাতার সংখয্া ায় 78.3%। eেদর মেধয্ কয্ান্টনেমন্ট eলাকায় সব র্ািধক (৯3.2%) eবং uত্তরখান o তুরাগ eলাকায়
সব র্িনম্ন (সারিণ-9.4.2)।
সারিণ 9.4.1 uত্তরদাতােদর iন্টারেনট বয্বহােরর থানাoয়াির তথয্ (%)
iন্টারেনট বয্বহার
iন্টারেনট বয্বহার
কের
iন্টারেনট বয্বহার
কের না
েমাট
েমাট সংখয্া (n)

uপকারেভাগী
গুলশান িখলেক্ষত

uত্তরা

uত্তরখান

তুরাগ

েমাট

বাড্ডা

িবমানবন্দর

কয্ান্টনেমন্ট

81.6

81.1

৯3.2

97.8

8.2

74.4

34.4

27.8

78.3

3৯.6

41.1

8.৯

24.4

৯3.৯

47.8

87.8

94.4

43.9

211

211

211

211

211

211

211

211

211

372

41

74

231

39

৯1

41

41

763

কল্প বাস্তবায়েনর মাধয্েম িবদুয্ৎ বয্বস্থার uন্নয়েনর ফেল uত্তরদাতােদর iন্টারেনট বয্বহােরর সুেযাগ বৃিদ্ধর তথয্ নীেচর
সারিণেত েদখােনা হল। uত্তরদাতােদর ৯8.3% eর মেত iন্টারেনট বয্বহােরর সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ (সারিণ-9.4.3)।
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সারিণ 9.4.3 িবদুয্ৎ বয্বস্থার uন্নয়েনর ফেল uত্তরদাতােদর iন্টারেনট বয্াবহােরর সুেযাগ বৃিদ্ধর থানাoয়াির তথয্ (%)
iন্টারেনট
বয্বহার

211.1
1.1
211

211.1
1.1
211

৯7.4
4.8
211

211.1
1.1
211

211.1
1.1
211

77.8
44.4
211

82.5
39.7
211

৯8.3
3.9
211

কে াল
(uপকারেভাগী
নয়)
৯5.7
6.5
211

41

6৯

218

29

67

৯

8

643

38৯

uপকারেভাগী
বাড্ডা িবমানবন্দর কয্ান্টনেমন্ট গুলশান িখলেক্ষত

বৃিদ্ধ েপেয়েছ ৯8.7
বৃিদ্ধ পায়িন 3.5
েমাট
211
েমাট সংখয্া
357
(n)

uত্তরা

uত্তরখান তুরাগ

েমাট

uত্তরদাতােদর 91.2% সামািজক েযাগােযাগ মাধয্ম বয্বহার কেরন, 84.3% সংবাদ সংকর্ান্ত সাiট িভিজট কেরন,
73.3% তথয্ যুিক্ত কােজ iন্টারেনট বয্বহার কেরন eবং 51.1% জ্ঞান আহরেণর কােজ iন্টারেনট সংেযাগ বয্বহার
কেরন (সারিণ-9.4.4)।
সারিণ 9.4.4 iন্টারেনট বয্বহােরর েক্ষ eর থানাoয়াির তথয্ (%)
iন্টারেনট
বয্বহার
সামািজক
েযাগােযাগ
সংবাদ জানা
তথয্ যুিক্ত
জ্ঞান আহরণ
েমাট সংখয্া
(n)

েমাট

কে াল
(uপকারেভাগী
নয়)

uপকারেভাগী
বাড্ডা

িবমানবন্দর কয্ান্টনেমন্ট গুলশান িখলেক্ষত uত্তরা uত্তরখান তুরাগ

99.9

211.1

৯6.3

৯6.5

88.9

72.2

31.1

24.4

91.2

83.4

96.1
74.4
44.8

211.1
61.1
61.1

84.1
৯3.2
38.1

৯7.4
৯5.6
96.4

83.3
27.8
6.7

48.9
53.3
48.9

31.1
27.8
27.8

27.8
27.8
1.1

84.3
73.3
51.1

78.1
71.৯
38.5

378

41

74

21৯

29

৯1

41

41

748

471

9.5 িবদুয্েতর কারেণ আথ র্-সামািজক ভাব
কল্পিট বাস্তবায়েনর ফেল িবিভন্ন আথ র্-সামািজক েক্ষে iিতবাচক ভাব লক্ষয্নীয়। কল্পিট বাস্তবায়েনর ফেল আথ র্সামািজক ভাব মূলয্ায়েনর লেক্ষয্ uত্তরদাতােদর মতামত িবেশ্লষেণ েদখা যায় েয, িবদুয্ৎ বয্বস্থার uন্নয়েনর ফেল
বতর্মােন শতকরা ায় ৯৯.3 জন মেন কেরন িশক্ষাথ েদর পড়ােলখা করার সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ, শতকরা ায় 88.8 জন
মেন কেরন সব্াস্থয্েসবা েকে র মান বৃিদ্ধ েপেয়েছ, শতকরা ায় 97.5 জেনর মেত ফল o শাকসবিজ সংরক্ষেণর সুেযাগ
বৃিদ্ধ েপেয়েছ, শতকরা ায় ৯1.7 জেনর মেত েযাগােযােগর বয্বস্থা সহজতর হেয়েছ, শতকরা ায় 91.7 জন মেন কেরন
কিম্পuটার/iন্টারেনট বয্বহােরর সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ, শতকরা ায় 68.2 জেনর মেত স্থানীয় বয্বসার uন্নিত হেয়েছ,
শতকরা ায় 68.4 জন মেন কেরন ক চা বাজাের িবদুয্ৎ বয্বস্থার uন্নিত হেয়েছ, শতকরা ায় 61.7 জন মেন কেরন ক্ষু
o কুিটর িশেল্পর সার হেয়েছ, শতকরা ায় 75.2 জন মেন কেরন চুির-ডাকািত o aপরাধ কেমেছ, শতকরা ায় 89.7
জেনর মেত রােত কােজর সুেযাগ সুিবধা বৃিদ্ধ েপেয়েছ, শতকরা ায় 81 জন মেন কেরন মিহলােদর কােজর সুেযাগ বৃিদ্ধ
েপেয়েছ, শতকরা ায় 73.8 জেনর মেত রােত মিহলাগণ চলাচেল িনরাপত্তা েবাধ কেরন, শতকরা ায় 9৯.5 জন মেন
কেরন েটিলিভশেন িশক্ষা o িবেনাদনমূলক aনুষ্ঠান, েখলাধুলা o েদশ-িবেদেশর সংবাদ েদখার সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ eবং
শতকরা ায় 63.7 জন মেন কেরন িবিভন্ন কার নূতন ৈবদুয্িতক সামগর্ীর বয্বহােরর সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ। (সারিণ9.5.2)।
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সারিণ 9.5.2: িবদুয্েতর কারেণ আথ র্-সামািজক ভাব eর থানাoয়াির তথয্ (%)

আথ র্-সামািজক ভাব

%

িশক্ষাথ েদর েবিশ সময় পড়ােলখার করার সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ

৯৯.3

eলাকায় সব্াস্থয্েসবা েকে র মান বৃিদ্ধ েপেয়েছ

88.8

ফলমূল, শাক-সবিজ সংরক্ষেণর সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ

97.5

েযাগােযাগ বয্বস্থা সহজতর হেয়েছ

৯1.7

কিম্পuটার eবং iন্টারেনট বয্বহােরর সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ

91.7

স্থানীয় বয্বসা-বািণেজয্র সুেযাগ সুিবধা বৃিদ্ধ েপেয়েছ

68.2

ক চা বাজােরর িবদুয্ৎ বয্বস্থার uন্নিত হেয়েছ

68.4

ক্ষু o কুিটর িশেল্পর সার হেয়েছ

61.7

চুির -ডাকািত o aনয্ানয্ aপরাধ কেমেছ

75.2

রােত কােজর সুেযাগ সুিবধা বৃিদ্ধ েপেয়েছ

89.7

মিহলােদর কাজ করার সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ

81.1

মানুষ িবেশষ কের মিহলারা সন্ধয্ার পর রাস্তায় চলেত িনরাপত্তা েবাধ কের

73.8

েটিলিভশেন িশক্ষা o িবেনাদনমূলক aনুষ্ঠান, েখলাধুলা o েদশ-িবেদেশর সংবাদ েদখার সুেযাগ সৃিষ্ট হেয়েছ

9৯.5

নূতন ৈবদুয্িতক য পিত বয্বহােরর সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ

63.7

িবদুয্েতর কারেণ আথ র্-সামািজক ভাব eর eকিট েলখিচ নীেচ েদয়া হলেলখিচ 9.4.1-িবদুয্েতর কারেণ আথ র্-সামািজক ভাব
১০০.
৯০.
৮০.
৭০.
৬০.
৫০.
৪০.
৩০.
২০.
১০.
০.
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পূেব র্র তুলনায় বতর্মােন ৈবদুয্িতক সংেযােগর গুণগত মান o িকছু আথ র্-সামািজক aবস্থার uপর কাi বগ র্ িবনয্ােসর
মাধয্েম সম্পকর্ িবেশ্লষণ করা হেয়েছ।
সারিণ 9.5.3 েথেক েদখা যায় েয, গর্াহকেদর iন্টারেনট বয্বহার, কিম্পuটার o iন্টারেনট বয্বহােরর সুেযাগ o স্থানীয়
বয্বসা-বািনেজয্র uপর বতর্মােন ৈবদুয্িতক সংেযােগর গুণগত মােনর ভাব আেছ। েযখােন গুণগত মান ভাল েসখােন ei
সকল আথ র্-সামািজক aবস্থা ভােলা।
সারিণ 9.5.3: বতর্মােন ৈবদুয্িতক সংেযােগর গুণগত মান o আথ র্-সামািজক aবস্থার িবনয্াস

আথ র্-সামািজক
aবস্থা

পূেব র্র তুলনায় বতর্মােন ৈবদুয্িতক সংেযােগর গুণগত মান
েমাটামুিট /
খুব ভাল
ভাল
সেন্তাষজনক নয়

χ2

iন্টারেনট বয্বহার
বয্বহার কের

89.৯

74.5

54.4

43.68

বয্বহার কের না

32.2

47.7

67.8

(1.111)

95.9
26.3

8৯.9
31.3

7৯.5
41.7

8.97
(1.131)

91.7
2৯.5

6৯.4
51.8

58.8
63.4

34.43
(1.111)

কিম্পuটার o
iন্টারেনট বয্বহােরর
সুেযাগ
বৃিদ্ধ েপেয়েছ
বৃিদ্ধ পায়িন
স্থানীয় বয্বসা
বািণেজয্র সুেযাগ
বৃিদ্ধ েপেয়েছ
বৃিদ্ধ পায়িন

িকছু আথ র্-সামািজক aবস্থার uপর পূেব র্র তুলনায় বতর্মােন েলাড-েশিডং aেনক কেম যাoয়ার ভাব রেয়েছ। সারিণ9.5.4 েথেক েদখা যায় েয, iন্টারেনট বয্বহার, কিম্পuটার o iন্টারেনট বয্বহােরর সুেযাগ স্থানীয় বয্বসা-বািণেজয্র
সুেযাগ, সব্াস্থয্েসবা েকে র মান, চুির-ডাকািত সংকর্ান্ত aপরাধ, রােত কােজর সুেযাগ সুিবধা o মিহলােদর কােজর সুেযাগ
—eর uপর বতর্মােন েলাড-েশিডং কেম যাoয়ার ভাব রেয়েছ। পূেব র্র তুলনায় েযখােন েলাড-েশিডং aেনক কম েসখােন
e সকল আথ র্-সামািজক aবস্থা ভােলা।
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সারিণ 9.5.4: বতর্মােন েলাড-েশিডং-eর হার o আথ র্-সামািজক aবস্থার িবনয্াস

আথ র্-সামািজক aবস্থা

পূেব র্র তুলনায় বতর্মােন েলাড-েশিডং-eর হার
aেনক কেমেছ

েমাটামুিট কেমেছ

81.7
3৯.5

59.5
62.7

28.95
(1.11)

93.6
28.6

7৯.6
41.6

9.93
(1.114)

72.2
49.৯

67.3
54.9

4.96
(1.15৯)

8৯.6
31.6

78.5
43.7

7.97
(1.11৯)

76.6
45.7

66.9
55.7

8.33
(1.118)

89.9
32.3

87.9
34.3

3.৯5
(1.197)

91.3
2৯.9

79.5
42.7

22.৯
(1.112)

iন্টারেনট বয্বহার
বয্বহার কের
বয্বহার কের না
কিম্পuটার o iন্টারেনট
বয্বহােরর সুেযাগ
বৃিদ্ধ েপেয়েছ
বৃিদ্ধ পায়িন
স্থানীয় বয্বসা-বািণেজয্র
সুেযাগ
বৃিদ্ধ েপেয়েছ
বৃিদ্ধ পায়িন
সব্াস্থয্েসবা েকে র মান
বৃিদ্ধ েপেয়েছ
বৃিদ্ধ পায়িন
চুির o ডাকািত সংকর্ান্ত
aপরাধ
কেমেছ
কেমিন
রােত কােজর সুেযাগসুিবধা
বৃিদ্ধ েপেয়েছ
বৃিদ্ধ পায়িন
মিহলােদর কােজর সুেযাগ
বৃিদ্ধ েপেয়েছ
বৃিদ্ধ পায়িন
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িবদুয্ৎ সংেযাগ াপ্ত বািণিজয্ক o িশল্প িতষ্ঠান গর্াহকেদর uপর ভাব
বাড্ডা, িবমানবন্দর, গুলশান, েসনািনবাস, িখলেক্ষত, uত্তরা, uত্তরখান o তুরাগ — e 9 (আট)িট স্থােন িবিভন্ন ধরেণর
বািণিজয্ক o িশল্প িতষ্ঠান গর্াহেকর িনকট হেত িনধ র্ািরত শ্নমালার aনুেমািদত ছেক e কােজর জনয্ িনেয়াগকৃত o
িশিক্ষত তথয্ সংগর্হকারীেদর মাধয্েম তথয্ সংগর্হ করা হেয়েছ।

9.6 uত্তরদাতােদর ৈবিশষ্টয্:
কল্প বাস্তবায়েনর ফেল িবদুয্ৎ সংেযাগ াপ্ত বািণিজয্ক o িশল্প িতষ্ঠান গর্াহকেদর uপর eর ভাব িনরূপেণর জনয্
uত্তরদাতােদর মতামত সংগর্হ করা হয়। uত্তরদাতােদর েবশীরভাগi পুরুষ (৯4.8%)। বয়সেভেদ 51.4% uত্তরদাতার
বয়স 41 বছেরর কম eবং 46.7% uত্তরদাতার বয়স 42 েথেক 56 বছেরর মেধয্। uত্তরদাতােদর 54.৯% মাধয্িমক
পয র্ন্ত েলখাপড়া কেরেছন, 42.7% uচ্চ-মাধয্িমক পয র্ন্ত, 27.9% স্নাতক eবং 8.8% স্নাতেকাত্তর পয র্ন্ত পড়ােশানা
কেরেছন।
uত্তরদাতা বয্বসায়ীেদর মেধয্ 86.৯% ক্ষু বয্বসায়ী, 21.9% বৃহৎ বয্বসায় িতষ্ঠান eবং 24.4% aনয্ানয্ বয্বসায়ী।
3117 সােলর পূেব র্ 56.3% বয্বসা িতষ্ঠান িতিষ্ঠত হেয়েছ eবং 65.9% বয্বসা িতষ্ঠান 3117 সােলর পের িতিষ্ঠত
হেয়েছ (সারিণ-9.6.2)।
3119 সােলর তুলনায় 311৯ সােল িশল্প গর্াহেকর বৃিদ্ধ ৯.95% eবং 3124 সােলর তুলনায় 3125 সােল িশল্প সংেযাগ
33.7৯% বৃিদ্ধ েপেয়েছ। (সূ ঃ েডসেকা, পিরিশষ্ট-6, পৃঃ ৯8)
সারিণ 9.6.2: uত্তরদাতােদর তথয্ (%)
ৈবিশষ্টয্
িলঙ্গ
পুরুষ
মিহলা
বয়স
41 বা তার কম
42-56
57-71
72 বা তার েবশী
িশক্ষাগত েযাগয্তা
মাধয্িমক পয র্ন্ত
uচ্চ-মাধয্িমক
স্নাতক
স্নাতেকাত্তর
বয্বসার ধরণ
ক্ষু বয্বসা
বৃহৎ বয্বসা
aনয্ানয্
বয্বসা িতষ্ঠােনর িতষ্ঠার সময়
2006 eর পূেব র্
3117 eর পের

সংখয্া

%

259
21

৯4.8
7.4

71
64
36
22

51.4
46.7
27.9
8.5

79
5৯
37
23

54.৯
42.7
27.9
8.8
(চলমান)

231
28
32

86.৯
21.9
24.4

82
97

56.3
65.9
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9.7 বািণিজয্ক গর্াহেকর িবদুয্ৎ সংকর্ান্ত তথয্:
uত্তরদাতােদর 62.7% তােদর িতষ্ঠােন 3117 সােলর পূেব র্ িবদুয্ৎ সংেযাগ গর্হণ কেরেছন eবং 59.5% 3117 সােলর
পের িবদুয্ৎ সংেযাগ গর্হণ কেরেছন। িবদুয্ৎ সংেযাগ গর্হেণর জনয্ আেবদন o সংেযাগ ািপ্তর মধয্কার সময়কাল সেঙ্গ
47.5% uত্তরদাতা 3 মােসর মেধয্ সংেযাগ েপেয়েছন বেল জানান eবং 57.2% 3 েথেক 5 মােসর মেধয্ সংেযাগ
েপেয়েছন বেল জানান। 28.6% eেক্ষে 5 মােসর েবশী সময় েলেগেছ বেল মত েদন। ায় 95.3% uত্তরদাতা মেন কেরন
3117 সােলর পূেব র্ িতিদন গেড় 5 েথেক 8 বার েলাডেশিডং হেতা িকন্তু কল্প বাস্তবায়েনর পর 71% uত্তরদাতা মেন
কেরন িতিদন গেড় 2 বার মা েলাডেশিডং হয়। বতর্মােন 39.5% মেন কেরন িতিদন গেড় 3 বার েলাডেশিডং হয়
eবং মা 5.6% মেন কেরন িতিদন গেড় 3 বােরর েবশী েলাডেশিডং হয়। 42.7% eর মেত বতর্মােন িবদুয্ৎ
সংেযােগর গুণগত মান খুব ভাল eবং 74.4% eর মেত গুণগত মান ভাল। 3117 সােলর পূেব র্ েভােল্টজ সমসয্া িছল
বেল মেন কেরন 96.2% uত্তরদাতা িকন্তু কল্প বাস্তবায়েনর পের eরুপ সমসয্া েনi বেল মেন কেরন 81.4% uত্তরদাতা।
uত্তরদাতােদর মতামত েথেক জানা যায় েয, িবদুয্ৎ বয্বহার বৃিদ্ধ পাoয়ায় তােদর িতষ্ঠােনর মািসক িবদুয্ৎ িবেলর
পিরমাণ েবেড়েছ। uত্তরদাতােদর মেধয্ 48.9% মেন কেরন ভিবষয্েত েলাড বৃিদ্ধ পাবার সম্ভাবনা আেছ eবং 73.3%
মেন কেরন সম্ভাবনা েনi। 54.2% uত্তরদাতা মেন কেরন 31% েলাড বৃিদ্ধ েপেত পাের, 31 েথেক 61% পয র্ন্ত েলাড বৃিদ্ধ
েপেত পাের বেল মেন কেরন 59.4% uত্তরদাতা (সারিণ-9.7.2)।
সারিণ 9.7.2: বািণিজয্ক গর্াহেকর িবদুয্ৎ সংকর্ান্ত তথয্ (%)
ৈবিশষ্টয্
uত্তরদাতােদর িতষ্ঠােন িবদুয্ৎ সংেযাগ
2006 eর পূেব র্
3117 eর পের
আেবদন o িবদুয্ৎ সংেযাগ ািপ্তর মধয্কার সময়
3 মােসর মেধয্
3 েথেক 5 মাস
5 মােসর েবশী
2006 সােলর পূেব র্ েলাডেশিডং
িতিদন গেড় 2-4 বার
িতিদন গেড় 5 বার
িতিদন গেড় 6 বার
িতিদন গেড় 7 বার
িতিদন গেড় 8 বার
িতিদন গেড় 8 বােরর েবশী
3117 সােলর পের েলাডেশিডং
নগণয্
িতিদন গেড় 2 বার
িতিদন গেড় 3 বার
িতিদন গেড় 3 বােরর েবশী
বতর্মােন িবদুয্ৎ সংেযােগর গুণগত মান
খুব ভাল
ভাল
েমাটামুিট
সেন্তাষজনক নয়
2006 সােলর পূেব র্ েভােল্টজ আপ-ডাuন সমসয্া
েভােল্টজ আপ-ডাuন িছল
েভােল্টজ আপ-ডাuন িছল না

সংখয্া

%

91
86

62.7
59.5

67
82
38

47.5
57.2
28.6

7
43
43
42
39
28

5.2
32.৯
32.৯
32.3
2৯.3
22.7

22
৯4
55
8

8.2
71.1
39.5
5.6

61
211
219
-

42.7
74.4
6.2
-

237
33

96.2
25.৯
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বতর্মােন েভােল্টজ আপ-ডাuন সমসয্া
েভােল্টজ আপ-ডাuন আেছ
েভােল্টজ আপ-ডাuন নাi
িতষ্ঠােনর মািসক গড় িবদুয্ৎ িবল
2 হাজার টাকা পয র্ন্ত
1 েথেক 3 হাজার টাকা
3 েথেক 4 হাজার টাকা
4 েথেক 6 হাজার টাকা
6 েথেক 21 হাজার টাকা
21 হাজার টাকার েবশী
ভিবষয্েত েলাড বৃিদ্ধর সম্ভাবনা
েলাড বৃিদ্ধ পােব
েলাড বৃিদ্ধ পােব না
ভিবষয্েত েলাড বৃিদ্ধর শতকরা পিরমান
31% পয র্ন্ত
31% েথেক 61%
61% eর েবশী

58
222

3৯.8
81.4

59
56
2৯
2৯
27
22

41.5
39.7
23.1
23.1
21.2
8.1

6৯
৯8

48.9
73.3

36
39
6

54.2
59.4
9.7

uত্তরদাতােদর মতামত িবেশ্লষণ কের েদখা যায় েয, কল্প বাস্তবায়েনর পের eলাকার িবদুয্ৎ সরবরাহ বয্বস্থায় বতর্মােন
েলাডেশিডং eর মা া বহুলাংেশ কেমেছ। 2006 eর পূেব র্ েযখােন িতিদন গেড় 2-4 বার েলাডেশিডং হেতা বতর্মােন
61% uত্তরদাতােদর মেত eরুপ েক্ষে েলাডেশিডং eর পিরমাণ aিত নগনয্ eবং 27.8% eর মেত িতিদন গেড় 2 বার
o 44.4% eর মেত িতিদন গেড় 3 বার (সারিণ-9.7.3)।
সারিণ 9.7.3 কল্প বাস্তবায়ন সময়কােলর পূেব র্ eবং পের েলাডেশিডং eর তুলনামূলক িচ (%)
কল্প বাস্তবায়েনর পূেব র্
িতিদন গেড় 2-4 বার
িতিদন গেড় 5 বার
িতিদন গেড় 6 বার
িতিদন গেড় 7 বার
িতিদন গেড় 8 বার
িতিদন গেড় 8 বােরর েবশী

নগণয্
61.1
23.6
7.8
1.1
1.1
22.9

িতিদন গেড় 2
বার
27.8
89.2
81.1
67.8
75.4
58.2

কল্প বাস্তবায়েনর পের
িতিদন গেড় 3
বার
44.4
৯.5
34.4
54.4
46.8
34.6

িতিদন গেড় 3
বােরর েবশী
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
28.7

েমাট
211
211
211
211
211
211

কল্প বাস্তবায়েনর পূেব র্ েযসকল eলাকায় িতিদন গেড় 2 েথেক 8 বার েলাডেশিডং হেতা তােদর সবার মেত বতর্মােন 3
বােরর েবশী েলাডেশিডং হয় না িকন্তু কল্প বাস্তবায়েনর পূেব র্ েযসকল eলাকায় িতিদন গেড় 8 বােরর েবশী েলাডেশিডং
হেতা তােদর 28.7% eর মেত বতর্মােন েসসব eলাকায় িতিদন গেড় 3 বােরর েবশী েলাডেশিডংহয়।
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েলখিচ 9.7.2 কল্প বাস্তবায়ন সময়কােলর পূেব র্ eবং পের েলাডেশিডং eর তুলনামূলক িচ
ক বা বায়েনর পের নগণ

ক বা বায়েনর পের

িতিদন গেড় ১ বার

ক বা বায়েনর পের

ক বা বায়েনর পের

িতিদন গেড় ২ বােরর বশী

িতিদন গেড় ২ বার

১০০.
৯০.
৮০.
৭০.
৬০.
৫০.
৪০.
৩০.
২০.
১০.
০.
িতিদন গেড় ১-৩ বার

িতিদন গেড় ৪ বার

িতিদন গেড় ৫ বার

িতিদন গেড় ৬ বার

িতিদন গেড় ৭ বার

িতিদন গেড় ৭ বােরর
বশী

ক বা বায়েনর পূেব

কল্প বাস্তবায়েনর পূেব র্ েয সব uত্তরদাতা েভােল্টজ আপ-ডাuেনর সমসয্া িছল বেল মেন কেরন তােদর মেধয্ 79.4%
মেন কেরন বতর্মােন েভােল্টজ আপ-ডাuন সমসয্া েনi। আবার কল্প বাস্তবায়েনর পূেব র্ েয সব uত্তরদাতা েভােল্টজ আপডাuেনর সমসয্া িছল না বেল মেন কেরন তােদর মেধয্ 29.3% মেন কেরন বতর্মােন েভােল্টজ আপ-ডাuন সমসয্া আেছ।
(সারিণ-9.7.4)।
সারিণ 9.7.4: কল্প বাস্তবায়ন সময়কােলর পূেব র্ eবং পের েভােল্টজ আপ-ডাuন eর তুলনামূলক িচ (%)
কল্প বাস্তবায়েনর পূেব র্
3117-3118 সােল িছল
3117-3118 সােল িছল না

কল্প বাস্তবায়েনর পের
বতর্মােন আেছ

বতর্মােন নাi

েমাট

31.7
18.2

68.3
81.8

211
211

েলখিচ 9.7.3 কল্প বাস্তবায়ন সময়কােলর পূেব র্ eবং পের েভােল্টজ আপ-ডাuন eর তুলনামূলক িচ
ক বা বায়েনর পের আেছ

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ক বা বায়েনর পূেব িছল

ক বা বায়েনর পের নাই

ক বা বায়েনর পূেব িছল না
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9.8 aথ র্ৈনিতক ভাব:
কল্পিট বাস্তবায়েনর ফেল uত্তরদাতােদর মেধয্ 9৯.6% মেন কেরন তােদর বয্বসার আিথ র্ক aবস্থার uন্নিত হেয়েছ,
88.2% eর মেত তােদর aথ র্ৈনিতক কমর্কাণ্ড বৃিদ্ধ েপেয়েছ। 84.৯% মেন কেরন তােদর বয্বসার সার ঘেটেছ, 76%
eর মেত রােত কােজর সুিবধা হেয়েছ eবং 55.7% মেন কেরন uৎপাদন বৃিদ্ধসহ কমর্সংস্থােনর সুেযাগ বৃিদ্ধ হেয়েছ
(সারিণ-9.8.2)।
সারিণ 9.8.2

কল্প বাস্তবায়ন সময়কােলর পূেব র্ eবং পের েভােল্টজ আপ-ডাuন eর তুলনামূলক িচ (%)

ৈবিশষ্টয্

সংখয্া

%

িবদুয্ৎ বয্বস্থার uন্নয়েন বয্বসার আিথ র্ক aবস্থা
aবস্থার uন্নিত হেয়েছ
aবস্থার uন্নিত হয়িন

247
27

9৯.6
21.6

232
227
213
81

88.2
84.৯
76.1
55.7

87
92

59.5
62.7

4
37
49
25

2.৯
27.6
35.2
9.৯

247
6

৯7.6
4.6

aবস্থার uন্নিতর ধরণ
aথ র্ৈনিতক কমর্কাণ্ড বৃিদ্ধ েপেয়েছ
বয্বসার সার ঘেটেছ
রােত কােজর সুিবধা হেয়েছ
uৎপাদন বৃিদ্ধসহ কমর্সংস্থােনর সুেযাগ বৃিদ্ধ হেয়েছ
িবদুয্েতর িবকল্প uৎস
িবকল্প uৎস আেছ
িবকল্প uৎস নাi
িবদুয্েতর িবকল্প uৎেসর ধরণ
েসালার পয্ােনল আেছ
েজনােরটর আেছ
আiিপeস আেছ
aনয্ানয্ আেছ
িবদুয্েতর িবকল্প uৎস বাবদ খরচ
পূেব র্র তুলনায় কেমেছ
পূেব র্র তুলনায় কেমিন

9.9 তথয্- যুিক্তর বয্বহার সংকর্ান্ত তথয্:
কল্পিট বাস্তবায়েনর ফেল তথয্- যুিক্তর বয্বহার যেথষ্ট পিরমােণ েবেড়েছ। uত্তরদাতােদর মেত
কল্প eলাকার
বয্বসায়ীগেণর 53.৯% iন্টারেনট বয্বহার কেরন। িবদুয্ৎ বয্বস্থার uন্নয়েনর ফেল iন্টারেনট বয্বহােরর সুেযাগ বৃিদ্ধ
েপেয়েছ (৯7.3%)। বয্বসায়ী uত্তরদাতােদর 73% সামািজক েযাগােযাগ, 64.3% সংবাদ জানা, 62.4% বয্বসািয়ক
েযাগােযাগ eবং 38.5% জ্ঞান আহরণ eর কােজ iন্টারেনট বয্বহার কেরন (সারিণ-9.9.2)।
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সারিণ 9.9.2 তথয্- যুিক্তর বয্বহার:
ৈবিশষ্টয্
iন্টারেনট বয্বহার
iন্টারেনট বয্বহার কের
iন্টারেনট বয্বহার কের না
িবদুয্ৎ বয্বস্থার uন্নয়েনর ফেল iন্টারেনট বয্বহােরর সুেযাগ
সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ
সুেযাগ বৃিদ্ধ পায়িন
iন্টারেনট বয্বহােরর েক্ষ সম্পেকর্ ধারণা
সামািজক েযাগােযাগ
সংবাদ জানা
বয্বসািয়ক েযাগােযাগ
জ্ঞান আহরণ

সংখয্া

%

78
9৯

53.৯
68.2

212
5

৯7.3
4.9

৯9
95
92
54

73
64.3
62.4
38.5
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নবম aধয্ায়
সমীক্ষায় াপ্ত ধান ধান ফলাফল o সুপািরশমালা
কল্পাধীন eলাকায় মাঠ পয র্ােয় সমীক্ষার মাধয্েম eবং কল্প বাস্তবায়ন o কর্য় িকর্য়া সম্পেকর্ েয়াজনীয় তথয্
েডসেকা-eর িবিভন্ন দপ্তর েথেক সংগর্হ করা হয়। কল্প eলাকাধীন িনিমর্ত o নবায়নকৃত ছয়িট সাব-েস্টশেনর য পািত o
েমিশনারী সেরজিমেন পিরদশর্ন করা হয় eবং তােদর বতর্মান aবস্থা পয র্ােলাচনা করা হয়। সমীক্ষার মাধয্েম াপ্ত তথয্ািদ
সিঠকভােব িবেশ্লষণপূব র্ক আেলাচয্ িতেবদনিট ণয়ন করা হেয়েছ।

ভাব মূলয্ায়ন সমীক্ষায় াপ্ত ধান ধান ফলাফলঃ
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

৯.

কেল্পর শুরু হেত জুন 3124 পয র্ন্ত কেল্পর কৃত বয্য় 48,171.৯9 লক্ষ টাকা, যা কেল্পর াক্কিলত
6৯,5৯1.12 লক্ষ টাকা বয্েয়র 73.41%।
েমাট কৃত বয্েয়র 7.93% িজoিব, 26.28% েডসেকা eবং 89.12% িপe (eিডিব)।
কল্প বয্েয়র ধান ধান খােতর মেধয্ ক) 33/11 েকিভ 3X31/39 eমিভe 5িট সাবেষ্টশন িনমর্াণ (টান র্কী েবিসস) কােজ বয্িয়ত হেয়েছ 6,779.৯9
লক্ষ টাকা যা কৃত বয্েয়র 26.41%,
খ) 33/11েকিভ 3X21/25 eমিভe পূনব র্াসন o নবায়ন কের 3X31/39 eমিভe-েত uন্নীতকরণ (টান র্কী
েবিসস) কােজ বয্িয়ত হেয়েছ 3,319.18 লক্ষ টাকা যা কৃত বয্েয়র 6.৯7%,
গ) 44 েকিভ XLPE U/G কয্ােবল 2X611 Sq.mm (Copper) কর্েয় বয্িয়ত হেয়েছ 4,৯49.34 লক্ষ টাকা
যা কৃত বয্েয়র 21.74%,
ঘ) 22 েকিভ, XLPE U/G কয্ােবল 4x311 Sq.mm (Copper) eবং কয্াবল eেক্সসিরজ কর্েয় বয্িয়ত হেয়েছ
3,1৯5.62 লক্ষ টাকা যা কৃত বয্েয়র 6.76%,
ঙ) 22 েকিভ XLPE eিরয়াল বানেডল্ড কন্ডাক্টর eবং eেক্সসিরজ কর্েয় বয্িয়ত হেয়েছ 5,227.৯5 লক্ষ টাকা যা
কৃত বয্েয়র 22.22%,
চ) 511 েভাল্ট, XLPE eিরয়াল বানেডল্ড কন্ডাক্টর eবং eেক্সসিরজ কর্েয় বয্িয়ত হেয়েছ 2,574.1৯ লক্ষ টাকা
যা কৃত বয্েয়র 4.৯6%,
ছ) কন্ডাক্টর, 2911 িকঃিমঃ কর্েয় বয্িয়ত হেয়েছ 2,৯3৯.48 লক্ষ টাকা যা কৃত বয্েয়র 6.32%।
কেল্পর সমস্ত কর্য় িকর্য়াকরণ িপিপআর-3119 eর িনয়ম eবং িবধান o eিডিব eর গাiডলাiন aনুসরণ
কের সম্পন্ন করা হেয়েছ।
কল্প eলাকায় আবািসক গর্াহকেদর িবদুয্ৎ সংেযাগ 85.6% 2006 eর পূেব র্ eবং 36.6% কল্প গর্হেণর পের
সংেযাগ েদয়া হেয়েছ। কল্প গর্হেণর পের কে াল eলাকার তুলনায় কল্প eলাকায় 6.9% িবদুয্ৎ সংেযাগ েবশী
হেয়েছ।
আবািসক গর্াহকেদর মেত কল্প গর্হেণর পূেব র্ কল্প eলাকায় গেড় 6.84 বার (পিরিমত িবচুয্িত 2.76 বার)
েলাডেশিডং হেতা। কল্প গর্হেণর পের কল্প eলাকায় গেড় 2.42 বার (পিরিমত িবচুয্িত 1.88 বার)
েলাডেশিডং হয় eবং কে াল eলাকায় 2.52 বার (পিরিমত িবচুয্িত 1.83 বার) েলাডেশিডং হয়।
আবািসক গর্াহকেদর মেত কল্প গর্হেণর পূেব র্ ৯1.9% uত্তরদাতার মেত িবদুয্েতর েভােল্টজ আপ-ডাuন eর
সমসয্া িছল। কল্প গর্হেণর পের 97.3% uত্তরদাতার মেত িবদুয্েতর েভােল্টজ আপ-ডাuন eর সমসয্া েনi।
আবািসক গর্াহকেদর দুi-তৃতীয়াংশ uত্তরদাতা মেন কেরন বতর্মােন েলাডেশিডং eর হার পূেব র্র তুলনায় aেনক
কেমেছ eবং 9.6% eর মেত েলাডেশিডং েনi বলেলi চেল। বািক eক-তৃতীয়াংশ uত্তরদাতা মেন কেরন
েলাডেশিডং কেমেছ তেব আশানুরূপ নয়। েকান uত্তরদাতাi মেন কেরন না েয েলাডেশিডং পূেব র্র মত রেয়েছ বা
পূেব র্র তুলনায় েবেড়েছ।
আবািসক গর্াহকেদর ৯7.8% মেন কেরন িবদুয্েতর িবকল্প uৎস বাবদ বতর্মােন খরচ পূেব র্র তুলনায় aেনক
কেমেছ। 4.4% uত্তরদাতা মেন কেরন বতর্মােন খরচ িকছুটা কেমেছ। েকান uত্তরদাতাi মেন কেরন না েয
বতর্মােন খরচ পূেব র্র মত রেয়েছ বা পূেব র্র তুলনায় েবেড়েছ।
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21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29

2৯.

কল্পিট বাস্তবায়েনর ফেল িবিভন্ন আথ র্-সামািজক েক্ষে iিতবাচক ভাব লক্ষণীয়। কল্পিট বাস্তবায়েনর ফেল
আথ র্-সামািজক ভাব মূলয্ায়েনর লেক্ষয্ uত্তরদাতােদর মতামত িবেশ্লষেণ েদখা যায় েয, িবদুয্ৎ বয্বস্থার
uন্নয়েনর ফেল বতর্মােন শতকরা ায় ৯৯.3 জন মেন কেরন িশক্ষাথ েদর পড়ােলখা করার সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ,
শতকরা ায় 88.8 জন মেন কেরন সব্াস্থয্েসবা েকে র মান বৃিদ্ধ েপেয়েছ, শতকরা ায় 97.5 জেনর মেত ফল
o শাকসবিজ সংরক্ষেণর সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ, শতকরা ায় ৯1.7 জেনর মেত েযাগােযােগর বয্বস্থা সহজতর
হেয়েছ, শতকরা ায় 91.7 জন মেন কেরন কিম্পuটার/iন্টারেনট বয্বহােরর সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ, শতকরা ায়
68.2 জেনর মেত স্থানীয় বয্বসার uন্নিত হেয়েছ, শতকরা ায় 68.4 জন মেন কেরন ক চা বাজাের িবদুয্ৎ
বয্বস্থার uন্নিত হেয়েছ, শতকরা ায় 61.7 জন মেন কেরন ক্ষু o কুিটর িশেল্পর সার হেয়েছ, শতকরা ায়
75.2 জন মেন কেরন চুির-ডাকািত o aপরাধ কেমেছ, শতকরা ায় 89.7 জেনর মেত রােত কােজর সুেযাগ
সুিবধা বৃিদ্ধ েপেয়েছ, শতকরা ায় 81 জন মেন কেরন মিহলােদর কােজর সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ, শতকরা ায়
73.8 জেনর মেত রােত মিহলাগণ চলাচেল িনরাপত্তা েবাধ কেরন, শতকরা ায় 9৯.5 জন মেন কেরন
েটিলিভশেন িশক্ষা o িবেনাদনমূলক aনুষ্ঠান, েখলাধুলা o েদশ-িবেদেশর সংবাদ েদখার সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ
eবং শতকরা ায় 63.7 জন মেন কেরন িবিভন্ন কার নূতন ৈবদুয্িতক সামগর্ীর বয্বহােরর সুেযাগ বৃিদ্ধ
েপেয়েছ।
কল্প eলাকায় বািণিজয্ক গর্াহকেদর িবদুয্ৎ সংেযাগ 62.7% কল্প গর্হেণর পূেব র্ eবং 59.5% কল্প গর্হেণর
পের সংেযাগ েদয়া হেয়েছ।
কল্প eলাকায় 57.2% বািণিজয্ক গর্াহকেদর মেত িবদুয্ৎ সংেযােগর জনয্ আেবদন eবং িবদুয্ৎ সংেযাগ ািপ্তর
মধয্কার সময় 3 েথেক 5 মাস। 47.5% গর্াহেকর মেত ei সময় দুi মােসর মেধয্ eবং বািক 28.6% গর্াহেকর
মেত 5 মােসর েবশী সময় লােগ।
বািণিজয্ক গর্াহকেদর মেত কল্প গর্হেণর পূেব র্ 96.2% uত্তরদাতার মেত িবদুয্েতর েভােল্টজ আপ-ডাuন eর
সমসয্া িছল। কল্প গর্হেণর পের 81.4% uত্তরদাতার মেত িবদুয্েতর েভােল্টজ আপ-ডাuন eর সমসয্া েনi।
বািণিজয্ক গর্াহকেদর 48.9% মেন কেরন ভিবষয্েত েলাড বৃিদ্ধ পাoয়ার সম্ভাবনা আেছ।
বািণিজয্ক গর্াহকেদর মেত কল্প বাস্তবায়েনর পূেব র্ েযসকল eলাকায় িতিদন গেড় 2 েথেক 8 বার েলাডেশিডং
হেতা তােদর সবার মেত বতর্মােন 3 বােরর েবশী েলাডেশিডং হয় না িকন্তু কল্প বাস্তবায়েনর পূেব র্ েযসকল
eলাকায় িতিদন গেড় 8 বােরর েবশী েলাডেশিডং হেতা তােদর 28.7% eর মেত বতর্মােন েসসব eলাকায়
িতিদন গেড় 3 বােরর েবশী েলাডেশিডং হয়।
বািণিজয্ক গর্াহকেদর মেত কল্পিট বাস্তবায়েনর ফেল 9৯.6% মেন কেরন তােদর বয্বসার আিথ র্ক aবস্থার
uন্নিত হেয়েছ, 88.2% eর মেত তােদর aথ র্ৈনিতক কমর্কাণ্ড বৃিদ্ধ েপেয়েছ। 84.৯% মেন কেরন তােদর
বয্বসার সার ঘেটেছ, 76% eর মেত রােত কােজর সুিবধা হেয়েছ eবং 55.7% মেন কেরন uৎপাদন বৃিদ্ধসহ
কমর্সংস্থােনর সুেযাগ বৃিদ্ধ হেয়েছ
বািণিজয্ক গর্াহকেদর মেত কল্পিট বাস্তবায়েনর ফেল তথয্ যুিক্তর বয্বহার যেথষ্ট পিরমােণ েবেড়েছ। ৯7.3%
uত্তরদাতা মেন কেরন িবদুয্ৎ বয্বস্থার uন্নয়েনর ফেল iন্টারেনট বয্বহােরর সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ, 73% মেন
কেরন সামািজক েযাগােযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ, 64.3% মেন কেরন সংবাদ জানা সহজতর হেয়েছ, 62.4% মেন
কেরন বয্বসািয়ক েযাগােযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ eবং 38.5% মেন কেরন জ্ঞান আহরেণর সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ।
গুণগত আেলাচনায় গর্াহকেদর িনকট েথেক মতামত আেস েয েডসেকা কতৃপর্ ক্ষ aেনক সময় িমটার িরিডং বা
বয্বহৃত iuিনট েথেক কম iuিনেটর িবল কের পরবত েত eককালীন িবল পিরেশােধর জনয্ গর্াহকেদর িনকট
ে রণ কের যা গর্াহকেদর িবল পিরেশােধ aসুিবধার সম্মুখীন হেত হয়। eছাড়া েমাবাiেলর মাধয্েম িবদুয্ৎ িবল
পিরেশাধ করেল েডসেকা কতৃপর্ ক্ষ িঠক সমেয় সমনব্য় না করার দরুণ গর্াহকেদর হয়রািনর িশকার হেত হয়।
কল্পিট বাস্তবায়েনর পর িসেস্টম লস uেল্লখেযাগয্ হাের াস েপেয়েছ। কল্প গর্হেণর পূেব র্ 3117-3118 সােল
িসেস্টম লস িছল 24.55%। কল্পিট বাস্তবায়েনর পর 3125-3126 সােল িসেস্টম লস াস েপেয় 9.48% e
েনেম eেসেছ।
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সুপািরশমালা
2।

িনভর্রেযাগয্ গর্ীড বয্বস্থা িনিশ্চতকরণঃ গত 8 eি ল, 3127 তািরেখ গর্ীড oভারেলােডর কারেণ uত্তরা 44/22
সাবেস্টশন েথেক িকছু িফডাের েমাট 9 েমগাoয়াট েলাডেশিডং করেত হয়। e ধরেনর গর্ীড oভারেলােডর দরুণ
িবতরণ সাবেস্টশেনর সক্ষমতা থাকা সেত্তব্o িবতরণ বয্বস্থা িবিঘ্নত হয়। তাi িনভর্রেযাগয্ গর্ীড বয্বস্থা িনিশ্চত
করা েয়াজন। iেতামেধয্ 6 িট গর্ীড সাবেষ্টশন 243/44/22 েকিভ স্থাপেনর কল্প েডসেকা কতৃক
র্ গর্হণ কেরেছ।

3।

গর্ীেডর য পািতর সক্ষমতা বৃিদ্ধকরণঃ গত 21 eি ল, 3127 তািরেখ টঙ্গী গর্ীড সাবেস্টশেন ান্সফরমােরর
তাপমা া বৃিদ্ধ পাoয়ায় uত্তরা 44/22েকিভ সাবেস্টশন েথেক েমাট 9 েমগাoয়াট েলাডেশিডং করেত হয়।
কােজi গর্ীড সাবেস্টশেনo য পািতর সক্ষমতা o িনভর্রেযাগয্তা িনিশ্চত করা েয়াজন। টঙ্গী গর্ীড হেত আগত
44 েকিভ oভারেহড েসাস র্ লাiনিটর কন্ডাক্টার সাiজ কম হoয়ায় uত্তরা 44/22 সাবেস্টশনিট পূণ র্ ক্ষমতায়
পিরচালনা করা সম্ভব হেচ্ছ না। কােজi গর্ীড সাবেস্টশন েথেক আগত 44 েকিভ েসাস র্ লাiনগুিলর ধারণ ক্ষমতা
বৃিদ্ধ করা েয়াজন।

4।

িবদুয্ৎ সরবরাহ o িবতরণ লাiেনর ক্ষমতা বৃিদ্ধকরণঃ সঞ্চালন o িবতরণ লাiন পুরাতন হoয়ায় eবং িবতরণ
ান্সফরমারগুেলা oভারেলােডড থাকায় সঞ্চালন o সরবরাহ লাiেন িবদুয্ৎ থাকেলo গর্াহকেদর েলাডেশিডং-eর
কবেল পড়েত হয়। e aবস্থা েথেক পির ােণর লেক্ষয্ aিধকতর ক্ষমতাসম্পন্ন ান্সফরমার স্থাপেনর পাশাপািশ
সঞ্চালন o িবতরণ লাiেনর আধুিনকায়ন o ক্ষমতা বৃিদ্ধকরণ করা েযেত পাের।

5।

য াংশ o েমিশনারী িনয়িমত পয র্েবক্ষণঃ দীঘ র্ সময় য াংশ o েমিশনারীসমূহ কায র্ক্ষমতা বৃিদ্ধর লেক্ষয্ িনয়িমত
পয র্েবক্ষণ, সংস্কার o িতস্থাপেনর বয্বস্থা রাখা েযেত পাের।
SCADA বয্বস্থা চালুকরণঃ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) বয্বস্থা
চালু করেত হেব যােত িবতরণ বয্বস্থার তাৎক্ষিণক aবস্থা জানা যােব। ফেল সাব-েস্টশন aথবা িবতরণ বয্বস্থায়
েকান িট পাoয়া েগেল তার ত বয্বস্থা েনয়া যােব।

6।

7।

ত িবদুয্ৎ uৎপাদন o সংেযােগর বয্বস্থাঃ সুদূর সারী আথ র্-সামািজক uন্নয়ন তব্রািনব্ত করার জনয্ ত িবদুয্ৎ
সংেযােগর বয্বস্থা করা। েয সমস্ত eলাকায় বা খানায় িবদুয্তায়ন হয়িন, েস সব eলাকায় বা খানায় িবদুয্ৎ সংেযাগ
েদয়ার বয্বস্থা গর্হণ করা। aিধক সংখয্ক িবদুয্ৎ সংেযাগ দােনর পূব র্শতর্ হল aিধক হাের িবদুয্ৎ uৎপাদন করা,
সঞ্চালন o বন্টন েনটoয়াকর্ ৈতির করা। তাi uৎপাদন o সংেযাগ বয্বস্থার মেধয্ সমনব্য় থাকা েয়াজন।

8।

িডিজটাল ি -েপiড িমটার স্থাপন করাঃ িবদুয্েতর aপচয় েরাধ, aৈবধ বয্বহার বন্ধ eবং aিধকতর সিঠক িবদুয্ৎ
বয্বহার িনিশ্চতকরণকেল্প বতর্মান iেলি ক িমটার পিরবতর্ন কের িডিজটাল ি েপiড িমটার বয্বহার করেত
গর্াহকেদর uৎসািহত করা েযেত পাের।

9।

িবদুয্ৎ সঞ্চালন o িবতরণ বয্বস্থা মিনটিরং করাঃ িনরবিচ্ছন্ন িবদুয্ৎ সরবরােহর লেক্ষয্ িবদুয্ৎ সঞ্চালন o িবতরণ
বয্বস্থার সাব র্ক্ষিণক মিনটিরং আরo িনিবড় করা েয়াজন।

৯।

কেল্পর মালামাল o য পািত কর্য় কায র্কর্মঃ কেল্পর েয সকল কর্য় সংকর্ান্ত কায র্াদী সম্পন্ন করা হেয়েছ তারমধয্
েথেক ৈদবয্চয়ন পদ্ধিতর মাধয্েম গৃহীত 5িট পয্ােকজ পয র্ােলাচনায় েদখা যায় েয, মালামাল সংগর্হ, েটন্ডার িকর্য়া
িপিপআর-3119 o eিডিব গাiডলাiন aনুসরণ করা হেয়েছ eবং e ধারা ভিবষয্েতo aবয্াহত রাখা েয়াজন।
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21।

সংরক্ষণ কােজ মালামাল o য পািত িনিশ্চত করাঃ িবদুয্ৎ সরবরােহ পিরচালন o রক্ষণােবক্ষণ কােজ
েয়াজনীয় য পািতর যথাসমেয় সংগর্হ, সংরক্ষণ o িবতরণ eর বয্বস্থা করা o eগুেলার যথাযথ মিনটিরং করা
েয়াজন।

22।

িশক্ষণঃ কায র্কির িবতরণ বয্বস্থা িনিশ্চত করেত দক্ষ েলাকবল গেড় তুলেত হেব। eজনয্ েয়াজনীয় িশক্ষেণর
বয্বস্থা করা েযেত পাের।

23।

সাব-েস্টশনসমূেহর িনরাপত্তা বয্বস্থা িনিশ্চত করাঃ কল্পাধীন eলাকা uপেকে র য পািত o জনবেলর িনরাপদ
দািয়তব্ পালন o পিরচালনার জনয্ aবকাঠােমাগত uন্নয়ন o িনরাপত্তা িনিশ্চত করা েয়াজন।

24।

aৈবধ সংেযাগ কতর্নঃ aৈবধ িবদুয্ৎ সংেযাগ গর্হণকারী o দানকারীেক সনাক্ত কের েয়াজনীয় বয্বস্থা েযমন,
িবদুয্ৎ সংেযাগ িবিচ্ছন্নকরণ o শািস্তর িবধান aবয্াহত রাখা; েয়াজেন স্থানীয় শাসেনর সহায়তায় aৈবধ িবদুয্ৎ
সংেযাগ িবিচ্ছন্নকরণ িটম গঠন করা েযেত পাের।

25।

িবদুয্ৎ বয্বহার সম্পেকর্ গণসেচতনতা বৃিদ্ধঃ িবদুয্ৎ aপচয় েরাধ করার জনয্ চারণা o uদব্ুদ্ধকরণ কমর্সুচীর
আoতায় গণসেচতনতা বৃিদ্ধ করার জনয্ সভা, েসিমনার o গণসংেযােগর বয্বস্থা করা েযেত পাের।

26।

রাি কালীন মিনটিরং বয্বস্থা eবং াময্মাণ আদালত গঠনঃ aৈবধ সংেযাগ িচিহ্নত করার জনয্ রাি কালীন
মিনটিরং বয্বস্থা েজারদার করা; aৈবধ িবদুয্ৎ বয্বহারকারীর শািস্ত িনিশ্চতকরেণর লেক্ষয্ eকiভােব াময্মাণ
আদালত গঠন করা েযেত পাের।

27।

িপক-েলাড সমেয় মটরচািলত য পািত বয্বহার না করাঃ কর্মবধ র্মান িবদুয্েতর চািহদার পিরে িক্ষেত েয়াজনীয়
সিঠক েভােল্টজ িনিশ্চতকরেণর সব্ােথ র্ িপক-েলাড সমেয় মটর চািলত য বয্বহার না করার জনয্ জনেগাষ্ঠীেক
সেচতন করা েয়াজন।

28।

িবল সংকর্ান্তঃ aেনক েক্ষে িমটার িরিডং বা বয্বহৃত iuিনট েথেক কম iuিনেটর িবল কের পরবত েত
eককালীন িবল পিরেশােধর জনয্ গর্াহকেদর িনকট ে রণ কের যা গর্াহকেদর িবল পিরেশােধ aসুিবধার সম্মুখীন
হেত হয়। eছাড়া েমাবাiেলর মাধয্েম িবদুয্ৎ িবল পিরেশাধ করেল েডসেকা কতৃপর্ ক্ষ িঠক সমেয় সমনব্য় না করার
দরুণ গর্াহকেদর হয়রািনর িশকার হেত হয়। িবল সংকর্ান্ত e ধরেনর জিটলতা িনরসেনর জনয্ েডসেকা কতৃপর্ ক্ষেক
আরo সেচতন হoয়া েয়াজন।

29।

আেবদন করার পর যথাসম্ভব সব্ল্পতম সমেয় িবদুয্ৎ সংেযাগ দান করা o সংেযাগ দােন দুন িত বন্ধ করা।

2৯।

RDPP aনুযায়ী িসেঙ্গল েফজ iেল িনক িমটার o কয্াপািসটার বয্াঙ্ক যা কেল্পর আoতায় কর্য় করা যায়িন,

ভিবষয্েত কল্প ণয়েনর েক্ষে e ধরেণর িবষয়গুেলার িত আরo েবশী সেচষ্ট হoয়া uিচত।
31।

মাস্টার প্লয্ান aনুযায়ী কল্প গর্হণঃ েডসেকার মাস্টারপ্লয্ান aনুযায়ী কল্প eলাকায় আগামী 3131 সাল, 3136
সাল o 3141 সােল েলাড-িডমান্ড েফারকাস্ট করা হেয়েছ যথাকর্েম 2478.16 েমগাoয়াট, 3716.85
েমগাoয়াট o 5974.53 েমগাoয়াট। েডসেকার e কল্পিট বাস্তবায়ন করার ফেল েলাড-িডমান্ড পূরণ করার জনয্
সহায়ক হেয়েছ, তাi ভিবষয্েত েফারকাস্ট aনুযায়ী েলাড-িডমান্ড পূরণ করার লেক্ষয্ েয়াজনীয় িনরীক্ষা কের e
ধরেনর কল্প গর্হণ করা েযেত পাের।
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িবমানবন্দেরর জনয্ সুপািরশ
বতর্মােন িবমানবন্দের িনরবিচ্ছন্ন o মানসম্পন্ন িবদুয্ৎ সরবরাহ দুিট সাবেস্টশন েথেক েদয়া হেচ্ছ। িবদুয্ৎ সরবরাহ
সাব র্ক্ষিণক িনিবড়ভােব মিনটিরং করেত হেব। e বয্াপাের aতয্াধুিনক য SCADA System বয্বহার করা েয়াজন।
িবমানবন্দের ভিবষয্েত েলাড বৃিদ্ধর েয়াজন হেল তা পূব র্ েথেকi সকল ধরেণর স্তুিত গর্হণ করেত হেব।

ভিবষয্ৎ কল্প গর্হেণ সুপািরশ
2।

িবদুয্েতর কর্মবধ র্মান চািহদা িনরূপণ কের নূতন সাবেস্টশন o িবতরণ লাiন িনমর্ােণর লেক্ষয্ সিঠক সমেয়
পিরকল্পনা গর্হণ করেত হেব।

3।

েয সকল কল্প িবেদশী সহায়তার মাধয্েম েনয়া হেব েস সকল কেল্পর aথ র্ ছােড়র িবষয় আেরা সহজীকরেণর
বয্বস্থা গর্হণ করেত হেব, যােত কের িনিদ র্ষ্ট সমেয় কল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। েস িবষেয় গুরুতব্ িদেত হেব।

4।

দীঘ র্ েময়াদী পিরকল্পনা o চািহদা িনরূপণ কের কল্প গর্হণ করেত হেব; পাশাপািশ রক্ষণােবক্ষণ o সংস্কার
বয্বস্থার মাধয্ােম য পািতসমূেহর কায র্ক্ষমতা বৃিদ্ধ করার বয্বস্থা েনয়া েযেত পাের।

5।

নূতন সাবেস্টশন িনমর্ােণর জনয্ জিম aিধগর্হেণ দীঘ র্ সময় েলেগ যায়। ফেল সাবেস্টশন িনমর্াণ কাজ িবলিমব্ত
হয়। e সংকর্ান্ত জিম aিধগর্হণ িকর্য়া সহজীকরণ করা েয়াজন।

6।

জনবহুল o oভারেহড িবদুয্ৎ লাiন করা ঝুিঁ কপূণ র্ eলাকায় ভূ-গভর্স্থ িবতরণ লাiন স্থাপন বয্বস্থা রাখা েযেত পাের।

7।

িবদুয্ৎ খােতর সব্চ্ছতা o জবাবিদিহতা িনিশ্চত করা েয়াজন।

8।

uন্নত গর্াহকেসবা িনিশ্চতকেল্প আধুিনক Call Center স্থাপন করা েযেত পাের।

9।

েসাশাল িমিডয়ার মাধয্েম সকল গর্াহেকর জনয্ িবদুয্ৎ বয্বহাের সা য়ী হoয়ার লেক্ষয্ চার চারনার বয্বস্থা
করা েযেত পাের।

uপসংহার
কল্পিট বাস্তবায়েনর পূেব র্ গুলশান সােকর্েল সেব র্াচ্চ িবদুয্ৎ চািহদা িছল 381 েমগাoয়াট। 3124-25 সােল কল্প eলাকায়
সেব র্াচ্চ চািহদা ায় িদব্গুণ বৃিদ্ধ েপেয় দ ড়ায় 632.79 েমগাoয়াট। e কল্পিটর সমািপ্তকােল aথ র্াৎ 3124 সােল সরবরাহ
িছল সেব র্াচ্চ চািহদার ৯8.14% (সূ ঃ েডসেকা)। সুতরাং কল্পিট গর্হেণর ফেল ei িবপুল পিরমাণ িবদুয্ৎ চািহদা পূরেণ
সহায়ক হেয়েছ। েডসেকার মাস্টারপ্লয্ান aনুযায়ী কল্প eলাকায় আগামী 3131 সাল, 3136 সাল o 3141 সােল েলাডিডমান্ড েফারকাস্ট করা হেয়েছ যথাকর্েম 2478.16 েমগাoয়াট, 3716.85 েমগাoয়াট o 5974.53 েমগাoয়াট। aিধকন্তু
কল্পিট ei েলাড-িডমান্ড পূরণ করার জনয্ সহায়ক হেব। িবদুয্ৎ সংেযােগর ফেল কল্প eলাকার আপামর জনসাধারণ
নানাভােব uপকৃত হেচ্ছন। েছেল-েমেয়রা রােত aিধক সময় পয র্ন্ত েলখাপড়া করেত পাের, েটিলিভশেন িশক্ষামূলক aনুষ্ঠান
o েদশ িবেদেশর সংবাদ জানার সুেযাগ সৃিষ্ট হেয়েছ। িচিকৎসা েসবা, বয্বসা-বািণেজয্র uন্নিত হেয়েছ, ক্ষু কুিটর িশেল্পর
সার ঘেটেছ, মিহলােদর কােজর সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ iতয্ািদ। eর ফল িতেত মানুেষর আয় েবেড়েছ o জীবনযা ার
মান uন্নত হেয়েছ। e কল্প বাস্তবায়েনর ফেল হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তজর্ািতক িবমানবন্দের মানসম্পন্ন o িনরবিচ্ছন্ন
িবদুয্ৎ সরবরাহ করা সম্ভব হেচ্ছ। e ছাড়াo িবদুয্েতর িসেস্টম লস বহুলাংেশ াস েপেয়েছ। aতeব e ধরেণর কল্প
গর্হেণর মাধয্েম েদেশর aথ র্ৈনিতক uন্নয়েনর জনয্ েচষ্টা aবয্াহত রাখা েয়াজন।
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পিরিশষ্ট-2
াপ্ত তেথয্র গুণগত িবেশ্লষণ
(eফ িজ িড, স্থানীয় পয র্ােয় কমর্শালা eবং কী iনফরেমন্টস iন্টারিভu)

পিরিশষ্ট-2

াপ্ত তেথয্র গুণগত িবেশ্লষণ
(eফ িজ িড, স্থানীয় পয র্ােয় কমর্শালা eবং কী iনফরময্ান্টস iন্টারিভu)
2.1

েফাকাস গর্ুপ আেলাচনা

ঢাকা iেলকি ক সাপ্লাi েকাম্পানী িলিমেটড (েডসেকা) কতৃক
র্ বাস্তবািয়ত “আপেগর্িডং eন্ড eক্সপয্ািন্ডং িডি িবuশন
িসেস্টম iন গুলশান সােকর্ল” শীষ র্ক কেল্পর ভাব মূলয্ায়েনর লেক্ষয্ কল্প আoতাধীন টঙ্গী কামারপাড়া, 3 নং
oয়াড র্, uত্তরা, েসক্টর- ৯, স তারকুল 9 নং oয়াড র্ eবং েজায়ার সাহারা, oয়াড র্- 28 eলাকায় েফাকাস গর্ুপ আেলাচনা
aনুষ্ঠান (eফ িজ িড) করা হয়। eসব আেলাচনা aনুষ্ঠােন িশক্ষক-িশিক্ষকা, েকৗশলী, ডাক্তার, বয্বসায়ী, গৃিহণী, ছা ছা ী, েটকিনিশয়ানসহ িবিভন্ন েপশার মানুষ aংশগর্হণ কেরন। নীেচর সারিণেত eফিজিড-েত aংশগর্হণকারীগেণর ধরণ
o সংখয্া েদয়া হল।
েফাকাস গর্ুপ িডসকাশন (FGD)-e aংশগর্হণকারীগেণর ধরণ o সংখয্া
eফিজিড-েত aংশগর্হণকারীর সংখয্া
কর্ঃ
নং

eফিজিড-েত
aংশগর্হণকারীর ধরণ

েজায়ার
সাহারা,
oয়াড র্- 28
(তািরখঃ
19-15-3127)

টঙ্গী কামারপাড়া,
3 নং oয়াড র্
(তািরখঃ
17-15-3127)

uত্তরা,
েসক্টর- ৯
(তািরখঃ
17-15-3127)

স তারকুল,
9 নং oয়াড র্
(তািরখঃ
19-15-3127)

িলঙ্গেভেদঃ
2

পুরুষ

22

21

7

28

3

নারী

3

6

6

2

েমাট

24

26

22

29

েপশািভিত্তকঃ
িশক্ষক
2

3

3

5

2

3

2

-

-

-

ডাক্তার

4

েকৗশলী

3

-

-

-

5

েটকিনিশয়ান

2

-

-

4

6

-

4

2

9

7

বয্বসা
চাকুরী

2

3

3

5

8

িমক

-

-

-

2

9

ফামর্ািসস্ট

-

-

-

2

৯

ছা

4

6

2

-

21

গৃিহণী

2

3

-

22

দিজর্

2

2

-

23

কৃিষকাজ

-

3

-

-

24

জানা েনi

3

-

-

-
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পিরিশষ্ট-2

িচ ঃ uত্তরা, েসক্টর- ৯-e aনুিষ্ঠত eফিজিড সভা

িচ ঃ েজায়ার সাহারা, oয়াড র্-28-e aনুিষ্ঠত eফিজিড সভা

িচ ঃ টঙ্গীর কামারপাড়ায় aনুিষ্ঠত eফিজিড সভা

িচ ঃ স তারকুল 9 নং oয়াড র্-e aনুিষ্ঠত eফিজিড সভা

েফাকাস গর্ুপ আেলাচনা aনুষ্ঠানগুেলােত বতর্মান িবদুয্ৎ বয্বস্থার কারেণ পূেব র্র (3117-18 সাল) তুলনায় িনেম্নাক্ত
িবষেয়র পিরবতর্েনর uপর মতামত দান করার জনয্ aনুেরাধ করা হয়।
2)

uন্নয়ন কমর্কাণ্ড 3)

কমর্সংস্থান

4)

েপাশাক িশল্প

5)

বয্বসা িতষ্ঠান 6)

িশক্ষা

7)

সব্াস্থয্

8)

আবািসক গর্াহক সংেযাগ চািহদা

9)

েলাডেশিডং

৯)

aনয্ানয্
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1.2.2 েফাকাস গর্ুপ িডসকাশন (FGD) েথেক সংগৃহীত তথয্ািদ/মতামত িবেশ্লষণ
eফিজিড-েত aংশগর্হণকারীগেণর মতামেতর িবেশ্লষণ িনেম্নর সারিণেত েদখােনা হল। চারিট eফিজিড-েত িবিভন্ন
েপশার েমাট 68 জন বয্িক্ত aংশগর্হণ কেরন।

কর্িমক
নং

শ্ন

uত্তর

12

uন্নয়ন কমর্কাণ্ড

13

কমর্সংস্থান

14

েপাশাক িশল্প

15
16

বয্বসা িতষ্ঠান
িশক্ষা

17

সব্াস্থয্

18

আবািসক গর্াহক সংেযাগ আবািসক গর্াহক সংেযাগ চািহদা েবেড়েছ
চািহদা
পিরবতর্ন হয়িন
েলাডেশিডং
েলাডেশিডং কেমেছ
েলাডেশিডং হেচ্ছ
aনয্ানয্
িবদুয্ত িবল েবশী eবং হয়রািন
সংেযাগ ািপ্তেত জিটলতা
েভাগািন্ত o দুন িত, িবদুয্েতর aিভেযাগ গর্হেণ
দুবয্র্বহার o ঘুষ দাবী
েভােল্টজ uঠানামায় iেলি ক য পািতর ক্ষিত
চুির, ডাকািত, মাদেকর বয্বহার কেমেছ; আiন
শৃঙ্খলার uন্নিত
কারণবশত িবদুয্ৎ বন্ধ করার িবষয়িট জনগণেক
না জানােনা
ঁ তার িনম্নমােনর; ঝেড় েভেঙ্গ যায়
খুিট,

19
1৯

uন্নয়ন কমর্কাণ্ড েবেড়েছ
uন্নয়ন কমর্কাণ্ড েবেড়েছ িকন্তু আশানুরূপ নয়
কমর্সংস্থান েবেড়েছ
পিরবতর্ন হয়িন
েবেড়েছ িকন্তু আশানুরূপ নয়
েপাশাক িশল্প েবেড়েছ
পিরবতর্ন হয়িন
বয্বসা িতষ্ঠান েবেড়েছ
িশক্ষার uন্নয়ন হেয়েছ
আরo uন্নিত হoয়া েয়াজন
সব্াস্থয্েসবায় uন্নয়ন হেয়েছ
পিরবতর্ন হয়িন
আরo uন্নিত হoয়া েয়াজন

uত্তরদাতার
সংখয্া

শতকরা কতজন
ei uত্তর িদেয়েছন

51
5
49
2
2
42
4
49
44
4
35
3
3

81%
8%
78%
3%
3%
65%
6%
78%
69%
6%
53%
5%
5%

23

32%

3
33
9
22
22

5%
4৯%
25%
2৯%
2৯%

28

41%

5

8%

5

8%

2

3%

4

6%

বিণ র্ত চারিট েফাকাস গর্ুপ আেলাচনা aনুষ্ঠান েথেক জানা যায়, িবদুয্ৎ বয্বস্থার স সারণ o uন্নয়েনর লেক্ষয্ e কল্প
বাস্তবায়েনর ফেল uন্নয়ন কমর্কােণ্ড গিত eেসেছ, কমর্সংস্থান েবেড়েছ, েপাশাক িশেল্পর িবস্তার ঘেটেছ, নতুন নতুন
বয্বসা িতষ্ঠান গেড় uেঠেছ, িশক্ষা o সব্াস্থয্ খােতর মান uন্নত হেয়েছ, েলাডেশিডং কেমেছ iতয্ািদ। তাছাড়াo চুির
ডাকািত o মাদেকর বয্বহার কেমেছ eবং আiন শৃঙ্খলার uন্নিত হেয়েছ বেলo মত কাশ করা হেয়েছ।
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িকন্তু কেল্পর uেদ্দশয্ বাস্তবায়েন uপকারেভাগী কারo কারo মেত িনম্নিলিখত িবষয়গুেলার uপর নজর েদয়া েয়াজন।
(ক) িবদুয্ৎ িবেলর হার েবশী;
(খ) সংেযাগ ািপ্তর েক্ষে হয়রানী o জিটলতা;
(গ) েসবা গর্হেণর েক্ষে েভাগািন্ত o দুন িত;
(ঘ) েভােল্টেজর uঠানামা; eবং
ঁ তার iতয্ািদ eবং িনমর্াণ কাজ িনম্নমােনর
(ঙ) িবদুয্ৎ সরবরােহর জনয্ বয্বহৃত মালামাল েযমন, খুিট,
হoয়া।

2.3 স্থানীয় পয র্ােয় কমর্শালা
গত 31 eি ল, 3127 সকাল 22 টায় uত্তরা 5 নং েসক্টের েডসেকা কতৃক
র্ বাস্তবািয়ত ‘‘আপেগর্িডং eন্ড eক্সপয্ািন্ডং
িডি িবuশন িসেস্টম iন গুলশান সােকর্ল’’ শীষ র্ক কেল্পর ভাব মূলয্ায়ন সমীক্ষার uপর স্থানীয় পয র্ােয় মতিবিনময়
কমর্শালা aনুিষ্ঠত হয়। uক্ত aনুষ্ঠােন আieমiিড হেত পিরচালক মেহাদয়সহ িবিভন্ন পয র্ােয়র কমর্কতর্া, েডসেকা,
িপiিসieল, আথ র্-সামািজক িবেশষজ্ঞ aধয্াপক েনহাল কিরম, পিরসংখয্ানিবদ, েকৗশলী eবং aনয্ানয্ কমর্কতর্া o
গণয্মানয্ বয্িক্তবগ র্ uপিস্থত িছেলন।
সভার শুরুেত সভাপিত মেহাদেয়র aনুমিতকর্েম জনাব সােলহ েমাঃ আব্দুল্লাহ খান েমাজােহদী, টীম িলডার (ভার াপ্ত),
েজক্ট iিঞ্জিনয়ািরং কনসািল্টং iিঞ্জিনয়াস র্ িলঃ uপিস্থত সম্মািনত সুধীগনেক শুেভচ্ছা o সব্াগত জািনেয় কমর্শালায়
কেল্পর পটভূিম o uেদ্দশয্ িবষেয় সংিক্ষপ্ত বণ র্না কের কমর্শালার কায র্ ম শুরু কেরন। e পয র্ােয় uপিস্থত সুধী, বক্তাে াতা সকলেক ধনয্বাদ জািনেয় গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার কতৃক
র্ আেলাচয্ কল্প গর্হণ o বাস্তবায়েনর পটভূিম
eবং গৃহীত কেল্পর uপর আেয়ািজত কমর্শালার uেদ্দশয্ সম্পেকর্ আেলাচনা কেরন। িতিন uেল্লখ কেরন েদেশর
কর্মবধ র্মান িবদুয্েতর চািহদা পূরণ o আপামর জনসাধারেণর িনকট িবদুয্ৎ েসবা েপৗঁেছ েদয়া, জনসাধারেনর aথ র্ৈনিতক
o সামািজক uন্নয়েনর লেক্ষয্ িবদুয্ৎ, জব্ালানী o খিনজ সম্পদ ম ণালেয়র িবদুয্ৎ িবভােগর আoতাধীন ঢাকা
iেলকি ক সাপ্লাi েকাম্পানী িলঃ (েডসেকা) কল্প eলাকায় (গুলশান, বাড্ডা, িডoeiচeস-মহাখালী, হযরত
শাহজালাল(রাঃ) িবমান বন্দর eলাকা, uত্তরা, তুরাগ) িনরবিচ্ছন্ন o মানসম্মত িবদুয্ৎ সরবরােহর িনিমেত্ত কল্পিট গর্হণ
কের 3117-3122 িখর্ঃ। পরবিতর্েত কল্প বয্য় বৃিদ্ধ বয্িতেরেক aিতিরক্ত 13 (দুi) বছর সময় বিধ র্তকরণ সােপেক্ষ
aথ র্াৎ 3117-3124 িখর্ঃ কল্পিট বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়। কল্পিট বাস্তবায়ন o িবদুয্ৎ সংেযােগর ফেল eলাকার
জনেগািষ্ঠর জীবন-যাপন, বয্বসা-বািণজয্, িশল্প, িশক্ষা, েযাগােযাগ, কমর্সংস্থান aথ র্নীিত o সামািজক iতয্ািদ েক্ষে র
uন্নয়ন ভাব মূলয্ায়েনর জনয্ পিরকল্পনা ম ণালেয়র বাস্তবায়ন পিরবীক্ষণ o মূলয্ায়ন িবভােগর মূলয্ায়ন েসক্টর, েমসাস র্
েজক্ট iিঞ্জিনয়ািরং কনসািল্টং iিঞ্জিনয়াস র্ িলঃ েক পরামশর্ক িতষ্ঠান িহসােব িনেয়াগ o দািয়তব্ দান করা হেয়েছ।
িতিন আরo uেল্লখ কেরন কল্পিট বাস্তবায়েনর ফেল িবদুয্ৎ বয্বহারকারী আবািসক, বয্বসা িতষ্ঠান, িশক্ষা িতষ্ঠান,
সামািজক েসবামূলক o ধম য় িতষ্ঠান, িশল্প িতষ্ঠােনর িতিনিধেদর eবং eলাকার গণয্মানয্ বয্িক্তবেগরর্ সােথ
সরাসির মতিবিনমেয়র মাধয্েম বাস্তবািয়ত কেল্পর ভাব িনরুপেণর জনয্ কমর্শালার আেয়াজন করা হেয়েছ। e পয র্ােয়
uপিস্থত সুধীজনেক িনভর্েয় সকল কার o কৃত সুিবধা-aসুিবধা বণ র্না করার জনয্ গর্াহকoয়ারী o uন্মুক্ত আেলাচনা
পেব র্ িবনীত আহবান জানান।
aত:পর জনাব েমাঃ শoকত আলী িনব র্াহী েকৗশলী, ঢাকা iেলকি ক সাপ্লাi েকাম্পানী িলঃ uপিস্থত সুধীবৃন্দেক
aবিহত কেরন েয  িবগত 3117-3124 িখর্ঃ সমেয় বাস্তবািয়ত কেল্পর aধীেন ায় সকল কার গর্াহকগণেক িবদুয্ৎ সংেযােগর
আoতায় িনেয় আসার জনয্ িবিভন্ন পদেক্ষপ গর্হণ করা হেয়েছ।
 েভােল্টজ প সমসয্া সমাধােনর ফেল গর্াহকগণেক মানসম্মত o িনরবিচ্ছন্ন ভােব িবদুয্ৎ সরবরাহ করা যােচ্ছ।
 েভােল্টজ আপ-ডাuেনর সমসয্া দুর হoয়ার কারেণ েসবার মান uন্নত হেয়েছ।
 িসেস্টম লেসর পিরমাণ াস েপেয়েছ।
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aত:পর ধান aিতিথ o সভাপিত মেহাদয় জনাব তপন কুমার নাথ, পিরচালক (uপ-সিচব) আieমiিড, uপিস্থত
সুধীবৃন্দেক িবদুয্ৎ বয্বহার সম্পেকর্ যত কার সুিবধা, aসুিবধা, সমসয্া আেছ েস িবষেয় 3/2 িমিনট বক্তবয্সহ পিরচয়
দােনর জনয্ aনুেরাধ কেরন।
e পয র্ােয় uপিস্থত সুধীমন্ডলী eেক eেক িনজ পিরচয় দানসহ িবদুয্ৎ বয্বহােরর সুিবধা-aসুিবধা গুিল তুেল ধেরন।
2.3.2

িবদুয্ৎ বয্বহারকারী আবািসক গর্াহকেদর মতামতঃ

আবািসক িবদুয্ৎ বয্বহারকারী গর্াহক তােদর িতিকর্য়ায় জানান কল্প eলাকার জনসাধারেণর জীবনযা ার মান লক্ষণীয়ভােব বৃিদ্ধ েপেয়েছ।
 কল্প eলাকার পিরেবশ আেগর তুলনায় uন্নত হেয়েছ।
 ি জ, েটিলিভশন, কয্ােসট েপ্লয়ার, েমাবাiল, কিম্পuটার, iন্টারেনট, eিস iতয্ািদ বয্বহােরর সুেযাগ বৃিদ্ধ
েপেয়েছ।
 নারী-পুরুষ িনিব র্েশেষ সকেলর কমর্সংস্থােনর সুেযাগ সৃিষ্ট হেয়েছ।
 eলাকায় চুির-ডাকািত iতয্ািদ াস েপেয়েছ।
 িনরাপত্তার কােজ রাস্তাসহ িবিভন্ন জায়গায় িসিসিটিভ স্থাপন বৃিদ্ধ েপেয়েছ।
 স্কুল-কেলজ পড়ুয়া ছা -ছা ীেদর aিধক o সুিবধামত পড়ােলখার সুেযাগ সৃিষ্ট হেয়েছ।
 iন্টারেনট, েমাবাiল iতয্ািদ বয্বহােরর সুেযাগ সৃিষ্ট হoয়ায় সব্ল্প সমেয় o বয্েয় স্কুল-কেলজ-িবশব্িবদয্ালেয়
ভিতর্র ফরম পূরণ, পরীক্ষার রুিটন o ফলাফল জানা eবং েদশ-িবেদেশ েযাগােযােগর সুিবধা হেয়েছ।
 iন্টারেনট বয্বহােরর uপকার িহেসেব ত রা আরo uেল্লখ কেরেছন, সহেজi চাকুরীর আেবদন করা যায়, েদশিবেদেশর খবর জানা যায়, িবেদেশ েলখাপড়ার জনয্ েযাগােযাগ করা সহজ হেয়েছ।
 েলাডেশিডং কমার ফেল িবকল্প uৎস েযমনঃ আiিপeস, েজনােরটর, িডেজল, েমামবািতর খরচ কেমেছ।
 আেগর তুলনায় িবদুয্েতর িবল বৃিদ্ধ েপেয়েছ।
 সব্াস্থয্ েসবা বৃিদ্ধ েপেয়েছ।
2.3.3 িবদুয্ৎ বয্বহারকারী বািণিজয্ক গর্াহকেদর মতামতঃ
বািণিজয্কভােব িবদুয্ৎ বয্বহারকারী গর্াহকগণ তােদর িতিকর্য়া জানানঃ কল্প eলাকায় বয্বসা-বািণেজয্র সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ।
 েলাড েশিডং কম হoয়ার কারেণ েবশী সময় বয্বসা করার সুেযাগ সৃিষ্ট হেয়েছ।
 নতুন িবদুয্ৎ সংেযাগ পাoয়ার সুেযাগ হেয়েছ।
 িবদুয্ৎ িবেলর পিরমাণ বৃিদ্ধ েপেয়েছ।
2.3.4 িবদুয্ৎ বয্বহারকারী চাকুরীিজবী গর্াহকেদর মতামতঃ
uপিস্থত চাকুরীিজবী গর্াহকগণ তােদর িতিকর্য়ায় বেলন িবদুয্ৎ বয্বহার uন্নিত হoয়ায় চাকুরীর সুেযাগ সুিবধা বৃিদ্ধ েপেয়েছ।
 েলাডেশিডং eর হার কমার ফেল কােজর পিরমান বৃিদ্ধ েপেয়েছ।
 নতুন নতুন িশল্প-কারখানা স্থাপেনর ফেল চাকুরীর সুেযাগ বৃিদ্ধসহ আয় বৃিদ্ধর েক্ষ সৃিষ্ট হেয়েছ।
 আেগর তুলনায় িবদুয্েতর িবল বৃিদ্ধ েপেয়েছ।
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2.3.5

িবদুয্ৎ বয্বহারকারী িশল্প িতষ্ঠান গর্াহকেদর মতামতঃ

িশল্প িতষ্ঠান গর্াহক আর িতিকর্য়ায় জানান আেগ ঘন ঘন েলাডেশিডং eর জনয্ েজনােরটর িদেয় ফয্াক্টরী পিরচালনা করেত খুব কষ্ট হেতা।
 িনরবিচ্ছন্ন িবদুয্ৎ পাoয়ার পর েতমন aসুিবধা হেচ্ছ না।
 িনরবিচ্ছন্ন িবদুয্ৎ পাoয়ার ফেল িশল্প-কারখানায় uৎপাদেনর পিরমান বৃিদ্ধ েপেয়েছ।
 েভােল্টজ আপ-ডাuেনর সমসয্া দূর হoয়ার কারেণ িশল্প-কারখানায় বয্বহৃত ৈবদুয্িতক য পািতর aবচয় াস
েপেয়েছ।
 িনরবিচ্ছন্ন িবদুয্ৎ পাoয়ার ফেল িশেল্পর পিরিধ বিধ র্ত করা সহজ হেয়েছ।
2.3.6 uন্মুক্ত আেলাচনা
aত:পর সভাপিত মেহাদেয়র aনুমিতকর্েম কমর্শালার িবেশষ aিতিথ জনাব েহলাল খান, মূলয্ায়ন কমর্কতর্া,
আieমiিড, কমর্শালার uেদ্দশয্ o কল্প সম্পেকর্ িবস্তািরত িববরণ দান কেরন eবং আieমiিড সম্পেকর্ uপিস্থত
সুধীবৃন্দেক aবিহত কেরন। িতিন uপিস্থত সুধীবৃন্দেক িবদুয্ৎ বয্বহার সম্পিকর্ত যত কার সুিবধা-aসুিবধা, সমসয্া
আেছ তা েকান িদব্ধা না কের কমর্শালার uপস্থাপেনর আহবান জানান। িতিন আরo uেল্লখ কেরন e কমর্শালায়
আপনােদর uত্থািপত সমসয্াগুেলা আমরা আমােদর িতেবদেন িলিপবদ্ধ কের সরকােরর সংিশ্লষ্ট মহেল পরবত
কায র্কর্েমর জনয্ তুেল ধরা হেব।
uন্মুক্ত আেলাচনার eক পয র্ােয় uপিস্থত সুধীবৃন্দ মসিজদ, মিন্দর o ধম য় uপাসনালেয়র িবদুয্ৎ িবল ি িকনা জানেত
চান।
e পয র্ােয় কমর্শালার িবেশষ aিতিথ জনাব শoকত আলী িনব র্াহী েকৗশলী, ঢাকা iেলকি ক সাপ্লাi েকাম্পানী িলঃ
uপিস্থত সুধীবৃেন্দর েশ্নর uত্তর দান কেরন  েয সমস্ত মসিজদ-মিন্দরসহ ধম য় uপাসনালেয়র সরকারী েরিজে শন আেছ তােদর িবদুয্ৎ িবল ধমর্ িবষয়ক
ম াণালয় েথেক পাoয়া যােব। েসেক্ষে পিরেশািধত িবেলর কিপ ধমর্ িবষয়ক ম াণালেয়র স্থানীয় aিফেস
uপস্থাপন করেত হেব।
aত:পর সভাপিত মেহাদেয়র aনুমিতকর্েম জনাব েমাঃ eরশাদুল হক সহকারী aধয্াপক, পিরসংখয্ান িবভাগ, ঢাকা
িবশব্িবদয্ালয় (পিরসংখয্ানিবদ, িপiিসieল) কমর্শালায় uপিস্থত সুধীমন্ডলীেদর সব্াগত জািনেয় েডসেকার িতিনিধর
কােছ জানেত চান েয, eকi সমেয়র মেধয্ কল্প eলাকার বাiের েডসেকা আoতাভূক্ত aনয্ eলাকায় aনয্ েকান কল্প
চালু িছল িকনা।
জবােব েডসেকা িতিনিধ জানান েয, eকi সমেয় বতর্মান কেল্পর বাiের িমরপুর eলাকায় “ে ন্থেদিনং aফ েডসেকা
িডি িবuশান েনটoয়াকর্” নােম eকিট কল্প চালু িছল eবং যার বাস্তবায়ন কাজ েশেষ হেয়েছ।
aত:পর জনাব েনহাল কিরম, aধয্াপক, সমাজ িবজ্ঞান িবভাগ, ঢাকা িবশব্িবদয্ালয় (আথ র্-সামািজক িবেশষজ্ঞ,
িপiিসieল) কমর্শালায় uপিস্থত সুধীমন্ডলীেদর সব্াগত জািনেয় জানেত চান েয, িবদুয্ৎ বয্বহােরর েক্ষে আপনােদর
েকান কার আসুিবধা আেছ িকনা?
জবােব গর্াহকবৃন্দ জানান েয, িবদুয্ৎ িবল আেগর তুলনায় বৃিদ্ধ েপেয়েছ।
পিরেশেষ কমর্শালার ধান aিতিথ o সভাপিত মেহাদয় জনাব তপন কুমার নাথ, পিরচালক (uপ-সিচব) আieমiিড,
পিরকল্পনা ম াণালয়, uপিস্থত সবাiেক ধনয্বাদ জ্ঞাপন কের বেলন েয, বতর্মান কল্পিটর eকিট মহৎ uেদ্দেশয্
বাস্তবািয়ত হেয়েছ eবং িবিভন্ন িদক িনেয় aেনক আেলাচনা হেয়েছ। িতিন কল্পিট রক্ষণােবক্ষেণর uপর গুরুতব্ দােনর
জনয্ েডসেকা িতিনিধেক aনুেরাধ কেরন। e ছাড়াo কল্প eলাকা সংলগ্ন বিস্তবাসীেদর িনকট িবদুয্েতর সুিবধা েপৗঁেছ
েদয়ার জনয্ বেলন। িতিন uপিস্থত সবাiেক জানান েয, eকিট eলাকা তথা েদেশর uন্নিত তথা আথ র্-সামািজক aবস্থার
uন্নিত িনভর্র কের িনরবিচ্ছন্ন o মানসম্মত িবদুয্ৎ সরবরােহর uপর। aত:পর িতিন বেলন েয, ei কমর্শালার পেক্ষ eবং
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িবপেক্ষ িবিভন্ন মতামত, পরামশর্ o বক্তবয্ আসায় মান হেয়েছ আজেকর ei কমর্শালা সফল। aবেশেষ িতিন সকলেক
েদেশর uন্নিতর সােথ র্ eবং মাননীয় ধানম ীর ঘের ঘের িবদুয্ৎ েপৗঁেছ েদয়ার সব্প্ন বাস্তবায়েনর লেক্ষয্ িনজ িনজ দািয়তব্
o কতর্বয্ যথাযথভােব পালেনর আহবান জািনেয় eবং uপিস্থত সুধীমন্ডলীেক কমর্শালা সফল করার জনয্ ধনয্বাদ জ্ঞাপন
কের সভার সমািপ্ত েঘাষনা কেরন।

কমর্শালার ফেটা গয্ালারী

িচ ঃ স্থানীয় কমর্শালা েভনুয্

িচ ঃ পিরচালক, আieমiিড, জনাব তপন কুমার নাথ
স্থানীয় কমর্শালায় বক্তবয্ রাখেছন

িচ ঃ কমর্শালায় uপিস্থত সুিবধােভাগীগণ মতামত বয্ক্ত করেছন

িচ ঃ পরামশর্ক িতষ্ঠােনর আথ র্-সামািজক িবেশষজ্ঞ
জনাব ডঃ েনহাল কিরম কমর্শালায় বক্তবয্ রাখেছন

িচ ঃ পিরচালক, আieমiিড, জনাব তপন কুমার নাথ
কমর্শালার সমাপনী বক্তবয্ রাখেছন
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2.4 মূখয্ বয্িক্তবেগরর্ সাক্ষাৎকার (KII)
েডসেকা গুলশান সােকর্েলর আoতাভুক্ত কর্মবধ র্মান িবদুয্ৎ চািহদা পূরণ o eসব eলাকার িনরবিচ্ছন্ন িবদুয্ৎ সরবরােহর
লেক্ষয্ সরকারী aথ র্ায়েন “আপেগর্িডং eন্ড eক্সপয্ািন্ডং িডি িবuশান িসেস্টম iন গুলশান সােকর্ল” কল্প বাস্তবায়ন
করা হয় (বাস্তবায়ন কাল 3117-3124)। কল্প বাস্তবায়েনর পর eর ভাব মূলয্ায়েনর লেক্ষয্ গুলশান সােকর্েলর
eলাকাবাসী িবদুয্ৎ সংেযাগসহ বাস্তেব uপকৃত হেয়েছন িকনা তা পয র্েবক্ষণ করার জনয্ পরামশর্ক িতষ্ঠান িবিভন্ন
ধরেণর শ্নমালা ৈতরী কের কী iনফরেমন্টস-গেণর aথ র্াৎ কল্প সংিশ্লষ্ট মূখয্ বয্িক্তবেগরর্ িনকট হেত মতামত সংগর্হ
করা হয়।
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জনাব েজয্ািতষ চ রায় (তত্তব্াবধায়ক েকৗশলী, েডসেকা) জানান েয, কল্প বাস্তবায়েনর ফেল e কেল্পর আoতায়
লক্ষয্মা া aনুযায়ী ৯3,361 জনেক িবদুয্ৎ সংেযাগ েদয়া হয়। eছাড়া িবতরণ বয্বস্থার uন্নয়েনর ফেল aিতিরক্ত 291
েমগাoয়াট সক্ষমতা বৃিদ্ধর দরুণ লক্ষয্মা াসহ aিতিরক্ত গর্াহক সংেযাগ েদয়া সম্ভব হেয়েছ। aবকাঠােমা o িবদুয্ৎ
uৎপাদন ঘাটিতর কারেন পূেব র্ সাধারণ o eiচ িট েকান কার গর্াহেকরi সংেযাগ দান করা সম্ভব িছল না। কেল্পর
পূেব র্ গর্াহকেদর আেবদন গর্হণ করা হত; 3121-22 সােল িনেষধাজ্ঞা থাকার কারেণ েকান কার সংেযাগ দান করা
হেতা না। ত র মেত কেল্পর লক্ষয্মা া শতভাগ aিজর্ত হেয়েছ। িতিন আরo জানান েয, কেল্পর মালামাল সংগর্েহর
কােজ দরপ মূলয্ায়ন o িঠকাদার িনব র্াচন িপিপআর-3119 o eিডিব eর গাiডলাiন aনুসরণ করা হেয়েছ। কেল্পর
আoতায় েয সমস্ত য পািত o েমিশনারী কর্য় করা হয়িন, eর ফেল েসবার েকান সমসয্া হেচ্ছ না। িকছু দরপ আহব্ান
করার পেরo েরসপিন্সভ দরদাতা না পাoয়ায় বরােদ্দর টাকা uদব্ৃত্ত েথেক েগেছ। িতিন জানান 3117 সাল েথেক
িতবছর িবদুয্েতর চািহদা 23% হাের বাড়েছ। আগামী 21 বছের কল্প eলাকায় িবদুয্েতর বৎসর িভিত্তক চািহদা
3131 সােল — 2৯31 eমিভe, 3136 সােল — 459৯ eমিভe, 3141 সােল — 7,398.88 eমিভe। e কল্প
বাস্তবায়েনর ফেল aবকাঠােমার সক্ষমতা aজর্ন করা হেয়েছ eবং শতভাগ িবদুয্ৎ চািহদা aনুযায়ী সংেযাগ দান করা
সম্ভব হেয়েছ। ত র মেত িবদুয্েতর চািহদা aনুযায়ী aবকাঠােমা িনমর্ােণর লেক্ষয্ নতুন নতুন কল্প গর্হণ করেত হেব।
িবদুয্ৎ চুির েরাধকেল্প জরাজীণ র্ লাiন সংস্কার, নতুন িমটার স্থাপন o নতুন সািভর্স প সরবরাহ করেত হেব। কল্প
বাস্তবায়েনর ফেল বতর্মােন েকান েলা-েভােল্টেজর সমসয্া েনi।
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জনাব েমাঃ শoকত আলী, িনব র্াহী েকৗশলী, েডসেকা জানান েয, 3117-18 সােল িবতরণ বয্বস্থার সক্ষমতার
সীমাবদ্ধতার কারেণ িবদুয্ৎ সংেযাগ েদয়া েযত না। e কেল্পর সফলতা ায় শতভাগ। কল্প বাস্তবায়েনর ফেল
েভােল্টজ প সমসয্া দূরীভূত হেয়েছ। কল্প বাস্তবায়েনর পূেব র্ গর্াহক সংেযাগ দােনর সীমাবদ্ধতা িছল িকন্তু বতর্মােন
সকল ে িণর গর্াহকেদর িবদুয্ৎ সংেযাগ েদয়া যােচ্ছ। িসেস্টম লস ডবল িডিজট েথেক িসেঙ্গল িডিজেট েনেম eেসেছ।
3117-18 সােল িসেস্টম লস িছল 24.55% যা 3125-26 সােল 9.48% e েনেম eেসেছ। কল্প বাস্তবায়েনর ফেল
হযরত শাহজালাল (র) আন্তজর্ািতক িবমান বন্দের িনরবিচ্ছন্ন িবদুয্ৎ সরবরাহ েদয়া সম্ভব হেচ্ছ।
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জবাব শাহিরয়ার, শাসিনক কমর্কতর্া, েমিডেকল কেলজ ফর uiেমন eন্ড হসিপটাল, uত্তরা জানান েয, 2৯৯6 সেন
ত র িতষ্ঠােন িবদুয্ৎ সংেযাগ েনয়া হেয়েছ। গত েফ য়ারী, 3127 মােস িবদুয্ৎ িবেলর পিরমান 5,38,212 টাকা। ত র
িতষ্ঠােনর িবদুয্ৎ েলাড 511 েকিভe eবং eকিট দীঘ র্ িকর্য়ার মাধয্েম সংেযাগ েনয়া হেয়িছল। বতর্মােন ৈবদুয্িতক
সংেযােগর গুণগত মান েমাটামুিট; পূেব র্ েভােল্টজ আপ-ডাuন সমসয্া িছেলা বতর্মােন েনi। ৈদিনক গেড় ায় 3 বার
িবদুয্ৎ থােক না। পূেব র্র তুলনায় সব্াস্থয্েসবা বৃিদ্ধ েপেয়েছ, িবিভন্ন ৈবদুয্িতক িচিকৎসা সংকর্ান্ত য পািতর বয্বহার
েবেড়েছ eবং েরাগীেদর িচিকৎসা পাoয়ার েক্ষে িনভর্রশীলতা বৃিদ্ধ েপেয়েছ।
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েশখ মুহাম্মদ মেনায়ার েহােসন, uৎপাদন কমর্কতর্া, খুরিশদ ফয্াশন িলিমেটড, uত্তরখান, uত্তরা, জানান েয, 3112 সােল
আেবদেনর 5 মাস পের েকানরুপ aসুিবধা ছাড়াi িতিন সংেযাগ েপেয়েছন। ত র মেত 3117-3118 সােল গেড় 7 বার
িবদুয্ৎ চেল েযত eবং 3124 সােলর পর গেড় 3 বার িবদুয্ৎ থােক না। বতর্মােন িবদুয্েতর গুণগত মান ভােলা। 31173118 সােল েভােল্টজ আপ-ডাuেনর সমসয্া িছল, বতর্মােন েনi। ত র িতষ্ঠােন uৎপাদন বাড়ােনার জনয্ ভিবষয্েত
আরo েলাড বৃিদ্ধর সম্ভাবনা আেছ। ত র িতষ্ঠােন iন্টারেনটসহ aনয্ানয্ কােজ িবদুয্েতর বয্বহার েবেড়েছ।
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েমাঃ েমারাদ েহােসন, সহকারী েকৗশলী, i/eম িবভাগ-2, CAAB জানান েয, িবমানবন্দের 3117-3118 সােল
সেব র্াচ্চ েলাড িছল 4,511 িকেলাoয়াট। eবং বতর্মােন সেব র্াচ্চ েলাড 6,771িকেলাoয়াট। আগামী দশ বছের
িবমানবন্দেরর বতর্মান স্থাপনায় 26%-36% হাের েলাড বৃিদ্ধ হেব। িতিন আরo জানান, 3117 -3118 সােলo
িবমানবন্দের েলাডেশিডং হেতা না eবং বতর্মােনo হয় না। তেব জাতীয় গর্ীড িবপয র্য় হেল স্টয্ান্ডবাi েজনােরটর িদেয়
িবমানবন্দরেক সচল রাখা হয়। স্টয্ান্ডবাi েজনােরটরগুিলর (DEG) ক্ষমতা 3x2911 েকিভe, 5x611 েকিভe aথ র্াৎ
েমাট ক্ষমতা 6711 েকিভe। DESCO eর কল্প বাস্তবায়েনর পর CAAB 44/22 eবং ADA 44/22 েকিভ সাবেস্টশন দুিট েথেক িবমানবন্দের িবদুয্ৎ সরবরােহর বয্বস্থা করা হেয়েছ। পূেব র্ শুধু ADA সাব-েস্টশন েথেক িবদুয্ৎ
সরবরাহ করা হেতা। বতর্মান বয্বস্থায় িবমানবন্দের িবদুয্ৎ সরবরাহ পূেব র্র েচেয় আরo িনভর্রেযাগয্ হেয়েছ।
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পিরিশষ্ট-3
Single Line Diagram

44/22 েকিভ সাবেষ্টশেনর Single Line Diagram
eর মাধয্েম eকিট সাবেস্টশেনর সািব র্ক িচ ফুেট oেঠ। সাবেস্টশেনর গর্ীড বয্বস্থা,
িবতরণ বয্বস্থাসহ সাবেস্টশেনর ক্ষমতা (Capacity) েসাস র্ লাiন o িবতরণ িফডােরর সংখয্া, Load flow,
ে কারসমূেহর ক্ষমতা, Protection বয্বস্থা, িমটািরং বয্বস্থা iতয্ািদ eক নজের জানা যায়। System Operation
eর জনয্o Single Line Diagram eর েয়াজন হয়। eছাড়া েকান িফডাের িট েদখা িদেল Single Line
Diagram থাকেল তাৎক্ষিণক বয্বস্থা েনয়া সহজ হয়। e কেল্পর আoতায় (2) বসুন্ধরা, (3) বাড্ডা, (4) িডoeiচeস
মহাখালী, (5) হযরত শাহজালাল (রাঃ) আন্তজর্ািতক িবমানবন্দর eলাকায় 5িট নতুন 44/22 েকিভ সাবেষ্টশন eবং
uত্তরা o eিভেয়শন েডেভলপেমন্ট aথিরিট (ADA) eর নবায়ন o পুনব র্াসনকৃত 44/22 েকিভ সাবেষ্টশন দুিটর
Single Line Diagram স্তুত কের েদয়া হেয়েছ।
Single Line Diagram
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পিরিশষ্ট-4
জরীপ কােজ বয্বহৃত শ্নমালা o েচকিলস্ট

FORM A

িবদুয্ৎ সংেযাগ াপ্ত আবািসক গর্াহেকর শ্নমালা
েজান

তািরখ

ভূিমকা
েডসেকা গুলশান সােকর্েলর আoতাভুক্ত কর্মবধ র্মান িবদুয্ৎ চািহদা পূরণ o eসব eলাকার িনরবিচ্ছন্ন িবদুয্ৎ সরবরােহর লেক্ষয্ সরকারী
aথ র্ায়েন “আপেগর্িডং eন্ড eক্সপয্ািন্ডং িডি িবuশান িসেস্টম iন গুলশান সােকর্ল” কল্প বাস্তবায়ন করা হয় (বাস্তবায়ন কাল 31173124)। কল্প বাস্তবায়েনর পর eর ভাব মূলয্ায়েনর লেক্ষয্ গুলশান সােকর্েলর eলাকাবাসী িবদুয্ৎ সংেযাগসহ বাস্তেব uপকৃত হেয়েছ িকনা
তা পয র্েবক্ষণ করার জনয্ পরামশর্ক িতষ্ঠান িবিভন্ন ধরেনর শ্নমালা ৈতরী কেরেছ যা আপনার মতামত o সুপািরশ সরকােরর নীিত
িনধ র্ারেণ সহায়ক হেব। e বয্াপাের আপনার আন্তিরক সহেযািগতা eকান্তভােব কাময্। (আপনার মতামত শুধুমা গেবষণার কােজ বয্বহৃত
হেব eবং আপনার েদয়া তথয্ সম্পূর্ণ েগাপন রাখা হেব)। শ্নমালার নমুনা িনেম্ন সিন্নেবিশত হেলাঃ
uত্তরদাতার বয্িক্তগত তথয্ািদ
1। গর্াহেকর নামঃ ............................................................ বয়সঃ ..................... বছর
3। uত্তরদাতার নামঃ ......................................................... বয়সঃ ..................... বছর
3। গর্াহেকর সােথ uত্তরদাতার সম্পকর্ঃ ....................................
5। uত্তরদাতা (পুরুষ aথবা মিহলা) :
2= পুরুষ 3= মিহলা
6। েজলাঃ............................................
7। থানাঃ.................................
8। DESCO েজানঃ ............................... 9 (ক)। oয়াড র্ঃ...........................
9 (খ) । বাসা নং.................; 9 (গ) । েরাড নং .................;9 (ঘ) । ব্লক/েসক্টর..........................
8 (ঙ) । েমাবাiল নং............................................
৯। িশক্ষাগত েযাগয্তাঃ 2। মাধয্িমক পয র্ন্ত; 3। uচ্চ মাধয্িমক পয র্ন্ত; 4। স্নাতক 5। স্নাতেকাত্তর
21। েপশাঃ
(2) সরকারী চাকুরী (3) েবসরকারী চাকুরী (4) বয্বসা (5) ক্ষু বয্বসা
(6) িশক্ষক (7) েপশাজীিব (ডাক্তার,iিঞ্জিনয়ার iতয্ািদ) (8) গৃহস্থলী
(9) ক্ষু েপশাজীিব (গােমর্ন্টস,কুিটর িশল্প iতয্ািদ) (৯) িদন মজুর
(21) িরক্সসা ভয্ান চালক (22) aনয্ানয্ ...............
22 । আপনার পিরবাের েমাট সদসয্ সংখয্া কত জন? .................................................................
23। আপনার পিরবাের আেয়র uৎস সম্পেকর্ aনুগর্হ কের বলুন (সিঠক uত্তেরর পােশ িটক িচহ্ণ িদন )
2 = ক্ষু বয্বসা
3 = বৃহৎ বয্বসা
4 = কুিটর িশল্প
5 = কৃিষ
6 = চাকুরী (সরকারী aথবা েবসরকারী )
7 = aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন) ....................
িবদুয্ৎ সংকর্ান্ত তথয্ািদ
24। আপনার স্থাপনায় িবদুয্ৎ সংেযাগ েকান সােল েনয়া হয় ? ..........................
25। আপনার িবদুয্ৎ সংেযাগিট 3117 eর পের হেল, 3117 eর পূেব র্ িক কারেণ িবদুয্ৎ সংেযাগ পান নাi?
2) িবতরণ লাiেন সক্ষমতা সীমাবদ্ধতার কারেন
3) সাব-েস্টশেনর সক্ষমতা সীমাবদ্ধতার কারেন
4) িবদুয্ৎ uৎপাদন সব্ল্পতার কারেন
26। িবদুয্ৎ সংেযাগ েপেত আপনার িক েকান aসুিবধা হেয়িছল ? (2=হয্ , 3= না)
27। যিদ হয্ হয় তাহেল িক কারেণ aসুিবধা হেয়িছল?
2 = িবদুয্েতর a তুলতা, 3 = িবতরণ লাiন কাছাকািছ িছল না,
4 = Distribution transformer িছল না? 5) aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন)
28। 3117-3118 সােল গেড় ৈদিনক কত বার িবদুয্ৎ চেল েযত ?
29। 3124 সােলর পর বা বতর্মােন গেড় ৈদিনক কত বার িবদুয্ৎ থােক না ?
2৯। পূেব র্র তুলনায় বতর্মােন আপনার ৈবদুয্িতক সংেযােগর গুণগত মান েকমন বেল আপিন মেন কেরন?
2 = খুব ভােলা, 3 = ভােলা, 4 = েমাটামুিট, 5 = সেন্তাষজনক নয়
31। আপনার eলাকায় িবদুয্েতর েভােল্টজ আপ-ডাuেনর সমসয্া আেছ িক?
ক) 3117-3118 সােল িছল িক না? (2=হয্ , 3= না)
খ) 3124 বা বতর্মােন আেছ িক না ? (2=হয্ , 3= না)
32। আপনার পিরবাের িবদুয্ৎ চািলত িক িক িজিনস আেছ?(িটক িচহ্ন িদন) (eকািধক হেত পাের)
1)বািত, 2)ফয্ান, 3)িটিভ , 4)ি জ , 5)eিস , 6)কিম্পuটার , 7)মাiেকর্াoেভন , 8) িগজার, aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন).........

পৃষ্ঠা | 73

FORM A

33। বতর্মােন েলাডেশিডং eর হার পূেব র্র ( 3117-18 সাল ) তুলনায় কেমেছ িক?
2) পূেব র্র (3117-18 সােলর) তুলনায় aেনক কেমেছ,
3) পূেব র্র তুলনায় কেমেছ,
4) পূেব র্র মত রেয়েছ,
5) পূেব র্র তুলনায় েবেড়েছ
34। আপনার বািড়েত িবদুয্েতর িবকল্প uৎস আেছ িক? (2=হয্ , 3= না)
35। uত্তর হয্ হেল িবকল্প uৎস িক িক (uেল্লখ করুন)? (uত্তর eক aথবা eকািধক হেত পাের)
2= েসালার পয্ােনল
3= েজনােরটর
4= আiিপeস
5= aনয্ানয্ (uেল্লখ করুণ) ..................................
36। বতর্মােন িবদুয্ৎ বয্বস্থার জনয্ িডেজল, েকেরািসন, েমাম, আiিপeস বয্াটারী বাবদ খরচ পূেব র্র তুলনায়
িক পিরবতর্ন হেয়েছ ?
2) পূেব র্র (3117-18 সাল) তুলনায় aেনক কেমেছ,
3) পূেব র্র তুলনায় িকছুটা কেমেছ,
4) পূেব র্র মত রেয়েছ,
5) পূেব র্র তুলনায় েবেড়েছ
37। বতর্মান িবদুয্ৎ বয্বস্থার জনয্ আপনার েযাগােযাগ o তথয্ আদান- দােনর েক্ষে সুিবধা েবেড়েছ িকনা?
(2) পূেব র্র তুলনায় েবেড়েছ
(3) পূেব র্র মত রেয়েছ,
(4) পূেব র্র তুলনায় কেমেছ,
(5) পূেব র্র (3117-18 সাল) তুলনায় aেনক কেমেছ,
38। আপিন iন্টারেনট বয্াবহার কেরন িক?
(2=হয্ , 3= না )
39। িবদুয্ৎ বয্বস্থা uন্নয়েনর ফেল iন্টারেনট বয্বহােরর সুেযাগ বৃিদ্ধ হেয়েছ িক?
(2=হয্ , 3= না,4 = aবস্থার uন্নিত হয়িন)
3৯। uত্তর হয্ হেল iন্টারেনট বয্াবহার কের িক িক সুিবধা েভাগ করেছন? (uত্তর eক aথবা eকািধক হেত পাের)
2। সামািজক েযাগােযাগ
3। সংবাদ জানা
4। তথয্ যুিক্ত
5। পৃিথবীর সমস্ত তথয্ aবগত হoয়ার সুেযাগ
6। aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন)
িবদুয্েতর কারেণ আথ র্-সামািজক ভাব
41। আপিন িক মেন কেরন বতর্মান িবদুয্ৎ বয্বস্থার কারেণ আপনার eলাকায় মানুষ uপকৃত হেচ্ছ?
(2=হয্ , 3= না, 4 = aবস্থার uন্নিত হয়িন)
42। uত্তর হয্ হেল , aনুগর্হ কের বলুন িকভােব (uত্তর eকািধক হেত পাের, িটক িচহ্ন িদন)
2) িশক্ষাথ েদর েবিশ সময় পড়ােলখার করার সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ
3) eলাকায় সব্াস্থয্েসবা েকে র মান বৃিদ্ধ েপেয়েছ
4) ফলমূল, শাক-সবিজ সংরক্ষেণর সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ
5) েযাগােযাগ বয্বস্থা সহজতর হেয়েছ
6) কিম্পuটার eবং iন্টারেনট বয্বহােরর সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ
7) স্থানীয় বয্বসা বািণেজয্র সুেযাগ সুিবধা বৃিদ্ধ েপেয়েছ
8) ক চা বাজােরর িবদুয্ৎ বয্বস্থার uন্নিত হেয়েছ
9) ক্ষু o কুিটর িশেল্পর সার হেয়েছ
৯) চুির o ডাকািত aনয্ানয্ aপরাধ কেমেছ
21) রােত কােজর সুেযাগ সুিবধা বৃিদ্ধ েপেয়েছ
22) মিহলােদর কাজ করার সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ
12) মানুষ িবেশষ কের মিহলারা সন্ধয্ারপর রাস্তায় চলেত িনরাপত্তােবাধ কের
24) েটিলিভশেন িশক্ষা o িবেনাদনমূলক aনুষ্ঠান, েখলাধুলা o েদশ-িবেদেশর সংবাদ
েদখার সুেযাগ সৃিস্ট হেয়েছ
25) নূতন ৈবদুয্িতক য পিত বয্বহােরর সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ
26) aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন).......................................
তথয্ সংগর্হকারীর নামঃ
সব্াক্ষরঃ
তািরখঃ
তথয্ সংগর্হকারীর েমাবাiল নামব্ারঃ
সুপারভাiজােরর নামঃ
সব্াক্ষরঃ
তািরখঃ
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িবদুয্ৎ সংেযাগ াপ্ত বয্বসা িতষ্ঠােনর মািলেকর জনয্ শ্নমালা
েজান

তািরখ

ভূিমকা
েডসেকা গুলশান সােকর্েলর আoতাভুক্ত কর্মবধ র্মান িবদুয্ৎ চািহদা পূরণ o eসব eলাকার িনরবিচ্ছন্ন িবদুয্ৎ সরবরােহর লেক্ষয্ সরকারী
aথ র্ায়েন “আপেগর্িডং eন্ড eক্সপয্ািন্ডং িডি িবuশান িসেস্টম iন গুলশান সােকর্ল” কল্প বাস্তবায়ন করা হয় (বাস্তবায়ন কাল 31173124)। কল্প বাস্তবায়েনর পর eর ভাব মূলয্ায়েনর লেক্ষয্ গুলশান সােকর্েলর eলাকাবাসী িবদুয্ৎ সংেযাগ সহ বাস্তেব uপকৃত হেয়েছ িক
না তা পয র্েবক্ষণ করার জনয্ পরামশর্ক িতষ্ঠান িবিভন্ন ধরেনর শ্নমালা ৈতরী কেরেছ যা আপনার মতামত o সুপািরশ সরকােরর নীিত
িনধ র্ারেণ সহায়ক হেব। e বয্াপাের আপনার আন্তিরক সহেযািগতা eকান্তভােব কাময্। (আপনার মতামত শুধুমা গেবষণার কােজ বয্বহৃত
হেব eবং আপনার েদয়া তথয্ সম্পূর্ণ েগাপন রাখা হেব)। শ্নমালার নমুনা িনেম্ন সিন্নেবিশত হেলাঃ
uত্তরদাতার বয্িক্তগত তথয্ািদ
1। গর্াহেকর নামঃ............................................ বয়সঃ .................................... বছর
2। uত্তরদাতার নামঃ .......................................... বয়সঃ .................................... বছর
3। গর্াহেকর সােথ uত্তরদাতার সম্পকর্ঃ.................................
5। uত্তরদাতা (পুরুষ aথবা মিহলা) :
2= পুরুষ 3= মিহলা
6। েজলাঃ............................................
7। থানাঃ.................................
8। DESCO েজানঃ ............................... 9 (ক)। oয়াড র্ঃ...........................
9 (খ) । প্লট নং..............; 9(গ)। েরাড নং ...........; 9 (ঘ)। ব্লক/েসক্টর .................................
8 (ঙ) । েমাবাiল নং............................................
৯। িশক্ষাগত েযাগয্তাঃ 2। মাধয্িমক পয র্ন্ত; 3। uচ্চ মাধয্িমক পয র্ন্ত; 4। স্নাতক 5। স্নাতেকাত্তর
21। বয্বসার ধরনঃ
2 = ক্ষু বয্বসা
3 = বৃহৎ বয্বসা
4 = কুিটর িশল্প
5 = কৃিষ
6= েগর্াসারী
7= িঠকাদাির
8= aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন) ....................
22। িতষ্ঠােনর নাম o ধরনঃ ....................................
23। িতষ্ঠার বছরঃ ........................
িবদুয্ৎ সংকর্ান্ত তথয্ািদ
23। আপনার িতষ্ঠােন কত সােল িবদুয্ৎ সংেযাগ হেয়েছ?
25। আপনার িবদুয্ৎ সংেযাগিট 3117-18 eর পের হেল, 3117-18 eর পূেব র্ িক কারেন িবদুয্ৎ সংেযাগ পান
নাi?
2) িবতরণ লাiেন সক্ষমতা সীমাবদ্ধতার কারেণ
3) সাব-েস্টশেনর সক্ষমতা সীমাবদ্ধতার কারেণ
4) িবদুয্ৎ uৎপাদন সব্ল্পতার কারেণ
26। আেবদন করার কতিদন পর আপিন িবদুয্ৎ সংেযাগ েপেয়েছন?
27। িবদুয্ৎ সংেযাগ েপেত আপনার িতষ্ঠােনর িক েকান aসুিবধা হেয়িছল? (2=হয্ , 3= না)
28। যিদ হয্ হয় তাহেল িক কারেণ aসুিবধা হেয়িছল?
2 = িবদুয্েতর a তুলতা, 3 = িবতরণ লাiন কাছাকািছ িছল না,
4 = Distribution transformer িছল না? 5) aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন) ................
29। 3117-3118 সােল গেড় ৈদিনক কত বার িবদুয্ৎ চেল েযত ?
2৯। 3124 সােলর পর বা বতর্মােন গেড় ৈদিনক কত বার িবদুয্ৎ থােক না ?
31। বতর্মােন ৈবদুয্িতক সংেযােগর গুণগত মান েকমন বেল আপিন মেন কেরন?
2 = খুব ভােলা, 3 = ভােলা, 4 = েমাটামুিট, 5 = সেন্তাষজনক নয়
32। আপনার িতষ্ঠােনর িবদুয্েতর েভােল্টজ আপ-ডাuেনর সমসয্া আেছ িক?
2) 3117-3118 সােল িছল িক না ? (2=হয্ , 3= না)
3) 3124 বা বতর্মােন আেছ িক না ? (2=হয্ , 3= না)
33। আপনার িতষ্ঠােন ৈবদুয্িতক িক িক য পািত বয্বহার করা হয়?
1)বািত, 2)ফয্ান, 3)িটিভ , 4)ি জ , 5)eিস , 6)কিম্পuটার , 7)মাiেকর্াoেভন , aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন)....................
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34। আপনার িতষ্ঠােনর মািসক গড় িবদুয্ৎ িবল কত টাকা?
35। ভিবষয্েত আপনার িতষ্ঠােনর েলাড বৃিদ্ধ পাবার সম্ভাবনা আেছ িকনা?
(2=হয্ , 3= না)
36। যিদ হয্ হয় তেব শতকরা কত ভাগ (%) বৃিদ্ধ েপেত পাের?
aথ র্ৈনিতক ভাবঃ
37। আপিন িক মেন কেরন বতর্মান িবদুয্ৎ বয্বস্থার কারেণ আপনার িতষ্ঠান পূেব র্র (3117-3118 সাল) তুলনায় লাভবান হেচ্ছ?
(2=হয্ , 3= না, 4 = aবস্থার uন্নিত হয়িন)
38। uত্তর হয্ হেল , দয়া কের বলুন িকভােব (uত্তর eকািধক হেত পাের)?
(2) aথ র্ৈনিতক কমর্কাণ্ড বৃিদ্ধ েপেয়েছ
(3) বয্বসার সার ঘেটেছ
(4) রােত কােজর সুিবধা হেয়েছ
(5) uৎপাদন বৃিদ্ধসহ কমর্সংস্থােনর সুেযাগ বৃিদ্ধ হেয়েছ
39। আপনার িতষ্ঠােন িবদুয্েতর িবকল্প uৎস আেছ িক? (2=হয্ , 3= না)
3৯। যিদ থােক তাহেল িবকল্প uৎস িক িক? (eক বা eকািধক)
2= েসালার পয্ােনল
3= েজনােরটর
4= আiিপeস
5= aনয্ানয্ ..................................
41। বতর্মান িবদুয্ৎ বয্বস্থা uন্নয়েনর ফেল িবকল্প uৎেসর েয়াজনীয় জব্ালানী বাবদ খরচ পূেব র্র তুলনায় কেমেছ িক?
(2=হয্ , 3= না, 4 = aবস্থার uন্নিত হয়িন)
42। আপিন iন্টারেনট বয্বহার কেরন িক? (2=হয্ , 3= না)
43। িবদুয্ৎ বয্বস্থার uন্নয়েনর ফেল iন্টারেনট বয্াবহােরর সুেযাগ বৃিদ্ধ হেয়েছ িক?
(2=হয্ , 3= না, 4 = aবস্থার uন্নিত হয়িন)
44। iন্টারেনট বয্াবহার কের িক িক সুিবধা েভাগ করা যায়? (uত্তর eকািধক হেত পাের)
2। সামািজক েযাগােযাগ
3। সংবাদ জানা
4। বয্বসািয়ক েযাগােযাগ
5। পৃিথবীর সমস্ত তথয্ aবগত হoয়ার সুেযাগ
6। aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন)
তথয্ সংগর্হকারীর নামঃ
তথয্ সংগর্হকারীর েমাবাiল নামব্ারঃ
সুপারভাiজােরর নামঃ

সব্াক্ষরঃ

তািরখঃ

সব্াক্ষরঃ

তািরখঃ
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িবদুয্ৎ সংেযাগ াপ্ত িশল্প িতষ্ঠােনর মািলেকর জনয্ শ্নমালা
েজান

তািরখ

ভূিমকা
েডসেকা গুলশান সােকর্েলর আoতাভুক্ত কর্মবধ র্মান িবদুয্ৎ চািহদা পূরণ o eসব eলাকার িনরবিচ্ছন্ন িবদুয্ৎ সরবরােহর লেক্ষয্ সরকারী
aথ র্ায়েন “আপেগর্িডং eন্ড eক্সপয্ািন্ডং িডি িবuশান িসেস্টম iন গুলশান সােকর্ল” কল্প বাস্তবায়ন করা হয় (বাস্তবায়ন কাল 31173124)। কল্প বাস্তবায়েনর পর eর ভাব মূলয্ায়েনর লেক্ষয্ গুলশান সােকর্েলর eলাকাবাসী িবদুয্ৎ সংেযাগ সহ বাস্তেব uপকৃত হেয়েছ িক
না তা পয র্েবক্ষণ করার জনয্ পরামশর্ক িতষ্ঠান িবিভন্ন ধরেনর শ্নমালা ৈতরী কেরেছ যা আপনার মতামত o সুপািরশ সরকােরর নীিত
িনধ র্ারেণ সহায়ক হেব। e বয্াপাের আপনার আন্তিরক সহেযািগতা eকান্তভােব কাময্। (আপনার মতামত শুধুমা গেবষণার কােজ বয্বহৃত
হেব eবং আপনার েদয়া তথয্ সম্পূর্ণ েগাপন রাখা হেব)। শ্নমালার নমুনা িনেম্ন সিন্নেবিশত হেলাঃ
uত্তরদাতার বয্িক্তগত তথয্ািদ
1। গর্াহেকর নামঃ ............................................................ বয়সঃ ..................... বছর
3। uত্তরদাতার নামঃ ......................................................... বয়সঃ ..................... বছর
3। গর্াহেকর সােথ uত্তরদাতার সম্পকর্ঃ ....................................
5। uত্তরদাতা (পুরুষ aথবা মিহলা) :
2= পুরুষ 3= মিহলা
6। েজলাঃ............................................
7। থানাঃ.................................
8। DESCO েজানঃ ............................... 9 (ক)। oয়াড র্ঃ...........................
9 (খ) । প্লট নং..............; 9 (গ)। েরাড নং ...........; 9 (ঘ)। ব্লক/েসক্টর .................................
8 (ঙ) । েমাবাiল নং............................................
৯। িশক্ষাগত েযাগয্তাঃ 2। মাধয্িমক পয র্ন্ত; 3। uচ্চ মাধয্িমক পয র্ন্ত; 4। স্নাতক 5। স্নাতকত্তর
21। িতষ্ঠােনর ধরণঃ
(2) গােমর্ন্টস, (3) েটক্সটাiল িমল, (4) প্লািস্টক কারখানা,
(5) আসবাবপ কারখানা, (6) েকিমকয্াল কারখানা,
(7) িকর্য়াজাত খাদয্ কারখানা, (8) aনয্ানয্ ...............
22। িতষ্ঠােনর নামঃ ....................................
23। িতষ্ঠার বছরঃ ........................
িবদুয্ৎ সংকর্ান্ত তথয্ািদ
24। আপনার িতষ্ঠােন কত সােল িবদুয্ৎ সংেযাগ হেয়েছ? ....................
25। আপনার িবদুয্ৎ সংেযাগিট 3117 eর পের হেল, 3117 eর পূেব র্ িক কারেন িবদুয্ৎ সংেযাগ পান নাi?
2) িবতরণ লাiেন সক্ষমতা সীমাবদ্ধতার কারেন
3) সাব-েস্টশেনর সক্ষমতা সীমাবদ্ধতার কারেন
4) িবদুয্ৎ uৎপাদন সব্ল্পতার কারেন
26। আেবদন করার কত িদন পর আপিন সংেযাগ েপেয়েছন? ................................
27। িবদুৎ সংেযাগ েপেত আপনার িক েকান aসুিবধা হেয়িছল? (2=হয্ , 3= না)
28। যিদ হয্ হয় তাহেল িক িক aসুিবধা হেয়িছল?
2 = িবদুয্েতর a তুলতা, 3 = িবতরণ লাiন কাছাকািছ িছল না,
4 = Distribution transformer িছল না? 5) aনয্ানয্ (uেল্লখ করুণ)
29। 3117-3118 সােল গেড় ৈদিনক কত বার িবদুয্ৎ চেল েযত ?
2৯। 3124 সােলর পর বা বতর্মােন গেড় ৈদিনক কত বার িবদুয্ৎ থােক না ?
31। পূেব র্র তুলনায় বতর্মােন আপনার ৈবদুয্িতক সংেযােগর গুণগত মান েকমন বেল আপিন মেন কেরন?
2 = খুব ভােলা, 3 = ভােলা, 4 = েমাটামুিট, 5 = সেন্তাষজনক নয়
32। আপনার িতষ্ঠােন িবদুয্েতর েভােল্টজ আপ-ডাuেনর সমসয্া আেছ িক?
ক) 3117-3118 সােল িছল িক না? (2=হয্ , 3= না)
খ) 3124 বা বতর্মােন আেছ িক না ? (2=হয্ , 3= না)
23। আপনার িতষ্ঠােন িবদুয্ৎ চািলত িক িক ভারী য পািত আেছ ?
(uেল্লখ করুন) (ক) ......................................
(খ) ......................................
(গ) ......................................
।
34 ভিবষয্েত আপনার িতষ্ঠােনর েলাড বৃিদ্ধ পাবার সম্ভাবনা আেছ িকনা? (2=হয্ , 3= না)
25। যিদ হয্ হয় তেব শতকরা কত ভাগ (%) বৃিদ্ধ েপেত পাের?
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aথ র্ৈনিতক ভাবঃ
36। আপিন িক মেন কেরন বতর্মান িবদুয্ৎ বয্বস্থার কারেণ আপনার িতষ্ঠান পূেব র্র (3117-3118 সাল) তুলনায় লাভবান হেচ্ছ?
(2=হয্ , 3= না, 4 = aবস্থার uন্নিত হয়িন)
37। uত্তর হয্ হেল , aনুগর্হ কের বলুন িকভােব (uত্তর eকািধক হেত পাের)?
(2) uৎপাদন বৃিদ্ধ
(3) কমর্সংস্থােনর সুেযাগ বৃিদ্ধ
(4) eলাকার মানুেষর আথ র্-সামািজক uন্নিত
(5) িবদুয্ৎ চািলত েছাট-বড় কারখানা স্থািপত হেয়েছ
38। বতর্মান িবদুয্ৎ বয্বস্থাপনার কারেন পূেব র্র তুলনায় আপনার িতষ্ঠােনর uৎপাদন বৃিদ্ধ েপেয়েছ িক?
(2=হয্ , 3= না, 4 = aবস্থার uন্নিত হয়িন)
39। আপনার িতষ্ঠােনর িবদুয্েতর িবকল্প uৎস আেছ িক?
(2=হয্ , 3= না)
3৯। যিদ থােক তাহেল িবকল্প uৎস িক িক? (eক aথবা eকািধক)
2= েসালার পয্ােনল
3= েজনােরটর
4= আiিপeস
5= aনয্ানয্ ..................................
41। বতর্মান িবদুয্ৎ বয্বস্থার uন্নয়েনর ফেল িবকল্প uৎেসর েয়াজনীয় জব্ালানী বাবদ খরচ পূেব র্র তুলনায়
কেমেছ িক? (2=হয্ , 3= না,4 = aবস্থার uন্নিত হয়িন)
42। বতর্মান িবদুয্ৎ বয্বস্থাপনার কারেণ পূেব র্র তুলনায় আপনার aথ র্ৈনিতক aবস্থার uন্নিত হেয়েছ িক?
(2=হয্ , 3= না)
33। আপিন iন্টারেনট বয্াবহার কেরন িক?
(2=হয্ , 3= না )
44। িবদুয্ৎ বয্বস্থার uন্নয়েনর ফেল আপনার িতষ্ঠােন iন্টারেনট বয্বহােরর সুেযাগ বৃিদ্ধ হেয়েছ িক?
(2=হয্ , 3= না,4 = aবস্থার uন্নিত হয়িন)
45। uত্তর হয্ হেল iন্টারেনট বয্বহার কের িক িক সুিবধা েভাগ করেছন? (uত্তর eক aথবা eকািধক হেত পাের)
2। সামািজক েযাগােযাগ
3। সংবাদ জানা
3। পৃিথবীর সমস্ত তথয্ aবগত হoয়ার সুেযাগ
4। aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন)
তথয্ সংগর্হকারীর নামঃ
তথয্ সংগর্হকারীর েমাবাiল নামব্ারঃ
সুপারভাiজােরর নামঃ

সব্াক্ষরঃ

তািরখঃ

সব্াক্ষরঃ

তািরখঃ

পৃষ্ঠা | 78

FORM D

িবদুয্ৎ সংেযাগ াপ্ত িশক্ষা িতষ্ঠােনর জনয্ শ্নমালা
েজান

তািরখ

ভূিমকা
েডসেকা গুলশান সােকর্েলর আoতাভুক্ত কর্মবধ র্মান িবদুয্ৎ চািহদা পূরণ o eসব eলাকার িনরবিচ্ছন্ন িবদুয্ৎ সরবরােহর লেক্ষয্ সরকারী aথ র্ায়েন
“আপেগর্িডং eন্ড eক্সপয্ািন্ডং িডি িবuশান িসেস্টম iন গুলশান সােকর্ল” কল্প বাস্তবায়ন করা হয় (বাস্তবায়ন কাল 3117-3124)। কল্প
বাস্তবায়েনর পর eর ভাব মূলয্ায়েনর লেক্ষয্ গুলশান সােকর্েলর eলাকাবাসী িবদুয্ৎ সংেযাগ সহ বাস্তেব uপকৃত হেয়েছ িক না তা পয র্েবক্ষণ
করার জনয্ পরামশর্ক িতষ্ঠান িবিভন্ন ধরেনর শ্নমালা ৈতরী কেরেছ যা আপনার মতামত o সুপািরশ সরকােরর নীিত িনধ র্ারেণ সহায়ক হেব। e
বয্াপাের আপনার আন্তিরক সহেযািগতা eকান্তভােব কাময্। (আপনার মতামত শুধুমা গেবষণার কােজ বয্বহৃত হেব eবং আপনার েদয়া তথয্
সম্পূর্ণ েগাপন রাখা হেব)। শ্নমালার নমুনা িনেম্ন সিন্নেবিশত হেলাঃ
uত্তরদাতার বয্িক্তগত তথয্ািদ
2। uত্তরদাতার নামঃ ..........................................3। বয়সঃ .................................... বছর
4। পুরুষ aথবা মিহলাঃ
2= পুরুষ 3= মিহলা
5।uত্তরদাতার পদবীঃ ..........................................
5। েজলাঃ............................................
6। থানাঃ.................................
7।DESCO েজানঃ ............................... 8 (ক)। oয়াড র্ঃ...........................
8 (খ) । বাসা নং.............; 8 (গ) । েরাড নং ............; 8 (ঘ) । ব্লক/েসক্টর.................................
8 (ঙ) । েমাবাiল নং............................................
৯। িতষ্ঠােনর নামঃ .......................................................................................................
িবদুয্ৎ সংকর্ান্ত তথয্ািদ
21। আপনার িতষ্ঠােন গেড় মািসক িবদুয্ৎ িবল কত হয় ? .....................................................
22। আপনার িতষ্ঠান কত সেন িবদুয্ৎ সংেযাগ হেয়েছ?...............................................
22। িবদুয্ৎ সংেযাগ েপেত আপনার িতষ্ঠােনর িক েকান aসুিবধা হেয়িছল ? (2=হয্ , 3= না)
23। যিদ হয্ হয় তাহেল িক িক aসুিবধা হেয়িছল?
2 = িবদুয্েতর a তুলতা, 3 = িবতরণ লাiন কাছাকািছ িছল না,
4 = Distribution transformerিছল না? 5) aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন)
24। আপনার িতষ্ঠােনর বরাদ্দ েলাড কত?
25। বরাদ্দকৃত েলাড বতর্মােন িতষ্ঠােনর জনয্ পয র্াপ্ত িক না ?
26। 3117-3118 সােল গেড় ৈদিনক কত বার িবদুয্ৎ চেল েযত ?
27। 3124 সােলর পর বা বতর্মােন গেড় ৈদিনক কত বার িবদুয্ৎ থােক না ?
28। পূেব র্র তুলনায় বতর্মােন আপনার ৈবদুয্িতক সংেযােগর গুণগত মান েকমন বেল আপিন মেন কেরন?
2 = খুব ভােলা, 3 = ভােলা, 4 = েমাটামুিট, 5 = সেন্তাষজনক নয়
19।আপনার eলাকায় িবদুয্েতর েভােল্টজ আপ-ডাuেনর সমসয্া আেছ িক?
ক) 3117-3118 সােল িছল িক না? (2=হয্ , 3= না)
খ) 3124 বা বতর্মােন আেছ িক না ? (2=হয্ , 3= না)
িবদুয্েতর ভাব
30। আপিন িক মেন কেরন পূেব র্র (3117-18 সাল) তুলনায় বতর্মান িবদুয্ৎ বয্বস্থার কারেণ আপনার িতষ্ঠােনর েসবার মান বৃিদ্ধ েপেয়েছ?
(2=হয্ , 3= না,4 = aবস্থার uন্নিত হয়িন)
31। uত্তর হয্ হেল , দয়া কের বলুন িকভােব (uত্তর eকিধক হেত পাের)?
(2) িশক্ষাথ রা েলখা-পড়ার জনয্ uৎসািহত হয়
(3) িশক্ষামূলক aনুষ্ঠান েটিলিভশেন েদখার সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ
(4) iন্টারেনেটর মাধয্েম জ্ঞান আহরেণর সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ
32। আপনার িতষ্ঠােন িবদুয্েতর িবকল্প uৎস আেছ িক?(2=হয্ , 3= না)
33। যিদ থােক তাহেল িবকল্প uৎস িক িক? (eক aথবা eকািধক)
2= েসালার পয্ােনল
3= েজনােরটর
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4= আiিপeস
5= aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন)..................................
35। বতর্মান িবদুয্ৎ বয্বস্থা uন্নয়েনর ফেল িবকল্প uৎেসর েয়াজনীয় জব্ালানী বাবদ খরচ পূেব র্র তুলনায় কেমেছ িক?
(2=হয্ , 3= না,4 = aবস্থার uন্নিত হয়িন)
25। আপিন iন্টারেনট বয্বহার কেরন িক?
(2=হয্ , 3= না)
37। িবদুয্ৎ বয্বস্থার uন্নয়েনর ফেল আপনার িতষ্ঠােন iন্টারেনট বয্াবহােরর সুিবধা বৃিদ্ধ হেয়েছ িক?
(2=হয্ , 3= না,4 = aবস্থার uন্নিত হয়িন)
38। uত্তর হয্ হেল iন্টারেনট বয্বহার কের িক িক সুিবধা েভাগ করেছন? (uত্তর eকািধক হেত পাের)
2। সামািজক েযাগােযাগ
3। সংবাদ জানা
4। বয্াবসািয়ক েযাগােযাগ
5। পৃিথবীর সমস্ত তথয্ aবগত হoয়ার সুেযাগ
6। aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন)
তথয্ সংগর্হকারীর নামঃ
তথয্ সংগর্হকারীর েমাবাiল নামব্ারঃ
সুপারভাiজােরর নামঃ

সব্াক্ষরঃ

তািরখঃ

সব্াক্ষরঃ

তািরখঃ
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FORM E

িবদুয্ৎ সংেযাগ াপ্ত হাসপাতােলর জনয্ শ্নমালা
েজান

তািরখ

ভূিমকা
েডসেকা গুলশান সােকর্েলর আoতাভুক্ত কর্মবধ র্মান িবদুয্ৎ চািহদা পূরণ o eসব eলাকার িনরবিচ্ছন্ন িবদুয্ৎ সরবরােহর লেক্ষয্ সরকারী
aথ র্ায়েন “আপেগর্িডং eন্ড eক্সপয্ািন্ডং িডি িবuশান িসেস্টম iন গুলশান সােকর্ল” কল্প বাস্তবায়ন করা হয় (বাস্তবায়ন কাল 31173124)। কল্প বাস্তবায়েনর পর eর ভাব মূলয্ায়েনর লেক্ষয্ গুলশান সােকর্েলর eলাকাবাসী িবদুয্ৎ সংেযাগ সহ বাস্তেব uপকৃত হেয়েছ িক
না তা পয র্েবক্ষণ করার জনয্ পরামশর্ক িতষ্ঠান িবিভন্ন ধরেনর শ্নমালা ৈতরী কেরেছ যা আপনার মতামত o সুপািরশ সরকােরর নীিত
িনধ র্ারেণ সহায়ক হেব। e বয্াপাের আপনার আন্তিরক সহেযািগতা eকান্তভােব কাময্। (আপনার মতামত শুধুমা গেবষণার কােজ বয্বহৃত
হেব eবং আপনার েদয়া তথয্ সম্পূর্ণ েগাপন রাখা হেব)। শ্নমালার নমুনা িনেম্ন সিন্নেবিশত হেলাঃ
uত্তরদাতার বয্িক্তগত তথয্ািদ
2। uত্তরদাতার নামঃ .......................................... 3। বয়সঃ
.................................... বছর
4। পুরুষ aথবা মিহলাঃ
2= পুরুষ 3= মিহলা
5। uত্তরদাতার পদবীঃ
2= ডাক্তার, 3= শাসিনক কমর্কতর্া, 4=বয্বস্থাপক
5। েজলাঃ............................................
6। থানাঃ.................................
7। DESCO েজানঃ ............................... 8 (ক)। oয়াড র্ঃ...........................
8 (খ) । বাসা নং.............; 8 (গ)। েরাড নং ............; 8 (ঘ)। ব্লক/েসক্টর .................................
8 (ঙ) । েমাবাiল নং............................................
৯। িতষ্ঠােনর নামঃ .......................................................................................................
িবদুয্ৎ সংকর্ান্ত তথয্ািদ
21। আপনার িতষ্ঠােন গেড় মািসক িবদুয্ৎ িবল কত হয় ? .....................................................
22। আপনার িতষ্ঠান কত সেন িবদুয্ৎ সংেযাগ হেয়েছ?...............................................
22। িবদুয্ৎ সংেযাগ েপেত আপনার িতষ্ঠােনর িক েকান aসুিবধা হেয়িছল ? (2=হয্ , 3= না)
23। যিদ হয্ হয় তাহেল িক িক aসুিবধা হেয়িছল?
2 = িবদুয্েতর a তুলতা, 3 = িবতরণ লাiন কাছাকািছ িছল না,
4 = Distribution transformer িছল না? 5) aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন)
24। আপনার িতষ্ঠােনর বরাদ্দ েলাড কত?
25। বরাদ্ধকৃত েলাড বতর্মােন িতষ্ঠােনর জনয্ পয র্াপ্ত িক না ?
26। 3117-3118 সােল গেড় ৈদিনক কত বার িবদুয্ৎ চেল েযত ?
27। 3124 সােলর পর বা বতর্মােন গেড় ৈদিনক কত বার িবদুয্ৎ থােক না ?
28। পূেব র্র (3117-18 সাল) তুলনায় বতর্মােন আপনার ৈবদুয্িতক সংেযােগর গুণগত মান েকমন বেল আপিন মেন কেরন?
2 = খুব ভােলা, 3 = ভােলা, 4 = েমাটামুিট, 5 = সেন্তাষজনক নয়
19। আপনার eলাকায় িবদুয্েতর েভােল্টজ আপ-ডাuেনর সমসয্া আেছ িক?
ক) 3117-3118 সােল িছল িক না? (2=হয্ , 3= না)
খ) 3124 বা বতর্মােন আেছন িক না ? (2=হয্ , 3= না)
িবদুয্েতর ভাব
30। আপিন িক মেন কেরন পূেব র্র (3117-18 সাল) তুলনায় বতর্মান িবদুয্ৎ বয্বস্থার কারেণ আপনার িতষ্ঠােনর েসবার মান বৃিদ্ধ
েপেয়েছ? (2=হয্ , 3= না, 4 = aবস্থার uন্নিত হয়িন)
31। uত্তর হয্ aথবা না হেল , দয়া কের বলুন িকভােব (uত্তর eকািধক হেত পাের)?
(2) সব্াস্থয্ েসবা বৃিদ্ধ েপেয়েছ
(3) িবিভন্ন ৈবদুয্িতক িচিকৎসা সংকর্ান্ত য পািত বয্বহার করা যায়
(4) েরাগীেদর িচিকৎসা পাoয়ার েক্ষে িনভর্রশীলতা বৃিদ্ধ েপেয়েছ
32। আপনার িতষ্ঠােন িবদুয্েতর িবকল্প uৎস আেছ িক? (2=হয্ , 3= না)
33 । যিদ থােক তাহেল িবকল্প uৎস িক িক? (eক aথবা eকািধক)
2= েসালার পয্ােনল
3= েজনােরটর
4= আiিপeস
5= aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন) ..................................
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34। বতর্মান িবদুয্ৎ বয্বস্থার কারেণ standby েজনােরটেরর িডেজল বাবদ খরচ পূেব র্র তুলনায়
কেমেছ িক? (2=হয্ , 3= না,4 = aবস্থার uন্নিত হয়িন)
তথয্ সংগর্হকারীর নামঃ
তথয্ সংগর্হকারীর েমাবাiল নামব্ারঃ
সুপারভাiজােরর নামঃ

সব্াক্ষরঃ

তািরখঃ

সব্াক্ষরঃ

তািরখঃ
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িবমানবন্দর কতৃপর্ েক্ষর (CAAB/ADA) জনয্ শ্নমালা
েজান

তািরখ

ভূিমকা
েডসেকা গুলশান সােকর্েলর আoতাভুক্ত কর্মবধ র্মান িবদুয্ৎ চািহদাপূরণ o eসব eলাকার িনরবিচ্ছন্ন িবদুয্ৎ সরবরােহর লেক্ষয্ সরকারী
aথ র্ায়েন “আপেগর্িডং eন্ড eক্সপয্ািন্ডং িডি িবuশান িসেস্টম iন গুলশান সােকর্ল” কল্প বাস্তবায়ন করা হয় (বাস্তবায়ন কাল 31173124)। কল্প বাস্তবায়েনর পর eর ভাব মূলয্ায়েনর লেক্ষয্ গুলশান সােকর্েলর eলাকাবাসী িবদুয্ৎ সংেযাগ সহ বাস্তেব uপকৃত হেয়েছ িক
না তা পয র্েবক্ষণ করার জনয্ পরামশর্ক িতষ্ঠান িবিভন্ন ধরেনর শ্নমালা ৈতরী কেরেছ যা আপনার মতামত o সুপািরশ সরকােরর নীিত
িনধ র্ারেণ সহায়ক হেব। e বয্াপাের আপনার আন্তিরক সহেযািগতা eকান্তভােব কাময্। (আপনার মতামত শুধুমা গেবষণার কােজ বয্বহৃত
হেব eবং আপনার েদয়া তথয্ সম্পূর্ণ েগাপন রাখা হেব)। শ্নমালার নমুনা িনেম্ন সিন্নেবিশত হেলাঃ
uত্তরদাতার বয্িক্তগত তথয্ািদ
2। uত্তরদাতার নামঃ ..........................................
3।uত্তরদাতার পদবীঃ ...............................................4। aিফেসর িঠকানা........................
5।uত্তরদাতার েটিলেফান নমব্রঃ ...................................................
6। DESCO েজানঃ ............................... 7। oয়াড র্ঃ...........................
িবদুয্ৎ সংকর্ান্ত তথয্ািদ
8। কেল্পর পূেব র্ (3117-18 সাল) িবমানবন্দেরর aনুেমািদত েলাড কত িছল ?(KW)
9। িবমানবন্দেরর বতর্মান aনুেমািদত েলাড কত? (KW)
৯। 3117-18 সােল িবমানবন্দেরর সেব র্াচ্চ েলাড কত িছল ? (KW)
21। 3124 সােলর পের বতর্মােন িবমানবন্দেরর সেব র্াচ্চ েলাড কত ? (KW)
22। আগামী 21 বছের িবমানবন্দেরর েলাড িক হাের বৃিদ্ধ পাoয়ার সম্ভবনা রেয়েছ?
(শতকরা হাের uেল্লখ করুন, বছর oয়ারী) ......................................................................
23। সাব-েস্টশেনর ক্ষমতা বৃিদ্ধর ফেল িবমানবন্দের বতর্মােন িনভর্রেযাগয্ o িনরবিচ্ছন্ন িবদুয্ৎ সরবরাহ হেচ্ছ
িক না?
(2=হয্ , 3= না,4 = aবস্থার uন্নিত হয়িন)
24। পূেব র্র তুলনায় বতর্মােন িবমানবন্দেরর ৈবদুয্িতক সংেযােগর গুণগত মান েকমন বেল আপিন মেন
কেরন? 2 = খুব ভােলা, 3 = ভােলা, 4 = েমাটামুিট, 5 = সেন্তাষজনক নয়
25। িবমানবন্দের িবদুয্েতর েভােল্টজ আপ-ডাuেনর সমসয্া আেছ িক?
ক) 3117-3118 সােল িছল িক না? (2=হয্ , 3= না)
খ) 3124 সাল বা বতর্মােন আেছ িক না ?(2=হয্ , 3= না)
26। 3117-3118 সােল গেড় ৈদিনক কত বার েলাডেশিডং হেতা?
27।3117-3118 সােল গেড় ৈদিনক কত সময় পয র্ন্ত েলাডেশিডং হেতা?
28। 3124 সােলর পর বা বতর্মােন গেড় ৈদিনক কত বার েলাডেশিডং হয় ?
29। 3124 সােলর পর বা বতর্মােন গেড় ৈদিনক কত সময় েলাডেশিডং হয় ?
2৯। িবমানবন্দের Standby aথবা captive generation কত ?
31। Standby aথবা captive generation িদেয় কত ভাগ েলােডর চািহদা িমটােনা যায় ?
িবদুয্েতর uপকািরতা
32। বতর্মান িবদুয্ৎ বয্বস্থাপনার কারেণ পূেব র্র তুলনায় িবমানবন্দেরর েসবার মান বৃিদ্ধ েপেয়েছ িক?
(2=হয্ , 3= না,4 = aবস্থার uন্নিত হয়িন)
33। িবমানবন্দের আেরা েকান িবদুয্েতর িবকল্প uৎস আেছ িক? (2=হয্ , 3= না)
34। যিদ থােক তাহেল িবকল্প uৎস িক িক? (eক aথবা eকািধক)
2= েসালার পয্ােনল
3= আiিপeস
4= aনয্ানয্ ..................................
35। িবদুয্ৎ বয্বস্থার uন্নয়েনর ফেল িবকল্প uৎেসর জনয্ জব্ালানী বাবদ খরচ 3117-18 সােলর তুলনায় কেমেছ
িক? (2=হয্ , 3= না,4 = aবস্থার uন্নিত হয়িন)
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36। িবমানবন্দেরর ৈবদুয্িতক সমসয্ার বয্াপাের েডসেকা কতৃর্পেক্ষর সািব র্ক সহেযািগতা পান িক না?
(2=হয্ , 3= না)
তথয্ সংগর্হকারীর নামঃ
তথয্ সংগর্হকারীর েমাবাiল নামব্ারঃ
সুপারভাiজােরর নামঃ

সব্াক্ষরঃ

তািরখঃ

সব্াক্ষরঃ

তািরখঃ
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KII eর জনয্ DESCO aিফস েথেক তথয্ সংগর্হ করার শ্নমালা
েজান

তািরখ

ভূিমকা
েডসেকা গুলশান সােকর্েলর আoতাভুক্ত কর্মবধ র্মান িবদুয্ৎ চািহদা পূরণ o eসব eলাকার িনরবিচ্ছন্ন িবদুয্ৎ সরবরােহর লেক্ষয্ সরকারী
aথ র্ায়েন “আপেগর্িডং eন্ড eক্সপয্ািন্ডং িডি িবuশান িসেস্টম iন গুলশান সােকর্ল” কল্প বাস্তবায়ন করা হয় (বাস্তবায়ন কাল 31173124)। কল্প বাস্তবায়েনর পর eর ভাব মূলয্ায়েনর লেক্ষয্ গুলশান সােকর্েলর eলাকাবাসী িবদুয্ৎ সংেযাগ সহ বাস্তেব uপকৃত হেয়েছ িক
না তা পয র্েবক্ষণ করার জনয্ পরামশর্ক িতষ্ঠান িবিভন্ন ধরেনর শ্নমালা ৈতরী কেরেছ যা আপনার মতামত o সুপািরশ সরকােরর নীিত
িনধ র্ারেণ সহায়ক হেব। e বয্াপাের আপনার আন্তিরক সহেযািগতা eকান্তভােব কাময্। (আপনার মতামত শুধুমা গেবষণার কােজ বয্বহৃত
হেব eবং আপনার েদয়া তথয্ সম্পূর্ণ েগাপন রাখা হেব)। শ্নমালার নমুনা িনেম্ন সিন্নেবিশত হেলাঃ
uত্তরদাতার বয্িক্তগত তথয্ািদ
2। uত্তরদাতার নামঃ .......................................... 3। েজানঃ....................................
4। পদবীঃ........................................................ 5। aিফেসর িঠকানাঃ .........................
6। uত্তরদাতার েটিলেফান নমব্রঃ..............................................................
7। কল্প eলাকায় DESCO eর গুলশান সােকর্েলর আoতায় কতিট Distribution Division আেছ?
8। কেল্পর পূেব র্ গর্াহক সংখয্া কত িছল? ..............................................................
9। কেল্পর aধীেন DESCO eর েমাট কতিট সংেযাগ দান করা হেয়েছ?............................িট
eবং কেল্পর আoতায় ে িণিভিত্তক সংেযাগ দােনর িববরণ িদন,
েমাট
(2) আবািসক (H.T) _________________িট
(3) আবািসক (L.T) _________________িট
(4) বািণিজয্ক (H.T) _______________িট
(5) বািণিজয্ক (L.T) _______________ িট
(6) িশল্প (H.T) ____________________ িট
(7) িশল্প (L.T) ____________________ িট
(8) aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন)_____________িট
৯। কেল্পর পূেব র্ (3117-19 সাল) L.T গর্াহকেদর িবদুয্ৎ সংেযাগ িদেত েকান aসুিবধা হেতা িক না ?
(2=হয্ , 3=না)
21। যিদ হয্ হয় তাহেল িক কারেণ aসুিবধা হেয়িছল?
2 = িবদুয্েতর a তুলতা, 3 = িবতরণ লাiন কাছাকািছ িছল না,
4 = Distribution transformer িছল না? 5) aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন) ...........................................
22। ৯। কেল্পর পূেব র্ (3117-19 সাল) H.T গর্াহকেদর িবদুয্ৎ সংেযাগ িদেত েকান aসুিবধা হেতা িক না ?
(2=হয্ , 3=না)
23। যিদ হয্ হয় তাহেল িক কারেণ aসুিবধা হেয়িছল?
2 = িবদুয্েতর a তুলতা, 3 = িবতরণ লাiন কাছাকািছ িছল না,
4 = Distribution transformer িছল না? 5) aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন) ...........................................
24। কেল্পর পূেব র্ (3117-19 সাল) েকান ে ণীর গর্াহকেদর আেবদন গর্হণ করা হেতা না ?
uেল্লখ করুন ............................................................................
25। e কেল্পর আoতায় স্থািপত সািকর্ট ে কারসহ সুiচিগয়ােরর য াংশসমূহ বতর্মােন সিঠক ভােব কায র্করী আেছ িক না ?
(2=হয্ , 3=না)
26। (ক) ei কেল্পর লক্ষয্মা া শতকরা কত ভাগ aিজর্ত হেয়েছ বেল আপিন মেন কেরন ?
(খ) লক্ষয্মা া aিজর্ত না হেয় থাকেল কারন িক?
(2) ___________________________________(3)_________________________________
(গ) লক্ষয্মা া aিজর্ত না হoয়ার কারেণ িক ধরেনর aসুিবধার সম্মুখীন হেচ্ছন?
(2) _______________________________________ (3) _____________________________________________
27। কল্পিট েকান বছর শুরু হেয়িছল? _____________________________ সন
28। কল্পিট েকান বছর েশষ হেয়িছল? _____________________________ সন
29। 3123 সেনর পর েশষ হেল, েকন aিধক সময় লাগল?_________________________________________________
1৯। মালামাল কর্েয়র জনয্ েকান্ ৈদিনক পি কায় দরপ েদয়া হেয়িছল িক? (2=হয্ , 3=না)
31। মালামাল সংগর্েহর কােজ দরপ মূলয্ায়ন o িঠকাদার িনব র্াচন, িপিপআর-3119 aনুসরণ করা হেয়েছ িক? (2=হয্ , 3=না)
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িবঃ ঃ দরপ আহব্ান িক ভােব সম্পূণ র্ হেয়েছ তার িবস্তািরত িববরণ aনুগর্হ কের মানািদসহ েপশ করুন।
32। দরপ আহব্ান েকান্ পদ্ধিত aনুসরণ কের করা হেয়িছল?
(1) OTM (2) RTM (4)aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন)
33। কতিট LOT বা Package eর দরপ আহব্ান করা হেয়িছল ?
িবঃ ঃ েতয্কিট LOT বা Package eর দরপ িকর্য়া িকভােব সম্পন্ন হেয়েছ তার মাণািদ েপশ করুন।
34। মালামাল কর্েয়র েক্ষে eিডিব eর গাiডলাiন aনুসরণ করা হেয়েছ িক না ? (2=হয্ , 3=না)
35। কেল্পর বােজট কত িছল ?
36। কেল্পর কৃত বয্য় কত িহেয়িছল ?
37। কেল্পর আoতায় েয সমস্ত য পািত o েমিশনারী কর্য় করা হয়িন, eর ফেল েসবার েকান সমসয্ার সম্মুখীন হেচ্ছন িকনা ?
(2=হয্ , 3=না)
38। যিদ হয্ হয় তাহেল িক সমসয্ার সম্মুখীন হেচ্ছন uেল্লখ করুন ?
..................................................................................................................................
38। বরােদ্দর টাকা uদবৃত্ত থাকেল তার কারণ িক ?
..................................................................................................................................
39। কেল্পর পূেব র্ িবদুয্েতর িসেস্টম লস শতকরা কতভাগ িছল ? ..................... %
30। কল্প বাস্তবায়েনর পর িসেস্টম লস শতকরা কতভাগ হেয়েছ ..................... %
31।ei কেল্প িসেস্টম লস কমােনার জনয্ িক িক পদেক্ষপ গর্হন করা হেয়িছল ? (uেল্লখ করুন)
_____________________________________________________________________________
42। কেল্পর আoতায় গর্াহকরা তােদর চািহদা aনুযায়ী িবদুয্ৎ পােচ্ছ িক না তার িবশদ িববরণ িদন ?
2) .........................................................................................................
3) .........................................................................................................
43। গর্াহকেদর িবদুয্ৎ সংেযাগ দােন িক িক সমসয্া েদখা িদেয়িছল?
(2) কেল্পর পূেব র্ ................................................................................................
(3) কেল্পর পের .................................................................................................
44। 3117 সাল েথেক িতবছর িবদুয্েতর চািহদা িকভােব বাড়েছ তার িববরণ িদন।
......................................................................................................................................................................
45। আগামী 21 বছের কল্প eলাকায় িবদুয্েতর চািহদা বৎসর িভিত্তক েপশ করুন।
......................................................................................................................................................................
46। বাস্তবািয়ত কেল্প িবতরণ লাiন o সাব-েস্টশন uন্নয়েনর পর eiগুিলর সক্ষমতার aবস্থা কী eবং ভিবষয্েত e aবকাঠােমা আেরা
কত সময় পয র্ন্ত চািহদা পূরণ করা সম্ভব হেব, আপনার মন্তবয্ িদন।
..................................................................................................................................
47। কেল্পর আoতায় েযগুেলা েমিশনারী o য পািত স্থাপন করা হেয়েছ েসগুেলার বতর্মান aবস্থা কী, আপনার মন্তবয্ িদন।
..................................................................................................................................
48। আপিন িক মেন কেরন ei কেল্পর ফেল সরকােরর রাজসব্ বৃিদ্ধ েপেয়েছ? (2=হয্ , 3=না)
49। Load Management eর জনয্ DESCO বতর্মােন িক িক কায র্করী পদেক্ষপ গর্হন কেরেছ ?
(2) __________________________________________________________________________
(3) __________________________________________________________________________
40। িবদুয্ৎ সরবরাহ বয্বস্থােক আরo েটকসi করার জনয্ িক িক বয্বস্থা েনoয়া যায়?
(2) __________________________________________________________________________
(3) __________________________________________________________________________
(4) __________________________________________________________________________
41। িবদুয্ত চুির o aপচয় েরােধ e কেল্প িক িক বয্বস্থা গর্হণ করা হেয়িছল ?
(2) __________________________________________________________________________
(3) __________________________________________________________________________
52। e কল্প বাস্তবায়েনর পর েলা-েভােল্টজ সমসয্া,বড় ধরেনর গর্াহক সংেযাগ, Load Management, iতয্ািদ িক ধরেনর uন্নিত
পিরলিক্ষত হেয়েছ তার মন্তবয্ করুন।
..................................................................................................................................
তথয্ সংগর্হকারীর নামঃ
তথয্ সংগর্হকারীর েমাবাiল নামব্ারঃ
সুপারভাiজােরর নামঃ

সব্াক্ষরঃ

তািরখঃ

সব্াক্ষরঃ

তািরখঃ

পৃষ্ঠা | 86

FORM H

FGD সভা পিরচালনার জনয্ েচক িলস্ট
েফাকাস গর্ুপ আেলাচনার স্থানঃ
2। DESCO eলাকাঃ______________________________3।oয়াড র্ নং_________________________
3। ব্লক/েসক্টরঃ .......................................5। বািড় নং, েরাড নং ________________
6। তািরখঃ
কর্িমক
aংশগর্হণকারীেদর নাম
িলঙ্গ
বয়স
েপশা
িশক্ষা
নং
2
3
4
5
6
7
8
9
৯
21
22
23
24

েমাবাiল নং

সব্াক্ষর

আেলাচনার িবষয়বস্তুঃ
7। বতর্মান িবদুয্ৎ বয্বস্থার কারেণ পূেব র্র (3117-18 সাল) তুলনায় আপনার eলাকার uন্নয়ন কমর্কােণ্ডর uপর িকরূপ ভাব েফেলেছ তার
িববরণ িদন।
......................................................................................................................................................................
..............................................................................................
......................................................................................................................................................................
..............................................................................................
7। বতর্মান িবদুয্ৎ বয্বস্থার কারেন পূেব র্র (3117-18 সাল) তুলনায় আপনার eলাকায় িনেম্নাক্ত িবষেয়র পিরবতর্েনর uপর আপনার
মতামত িদন।
2) uন্নয়ন কমর্কাণ্ড
3) কমর্সংস্থান
4) েপাশাক িশল্প
5) বয্বসা িতষ্ঠান
6) িশক্ষা
7) সব্াস্থয্
8) আবািসক গর্াহক সংেযাগ চািহদা
9। বতর্মান িবদুয্ৎ বয্বস্থার কারেণ পূেব র্র (3117-18 সাল) তুলনায় আপনার eলাকায় েলাডেশিডং কেমেছ িক না, মতামত িদন।
......................................................................................................................................................................
..............................................................................................
......................................................................................................................................................................
..............................................................................................
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কল্প eলাকার বািহের িবদুয্ৎ সংেযাগ াপ্ত আবািসক গর্াহেকর শ্নমালা (কে াল গর্ুপ)
েজান

তািরখ

ভূিমকা
েডসেকা গুলশান সােকর্েলর আoতাভুক্ত কর্মবধ র্মান িবদুয্ৎ চািহদা পূরণ o eসব eলাকার িনরবিচ্ছন্ন িবদুয্ৎ সরবরােহর লেক্ষয্ সরকারী
aথ র্ায়েন “আপেগর্িডং eন্ড eক্সপয্ািন্ডং িডি িবuশান িসেস্টম iন গুলশান সােকর্ল” কল্প বাস্তবায়ন করা হয় (বাস্তবায়ন কাল 31173124)। কল্প বাস্তবায়েনর পর eর ভাব মূলয্ায়েনর লেক্ষয্ গুলশান সােকর্েলর eলাকাবাসী িবদুয্ৎ সংেযাগসহ বাস্তেব uপকৃত হেয়েছ িকনা
তা পয র্েবক্ষণ করার জনয্ পরামশর্ক িতষ্ঠান িবিভন্ন ধরেনর শ্নমালা ৈতরী কেরেছ যা আপনার মতামত o সুপািরশ সরকােরর নীিত
িনধ র্ারেণ সহায়ক হেব। e বয্াপাের আপনার আন্তিরক সহেযািগতা eকান্তভােব কাময্। (আপনার মতামত শুধুমা গেবষণার কােজ বয্বহৃত
হেব eবং আপনার েদয়া তথয্ সম্পূর্ণ েগাপন রাখা হেব)। শ্নমালার নমুনা িনেম্ন সিন্নেবিশত হেলাঃ
uত্তরদাতার বয্িক্তগত তথয্ািদ
1। গর্াহেকর নামঃ ............................................................ বয়সঃ ..................... বছর
3। uত্তরদাতার নামঃ ......................................................... বয়সঃ ..................... বছর
3। গর্াহেকর সােথ uত্তরদাতার সম্পকর্ঃ ....................................
5। uত্তরদাতা (পুরুষ aথবা মিহলা) :
2= পুরুষ 3= মিহলা
6। েজলাঃ............................................
7। থানাঃ.................................
8। DESCO েজানঃ ............................... 9 (ক)। oয়াড র্ঃ...........................
9 (খ) । বাসা নং.................; 9 (গ) । েরাড নং .................;9 (ঘ) । ব্লক/েসক্টর..........................
8 (ঙ) । েমাবাiল নং............................................
৯। িশক্ষাগত েযাগয্তাঃ 2। মাধয্িমক পয র্ন্ত; 3। uচ্চ মাধয্িমক পয র্ন্ত; 4। স্নাতক 5। স্নাতেকাত্তর
21। েপশাঃ
(2) সরকারী চাকুরী (3) েবসরকারী চাকুরী (4) বয্বসা (5) ক্ষু বয্বসা
(6) িশক্ষক (7) েপশাজীিব (ডাক্তার,iিঞ্জিনয়ার iতয্ািদ) (8) গৃহস্থলী
(9) ক্ষু েপশাজীিব (গােমর্ন্টস,কুিটর িশল্প iতয্ািদ) (৯) িদন মজুর
(21) িরক্সসা ভয্ান চালক (22) aনয্ানয্ ...............
22 । আপনার পিরবাের েমাট সদসয্ সংখয্া কত জন? .................................................................
23। আপনার পিরবাের আেয়র uৎস সম্পেকর্ aনুগর্হ কের বলুন (সিঠক uত্তেরর পােশ িটক িচহ্ণ িদন )
2 = ক্ষু বয্বসা
3 = বৃহৎ বয্বসা
4 = কুিটর িশল্প
5 = কৃিষ
6 = চাকুরী (সরকারী aথবা েবসরকারী )
7 = aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন) ....................
িবদুয্ৎ সংকর্ান্ত তথয্ািদ
24। আপনার স্থাপনায় িবদুয্ৎ সংেযাগ েকান সােল েনয়া হয় ? ..........................
25। আপনার িবদুয্ৎ সংেযাগিট 3117 eর পের হেল, 3117 eর পূেব র্ িক কারেণ িবদুয্ৎ সংেযাগ পান নাi?
2) িবতরণ লাiেন সক্ষমতা সীমাবদ্ধতার কারেন
3) সাব-েস্টশেনর সক্ষমতা সীমাবদ্ধতার কারেন
4) িবদুয্ৎ uৎপাদন সব্ল্পতার কারেন
26। িবদুয্ৎ সংেযাগ েপেত আপনার িক েকান aসুিবধা হেয়িছল ? (2=হয্ , 3= না)
27। যিদ হয্ হয় তাহেল িক কারেণ aসুিবধা হেয়িছল?
2 = িবদুয্েতর a তুলতা, 3 = িবতরণ লাiন কাছাকািছ িছল না,
4 = Distribution transformer িছল না? 5) aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন)
28। 3117-3118 সােল গেড় ৈদিনক কত বার িবদুয্ৎ চেল েযত ?
29। 3124 সােলর পর বা বতর্মােন গেড় ৈদিনক কত বার িবদুয্ৎ থােক না ?
2৯। পূেব র্র তুলনায় বতর্মােন আপনার ৈবদুয্িতক সংেযােগর গুণগত মান েকমন বেল আপিন মেন কেরন?
2 = খুব ভােলা, 3 = ভােলা, 4 = েমাটামুিট, 5 = সেন্তাষজনক নয়
31। আপনার eলাকায় িবদুয্েতর েভােল্টজ আপ-ডাuেনর সমসয্া আেছ িক?
ক) 3117-3118 সােল িছল িক না? (2=হয্ , 3= না)
খ) 3124 বা বতর্মােন আেছ িক না ? (2=হয্ , 3= না)
32। আপনার পিরবাের িবদুয্ৎ চািলত িক িক িজিনস আেছ?(িটক িচহ্ন িদন) (eকািধক হেত পাের)
1)বািত, 2)ফয্ান, 3)িটিভ , 4)ি জ , 5)eিস , 6)কিম্পuটার , 7)মাiেকর্াoেভন , 8) িগজার, aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন).........
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33। বতর্মােন েলাডেশিডং eর হার পূেব র্র ( 3117-18 সাল ) তুলনায় কেমেছ িক?
2) পূেব র্র (3117-18 সােলর) তুলনায় aেনক কেমেছ,
3) পূেব র্র তুলনায় কেমেছ,
4) পূেব র্র মত রেয়েছ,
5) পূেব র্র তুলনায় েবেড়েছ
34। আপনার বািড়েত িবদুয্েতর িবকল্প uৎস আেছ িক? (2=হয্ , 3= না)
35। uত্তর হয্ হেল িবকল্প uৎস িক িক (uেল্লখ করুন)? (uত্তর eক aথবা eকািধক হেত পাের)
2= েসালার পয্ােনল
3= েজনােরটর
4= আiিপeস
5= aনয্ানয্ (uেল্লখ করুণ) ..................................
36। বতর্মােন িবদুয্ৎ বয্বস্থার জনয্ িডেজল, েকেরািসন, েমাম, আiিপeস বয্াটারী বাবদ খরচ পূেব র্র তুলনায়
িক পিরবতর্ন হেয়েছ ?
2) পূেব র্র (3117-18 সাল) তুলনায় aেনক কেমেছ,
3) পূেব র্র তুলনায় িকছুটা কেমেছ,
4) পূেব র্র মত রেয়েছ,
5) পূেব র্র তুলনায় েবেড়েছ
37। বতর্মান িবদুয্ৎ বয্বস্থার জনয্ আপনার েযাগােযাগ o তথয্ আদান- দােনর েক্ষে সুিবধা েবেড়েছ িকনা?
(2) পূেব র্র তুলনায় েবেড়েছ
(3) পূেব র্র মত রেয়েছ,
(4) পূেব র্র তুলনায় কেমেছ,
(5) পূেব র্র (3117-18 সাল) তুলনায় aেনক কেমেছ,
38। আপিন iন্টারেনট বয্াবহার কেরন িক?
(2=হয্ , 3= না )
39। িবদুয্ৎ বয্বস্থা uন্নয়েনর ফেল iন্টারেনট বয্বহােরর সুেযাগ বৃিদ্ধ হেয়েছ িক?
(2=হয্ , 3= না,4 = aবস্থার uন্নিত হয়িন)
3৯। uত্তর হয্ হেল iন্টারেনট বয্াবহার কের িক িক সুিবধা েভাগ করেছন? (uত্তর eক aথবা eকািধক হেত পাের)
2। সামািজক েযাগােযাগ
3। সংবাদ জানা
4। তথয্ যুিক্ত
5। পৃিথবীর সমস্ত তথয্ aবগত হoয়ার সুেযাগ
6। aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন)
িবদুয্েতর কারেণ আথ র্-সামািজক ভাব
41। আপিন িক মেন কেরন বতর্মান িবদুয্ৎ বয্বস্থার কারেণ আপনার eলাকায় মানুষ uপকৃত হেচ্ছ?
(2=হয্ , 3= না, 4 = aবস্থার uন্নিত হয়িন)
42। uত্তর হয্ হেল , aনুগর্হ কের বলুন িকভােব (uত্তর eকািধক হেত পাের, িটক িচহ্ন িদন)
2) িশক্ষাথ েদর েবিশ সময় পড়ােলখার করার সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ
3) eলাকায় সব্াস্থয্েসবা েকে র মান বৃিদ্ধ েপেয়েছ
4) ফলমূল, শাক-সবিজ সংরক্ষেণর সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ
5) েযাগােযাগ বয্বস্থা সহজতর হেয়েছ
6) কিম্পuটার eবং iন্টারেনট বয্বহােরর সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ
7) স্থানীয় বয্বসা বািণেজয্র সুেযাগ সুিবধা বৃিদ্ধ েপেয়েছ
8) ক চা বাজােরর িবদুয্ৎ বয্বস্থার uন্নিত হেয়েছ
9) ক্ষু o কুিটর িশেল্পর সার হেয়েছ
৯) চুির o ডাকািত aনয্ানয্ aপরাধ কেমেছ
21) রােত কােজর সুেযাগ সুিবধা বৃিদ্ধ েপেয়েছ
22) মিহলােদর কাজ করার সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ
12) মানুষ িবেশষ কের মিহলারা সন্ধয্ারপর রাস্তায় চলেত িনরাপত্তােবাধ কের
24) েটিলিভশেন িশক্ষা o িবেনাদনমূলক aনুষ্ঠান, েখলাধুলা o েদশ-িবেদেশর সংবাদ
েদখার সুেযাগ সৃিস্ট হেয়েছ
25) নূতন ৈবদুয্িতক য পিত বয্বহােরর সুেযাগ বৃিদ্ধ েপেয়েছ
26) aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন).......................................
তথয্ সংগর্হকারীর নামঃ
সব্াক্ষরঃ
তািরখঃ
তথয্ সংগর্হকারীর েমাবাiল নামব্ারঃ
সুপারভাiজােরর নামঃ
সব্াক্ষরঃ
তািরখঃ

পৃষ্ঠা | 89

FORM J

কল্প eলাকার বািহের িবদুয্ৎ সংেযাগ াপ্ত বয্বসা িতষ্ঠােনর মািলেকর জনয্ শ্নমালা
(কে াল গর্ুপ)
েজান

তািরখ

ভূিমকা
েডসেকা গুলশান সােকর্েলর আoতাভুক্ত কর্মবধ র্মান িবদুয্ৎ চািহদা পূরণ o eসব eলাকার িনরবিচ্ছন্ন িবদুয্ৎ সরবরােহর লেক্ষয্ সরকারী
aথ র্ায়েন “আপেগর্িডং eন্ড eক্সপয্ািন্ডং িডি িবuশান িসেস্টম iন গুলশান সােকর্ল” কল্প বাস্তবায়ন করা হয় (বাস্তবায়ন কাল 31173124)। কল্প বাস্তবায়েনর পর eর ভাব মূলয্ায়েনর লেক্ষয্ গুলশান সােকর্েলর eলাকাবাসী িবদুয্ৎ সংেযাগ সহ বাস্তেব uপকৃত হেয়েছ িক
না তা পয র্েবক্ষণ করার জনয্ পরামশর্ক িতষ্ঠান িবিভন্ন ধরেনর শ্নমালা ৈতরী কেরেছ যা আপনার মতামত o সুপািরশ সরকােরর নীিত
িনধ র্ারেণ সহায়ক হেব। e বয্াপাের আপনার আন্তিরক সহেযািগতা eকান্তভােব কাময্। (আপনার মতামত শুধুমা গেবষণার কােজ বয্বহৃত
হেব eবং আপনার েদয়া তথয্ সম্পূর্ণ েগাপন রাখা হেব)। শ্নমালার নমুনা িনেম্ন সিন্নেবিশত হেলাঃ
uত্তরদাতার বয্িক্তগত তথয্ািদ
1। গর্াহেকর নামঃ............................................ বয়সঃ .................................... বছর
2। uত্তরদাতার নামঃ .......................................... বয়সঃ .................................... বছর
3। গর্াহেকর সােথ uত্তরদাতার সম্পকর্ঃ.................................
5। uত্তরদাতা (পুরুষ aথবা মিহলা) :
2= পুরুষ 3= মিহলা
6। েজলাঃ............................................
7। থানাঃ.................................
8। DESCO েজানঃ ............................... 9 (ক)। oয়াড র্ঃ...........................
9 (খ) । প্লট নং..............; 9(গ)। েরাড নং ...........; 9 (ঘ)। ব্লক/েসক্টর .................................
8 (ঙ) । েমাবাiল নং............................................
৯। িশক্ষাগত েযাগয্তাঃ 2। মাধয্িমক পয র্ন্ত; 3। uচ্চ মাধয্িমক পয র্ন্ত; 4। স্নাতক 5। স্নাতকত্তর
21। বয্বসার ধরণ
2 = ক্ষু বয্বসা
3 = বৃহৎ বয্বসা
4 = কুিটর িশল্প
5 = কৃিষ
6= েগর্াসারী
7= িঠকাদাির
8= aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন) ....................
22। িতষ্ঠােনর নাম o ধরণ ....................................
23। িতষ্ঠার বছরঃ ........................
িবদুয্ৎ সংকর্ান্ত তথয্ািদ
23। আপনার িতষ্ঠােন কত সােল িবদুয্ৎ সংেযাগ হেয়েছ?
25। আপনার িবদুয্ৎ সংেযাগিট 3117-18 eর পের হেল, 3117-18 eর পূেব র্ িক কারেণ িবদুয্ৎ সংেযাগ পান নাi?
2) িবতরণ লাiেন সক্ষমতা সীমাবদ্ধতার কারেণ
3) সাব-েস্টশেনর সক্ষমতা সীমাবদ্ধতার কারেণ
4) িবদুয্ৎ uৎপাদন সব্ল্পতার কারেণ
26। আেবদন করার কতিদন পর আপিন সংেযাগ েপেয়েছন?
27। িবদুয্ৎ সংেযাগ েপেত আপনার িতষ্ঠােনর িক েকান aসুিবধা হেয়িছল? (2=হয্ , 3= না)
28। যিদ হয্ হয় তাহেল িক কারেণ aসুিবধা হেয়িছল?
2 = িবদুয্েতর a তুলতা, 3 = িবতরণ লাiন কাছাকািছ িছল না,
4 = Distribution transformer িছল না? 5) aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন) ................
29। 3117-3118 সােল গেড় ৈদিনক কত বার িবদুয্ৎ চেল েযত ?
2৯। 3124 সােলর পর বা বতর্মােন গেড় ৈদিনক কত বার িবদুয্ৎ থােক না ?
31। বতর্মােন ৈবদুয্িতক সংেযােগর গুণগত মান েকমন বেল আপিন মেন কেরন?
2 = খুব ভােলা, 3 = ভােলা, 4 = েমাটামুিট, 5 = সেন্তাষজনক নয়
32। আপনার িতষ্ঠােনর িবদুয্েতর েভােল্টজ আপ-ডাuেনর সমসয্া আেছ িক?
2) 3117-3118 সােল িছল িক না ? (2=হয্ , 3= না)
3) 3124 বা বতর্মােন আেছ িক না ? (2=হয্ , 3= না)
33। আপনার িতষ্ঠােন ৈবদুয্িতক িক িক বয্বহার করা হয়?
1)বািত, 2)ফয্ান, 3)িটিভ , 4)ি জ , 5)eিস , 6)কিম্পuটার , 7)মাiেকর্াoেভন , aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন)........................
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34। আপনার িতষ্ঠােনর মািসক গড় িবদুয্ৎ িবল কত টাকা?
35। ভিবষয্েত আপনার িতষ্ঠােনর েলাড বৃিদ্ধ পাবার সম্ভাবনা আেছ িকনা?
(2=হয্ , 3= না)
36। যিদ হয্ হয় তেব শতকরা কত ভাগ (%) বৃিদ্ধ েপেত পাের?
aথ র্ৈনিতক ভাবঃ
37। আপিন িক মেন কেরন বতর্মান িবদুয্ৎ বয্বস্থার কারেণ আপনার িতষ্ঠান পূেব র্র (3117-3118 সাল) তুলনায় লাভবান হেচ্ছ?
(2=হয্ , 3= না, 4 = aবস্থার uন্নিত হয়িন)
38। uত্তর হয্ হেল , aনুগর্হ কের বলুন িকভােব (uত্তর eকািধক হেত পাের)?
(2) aথ র্ৈনিতক কমর্কাণ্ড বৃিদ্ধ েপেয়েছ
(3) বয্বসার সার ঘেটেছ
(4) রােত কােজর সুিবধা হেয়েছ
(5) uৎপাদন বৃিদ্ধসহ কমর্সংস্থােনর সুেযাগ বৃিদ্ধ হেয়েছ
39। আপনার েদাকােনর িবদুয্েতর িবকল্প uৎস আেছ িক? (2=হয্ , 3= না)
3৯। যিদ থােক তাহেল িবকল্প uৎস িক িক? (eক বা eকািধক)
2= েসালার পয্ােনল
3= েজনােরটর
4= আiিপeস
5= aনয্ানয্ ..................................
41। আপিন iন্টারেনট বয্াবহার কেরন িক?
(2=হয্ , 3= না)
42। বতর্মান িবদুয্ৎ বয্বস্থা uন্নয়েনর ফেল িবকল্প uৎেসর েয়াজনীয় জব্ালানী বাবদ খরচ পূেব র্র তুলনায়
কেমেছ িক? (2=হয্ , 3= না, 4 = aবস্থার uন্নিত হয়িন)
43। িবদুয্ৎ বয্বস্থার uন্নয়েনর ফেল iন্টারেনট বয্াবহােরর সুেযাগ বৃিদ্ধ হেয়েছ িক?
(2=হয্ , 3= না, 4 = aবস্থার uন্নিত হয়িন)
44। uত্তর হয্ হেল iন্টারেনট বয্াবহার কের িক িক সুিবধা েভাগ করেছন? (uত্তর eকািধক হেত পাের)
2। সামািজক েযাগােযাগ
3। সংবাদ জানা
4। বয্বসািয়ক েযাগােযাগ
5। পৃিথবীর সমস্ত তথয্ aবগত হoয়ার সুেযাগ
6। aনয্ানয্ (uেল্লখ করুন)
তথয্ সংগর্হকারীর নামঃ
তথয্ সংগর্হকারীর েমাবাiল নামব্ারঃ
সুপারভাiজােরর নামঃ

সব্াক্ষরঃ

তািরখঃ

সব্াক্ষরঃ

তািরখঃ
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িপিপআর 3119 aনুযায়ী মালামাল কর্য় সংকর্ান্ত তথয্াবলী েচকিলস্ট
ক
2
3
4
5
6
7

9

কেল্পর দরপ আহবান সংকর্ান্ত তথয্
পয্ােকজ aথবা দরপ নং
কােজর ধরণ মালামাল, কায র্, েসবা
দরপ aনুযায়ী পয্ােকেজর নাম
িতিট পয্ােকেজ কতিট কের লট আেছ
কর্য় পদ্ধিত
দরপ পি কায় কাশ করা হেয়েছ িকনা। কােশর তািরখ o পি কার নাম
(পি কার কিপ সরবরাহ করুন)
দরপ (2 কিট টাকার ঊেধব্র্) িসিপিটu eর oেয়ব সাiেট কাশ করা হেয়েছ
িকনা।
িডিপিপ aনুযায়ী কর্য় পদ্ধিত

খ
2
3
4
5
6
7

দরপ দািখল সংকর্ান্ত তথয্
দরপ িবকর্য় শুরুর তািরখ
দরপ িবকর্েয়র েশষ তািরখ o সময়
দরপ গর্হেণর েশষ তািরখ o সময়
কতগুেলা দরপ িবকর্য় করা হেয়েছ
কতগুেলা দরপ জমা পেড়েছ
পুনঃদরপ আহবান করা হেয়েছ িক?

দরপ দািখল সংকর্ান্ত তথয্

গ
2

দরপ uম্মুক্তকরণ o মূলয্ায়ন তথয্
‘দরপ uম্মুক্ত কিমিট’ eর কতজন সদসয্ সমনব্েয় গিঠত হেয়েছ? (TOC aথবা
POC কিমিট সদসয্)
দরপ মূলয্ায়ন কিমিট হেত 2 (eক) জন সদসয্ ‘দরপ uম্মুক্ত কিমিট’ েত
aন্তভুর্ক্ত করা হেয়েছ িকনা?
দরপ েখালার তািরখ o সময়
‘দরপ uম্মুক্ত কিমিট’ eর কতজন সদসয্ uম্মুক্তকরেণ uপিস্থত িছল?
েরসপনিসভ দরপ দাতার সংখয্া
নন-েরসপনিসভ দরপ দাতার সংখয্া

দরপ uম্মুক্তকরণ o মূলয্ায়ন তথয্

মূলয্ায়ন তথয্ঃ
‘দরপ মূলয্ায়ন কিমিট’ eর কতজন সদসয্ সমনব্েয় গিঠত হেয়েছ? (TEC
aথবা PEC কিমিট সদসয্)
‘দরপ মূলয্ায়ন কিমিটেত a দপ্তেরর বাiেরর দপ্তর হেত 13 (দুi) জন সদসয্
aন্তভুর্ক্ত িছেলন িক না?
‘দরপ মূলয্ায়ন কিমিটর সভার তািরখ

মূলয্ায়ন তথয্ঃ

8

3
4
5
6
7

2
2
4
5
6
7

কেল্পর দরপ আহবান সংকর্ান্ত তথয্

দরপ মূলয্ায়ন িরেপাট র্ কত তািরখ যথাযথ কতৃপেক্ষর িনকট জমা েদoয়া
হেয়িছল?
দরপ Delegation of Financial Power aনুযায়ী যথাযথ কতৃপেক্ষ
কতৃক aনুেমাদন হেয়েছ িক না?
কত তািরেখ দরপ চূড়ান্ত aনুেমাদন হেয়েছ?
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ঘ

কায র্ােদশ দান সংকর্ান্ত তথয্

2

4

কত তািরেখ Notification of Award জাির করা হেয়েছ? (কায র্িববরণী
aনুেমাদেনর)
Initial Tender Validity Period eর মেধয্ Contract Award
করা হেয়েছ িকনা?
াক্কিলত মূল (টাকা) কত িছল ?

5

uদ্ধৃতদর (টাকা) কত িছল ?

6

চুিক্তমূলয্ (টাকা) কত িছল ?

7

চুিক্ত aনুযায়ী কাজ েশষ করার তািরখ কত িছল ?

8

চুিক্ত সব্াক্ষেরর তািরখ

9

কায র্ােদশ aনুযায়ী কাজ শুরুর তািরখ

৯

বাস্তেব কাজ সমািপ্তর তািরখ কত িছল ?

21

কাজ সমািপ্তেত িবলমব্ হেয় থাকেল কারণ িক ?

22

কাজিট মূল িঠকাদার ( থম কায র্ােদশ াপ্ত িঠকাদার) সমাপ্ত কেরেছ িকনা ?

23

কাজ সমািপ্তর তািরখ

ঙ

িবল দান সংকর্ান্ত তথয্

2
3

কেল্পর েকৗশলী কতৃর্ক কাজিট সম্পূণ র্ভােব সমাপ্ত মেমর্ তয্য়েনর তািরখ কত
?
িঠকাদােরর চূড়ান্ত িবেলর পিরমান o তািরখ কত ?

4

কতর্নকৃত আয়কর + ভয্াট eর পিরমাণ কত ?

5

িবলেমব্ েকান িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ িকনা ?

6

িবলেমব্ িবল পিরেশােধর জনয্ েকান iন্টােরস্ট দান করা হেয়েছ িকনা ?

7

চূড়ান্ত িবল পিরেশােধর তািরখ o পিরমাণ

চ

দরপে র গর্হণেযাগয্তা o সব্চ্ছতা সংকর্ান্ত তথয্

2

4

দরপ িকর্য়াকরেণ েকান পয র্ােয় েকান ধরেণর aিনয়ম হেয়েছ- e িবষয় আপিন
িকছু জােনন িক?
েকান aিনয়ম হেয় থাকেল তা িক ধরেণর eবং েকান পয র্ােয় হেয়েছ? েস িবষেয়
িকছু জােনন িক?
দরপ িকর্য়াকরেণ েকান Award modification করেত হেয়েছ িকনা?

6

েকান aিভেযাগ থাকেল uহা িমটােনা হেয়েছ িকনা?

3

3

কায র্ােদশ দান সংকর্ান্ত তথয্

িবল দান সংকর্ান্ত তথয্

দরপে র গর্হণেযাগয্তা o সব্চ্ছতা সংকর্ান্ত তথয্
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পিরিশষ্ট-5
ফেটা গয্ালারী

ফেটা গয্ালারী

িচ ঃ uত্তরা 44/22 েকিভ 4X31/39 eমিভe
সাব-েস্টশেনর 22 েকিভ ে কার পিরদশর্ন

িচ ঃ uত্তরা 44/22 েকিভ 4X31/39 eমিভe
সাব-েস্টশেনর িবিভন্ন তথয্ সংগর্হ

িচ ঃ CAAB 44/22 েকিভ 2X31/39 eমিভe সাব-েস্টশেনর
েস্টশন ান্সফমর্ার পিরদশর্ন o ডাটা সংগর্হ

িচ ঃ uত্তরা 44/22 েকিভ 4X31/39 eমিভe সাব-েস্টশন
e িডিস িডি িবuশান পয্ােনল পিরদশর্ন

িচ ঃ CAAB 44/22 েকিভ 2X31/39 eমিভe সাব-েস্টশেনর
িবিভন্ন য পািতর েনমেপ্লট ডাটা সংগর্হ

িচ ঃ CAAB 44/22 েকিভ 2X31/39 eমিভe সাব-েস্টশেনর
পাoয়ার ান্সফমর্ার পিরদশর্ন o ডাটা সংগর্হ
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িচ ঃ ADA 44/22 েকিভ 2X10/14 eমিভe সাব-েস্টশেনর
11 েকিভ আuটেগািয়ং িফডােরর ে কার

িচ ঃ ADA 44/22 েকিভ 2X11/14 eমিভe
সাব-েস্টশেনর 44 েকিভ সুiিচং iয়াড র্

িচ ঃ আফতাবনগর 44/22 েকিভ 2X31/39 eমিভe সাব-েস্টশেনর
44 েকিভ eবং 22 েকিভ লাiেনর জেয়ন্ট পেয়েন্ট তাপমা া িনরূপণ

িচ ঃ ADA 44/22 েকিভ 2X11/14 eমিভe সাব-েস্টশেনর 11 েকিভ
আuটেগািয়ং িফডােরর ে কার পিরদশর্ন o ডাটা সংগর্হ

িচ ঃ আফতাবনগর 44/22 েকিভ 2X30/39 eমিভe সাব-েস্টশেনর
22 েকিভ ে কােরর েনমেপ্লট ডাটা সংগর্হ

িচ ঃ আieমiিড কমর্কতর্ােদর সাব-েস্টশন পিরদশর্ন
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িচ ঃ আieমiিড কমর্কতর্ােদর সাব-েস্টশন পিরদশর্ন

িচ ঃ তথয্ সংগর্হকারীেদর িশক্ষণ

িচ ঃ মাঠ পয র্ােয় আবািসক গর্াহেকর তথয্ সংগর্হ

িচ ঃ আieমiিড কমর্কতর্ােদর সাব-েস্টশন পিরদশর্ন

িচ ঃ তথয্ সংগর্হকারীেদর িশক্ষণ

িচ ঃ মাঠ পয র্ােয় বািণিজয্ক গর্াহেকর তথয্ সংগর্হ
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পিরিশষ্ট-6
চািহদা, িবতরণ o েলাডেশিডং-eর তথয্, 3119-3126 সাল
(DESCO ণীত)

পিরিশষ্ট-5
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পিরিশষ্ট-7
কমর্ পিরকল্পনা

কমর্ পিরকল্পনা
স্তািবত কায র্াবিলর পিরকল্পনা o স্তািবত সময় িনেম্ন েপশ করা হলঃ
কায র্াবিল

কর্িমক নং

সময়

2

সমীক্ষা িডজাiন o পিরকল্পনা o সকল তথয্ সংগর্েহর জনয্ াসিঙ্গক নিথ eবং িরেপাট র্
সংগর্হ

েফ য়াির 27 েফ য়াির 31, 3127

3

আieমiিড, DESCO o কল্প দপ্তেরর সেঙ্গ আেলাচনাকর্েম শ্নাবিল
(Questionnaire) eবং েচকিলস্ট স্তুত করা

েফ য়াির 33েফ য়াির 3৯, 3127

4

েটকিনকয্াল সভা o eর িস্টয়ািরং কিমিটর সভা

5

ক) মাঠ তথয্ সংগর্হকারীেদর িনেয়াগ
খ) িশক্ষণ
গ) শ্নমালার িফল্ড েটস্ট

6

মাঠপয র্ােয় তথয্ সংগর্হ (িবদুয্ৎ িবতরণ o সঞ্চালন লাiন, সাবেস্টশন, আন্ডারগর্াuন্ড
কয্াবল, েমিশনারী, য পািত, িসিভল oয়াকর্স তথয্ জিরপ)। FGD o KII

7

কেল্পর ধান কর্য় সংকর্ান্ত কায র্াবলী (দরপ আহব্ায়ন, দরপ মূলয্ায়ন aথবা কায র্ােদশ
দান, িপিপআর-3119 িবিধ েমাতােবক সম্পন্ন করা হেয়েছ িকনা) পয র্ােলাচনা

9

uপাত্ত যাচাi o সম্পাদন, ডাটা েসিসং o িবেশ্লষণ

৯

কেল্পর eলাকায় eকিট কমর্শালার আেয়াজন eবং uক্ত কমর্শালায় সংিশ্লষ্ট েস্টকেহাল্ডার,
সুিবধােভাগী o তথয্ সংগর্হকারীেদর aংশগর্হণ

21

খসড়া িতেবদন ণয়ন o েপশ

12

েটকিনকয্াল সভা o eর িস্টয়ািরং কিমিটর সভা

23

ঢাকায় জাতীয় কমর্শালার আেয়াজন

24

জাতীয় কমর্শালার সুপািরশ eবং মতামেতর িভিত্তেত িতেবদন চূড়ান্তকরণ

25

চূড়ান্ত িতেবদন জমা

36-েফ য়াির — 19
মাচ র্, 3127
ক) 15 মাচ র্ — 28
মাচ র্
খ) 2৯ মাচ র্ — 31
মাচ র্
গ) 32 মাচ র্, 3127
33 মাচ র্ —
18 eি ল 3127
39 মাচ র্- eি ল 23,
3127
20 eি ল, 3127
eি ল, 3127 eর
4য় সপ্তােহর মেধয্
eি ল, 3127 eর
েশষ সপ্তােহর মেধয্
েম, 3127 eর 1ম
সপ্তােহর মেধয্
21 েম, 3127 eর
মেধয্
জুন 3127 eর মেধয্
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েজক্ট iিঞ্জিনয়ািরং কনসালিটং iিঞ্জিনয়াস র্ িলিমেটড
বািড় নং-62, েরাড নং-15, েসক্টর-15,
uত্তরা মেডল টাuন, ঢাকা-2341

i-েমiল- pecelbd@gmail.com, peuc@bangla.net

oেয়বসাiটঃ www.pecel‐bd.net

