বৈদ্যুতিক সংয োযের ললোড তির্ ধোরণ এৈং গ্রোহযকর ললোড ৈরোদ্দকরণ িীতিমোলো-২০২১ (সংয োতর্ি) এর পটভূতমিঃ
ডেসকেো শুরু ডেকেই বিদ্যুৎ, জ্বোলোবি ও খবিজ সম্পদ মন্ত্রণোলয় ের্তে
ৃ অনুকমোবদত িোাংলোকদশ বিদ্যুৎ উন্নয়ি ডিোে ৃ
এর তৎেোলীি তৈদ্যুৎ মূল্যহোর ও তিয়মোৈলী’র আযলোযক বিবিন্ন গ্রোহেকে ডলোে িরোদ্দ বদকয় আসবিল। উক্ত
মূল্যহোর ও বিয়মোিলী অনুযোয়ী ৫০ বেকলোওয়োট পয ৃন্ত বিম্নচোপ এিাং ৫০ বেকলোওয়োকটর উকবৃ উচ্চচোপ সাংকযোগ
ডদয়ো হত। মোিসম্মত বিতরণ ব্যিস্থো প্রবতষ্ঠো েরো, িগকরর জিবিরোপত্তো এিাং ঢোেো মহোিগকরর ডসৌন্দয ৃ রক্ষোর
স্বোকে ৃ প্রবত ডপোকল ট্রোন্সফমৃোর স্থোপি পবরহোরপূি ৃে লোইকি বিতরণ ট্রোন্সফমৃোকরর সাংখ্যো সীবমত েরোর জন্য ডয
সেল গ্রোহকের অবিে ডলোে দরেোর তোকদর বিজস্ব স্থোপিোয় ট্রোন্সফমৃোর ব্যিহোর বিবিতেরণ ও BNBC এর
আকলোকে স্থোপিো িো িিকির ডলোে বিরূপকণর জন্য ২০০৯ সোকল ডেসকেো ের্তে
ৃ এেটি িীবতমোলো প্রস্তুত েরো হয়,
যো Policy Guidelines on Load Estimation and Load Sanction িোকম ডেসকেো ডিোকে ৃর
১৪৫তম সিোয় অনুকমোবদত হয়। উক্ত পবলবসর িোরো-৩ (বস) -এ উপকেন্দ্র স্থোপকির বিষকয় শতৃ বিল বিম্নরূপঃ
Total floor area (including basement, car park and other common use areas in a
building) is 12,500 sq. feet or more irrespective of number of floors in a building,
consumer shall install his/her own substation (distribution transformer, PFI plant
etc.) irrespective of sanction load.
পরিতীকত বিদ্যুৎ, জ্বোলোবি ও খবিজ সম্পদ মন্ত্রণোলকয়র বিদ্যুৎ বিিোগ হকত ০৭.১১.২০১০ ইাং তোবরকখ জোবরকৃত
আকদকশ িতুি সাংকযোগ/কলোেবৃবির বিপরীকত ডসোলোর প্যোকিল স্থোপকির শতৃ আকরোপ েরোয় ডেসকেো ডিোকে ৃর
১৮৭তম সিোয় পবলবসকত িতুি সাংকযোগ/কলোেবৃবির ডক্ষকে ডসোলোকরর বিষয়টি অন্তর্ভৃক্ত েরো হয়। আিোবসে
গ্রোহেকদর ডক্ষকে ২ (দ্যই) বে:ও: এর অবিে িরোদ্দ প্রোপ্ত গ্রোহেগকণর ডক্ষকে ডমোট চোবহদোর ৩% ডলোকের জন্য
ডসোলোর স্থোপকির শতৃ আকরোপ েরো হয়। ডসোলোকরর শতৃ আকরোকপর পর হকত গ্রোহেকদর মোকে প্রকৃত ডলোে ডগোপি
েকর আকিদিকৃত ডলোে ২ বে:ও: ডলোকের মকে সীমোিি রোখোর প্রিণতো লক্ষু েরো যোয়। এ অিস্থোর ডপ্রবক্ষকত
০৩/০২/২০১৬ িোতরযে অনুতিি লডসযকো লৈোযড ধর ৩১৬িম সভোয় Bangladesh National Building
Code (BNBC)এর সোযে সমন্বয় কযর িতুি সংয োযের লেযে আৈোতসক গ্রোহকেযণর ইউতিট প্রতি ৈোস্তৈ ললোর
এতরয়োর তভতিযি নূন্যিম ললোড ৈরোদ্ধ প্রদোযির প্রস্তোৈ অনুযমোতদি হয়। এটি অনুযমোদযির পর হযি অদ্যৈতদ িতুি
সংয োে/ ললোড বৃতদ্ধ সংক্রোন্ত লসৈো প্রদোযির লেযে উক্ত Policy Guideline অনুসরণ করো হযয় আসযে। উক্ত
ধ (কমি এতরয়োসহ) প ধন্ত লুোযটর সৈ ধতিম্ন ললোড তেযলো ২ (দ্যই) তক:ও:। এরপর হযি
পতলতস অনু োয়ী ৯০০ ৈেফুট
এইচটি সংয োে িেো তিজস্ব উপযকন্দ্র স্থোপি লেযক অব্যোহতি লোভ এৈং লসোলোর স্থোপি লেযক অব্যোহতি ৈো কম
পতরমোি লসোলোর প্যোযিল স্থোপযির জন্য ওয়ুোতরংকৃি ললোড নূণ্যিম ললোযডর মযে সীমোৈদ্ধ রোেোর প্রৈণিো লেু
করো োয়।
তৈদ্যুযির মূল্যহোর আযদ ২০১৭ অনু োয়ী ৫০ তকিঃওিঃ এর উযবধ এইচটি সংয োে প্রয োজু তেল। তৈদ্যুযির মূল্যহোর
আযদ ২০২০ এ এলটি সংয োযের সীমো বৃতদ্ধ কযর ৮০ তক:ও: করো হয়। ফযল এইচটি সংয োে লেযক অব্যোহতি
ধ
পোওয়োর লযেু ৈড় সোইযজর লুোযটর (৯০০ ৈেফুযটর
অতর্ক) আযৈদিকোরীেযণর মযেও ওয়ুোতরং পযয়ন্ট কম
লদতেযয় ললোড ৮০ তক:ও: এর মযে সীমোৈদ্ধ রোেোর প্রৈণিো বৃতদ্ধ পোয়।

ৃ
ৃ
এর ফকল ১২৫০০ িগফুকটর
পবরিকতৃ ডিোট ডিোট ফ্ল্ুোট সোইকজর িোড়ীকত ১২৫০০ িগফুকটর
দ্যই/আড়োই গুণ
সাইজের ভবজে এলটি সাংকযোগ প্রকযোজু হকত েোকে। ফকল এইচটি লোইকির িতৃমোি ডপোল িোড়োও অকিে ডক্ষকে
পুশ ডপোল স্থোপকির মোেকম ট্রোন্সফমৃোর স্থোপি েকর এলটি সাংকযোগ বদকত হকে।
এরই মকে Bangladesh National Building Code (BNBC) সাংকশোিি েরো হকয়কি, যো
Bangladesh National Building Code (BNBC)-2020 িোকম অিবহত। BNBC-2020 এ
ডলোে বিি ৃোরকণর ডক্ষকে Light, Fan, AC, Home Appliances, Heat & Power ডলোে বিি ৃোরকণর জন্য
বিদ্যুৎ সোশ্রয়ী যন্ত্রপোবত বিকিচিো েরো হকয়কি। Minimum Load Density বহসোকির ডক্ষকে
স্থোপিো/ব্যিহোকরর িরণ অনুযোয়ী AC, Non AC ডলোকের অনুপোত বিকিচিোসহ ইউবিট ডলোে (watts/m2)
উকেখ েরো হকয়কি।
িতৃমোকি ডদকশর মোেোবপছু গড় আয় বৃবির ফকল মোনুকষর জীিিযোেোর মোি উন্নত হকয়কি। অপরবদকে জলিোয়ু
পবরিতৃকির ফকল গ্রীষ্মেোকল তোপমোেো অসহিীয় বৃবি পোওয়োয় শীতোতপ বিয়ন্ত্রি যকন্ত্রর ব্যিহোর িহুলোাংকশ বৃবি
ডপকয়কি। মোনুকষর ক্রয় ক্ষমতোও বৃবি ডপকয়কি। ফকল ২০০৯ সোকল প্রণীত িীবতমোলোর আকলোকে ডলোে বিরূপণ েরো
িতৃমোি সমকয়র সোকে িোস্তিসম্মত িয়। িতৃমোকি ডেসকেো’র ডমোট ১০০৪৬৪১ জি আিোবসে গ্রোহেকদর মকে
৫২৮১৬২ জি গ্রোহকের বমটোর বপ্র-ডপইে বমটোকরর মোেকম প্রবতস্থোপি েরো হকয়কি। ১৬ টি বিক্রয় ও বিতরণ
বিভাগের বি-পেইড গ্রাহকেগণর তথ্য বিগয় ের্ যাগ াচিা কগর পেখা র্ায় অনুগ াবেত প াড ২ ও ৩ বক:ও: সম্পন্ন
গ্রাহক র্থাক্রগ ৪,৫০,৭৩৬ ও ৪৯,৫৯৫ জি গ্রাহগকর গে র্থাক্রগ ৬২,০১৯ ও ৪,৩৯১ জি গ্রাহক অনুগ াবেত
প াগডর অবতবরক্ত প াড ব্যিহার করগেি। অগিক গ্রাহক অনুগ াবেত প াড ২ বক:ও: এর স্থগ ৩ পথগক ৪ বক:ও:
এিং ৩ বক:ও: এর স্থগ ৫ পথগক ৭ বক:ও: প াড ব্যিহার করগেি-র্াগের অবিকাংশই ফ্ল্যাট িাড়ীগত িসিাসকারী।
উক্ত তথ্য ের্ যাগ াচিা ও িোস্তিতোর বিরীকখ এ সাংক্রোন্ত এেটি সাংকশোবিত খসড়ো িীবতমোলো প্রণয়ি েকর
১০/১০/২০২১ িোতরযে অনুতিি ৪২৬িম লৈোড ধ সভোয় অনুযমোদযির তিতমি উপস্থোপি করো হয়। লডসযকো এৈং
তডতপতডতস ঢোকো তসটিযি তৈদ্যুৎ তৈিরযণর দোতয়যে তিযয়োতজি আযে, লসযহতু ২টি প্রতিিোযির Load
Assessment Policy একই রকম িো হযল গ্রোহকেযণর মযে ভূল বুঝোবুতঝর সৃতি হযৈ মযমধ সম্মোতিি লৈোড ধ
সদস্যেণ মিোমি ব্যক্ত কযরি। এ লযেু লৈোড ধ তসদ্ধোযন্তর আযলোযক তডতপতডতস এৈং লডসযকো’র কমধকিধোেযণর
সমন্বযয় িীতিমোলোটি প ধোযলোচিো কযর প্রযয়োজিীয় সংয োর্িী আিয়িপূৈ ধক িীতিমোলো প্রস্তুি করো হয়। তৈদ্যমোি
Policy Guideline অনু োয়ী ললোড তহসোযৈর লেযে সংতিি স্থোপিোর প্রতিটি ইউতিযট প্রযৈ কযর ওয়ুোতরং
পযয়ন্ট তহসোৈ করযি হয়। অযিক সময় ভৈযির তিমধোণ কোজ সমোপ্ত কযর ২/৩টি লুোযট ললোক ৈসৈোস করো শুরু
কযরি। লডসযকো প্রতিতিতর্ কর্তক
ধ পতরদ িধ কোযল অযিক সময় আযৈদিকোরীযক স্থোপিোয় পোওয়ো োয় িো। ফযল
লুোযট ঢুযক প্রতিটি রুযমর ওয়ুোতরং পযয়ন্ট েণিো করো লুোযট ৈসৈোসকোরী এৈং পতরদ িধ কোরী উভযয়র জন্যই
তৈব্রিকর। এরই সুয োযে এক লেিীর মেস্বিযভোেী গ্রোহকেণযক তৈতভন্নভোযৈ প্রিোতরি কযর েোযকি। ৈিধমোি
ধ তভতিযি নূন্যিম ললোড তির্ ধোরযণর তৈর্োি রোেো হযয়যে,
সংয োতর্ি পতলতসযি শুধুমোে লুোযটর সোইযজর (ৈেফুট)
িযৈ লকউ চোইযল অতিতরক্ত ললোযডর আযৈদি করযি পোরযৈি এৈং ৈরোদ্দ লদয়ো হযৈ।

গ্রাহকেণ পকাি পডভ োগরর বিকট হগত ফ্ল্যাট ক্রয় করগ , ফ্ল্াগটর এবরয়ার সাগথ ক ি এবরয়াও অন্তর্ভযক্ত থাগক।
২০১৬ সাগ র সংগশাবিত েব বসগত িতুি সংয োযের লেযে আৈোতসক গ্রোহকেযণর ইউতিট প্রতি ৈোস্তৈ ললোর
এতরয়োর মযে ক ি এবরয়াও অন্তর্ভযক্ত বে । িতুি েব বসগত ফ্ল্যাগটর সাইজ বিি যারগণর পেগে ক ি এবরয়া িাে
য
বেগয় ফ্ল্যাট সাইজ বহসাি করার িস্তাি করা হগয়গে। ফগ িতয াি েব বস অনুর্ায়ী ৭০০ িেফুগটর
ফ্ল্যাগটর সাইজ
য
পূগি যর বহসাগির িায় ৯০০ িেফুগটর
স াি। অনুরূেভাগি িতয াি ৯০০, 11০0, ১৩০০, ১৫০০, ১৭০০, ১৯০০
য
য
িেফুগটর
ফ্ল্াগটর সাইজ োড়ায় র্থাক্রগ নূন্যত ১১০০, ১৩০০, ১৫০০, ১৭৫০, ২০০০ ও ২২০০ িেফুগটর
স াি।
সংয োতর্ি িীতিমোলোটি ৩১/১০/২০২১ িোতরযে অনুতিি লডসযকো লৈোযড ধর ৪২৯িম সভোয় উত্থোপি করো হযল
লডসযকো’র বৈদ্যুতিক সংয োযের ললোড তির্ ধোরণ এৈং গ্রোহযকর ললোড ৈরোদ্দকরণ িীতিমোলো-২০২১ (সংয োতর্ি)
সোমতয়কভোযৈ অনুযমোদিপূৈ ধক অতৈলযে কো ধকর করোর তৈষযয় তসদ্ধোন্ত প্রদোি করো হয়। একই সোযে এই িীতিমোলো
লডসযকো’র ওযয়ৈসোইযট প্রকো কযর কোস্টমোর তফডব্যোক গ্রহণ করিিঃ ৩ মোস পর পুিরোয় লৈোড ধ সভোয় চুড়োন্ত
অনুযমোদযির জন্য উপস্থোপযির জন্য তসদ্ধোন্ত প্রদোি করো হয়।
পিাড য কর্তক
য অনুগ াবেত লডসযকো’র বৈদ্যুতিক সংয োযের ললোড তির্ ধোরণ এৈং গ্রোহযকর ললোড ৈরোদ্দকরণ
িীতিমোলো -২০২১ (সংয োতর্ি) ওযয়ৈসোইযট প্রকো করো হযলো। সম্মোতিি গ্রোহকযদর উক্ত িীতিমোলোর তৈষযয়
লকোি মিোমি েোকযল িো প্রদোি করযি পোযরি।

