ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই ককাম্পাক্ট্রি (কেসলকা) ক্ট্রেক্ট্রিলেে এর িবক্ট্রিক্ট্রিত
ি
২৪টে ৩৩/১১ ককক্ট্রি উপলকন্দ্র এর শুি উলবাধি

শেখ হাসিনার উদ্যাগ ঘদ্র ঘদ্র সিদ্যুৎ, এই শলাগান’শে িামদ্ন শরদ্খ সনরিসিন্ন সিদ্যুৎ সনশ্চতেরণ এিং গ্রাহে শিিার মান
বৃসির লদ্যু এসিসি এর অর্ থায়দ্ন ‘Augmentation and Rehabilitation of Distribution System in
DESCO Area’ শীর্ ষক প্রকল্পের আওতায় ডেসল্পকা-ল্পত নতুন ২৪টি ৩৩/১১ ডকভি বৈদ্যুভতক উপল্পকল্পের ভনর্ষাণ কাজ
সম্পন্ন হল্পয়ল্পে। ভৈদ্যুৎ, জ্বালাভন ও খভনজ সম্পদ র্ন্ত্রণালল্পয়র র্াননীয় প্রভতর্ন্ত্রী জনাৈ নসরুল হাভর্দ, এর্ভপ,
১৭/০৬/২০২১ তাভরল্পখ ডেসল্পকা’র প্রধান কার্ ষালল্পয় িার্চয়ষ াল র্াধ্যল্পর্ আল্পয়াভজত অনুষ্ঠাল্পন নৈভনভর্ষত ২৪টি উপল্পকল্পের শুি
উল্পবাধন কল্পরন। অনুষ্ঠাল্পন ডেসল্পকা’র ব্যৈস্থাপনা পভরচালক ৈল্পলন, ভনরৈভিন্ন ও র্ানসম্পন্ন ভৈদ্যুৎ সরৈরাহ ভনভিল্পত
সরকাল্পরর ভৈদ্যুৎ উৎপাদন বৃভির প্রল্পচষ্ঠার সল্পে তাল ভর্ভলল্পয় ভৈতরণ ব্যৈস্থাল্পক আধুভনক ও যুল্পগাপল্পর্াগী করার লল্পযু
ডেসল্পকা ভৈভিন্ন প্রকে ৈাস্তৈায়ন করল্পে । তারই অংশ ভহল্পসল্পৈ ডেসল্পকা এলাকায় নতুন ২৪টি ৩৩/১১ডকভি উপল্পকে ভনর্ষাণ
করা হল্পয়ল্পে।
অনুষ্ঠাল্পনর সিাপভত ডেসল্পকা’র ডচয়ারম্যান র্ল্পহাদয় তাঁর ৈক্তল্পব্য উল্পেখ কল্পরন নতুন ২৪টি ৩৩/১১ডকভি উপল্পকে ভনর্ষাল্পণর
র্াধ্যল্পর্ ডেসল্পকা’র বৈদ্যুভতক অৈকাঠাল্পর্া আরও সুসংহত হল্পয়ল্পে। এর র্াধ্যল্পর্ ডেসল্পকা এলাকায় নতুন ৪,৫০,০০০
গ্রাহকল্পক ভৈদ্যুৎ সংল্পর্াগ প্রদাল্পনর সুভৈধা সৃভি হল্পয়ল্পে।
অনুষ্ঠাল্পনর ভৈল্পশর্ অভতভি ভৈদ্যুৎ ভৈিাল্পগর সভচৈ র্ল্পহাদয় তাঁর ৈক্তল্পব্য ভৈদ্যুৎ খাল্পতর সযর্তা বৃভির লল্পযু এ খাল্পত সুশাসন
প্রভতষ্ঠা, জৈাৈভদভহতা আনয়ন ও সুষ্ঠু কাল্পজর পভরল্পৈশ বতভরর ওপর গুরুত্বাল্পরাপ কল্পরন। ভতভন আধুভনক প্রযুভক্তর ব্যৈহার
ও নতুন নতুন প্রকে ৈাস্তৈায়ল্পনর র্াধ্যল্পর্ ভনরৈভিন্ন ও র্ানসম্পন্ন ভৈদ্যুৎ সরৈরাহ ভনভিত করার লল্পযু তৎপরতা অব্যাহত
রাখার জন্য ডেসল্পকা’র প্রভত আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠাল্পনর প্রধান অভতভি ভৈদ্যুৎ, জ্বালাভন ও খভনজ সম্পদ র্ন্ত্রণালল্পয়র র্াননীয় প্রভতর্ন্ত্রী র্ল্পহাদয় উল্পেখ কল্পরন, ২৪টি
৩৩/১১ ডকভি উপল্পকে ভনর্ষাল্পণর ফল্পল ডেসল্পকা’র গ্রাহকগণ ভনরৈভিন্ন ও র্ানসম্পন্ন ভৈদ্যুৎ পাল্পৈন এল্পত ডেসল্পকা তিা ভৈদ্যুৎ
ভৈিাল্পগর িাৈমূভতষ উজ্জ্বল হল্পৈ। ভতভন প্রকল্পের কাল্পজর গুণগত র্ান ভনভিত করাসহ সর্য়র্ত প্রকে ডশর্ করার উপর
গুরুত্বাল্পরাপ করন। ডসৈার র্ান আরও উন্নত করাসহ স্মার্ ষভপ্রল্পপল্পর্ন্ট ভর্র্ার স্থাপন, ভৈতরণ ও সঞ্চালন লাইন ভূগিষস্থকরল্পণর
র্ত আধুভনক ও যুল্পগাপল্পর্াগী প্রকে গ্রহল্পণর জন্য ভতভন ডেসল্পকা’র ব্যৈস্থাপনা কর্তপষ য-ল্পক আহৈান জানান। ভৈল্পশর্ কল্পর
২০২৫ সাল্পলর পল্পর ভৈদ্যুৎ চাভহদা ডর্াকাল্পৈলায় এখনই প্রকে গ্রহণ কল্পর তা ৈাস্তৈায়ল্পন কাজ শুরু করার জন্য সংভিিল্পদর
ভনল্পদ ষশনা প্রদান কল্পরন।

