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মিকর  মেুখ  েদেশর  pাণেকnd  বাংলােদশ  সিচবালেয়র  িবদযু্ৎ  সরবরাহ  বয্বsা।  eেকর  পর  eক  েলাড
বাড়ােনার কারেণ সিচবালেয়র িবদযু্ৎ সরবরাহ বয্বsা িবকল হেয় পেড়েছ। tিটপূণর্ হেয় পেড়েছ সুiিচং
েsশন েলা।
দবুর্ল e িবতরণ বয্বsার কারেণ গত দiু মােস পরপর দiু দফায় ভয়াবহ িবদযু্ৎ িবপযর্েয়র ঘটনা ঘেট।
pথমবার  1  ঘ া  35  িমিনট  o  িdতীয়  দফায়  8  ঘ া  4  িমিনট  anকাের  িছল  সিচবালয়।  e  ছাড়া
েছাটখােটা ঝড়বিৃ েত pায়i িবদযু্ৎ িব াট ঘেট।
পুরেনা  হoয়ায়  pায়  সুiিচং  েsশেনর  েbকার,  কয্াবল  টািমর্েনশন  পুেড়  িগেয়o  িবদযু্ৎ  িব াট  হেc।
সিচবালেয় িবদযু্ৎ সরবরাহকারী েকাmািন ঢাকা পাoয়ার িডিsিবuশন েকাmািন (িডিপিডিস) বলেছ,
dত দবুর্ল o tিটপূণর্ িবতরণ বয্বsার unয়ন না করা হেল েয েকােনা সময় ভয়াবহ িবদযু্ৎ িবপযর্য় হেত
পাের। eেত aিনিদর্ কােলর জনয্ বn হেয় যােব িবদযু্ৎ সরবরাহ।
সmpিত মিntপিরষদ িবভােগর সিচব বরাবর েদয়া eক িচিঠেত িডিপিডিসর বয্বsাপনা পিরচালক িবকাশ
েদoয়ান  e  আশ া  pকাশ  কেরেছন।  e  aবsা  েথেক  পিরtাণ  েপেত  িতিন  গণপূতর্  িবভােগর  কােছ
সিচবালেয়র aভয্nের 5 কাঠা জিম বরাd েদয়ার কথা বেলেছন।
িবদযু্ৎ  pিতমntী  নস ল  হািমদ  যুগাnরেক  বেলন,  সিচবালেয়র  িবদযু্ৎ  িবতরণ  বয্বsা  dত  পিরবতর্ ন
করেত  হেব।  গণপূতর্  িবভাগ  যিদ  জিম  বরাd  েদয়  তাহেল  িবদযু্ৎ  িবভাগ  সিচবালেয়র  aভয্nের  eকিট
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33/11 েকিভ সাবেsশন িনমর্াণ করেব। eরপর িডিপিডিসর মাধয্েম ei েsশনিট পিরচািলত হেব। িতিন
আশা করেছন dত e সমসয্ার সমাধান হেব।
সংি রা বেলেছন, িবদযু্ৎ আiন aনযুায়ী েকােনা sাপনায় 5 েমগাoয়ােটর েবিশ িবদযু্ৎ সরবরাহ করেত
হেল েসখােন 33/11 েকিভ (িকেলা-েভােlজ) uপেকnd sাপন করেত হেব।
িকn সিচবালেয়  eর  িd েণর েবিশ েমগাoয়াট িবদযু্ৎ সরবরাহ করা  হেলo eখােন বয্বহার  করা  হেc
11.4 েকিভ সাবেsশন। বতর্ মােন pিতিদন গেড় 12 েমগাoয়ােটর েবিশ িবদযু্ৎ সরবরাহ করা হেc।
িবকাশ েদoয়ান তার িচিঠেত আরo বেলেছন, aথর্ মntণােয়র নতুন ভবনিট চালু হেল িবদযু্েতর চািহদা
েবেড় হেব 18 েমগাoয়াট। তখন েকােনাভােবi e িবতরণ লাiন িদেয় িবদযু্ৎ সরবরাহ করা সmব হেব না।
বতর্ মােন 4িট িবকl বয্বsায় 11.04 েকিভ ভূগভর্ s কয্াবেলর মাধয্েম সিচবালেয় িবদযু্ৎ সরবরাহ করা
হেc।  সিচবালেয়র  aভয্nের  িপডিbuিডর  1িট  সুiিচং  েsশনসহ  3িট  sােন  িডিপিডিসর  আরeমiuর
মাধয্েম 13িট িবতরণ াnফরমার চাল ুআেছ।
িবকাশ েদoয়ান তার িচিঠেত বেলেছন, যিদ eসব বয্বsার েয েকােনা eকিট বn হেয় যায় বা িব াট ঘেট
তাহেল িবকl বয্বsা েথেক িবদযু্ৎ সরবরাহ চালু করেত দীঘর্সময় েলেগ যায়। তাছাড়া িপডিbuিডর িনজs
সুiিচং েsশনিট aেনক পুরেনা o aেকেজা হেয় পড়ায় uপেকndিটেত pায় tিট েদখা িদেc।
e কারেণ 15 েসেpmর িপডিbuিড িনয়িntত সুiিচং েsশেনর েbকার jেল িগেয় িবদযু্ৎ িবপযর্েয়র ঘটনা
ঘেট। eেত সিচবালেয়র aভয্nের 4, 6 o 11 নmর ভবন সmূণর্ িবদযু্ৎ িবিcn হেয় পেড়। িডিপিডিস
তৎkণাত িবকl বয্বsা েনয়ায় 1 ঘ া 35 িমিনট পর পুনরায় িবদযু্ৎ সরবরাহ চাল ুহয়।
িডিপিডিসর  eক  শীষর্  কমর্কতর্ া  েসামবার  সnয্ায়  েটিলেফােন  যুগাnরেক  বেলন,  iিতমেধয্  সিচবালেয়র
িবদযু্ৎ  সরবরাহ  বয্বsা  সেরজিমন  পিরদশর্ন  করা  হেয়েছ।  িপডিbuিডর  সে o  ৈবঠক  হেয়েছ।  ৈবঠেক
aিবলেm 11 েকিভ সুiিচং েsশেনর েbকার েলা পিরবতর্ ন, াnফরমার েমiনেটনয্াnসহ সিচবালেয়র
িবদযু্ৎ বয্বsা আধুিনকায়েনর কথা বলা হেয়েছ।
যিদ eটা করা না হয় তাহেল আরo ভয়াবহ িবদযু্ৎ িবপযর্েয়র ঘটনা ঘটেব। oi কমর্কতর্ া বেলন, e িনেয়
িপডিbuিডেক কমপেk 10িট িচিঠ িদেয়েছ িডিপিডিস। িকn তারা েকােনা বয্বsা িনেc না।
eখন পযর্n েকােনা সাবেsশনi েমরামত করা হয়িন। আপেডট করা হয়িন েকােনা যntপািত। যার কারেণ
28  aেkাবর  আবারo  সিচবালেয়  িবদযু্ৎ  িবপযর্েয়র  ঘটনা  ঘেট।  eেত  4,  6,  9  o  11  নmর  ভবন
িবদযু্ৎশনূয্ হেয় পেড়। e ঘটনায় 8 ঘ া িবদযু্ৎ িছল না ভবন েলােত।
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