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নতুন বিদ্যু ৎ সংর াগ ননওয়াে পদ্ধবত 

 একজন ইচ্ছকু গৃহস্থ গ্রাহক বক করে বিদ্যু রতে সংর াগ নপরত পারেন? 

 

 

ধাপ-১:  

নতুন বিদ্যুৎ সংয োগ বনযত আগ্রহী িুক্তিযক প্রথিত বিদ্যুৎ িন্টন সংস্থোর স্থোনীয় অবফস 

নথযক িোত্র ৫ টোকোর বিবনিযয় নতুন কোযনকশন সম্পবককত িযকয ট ন োগোড় করযত হযি 

অথিো WWW.WBSEDCL.IN -এর ওযয়িসোইট নথযক ডোউনয োড করযত হযি।  

ধাপ-২:  

এরপর িযকয যটর Annexure-A ফি কটট সমূ্পণ করূযপ ভবতক কযর এিং ন  িোবড়যত কোযনকশন 

বনযত হযি তোর একটট নেচ িোবনযয় স্থোনীয় বিদ্যুৎ অবফযস  িো করযত হযি। 

ধাপ-৩:  

আযিদ্ন  িো করোর পযর বিদ্যুৎ িন্টন সংস্থোর প্রবতবনবধ ৭ বদ্যনর িযধু (নপৌরসভো এ োকোর 

 নু) অথিো ১৫ বদ্যনর িযধু (গ্রোি পঞ্চোযয়ৎ এ োকোর  নু) ইন্সযপকশন করযত আসযিন।  
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ধাপ-৪:  

এরপর বিদ্যুৎ িন্টন সংস্থোর অবফস নথযক একটট নকোযটশন িো বহযসি কযর পোঠোযনো হযি। 

শহর এ োকোর  নু ইন্সযপকশযনর ১৪ বদ্যনর িযধু এিং গ্রোি এ োকোর  নু ইন্সযপকশযনর 

২৮ বদ্যনর িযধু ওই নকোযটশন পোঠোযনো হযি।  

ধাপ-৫: 

 নকোযটশন পোওয়োর ৯০ বদ্ন িো বতনিোযসর িযধু ওই গ্রোহকযক নকোযটশযনর অথ ক সহ 

Annexure-B বিদ্যুৎ িন্টন সংস্থোর অবফযস  িো করযত হযি। 

 বিদ্যু ৎ িন্টন সংস্থাে নকারেশরন বক বক নেখা থারক? 

ইন্সযপকশযনর পযর  বদ্ নদ্খো  োয় ইচু্ছক গ্রোহকযক বিদ্যুৎ সংয োগ বদ্যত নগয  নতুন কযর 

নকোযনো সোিযেশন ততবর করোর নকোযনো প্রযয়ো ন ননই নসযেযত্র ইচু্ছক গ্রোহকযক WBSEDCL 

নকোযটশন পোঠোযিন | নসই নকোযটশযন সি বিব যয় আপনোযক নিোট কত টোকো বদ্যত হযি 

WBSEDCL-নক তো ন খো থোকযি:  

১. এক ন নতুন গ্রোহকযক বিদ্যুযতর কোযনকশন ননওয়োর  নু কত টোকো সোবভকস কোযনকশন 

চো ক বদ্যত হযি।  

২. এক ন নতুন গ্রোহকযক বসবকউবরটট বডযপোক্ত যটর  নু কত টোকো বদ্যত হযি।  

৩. আযিদ্নকোরী  বদ্ বিটোর বকযন বনযত চোন তযি কত টোকো বদ্যত হযি।  
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 নীরিে ছবিরত সংরেরপ নতুন বিদ্যু ৎ সংর াগ ননওয়াে পদ্ধবতটে নদ্ওয়া আরছ: 

 

 

 একজন গৃহস্থ গ্রাহরকে নতুন কারনকশন বনরত নগরে কী কী তথু িা নবথ জমা 

কো িাধুতামূেক?  

এক ন গহৃস্থ গ্রোহযকর নতুন কোযনকশন বনযত নগয  িোসস্থোযনর  থোথ ক নভোগদ্খয র 

অবধকোযরর প্রিোণ ন িন- আধোর কোডক / নভোটোর কোডক / পোসযপোটক / পঞ্চোযয়ৎ িো 

নপৌরসভোর টুোযের বি  /নটব যফোন বি  ইতুোবদ্ তথু িো নবথ  িো করো 

িোধুতোিূ ক। 

 নতুন বিদ্যু ৎ সংর াগ ননওয়াে জনু প্রবতটে গ্রাহরকে সাবভিস কারনকশন িাজি 

বহরসরি কত োকা বদ্রত হরি? 

এক ন গ্রোহযকর িোবড়যত বিদ্যুযতর আনযিোবনক নিোট কোযনযেড ন োযডর উপর বভবি কযর 

সোবভকস কোযনকশন চো ক িোিদ্ টোকো ননওয়ো হয়।ঐ গ্রোহযকর িোবড়যত তিদ্যুবতক সরঞ্জোযির 

উপযর বকয োওয়োট িো নকবভএ নত ন  নরটটং ন খো থোযক,তোযকই কারনরেড  নোড িয ।   
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 বিবভন্ন কারনরেড নোরডে জনু  কারনকশন িাজি  বহরসরি িতিমারন  কত 

োকা বদ্রত হরি তাে একো বহরসরি নদ্ওয়া হরো : 

 

কানেকনেড ল াড সার্ভিস কানেকশে চার্ি 

০.২ কিল োওয়োট পর্ যন্ত ২০০ োকা 

০.২ কিল োওয়োলটর বেকি -- ০.৬ 

কিল োওয়োট পর্ যন্ত 

৪০০ োকা 

০.৬ কিল োওয়োলটর বেকি -- ১ কিল োওয়োট 

পর্ যন্ত 

১০০০ োকা 

১ কিল োওয়োলটর বেকি -- ২ কিল োওয়োট 

পর্ যন্ত 

২০০০ োকা 

২কিল োওয়োলটর বেকি -- ৩ কিল োওয়োট 

পর্ যন্ত 

৩০০০ োকা 

৩ কিল োওয়োলটর বেকি -- ৪ কিল োওয়োট 

পর্ যন্ত 

৪০০০ োকা 

৪ কিল োওয়োলটর বেকি -- ৫ কিল োওয়োট 

পর্ যন্ত 

৮০০০ োকা 

৫কিল োওয়োলটর বেকি -- ৬ কিল োওয়োট 

পর্ যন্ত 

১০০০০ োকা 

৬ কিল োওয়োলটর বেকি ১০০০০ +২৫০০ (কানেনেড ল াড -৬ ) 

োকা 
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 নতুন সংর াগ সম্পরকি পশ্চিমিঙ্গ বিদ্যু ৎ বনয়ন্ত্রণ পর্ িরদ্ে বনয়মকানযন কী 

িেরছ? 

ওযয়ে নিঙ্গ  ইয বিবসটট নরগুয টবর কবিশযনর (WBERC) নরগুয শন ২০১০ ( ো ২০১৩ এিং 

২০১৪-নত পবরিোক্ত কত করো এিং WBSEDCL-এর সোবভকস কোযনকশন প্রবসবডউর A (২০১০) এিং 

B (২০১০) নথযক আিরো বিদ্যুৎ সরিরোযহর  নু নতুন কোযনকশন ননওয়োর পদ্ধবত, বনয়ি 

কোনযন সম্পযকক  োনযত পোবর। 

উপযরর এই সি বনয়িোি ী নথযক আিরো বিদ্যুযতর 'নতুন সংয োগ' বিষযয় নীযচর তথুগুব  

 োনযত পোবর: 

১. িোবড়যত সম্ভোিু কতটো বিদ্যুৎ িুিহোর হযি তোর উপর বভবি কযর কোযনযেড ন োড টঠক 

করো, 

২.এক ন বিদ্যুৎ গ্রোহযকর িোবড়র বিদ্যুৎ কোযনকশনটট বক ধরযণর ( ন ো নভোযে  /বিবডয়োি 

নভোযে  / হোই  নভোযে ) 

৩.স্থোয়ী অস্থোয়ী এিং বনিীয়িোণ িোবড়র বিদ্যুযতর সংয োগ বনযত নগয  বক করযত হযি  

৩.স্থোয়ী অস্থোয়ী এিং বনিীয়িোণ িোবড়র বিদ্যুযতর সংয োগ বনযত নগয  বক করযত হযি  

৫. নতুন সংয োগ নপযত নগয  কত টোকো  িো করযত হযি, 

৬. স্থোয়ী, অস্থোয়ী ইতুোবদ্ বিবভন্ন ধরযণর বিদ্যুৎ সংয োগ বনযত নগয  বকরকি সিয়  োযগ  

 

বিবভন্ন বিষযয়র উপর বভবি কযর বিদ্যুৎ কবিশযনর বনয়িকোনযনগুব  বিবভন্ন সিযয় 

পবরিোক্ত কত হয়।  WBSEDCL- এর  সোবভকস কোযনকশন প্রবসবডউর অথ কোৎ নতুন সংয োগ 

ননওয়োর পদ্ধবতও একইভোযি পবরিবতকত হয়। বিবভন্ন পদ্ধবত ,তথু ,ছক, টোকো পয়সোর বহযসযি 

ইতুোবদ্  ো  ো নদ্ওয়ো থোযক সিই পবরিতকনশী  এিং সংযশোধনী এয  িো বনয়ি পবরিবত কত হয  

এগুব রও িদ্  ঘযট।  তোই বিবভন্ন সিযয় নতুন বনয়িগুব  সম্পযকক ওয়োবকিহো  থোকোর  নু 

রোয ুর বিদ্যুৎগ্রোহকযদ্র WWW.WBERC.NET ওযয়িসোইযট নতুন বনয়িকোনযনগুব  নদ্যখ 

বনযত হযি। একইভোযি WBSEDCL-এর কোযেোিোর নকয়োর নসন্টোরগুয োযত সোবভকস কোযনকশন 

প্রবসবডউযরর িতকিোন প্রবতব বপ থোকযি , অনুথোয়  WWW.WBSEDCL.IN   ওযয়িসোইযটও 

পোওয়ো ন যত পোযর।   
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বমোবেং এিং বিবেং 

ওযয়ে নিঙ্গ  ইয বিবসটট নরগুয টবর কবিশযনর (ইয বিবসটট সোপ্লোই নকোড) নরগুয শন, 

২০১৩ অনযসোযর WBSEDCL-নক তোর গ্রোহকযদ্র িোবড় বগযয় বিটোর নদ্যখ সযঙ্গ সযঙ্গ বিয র 

বপ্রযন্টড কবপ গ্রোহকযদ্র হোযত বদ্যত হযি। এই পদ্ধবতযক ি ো হয় স্পে বিবেং পদ্ধবত। 

বিদ্যুযতর বিয র িযধু স্বচ্ছতো থোকো দ্রকোর  োযত সহয ই সোধোরণ গ্রোহকরো বি টো পযড় 

িযঝযত পোযরন।  

 একটে বিদ্যু রতে বিরে বক বক তথু নদ্ওয়া থারক? 

 ১. সোবভকস কোযনকশন নোম্বোর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

২.বিদ্যুৎ িুিহোযরর সিয়সীিো  

৩. কোযনযেড ন োড 

৪. বতনিোস আযগর বরবডং ননওয়োর তোবরখ  

৫. িতকিোন বরবডং ননওয়োর তোবরখ  

৬. বিয র তোবরখ  

৭. কনবসউিোযরর (গ্রোহক) ধরণ (নডোযিবেক, কিোবশ কয়ো  ইতুোবদ্) 

৮. কনক্ত উিোর (গ্রোহক) আইবড  

৯. বিটোর নোম্বোর  

১০. বতনিোস আযগর বরবডং  

১১. িতকিোন বরবডং  

১২. িতকিোন বতন িোযস কত ইউবনট বিদ্যুৎ িুিহোর হ   

১৩. এড োেযিন্ট ইউবনট (ন যেযত্র থোকযি) 

১৪. নিোট িুিহোর হওয়ো বিদ্যুযতর ইউবনট 

১৫. িুোক্তেিোি বডিোন্ড িো সযি কোচ্চ বিদ্যুযতর চোবহদ্ো  

১৬. বি -এর িোস  

১৭. এনোক্ত ক চো ক  

১৮. বফেড/ বডিোন্ড /বিবনিোি চো ক 
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১৯. বিটোর ভোড়ো  

২২. ইয বিবসটট বডউটট চো ক  

২৩.  FPPCA/MVCA চো ক  

২৪.  এড োে করো টোকোর পবরিোণ (ন যেযত্র প্রয ো ু) 

২৫.  ন ট্ নপযিন্ট সোরচো ক িো নদ্বর কযর বি   িো নদ্ওয়োর  নু    অবতবরি িোশু   

২৬.  এবরয়োর/িযকয়োএনোক্ত ক চো ক (ন যেযত্র প্রয ো ু)  

২৭.   এবরয়োর/িযকয়ো ইয বিবসটট বডউটট (ন যেযত্র প্রয ো ু) 

২৮.   গ্রস বডিোন্ড  

২৯.  সোিবসবড (ন যেযত্র প্রয ো ু) িো ভতুকবক  

৩০.  থোসিযয় বিদ্যুযতর বিয র টোকো  িো নদ্ওয়োর  নু বরযিট িো ছোড়  

৩১.  বডউ নডট িো বি   িো নদ্ওয়োর বনবদ্কষ্ট তোবরখ  

৩২. বডউ নডযটর িো বি   িো নদ্ওয়োর বনবদ্কষ্ট তোবরযখর িযধু টোকোর পবরিোণ  

৩৩. বডউ নডযটর পযর টোকোর পবরিোণ  

৩৪. বতনিোযসর বি  একসোযথ বডউ নডযটর বি   িো নদ্ওয়োর বনবদ্কষ্ট তোবরযখর িযধু বদ্য  

(LV/MV নডোযিবেক/িো ঘযরোয়ো এিং কিোবশ কয়ো / িোবণক্ত ুক গ্রোহকযদ্র বতন িোস বিব ংএর 

নেযত্র প্রয ো ু) ছোড় িো বরযিট  
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 িতিমারন গ্রামীণ গৃহস্থ গ্রাহকরদ্ে বিদ্যু রতে মাসযে কত? 

WBERC-র দ্বোরো স্বীকৃত নসই আবথ কক িছযরর টুোবরফ অডকোযরর (িোশু  নীবত) উপর বভবি কযর 

বিয র পবরিোণ বহযসযি করো হয়।বিয র বিস্তোবরত বিনুোস িো বি টট সো োযনো হযি WBERC-র 

নরগুয শন (ইয বিবসটট সোপ্লোই নকোড), ২০১৩ অনযসোযর 

পশ্চিমিঙ্গ বিদ্যু ৎ বনয়ন্ত্রণ পর্ িদ্ অনযরমাবদ্ত বিদ্যু ৎ মাসযে তাবেকা অনয ায়ী গ্রামীণ 

গৃহস্থ গ্রাহরকে িতিমান মাবসক বিদ্যু ৎ মাসযে তাবেকাে ভাগ গুবে নীরি নদ্ওয়া হে: 

 

 

 

 

 

 

 

 

মাশুে দ্াম /ইউবনে 

প্রথম ১০২ ইউবনে  ৫.২৬োকা  

পেিতী ৭৮ ইউবনে   ৫.৮৬োকা  

পেিতী  ১২০ ইউবনে  ৬.৭৩োকা  

পেিতী ৩০০ইউবনে  ৭.২৩োকা  

পেিতী ৩০০ ইউবনে  ৭.৩২োকা  

৯০০ ইউবনরেে উপরে  ৮.৯৯োকা  
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 আপনাে বিদ্যু রতে বিে টে বহরসি কেরিন বক ভারি? 

বনম্নব বখত নটবিয  এক ন গহৃস্থ বিদ্যুৎ গ্রোহযকর বি  নিযনো বহযসযি নদ্ওয়ো হ : 

ধরো  োক, এক ন গ্রোহক বতন িোযস ৬০০ ইউবনট বিদ্যুৎ িুিহোর কযরযছন - নীযচর নটবিয  

তোরই বহযসি নদ্ওয়ো হয ো- 

 

 আপনাে বিে এে এনাশ্চজি িাজিো বক ভারি বহরসি কেরিন? 

বতন িোযস ৬০০ ইউবনট বিদ্যুৎ িুিহোর কযরন।  

অতএি ১িোযস আপবন বিদ্যুৎ িুিহোর কযরন- ৬০০ ইউবনট /৩ িোস =২০০ ইউবনট  

আপনোর নিোট বিদ্যুৎ িুিহোর =৬০০ ইউবনট  

  

তোহয  আপনোর এনোক্ত ক চো ক বিদ্যুযতর িোসয  অনয োয়ী বহযসি কযর আসযি: 

 

নকোন  

িোযস

র বি   

এনোক্ত ক 

চো ক  (A)  

কত 

টোকোর 

বিদ্যুৎ 

(গড়) 

িুিহোর 

কযরযছন  

বফেড/  

বডিোন্ড 

/ 

বিবনিো

ি চো ক 

(B) 

বিটোর 

ভোড়ো 

(টোকো

) (C) 

ইয বিবস

টট বডউটট 

(D) 

MVCA

/ 

FPPCA  

চো ক 

( বদ্ 

থোযক)  

(E) 

এবরয়ো

র চো ক 

( বদ্ 

থোযক)  

(F) 

নিোট চো ক 

(mot biller 

poriman)(টো

কো)  

এবপ্র   ১৩২৩.৪

০  

১৫.০০  ১০.০

০  

০.০০ -  -  ১৩৪৮.৪০  

নি  ১৩২৩.৪

০  

১৫.০০  ১০.০

০  

০.০০ -  -  ১৩৪৮.৪০  

 যন  ১৩২৩.৪

০  

১৫.০০  ১০.০

০  

০.০০  -  -  ১৩৪৮.৪০  
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ইউবনে প্রবত ইউবনরেে মূেু (Rs) নমাে খেি ( ইউবনে X 

প্রবত ইউবনরেে মূেু) 

১০২ ৫ টোকো ২৬ পয়সো ৫৩৬.৫২ 

৭৮ 

 

৫ টোকো ৮৬ পয়সো ৪৫৭.০৮ 

 

১২০ 

 

৬ টোকো ৭৩ পয়সো ৮০৭.৬০ 

৩০০ ৭ টোকো ২৩ পয়সো ২১৬৯.০০ 

৬০০ 

 

 ৩৯৭০.২০ 

 

 বিরশর্ দ্রষ্টিুঃ  

িতকিোযন প্রবতটো বিদ্যুৎ বিয  নডোযিবেক গ্রোহযকর সযবিধোর  নু এই তথুগুয ো নদ্ওয়ো থোযক:  

১. বিদ্যুৎ িুিহোযরর িোশু  

২. বফেড চো ক বহযসযি কত টোকো ননওয়ো হয়, 

৩. বিদ্যুৎ বিয র টোকো বদ্যত নদ্বর করয  কত শতোংশ সযদ্ িো বডয ড নপযিন্ট সোরচো ক 

বহযসযি বদ্যত হযি,  

৪. অবভয োগ  োনোযনোর  নু নটো  বি নোম্বোর নদ্ওয়ো থোযক অথ কোৎ নফোন করয  পয়সো 

কোটযি নো, 

৫. বিদ্যুৎ চুবর বিষযয় অবভয োগ  োনোযনোর নটো  বি নোম্বোর (বিদ্যুৎ বিয  নদ্ওয়ো থোযক) 

. ওিিোডসিুোযনর নফোন নোম্বোর এিং টঠকোনো ইতুোবদ্ তথু    

প্রবতটট গ্রোহক তোর বিদ্যুৎ বি টট খযুঁটটযয় পড়য  বিদ্যুৎ বি  সংক্রোন্ত এই তথুগুয ো  োনযত 

পোরযিন। 
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বিদ্যু ৎ সাশ্রয় কেরিন বক ভারি? 

 

 বিদ্যু ৎ বক সাশ্রয় কো  ায়? 

অপ্রযয়ো নীয় বিদ্যুযতর িুিহোর কবিযয় বিদ্যুৎ সোশ্রয় করোযক এনোক্ত ক এবফবসযয়ক্তন্স ি ো হয় ।এযত 

বিদ্যুযতর বি  কি আযস এিং ফুোন- োইট ইতুোবদ্ ইয কটিক  ন্ত্রপোবত নিশীবদ্ন কো  কযর। 

 বিদ্যু ৎ অপিয় িন্ধ কেরে গ্রাহক,বিদ্যু ৎ উৎপাদ্ন ও বিদ্যু ৎ িন্টন সংস্থাে বক োভ ? 

বিদ্যুৎ সোশ্রয় করয  এক ন গ্রোহযকর বিদ্যুযতর বি  কি আযস এিং ফুোন- োইট ইতুোবদ্ ইয কটিক 

 ন্ত্রপোবত নিশীবদ্ন কো  কযর। 

এক ইউবনট বিদ্যুৎ িো ুঁচোয  ২.৫ ইউবনট বিদ্যুৎ ততবর করোর খরচ নিুঁযচ  োয়। ১ নিগোওয়োট েিতো 

সম্পন্ন একটট পোওয়োর প্লুোন্ট িোনোযত খরচ হয় প্রোয় ৪ - ৫ নকোটট টোকো। নসই বিদ্যুৎ িোবড়যত নপৌৌঁযছ 

বদ্যত খরচ হয় আযরো প্রোয় ২ নকোটট টোকো। এই সিস্তই সোশ্রয় করো সম্ভি  বদ্ আিরো অপ্রযয়ো নীয় 

বিদ্যুৎ খরচ নো কবর! 

 

 একজন গৃহস্থ গ্রাহক বক ভারি বিদ্যু ৎ সাশ্রয় কেরত পারেন? 

১.  অপ্রযয়ো নীয় বিদ্যুৎ নো খরচ কযর, 

২. বিদ্যুৎ সোশ্রয়কোরী উপকরণ িুিহোর কযর(বিইই ষ্টোর ন যি  নদ্ওয়ো তিদ্ূু বতন উপকরণ িুিহোর 

করয   বিদ্যুৎ নিবশ সোশ্রয় হযি) এখোযন িয  নদ্ওয়ো ভোয ো ন  বিইই ষ্টোর ন যি  ১ষ্টোর নথযক ৫ ষ্টোর 

অবি হয়।  একই িযডয র একই নকোম্পোবনর একটট ৫ তোরো  উপকরণ একটট ১ তোরো উপকরযণর 

নথযক নিশী বিদ্যুৎ সোশ্রয় কযর। 
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Figure 1একটে িােতাো বিরজে ছবি 

 বিদ্যু ৎ সাশ্রয়কােী উপকেণ িুিহাে করে কতো বিদ্যু ৎ সাশ্রয় কো সম্ভি ? 

নীযচ একটট উদ্োহরযণর িোধুযি নিোঝোযনোর নচষ্টো করো হযয়যছ নকোন ধরযণর  োইট কতটো বিদ্যুৎ িুিহোর 

কযর: 

 

র্ির্ভন্ন 

ধরনের 

 াইে 

ইেকযান্ডি

লসন্ট 

িাল্ব 

র্স.এফ.এ  এ .ই.র্ড 

িাল্ব 

টে- ৮ টে-৫ 

দোম 

(টোিো ) 

২০ 

 

১৫০ ৩০০ ২৫০ ৭৫০ 
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িত ঘন্টো 

কদন   

  জীেনিো  

ঘন্টো) 

১০০০ ১০০০০ ৫০০০০ ২০০০০ 

 

১৬০০০ 

ওয়োট (Watt) 

(A) 

৬০ ১৫ 

 

৮ ৪০ ২৮ 

আপনোর 

িোবড়যত ক'টো  

 োইট আযছ ? 

(B) 

২ ২ ২ ২ ২ 

িত ঘন্টো 

চল  / 

প্রকতকদন  C) 

৮ ৮ ৮ ৮ ৮ 

১ িোযস 

কবদ্ন চয  

৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ 

১ িোযস কত 

বিদ্যুৎ 

িুিহোর কযর 

(ইউবনট 

বহযসযি ) 

A*B*C 

=২৮.৮ 

৭.২ ৩.৮৪ ১৯.২ ১৩.৪৪ 
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রুফেপ নসৌেবিদ্যু ৎ 

প্রশ্ন: আবম আমাে িাবিে অিুিহৃত ছারদ্ নসাোে (নসৌেবিদ্যু ৎ) প্ল্ুান্ট িসারত িাই। 

আবম বক নসই প্ল্ুান্টরক গ্রীরডে সারথ সং যক্ত করে বিদ্যু ৎ নপরত পাবে? 

উত্তে:  এক ন প্রয ে নডযভ পোর বনয ই একটট বিদ্যুৎ িন্টন সংস্থোর গ্রোহক হযত 

পোযরন,অথিো গ্রোহক নোও হযত পোযরন। বতবন রুফটপ বপবভ নসৌরবিদ্যুৎ শক্তিযক িসোযিন, 

উৎপন্ন করযিন এিং বিক্তক্র করযিন বিটোবরং পদ্ধবতর িোধুযি। এক ন িুক্তি ,সরকোবর 

সংস্থো,স্থোনীয়অবফস,পঞ্চোযয়ত,অবফস,নকো-অপোযরটটভ,আিোসন,নিসরকোবরসংস্থো, 

বরবনউযয়যি  এনোক্ত ক সোবভকস নকোম্পোবনর অবফস  ইতুোবদ্র ছোযদ্ রুফটপ নসৌরবিদ্যুৎ  প্লুোন্ট 

িসোযত পোযরন। নডযভ পোর ওই ছোযদ্র িোব ক িো ছোযদ্র  অংশবিযশযষর আইনত িোব ক 

হয   তযিই রুফটপ নসৌরবিদ্যুৎ  প্লুোন্ট িসোযত পোরযিন। 

গ্রীযড  যি করোর  নু ,স্থোপযনর সিযয় ওই রুফটপ নসৌর প্লুোন্টটটর নিোট উৎপোদ্ন  েিতো 

কিপযে ৫ বকয োওয়োট িো তোর নিশী হযত হযি।  বদ্ও অদ্রূ ভবিষুযত এই উৎপোদ্নেিতো  

হয়ত ৫ বকয োওয়োযটর কি হযত পোযর। একটট বিদ্যুৎ িন্টন সংস্থোর সরিরোহ করো বিদ্যুযতর  

সযি কোচ্চ ৯০% রুফটপ নসৌরবিদ্যুৎ নথযক প্রোপ্ত হযত পোযর। িতকিোযন,প্রবত িছযরর নশযষ ননট 

বিটোবরং পদ্ধবতযত রুফটপ নসৌরবিদ্যুৎ'এর পবরিোণ বহযসি করো হয়। গ্রোহক এই উৎপন্ন 

নসৌরবিদ্যুৎ িুিহোর কযরন  খন এটট পোওয়ো  োয় এিং অবতবরি বিদ্যুৎ WBSEDCL-এর গ্রীযড 

পোঠোযনো হয়।উৎপন্ন বিদ্যুযতর ন  অবতবরি পবরিোণ বিদ্যুৎ গ্রোহক িুিহোর করয ন তোর 

উপর  WBSEDCL বি  করযি।  

প্রশ্ন: গ্রীড সং যক্ত রুফেপ নসৌেবিদ্যু ৎ প্ল্ুারন্টে জনু িাবিরত বমোে িসারনা বক 

জরুেী? 

উত্তে: এক ন তিধ গ্রোহযকর িোবড়যত আযগ নথযকই একটট বিটোর থোযক, োর দ্বোরো বিদ্যুৎ 

িন্টন সংস্থো  গ্রীড নথযক ননওয়ো বিদ্যুযতর  পবরিোণ বহযসি কযর। রুফটপ নসৌরবিদ্যুৎ প্লুোন্ট 

নথযক কত পবরিোণ বিদ্যুৎ গ্রীযড  োযচ্ছ নসটট পবরিোপ করোর  নু আর একটট বিটোর িসোযত 

হযি। এই দ্যটট বিটোযরর ন  বিদ্যুৎ িুিহোযরর বরবডং হযি তো প্রবতটো বিব ং বপবরয়যড  কত 

পবরিোণ বিদ্যুৎ গ্রীযড নদ্ওয়ো হয ো তোর বহযসি করযত সোহো ু করযি।  থো থ বিটোর ভোড়ো 

পোওয়োর পর  বিদ্যুৎ িন্টন সংস্থো (এযেযত্র WBSEDCL ) বিটোর এিং কোযনকশন নদ্যি। 

প্রশ্ন: রুফেপ নসৌেবিদ্যু ৎ প্ল্ুারন্টে জনু কতো জায়গা প্ররয়াজন? 

উত্তে: ছোযদ্  ন্ত্রপোবত িসোযনোর  োয়গো িোদ্ বদ্যয় একটট রুফটপ নসৌরবিদ্যুৎ  প্রয যে প্রবত 

KWp(বকয োওয়োট বপক) উৎপোদ্যনর  নু ১৫ িগ কবিটোর  োয়গো প্রযয়ো ন। বদ্যয়।   বদ্ও 

প্রকৃতভোযি ১২ িগ কবিটোর  োয়গোযতই ১ বকয োওয়োট নসৌরবিদ্যুৎ শক্তি  ততরী করো সম্ভি। ১ 

নিগোওয়োট রুফটপ নসৌরবিদ্যুৎ শক্তি  ততরী করোর  নু প্রোয় ৫ একর (১ একর = ৪০৪৬.৮৬ 

বিটোর)  োয়গো দ্রকোর, অথ কোৎ িধুিতী  োতোয়োযতর  োয়গো এিং সোি-নেশযনর  োয়গো 

সযিত প্রোয় ২০িগ কবিটোর প্রবত বকয োওয়োট নসৌরবিদ্যুৎ শক্তি  ততরী করোর  নু প্রযয়ো ন। 
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প্রশ্ন: ১ বকরোওয়াে এিং তাে নিবশ নসৌেবিদ্যু ৎ প্ল্ুান্ট স্থাপরনে খেি নকমন ? 

উত্তে:  নসৌরবিদ্যুৎ  প্লুোন্ট স্থোপযনর খরচ  প্রবতটট  ন্ত্রপোবত,ন  সংস্থো নসৌরবিদ্যুৎ  প্লুোন্টটট 

িসোযচ্ছন এিং নছোযটো,িোঝোবর,িড়-বক ধরযণর প্রয ে  তোর উপর বনভকর কযর। রুফটপ 

নসৌরবিদ্যুৎ প্লুোন্ট ,িুোটোবর ছোড়ো ,প্রবত ওয়োট নসৌরবিদ্যুৎ িসোযনোর  নু ১০০ টোকো অথ কোৎ ১ 

বকয োওয়োযটর প্লুোন্ট িসোযনোর   নু ১,০০,০০০ টোকো খরচ পড়যি এিং িুোটোবর সহ প্রবত 

বকয োওয়োট প্রোয় ১,২০,০০০ টোকো খরচ পড়যি। একটট ৫বকয োওয়োট  নসৌরবিদ্যুৎ প্লুোন্ট 

িসোযনোর  নু, িুোটোবর ছোড়ো প্রোয় ৪  ে টোকো এিং িুোটোবর সহ প্রোয় ৫  ে টোকো এককো ীন 

খরচ হযি। একইভোযি,একটট ১০ বকয োওয়োট নসৌরবিদ্যুৎ প্লুোন্ট স্থোপযনর  নু ,িুোটোবর ছোড়ো 

খরচ হযি এককো ীন ৬.৭  ে টোকো এিং  িুোটোবর সহ ৮ োখ টোকো। ভোরত সরকোযরর 

বিবনবি অফ বনউ এন্ড বরবনউযয়যি  এনোক্ত ক (MNRE), িূ খরযচর উপর ৩০% ভতুকবক নদ্য়। 

এছোড়োও উপয োবগতো এিং গুরুত্ব বিযিচনো কযর বিবভন্ন িুোংকও ঋণ বদ্যয় থোযকন। 

প্রশ্ন: ১ বকরোওয়াে নসৌেবিদ্যু ৎ প্ল্ুান্ট নথরক কত পবেমাণ বিদ্যু ৎ উৎপাদ্ন কো 

সম্ভি? 

উত্তে: নসৌরবিদ্যুৎ শক্তি উৎপোদ্ন অযনকোংযশই নসো োর নরবডযয়শযনর তীব্রতো অথ কোৎ একটট 

এ োকোয় কতটো তীব্র ভোযি সূয কর আয ো এযস নপৌৌঁছোযচ্ছ তোর উপর বনভকর কযর। গু রোট িো 

রো স্থোযনর নিোট নসৌরবিদ্যুৎশক্তি সিৃদ্ধ রো ুগুব র তু নোয় পক্তিিিযঙ্গ নসৌর বিদ্যুৎ 

উৎপোদ্যনর পবরিোণ কি।   তিযও, ধযর ননওয়ো  োয়, ১ বকয োওয়োট নসো োর বিদ্যুৎ উৎপোদ্ন 

েিতো সম্পন্ন প্লুোন্ট নথযক প্রবত িছযর প্রোয় ১২০০ ইউবনট বিদ্যুৎ উৎপোদ্ন করো  োয় িো প্রবত 

িোযস ১০০ ইউবনট বিদ্যুৎ উৎপোদ্ন করো সম্ভি। 
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অবভর াগ প্রবতবিধান পদ্ধবত 

 বিদ্যু ৎ সংক্রান্ত ন  নকারনা অবভর াগ জানারনাে আরগ বনম্নবেবখত তথুগুরো 

জানা প্ররয়াজন 

অবভয োগ প্রবতবিধোন পদ্ধবত (েুোন্ডোডকস অফ পোরফযি কন্স অফ  োইযসযন্সস বরয টটং টু 

কনক্ত উিোর সোবভকযসস) WBERC-র নরগুয শন,২০১০ এিং  সংযশোধনী ২০১৩ এিং ২০১৪-এ 

ি ো হযয়যছ।এছোড়োও WBERC ২০১৩ সোয  এই বিষযয় একটট বনয়িোি ী ততরী কযরযছ( 

গোইড োইন্স ফর এেোবিশযিন্ট অফ নফোরোি ফর বরযেস ্ অফ বগ্রভোনযসস অফ  

কক্তন্সউিোস ক এন্ড  টোইি এন্ড  িুোনোর অফ বডব ং উইথ সোচ্  বগ্রভোনযসস িোই  দ্ো 

অম্বযডসিুোন)। এক ন বিদ্যুৎ গ্রোহকযক কবিশযনর  এই বনয়িোি ীগুয ো পড়যত হযি। 

বগ্রভোন্স বরযেস  ্ অবফসোযরর( ক্ত .আর.ও ) কোযছ  োওয়োর আযগ এক ন গ্রোহকযক 

বনয়িগুয ো সম্পযকক ওয়োবকিহো   থোকযত হযি । 

বিদ্যুৎ সংক্রোন্ত ন  নকোযনো অবভয োগ গ্রোহকযক,প্রথযি ব বখতভোযি নসই অঞ্চ , িক িো 

ন  োর ক্ত .আর.ও-নক অবভয োগ  োনোযত হযি।ব বখত অবভয োযগর  িিিু সংবেপ্ত এিং 

স্পষ্ট হওয়ো উবচৎ।যরগুয শন অনযসোযর,বনবদ্কষ্ট সিয়সীিোর (িতকিোযন, সিসুোর ৯০ বদ্যনর 

িযধু) অবভয োগকোরীযক ব বখত অবভয োযগর বতনটট কবপ ক্ত .আর.ও-নক  িো করযত হযি ।  

 বদ্ ঐ অবভয োগকোরীর অবভয োগটট  নকোযটকর বিচোরোধীন হয় ,তোহয  তোযক ব বখত 

অবভয োযগর একটট কবপ এিং িতকিোন পবরবস্থবত উযেখ করযত হযি।   বদ্, এর আযগ নকোযটকর 

নকোযনো অডকোর  নিবরযয় বগযয় থোযক ,তোহয  নসই অডকোর িো শুনোবনর এক কবপও ক্ত .আর.ও-নক 

 িো বদ্যত হযি। 

নীযচ এক ন ক্ত .আর.ও'র কোয র পদ্ধবত এিং আইনগত অবধকোর বনযয় সংযেযপ 

আয োচনো করো হ : 

 শ্চজ.আে.ও'ে কারজে পদ্ধবত  

গ্রোহযকর কোছ নথযক ব বখত অবভয োগ পোওয়োর পর ক্ত .আর.ও আযিদ্নকোরীযক বচটঠ ব যখ 

একটট বনবদ্কষ্ট সিযয়র িযধু (নরগুয শন অনয োয়ী ৭ বদ্ন) অবভয োযগর প্রোবপ্তস্বীকোর করযিন। 

গ্রোহক এিং বিদ্যুৎ িন্টন সংস্থো (এযেযত্র WBSEDCL) -দ্য পযের িিিু নশোনোর পর 

ক্ত .আর.ও অবভয োগ প্রবতবিধোযনর পদ্ধবত এিং েবতপূরণসহ ( বদ্ থোযক) একটট বনবদ্কষ্ট 

সিযয়র িযধু একটট খসড়ো নসযট যিন্ট অডকোর (বনস্পবির বনযদ্কশ) প্রস্তুত করযিন, ন খোযন  

দ্যইপযের িতোিত একটট  বনবদ্কষ্ট সিযয়র িযধু  োনোযত হযি  ো ক্ত .আর.ও টঠক কযর 

নদ্যিন। নকোযনো বনবদ্কষ্ট অবভয োগ  োর  োবন্ত্রক নগো য োগ আযগ খবতযয় নদ্খোর প্রযয়ো ন 

আযছ এিন হয ই শুনোবনর আযগ ক্ত .আর.ও নসটোযক সমূ্পণ ক করযিন। 

খসড়ো বনস্পবির বনযদ্কযশর  বভবিযত  নকোযনো এক পে / িো উভয় পযের ব বখত িিিু 

পোওয়োর পর, ক্ত .আর.ও পরিতী শুনোবনর তোবরখ টঠক করযিন । তোরপযর  ক্ত .আর.ও একটট 

 যক্তিসংগত বনযদ্কশ িোর  করযিন   োযত সিসুোর বিস্তোবরত সিোধোন এিং েবতপূরযণর  ( ন  
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নেযত্র প্রয ো ু) কথো উযেখ করো থোকযি। বনযদ্কশটট  একটট বনবদ্কষ্ট সিযয়র িযধু(আইন  

অনযসোযর অবভয োগকোরীযক প্রোবপ্তস্বীকোর করোর তোবরখ নথযক ৪০ বদ্ন প কন্ত) প্রকোশ করযত 

হযি।   বদ্ খসড়ো বনযদ্কযশর বিষযয় উভয় পযের বকছু িিিু নো থোযক,তোহয  ক্ত .আর.ও   ওই 

 যক্তিসঙ্গত বনস্পবির বনযদ্কশটট আইন  অনযসোযর  নকোযনো শুনোবন ছোড়োই প্রকোশ করযিন। 

শ্চজ.আে.ও'ে আইনগত েমতা: 

এক ন ক্ত .আর.ও বনবদ্কষ্ট একটট িক /একটট ন  ো/একটট এ োকো িো একটট অঞ্চয র 

সীিোনোর িযধু আইনগত েিতোর অবধকোরী। এক ন ক্ত .আর.ও তোর সীিোিদ্ধ এ োকোর 

িযধু িসিোসকোরী গ্রোহযকর অবভয োগএিং সিসুোগুব যক িযনোয োগ সহকোযর শুনযিন। 

কযপ কোযরট ন যভয র এক ন ক্ত .আর.ও (বস.ক্ত .আর.ও) WBSEDCL–এর বিদ্যুৎ িন্টযনর 

পযযরো এ োকোযতই আইনগত েিতোর অবধকোরী। WBSEDCL–এর কযপ কোযরট ন যভয র 

এক ন বস.ক্ত .আর.ও. বনয ই গ্রোহযকর সিসুোর সিোধোন করযত পোযরন এক ন 

ক্ত .আর.ও'র িযতোই অথিো বতবন ক্ত .আর.ও'র কোযছও সিসুোটট পোঠোযত পোযরন, গ্রোহক নক 

একটট কবপ ব যখ, আইন অনযসোযর সিসুোর বনস্পবি করোর  নু এিং বতবন সিসুো বিযট 

 োওয়ো প কন্ত বিষয়টট নদ্খভো  করযিন 

 বিদ্যু ৎ সংক্রান্ত ন  নকারনা অবভর াগ থাকরে ওমিাডসমুারনে কারছ বক করে 

আরিদ্ন কেরিন? 

 বদ্ WBSEDCL- ক্ত .আর.ও িো বস.ক্ত .আর.ও'র বনযদ্কশ অনযসোযর িুিস্থো নো ননয় অথিো নকোযনো 

গ্রোহক  বদ্ ক্ত .আর.ও িো বস.ক্ত .আর.ও'র শুনোবনযত খযবশ নো হন অথিো বনবদ্কষ্ট সিয়সীিোর 

িযধু ক্ত .আর.ও িো বস.ক্ত .আর.ও'র কোছ নথযক নকোযনো বনযদ্কশ িো শুনোবন নো পোন,তোহয  

আইন অনয োয়ী ওিিোডসিুোযনর কোযছ ব বখত আযিদ্ন করো ন যত পোযর। 

 বিদ্যু ৎ সংক্রান্ত ন  নকারনা অবভর াগ থাকরে ওমিাডসমুারনে কারছ 

আরিদ্ন কোে পদ্ধবত: 

এক ন গ্রোহক ওিিোডসিুোযনর কোযছ   আযিদ্ন করোর আযগ তোযক এক ন ক্ত .আর.ও িো 

এক ন বস.ক্ত .আর.ও'র কোযছ অবভয োগ  োনোযতই হযি।  ওিিোডসিুোন WBSEDCL- এর 

কোযছ প্রযয়ো নীয় তথু নচযয় তো ুঁর বনধ কোবরত একটট বনবদ্কষ্ট সিযয়র িযধু বরযপোটক চোইযত 

পোযরন। বতবন WBSEDCL-নক  নসই বরযপোযটকর এক কবপ গ্রোহকযকও পোঠোযত ি যত পোযরন ।  

অবভয োগসহ  সিস্ত কোগ পত্র খবতযয় নদ্খোর পর( বদ্ থোযক ) এিং WBSEDCL-র বরযপোটক 

( বদ্ থোযক ) ওিিোডসিুোন দ্য'পেযক শুনোবনর একটো সযয োগ বদ্যয় সিসুোর বিতবককত 

অংশটট বনযয় একটট খসড়ো বনস্পবির বনযদ্কশ  ব খযিন।  নসই িুোপোযর উভয় পেযক তোযদ্র 

িতোিত  োনোযত হযি।  কতবদ্যনর িযধু িতোিত   োনোযত হযি তো ওিিোডসিুোন টঠক কযর 

নদ্যিন। খসড়ো  বনযদ্কযশর  উপর উভয়পযের িতোিত নশোনোর পর , ওিিোডসিুোন আিোর 

একটট শুনোবনর িুিস্থো করযিন।  এই শুনোবনর পযর বতবন একটট বনবদ্কষ্ট সিযয়র িযধু চূড়োন্ত 

বনযদ্কশ প্রকোশ করযিন । ওই বনযদ্কযশ বনবদ্কষ্ট সিযয়র িযধু েবতপূরণ িো অনুোনু নকোযনো 

 যক্তিসঙ্গত বনযদ্কশ পো যনর কথো উযেখ করো থোকযি। আইন  অনযসোযর WBSEDCL-নক 
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ওিিোডসিুোযনর বনযদ্কশ বনবদ্কষ্ট সিযয়র িযধু পো ন করযত হযি।  বদ্ WBSEDCL বনবদ্কষ্ট 

সিযয়র িযধু ওিিোডসিুোযনর বনযদ্কশ নো িোযন,গ্রোহক ওিিোডসিুোযনর বনযদ্কশ অিোনু 

করোর আইন অনযসোযর কবিশযনর কোযছ অবভয োগ  োনোযত পোযরন।  

WBSEDCL-এে কে নসন্টাে 

WBERC-র আইন অনযসোযর একটট অবভয োগ প্রবতবিধোন পদ্ধবতর কথো উযেখ করো আযছ। 

WBSEDCL ইবতিযধুই ক  নসন্টোর পবরযষিো চো য কযরযছন ন খোযন গ্রোহকরো সরোসবর নফোন 

কযর তোযদ্র বিদ্যুৎ সংক্রোন্ত অবভয োগ  োনোযত পোযরন।  

ন  ধেরণে অবভর াগ কে নসন্টাে বনরত পারে: 

বিদ্যুৎ সংয োগ িুোহত িো বিক্তচ্ছন্ন হওয়োর অবভয োগ  

বিদ্যুৎ বিভ্রোট, খোরোপ বিটোর এিং বি  সংক্রোন্ত সিসুো  

বিটোর বি  সংক্রোন্ত সটঠক তথু নো  োনো  

বিদ্যুৎ চুবর সংক্রোন্ত অবভয োগ 

 

দ্বেণ িশ্চিশ পেগণা নজোে জনু নোে বি নাম্বাে: ১৮০০ ৩৪৫ ৫২২০ 

জেপাইগুবি নজোে জনু নোে বি নাম্বাে: ১৮০০ ৩৪৫ ৩২০৬ /৫২২১ 

এছোড়োও িতকিোযন WBSEDCL-এর "বিদ্যু ৎ সহর াগী" নিোিোই  এবপ্লযকশযনর িোধুযিও 

অবভয োগ  োনোযনো  োয়। 
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বিদ্যু ৎ সংক্রান্ত বিবভন্ন প্রশ্নািেী 

ইরেবিকাে এনাশ্চজি (বিদ্যু বতক শশ্চক্ত): ইয কিন নোিক কণোর স্থোনোন্তর তিদ্যুবতক শক্তির 

 ন্ম নদ্য়।বিদ্যুৎ চিকোযনো এিং িোবড়যত িুিহৃত বিদ্যুৎ হয ো তিদ্যুবতক শক্তির দ্যটট 

উদ্োহরণ।  

ইরেবিক কারেন্ট (বিদ্যু বতক কারেন্ট): ইয কটিক কোযরন্ট দ্য’প্রকোর। ডোইযরে কোযরন্ট 

িো বড.বস. এিং অেোরযনটটং কোযরন্ট িো এ.বস।  

ডাইরেে কারেন্ট: অপবরিতকনশী , একিযখী ইয কটিক কোযরন্ট (উদ্োহরণ: িুোটোবর নথযক 

ন  কোযরন্ট পোওয়ো  োয়) 

অল্টােরনটেং কারেন্ট:  এই ধরযণর কোযরন্ট  ো একটট বনবদ্কষ্ট সিয় অন্তর তোর অবভিযখ 

িদ্ োয় এিং প্রবত নসযকযন্ড বনবদ্কষ্টিোর ঘযট (উদ্োহরণ: িোবড়যত ন নোযরটোর নথযক প্রোপ্ত 

বিদ্যুৎ,বিদ্যুৎ সংস্থো নথযক প্রোপ্ত বিদ্যুৎ ) 

নভারল্টজ,কারেন্ট এিং নেশ্চজস্ট্ুান্স -এে মরধু সম্পকি : 

নরক্ত েুোন্স = নভোযে  / কোযরন্ট  

নরক্ত েুোযন্সর এস.আই একক হয ো ওহি 

কারেরন্টে এস.আই ইউবনে - এম্পম্পয়োর  

বকরোরভাল্ট এম্পম্পয়াে - (নকবভএ) - বকয োযভোে এিং এম্পম্পয়োযরর গুণফ ।এযক 

এপোযরন্ট পোওয়োরও ি ো হয়। 

একটট বসঙ্গ  (১) নফ  ইয বিকো  সোবককযটর নেযত্র, এপোযরন্ট পোওয়োর (নকবভএ) = 

নভোযে X এম্পম্পয়োর/১০০০ 

একটট বি (৩) নফ  ইয বিকো  সোবককযটর নেযত্র, এপোযরন্ট পোওয়োর (নকবভএ) =√৩X 

নভোযে  X এম্পম্পয়োর/১০০০ 

নকবভএআে (বেএবেভ পাওয়াে)-  নকবভএআরযক বরএবেভ পোওয়োর িয । এপোযরন্ট 

পোওয়োযরর ন  অংশ নকোযনো কো  কযরনো তোযক বরএবেভ পোওয়োর িয ।  

বকরোওয়াে -এবেভ পাওয়াে - এপোযরন্ট পোওয়োযরর ন  অংশ কো  কযর তোযক 

বকয োওয়োট িো এবেভ পোওয়োর িয ।  

একটট বসঙ্গ  (১) নফ  ইয বিকো  সোবককযটর নেযত্র, (বকয োওয়োট)= নভোযে X এম্পম্পয়োরX 

বপ.এফ /১০০০ 
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একটট বি (৩)নফ  ইয বিকো  সোবককযটর নেযত্র , (বকয োওয়োট)= ১.৭৩২Xনভোযে X 

এম্পম্পয়োরX বপ.এফ /১০০০ 

পাওয়াে ফুােে: একটটভ পোওয়োর এিং এপোযরন্ট পোওয়োযরর -এর অনযপোতযক পোওয়োর 

ফুোের িো বপ.এফ িয । 

কন্ট্রাে বডমান্ড: একটট বনবদ্কষ্ট সিয়কোয র িযধু এক ন গ্রোহক তোর বিদ্যুৎ সংস্থোর নথযক 

 ত পবরিোণ বিদ্যুৎ িুিহোযরর  নু দ্োিী কযরন। নকবভএ িো বকয োওয়োট একক বহযসযি 

িুিহৃত হয়। এক ন গ্রোহক ও তোর বিদ্যুৎ সংস্থো ন  পবরিোণ বিদ্যুৎ িুিহোর করোর চুক্তি 

কযরন তোযকই কন্ট্রোে বডিোন্ড ি ো হয়।  

মুাশ্চিমাম বডমান্ড: নকোযনো একটট িোযসর নকোযনো একটো বনবদ্কষ্ট সিয়কোয র িযধু সযি কোচ্চ 

গড় বিদ্যুৎ চোবহদ্োযক িুোক্তেিোি বডিোন্ড ি ো ন যত পোযর। সোধোরণভোযি,প্রবতটো চোবহদ্োর 

সিয়কো  গযড় ৩০ বিবনট , তযি  ১৫ বিবনট নথযক ৬০ বিবনট প কন্ত সিয়কো ও হযত পোযর। 

একটট বডক্ত টো  এনোক্ত ক বিটোর বদ্যয় এই চোবহদ্ো পবরিোপ করো ন যত পোযর। 

কারনরেড নোড: (সং যি ন োড) গ্রোহযকর িোবড়যত তিদ্যুবতক সরঞ্জোযির গোযয় বকয োওয়োট 

িো নকবভএ নত ন  নরটটং ন খো থোযক,তোযকই সং যি ন োড িয ।  

বডমান্ড ফুােে: িুোক্তেিোি বডিোন্ড এিং কোযনযেড ন োযডর অনযপোতযক বডিোন্ড ফুোের 

ি ো হয়।  

নোড ফুােে: এভোযর  ন োড এিং িুোক্তেিোি ন োযডর অনযপোতযক ন োড ফুোের ি ো হয়।  

এে.এফ = এভোযর  ন োড /িুোক্তেিোি ন োড 

এে.এফ = ২৪ ঘন্টোয় কত বিদ্যুৎ খরচ হযয়যছ / ওই সিযয়র িুোক্তেিোি ন োড X ২৪ ঘন্টো  

 নকারনা বিদ্যু ৎ সংস্থাে ইরেকটিক বিরেে গণনা: বিদ্যুৎ সংস্থো িো বিদ্যুৎ িন্টন সংস্থো 

ইন্ড্রোবিয়ো  গ্রোহকযদ্র িযধু শুধযিোত্র বকয োওয়োট-ঘন্টোর উপরই ন  বনভকর কযর তো নয়, প্রবত 

িোযসর বপক বডিোযন্ডর উপর বনভকরশী ।  

োইম অফ নড (োইম অফ নড) মাশুে: অযনক বিদ্যুৎ িন্টন সংস্থো তোর অন্তগ কত বিদ্যুৎ 

প্লুোন্ট গুয োর উৎপোদ্ন দ্েতো িোড়োযনোর  নু এই পদ্ধবত অি ম্বন কযর।  তোরো 

প্লুোন্টগুব যক অফ- বপক ঘন্টো অথ কোৎ বদ্যনর ন  সিযয় বিদ্যুযতর িুিহোর সিযচযয় কি ( 

িূ ত রোক্তত্রর সিয় ) নসই সিয় নিবশ বিদ্যুৎ এিং বপক ঘন্টো অথ কোৎ বদ্যনর ন  সিযয় বিদ্যুযতর 

িুিহোর সিযচযয় নিশী ( িূ ত বদ্যনর নি োয়) নসই সিয় কি বিদ্যুৎ িুিহোর করযত 

উৎসোবহত কযর। এই বনয়ি অনযসোযর , টট.ও.বড িোশু  একবদ্যক  োভ নক এিং অনুবদ্যক 

েবতকরও। টোইিোর কযন্ট্রো  অনয োয়ী এনোক্ত ক বিটোর  ন্ত্রটট বপক এিং নন-বপক সিযয় 

বিদ্যুযতর িুিহোর নরকডক করযি। কোরণ বপক ঘন্টোর  িোশুয র  নথযক অফ বপক ঘন্টোর 

িোশু  নিশ বকছুটো  কি। 
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বিদ্যু ৎ বির্রয় বকছু সাধােণ সতকিতা 

ইয বিবসটট এে ,২০০৩ এর  নসকশন ১৭৭ এর সোযথ সোিঞ্জসু নরযখ ,নসন্ট্রো  ইয বিবসটট 

অথবরটট (CEA) একটট বিজ্ঞবপ্ত িোর কযরযছন,ন টট হ  নসন্ট্রো  ইয বিবসটট অথবরটট( বিদ্যুৎ 

সরিরোহ এিং সতককতো বিষয়ক) নরগুয শন, ২০১০0 এর সোম্প্রবতক সংযশোধনীগুব র সোযথ 

,ন খোযন বিদ্যুৎ বিষয়ক সতককতোর বিবভন্ন বনয়িকোনযন সম্পযকক সবিস্তোযর আয োচনো  করো 

হযয়যছ। সোধোরণ গ্রোহকযদ্র নসই বিষযয়  োনোযত এখোযন একটট সংবেপ্ত গোইড োইন নদ্ওয়ো 

হয ো : 

১. ন  নকোযনো বিদ্যুযতর  োইন সরোযনো এিং রেণোযিেযণর কো  সিসিয় এক ন 

 োইযসন্সড ইয বিকো  নটকবনবশয়োন বদ্যয় করোযনো উবচৎ।  

২. বিদ্যুযতর  োইযন কো  করোর সিয়  য র িুিহোর নো করোই ভোয ো। নভ ো হোযত নকোযনো 

তিদ্যুবতক  ন্ত্রপোবত ধরো িো সরোযনো উবচৎ নয়। এটট বিদ্যুযতর পবরিহন িোবড়যয় নদ্য়। সিসিয় 

বিদ্যুযতর অপবরিোহী নকোযনো িস্তুর (ন িন কোযঠর তিো এিং শুকযনো রিোযরর চটটর) উপর 

দ্ো ুঁবড়যয় এিং শুকযনো হোযত কো  করো উবচৎ।  

৩. নছুঁড়ো প্লোগ, িো ডুোযি  হযয়  োওয়ো ইন্সযয শন সযিত নকোযনো তিদ্যুবতক   ন্ত্রপোবত িুিহোর 

করো উবচৎ নয়।  

৪. িোবড়র বিদ্যুৎ  োইযন কো  করোর সিয় বিদ্যুৎ নিন্ িন্ধ কযর কো  করো উবচৎ। নসইসিয় 

নকোযনো একটট বচহ্ন/সোইনযিোডক বদ্যয়  বদ্ িোবড়র কোউযক ওই বিদ্যুৎ নিন্ অন করযত িোনো 

কযর নদ্ওয়ো হয় তোহয ও দ্যঘ কটনো এড়োযনো ন যত পোযর। 

৫. হোযত অপবরিোহী রিোর গ্লোভস এিং নচোযখ গগ স পযর তিদ্যুবতক  োইযন কো  করো উবচৎ। 

৬. বিদ্যুযতর তোযর বভয   োিো-কোপড় শুযকোযত নদ্ওয়ো উবচৎ নো।   

৭. বিবভন্ন তিদ্যুবতক  ন্ত্রপোবত নখো ো পযড় থোকয  তো নথযক বিবভন্ন ধরযণর দ্যঘ কটনো ঘটযত 

পোযর,তোই এই ধরযণর  ন্ত্রপোবত এিং তোরসিূহযক নখয়ো  কযর  এবড়যয়  োওয়ো উবচৎ।  

৮. বিদ্যুৎ িো কোযরন্ট থোকো অিস্থোয় (এনো কোই ড) নকোযনো  ন্ত্রপোবত সোরোযনো উবচৎ নয়। 

প্রথযি একটট নটেোর বদ্যয় পরীেো কযর ননওয়ো উবচৎ নসটটর িযধু কোযরন্ট আযছ বক ননই। 

 খন একটট তিদ্যুবতক নটেোর একটট  োইভ িো উিপ্ত তোরযক স্পশ ক কযর, তখন নটেোযরর 

িযধু থোকো িোল্ব জ্বয  উযঠ িযক্তঝযয় নদ্য় ন  ওই তিদ্যুবতক  ন্ত্রপোবতর িযধু কোযরন্ট আযছ। 

প্রবতটো তোর,সোবভকস পুোযনয র িোইযরর ধোতি কভোবরং এিং ন  নকোযনো ঝয  ন্ত তোর নটেোর 

বদ্যয় ন  নকোযনো কো  শুরু করোর আযগ নদ্যখ ননওয়ো উবচৎ।   

৯. নকোযনো উুঁচু  োয়গো  ো তিদ্যুবতক  োইযন কো  করোর নেযত্র বে  িো এ যবিবনয়োযির িই 

িুিহোর করো উবচৎ নয়।এর িদ্য  িো ুঁশ,কোঠ িো ফোইিোর িই িুিহোর করো উবচৎ। 
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১০. প্রবত িছর, অন্তত একিোর িষ কোর আযগ িোবড়র বিবভন্ন তিদ্যুবতক প্রযটকশন  ন্ত্রপোবত 

ন িন -বফউ , এি.বস.বি. সযইচ, আবথ কং বসযেি ইতুোবদ্ নকোযনো ইয বিবসয়োনযক বদ্যয় 

পরীেো কবরযয় ননওয়ো উবচৎ।   

১১.  িোবড়যত সিসিয়  থো থ বিদ্যুৎ নরটটংযয়র সযঙ্গ  একটট বিবনযয়চোর সোবককট নব্রকোর 

(MCB) িো বফউ  িুিহোর করো উবচৎ। শটক সোবককট িো অবতবরি তবড়ৎপ্রিোহ  ইতুোবদ্ ঘটয  

বফউ  এিং এি.বস.বি  োইভ তোর নথযক  বিদ্যুৎ সংয োগ বিক্তচ্ছন্ন  কযর নদ্য়।  থো থ বফউ  

িো সোবককট নব্রকোর বনি কোচন করো  রুবর। সোধোরণভোযি, সোধোরণ সোবককট কোযরযন্টর  ১৫০% 

নরটটং বফউয  নদ্ওয়ো হযয় থোযক। ১০ এম্পম্পয়োর বিদ্যুযতর নেযত্র ,একটট ১৫ এম্পম্পয়োর 

বফউ  শটক সোবককট প্রবতযরোধ করযি ,অনুবদ্যক একটট ৯.৫ এম্পম্পয়োযরর বফউ  উযড়  োযি। 

সিসিয়  থো থ নরযটড বফউ  িুিহোর করো উবচৎ  এিং িড় তিদ্যুবতক দ্যঘ কটনো এড়োযনোর 

 নু নহবভ নরযটড বফউ  িুিহোর করো উবচৎ নয়।িোবড়যত িুিহৃত  োিতীয় ইয কটিক 

িোল্ব,ফুোন,ওয়োবসং নিবশন,টট.বভ,বি  ইতুোবদ্ সিস্ত তিদ্যুবতক  ন্ত্রপোবতর নরটটংযয়র 

ন োগফয র ১৫০% হযি  ওই িোবড়র সটঠক ইয বিকো  বফউয র নরটটং।   বদ্ও এই নেযত্র 

সিসিয়ই এক ন  োইযসন্সড ইয কটিবশয়োযনর িতোিত ননওয়ো  রুবর, োযত নকোযনো 

ধরযণর তিদ্যুবতক বিভ্রোট নো হয়। িোটটর ত োর নকিয র সোযথ কো  করো বিপজ্জনক। তোযরর 

কোযছ থোকো সুো ুঁতযসুঁযত িোটট  বিদ্যুযতর সযপবরিোহী এিং এযেযত্র গ্রোউন্ড ফে নদ্খো ন যত 

পোযর। নকোদ্ো  িো শোি  বদ্যয় িোটট নকোপোযত নগয  িোটটর নীযচর ওয়োবরং সহয ই েবতগ্রস্ত 

হযত পোযর। তোই হোযত অপবরিোহী গ্লোভস পযর িোটট নখো ুঁড়ো উবচৎ। 

১২. সিসিয় একটো অপবরিোহী নটপ ভোয ো কযর ইয কটিক নিোযডকর িো সোবভকস পুোযনয র 

 োইভ তোযরর সযঙ্গ  োবগযয় রোখো উবচৎ নয়ত  োইভ তোযরর নখো ো বদ্যকর সযঙ্গ বনউিো  

বদ্কটট  যযড় বগযয় শটক সোবককট হযত পোযর।কপোর তোযরর নশষপ্রোন্ত দ্যটটযক অপবরিোহী নটপটট 

বিদ্যুৎ পবরিহযন িোধো নদ্য়,ফয  ভু  কযর কপোর তোযরর নশষপ্রোযন্ত হোত নঠযক নগয ও 

নকোযনো ধরযণর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়োর হোত নথযক িো ুঁচো  োয়। 

১৩. সোবককট নিোযডকর সযঙ্গ নসোল্ডোবরংযয়র সিযয় নখয়ো  রোখো উবচৎ, গগ স পড়ো উবচৎ এিং 

আগুযনর বশখো নথযক দ্যূর থোকো উবচৎ। নসোল্ডোর আয়রণযক েুোযন্ড নরযখ নদ্ওয়ো 

উবচৎ,কোরণ  এটো  খযি সহয ই গরি হযয় ন যত পোযর  এিং পযযড় ন যত পোযর।   

১৪.ইয বিবশয়োন,ছুযতোর বিবি এিং িোবড়র িোব করো প্রোয়শই তিদ্যুবতক দ্যঘ কটনোর কিয  

পযড়ন। প্রবত িছযর িহু িোনযষ ইয বিকো  বিদ্যুৎস্পষৃ্ট হযয় আহত হন িো বিদ্যুৎ সংক্রোন্ত 

দ্যঘ কটনোয় েবতগ্রস্ত হন।  

১৫. কো  করোর আযগ একিোর নদ্যখ ননওয়ো দ্রকোর তোরগুব  গরি আযছ বকনো। নোহয  

সোিোনু একটট  োইট টঠক করযত বগযয়ও বকন্তু বিদ্যুৎস্পষৃ্ট হওয়োর সম্ভোিনো থোযক। অন্তত দ্য 

বতনিোর পরীেো কযর নদ্যখ ননওয়ো দ্রকোর, নকোযনো বিদ্যুৎ নথযক বগযয়যছ বকনো। এযেযত্র 

 থো থ ইয বিকো  সোটটকবফযকট প্রোপ্ত নকোযনো  োইযসন্সড ইয বিবসয়োনযক বদ্যয় পরীেো 

কবরযয় ননওয়ো উবচৎ।  োইট সোরোযনো ছোড়োও সোিবগ্রক ভোযি িোবড়র সিস্ত ইয বিকো  সোবককট 

এিং তিদ্যুবতক সযরেো িুিস্থো পরীেো করোযনো উবচৎ।  
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১৬. বিদ্যুৎ িুিহোযর সতককতোর বিষযয় অিযহ ো এিং গো-ছোড়ো িযনোভোি বিদ্যুৎ সংক্রোন্ত 

দ্যঘ কটনো ঘটোর কোরণ। িোনযযষর িুিহোযরর সোযথ ন ভোযি দ্যঘ কটনো ঘযট এিং ন ভোযি নসগুব র 

নেযত্র িুিস্থো ননওয়ো হয় নসগুব  ওতযপ্রোতভোযি  বড়ত।   

উপযরর সোধোরণ গোইড োইন নিযন চ য  বিদ্যুৎ বিষয়ক অবধকোংশ দ্যঘ কটনো এড়োযনো সম্ভি। 
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