
মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খবনজ সম্পদ মন্ত্রণালয় 

 

ক াম্পাবনর নাম: পাওয়ার বিড ক াম্পাবন অি িাাংলাগদশ বলবমগেড (বপবজবসবি) 

 

উদ্ভািগনর নাম: Converting 132 kV Double Bus Scheme for provide uninterrupted power supply during Main 

Bus Emergency Maintenance. 

 

পেভূবম: বিদ্যমান ১৩২ িাস বিম কমইন এন্ড ট্রান্সফার িাস বসগেম থা ার  ারগন সারা িছর কমইন িাস সাংক্রান্ত কে ক ান ধরগনর 

জরুরী সাংরক্ষন  াজ হইগে বিরে থা গে হয় োর ফগল কমইন িাগস সাংযুক্ত স ল কলাড বিড উপগ ন্দ্র, কসাস পাওয়ার প্যান্ট এ 

সমগয় সমগয় বনরবিবছন্ন বিদ্যুৎ সরিরাগহ বিগ্ন হওয়ার সম্ভািনা থাগ । কমইন িাস এর িাবষ ি  সাংরক্ষণ  াগজর বদন উপগ গন্দ্রর ১৩২ 

ক বভ কলাড বিড উপগ ন্দ্র গুবল বি ল্প কসাস ি বিড এ স্থানান্তর  রগে হয়। িাবষ ি  সাংরক্ষণ  াজ সমাগে স ল কলাড বিড উপগ ন্দ্র 

পুনরায় িেিমান কসাস ি বিড এ স্থানান্তর  রা হয়। এছাড়া কসাস পাওয়ার প্যান্ট উক্ত িাবষ ি  সাংরক্ষণ  াগজর বদন িন্ধ রাখগে হয় এিাং 

 াজ সমাগে সরিরাহ বিগড কফরে কনয়া হয়। 

বিদ্যমান সমস্যা/চ্ুাগলঞ্জ সমূহ:  

১। বিদ্যমান িাসিার ব্যিস্থায় ২ টি িাস থা গলও শুধুমাত্র কমইন িাগস প্রগে শন বিম স ল লাইন বফডার ও ট্রান্সফরমার এর কক্ষগত্র 

সবক্রয় থাগ । ট্রান্সফার িাগস শুধু এ টি লাইন/ট্রান্সফরমার বফডার সচ্ল রাখা োয় কেগহতু কমইন িাস সচ্ল থাগ  োর  ারগন কমইন 

িাস সুইবচ্াং  রা োয় না। অবে গুরুত্বপূণ ি ও কসাস ি বিড উপগ গন্দ্রর জন্য কমইন এন্ড ট্রান্সফার িাস লবজ  উপযুক্ত নয়। বনম িাণ ালীন 

সমগয়র কলাডগলা োবড ও আবথ ি  বদ  বিগিচ্নায় িাস ব্যিস্থাটি উক্ত সমগয় সঠি  থা গলও উপগ গন্দ্রর গুরুত্ব বৃবি পাওয়ায় 

ব্যিস্থাটি অগ জ হগয় পগড়গছ। 

২। িাবষ ি  সাংরক্ষণ  াগজর সময় ট্রান্সফরমার প্রগে শন বিম এর  মাধ্যগম ১ টি লাইন বফডার  সচ্ল থাগ ।  

৩। সমগ্র সাভার ও ঢা ার বমরপুর,  ল্যানপুর, কমাহাম্মদপুর ও উত্তরার আাংবশ  এলা ার বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যহে হয়/ বি ল্প কসাস ি 

এর মাধ্যগম সচ্ল রাখগে হয়। 

৪। জরুরী সাংরক্ষন  াগজ সােডাউন পাওয়া োয় না। 

৫। প্রবেিছর সােডাউন না পাওয়ায় জরুরী কমরামে  াজ  রা সম্ভি হয় না। 

৬। বিদ্যমান ১৩২ ক বভ কমইন এন্ড ট্রান্সফার িাস বসগেম এ কমইন িাস  এর িবষ ি  সাংরক্ষণ  াগজর বদন উপগ গন্দ্রর ১৩২ ক বভ 

কলাড বিড গুবলর বি ল্প ও েগথাগপাযুক্ত কসাস ি বিড না থা ায় ঢা া শহগরর এ  চ্তুথ িাাংশ এলা া সহ সমি সাভার এলা া ও 

মাবন েঞ্জ এর আাংবশ  এলা ায় সরিরাহ বিবিে হয়/ হওয়ার সম্ভািনা তেরী হয়। বিবভন্ন এলা ায় কলাডগশড  রগে হয়। এগে 

বিবভন্ন জরুরী পবরগসিা বিবিে হয় , বশক্ষাপ্রবেষ্ঠান, গুরুত্বপূণ ি স্থাপনা সহ জনসাধারণ কভাোবন্তর বশ ার হয়। 

চ্ুাগলঞ্জ উত্তরগনর জন্য ব  ব  পদগক্ষপ িহন  রা হগয়বছল:  

১৩২ ক বভ কমইন এন্ড ট্রান্সফার িাস বসগেমগ  ডািল কমইন (কমইন িাস-১ ও কমইন িাস-২) িাস এ  নভাে ি  রা হগল উদ্ভে স ল 

সমস্যার সমাধান হগি। 

 

 

 

 

 



সময়/ব্যয়/পবরদশ িন (টিবসবভ) কসিার মাগন ব  ব  পবরিেিন এগনগছ: 

১। ১৩২ ক বভ কমইন িাস -১ও কমইন িাস-২  সহগজই সােডাউন িহণ  রা োগি।  

২। িাস সােডাউগনর জন্য ক ান কলাড কশড হগি না।  

৩। িাস কস শন এর মাধ্যগম বসগেম সচ্ল রাখা হগল উপগ গন্দ্রর ফল্ট  াগরন্ট কলগভল  গম োগি এগে  ম ফল্ট কলগভল সম্পন্ন 

ইকুপগমন্ট ব্যিহাগরর মাধ্যগম ব্যয় সাশ্রয়  রা সম্ভি হগি।  

৪। সগি িাপবর পাওয়ার বসগেম প্রগে শন এর সবহে ক ান আগপাষ  রগে হগি না।  

৫। এগে কসিার গুনেে মান বৃবি পাগি ও বসগেগমর বিলায়বিবলটি বৃবি পাগি। 

উদ্ভািগনর িাফ/ছবি: 

 

িাফ-১: বিদ্যমান ১৩২ক বভ আবমনিাজার সািগেশগনর বসগেল লাইন ডায়ািাম 



 

িাফ-২: উদ্ভািন পরিেীগে নতুন ১৩২ক বভ আবমনিাজার সািগেশগনর বসগেল লাইন ডায়ািাম 

 

ছবি ১: বিদ্যমান ১৩২ ক বভ কমইন ও ট্রান্সফার বিম, অবিলাবর িাস বনজস্ব সাব িে কে াগরর পগর সাংযুক্ত 



 

ছবি ২: রুপান্তবরে ১৩২ ক বভ ডািল িাস বিম কেখাগন কমইন িাস ১ ও কমইন িাস ২ বনজস্ব সাব িে কে াগরর পূগি ি সাংযুক্ত 

 

উদ্ভাি েগনর পবরবচ্বে:  

কমাহাম্মদ রাইসুল ইসলাম,  

উপ-বিভােীয় প্রগ ৌশলী,  

আবমন িাজার ২৩০ ক বভ বিড উপগ ন্দ্র,  

বজএমবড, ঢা া (উত্তর-পবিম), বপবজবসবি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


