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বিদ্যুৎ বিবিমালা, ২০১৯ 

প্রজ্ঞাপন 

 

এস.আর.ও নম্বর----------------। বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর িারা ৫৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতা িলল বিদ্যুৎ আইলনর কার্ যািলী সুষ্ঠুভালি 

পবরচালনার ললক্ষু সরকার বনম্নরূপ বিবিমালা প্রণয়ন কবরল। 

 

প্রথম অধ্যায় 

প্রারবিক 

 

১। সংবক্ষপ্ত বিলরানাম ও প্রিতযন।- (১) এই বিবিমালা বিদ্যুৎ বিবিমালা, ২০১৯ নালম অবভবিত িইলি। 

(২) ইিা অবিললম্ব কার্ যকর িইলি। 

 

২।  সংজ্ঞা।–বিষয় িা প্রসলের পবরপবি ককান বকছু না থাবকলল, এই বিবিমালায়-  

(১) “আইন” অথ য বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সলনর ০৭ নং আইন); 

 

(২) “কবমিন” অথ য িাংলালদি এনাবজয করগুললটরী কবমিন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সলনর ১৩ নং আইন) এর অিীন 

প্রবতবষ্ঠত িাংলালদি এনাবজয করগুললটরী কবমিন; 

(৩) “িারা” অথ য বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর িারা। 

 

(৪) “ভূগভযস্থ লাইন” অথ য বিদ্যুৎ সঞ্চালন িা বিতরলণর সালথ সংবিষ্ট তার, পবরিািী িা অন্য ককান মাধ্যম িা 

মাধ্যলমর অংি বিলিষ র্ািা অনুলমাবদত নকিা কমাতালিক পূতযকম যসি ভূগলভ য স্থাবপত।  

 

(৫) “সািলমবরন ককিল” অথ য বিদ্যুৎ সঞ্চালন িা বিতরলণর সালথ সংবিষ্ট তার, পবরিািী িা অন্য ককান মাধ্যম িা 

মাধ্যলমর অংি বিলিষ র্ািা অনুলমাবদত নকিা কমাতালিক সম্পাবদত পূতযকম যসি হ্রদ, নদীনালা বকংিা সাগর িা অন্য ককান 

জলািালরর তললদলি িা পাবনর উপবরতললর বনলচ স্থাবপত। 

 

(৬) “সরিরাি” অথ য তার, পবরিািী িা অন্য ককান মাধ্যলম উৎপাদনলকন্দ্র িইলত সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যিস্থার মাধ্যলম 

গ্রািক প্রালে স্থাবপত বিবভন্ন বিদ্যুবতক র্ন্ত্রপাবত িা সরঞ্জালম বিিভালি  বিদ্যুৎ কপ্ররণ। 

 

(৭) “পবরদি যক (Inspector)” অথ য আইলনর ৩১ িারামলত বনযুক্ত বিদ্যুৎ পবরদি যক; 

 

(৮) “চাপ” িবললত কর্ ককান দ্যইটি বিদ্যুৎ পবরিািীর মলধ্য বিদ্যুবতক বিভলির পাথ যকু র্ািা কভাল্ট এর মাধ্যলম 

পবরমাপ করা িয় অথিা পবরিািীর দ্যই অংলির বিদ্যুৎ চালপর পাথ যকুলক বুঝাইলি, র্ািা একটি র্লথাপযুক্ত কভাল্ট বমটালরর 

সািালে পবরমাপ করা িইলি এিং বনলম্নাক্তভালি িবণ যত িইলি- 

i. ‘বনম্ন চাপ’ অথ যাৎ র্খন স্বাভাবিক চাপ (nominal voltage) ৪০০ কভাল্ট;  

ii. ‘মধ্যম চাপ’ অথ যাৎ র্খন স্বাভাবিক চাপ (nominal voltage) ১১০০০ কভাল্ট;   

iii. ‘উচ্চ চাপ’ অথ যাৎ কর্খালন স্বাভাবিক চাপ (nominal voltage) ৩৩০০০ কভাল্ট এিং  

iv. ‘অবত উচ্চ চাপ’  অথ যাৎ কর্খালন স্বাভাবিক চাপ (nominal voltage) ১৩২০০০ কভাল্ট িা 

উিার অবিক। 
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বিতীয় অধ্যায় 

ইবিলপনলেন্ট বসলেম অপালরটর প্রবতষ্ঠা 

৩।   ইবিলপনলেন্ট বসলেম অপালরটর (Independent System Operator) প্রবতষ্ঠা।- (১) সমগ্র কদলি বিদ্যুৎ ব্যিস্থা 

সমবিত আকালর পবরচালনার ললক্ষু সরকার ইবিলপনলেন্ট বসলেম অপালরটর (অতঃপর আইএসও িবলয়া উবিবখত) 

প্রবতষ্ঠা কবরলি। 

 (২) আইএসও একটি সংবিবিিদ্ধ স্বায়ত্বিাবসত সংস্থা িইলি, র্ািার স্থায়ী িারািাবিকতা ও একটি সািারণ সীললমাির 

থাবকলি এিং আইলনর বিিানািলীর সালপলক্ষ ইিার স্থাির ও অস্থাির উভয় প্রকার সম্পবত্ত অজযন কবরিার, অবিকালর 

রাবখিার ও িস্তাের কবরিার ক্ষমতা থাবকলি। ইিা বনজ নালম মামলা দালয়র কবরলত পাবরলি এিং ইিার বিরুলদ্ধও 

মামলা দালয়র করা র্াইলি।  

 (৩) ইিা বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইলনর মাবলকানার অবিকারী িইলত পাবরলি না এিং বিদ্যুৎ উৎপাদন িা বিতরণ ব্যিসায় 

জবিত িইলত পাবরলি না।  

৪। ন্যািনাল কলাে কেসপ্যাচ কসন্টার (এনএলবেবস) এর কার্ যক্রম আইএসও এর উপর ন্যস্তকরণ।– (১) আইএসও প্রবতষ্ঠার 

পর পাওয়ার বগ্রে ককাম্পাবন অি িাংলালদি (বপবজবসবি) বলঃ এর আওতািীন এনএলবেবস ও এর সংবিষ্ট সকল এবরয়া, 
কলাে কেসপ্যাচ কসন্টার (এলবেবস), স্কাো সালকযল এিং কবমউবনলকিন সালকযল সকল স্থাির-অস্থাির সম্পবত্ত, কার্ যক্রম, 

অপালরিন ইতুাবদ আইএসও এর উপর ন্যস্ত িইলি। 

 (২) এই বিবিমালা কার্ যকর িওয়ার তাবরলখ এনএলবেবস-কত কম যরত তার বনজস্ব সকল কম যচারী অপিন প্রদান সালপলক্ষ 

আইএসও এর চাকুবরলত আত্মীকৃত িওয়ার কর্াগ্য িবলয়া গণ্য িইলিন। বনযুক্ত কম যচারীলদর চাকুবর ও কিতন সরকালরর 

পূি যানুলমাদনক্রলম আইএসও এর কিাে য কর্তযক প্রণীত চাকুবর প্রবিিান এিং স্বতন্ত্র কপ-কস্কল িারা বনয়বন্ত্রত িইলি।  

৫।  আইএসও এর কার্ যালয়, ইতুাবদ।– (১) আইএসও এর প্রিান কার্ যালয় ঢাকায় থাবকলি। (২) আইএসও উিার কার্ যক্রম 

সুষ্ঠুভালি পবরচালনার স্বালথ য িাংলালদলির কর্ ককান স্থালন আঞ্চবলক/িাখা কার্ যালয় স্থাপন কবরলত পাবরলি এিং 

প্রলয়াজলন স্থাবপত ককান আঞ্চবলক/িাখা কার্ যালয় স্থানাের িা বিলুপ্ত কবরলত পাবরলি। 

৬।  আইএসও এর গঠন, ইতুাবদ।-(১) একজন কচয়ারম্যান ও চারজন সদস্য সমিলয় আইএসও গঠিত িইলি।  

 (২) কচয়ারম্যান আইএসও এর প্রিান বনি যািী িইলিন। 

 (৩) কচয়ারম্যান ও সদস্যগণ আইএসও এর সাি যক্ষবণক কম যচারী িইলিন। 

৭।  কচয়ারম্যান ও সদস্যগলণর কর্াগ্যতা ও অলর্াগ্যতা ইতুাবদ।- 

 (১)  সরকার, বিদ্যুৎখালত ন্যুনতম ২৫ (পবচি) িৎসলরর অবভজ্ঞতা সম্পন্ন ইললকবিকুাল/কমকাবনকুাল ইবঞ্জবনয়াবরং এ 

বেগ্রী প্রাপ্ত একজন প্রলকৌিলীলক কচয়ারম্যান বিলসলি বনযুক্ত কবরলি। 

 (২)   সরকার, বিদ্যুৎ খালত কম যরত ন্যুনতম ২৫ (পঁবচি) িৎসলরর চাকুবরর অবভজ্ঞতাসি ইললকবিকুাল/কমকাবনকুাল 

ইবঞ্জবনয়াবরং এ বেগ্রী প্রাপ্ত কম যচারীগলণর মধ্য িইলত একজন সদস্য (পবরকল্পনা ও উন্নয়ন) ও সদস্য (অপালরিন) 

বনযুক্ত কবরলি। সরকার, প্রিাসন ও ব্যিস্থাপনায় অবভজ্ঞতাসম্পন্ন কম যচারীগলণর মধ্য িইলত একজন সদস্য 

(প্রিাসন) এিং এফবসএ/এফবসএমএ বেগ্রীিারী আবথ যক ব্যিস্থাপনায় অবভজ্ঞতা সম্পন্ন একজন সদস্য (অথ য) 

বিলসলি বনযুক্ত কবরলি। 

 (৩)  ককান ব্যবক্ত কচয়ারম্যান িা সদস্য বিসালি বনযুক্ত িইিার িা থাবকিার কর্াগ্য িইলিন না, র্বদ বতবন- 

  (ক) িাংলালদলির নাগবরক না িন; 

  (খ) ককান ব্যাংক িা আবথ যক প্রবতষ্ঠালন ঋণ কখলাপী বিসালি ক াবষত িন; 

  (গ) আদালত কর্তযক কদউবলয়া ক াবষত িন; 
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  ( ) বনবতক স্খলনজবনত ককান অপরালির দালয় কদাষী সাব্যস্ত িইয়া আদালত কর্তযক কারাদলি দবিত িন।  

৮।  কচয়ারম্যান ও সদস্যগলণর চাকুবরর কময়াদ, পদতুাগ, অব্যািবত ইতুাবদ।- (১) কচয়ারম্যান ও সদস্যগণ কার্ যভার গ্রিলণর 

তাবরখ িইলত ৩ (বতন) িৎসর কময়ালদ স্বীয় পলদ অবিবষ্ঠত থাবকলিন। সরকার চাবিলল একটি মাত্র কময়ালদর জন্য 

পুন:বনলয়াগ কবরলত পাবরলি; 

 (২) কচয়ারম্যান িা অন্য ককান সদস্য কর্ ককান সময় ৩(বতন) মালসর কনাটিি প্রদানপূি যক বিদ্যুৎ, জ্বালাবন ও খবনজ 

সম্পদ মন্ত্রণাললয়র দাবয়লত্ব বনলয়াবজত মন্ত্রীর উলেলে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রলর্ালগ পদতুাগ কবরলত পাবরলিন। 

(৩) সরকার ন্যুনতম ৩(বতন) মালসর কনাটিি প্রদান পূি যক কচয়ারম্যান িা ককান সদস্যলক অব্যািবত প্রদান করলত 

পাবরলি।     

৯।  কচয়ারম্যান ও সদস্যলদর পদমর্ যাদা, কিতন, ভাতা, ইতুাবদ।- কচয়ারম্যান ও সদস্যগলণর কিতন, ভাতা, পদমর্ যাদা ও 

চাকুবরর অন্যান্য িতযাবদ চাকুবর প্রবিিানমালা িারা বনি যাবরত িইলি। তলি চাকুবরর প্রবিিানমালা প্রণয়ন না িওয়া পর্ যে 

কচয়ারম্যান ও সদস্যগলণর কিতন, ভাতা, পদমর্ যাদা ও চাকুবরর অন্যান্য িতযাবদ সরকার কর্তযক বনি যাবরত িইলি।  

১০।  আইএসও এর উপলদষ্টা পবরষদ।- সরকার, সরকাবর কগলজলট প্রজ্ঞাপন িারা, বিদ্যুৎ বিভালগর আওতািীন বিদ্যুৎ 

উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ সংস্থা/ককাম্পাবনসমূলির বিলিষজ্ঞ প্রবতবনবি এিং বিশ্ববিদ্যাললয়র প্রলকৌিল বিষলয় 

বিলিষজ্ঞ প্রবতবনবির সমিলয় ০৭ (সাত) সদলস্যর একটি উপলদষ্টা কবমটি গঠন কবরলি এিং আইএসও এর কচয়ারম্যান 

উক্ত কবমটির সদস্য-সবচি বিলসলি দাবয়ত্ব পালন কবরলিন।  

১১।  আইএসও কর্তযক বফ আলরালপর ক্ষমতা।- (১) আইএসও কবমিন কর্তযক বনি যাবরত িালর বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও 

বিতরণ লাইলসবির বনকট িইলত বফ িা চাজয দািী ও আদায় কবরলত পাবরলি।  

১২।  আইএসও এর কম যচারী বনলয়াগ।- (ক) সরকার কর্তযক অনুলমাবদত সাংগঠবনক কাঠালমা অনুর্ায়ী আইএসও প্রলয়াজনীয় 

সংখ্যক কম যচারী বনলয়াগ কবরলত পাবরলি এিং তাঁিালদর চাকুবরর িতযািলী (কর্মন-বনলয়াগ, িদবল, পদায়ন, পলদান্নবত, 

কপ্রষন, বললয়ন, ছুটি ইতুাবদ) প্রবিিান িারা বনি যাবরত িইলি।  

 (খ) আইএসও সরকালরর অনুলমাদনক্রলম অন্য ককান সংস্থা িইলত কপ্রষলণ কম যচারী বনলয়াগ কবরলত পাবরলি এিং 

অনুরূপভালি ইিার বনজস্ব কম যচারীলক অন্য সংস্থায় কপ্রষলণ কপ্ররণ কবরলত পাবরলি।  

 (গ) সরকার আইএসও এর কার্ যক্রম সুষ্ঠুভালি পবরচালনার স্বালথ য প্রলয়াজন অনুর্ায়ী কম যচারী বনলয়াগ বদলত পাবরলি। 

১৩।  আইএসও এর দাবয়ত্ব ও কার্ যািলী।- (১) সরকার ও কবমিন কর্তযক অনুলমাবদত ককাে/বিিান অনুসালর বনভ যরলর্াগ্য, 

বনরাপদ, পক্ষপাতিীন, স্বল্পব্যয়ী এিং গুনগত মানসম্পন্ন বসলেম পবরচালনা বনবিত কবরিার ললক্ষু আইএসও বিদ্যুৎ 

ব্যিস্থা পবরচালনা, তদারবক ও বনয়ন্ত্রণ কবরলি।  

 (২) এই আইলনর অিীন কার্ যসম্পাদলনর ললক্ষু বনলয়াবজত ইউটিবলটিসমূলির অনুকূলল আইএসও বিদ্যুৎ সংবিষ্ট 

প্রলয়াজনীয় বনলদ যিনা প্রদান কবরলত পাবরলি। 

 (৩)  আইএসও বিদ্যুৎ উৎপাদন ককন্দ্রসমূলির র্থার্থভালি কমবরট অে যালরর বভবত্তলত কজনালরিন বসবেউবলং কবরলি 

এিং সারা কদলি উৎপাবদত বিদ্যুৎ কেসপ্যালচর জন্য দায়ী থাবকলি। 

 (৪) আইএসও বগ্রে পবরচালনা পর্ যলিক্ষণ কবরলি এিং কবমিন কর্তযক বনি যাবরত বগ্রে ককালের বিিান অনুসালর বগ্রে 

বনয়ন্ত্রণ এিং বনরাপদ ও ইলকানবমক কলাে কেসপালচর জন্য দায়ী থাবকলি। বগ্রে পবরচালনার কক্ষলত্র ককান 

মতপাথ যকু িা বিলরাি কদখা বদলল উিা পারস্পাবরক আললাচনার মাধ্যলম বনষ্পবত্ত কবরলি, অন্যথায় বনষ্পবত্তর জন্য 

কবমিলন কপ্ররণ কবরলি।  

 (৫) উপবিবি (২) এর বিিানলক ক্ষুন্ন না কবরয়া, আইএসও বনলম্নাক্ত বনলদ যিনা প্রদান কবরলত পাবরলি-  
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  (ক) ককালনা বিদ্যুবতক স্থাপনা িা র্ন্ত্রপাবতলক কালজ লাগালনা িা ককালনা র্ন্ত্রপাবতলক কাজ িইলত অপসারণ; 

  (খ) ককালনা বিদ্যুবতক স্থাপনা িা র্ন্ত্রপাবতলক সাি যক্ষবণকভালি প্রস্তুত রাখা; 

  (গ) অুাকটিভ িা বর-অুাকটিভ পাওয়ালরর হ্রাস-বৃবদ্ধ;  

  ( ) বিদ্যুৎ  ককলন্দ্রর  অপালরিন  িন্ধ রাখা িা  কলাে হ্রাস-বৃবদ্ধ করা; 

  (ঙ) কলাে ম্যালনজলমন্ট এিং 

  (চ) বিদ্যুৎ ব্যিস্থায় কর্ ককান র্ন্ত্রপাবত স্থাপন ও অপসারণ। 

 (৬) র্বদ ককান ব্যবক্ত লাইলসবির সবিত বিদ্যুলতর ব্যিসায় চুবক্তিদ্ধ িয়, তািা িইলল উক্ত ব্যবক্ত আইএসও এর 

বনলদ যিনা প্রবতপালন কবরলি। 

 (৭) র্বদ ককান লাইলসবি িা উপবিবি (৬) এ উবিবখত ব্যবক্ত আইএসও এর আইনগত বনলদ যিনা প্রবতপালন কবরলত 

অস্বীকার কলর িা ব্যথ য িয়, তািা িইলল আইএসও  সাবি যক বিদ্যুৎ ব্যিস্থার বনরাপত্তা  বনবিত কবরিার জন্য 

প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রিণ কবরলি। 

 (৮)  বগ্রে ইন্টারকালনিলনর মাধ্যলম বিদ্যুৎ আমদাবন-রপ্তাবনর কক্ষলত্র বগ্রে বনয়ন্ত্রণ কবরলি।  

১৪।  জবরমানা আলরাপ।-(১) বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরলণর কক্ষলত্র সংবিষ্ট লাইলসবি আইএসও এর বনলদ যিনা 

প্রবতপালন কবরলি; অন্যথায় আইএসও কর্তযক প্রণীত ও কবমিন কর্তযক অনুলমাবদত প্রবিিানমালা অনুর্ায়ী জবরমানা 

আলরাপ কবরলত পাবরলি র্ািা উক্ত লাইলসবি পবরলিাি কবরলত িাধ্য থাবকলি।   

 (২)  ককান লাইলসবি কর্তযক বিদ্যুৎ উৎপাদলনর কক্ষলত্র আইএসও কর্তযক বনলদ যবিত পবরমাণ অুাকটিভ ও বরঅুাকটিভ 

পাওয়ার উৎপাদলন ব্যথ য িইলল প্রবিিানমালা অনুর্ায়ী আইএসও জবরমানা আলরাপ কবরলত পাবরলি।  

 (৩)  বিদ্যুৎ সঞ্চাললনর কক্ষলত্র আইএসও কর্তযক বনলদ যবিত পবরমাণ বিদ্যুৎ সঞ্চাললন ব্যথ য িইলল সঞ্চালন লাইলসবিলক 

প্রবিিানমালা অনুর্ায়ী আইএসও জবরমানা আলরাপ কবরলত পাবরলি।  

 (৪)   বিদ্যুৎ বিতরলণর কক্ষলত্র ককান বিতরণ লাইলসবি পূি যল াবষত চাবিদা িইলত কিিী কলাে গ্রিণ কবরলল 

(Overdrawn) িা মাত্রাবতবরক্ত কলাে িজযন কবরলল (Rejection) প্রবিিানমালা অনুর্ায়ী আইএসও জবরমানা 

আলরাপ কবরলত পাবরলি। 

১৫। বফস, জবরমানা ও চাজয আদায়।- বিবি ১৪ এর উপবিবি-২, ৩ ও ৪ এর বনলদ যিনা কমাতালিক সৃষ্ট ব্যয় িা ক্ষবত এিং 

অন্যান্য খরলচর অথ য দায়ী লাইলসবির বনকট িইলত আইএসও Public Demand Recovery Act, 1913 (Act 

No. III of 1913) এর অিীন সরকাবর দািী বিসালি আদায় কবরলত পাবরলি।  
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র্ততীয় অধ্যায় 

পূতযকম য, ইতুাবদ 

১৬। রাস্তা, সিক ও মিাসিক, করলপথ ইতুাবদ খনন, উন্মকু্তকরলণর বিষলয় বিিানসমূি।- (১) ককান লাইলসবি লাইলসলি 

উবিবখত িতযসালপলক্ষ, সরিরাি এলাকার মলধ্য অথিা লাইলসলির িতযাবদ কমাতালিক সরিরাি এলাকার িাবিলর বিদ্যুৎ সরিরাি 

লাইন স্থাপলনর অনুমবত প্রাপ্ত িইলল, র্থািীঘ্র সিি উক্ত এলাকায়-  

(ক) কর্ ককান রাস্তা, সিক ও মিাসিক িা করলপলথর মাটি এিং পাকা জায়গা উন্মুক্তকরণ িা ভাোর কাজ কবরলত 

পাবরলি; 

(খ) কর্ ককান রাস্তা, সিক ও মিাসিক িা করলপলথর িা বনলচ অিবস্থত কর্ ককান ভূগভযস্থ নদ যমা, নালা িা সুিেপথ 

উন্মুক্তকরণ িা ভাোর কাজ কবরলত পাবরলি; 

(গ) বিদ্যুৎ সঞ্চালন, বিতরণ, কুািল ও এবরয়াল সরিরাি লাইন এিং অন্যান্য পূতযকম য বনম যাণ িা স্থাপন এিং উিা 

কমরামত, পবরিতযন িা অপসারণ কবরলত পাবরলি এিং 

( ) র্থার্থভালি বিদ্যুৎ সরিরাি ও অন্য প্রবতষ্ঠালনর ব্যিিালরর ললক্ষু টালনল িা োক্ট বনম যাণ, ফাইিার অপটিক 

লাইন স্থাপনসি অন্যান্য প্রলয়াজনীয় কাজ কবরলত পাবরলি। 

 

(২) উপবিবি (১) এ র্ািা বকছুই থাকুক না ককন, লাইলসবি সংবিষ্ট স্থানীয় কর্তযপক্ষ, মাবলক অথিা কক্ষত্রমলত, বিি দখলকারলক 

আইন ও বিবি কমাতালিক অিবিত কবরয়া, ভূবমলত িা উপলর িা বনলচ বিদ্যুবতক সরিরাি লাইন িা অন্যবিি পূতযকম য বনম যাণ িা 

স্থাপন কবরলত পাবরলি। 

 

১৭। পাইপ অথিা তার পবরিতযন।-  পক্ষগলণর মলধ্য বভন্নরূপ ককান চুবক্ত না থাবকলল পাইপ িা তার পবরিতযলনর কক্ষলত্র বনম্নিবণ যত 

িতযসমূি প্রলর্াজু িইলি, র্থা:- 

(ক) কর্ ককান পবরিতযলনর কাজ শুরুর অন্যুন ১ (এক) মাস পূলি য লাইলসবি অথিা সংবিষ্ট ব্যবক্ত অতঃপর অপালরটর 

িবলয়া উবিবখত, পাইপ, তার, বিদ্যুবতক সরিরাি লাইন িা পূতযকলম যর সামবয়ক অবিকাবরলক, অতঃপর এই বিবিলত মাবলক 

িবলয়া উবিবখত, বলবখত কনাটিি প্রদান কবরলি এিং উক্ত কনাটিলি বক িরলণর পবরিতযলনর প্রস্তাি করা িইয়ালে উিার িণ যনা ও 

পবরকল্পনা থাবকলি এিং কখন িইলত পবরিতযন কম য শুরু িইলি উিার বিিরণ থাবকলি এিং পরিতীলত মাবলক এই বিষলয় কর্ 

িরলণর তথ্য জাবনলত ইচ্ছা কবরলিন, তািা প্রদান কবরলিন; 

(খ) কনাটিি প্রদালনর ১৪ (কচৌে) বদলনর মলধ্য মাবলক অপালরটলরর বনকট এই মলম য অবির্াচন পত্র কপ্ররণ কবরলত 

পাবরলিন এিং প্রস্তাবিত পবরিতযলনর বিষলয় ককান প্রশ্ন কদখা বদলল উিা পারস্পবরক সম্মবতর বভবত্তলত বনষ্পবত্ত িইলি এিং 

উক্তরূলপ বিষয়টি বনষ্পবত্ত না িইলল আইলনর িারা ৫৩ এর বিিান অনুর্ায়ী বনষ্পবত্ত িইলি এিং 
(গ) দফা (খ) এর অিীন ককান বিষয় মধ্যস্থতাকারীর বনকট কপ্ররণ করা িইলল, মধ্যস্থতাকারী মাবললকর দায়-দাবয়ত্ব 

এিং অপালরটর কর্তযক পূতযকম য িাস্তিায়লনর উপর অর্থা িািা পবরিালর গুরুত্ব আলরাপ কবরলিন। 

                                                                                                                                                                                                                                   

১৮। ন্যতন পূতযকলম যর কনাটিি।- (১) লাইলসবি কর্তযক ককান রাস্তা, সিক ও মিাসিক িা উিার অংিবিলিষ, করলপথ, খাল িা 

জলপলথ পূতযকম য কবরিার কক্ষলত্র- 

(ক) সংবিষ্ট ব্যবক্ত িা প্রবতষ্ঠানলক অন্যুন ১৫ (পলনর) বদন পূলি য কনাটিি প্রদান কবরলত িইলি; 

 (খ) কর্লক্ষলত্র সংবিষ্ট ব্যবক্ত িা প্রবতষ্ঠান লাইলসবির উপযু যক্ত পূতযকম য নকিার অংিবিলিষ অনুলমাদন না কলরন িা 

সংলিািন সালপলক্ষ উিা অনুলমাদন কলরন এিং অিবিত কলরন, কসলক্ষলত্র লাইলসবি অিবিত িইিান ১ (এক) সপ্তালির মলধ্য 

সরকালরর বনকট আপীল কবরলত পাবরলিন এিং সরকার প্রকৃত কারণসমূি বিলিচনা কবরয়া বসদ্ধাে প্রদান কবরলি, র্ািা চূিাে 

িবলয়া গণ্য িইলি; 

(গ) ১৫ (পলনর) বদলনর মলধ্য র্বদ সংবিষ্ট ব্যবক্ত িা প্রবতষ্ঠান লাইলসবিলক বলবখতভালি তািার অনুলমাদন িা 

অননুলমাদলনর বিষয়টি অিবিত কবরলত ব্যথ য িন, তািা িইলল পূতযকম য অনুলমাবদত িবলয়া গণ্য িইলি;  

( ) সংবিষ্ট ব্যবক্ত িা প্রবতষ্ঠান র্বদ এইরূপ পূতযকম য অনুলমাদন কলরন, িা সংলিািন সালপলক্ষ অনুলমাদন কলরন, 

কসইলক্ষলত্র উভয়পক্ষ পূতযকম য, উিার ক্ষবতপূরণ িা অন্য ককান ব্যবক্তর প্রবত মাবললকর দায় সংক্রাে বিষলয় পারস্পবরক সম্মবতর 

বভবত্তলত বনষ্পবত্ত িইলি এিং সম্মবতর বভবত্তলত মীমাংসা না িইলল আইলনর ৫৩ িারার বিিান অনুর্ায়ী বনষ্পবত্ত িইলি; 

  (ঙ) পূতযকলম যর ফলল র্বদ ককান রাস্তা, সিক ও মিাসিক িা িাঁলির ক্ষবত িয় লাইলসবি পূতযকম য সমাপনালে বনজ 

খরলচ সংবিষ্ট ব্যবক্ত িা প্রবতষ্ঠান িা কমরামলতর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত প্রবতষ্ঠালনর তত্ত্বািিালন তািা কমরামত কবরয়া বদলিন; 
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(চ) কর্লক্ষলত্র ভূ-গভযস্থ সরিরাি লাইলন ককান পূতযকম য কবরিার প্রলয়াজন িয়, র্ািা মূল সরিরাি লাইলনর সবিত 

সংযুক্ত তািা িইলল লাইলসবি কমরামতকারী ব্যবক্ত িা প্রবতষ্ঠান অথিা কক্ষত্রমলত মাবলকলক অনুরূপ পূতযকম য সম্পাদলনর ইচ্ছা 

জানাইয়া অন্যুন ৪৮ (আটচবিি)  ন্টার বলবখত কনাটিি প্রদান কবরলিন এিং 

(ে) বিদ্যমান পূতযকলম যর বিবিষ্টু এিং অিস্থালনর ককানরূপ পবরিতযন না কবরয়া কমরামত, নিায়ন িা সংলিািলনর 

জন্য পূতযকম য িাস্তিায়লনর কক্ষলত্র, জরুবর অিস্থা ব্যতীত অন্যান্য কক্ষলত্র লাইলসবি, কমরামতকারী কর্তযপক্ষ িা কক্ষত্রমলত ব্যবক্ত িা 

প্রবতষ্ঠানলক তািার উলেে সম্পলকয অন্যুন ৪৮ (আটচবিি)  ন্টার বলবখত কনাটিি প্রদান কবরলিন এিং উক্ত সময় অবতক্রালের 

পর তৎক্ষণাৎ অনুরূপ পূতযকম য শুরু কবরলত িইলি এিং র্থািীঘ্রই সিি দ্রুততার সবিত এিং র্বদ সিি িয়, কিষ না িওয়া পর্ যে 

বদিারাবত্র কাজ চালাইয়া র্াইলি। 

 

(২) লাইলসবি উপবিবি (১) এর ককান বিিান প্রবতপাললন ব্যথ য িইলল, ইিার ফলল সৃষ্ট কর্লকান ক্ষবত িা অবনলষ্টর জন্য সংবিষ্ট 

ব্যবক্ত/প্রবতষ্ঠানলক পূণ য ক্ষবতপূরণ প্রদান কবরলত িইলি এিং অনুরূপ ক্ষবতপূরলণর পবরমাণ বনি যারলণ সৃষ্ট মতপাথ যকু িা বিিাদ 

আইলনর ৫৩ িারার বিিান অনুর্ায়ী বনষ্পবত্তলর্াগ্য িইলি। 

 

(৩) এই বিবির অন্যান্য বিিালন র্ািা বকছুই থাকুক না ককন, ভূগভযস্থ বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন নষ্ট িইয়া কগলল জরুবর অিস্থার 

কক্ষলত্র লাইলসবি কমরামতকারী ব্যবক্ত িা প্রবতষ্ঠান অথিা কক্ষত্রমলত, সংবিষ্ট ব্যবক্ত িা প্রবতষ্ঠানলক তািার অবভপ্রায় সম্পলকয 

কনাটিি প্রদান কবরয়া উপবিবি (১) এর বিিানািলীর প্রবতপালন ব্যবতলরলকই বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন কবরলত পাবরলিন। জরুবর 

অিস্থার কক্ষলত্র লাইলসবি বিদ্যুৎ ব্যিস্থা দ্রুত পুন:স্থাপলনর প্রলয়াজলন অস্থায়ীবভবত্তলত বিদ্যুৎ লাইন বনম যাণ কবরলত পাবরলিন। 

তলি িতয থালক কর্, অনুরূপ লাইন শুধু ভূগভযস্থ বিদ্যুবতক সরিরাি লাইন ত্রুটিমুক্ত না করা পর্ যে ব্যিিার করা র্াইলি এিং সকল 

কক্ষলত্র ত্রুটি অপসারলণর পরপরই এিং সরকালরর বলবখত সম্মবত না থাবকলল, েয় সপ্তালির মলধ্য তািা অপসারণ কবরলত িইলি। 

 

১৯। পূতযকম য পবরিতযন।- (১) এই বিবির অন্যান্য বিিান সালপলক্ষ, বনম্নিবণ যত কক্ষলত্র ককান লাইলসবি বিবি ১৬ এর অিীন ক্ষমতা 

প্রলয়াগ কবরয়া পূতযকম য সম্পাদন কবরলত পাবরলিন, র্থা:- 

 

(ক) অন্য ককান লাইলসবির বনয়ন্ত্রণািীন ককান বিদ্যুবতক লাইন িা প্ল্ুান্ট; 
(খ) র্থার্থভালি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ককান ব্যবক্ত কর্তযক ককান ন্যতন পাইপলাইন িা অন্যবিি পূতযকম য স্থাপন িা বনম যালণর জন্য 

ককান পবরখা খনলনর প্রলয়াজন িইলল, কসই কক্ষলত্র লাইলসবি িা কক্ষত্রমলত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যবক্ত, বভন্নরূপ ককান চুবক্ত না থাবকলল 

অথিা জরুবর অিস্থায় সরকার িা স্থানীয় কর্তযপক্ষ অথিা র্থার্থভালি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যবক্ত িা লাইলসবিলক পবরখার খনন কাজ 

শুরুর পূলি য বিলিষ িাতযা িািক মারফত অথিা কটবললফান, কমািাইল, ফুাক্স, অথিা ই-কমইল অথিা এসএমএস এর মাধ্যলম 

জানাইলিন। তলি, পরিতীলত বলবখতভালি বিষয়টি অিবিত কবরলিন। কাজ িাস্তিায়লনর সময় ব্যবক্ত িা প্রবতষ্ঠালনর উপবস্থত 

থাবকিার অবিকার থাবকলি এিং ব্যবক্ত িা প্রবতষ্ঠালনর যুবক্তসেত সন্তুবষ্ট সালপলক্ষ তািা িাস্তিাবয়ত িইলি; 

(গ) িাংলালদি কটবললর্াগালর্াগ বনয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (২০০১ সলনর ১৮নং আইন) এর অিীন লাইলসিপ্রাপ্ত ব্যবক্ত 

কর্তযক পবরচাবলত কটবললর্াগালর্ালগর উলেলে এিং ইন্টারলনট কসিা প্রদালনর উলেলে ব্যিহৃত ককান কটবললর্াগালর্ালগর 

র্ন্ত্রপাবত; 

( ) িাংলালদি করলওলয় কর্তযক পবরচাবলত কটবলগ্রাফ ব্যিস্থার উলেলে ব্যিহৃত কটবললর্াগালর্াগ র্ন্ত্রপাবত এিং 

(ঙ) কুািল কটবলবভিন কনটওয়াকয পবরচালনা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সলনর ৩৮নং আইন) এর অিীন কুািল 

কটবলবভিন বিতরণ ব্যিস্থার উলেলে ব্যিহৃত কটবললর্াগালর্াগ র্ন্ত্রপাবত। 
 

(২)  কর্লকান ব্যবক্ত সংবিষ্ট লাইলসবিলক বিদ্যুবতক লাইন িা প্ল্ুান্ট পবরিতযলনর জন্য অনুলরাি কবরলত পাবরলিন। 

 

(৩) লাইলসবি, পূতযকম য শুরু কবরিার কমপলক্ষ ১৫ (পলনর) বদন পূলি য পূতযকলম যর িরণ, সিাব্য পবরিতযন, সময় এিং স্থান উলিখ 

কবরয়া সংবিষ্ট ব্যবক্ত িা প্রবতষ্ঠানলক কনাটিি প্রদান কবরলিন। 

 

(৪) জরুবর অিস্থায় উপবিবি (৩) এর বিিান প্রলর্াজু িইলি না, তলি পূতযকম য শুরু কবরিার পর র্থািীঘ্র সিি সংবিষ্ট সংস্থালক 

বিষয়টি অিবিত কবরলত িইলি। 

 

(৫) উপবিবি (৩) এর অিীন কনাটিি প্রাবপ্তর ৭ (সাত) বদলনর মলধ্য সংবিষ্ট কর্তযপক্ষ িা সংস্থা বনম্নিবণ যত বিষয়সমূি উলিখ 

কবরয়া পাল্টা কনাটিি প্রদান কবরলত পাবরলি- 

(ক) কর্তযপক্ষ িা সংস্থা বনলজই উক্ত পূতযকম য সম্পাদলনর উলেলে উক্তরূপ পবরিতযন কবরিার অবিকারী এিং 
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(খ) উক্তরূপ পূতযকাজ সম্পাদলনর ফলল উদ্ভূত ব্যয় লাইলসবিলক িিন কবরলত িইলি। 

 

(৬) র্বদ উপবিবি (৫) এর অিীন পাল্টা কনাটিলি উলিখ করা িয় কর্, পবরিতযলনর কাজ কর্তযপক্ষ িা সংস্থার তত্ত্বািিালন করা 

িইলি, তািা িইলল লাইলসবি পাল্টা কনাটিিটি প্রবতপালন না কবরয়া পূতযকম য কবরলিন না। 

 

(৭) র্বদ উপবিবি (৫) এর অিীন পাল্টা কনাটিি প্রদান করা না িয় অথিা সংবিষ্ট কর্তযপক্ষ িা সংস্থা কর্তযক পাল্টা কনাটিি প্রদান 

করা িইললও প্রস্তাবিত কাজ বনবদ যষ্ট সমলয়র মলধ্য, র্ািা ৪৮ (আটচবিি)  ন্টার কম িইলি না, সম্পন্ন কবরলত ব্যথ য িয়, তািা 

িইলল লাইলসবি সংবিষ্ট কর্তযপক্ষ িা সংস্থার তত্ত্বািিান োিাই পবরিতযন কাজ সম্পন্ন কবরলত পাবরলিন। 

 

২০। ভূগভযস্থ নদ যমা, পাইপ িা বিদ্যমান বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন িা পূতযকলম যর সবন্নকলট বিদ্যুবতক সরিরাি লাইন স্থাপন।- (১) 

কর্ই কক্ষলত্র- 

(ক) ন্যতন বিদ্যুবতক সরিরাি লাইন অথিা অন্যবিি পূতযকম য কবরিার জন্য লাইলসবিলক ককান পবরখা খনন কবরিার 

প্রলয়াজন িয়, র্ািার সবন্নকলট সরকার অথিা অন্যলকান স্থানীয় কর্তযপলক্ষর বনয়ন্ত্রণািীন ককান ভূগভযস্থ নদ যমা, পাবন প্রিালির খাত 

িা পূতযকম য অথিা র্থার্থভালি ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যবক্তর মাবলকািীন অন্য ককান পাইপ, সাইলফান (siphon), বিদ্যুবতক সরিরাি 

লাইন িা অন্যবিি পূতযকম য আইনগতভালি স্থাবপত িইয়ালে; অথিা 

(খ) র্থার্থভালি ক্ষমতা প্রাপ্ত ককান ব্যবক্ত কর্তযক ককান ন্যতন পাইপলাইন িা অন্যবিি পূতযকম য স্থাপন িা বনম যালণর 

জন্য ককান পবরখা খনলনর প্রলয়াজন িইলল, র্ািার বনকট ককান লাইলসবির বিদ্যুবতক সরিরাি লাইন িা পূতযকম য আইনগতভালি 

স্থাবপত িইয়ালে, কসই কক্ষলত্র; 

 লাইলসবি িা কক্ষত্রমলত ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যবক্ত, বভন্নরূপ ককান চুবক্ত না থাবকলল অথিা জরুবর অিস্থায় সরকার িা স্থানীয় 

কর্তযপক্ষ অথিা র্থার্থভালি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যবক্ত িা লাইলসবিলক, অতঃপর এই বিবিলত মাবলক িবলয়া উবিবখত, পবরখার খনন 

কাজ শুরুর পূলি য বলবখতভালি বিবি ১৯(১)(খ) এর বিিান মলত অথিা পরিতীলত বলবখত অিগবতসি কটবললফালন অথিা ই-

কমইললর মাধ্যলম অিগত কবরলিন। কাজ িাস্তিায়লনর সময় ব্যবক্ত িা প্রবতষ্ঠালনর উপবস্থত থাবকিার অবিকার থাবকলি এিং 

ব্যবক্ত িা প্রবতষ্ঠালনর যুবক্তসেত সন্তুবষ্ট সালপলক্ষ তািা িাস্তিাবয়ত িইলি। 

 

(২) ককান পাইপ, বিদ্যুবতক সরিরাি লাইন িা পূতযকলম যর অিস্থালনর পবরিতযন না  টাইয়া উক্ত অংলির অিঃখনলনর প্রলয়াজন 

রবিয়ালে মলম য প্রতীয়মান িইলল, কসই কক্ষলত্র উক্ত কার্ য িাস্তিায়নকালল অিঃখনন স্থলল পাইপ, বিদ্যুবতক লাইন িা পূতযকলম যর 

র্থার্থ িারণ সম্ববলত বভবত্ত প্রদালনর ব্যিস্থা রাবখলত িইলি। 

 

(৩) র্বদ লাইলসবি বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন আিাআবিভালি িা এমনভালি স্থাপন কলরন, র্ািা অন্য ককান ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যবক্তর 

মাবলকানািীন পাইপ, লাইন িা সাবভ যস পাইপ িা সাবভ যস লাইন িা আইলনর অিীন ককান ব্যবক্তর জ্বালাবন সরিরাি িা সঞ্চাললনর 

কালজ ব্যিহৃত পাইপ, লাইন িা সাবভ যস লাইন স্পিয কলর িা কবরলত পালর, কসই কক্ষলত্র এইরূপ ব্যবক্তর বলবখত সম্মবত এিং 

আইলনর বিিান র্থার্থ অনুসরণ ব্যতীত এইরূপ বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন স্থাপন করা র্াইলি না। 

 

(৪) কর্ই কক্ষলত্র লাইলসবি এই বিবির ককান বিিান প্রবতপাললন ব্যথ য িন, কসই কক্ষলত্র বতবন সং টিত ক্ষবত িা অবনলষ্টর জন্য 

যুবক্তসেত ক্ষবতপূরণ প্রদান কবরলিন। 

 

(৫) এই বিবির অিীন ককান মতপাথ যকু িা বিলরালির উদ্ভি িইলল আইলনর ৫৩ িারার বিিান অনুর্ায়ী উিা বনষ্পবত্তলর্াগ্য িইলি। 

 

২১। ভগ্নরাস্তা, করলওলয়, ভূগভযস্থ নদ যমা, নালা িা টালনল অবিললম্ব কমরামত।- (১) এই আইলনর অিীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রলয়াগকালল 

ককান লাইলসবি ককান রাস্তা, সিক ও মিাসিক, করলপথ, িা ককান ভূগভযস্থ নদ যমা, নালা িা সুিেপথ এর মাটি িা পাকা জায়গা 

উমু্মক্ত কবরলল িা ভাবেলল বতবন- 

(ক) অনবতবিললম্ব উন্মুক্ত িা ভগ্নকৃত অংলি বনরাপত্তা কিষ্টনী প্রদালনর মাধ্যলম বনরাপত্তার ব্যিস্থা কবরলিন; 

(খ) উন্মুক্ত িা ভগ্নকৃত অংলির বিপরীলত িা বনকলট সূর্ যালস্তর পূলি যই সি যসািারলণর সতকযতার জন্য পর্ যাপ্ত আললার 

ব্যিস্থা কবরলিন এিং উিা সূলর্ যাদয় পর্ যে সংরক্ষণ কবরলিন; 

(গ) উন্মুক্ত িা ভগ্নকৃত মাটি িা পাকা জায়গা িা ভূগভযস্থ নদ যমা িা টালনল র্থাসিি দ্রুততার সবিত ভরাট ও পুনি যিাল 

কবরলিন এিং অনুরূপ উমু্মক্তকৃত িা ভগ্নজাত আিজযনা অপসারণ কবরলিন এিং 
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( ) উন্মুক্ত িা ভগ্নকৃত মাটি িা পাকা জায়গা িা ভূগভযস্থ নদ যমা, নালা িা টালনল বনম যাণ িা কমরামলতর মাধ্যলম 

পুনি যিাললর পর উিা কমপলক্ষ ০৩ (বতন) মাস সংরক্ষণ কবরলত িইলি এিং প্রলয়াজলন আরও অবতবরক্ত সময়, র্ািা ০৯ (নয়) 

মালসর অবিক নলি, পর্ যে সংরক্ষণ কবরলত িইলি। 

 

(২) র্বদ ককান লাইলসবি উপবিবি (১) এর অিীলন দাবয়ত্ব প্রবতপাললন ব্যথ য িন, কসই কক্ষলত্র উক্ত রাস্তা, সিক ও মিাসিক, 

করলপথ, ভূগভযস্থ নদ যমা, নালা িা টালনল বনয়ন্ত্রণকারী িা ব্যিস্থাপনাকারী ব্যবক্ত, ব্যতুয়কারীর বিলম্বজবনত িা িাস্তিায়লনর 

ব্যথ যতার কারলণ বনলজ উক্ত কার্ য সম্পন্ন কবরলি এিং তজ্জন্য ব্যবয়ত অথ য ব্যতুয়কারীর বনকট িইলত আদায় কবরলত পাবরলিন। 

 

(৩) উপবিবি (২) এর অিীন ব্যবয়ত অলথ যর পবরমাণ বনি যারলণর কক্ষলত্র ককান বিলরাি সৃবষ্ট িইলল উিা আইলনর ৫৩ িারার বিিান 

অনুর্ায়ী বনষ্পবত্ত িইলি। 

 

২২। কটবললফান কসিাদানকারী সংস্থালক কনাটিি প্রদান।- (১) ককান লাইলসবি, সাবভ যস লাইন িা বিদ্যুৎ সরিরাি লাইলনর 

কমরামত, নিায়ন িা বিদ্যমান পূতযকলম যর সংলিািন, কর্খালন ইিার বিবিষ্ট িা অিস্থালনর পবরিতযন  টিলি না, এইরূপ কক্ষত্র 

ব্যতীত, কটবললফান কসিা প্রদানকারী লাইলনর ককান অংলির ৫(পাঁচ) বমটালরর মলধ্য ককান বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন স্থাপন িা 

অন্যবিি পূতযকম য কলর কসইলক্ষলত্র কটবললফান সংস্থালক বনম্নিবণ যত বিষয়াবদ উলিখপূি যক অন্যুন ১০ (দি) বদলনর কনাটিি প্রদান 

কবরলি: 

(ক) পূতযকলম যর সময় িা প্রস্তাবিত পবরিতযন; 

(খ) কর্ পদ্ধবতলত পূতযকম য করা িইলি; 

(গ) কর্ পবরমাণ ও িরলণর বিদ্যুৎ িবক্ত কপ্রবরত িইলি;  

( ) কতদূর এিং কীভালি ভূ পবরিতযন িইলি এিং 

অনুরূপ পূতযকম য িা পবরিতযলনর ফলল কটবললফান লাইলনর ককানরূপ ক্ষবতসািন িইলি না মলম য লাইলসবি কটবললফান কসিাদানকারী 

সংস্থালক বনিয়তা প্রদান কবরলিন। 

তলি িতয থালক কর্, লাইলসবি কর্তযক বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন স্থাপন িা অন্যবিি পূতযকলম যর ত্রুটির জন্য সৃষ্ট জরুবর অিস্থায় ন্যতন 

পূতযকম য িা সংলিািলনর পর লাইলসবি কটবললফান কসিাদানকারী সংস্থালক শুধু সিাব্য পবরিতযলনর বিষলয় বলবখত কনাটিি প্রদান 

কবরলিন। 

(২) পূতযকম যটি র্বদ ককান িরলণর সাবভ যস লাইন বনম যাণ িা স্থাপলনর কাজ িইয়া থালক, কসলক্ষলত্র পূতযকম য শুরুর অন্যুন ৪৮ 

(আটচবিি)  ন্টা পূলি য লাইলসবি কটবললফান কসিাদানকারী সংস্থালক বলবখত কনাটিলির মাধ্যলম অনুরূপ পূতযকম য িাস্তিায়লনর 

অবভপ্রায় ব্যক্ত কবরলিন। 

 

২৩। এবরয়াল লাইন।- (১) ককান লাইলসবিলক এবরয়াল লাইন স্থাপলনর ক্ষমতা প্রদান করা িইলি না, র্বদ না এতদ্যলেলে 

বলবখতভালি বতবন কর্ পদ্ধবতলত বনম যাণ কালজর প্রস্তাি কবরয়ালেন, উিা কবরলত সরকার কর্তযক তািালক অনুলমাদন প্রদান করা 

িয়। 

তলি িতয থালক কর্, এই িরলনর অনুলমাদন থাবকললও এই বিবিমালার আওতায় কর্ সকল কর্তযপলক্ষর সম্মবতর প্রলয়াজন 

রবিয়ালে, ইিার দায় িইলত লাইলসবি অব্যািবত প্রাপ্ত িইলিন না। 

 

(২) উপবিবি (১) এর বিিান বনম্নিবণ যত কক্ষলত্র প্রলর্াজু িইলি না - 

(ক) বিদ্যুৎ লাইন এমন, ব্যবক্তর জায়গায় িয় বর্বন উক্তরূপ লাইন স্থাপলনর জন্য দায়ী; 

(খ) সরকার কর্তযক বনি যাবরত অন্যান্য কক্ষলত্র। 

 

(৩) লাইলসবি কর্তযক এবরয়াল লাইন স্থাপন িা রক্ষণালিক্ষলণর কক্ষলত্র উপবিবি (১) এর িতয ভলের কারলণ সরকার তৎক্ষণাৎ 

উিা অপসারলণর জন্য লাইলসবিলক বনলদ যি বদলত পাবরলি িা অপসারলণর ব্যিস্থা গ্রিণ কবরলত পাবরলি এিং এইরূপ অপসারলণর 

জন্য ব্যবয়ত অথ য লাইলসবির বনকট িইলত আদায় করা র্াইলি। 

 

(৪) এবরয়াল লাইন স্থাপলনর পর ককান একটি এবরয়াল লাইলনর সবন্নকলট ককান বৃক্ষ িা ককান কাঠালমা িা অন্যবিি িস্তু 

দিায়মান থাবকলল িা পবিলল এিং উিার অিস্থান বিদ্যুৎ পবরিিন িা কপ্ররলণ িা ককান পূতযকলম য বিঘ্ন  টাইলত পালর িা িািার 

সৃবষ্ট িইলত পালর, এইরূপ অিস্থায় লাইলসবি উক্ত বৃক্ষ, কাঠালমা িা িস্তু অপসারলণর ব্যিস্থা কবরলিন অথিা কক্ষত্রমলত 

র্লথাপযুক্ত ব্যিস্থা গ্রিণ কবরলিন। 
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(৫) এবরয়াল লাইন স্থাপলনর পূি য িইলত বস্থত ককান কাঠালমা িা অন্যবিি িস্তু অপসারলণর কক্ষলত্র উিার মাবলক িা দখলকালরর 

আপবত্ত থাবকলল, উক্ত আপবত্তর কারণ উলিখপূি যক কজলা প্রিাসক অথিা তািার মলনানীত প্রবতবনবি িরাির আলিদন কবরলত 

পাবরলিন। 

 

(৬) উপবিবি (৫)-এর অিীন উক্ত আলিদন প্রাবপ্তর পর র্বদ উভয় পলক্ষর শুনাবন গ্রিণালে কজলা প্রিাসক অথিা তািার মলনানীত 

প্রবতবনবির বনকট এই মলম য প্রতীয়মান িয় কর্, উক্ত এবরয়াল লাইন স্থাপন জনস্বালথ যর জন্য আিেকীয়, কসই কক্ষলত্র উক্ত মাবলক 

িা দখলকালরর আপবত্ত সলত্ত্বও লাইলসবিলক উক্ত কাঠালমা িা িস্তু অপসারলণর আলদি বদলত পাবরলিন। 

 

তলি, র্বদ কজলা প্রিাসক অথিা তািার মলনানীত প্রবতবনবি এই মলম য সন্তুষ্ট িন কর্, এই িরলণর অপসারলণর ফলল মাবলক িা 

দখলকারলক ক্ষবতপূরণ প্রদান সেত িইলি, কসই কক্ষলত্র উভয় পলক্ষর সমলঝাতার বভবত্তলত মাবলক িা দখলকারলক উপযুক্ত 

ক্ষবতপূরণ প্রদালনর জন্য লাইলসবিলক আলদি প্রদান কবরলত পাবরলিন। 

 
২৪। ক্ষবতপূরণ।-  (১) এই আইলনর অিীন পূতযকম য সম্পাদনকালল িা বিদ্যুবতক টাওয়ার বনম যালণ লাইলসবি ফসল, গােপালা, 

জবম, অিকাঠালমার র্তদূর সিি কম অবনষ্ট, ক্ষবত এিং অসুবিিা সৃবষ্ট কবরলিন এিং তদকর্তযক কর্ ককান অবনষ্ট, ক্ষবত িা 

অসুবিিার জন্য ক্ষবতপূরণ প্রদান কবরলত িইলি।  

 

(২) উপবিবি (১) এর উলেে পূরণকলল্প পূতযকম য সম্পাদনকালল িা টাওয়ার বনম যাণকালল লাইলসবি কর্তযক ককান 

অস্থাির সম্পবত্তর ক্ষবত সাবিত িইলল ক্ষবতগ্রস্ত ব্যবক্ত িা প্রবতষ্ঠানলক প্রচবলত িাজার মূলে ক্ষবতপূরণ প্রদান কবরলত িইলি। 

ক্ষবতপূরণ বনি যারলণর কক্ষলত্র পাকা অিকাঠালমা িইলল গণপূতয বিভাগ িইলত, ফসললর কক্ষলত্র কৃবষ বিভাগ িইলত এিং গােপালার 

ক্ষবত সািলনর কক্ষলত্র সংবিষ্ট িনবিভাগ িইলত মূে বনি যারণী প্রবতলিদন গ্রিণ কবরলত িইলি। প্রাপ্ত প্রবতলিদলনর আললালক 

সংবিষ্ট লাইলসবির পবরচালনা পষ যদ/কিাে য পর্ যাললাচনাপূি যক যুবক্তসেত ক্ষবতপূরণ বনি যারণ কবরলিন।  

 

(৩) লাইলসবি কর্তযক বিদ্যুবতক টাওয়ার বনম যাণ িা অন্য ককান পূতযকম য সম্পাদলনর কক্ষলত্র ব্যবক্ত মাবলকানািীন জবম 

ব্যিিালরর কক্ষলত্র সংবিষ্ট মাবলকলক প্রচবলত িাজার মূলে ক্ষবতপূরণ প্রদান কবরলত িইলি। 

 

(৪) জবমর িাজার মূে বনি যারলণর কক্ষলত্র সংবিষ্ট সাি-করবজস্ট্রার অবফস িইলত একই কমৌজার একই কেবণর সম্পবত্তর 

বিগত ০১ (এক) িৎসলরর গি মূে পর্ যাললাচনা কবরয়া সংবিষ্ট লাইলসবির কিাে য ন্যায়ানুগ মূে বনি যারণ কবরলি।   

 

(৫) টাওয়ার বনম যাণসি অন্যান্য কালজ ব্যিহৃত জবম বনম যান কাজ সম্পাদন কিলষ টাওয়ার িা বিদ্যুবতক স্থাপনার ককান 

রূপ ক্ষবত সািন না কবরয়া সংবিষ্ট ভূবম মাবলক ব্যিিার কবরলত পাবরলিন।  
 

তলি িতয থালক কর্, র্বদ কখনও লাইলসবির বনকট এই মলম য প্রতীয়মান িয় কর্, উক্ত জবমর ব্যিিার টাওয়ার িা 

বিদ্যুবতক স্থাপনার জন্য অসুবিিা/হুমবক সৃবষ্ট কবরলতলে, তলি তৎক্ষণাৎ লাইলসবি ভূবম মাবলকলক উক্ত জবমর ব্যিিার িইলত 

বিরত রাবখিার অবিকার সংরক্ষণ কবরলিন।  

 
(৬) লাইলসবি প্রলয়াজলন সাফকিলা দবললমূলে জবম ক্রয় কবরয়া এই আইলনর অিীন বিদ্যুবতক টাওয়ার বনম যাণ িা 

পূতযকম য সম্পাদন কবরলত পাবরলি। 

  
(৭) ক্ষবতপূরণ এর কক্ষলত্র সংবিষ্ট লাইলসবির কিাে য এর বসদ্ধােই চূিাে িবলয়া গণ্য িইলি এিং ক্ষবতপূরলণর পবরমাণ 

িা অনুরূপ ক্ষবতপূরলণর আলিদন প্রলশ্ন কর্ ককান মতপাথ যকু িা বিলরালির উদ্ভি িইলল আইলনর ৫৩ িারার বিিান অনুর্ায়ী 

বিষয়টি বনষ্পবত্ত কবরলত িইলি।   
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চতুথ য অধ্যায় 

বিদ্যুৎ সরিরাি, বমটার স্থাপন, ইতুাবদ 

 

২৫। বমটার।- (১) আইলনর ১৭ িারার বিিানমলত লাইলসবি উপযুক্ত মলন কবরলল, গ্রািলকর আবেনায় এমন িরলনর বমটার, 

সলি যাচ্চ চাবিদা বনলদ যিক িা অন্যবিি র্ন্ত্র স্থাপন কবরলত পাবরলিন, র্ািা  সরিরািকৃত বিদ্যুলতর পবরমাণ িা কর্  কময়ালদ বিদ্যুৎ 

সরিরাি করা িইয়ালে িা সময় বভবত্তক বিদ্যুৎ ইউবনলটর িার িা বিদ্যুৎ সরিরাি সম্পবকযত অন্যবিি পবরমাণ িা সময় বনবিত 

কলর। 

 

তলি িতয থালক কর্, ককান চুবক্ত িবিভূ যতভালি মূল বিতরণ লাইলনর এিং বিবি ১৭ এ উবিবখত বমটার-এর অেি যতী স্থান 

ব্যতীত অন্য ককান স্থালন বমটার, বনলদ যিক িা র্ন্ত্রপাবত স্থাপন করা র্াইলি না। 

 

 পূলি য উবিবখত ককান বমটার, বনলদ যিক িা র্ন্ত্র র্ািা বিদ্যুৎ বিবলং এর কালজ ব্যিহৃত িইয়া থালক, লাইলসবি উক্ত 

বমটার, বনলদ যিক িা র্ন্ত্রলক সঠিক ও চালু অিস্থায় রাবখলিন। 

 

(২) গ্রািলকর সবিত আললাচনা সালপলক্ষ লাইলসবি কর্তযক সরিরাি পলয়ন্ট বনি যাবরত িইলি। 

 

(৩) বিতরণ লাইলসবি সরিরািকৃত িা স্থাবপত বমটার বনলম্নাক্ত কারলণ প্রবতস্থাপলনর জন্য অনুলরাি জানাইলত পাবরলি - 

 (ক) আইন, বিবি িা প্রবিিান অথিা িাংলালদি এনাবজয করগুললটবর কবমিন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সলনর ১৩নং 

আইন) এর বিিান প্রবতপালন বনবিত কবরিার জন্য; অথিা 

(খ) লাইলসবি এিং গ্রািলকর মলধ্য র্বদ ককান কারলণ মতবিলরাি কদখা কদয়, তািা িইলল কসই কক্ষলত্র লাইলসবির 

বসদ্ধাে অনুর্ায়ী প্রবতস্থাপন এিং 

 (গ) অন্য ককান যুবক্তসেত কারলণ। 

 (৪) লাইলসবি কর্তযক অনুলরাি কবরিার পর র্বদ গ্রািক বমটার প্রবতস্থাপন কবরলত অস্বীকার কলরন, তািা িইলল বিতরণ 

লাইলসবি বিদ্যুৎ সরিরাি বিবচ্ছন্ন কবরলত পাবরলিন। 

 

(৫) ককান গ্রািক সামবয়কভালি সংলর্াগ বিবচ্ছন্ন কবরলত চাবিলল সমুদয় িলকয়া বিদ্যুৎ বিল ও প্রলর্াজু চাজয পবরলিািপূি যক 

ন্যুনতম ৪৮ (আটচবিি)  ন্টা পূলি য লাইলসবিলক বলবখতভালি অনুলরাি কবরলল লাইলসবি গ্রািলকর সংলর্াগ বিবচ্ছন্ন কবরলিন। 

(৬) ককান বমটার ব্যিিালরর জন্য সঠিক িবলয়া গণ্য িইলি, র্বদ ইিা লাইলসবির বনি যাবরত িরন, েুািাে য ও কস্পবসবফলকিন 

অনুর্ায়ী িইয়া থালক। 
 

ব্যাখ্যা।– ককান বমটার সঠিক িবলয়া বিলিবচত িইলি, র্বদ উিা বনি যাবরত ক্রুটি সীমার মলধ্য বিদ্যুৎ সরিরালির পবরমাণ িা 

সরিরািকৃত বিদ্যুলতর পবরমাণ বনলদ যি কলর।   

 

 (৭) বমটার সঠিক বকনা তদ্ বিষলয় ককান মতপাথ যকু িা বিতলকযর সৃবষ্ট িইলল কর্লকান পক্ষ প্রিান বিদ্যুৎ পবরদি যলকর বনকট 

আলিদন কবরলত পাবরলিন। প্রিান বিদ্যুৎ পবরদি যক আলিদন প্রাবপ্তর ৪৫ (পঁয়তাবিি) বদলনর মলধ্য পক্ষগণলক শুনাবনর সুলর্াগ 

প্রদান কবরয়া বসদ্ধাে প্রদান কবরলিন। বমটারটি সঠিক নয় মলম য প্রতীয়মান িইলল প্রিান বিদ্যুৎ পবরদি যক সংবিষ্ট গ্রািকলক উক্ত 

সময়কালল সরিরািকৃত বিদ্যুলতর পবরমাণ অথিা সরিরালির সংযুক্ত কলাে বনি যারণ কবরলিন। এই বিষলয় প্রিান বিদ্যুৎ 

পবরদি যলকর বসদ্ধােই চুিাে িবলয়া গণ্য িইলি। 

তলি িতয থালক কর্, এই উপবিবির অিীন লাইলসবি িা গ্রািক কর্তযক প্রিান বিদ্যুৎ পবরদি যলকর বনকট আলিদন 

কবরিার পূলি য উক্তরূপ অবভলর্াগ দালয়লরর বিষলয় অপর পক্ষলক ০৭ (সাত) বদলনর কনাটিি প্রদান কবরলত িইলি। 
 

  (৮) প্রিান বিদ্যুৎ পবরদি যক কর্তযক বনি যাবরত পদ্ধবতলত সরিরািকৃত বিদ্যুলতর পবরমাণ বনরূবপত িইলি। 

 

২৬। র্থার্থভালি বিদ্যুবতক বমটার সংরক্ষণ।- (১) আইলনর িারা ১৭(৩) ও ১৭(৪) কমাতালিক গ্রািক র্থার্থভালি বিদ্যুবতক 

বমটার সংরক্ষণ কবরলিন।  

 

(২) আইলনর ১৭ িারার বিিান লঙ্ঘলনর কারলণ বিতরণ লাইলসবি বমটার অপসারণ, পরীক্ষণ এিং পুনঃস্থাপন কবরলত পাবরলি 

এিং তজ্জন্য ব্যবয়ত অথ য গ্রািলকর বনকট িইলত আদায় কবরলত পাবরলিন। 
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২৭। বিদ্যুৎ সংলর্াগ বিবচ্ছন্নকরণ।-  (১) লাইলসবি কর্তযক র্থার্থভালি বমটার সংরক্ষণ অথিা বিদ্যুৎ সরিরালির জন্য বিদ্যুৎ 

বিল িা চাজয পবরলিালি ককান গ্রািক ব্যথ য িইলল, লাইলসবি উক্ত ব্যবক্তলক অন্যুন ১০ (দি) বদলনর বলবখত কনাটিি প্রদান অথিা 

বলবখত কনাটিলির পবরিলতয গ্রািকপ্রালে সরিরািকৃত বিদ্যুৎ বিললর কবপলত স্পষ্টভালি সংলর্াগ বিবচ্ছলন্নর সময়সীমা উলিখ 

কবরয়া বিদ্যুৎ সংলর্াগ বিবচ্ছন্ন কবরলত পাবরলিন। 

তলি িতয থালক কর্, বিদ্যুৎ সংলর্াগ বিবচ্ছন্ন করা িইলি না, র্বদ গ্রািক, এই বিষলয় আপবত্ত িা অন্যবিি কারলণর অংি বিসালি- 

(ক) দািীকৃত অথ য কনাটিলি বকংিা গ্রািকপ্রালে সরিরািকৃত বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ বিললর কবপলত উবিবখত সময়সীমার মলধ্য 

পবরলিাি কলরন;  

 (খ) বিলল ককান আপবত্ত থাবকলল পূলি যর ১২ (িার) মালসর বিল গি কবরয়া অথিা গ্রািলকর কলাে বিলিচনায় 

আপবত্তকৃত বিল সংলিািন কবরলত িইলি। সংলিাবিত বিললর উপর ককান সারচাজয িার্ য িইলি না। ইিা ন্যতন বিল বিসালি গণ্য 

িইলি। দািীকৃত বিললর ১০% জমা বদয়া আপবত্ত দাবখল কবরলত িইলি।  

(গ) র্বদ আপবত্তর অংি বিসালি দফা ‘খ’ এ উবিবখত অথ য পবরলিাি করা িইয়া থালক, কসই কক্ষলত্র গ্রািক কারণ 

উলিখপূি যক বিতরণ লাইলসবির স্থানীয় কম যকতযার উপরস্থ কম যকতযার বনকট ১০ (দি) কম যবদিলসর মলধ্য বলবখতভালি আপবত্ত 

দাবখল কবরলত পাবরলিন। 

( ) উক্ত কম যকতযা (খ) দফা অনুসালর দাবখলকৃত আপবত্তর বিষলয় ১৫(পলনর) কার্ যবদিলসর মলধ্য বনষ্পবত্ত কবরলিন। 

(ঙ) দফা “খ” এ উবিবখত কম যকতযার বসদ্ধালে র্বদ গ্রািক সংক্ষুদ্ধ িন, কসই কক্ষলত্র বসদ্ধাে অিবিত িইিার ১০(দি) 

কার্ যবদিলসর মলধ্য উক্ত বসদ্ধালের বিরুলদ্ধ বিতরণ লাইলসবির প্রিান বনি যািীর বনকট আপবত্ত দাবখল কবরলত পাবরলিন। 

(চ) প্রিান বনি যািী “ঙ” দফা অনুসালর দাবখলকৃত আপবত্ত প্রাবপ্তর ৩০ (বত্রি) কার্ যবদিলসর মলধ্য আপবত্ত বনষ্পবত্ত 

কবরলিন। 

(ে) দফা “চ” অনুসালর প্রদত্ত আলদলি র্বদ গ্রািক সন্তুষ্ট না িন, অথিা ৩০ (বত্রি) কার্ যবদিলসর মলধ্য আপবত্ত বনষ্পবত্ত 

না িয়, কসই কক্ষলত্র পরিতী ১৫ (পলনর) কার্ যবদিলসর মলধ্য কবমিলন আবপল দালয়র কবরলত পাবরলিন, এ কক্ষলত্র কবমিলনর 

বসদ্ধাে চূিাে িবলয়া গণ্য িইলি। 

 

(২) বনম্নিবণ যত কর্লকান কারলণ লাইলসবি ককান স্থালনর বিদ্যুৎ সংলর্াগ বিবচ্ছন্ন কবরলত পাবরলিন- 

(ক) উক্ত স্থালনর মাবলক িা দখলকার জামানত প্রদান না কবরলল অথিা অপর্ যাপ্ত জামানত প্রদান কবরলল, অথিা উক্ত 

স্থালনর মাবলক িা দখলকার পবরিতযন িইলল পবরিবতযত মাবলক িা দখলকার জামানত প্রদালন ব্যথ য িইলল; 

(খ) উক্ত স্থালনর মাবলক িা দখলকার এমন ককান র্ন্ত্রপাবত ব্যিিার কবরয়ালেন িা তািার কর্ স্থালন বিদ্যুৎ সরিরাি 

করা িইয়ালে উিা এমনভালি ব্যিিার করা িইয়ালে, র্ািা লাইলসবি কর্তযক অন্যলকান ব্যবক্তলক সরিরািকৃত বিদ্যুৎ ব্যিিালরর 

কক্ষলত্র িািার সৃবষ্ট কলর; 

(গ) উক্ত স্থালন ব্যিহৃত বিদ্যুবতক তার, বফটিংস, পূতযকম য এিং র্ন্ত্রপাবত ভাল অিস্থায় না থাবকিার কারলণ বিদ্যুবতক 

ব্যিস্থার ক্ষবত সাবিত িইলল; 

( ) উক্ত স্থালনর মাবলক িা দখলকার লাইলসবিলক কনাটিি প্রদান না কবরয়া ব্যিহৃত বিদ্যুবতক তার, বফটিংস, 

পূতযকম য িা র্ন্ত্রপাবতর সংলর্াজন িা পবরিতযন সািন কবরলল; অথিা 

(ঙ) উক্ত স্থালনর মাবলক িা দখলকার বনম্নিবণ যত কাজ কবরলল- 

(i) এমনভালি বিদ্যুৎ ব্যিিার কলর র্ািালত লাইলসবির বিদ্যুৎ লাইন িা পূতযকলম যর অবনষ্ট সাবিত িয় িা 

বনরাপত্তা বিবঘ্নত িয়; 

(ii) এমন পদ্ধবতলত বিদ্যুৎ ব্যিিার কদখালনা িয়, র্ািা উচ্চ ট্যাবরফ িালর বিদ্যুৎ ব্যিিার বিসালি আদায়লর্াগ্য; 

(iii) বমটার, বিদ্যুৎ ব্যিিার বনলদ যিক িা অনুরূপ ককান র্লন্ত্রর বসল, কভার, কখাল, ইতুাবদ নষ্ট কবরলল িা 

উিার উপর  ষা-মাঝা (Tempering) কবরলল; 

(iv) বমটার, বিদ্যুৎ ব্যিিার মাপার বনলদ যিক অথিা অনুরূপ ককান র্লন্ত্রর ইনলেলক্সর পবরিতযন কবরলল; 

 (v) বমটার, বিদ্যুলতর সলি যাচ্চ চাবিদা বনলদ যিক িা অনুরূপ র্ন্ত্রলক বিদ্যুৎ সরিরাি, ব্যিিার বলবপিদ্ধ কবরলত 

িািাগ্রস্ত কবরলল; 

(vi) অবিিভালি বিদ্যুৎ ব্যিিার কবরলল। 

 

(৩)      ৭১ (২) এর                 র                 র        র    র                 র          

 র  র       র              র                                  র                     র র      র      

        র     র          র       র  র                              র  । 
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২৮। বিদ্যুৎ পুনঃসংলর্াগ।–  

(১) গ্রািলকর ত্রুটির কক্ষলত্র লাইলসবি কর্তযক বিবচ্ছন্ন লাইলনর সংলর্াগ পুনঃস্থাবপত িইলত পালর, র্বদ গ্রািক- 

 (ক) পবরলিািলর্াগ্য িলকয়া বিল প্রদান কলরন; 

 (খ) ত্রুটিগুবলর সংলিািন পূি যক পূি যািস্থায় আনয়ন কলরন; 

 (গ) বিদ্যুৎ সংলর্াগ বিবচ্ছন্ন ও পুনঃসংলর্াগ কবরিার জন্য উদ্ভূত যুবক্তসেত ব্যয় পবরলিাি কলরন; এিং 

( ) জামানত প্রদান কলরন।  
  

(২) লাইলসবি কর্তযক আইলনর বিিান লঙ্ঘলনর ফলল গ্রািক ক্ষবতগ্রস্ত িইলল তজ্জন্য গ্রািক কবমিলন অবভলর্াগ দালয়র কবরলত 

পাবরলিন। 

 

(৩) গ্রািলকর আলিদন বনষ্পবত্তর কক্ষলত্র তদে কবরলত বগয়া র্বদ কদখা র্ায় কর্, যুবক্তগ্রািু এিং আইনগত উপালয় গ্রািলকর 

বিদ্যুবতক সংলর্াগ বিবচ্ছন্ন করা িয় নাই, কসই কক্ষলত্র কবমিন লাইলসবির বিরুলদ্ধ ক্ষবতপূরলণর আলদি বদলত পাবরলি। 

 

(৪) উপবিবি (২) এর অিীন লাইলসবির বিরুলদ্ধ অবভলর্াগ দালয়র করা িইলল লাইলসবির দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা এই মলম য যুবক্ত 

উপস্থাপন কবরলত পাবরলিন কর্, উবিবখত দাবয়ত্ব পাললনর জন্য বতবন র্থাসাধ্য কচষ্টা কবরয়ালেন অথ যাৎ তািালক আত্মপক্ষ 

সমথ যলনর সুলর্াগ প্রদান কবরলত িইলি। 

 

(৫) কবমিন উপবিবি (২) এর বিিান কমাতালিক প্রাপ্ত অবভলর্াগ তদে কবরলি এিং র্থালপাযুক্ত বসদ্ধাে প্রদান কবরলি। 

 

(৬) ককান কখলাবপ গ্রািক সমুদয় িলকয়া বিদ্যুৎ বিল পবরলিাি না কবরয়া উক্ত স্থাপনায় অথিা লাইলসবির আওতািীন অন্য 

ককান স্থাপনায় বনলজ ন্যতন ককান বিদ্যুৎ সংলর্াগ গ্রিণ কবরলত পাবরলিন না। 

 

(৭) গ্রািক ৩ (বতন) মালসর মলধ্য পুন:সংলর্াগ বনলত ব্যথ য িইলল গ্রািলকর সংলর্াগ স্থায়ীভালি বিবচ্ছন্ন িবলয়া গণ্য িইলি। 

 

(৮)  বিদ্যুৎ বিল িলকয়া রাবখয়া ককান গ্রািক মৃতুুিরণ কবরলল অথিা তাঁিার স্থাপনা িস্তাের কবরলল উক্ত গ্রািলকর িলকয়া 

বিদ্যুৎ বিল তািার বিি উত্তরাবিকারী অথিা িস্তাের গ্রিীতা িা তািার উত্তরাবিকারীগলণর বনকট িইলত আদায়লর্াগ্য িইলি। 

 

২৯। অবগ্রম বিদ্যুৎ বিল প্রদান।- (১)  কপাে কপইে বমটালরর কক্ষলত্র বিদ্যমান কর্ পদ্ধবতলত বিদ্যুৎ বিল পবরলিাি কবরয়া থালকন, 

অনুরূপ একই পদ্ধবতলত ককান গ্রািক চাবিলল অবগ্রম বিদ্যুৎ বিল প্রদান কবরলত পাবরলিন। 

 

(২) তলি ভবিষ্যলত বিদ্যুলতর মূে বৃবদ্ধ পাইলল অবগ্রম প্রদানকৃত বিললর সমিয় সািন কবরলত িইলি। 

 

(৩) লাইলসবি কর্তযক পবঞ্জকািষ য অনুর্ায়ী গ্রািকলক বিদ্যুৎ বিললর বিিরণী িা দািীর পবরমাণ জানাইলত িইলি। িলকয়া না 

থাবকলল না দািী সনদপত্র পরিতী িৎসলরর মাচ য মালসর মলধ্য জারী কবরলিন। 

 

(৪) বপ্র-কপইে/স্মাট য বপ্র-কপইে বমটালরর কক্ষলত্র গ্রািক সািারণ বনয়লম অবগ্রম বিদ্যুৎ বিল প্রদান কবরলত পাবরলিন।  
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পঞ্চম অধ্যায় 

সুরক্ষা এিং বনরাপত্তা ব্যিস্থা 

 

৩০। সংলর্াগ প্রদালনর পূলি য বললকজ বিষলয় সতকযতা।- (১) ককান আলিদনকারীর আবেনায় সংলর্াগ প্রদালনর প্রাক্কালল ঐ 

সংলর্ালগর আওতায় আলিদনকারীর কমাট বিদ্যুৎ চাবিদার পাঁচ িাজার ভালগর একভালগর কিিী বিদ্যুৎ বললকজ িয় মলম য 

যুবক্তসেতভালি প্রতীয়মান িইলল ককান লাইলসবি সংবিষ্ট আলিদনকারীর আবেনায়/প্রােলন ককান র্লন্ত্র বিদ্যুৎ সরিরালির 

সংলর্াগ প্রদান কবরলত পাবরলিন না। 

 

(২) র্বদ ককান লাইলসবি উপবিবি (১) এর বিিানমলত সংলর্াগ প্রদান কবরলত অস্বীকার কলর, তলি বতবন সংবিষ্ট 

আলিদনকারীলক উক্ত অস্বীকৃবতর কারণ উলিখ পূি যক একটি কনাটিি প্রদান কবরলিন। 

 

৩১। গ্রািলকর আবেনায় বললকজ।- (১) র্বদ ককান লাইলসবি যুবক্তপূণ যভালি বিশ্বাস কলরন কর্, একজন গ্রািলকর বিদ্যুৎ বসলেলম 

বললকজ রবিয়ালে র্ািা বিপদ  টাইিার কারণ িইলত পালর, তখন বতবন গ্রািকলক বলবখতভালি এই মলম য একটি যুবক্তসেত সময় 

বদয়া কনাটিি প্রদান কবরলত পাবরলিন কর্, বতবন র্ন্ত্রটি পবরদি যন ও পরীক্ষা কবরলত চান। 

 

(২) উপবিবি (১) এর অিীন কনাটিি প্রদান করা িইলল- 

      (ক) গ্রািক কর্তযক র্বদ যুবক্তসেতভালি পবরদি যন ও পরীক্ষার জন্য সুলর্াগ প্রদান করা না িয়; 

      (খ) গ্রািলকর বসলষ্টলম সলি যাচ্চ সরিরালির পাঁচ িাজার ভালগর একভালগর অবিক বললকজ িইলত কদখা র্ায়, 

তলি উবিবখত বসলষ্টলম লাইলসবি গ্রািকলক তাৎক্ষবণক কনাটিি প্রদান কবরয়া কসখালন বিদ্যুৎ সরিরাি িন্ধ কবরলত পাবরলিন এিং 

বললকলজর কারণ দূরীভূত না িওয়া পর্ যে পুনরায় সংলর্াগ পুন:স্থাপন কবরলত পাবরলিন না। 

 

৩২। বললকজ সম্পলকয পবরদি যলকর বনকট আলিদন ।- (১) র্বদ ককান আলিদনকারী িা কভাক্তা বিবি ৩০ ও ৩১ এর আওতায় 

লাইলসবি তািালক সংলর্াগ বদলত অস্বীকার কবরিার কারলণ িা সংলর্াগ িন্ধ কবরিার কারলণ িা তািার বসলষ্টলম বিদ্যুৎ সরিরাি 

পুন:স্থাপলন বিলম্ব িইিার কারলণ উক্ত লাইলসবির কালজ সন্তুষ্ট না িন, তলি বতবন সংবিষ্ট পবরদি যলকর বনকট এতবিষলয় তািার 

আলিদন কপি কবরলত পাবরলিন এিং এতদলপ্রবক্ষলত উক্ত পবরদি যক িা তািার কালজ সিায়তাকারী বনযুক্ত কম যকতযা পবরদি যলকর 

বনলদ যি কমাতালিক  সরকার কর্তযক বনি যাবরত বফস গ্রিণপূি যক কভাক্তা িা আলিদনকারীর র্ন্ত্রপাবত অথিা বিদ্যুৎ বসলেলমর মলধ্য 

ককান বললকজ আলে বকনা তািা পরীক্ষা কবরিার ব্যিস্থা বনলত পাবরলিন। 

 

 (২) এই পরীক্ষা আলিদনপত্র প্রাবপ্তর ৪৮ (আটচবিি)  ন্টা িা উপবিবি (১) এর আওতায় প্রদত্ত বফস প্রদালনর মলধ্য কর্টি পলর 

িয়, কস আললালক সম্পাদন কবরলিন। 

 

 (৩) র্বদ পবরদি যক িা উপলর উবিবখত ককান কম যকতযা পরীক্ষা কবরয়া কদবখলত পান কর্, আলিদনকারী কর্তযক সলি যাচ্চ বিতরণ 

চাবিদার পাঁচ িাজার ভালগর একভালগর কম বিদ্যুৎ আলিদনকারীর বসলেম িইলত বললকজ িইলতলে, তখন পবরদি যক কর্তযক 

লাইলসবিলক ২৪  ন্টার মলধ্য কসখালন বিদ্যুৎ সরিরাি কবরলত িা বিদ্যুৎ সরিরাি চালু রাবখলত কনাটিি প্রদান কবরলিন এিং 

পবরদি যলকর বনলদ যি সালপলক্ষ, উপবিবি (১) এর আওতায় কর্ পবরমাণ বফস আলিদনকারী পবরদি যকলক প্রদান কবরয়ালেন, কস 

পবরমাণ বফস লাইলসবি আিদনকারীলক প্রদান কবরলিন। 

 

৩৩। গ্রািকলক কভালল্টজ কললভল সম্পলকয ক াষণা।- ককান গ্রািকলক বিদ্যুৎ সরিরালির পূলি য লাইলসবি কর্ কভালল্টজ কললভলল 

বিদ্যুৎ সরিরাি কবরলত প্রবতশ্রুবতিদ্ধ কস কভালল্টজ সম্পলকয অিগত কবরলিন এিং িাংলালদি এনাবজয করগুললটরী কবমিন কর্তযক 

প্রণীত “ইললবশবসটি বগ্রে ককাে, ২০১৯” এ উবিবখত কভালল্টলজর তারতলম্যর কিবি িইলত পাবরলি না।  

 

তলি িতয থালক কর্, পরীক্ষার প্রলয়াজলন িা কালজর জটিলতার কারলণ সংবিষ্ট কালজর জন্য র্তটুকু সময় প্রলয়াজন ততটুকু 

সমলয়র জন্য লাইলসবি বিদ্যুৎ সরিরাি িন্ধ কবরলত পাবরলিন এিং লাইলসবির গ্রািকগণ কর্ন ইিার জন্য ক্ষবতগ্রস্ত না িন, 

কসজন্য অেত: ২৪  ন্টা পূলি য এতদসংক্রাে বিজ্ঞবপ্ত প্রদান কবরলিন। তলি গ্রািক কর্তযক আপবত্ত উত্থাবপত িইলল সরকালরর 

পূি যানুমবত গ্রিণ ব্যতীত কসখালন বিদ্যুৎ সরিরাি িন্ধ করা র্াইলি না (জরুবর প্রলয়াজন ব্যতীত)। 
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৩৪। লাইলসবি কর্তযক বিদ্যুৎ সরিরালির বিলকালয়বি সম্পলকয ক াষণা।- বিদ্যুৎ সরিরালির তাবরখ িইলত লাইলসবি গ্রািলকর 

বনকট ক াষণা বদলিন কর্, বক  বিলকালয়বিলত বতবন বিদ্যুৎ সরিরাি কবরলিন এিং লাইলসবি ব্যবতক্রম ব্যতীত উক্ত সরিরালির 

বিলকালয়িী “ইললবশবসটি বগ্রে ককাে, ২০১৯” এ উবিবখত কভালল্টলজর তারতলম্যর মলধ্য থাবকলত িইলি। 

 

৩৫। বমটার বসলকরণ।- (১) ককান লাইলসবি একটি  বমটার িা সলি যাচ্চ চাবিদাসূচক র্লন্ত্র এক িা একাবিক বসল গ্রািলকর 

আবেনায় স্থাপন কবরলত পাবরলিন। লাইলসবি ব্যতীত অন্য ককান ব্যবক্ত এই বসল ভাবেলত পাবরলিন না। 

 

 (২) লাইলসবি ব্যতীত অন্য ককউ কর্ন উক্ত বসল ভাবেলত না পালরন তজ্জন্য গ্রািক সিাব্য সকল ব্যিস্থা গ্রিণ কবরলিন। 

 

৩৬। বমটালর ক্রুটির সীমা।- আইলনর ১৭ িারার ও বিবি ২৫ এর উলেে পূরণকলল্প গ্রািলকর আবেনায় স্থাবপত বমটালর ত্রুটির কর্ 

সীমা গ্রিণলর্াগ্য িইলি তািা বনম্নরূপ-  
 

(ক) িাংলালদি েুািাে য অুাি কটবেং ইিটিটিউট (বিএসটিআই) কর্তযক বনি যাবরত ক্রটিসীমার মলধ্য িইলল; 

          (খ) বিএসটিআই কর্তযক বমটালরর ক্রটিসীমা বনি যাবরত না থাবকলল ঐরূপ সরাসবর সংলর্াবজত বমটালরর কক্ষলত্র ত্রুটির 

সীমা কেণী ১.০ িইলি এিং ইিিুলমন্ট িারা সংলর্াবজত বমটালরর কক্ষলত্র ক্রটির সীমা কেণী ০.২ িইলি এিং 

          (গ) কলাে বিিীন অিস্থায় বমটালর ককান বরবেং বলবপিদ্ধ িইলি না। 

     

৩৭। বমটার িা সলি যাচ্চ চাবিদা সূচক র্লন্ত্রর িতযািলী।– আইলনর ১৭ িারার বিিান সালপলক্ষ বমটার িা সলি যাচ্চ চাবিদাসূচক র্ন্ত্র 

িা অন্য র্ন্ত্রপাবত একজন গ্রািলকর আবেনায় কর্ িতযািীলন স্থাপন করা িইয়ালে তািা বনম্নরূপ িইলি-  

 (ক) সলি যাচ্চ চাবিদা বনরুপলণ বেমাি বমটালরর পূণ য কলালের অবতবরক্ত এক-পঞ্চমাংি কলােসি সকল কলালের কক্ষলত্র 

চূিাে সঠিকতায় ২.৫% কম কিিী বরবেং প্রদান কবরলত পাবরলি না; 

 (খ) ককান কলাে না থাবকলল িা ন্যুনতম চালজযর কম বেমাি কলালের কক্ষলত্র অনুলমাবদত কলালের উপর ৭০% বেমাি 

কলাে িরা িইলি এিং 

(গ) অনুলমাবদত কলালের কচলয় কিবি কলাে ব্যিিার করা িইলল িািবত কলালের জন্য বিগুণ িালর বেমাি চালজযর বিল 

পবরলিাি কবরলত িইলি। ককান অিস্থালতই বিল পবরলিালির সময়সীমা ৩ (বতন) মালসর কিিী িইলি না। 

 

৩৮। আিাবসক, িাবণবজুক ও বিল্প গ্রািক ইতুাবদলত বিদ্যুৎ সংলর্ালগর পূলি য পরীক্ষা-নীবরক্ষা বনবিতকরণ।- (১) বিদ্যুৎ 

সংলর্াগ কদওয়ার পূলি য প্রিান বিদ্যুৎ পবরদি যক তািার এখবতয়ারভুক্ত এইচটি গ্রািলকর সংলর্াগস্থল র্থার্থভালি পরীক্ষাপূি যক 

বনি যাবরত সমলয়র মলধ্য বলবখত অনুমবত প্রদান কবরলিন এিং উক্ত ফলাফল  বলবপিদ্ধ কবরয়া গ্রািলকর নবথলত সংরক্ষণ 

কবরলিন। 

 

(২) বিদ্যুৎ সংলর্াগ কদওয়ার পূলি য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/ককাম্পাবন কর্তযক সকল সংলর্ালগর কক্ষলত্র র্থার্থভালি তালরর 

ইিুললিন কটষ্ট, কবন্টবনউটি কটষ্ট, বললকজ কালরন্ট কটষ্ট, গ্রাউবিং, কমইন সুইচ ও ওয়ুাবরং তালরর ক্ষমতা ইতুাবদ পরীক্ষাপূি যক 

ফলাফল বলবপিদ্ধ কবরলত িইলি এিং উিা উক্ত গ্রািলকর নবথলত সংরক্ষণ কবরলত িইলি।  

 

(৩) এইচটি গ্রািলকর কক্ষলত্র বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/ককাম্পাবন কর্তযক বিদ্যুৎ সংলর্াগ কদওয়ার পূলি য গ্রািক কর্তযক স্থাবপত 

উপলকলন্দ্রর ক্ষমতা, এলটি ও এইচটি বগয়ালরর ক্ষমতা, বপএফআই র্ন্ত্র, ওয়ুাবরং, গ্রাউবিং (প্রলর্াজুলক্ষলত্র কিাবরং িা কমি 

গ্রাউবিং), সাবকযট কেকালরর বিবপং কালরন্ট ও বিবপং টাইম ইতুাবদ পরীক্ষাপূি যক বলবপিদ্ধ কবরলত িইলি এিং উিা উক্ত 

গ্রািলকর নবথলত সংরক্ষণ কবরলত িইলি।  

 

৩৯। গ্রািলকর আবেনায় কাজ করার কক্ষলত্র লাইলসবির দাবয়ত্বািলী।- লাইলসবির মাবলকানািীন িা বনয়ন্ত্রণািীন বিদ্যুবতক 

সরিরাি লাইন ও র্ন্ত্রপাবত বিদ্যুবতক িা র্াবন্ত্রক বনরাপত্তার স্বালথ য গ্রািলকর আবেনায় র্থার্থ সতকযতা অিলম্বন কবরয়া 

বিপদমুক্ত অিস্থায় স্থাপন ও সংরক্ষলণর বিষয়টি লাইলসবি গ্রািকলক বনবিত কবরলিন। 

 

৪০। গ্রািলকর আবেনায় সাবভ যস লাইন।– (১) লাইলসবি কর্তযক কর্লকান গ্রািলকর আবেনায় স্থাবপত সাবভ যস লাইনসমূি মাটির 

নীলচ িা মই  িা অন্যলকান বিলিষ র্ন্ত্র ব্যতীত সি যসািারলণর নাগাললর িাবিলর মাটির উপর স্থাপন কবরলত িইলি এিং তািা 

এমনভালি বিদ্যুৎ অপবরিািী ও প্রবতলরািী কবরলত িইলি কর্ন সািারণ অিস্থায় বিদ্যুবতক, র্াবন্ত্রক, রাসায়বনক িা অন্য ককান 

প্রকার আ াত িা আর্দ্ যতা ইতুাবদ কথলক বনরাপদ থালক।  
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৪১। গ্রািলকর আবেনায় কাট-আউট।– লাইলসবি কর্তযক প্রলতুক সাবভ যস লাইলনর প্রবতটি পবরিািীর সুবিিাজনক স্থালন [ককান 

বসলেলমর ভূ-সংযুক্ত (earthing) বনরলপক্ষ পবরিািী িা সমলকন্দ্রীক কুািললর ভূ-সংযুক্ত িবিস্থ পবরিািী ব্যতীত] গ্রািলকর 

আবেনার মলধ্য, নাগাললর মলধ্য ও এবি পলয়লন্টর র্তদূর সিি কাোকাবে স্থালন একটি কাট-আউট স্থাপন কবরলত িইলি। 

 

তলি িতয থালক কর্, একটি সাবভ যস লাইন িইলত একাবিক গ্রািকলক বিদ্যুৎ সরিরাি করা িইলল, সংবিষ্ট ককান গ্রািকলক 

প্রলয়াজনানুসালর আলাদা কাট-আউট সািারণ সাবভ যলসর সংলর্াগস্থলল প্রদান করা র্াইলত পালর। 

 

৪২। কখালা পবরিািীর অবভগম্যতা।- ককান দালালন কখালা পবরিািী ব্যিিালরর কক্ষলত্র উক্ত পবরিািীর মাবলক কর্তযক বনিয়তা 

প্রদান কবরলত িইলি কর্, তািা মই িা অন্য র্ন্ত্র ব্যতীত অবভগম্য নলি এিং উক্ত পবরিািীলক বনবিয় কবরিার জন্য 

প্রলয়াজনলিালি সুইচ সরিরাি কবরলত িইলি। 

 

৪৩। র্ন্ত্রপাবত পবরচালনা।- ককান পবরিািী িা র্ন্ত্রপাবত ব্যিিার কবরিার পূলি য, ঐ পবরিািী িা র্লন্ত্র বিদ্যুৎ প্রিাি না কদওয়ার 

জন্য অথিা সংবিষ্ট কারলণ বিপদগ্রস্ত িইলত পালর এমন সবন্নবিত পবরিািী িা র্ন্ত্রলক বিপদমুক্ত কবরিার জন্য এিং ককউ কাজ 

কবরিার সময় কর্ন এগুবল অসািািনতািিতঃ বিদ্যুবতক চাজযযুক্ত না িইলত পালর তজ্জন্য ভূ-সংযুক্ত কবরয়া িা অন্য ককান 

সুবিিাজনক পদ্ধবত ব্যিিার কবরয়া র্থার্থ সতযকতা অিলম্বন কবরলত িইলি। 

 

৪৪। র্ন্ত্রপাবত কমরামত।- ককান র্ন্ত্র িা র্ন্ত্রাংি চালু থাকাকালীন এিং অনুলমাবদত (অবভজ্ঞ ও পারদিী) ব্যবক্ত ব্যতীত অন্য ককান 

ব্যবক্ত িারা কমরামত করা র্াইলি না। 

 

৪৫। র্ানিািন ইতুাবদলত বিদ্যুৎ সরিরাি।- ককান র্ানিািন, কিন, কমলটালরল,  চলমান কক্রইন িা অনুরূপ র্লন্ত্র বিদ্যুৎ সরিরাি 

গ্রিলণর সময় সংবিষ্ট সংলর্াগ গ্রািণকারী বনবিত কবরলিন কর্, উক্তরূপ র্ন্ত্রপাবত িা তৎসংবিষ্ট বসলেলমর বিদ্যুবতক 

বনরাপত্তামূলক সরঞ্জামাবদ র্থার্থভালি স্থাপন করা িইয়ালে এিং উক্তরূপ র্ন্ত্রপাবতর চলাচললর পথ (metal rails) বনরিবচ্ছন্ন 

ও র্লথাপযুক্তভালি ভূ-সংযুক্ত (earthing) করা িইয়ালে।   

 

৪৬। সিলজ িিনলর্াগ্য মটলরর জন্য তার।- (১) বিলিষভালি নমনীয়, র্থার্থভালি বিদ্যুৎ বনলরািক ও র্াবন্ত্রক আ াত িইলত 

প্রবতলরািী িা মুক্ত না িওয়া পর্ যে িিনলর্াগ্য মটলরর কক্ষলত্র তািা ব্যিিার করা র্াইলি না। 

   (২) র্খন প্রবতলরাি িাতি পদাথ য িারা আবৃত িইলি, তখন কমাটর ও ভূবমর সালথ কভারটির িাতি সংলর্াগ থাবকলত িইলি। 

 

৪৭। বিদ্যুবতক িকাক্রাে ব্যবক্তর উদ্ধালরর বনলদ যিািলী।-(১) প্রলতুক বিদ্যুৎ উৎপাদন ককলন্দ্র, উপ-ককলন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইলন 

কারখানা আইন, ১৯৩৪ (১৯৩৪ সলনর ২৫ নং আইন) এর ২(ঝ) িারার বিিান অনুর্ায়ী কর্ইখালন বিদ্যুৎ ব্যিহৃত িয় কসইখালন 

এিং পবরদি যক িারা মাবলকলক কনাটিি প্রদান করা র্ায় এমন আবেনায় সংবিষ্ট মাবলক কর্তযক দি যনীয় স্থালন ইংলরজী ও িাংলা  

ভাষায় বিদ্যুবতক িলক আক্রাে ব্যবক্তর পুনরুদ্ধার বিষলয় বনলদ যবিকা টাোইয়া রাবখলত িইলি। 

   (২) উক্ত বনলদ যবিকার অনুবলবপ সরকার কর্তযক বনি যাবরত মূলে প্রলতুক পবরদি যক চাবিদা কমাতালিক সরিরালির ব্যিস্থা 

বনলিন। 

 

৪৮। কৃবত্রম শ্বাস-প্রশ্বাস বনগ যমলনর বনলদ যিািলী।- প্রলতুক উৎপাদন ককন্দ্র ও উপ-ককলন্দ্রর কারখানার মাবলক এই মলম য বনিয়তা 

প্রদান কবরলিন কর্, তািার িারা বনলয়াগ লাভকারী সকল দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবক্ত বিবি ৪৭ এ িবণ যত বনলদ যি সম্পলকয অিগত আলেন ও 

তািা পালন কবরলত সক্ষম। 

 

৪৯। বিদ্যুৎ সরিরালি গ্রািক, মাবলক, বিদ্যুবতক ঠিকাদার, বিদ্যুবতক কম যচারী, লাইলসবি ও অন্যান্য কর্তযক গৃিীত সতকযতা।- 

(১) িাবত, পাখা, বফউজ, সুইচ পুনসংলর্ালগর কাজ ব্যতীত সকল সংলর্াগ, পবরিতযন, কমরামত ও িতযমান স্থাপনার ককান কাজ 

এিং অন্যান্য স্থাপনার কালজর অংিবিলিষ ককানভালিই লাইলসিপ্রাপ্ত ঠিকাদার, লাইলসবি ও সরকার কর্তযক প্রদত্ত কর্াগ্যতাসনদ 

প্রাপ্ত ব্যবক্তর সরাসবর তদারবক ব্যতীত সম্পন্ন করা র্াইলি না। 
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তলি িতয থালক কর্, সরকার কগলজট বিজ্ঞবপ্তর মাধ্যলম অনুরূপ কর্লকান িরলনর সািারণ কালজর কক্ষলত্র িা ককান বনি যাবরত কেবণর 

গ্রািক িা মাবললকর পলক্ষ কালজর কক্ষলত্র সরকার কর্তযক লাইলসি প্রদত্ত বিদ্যুবতক ঠিকাদালরর জন্য উপযু যক্ত িতয বিবথল কবরলত 

পাবরলি। 

 

(২) উপবিবি (১) এর বিিান িবিভূ যত উপালয় সম্পন্নকৃত ককান বিদ্যুবতক স্থাপনার কাজলক লাইলসবির িা অন্যান্য বিদ্যুৎ 

সরিািকারীর কাজ বিলসলি গণ্য করা র্াইলি না। 

 

(৩)              র                      র                                                   ,         

       র          র                    র       । 

 

৫০। র্ন্ত্রপাবত বতরী, অপবরিািী ও মাটিলত কগ্রাবথতকরণ।- (১) সকল বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন ও র্ন্ত্রপাবত ক্ষমতায় ও আকালর 

র্াবন্ত্রকভালি িবক্তিালী িইলত িইলি এিং র্তদূর সিি ব্যিিার উপলর্াগী কবরয়া বতরী, স্থাপন ও রক্ষণালিক্ষন কবরলত িইলি 

র্ািালত বিপদ প্রবতলরাি করা র্ায়।   

(২) সকল বনলরািক (insulating) র্দ্ব্যাবদ উিার প্রস্তাবিত ব্যিিালরর সালথ সামঞ্জস্য রাবখয়া বনি যাচন কবরলত িইলি। ইিার 

র্থালর্াগ্য তাপমাত্রা ও আর্দ্ যতা বিলরািী কার্ যক্ষমতা বনবিত কবরলত িইলি। 

 

(৩) ইিার সবক্রয় অংি এমনভালি উন্মুক্ত থাবকলি না, র্ািালত ককান ব্যবক্তর িারা স্পিয করা সিজ িয়। 

 

(৪) বনলম্নাক্ত কক্ষত্র ব্যতীত বসলষ্টলমর ককান অংি ভূবম িইলত র্থার্থ বনলরািক অিস্থায় রাবখলত িইলি- 

   (i) িহুলফজ (Polyphase) বসলষ্টমস্থ বনরলপক্ষ পলয়লন্টর শুধু একটি পলয়ন্ট ভূ-সংযুক্ত রাখা র্াইলি এিং  

   (ii) সমলকবন্দ্রক বসলষ্টম ব্যতীত অন্যান্য বসলেলমর মধ্য-কভালল্টজ পলয়ন্ট ভূ-সংযুক্ত রাখা র্াইলি। 
 

(৫)  সকল গ্রািলকর িািীলত িা িািীর গুরুত্বপূণ য স্থালন িা বিদ্যুৎ সরিরাি স্থালনর বনকটস্থলল সিলজ মুো র্াইলি না এমন কঠিন 

আিরলণ ইংলরজী ও িাংলায় এতদসম্পবকযত তাবলকা লাইলসবি কর্তযক ঝুলাইয়া রাবখলত ও সংরক্ষণ কবরলত িইলি। 

 

(৬) বনরাপত্তা বনবিতকলল্প অনুরূপ স্থাপনার কাজ (Installations) পর্ যায়ক্রলম পবরদি যন ও অন্যি য ২ (দ্যই) িের ব্যিিালন 

পরীক্ষাপূি যক বনি যাবরত ফরম প্রবতলিদন প্রস্তুত কবরয়া পবরদি যক কর্তযক অনুলমাদন ও সংরক্ষণ কবরলত িইলি। 

 

(৭) একটি সািারণ সাবভ যস-লাইন িইলত একই আবেনায় একাবিক গ্রািকলক বিদ্যুৎ সরিরাি কদয়া িইলল, উপবিবি (৫) এর 

আওতািীন কনাটিি প্রলতুক গ্রািলকর কাট-আউট কিালে য সংযুক্ত কবরয়া বদলত িইলি।  

 

(৮) উপবিবি (৫) ও (৭) –এ উবিবখত কনাটিলির জন্য প্রলয়াজনীয় ব্যয় সরকার কর্তযক বনি যাবরত িালর আদায় করা র্াইলি। 

 

(৯) লাইলসবি ব্যতীত অন্য কািালরা িারা বিদ্যুৎ সরিরাি করা িইললও উপবিবি (৫) কমাতালিক প্রলতুক গ্রািলকর আবেনায় 

সংবিষ্ট লাইলসবি কর্তযক অনুরূপ কনাটিি প্রদান কবরলত িইলি। 

 

৫১। চাজযজবনত দ্য যটনা।- ককান সাবকযট ও র্ন্ত্রাবদর মাবলক এমনভালি এগুবললক (সাবকযট ও র্ন্ত্রাবদ) বিন্যস্ত কবরলিন, র্ািালত 

ইিার ককান অংলি কাবিত ও বনি যাবরত  চালপ িা কর্ ককান চালপ চাজযজবনত ককান দ্য যটনা  টিলত না পালর। 

 
৫২। ভূ-সংযুক্ত পবরিািী ও ভূ-সংযুক্ত বনরলপক্ষ পবরিািীর পবরবচবত এিং সুইচ ও কাট-আউট-এর অিস্থান।- দ্যই তার বিবিষ্ট 

ভূ-সংযুক্ত পবরিািীসি কর্লকান পবরিািীর কক্ষলত্র িা িহু তার বিবিষ্ট বনরলপক্ষ পবরিািীর কক্ষলত্র িা সংলর্াগ বদলত িইলি এমন 

পবরিািীর কক্ষলত্র বনলম্নাক্ত ব্যিস্থাসমূি বনবিত ও প্রবতপালন না কবরয়া বিদ্যুলতর সরিরাি প্রদান করা র্াইলি না, কর্মন- 

(১) ভূ-সংযুক্ত িা ভূ-সংযুক্ত বনরলপক্ষ পবরিািী িা সংলর্াগ বদলত িইলি এমন পবরিািীর মাবলক কর্তযক প্রদত্ত স্থায়ী বনলদ যিনা 

(indication) প্রদান কবরলত িইলি, র্ািালত পবরিািীটি অন্য ককান সবক্রয় পবরিািী িইলত পাথ যকু বনলদ যি কলর, এই বনলি যনায় 

কর্ সমস্ত বিষয় থাবকলি তািা িইল-  

(ক) ভূ-সংযুক্ত (earthing) পবরিািী িা ভূ-সংযুক্ত বনরলপক্ষ পবরিািী বিদ্যুৎ সরিরাি স্থালন িা ইিার বনকটস্থ 

পলয়লন্টর কাোকাবে স্থালন ককান লাইলসবির স্বত্বািীলন থাবকলি; 
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   (খ) কর্খালন একটি পবরিািী একজন গ্রািলকর বসলষ্টলমর অংিবিলিষ, কসখালন উিা একজন লাইলসবির ভূ-সংলর্াগ 

িা ভূ-সংযুক্ত বনরলপক্ষ পবরিািীর কর্ বিন্দুলত সংলর্াগ প্রলদয় কস বিন্দুলতই সংলর্াগ বদলত িইলি, এিং 

 (গ) অন্যান্য সকল কক্ষলত্র ককান সরিরািস্থললর সালথ সেবতপুণ য পলয়লন্ট িা পবরদি যক কর্তযক অনুলমাবদত পলয়লন্ট 

তািা িইলত িইলি। 

 

   (২) ভূ-সংলর্াগ িা সবক্রয় পবরিািীর সালথ যুগপৎভালি কার্ যকর সুইলচর সংলর্াগ ব্যতীত অন্যান্য কাট-আউট, সংলর্াগ িা 

সুইচ দ্যই তার বিবিষ্ট ভূ-সংযুক্ত পবরিািীর বভতর িা িহু তার বিবিষ্ট বসলষ্টলমর ভূ-সংযুক্ত বনরলপক্ষ পবরিািীর বভতর িা 

সংলর্াগ বদলত িইলি এমন পবরিািীর বভতর বনম্নবলবখত ব্যবতক্রমী কক্ষত্র োিা প্রলিি করালনা র্াইলি না- 

   (ক) পরীক্ষার বনবমলত্ত ককান সংলর্াগ িা 

   (খ) কর্ ককান কজনালরটর িা িািফরমার বনয়ন্ত্রলণর ললক্ষু ব্যিহৃত সুইচ, এিং 

   (গ) ভূ-সংলর্াগ িা ভূ-সংলর্াগ বনরলপক্ষ পবরিািীর সালথ সংলর্াগ রক্ষার জন্য িা উৎপাদন ককন্দ্র িা উপলকলন্দ্র 

পরীক্ষা িা জরুবর প্রলয়াজলন ভূবমর সংলর্ালগর কক্ষলত্র। 

 

৫৩। বিদ্যুবতক সরিরাি লাইলন িাতি পদাথ য অবতক্রম করা।-(১) র্খন ককান বিদ্যুবতক সরিরাি লাইন িাতি পদাথ য অবতক্রম 

কলর িা িাতি পদালথ যর বনকটিতী িয় তখন সরিরাি লাইলসবি কর্তযক িাতি পদাথ যটি চাজয না িইিার জন্য পবরদি যক কর্তযক 

অনুলমাবদত সতকযতামূলক ব্যিস্থা গ্রিণ কবরলত িইলি। 

 

   (২) কর্লক্ষলত্র অনুরূপ িাতি পদাথ য িারা বিদ্যুবতক সরিরাি লাইন বনি যাবরত সীমার িাবিলর নুইলয় পলি িা sag িয়, কসলক্ষলত্র 

ঐরূপ সতকযতামূলক ব্যিস্থা গ্রিলণর ব্যয় বিদ্যুবতক সরিরাি লাইলনর মাবলকলক (লাইলসবিলক) ঐ িাতি পদালথ যর বিতরণ 

লাইলসবি কর্তযক প্রদান কবরলত িইলি। 

 

৫৪। কাট-আউট, সাবকযট কেকার ইতুাবদ িা অন্যবিি প্রবতলরাি ব্যিস্থা।- কর্ ককান বিদ্যুৎ গ্রািক (ককান বসলেলমর ভূ-সংযুক্ত 

বনরলপক্ষ পবরিািী িা সমলকবন্দ্রক কুািললর িবিস্থ পবরিািী ব্যতীত) সুবিিাজনক স্থালন কাট-আউট, সাবকযট কেকার ইতুাবদ িা 

অন্যবিি প্রবতলরািমূলক ব্যিস্থা গ্রিণ কবরলিন। কাট-আউট, সাবকযট কেকার ইতুাবদ প্রবতলরািমূলক ব্যিস্থা অবগ্ন বনি যাপন 

ব্যিস্থার আওতািীন থাবকলি।  

 

৫৫। িাতি িাক্স।- বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন িা র্ন্ত্র িারণকারী ও বনরাপত্তা দানকারী সকল িাতি িাক্স িা িাতি আিরলণ গ্রািক 

কর্তযক ভূ-সংলর্াগ প্রদান কবরলত িইলি। উত্তম র্াবন্ত্রক ও বিদ্যুবতক সংলর্াগ সৃবষ্টর ললক্ষু সকল সংলর্াগ িালক্সর সবিত কখালা 

জায়গার উপর  র্থার্থভালি প্রদান কবরলত িইলি।  

 

৫৬। সংলর্াগ িাক্স।- রাস্তায় সকল সংলর্াগ িাক্স িা কপাল, লাইলসবি কর্তযক র্ািালত ককান র্ন্ত্র রাখা িয়, কসগুবলর আচ্ছাদন ও 

দরজার  বনরাপত্তা এমনভালি বনবিত কবরলত িইলি, কর্ন ককিল একটি বিলিষ র্লন্ত্রর মাধ্যলমই তািা কখালা র্ায়। 

 

৫৭। বিবভন্ন কভালল্টলজর সাবকযট বচবিতকরণ।-  প্রলতুক বিদ্যুৎ উৎপাদন ককন্দ্র, উপ-ককন্দ্র, সংলর্াগ িাক্স িা বপলালর, কর্খালন 

বিবভন্ন কভালল্টলজ কাজ কবরলত িয়, কসইখালন এমন ককান িতযনী (circuit) িা র্ন্ত্র থাবকলল কসইলক্ষলত্র স্ব-স্ব িতযনীগুবল 

এমনভালি সংরক্ষণ কবরলত িইলি কর্ন কসগুবল একটি িইলত অন্যটি পৃথক ও সতকযতামূলক দূরত্ব িজায় থালক। 

 

৫৮। ভূ-সংলর্াগ।- (১) ভূ-সংলর্ালগর সালথ সস্পৃক্ত সািারণত বনম্ন কভালল্টজ ও মধ্যম কভালল্টলজর বসলেলমর কক্ষলত্র বনলম্নাক্ত 

বিিানািলী প্রলর্াজু িইলি, র্থা- 

   (ক) বতন কফলজর চার তার বসলেলমর বনউিাল পবরিািী এিং দ্যই কফলজর বতন তার বসলেলমর মধ্যম পবরিািীর 

কক্ষলত্র কজনালরটিং কেিন িা সাি-কেিলন স্বতন্ত্র বসলেলমর শুধু একটি পলয়লন্ট ভূ-সংলর্াগ বদলত িইলি, র্ািা কমপলক্ষ দ্যইটি 

পৃথক স্বতন্ত্র প্রকৃবতর পবরিািী িইলি, এিং র্বদ স্থাপনাটি িহুবিি ভূ-সংলর্াগ বিবিষ্ট িয়, এইলক্ষলত্র বিতরণ বসলেম িা সাবভ যস 

লাইলন িা গ্রািক আবেনার কর্ ককান এক িা একাবিক পলয়লন্টও ভূ-সংলর্াগ বদলত িইলি; 

(খ) বিদ্যুবতক সরিরাি লাইলন সমলকবন্দ্রক কুািল বসলেলমর কক্ষলত্র অনুরূপ কুািললর িবিঃ পবরিািীলকও দ্যইটি 

পৃথক ও আলাদাভালি ভূ-সংলর্াগ বদলত িইলি; 

 (গ) পরীক্ষা িা ত্রুটি বচবিত কবরিার উলেলে সংলর্াগ সামবয়কভালি বিবচ্ছন্ন রাবখিার জন্য উক্ত ভূ-সংলর্ালগর 

সালথ একটি বলংক সংযুক্ত কবরলত িইলি; 
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           ( )  (i) বতন তালরর (োইলরক্ট কালরন্ট ) বসলষ্টলমর কক্ষলত্র  কজনালরটিং কেিলনর মধ্যম পবরিািীটিলক  ভূ-সংলর্াগ 

কবরলত িইলি এিং মধ্যম পবরিািী িইলত ভূবমলত প্রিািমান বিদ্যুৎ সাি যক্ষবণক করকে য কবরলত িইলি; 

               (ii) র্খন মধ্যম পাবরিািী সমােরালল সংযুক্ত করালির িারা সাবকযট কেকার বদয়া ভূ-সংযুক্ত থালক, তখন উক্ত 

করািটি ১০ ওিলমর কিিী িইলত পাবরলি না, এিং সাবকযট কেকারটি কখালা িইলল িীঘ্রই বসলেলমর অেরণ (Insulation) বৃবদ্ধর 

ব্যিস্থা গ্রিণ কবরলত িইলি এিং সাবকযট কেকারটি র্থািীঘ্র পুন:সংলর্াগ কবরলত িইলি;  

              (iii) োইলরক্ট কালরন্ট বসলেলমর ভূ-সংলর্ালগর কক্ষলত্র পর্ যলিক্ষণ ও সতযকতামূলক র্ন্ত্র ব্যিস্থার বনরাপত্তা বিসালি 

করাি ব্যিিার করা র্াইলি এিং উক্ত ক্রুটিযুক্ত ভূ-সংলর্াগটি অবিললম্ব বনণ যয় ও অপসারণ কবরলত িইলি; 

         (ঙ) এবস বসলেলমর কক্ষলত্র, সুইচ-গীয়ার িা র্ন্ত্রাবদ, কাট-আউট িা সাবকযট কেকার ইতুাবদর সুচারু অপালরিলনর 

প্রলয়াজন না িইলল ভূ-সংলর্ালগ ককান প্রকার প্রবতিন্ধকতা ব্যিিার করা র্াইলি না এিং সংলর্াগ বদয়া স্বাভাবিকভালি ভূবমলত 

বললকজ কালরন্ট র্াইলতলে বকনা (প্রলর্াজু কক্ষলত্র) এরূপ ককান পরীক্ষার ফলাফল সরিরািকারী কর্তযক বলবপিদ্ধ কবরলত িইলি; 

         (চ) ককান ব্যবক্ত তািার মাবলকানা িবিভূ যত পাবন সরিরাি ব্যিস্থার সালথ লাইলসবি িা বিদ্যুৎ পবরদি যলকর সম্মবত ব্যতীত 

ভূ-সংলর্াগ বদলত িা তািা অব্যািত রাবখলত পাবরলিন না এিং 

         (ে) উবিবখতভালি ভূ-সংযুক্ত AC বিদ্যুলতর বসলষ্টমলক বিদ্যুবতকভালি আেঃসংলর্াগ কদওয়া র্াইলি; 

   তলি িতয থালক কর্, এইরূপ সকল সংলর্াগ সংবিষ্ট বিদ্যুৎ সরিরাি লাইলনর সালথ িাতি বসট এিং িাতি িম য 

(armouring) বদয়া (র্বদ থালক)  সংযুক্ত রাবখলত িইলি। 

 

   (২) সকল কজনালরটর, কেিনাবর কমাটর এিং প্রলর্াজু কক্ষলত্র িিনলর্াগ্য কমাটর এিং পবরিািী বিসালি ব্যিহৃত নয় এইরূপ 

িািফম যালরর িাতি র্ন্ত্রাংলির কাঠালমা এিং বিদ্যুৎ বনয়ন্ত্রণ ও করগুললটিং এর জন্য ব্যিহৃত অন্যান্য র্ন্ত্রাবদ এিং মধ্যম পর্ যালয়র 

বিদ্যুলতর সািালে চাবলত র্ন্ত্রসমূি মাবলক কর্তযক দ্যইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র সংলর্ালগর মাধ্যলম ভূ-সংযুক্ত কবরলত িইলি, এই 

সংলর্ালগর একটি বিবি ৫৫ এর বিিানসালপলক্ষ িাতি ককবজং িারা স্থাপন কবরলত িইলি। 

 

   (৩) র্ন্ত্র ও বিদ্যুৎ সরিরাি লাইলন বিদ্যুৎ সরিরালির প্রাক্কালল আবথ যং কার্ যকবরতা বনবিত কবরিার জন্য সকল বসলষ্টলমর 

আবথ যং করাি পরীক্ষা কবরলত িইলি। 

 

   (৪) এতিুতীত, সরিরািকারীর মাবলকানািীন সকল আবথ যং বসলেলমর করাি শুষ্ক কমৌসুলমর অনার্দ্ য বদলন কমপলক্ষ ২ (দ্যই) 
িৎসলর একিার পরীক্ষা কবরলত িইলি। 

 

   (৫) সকল পরীক্ষার ফলাফললর করকে য পরিতী অন্যুন ২ (দ্যই) িৎসলরর জন্য সরিরািকারী কর্তযক সংরক্ষণ কবরলত িইলি 

এিং উিা প্রলয়াজলন পবরদি যলকর জন্য উন্মুক্ত রাবখলত িইলি।  

 

   (৬) ভূ-করাি স্বাভাবিকভালি ১ (এক) ওিলমর উপলর িইলত পাবরলি না এিং স্থাপনার আবথ যং এমন িইলত িইলি, কর্ন একটি 

কফলজ অিলিলািিতঃ ত্রুটি সৃবষ্ট িইলল িা সবন্নবিত অনাবৃত নন-আলথ যে পবরিািী িারা সবন্নকলট আবসলল বফউলজর বনি যাবরত 

িালরর বতনগুণ িবক্ত বৃবদ্ধ পাইলত পালর, র্ািালত ওভারললাে সাবকযট কেকালরর সুবস্থবতর কদিগুণ কিিী িইলল ক্রটিপুণ য িতযনী 

বনবিয় িইয়া র্ায়; এিং চাবিদা পুরলণ অক্ষম এমন সকল কক্ষলত্র আথ য বললকজ সাবকযট কেকার স্থাপন কবরলত িইলি। 

 

৫৯। মধ্যম, উচ্চ ও অবতউচ্চ চালপ সরিরালির কক্ষলত্র প্রলর্াজু সািারণ সতকযতা–(১) মধ্যম িা উচ্চ চালপর সরিরাি কনভাট য িা 

ব্যিিালরর কক্ষলত্র বনলম্নাক্ত বিষয়ািলীর প্রবত লক্ষু রাবখলত িইলি, কর্মন- 

  (ক) র্লন্ত্রর সকল সচল অংি র্থাসিি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবক্তর নাগাললর মলধ্য রাবখয়া র্াবন্ত্রকভালি িক্ত িাতি 

ককবজং িা িাতি আচ্ছাদন িারা আবৃত কবরয়া মজবুতভালি রাবখলত িইলি; 

(খ) গ্রািলকর আবেনায় বিদ্যুলতর উৎলসর কাোকাবে প্রলতুক পবরিািীলত বিদ্যুৎ সরিরাি ও তািা িন্ধ কবরিার 

জন্য প্রলয়াজনীয় ক্ষমতাসি সংযুক্ত সুইলচর সংলর্াগ থাবকলত িইলি; 

  (গ) প্রলতুকটি পবরিািী দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবক্তর িারা কার্ যকর অিস্থায় তািার নাগাললর মলধ্য রাবখয়া, র্থাসিি 

িাস্তিসম্মত উপালয় িক্ত িাতি ককবজং িারা পুরাপুবর র্াবন্ত্রকভালি আিদ্ধ রাবখলত িইলি িা পবরদি যলকর অনুলমাদনক্রলম িাতি 

আচ্ছাদন িারা পুরাপুবর ও বনরাপদভালি িাঁবিয়া রাবখলত িইলি; 

( ) প্রলতুক র্ন্ত্রলক বিদ্যুৎ সরিরালির প্রলয়াজনীয় ক্ষমতা সম্পন্ন সুইচ িারা দক্ষভালি বনয়ন্ত্রণ কবরলত িইলি, 

র্ািালত প্রলতুক পবরিািীলত বিদ্যুৎ সরিরাি করা র্ায় ও তািা িন্ধ করা র্ায়, এিং র্ন্ত্রসমূি অপালরটলরর কাোকাবে এমনভালি 

রাবখলত িইলি কর্ন সকল কভালল্টলজ সংবিষ্ট র্লন্ত্রর সবিত সংযুক্ত অন্যান্য বেভাইস িইলত সিলজ বিবচ্ছন্ন করা র্ায়;  
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তলি িতয থালক কর্, বরলমাট সুইচবগয়ার িারা বনর্ন্ত্রণ িইলত পালর এমন িািফরমার, কমাটর ও অন্যান্য 

র্ন্ত্রপাবতর কক্ষলত্র এই দফাটি প্রলর্াজু িইলি না এিং সুইচ িারা বনয়বন্ত্রত িািফরমার, কমাটর িা অন্যান্য র্ন্ত্রপাবতলত মানুষ কাজ 

কবরলি এমন কক্ষলত্র বরলমাট সুইচলক িন্ধ কবরয়া ব্যিিালরর কক্ষলত্র ও বিবি ৬১  কর্লক্ষলত্র অকার্ যকর কসলক্ষলত্রও এই দফাটি 

প্রলর্াজু িইলি না; 

(ঙ) প্রলতুক কজনালরটলর, প্রলতুক কমাটর ও ইিার সবিত সংযুক্ত প্রলতুকটি বনয়ন্ত্রণকারী ও চালনাকারী র্লন্ত্র 

ইংলরজীলত ‘Dangerous’ ও িাংলায় ‘বিপদজ্জনক’ কলখা কপ্ল্ট স্থায়ীভালি সিাব্য দি যনীয় স্থালন আটকাইলত িইলি; 

তলি িতয থালক কর্, কর্ সকল কজনালরটর, কমাটর ও র্লন্ত্র উিা সংযুক্ত করা র্াইলিনা, কসখালন এগুবলর র্থাসিি বনকটিতী স্থালন 

উিা স্থাপন কবরলত িইলি এিং 
 

আলরা িতয থালক কর্, শুধু অনুলমাবদত ব্যবক্তর প্রলিে কিষ্টনীর মলধ্য কজনালরটর, কমাটর, বনয়ন্ত্রণকারী ও পবরচালনাকরী র্ন্ত্র 

থাবকলল অত্র উপবিবির উলেে পূরণকলল্প কসখালন একটি বিজ্ঞবপ্ত কদয়াই র্লথষ্ট িইলি। 

 

(২) ককান লাইলসবির প্রস্তাবিত মধ্যম িা উচ্চ কভালল্টলজর বিদ্যুৎ সরিরাি ও ব্যিিালরর কক্ষলত্র বিদ্যুৎ সরিরাি িন্ধ রাবখিার 

পলর প্রথলম পবরদি যকলক এতবিষলয় কনাটিি বদলত িইলি এিং বিদ্যুৎ পবরদি যলকর সন্তুবষ্ট বিিান না িওয়া পর্ যে িা উপবিবি (১) 

এর উলেে পূরণ না িওয়া পর্ যে উক্ত সরিরাি সংলর্াগ িা পুনসংলর্াগ কদওয়া র্াইলি না। 

 

(৩) র্খন মধ্যম িা উচ্চ কভালল্টলজর বিদ্যুৎ সরিরাি িা ব্যিিার শুরু িয় তখন উপবিবি (১) এর আওতায় পবরিািী িা র্লন্ত্রর 

বনরিবচ্ছন্ন পর্ যলিক্ষলণর দায় উক্ত পবরিািী িা র্লন্ত্রর সংবিষ্ট মাবললকর উপর িতযাইলি। 
 

(৪) র্বদ, সরিরাি শুরুর পরিতী কর্লকান সমলয় ককান লাইলসিী উপবিবি (১) এর বিিানািলী প্রলয়াগ িলচ্ছনা মলম য সতকয 

কলরন, তখন বতবন বিষয়টি বিদ্যুৎ পবরদি যকলক অিবিত কবরলিন এিং উক্ত কম যকতযার বনলদ যিক্রলম বিদ্যুৎ সরিরাি িন্ধ 

কবরলিন। 
 

(৫) লাইভ কিাক্টর িইলত বনরাপদ দূরত্ব - িাই কভালল্টজ লাইভ কিাক্টর উন্মুক্ত আলে এই রুপ উপলকলন্দ্র কাজ কবরিার সময় 

র্বদ সম্পূণ য র্ন্ত্র বনবিয় করা না িয়, তািা িইলল কর্ই অংলি কাজ করা িইলি তািা রবি িা অন্য ককান বকছুর সািালে আলাদা 

কবরলত িইলি এিং বনবিয় কবরলত িইলি। এমন ব্যিস্থা গ্রিণ কবরলত িইলি কর্ন বনলম্নর েক অনুর্ায়ী ন্যুনতম দূরত্ব িজায় 

থালক: 

দ্যই কফলজর মলধ্য কভালল্টজ 

(Nominal) 
লাইভ উন্মুক্ত (unscreened) কিাক্টর িইলত ন্যুনতম বনরাপদ দূরত্ব 

[BS 7354 'Safety Working Clearance'] 
বমটার ফুট 

১১ ককবভ ২.৬০ ৮.৫ 

৩৩ ককবভ ২.৮০ ৯ 

১৩২ ককবভ ৩.৮০ ১২.৫ 

২৩০ ককবভ ৪.৬০ ১৫ 

৪০০ ককবভ ৬.৪০ ২১ 

 

র্বদ কাজটি এমন িয় কর্, বিপদ পবরিার কবরিার জন্য উবিবখত দূরত্ব পর্ যাপ্ত নলি, তািা িইলল বনরাপত্তার জন্য অন্যান্য 

প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রিণ কবরলত িইলি।  

 

(৬) ভূবম িইলত উচ্চ কপাল িা টাওয়ার লাইলন কম যরত ব্যবক্তলক পর্ যলিক্ষলণর জন্য অপর একজন বিতীয় ব্যবক্তলক বনলয়াগ 

কবরলত িইলি। 

 

৬০। কমইন সুইচলিাে য।-মধ্যম িা উচ্চ কভালল্টলজর বিদ্যুৎ সরিরালির সবিত সংযুক্ত প্রলতুক প্রিান সুইচ কিালে যর মাবলক 

বনম্নবলবখত িতযসমূি প্রবতপালন কবরলিন, কর্মন- 

(ক) সুইচ কিালে যর সামলন কমপলক্ষ ৩ ফুট প্রিস্ত একটি মুক্ত জায়গা রাবখলত িইলি;  
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(খ) র্বদ সূইচলিালে যর কপেলন ককান সংযুক্ত িা কখালা সংলর্াগ থালক, তখন প্রলয়াজনীয় কক্ষলত্র উক্ত উন্মুক্ত স্থান ৯ 

ইবঞ্চর কম িা ৩০ ইবঞ্চর কিিী িইলত িইলি, র্ািা সিলচলয় দ্যরিতী পবরিািীর সালথ সংযুক্ত ককান অংি িইলত পবরমাপ কবরলত 

িইলি এিং 

(গ)  র্বদ সূইচলিালে যর বপেলনর জায়গা ৩০ ইবঞ্চর কিিী িয়, তখন কমপলক্ষ ৬ ফুট উঁচু একটি রাস্তা (passage-

way) থাবকলত িইলি র্ািা সুইচলিালে যর বনরাপত্তার জন্য আিাআবিভালি ৪ বফট ৬ ইবঞ্চর কিিী উচ্চতায় স্থাপন কবরলত িইলি। 

 

৬১। মধ্যম, উচ্চ ও অবতউচ্চ কভালল্টলজ বিদ্যুৎ সরিরালির অনুলমাদন (১) প্রিান বিদ্যুৎ পবরদি যলকর বলবখত অনুলমাদন ব্যতীত 

লাইলসবি (ককান বিতরণ লাইলসবিলক সরিরাি করা ব্যতীত) ককান ব্যবক্তলক মধ্যম, উচ্চ ও অবতউচ্চ কভালল্টলজর সরিরাি 

প্রদান কবরলত পাবরলিন না এিং বিদ্যুৎ পবরদি যলকর িারণামলত ও পবরবস্থবত কমাতালিক র্লথাপযুক্ত িতয (র্বদ থালক) ব্যতীত 

বিদ্যুৎ পবরদি যক কর্তযক িা তািার সিলর্াগী কম যকতযা কর্তযক পবরদি যন ব্যতীত ককান গ্রািক অনুরূপ বিদ্যুবতক উপলকন্দ্র/স্থাপনা 

চালু কবরলত পাবরলিন না। “            র            ২(  )    র।                                 ২(  ) 

   র   র   র   র        র   -  র     র র  র                             র                  

       র      ।” 

(২) একজন গ্রািক র্ািালক উচ্চ কভালল্টলজ বিদ্যুৎ সরিরাি করা িয়, বতবন অনুলমাবদত বেজাইন ও েুািাে য অনুর্ায়ী একটি 

আিিাওয়া ও অবগ্ন প্রবতলরািক তালািদ্ধ কদয়ালল রা স্থান বনম যাণ কবরলিন, র্ািালত লাইলসবির উচ্চ কভালল্টলজর টাবম যনাল, 

র্ন্ত্রপাবত ও বমটার রাখা িইলি। এই কিষ্টনী িা কদয়ালল রা স্থান গ্রািলকর সাি-কেিন িা বিদ্যুবতক উপলকন্দ্র িইলত পৃথক 

দালালন িইলল উত্তম িইলি, বকন্তু অনুরূপ ব্যিস্থা না থাবকলল, লাইলসবির টাবম যনাল, উচ্চ কভালল্টলজর র্ন্ত্রপাবতসি বমটালরর 

র্ন্ত্রপাবত অবগ্ন প্রবতলরািক কদয়াল িারা গ্রািলকর র্ন্ত্রপাবতসমুি কথলক আলাদাভালি রাবখলত িইলি। লাইলসবির সি সময় 

কদয়ালল রা স্থালন, তািার র্ন্ত্রপাবত পবরদি যলনর জন্য উন্মুক্ত প্রলিিাবিকার থাবকলি; 
 

তলি িতয থালক কর্, কদয়ালল রা স্থালনর নকিা ও অিস্থান বনয়া লাইলসবি ও গ্রািলকর মলধ্য মতপাথ যকু থাবকলল 

বিদ্যুৎ পবরদি যলকর বনকট এতদ্ বিষলয় আলিদন করা র্াইলি এিং এই বিষলয় তািার বসদ্ধাে চূিাে িবলয়া গণ্য িইলি। সরকার 

প্রলয়াজন মলন কবরলল এই বিবিমালার অিীন একটি “কসফটি ম্যানুয়ুাল” বতবর কবরলত পাবরলি। 

 

(৩) লাইলসবি নন এমন গ্রািক র্বদ উচ্চ কভালল্টলজ বিদ্যুৎ ব্যিিালরর অনুমবত প্রাপ্ত িন, তলি বিদ্যুৎ পবরদি যলকর বলবখত 

অনুমবত ব্যতীত বতবন অনুরূপ বিদ্যুবতক স্থাপনা ব্যিিার কবরলত পাবরলিন না এিং অনুরূপ অনুমবত বনম্নবলবখত িতযসমূি পালন 

িইলল কদয়া র্াইলি, কর্মন- 

(ক) প্রলতুক বতলপূণ য (oil-filled) সুইচ বগয়ার, িািফরমার, (প্রলর্াজু কক্ষলত্র), অন্যান্য র্ন্ত্র আলাদা স্থালন উপযুক্ত 

অবগ্নপ্রবতলরািক কদওয়াল িারা পৃথক কবরলত িইলি। িািফরমালরর বতল বনষ্কািন ও কিাষলণর জন্য বপট স্থাপন কবরলত িইলি 

কর্ন বতল উদ্ভূত আগুলনর প্রজ্জলন স্থাপনার এক অংি িইলত অন্য অংলি গমন (propagation) প্রবতলরাি করা র্ায়;  

(খ) কুািলযুক্ত সািলেিলনর বভতলর কুািলগুবল িাবল, নুবি পাথর িা অনুরূপ অদািু িস্তুিারা পূণ য কবরলত িইলি 

অথিা অদািু স্লািদ্ধারা আবৃত কবরলত িইলি এিং 

(গ) বিদ্যুৎ পবরদি যক কর্তযক বনলদ যবিত অন্যান্য িতযািলী (র্বদ থালক) পূরণ কবরলত িইলি। 

(৪) উচ্চ কভালল্টজযুক্ত কমাটর িা অন্য র্ন্ত্রপাবতর অিস্থান পবরিতযন করা িইলল এতদ্ বিষলয় বিদ্যুৎ পবরদি যকলক তাৎক্ষবণকভালি 

পবরিতযলনর আওতা ও প্রকৃবত জ্ঞাপক কনাটিি প্রদান কবরলত িইলি। 

(৫) একটি উচ্চ কভালল্টজযুক্ত স্থাপনার (installation) মাবলক (স্থাপনার উপলরাক্ত পবরিতযন িা সংলর্াজলনচ্ছুক) বিদ্যুৎ 

সরিরালি অনুরূপ পবরিতযন ও সংলর্াজন বিদ্যুৎ পবরদি যলকর অনুলমাদন ব্যবতলরলক সং টন কবরলত পাবরলিন না। 

 

৬২।  উচ্চ কভালল্টজযুক্ত সাবকযলটর ইিলুলিন পরীক্ষাকরণ।- (১) এবরয়াল লাইন ব্যতীত অন্যান্য  উচ্চ কভালল্টজযুক্ত িতযনী  

কর্মন বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন, কমবিন, বেভাইস িা র্ন্ত্রপাবত ১ (এক) বমবনট সময়কাল(short duration) উপবিবি (২) অনুর্ায়ী 

ক্রমাগত পরীক্ষামূলক কভালল্টজ প্রলয়াগ পরীক্ষা ব্যতীত ব্যিিার করা র্াইলি না এিং মাবলক কর্তযক র্থারীবত প্রলতুকটি পরীক্ষার 

ফলাফল বলবখতভালি বিদ্যুৎ পবরদি যলকর বনকট কপ্ররণ কবরলত িইলি। 

(২)  উপবিবি (১) এর উলেে পূরণকলল্প কভালল্টজ ও পরীক্ষামূলক কভালল্টলজর মাত্রা 

 

র্ন্ত্রপাবতর সলি যাচ্চ কভালল্টজ(আর এম এস) পরীক্ষামূলক কভালল্টলজর মাত্রা 

১,০০০ ২০০০ 

১২,০০০ ২৮০০০ 
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৩৬,০০০ ৭০০০০ 

১৪৫,০০০ ২৫৭০০০ 

২৪৫,০০০ ৪৫০,০০০ 

 

তলি িতয থালক কর্, একজন বিদ্যুৎ পবরদি যক র্বদ উপযুক্ত মলন কলরন তলি উক্ত কমবিন, বেভাইস িা র্ন্ত্রপাবতর 

বনম যাতার প্রতুাবয়ত পরীক্ষালক  এই বিবি অনুর্ায়ী পরীক্ষার পবরিলতয গ্রিণ কবরলত পাবরলিন। 

 

৬৩। মধ্যম, উচ্চ ও অবতউচ্চ কভালল্টলজর বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন এিং ভূবমর উপর স্থাবপত র্ন্ত্রপাবত।-(১) কর্লকান উচ্চ 

কভালল্টজযুক্ত বিদ্যুৎ সরিরাি লাইলনর অংিসমূি(এবরয়াল লাইন ব্যতীত) সাি-কেিন োিা অন্যত্র মাটির উপলর স্থাবপত 

অন্যান্য সকল উচ্চচালপর র্লন্ত্রর জন্য বিলিষভালি এতদ্যলেলে বনবম যত কম্পাট যলমন্ট র্ািালত শুধুমাত্র অনুলমাবদত ব্যবক্তগলণর 

প্রলিিাবিকার রবিয়ালে, এমন স্থাপনার মাবলকগণ এই মলম য বনবিয়তা প্রদান কবরলিন কর্, মজবুত ও িবক্তিালী িাতি 

আচ্ছাদলনর বনরাপত্তা র্থার্থভালি বনবিত িইয়ালে। 

 

(২) উপবিবি (১) প্রলর্াজু িয় এমন কর্লকান উচ্চচাপযুক্ত র্ন্ত্রপাবতর সবিত সংযুক্ত সকল িতযনী ও র্ন্ত্রপাবতর মাবলক এইগুবললত 

“বিপদজ্জনক” িব্দটি িাংলায় ও “Dangerours” িব্দটি ইংলরজীলত বলবপিন্ধপূি যক বনবদ যষ্ট দূরলত্ব একাবিক দৃবষ্টলগাচর স্থালন 

প্রদি যন কবরলিন এিং উচ্চ কভালল্টজযুক্ত এবরয়ার লাইলনও একই বনয়ম প্রলর্াজু িইলি। 

 

(৩) বিদ্যুৎ সরিরাি লাইলনর রাইট অি ওলয় (ROW) সীমার মলধ্য ককান প্রকার স্থাপনা বনম যান করা র্াইলি না এিং রাইট 

অি ওলয় (ROW) সীমার মলধ্য বনবম যত স্থাপনায় লাইলসবি কর্তযক ককান প্রকার বিদ্যুৎ সংলর্াগ প্রদান করা িইলি না।  

 

(৪) কর্ সকল কক্ষলত্র বিতরণ লাইলসবির বিদ্যুৎ সরিরাি লাইন উচ্চ কভালল্টজযুক্ত বিদ্যুৎ সরিরাি লাইলনর রাইট অি ওলয় 

(ROW) সীমার মলধ্য আসার সিািনা থাবকলি, কসই সকল কক্ষলত্র বিতরণ লাইলসবি লাইন বনম যালণর পূলি য সঞ্চালন লাইলসবির 

মতামত গ্রিণ কবরলিন। 

 

(৫) সকল প্রকার কভালল্টলজর বিদ্যুৎ সরিরাি লাইলনর রাইট অি ওলয় (ROW) সীমার তফবসল-১ িারা বনি যাবরত িইলি।  

 

৬৪। িাতি খ ুঁটির এিং কস্ট্র-ওয়ালরর সালথ ভূ-সংলর্াগ।-(১) িাতি খ ুঁটিলত স্থাবপত প্রলতুকটি এবরয়াল লাইলনর মাবলক এই মলম য 

বনবিয়তা প্রদান কবরলিন কর্, খ ুঁটিসমূি স্থায়ীভালি ও মজবুতভালি ভূ-সংযুক্ত রবিয়ালে।  এই উলেলে একটি অবিবচ্ছন্ন আবথ যং 

তার িক্তভালি প্রলতুকটি খ ুঁটির সালথ িাঁিা থাবকলত িইলি এিং প্রবত বকললাবমটালর ৩টি স্থালন মাটির সালথ  সংযুক্ত থাবকলি। 

এই স্থানগুবল প্রলতুকটি র্তদূর সিি সমদূরলত্ব অিবস্থত িইলি। 

 

(২) মাটি িইলত অন্যুন ৩ বমটার উচ্চতায় ইিুললটর স্থাপন না করা পর্ যে প্রতুকটি কে-ওয়ার একইভালি ভূ-সংযুক্ত 

(earthing) কবরলত িইলি। 

 

৬৫। িজ্রপাত িলত প্রবতরক্ষা।-প্রলতুক এবরয়াল লাইলনর মাবলক লাইন িা লাইলনর কর্লকান খ ুঁটি, গাে য-ওয়ুার িা কিয়ার 

ওয়ুারলক িা িইার কর্লকান অংিলক রক্ষা কবরিার জন্য র্থার্থ আবথ যং িা ভূ-সংলর্ালগর ব্যিস্থা কবরলিন। 

 

৬৬। বনরাপত্তা পদ্ধবত।-(১) রাস্তার ককান অংলি িা জনসািারলণর ব্যিহৃত ককান স্থালন িা ককান কারখানা িা খবনলত িা ককান 

গ্রািলকর আবেনায় এবরয়াল লাইন স্থাপন করা িইয়ালে ইিার মাবলক উিালক এমন পদ্ধবতলত সুরবক্ষত কবরলিন র্ািা একজন 

পবরদি যক কর্তযক অনুলমাবদত িইলি র্ািালত উক্ত লাইন বিঁবিয়া কগলল উিা ককানরূপ ক্ষবতর কারন না িয়। 

 

(২) উক্ত এবরয়াল লাইলনর মাবলকলক উপবিবি (১) এ উলিবখত পদ্ধবত অনুর্ায়ী উিার সুরক্ষার ব্যিস্থা কনয়ার জন্য একজন 

বিদ্যুৎ পবরদি যক বলবখত কনাটিি প্রদান কবরলত পাবরলিন। 

 
৬৭। িািফরমার, সূইচবগয়ার ইতুাবদ স্থাপন এিং ইনসুললিন।-(১) জন-জীিন ও সম্পলদর বনরাপত্তার স্বালথ য গ্রািক তািার বনজ 

খরলচ িািফরমার, সুইচবগয়ার ও বপএফআই প্ল্ুান্টসি বিদ্যুবতক উপলকলন্দ্রর জন্য একটি আলাদা কক্ষ বিবডং ককাে অনুর্ায়ী 

বনম যাণ কবরলি ও উক্ত কক্ষ শুষ্ক রাবখলি।  “২৫০     এ          র  র      ট     , ২৫০     এ এর      ৫০০ 
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(২) আগুলনর ঝুুঁবক এিাইিার ললক্ষু রবক্ষত র্ন্ত্রপাবতর স্থালন, কম্পাট যলমলন্ট িা র্ন্ত্রপাবতর িাক্স িা ককান বফটিংলসর বনকট দািু 

পদাথ য রাখা র্াইলি না। 

 

(৩) পারস্পাবরক অিস্থার কপ্রবক্ষলত র্থাসিি উপালয় কালজর জন্য পর্ যাপ্ত পবরমাণ স্থান ও অিাি প্রলিলির পথ ও 

কার্ যপবরচালনার জন্য র্লথষ্ট র্ন্ত্রাবদ সরিরাি বনবিত কবরলত িইলি এিং কালজর উলেলে ব্যিহৃত সকল র্ন্ত্রাবদ সুবিিাজনক 

স্থালন রাবখলত িইলি। 

 

(৪) র্ন্ত্রপাবতর ত্রুটিজবনত কারলণ অবগ্নকাি প্রবতলরালি িািফরমার, সুইচবগয়ার ও বপএফআই প্ল্ুান্টসি বিদ্যুবতক উপলকন্দ্রসমূলি 

বনয়বমত বিরবতলত তফবসল-২ এ িবণ যত পদ্ধবতলত (র্ািা কর্ভালি প্রলর্াজু) বনবিিভালি পরীক্ষা কবরলত িইলি।  

 

 

৬৮।  আবথ যং কমটাল ইতুাবদ।- (১) কজনালরটর, সুইচ বগয়ার,  িািফরমার ও কমাটর (িিনলর্াগ্য কমাটরসি) সমূলির 

কাঠালমা/কিইজ-কপ্ল্টসমূি, জলয়ন্ট িক্স, বফউজ কভার, িাবতসমূলির িারক ইতুাবদর িাতি আচ্ছাদনসমূি কার্ যকরভালি আবথ যং 

বসলষ্টলমর সালথ সংযুক্ত অথিা  অবগ্ন প্রবতলরািক র্দ্ব্য বনবম যত  ইিুললিন আিরণ িারা সংরক্ষণ কবরলত িইলি এিং বিদ্যুৎ 

পবরদি যক কর্তযক অনুলমাবদত ষ্টুািাে য অনুর্ায়ী আবথ যং কবরলত িইলি। 

 

(২) িাতি আচ্ছাদনযুক্ত কুািলসমূি ও ইিার িাতি আচ্ছাদনলক বিবি কমাতালিক আবথ যং বসলষ্টলম সংলর্াগ কবরলত িইলি। 

 

(৩) একটি আবথ যং বসলষ্টলমর সকল পবরিািী তার ও জলয়ন্টসমূলির পাবরিািী ক্ষমতা কমপলক্ষ মূল আবথ যং তালরর পবরিািী 

ক্ষমতার ৫০% িইলত িইলি। তলি, িতয থালক কর্, আবথ যং বসলেলমর ককান তালরর পবরিািীর প্রস্থলচ্ছদ (cross section) 

০.১৫ িগ য কসবন্টবমটালরর কম িইলি না। 

 

 (৪) আথ য পবরিািীসমূলির সকল সংলর্ালগ ও কুািলসমূলির িাতি আচ্ছাদলনর সকল সংলর্ালগ ভাললাভালি ঝালাই কবরলত 

িইলি অথিা কার্ যক্ষমভালি বনম যাণ কবরলত িইলি। 

 

(৫) ককান আথ য-পবরিািীলত ককান সুইচ, বফউজ অথিা সাবকযট কেকার স্থাপন করা র্াইলি না। 

 

(৬) বনম্ন কভালল্টলজ োইলরক্ট কালরন্ট (DC) িা ১২৫ কভালল্টর এবস (AC) কালরলন্টর কক্ষলত্র এই বিবি প্রলর্াজু িইলি না 

(িিনলর্াগ্য র্ন্ত্র ব্যতীত)। 

 

৬৯। সুইচ বগয়ার এিং টাবম যনালসমূি।-সূইচ বগয়ার ও সকল টাবম যনাল, কুািললর কিষাংি, কুািললর সংলর্াগ এিং র্ন্ত্রপাবতর 

সংলর্াগ সম্পূণ যভালি কদয়াল ক রা িইলত িইলি এিং এমনভালি বনম যাণ ও স্থাপন কবরলত িইলি কর্ন তািা বনম্নবলবখত িতযসমূি 

পালন কলর: 

(ক) সকল অংি র্াবন্ত্রকভালি র্লথষ্ট িবক্তিালী কবরলত িইলি র্ািালত অর্াবচত প্রলয়াগ (rough usage) প্রবতলরাি 

করা র্ায়; 

(খ) সকল পবরিািী ও সংলর্াগ স্থল পর্ যাপ্ত বিদ্যুৎ পবরিিলনর ক্ষমতার অবিকারী িইলত িইলি এিং পবরিািীর সকল 

সংর্াগ র্থার্থভালি ঝালাই অথিা অন্য ককান বনি যাবরত পদ্ধবতলত সংযুক্ত কবরলত িইলি; 

(গ) ককান বকছু স্থাপলনর ফলল র্বদ ককান সুইচ বগয়ালরর কালজ প্রভাি বিস্তার কবরয়া থালক িা ইিলুলিন ক্ষমতার 

প্রভাি ধ্বংস কবরয়া থালক, তলি তািা র্থার্থভালি িন্ধ কবরলত িইলি; 

( ) সকল চলমান অংি এমনভালি বনরাপদ কবরলত িইলি িা ক রাও বদলত িইলি র্ািালত ককান কলাক দ্য যটনািিত 

এইগুবলর সংস্পলি য আবসলল িাবতর বিচ্ছুরণ, সট য-সাবকযট, আগুন, পাবন, গ্যাস ও বতল িইলত বিপদ এিালনা সিি িয়; 

(ঙ) গ্যাস, কয়লার গুিা, বতল িা অন্যান্য দািু িস্তুলত অবগ্নকালির আিংকাযুক্ত স্থালন র্লন্ত্রর সকল অংি এমনভালি 

সুরক্ষা কবরলত িইলি র্ািালত মুক্ত স্ফুবলে প্রবতলরাি করা র্ায়; 
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(চ) িতযনী বনয়ন্ত্রলণর জন্য ককান সট য-সাবকযলটর সময় সুইচ িা সাবকযট কেকার সিলজ ব্যিিার কবরিার জন্য িা সকল 

সুইচ িা সাবকযট কেকালরর সামলন জায়গায় রাবখলত িইলি র্ািালত উিা সিলজই কখালা র্ায়। 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

প্রিান বিদ্যুৎ পবরদি যলকর দপ্তর 
 

৭০। প্রিান বিদ্যুৎ পবরদি যক এিং বিদ্যুৎ পবরদি যক বনলয়াগ।- সরকার, সরকাবর কগলজলট প্রজ্ঞাপন িারা, প্রিান বিদ্যুৎ পবরদি যক 

দপ্তলরর (কম যকতযা ও কম যচারী) বনলয়াগ বিবিমালার বিিান সালপলক্ষ একজন প্রিান বিদ্যুৎ পবরদি যক এিং প্রলয়াজনীয় সংখ্যক 

বিদ্যুৎ পবরদি যক বনলয়াগ কবরলত পাবরলি।  
 

৭১। প্রিান বিদ্যুৎ পবরদি যক ও পবরদি যলকর ক্ষমতা ও কার্ যািলী।– (১) সরকার কর্তযক অন্য ককান ক্ষমতা বনি যারণ করা না িইলল 

লাইলসবি নলিন এমন গ্রািলকর কক্ষলত্র কর্ ককান আিাবসক/িাবণবজুক/বিল্প কারখানায় ৫০ বকললাওয়াট িা তদ্যদ্ধয ক্ষমতার বিদ্যুৎ 

ব্যিিালরর জন্য মধ্যম, উচ্চ ও অবত উচ্চ চালপর ন্যতন বিদ্যুবতক স্থাপনা পবরদি যন ও পরীক্ষালে বিদ্যুৎ সংলর্াগ প্রদালনর 

অনুলমাদন পত্র জাবর কবরলিন;  

 

(২)  জানমাললর বনরাপত্তা বিিালনর ললক্ষু কর্ ককালনা আিাবসক/িাবণবজুক/বিল্প কারখানার বিদ্যুবতক স্থাপনা প্রবত ০২(দ্যই) 

িৎসর অের পবরদি যন ও পরীক্ষা কবরলিন। এই িরলনর পবরদি যন ও পরীক্ষণ আউটলসাবস যলয়র মাধ্যলম উপযুক্ত ব্যবক্ত/প্রবতষ্ঠান 

বনলয়ালগর মাধ্যলম করা র্াইলি এিং ইিার জন্য বনি যাবরত বফস সংবিষ্ট প্রবতষ্ঠান িইলত আদায়লর্াগ্য িইলি। 

 

(৩)  সরকার কর্তযক গঠিত বিদ্যুৎ লাইলসবিং কিাে য কর্তযক বিদ্যুবতক ঠিকাদার, প্রলকৌিলী ও ইললকবিবিয়ানলদর পরীক্ষা গ্রিলণর 

মাধ্যলম র্থাক্রলম বিদ্যুবতক ঠিকাদারী লাইলসি, সুপারভাইজার কবম্পলটবি সাটি যবফলকট ও ইললকবিবিয়ানলদর কাবরগবর 

পারবমট প্রদান কবরলিন এিং ইিা প্রবতিের নিায়ন কবরলিন। তলি িতয থালক কর্, বনি যাবরত বফস পবরলিাি সালপলক্ষ  বিদ্যুবতক 

ঠিকাদারী লাইলসি, সুপারভাইজার কবম্পলটবি সাটি যবফলকট এিং ইললকবিবিয়ানলদর কাবরগবর পারবমট একনাগালি সলি যাচ্চ 

৫(পাঁচ) িৎসলরর জন্য নিায়ন করা র্াইলি।  

 

(৪)  ককান বিদ্যুৎ পবরদি যক প্রিান বিদ্যুৎ পবরদি যক কর্তযক বনি যাবরত অবিলক্ষলত্র এিং পদ্ধবতলত  তািার দাবয়ত্ব পালন কবরলিন 

এিং বিদ্যুবতক স্থাপনা িা সরঞ্জামাবদ পরীক্ষা-বনরীক্ষার জন্য সরকার কর্তযক বিবভন্ন মালনর জন্য বফস বনি যারলণর জাবরকৃত 

আলদি সালপলক্ষ গ্রািলকর বফ বনি যারণ কবরয়া নন-ট্যাক্স করবভবনউ বিসালি তািা আদায় কবরলত পাবরলিন। 

 

(৫) ৫০         ট             র            রর          র     র        র         ,         র      ট 

                   র                   র                            কবরলিন এ   ৫০         ট এর      

           রর          র     র       র         ,      ট                    র               র   র      র 

                              র                    প্রদান   র   ।   

 

(৬)               র  র            র         র এ       র  র      র         র      র   র         

        র     র                     র       । 

৭২।    ট         সংক্রাে কার্ যািবল।- (১)             ,      ,    র ,  র র             রর      

                       র র        র                                র             র              

   ট     ট    এ     ট  র                 র            ট              র                     র        

                                            ,      ,    র      র র          ট               

    র  র  র     ট   র             র    এ         র   র   (  র   - )                               

  র     র    ট   র    র    এ   এর এ         র             র    ট   র    র   ।              র     

         র     র              র                       র                    র     র              র 

                    র            র     র            এ       র                           

  র   । 

(২)                    র        র  র                            র    এ            র        এ    

                                   র    -  

( )       র       ,      ,    র ,  র র          র   র                  র             

            ট  র   র           র                       র      র। 
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( )                   র           -         র                     র   র       

         র,                 র                  র      র। 

(৩)              র            ট  র                 র                                     

  র    র   । 

(৪) উপবিবি (১)   (২) এর            র                র                   র     র            

    র                          র              র                       ১৯০৮ (১৯০৮      ৫       )-এর 

                   র                 এ         র ১৭৬   র          এ                       র      

                     । 

৭৩। প্রলিি ও পবরদি যন।- (১) বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ িা সরিরালির জন্য ককান লাইলসবি িা লাইলসি িইলত 

অব্যািবতপ্রাপ্ত ব্যবক্ত বিদ্যুৎ পবরদি যলকর চাবিদার পবরলপ্রবক্ষলত তািার বনকট রবক্ষত কর্ ককান করকে য িা তথ্য উপস্থাপন কবরলত 

এিং তািালক উক্ত স্থালন প্রলিলির অনুমবত প্রদান কবরলত িাধ্য থাবকলিন। 

 

(২) সকল লাইলসবি, নন-লাইলসবি ও গ্রািক ককান পবরদি যকলক বিদ্যুৎ আইলনর বিিান, লাইলসি (র্বদ থালক) এর 

িতযািলী এিং এই বিবিমালা প্রবতপাললনর বিষলয় তািার সন্তুবষ্ট অনুর্ায়ী পবরদি যন ও পরীক্ষার জন্য সকল প্রকার যুবক্তসেত 

সিলর্াবগতা প্রদান কবরলিন। 

 

৭৪। বফলসর পবরমাণ।- সরকার সািারণভালি িা বিলিষ আলদলির মাধ্যলম পবরদি যকলদর পবরদি যন ও পরীক্ষণ কালজর জন্য 

বফস িার্ য কবরলত পাবরলি এিং কক্ষত্রমত উপযুক্ততা বিলিচনায় সম্পূণ য িা আংবিক বফস মওকুফ কবরলত পাবরলি। 

 

৭৫। দবললপত্র দাবখল।- একজন পবরদি যক ককান লাইলসবি, নন-লাইলসবি, গ্রািক ও দখলদালরর কালজর সালথ সম্পবকযত কর্ 

ককান পরীক্ষা সংক্রাে করকে য পরীক্ষা কবরিার জন্য তলি কবরলত পাবরলিন। অনুরুপভালি ককান লাইলসবি, নন-লাইলসবি, গ্রািক 

ও দখলদার কর্তযক পবরদি যলকর পরীক্ষাসংক্রাে করকে যপত্র পরীক্ষার প্রলয়াজন িইলত পালর। এইরূপলক্ষলত্র পবরদি যক এিং  

লাইলসবি, নন-লাইলসবি, গ্রািক িা  দখলদার এলক অপলরর তলিী ফরমালয়ি পালন কবরলিন।  
 

৭৬। বিদ্যুৎ লাইলসবিং কিাে য।- বিদ্যুৎ সরিরাি কালর্ য বনরাপত্তার অংি বিসালি বিদ্যুবতক বিবভন্ন কপিায় বনলয়াবজত বিদ্যুবতক 

ঠিকাদার, সুপারভাইজার ও বিদ্যুৎ কমীর কপিাগত মান বনবিতকরলণর উলেলে সরকার, সরকাবর কগলজলট প্রজ্ঞাপন িারা ১০ 

(দি) সদস্য বিবিষ্ট বিদ্যুৎ লাইলসবিং কিাে য গঠন কবরলত পাবরলি। উক্ত কিাে য বিদ্যুবতক ঠিকাদারী লাইলসি, সুপারভাইজারলদর 

কর্াগ্যতা সনদ (competency certificate) এিং বিদ্যুৎ কমী তথা ইললকবিবিয়ানলদর কাবরগবর পারবমট মঞ্জুরকারী 

কর্তযপক্ষ বিসালি বিলিবচত িইলি। প্রিান বিদ্যুৎ পবরদি যক পদাবিকারিলল উক্ত কিালে যর কচয়ারম্যান িইলিন। প্রিান বিদ্যুৎ 

পবরদি যক দপ্তলরর একজন উপ-প্রিান বিদ্যুৎ পবরদি যক পদাবিকারিলল কিালে যর সবচি বিসালি সরকার কর্তযক মলনানীত িইলি। 

উক্ত কিালে যর গঠন, দাবয়ত্ব ও কার্ যািলী প্রবিিান িারা বনি যাবরত িইলি। 

 

৭৭।      র     র    র         ।-            র  র র         ০.৯৫      ১.০০ এর          র     র 

        র       ।                র       ড়      র     র  র র         (           ) ০.৯৫ এর    

                       র  র                 র     র    র   র           র   ।                      

      র র          ড়      র     র ০.৯৫ এর                          র         র     র    র       

           ।                           র      । 

 

৭৮।            ট        রটর       :  র  র এ   এ     ট             ট        রটর          র  । 

    র  র                 র            র     র   র             ট        রটর          র       

    র  র            র        ট    র      র           র      র  ।        ড়               র  র 

                র               র                    র         র র      এ      রটর    

 র                 র  রর  ট          ট           র       ।  র  র       র     র  ট             

              র       র       ।            ট        রটর  এর                 ,        ,         

                  র        র      । 
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সপ্তম অধ্যায় 

বিবিি 

                                    

৭৯। কনাটিি, আলদি িা দবললপত্রাবদ জারীকরণ (Issuance of notices, orders or documents)।- (১) বিদ্যুৎ 

আইলনর অিীন প্রদত্ত কনাটিি, আলদি িা দবলল প্রাপলকর বনকট োকলর্ালগ, কুবরয়ার সাবভ যস িা বিলিষ িািক মারফত িা অন্য 

কর্ ককান উপযুক্ত ইললক্টবনক মাধ্যলম কপ্রবরত িইলি প্রাপক- 
(ক) সরকার িইলল, কর্ কম যকতযালক মলনাবনত করা িইলি, কসই কম যকতযার কার্ যাললয়; 

(খ) স্থানীয় কর্তযপক্ষ িইলল, উক্ত স্থানীয় কর্তযপলক্ষর কার্ যাললয়; 

(গ) ককান ককাম্পাবন িইলল, উক্ত ককাম্পাবনর করবজবস্ট্রকৃত কার্ যাললয় িা ককাম্পাবনর বনিন্ধীকৃত অবফস, র্বদ 

িাংলালদলি অিবস্থত না িয়, তািা িইলল উক্ত ককাম্পাবনর িাংলালদলির অিবস্থত কার্ যাললয় এিং 

( ) অন্য ককান ব্যবক্ত িইলল, তািার সািারণ িা জ্ঞাত সি যলিষ আিাসস্থল িা কম যস্থলল কপ্রবরত িইলি। 

 

(২) ককান আবেনার মাবলক িা দখলকারলক এই আইলনর অিীন প্রদত্ত কনাটিি, আলদি িা দবলল কপ্ররলণর সময় ঠিকানা র্থার্থ 

ভালি বলবখত িইয়ালে মলম য িবরয়া লইলত িইলি, র্বদ চত্বলরর নালমালিখ পূি যক মাবলক িা দখলকালরর নাম ফলক থালক এিং 

উক্ত চত্বলর অিবস্থত ককান ব্যবক্তলক উিার অনুবলবপ প্রদালনর মাধ্যলম িা র্বদ উক্ত চত্বলর কাউলক পাওয়া না র্ায়, তলি উক্ত 

চত্বলরর ককান প্রকাে স্থালন লটকাইয়া জারী করা র্াইলি। 

 

৮০। এখবতয়ালর িািা।- (১) ককান আলিদনকারী বিদ্যুৎ বিবচ্ছন্ন কবরিার ৩ (বতন) বদলনর মলধ্য কমাকেমা, দরখাস্ত িা আপীল 

দালয়র কালল লাইলসবি কর্তযক বনরূবপত অথ য এিং অন্যবিি চাজয িা দায়, আদাললত জমা বদয়া দরখাস্ত কবরলল আদালত 

লাইলসবিলক বিদ্যুৎ সরিরাি বিবচ্ছন্ন না কবরলত িা পুনঃ সংলর্াগ প্রদালনর জন্য আলদি বদলত পাবরলি। 

 

(২) আইলনর অিীলন ককান রূপ অথ য জমাকরা িইলল আদালত লাইলসবির নালম ককান তফবসলী ব্যাংলক উিা জমা কবরিার 

বনলদ যি বদলি এিং এই কক্ষলত্র লাইলসবিলক একটি অেীকারনামা বদলত িইলি কর্, কমাকেমা, আলিদন িা আপীলল র্বদ তািার 

বিপলক্ষ রায় কদওয়া িয়, তািা িইলল বতবন আদালত কর্তযক বনি যাবরত যুবক্তসেত কক্ষত্র কমাতালিক িাদী, আলিদনকারী িা 

আপীলকারীলক অথ য কফরত প্রদান কবরলিন। 

 

৮১। ককান িরলনর জরুবর অিস্থায় বিলিষ ক্ষমতা।- (ক) কবমিনলক অিবিতকরণপূি যক লাইলসবির লাইলসি স্থবগত কবরয়া 

সামবয়ক সমলয়র জন্য লাইলসবির উক্তরূপ স্থাপনার দখল গ্রিণসি উিার সম্পদ, স্বাথ য ও অবিকার, ইিার ব্যিস্থাপনাও বনয়ন্ত্রলণর 

দাবয়ত্ব সরকার গ্রিণ কবরলি এিং স্থাপনাটি সচল রাবখিার জন্য অন্য ককান কর্তযপক্ষ িা প্রবতষ্ঠালনর বনকট উিা ন্যস্ত কবরলি; 

 (খ) স্থাপনাটি পবরচালনায় বভন্ন ককান ব্যিস্থাপনা কর্তযপক্ষ থাবকলল, উক্ত ব্যিস্থাপনার বনয়ন্ত্রণ গ্রিণপূি যক র্লথাপযুক্ত 

পদলক্ষপ গ্রিণ কবরলি; 

 (গ) স্থাপনাটি সরকাবর িইলল িা সরকাবর মাবলকানাবিন ককান ককাম্পাবনর অিীন িইলল, জনবনরাপত্তার স্বালথ য সরকার 

উিা পবরচালনার জন্য র্থালপাযুক্ত পদলক্ষপ গ্রিণ কবরলি; 

 ( ) জরুবর অিস্থা প্রতুািালরর পর লাইলসবির লাইলসি প্রতুাপ যলণর জন্য কবমিনলক অনুলরাি কবরলি এিং সংবিষ্ট 

স্থাপনার দখল লাইলসবিলক বুঝাইয়া বদিার জন্য উপবিবি (ক) কমাতালিক উক্ত স্থাপনার সামবয়ক দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কর্তযপক্ষ িা 

প্রবতষ্ঠানলক বনলদ যি প্রদান কবরলি; 

 (ঙ) এইিরলনর দখল গ্রিলণর ফলল, র্লথাপযুক্ত পদ্ধবতলত, স্থাপনাটির আবথ যক অবভ াত বনরূপণ কবরলি এিং 

প্রতুাপ যলণর পর তািা পবরলিালির ব্যিস্থা গ্রিণ কবরলি এিং 

 (চ) আবথ যক অবভ াত বনরূপলণ লাইলসবির ককান আপবত্ত থাবকলল বিদ্যমান আইন কমাতালিক বনষ্পবত্তলর্াগ্য িইলি। 

ব্যাখ্যাঃ এই িারার অিীন ‘জরুবর অিস্থা’ িবললত এমন অিস্থা, র্ািা জাতীয় বনরাপত্তার প্রবত হুমবক,  প্রাকৃবতক দ্যলর্ যাগ, 

অন্যবিি কর্লকান অিস্থা র্ািালত জনস্বাথ য লবঙ্ঘত িয় এিং ইিার ফলল বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন িা বিতরণ ব্যিস্থায় হুমবকর 

সৃবষ্ট িয় এিং বিদ্যুৎ কসিা বিপর্ যস্ত িইয়া পলি। ককান বিদ্যুৎ স্থাপনায় সৃষ্ট অবস্থরতা, িম য ট, লক-আউট কার্ যক্রমও ইিার 

অেভূ যক্ত িইলি। 

 

৮২। িলকয়া বিদ্যুৎ বিল আদায় পদ্ধবত।– (১) িলকয়া বিদ্যুৎ বিল সরকাবর দািী আদায় আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সাললর ৩নং 

আইন) অনুর্ায়ী পািবলক বেম্যাি বিসালি, গণ্য িইলি র্ািা সরকালরর ভূবম রাজলস্বর মত আদায় িইলি। এ কক্ষলত্র আদায়কৃত 

িলকয়া বিদ্যুৎ বিললর উপর ককান প্রকার ককাট য বফ প্রলর্াজু িইলি না।  
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(ক) ককান গ্রািক অনুলমাবদত ট্যাবরফ িইলত উচ্চতর ট্যাবরলফ বিদ্যুৎ ব্যিিার কবরলল তািালক উচ্চতর িালর বিদ্যুলতর 

বিল প্রদান কবরলত িইলি। গ্রািক পুনরায় অনুলমাবদত ট্যাবরলফ বিদ্যুৎ ব্যিিার কবরলত চাবিলল র্থার্থ কর্তযপক্ষ িরাির বলবখত 

আলিদন দাবখল কবরলত িইলি। আলিদলনর কপ্রবক্ষলত কর্তযপক্ষ তদেপূি যক ব্যিস্থা গ্রিণ কবরলিন।  
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তফবসল-০১ 

 

 
ক্রবমক 

নং 

কভালল্টজ কেণী 

 

 

[বকললা কভাল্ট] 

রাইট অি ওলয় (ROW) এর 

পবরমাণ (িাবিলরর কিাক্টর 

িইলত প্রবত পালশ্বয) 

[বমটার] 

বিদ্যুৎ পবরিািী উন্মুক্ত তার 

িইলত ন্যুনতম বনরাপদ 

দূরত্ব (BS 7354) 

[বমটার] 

১ ২ ৩ ৪ 

১। ১১ ২.৫০ ২.৫০ 

২। ৩৩ ৩.৫০ ২.৮০ 

৩। ১৩২ ১৪.০০ ৩.৮০ 

৪। ২৩০ ২০.০০ ৪.৬০ 

৫। ৪০০ ২৩.০০ ৬.৪০ 

৬। ৭৬৫ ৪৩.০০ ১০.৩ 
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তফবসল-০২ 

 

 
র্াবন্ত্রক ত্রুটিজবনত অবগ্নকাি সং টন প্রবতলরালি বিদ্যুবতক উপলকন্দ্রসমূলি বনম্নিবণ যত পবদ্ধতলত (র্ািার জন্য কর্ভালি প্রলর্াজু) 

সুবনবিি পরীক্ষা কবরলত িইলি। 

 

1. Transformer test sistance  Test 

     

     

     

    ircuit Test 

     

     

     

     

    e Analysis  Test  

     

        

2 Circuit Breaker  ontact Resistance Test (µOhm). 

      

     

        

3 Current Transformer   

     

    st  

     

     

     

        

4 Potential Transformer •Ratio Test    

    •Polarity Test    

    •Insulation Test    

    •DC resistance Test  

        

5 Lightining Arrester  •Insulation Test    

    •Leakage Current Test  

        

6 Disconnector   •Insulation Test    

    •Contact Resistance Test   

    •Close/Open Timing Test  

        

7 Substation Grounding Resisrance Test   
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তফবসল-০৩ 

 

         , ২০১৮ এর ২৯   র             ড়                    ট  র       

 

    

   র   

 

   ,  

             র    , 

                   র  র, 

    । 

    , 

                    ,             ,      ,  র র          রর        /   র/   র    এ   

   ট  র                  র        

 

১।    ট  র        -    ,     ,      

 

২।                               র         র   

 

৩।        র /      র                 র        

 

৪।    ট  র          র   

 

৫।    ট            র   র      

 

             

           /                                                

 

৬।          ট  র    /     র  র   

 

৭।      ট      র   র   

 

৮।          ট  র  র      র   র   

 

৯।    ট                           র এ          র                     

 

১০।                     ড়      র   র     /          র      র              

 

১১।    ট      ট  র    র                           র                           /    /     /এ       

      র       র      র   

 


