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কা ািনর নামঃ নদান ইেলকি িস  সা াই কা ািন ( নসেকা) িল: 

উ াবেনর িশেরানামঃ  
া াড িফ ড Three phase balance resistive লাড বহার কের ম ম চাপ (১১ কিভ) সংেযােগর িমটািরং 

ইউিনট পরী া করণ। 
 
বা বায়ন অ গিতঃ বা বািয়ত। 

পট িমঃ 
ম ম চাপ সংেযাগ স েহ ১১ কিভ িস , ১১ কিভ িপ  ও এইচ  িমটার বহার করা হয়। ম ম চাপ সংেযােগর স ািনত াহকগণ 
মােঝ মােঝই অিভেযাগ কেরন য, তােদর অ াভািবক িবল আসেছ, আবার িব য় ও িবতরণ িবভােগর িনবাহী েকৗশলীগণ অিভেযাগ 
কেরন, তােদর দ েরর িসে ম লস বেড় যাে । িনবাহী েকৗশলীগণ বেলন য, িমটািরং ইউিনেটর িস /িপ  এক  েমর মে  
আব  থাকায় সীল কতন ছাড়া িস /িপ  পরী া করা যায় না এবং সীল কতেনর জ  এনািজ ইিফিসেয়ি  দ েরর উপি িতর 

েয়াজনীয়তা রেয়েছ। ফেল এমন এক  পরী া প িত দরকার যটা িদেয় িস /িপ  কে র সীল কতন না কেরই িব য় ও িবতরণ 
িবভাগ স হ তােদর িনজ  এম  িমটার/ িমটািরং ইউিনট পরী া করেত পাের। অেনক িব য় ও িবতরণ িবভাগ স েহ এম  াহক 
অেনক বিশ থাকা সে ও ( টাটাল ইমেপাট ইউিনট এর ৩৫-৪০% এম  থেক আেস) িসে ম লস আশা প কেম না আবার িমটােরর 

জিনত কারেন াহকগন অ াভািবক িবেলর স ুখীন হন। তাই সীল কতন ছাড়াই, সহেজ ও াহেকর বাধগ ভােব িমটার/ িমটািরং 
ইউিনট পরী ার ািবত এই প িত র  ি  পায়। 

এমতাব ায়, সীল কতন ছাড়াই  খরেচ, ব সহেজ অথাৎ াহক ঝেত পাের এমন প িতেত বণনামেত এম  (১১ কিভ) 
িমটারস হ পরী া করা হয়। 
 
িব মান সম া/চ ােল স হঃ 

িমটািরং ইউিনেটর িস /িপ  এক  েমর মে  আব  থাকায় সীল কতন ছাড়া িস /িপ  পরী া করা যায় না এবং সীল কতেনর 
জ  এনািজ ইিফিসেয়ি  দ েরর উপি িতর েয়াজনীয়তা রেয়েছ। 
 
চ ােল  উ রেনর জ  হীত পদে পঃ 

সীল কতন ছাড়াই  খরেচ, ব সহেজ অথাৎ াহক ঝেত পাের এমন প িতেত বণ©নামেত এম  (১১ কিভ) িমটারস হ পরী া 
করা হয়। 
 
উপকািরতা: 
 
১। ণ িমটার সহেজ পরী ার মা েম িচি তকরেণর মা েম াহেকর অিতির  িবেলর সম া সমাধান।  
২। পরী ায়  পেল াহকেক ঝােনার ােথ ই া করেল innovative প িতেত উ ািবত িলমাউে ড এম  িমটািরং ইউিনট 
িসিরেজ লািগেয় াহকেক ঝােনা যায়।  
৩। এ  এক  user friendly প িত। এ প িতেত িমটার এবং িমটােরর কােনকশন পরী া করা যায়। 
৪। অ  খরেচ ও ব কম সমেয় িমটািরং ইউিনেটর সীল কতন ছাড়াই একই সােথ িতন  িস , িতন  িপ  পরী া করা যায়।  
৫। BERC এর শতা যায়ী ীয় উে ােগ ০৬ মাস অ র অ র সকল এম  িমটার ট  করা স ব। 
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TCV সবার মােন পিরবতনঃ 

১ ণ িমটার সহেজ পরী ার মা েম িচি তকরেণর মা েম াহেকর অিতির  িবেলর সম া সমাধান। Cost 
২ অ  খরেচ ও ব কম সমেয় িমটািরং ইউিনেটর সীল কতন ছাড়াই একই সােথ িতন  িস , িতন  িপ  

পরী া করা যায়। 
Time 

 

উ াবকগেণর নামঃ 

জনাব মাঃ রিবউল ইসলাম, ত াবধায়ক েকৗশলী, পওস ব ড়া। 

 

উ াবেনর াফ/িচ ঃ 
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