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িব েত রকড: চািহদার দড় ণ উৎপাদন মতা 

 ি ড সং  িব ত কে র মতা ১৭ হাজার ৭০১ মগাওয়াট  
 উৎপাদন হেয়েছ সেবা  ১২ হাজার ৫৩৯ মগাওয়াট  
 িপিডিব বলেছ, চািহদা থাকেল আরও উৎপাদন স ব  
 মানস ত িবতরণ ব ার অভােব মতার সবটা বহার করা যাে  না 

রিশদ মা ন ॥ দেশ এখন ি ড সং  িব ত কে র উৎপাদন মতা ১৭ হাজার ৭০১ মগাওয়াট। উৎপাদন মতার িবপরীেত 
সেবা  রকড উৎপাদন হেয়েছ ১২ হাজার ৫৩৯ মগাওয়াট। িপিডিব বলেছ চািহদা থাকেল আরও িব ত উৎপাদন স ব। মানস ত 
িব ত িবতরণ ব ার অভােব উৎপাদন মতার সবটা বহার করা যাে  না। অেনক ে  খরচ কমােতও তল চািলত ক  ব  
রাখা হে । িব ত িনেয় িক টা াহেকর অসে াষ রেয় গেছ একারেণই।  

িপিডিব বলেছ, গত কেয়ক বছের দেশ িব ত উৎপাদন াপকভােব বেড়েছ। ফেল এখন চািহদা অ যায়ী িব ত সরবরাহ কান 
সম া নয়। আবার িব েতর স ালন কা ািন িপিজিসিব বলেছ দেশ এখন ১৬ হাজার মগাওয়াট িব ত উৎপাদন হেলও তারা 
স ালন করেত পারেব। তােদর মেত এক  ি ড সাবে শন থেক আেরক সাবে শেন িব ত সরবরােহ কান সম া নই। তাহেল 
াহক অসে াষ কন। এমন ে  সংি রা বলেছন, মানস ত িব ত সরবরাহ ব া গেড় ওেঠিন এখনও। িব ত, ালািন এবং 

খিনজ স দ িতম ী নস ল হািমদ িনেজও বেলেছন মানস ত িব ত সরবরাহ এখন সরকােরর সামেন বড় চ ােল । সরকার 
সই ল  রেণ কাজ কের যাে । এজ  আরও িক টা সময় েয়াজন বেল মেন কেরন িতিন। 

গত ১০ বছের সরকােরর য পিরসং ান তােত বলা হে  িব ত কে র সং া ২৭  থেক বেড় এখন ১৩০  হেয়েছ। এই সময় 
উৎপাদন মতা বেড়েছ ১৬ হাজার ৪৭৭ মগাওয়াট (ক াপ ভসহ)। সেবা  িব ত উৎপাদেনর রকেডও অিতির  ৯ হাজার ২৭১ 
মগাওয়াট িব ত যাগ হেয়েছ। সরকার বলেছ ২০০৯ সােল সেবা  িব ত উৎপাদন িছল িতন হাজার ২৬৮ মগাওয়াট আর ২০১৯ 

সােল এেস যা বেড় হেয়েছ ১২ হাজার ৫৩৯ মগাওয়াট। স ালন লাইেনর পিরমাণ আট হাজার িকেলািমটার থেক ১১ হাজার ৪৯৩ 
মগাওয়াট অথাৎ িতন হাজার ৪৯৩ মগাওয়াট বেড়েছ। িবতরণ লাইন ই লাখ ৬০ হাজার িকেলািমটার থেক বেড় হেয়েছ ৫ লাখ 

১৪ হাজার িকেলািমটার। এই সমেয় ি ড সাবে শন মতা ১৫ হাজার ৮৭০ এমিভএ থেক বেড় হেয়েছ ৩৯ হাজার ৯৭৬ এমিভএ। 
িব েতর িবধা া  জনেগা ীর সং া ২০০৯ সােল িছল ৪৭ শতাংশ এখন যা ৯৩ শতাংশ। সরকার বলেছ চলিত বছেরর মে  
শতভাগ মা েষর ঘের িব ত পৗেঁছ যােব। যিদও সরকার এই ল  বা বায়েনর জ  ২০২১ সালেক িনধারণ কেরিছল। িক  সব 

চেক উ য়ন ঘটার পর এখন াহেকর চািহদা িনরবি  িব ত সরবরাহ।  

িব ত িবভােগর সংি রা বলেছন, দীঘ ময়াদী ফল  পিরক নার অভােব িব ত িবতরণ ব ার এই দশা। আবার িবতরণ 
সংি রা বলেছন িভ  কথা। তারা বলেছন, কান এক  এলাকায় িব ত সরবরােহর েত  ফ ান আর লাইটসহ েয়াজনীয় 
িক  ব িতক সর াম িহেসব কের সরবরাহ ব া গেড় তালা হয়। িক  কেয়ক বছর রেতই ওই এলাকার িব েতর চািহদা 
বেড় যায় এেত কের সাবে শন, া ফরমার এবং ব িতক তার সবিক ই ওভারেলােডড হেয় পেড়। ফেল িবতরণ ব া   

হেয় পেড়। ি  হয় লােভাে েজর এবং িবতরণ ব া ক রাখেত লাডেশিডংও করেত হয়। 

সরকারী িহেসেব দেশ কান লাডেশিডং নই। িপিডিব এবং পাওয়ার ি ড কা ািন (িপিজিসিব) য িদন যতটা িব েতর চািহদা 
দখাে  সই িদন ক ততটাই উৎপাদন দখাে । অথাৎ িপিডিব এবং িপিজিসিবর িহেসেব কান লাডেশিডং নই। িক  দেশর 
াম পযােয় এখনও িতিদন িনয়ম কেরই লাডেশিডং করা হয়। যার বিশরভােগরই খবর ওপর পযােয় আেসও না। ানীয়ভােব 

িব ত ব  রাখার কারেণ াহক অসে ােষর খ জ রাখাটােকও জ রী মেন করা হয়। িবেশষ কের প ী িব ত এলাকার জনােরল 
ােনজাররা মেন কেরন তার এলাকায় িব ত না থাকাটা তার এক ধরেনর থতা। এই খবর  নানাভােব ধামাচাপা দয়ার চ া 

করা হয়। কান কান ে  উপরমহলেক লও বাঝােনা হয়। এেত কের সম ার সমাধান হয় না। মাটা  উপেজলা সদর পয  



িব ত সরবরাহ াভািবক থাকেলও ােম ােম এখনও িব েতর স ট রেয় গেছ। জানেত চাইেল পাওয়ার সেলর মহাপিরচালক 
মাহা দ হাসাইন বেলন, এ কথা ীকার করেত হেব মা ষ এখনও িনরবি  এবং মানস ত িব ত পাে  না। ই ধরেনর কারেণ 

মা ষ িব ্ ত পাে  না বেল জানান িতিন। এর এক  হে  া িতক। িতিন বেলন, এখন িতিদনই দেশর কাথাও না কাথাও ঝড় 
ি  হে । আমােদর িবতরণ লাইন েলার ওপর গাছপালা রেয়েছ। এসব িবতরণ লাইেনর ওপর গাছপালা পেড় তার ি েড় যাে । 

এেত কের িব ত িবতরেণ সম া হে । িতিন মেন কেরন এরজন মা র িনেচ িদেয় িব েতর লাইন করেত হেব। এই ি য়া  
হেয়েছ। তেব সারােদেশ এভােব িবতরণ লাইন করা য়সােপ । যটা চাইেলই ব অ  সমেয় করা স ব নয়। অ  কারণ  
কািরগির বেল মেন কেরন িতিন। মাহা দ হােসন বেলন, আমােদর চািহদার লনায় তার, িফডার সবিক ই ওভারেলােড চলেছ। 
অেনক সময় গরেমর সময় দখা যায় তার গরম হেয় যায়। তখন িবপি  ঘটার ভেয় ব  রাখেত হয়। 

িবতরণ ব ার  থাকেল েম তা সািরেয় তলার দািব কের িপিডিব চয়ার ান খােলদ মাহ দ বেলন, গত কেয়কিদন ঝড় 
ি র জ  িবতরণ ব া খারাপ িছল। িক  গত ই িদন ধের বশ ভাল দািব কের িতিন বেলন, দখা যায় স ায় ঝড় হে । 

একবার ক কের আসার পর আবার শষ রােত ঝড় হে । এটা আবার ক করেত সময় লেগ যাে । 

তেব সিত কার অেথ িব েতর চািহদা িহেসব কের উৎপাদন হে  িক না তা িনেয় সে হ রেয়েছ অেনেকর। এক  িফডাের িক 
পিরমাণ চািহদা রেয়েছ এভােব সারােদেশ যত িফডার রেয়েছ তার িদন এবং রােতর চািহদা িহেসব কের িব েতর চািহদা িনধারণ 
করা হয়। িক  অিভেযাগ রেয়েছ ধারণা িভি ক িব েতর চািহদা িনধারণ করা হয়। আর ওই অ পােতই উৎপাদন হয়। এেত কের 
াহক স ক পিরমাণ িব ত পায় না। অিভেযাগ রেয়েছ িপিডিব তরল ালািন চািলত িব ত ক  ভ িক দয়ার ভেয় ব  রাখেছ। 

এেতও স ট তির হে  িক  তা ীকার করেছ না কউ। 

ালািন িবেশষ  শাম ল আলম বেলন, দেশ এখন তল চািলত িব ত ক  শতকরা ৩০ ভাগ। যা থাকা উিচত িছল ১০ ভাগ। এই 
তল চািলত িব ত কে র উৎপাদন খরচ অেনক বিশ। ভ িক ি র ভেয় এসব ক  ব  রাখা হয়। এেত স ট তির হে । যা 
কউ ীকার করেছন না। 

 

 


