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এত িব ৎ উ ৃ  ত ও িব াট - উৎপাদন মতা ১৮৫৬৪ মগাওয়াট, চািহদা 
১২৫০০ মগাওয়াট 

স জ ইউ স 

চািহদার িহসােব বতমােন উ ৃ  িব ৎ উৎপাদন মতা ছয় হাজার মগাওয়াট। তার পরও এই ীে ম ােম-গে  িব ৎ িব াট 
হে । রাজধানীসহ বড় শহর েলােত অব  িব ােটর পিরমাণ কম। এর ল কারণ িব ৎ িবতরণ লাইেন সম া। িবগত 
বছর েলােত াপকভােব িব ৎ সংেযাগ দওয়া হেয়েছ; িক  া ফরমার এবং লাইেনর স মতা সই হাের বাড়ােনা হয়িন। ফেল 
িব েতর উৎপাদন মতা উ ৃ  হেলও িনরবি  িব ৎ পাে ন না াহকরা। 
গত ১০ বছের িব ৎ উৎপাদন বেড়েছ, াহক বেড়েছ, ি  পেয়েছ স ালন স মতাও। তেব িবতরণ লাইেনর স মতা য হাের 
বাড়ােনার দরকার িছল, স হাের হয়িন। কারণ, াপক হাের িব ৎ সংেযাগ দওয়া হেয়েছ। িবতরণ লাইনও টানা হেয়েছ। 
া ফরমােরর মতা বাড়ােনা হয়িন। এজ  ব  ােন াহকরা িনরবি  িব ৎ পাে ন না। পাে ন না মানস ত সবাও। িশে  

িনরবি  িব ৎ এখনও াভািবক হয়িন। শহের িব েত ি  থাকেলও প ী অ েল এখনও েভাগ  রেয়েছ। িবেশষ কের 
আবহাওয়া এক  িব প হেলই িব ৎ চেল যায়। গরম যত বােড় িব ৎ িব াটও ি  পায়। তেব িব েতর এই ভাগাি  লাডেশিডং 
বা উৎপাদন ঘাটিতর জ  নয়। িব ৎ সরবরাহ লাইেন কািরগির র কারেণ এই িব াট। 
সংি রা বলেছন, উৎপাদেন াপক মেনােযাগ থাকেলও মানস ত িব ৎ িবতরণ ব ায়  দওয়া হয়িন। ফেল উ ৃ  িব ৎ 
থাকেলও তা াহেকর ঘের িনরবি ভােব পৗঁছােনা যাে  না। দিরেত হেলও এিদেক মেনােযাগ িদেয়েছ িব ৎ িবভাগ। কেয়ক 
বছেরর মে  িবতরণ ব াও ভােলা হেয় যােব। িব েতর উৎপাদন য হাের বেড়েছ স হাের াহক চািহদা বােড়িন। াহক 
বেড়েছ লত আবািসক খােত, যােদর লাড চািহদা কম। তগিতেত িশ ায়ন না হওয়ার কারেণ িশ  াহক তমন বােড়িন। িশ  
াহকরাই বিশ িব ৎ বহার কেরন। িক  িশ  খােত িনজ  ক াপ ভ িব েতর বহার বিশ। ফেল অফিপক সমেয় ায় ছয় 

হাজার মগাওয়ােটর সচল িব ৎেক  ব  রাখেত হে  লাড চািহদা না থাকার কারেণ। এ িনেয়ও িচ ায় রেয়েছ িব ৎ িবভাগ। 
উ ৃ  িব ৎ মতা থাকা সে ও কন এই িব াট- জানেত চাইেল ত াবধায়ক সরকােরর ালািন ও িব ৎ িবষয়ক সােবক উপেদ া 
অ াপক ম তািমম সমকালেক বেলন, পিরক না করার সময় সমি তভােব এটা করা হয়িন। িব ৎ উৎপাদন, স ালন ও িবতরণ এ 
িতন েক সম য় কের পিরক না হেল বতমােনর এ সম া হেতা না। িতিন আরও বেলন, সরকার ীকার করেছ, সম া িব ৎ 
িবতরেণ। ফেল এিদেক  িদেলই আশা করা যায় সামেন পিরি িত আরও ভােলা হেব।  
িব ৎ খােত উ য়ন: সরকাির নিথপে  দখা যায়, ২০০৯ সােল দেশর িব ৎ উৎপাদন মতা িছল প চ হাজার মগাওয়ােটর 
কাছাকািছ। ১০ বছর পর ২০১৯ তা বেড় হেয়েছ সােড় ২১ হাজার মগাওয়াট। চলিত মােস দেশ সেবা  িব ৎ উৎপাদেনর রকড 

ায় ১৩ হাজার মগাওয়াট। গত ১০ বছের িব ৎেকে র সং া ২৭  থেক বেড় ১৩০  হেয়েছ। িব ৎ িবধােভাগী জনেগা ী ৪৬ 
শতাংশ থেক ি  পেয় হেয়েছ ৯৩ শতাংশ। াহক সং া এক কা  আট লাখ থেক িতন কা  ৩২ লাখ হেয়েছ। এ সমেয় 
স ালেনর জ  িতন হাজার ৪৯৩ সািকট িকেলািমটার স ালন লাইন বেড়েছ। এর আেগ ২০০৯ সােল স ালন লাইেনর পিরমাণ 
িছল আট হাজার সািকট িকেলািমটার, যা এখন হেয়েছ ১১ হাজার ৪৯৩ সািকট িকেলািমটার। একই সমেয় ি ড সাবে শেনর মতা 
বেড়েছ ২৪ হাজার ১০৬ এমিভএ (েমগা ভা  অ াি য়ার)। ২০০৯ সােল যা িছল ১৫ হাজার ৮৭০ এমিভএ, এখন বেড় হেয়েছ ৩৯ 

হাজার ৯৭৬ এমিভএ। িব ৎ িবতরণ লাইেনর পিরমাণও এই সমেয় ই লাখ ৪৮ হাজার িকেলািমটার বেড়েছ। ২০০৯ সােল যা িছল 
ই লাখ ৬০ হাজার িকেলািমটার, এখন তা বেড় দ িড়েয়েছ প চ লাখ আট হাজার িকেলািমটাের। ২০০৯ সােল িব েত উ য়ন বরা  

িছল ই হাজার ৬৭৭ কা  টাকা। চলিত অথবছেরর এর পিরমাণ ২৫ হাজার ৬৯৫ কা  টাকা।  
ত ও নই িনরবি  সবা: বতমােন দেশর ি ড িব ৎ উৎপাদন মতা ১৮ হাজার ৫৬৪ মগাওয়াট। িক  ি ড িব েতর চািহদা 
রেয়েছ মা  ১২ হাজার ৫০০ মগাওয়াট। অথাৎ চািহদার চেয় ছয় হাজার মগাওয়াট উৎপাদন মতার িব ৎেক  বিশ রেয়েছ। 
িক  াহকরা আজও িনরবি  িব তেসবা পাে ন না। এক  গরম বাড়েল ঢাকােতই িব ৎ িব াট হয়। মফ ল শহর ও ােম এ 
সম া আরও বিশ। িপিডিবর (িব ৎ উ য়ন বাড) একজন েকৗশলী বেলন, িবতরণ ব ার ঘাটিতর কারেণ ও াহক চািহদা কম 
থাকায় মতার সব  িব ৎ উৎপাদন করা স ব হয় না। িব ৎ উৎপাদন গত এক দশেক চার ণ বেড়েছ। স ালেনর মতাও 



বেড়েছ। িক  াহক পযােয় িনরবি  িব ৎ পৗঁছােত িবতরণ ব ার কাি ত উ য়ন হয়িন।  
বতমােনর সােড় ১৮ হাজার মগাওয়ােটর সে  আগামী কেয়ক বছের আরও িক  বড় িব ৎেক  চা  হেব। এ েলা হেলা পায়রার 
এক হাজার ৩২০ মগাওয়াট (২০১৯-২০ সােল)। রামপােলর এক হাজার ৩২০ মগাওয়াট, মাতারবাড়ীর ই হাজার ৪০০ ও প েরর 
ই হাজার ৪০০ মগাওয়াট। এর মে  িবতরণ ব ার সমি ত উ য়ন না হেল সম া কাটেব না বেল মেন করেছন পযেব করা।  

পাওয়ার সেলর মহাপিরচালক মাহা দ হােসন বেলন, দেশর মা েষর আয় বেড়েছ। বেড়েছ িব েতর াহক। উৎপাদনও 
বেড়েছ। আয় বাড়ার কারেণ জনগণ দনি ন কােজ টিলিভশন, রি জােরটেরর পাশাপািশ অ া  ইেলক িনক য পািত যমন 

এিস, রাইস কার, ওেভন বহার করেছন। এজ  হঠাৎ কের িব েতর লাড চািহদা বাড়েছ। স অ সাের িবতরণ ব ার উ য়ন 
হয়িন। ফেল লাইন ও া ফরমার ওভারেলাড হেয় পড়েছ। িব ৎ িব াট ঘটেছ। 
দেশ এককভােব িব ৎ স ালন কের পাওয়ার ি ড কা ািন অব বাংলােদশ (িপিজিসিব)। অ িদেক িব ৎ িবতরেণ িব ৎ 

উ য়ন বােডর পাশাপািশ প ী িব তায়ন বাড (আরইিব), ঢাকা পাওয়ার িডি িবউশন কা ািন (িডিপিডিস), ঢাকা ইেলকি ক 
সা াই কা ািন (েডসেকা), ওেয় েজান পাওয়ার িডি িবউশন কা ািন (ওেজাপািডেকা) এবং নথ জান পাওয়ার কা ািন 
(েনসেকা) াহক পযােয় িব ৎ িবতরণ কের।  
উৎপাদেনর পাশাপািশ স ালন খােতও াপক উ য়ন হেয়েছ। ২০০৮ সােল িপিজিসিবর ি ড উপেক  িছল ৯৫ । গত ১০ বছের 
এসব উপেকে র সং া বেড় ১৫৮ েত দ িড়েয়েছ। পাশাপািশ স ালন লাইেনর আ িনকায়ন করা হে । স লনায় িবতরণ 

ব ায় আ িনকায়ন কম হেয়েছ। দেশর িতন কা  ৩২ লাখ াহেকর মে  ই কা  ৬০ লাখ আরইিবর। এই াহকরাই বিশ 
েভােগর িশকার। লাডেশিডং, কম ভাে জ তােদর িনত িদেনর সম া। বাদ নই খাদ রাজধানীও। এক  গরম বাড়েলই ঢাকার 

যা াবাড়ী, বন , মিতিঝল, ব রা ও ট ী এলাকায় িব ৎ চেল যায়।  
 
িবতরণ কা ািন েলা বলেছ, িব ৎ উপেক  ও িবতরণ লাইেনর সীমাব তার কারেণ অেনক এলাকায় িব ৎ সরবরাহ িবি ত হয়। 
তারা বলেছন, িবতরণ ব ার উ য়েন কাজ হে । আগামীেত জনগণেক িনরবি  িব ৎ দওয়া যােব। জানা যায়, দীঘেময়ািদ 
উ ত স ালন এবং িবতরণ ব ার জ  ২০৪১ সােলর মে  অ ত ৬০ িবিলয়ন ডলার িবিনেয়াগ েয়াজন। এর মে  স ালেনর 
জ  েয়াজন ২৫ িবিলয়ন ডলার, আর িবতরণ ব ার জ  লাগেব ৩৫ িবিলয়ন ডলার। 
চ ােল  াথিমক ালািন: বতমােন দেশ কয়লা উে ালেনর ে  সরকার নীিতর পিরবতন কেরিন। ফেল আগামীেত বড় 
কয়লািভি ক িব ৎ ক েলা আমদািন করা কয়লা িদেয় চালােত হেব। এিদেক দেশ উে ালনেযা  অবিশ  াস িদেয় বড় 
জার ৭-৮ বছর চলেত পাের। ফেল িবেদশ থেক এলএনিজ (তরল া িতক াস) আমদািন কেরই াসিভি ক িব ৎেক  

চালােত হেব। এেত িব ৎ উৎপাদেন িবেদিশ উৎেসর ওপর িনভরতা বাড়েব। ফেল ালািন ও িব ৎ উভেয়র দাম ি র িবক  
থাকেব না।  
রা ীয় কা ািন নথওেয়  পাওয়ার জনােরশন কা ািন জামািনর িসেম , চীেনর িসএমিস এবং রােজ র িবিপর সে  
যৗথভােব প য়াখালীর পায়রােত িতন হাজার ৬০০ মগাওয়ােটর এলএনিজচািলত িব ৎেক  িনমােণর উে াগ িনেয়েছ। িপিডিব ও 

রাে র জনােরল ইেলকি ক (িজই) যৗথভােব সমান মতার এক  এলএনিজচািলত ক  িনমাণ করেত সমেঝাতা ারক 
(এমওইউ) সই কেরেছ। এছাড়া বসরকাির খােত সািমট প িজইএর সে  ই হাজার ৪০০ মগাওয়াট এবং ইউিনক পাওয়ার আরও 
১২০০ মগাওয়াট িব ৎেক  িনমােণ এমওইউ সই কেরেছ। ভারেতর িরলােয়  মঘনাঘােট ৭৫০ মগাওয়ােটর এলএনিজিভি ক 
িব ৎেক  িনমাণ করেত চায়।  
সাগের বড় ম দ না পেল াস আমদািন বাড়ােনা ছাড়া িবক  থাকেব না। আর আমদািন  বিশ বেল দেশ ালািনর দাম 
বাড়ােনা ছাড়া সরকােরর হােত আর কােনা িবক  থাকেব না। কারণ েরাটা ভ িক িদেয় চালােনা স ব না। এখন দিনক ১০০ 
কা  ঘন ট এলএনিজ থেক সরবরােহর িত রেয়েছ। এেতই সরকােরর বছের ভ িক লাগেব ২৪ হাজার কা  টাকা। এর 

পিরমাণ আরও বাড়েব ভিব েত। তখন সরকারেক াস িব ৎ তেলর দাম বাড়ােতই হেব।  
দেশ চলমান িব ৎেক েলােত ােসর চািহদা বতমােন ২৯৮ কা  ঘন ট। সরবরাহ করা হয় ১১৬ কা  ঘন ট। এখন  এক 

হাজার ৩২০ মগাওয়াট, এক  এক হাজার ২০০ মগাওয়াট কয়লাচািলত িব ৎেকে র িনমাণকাজ চলেছ। এক মগাওয়াট 
িব ৎেক  ২৪ ঘ া চালােত হেল ১০ টন কয়লা লােগ। এ িহসােব এখন িনমাণাধীন িতন হাজার ৮০০ মগাওয়াট কয়লাচািলত 
কে র জ  দিনক েয়াজন হেব ৩৮ হাজার টন কয়লা। বািষক চািহদার পিরমাণ এক কা  ৩৮ লাখ ৭০ হাজার টন।  

 


