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বিদ্যুত ও জ্বালাবন খাতত িরাদ্দ ২৮ হাজার ৫১ ককাটি টাকা 

স্টাফ বরত াট টার ॥ আগামী অর্ টিছতর বিদ্যুত এিং জ্বালাবন খাতত ২৮ হাজার ৫১ ককাটি টাকা িরাদ্দ রাখা হতে। 

বৃহস্পবতিার ক াবিত ২০১৯-২০ অর্ টিছতরর িাতজতট এই িরাতদ্দর কর্া িলা হতেতছ। িাতজট িকৃ্ততাে অর্ টমন্ত্রী আ 

হ ম মুস্তফা কামাল জানান,  তর  তর বিদ্যুত ক  ৌঁতছ বিতত সরকার কাজ কতর যাতে। িাতজতট বিদ্যুত উৎ ািন, 

সঞ্চালন এিং বিতরতের বিশি  বরকল্পনা তুতল ধরা হে। এর িাইতর কতল গ্যাস অনুসন্ধাতন সরকারী উতযাতগর 

বিস্তাবরত উতেখ কতরন বতবন।  

িাতজতট িলা হে, ২০১৯-২০ অর্ টিছতরর জন্য বিদ্যুত খাততর উন্নেন িরাদ্দ রাখা হতেতছ ২৬ হাজার ৬৪ ককাটি 

টাকা। আর  বরচালন ব্যে রাখা হতেতছ ৫০ ককাটি। অন্যবিতক জ্বালাবনর উন্নেন িরাদ্দ রাখা হতেতছ এক হাজার 

৯১৬ ককাটি আর  বরচালন ব্যে রাখা হতেতছ ৭০ ককাটি টাকা। চলবত অর্ টিছতর বিদ্যুত এিং জ্বালাবন খাতত ২৬ 

হাজার ৫০২ ককাটি টাকা িরাদ্দ রতেতছ। 

উত্থাব ত িাতজতট িলা হতেতছ ১৪ হাজার কমগাওোট ক্ষমতার ৫৩টি বিদ্যুত প্রকল্প বনম টাোধীন। ৫ হাজার ৮০১ 

কমগাওোট ক্ষমতার ১৮টি বিদ্যুত ককতের ক্বক্ত বাকাক্ষর প্রবিোধীন রতেতছ কযগুতলার খুি শীঘ্রই কায টিম শুরু হতি 

িতল আশা করা যাতে। এছাড়াও ১ হাজার ৪১০ কমগাওোট ক্ষমতার বিদ্যুততকতের ির ত্র প্রবিোধীন রতেতছ। 

এছাড়া ভবিষ্যতত আরও ১৯ হাজার ৬৫০ কমগাওোট ক্ষমতার ১৭টি বিদ্যুততকে স্থা তনর  বরকল্পনা হাতত কনো 

হতেতছ। পুরাতন বিদ্যুততকেগুতলাতক সংরক্ষে কমরামত বৃবির মাধ্যতম অবতবরক্ত বিদ্যুত উৎ ািতনর  িতক্ষ  

হাতত কনো হতেতছ। অর্ টমন্ত্রী িতলন ভবিষ্যতত একক জ্বালাবনর ও র বনভটরতা কবমতে িমান্বতে জ্বালাবনর 

িহুমুখীকরতের উতযাগ রতেতছ।  

উত্থাব ত িাতজতট িলা হতে সরকাতরর িী টতমোিী ২০২১ এ ২৪ হাজার কমগাওোট, ২০৩০ এ ৪০ হাজার 

কমগাওোট এিং ২০৪১ এ ৬০ হাজার কমগাওোট বিদ্যুত উৎ ািন  বরকল্পনা িাস্তিােন করা হতে। এখন কিতশ 

বিদ্যুততর উৎ ািন ক্ষমতা ২১ হাজার ১৬৯ কমগাওোট িতল িাতজট িক্তৃতাে জানাতনা হতেতছ। 

িাতজট িকৃ্ততাে অর্ টমন্ত্রী িতলন, জবমর প্রাপ্যতা,  বরিহন এিং কলাডতসন্টার বিতিচনাে বনতে  ােরা, মাতারিাবড় 

এিং মতহশখালীতত বতনটি বিদ্যুত হাি বনম টাে করা হতে। বতনটি িড় বিদ্যুততকে বনম টাতের কর্া তুতল ধতর 

অর্ টমন্ত্রী িতলন রাম াতল ১ হাজার ৩২০ কমগাওোট মমত্রী সু ার র্াম টাল প্রকল্প মাতারিাবড় এক হাজার ২০০ 

কমগাওোট আল্ট্রা সু ার বিটিকুাল প্রকল্প  ােরা ১ হাজার ৩২০ কমগাওোট র্াম টাল  াওোর প্লান্ট প্রকল্প এছাড়া 

কয র্ বিবনতোতগ মতহশখালীতত ১০ হাজার কমগাওোট ছাড়াও রাবশোর কাবরগবর ও আবর্ টক সহােতাে ২ হাজার 

৪০০ কমগাওোট ক্ষমতাসম্পন্ন  ারমােবিক বিদ্যুত ককে বনম টাে করা হতে। কিতশ প্রকৃবতক গ্যাস বিতে িমিধ টমান 

চাবহিা কমটাতনা সম্ভি নে। এজন্য দ্যটি ভাসমান এলএনবজ টাবম টনাল স্থা ন করা হতেতছ। প্রবতবিন কসখান কর্তক 

১০০০ বমবলেন  নফুট গ্যাস  াই লাইতন আনা সম্ভি। এখন কসখান কর্তক মিবনক ৬৫০ বমবলেন  নফুট গ্যাস 

জাতীে বিতড যুক্ত হতে। 



অর্ টমন্ত্রী িতলন, একক জ্বালাবন গ্যাতসর ও র বনভটরতা কবমতে জ্বালাবনর িহুমুখী ব্যিহাতরর প্রকল্প িাস্তিােন করা 

হতে। জ্বালাবনর ব্যিহার কবমতে আনার জন্য সরকারী উতযাগ িাস্তিােন করা হতে উতেখ কতর মন্ত্রী িতলন, ২০২১ 

সাতলর মতধ্য ১৫ এিং ২০৩০ সাতলর মতধ্য ২০ ভাগ জ্বালাবনর ব্যিহার কবমতে আনা হতি। 

অর্ টমন্ত্রী িাতজট িক্তৃতাে িতলন, কমাট উৎ ািতনর ১০ ভাগ নিােনতযাগ্য উৎস কর্তক উৎ ািন করা হতি। 

সরকারী-কিসরকারী ভিতনর ছাতি কস র বিদ্যুত প্যাতনল স্থা ন করা হতে। কনট বমটাবরং গাইড লাইতনর মাধ্যতম 

িাহকতক বিতশি সুবিধা কিো হতে।  

িতটমাতন কিতশ কমাট সঞ্চালন লাইতনর  বরমাে ১১ হাজার ৪৯৩ সাবকটট বকতলাবমটার এিং বিতরে লাইন ৫ লাখ 

৮ হাজার বকতলাবমটার। আগামী ২০৩০ সাতলর মতধ্য কিতশ কমাট সঞ্চালন লাইন হতি ২৮ হাজার সাবকটট 

বকতলাবমটার। বিতরে লাইন হতি ৬ লাখ ৬০ হাজার বকতলাবমটার।  

কতল-গ্যাস অনুসন্ধাতন স্থলভাতগর সমুদ্র এলাকাে বাকল্প-মধ্য এিং িী টতমোিী  বরকল্পনা িহে করা হতেতছ। 

ইততামতধ্য িাত ক্স কমাট ২৪টি কূত র খননকাজ সম্পন্ন কতরতছ। সমুদ্রসীমাে চারটি ব্লতক উৎ ািন িণ্টন ক্বক্ত 

(ব এসবস) সই হতেতছ। 

 


