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সারা দেশ বল- ণ িব ৎ স ালন ও িবতরণ ব া - িব ৎ িব ােট 
িঁকর েখ িশ  উৎপাদন 

িব ৎ গেলই কিমক াল ন  বেড় যায় িতর পিরমাণ ৩৩ কিভেতও লাডেশিডং * িবতরণ লাইেনর স মতা 
না থাকায় মৗলভীবাজার, হিবগ , িসেলট, চ ামসহ অেনক এলাকার িশ া েল িব ৎ িব াট লেগই আেছ 

 িজব মা দ 

সারা দেশ বল ও ণ িব ৎ স ালন ও িবতরণ লাইেনর কারেণ এখনও িশে  িনরবি  িব ৎ সরবরাহ করা স ব হে  না। এমনিক ৩৩ 
কিভ স ালন লাইেনও হরহােমশা িব ৎ িব াট হে । য  হওয়ার কথা নয়। 

এছাড়া পযা  িব ৎ থাকার পরও অ ল ১৩২/৩৩ কিভ সাবে শন। দীঘিদন আেগ সরকার দেশর িবিভ  জলায় ১২  ১৩২/৩৩ কিভ 
সাবে শন বসােনার উে াগ িনেলও তা বা বায়ন হয়িন এখনও। িব ৎ উৎপাদন সােড় ১২ হাজার মগাওয়াট ছাড়ােলও ঢাকাসহ দেশর 
কাথাও চািহদা অ যায়ী লাইেন িব ৎ দয়া স ব হে  না। স ালন লাইেনর অব া এতটাই খারাপ য, সাধারণ কালৈবশাখী ঝেড়ও মেড়-
চেড় যাে । গােছর ডালপালার আঘাত এমনিক ছাটখােটা পািখর ঝাপটায়ও ি প করেছ (ি ড শেনর সািকট পেড় যাওয়া) ি ডলাইন। 

িব ৎ উৎপাদন ক েলার কােনা েত যিদ ছাটখােটা সম া দখা দয়, তাহেলও ি ড ি প করেছ। রেনা লাইন ওভার লােডড হেয় ঘন ঘন 
া ফরমার েল যাে । লাইন েড় ও ি েড় িবকল হে  উপেক । 
খাদ িব ৎ িবতরণ কা ািন েলার অিভেযাগ, তােদর হােত পযা  িব ৎ থাকেলও বল ও ণ িবতরণ ও স ালন লাইেনর কারেণ 

উৎপািদত িব ৎ লাইেন িদেত পারেছ না। এ কারেণ দেশর বিশরভাগ িশ -কারখানা িনরবি  িব ৎ সবা পাে  না। িশ -কারখানা 
পিরচালনার সে  সংি  েকৗশলীরা জানান, যতবার িব ৎ চেল যায় ততবারই কিমক াল ন  হেয় াপক িত হয়। এেত াভািবক 
উৎপাদন াহত হওয়া ছাড়াও নানা খী িতর পিরমাণ অেনক বিশ। তারা জানান, িব ৎ চেল গেল উৎপাদন িব  ঘেট। এেত কের মান বজায় 
রেখ প  উৎপাদন করা ক ন হেয় পেড়েছ। নামধ  িশ  িত ােনর পে র মান শতভাগ িনি ত রাখেত বারবার কিমক াল পিরবতন 

করেত হয়। এর ফেল িব ল অে র আিথক িতর স ুখীন হেত হে  িশ  মািলকেদর। 
এ সে  িব ৎ িতম ী নস ল হািমদ শিনবার গা রেক বেলন,  স ালন ও িবতরণ লাইেনর বলতার কারেণ উৎপািদত িব ৎ মা ষেক 
দয়া স ব হে  না। তেব আ িনক স ালন লাইন িনমােণর কাজ  হেয় গেছ। দেশর অেনক এলাকায় আ ার াউ  িবতরণ লাইন িনমােণর 

কাজ চলেছ। প ী িব েতর সিমিত েলােতও িবতরণ লাইেনর কাজ চলেছ। ঘের ঘের িব ৎ পৗেঁছ দয়ার লে  কাজ করেছ সরকার। এজ  
িব ৎ উৎপাদন ি র পাশাপািশ স ালন ও িবতরণ ব া উ য়ন করা হে । এ েলা স  হেল িবতরণ ও স ালন স মতা অেনক বেড় 
যােব। 
িতিন বেলন, িশ -কারখানায় িনরবি  িব ৎ িদেত হেল ১৩২/৩৩ কিভ সাবে শন থেক িব ৎ িদেত হেব। এসব লাইেন িব ৎ িব াট হয় 
না। কােজই সারা দেশ এই েত জ ির িভি েত ১৫ থেক ২০  ১৩২/৩৩ কিভ সাবে শন িনমাণ করা দরকার। তার মেত, আগামী ২-৩ 
বছেরর মে  ওভারেলােডড া ফরমার পাড়ার পিরমাণ ে র কাঠায় নািমেয় আনা স ব হেব। 

ালািন িবেশষ  েফসর শাম ল আলম বেলন, সারা দেশর স ালন ও িবতরণ লাইেনর অব া বহাল। সরকার িব ৎ উৎপাদেন যতটা 
সাফ  দিখেয়েছ ি ডলাইন ও িবতরণ লাইন িনমােণ স সাফ  দখােত পােরিন। দীঘিদন আেগ সারা দেশ বশিক  ১৩২/৩৩ কিভ 
সাবে শন িনমাণ করার কথা বলা হেয়িছল। িক  পাওয়ার ি ড কা ািন (িপিজিসিব) এ িনেয় থতার পিরচয় িদেয়েছ। দেশর িবিভ  
জায়গায় যভােব িশ -কারখানা গেড় উঠেছ সারা দেশ স পিরমাণ ১৩২/৩৩ কিভর সাবে শন নই। এ কারেণ বিশর ভাগ িশ -
কারখানা েলােক ২০/২৫ িকেলািমটার র থেক কার বিসেয় িঁক ণভােব িব ৎ আনেত হে । িতিন বেলন, সরকােরর নানা খী উে ােগর 
কারেণ িতিদনই বাড়েছ ছাট বড় িশ -কারখানা। িক  শি শালী স ালন ও িবতরণ লাইেনর কারেণ এসব িশ -কারখানা িনরবি  িব ৎ 
পাে  না। িপিজিসিবর অনীহা, রদিশতা ও দ তার অভােব দেশর িবিভ  ােন য পিরমাণ ১৩২/৩৩ কিভ সাবে শন গেড় ওঠার কথা িছল 
তাও আেলার খ দেখিন। শাম ল আলম বেলন, এই অব া চলেত থাকেল িব ৎ উৎপাদন ২০ হাজার মগাওয়াট ছাড়ােলও এ সাফ  ঘের 
তালা যােব না। 



দেশর িব মান স ালন ও িবতরণ ব া স েক ম ণালেয়র একজন শীষ কমকতা গা রেক বেলন, ৩০ বছেরর রেনা স ালন ও িবতরণ 
লাইেনর কারেণ দশ বড় ধরেনর িঁকেত রেয়েছ। তেব এেত ভেয়র িক  নই। ব া উ ত করেত বশিক  ক  বা বায়নাধীন আেছ। 
িপিজিসিব এসব ক  বা বায়ন করেছ। তেব েরা সম া সমাধান করেত আরও কমপে  ২-৩ বছর লাগেব। 

বতমােন সােড় ১২ হাজার মগাওয়ােটর বিশ িব ৎ উৎপাদন হে । ায় ৩ কা  ন ন সংেযাগ দয়া হেয়েছ। আগামী এক বছর জাতীয় ি েড 
আরও দড় থেক ই হাজার মগাওয়াট িব ৎ যাগ হেব। িক  স লনায় িবতরণ ও স ালন ব ার উ য়ন হয়িন। এখনও সই ৪ হাজার 
মগাওয়াট ক াপািস র িবতরণ লাইন িদেয় িব ৎ সরবরাহ করা হে । খাদ রাজধানী ও আশপােশর অেনক এলাকায় এখনও ব েশর ঁ , 
েনর চাল ও গােছর ডালপালা িদেয় িঁক ণভােব িব ৎ সরবরাহ করা হে । যার কারেণ বাড়িত চােপ িতিদনই বল হেয় পড়েছ িবতরণ 

লাইন। 

প ী িব তায়ন বাড (আরইিব) ে  জানা গেছ, বতমােন মৗলভীবাজার, হিবগ , িসেলট, চ ামসহ অেনক এলাকার িশ া েল িব ৎ 
সংেযাগ দয়া যাে  না  িবতরণ লাইেনর স মতা না থাকায়। লাইেন  থাকায় ব  ােন িব ৎ দয়া যাে  না। অেনক জায়গায় লাইন 
ওভার লােডড হেয় া ফরমার েল যাে । লাইন েড় ও ি েড় যাওয়াসহ উপেক  িবকল হেয় পড়েছ। ি  িকংবা ঝেড়া বাতাস  হেল 
িকংবা ি র আেগ িব ৎ িবতরণ ব  কের িদেত হে । কননা এসব ে  যিদ আেগ ব  করা না হয়, তাহেল া ফরমার িবকল হেয় েরা 
এলাকা অ কার হেয় পড়ার আশ া থেক যােব। এমন ই বলেছন সংি রা। বিশর ভাগ এলাকায় িঁক িনেয় মতার চেয় বিশ িব ৎ 
সরবরাহ করেত হে । আরইিব বলেছ, দীঘিদন আেগ মাধব েরর জগদীশ ের ন ন এক  ১৩২/৩৩ কিভ উপেক  িনমােণর িস া  হেয়িছল। 
িপিজিসিব এই সাব- শন  িনমাণ করার কথা। িক  রহ জনক কারেণ এ উপেক র এখনও কাজই  হয়িন। আরইিব’র ওই কমকতা 
আরও বেলন, বতমােন মাধব র, ব ড়া, হিবগ সহ আশপােশর এলাকায় বড় বড় িশ কারখানা গেড় উঠেছ। িতিদনই এখােন িব েতর 
চািহদা বাড়েছ। কােনা কােনা িশ কারখানায় ৩০ থেক ৪০ মগাওয়াট িব ৎও লাগেছ। এ অব ায় এখন আর িসেলেটর শাহিজবাজার 
১৩২/৩৩ কিভ সাব- শন থেক ব- কার বিসেয় িব ৎ এেন এসব িশ কারখানায় িব ৎ দয়া স ব হে  না। তােদর মেত, ত অ ািধকার 
িভি েত জগদীশ েরর সাব- শন  িনমাণ করা দারকার। তা না হেল এই এলাকার িশ কারখনায় িনরবি  িব ৎ দয়া স ব হেব না। 

িবেশষ রা বলেছন, সরকার িব ৎ উৎপাদেনর িদেক য পিরমাণ মেনািনেবশ কেরেছ, সই পিরমাণ আ হ নই স ালন ও িবতরণ লাইেনর 
উ য়ন স সারেণ। য পিরমাণ িব ৎ জাতীয় ি েড  হেয়েছ, স িহসােব িবতরণ লাইন ৫০ থেক ৬০ শতাংেশ উ ীত করা েয়াজন। 
অপরিদেক ন ন লাইন স সারণ হেলও রেনা লাইেনর সং াের সরকার কােনা কাজ কেরিন। িব ৎ স ালন ব ার দািয়ে  থাকা পাওয়ার 
ি ড অব বাংলােদশ িলিমেটেডর (িপিজিসিব) িহসাব মেত, সারা দেশ ২ লাখ ৯০ হাজার িকেলািমটার িব ৎ িবতরণ লাইন রেয়েছ। এর মে  
৬০ শতাংশ অথাৎ ায় ১ লাখ ৭০ হাজার িকেলািমটারই জরাজীণ ও িঁক ণ। মরামত না হেল আগামী কেয়ক বছেরর মে  বািক ১ লাখ ২০ 
হাজার িকেলািমটার লাইনও জরাজীণ হেয় পাড়ার আশ া রেয়েছ। 

িপিজিসিব ে  জানা গেছ, বতমােন সারা দেশ ২৩০ কিভ ও ১৩২ কিভ লাইেনর মা েম স ালন করা হয়। ১৯৯৬ সােল যখন িপিজিসিব 
গঠন করা হয়, তখন ২৩০ ও ১৩২ কিভ লাইেনর দঘ  িছল যথা েম ৮৩৮ সািকট িকেলািমটার ও ৪ হাজার ৭৫৫ সািকট িকেলািমটার। ২০০১-
০২ থেক ২০১৩-১৪ অথবছেরর (জা য়াির পয ) ৩ হাজার ৪৪ িকেলািমটার দঘ ের ২৩০ কিভ স ালন লাইন, ৬ হাজার ৮০ সািকট 
িকেলািমটার দঘ ের ১৩২ কিভ স ালন লাইন, ৮ হাজার ১৭৫ িকেলািমটার এমিভএ মতাস  ১৯  ২৩০/১৩২ কিভ উপেক , ১০ হাজার 
৫৭৩ এমিভএ মতাস  ৮৬  ১৩২/৩৩ কিভ উপেক , ৮  উপেকে  ১৩২ কিভ বােস ৪৫০ মগাভার ক াপািসটার াংক ও ৫০  
উপেকে  ৩৩ কিভ বােস ১ হাজার ২২৫ মগাভার ক াপািসটার াংক াপন করা হয়। সংি  এক   জানায়, গত কেয়ক বছের িব ৎ 
িবতরণ ও স ালন লাইেনর তমন কােনা উ িত হয়িন। ব  ক  মাঝপেথ থেম আেছ। এেত িব ৎ সরবরাহ িঁক ণ হেয় উঠেছ। ফেল 
িব েতর ওভার লােড িতমােস গেড় ২ থেক ৩ হাজার িবতরণ া ফরমার েড় যাে । িবতরণ কা ািন েলার মে  সবেচেয় না ক 
অব ায় আেছ প ী িব তায়ন বাড (আরইিব)। এ িত ােনর ওভার লােডড া ফরমার ১৮ দশিমক ১২ শতাংশ। আরইিব’র ৬ লাখ ৪৮ 
হাজার ৬১৬  া ফরমােরর মে  ১ লাখ ১৭ হাজার ৫৩৮  ওভার লােডড বেল জানা গেছ। 

িব ৎ িবভাগ ে  জানা গেছ, সরকাির- বসরকাির অংশীদািরে র (িপিপিপ) আওতায় বসরকাির খাতেক িব ৎ স ালন লাইন াপন ও 
পিরচালনার েযাগ িদেত যাে  সরকার। এজ  িব ৎ িবভাগ এক  নীিত কাঠােমার খসড়া তির কেরেছ। ‘পিলিস মওয়াক অন পাবিলক 

াইেভট পাটনারিশপ (িপিপিপ) ফর পাওয়ার া িমশন স র ইন বাংলােদশ’ িশেরানােমর খসড়া নীিত কাঠােমা পযােলাচনা কের দখা যায়, 
েত পরী া লকভােব িনিদ  িক  স ালন লাইন িপিপিপর আওতায় দয়া হেব। সখান থেক পাওয়া অিভ তার পর নীিত ও আইেন 

েয়াজনীয় সংেশাধন এেন িপিপিপর আওতায় আরও বিশ স ালন লাইন িনমাণ ক  বা বায়ন করা হেব। তেব কখন কান স ালন লাইন 
বসরকাির খােত দয়া হেব, তা িনধারণ করেব পাওয়ার ি ড কা ািন বাংলােদশ (িপিজিসিব)। 


