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মহলিবেশেষর ষড়যে র ফােঁদ আটকা পেড়েছ দেশর িব ৎ িবতরণ ও স ালন খাত। িবেশষ কের যসব
এলাকায়  িশ িত ান  গেড় উেঠেছ,  সখােন  চলেছ  নানামখুী  চ া ।  যােদর উে  হল-  যনেতন
ছুেতায় িব ৎ িব াট ঘিটেয় দেশর অ সরমান িশে র লাগাম টেন ধরা।

ভু েভাগী  ও  িবে ষকেদর আশ া,  দিশ-িবেদিশ ষড়যে র অংশ িহেসেব  একিট  চ  দীঘিদন  থেক
দেশর াথিবেরাধী এ ধরেনর কােজ যু । যারা আেগ িব ৎ ঘাটিতর অজহুােত নানা টালবাহানা করত,

এখন ধানম ীর ঐকাি ক েচ ায় িব ৎ উৎপাদেন অভাবনীয় সাফল  অিজত হেলও তারা নতুন কের
এ  স র িনেয়  ষড়যে র ফাদঁ  পেতেছ।  ফেল বসরকাির খােত  সরকােরর িবিনেয়াগ  নীিত  সহায়তা
চরমভােব  বাধা  হে ।  এছাড়া  িশে ােদ া া-ব বসায়ীেদর িত  তা  সীমাহীন।  িনরবি  গ াস-
িব ৎ না পেয় অেনেক ব বসা িটেয় িনেত বাধ  হে ন।

সূ  জািনেয়েছ,  সা িতক সমেয় িব েতর স ালন লাইন িনেয় সবেচেয় বিশ সম া দখা িদেয়েছ
িসেলট িবভােগর বিশর ভাগ জলায়। িবেশষ কের হিবগ , শাহজীবাজার, মাধবপুর, বজুড়াজুেড় ৩৩
কিভ লাইেন চরম  িব ৎ িব াট হে ।  িতিদনই গেড় ২-৩  বার িব ৎ  যাে ।  গােছর ডালপালার

আঘাত এমনিক ছাটখােটা পািখর ঝাপটায়ও ি প করেছ (ি ড শেনর সািকট পেড় যাওয়া) ি ডলাইন।

  যগুা র িরেপাট
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ঝড়-বিৃ   হেল এমনিক ঝড় র আেগই রহ জনক কারেণ ইচ অফ কের িদে  লাইেনর। আবার
িকছুিদন পরপর মনেট াে র কথা বেল ২-৩ ঘ া কের িব ৎ সরবরাহ ব  রাখেছ। ানীয়রা বেলেছন,
৩৩ কিভ লাইেনর বিশর ভাগ াহকই হে  িশ -কলকারখানার। িনরবি  িব ৎ সবা পেত তারা
এই লাইন থেক িব ৎ সংেযাগ িনেয় এখন পেথ বসার উপ ম হেয়েছ। অথচ িব ৎ িবভােগর িট
কা ািন প ী িব তায়ন বাড (আরইিব) ও িব ৎ উ য়ন বােডর (িপিডিব) এ িনেয় কােনা মাথাব থা
নই। তােদর এই অেহতুক িব ৎ িব ােটর কারেণ িশ -কলকারখানার অত াধিুনক মিশনািরজ েলার

িসে ম এেলােমেলা হেয় যাে । দফায় দফায় িব ৎ ি প করায় অেনক িত ােন পুেরা  মিশনািরজ
িসে ম অেকেজা হওয়ার পেথ। ন  হে  মলূ বান কিমক াল।

াহকেদর প  থেক এ িনেয় আরইিব ও িপিডিবর শীষ কমকতােদর অসংখ বার অিভেযাগ জানােনা
হেলও তারা  কােনা  কণপাত করেছন  না।  াহকেদর অিভেযাগ,  এটা  িশ -কারখানা  ংেসর গভীর
ষড়য । দেশর িব ে  ষড়য । সরকােরর িব ে  ষড়য । দিশ-িবেদিশ একিট চ  আরইিব ও িপিডিবর
কিতপয় অসাধু  কমকতা-কমচারীর যাগসাজেশ এই ষড়য  চলেছ। খাঁজ িনেয় ও ভু েভাগীেদর সে
কথা বেল জানা গেছ, িবভােগর যখােনই িশ -কারখানা বিশ সখােনই চলেছ এই ষড়য ।

িবিভ  ব বসািয়ক সংগঠেনর নতা এবং এ স েরর িবেশষ রা বেলেছন, সরকার ২০২১ সােলর মেধ
দশেক মধ ম আেয়র দেশ পিরণত করেত চাে । িক   হল, িকভােব মধ ম আেয়র দশ হেব? তারা

মেন কেরন,  এজ  সবার আেগ দশব াপী ব াপক হাের িশ -কারখানা  গেড় তলুেত হেব। এ স ের
িবিনেয়াগ বাড়ােত হেব। অ থায় কমসং ান হেব না। কমসং ান বাড়ােত না পারেল কাি ত বিৃ
অজন  হেব  না।  আর িশে াৎপাদন  বাড়ােত  হেল  অ ািধকার  িভি েত  িবিনেয়াগকারীেদর  িনরবি
িব ৎ-গ াস িবধা িদেত হেব। তারা বলেছন, সরকার একিদেক বলেছ িবিনেয়াগ বাড়ােত। অ িদেক
পযা  িব ৎ থাকার পরও যারা িশ -কারখানায় িনরবি  িব ৎ িদে  না তােদর িব ে  কেঠার ব ব া
িনে  না।

তােদর অিভেযাগ, ধানম ীর টােগট অকাযকর করেত একিট শি শালী চ  অদৃ  দয়াল তির কেরেছ।
অেনেক মেন কেরন, যারা িব ৎ সরবরাহ িনেয় অিনয়ম করেছ তারা ধু রাে র িব ে  ষড়য  নয়, খাদ

ধানম ীর িব ে ই ষড়য  করেছ। কননা ধানম ীর এই টােগট বা বায়ন করেত হেল দেশ িশ
িব ব ঘটােত হেব।

িবে ষকরা বলেছন,  দেশর মেধ  বড় বড় সফল িশ িত ান গেড় উঠকু, তা চ া কারীরা চায় না।
তারা চায়, বাংলােদশ যন িশে  কােনািদন য়ংস ণূ হেত না পাের। পরিনভরশীল কের রাখেত চায়।

তােদর মেত, িশ  খাত হল অথনীিতর ধান চািলকাশি । এ খাতেক বাদ িদেয় দেশর উ য়ন আশা
করা যায় না। অথচ িশ  িত ােন িনরবি  িব ৎ সবা দয়া িনেয় সংি  িত ান েলা কােনা
উেদ াগই  িনে  না।  দেশ পযা  িব ৎ  থাকেলও এই  িব ৎ সরবরােহর জ  টকসই  িবতরণ ও
স ালন লাইন িনমাণ  ও এ েটনশেনর কােনা  উেদ াগ নই। এখন িতিদন গেড় সােড় ১২ হাজার
মগাওয়াট িব ৎ উৎপাদন হেলও স হাের স ালন ও িবতরণ লাইন িনমাণ করা হয়িন।

সংি  িবেশষ রা  বলেছন,  দশ যােত িশ  ও িবিনেয়ােগ এেগােত না  পাের সজ  অেনক আেগ
থেকই একিট চ  ষড়যে  িল  রেয়েছ। ব ত এরা সরকারেকও বকায়দায় ফলার চ া করেছ।

অিভেযাগ  আেছ,  এ  চ িট  ই াকৃতভােব  বারবার  িব েতর  লাডেশিডং  কের,  লাইন  ি প  কের
িশ িত ােনর গিত ম র কের রেখেছ। যখােন ৩৩ কিভ লাইেন িব ৎ যাওয়ারই কথা নয়, সখােন

িতিদনই লাইন ি প হে , ইচ অফ কের িদেয় ২ থেক ৩ ঘ া পিরকি ত লাডেশিডং করা হে ।
জানা  গেছ,  িসেলট  িবভােগর কেয়কিট  জলায় যসব  িশ -কারখানা  ১১  কিভ লাইন থেক িব ৎ
সংেযাগ িনেয়েছ স েলার অিধকাংশই ব  হওয়ার উপ ম হেয়েছ। কারণ ১১ কিভ লাইেন আরও বিশ
িব ৎ িব াট হে ।

এমন অিভেযাগও আেছ, এ চ িটর সে  একিট িবেদিশ মহেলর যাগসাজশ রেয়েছ। দশীয় িশে র
িবকাশ ঠকােত ষড়য কারীরা নানাভােবই তৎপর রেয়েছ। দেশর িশ -কারখানা ংস কের লাখ লাখ
মা েষর কমসং ােনর পথ ব  কের িদেয় তারা দশেক িবপযেয়র মেুখ ঠেল িদেত চায়। িবেশষ রা ত
এেদর িচি ত কের কেঠার ব ব া নয়ার দািব জািনেয়েছন।
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

খাঁজ িনেয় জানা গেছ, িসেলেটর িবিভ  জলায় বল ও িটপূণ িব ৎ স ালন ও িবতরণ লাইেনর
কারেণ িশ -কারখানায় িনরবি  িব ৎ সরবরাহ করা স ব হে  না। ১১ কিভ লাইেনর পাশাপািশ
৩৩ কিভ লাইেনও হরহােমশা িব ৎ িব াট হে । যিট হওয়ার কথা নয়।

তেব িব ৎ িবতরণ কা ািন েলার অিভেযাগ, তােদর হােত পযা  িব ৎ থাকেলও বল ও িটপূণ
িবতরণ ও স ালন লাইেনর কারেণ উৎপািদত িব ৎ লাইেন িদেত পারেছ না।

িশ -কারখানা  পিরচালনার  সে  সংি  েকৗশলীরা  জানান,  বারবার  িব ৎ  গেল  অত াধিুনক
মিশনািরজ েলার িসে ম এেলােমেলা ও াং হেয় যাে । একপযােয় ওই মিশনািরজ েলা অেকেজা ও

ন  হেয় যাে । এছাড়া যতবার িব ৎ চেল যায় ততবারই কিমক াল ন  হেয় ব াপক িত হয়। এেত
াভািবক উৎপাদন ব াহত হওয়া ছাড়াও নানামখুী িতর পিরমাণ অেনক বিশ।

তারা জানান, িব ৎ চেল গেল উৎপাদন িব  ঘেট। এেত কের মান বজায় রেখ পণ  উৎপাদন করা
কিঠন হেয় পেড়েছ। নামধ  িশ িত ােনর পেণ র মান শতভাগ িনি ত রাখেত বারবার কিমক াল
পিরবতন করেত হয়। এর ফেল িবপুল অে র আিথক িতর স খুীন হেত হে  িশ  মািলকেদর।
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