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’৩০ সাল নাগাদ উৎপাদন হেব ৩৭ হাজার মগাওয়াট

রিশদ মামনু ॥ িব ত উৎপাদেন নতুন আর কান ক  নয়া হে  না। এখন পয  যসব ক  হণ করা হেয়েছ
তােত আরও দশ বছর িব েতর চািহদা িমটােনা স ব। উৎপাদন মহাপিরক না পযােলাচনা কের পাওয়ারেসল
সরকারেক নতুন কান ক  হণ না করার পািরশ কেরেছ। পাওয়ারেসল বলেছ এখন িব ত উৎপাদেনর যসব
পিরক না বা বায়ন করা হে  তােত ২০৩০ সােল িগেয় উৎপাদন দাঁড়ােব ৩৭ হাজার মগাওয়াট। আর তখন
চািহদা থাকেব ২৯ হাজার মগাওয়াট। সা িতক বছর েলােত চািহদা বিৃ র ধারাবািহকতা িবে ষণ কের নতুন এই
িস া  জানােনা হেয়েছ।

জানেত  চাইেল  পাওয়ারেসেলর  মহাপিরচালক  মাহা দ  হাসাইন  জনক েক  বেলন,  আমােদর  য  িব ত
উৎপাদেনর মহাপিরক না রেয়েছ তা পযােলাচনার জ  একিট কিমিট করা হেয়িছল। ওই কিমিটর পযেব েণ মেন
করা হেয়েছ মহাপিরক নায় কাটছাঁট  করা যেত পাের। সা িতক বছর েলােত চািহদা বিৃ র ধারাবািহকতায়
আমরা মেন করিছ যসব ক  ইেতামেধ  হণ করা হেয়েছ স েলা বা বায়নই যেথ । এসব কে র িকছুর
িনমাণ কাজ চলেছ, িকছু দরকষাকিষ এবং দরপ  ি য়ার মেধ  রেয়েছ। এর বাইের আর নতনু ক  িনমােণর

েয়াজন নই। তেব িতিন বেলন, সরকার ১০০ িবেশষ রফতািন ি য়াকরণ অ ল গঠন করেছ। এিট সফল হেল
চািহদা এক সে  বেড় ি ণ হেয় যােব। তখন এই পিরক না আবার বদলােতও হেত পাের।

এখন চািহদা এবং উৎপাদন মতার মেধ  ভারসাম  নই। বলা হে  চািহদা ১২ হাজার মগাওয়ােটর বিশ উঠেছ
না। িক  এর িবপরীেত আমােদর উৎপাদন মতা রেয়েছ ১৮ হাজার মগাওয়ােটর উপের। ীে র সময়ই ৬ হাজার
মগাওয়াট িব ত ক  বিসেয় রাখেত হে । শীেতর সময় কান কান ে  চািহদা পাচঁ হাজার মগাওয়ােট নেম

যাে । তখন ১০ হাজার মগাওয়ােটর উপের িব ত ক  ব  রাখেত হে ।

এেত িব ত উ য়ন বােডর (িপিডিব) আিথক িতর পিরমাণ বাড়েছ। ক  ব  রাখেলও কে র ক াপািসিট
পেম ট পিরেশাধ করেত হয়। অথাৎ উৎপাদন ছাড়াও ক েলােক য অথ পিরেশাধ করেত হয় তােত লাকসােন

পড়েছ িপিডিব। যিদ ক  িনমােণ চািহদার সে  ভারসাম  সৃি  হেতা সে ে  এই বাড়িত ব য় হেতা না।

সংি রা বলেছন, িব ত খােতর মহাপিরক নার য পযােলাচনা করা হেয়েছ তােত বলা হেয়েছ য ক েলা
এখন িবিভ  পযােয় বা বায়ন করা হে  এেত িতবছরই উৎপাদন বিৃ  পােব। এভােব ২০৩০ সাল িব ত উ য়ন
বােডর (িপিডিব) িনজ  উৎপাদন দাঁডােব নয় হাজার মগাওয়াট। আ গ  পাওয়ার শন কা ািন িলিমেটেডর

(এিপিসএল) উৎপাদন দাঁড়ােব ৪০০ মগাওয়াট। ইেলকি িসিট জনােরশন কা ািন অব বাংলােদেশর (ইিজিসিব)
উৎপাদন বেড় দাঁড়ােব ৬৬৮ মগাওয়াট। নথ ওেয়  পাওয়ার জনােরশন কা ািনর উৎপাদন বেড় দাঁড়ােব পাঁচ
হাজার  ৮০১  মগাওয়াট।  রাল  পাওয়ার  কা ািন  িলিমেটেডর  উৎপাদন  বেড়  দাঁড়ােব  ই  হাজার  ৩২০
মগাওয়াট। িপিডিব  এবং আরিপিসএল িব ত উৎপাদন করেব ৩১৩ মগাওয়াট  বাংলােদশ-ইি ডয়া ডিশপ
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পাওয়ার কা ািন (িবআইএফিপিসএল) উৎপাদন থাকেব এক হাজার ২৪০ মগাওয়াট। কাল পাওয়ার জনােরশন
কা ািন (িসিপিজিসিবএল) উৎপাদন হেব ৪ হাজার ৮৫০ মগাওয়াট। পপরু পারমাণিবক িব ত ক  কা ািন

(এনিপিসিবএল) ২ হাজার ২৩২ মগাওয়াট এছাড়া বসরকারী খাত থেক সাত হাজার ৮৮৯ মগাওয়াট ও িব ত
আমদািন থেক ই হাজার ৩৩০ মগাওয়াট িব ত পাওয়া যােব। সি িলতভােব ২০৩০ সােল এই ক েলা
যথাযথভােব উৎপাদেন আসেল ৩৭ হাজার মগাওয়াট  হেব উৎপাদন মতা। এর িবপরীেত ২০৩০ সােল ২৯
হাজার ৬১৯ মগাওয়াট  সেবা  চািহদা িনধারণ  করা  হেয়েছ। অথাৎ তখন িনরবি  িব ত সরবরাহ করেত
চাইেলও কান সম া হওয়ার কথা নয়। কারণ তখনও উৎপাদন মতার চেয় চািহদা আট হাজার মগাওয়াট কম
থাকেব।

উৎপাদন মহাপিরক না পযােলাচনা কের পাওয়ারেসল য িতেবদন ম ণালেয় পািঠেয়েছ তােত বলা হেয়েছ
২০১৯  সােল  িব েতর  সেবা  চািহদা  থাকেব  ১২  হাজার  ৩৪৮  মগাওয়াট  ২০১৫  সােল  ২১  হাজার  ৬২৫
মগাওয়াট। সরকার বলেছ ২০২১ সােলর মেধ  সবার ঘের িব ত পৗেঁছ দেব। এখন ৯৩ ভাগ মা েষর ঘের

িব ত রেয়েছ। অথাৎ সাত ভাগ মা েষর ঘের এখন িব ত নই। যােদর িব েতর চািহদাও খুব কম। ফেল একবার
সবার ঘের িব ত পৗেঁছ গেল চািহদা বৃি র বৃি  খুব একটা হওয়ার কথা নয়। এখন বাৎসিরক িব ত চািহদা

বিৃ  ১০ ভাগ ধরা হেলও সই চািহদা ২০২১ এরপর এভােব আর বিৃ  পােব না।

অ িদেক ি েডর িব েতর ওপর আ া না থাকােত িশ  মািলকরা িনজ  ক  বা ক াপিটভ পাওয়ার িব ত
উৎপাদন কের চািহদা মটাে । সকল িশে  ি েডর িব ত সরবরাহ করা স ব হেল িব েতর চািহদা বিৃ  পত।
িক  পুরাতন ক াপিটেভর সে  নতুন কের গত বছরই ৮০০ িশ  িত ানেক ক াপিটভ িব েতর অ েমাদন দয়া
হেয়েছ। ফেল খুব শী ই িশে ও নতনু িব েতর চািহদা খুব একটা বাড়েব না।

সংি  কমকতারা  মেন  কেরন এখনও অেনক  িবেদশী  কা ািনই  নতুন  নতুন  কে  িবিনেয়াগ  করার জ
আ হীরা াব জমা িদে ন। নতনু ােবর িপছেন সময় ব য় করার কান যৗি কতা এখন আর নই।

চলিত বছেরর শেষর িদেক পায়রা এক হাজার ৩২০ মগাওয়াট িব ত কে র থম ইউিনট উৎপাদন  করেব।
এর ছয় মাস পর উৎপাদেন আসেব ি তীয় ইউিনট। এছাড়া আগামী বছর অথাৎ ২০১৭ এবং ১৮ িমেলেয় রামপাল
এক হাজার ৩২০ মগাওয়াট কে র উৎপাদেন আসার কথা রেয়েছ। অথাৎ আগামী ই বছের ই হাজার ৬৪০
মগাওয়া িব ত জতীয় ি েড যাগ হেব। এছাড়া ২০২৪ সােল কাল পাওয়ার জনােরশন কা ািন এক হাজার

২০০ মগাওয়াট িব ত উৎপাদন  করেব। একই সমেয় উৎপাদেন আসার কথা রেয়েছ পপুর-পারমাণিবক
িব ত ক । িব ত ক িট থেক ই হাজার ৪০০ মগাওয়াট িব ত উৎপাদন হেব।

চলিত বছর থেক ২০২৪ সাল অথাৎ আগামী পাঁচ বছের ছয় হাজার ১৮০ মগাওয়াট নতুন িব ত ক  ি েডর
সে  যু  হেব। যার েত কিট িব ত ক  হেব বইজ লাড বা বড় িব ত ক । চাইেলও ট কের এসব িব ত
ক  ব  করা যােব না। ফেল িব ত ক  িনমােণর আেগ ভেব িচে  করার পরামশ িদেয়েছন সংি রা।

িব ত খােতর েকৗশলীরা বলেছন, বড় িব ত ক  একবাের ব  করা যায় না। বড় িব ত ক  যেহতু ব  করা
যায় না তাই স েলা চাল ু রেখ ছাট িব ত ক  ব  রাখেত হেব। যখােন ক  চালােনাই যােব না সখােন নতুন
ক  িনমাণ করা হেব।

পাওয়ার ি ড কা ািন অফ বাংলােদশ িপিজিসিবর ব ব াপনা পিরচালক মা ম আল ব নী বেলন, আমােদর
িবতরণ ব ব া ি িতশীল নয়। একই িদেন রােত কেয়ক দফা চািহদার পিরবতন ঘেট। কান সময় ট কের বিৃ  বা
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ঝড় হেল িবতরণ কা ািন িব ত িবতরণ ব  কের দয়। বিশরভাগ সময়ই এিট িপিজিসিবেক না জািনেয়ই করা
হয়। িক  যখন বড় িব ত ক  উৎপাদেন আসেব িবতরণ কা ািন চাইেলও এভােব িবতরণ ব  করেত পারেব
না। স জ  বড় ক  উৎপাদেন আসার আেগই িবতরণ ব ব ার এই িট দূর করেত হেব।

িপিডিব চয়ারম ান েকৗশলী খািলদ মাহমুদ বেলন, আমরা পাওয়ার িসে ম মা ার ান যখন কেরিছ তখন বলা
হেয়েছ িত পাঁচ বছর পরপর আমরা একবার মা ার ান করব এবং ২ বছর পর পর একিট িরিভিজট করব। ফেল
এখনই বলা কিঠন আগামীেত িক হেব।
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