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িব ত খাত উ য়ন

াফ িরেপাটার ॥ চীেন আজ িব েতর স ালন ও িবতরণ ব ব ার উ য়েন ই দশিমক ৭৪ িবিলয়ন ডলােরর ঋণ
চিু  হেত যাে । পাওয়ার ি ড কেপােরশন অব বাংলােদশ (িপিজিসিব) ও ঢাকা পাওয়ার িডি িবউশন কা ািনর
িডিপিডিস ক  বা বায়েন চীন এই অথ িদে । চীন সরকার ও স দেশর এি ম ব াংক যৗথভােব বাংলােদেশর
িব ত খােতর স ালন ও িবতরণ ব ব ার উ য়েন এই িবিনেয়াগ করেছ।

এখন চীেনর সে  িব ত িবভােগর সব থেক বিশ ক  রেয়েছ। িব ত িবভাগ বলেছ চীনা ইিসএ ফাই াি ং
(িঠকাদােরর মাধ েম অথায়ন সং ান) কের বাংলােদশ পাঁচিট  ক  বা বায়ন করেছ, চীন বাংলােদেশর যৗথ
উেদ ােগর ক  রেয়েছ ৬, বাংলােদশ সরকারী পযােয় চীনা অথায়েন আরও সাতিট ক  বা বায়ন হে । আর
চীনা িঠকাদাররা কাজ করেছন িব ত িবভােগর ৩১ কে । চীেনর িসেড ট ঢাকায় আসার সময় ’১৬ সােলর
অে াবেরর মাঝামািঝ ঋণ দয়ার িবষয়িট িনি ত হয়। তেব দীঘ িদন ঝুেল থাকায় ক েলার কাজ  করা
স ব হয়িন।

িব ত িবভাগ সূ  বলেছ, চীনা  িসেডে টর ঢাকা সফরকােল যসব ঋেণর িবষেয় বাংলােদশ-চীন ঐকমেত
পৗেঁছিছল এরমেধ  ধুমা  পায়রা িব ত কে র ঋণ ছাড় কেরেছ চীেনর এি ম ব াংক। অ েলার িবষেয়

বাংলােদশ চ া কেরও কান রাহা করেত পােরিন। তেব এবার ধানম ী শখ হািসনার চীন সফের এসব িবষেয়
ঋণচিু  সই হে ।

চীন সফের ধানম ীর সে  রেয়েছন িব ত, ালািন ও খিনজ স দ িতম ী নস ল হািমদ ও িব ত সিচব ড.
আহেমদ কায়কাউস। আজ িট চিু র মেধ  িডিপিডিসর সে  এি ম ব াংেকর ঋণ চিু ই সই হেব। অ িদেক
িপিজিসিবর সে  হেব মওয়াক লান এি েম ট। িপিজিসিব আশা করেছ মওয়াক এি েম ট সই হওয়ার এক
থেক দড় মােসর মাথায় ঋণ চিু ও সই হেব। িপিজিসিবর চীনা ঋেণ বা বায়নাধীন কে র পিরচালক ক  নাল

নাগ এ িবষেয় বেলন, আমােদর সে  চীেনর এক দশিমক ১৪ িবিলয়ন ডলােরর ঋণ চিু  হেব। এই ঋেণর একিট
অংশ চীন সরকার ও অপর অংশ চায়না এি ম ব াংেকর মাধ েম আসেব। তেব চীন সরকােরর দয়া অথও এি ম
ব াংেকর মাধ েম পাওয়া যােব।

িপিজিসিব চীেনর অথায়েন একশ’ িকেলািমটার ৪শ’ কিভ স ালন লাইন, ৩৩০ িকেলািমটার ২৩০ কিভ স ালন
লাইনসহ সাবে শন িনমাণসহ ১৪ ক  বা বায়ন করেব িপিজিসিব।

িপিজিসিবর িনবাহী পিরচালক ণব মার রায় বেলন, এখন আমােদর সে  মওয়াক চিু  হেব। আগামী এক
থেক দড় মােসর মেধ  ঋণ চিু  হেয় যােব আশা কির। িতিন জানান. এেত সব েলা কে র অথায়ন জিটলতা
কেট যােব।
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িডিপিডিস বলেছ, ঢাকার িবতরণ ব ব া আধুিনকায়েন চীনা ঋেণর অথ ব য় করা হেব। এেত ঢাকােক লাডেশিডং
শূ  ঘাষণা করা যেত পাের।

িডিপিডিস ১৩২/৩৩/১১  কিভ ি ড  সাবে শন, ৩৩/১১  কিভ সাবে শন িনমাণ  এবং  ১৩২/৩৩ কিভ এবং
৩৩/১১ কিভ সাবে শন এর সং ার এবং পুনিনমাণ করেব। চীনা অথায়েন িডিপিডিস ২১৮ সািকট িকেলািমটার
১৩২ কিভ া িমশন লাইন, ২৩৩ সািকট িকেলািমটার ৩৩ কিভ আ ডা াউ ড লাইন, ৫৮২ সািকট িকেলািমটার
িবতরণ নটওয়াক, ১১৫ সািকট িকেলািমটার ১১/০.৪ কিভ আ ডার াউ ড িডি িবউমন নটওয়াক াপন করেব।
এছাড়া তারা িবি ং, আধুিনক িনং ইনি িটউট িনমােণর ক  হােত িনেয়েছ।

িডিপিডিসর ব ব াপনা পিরচালক িবকাশ দওয়ান বেলন, আজ আমােদর সে  চীনা এি ম ব াংেকর ঋণ চিু  সই
হেব। এক দশিমক ৬ িবিলয়ন ডলাের কা ািন িবতরণ ব ব া আধুিনকায়ন করেব। িতিন বেলন, আমােদর চীনা
এি ম ব াংক এক দশিমক ছয় িবিলয়ন ডলার ঋণ িদে ।
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