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গত একদশকক বিদ্যুৎ খাকত অর্জন ও ভবিষ্যৎ পবিকল্পনা 

ড. এসএম র্াহাঙ্গীি আলম 

 

বিদ্যুৎ খাকত িতজমান সিকাি অভািনীয় সাফল্য অর্জন ককিকে। গত এক দশকক (২০০৯-২০১০ অর্ জিেি থর্কক ২০১৮-১৯ অর্ জিেি পর্ জন্ত) 

বিদ্যুকতি স্থাবপত উৎপাদন ক্ষমতা ৪ হার্াি ৬০৬ থর্কক ১৮ হার্াি ৭৯ থমগাওয়াকে বৃবি থপকয়কে। একই সমকয়ি ব্যিধাকন সকি জাচ্চ উৎপাদন ৪ 

হার্াি ৬০৬ থর্কক ১১ হার্াি ৬২৩ থমগাওয়াকে বৃবি পায়। বিদ্যুৎ বনকয় িতজমান সিকাকিি ভবিষ্যৎ পবিকল্পনা হকলা আগামী ২০২১ সাকল 

স্থাবপত উৎপাদন ক্ষমতা ২৪ হার্াি থমগাওয়াে (তখন চাবহদা দাঁড়াকি ১৯ হার্াি থমগাওয়াে), ২০৩০ সাকল স্থাবপত উৎপাদন ক্ষমতা ৪০ হার্াি 

থমগাওয়াে (তখন চাবহদা দাঁড়াকি ৩৩ হার্াি থমগাওয়াে) এিং ২০৪১ সাকল স্থাবপত ক্ষমতা ৬০ হার্াি থমগাওয়াকে বৃবি (তখন চাবহদা দাঁড়াকি 

৫২ হার্াি থমগাওয়াে)। িতজমাকন গ্যাসবভবিক ৫৬ দশবমক ৫০, আমদাবন ৬ দশবমক ৪২, নিায়নকর্াগ্য জ্বালাবন শূন্য দশবমক ১৩, বডকর্ল ৯ 

দশবমক ৮২, কয়লা ২ দশবমক ৯০, ফাকন জস অকয়ল ২২ দশবমক ৯৭ ও র্লবিদ্যুৎ ১ দশবমক ২৭ শতাংশ (জ্বালাবনি বভবিকত)। অপিবদকক 

িতজমাকন ১৪ হার্াি ২০২ থমগাওয়াে ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ থকন্দ্র প্রকল্প বনম জাণাধীন। আিাি ৫ হার্াি ৮০১ থমগাওয়াে ক্ষমতাসম্পন্ন ১৮টি থককন্দ্রি 

চুবি প্রবিয়াধীন থর্গুকলাি কার্ জিম অবচকিই শুরু হকি িকল মন্ত্রণালয় সূকে র্ানা থগকে। উকেখ কিকত হয় থর্, এক দশক আকগও বিদ্যুকতি 

অভাকি থদকশি অর্ জনীবত বেল পর্য জদস্ত। বশল্প-িাবণর্ু বেল স্থবিি এিং র্নর্ীিকন থলাডকশবডং বেল অসহনীয়। িঙ্গিন্ধুি সুকর্াগ্য কন্যা থশখ 

হাবসনাি থনতৃত্বাধীন িতজমান সিকাি ২০০৯ সাল থর্কক পাঁচ িেি থদশ পবিচালনাি সাফকল্যি ধািািাবহকতায় ২০১৪ সাকলি র্ানুয়াবি মাকস 

বিতীয় থময়াকদ বনি জাবচত হকয়কে এিং ইকতামকে বিতীয় থময়াকদি সাকড় চাি িেি অবতিান্ত হকয়কে। প্রধানমন্ত্রী থশখ হাবসনাি দূিদশী, সাহসী, 

সমকয়াপকর্াগী বসিান্ত গ্রহণ ও িাস্তিায়কনি ফকল বিদ্যুৎ খাকত সাকড় নয় িেকি অভূতপূি জ সাফল্য অবর্জত হকয়কে। ২০২১ সাকলি মকে 

িাংলাকদশকক একটি মেম আকয়ি থদশ এিং ২০৪১ সাকলি মকে একটি উন্নত থদকশ পবিণত কিাি লক্ষু বনকয় এবগকয় র্াকে। 

থশখ হাবসনাি থনতৃত্বাধীন সিকাি ২০০৯ সাকল দাবয়ত্ব গ্রহকণি পি বিদ্যুৎ খাতকক সকি জাচ্চ অগ্রাবধকাি বদকয় নানাবিধ কম জসূবচ গ্রহণ ও িাস্তিায়ন 

ককি আসকে। লক্ষু সিাি র্ন্য বিদ্যুৎ থর্ৌবিক ও সহনীয় মূকল্য সিিিাহ বনবিত কিা। মহাকর্াে সিকাি ক্ষমতা গ্রহকণি সময় থদকশি থমাে 

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেল ৪৯৪২ থমগাওয়াে এিং প্রকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন বেল ৩২৬৮ থমগাওয়াে। থস সময় নতুন সিকাি বিদ্যুত খাকতি 

উন্নয়কন সকি জাচ্চ অগ্রাবধকাি প্রদানপূি জক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃবিসহ এ খাকতি সাবি জক ও সুষম উন্নয়কন তাৎক্ষবণক, স্বল্প, মে এিং দীর্ জকময়াবদ বিদ্যুৎ 

উৎপাদন পবিকল্পনা প্রণয়ন ককি। একই সকঙ্গ বিদ্যুৎ উৎপাদন পবিকল্পনায় গ্যাসবভবিক বিদ্যুৎ থকন্দ্র স্থাপকনি পাশাপাবশ বডকর্ল ও ফাকন জস 

অকয়ল, কয়লা, ডুকয়ল ফুকয়ল, নিায়নকর্াগ্য জ্বালাবন ও বনউবিয়াি এনাবর্জবভবিক বিদ্যুৎ থকন্দ্র স্থাপকনি পদকক্ষপ গ্রহণ কিা হয়। এি পাশাপাবশ 

প্রবতকিশী থদশ ভািত, থনপাল, ভুোন ও বময়ানমাি থর্কক বিদ্যুৎ আমদাবনি উকযাগ গ্রহণ কিা হয়। এ সকল পবিকল্পনা িাস্তিায়কনি মােকম 

সিকাকিি সাকড় নয় িেকি ২০০৯ সাল থর্কক ১৮ জুলাই ২০১৮ পর্ জন্ত বিদ্যুৎ খাকত উকেখকর্াগ্য সফলতা অবর্জত হকয়কে। সিকাকিি ৯ িেকিি 

থচষ্টায় বিদ্যুৎ থককন্দ্রি সংখ্যা ২৭টি থর্কক ১১৮টিকত উন্নীত হকয়কে। ২০০৯ থর্কক ২০১৮ সাল পর্ জন্ত প্রবত িেিই নতুন বিদ্যুৎ থকন্দ্র উৎপাদকন 

একসকে। ২০০৯ সাকল থমাে ১২টি বিদ্যুৎ থকন্দ্র স্থাপন কিা হকয়কে, থর্গুকলাি থমাে ক্ষমতা ৩৫৬ থমগাওয়াে। ২০১০ সাকলি র্ানুয়াবি থর্কক 

বডকসম্বকিি মকে থমাে ৯টি বিদ্যুৎ থকন্দ্র স্থাপন কিা হয়, থর্গুকলাি উৎপাদন ক্ষমতা ৭৭৫ থমগাওয়াে। একইভাকি ২০১১ সাকল এক হার্াি ৭৬৩ 

থমগাওয়াে ক্ষমতাি ২২টি, ২০১২ সাকল ৯৫১ থমগাওয়াকেি ১১টি, ২০১৩ সাকল ৬৬৩ থমগাওয়াে ক্ষমতাি পাঁচটি, ২০১৪ সাকল ৬৩৫ থমগাওয়াে 

ক্ষমতাি সাতটি, ২০১৫ সাকল এক হার্াি ৩৫৭ থমগাওয়াে ক্ষমতাি সাতটি, ২০১৬ সাকল এক হার্াি ১৩২ থমগাওয়াে ক্ষমতাি আেটি এিং 



২০১৭ সাকল থদকশ ১ হার্াি ৮৪০ থমগাওয়াে ১০টি বিদ্যুৎ থকন্দ্র বনম জাণ কিা হয়। িমিধ জমান বিদ্যুৎ চাবহদা পূিকণি লকক্ষু সিকাবি খাকত ৬ 

হার্াি ৭০৭ থমগাওয়াে ক্ষমতাি ১৬টি এিং থিসিকাবি খাকত ৪ হার্াি ৬৫৬ থমগাওয়াে ক্ষমতাি ১৮টি বিদ্যুৎ থকন্দ্রসহ থমাে ১১ হার্াি ৩৬৩ 

থমগাওয়াে ক্ষমতাি ৩৪টি বিদ্যুৎ থকন্দ্র বনম জাণাধীন িকয়কে। বিদ্যুৎ থকন্দ্রগুকলা চলবত িেি থর্কক ২০২১ সাকলি মকে পর্ জায়িকম চালু হকি িকল 

আশা কিা হকে। এোড়া সিকাবি খাকত ২ হার্াি ৭৩ থমগাওয়াে ক্ষমতাি ৮টি এিং থিসিকাবি খাকত ২ হার্াি ৮৪৪ থমগাওয়াে ক্ষমতাি ২৬টি 

বিদ্যুৎ থকন্দ্রসহ সি জকমাে ৪ হার্াি ৯১৭ থমগাওয়াে ক্ষমতাি ৩৪টি বিদ্যুৎ থকন্দ্র বনম জাকণি কার্ জিম প্রবিয়াধীন সিকাবি খাকত ৬ হার্াি ৪১৫ 

থমগাওয়াে ক্ষমতাি ১১টি বিদ্যুৎ থকন্দ্র বনম জাণ পবিকল্পনাধীন িকয়কে। 

চলবত িেকিি মকে ভািত থর্কক আিও ৫০০ থমগাওয়াে বিদ্যুৎ আমদাবনি কার্ জিম চলমান। রূপপুি পািমাণবিক বিদ্যুৎ থকন্দ্র হকত ২০২৩ 

সাকলি মকে ১ হার্াি ২০০ থমগাওয়াে এিং ২০২৪ সাকলি মকে ১ হার্াি ২০০ থমগাওয়াে থমাে ২ হার্াি ৪০০ থমগাওয়াে বিদ্যুৎ র্াতীয় বগ্রকড 

র্যি হকল থদকশি বিদ্যুৎ ব্যিস্থায় আমূল পিিতজন র্েকি। এক নর্কি ২০০৯ সাল থর্কক ১৮ জুলাই ২০১৮ সাল পর্ জন্ত সাকড় ৯ িেকি বিদ্যুৎ খাকতি 

উকেখকর্াগ্য অর্জন হকলা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩১০০ থমগাওয়াে থর্কক ১৭২০০ থমগাওয়াকে উন্নীতকিণ, বিদ্যুকতি সকি জাচ্চ উৎপাদন ৩২৬৮ 

থমগাওয়াে হকত ১১৩৮৭ থমগাওয়াকে উন্নীত কিা, বিদ্যুৎ সুবিধাকভাগী র্নসংখ্যা ৪৭% থর্কক ৯০% উন্নীত কিা; মার্াবপছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২০ 

বককলাওয়াে আওয়াি হকত ৪৬৪ বককলাওয়াে আওয়াকি উন্নীত কিা; ৯৬ লাখ নতুন গ্রাহক সংকর্াকগি মােকম প্রায় ৩ থকাটি গ্রাহককক বিদ্যুৎ 

সুবিধা প্রদান; প্রায় ২০০০ সাবকজে বককলাবমোি সঞ্চালন লাইন বনম জাণসহ থমাে সঞ্চালন লাইন (সা.বক.বম.) : ১১,১২২ সি জকমাে বিতিণ লাইন ৪ 

লাখ ৫৫ হার্াি এিং জুন ২০১৭ সাল পর্ জন্ত বসকেম লস দাঁবড়কয়কে ১২.১৯% বিতিণ লস : ৯.৯৮%। ২০০৯ সাকল বগ্রড সািকেশকনি ক্ষমতা 

বেল ১৫ হার্াি ৮৭০ এমবভএ। এখন র্াি পবিমাণ ৩০ হার্াি ৯৯৩ এমবভএ। আঞ্চবলক সহকর্াবগতা কার্ জিকমি আওতায় ২০৩০ সাকলি মকে 

পার্শ্জিতী থদশসমূহ হকত ৬৫০০ থমগাওয়াে বিদ্যুৎ আমদাবনি পবিকল্পনা িকয়কে। ৪০০ থকবভ সঞ্চালন লাইন ও থভড়ামািা বিদ্যুৎ উপককন্দ্র 

বনম জাণপূি জক ৫ অকটািি ২০১৩ সাল থর্কক ভািত থর্কক ৫০০ থমগাওয়াে বিদ্যুৎ আমদাবন কিা হকে। ২৩ মাচ জ ২০১৬ িাংলাকদকশি প্রধানমন্ত্রী 

থশখ হাবসনা এিং ভািকতি প্রধানমন্ত্রী বম. নকিন্দ্র থমাবদ বভবডও কনফাকিকেি মােকম িাংলাকদশ ভািত বিতীয় বগ্রড আন্তঃসংকর্াগ উকিাধকনি 

মােকম বেপুিা হকত কুবমো উপকককন্দ্র ১০০ থমগাওয়াে বিদ্যুৎ আমদাবন শুরু হকয়কে। ভািত থর্কক আিও ৫০০ থমগাওয়াে বিদ্যুৎ আমদাবনি 

কার্ জিম চলমান আকে। এোড়া ভািত, চীন, মালকয়বশয়া, দবক্ষণ থকাবিয়া, বসঙ্গাপুি ও র্াপাকনি সহকর্াবগতায় কয়লাবভবিক থমগা প্রকল্প গ্রহণ 

কিা হকয়কে। 

[থলখক : িীি মুবিকর্ািা, সাকিক কি কবমশনাি ও থচয়ািম্যান ন্যাশনাল এফএফ ফাউকেশন] 

 


