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কািশত: 19 - জুলাi, 312৯ 23:11 e. eম. 

 সংসেদ িবদুয্ত িতম ী 
সংসদ িরেপাট র্ার ॥ িবগত পাঁচ বছের 2 েকািট ৯1 লাখ াহকেক নতুন িবদুয্ত সংেযাগ দান করা হেয়েছ। আoয়ামী লীগ সরকার 
িবদুয্ত খােত নানামুখী পদে েপর ফেল িবদুয্ত uৎপাদন মতা 5 গুণ বৃি  েপেয়েছ। 

ীকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরীর সভাপিতেতব্ রিববার সংসদ aিধেবশেন ে া র পেব র্ সরকার দলীয় সংসদ সদ  েমাঃ 
আফজাল েহােসেনর ে র িলিখত জবােব e ত  জানান িবদুয্ত o জব্ালািন িতম ী নসরুল হািমদ। তার aনুপি িতেত সংসেদ 
তার পে  স রক ে র u র েদন কৃিষম ী ড. আবদুর রা াক। 

ম ী জানান, বত র্মান আoয়ামী লীগ সরকাের নানামুখী পদে েপ 311৯ সােলর 5 হাজার ৯53 েমগাoয়াট মতা হেত ায় 5 গুণ 
বৃি  েপেয় কয্াপিটভ o নবায়নেযাগয্ জব্ালািনসহ 32 হাজার 73৯ েমগাoয়ােট u ীত হেয়েছ। 

ম ী জানান, আoয়ামী লীগ সরকার 311৯ সােল দািয়তব্ হেণর পর হেত 312৯ সােলর েম পয র্  েমাট 24 হাজার 647 েমগাoয়াট 
মতার 225িট িবদুয্ত েক  চালু হেয়েছ। তাছাড়া আoয়ামী লীগ সরকার দািয়তব্ হেণর পর ভারত হেত িবদুয্ত আমদািনর মা েম 

আরo 2 হাজার 271 েমগাoয়াট িবদুয্ত জাতীয় ি েড যু  হেয়েছ। 

িতিন আরo জানান, িবদুয্ত খােতর u য়েন সরকার তাৎ িণক, সব্ , ম  o দীঘ র্েময়াদী পিরক না হণ কের িনিবড় তদারিকর 
মা েম বা বায়ন কের যাে । ফেল িবদুয্ত সুিবধা া  জনসংখয্া 58 শতাংশ েথেক বৃি  েপেয় ৯4 শতাংেশ েপৗঁেছেছ। 

সরকারী দেলর সদ  েমাঃ হািববর রহমােনর ে র জবােব ম ী জানান, আবািসক াহেকর িবদুয্েতর িব য় মূ হার িশ  াহেকর 
মূ হােরর েচেয় িদব্গুণ নয়। িশ  াহকেদর য্াট েরট 9 টাকা 31 পয়সা eবং িপক েরট ৯ টাকা 95 পয়সা। aপরিদেক আবািসক 
াহেকর গড় িবদুয্ত িব য় মূ হার 6 টাকা 81 পয়সা। আবািসক াহেকর মে  লাiফ লাiন াব (1-61 iuিনট) াহেকর 

সংখয্া 2 েকািট 41 লাখ যার, েরট 4 টাকা 61 পয়সা। িন িব েদর জ  ei কম মূ হার িনধ র্ারণ করা হেয়েছ। সংসদ সদ  
েমাজাফফর েহােসেনর ে র জবােব ম ী জানান, 3129 সােলর নেবমব্ের বােপ  কতৃর্ক সব র্েশষ গয্াস ে ে র স ান পাoয়া েগেছ। 
সব র্েশষ েভালা েজলায় ‘েভালা নথ র্’ গয্াসে িট আিব ত হেয়েছ। u  গয্াস ে ে র uে ালনেযাগয্ গয্াস মজুেদর স া  পিরমাণ 
531 িবিলয়ন িকuিবক ফুট (িবিসeফ)। িতিন জানান, u  গয্াসে  হেত গয্াস uে ালেনর লে য্ াথিমকভােব eকিট মূ ায়ন 
কূপ খনেনর িবষয়িট ি য়াধীন আেছ। eছাড়া েসস য্া  াপন eবং পাiপ লাiন িনম র্ােণর িবষয়িট পিরক নাধীন আেছ। 

 


