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নবায়নয াগ্য জ্বালানন উৎপাদযন ব্যয় কযেযে 

ববনিক নবননযয়াগ ১১ শতাংশ কযে ২৮৮.৯ নবনলয়ন ডলার 

টানা সপ্তে বের নবননযয়াযগ শীযষ ে চীন, নবি নবননযয়াযগর ৩২ শতাংশ 

বানিজ্য ডডস্ক    

নবায়নয াগ্য জ্বালানন অবকাঠাযো স্থাপযন ব্যয় কেযে। এযত ২০১৮ সাযল এ খাযত ববনিক নবননযয়াগ কযে হযয়যে ২৮৮.৯ নবনলয়ন 

ডলার। এ অর্ ে ব্যয় হযয়যে নতুন সক্ষেতা বৃনিযত,  া জ্বীবাশ্ম জ্বালাননযত নবননযয়াযগর ডবনশ। ব্লুেবাগ েএনইএফ (নবএনইএফ) প্রকানশত 

এক প্রনতযবদযন এেন দানব করা হযয়যে। 

‘নরননউঅযাবলস ২০১৯ ডলাবাল স্ট্যাটাস’ শীষ েক এ প্রনতযবদযন বলা হয়,  নদও এ নবননযয়াগ আযগর বেযরর ডচযয় ১১ শতাংশ কে। 

২০১৮ সাযল টানা নবে বের নবননযয়াগ ২০০ নবনলয়ন ডলার অনতক্রে কযরযে এবং টানা পঞ্চে বের নবননযয়াগ ২৫০ নবনলয়ন ডলার 

অনতক্রে কযরযে। এ নহযসযব জ্লনবদ্যযৎযক অন্তর্ভু ে্ত  করা হয়নন। এ খাযত অনতনর্ত  ১৬ নবনলয়ন ডলার নবননযয়াগ হযয়যে,  া আযগর 

বেযরর ডচযয় কে। ২০১৭ সাযল জ্লনবদ্যযযত নবননযয়াগ হয় ৪০ নবনলয়ন ডলার। নবযেষকরা বলযেন, ২০১৮ সাযল নবায়নয াগ্য 

জ্বালাননযত নবননযয়াগ কোর অন্যতে কারি প্রযুন্ত গত খরচ কযে  াওয়া। ডসৌর ফযটাভলযটইকযসর দাে কযেযে এবং চীযন 

ডসৌরনবদ্যযৎ উন্নয়ন নকছুটা েন্থর হযয় পযেযে। 

 নদও ববনিকভাযব এখযনা ডসৌর নবদ্যযযতই সবযচযয় ডবনশ নবননযয়াগ। ২০১৮ সাযল এ খাযত নবননযয়াগ হযয়যে ১৩৯.৭ নবনলয়ন ডলার, 

 া আযগর বেযরর ডচযয় ২২ শতাংশ কে। বায়ু নবদ্যযযত নবননযয়াগ ২ শতাংশ ডবযে হযয়যে ১৩৪.১ নবনলয়ন ডলার। এ োো বাযয়াোস 

ও বজ্েয ডর্যক জ্বালানন বতনরযত নবননযয়াগ ৫৪ শতাংশ ডবযে হযয়যে ৮.৭ নবনলয়ন ডলার। 

নবায়নয াগ্য জ্বালাননযত নবননযয়াযগ টানা সপ্তে বের শীযষ ে রযয়যে চীন। ২০১৮ সাযল ববনিক নবননযয়াযগর ৩২ শতাংশ কযর চীন। 

নবননযয়াযগর পনরোি ৯১.২ নবনলয়ন ডলার,  া নবযি সবযচযয় ডবনশ। তযব চীযনর এ নবননযয়াগ ২০১৭ সাযলর ডচযয় ৩৭ শতাংশ কে। 

গত বের চীযনর পর নিতীয় সযব োচ্চ নবননযয়াগ কযরযে ইউযরাপ ২১ শতাংশ। তৃতীয় সযব োচ্চ নবননযয়াগ কযর যু্ত রাষ্ট্র ১৭ শতাংশ। এ 

োো ভারত নবননযয়াগ কযর ৫ শতাংশ, েধ্যপ্রাচয ও আনিকার নবননযয়াগ ৫ শতাংশ। 

চীন োো উন্নয়নশীল নবযি নবায়নয াগ্য জ্বালাননযত নবননযয়াগ ৬ শতাংশ ডবযে হযয়যে ৬১.৬ নবনলয়ন ডলার,  া ডরকড ে সযব োচ্চ। 

ব্লুেবাগ েএনইএফ-এর প্রধান সম্পাদক এনগাস ম্যাকযক্রান বযলন, সানব েক নবননযয়াগ কোয় সাধারিভাযব ধযর ডনওয়া  ায় আেরা 

ডপেযনর নদযক আসনে। আসযল নবষয়টি তা নয় বরং নবায়নয াগ্য জ্বালাননযত ব্যয় কেযে। আেরা ডদখযত পানি এনশয়া, পূব ে 

ইউযরাপ এবং েধ্যপ্রাচয ও আনিকায় আেরা ডসৌর ও বায়ু নবদ্যযযত ব্যাপক নবননযয়াগ কে েকাণ্ড ডদখযত পানি। ইউএন এনভায়রনযেন্ট। 

 


