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বায়ুববদ্যুতের সম্ভাব্যো যাচাই প্রকল্প 

মূল কাজই হয়বি ব্যয় বিগুণ  

আইএমইবির মূল্যায়ি প্রবেতবদি 

 

বায়ুববদ্যুতের সম্ভাব্যো যাচাইতয়র একটি প্রকল্প মূল লক্ষ্ু অজজি ছাড়াই শেষ হতয়তছ। এমিবক প্রায় সাতড় ২২ শকাটি টাকার প্রকল্পটি দ্য'বছতর শেষ 

হওয়ার কথা থাকতলও শলতেতছ ছয় বছর। অবেবরক্ত সময় লাোয় রাতের বাড়বে ব্যয় হতয়তছ ১০ শকাটি টাকার শববে। এমি পবরবিবেতে পাঁচ 

শকাটি টাকার আরও একটি প্রকল্প হাতে বিতয়তছ বাস্তবায়িকারী সংিা শেিা। অথচ প্রকতল্প যথাযথ কাজ হয়বি বতল সরকাবর সংিা বাস্তবায়ি, 

পরীববক্ষ্ণ ও মূল্যায়ি ববভাতের (আইএমইবি) পবরদে জতি উতে এতসতছ। 

 

'বায়ু সম্পতদর েবেপ্রকৃবের মািবচত্র প্রণয়ি' েীষ জক প্রকল্পটির আওোয় কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, হববেঞ্জ, িাতটার, রংপুর, বাতেরহাট এবং 

ময়মিবসংহ এলাকায় বায়ুর েবে-প্রকৃবে পরীক্ষ্া করা হয়। প্রকতল্পর আওোয় এসব জায়োয় েথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং মািবচত্র প্রণয়ি করা হয়। 

েতব বাস্তবায়িকারী সংিা শটকসই ও িবায়িতযাগ্য জ্বালাবি উন্নয়ি কর্তজপক্ষ্ (তেিা) প্রকতল্পর বির্ জাবরে সমতয় বায়ুববদ্যুৎ উৎপাদতির কম জতকৌেল 

তেবর করতে ব্যথ জ হতয়তছ বতল আইএমইবির পবরদে জি প্রবেতবদতি উতেখ করা হতয়তছ।  

 

শদতের উপকূলীয় অঞ্চলসহ ৯ জায়োয় বায়ুববদ্যুতের সম্ভাবিা খ ুঁতজ শদখতে বায়ুর েবে-প্রকৃবের মািবচত্র ও কম জপবরকল্পিা তেবরর প্রকল্পটি শিওয়া 

হয় ২০১২ সাতল। ২০১৮ সাতলর িতভম্বতর শেষ হওয়া প্রকল্পটির ওপর চলবে মাতসর প্রথম সপ্তাতহ একটি পবরদে জি প্রবেতবদি তেবর কতর সরকাবর 

উন্নয়ি প্রকল্প েদারবক সংিা আইএমইবি। প্রকতল্পর আওোয় কম জপবরকল্পিা প্রণয়িসহ শবেবকছু গুরুত্বপূণ জ কাজই শেষ করা হয়বি বতল 

প্রবেতবদতি উতেখ করা হতয়তছ।  

 

আইএমইবির প্রবেতবদতি বলা হতয়তছ, প্রকতল্পর আওোয় এ খাতে দক্ষ্ জিবল িাপতির কথা থাকতলও এ-সংক্রান্ত শকাতিা আতয়াজি বছল িা 

প্রকল্প কর্তজপতক্ষ্র। এমিবক এ-সংক্রান্ত পরামে জকও বিতয়াে শদওয়া হয়বি। এতে প্রকতল্পর উতেশ্য অনুযায়ী দক্ষ্ জিবল তেবর করা যায়বি।  

 

সমাপ্ত হওয়া প্রকতল্পর আওোয় শেিার জন্য একটি রূপতরখা (ম্যানুয়াল) তেবর ও জ্বালাবি সংরক্ষ্ণ ও দক্ষ্ো ববষতয় িীবেমালা ও কায জপ্রণাবল 

প্রণয়তিরও কথা বছল। বকন্তু এসব শকাতিা কাজ করা হয়বি। েতব প্রকতল্পর আওোয় শেিার জন্য বববভন্ন যন্ত্রপাবে সরবরাহ করা হতয়তছ বতল 

আইএমইবির প্রবেতবদতি বলা হতয়তছ। 

 

জািতে চাইতল শেিার সদস্য বসবেক শজাবাতয়র সমকালতক জািাি, প্রকল্প শেষ হওয়ার পর বায়ুববদ্যুৎ উৎপাদতির কম জতকৌেল তেবরর লতক্ষ্ু 

একটি কবমটি েেি কতরতছি োরা। এরই মতে কম জপবরকল্পিার একটি প্রাথবমক প্রবেতবদি জমা শদওয়া হতয়তছ। এ পবরকল্পিা অনুযায়ী 

কক্সবাজার, চাঁদপুর এবং খলিায় ৫০ শমোওয়াট কতর বেিটি বায়ুববদ্যুৎ শকন্দ্র িাপি করা হতব। েতব চূড়ান্ত প্রবেতবদি তেবর করতে আরও 

সমীক্ষ্ার প্রতয়াজি রতয়তছ। এতে আরও এক শথতক শদড় বছর সময় লােতে পাতর উতেখ কতর বেবি জািাি, পরবেী সমীক্ষ্া এবং এ খাতে দক্ষ্ 

মািবসম্পদ তেবর করতে পাঁচ শকাটি টাকার িতুি একটি প্রকল্প প্রস্তাব পবরকল্পিা কবমেতি পাোতিা হতয়তছ।  
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২০১২ সাতলর িতভম্বতর বাস্তবায়ি কাজ শুরু হওয়া প্রকল্পটি ২০১৪ সাতলর অতটাবতর শেষ করার লক্ষ্ু বির্ জারণ করা হতয়বছল। শেষ পয জন্ত এটি শেষ 

হয় ২০১৮ সাতলর িতভম্বতর। বির্ জাবরে সমতয়র মতে কাজ শেষ িা হওয়ায় প্রকতল্পর ব্যয় শবতড় বিগুণ হয়। শুরুতে প্রকতল্পর ব্যয় র্রা হতয়বছল ১১ 

শকাটি ৯৭ লাখ টাকা। পতর এ ব্যয় শবতড় হয় ২২ শকাটি ৪৪ লাখ টাকা।  

 

উপকূলীয় অঞ্চলসহ বববভন্ন িাতি বায়ুবভবত্তক িবায়িতযাগ্য ববদ্যুৎ উৎপাদতির সম্ভাবিা থাকতলও এ সুতযাতের সিুবহাতর এখিও অতিক বপবছতয় 

বাংলাতদে। এ সুতযাে কাতজ লাোতে সরকার ২০২১ সাতলর মতে বায়ুেবক্ত শথতক এক হাজার ৩৭০ শমোওয়াট ববদ্যুৎ উৎপাদতির লক্ষ্ুমাত্রা 

বির্ জারণ কতরতছ। শকাতিা িাতি বায়ুববদ্যুৎ শকন্দ্র িাপতির পূব জেেজ হতলা শসই িাতির বায়ুপ্রবাতহর েবেবববর্ ও পয জাপ্তো সংক্রান্ত েথ্য-উপাত্ত 

দীর্ জতময়াতদ সংগ্রহ ও সংরক্ষ্ণ করা। এ লতক্ষ্ু উপকূলীয় অঞ্চলসহ শদতের ৯ িাতি বায়ুববদ্যুতের সম্ভাব্যো যাচাইতয়র উতেতশ্য বায়ুসম্পদ 

মািবচত্র প্রণয়ি প্রকল্প বাস্তবোয় উতযাে শিওয়া হয়। প্রকতল্পর মূল উতেশ্যই বছল বায়ুর েবে-প্রকৃবের প্রণয়ি এবং বায়ুববদ্যুৎ উৎপাদি শকতন্দ্রর 

কম জতকৌেল তেবর। এছাড়া বায়ুপ্রবাতহর েথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়, যা ববতেষণ কতর বাবণবজুক বভবত্ততে বায়ুববদ্যুৎ শকন্দ্র বিম জাণ করা হতব। 

 

আইএমইবির প্রবেতবদতি আরও উতেখ করা হতয়তছ, সমাপ্ত প্রকতল্পর আওোয় কক্সবাজাতরর ইিািী, চট্টগ্রাতমর আতিায়ারা, খলিার দাতকাপ এবং 

চাঁদপুতর বায়ুববদ্যুৎ উৎপাদতি শকন্দ্র িাপতির জন্য সম্ভাবিাময় িাি বহতসতব বির্ জারণ করা হতয়তছ।  

 


