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তবুo েদoয়া হে  িবদুয্ৎ uৎপাদন েক   
িনজসব্ িতেবদক  

চািহদা না থাকায় িবদুয্ৎেক  ƣতির কেরo পূণ র্া  মতায় uৎপাদেন েযেত পারেছ না িবদুয্ৎ িবভাগ। বছেরর সেব র্া  িবদুয্ৎ চািহদার 
েমৗসুেমo ায় aেধ র্ক িবদুয্ৎেক  aলস বেস থাকেছ। েক  বেস থাকেলo eগুেলার ভাড়া গুনেত হে  সরকারেক। ফেল িবদুয্ৎ 
খােত েলাকসােনর পা া ভারী হেয়i চেলেছ। িত কমােত সমনব্েয়র নােম বাড়ােনা হে  িবদুয্েতর দাম। eেত িবপােক পড়েছ 
সাধারণ মানুষ। e পিরি িতেত আর েকােনা নতুন িবদুয্ৎেক  aনুেমাদন না িদেত সুপািরশ কেরেছ িবদুয্ৎ খােতর গেবষণা িত ান 
পাoয়ার েসল। তারপরo িবনা দরপে  ‘িবদুয্ৎ o জব্ালািনর ত সরবরাহ বৃি  (িবেশষ িবধান) আiেন’ eেকর পর eক নতুন 
িবদুয্ৎেকে র aনুেমাদন েদoয়া হে । সংি রা বলেছন, িশে  কাি ত পয র্ােয় িবিনেয়াগ না বাড়ায় িবদুয্েতর চািহদা বাড়েছ না। 
eকiসে  স ালন o সরবরাহ লাiেনর িটর কারেণ aেনক eলাকায় কৃত চািহদা aনুযায়ী িবদুয্ৎ েদoয়া যাে  না। িবদুয্ৎ ব  
েরেখ চািহদার লাগাম েটেন রাখা হে । ফেল কৃত চািহদা যতটুকু ততটুকু িবদুয্ৎo uৎপাদন কের িবি  করা যাে  না। aথচ েক  
বেস থাকেলo ভাড়া গুনেত হে  সরকারেক। সরকাির েকে র ভাড়া না লাগেলo েবসরকাির পয র্ােয় িতিট 211 েমগাoয়াট 
eকিট  েকে র জ  বছের শুধু ভাড়াi গুনেত হয় ায় ৯1 েকািট টাকা। uৎপাদন ব  রাখেলo eসব েকে র মািলকপ  িঠকi 
ভাড়া পায়, বড় aে র ভতুর্িক গুনেত হয় সরকারেক। 

বত র্মােন েদেশ সরকাির-েবসরকাির েমাট িবদুয্ৎেক  245িট। ািপত uৎপাদন মতা 29 হাজার ৯7৯  েমগাoয়াট। eর মে  
েবসরকাির েকে র মতা ৯ হাজার 573 েমগাoয়াট যা েমাট মতার ায় aেধ র্ক। িবদুয্েতর সেব র্া  চািহদা থােক জুন েথেক 
েসে মব্র পয র্ । আর ei সেব র্া  চািহদার সময় ƣদিনক িবদুয্ৎ uৎপাদন হে  9 হাজার  (েড িপক) েথেক 23 হাজার (iভিনং িপক) 
েমগাoয়াট। েদেশর iিতহােস সেব র্া  23 হাজার 849 েমগাoয়াট িবদুয্ৎ uৎপাদন হয় চলিত মােসর 6 তািরখ। সেব র্া  চািহদার 
সময়o eক-তৃতীয়াংশ িবদুয্ৎেক  বেস থাকেছ। a  সময় aলস থাকেছ aেধ র্েকর েবিশ েক । আর uৎপািদত িবদুয্েতর eখেনা 
66-71 ভাগ আসেছ সরকাির েক  েথেক। বািক 51-56 ভাগ uৎপাদন করেছ েবসরকাির েক । aলস থাকেছ aেধ র্েকর েবিশ 
েবসরকাির িবদুয্ৎেক । তেব তােদর িনয়িমত ভাড়া পিরেশাধ করেত হে  সরকারেক। ei পিরি িতেতo স িত আমদািন করা 
তরলীকৃত াকৃিতক গয্াস (eলeনিজ) িভি ক দুিট বড় িবদুয্ৎেকে র aনুমিত েদoয়া হেয়েছ দুi িত ানেক। eকিট 695 
েমগাoয়াট, aপরিট 561 েমগাoয়ােটর। যিদo পাoয়ার েসেলর িতেবদন বলেছ, িবদুয্েতর মহাপিরক না (পাoয়ার িসে ম 
মা ার ান) aনুযায়ী 3141 সাল পয র্  যতটুকু িবদুয্ৎ দরকার তা uৎপাদেন চুি  হoয়া eবং িনম র্াণাধীন িবদুয্ৎ কে র বাiের 
নতুন িবদুয্ৎেক  েয়াজন েনi। তখন িবদুয্েতর সেব র্া  চািহদা থাকেব 3৯ হাজার 72৯ েমগাoয়াট। চুি  হoয়া o িনম র্াণাধীন 
েক গুেলা uৎপাদেন আসেল মতা হেব 48 হাজার েমগাoয়াট। সেব র্া  চািহদা েমটােনার পরo সাত হাজার েমগাoয়ােটর েক  
বেস থাকেব। eেত র ণােব েণর কাজo চালােনা যােব। 

িপিডিবর েচয়ার ান খািলদ মাহমুদ বেলন, eখন eলeনিজিভি ক েয  েক গুেলার aনুেমাদন েদoয়া হে  তা মহাপিরক নার ম  
েময়ািদ ল য্ মা ার aংশ। সমেয়র সে  পিরক না হালনাগাদ করা হে । যিদo মহাপিরক না aনুযায়ী, ম েময়ািদ 
িবদুয্ৎেক গুেলা িনম র্ােণ 3122-28 সােলর মে  চুি  স  হয়। 3137 সােলর মে  eগুেলা uৎপাদেন আসার কথা। 

কনজুমাস র্ aয্ােসািসেয়শন aব বাংলােদেশর (কয্াব) জব্ালািন uপেদ া ড. শামসুল আলম বেলন, আমােদর িবদুয্ৎ খােতর 
মহাপিরক না যথাযথ নয়। আর যা আেছ তাo কখেনা aনুসরণ করা হয়িন। কম দােম িবদুয্ৎ uৎপাদেন জব্ালািন বাছাi গুরুতব্পূণ র্ 
iসুয্। িক  েসটা কখেনা িবেবচনা করা হয়িন। 36 শতাংেশর েবিশ িপিকং পাoয়ার া  থাকা uিচত নয়। eখােন 61 ভাগi িপিকং 
া । eকাধাের িবদুয্ৎ uৎপাদন বাড়ােনা হে , েসটা বহােরর স মতা আেছ িকনা েসটা িবেবচনায় েনoয়া হে  না। সা য়ী 

মূে র েবজ া  ব  েরেখ েবসরকাির o ভাড়ািভি ক েছাট েছাট েক  চালােনা হে । eখােন িবদুয্ৎ খােতর বসায়ীেদর বসা 
বাড়ােনার ি য়া চলেছ। ফেল িত বছর িবদুয্ৎ-জব্ালািনেত ভতুর্িক লািফেয় লািফেয় বাড়েছ। 

 


