
মঘনাঘােট িব ত ক  িনমােণ িরলােয়  িপিডিব চুি  সই
কািশত: ০২ - সে র, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

াফ িরেপাটার ॥ িরলােয়  বাংলােদশ এলএনিজ এ া ড পাওয়ার িলিমেটেডর কাছ থেক ২২ বছর ময়াদী িব ত
য়  চিু  সই  কেরেছ  িব ত  উ য়ন  বাড  (িপিডিব)।  রিববার  িবেকেল  ঢাকায়  ভারেতর  উেদা া  িত ান

িরলােয়ে র সে  চিু িট সই হয়। এিট দেশর ি তীয় এলএনিজচািলত িব ত ক  চুি ।

২২ বছেরর এই চিু েত িততাস গ াস িবতরণ কা ািন িরলােয় েক ালািন সরবরাহ করেব, আর িরলােয়
মঘনাঘােট ািপত এই ক  থেক িপিডিবর কােছ িব ত িবি  করেব। ক িট হেব ৭১৮ মগাওয়ােটর, যা িতন

বছেরর মেধ  উৎপাদেন আসেব বেল চিু র সময় জানােনা হেয়েছ। এলএনিজর দাম িত এমএমিবিটইউ (ি িটশ
থামাল ইউিনট) ৭ দশিমক ২৬২৫ ডলার ধরা হেয়েছ। িত ইউিনট ৭ দশিমক ৩১২৩ স ট বা ৫ টাকা ৮৫ পয়সা।
তেব এখােন ডলােরর মূল  ৮০ টাকা দখােনা হেয়েছ। ডলােরর দাম এবং এলএনিজর দাম াস-বিৃ র সে  সে
িব েতর দাম ওঠানামা করেব।

অ ােন ধান অিতিথ তৗিফক ই ইলািহ চৗধরুী বেলন, আমরা থেম েময়াদী ক  িনমাণ কেরিছ। এেত
দেশর  মা েষর  িব েতর  চািহদা  পরূণ  হেয়েছ।  এখন  দীঘেময়াদী  বড়  ক  িনমাণ  করা  হে ।  এেত

িব তখােতর টকসই উ য়ন হেব।

ভারেতর হাইকিমশনার িরভা গা লুী দাস বেলন, বাংলােদেশ চমৎকার িবিনেয়াগ পিরেবশ িবরাজ করেছ। ভারেতর
িবিভ  কা ািন এখন িবিনেয়ােগ আ হী। িতিন বেলন রামপাল কে র মেতা িরলােয়  ক িটও সফল হেব।
িরভা গা লুী বেলন, বাংলােদশ সরকার ২১ সােলর মেধ  সবার জ  িব ত পিরক না ঘাষণা কেরেছ। ভারত
সরকার এ ল  পরূেণ বাংলােদেশর পােশ থাকেত চায়। অ ােন ধানম ী কাযালেয়র টকসই উ য়ন ল মা ার
সম য়ক আবলু কালাম আজাদ বেলন, িব ত ক িটর চুি  করেত চার  বছর সময় লেগেছ। িব াস কির
বা বায়ন পযােয় িরলােয়  এত বিশ সময় নেব না। িতিন িনধািরত সমেয়ই ক িট শষ করার ওপর জার
দন।

অ ােন িব ত সিচব ড. আহমদ কায়কাউস, ালািন সিচব আবু হনা মাঃ রহমাতুল মিুনম, িপিডিব চয়ারম ান
েকৗশলী খািলদ মাহমদু ও িরলােয়  েপর সমীর মার  ব ব  রােখন।

দশীয় ইউিনক েপর সে  স িত মঘনাঘােট থম এলএনিজ চািলত িব ত ক  িনমাণ চুি  কের িপিডিব।
চার বছর আেগ ১৫ সােল িব ত ক িট াপেনর জ  সমেঝাতা ারক সই কের িরলােয় । িক  ক  িনমােণর
চিু  করেতই তারা চার বছর পার কের।
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