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কা াইেয় সৗর িব ত ক , চার িব ত ক  ও দশ উপেজলায় শতভাগ িব তায়ন উে াধন করেলন ধানম ী

াফ িরেপাটার ॥ দেশর একমা  জলিব ত ক  কা াইেয় এবার যাগ হেলা সাত দশিমক চার মগাওয়ােটর
একিট সৗর িব ত ক । বাংলােদশ িব ত উ য়ন বাড িপিডিব ক িটর মািলক। ধানম ী শখ হািসনা বধুবার
সৗর িব ত ক িটর আ ািনক উে াধন কেরন। এর বাইের আরও চার িব ত ক  এবং দশ উপেজলায়

শতভাগ িব তায়ন উে াধন কেরন ধানম ী। এ িনেয় দেশ মাট িব ত উৎপাদন মতা দাঁড়াল ২২ হাজার ৩২৯
মগাওয়াট। একই সে  শতভাগ িব তািয়ত উপেজলার সংখ া বিৃ  পেয় হেলা ২১১। শখ হািসনা উে াধনী

অ ােন সাধারণ মা ষেক িব ত ব বহাের িমতব য়ী হওয়ার আ ান জািনেয়েছন।

ধানম ী বেলন, ‘আমার অ েরাধ থাকেব যারা িব ত ব বহার করেবন তারা সা য়ী হান, অিতির  িব ত যন ন
না হয়। িব ত ব বহাের সা য়ী হেল িবলটাও কম আসেব, সটা মাথায় রাখেত হেব। কােজই েত েক িব ত
ব বহাের িমতব য়ী ও সা য়ী হেবন।’

শখ হািসনা বেলন, আমরা যত টাকা িদেয় িব ত উৎপাদন কির তার চেয় অেধেকর কম দােম িব ত সরবরাহ
কের যাি । িব েত এভােব ভতুিক দয়া িঠক নয়। তারপরও মা েষর কল ােণ, মা েষর িবধার জ - আপনারা
িব ত ব বহাের সা য়ী হেবন সই আশা করিছ। সরকাের আসার পর বসরকারী খােত িব ত উৎপাদেন আইন
করার কথা অ ােন তুেল ধের িতিন বেলন, আমরা রা াঘাট, অবকাঠােমাগত উ য়ন কির। সে  সে  িব তটা
অত  জ রী।

সরকার ধান বেলন, িব ত যখন ােম-গে  মা েষর ঘের ঘের পৗেঁছ যায় তখন কমসং ােনর েযাগ সৃি  হয়।
আমােদর ল  িতটা ােম উ য়েনর ছাঁয়া পৗেঁছ দয়া আর বাংলােদেশর দাির  িবেমাচন করা। আমরা িক
সই ল  িনেয়ই কাজ কের যাি । িতিন বেলন, িতটা উপেজলা যন স ণূভােব িব ত পায় সজ  আমরা
ঘাষণা  িদেয়িছ,  যন  মা েষর  মেধ  একটা  উৎসাহ  আেস। শতভাগ িব ত  ধীের  ধীের  বাংলােদেশর িতিট

উপেজলা, উপেজলা থেক ইউিনয়েন পৗেঁছ যােব, সটা আমরা পৗছঁােত পারব।

ধানম ী বেলন, দেশর ৯৩ শতাংশ বািড়েত আওয়ামী লীগ সরকার িব ত পৗেঁছ িদেয়েছ। িব ত উৎপাদন ২২
হাজার মগাওয়াট ছািড়েয়েছ। আওয়ামী লীগ সরকার ২০০১ সােল য চার হাজার মগাওয়ােটর বিশ িব ত রেখ
িগেয়িছল সটা িবএনিপ িতন হাজার ই শ’ মগাওয়ােট নািমেয় এেনিছল। দেশর িব ত ও ালািন খােতর উ য়েন
তাঁর সরকােরর নয়া িবিভ  পদে েপর কথা তুেল ধের গ াস িবি র জ  এক সময় চাপ আসার কথাও তেুল ধের
শখ হািসনা বেলন, আেগ গ ােসর তা িছল। গ াস িবি  করার জ  ২০০১ সােল আমােদর ওপর চ- চাপ

িছল। গ াস আমােদর। আমরাই  ১৯৯৬ সােল  সরকাের এেস আ জািতক ট ডার দই। িবেদশীরা  এেস গ াস
উে ালেন কাজ  কের। সই সময় চাপ আসল য, গ াস িবি  করেত হেব।

শখ হািসনা বেলন, দেশর মা েষর চািহদা পূরেণর পর অিতির  গ াস থাকেল সটা িবি  করব- এই নীিত িনেয়
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আিম িছলাম। িক  িবএনিপ তখন এক বােক  রািজ হেয় গল তারা মতায় আসেল গ াস িবি  করেব। যেহতু
আিম রািজ হইিন, তার খসারত িদেত হেয়েছ- ২০০১ সােল আমরা মতায় আসেত পািরিন। আওয়ামী লীগ

মতায় আসার আেগ দশ অ কাের িছল উে খ কের িতিন বেলন, ২০০১ সােল যারা মতায় এেসিছল তােদর
একটাই ল  িছল িনেজরা আিথকভােব িকভােব লাভবান হেব। িনেজেদর অথ স েদর িদেকই তারা বিশ ব
িছল। সই সে  সে  নীিত, মািনল ডািরং, স াস, জ ীবাদ সই িদেকই তােদর নজর িছল। িতিট ে  দশেক
িপিছেয় রেখিছল।

িব ত িবভাগ সূ  বলেছ, কা াই দেশর থম এবং একমা  সরকারী সৗর িব ত ক । এর আেগ বসরকারী
খােত আরও িতনিট ি ড সংযু  সৗর িব ত ক  উৎপাদেন আেস। তেব সৗর িব ত উৎপাদেন বসরকারী খাত
থেক সরকারী খাত িপিছেয় িছল। সরকার িপিডিবর অ েল বড় জিম িদেলও সখােন সৗর িব ত ক  িনমােণ
িত ানিট কান অ গিত দখােত পােরিন। উে া িপিডিব তহিবল স েটর কথা বেল আসেছ। িক  স িত সরকার

অলস টাকা পেড় থাকার য তািলকা িদেয়েছ তােত িপিডিবেত ১৩ হাজার কািট টাকা অলস পেড় রেয়েছ বেল দখা
গেছ।

এর আেগ বসরকারী খােত টকনাফ ২০ মগাওয়াট, প গড় ৮ মগাওয়াট এবং জামালপরু ৩ মগাওয়াট সৗর
িব ত ক  ি েড  িব ত  সরবরাহ  করেছ।  তেব  স িত  রা ীয়  কা ািন  নথ  ওেয়  পাওয়ার জনােরশন
কা ািন (এনডি উিপিজিসএল) এবং চীেনর াশনাল মিশনাির এ েপাট এ া ড ইমেপাট কেপােরশন (িসএমিস)
দেশ ৫০০ মগাওয়াট নবায়নেযাগ  ালািনর িব ত ক  িনমােণর জ  সমেঝাতা ারক সই কেরেছ। সরকােরর

এই উেদ াগ সফল হেল ২০২২ সােলর মেধ  ৫০০ মগাওয়াট িব ত পাওয়া যােব। যার ৪৫০ মগাওয়াট সৗর
এবং ৫০ মগাওয়াট বায়ু িব ত।

উে াধনী অ ােন এছাড়াও ৪২৮ মগাওয়াট তরল ালািন িনভর িব ত কে র যা া র ঘাষণা দয়া হয়।
সবকিট  িব ত  ক  বািণিজ কভােব  উৎপাদন   কেরেছ।  ক েলা  হে  প ারামাউ ট  িব াক  এনািজ
িলিমেটেডর বাঘাবািড়  ২০০ মগাওয়াট,  ইউনাইেটড  পাওয়ােরর জামালপুর ১১৫  মগাওয়াট  এবং  কনিফেড
পাওয়ার িলিমেটেডর ব ড়া ১১৩ মগাওয়াট। িতনিট ক ই তলচািলত। ক েলা িপক আওয়ার বা সেবা
চািহদার সময় এবং ীে র স ট সামাল িদেত িনমাণ করা হেয়েছ।

িব ত িবভাগ সূ  বলেছ, গত দশ বছের িব েতর উৎপাদন মতা পাঁচ ণ বেড় ২২ হাজার ৩২৯ মগাওয়াট
দাঁিড়েয়েছ। এখন সারােদেশ আরও ৪৮ িব ত ক  িনমাণাধীন রেয়েছ। য ক েলার মাট উৎপাদন মতা ১৬
হাজার ১৩৮ মগাওয়াট। এখন আটিট িব ত কে র দরপ  ি য়াধীন রেয়েছ। যার মাট উৎপাদন মতা এক
হাজার ১৫০ মগাওয়াট। অ িদেক ১৭ ক  পিরক নায় রেয়েছ। য ক েলার মাট উৎপাদন মতা ১৯
হাজার ৫০০ মগাওয়াট।

সরকার ঘের ঘের িব ত সরবরাহ করেত উৎপাদেনর মহাপিরক না হণ কেরেছ। মহাপিরক না অ যায়ী ২০২১
সােলর মেধ  সরকার ঘের ঘের িব ত পৗেঁছ িদেত চায়। এজ  পযায় েম দেশর সকল উপেজলায় শতভাগ
িব ত িনি ত করা হে । মা েয় িত উপেজলায় শতভাগ িব তায়েনর আওতায় আনা হে । এখন পয  ২১১
উপেজলা শতভাগ িব তায়েনর আওতায় এেসেছ। বুধবার সবেশষ ১০ উপেজলােক শতভাগ িব তািয়ত উপেজলা
িহেসেব  ঘাষণা  িদেয়েছন  ধানম ী।  উপেজলা েলা  হে  িদনাজপুেরর  ঘাড়াঘাট,  চাঁদপুেরর  দি ণ  মতলব,
জয়পরুহােটর  সদর  উপেজলা,  পাঁচিবিব  এবং  আে লপরু,  রাজশাহীর  পবা,  নারায়ণগে র সদর এবং  পগ ,
ঠাঁ রগাঁও-এর হিরপুর এবং নায়াখালীর কা ানীগ । সরকার বলেছ আগামী বছেরর শষ নাগাদ বািক উপেজলা-
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েলােকও শতভাগ িব তািয়ত উপেজলা িহেসেব ঘাষণা দয়া হেব। সই লে  উপেজলািভি ক িব তায়ন
ক  হণ করা হেয়েছ।

ধু শতভাগ িব তায়ন নয় সরকার বলেছ মানস ত িব ত দয়া এখন একিট বড় চ ােল । এজ  স ালন এবং
িবতরণ ব ব া উ ত করা হে । বুধবার নতুন আটিট সাবে শন উে াধন করা হেয়েছ। ঢাকা পাওয়ার িডি িবউশন
কা ািনর সরবরাহ মতা ৫৬০ এমিভএ বিৃ  পল। সাবে শন েলা হে  নারায়ণগে র ল ীনায়ারণ কটন িমল,

ম-লপাড়া, ফতু ার দাপা ও ন লালপুর। এিদেক ঢাকার কমলাপুর রলওেয় হাসপাতাল, মগুদা মিডক াল কেলজ
ও জনােরল হাসপাতাল, ঢাকা মিডক াল কেলজ হাসপাতাল এবং বন ী সাবে শন।

ধানম ীর ালািন উপেদ া তৗিফক-ই-ইলাহী চৗধুরী, িব ত িতম ী নস ল হািমদ িবপু, ধানম ীর মুখ  সিচব
মাঃ নিজবরু রহমানসহ উধতন কমকতারা অ ােন উপি ত িছেলন।

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
েদশ রায়। স াদক কতকৃ াব জনক ঠ িশ  পিরবার-এর সদ  িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মিু ত ও
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