
িব ত ক  ভাড়া বাবদই নেত হেয়েছ ৯ হাজার কািট টাকা
কািশত: ১৩ - অে াবর, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

অথৈনিতক িরেপাটার ॥ ধুমা  ক ভাড়া বা ক াপািসিট চাজ বাবদ খরচ ৯ হাজার কািট টাকা। সবেশষ অথবছের
যা নেত হেয়েছ বসরকারী ৮৬িট িব তেকে র িবপরীেত। আর এক বছেরর ব বধােন এই খরচ বেড়েছ, ৪০
শতাংেশর বিশ। ক েলার মেধ  সবেচেয় বিশ ভাড়া িনেয়েছ ৩শ’ মগাওয়াট মতার িডেজল চািলত ক
এিপআর এনািজ; পৗেন পাঁচ শ’ কািট। এছাড়া, শীষ তািলকায় সািমেটর বশ কেয়কিট ক ।

বাইের থেক  বাঝার  উপায়  নই,  এিট  ৩শ’  মগাওয়াট  মতার িব তেক । ঢাকার  করানীগে ,  এিপআর
এনািজর মািলকানাধীন এই ক িট  উৎপাদেন আেস মাস ছেয়ক  আেগ। িক  বিশরভাগ সময়ই ব  থাকায়,
২০১৮-১৯ অথবছের ব ব ত হেয়েছ মা  ৩ শতাংশ মতা। অথাৎ ায় সারাবছরই একরকম অলস বেস িছল
ক িট। িক  তার িবপরীেত সরকােরর কাছ থেক ধু ভাড়া বাবদ িনেয়েছ ায় পৗেন ৫শ’ কািট।

সােড় িতন শ’ মগাওয়াট মতার ত ালািনর সািমট মঘনাঘাটও এই সমেয় িনেয়েছ ৩৯০ কািট টাকা। অথচ
সখান থেকও সরকার িব ত িকনেত পেরেছ স মতার মা  ৯ শতাংশ। অলস বিসেয় রেখ ভাড়া পিরেশােধর

এই তািলকায় সািমেটর আরও কেয়ক িত ান। সব িমিলেয়, ৮৬িট বসরকারী ভাড়ািভি ক এবং াধীন কে র
িবপরীেত কবল ভাড়া িহেসেব িদেত হেয়েছ ৮ হাজার ৯শ’ কািট টাকা।

এ িবষেয় িব ত ও ালািন িতম ী নস ল হািমদ বেলন, সরকার যখন টাকা দয় তখন সখােন অপচয় বলেত
িকছু নই। িব েতর দামেক িবধাজনক করার জ ই িব ত িবভাগেক ৬ হাজার কািট টাকা দয়া হে ।

িব ত ও ালািন িবেশষ  ড. ম তািমম বলেছন, বিশ দােম িব ত উৎপাদন কের সই িব ত সরবরাহ করেত য
ভতুিকটা আেছ, িব ত ক  বিসেয় রেখ ক াপািসিট খরচ দয়ােতও িক  ব য় কম হয়। তা বিশ ক াপািসিট
রাখাটা জ রী। তেব আমােদর বতমান পিরি িতেত এটা পিরক না কের হয়িন।

বতমােন দেশ ক  দড়শর বিশ। যখান থেক ২০১৮-১৯ অথবছের িব ত কনা বাবদ খরচ হেয়েছ ৪০ হাজার
কািট টাকার বিশ। এর মেধ , কবল ক াপািসিট চাজ বাবদ দয়া হেয়েছ নয় হাজার কািট। আর অলস বিসেয়

টাকা গানার এই হার এক বছের বেড়েছ ৪০ শতাংশ বা পৗেন িতন হাজার কািট। অথচ, একই সমেয় সই সব
ক েলার া ট ফ া র বা মতার ব বহার কেমেছ ৮ শতাংশ।

পাওয়ার সেলর মহাপিরচালক বলেছন, শীতকােল আমােদর চািহদা নেম যাে  ৫ হাজার মগাওয়ােটরও িনেচ।
আর সটাই গরমকােল হয় ১৩ হাজার। এই য িতন েণর য তফাৎ, আমােদর িক  ১৩ হাজার টােগট কেরই
বানােত হে । যার কারেণ গেড় া ট ফ া র কেম আসেছ।

িব ত ও ালািন িবেশষ  ড. এম শাম ল আলম বলেছন, যখন িব ত উদপাদন করার আর েয়াজন নই,
তারপেরও অব াহতভােব তল িব ত উৎপাদন মতা বািড়েয়িছ। সই িব ত উৎপাদন না  করেলও তােদর
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ক াপািসিট খরচ িদেয় িব ত খােত ভতিুক অব াহত রেখেছ।

বতমােন মাট উৎপাদন মতা ১৯ হাজার মগাওয়ােটর মেতা। িবপরীেত সেবা  উৎপাদন করা গেছ পৗেন ১৩
হাজার। ত াশা অ যায়ী উৎপাদন করেত না পারায় এবং িব ত িবি  করেত না পারার কারেণ িতবছরই ণেত
হে  মাটা অে র লাকসান। যা স েট ফলেছ সরকােরর মধ  ও দীঘেময়াদী পিরক নার বা বায়নেক।
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