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দীঘ আেলাচনা, অেপ ার পর অবেশেষ নপাল থেক বাংলােদেশ িব ত্ আমদািনর ি য়া বা বািয়ত
হেত যাে । আমদািনর িত ইউিনেটর িব েতর দােমর ব াপাের স ত হেয়েছ ই প । পাশাপািশ

য়চিু সহ অ া  কাজ যত ত স ব স  কের িবে ক  িনমাণ  এবং ২০২৬ সােলর মেধ  ঐ
িব ত ্বাংলােদেশর ি েড যু  করার িবষেয়ও নীিতগত িস া  হণ করা হেয়েছ।

িহমালেয়র পাদেদেশ অবি ত নপােল কম খরেচ জলিব ত্ উ পাদেনর ব াপক স াবনা রেয়েছ। সাক
এনািজ কা-অপােরশন এি েমে টর আওতায় দশিট থেক িব ত্ আমদািনেত ২০১৪ সাল থেক চ া
করেছ  বাংলােদশ।  এ  ে  ঐ দেশরই  কে  িবিনেয়াগ  কের উ পািদত  িব েতর  একিট  অংশ
বাংলােদেশ আনার পিরক না কেরেছ সরকার।

গত স ােহ নপােলর িজএমআর পাওয়ােরর একিট িতিনিধদেলর সে  ঢাকায় কেয়ক দফায় বঠক কেরন
িব ত্ উ য়ন বােডর (িপিডিব) কমকতারা। সভা সূ  জানায়, নপাল থেক িতিদন ৫০০ মগাওয়াট
িব ত্ আমদািনেত উভয় প  রািজ হেয়েছ। এ লে  যৗথ িবিনেয়ােগ কা ািন গঠেনরও িস া  হণ
করা হেয়েছ। ঐ িব ত্ িত ইউিনট ছয় দশিমক ৮৫ সে ট ( ায় পৗেন ছয় টাকা) িকনেব বাংলােদশ।
‘ না ইেলি িসিট না পেম ট’  িহেসেব এই িব ত্ কনা হেব। কােনা  ক াপািসিট চাজও থাকেব না।
অথাত্ িব ত্ কনা না  হেল বাংলােদশেক কােনা িবল পিরেশাধ করেত হেব না। আর যতটু  িব ত্
কনা হেব ততটু রই পিরেশাধ করেত হেব।

িপিডিবর এক কমকতা বেলন, নপাল থেক ভারত হেয় বাংলােদেশ িব ত্ আমদািন করা হেব। এর মধ
িদেয় ব পাি ক স ক তির হেব। আগামীেত ভটুান থেকও আমদািনর পিরক না রেয়েছ। িতিন আেরা
বেলন, নপাল থেক আমদািনতব  িব েতর ফেল আমােদর সা কালীন িব ত্ আমদািন বািড়েয় িপিকং
পাওয়ার াে টর উ পাদন কিমেয় লাকসানও কমােনা যােব।

িব ত ্আমদািন ি য়া স েক িতিন বেলন, িজএমআর িপিডিবর সে  িব ত ্িবি  চিু  (িপিপএ) করার
পর িনমাণ  করেব। ক িট িনমাণ শষ হেত ায় ছয় বছর সময় েয়াজন হেব। ভারতেক স ালন
চাজ  িদেয়  ঐ  িব ত্  বাংলােদেশ  আসেব।  ভারেতর  সে  বাংলােদেশর  কেয়কিট  ই টারকােনকশন
(আ ঃসীমা  িব ত্  সংেযাগ)  িনেয় আমােদর আেলাচনা  চলেছ।  আগামী  কেয়ক বছেরর মেধ ই  এর
অেনক েলাই কাযকর হেয় যােব বেল আশা করিছ। এছাড়া ভারত থেক আেরা িব ত্ আমদািন এবং
িবপরীেত ভারেত র ািন িনেয়ও আেলাচনা চলেছ।

িব ত্ িবভাগ সূ  জানায়, িজএমআর পাওয়ার করেপােরশন আপার কানািল জলিব ত্ কে  ৯০০
মগাওয়ােটর একিট ক  িনমাণ করেছ। সিট থেক ৫০০ মগাওয়াট িব ত্ দওয়া হেব বাংলােদশেক।

িজএমআর বািক িব ত্ ভারেতর তািমলনাড়ু সরকার িকেন নেব।

িব ত্ িবভােগর এক কমকতা বেলন, মলূ হারসহ অ া  িবষয় েলা িছেয় িব ত্ িবভাগ সরকােরর
অ েমাদন চাইেব। সরকােরর য় সং া  মি সভা কিমিট িব ত্ কনার িবষেয় অ েমাদন দওয়ার পর
চিু  সই হেব।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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