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েদেশর  েকাথাo  িশlকারখানায়  িনরবিcn  িবদযু্ৎ  িদেত  পারেছ  না  পlী  িবদযু্তায়ন  েবাডর্  (আরiিব)।
িশেlর জনয্ েকায়ািলিট িবদযু্ৎ সরবরাহ  করা েতা  দেূরর কথা gামা েলo আরiিবর েলাডেশিডং  eখন
চরেম।
pিত ানিটর কাছ েথেক িবদযু্ৎ িনেয় ব  িশl মািলক ধরাশায়ী। যােদর েকu েকu মntণালেয়র ucপযর্ােয়
েদখা কের বেলেছন, আমােক বাঁচান। আরiিবর িবদযু্ৎ িনেয় িশl চালােনা েতা দেূরর কথা aবয্াহত লাiন
ি েপর কবেল পেড় যntপািত সব aেকেজা হেয় যােc।
eভােব চলেত থাকেল ফয্াkির বn কের িদেত হেব। eভােব ব  িশেlােদয্াkা চরম kিতর সm ুখীন। িকn
eিট মানেত নারাজ আরiিবর েচয়ারময্ান েমজর েজনােরল (aব.) মঈন uিdন। বরং pিতকার চাiেত
েগেল িতিন কাuেক পাtা েদন না। aগতয্া ভুkেভাগীেদর েভাগািnর েশষ েনi।
eিদেক  িবে ষকেদর  কেয়কজন  যুগাnরেক  জািনেয়েছন,  সরকার  ধু  িবদযু্ৎ  uৎপাদেনর  েরকডর্  গেড়
বাহাবা িনেত চাiেছ। িকn স ালন o িবতরণ লাiন আধুিনকায়েন নজর েনi। eর ফেল uৎপািদত িবদযু্ৎ
aপচয় বা ন  হেc। কারণ িবদযু্ৎ েতা স য় কের রাখা যায় না।
ভুkেভাগীেদর মেধয্ েবশ কেয়কজন িশlপিত তােদর িশlকারখানায় pিতিদন কতবার িবদযু্ৎ িব াট হেc
eবং তােত িবপুল aে র kিতর িবষয়িট আরiিবর নজের eেন pিতকার দািব কেরন। eর মেধয্ আরiিব
সূেt pাp eকজন ভুkেভাগীর pদt তেথয্ েদখা েগেছ, তার eকিট কারখানায় eকবার িবদযু্ৎ িব াট ঘটেল

  যুগাnর িরেপাটর্
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52 লাখ টাকা kিত হয়।
ei িহসােব তার 5িট কারখানায় eকবার িবদযু্ৎ িব াট হেল িতিন 2 েকািট 70 লাখ টাকার আিথর্র kিতর
সmুখীন হন। কারণ eকবার িবদযু্ৎ েগেল কারখানার aতয্াধুিনক কিmuটারাiজ o েpাডাকশন লাiন
বয্াচ oয়াiজ হoয়ায় pিতিট কারখানা পরবতর্ী uৎপাদেন েযেত কমপেk 2 ঘ া সময় লােগ।
eেত oi বয্াচিটর সmূণর্ মালামাল ন  হেয় যায়। যার মলূয্ pিত ঘ ায় 26 লাখ টাকা কের 2 ঘ ায় 52
লাখ টাকা। e ছাড়া কিmuটারাiজ েমিশনািরজ েলা চালু aবsায় হঠাৎ িবদযু্ৎ িব ােটর কারেণ বn হেল
সফটoয়য্ার িসেsমo ন  হেয় যায়। eেত kিতর পিরমাণ আরo েবেড় যায়।
oi  বয্বসায়ী  আরiিবেক  আরo  বেলন,  তার  কারখানায়  দiু  মােস  23  বার  লাiন  ি প  কেরেছ।  eখন
আরo  েবেড়  েগেছ।  eভােব  pিতমােস  িবদযু্ৎ  িব ােটর  ঘটনা  ঘটেছ  েদেশর  pিতিট  িশlকারখানায়।  e
aবsায় আরiিবর িবদযু্ৎ বয্বহার কের িশl মািলকরা বড় ধরেনর েবকায়দায় পেড়েছন।
aথচ  আরiিব  েচয়ারময্ান  oi  িচিঠ  েপেয়  েকােনা  পাtাi  েদনিন।  uেlা  বেলেছন,  কািরগির  tিট,
াnফরমার ি প, েমরামেতর জনয্ oi সমেয় মাt 106 িমিনট িবদযু্ৎ সরবরাহ বn িছল। aপর eকজন

িশlপিত যুগাnরেক বেলন, তার কারখানায় বছের 192 বার িবদযু্ৎ ি প কের।
eভােব kিতর িহসাব কষেল খাজনার েচেয় বাজনা েবিশ হেব। ফেল লাভ কীভােব করেব, পুিঁজ িনেয়i
টানাটািন aবsা। িবদযু্ৎ মntণালেয়র eকজন শীষর্ কমর্কতর্ া যুগাnরেক বেলন, সরকার পlী িবদযু্তায়ন
েবাডর্  (আরiিব) pিত া কেরিছল gােমর বািড়ঘর, আেলািকত করার জনয্।
পাশাপািশ  gােমর  সেবর্াc  2-3  েমগাoয়াট  চািহদার  েছাট েছাট  kিটর  িশেl  িবদযু্ৎ  েদয়ার  জনয্i  মলূত
আরiিবর  জn  হেয়িছল।  িশlকারখানার  চাকা  ঘুরােনার  দািয়t  আরiিবর  নয়।  িকn  পlী  িবদযু্ৎ
সিমিত েলার  eকিট  িসিnেকট  িনেজেদর  আয়  বাড়ােনার  জনয্  gােমর  ঘের  ঘের  িবদযু্ৎ  না  িদেয়
িশlকারখানায় িবদযু্ৎ েদয়া  কের।
েযসব িশlকারখানায় 10 েমগাoয়ােটর েবিশ িবদযু্ৎ চািহদা েসখােনo আরiিব িবদযু্ৎ িদেত  কের।
যার  কারেণ  পুেরা  েদেশর  িশlকারখানায়  িবপযর্য়  েদখা  িদেয়েছ।  িশেl  সবর্t  িবশৃ ল  aবsা   হেয়
েগেছ। eখন িবদযু্ৎ িদেতo, আবার বয্থর্তাo sীকার করেছ না। eিট েতা ভয়াবহ। িজিm কের রাখা।
িকn েদেশ িশlিবpেব বয্বসায়ীেদর েদয়া pধানমntীর pিত িত বাsবায়ন করেত হেল আরiিবেক তার
aবsান পিরবতর্ ন করেতi হেব। তা না হেল pকারাnের pধানমntীর ভাবমিূতর্  kু  হেব। e ছাড়া বয্বসার
েতা বােরাটা বাজেবi।
সmpিত e সংkাn e সভায় িবদযু্ৎ, jালািন o খিনজসmদ pিতমntী নস ল হািমদ বেলন, আমােদর pচুর
পিরমাণ  িবদযু্েতর  কয্াপািসিট  আেছ।  িকn  বয্বসায়ীেদর  aিভেযাগ,  aিধকাংশ  সময়  বয্বসায়ীরা  েসi
িবদযু্ৎ পােcন না। িদেন কমপেk 2 ঘ া aিধকাংশ জায়গায় িবদযু্ৎ থােক না।
eেত তােদর uৎপাদন kিতgs হেc। aেনক জায়গায় আরo েবিশ সমসয্া আেছ। eসব সমসয্া সমাধােন
dত eকিট slেময়ািদ পিরকlনা হােত েনয়া হেc। যিদ বয্বসায়ীরা iিফিশেয়n oেয়েত eনািজর্  বয্বহােরর
মাধয্েম কয্াপিটভ িবদযু্ৎ েকnd কের তাহেল আমরা েস েলা চালু রাখব। েসসব কয্াপিটেভ 24 ঘ া গয্াস
েদব।
মntণালেয়  aনুি ত  e  সভায়  েটkটাiল  িমল  aয্ােসািসেয়শেনর  (িবিটeমe)  সভাপিত  েমাহাmদ  আলী
েখাকন  বেলন,  িশেl  েয  ধরেনর  িবদযু্ৎ  সরবরাহ  করা  হেc,  তা  িনরবিcn  o  েকায়ািলিটসmn  নয়।
েভােlজ আপ-ডাuন o েলাডেশিডংেয়র কারেণ কারখানায় েসi িবদযু্ৎ বয্বহার করা যােc না। কারণ
রফতািন কােজ বয্ব ত েমিশন েলা খুবi সংেবদনশীল। েভােlজ আপ-ডাuেনর কারেণ aেনক িডভাiস
ন  হেয় যােc। পাশাপািশ েমিশেন বয্ব ত েকািট েকািট টাকার কাঁচামাল ন  হেc।
আরiিবর েচয়ারময্ান েমজর েজনােরল (aব.) মঈন uিdন তার কাযর্ালেয় যুগাnেরর কােছ দািব কেরন,
পৃিথবীর েকােনা েদশ িনরবিcn িবদযু্ৎ িদেত পারেছ না। বাংলােদেশo েদয়া সmব নয়। তার মেত, gােমর
েকাথায়  েলাডেশিডং  েনi।  শত  শত  uপেজলায়  শতভাগ  িবদযু্ৎ  েপৗঁেছ  িদেয়েছ  আরiিব।  e  সফলতার
কারেণ সরকার তােক আরiিবর েচয়ারময্ান কের েরেখেছন।
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বয্বসায়ীরা বলেছন, িনরবিcn িবদযু্ৎ িনেয় e সংকট েদেশর িশlকারখানার িব েd ষড়যnt। েযনেতন
ছুেতায় িবদযু্ৎ িব াট ঘিটেয় েদেশর agসরমান িশেlর লাগাম েটেন ধরা e ষড়যেntর uেdশয্। ভুkেভাগী
o  িবে ষকেদর  আশ া,  েদিশ-িবেদিশ  ষড়যেntর  aংশ  িহেসেব  eকিট  চk  দীঘর্িদন  েথেক  েদেশর
sাথর্িবেরাধী e ধরেনর কােজ যুk।
যারা আেগ িবদযু্ৎ ঘাটিতর aজহুােত নানা টালবাহানা করত, eখন pধানমntীর ঐকািnক pেচ ায় িবদযু্ৎ
uৎপাদেন aভাবনীয় সাফলয্ aিজর্ ত হেলo তারা নতুন কের e েসkর িনেয় ষড়যেntর ফাঁদ েপেতেছ। ফেল
েবসরকাির খােত সরকােরর িবিনেয়াগ নীিত সহায়তা চরমভােব বাধাgs হেc। e ছাড়া িশেlােদয্াkা-
বয্বসায়ীেদর  kিত  েতা  সীমাহীন।  িনরবিcn  গয্াস-িবদযু্ৎ  না  েপেয়  aেনেক  বয্বসা  িটেয়  িনেত  বাধয্
হেcন।
সূt জািনেয়েছ, সাmpিতক সমেয় িবদযু্েতর 33 েকিভ স ালন লাiেন চরম িবদযু্ৎ িব াট হেc। e লাiেনo
pিতিদন গেড় 2-3 বার িবদযু্ৎ যােc। গােছর ডালপালার আঘাত eমনিক েছাটখােটা পািখর ঝাপটায়o
ি প  করেছ  (িgড  েsশেনর  সািকর্ ট  পেড়  যাoয়া)  িgডলাiন।  ঝড়-বিৃ   হেল  eমনিক  ঝড়  র
আেগi রহসয্জনক কারেণ সুiচ aফ কের িদেc লাiেনর। আবার িকছুিদন পরপর েমiনেটনয্ােnর কথা
বেল 2-3 ঘ া িবদযু্ৎ সরবরাহ বn রাখা হেc।
sানীয়রা বলেছন, 33  েকিভ  লাiেনর  েবিশরভাগ gাহকi িশl-কলকারখানার। িনরবিcn িবদযু্ৎেসবা
েপেত তারা e লাiন েথেক িবদযু্ৎ সংেযাগ িনেয় eখন পেথ বসার uপkম হেয়েছ। aথচ পlী িবদযু্তায়ন
েবােডর্ র (আরiিব) েকােনা মাথাবয্থা েনi।
তােদর ei aেহতুক িবদযু্ৎ িব ােটর কারেণ িশl-কলকারখানার aতয্াধুিনক েমিশনািরজ েলার িসেsম
eেলােমেলা  হেয়  যােc।  দফায়  দফায়  িবদযু্ৎ  ি প  করায়  aেনক  pিত ােন  পুেরা  েমিশনািরজ  িসেsম
aেকেজা হoয়ার পেথ। ন  হেc মলূয্বান েকিমকয্াল।

িনরবিcn িবদযু্ৎ িদেত বয্থর্ আরiিব https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/241120/িনরবিcন...
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