
বিশ দােম িব ত ্িবি  করেছ প ী িব ত্
সিমিত
ভতুিকও বিশ পায় সিমিত েলা  চাপ পড়েছ ামীণ জনেগা ীর ওপর  লাইফলাইন

াহক দড় কািট
কাশ : ০৯ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

দেশ ছয়িট িবতরণ  সং ার মেধ  সবেচেয় কম  পাইকাির মেূল  িব ত্  কেন প ী  িব তায়ন বাড
(আরইিব)। ামীণ ও অেপ াকৃত কম আেয়র জনগেণর কােছ িব ত্ সরবরাহ করায় সং ািটেক কম
মেূল  পাইকাির িব ত্ সরবরাহ করা হয়। িক  য িন  আেয়র মা েষর জ  কম দােম িব ত্ দওয়া
হয়, তারা এর ফল পাে  না। বরং অ  কা ািনর িন  আেয়র াহকেদর চেয় আরইিবর প ী িব ত্
সিমিত েলার াহকেদর বিশ দােম িব ত্ িকনেত হে ।

িব ত ্ব বহােরর মাধ েম দাির  দরূ এবং এর হার কিমেয় আনা যায়।িশ ার হার বােড়। সং ােরর চচা
কেম।  তাই  িন  আেয়র  মা েষর  জ  িব েতর িবধা  িনি ত  করেত  অেপ াকৃত  কম  দােম  এিট
সরবরােহর িস া  হণ  কের সরকার।  এই িণর াহেকরা  িব েতর সংেযাগ  পেলও সামথ  কম
থাকায়  িব ত্  কম  ব বহার কের।  মােস  ৫০ িকেলাওয়ােটর িনেচ  িব ত্  ব বহারকারী  এই  িণেক
‘লাইফলাইন াহক’ নােম ডােক সং া- কা ািন েলা।

িবে ষেণ দখা যায়, সবেশষ ২০১৭ সােলর নেভ ের িব েতর মলূ হার পুনিনধারণকােল সব কা ািনর
াহকেদর  জ  অিভ  মলূ  িনধারণ  করা  হয়।  তখন  লাইফলাইন  াহক  িণেত  িত  ইউিনট

(িকেলাওয়াট) িব েতর দাম সােড় িতন টাকা ধরা হেয়িছল। িক  বাংলােদশ এনািজ র েলটির কিমশেনর
(িবইআরিস) আেদশ অ যায়ী, আরইিবর য সিমিত েলােত লাইফলাইন িব েতর দাম সােড় িতন টাকার
বিশ,  স েলা  ঐ বিশ হােরই িব ত্ িবি  করেত পারেব।  আেদেশ থাকা  এই িনেদশনার কারেণই
ােমর কম আেয়র মা ষেক শহেরর কম আেয়র মা েষর চেয় বিশ দােম িব ত ্িকনেত হে ।

এ খােতর িনয় ক সং া িবইআরিস ঘািষত ঐ মলূ হার অ যায়ী ঢাকায় িব ত্ িবতরণকারী িডিপিডিস ও
ডসেকা এবং অ া  শহর-মফ সল অ েল িবতরণকারী িব ত্ উ য়ন বাড (িপিডিব), ওেজাপািডেকা

ও নসেকার লাইফ লাইন াহকেদর জ  িত িকেলাওয়াট িব েতর দাম সােড় িতন টাকা। ামীণ ও
মফ সল  এলাকায়  িব ত্  সরবরােহ  িনেয়ািজত  প ী  িব তায়ন  বােডর  (আরইিব)  সবেচেয়  বিশ
লাইফলাইন াহক রেয়েছ। অথচ সং ািটর এই িণর াহেকরা অ  কা ািন েলার াহকেদর চেয়
বিশ দােম িব েতর িবল পিরেশাধ করেত বাধ  হে ।

এ সে  কনজু মার অ ােসািসেয়শন অব বাংলােদেশর (ক াব) ালািন উপেদ া অধ াপক শাম ল আলম
বেলন, এই মলূ হার অ ায । দেশর আথসামািজক পিরি িত ও ায তােবাধ এেত িতফিলত হয়িন।

িবইআরিসর চয়ারম ান মেনায়ার ইসলাম বেলন, সবেশষ আেদেশ িব েতর নূ নতম চাজ ত াহার করায়
অেনক াহক লাভবান হেয়েছন। সব কা ািনর লাইফলাইন াহকেদর জ  িত িকেলাওয়াট িব েতর
দাম সােড় িতন টাকা িনধারণ করা হেলও প ী িব েতর সিমিত েলােক এই বাধ বাধকতার বাইের রাখা
হেয়িছল তােদর আেয়র িবষয়িট মাথায় রেখ।

  মাহববু রিন
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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।

|

িব ত্ িবভােগর এক কমকতা বেলন, সিমিতর আয় বাড়ােত িগেয় কম আেয়র মা েষর ওপর অিতির
খরেচর চাপ পেড় গেছ।  অথচ িন  আেয়র মা েষর কথা ভেবই আরইিবেত সরকােরর ভতুিকর হার
বিশ।  আর আরইিবর এক সদ  বেলন,  িবইআরিস  েযাগ রেখেছ বেলই সিমিত েলা বিশ  দােম

িব ত ্িবতরণ করেত পেরেছ।

সারােদেশ ৮০িট প ী িব ত্ সিমিতর মাধ েম িব ত্ িবতরণ কের আরইিব। সিমিত েলার লাইফলাইন
াহকেদর  মলূ হার  িবে ষণ  কের  দখা  যায়,  প ী  িব েতর  লাইফলাইন  াহকেদর  িত  ইউিনট

(িকেলাওয়াট) িব েতর গড় দাম পড়েছ ৩ টাকা ৭৮ পয়সা, যখােন অ  কা ািন েলা লাইফলাইন
াহকেদর  কাছ  থেক সােড়  িতন  টাকা  কের  আদায়  করেছ।  কেয়কিট  সিমিত  আবার  িত  ইউিনট

লাইফলাইন িব েতর দাম ৩ টাকা ৮৭ পয়সা পয  আদায় করেছ। সােড় িতন টাকার বিশ দােম িব ত্
িবতরণ কের সিমিত েলা বছের ায় ৩০০ কািট টাকা াহকেদর কাছ থেক আদায় করেছ। মা  পাঁচিট
সিমিত িত ইউিনট সােড় িতন টাকা কের আদায় করেছ। এর মেধ  িতনিট ঢাকার, অ  িট গাজীপুর ও
ময়মনিসংেহর।

সংি  ব ি রা বলেছন, ঢাকা ও এর কাছাকািছ অবি ত এ িট জলার জনেগা ীর আয় রাজধানী থেক
দেূর থাকা  জলা েলার মা েষর য় মতা  থেক বিশ।  অথাত্,  প ী  িব েতর য পাঁচিট সিমিতর

াহেকরা ব নার িশকার হনিন, তারাও আথসামািজক িবেবচনায় অেপ াকৃত এিগেয়।

আরইিব সূ  জানায়, সারােদেশ আরইিবর আড়াই কািট াহক রেয়েছ। এর মেধ  ৬০ শতাংশই, অথাত্
দড় কািট াহক ৫০ ইউিনেটর কম িব ত্ ব বহার কের। এই ৬০ শতাংশ াহক আরইিবর িব ীত
মাট িব েতর মা  ২৪ শতাংশ ব বহার কের। বািক ৪০ শতাংশ াহক ৭৬ শতাংশ িব ত্ ব বহার

কের।
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