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প া নদী থেক সামা  ের পাবনার জানগেরর চর রামকা র। গম এই চের যাতায়ােতর বড় অংশই মা র সড়ক। বছর ই আেগও ােমর 
মা েষর একমা  জীিবকা িছল িষ। িব ৎ িছল না। সই চর এখন পাে  গেছ। সখােন এখন ছাট আকাের ধানকল থেক  কের হ স-
রিগর খামার, য চািলত যােন িব ৎ বহার হে । এেত পাে  গেছ চেরর হতদির  মা ষ েলার জীবন–জীিবকা। পাবনার  চর 

রামকা র নয়, জলার চর চ ী র, দিড়রচর, ঢালচেরর মা েষর জীবেন পিরবতেনর ছ য়া লেগেছ। এর পছেন ন ন িব ৎ–সংেযাগ বড় 
িমকা রেখেছ। 

িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালেয়র িব ৎ িবভােগর দওয়া ত  অ যায়ী, গত ১১ বছের ২ কা  ৪৩ লাখ ন ন াহক িব ৎ–
সংেযাগ পেয়েছ। এর ফেল দেশর ৯৪ ভাগ মা েষর ঘের িব ৎ পৗেঁছ গেছ। বেড়েছ িব েতর মাথািপ  বহারও, যা ায় ১৩১ শতাংশ। 

াধীনতার পর থেক ২০০৯ সাল পয  এই হার িছল ৪৭ শতাংশ। ২০০৯ সােলর জা য়ািরেত আওয়ামী লীগ সরকার গঠেনর পর িব েতর 
উ য়েন ৪০ বছর ময়ািদ এক  মহাপিরক না (পাওয়ার িসে ম মা ার ান) কের। সখােন িব ৎ উৎপাদনসহ ন ন াহকেক সংেযাগ 
দওয়ার িব ািরত পিরক না করা হয়। আর ২০১৬ সােল নওয়া হয় াশ া াম ‘ শখ হািসনার উে াগ ঘের ঘের িব ৎ’ ক । এ কে র 

আওতায় ২০২১ সােলর মে  ঘের ঘের িব ৎ পৗেঁছ দওয়ার কথা। ক  শষ হেব ২০২১ সােল। তেব তার এক বছর আেগই দেশর শতভাগ 
মা েষর ঘের িব ৎ পৗেঁছ যােব বেল মেন করেছন িব ৎ িবভােগর কমকতারা। অব  সরকার ায় শতভাগ িব ৎ– িবধা িনি ত করেলও 
এখেনা কম দােম ও িনরবি  িব ৎ সরবরােহ চ ােল  রেয় গেছ। গেবষণা সং া বাংলােদশ উ য়ন গেবষণা িত ােনর (িবআইিডএস) 
সােবক মহাপিরচালক কাজী সাহা ি ন থম আেলা ক বেলন, ােম িব ৎ যাওয়ার ফেল িষ অথনীিতেত ইিতবাচক ভাব পেড়েছ। িষ 
উৎপাদেন আ িনক য পািতর বহার বেড়েছ। এেত ন ন ন ন জীিবকার পথ তির হেয়েছ। তেব িব ৎ–সা য়ী ও িনরবি  হেল তা 
অথৈনিতক ি েত আরও বড় অবদান রাখেব। 

১১ বছের আড়াই কা  ন ন াহক: িব ৎ িবভােগর ত  অ যায়ী, ২০০৯ সােল সারা দেশ িব েতর াহক িছল ১ কা  ৮ লাখ। গত ১১ 
বছের াহক বেড় দ িড়েয়েছ ৩ কা  ৫১ লাখ। এই সমেয় জাতীয় স ালন লাইেনর বাইের থাকা ত  াম ও চরা েলও িব ৎ সরবরাহ 
কেরেছ সরকার। এেত মাথািপ  িব েতর বহারও বেড়েছ। আেগ উৎপাদন অ যায়ী বছের মাথািপ  িব ৎ বহার িছল ২২০ ইউিনট 
(িকেলাওয়াট িত ঘ া)। বতমােন স  বেড় দ িড়েয়েছ ৫১০ ইউিনেট। দেশ থমবােরর মেতা দীঘ ১৫ িকেলািমটার সাগর তলেদেশ 
সাবেমিরন ক  ল াপন কের স ীেপ িব ৎ সরবরাহ  কেরেছ সরকার। গত বছেরর নেভ ের দেশর িবি  এই সাগর ীেপর ঘের ঘের েল 
উেঠ িব েতর বািত। িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালেয়র িব ৎ িবভােগর জ  সিচব আহমদ কায়কাউস থম আেলা ক বেলন, 



ধানম ীর িনেদশ িছল সারা দেশর মা ষেক িব েতর িবধার আওতায় আনার। ইিতমে  ৯৪ ভাগ মা ষেক িব েতর িবধার আওতায় আনা 
হেয়েছ। িতিন বেলন, আেগ ােম হািরেকন ও িপেত কেরািসন তেলর বহার মা েষর া িঁক বাড়াত। ােম িব ৎ যাওয়ার কারেণ এখন 
এসব আর নই। 

সৗরিব েত আেলািকত ৫৫ লাখ পিরবার: রাজশাহী শহেরর নাগিরক িবধায় বেড় ওঠা শামীমা আ ার (২৩) এখন থােকন চর আষািড়য়াদহ 
এলাকায়। এ  রাজশাহীর গাদাগাড়ী উপেজলার এক  ইউিনয়ন। এর এক িদেক প া নদী আর বািক িতন িদক থেক ভারতীয় সীমা েঘরা। 
রাজশাহী শহর থেক িবি  এই চের কীভােব আেছন—এমন  েনই শামীমা হেস ওেঠন। বেলন, রাজশাহী শহের য েযাগ- িবধা আেছ, 
এখােনও তাই-ই আেছ। বাসায় টিলিভশন, ি জ, ফ ান চেল। ব িতক লায় রা াও করা যায়। বাসায় ােপর পািনও পাে ন। তাহেল থাকেত 
অ িবধা কাথায়? খারাপ লােগ না। ভােলাই লােগ। সৗরিব ৎ এই চেরর মা েষর জীবন বদেল িদেয়েছ। প চ বছর আেগও কেরািসন িশখাই 
িছল এই ইউিনয়েনর মা েষর আেলার একমা  ভরসা। চর আষািড়য়াদেহ সৗরিব েতর আওতায় এেসেছ ১ হাজার ৩৫০ জন। িব ৎ িবভােগর 
ত  অ যায়ী, সৗরিব েতর ােনল াপেনর মা েম এখন দেশ ৫৫ লাখ পিরবার িব েতর িবধায় এেসেছ। িথবীেত কােনা দেশ এত 
সং ক পিরবাের সৗর ােনল াপেনর নিজর নই। ২০০৯ সােল দেশ সৗরিব ৎ বহার করত ৯৬ হাজার পিরবার। 

িব ৎ যাে  াম থেক ােম: দেশ এখন ৩ কা  ৫১ লাখ াহেকর িব ৎ–সংেযাগ রেয়েছ। এর বড় অংশই ােমর। সারা দেশ িব ৎ পৗেঁছ 
িদেত বড় িমকা রেখেছ বাংলােদশ প ী িব তায়ন উ য়ন বােডর (আরইিব) ৮০  সিমিত। দেশর সব থেক বড় িব ৎ িবতরণ সং া 
আরইিবর কায ম রেয়েছ ৬১ জলার ৪৬১  উপেজলায়। এসব এলাকার ৮৪ হাজার ৮০০ ােম িব ৎ সরবরােহর ক  নওয়া হয় ২০১২ 
সােল। ইিতমে  ৮১ হাজার ৬০৬  ােম িব ৎ পৗেঁছ গেছ। িব ৎ িবভােগর কমকতারা জািনেয়েছন, দেশ শতভাগ মা েষর কােছ িব ৎ 
পৗেঁছ দওয়ার ধান চ ােল  গম চরা ল ও ীপ েলা। গত ৬ অে াবর আরইিবর দওয়া এক িহসােব বলা হেয়েছ, এমন গম চর ও ীেপর 

১১৪৬  াম তারা িচি ত কেরেছ। এসব অ েল িব ৎ সরবরাহ করেত হেল নদীর ভতর িবতরণ ঁ  াপন (িরভার িসং) ও নদীর তলেদশ 
িদেয় সাবেমিরন ক  ল াপন করেত হেব। এসব ােম িব ৎ পৗেঁছ গেল দেশর কােনা মা ষই আর িব েতর িবধার বাইের থাকেব না বেল 
মেন করেছ আরইিব। 

ি েত িব ৎ িমকা রেখেছ: িবআইিডএেসর এক গেবষণায় বলা হেয়েছ, বাংলােদেশ ১০ লাখ ইউিনট িব ৎ উৎপাদন ি  পেল তার ভাব 
সামি ক অথনীিতেতও পেড়। এেত অথনীিতেত বাড়িত যাগ হয় ায় ৪ কা  ৬০ লাখ থেক ১০ কা  ৭০ লাখ টাকা। িপিডিবর ত  অ যায়ী, 
২০০৯ সােলর জা য়ািরেত িব ৎ উৎপাদন হেতা গেড় ৩ হাজার ৩০০ মগাওয়াট। বতমােন দেশ ায় ২০ হাজার মগাওয়াট ািপত িব েতর 

মতা রেয়েছ। ২০০৯ সােল িব েত চািলত সচ নল প িছল ২ লাখ ৩৪ হাজার। এখন স  বেড় দ িড়েয়েছ ৩ লাখ ৬৪ হাজার। 
িবআইিডএেসর গেবষণা বলেছ, িডেজলচািলত সচযে  িত ইউিনট িব ৎ খরচ ৪৭ টাকা ১৮ পয়সা। যখােন সেচর িব েতর ইউিনট িত  
৪ টাকা। িবআইিডএেসর গেবষণা বলেছ, ২০১০ সােলর আেগ দেশ চাল আমদািনেত িতবছর ায় ১০০ কা  মািকন ডলার য় হেতা, 
সচ ব ায় িব ৎ সরবরাহ করেত পারায় িষ উৎপাদন বেড়েছ, এখন চাল আমদািনর েয়াজন হয় না। এ ছাড়া িশ  ও া ফ াকচািরং 

খােত ি  হেয়েছ িব ৎ সরবরাহ িনি ত করেত পারার কারেণ। বেড়েছ  ও মাঝাির িশে র পিরমাণ। 

চ ােল  সা য়ী ে  িনরবি  িব ৎ: িপিডিবর ত  অ যায়ী, ২০০৯ সােলর জা য়ািরেত িব েতর গড় উৎপাদন য় িছল িত ইউিনট ২ 
টাকা ৬১ পয়সা। এ য় এখন ৬ টাকা ২৫ পয়সায় িগেয় ঠেকেছ। এ সময় িব েতর গড় উৎপাদন য় বেড়েছ ১৩৯ শতাংশ। ত িব ৎ 
উৎপাদেনর নীিত নওয়ায় সরকার র াল ও ইক র াল (ভাড়া ও ত ভাড়ািভি ক) িব ৎেক  িনমােণ বসরকাির বসায়ীেদর অ মিত 
িদেয়েছ। স কারেণ িব েতর উৎপাদন য় বেড়েছ বেল অেনেক মেন কেরন। িপিডিবর ত মেত, সব থেক সা য়ী িব ৎ পাওয়া যায় দশীয় 

ােস। এর উৎপাদন য় ইউিনট িত মা  ২ টাকা ৮০ পয়সা। তেব াস–সংকেটর কারেণ দেশ গেড় ১৫০০ মগাওয়াট মতার ক  ব  
থােক। সরকার ােসর ওপর িনভরতা কমােত কয়লািভি ক িব ৎেক  াপেনর উে াগ িনেয়েছ।সা য়ী ে  িব ৎ পাওয়ার বড় উপায় 
স ে  তল- াস অ স ান ও উে ালেনর ওপর জার দওয়া। সাগের তল- াস পাওয়া গেল িব ৎ উৎপাদেন য় কেম যােব। গত ১০ বছের 
এ িবষেয় তমন অ গিত হয়িন।িপিডিবর দওয়া ত মেত, বতমােন ২০ হাজার মগাওয়াট মতার ািপত িব ৎেক  রেয়েছ। উৎপাদন হে  
সেবা  সােড় ১২ হাজার মগাওয়াট। চািহদা অ যায়ী স ালন ও িবতরণ অবকাঠােমা গেড় তালা হেল িব ৎ সরবরাহ িনরবি  করা 
স ব।িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ িতম ী নস ল হািমদ থম আেলা ক বেলন, ‘মা  ১১ বছের দেশ ৪৭ শতাংশ থেক ৯৪ শতাংশ 
মা েষর কােছ আমােদর সরকার িব ৎ পৗেঁছ িদেয়েছ। এ  িবরাট কাজ িছল। এই িব ৎ মা েষর জীবনযা া পাে  িদেয়েছ। তেব সা য়ী ও 
িনরবি  িব ৎ সরবরাহ এখেনা বড় চ ােল  রেয় গেছ, এ জ  সরকার কাজ করেছ।’ 

[ িতেবদেন ত  িদেয় সহায়তা কেরেছন িনজ  িতেবদক, রাজশাহী] 


