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বিদ্যুৎ খাভে ক্ষবে ২৩ ককাটি টাকা  

 

প্রেীকী ছবি 

ঘূবণ িঝড় বুলবুভলর প্রোভি পল্লী বিদ্যুোয়ন কিার্ ি (আরইবি), ওভয়স্টভ ান পাওয়ার বর্বিবিউশন ককাম্পাবন (ওভ াপাবর্ভকা) এিং বিদ্যুৎ উন্নয়ন 

কিাভর্ ির (বপবর্বি) প্রায় ২৩ ককাটি টাকার ক্ষবে হভয়ভছ। এর মভে সিভেভয় কিবশ ক্ষবে হভয়ভছ আরইবির। ঝভড় প্রায় সংস্থাটির ৪৭ হা ার 

বকভলাবমটার লাইভন সরিরাহ িন্ধ থাকায় প্রায় ২০ লাখ গ্রাহক বিদ্যুৎ বিবিন্ন হভয় পভড়বছল। আরইবি কেয়ারম্যান কম র ক নাভরল মঈনউবিন 

িভলন, আমাভের ২৩টি সবমবেভে ঝভড় ক্ষবে হভয়ভছ। যার মভে গেকাল কসামিার পয িন্ত প্রায় ১৪টি সবমবের বিদ্যুৎ সরিরাহ স্বাোবিক করা 

হভয়ভছ। িাবকগুভলার বিদ্যুৎ সরিরাহ স্বাোবিক করার কেষ্টা েলভছ। কসটা ঠিক করভে আরও এক-দ্যই বেন লাগভে পাভর। েভি সাবি িকোভি বিদ্যুৎ 

ব্যিস্থার কয ক্ষবে হভয়ভছ কসটা পুনগ িঠন কভর আ  মঙ্গলিাভরর মভে সি ক লায় স্বাোবিক সরিরাহ বনবিে করা যাভি িভল আশা করভছ বিদ্যুৎ 

বিোগ। 

বিদ্যুৎ বিোগ সূত্র  ানায়, ঝড়পরিেী সমভয় সি বিেরণ ককাম্পাবন প্রস্তুে থাকায় অভনক  ায়গাভেই দ্রুে বিদ্যুৎ সরিরাহ স্বাোবিক হভয় আভস। 

েভি ককাভনা ককাভনা ক লায় েীর্ ি সময় বিদ্যুৎহীন থাকভে হভয়ভছ গ্রাহকভের। বিভশষ কভর িরগুনা ও িবরশাল এলাকায় বিদ্যুৎ সরিরাহ স্বাোবিক 

হভে কিবশ সময় কলভগভছ। গেকাল রাে পয িন্ত ওই দ্যই ক লার অভনক এলাকায় বিদ্যুৎ সরিরাহ স্বাোবিক করা যায়বন। েভি আ ভকর মভে এই 

সমস্যা আর থাকভি না িভল  াবনভয়ভছন ওই অঞ্চভল বিদ্যুৎ সরিরাহকারী প্রবেষ্ঠান ওভয়স্টভ ান পাওয়ার বর্বিবিউশন ককাম্পাবনর ব্যিস্থাপনা 

পবরোলক কমা. শবিকুল ইসলাম। 

 ানা যায়, ঝভড় িবরশাল-মাোরীপুর ১৩২ ককবে এিং িাভগরহাট-ো-াাবরয়া ১৩২ ককবে সঞ্চালন লাইন দ্যটির ওপর গাছ পভড় বিপ 

করায় িবরশাল, পটুয়াখালী এিং িরগুনা ক লা পুভরাপুবর বিদ্যুৎ বিবিন্ন হভয় যায়। ঝভড়র পরও বৃবষ্ট এিং েীব্র িাোভসর কারভণ লাইন ঠিক করা 

সম্ভি হয়বন। েভি রবিিার দ্যপুর ৩টার পর কথভক কা  শুরু করায় গেকাল সকাল ১০টা নাগাে লাইন দ্যটি আিার োলু হয়। এ ছাড়া কেভশর আর 

ককাভনা সঞ্চালন লাইন ক্ষবেগ্রস্ত হয়বন িভল  াবনভয়ভছ পাওয়ার বগ্রর্ ককাম্পাবন অি িাংলাভেশ (বপব বসবি)। 

কেভশর েবক্ষণ-পবিমাঞ্চভল বিদ্যুৎ সরিরাহ েোরবকর োবয়ভে থাকা আরইবির এক প্রভকৌশলী  ানান, গেকাল রাে ১০টা নাগাে োরা ৩৭ 

হা ার বকভলাবমটার লাইন োলু করভে পারভিন। েভি অিবশষ্ট ১০ হা ার বকভলাবমটাল লাইন োলু করভে োভের কাল দ্যপুর পয িন্ত অভপক্ষা 

করভে হভি। এই ১০ হা ার বকভলাবমটার লাইভন অন্তে ৭ লাখ গ্রাহক রভয়ভছন। আরইবির কেয়ারম্যান িভলন, বুলবুভলর প্রোভি োভের ১৫ ককাটি 

টাকার আবথ িক ক্ষবে হভয়ভছ। বিভশষ কভর ঝভড় ক্ষবেগ্রস্ত হভয়ভছ বিবেন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সবমবের এক হা ার োরশ পুল। এ ছাড়া এক হা ার 

ক্রসআম ির্, ২০০ িান্সিরমার, এক হা ার বকভলাবমটার বিদ্যুবেক োর নষ্ট হভয়ভছ। 

আরইবির মভোই কেভশর েবক্ষণ-পবিমাঞ্চভল বিদ্যুৎ বিেরণকারী ওভ াপাবর্ভকা সূত্র িলভছ, রবিিার দ্যপুর নাগাে োভের সি এলাকায় বিদ্যুৎ 

সরিরাহ শুরু হভয়ভছ। বকন্তু িরগুনা ও িবরশাভল পুভরাপুবর বিদ্যুৎ সরিরাহ করা যায়বন। কসখাভন কা  েলভছ। ঝভড়র কারভণ োভের কমাট ৭ ককাটি 

৭২ লাখ টাকার আবথ িক ক্ষবে হভয়ভছ। প্রবেষ্ঠানটির ব্যিস্থাপনা পবরোলক প্রভকৌশলী শবিকউবিন িভলন, ঝভড় োভের এক হা ার ১৩৩টি কপাল 

পভড় কগভছ। এ ছাড়া ২১১ বকভলাবমটার লাইন আংবশক িা পুভরাপুবর ক্ষবেগ্রস্ত হভয়ভছ। একই সভঙ্গ ৬৯টি িান্সিরমার এিং এক হা ার ৩৬১টি 

ইনসুভলটর নষ্ট হভয়ভছ। 

এবেভক বপবর্বি এক প্রবেভিেভন  াবনভয়ভছ, বুলবুভলর প্রোভি োভের ক্ষবে হভয়ভছ ৬৬ লাখ ১৬ হা ার টাকার। বিেরণ লাইভনর মভে ৩৩ 

ককবের োর বকভলাবমটার লাইন এিং বেনটি টাওয়ার ক্ষবেগ্রস্ত হভয়ভছ। ১১ ককবের আড়াই বকভলাবমটার লাইন এিং ১১টি খ ুঁটি পভড় কগভছ। 

েশবমক ৪ ককবের সাভড় ১২ বকভলাবমটার লাইনও ক্ষবেগ্রস্ত হভয়ভছ। এ ছাড়াও ক্ষবেগ্রস্ত হভয়ভছ কভয়কটি িান্সিরমার এিং ইনসুভলটর। 

বপবর্বি িলভছ ঝভড় কুবমল্লাভে োভের একটি লাইন বিপ কভরবছল; বকন্তু ো ঝভড়র পর পরই ঠিক করা হভয়ভছ। এ ছাড়া বপবর্বির বিেরণ 

এলাকায় িড় ককাভনা ক্ষবে হয়বন। 

 


