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13 নেভmর সকােল গণভবন েথেক িভিডo কনফােরেnর মাধয্েম সাতিট নতুন িবদযু্ৎ েকnd eবং 23
uপেজলায়  শতভাগ  িবদযু্তায়েনর  uেdাধনকােল  মাননীয়  pধানমntী  বেলেছন,  ‘2020  সােলর  17  মাচর্
েথেক 2021 সােলর 26 মাচর্  পযর্n সময়েক আমরা মিুজববষর্ িহেসেব েঘাষণা িদেয়িছ। e সমেয় আমরা
সারা েদেশর ঘের ঘের িবদযু্েতর আেলা jালােত সkম হব। েকu anকাের থাকেব না।’

e নতুন েকnd েলা চালু হoয়ার কারেণ বতর্ মােন েমাট িবদযু্ৎ uৎপাদেনর পিরমাণ দাঁড়ােনার কথা 22
হাজার 562 েমগাoয়ােট। যিদ uৎপাদেনর পিরমাণ যথাযথভােব হয় তাহেল েদেশর 95 শতাংশ মানষু
িবদযু্ৎ সুিবধার আoতায় আসেব। uেlিখত 23 uপেজলা আমেল িনেল আমােদর েমাট 492িট uপেজলার
মেধয্ 234িটi শতভাগ িবদযু্ৎ সুিবধার আoতায় eেস েগেছ। িবদযু্ৎ িবভাগ বলেছ, আরo 127 uপেজলায়
শতভাগ িবদযু্তায়ন পাiপলাiেন আেছ। েকবল uেdাধেনর aেপkায়। বাদবািক uপেজলা েলােত শতভাগ
িবদযু্তায়েনর জনয্ সময়কাল িহেসেব মুিজববষর্েক েবেছ েনয়া হেয়েছ। যিদ তা সময়মেতা করা যায় তাহেল
2021  সাল  নাগাদ  েদেশর  েমাট  িবদযু্ৎ  uৎপাদন  দাঁড়ােব  24  হাজার  েমগাoয়াট।  পিরকlনা  aনযুায়ী
সরকার eিগেয় েযেত পারেল েমাট িবদযু্ৎ uৎপাদন েবেড় দাঁড়ােব 2030 সাল নাগাদ 40 হাজার eবং
2041 সােল 60 হাজার েমগাoয়ােট। আশার কথা হল, েযসব দগুর্ম o পাহািড় eলাকায় িবদযু্ৎেকnd sাপন
করা  কিঠন,  েসখােন  িবকl  েসৗরিবদযু্ৎ  সরবরােহর  কথাo  pধানমntী  বেলেছন।  আমরা  মাননীয়
pধানমntীর আ ােসর oপর ভরসা রাখেত চাi।
বতর্ মােন েদেশর রাজনীিতেত গণতnt কতখািন sমিহমায় uপিsত, তা িনেয় আর দশজেনর মেতা আিমo
সিnহান। েয দনুর্ীিতিবেরাধী aিভযােনর কথা বলা হেc, তা কতখিন বাsব প লাভ করেব, তা িনেয়

  মুঈদ রহমান
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সবার  মেতা  আমার  মেনo  p  জােগ।  িকn  আoয়ামী  লীেগর  গত  10  বছেরর  শাসনবয্বsায়  িবদযু্ৎ
uৎপাদন o সরবরােহর সkমতা িনেয় আমার মেন েকােনা সেnহ েনi। e খােত সরকার সmূণর্ সফল না
হেলo সেnাষজনক agগিত েদখােত সkম হেয়েছ।

যার  যা  পাoনা  তােক  তা  িদেয়  েদয়া  সুিবেবচেকর  কাজ।  তেব  আমরা  তা  েকােনা  রাজৈনিতক  দলেক
pিতপk  েভেব  মলূয্ায়ন  করেত  চাi  না।  েকননা  মাননীয়  pধানমntী  আরo  বেলেছন,  ‘21  বছর  পর
সরকার গঠন কের 1996 সােল িবদযু্ৎ েপেয়িছল মাt 1600 েমগাoয়াট। পরবতর্ী 5 বছের 4 হাজার
300 েমগাoয়াট কের েরেখ েগেলo 2001-পরবতর্ী িবeনিপ-জামায়াত েজাট সরকার পরবতর্ী 5 বছের
েদেশর িবদযু্ৎ uৎপাদন eক েমগাoয়াটo বাড়ােত পােরিন। uপরn কিমেয় 3 হাজার 200 েমগাoয়ােট
িনেয় আেস। 2009 সােল েফর সরকার গঠেনর পর েথেক িবদযু্ৎেক েবসরকাির খােত েছেড় েদয়াসহ eেকর
পর  eক  িবদযু্ৎেকnd  sাপেনর  মাধয্েম  িবদযু্ৎ  uৎপাদন  আজেকর  পযর্ােয়  িনেয়  আসেত  সkম  হেয়িছ’
(যুগাnর, 14.11.2019)।
বsত eিট আমােদর েদেশর বতর্ মান রাজৈনিতক সংsৃিত। আoয়ামী লীগ িবeনিপর েকােনা ভােলা িদক
েদখেত পায় না, িবeনিপo আoয়ামী লীেগর েকােনা ভােলা িদেকর সnান পায় না। তেব আমরা িdদলীয়
সmেকর্ র  বাiের  েথেকo  বলেত  পাির,  িবeনিপর  সমেয়  pকৃত  aেথর্i  আমরা  িবদযু্েতর  aসহনীয়  ক
েপেয়িছ যা বতর্ মােন েনi। তারপরo েস কথায় েযেত চাi না; কারণ, িদনেক িদন েতা আমােদর aথর্নীিতর
আকার  েবেড়  চেলেছ।  eর  সে  তাল  িমিলেয়  িবদযু্ৎ  uৎপাদন  বাড়ােতi  হেব।  1996  সােল  আমােদর
িজিডিপর আকার িছল 48 হাজার 168 িমিলয়ন ডলার eবং মাথািপছু আয় িছল 394 ডলার। 2019
সােল িজিডিপর আকার দাঁিড়েয়েছ 317 হাজার 465 িমিলয়ন ডলার আর মাথািপছু আয় 1906 ডলার।
সুতরাং  চলিত  িহসােব  1996  সােলর  তুলনায়  বাংলােদেশর  aথর্নীিতর  আকার  6  েণরo  েবিশ  বড়
হেয়েছ।  েসi  ধারাবািহকতায়  আoয়ামী  লীগ  সরকার  িবদযু্ৎ  uৎপাদন  বাড়ােত  সkম  হেয়েছ  eটাi
কৃিতেtর বয্াপার। িবeনিপর সে  তুলনা নাi বা করলাম।
িবদযু্ৎ িবভােগর েদয়া তথয্ aনযুায়ী, েদেশ 2009 সােল 1 েকািট 80 লাখ িবদযু্ৎ gাহক িছল। 2019
সােলর জনু-পরবতর্ী সমেয় েস সংখয্া েবেড় দাঁড়ায় 3 েকািট 51 লােখ। aথর্াৎ গত 10 বছের gাহক সংখয্া
েবেড়েছ  1  েকািট  71  লাখ;  যা  pায়  িd ণ।  শহরা ল  o  gামা েল  মাথািপছু  িবদযু্ৎ  বয্বহারo  েবেড়েছ
তুলনা করার মেতা। আেগ বছরoয়াির মাথািপছু গড় িবদযু্ৎ বয্বহার িছল 220 iuিনট, যা বতর্ মােন 510
iuিনট। সndীেপ িবদযু্ৎ সরবরাহ uেlখ করার মেতা। দীঘর্ 15 িকেলািমটার সাগর তলেদেশ সাবেমিরন
েকবল sাপন কের 2018 সােলর নেভmের e সাগরdীেপর ঘের ঘের িবদযু্ৎ সংেযাগ েদয়া হয়। আবার
েযখােন নয্াশনাল িgড েনi েসখােন েসৗরিবদযু্েতর বয্বsাo আশাবয্ ক। 2009 সােল েযখােন েসৗরিবদযু্ৎ
বয্বহারকারীর সংখয্া িছল 96 হাজার, েসখােন 2019 সােল তা eেস দাঁিড়েয়েছ 55 লােখ। 6 aেkাবর
পlী িবদযু্তায়ন  েবাডর্  (আরiিব) eরকম আরo 1 হাজার 146িট দগুর্ম gাম িচিhত কেরেছ, যা তারা
আেলািকত করার কথা ভাবেছ। িবদযু্ৎ মানুেষর ঘের ধু আেলা েদয় eমনিট নয়। িবআiিডeেসর গেবষণা
বলেছ, আমােদর েদেশ 10 লাখ iuিনট িবদযু্ৎ বিৃd েপেল aথর্নীিতেত েযাগ হয় 4 েকািট 60 লাখ েথেক
10 েকািট 70 লাখ টাকা। 2010 সােলর আেগo ধু চাল আমদািনেত আমরা বছরpিত বয্য় করতাম 100
েকািট মািকর্ ন ডলার। েসচ সুিবধার কারেণ eখন আর আমদািন করেত হয় না। e েসচকােজ 2009 সােল
বয্বহার হেতা 2 লাখ 34 হাজার নলkপ। 2019 সােল eেস e নলkেপর সংখয্া দাঁিড়েয়েছ 3 লাখ 64
হাজাের। সুতরাং সািবর্ক agগিত পযর্ােলাচনা করেল মাননীয় pধানমntীর কথার oপর আমােদর আsা না
রাখার েকােনা কারণ েনi। আমরা েকােনাভােবi িবিsত হi না ei েভেব েয, আগামী eক বছের pিত
ঘের িবদযু্ৎ সংেযাগ েদয়া সmব হেব।
তেব িবদযু্ৎ uৎপাদেনর ‘পিজিটভ’ িদকিটর িবপরীেত ‘েনেগিটভ’ িদকিটo ভুেল েগেল চলেব না। আর তা
হল  দনুর্ীিত।  iিতমেধয্  ‘ পপুর  পারমাণিবক  েকেndর  বিলশ  েকেল াির’  আমােদর  হাড়েগাড়  jািলেয়
িদেয়েছ। িবদযু্ৎ খােতর eকিট খুব পিরিচত pিkয়া হল ‘িসেsম লস’। সাধারণত িবদযু্ৎ েকেnd েয পিরমাণ
িবদযু্ৎ uৎপািদত হয় gাহেকর কােছ েপৗঁছােনার পেথ তার িকছু পিরমাণ  ‘বানর্’ হেয় যায়- eটােক বেল
িসেsম লস। িসেsম লস কতটা হেব তা িনভর্ র কের েকnd েথেক েভাkা বা gাহেকর দরূt কতখািন তার
oপর।  eক  সমেয়,  1980  সােল  eমনo  েভাkা  িছল,  িবদযু্ৎ  েকnd  েথেক  যার  দরূt  িছল  7000
িকেলািমটার। িবিভn জায়গায় েকnd pিতি ত হoয়ার পর eখনo 4000 িকেলািমটার দেূর িবদযু্ৎ স ালন
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o সরবরাহ করেত হয়। সব েদেশi িসেsম লস আেছ। েমাট uৎপাদেনর 72.5 শতাংশi িসেsম লস eমন
েদেশর নাম েটােগা। আেমিরকায় তা 5.9 শতাংশ, iuেরােপর জামর্ািনেত 4.16 শতাংশ। পৃিথবীর সবেচেয়
কম িসেsম লেসর েদশ িস াপুর, েসখােন e হার মাt 2.03 শতাংশ। ভারত uৎপাদেন লস েদয় 19.42
শতাংশ, পািকsান েদয় 17.41 শতাংশ। েস তুলনায় আমােদর িসেsম লস কম, 11.40 শতাংশ।

20  বছর  আেগ  আমােদর  েদেশ  িসেsম  লস  িছল  pায়  24  শতাংশ।  েসিদক  েথেক  আমরা  aেনকখািনi
eিগেয়িছ বলেত হেব। িকn সমসয্া হল aনয্ েদেশর িসেsম লেসর িহসাব আর বাংলােদেশর িসেsম লেসর
িহসাব eক নয়। aনয্ানয্ েদেশর েkেt স ালন পেথ েয পিরমাণ িবদযু্ৎ ন  হয় তা-i িসেsম লস। িকn
আমােদর েসi স ালেনর সে  েয পিরমাণ িবদযু্ৎ চুির হয় তা-o যুk করা হয়। আমােদর aেনক aৈবধ
সংেযাগ আেছ, যার েকােনা িমটারi েনi। আবার aেনক বড় বড় িশlpিত ান আেছ, যারা aনাকািkkত
সmেকর্ র মাধয্েম pকৃত িবেলর aেনক কম পিরেশাধ কের। eর সব দায় িগেয় পেড় ‘িসেsম লেসর’ oপর।
তা না হেল আমােদর িসেsম লস 6-7 শতাংেশ নািমেয় আনা েযত। e খােত িবদযু্ৎ সংেযাগ েদয়ার নাম
কের aেনক দালােলর uপিsিতর খবরo পিtকায় pকািশত হেয়েছ। সরকার eিদেক দিৃ  িদেল ভােলা হয়।
pকl বয্েয় দনুর্ীিতর aিভেযাগ aেনক পুরেনা। ‘িভিtহীন aিতিরk pকl বয্য় েদিখেয় িবপুল aে র aথর্
ভাগবােটায়ারা  কের  েনয়ার  aিভেযাগ  uেঠেছ।  েযসব  pকেl  িবদযু্েতর  দাম  যত  েবিশ,  েসসব  pকেlর
িবদযু্ৎ িকনেত তত েবিশ আgহী িপিডিব। aিভেযাগিট তর। আর e দনুর্ীিতর কারেণ সংি  pকেlর
টয্ািরফ বা iuিনটpিত দাম পেড় েবিশ। বাড়িত e টাকা ণেত হয় সাধারণ মানষু o িশেlােদয্াkােদর।
uদাহরণs প, 10 হাজার েকািট টাকার েয pকlেক ফুিলেয়-ফাঁিপেয় 30 হাজার েকািট টাকার েদখােনা
হয়, েসখােন সহজ িহসােব aিতিরk বয্য় 20 হাজার েকািট টাকা। e পুেরা টাকাটাi হয় ভাগবােটায়ারা
তথা দনুর্ীিত। জানা যায়, েখাদ িপিডিবর eকিট িসিnেকট েবিশ দােম িবদযু্ৎ িকনেত আgহী। e কারেণ গত
6 বছের েলাকসান হেয়েছ 45 হাজার েকািট টাকার েবিশ aথর্।

তেব  e  েkেt  সংি  আiেনi  রেয়েছ  দনুর্ীিতর  বড়  সুেযাগ।  আiেনর  15  ধারায়  েকৗশেল  বলা  আেছ-
টয্ািরফ িনধর্ারণ িনভর্ র করেব pকl বয্েয়র oপর। e ধরেনর িবতিকর্ ত আiেনর কারেণ যারা সৎভােব
িবদযু্ৎ pকl করেত চান, তারা েকােনাভােবi eেগােত পারেছন না’ (যুগাnর, 29.09.2017)। e ধরেনর
aিভেযােগর সুরাহা হoয়া জ ির। কারণ pকl েলােত েয েকােনা ধরেনর aিনয়ম বা দনুর্ীিত হেল তা
uৎপাদন  খরচেক  pভািবত  কের  eবং  eর  aিনবাযর্  ফল  িহেসেব  িবদযু্েতর  দাম  বাড়ােত  হয়।  আর  e
aিতিরk দােমর জনয্ সাধারণ মানুষেক aিতিরk ঘােমর পয়সার েজাগান িদেত হয়। তাi আমরা চাi
দনুর্ীিত দরূ কের eকিট সহনীয় মাtার দােমর িবিনমেয় সবার িবদযু্ৎ চািহদা পূরণ েহাক।
মঈুদ রহমান : aধয্াপক, aথর্নীিত িবভাগ, iসলামী িব িবদয্ালয়
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