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িব ৎ সরবরােহর নােম তারণা আরইিবর
সারা দেশ িতিদন গেড় ২-৩ ঘ া লাডেশিডং, লাইন ি প তা লেগই আেছ, িবপযেয়র
মুেখ পেুরা িশ  খাত * শতভাগ িব তায়ন ও িনরবি  সরবরাহ িনেয় খাদ ধানম ীেকও
ভলু তথ  িদে  সং ািট

কাশ : ১৮ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িনরবি  িব ৎ দয়ার নােম প ী িব তায়ন বাড (আরইিব) জনগেণর সে  তারণা করেছ। সাধারণ
াহক তা দেূরর কথা, িত ানিট দেশর ধান চািলকাশি  িশ -কলকারখানােতও িঠকমেতা িব ৎ

িদেত পারেছ না। হিবগ সহ দেশর ায় সব এলাকায় িব ৎ িব ােটর কারেণ িশ িত ােনর উৎপাদন
চরমভােব ব াহত হে ।

িতিদন গেড় ২ ঘ া কের িব ৎ থাকেছ না। উপর  িব েতর ি প তা লেগই আেছ। এেত কের ব
িশ িত ান ইিতমেধ  ব  হেয় গেছ, অেনক িত ান ব াংক ঋেণর বাঝা মাথায় িনেয় উৎপাদেনর
ল মা া অজন করেত পারেছ না।

বছেরর পর বছর স ালন-িবতরণ লাইন ন  থাকেলও আরইিব স েলা মরামত করেছ না। আপেডট
করেছ না লাইন ও া ফরমার। তােদর চাখ ধু নতনু সংেযােগর িদেক। কারণ, সংেযাগ িদেলই টাকা।
এসব কারেণ অিব া  হেলও ৩৩ কিভ লাইনও আরইিব িঠকমেতা সচল রাখেত ব থ হে ।

িনরবি  ও কায়ািলিট িব ৎ পাওয়ার আশায় যসব িশ  মািলক এ িবগ ক াপািসিটর লাইন থেক
িব ৎ িনেয়েছন তারাও এখন িবপােক পেড়েছন।

  যগুা র িরেপাট
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অথচ আরইিবর ঊ তন কতৃপ  িব েতর সবা  দান িনেয়  ধানম ীেক ভুল  তথ  িদেয়ই যাে ।
সাফেল র নানা ফুলঝুির তােদর মেুখ। সং ািট দেশর ২১১িট উপেজলােক শতভাগ িব েতর আওতায়
আনার দািব করেলও বা েব পুেরাটাই ভংকেরর ফাঁিক।

উপেজলা েলােত িতিদন গেড় ৫ থেক ৭ ঘ া িব ৎ থাকেছ না। কাথাও ধু িব েতর খঁুিট গেড়
শতভাগ সংেযােগর বাহাবা নয়া হে ।

ভু েভাগী  িশ  মািলকরা বলেছন,  একিট কারখানায় একবার লাইন ি প করেল সিট পুনরায় সচল
করেত ৫২ লাখ টাকা িত নেত হয়। াহকেদর অিভেযাগ, িব ৎ দয়ার নােম আরইিব তােদর সে
ছলচাতুরীর আ য় িনে । মেুখ বলেছ একটা, বা েব ঘটেছ আেরকটা।

িবে ষকরা বেলেছন, ধ ু াহকেদরই নয়, আরইিব তা িব েত সাফল  িনেয় খাদ দেশর ধানম ীেকও
ভুল  তথ  িদে ।  এভােব  ভুল  তথ  িদেয়  কারা ের  তারা  সরকােরর ভাবমিূত  ু  করেছ।  কননা
আরইিবর কাছ থেক িব ৎ িনেয় িশ কারখানার মািলকরাও িতিনয়ত তািরত হে ন।

িব ৎ িব ােটর কবেল পেড় তােদর িতর পিরমাণ  িদন  িদন বাড়েছ।  একিদেক ব াংেকর উ  দ,
অপরিদেক ঘ ার পর ঘ া  লাডেশিডং এবং  লাইন ি েপর য ণায় তােদর নািভ াস অব া।  িবেদিশ

তােদর কােছ যথাসমেয় মালামাল ডিলভাির িদেত পারেছন না। পাশাপািশ িনরবি  িব ৎ না পেয়
অেনক িশ কারখানার উৎপািদত মালামােলর ণগত মানও িঠক থাকেছ  না।  এ অব ায়  রীিতমেতা
মিকর মেুখ দেশর পুেরা িশ  খাত।

বাংলােদশ  ট টাইল  িমল  অ ােসািসেয়শেনর  (িবিটএমএ)  সভাপিত  মাহা দ  আলী  খাকন  বেলন,
আরইিবর িব েতর কায়ািলিট খুবই খারাপ। ভাে জ ওঠা-নামার কারেণ কারখানায় কােনা ইেলক িনক
িডভাইস ব বহার করা যায় না। িব ৎ ব বহার উপেযাগী করেত ভাে জ ািবলাইজার ব বহার করেত
হয়।

িক  এ ািবলাইজােরর দাম িমিলয়ন ডলােরর উপের এবং ািয়  ৩-৪ বছর। এভােব ািবলাইজােরর
িকনেত িগেয় উৎপাদন ব য় বাড়েছ। ফেল বাজার িতেযািগতায় িটেক থাকাই দায় হেয় গেছ।

িনট রফতািনকারকেদর সংগঠন িবেকএমইএর থম সহ-সভাপিত মাহা দ হােতম বেলন, িশ  চালােত
কায়ািলিট ও িনরবি  িব ৎ লােগ। যার কােনািটই আরইিবর কাছ থেক আশা করা যায় না। িব েতর
ভাে জ ওঠা-নামা  করার কারেণ  িশে র ব য়ব ল য পািতর আয়ু াল  যমন  কেম  যাে ,  তমিন
মইনেট া  খরচও বাড়েছ। তাই বাধ  হেয় উেদ া ােদর ক াপিটভ পাওয়ােরর ওপর ভরসা করেত

হে ।

গােম টস  এে সিরজ  অ া ড  প ােকিজং  ম া ফ াকচারাস  অ া ড  এ েপাটাস  অ ােসািসেয়শেনর
(িবিজএিপএমইএ) সভাপিত আব ল কােদর খান বেলন, আরইিবর িব েতর কারেণ িশে র উৎপাদন
ব াহত হয়। দীঘ সময় লাডেশিডং থােক। সািভসও ভােলা না।

ভু েভাগী ব বসায়ীরা বলেছন, িনরবি  িব ৎ িনেয় এ সংকট দেশর িশ কারখানার িব ে  ষড়য ।
যনেতন ছুেতায় িব ৎ িব াট ঘিটেয় দেশর অ সরমান িশে র লাগাম টেন ধরা এ ষড়যে র উে ।

ভু েভাগী  ও  িবে ষকেদর আশ া,  দিশ-িবেদিশ ষড়যে র অংশ িহেসেব  একিট  চ  দীঘিদন  থেক
দেশর াথিবেরাধী এ ধরেনর কােজ যু । যারা আেগ িব ৎ ঘাটিতর অজহুােত নানা টালবাহানা করত,

এখন ধানম ীর ঐকাি ক েচ ায় িব য্ৎু উৎপাদেন অভাবনীয় সাফল  অিজত হেলও তারা নতুন কের
এ স র িনেয় ষড়যে র ফাঁদ পেতেছ।

ফেল  বসরকাির  খােত  সরকােরর  িবিনেয়াগ  নীিত  সহায়তা  চরমভােব  বাধা  হে ।  এছাড়া
িশে ােদ া া-ব বসায়ীেদর িত তা সীমাহীন। িনরবি  গ াস-িব ৎ না পেয় অেনেক ব বসা িটেয়
িনেত বাধ  হে ন।

অিভেযাগ রেয়েছ, দেশ পযা  পিরমাণ িব ৎ থাকেলও আরইিবর শীষ কমকতােদর অদ তা, অবেহলা,
অসহেযািগতা ও নীিত- লটুপােটর কারেণ  স িব ৎ জনগেণর দারেগাড়ায় পৗঁেছ িদেত পারেছ না
সিমিত েলা।
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যথাযথভােব িব ৎ পৗঁেছ দয়ার চেয় সিমিতর লাকজন নতুন সংেযাগ দয়ার িদেক বিশ আ হী।
কারণ যথাযথভােব িব ৎ সরবরাহ করেল তােদর ব ি গত কােনা  লাভ নই। লাভ হয় সরকােরর।
অপরিদেক িতিট সংেযাগ থেক মাটা অংেকর টাকা ঘষু পাে ন সিমিতর লাকজন।

এ ঘষু সং ার টপ ট ুবটম ভাগ-বােটায়ারা হয়। এ কারেণ সরকারেক ভুল তথ  িদেয় তারা এখন বপেরায়া
হেয় গেছন নতুন সংেযাগ দয়ার জ ।

আরইিব চয়ারম ান মজর জনােরল (অব.) মঈন উি ন দািব  কেরেছন,  ২১১িট উপেজলার শতভাগ
মা ষেক িব েতর আওতায় আনা হেয়েছ। শতভাগ িব তায়েনর জ  অেপ ায় আেছ আরও ১২৭িট
উপেজলা।  মিুজববেষ শতভাগ  হেব  বািক ১০০িট  উপেজলা।  অথচ খাজঁ িনেয় জানা  গেছ,  আরইিব
চয়ারম ােনর এ তথ  পুেরাটাই আইওয়াশ।

খাদ সং ািটর অেনক ঊ তন কমকতা যগুা েরর কােছ নাম কাশ না করার শেত বেলেছন, শতভাগ
িব েতর ঘাষণা দয়ার পর অেনক উপেজলার পিবেস (প ী িব ৎ সিমিত) কমকতা-কমচারীরা মিকর
মেুখ অিফস করেছন। িতিনয়ত তারা াহকেদর কাছ থেক গািলগালাজ নেছন। অেনক উপেজলার িকছু
িকছু এলাকায় ধু  িব েতর খঁুিট গেড় সখােন লাইন টেন সই উপেজলােক শতভাগ ঘাষণা দয়া
হেয়েছ। এখন সসব উপেজলায় িব ৎ িদেত না পের কমকতা-কমচারীরা বকায়দায় আেছন।

িব ৎ না পেল এসব উপেজলার াহক ও সাধারণ মা ষজন য কােনা সময় ফুঁেস উঠেত পােরন বেলও
সিমিতর কমকতারা ধান কাযালয়েক জািনেয়েছন। সংি রা বেলেছন, সরকােরর কােছ িনেজর িডট
িনেত িগেয় আরইিব চয়ারম ান সিমিতর কমকতা-কমচারীেদর মিকর মেুখ ফেল ফায়দা িনে ন।

য কােনা সময় এসব সিমিতেত বড় ধরেনর অ ীিতকর ঘটনার আশ া রেয়েছ। ধু তাই নয়, গােয়র
জাের কাজ করেত িগেয় অথাৎ ল ড়-ঝ ড় স ালন ও িবতরণ লাইেন িব ৎ সরবরাহ করেত িগেয় গত

কেয়ক বছের আরইিবর িবিভ  সিমিতেত ই শতািধক কমচারী ও আউটেসািসং জনবল িব ৎ শ হেয়
মতৃু বরণ কেরেছন।

ভু েভাগী এসব পিরবােরর অিভেযাগ- এ েলা কােনাটাই ঘটনা নয়, এ েলার িতিটই হত াকা । এ
জ  তারা  আরইিব  চয়ারম ান  মজর জনােরল  (অব.)  মঈন  উি ন  ও  সংি  সিমিতর জনােরল
ম ােনজােরর িব ে  মামলা করেবন।

িসেলট বু েরা  অিফস  সেূ  জানা  গেছ,  প ী  িব তায়ন  বাড িসেলেটর ১৩িট  উপেজলােক শতভাগ
িব তায়েনর ঘাষণা িদেলও এর পুেরাটাই আইওয়াশ। বা েব কােনা উপেজলায়ই মা ষজন যথাযথভােব
িব েতর িবধা ভাগ করেত পারেছন না।  িনরবি  িব েতর তা ই  আেস না।  এখনও হাজার
হাজার মা ষ িব ৎ িবধা থেক বি ত।

িবভােগর িশ  জান িহেসেব পিরিচত হিবগে  প ী  িব েতর ভি বািজ সবেচেয়  বিশ।  আর এই
ভি বািজেত ব াপক িতর মেুখ পড়েছ িশ কারখানা েলা। াভািবক আবহাওয়ায়ও িদেন -িতনবার

িব ৎ িব াট ঘটেছ। আর েযাগপূণ আবহাওয়া হেল তা কথাই নই।

হিবগে র প ী িব ৎ সিমিতর আওতাধীন িবিভ  িশ কারখানা ঘেুর জানা যায়, ধু ম মােসই ায় ৬০
ঘ া িব ৎহীন িছল িশ কারখানা েলা।

জনু মােস এ সংখ া বেড় ৭২ ঘ া পয  হেয়িছল। জলুাই মােসও িছল একই অব া। আগ  ও সে র
মােসও িতিদন গেড় ’বার কের লাইন ি েপর ঘটনা ঘেটেছ। লাডেশিডংও িছল গেড় ২ ঘ ার মেতা।
গত  ১৫-১৭  নেভ র  ৪ বার কের িব ৎ  িব ােটর ঘটনা  ঘেটেছ  হিবগে ।  এ  ছাড়া  িছল  ভাে জ
ওঠানামার য ণা।

এ এলাকার ৩৩ কিভ লাইেনও িতিদন গেড় ই থেক আড়াই ঘ া কের িব ৎ িব ােটর ঘটনা ঘেটেছ।
যিদও এমন লাইেন াভািবক আবহাওয়ায় সাধারণত িব ৎ িব াট হওয়ার কথা নয়। তারপরও কন
ঘটেছ তা খিতেয় দখেছন না আরইিবর শীষ কমকতারা। চািহদামেতা িব ৎ থাকা সে ও িব াট দখা
দয়ােক সরকােরর অথৈনিতক উ য়ন অ যা ার িব ে  ষড়য  িহেসেব দখেছন ব বসায়ী নতারা।

অ িদেক িশ কারখানার কতােদর কােছ যেথ  মাণ থাকা সে ও প ী িব েতর কমকতারা বলেছন,
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,

েযাগপূণ  আবহাওয়া  ছাড়া  নািক িব ৎ  িব াট  হে  না!  রাববার সেরজিমন  হিবগে র মাধবপুেরর
বাংলােদশ হাডলাইন (িবএইচএল) িসরািমেক িগেয় জানা যায়, তােদর িত ঘ ায় উৎপাদন হয় ১০২৫০
বগফটু টাইলস।

যার দাম ৫ লাখ ৭৪ হাজার টাকা। িক  বতমােন বড় সম া িব ৎ িব াট। িত ানিটর মহাব ব াপক
সাইফুল ইসলাম যগুা রেক জানান, দেশ তা এখন িব ৎ ঘাটিত নই।

হিবগ  প ী িব ৎ সিমিত চািহদামেতা িব ৎ পাে  জাতীয় ি ড লাইন থেক। িক  আমরা যারা এখােন
িশ কারখানা তির কেরিছ তারা ণগত িব ৎ পাি  না। িনরবি  িব েতর আশায় আলাদাভােব ৩৩
কিভ লাইন িদেয় িব ৎ সংেযাগ িনেয়িছ। িক  তােত লাভ নই। সাধারণ আবহাওয়ায়ই িদেন -িতনবার

িব ৎ িব াট হে ।

তার মেত, একবার ১ িমিনেটর জ  িব ৎ িব াট হেলই মিশেন থাকা উৎপাদেন অেপ মাণ পেণ র মান
এ- ড থেক িব- েড নেম যাে । যােত িত বগফুেট িত হে  ৮ টাকা।

এমন িব ােট ন  হেয় যাে  য পািতও। িতিন বেলন, এ তা গল িব ৎ িব ােটর কারেণ িতর পিরমাণ
আর িব ৎ না থাকেল উৎপাদেনর িত আরও ব াপক। গত ম মাস থেক তারা িত মােস গেড় ৬০
ঘ ার মেতা িব ৎ পানিন। িতিন বেলন, িব ৎ উৎপাদেন সরকােরর ব াপক সাফল  রেয়েছ িক  ণগত
মােনর িব ৎ কন িনি ত করা যাে  না, তা খিতেয় দখা উিচত। একই অব া পােশর ফারই  ি িনং
ই ডাি েজর। গত মােস িত ানিটর িব ৎ িব ােটর জ  উৎপাদন ঘাটিত আর য পািত ন  হেয়েছ।
এেত অথৈনিতক িত িবপুল অে র।

িত ানিটর সহকারী  মহাব ব াপক (ইউিটিলিট)  মা.  রিফ ল  ইসলাম  জানান,  গত  মােস  ৬০ ঘ া
িব ৎহীন থাকায় উৎপাদন ব াহত হেয়েছ এক কািট ১১ লাখ টাকা। এ ছাড়া িব ােটর কারেণ ১০ লাখ
টাকার য পািতর িতর স খুীন  হেয়েছন তারা।  িব েতর এমন ভি বািজর িবষেয়  জানেত চাইেল
শাহজালাল িব ান ও যিু  িব িবদ ালেয়র ইেলকি ক াল অ া ড ইেলক িন  ইি িনয়ািরং  িবভােগর
সহকারী  অধ াপক আিরফ আহেমদ যগুা রেক জানান,  াভািবক আবহাওয়ায় ৩৩  কিভ লাইেন কন
বারবার িব ৎ িব াট হে  তা ভােলা কের খিতেয় দখা দরকার।

এর মেধ  কােনা না কােনা রহ  আেছ। লাডেশিডং না থাকেলও িশ কারখানা েলা কন িনরবি
িব েতর  অভােব  িত  হে  তা  বাধগম  নয়।  হিবগ  চ ার  অব  কমাস  অ া ড  ই ডাি েজর
সভাপিত মাতাি ল ইসলাম বেলন, সরকাের অথৈনিতক উ য়েনর অ যা া ব াহত করেত কউ ষড়য
কের এসব ঘটাে । এেদর খুঁেজ বর কের দৃ া মলূক শাি র দািব জানান িতিন।

িশ  মািলক ও তােদর িবিভ  সংগঠেনর নতােদর অিভেযাগ-  ধু  হিবগ  বা  িসেলট িবভােগর ১৩
উপেজলার এ অব া নয়, দশজুেড় একই অব া। পুেরা দেশ আরইিবর িশে র জ  কায়ািলিট িব ৎ
সরবরাহ করা তা দেূরর কথা সব  লাডেশিডং এখন চরেম। িত ানিটর কাছ থেক িব ৎ িনেয় ব
িশ  মািলক ধরাশায়ী।

যােদর কউ কউ ম ণালেয়র উ পযােয় দখা কের বেলেছন, আমােক বাঁচান। আরইিবর িব ৎ িনেয়
িশ  চালােনা তা দেূরর কথা অব াহত লাইন ি েপর কবেল পেড় য পািত সব অেকেজা হেয় যাে ।
এভােব চলেত থাকেল ফ া ির ব  কের িদেত হেব। এভােব ব  িশে ােদ া া চরম িতর স খুীন।

ওই ব বসায়ী আরইিবেক আরও বেলন, তার কারখানায় ’মােস ২৩ বার লাইন ি প কেরেছ। এখন আরও
বেড় গেছ।
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