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ভতুিকেত বছের ২০ হাজার কািট টাকা গ ার আশ া

রিশদ মামনু ॥ তলচািলত িব তেক  এখন সরকােরর কাঁেধ সবেচেয় ভাির বাঝা হেয় দাঁিড়েয়েছ। ীে র িনিদ
কেয়ক িদন ছাড়া এসব িব তেক  আর তমন চালােতই হয় না। িক  এর পরও িব ত ক েলায় ক াপািসিট
পেম ট িঠকই পিরেশাধ করেত হে । এেত িদেনর পর িদন ভতুিক বাড়েছ। কন এসব িব তেক  িনমাণ করা

হেলা এখন সটাই বড়  হেয় দখা িদেয়েছ। এেত বছের অ ত ২০ হাজার কািট টাকা গ া যাওয়ার আশ া
করা হে ।

অিভেযাগ রেয়েছ ১৫ ও ১৬ সােলর ীে  কেয়কিদন িব েতর স ট দখা দয়। স সময় িব েতর লাডেশিডং
অসহনীয় হেল পিরক নার বাইের িগেয় িব ত িবভাগ ৩ হাজার মগাওয়ােটর তল চািলত িব ত ক  িনমােণর
উেদ াগ নয়। এখন িব ত খােত ভতুিক আর লাকসান বৃি র এই কারণেক এই এখন িস া  িহেসেবই দখা
হে । উেদ া ােদর কউ কউ বলেছন, তখন িব ত িবভােগর শীষ পযােয়র ব ি রা ডেক িনেয় ক  িনমােণর

াব  দন।  খুব  তগিতেত  িতন  হাজার  মগাওয়ােটর  িব ত  ক  িনমােণর  কাযােদশ  দয়া  হয়।  যসব
িব তেক র বিশরভাগই বািণিজ ক উৎপাদন  কেরেছ। যিদও চািহদা না থাকায় ওসব ক  চালােত হে  না।

িব ত সিচব ড. কায়কাউস স িত একিট সিমনাের বেলেছন, সরকার লাকসান ◌ােস িডেজলিভি ক িব ত
কে র উৎপাদন ব  রেখেছ। এেত ইউিনট িত িব েতর উৎপাদন খরচ কেম এেসেছ বেলও দািব কেরন সিচব।

িব ত সিচেবর এই ব েব র সত তা মেল পাওয়ার ি ড কা ািনর স ালেনর পিরমাণ ও বাংলােদশ িব ত
উ য়ন বােডর দিনক উৎপাদন িববরণীেতও। দখা গেছ ধু িডেজল নয় চািহদা না থাকায় ফােনস অেয়লচািলত
িব ত ক ও ব  রাখা হেয়েছ।

সংি রা বলেছন, চািহদা না থাকায় িব ত ক  ব  রাখা হেব এটা াভািবক। িক  কতটু  চািহদার িবপরীেত
কতটু  উৎপাদন মতা রাখা হেব সই িহসােব িব ত িবভাগ ভুল কেরেছ। িবেশষ কের পাওয়ার িসে ম মা ার

ান অ া  কের কিতপয় ব ি র ই ায় যাে  তাই িভি েত িব তেক  িনমাণ করায় বড় িতর মুেখ পেড়েছ
িব ত খাত। এেত দেশর উৎপাদন মতা চািহদার সে  অসামা পূণ হেয় গেছ। যার মা ল নেত হেব
আগামী ১৫ বছর।

িব ত িবভােগর পদ  এক কমকতা নাম কাশ না করার শেত জানান, স িত ধানম ীর কাযালয় থেক এসব
ক  িনমাণ িনেয়  তালা হেয়েছ। িতিন বেলন, এসব ক  তা চলেছই না, ইেতামেধ  আবার দেশর দীঘ
ময়াদী পিরক নার নতুন বড় িব তেক  উৎপাদেন এেল এসব কে র আর েয়াজনই পড়েব না।

বাংলােদশ এনািজ র েলটির কিমশেনর (িবইআরিস) এক িহসাব বলেছ, ১৬ সােল দেশ তলচািলত িব ত
কে র মাট পিরমাণ িছল িতন হাজার ৬৯২ মগাওয়াট। যা মাট িব ত উৎপাদেনর ৩০ শতাংশ। িক  পাওয়ার

িসে ম মা ার ােন তলচািলত িব ত কে র পিরমাণ হেত হেব মাট িব ত উৎপাদেনর ১০ শতাংশ। ১৯-র
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এই িচ  আরও ভয়াবহ। এখন দেশ সাত হাজার ৪৪৪ মগাওয়ােটর তলচািলত িব ত ক  রেয়েছ, যা মাট
িব ত উৎপাদেনর ৩৭ ভাগ। পরবতী বছর েলার িদেক তাকােল দখা যায় ২৪ সাল নাগাদ িকছু িব তেক
অবসের যাওয়ায় তা ২০ ভােগ নেম আসেব। তেব তখনও ৬ হাজার ৫৮৭ মগাওয়ােটর তলচািলত িব ত ক
থেক যােব। য ক েলা আসেল বছেরর িটকয় িদন ছাড়া চালােনারও আর েয়াজন পড়েব না।

িবইআরিসর এক সদ  বেলন, হয়ত সব িমিলেয় ীে  ১০ িদন তী  লাডেশিডং হেব। িব েতর চািহদা বেড়
যাওয়ায় এিট হওয়াই াভািবক। িক  এর জ  িক আমরা নতুন কের িব ত ক  িনমাণ করব না, ১০ িদন স
করবা! িতিন বেলন, যেহতু আমােদর স েদর সীমাব তা রেয়েছ তাই আিম মেন কির স  করাই উিচত। িতিন
বেলন, এেত িদক থেক িত হেয়েছ। একিট হে  দেশর অভ রীণ উৎস থেক ঋণ িনেয় এসব ক  িনমাণ
করা হেয়েছ। এখন এই িবিনেয়াগ অলস পেড় রেয়েছ। অ িট হে  এসব ক  বিসেয় রেখ সরকারেক অথ িদেত
হে । অথাৎ ব াংক থেক ঋণ িনেয় এসব ক  িনমাণ না করা হেল এই অথ অ  উৎপাদনশীল খােত ব য় করা
যত। অ িদেক সরকার যিদ ভতুিকর অেথর যাগান না িদত তাহেল এই অথ অ  উ য়ন কমকাে- ব য় করা স ব

হেতা।

তলচািলত িব তেক  কন সরকােরর কাঁেধ বাঝা- স স েক বলা হে  িব তেক  চলুক, না চলুক সরকারেক
এর জ  িনিদ  পিরমাণ অথ পিরেশাধ করেত হয়। আইন অ যায়ী সরকার এই অথ িদেত বাধ । এই অথ িদেয়ই
কান িবিনেয়াগকারী তার লি কৃত অথ তুেল আেন। যােক ক াপািসিট পেম ট বলা হয়। সাত বছেরর য ক াপািসিট
পেমে টর  িহসাব  তা  এখন  রীিতমেতা  আঁতেক  ওঠার  মেতা  অে  এেস  দাঁিড়েয়েছ।  দখা  গেছ  ১৪  সােল

ইউিনট িত ক াপািসিট পেম ট িছল ১ দশিমক ৯৮ টাকা। স বছর মাট ক াপািসিট পেম ট দয়া হেয়িছল সাত
হাজার  ৫৩৪  কািট  টাকা।  আর চলিত  বছর  ১৯-এ  এেস  তা  দাঁিড়েয়েছ  ১৫  হাজার  ৫১৫  কািটেত।  এখন
ইউিনট িত ক াপািসিট পেম ট বেড় দাঁিড়েয়েছ ই দশিমক ৫১ টাকায়। আগামী বছর এই অ  দাঁড়ােব ২০
হাজার ৩১ কািট টাকা। তখন ইউিনট িত ক াপািসিট পেমে ট বেড় দাঁড়ােব ২ দশিমক ৯৪ টাকা। এর মােঝর
বছর েলায়ও ক াপািসিট পেমে টর অ  এেকবাের কম নয়। ১৪ সােল সাত হাজার ৫৬০ কািট, ১৬- ত আট
হাজার ৬৪৩ কািট, ১৭- ত ১০ হাজার ১০ কািট, ১২- ত ১২ হাজার ২শ  কািট টাকা ক াপািসিট পেম ট নেত
হেয়েছ।
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